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יְוָנִּיּות, שיר שביעי

ָחֵצר, ֶמׁש ּבֶ ֶ ר, ְקִלּפֹות ַהּשׁ ּבָ ֶרְך, ַהּצַ ִית, ַהּדֶ ַהּבַ
רֹות. ְרְנגֹולֹות ְמַנּקְ ַהּתַ ה ׁשֶ       ֵאּלֶ

ה  יִרים אֹוָתנּו ַוֲאַנְחנּו אֹוָתם. ּפֹה ְלַמּטָ ֵהם ַמּכִ
ָתה יֵחי ַהּבָ ין ׂשִ       ּבֵ

ה. ֻהּבָ ל ֵמָעָליו ְנַחׁש ָהֵעִצים ֶאת ֻחְלָצתֹו ַהּצְ ֵ ִנּשׁ

ְרָעה ָמָלה ּוְצִריַח ַהּצִ ה עֹוְמִדים ְצִריף ַהּנְ ּפֹה ְלַמּטָ
י ַהְיִרי, ַנּבֵ יר ֶאׁשְ       ַעּתִ

ַקד ְוקֹול ּתָ ֶאׁשְ יָקָדה ּדְ ִריד ַהּצִ אֹותֹו ֵעץ ַזִית ׂשְ ּבְ
ָנה, ָ ל ַהּשׁ יָקָדה ׁשֶ       ַהּצִ

ר  ַדם, ְמֻיּסָ ּנָ ֶכֶלב ׁשֶ ָך ַאֲחֶריָך ּכְ ים ִצּלְ ּתִ ׁשְ ּפִ ּבַ
      ַעד ְמאֹוד,

ַנת ִמיד ְלַצד ׁשְ ב ּתָ ֳהַרִים יֹוׁשֵ ּצָ ֶלב ֶנֱאָמן — ּבַ ּכֶ
ָך ּוְמַרְחֵרַח ֶאת ַהַהְרּדּוִפים, ּלְ       ָהֲאָדָמה ׁשֶ

כֹוָכב. ט ּבְ לֹוֶתיָך ְונֹוֵעץ ַמּבָ ף ְלַמְרּגְ ֲעָרִבים ִמְצַטּנֵ ּבָ

ִיץ, ין ַחְלֵצי ַהּקַ ים ּבֵ ְתַרּבִ ִסים ַהּמִ ת ַאּגָ ֵיׁש ּדּוִמּיַ
י ֶהָחרּוב: ְרׁשֵ ין ׁשָ ִנְמנּום ַמִים ַהּבֹוִהים ּבֵ

ְבָעה ְיתֹוִמים ְרדּוִמים, ל ָהָאִביב ׁשִ רֹו ׁשֶ ַעל ִסּנָ
ֵעיָניו, ר ֵמת ְלֶמֱחָצה ּבְ ֶנׁשֶ

ם ְלַמְעָלה, ֵמֲאחֹוֵרי ַיַער ָהֳאָרִנים, ְוׁשָ
דֹוׁש  ל יֹוָחָנן ַהּקָ ָלה ׁשֶ ּפֵ ת ַהּקַ ׁשֶ ִמְתַיּבֶ

      ִאיׁש ַהּצֹומֹות
ֶטל ָרָחב רֹור ְלָבָנה ַעל ֲעֵלה ּפֶ ת ּדְ ֶלׁשֶ מֹו ִלׁשְ ּכְ

ת. ׁשֶ ה ְמַיּבֶ ַהַחּמָ       ׁשֶ
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יו, ָבׂשָ עֹור ּכְ ה, ֶהָעטּוי ּבְ ָלרֹוֶעה ַהּזֶ
ָהָיה ְלַאְכָזב, ל ּגּופֹו ָנָהר ׁשֶ ֲעָרה ׁשֶ ָכל ׂשַ ֵיׁש ּבְ

ל ֲחִלילֹו, ָכל חֹור ׁשֶ ֵיׁש לֹו ַיַער ַאּלֹוִנים ּבְ
ּוְבמֹוטֹו אֹוָתם ִסיקּוִסים

ֵנִלים. ְרּדָ ְתֵכֶלת ַהּדַ ָהַלם ִראׁשֹון ּבִ ׁשֹוט ׁשֶ ּמָ ׁש ּבַ ּיֵ ׁשֶ

עֹוֵרק ַהּדֶֹלב ְזּכֹר. ּבְ ּתִ ֵאין ֹצֶרְך ׁשֶ
ִאי ּבָ ִעיִרית ׁשֶ ְמָך, ְוֵכן ּבָ יָלא זֹוֵרם ּדָ ִמּמֵ

ָלִפים. ּצְ       ְוַגם ּבַ

חֹוָרה  ּלֹו ְזכּוִכית ׁשְ ּכֻ יָה ֶאל ָצֳהֵרי ַהּיֹום קֹול ָעֹגל ׁשֶ ֲעַמּקֶ מּוָמה ַמֲעָלה ִמּמַ ֵאר ַהּדְ ַהּבְ
ְורּוַח ְלָבָנה,

דּוִמים — אֹותֹו ַהּקֹול ים ַהּקְ ּדִ מֹו ַהּכַ קֹול ָעֹגל ּכְ
ִנים, ן ְוִעּדָ       ֶזה ִעּדָ

ַחל יָלְך ֶאת ַחּלּוֵקי ַהּנַ ֶצַבע ַהּלִ ַמִים ׁשֹוְטִפים ּבְ ָ ְוַהּשׁ
      ְוֶאת ֵעיֵנינּו.

