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        תיאוקריטוסתיאוקריטוסתיאוקריטוסתיאוקריטוס
        

        

        אידיליה שלישיתאידיליה שלישיתאידיליה שלישיתאידיליה שלישית
  

  
  :באטוסבאטוסבאטוסבאטוס

  ?א ִפילֹוְנַדס? ֲאדֹון ַהָּפרֹות, קֹוִרידֹון, ֱאֹמר, ִמיהּו
  :קורידוןקורידוןקורידוןקורידון

  .הּוא ַעְצמֹו ִלְרעֹוָתן ְמָסָרן ִלי. ְלַאְיגֹון ִהָּנן, א
  :באטוסבאטוסבאטוסבאטוס      
  . ִמן ַהְּסָּתם ַּתְחב ֶאת ֻּכָּלן ֹּפה ַּבֵּסֶתר–ֶעֶרב ֵיֵרד 
  :קורידוןקורידוןקורידוןקורידון      

  .ְוצֹוֶפה ִּבי, ַהָּזֵקן ְמָקֵרב ֲעָגָליו ַלָּפרֹות, א
  :באטוסבאטוסבאטוסבאטוס      

ִמְתַעֵּלם ִמן ָהַעִין, ָאָנה רֹועֹו ֶׁשל ָהֵעֶדר ָהַל?  
  :קורידוןקורידוןקורידוןקורידון      

  .ִמילֹון ִעּמֹו ְלָקחֹו ְלַאְלֵפאֹוס? ְּכלּום א ָׁשַמְעּתָ 
  :באטוסבאטוסבאטוסבאטוס      

  ?ַזִית-יָניו ֶׁשֶמןְּבעֵ  ֵמעֹודֹו ְּכלּום ָרָאה? ִאיׁש ֶׁשְּכמֹותוֹ 
  :קורידוןקורידוןקורידוןקורידון      

  .ְּבֹכחֹו ְוֻעּזֹו ִמְתָחֶרה ְּבֵהַרְקֵלס, ָּכ אֹוְמִרים, הּוא
  :באטוסבאטוסבאטוסבאטוס      

  .ִאָּמא ֶׁשִּלי ִלי ָאְמָרה ֶׁשעֹוֶלה ֲאִני ַעל ּפֹוִליֵדאּוֵקס
  :קורידוןקורידוןקורידוןקורידון      

ֵאת ְוֶעְׂשִרים ִמְּכָבָׂשיו ָלַקח ְּבֵצאתֹו ֶאל ַהֶּדֶר.  
  :באטוסבאטוסבאטוסבאטוס      

  . ַּגם ְזֵאִבים יּוַכל ְלֵטרּוף ְלַׁשְכֵנעַ –לֹון ִמי
  :קורידוןקורידוןקורידוןקורידון      

  .ּגֹועֹות ֵהן ֵמֹרב ַּגֲעגּועַ , ֹּפה ַהָּפרֹות לֹו נֹוהֹות
  :באטוסבאטוסבאטוסבאטוס      
  .ַמה ָגרּועַ , ֶמה ָעלּוב ָהרֹוֶעה ֶׁשָּמְצאּו, אֹוי ְלֻכָּלן
  :קורידוןקורידוןקורידוןקורידון      
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  .א ֹתאֵבָנהׁשּוב ִלְרעֹות , ַהֵּבט; ָאֵכן, ֵּכן, אֹוי ְלֻכָּלן
  :באטוסבאטוסבאטוסבאטוס      

  ִמְּלַבד ַעְצמֹוֶתיהָ , ְמאּוָמה, ַהָּפָרה ֲאֶׁשר ָׁשם, זוֹ 
  ?ְּכמֹו ִציָקָדה, ַהָּטל-ְּכלּום ִּתיזֹון ַרק ִמֶּנֶטף; א ִנְׁשַּתֵּיר
  :קורידוןקורידוןקורידוןקורידון      

  ,ְלִעִּתים ַאְרֶעָּנּה ַעל ַהר ָהֶאַסאּורֹוס! ְּבָאְמָנה, א
  ,ִדין ָוַר ַאֲעִניק ָלּהְצרֹור ְמצּוָין ֶׁשל ַקׁש עָ 

  .ַלִטיְמנּום-ֵהָנה ָוָׁשם ִהיא ּדֹוֶלֶגת ְּבֹעֶמק ְצָלֵלי ַהר
  :באטוסבאטוסבאטוסבאטוס      

