בס"ד

מאת :אקוקה מוריס
יְ מֵ י ַקיִ חֲ ר ֹונִי ְ צוֹלִי עַ ל ֶחָ לִ י
אֶ ת לֵב הַ ָ הַ ָדוֹל ,אֶ ת ְמבוֹא הַ ַ"ִ י
עֵ ִצי ָ) ְמט ְ $תֵ פַ יִ $פְ ָר ִחי *ָ ְ)ט ִ' $גְ ֵדי מַ לְ כ$ת וְ הַ ָ#ר
ירה ,נ ִָ/א הַ ְ.תָ ו הַ ְֶ 0ה ָ#ר.
עַ ל ַנְפֵ י הַ ְֵ -כלֶת הַ  ַ,אֲ פִ ָ
י ִָמי נו ָֹר ִאי 'ַ *ֶ תַ ח וְ ַ)ע ֲֵרי ָ)מַ יִ ְ בָ ר ע ֹונִי
הַ ְ.תָ ו ֶ) ִהִ יעַ סו ֵֹרג סָ ִריג ִמ ֶ2מֶ ר ֲע ָננִי
ַקיִ  לוֹהֵ ט ִק*ֵ ל ִמפְ ָר ָ3יו וְ כִ 'ָ ה ַק ְרנַיִ
אַ  5עוֹד ע ֹולֵה הָ אוֹר ְמאַ "ְ פֵ י ז$גוֹת עֵ ינַיִ .
ָ3דוֹת ֶ)ל זָ הָ ב לְ פָ נַי וְ הֵ ְקצ$צֵ י ַקמָ ה
יטיב ִרגְ בֵ י אֲ ָדמָ ה
עַ ד יָבוֹא הָ ִאָר ל ְַחרֹ) $לְ הֵ ִ
ִ)'וֹלִ י נֶעֶ ְרמ $אֲ ל,6וֹת אֲ ל,6וֹת ,וְ נוֹתַ ר חָ צִ יר וְ תֶ בֶ 7
פִ ְרחֵ י ע ֹונָה ְמפַ "ְ ִסי ִמ ַ,עֲמַ ִ8י  ,סֶ לַע וְ אֶ בֶ . 7
אוֹר מֵ ע ֲָ) ִ)ית הַ ְַ ) ָ,9מג ֵָר) אֶ ת ְ)חֹר ֶסֶ ה הֶ עָ 3וֹר ,מֵ הַ 'ָ ִ-י הַ ִָ 0מי
ע ֲַדת ִמ ְת*ַ "ְ ִלי ִמ ְ)נַת ַל ְילָה ָק ִמי לִ ְסלִ יחוֹת וְ תַ חֲ נ$נִי
מ$רתֵ נ $לְ כַ*ֵ ר עַ ל חֵ ְטא
ְַ -רנְגוֹל ַ*ָ רוֹת קו ֵֹרא ְק ִריאוֹת חֲ רוֹנוֹת ,עַ ד י ְִהיֶה ְָ -
נ ְַק'ֵ ל 'ְ ְִ 3מחָ ה אֶ ת ְ)נַת תשס"ט אֲ ֶ)ר ַ 'ָ > נו ִֹסי= לֶאֱ הֹב וְ לָתֵ ת.
י ִָאיר ְ* $נֵיכֶ *ְ נֵי ָ)נָה חֲ ָד ָ)ה יְ צַ לְ צְ ל $הַ *ַ עֲמ ֹונִי
ַרב הַ ָבוֹד לִַ )ְ ַ,קיעִ י יְמֵ יהֶ לְ מַ עַ  7זְ ֵקנִי
ִ י ) ֹונִי אַ ֶ -וְ ִרא) ֹונִי ִָ -מיד לִ פְ נֵי "ָ 6
$תר$מַ ְתכֶ ִ ְמ?א ע ֹו ָל .
ידי 'ָ ֲע ִָ3ה ְ
מַ ְת ִמ ִ
@הֲ בָ ה נַפְ ִ)י אֶ ת הַ ְִ 0תינָה הָ אֵ י 7סוֹפִ ית וְ ִהיא לִ י מַ ָ-נָה
וְ ִהיא נ ְִר ֶ)מֶ ת 'ְ סֵ פֶ ר הַ חַ ִי ֶ)ל יְמֵ י הַ ְִ -חָ0ה
ְ עֹמֶ ק הַ ָ  ְ ,מֶ ְרחַ ק הַ "ְבָ נָה ְ ,ג ֶֹדל הַ ְק$
לְ ?א ְ ב$לוֹת ,עֲזַ ְר ֶ -לֵַ ָAקַ ,7ל ֲעמֹד וְ ָללֶכֶ ת ,ל ֶָ)בֶ ת וְ לָק. $
'ָ ָרק יַבְ ִריק לְ הָ ִאיר מַ ע ֲֵ3יכֶ
וְ ַרעַ יְ סַ *ֵ ר 'ְ קוֹל ֹו אֶ ת ְ-ר$מַ ְתכֶ
ר$חַ לְ כָ ל ְקצוֹת אֶ ֶר ָ-פִ י *ָ עֳלְ כֶ
ֹא)כֶ .
$תהַ ֵ#ר ר ְ
וְ ֶק ֶ)ת ְ-פָ אֵ ר ְ
ְ מ ֹו ִצ*וֹר הֶ עָ פָ ה 'ֵ י 7וֹזָ לֶיהָ  ,לִ ְ)אֹל 'ִ ְ)ל ֹו 'ָ נֶיהָ
ָ @ 5נ $רו ִֹצי לָע ,=$לִ ְראוֹת אֶ ת אֶ ֶר "'ַ 'ַ יִ ת" וְ אֶ ת ְ3דוֹתֶ יהָ
עוֹד וְ עוֹד הַ ֹל ֲעלֵיהֶ ל ַָדעַ ת ,לְ הו ִֹ)יט לְ מַ ֲע ָנ אֶ ת הַ ָד הַ 0ו ַֹדעַ ת
לִ ְ)?חַ לָהֶ ִמ ָ9מַ יִ וֹכָב חַ ר וֹכָב ָ ָ' ,לגַעַ ת.
$מבַ ֵָ ְ' 7-ֵ ,)8רכָה $בַ ת קוֹל ע ֹונָה
ְ
מַ 'ִ יט 'ַ ָ9מַ יִ
$מטַ *ֶ לֶת ,זָ ֵק$ 7זְ ֵקנָ>
ְ-ב ְֹרכְ ִ' $רכוֹת ָ)מַ יִ ְ ,מטַ *ֵ ל ְ
ְ-ב ַֹר 5עֲמ-ַ 6ת "'ַ 'ַ יִת" הַ ְַ ,ק ֶ)ֶ #ת יָמֶ יהָ
יְ ב ְֹרכְ $נכָסֶ יהָ  ָ' ,נֶיהָ $בְ נוֹתֶ יהָ .
עֶ ֶרב רֹא) הַ ָ9נָה תשס"ט  ,סֶ *ְ טֶ ְמ'ֶ ר 2008

