בס"ד

מאת :אקוקה מוריס
ר ִ בְ ָר ִקי ְרעָ ִמי
ְ  ֹו ְק ָרבוֹת הַ ח ֶֹר עַ ל הָ ֶ
יקת הָ רחַ  ְ,סַ ע ֲַרת גַלִ י ִמ ְתרו ְֹמ ִמי
ְ בְ נֵי ָ ָרדִ ְ ִ ,ר ַ
ג ְָמע מַ יִ  ְרחוֹבוֹתֶ יהָ ֶ ,לֶג  ִ%סָ ה &ִ ְסגוֹתֶ יהָ
קס ִמי עַ תָ ה מַ ְראוֹתֶ יהָ .
מָ לְ א אֲ וִ יר ֵראוֹתֶ יהָ ְ
ח ֶֹר גָ וְ ַקר ,עָ יֵ נִ ַ%ר ,רֹא ֹו מֵ נִיחַ עַ ל הַ ַ%ר
לִ ְצלִ ילֵי חָ לִ יל רוֹעִ י ְיִרע ָ ח עֶ ְד ֵרי צֹא) בָ ָקר
 ַ ְ ֵרכוֹת  ִ%י מָ לְ א גְ דוֹתֵ יהֶ )ְ ,לַל ָדגָה נֶאֱ סֶ פֶ ת.
%וֹכְ בֵ י אַ ְמ ֶֹרת כָב עִ  ַחַ ר ,הֵ חֵ ל הָ בִ יב לְ הַ לְ ִ י עֲצֵ י ַלֶכֶת
ֶמֶ ש ְתכֵ לֶת ָמַ יִ ְתפַ זֵ ר זְ הָ בִ י עַ ל אֲ ָדמָ ה ְמב ֶֹרכֶ ת
הַ טֶ בַ ע רו ֵֹק ְ ָירֹק וְ ַנִי &ָ רֹכֶ ת ְמהֶ 0ד ֶרת
 ְ%הַ ְד ַרת "ַ ַ יִ ת" הַ ְמי0חֶ ֶדת וְ הָ חֶ ֶרת.
ִמ ִ&לֵי הָ אֹפֶ ק מֵ עַ ל &ְ נֵי הַ ָי ָ ,אֲ וִ יר הַ ְמב ָ 20מֹר
ידת ִצ&ו ִֹרי הֵ חֵ לָה מַ ַק  ַ%נְפֵ יהֶ ) ִ ְ%יר ִמזְ מוֹר
נ ְִד ַ
לְ הָ ִקי אֶ בֶ ) נ ְִר ֶדמֶ ת ,לְ הָ עִ יר לְ עו ֵֹרר אֶ ת הָ ע ֹולָ 0%ל ֹו
 ִחלָזוֹ) יָצָ א לָתר חַ ר מָ זוֹ) וְ נַחַ  ִה ִיל נ ְִל ֹו.
וְ נוֹ אֲ ֶר הֵ ִקי עוֹטֶ ה ִ גְ ֵדי מַ לְ מָ לָה
תַ לְ תַ לֵי ֶמֶ  י ִָאיר אֶ ת הַ גַיְ א הָ ָרוי ִמלְ מַ עְ לָה
יָפָ ה  ְ%סתָ  ֶל הָ ִרי ,גְ בָ עוֹת וַ עֲמָ ִקי
יקי.
וְ עָ נֹג ְצלִ יל ֹו ֶל מַ עַ הַ מַ יִ אֲ ֶר ֵ י) הַ נ ְִק ִ
ִמי ֶטַ עַ  טַ עֲמ ֹו ֶל ִמ ְדָ ר וְ 3א בְ ָדה ִת ְקוָ ת ֹו
תרמָ ת ֹו
זָ כָ ה לְ חַ ְס ֵדי ָמַ יִ עַ ל ְדבֵ קת ֹו ְ
 ִ%י מו ֵֹ אוֹר "ַ ַ יִת" וְ 0כלָ חֲ ָריו נוֹהֲ ִרי
אוֹר אֵ יתָ ) י ִָאיר אֶ ת הַ ַ יִת וְ אֶ ת  ָ%ל חֲ ָד ָריו ,עַ ד מֵ ה וְ עֶ ְִ 2רי.
וְ תֶ  ְרצִ יתֶ  וְ ִה ְצל ְַחתֶ  ,לְ הַ עֲלוֹת ְרגָמָ ) עַ ל לְ חָ ַייִ  ְ2פָ תַ יִ
ַלעֲצוֹר ִד ְמעָ ה ,לִ ְצוֹעַ פֹר עֵ ינַיִ  לְ כָ חֹל ָמַ יִ
יְדי הַ זו ְֹרעִ י ,קו ְֹצ ִרי ְתבתָ 
בַ ָ2דוֹת הֶ נֵ הַ מַ גָל ֶל ֵ
קצַ ְרתֶ   ְ%מוֹתָ .
ִיר אָ ִיר אֶ ל הַ לֵב הַ גָדוֹל הַ ַ ָי לָכֶ  ,זְ ַרעְ תֶ  ְ
ִהנֵה בִ יב &ו ֵֹרס מֵ יתָ ָריו לְ ַנגֵ) נִגנָ ֶל חַ ג מוֹעֵ ד
לְ זַ מֵ ר לַזְ ֵקנִי וְ ל ְַמטַ &ְ לִ י זֶ מֶ ר ֶל ִת ְקוָ ה לְ ע ֹולָ וָ עֶ ד
 ִ%י עֵ ת ְִ 2מחָ ה וְ חֵ רת ִהיא ,לְ הָ ִרי %וֹס ַייִ) ,לִ ְתוֹת לְ חַ יִי
עִ  מַ צוֹת וְ ַייִ) ,חֲ רֹסֶ ת מָ רוֹר ,זֵ כֶר לִ יצִ י ת ִמ ְצ ַריִ.
ערב פסח תשס"ז