  –ַאְנֵׁשי ַלְמְּפִריָאֵדס . ַּגם ַהָּפר ָהָאֹדם ָצנּום הּוא
  ֵהם לּו ְּבָפר ֶׁשְּכמֹותֹו ִיְזּכּו ְּבָׁשָעה ֶׁשַּיְקִריבּו

  ! ְנִמְבָזה ְוִנְפֶסֶדתֵעָדה . ֵהָרה-ְּבֵני ֲעָדָתם ֶזַבח
  :קורידוןקורידוןקורידוןקורידון      

  ,פּוְסקֹוס-יּוָל ְלַהר, ִיְרֶעה ַּבִּבּצֹות ַהְּמלּוחֹות, ֶאֶפס
  :ֶׁשָּׁשם ָּכל טּוב ִמָּסִביב ְמַצֵּמחַ , ַּגם ִלְנַהר ָנֵאטּוס

  .ִניחֹוחַ -ֵהן ֳצִרי טֹוב, ֵהן ַׁשְבָרק, ַּפְרֹעִשים-ֵהן ּדֹוֶחה
  :באטוסבאטוסבאטוסבאטוס      

  ִּבְגָלְל ָּפרֹוֶתי ֵתֵרְדָנה!  ֶׁשְּכמֹוְתֻאְמָלל, ַאְיגֹון
  .ּבֹו ִחַּמְדּתָ -טֹוָבה-ִמְּפֵני ֶׁשַאָּתה ִנָּצחֹון ֵאין, ַׁשַחת

  .ָאז ְּכָבר ָּפָׂשה בֹו ַהַּטַחב-ַּגם ַהֲחִליל ֶׁשָעִׂשיָת ֵאי
  :קורידוןקורידוןקורידוןקורידון      

  ִּכי ֵעת ֶאל ִּפיָזה ָהַל לוֹ , ֵחי ַהִּניְמפֹות! א ָוא
  ,ַוֲאִני ְקָצת ִנּגּון ּבֹו יֹוֵדעַ . הֹוִּתירֹו ְּכדֹורֹוןִלי 

  ,ַלַחן ֶׁשל ְגַלאּוֵקה אֹו ִּפירּוס ֵהיֵטב ְלַמַּדי ּבֹו ַאְׁשִמיעַ 
  –..." ַמה ָּיָפה ַאּתְ , ַזִּכיְנתֹוס ָהִעיר "–ֶׁשַבח ִלְקרֹוטֹון ָאִׁשיר 

   ַאְיגֹוןֲאֶׁשר, ַּגם ְלִמְקַּדׁש ִלִקיִניֹון ֶׁשמּול ַהִּמְזָרח
  ,ַהִּמְתַאְּגֵרף ְלַבּדֹו ְׁשמֹוִנים ְלָחִמים ָׁשם ִּבֵּלעַ 

  ָׁשם ַּגם ָלַכד ֶאת ַהּׁשֹור ַּבַּפְרסֹות ּוִמָּׁשם ֵהִביָאהּו
  ְוָכל ַהָּנִׁשים ְלַמְרֵאהּו, ַׁשי ִלְכבֹוד ֲאָמִריִליס
  .ְוָצַחק ָהרֹוֶעה ִּבְמלֹוא ִפיהּו, ָרם ִנְצַטְּוחּו ֵמֵאיָמה

  :טוסטוסטוסטוסבאבאבאבא      
  ,ַא ַאְּת א ִנְׁשַּכַחת! ַּבת ֵחן, ֲאָמִריִליס ֶׁשָּלנּו, הֹוי

  .ֵעת ִנְלַקְחְּת ֵמִאיָתנּו, ִלי ָיַקְרְּת ְּכִעַּזי. ַאף ֶׁשַּמּתְ 
  .ַאְכָזר ְוִקֵּׁשַח ַהֹּכַח ֶׁשּלֹו ֲאִני ֶעֶבד, אֹוי ִלי
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  :קורידוןקורידוןקורידוןקורידון      
  .רּו ִעְנָיֵנינּוִיָּתֵכן ֶׁשָּמָחר ִיְׁשַּתּפְ ! ֲחַזק, ַּבאטּוס

