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יָאנִיס ִריצֹוס

יְוָנִּיּות, שיר רביעי

ַגְבהּות רּוחֹו  ַחר ּבְ ַ ר ֶאל ַהּשׁ ֵהם ָיְצאּו ַהְיׁשֵ
ָרֵעב, ל ָאָדם ׁשֶ       ׁשֶ

י ָאז ּכֹוָכב, ׁש ִמּנִ ּבֵ ֵאיָנן ָזעֹות ִהְתּגַ ֵעיֵניֶהם ׁשֶ ּבְ
צּוַע. ִיץ ַהּפָ אּו ֶאת ַהּקַ ֵתָפם ָנׂשְ ַעל ּכְ

ר, ׂשָ ָבא ּוְדָגָליו ְצמּוִדים ַלּבָ אן ָעַבר ַהּצָ ּכָ
ר  ס ּבָ מֹו ַאּגַ יֶהם ּכְ ּנֵ ׁשִ ׁשּות ְנגּוָסה ּבְ ָהִעּקְ

יל, ּלֹא ִהְבׁשִ       ׁשֶ
ֶהם ּלָ ִלים ֶהָעבֹות ׁשֶ ַנֲעֵלי ַהַחּיָ ֵרַח ּבְ ִעם חֹול ַהּיָ

בּוָקה  ְיָלה ּדְ ל ַהּלַ ָחם ׁשֶ ְוִעם ַאְבַקת ַהּפֶ
      ִלְנִחיֵריֶהם ּוְלָאְזֵניֶהם.

ֵעץ ַאַחר ֵעץ ְוֶאֶבן ֶאֶבן ָעְברּו ֶאת ָהעֹוָלם,
ָנה. ֵ ל קֹוִצים ָעְברּו ֶאת ַהּשׁ ר ׁשֶ ַעל ּכַ

י ְיֵדיֶהם ַהְיֵבׁשֹות  ּתֵ ׁשְ ים ּבִ ֵהם ֵהִביאּו ֶאת ַהַחּיִ
מֹו ָנָהר.       ּכְ

ֵדי ָלֵתת  ַמִים — ּכְ ָ ת ַהּשׁ ַאּמַ ָכל ַצַעד ָזכּו ּבְ ּבְ
      ֶאת ָהרֹום.

מֹו ָהֵעִצים נּו ּכְ ִמיָרה ִהְתַאּבְ ְ ֵמַעל ְלִביָתֵני ַהּשׁ
      ַהֲחרּוִכים,

ְקָרה ִית ַהּתִ ָכל ּבַ ר, ָרֲעָדה ּבְ ּכָ ּכִ ָרְקדּו ּבַ ּוְכׁשֶ
ִפים. ּדָ נּו ַעל ַהּמַ ְנּדְ כּוִכית ּדִ ּוְכֵלי ַהּזְ

ְסגֹות ֶהָהִרים — יר ִטְלֵטל ֶאת ּפִ אֹוי, ֵאיֶזה ׁשִ
ֵרַח ְוָסֲעדּו ת ַהּיָ ְנּכַ יֶהם ֶהֱחִזיקּו ֶאת ּפִ ְרּכֵ ין ּבִ ּבֵ

ַפת ַעְרִבית, ם ּבְ       ֶאת ִלּבָ
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מֹו ָהיּו מֹוֲחִצים ם ּכְ ְמצּולֹות ִלּבָ ֶאת ַההֹוי ָמֲחצּו ּבִ
ְרַנִים ָעבֹות. י ִצּפָ ּתֵ ין ׁשְ ה ּבֵ ּנָ       ּכִ

ה ֶחם ַהַחּמָ ר ַהּלֶ ּכַ ו ֶאת ּכִ ִמי ָיִביא ָלְך ַעְכׁשָ
ִזיִני ֶאת ַהֲחלֹומֹות? ּתָ ֵדי ׁשֶ ְיָלה ּכְ ּלַ       ּבַ
ָרַצר ֶחְבַרת ַהּצְ ִית ּבְ ֵצל ֵעץ ַהּזַ ִמי ַיֲעֹמד ּבְ

ָרַצר, ק ַהּצְ ּתֵ ּתַ       ְלַבל ִיׁשְ
ֳהַרִים צֹוֵבַע ֶאת ַהּכֶֹתל יד ַהּצָ ּסִ ׁשֶ ו ּכְ ַעְכׁשָ

ל ָהֹאֶפק       ְלֹאֶרְך ּכָ
דֹוִלים? ים ַהּגְ ְבִרּיִ מֹוֵתיֶהם ַהּגַ ּומֹוֵחק ֶאת ׁשְ

ַחר, ַ יָפה ִניחֹוַח ִעם ֲעלֹות ַהּשׁ ִהּדִ ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת ׁשֶ
נּו — ּלָ ֶהם ְוׁשֶ ּלָ ָהְיָתה ׁשֶ ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת ׁשֶ

ָמם — ֵאיְך ֵהִריָחה ָהֲאָדָמה — ּדָ
ָרֵמינּו, ם, ֶאת ּכְ ְלּתָ ו ֵאיְך ָנֲעלּו ֶאת ּדַ ְוַעְכׁשָ

ּגֹות ְוַעל ָהִאיָלנֹות — ה ַקל ָהאֹור ַעל ַהּגַ ֵאיְך ַנֲעׂשָ
ַחת ִלְפֵני ָהֲאָדָמה ֲחִציָתם ִמּתַ ּמַ ִמי ֹיאַמר ׁשֶ
ּוַמֲחִציָתם ָהַאֶחֶרת ֵמֲאחֹוֵרי סֹוֵרג ּוְבִריַח?

ֶמׁש ּבֶֹקר טֹוב, ֶ ים ּתֹאַמר ָלְך ַהּשׁ ָעִלים ּכֹה ַרּבִ ּבְ
ַמִים, ָ ים ִיְזֲהרּו ַהּשׁ ְדָגִלים ּכֹה ַרּבִ ּבִ

ה ֵמֲאחֹוֵרי סֹוֵרג ּוְבִריַח ְוֵאּלּו  ִעם ֵאּלֶ
תֹוְך ָהֲאָדָמה.       ּבְ

ֲעמֹוִנים. הּוא ְיַצְלְצלּו ַהּפַ ָכל ֶרַגע ׁשֶ ֶקט, ּבְ ׁשֶ
נּו. ּלָ ֶהם ְוׁשֶ ּלָ ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת ִהיא ׁשֶ

בֹות ּלָ יֵדיֶהם ַהְמׁשֻ ַחת ִלְפֵני ָהֲאָדָמה, ּבִ ִמּתַ
ים ֲעמֹון — ֵהם ְמַצּפִ ֵהם אֹוֲחִזים ֶאת ֶחֶבל ַהּפַ

ִנים, ֵאיָנם ֵמִתים, ָעה, ֵאיָנם ְיׁשֵ ָ       ַלּשׁ
קּוָמה. ָהֲאָדָמה  ים ְלַצְלֵצל ֶאת אֹות ַהּתְ ְמַצּפִ

      ַהּזֹאת
נּו — ִאיׁש ֵאינֹו ָיכֹול ּלָ ֶהם ְוׁשֶ ּלָ ִהיא ׁשֶ

נּו.       ָלַקַחת אֹוָתה ֵמִאּתָ

מיוונית רמי סערי


