הצב"י ֵאהּוד אֲ בִ יבִ י ,טו"ב במנ"א התשפ"ב

בס"ד

נַחֲ לַת עָ בָ ר ִמשֶּׁ כְּ בָ ר
בִּ ירּושָׁ ַליִּם עִּ ִּירי שֶׁ לִּי.
יָׁרּום עָׁ לַי לִּבִּ י שֶׁ לִּי.
כּונֹותיהָׁ פְׁ רּוסֹות ל ְִּׁתפְׁ ֶׁא ֶׁרת,
ֶׁ
ְׁש
כְׁ מֹו עִּ יר נֹוף נ ְֶׁׁהדֶׁ ֶׁרת.
לִּי נַחֲ לַת ַא ִחים.
גּורים ְׁשמֵ ִּחים.
לִּי נַחֲ לַת ְׁמ ִּ
ְׁעּורים.
לִּי נַחֲ לַת לֵדָׁ ה ּונ ִּ
לִּי חֶׁ ְׁדוַת חֲ בֵ ִּרים י ְָׁׁק ִּרים.
ִּמי ְִּׁמינִּי נ ְַׁר ִּקיס וְׁ שַ ע ֲֵרי חֶׁ סֶׁ ד
ּומ ְׁשמ ֹאלִּי כְׁ לּולִּים שַ ע ֲֵרי צד"ק:
ִּ
'צַ ד"י' ְׁלנַחֲ לַת צִ יֹון' ,דָ ֶׁל"ת' ִּל ְּד ָׁרגֹות,
'קּו"ף' ְׁמ ַייצֶׁ גֶׁת ְׁש ֵכנִּים ק ְּׁור ִּדים.
אשי אֱ מּונַת "אֹור זָׁרּועַ ".
מֵ עַ ל ר ֹ ִּ
ּושדֵ ה ִּח ִּטים זָׁרּועַ .
ּובְׁ גַבִּ י ִּשיחֵ י חּובֵ זָׁה ְׁ
בְׁ רֹוש וְׁ ֵא ָׁקלִּיפטּוס בִּ ְׁמקֹום ב ְֻּׁס ָׁתן נָׁטּועַ .
וְׁ הָׁ רּוחַ נֹושֶׁ בֶׁ ת ֲעלֵיהֶׁ ם נֹועַ נּועַ .
יש ִּקין חָׁ ַתם ָׁלרֹחַ ב,
אּוס ְׁ
ִּ
אֹותּה מָׁ טָׁ ה.
ּובֶׁ ן צְׁ בִּ י חָׁ ַתם ָׁ
צְׁ פַת זֹוחֶׁ לֶׁת לָׁנּו בַ גַב
ּוטבֶׁ ְׁריָׁה גֹולֶׁשֶׁ ת לָּׁה ל ְִּׁאטָׁ ּה.
ְׁ
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ָׁרצָׁ ה ָׁרצַ בִּ י ל ְִּׁקר ֹא ְׁשמֹו בָׁ ְׁרחֹוב,
ַאְך ְׁטבֶׁ ְׁריָׁה נִּצְׁ חָׁ ה בִּ ְׁק ָׁרב ָׁקרֹוב.
ּוטבֶׁ ְׁריָׁה עָׁ ֵרי הַ ָׁגלִּיל,
צְׁ פַת ְׁ
ִּה ְׁת ִּאימּו לָׁנּו כְׁ ַא ִּחים בַ ֲעלִּיל.
ּובַ בַ יִּת הַ פְׁ ִּרימּוס רֹועֵ ש
וְׁ ִּאתֹו הַ מָׁ ִּשינָׁה ְׁש ֵקטָׁ ה כִּ ישֵ נָׁה.
הֶׁ חָׁ לָׁב ִּמדֵ י פַעַ ם גֹולֵש,
"תלָׁה" הַ ְׁטעִּ ימָׁ ה י ְֶׁׁשנָׁה.
וְׁ גַם הַ ֵ
וַהֲ ֵרי הָׁ ֵריחַ הָׁ עֹולֶׁה בְׁ ַאפִּ י בְׁ נֹעַ ם.
ֵריחַ ִּש ִּשי נָׁפֹוץ ִּמן הַ ִּמ ְׁטבָׁ ִּחים;
ֵריחַ בִּ שּולַ ,ל ְׁילָׁה וְׁ יֹומָׁ ם;
ֵריחָׁ ּה הַ ְׁמיֻּחָׁ ד שֶׁ ל נַחֲ לַת ַא ִחים
ֵריחַ הַ ְׁסחּוג וְׁ ֵריחַ הַ נ ִָּׁקיֹון,
גַם הַ ִּחלְׁבֶׁ ה נ ְָׁׁתנָׁה ֵריחָׁ ּה.
ֵריחַ שֶׁ ל טַ בָׁ ִּחית ַרבַ ת נִּסָׁ יֹון,
עִּ ם הַ מֵ ִּדיָׁאס וְׁ הַ מַ ְׁטבּוחָׁ ה.
עִּ ם הַ סֹובְׁ ֶׁרּה-אֹויָׁה וְׁ הַ ֵקפְׁ ִּט ָׁקאס,
בּור ָׁקס,
ארי" וְׁ הַ ֵ
ּו"ביין-מַ ִּ
ֵ
הַ ִּסיג ִָּׁריּוס וְׁ הַ פ ְֶׁׁס ָׁקדֹוס.
אֹור ִּחיםְׁ :ט ֵרס אֹו דֹוס.
