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יְוָנִּיּות

ַמִים, ָפחֹות ׁשָ ה ֹלא נֹוַח ּבְ ָלֵעִצים ָהֵאּלֶ
ַחת ְלַצֲעֵדי ָזִרים, ה ֹלא נֹוַח ִמּתַ ָלֲאָבִנים ָהֵאּלֶ

ֶמׁש, ֶ ּשׁ א ּבַ ה ֹלא נֹוַח ֶאּלָ ִנים ָהֵאּלֶ ַלּפָ
ֶדק. ּצֶ א ּבַ ה ֹלא נֹוַח ֶאּלָ ָבבֹות ָהֵאּלֶ ַלּלְ

ָמָמה, ּדְ ה ָקׁשּוַח ּכַ ַהּנֹוף ַהּזֶ
ץ ֶאל ָחֵזהּו ֶאת ֲאָבָניו ַהּיֹוְקדֹות, הּוא ְמַאּמֵ

ִית ַהְיתֹוִמים ְוֶאת  ַמְצִמיד ָלאֹור ֶאת ֲעֵצי ַהּזַ
ּלֹו, ָרִמים ׁשֶ       ַהּכְ

ִים. ֵאין ַמִים. ַרק אֹור. ּנַ חֹוֵרק ׁשִ
ְרֶזל. ְכָלָאה ּבַ אֹור ְוֵצל ַהּמִ ֶרְך אֹוֶבֶדת ּבָ ַהּדֶ

ִיׁש  נּו ִלְכֵדי ׁשַ ָהרֹות ְוַהּקֹולֹות ִהְתַאּבְ ָהֵעִצים, ַהּנְ
ֶמׁש. ֶ ִסיד ַהּשׁ       ּבְ

ְסִטיק  ִיׁש. ֵאלֹות ַהּמַ ַ ּשׁ ֶֹרש ִנְתָקל ּבַ ַהּשׁ
קֹות.       ַהְמֻאּבָ

ְכֵבדּות. ֵאין ַמִים. ִמים ּבִ ְ ַלע. ִמְתַנּשׁ ֶרד ְוַהּסֶ ַהּפֶ
ת  ּסַ ִנים. ַהּכֹל לֹוֲעִסים  ּפִ ַהּכֹל ְצֵמִאים. ֶזה ׁשָ

ַמִים ֵמרֹב ְמִרירּות.       ׁשָ

ָנה ְטרּוָפה, ֵ ֵעיֵניֶהם ֲאֻדּמֹות ִמּשׁ
ּבֹוֵתיֶהם ין ּגַ ָערּוץ ָעֹמק ִנְדָחק ּבֵ

ִקיָעה. ַעת ׁשְ ׁשְ ֵני ָהִרים ּבִ ין ׁשְ רֹוׁש ּבֵ מֹו ּבְ ּכְ
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בּוָקה ָלרֹוֶבה, ָיָדם ּדְ
ְך ָיָדם, ָהרֹוֶבה הּוא ֶהְמׁשֵ
ם – ְך ַנְפׁשָ ָיָדם ִהיא ֶהְמׁשֵ
ַעס ב ַהּכַ ְפֵתיֶהם יֹוׁשֵ ַעל ׂשִ

ֵעיֵניֶהם ַער ָעֹמק־ָעֹמק ּבְ ְוַהּצַ
ַקֲערּוִרית ֶמַלח. ׁשְ מֹו ּכֹוָכב ּבִ ּכְ

ַיַחס  טּוָחה ּבְ ֶמׁש ּבְ ֶ ֵהם לֹוֲחִצים ָיד ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ
      ָלעֹוָלם,

ְקֵני  ה ּפֹוַרַחת ִמּזִ ִכים ְסנּוִנית ְקַטּנָ ֵהם ְמַחּיְ ׁשֶ ּכְ
ֶהם, ּלָ ֶרא ׁשֶ       ַהּפֶ

ִרים  ֵריַסר ּכֹוָכִבים נֹוׁשְ ֵהם ָנִמים ּתְ ׁשֶ ּכְ
יֵסיֶהם ָהֵריִקים,       ִמּכִ

ְדָגִלים  ים עֹוִלים ֶאל־ָעל ּבִ ֵהם ֶנֱהָרִגים ַהַחּיִ ׁשֶ ּכְ
ים.       ּוְבֻתּפִ

ם ְצֵמִאים,  ּלָ ם ְרֵעִבים, ּכֻ ּלָ ִנים ּכֹה ַרּבֹות ּכֻ ׁשָ
ם ֶנֱהָרִגים ּלָ       ּכֻ
ה ְוָים; ׁשָ ְנצּוֵרי ַיּבָ

ִליחּות  דֹוֵתיֶהם ְוַהּמְ ֵעָרה ָאְכָלה ֶאת ׂשְ ַהּבְ
יֶהם, ּתֵ ְקָתה ֶאת ּבָ       ִהׁשְ

יָלְך  יֵחי ַהּלִ ְלתֹוֵתיֶהם ְוֶאת ׂשִ יָלה ֶאת ּדַ ָהרּוַח ִהּפִ
ר, ּכָ ּכִ ים ּבַ ַעּטִ       ַהּמְ

ֶות, ֶרְך חֹוֵרי ְמִעיֵליֶהם ִנְכָנס ְויֹוֵצא ַהּמָ ּדֶ
ל; ִאְצְטֻרּבָ ְלׁשֹוָנם ָקֲהָתה ּכְ

ם; ִצּלָ ְלֵביֶהם ֵמתּו ֲעטּוִפים ּבְ ּכַ
ַצְלעֹוֵתיֶהם. ם הֹוֵלם ּבְ ׁשֶ ַהּגֶ

ִנים ֶאת  ְ ִנים, ֵהם ְמַעּשׁ ָמר, ְמֻאּבָ ׁשְ ַעל ַהּמִ
ְיָלה, ָלִלים ְוֶאת ַהּלַ       ַהּגְ

ַקע ּבֹו ַהּתֶֹרן  ָ ּשׁ ם ַהּגֹוֵעׁש ׁשֶ יִחים ַעל ַהּיָ ּגִ ַמׁשְ
ֵרַח. ל ַהּיָ בּור ׁשֶ ָ       ַהּשׁ
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ָגִזים ָאְזלּו, ֶחם ָאַזל, ַהּפְ ַהּלֶ
ם. ִלּבָ ִאים ֶאת ּתֹוְתֵחיֶהם ַרק ּבְ ה ֵהם ְמַמּלְ ַעּתָ

ם  ּלָ ה ְוָים, ּכֻ ׁשָ ִנים ּכֹה ַרּבֹות ְנצּוֵרי ַיּבָ ׁשָ
ם ֶנֱהָרִגים ְוִאיׁש ֵמֶהם ֹלא ֵמת – ּלָ ְרֵעִבים, ּכֻ

ָמר זֹוֲהרֹות ֵעיֵניֶהם, ׁשְ ַעל ַהּמִ
ּה ּלָ ל ּכֻ ה ּכָ דֹוָלה ֲאֻדּמָ דֹול, ֵאׁש ּגְ ֶגל ּגָ ּדֶ

ַחר ַאְלֵפי יֹוִנים ּפֹוְרחֹות ִמיֵדיֶהם ּוְבָכל ׁשַ
ְלתֹות ָהֹאֶפק. ע ּדַ ֶאל ַאְרּבַ
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