  .ֲאֵפסֹות ַהִּתְקוֹות ַרק ַּבָּמֶות;  עֹוד ִּתְקָוה ְּבִלְּב–ַחי 
  .ּוֹפה ֶגֶׁשם,  ֹּפה ָׁשַמִים ַזִּכים–ֵזאּוס ֵמִביא ְּכֶחְפצֹו 

  :באטוסבאטוסבאטוסבאטוס      
  ִנְטֵעי ֵעץ ַהַּזִית. הֹוֵבל ֲעָגֶלי ְלַמְעָלה. ִניָחא

  .ַהִּנְבִזים, ֶטֶרף ָלֶהם
  :קורידוןקורידוןקורידוןקורידון      
  !ַלְבנּונֹון ַצח ַהֶּצֶמר, ֵהי,     ֵהי      

  ?א ָׁשַמַעּתְ ! ֲעִלי ַלִגְבָעה! ְלַמְעָלה! קּוַמְיָטה, ֵהי
  ָאִביא ָל סֹוף ַמר ְּבעֹוד ֶרַגע, עֹוד ָאבֹוא, ַּפאן ַׂשֲהִדי

  !ִהיא ׁשּוב ִמְתַּגֶּנֶבת, ַהֵּבט ָנא! ִאם א ָתזּוִזי ִמָּׁשם
  !ְלַמַען ֶאְחֹּבט ָּב, ת ָהְיָתה ִלילּו ַרק ַאָּלה ְמֻעֶּקלֶ 

  :באטוסבאטוסבאטוסבאטוס      
  ִנְנַעץ ִּבי, ִנְפַצְעִּתי, ִהְסַּתֵּכל ִּבי! קֹוִרידֹון! ֵאל ֱאִהים

ֶמה ָעמֹוק ָּכאן, ְרֵאה. ֹּפה ִמַּתַחת, ַעָּתה ַּבַּקְרֹסל-קֹוץ ַא  
  !ֶׁשֵּתֵל ְלָכל רּוחַ ! ֲארּוָרה ָהֶעְגָלה. ְסַבך ַהּקֹוִצים

  :רידוןרידוןרידוןרידוןקוקוקוקו      
  .ְוִהֵּנה הּוא, ְּכָבר ַהחֹוַח ָאחּוז ִּבְקצֹות ִצֳּפְרַני, ֵּכן

  :באטוסבאטוסבאטוסבאטוס      
  !ָנׁש ְמֻגָּדל ֶׁשָּכמֹוִני-ּוַמְכִניַע ַּבר, ֶּפַצע ְקַטְנַטן

  :קורידוןקורידוןקורידוןקורידון      
  ,ָיֵחף ַאל ָּתבֹוא ִאם ָאַמְרָּת ָלֶלֶכת ֶהָהָרה, ַּבאטּוס

  .ִרים ּוַבֶּגַבעִּכי ַנֲהלֹול ְוַדְרַּדר ּפֹוְרִחים ֶּבהָ 
  :באטוסבאטוסבאטוסבאטוס      

   ְּכלּום טֹוֵחן הּוא ֲעַדִין–ַהְּזֵקנֹון : קֹוִרידֹון, ַסֵּפר, ָהָבה
  ?ָאז ַהְּתׁשּוָקה ָלּה ִהְּכָתה ּבוֹ -ֵאי, ֶאת ְׁשַחְרֹחְרּתֹו ֶׁשָּיְקָרה לוֹ 

        ::::קורדיוןקורדיוןקורדיוןקורדיון                        
  ִלְפֵני יֹום אֹו יֹוַמִים, ְּבַעְצִמי. ֲעלּוִבי, ָאְמָנם, ֵּכן

  .ְתַפְסִּתיו ָּבֻאְרָוה עֹוֶׂשה ָּבּה ֶׁשּלֹו ְּבָכל ֹּכחַ , יָּבאתִ 
  :באטוסבאטוסבאטוסבאטוס      

  ,ִׁשְבְט ִמְתָחֶרה ַּבַּסִטיִרים! ָהַאְׁשַמאי, ָּכל ַהָּכבֹוד
  !ָהַרְגָלִים-אֹון ַחְלֵציֶכם ֶּכֱעזּוז ָהַּפאִנים ָסֵרי

        )עמינדב דיקמןעמינדב דיקמןעמינדב דיקמןעמינדב דיקמן: : : : מיוונית(