וְׁ ָׁת ִּמיד ְׁ
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יתנּו נ ְִּׁמ ַתחֶׁ ,אל גֶׁדֶׁ ר הַ ְׁש ֵכנִּים,
ִּמבֵ ֵ
חֶׁ בֶׁ ל כְׁ בִּ יסָׁ ה ,כָׁפּול כְׁ בָׁ לִּים וְׁ ַגלְׁגִּ לֹות.
בֹו נ ְִּׁתלּו כְׁ בָׁ ִּסים עִּ ם ַא ְׁטבֵ י מַ ְׁקלֹות
ּומדֵ י פַעַ ם זָׁכּו בֹו גַם ְׁס ִּדינִּים.
ִּ
ָׁא ְׁרכָׁם שֶׁ ל ְׁס ִּדינִּים מַ פְׁ ִּריעַ לְׁטֶׁ נְׁדֵ ִּרים
שֶׁ עַ ל ָׁתא הַ נַהָׁ ג ִּה ְׁתנֹוסֵ ס לֹו ִּמ ְׁת ָׁקן
ּוכְׁ שֶׁ ָׁפגַש הַ טֶׁ נְׁדֵ ר סָׁ ִּדין אֹותֹו פָׁשּוט הֵ ִּרים
וְׁ טָׁ ס לֹו לְׁדַ ְׁרכֹו עִּ ם הַ סָׁ ִּדין הַ לָׁבָׁ ן.
זָׁכִּ ינּו שֶׁ בַ ְׁשכּונָׁה דָׁ ִּרים גַם ֵתימָׁ נִּים,
הַ ִּמצְׁ טַ ְׁינִּים שֶׁ בֵ ין כָׁל הַ ְׁש ֵכנִּים.
ּומי ִָּׁמין,
ִּמ ְׁשמ ֹאל לָׁנּו ,ממּול ִּ
שֻּ ָׁתפִּ ים ָׁאף הֵ ם ל ְַׁתבְׁ ִּשיל הַ חַ ִּמין.
בְׁ שַ בָׁ ת הּוא שָׁ ב ,הַ חַ ִּמין,
נֹותרּו בֹו חָׁ ִּמינָׁדֹוס?
הָׁ ִּאם ְׁ
כִּ י הָׁ אֹופֶׁה ,בְׁ יַד י ִָּׁמין,
בָׁ ַרר לֹו אּונָׁה אֹו דֹוס.
סָׁ לֹומֹון וְׁ שַ ְׁרעַ בִּ י שַ בָׁ זִּ י וְׁ ָׁרצַ בִּ נו;
ימ ָׁרן ֶׁא ְׁס ְׁט ֵריה וְׁ ַאבְׁ ָׁרהָׁ ם דֹודֵ ינּו.
ִּמ ְׁ
דֹודָׁ ה י ְָׁׁק ָׁרה עִּ ם בְׁ נ ְִּׁדיצָׁ 'ס מַ אנֹוס.
עִּ ם ִּא ְׁמרֹות פִּ יהָׁ  ,שֶׁ ֵאין מֵ הֶׁ ן מָׁ נֹוס.
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מֹורי יֹוסֵ ף.
לִּמּודַ י בְׁ חַ יְׁדֶׁ רֵ ,אצֶׁ ל ִּ
ּושמ ֹאל מַ ֲעלָׁה ּומַ טָׁ ה.
שָׁ ם שָׁ נִּינּוּ יַחַ ד י ִָּׁמין ְׁ
עַ ל ִּספְׁ רֹון ֶׁאחָׁ ד ,כִּ י ֵאין כָׁסֶׁ ף.
ֻּכלָׁנּו ְׁרכּונִּים ,עֵ ינִּי וַאֲ נִּי וְׁ ַא ָׁתה.
וְׁ ִּאם ֵאש עָׁ ל ְָׁׁתה אֹוי בְׁ ַגגֵנּו.
ָׁרצִּ ים הַ יִּינּו ְׁלכַבֹות לֶׁהָׁ בֹות
בָׁ נִּים ,סָׁ בְׁ תֹות ָׁא ִּחים וְׁ ָׁאבֹות
וְׁ הַ מַ יִּם עַ ל הָׁ ְׁרעָׁ פִּ ים הֵ גֵנּו.
הָׁ ֵאש כָׁבְׁ ָׁתה וְׁ ִּא ָׁתּה הַ ַפחַ ד וְׁ הַ חֲ ָׁרדָׁ ה.
לּוטין.
הַ ִּה ְׁת ַרגְׁ שּות שָׁ כְׁ כָׁה לַחֲ ִּ
וְׁ ִּה ְׁמשַ כְׁ נּו ל ְִּׁקר ֹא יַחַ ד בְׁ חֹובֶׁ ֶׁרת י ְִּׁחידָׁ ה.
מּוטים.
ְׁשֹלשָׁ ה בֵ ינֵינּו ָׁרכְׁ נּו עַ ל דַ פִּ ים ְׁש ִּ
והדּוד הַ מֹוסֵ ק שָׁ ב לְׁסַ פֵק
מֵ י ִּמ ְׁקלַחַ ת ּומֵ י ִּש ְׁמחַ ת.
זֶׁה ַאחַ ר זֶׁה ,לְׁל ֹא סָׁ פֵק,
ָׁרוִּ ינּו מַ יִּם ,סַ בֹון וְׁ נָׁחַ ת.
כְָׁך ִּקבַ לְׁנּו ֶׁאת שַ בַ ת קֹדֶׁ ש
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