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וְ תֶ  לִ י ְ נָפַ יִ לָע

 /מוריס אקוקה

וְ עֵ ת ַחַ ר יוֹצֵ א לְ ֶד ֶר מַ סַ ע הָ א ֶֹר הַ ָקס ,זָ ֵק זְ ֵקנָה יְ ַק!ְ ל  ְ#נֵיכֶ 
)תכֶ 
הַ ְדק חֲ גוֹרוֹת 'ִ י יוֹ זֶ ה הא יוֹ ִ( ְמחָ ְתכֶ  וְ יוֹ הָ ְמ ָר ְ
לְ הַ גְ !ִ יהַ ע* ,לִ בְ ִריאת נַפְ ָ וְ גפָ  ,לְ נַצֵ חַ אֶ ת הַ ִגְ ָרה אֲ ֶר ֲעלֵיהֶ 
יכתי ,לְ הוֹכִ יחַ לְ -כלָ 'ִ י ְראי ֹות .תֶ  לָהֶ .
ִ
לָתֵ ת לָהֶ  ִט#ל אֵ
מחַ ֶיכֶת
ֶמֶ  הֶ עְ  ִ#ילָה ִ *.היא צוֹפִ יָה ְ
מבָ ֶרכֶ ת וְ ַק ְרנֶיהָ !ָ כֶ  'ו ֶֹרכֶת
ְמחַ מֶ מֶ ת ְ
מֵ עֵ ינֵי זְ ֵקנִי עוֹלִ י נִיצוֹצוֹת ֶל אֵ 
'ֹחַ זָ הָ ב לְ גִ יל הַ זָ הָ ב .תֶ  הַ מַ ֲענִיקוֹת חֹ 'ְ לֵב הָ אֵ .
ֹאכֶ 
חוֹתַ  הַ הַ כְ ָ ָרה ִה ְט!ַ עְ תֶ  !ְ ר ְ
עֲלִ יתֶ  עַ ל הַ מַ ְסלל ! ֹו ָק ִי יְבָ ֵר אֶ ְתכֶ 
עַ ל הַ ִני הַ ִמ ְתהַ וֶ ה ,עַ ל הַ ְמ -ציָנת הַ נוֹבַ עַ ת באמת
עַ ל הַ ְד)גָה וְ הַ ְמ ִסירת לְ כָל ֶקמֶ ט וְ ֶקמֶ ט.
הַ !ִ יט לָהֶ  !ָ עֵ ינַיִ   ָ! ,אוֹר הַ 'ָבי
!ַ ִד ְמעָ ה הַ ז ֹו ֶלגֶת  ְ' ַ! ,אֵ ב הֶ חָ בי
הָ ִאיר  ְ#נֵיהֶ  ,חַ ְממ אֶ ת הַ קֹר
וְ הֵ  אֶ ְתכֶ  יָב לִ זְ 'וֹר.
הָ ִיב לָהֶ  י ִָמי 'ִ לְ פָ נִי
ִ ְמע אֶ ת הַ ִמלִ י  ,נַגְ נ עַ ל לִ !ָ  וְ הו ִֹסיפ לְ חָ נִי
הֱ י לָהֶ  !ָ נוֹת בָ נִי ,הָ ִסיר מֵ הֶ  חֶ ְכַ ת ֲע ָננִי
'ִ י א ֶֹר אֶ פְ ָר לִ גְ רוֹ גַ ִמ ְדבָ ִרי ְקטַ נִי.
ְתנ לָהֶ  אֶ ת הַ 'ָ בוֹד אֶ ת 'ָ ל הַ לֵב וְ הַ נ ְָמָ ה
הָ בִ יא עִ מָ כֶ מָ זוֹרְ (ִ ,מחָ ה וְ נֶחָ מָ ה
יִת ַרת הַ ָנִי
ִה ְתחַ !ְ ר אֶ ל ְרצ ֹונָ עָ ( לְ מַ עַ נָ !ְ ְ
)ז ַי ֲעלֶה הָ א ֶֹר וְ הַ ִחי עַ ל הַ  ָ#נִי.
.דמָ תֵ נ עוֹלִ י
יי ִמי אֵ לֶה אֲ ֶר עַ ל ְ
ווֹאֲ לִ י הַ ְק ִ ִ
ֹאנ  ,לְ כַסוֹת עֵ  1חַ יֵינ עָ לִ י
לִ זְ קוֹ* צַ מֶ ֶרת ר ֵ
מרה ִהיא לעפרה לרחל ולרבקה הַ ְמלַווֹת אֶ ְתכֶ
)ז נַכְ ִריז 'ִ י זְ כת ז ֹו ְ ָ
הַ מַ ְ'ִ ימוֹת תָ ִמיד מֵ חֲ לוֹמוֹת ע ֲִ(יָה לִ ְרקוֹ אֶ ת יו ְֹמכֶ .
וְ .תֶ  לִ י 'ְ נָפַ יִ  לָע* וְ לִ ְדאוֹת
לְ ִה ְתעַ נֵג !ְ נוֹ* הָ אֲ נ ִָי לִ ְמוֹעַ וְ לִ ְראוֹת
הַ #ו ְֹקדוֹת !ָ ִתי זְ רעֵ י ְק ָיִ י 2א ַקלִ י.
הֵ  יְפֵ י הַ !ְ ִרי)ה אֲ ֶר לְ הַ ְצלָחָ תָ  מַ לְ )כִ י ִמ ְת ַ#לְ לִ י.
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