דֹות  ּשָׂ ֵרַח ּבַ ְיָלה הֹוֵפְך ַהּיָ ל ַהּלַ ְך ּכָ ֶמׁשֶ ּבְ
דֹוִלים,       ֶאת ּגּופֹות ַהֲהרּוִגים ַהּגְ

ֶרא ְקפּואֹות עֹות ּפֶ ֶאְצּבְ ֵניֶהם ּבְ ר ַאֲחֵרי ּפְ ּתָ
נֹו ְלִפי ִחּתּוְך ַסְנֵטרֹו  ֵדי ְלַזהֹות ֶאת ּבְ ּכְ

ּבֹות ָהֶאֶבן,       ּוְלִפי ּגַ
ַבר ָמה. ָאנּו ִמיד ִיְמָצא ּדְ ִכיֵסיֶהם. ּתָ ט ּבְ ְמַחּטֵ

ַבר ָמה.       מֹוְצִאים ּדְ
ָלב. ִסיַגְרָיה ְמעּוָכה. ָקֵמַע ֵמֵעץ ַהּצְ

ַבע. ׁשֶ ְעַצר ּבְ ּנֶ עֹון ׁשֶ ב, ׁשָ ַח, ִמְכּתָ ַמְפּתֵ
עֹות הֹוְלכֹות. ָ עֹון. ַהּשׁ ָ ִנים ֶאת ַהּשׁ ָאנּו ׁשּוב ְמַכּוְ

ְגֵדיֶהם ָמֳחָרַתִים ּסּו ּבִ ּמַ ּיִ ׁשֶ ּכְ
יֶהם ְפּתֹוֵרי ַמּדֵ ין ּכַ ים ּבֵ ְתרּו ֵעיֻרּמִ ְוֵהם ַעְצָמם ִיּוָ
ִיץ ין ּכֹוְכֵבי ַהּקַ ָארֹות ּבֵ ַמִים ִנׁשְ ָ ּסֹות ַהּשׁ ּפִ ִפי ׁשֶ ּכְ

ין ַהַהְרּדּוִפים ָהר ּבֵ ּנֹוָתר ַהּנָ ִפי ׁשֶ ּכְ
ימֹון  ין ֲעֵצי ַהּלִ עֹול ּבֵ ׁשְ הֹוֵלְך ַהּמִ ִפי ׁשֶ ּכְ

ְכָנס ָהָאִביב, ּנִ ׁשֶ       ּכְ
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ָמם ְואּוַלי ִנְצַעק אֹותֹו: ה ֶאת ׁשְ ָאז אּוַלי ְנַגּלֶ
      אֹוֵהב.

ָבִרים  אֹוָתם ּדְ ָאז. ּוְבָכל ֹזאת ּדֹוֶמה ׁשֶ
      ְרחֹוִקים ְמאֹוד,

ְך ְואֹוֵמר ֶעֶרב טֹוב, ֹחׁשֶ ה אֹוֵחז ָיד ּבַ ַאּתָ ׁשֶ מֹו ּכְ ֵהם ְקרֹוִבים ְמאֹוד, ּכְ ּדֹוֶמה ׁשֶ
ְכִרי  ל ַהּנָ מֹו ֶזה ׁשֶ ָך ֵאמּון ַמר ּכְ ּלְ ּכֻ

ית ָאִביו ב ֶאל ּבֵ ָ       ַהּשׁ
ַוֲאִפּלּו ְקרֹוָביו ֵאיָנם ְמַזִהים אֹותֹו,

ֶות ִים ַלּמָ יְנּתַ ַע ּבֵ י הּוא ִהְתַוּדֵ ּכִ
ֶות  ים ּוֵמַעל ַלּמָ ים ִלְפֵני ַהַחּיִ ַע ַלַחּיִ ְוִהְתַוּדֵ

יר ּוְמַזֶהה אֹוָתם. ֵאינֹו ִמְתַמְרֵמר. ָמָחר,  ְוהּוא ַמּכִ
      הּוא אֹוֵמר. ּוָבטּוַח

יֹוֵתר ָצָרה ּבְ יֹוֵתר ִהיא זֹו ַהּקְ ה ּבְ ֶרְך ָהֲאֻרּכָ ַהּדֶ ׁשֶ
      ְלֵלב ֱאֹלִהים.

ק אֹותֹו ְלַיד ָהֹאֶזן ֵ ֵרַח ְמַנּשׁ ַהּיָ ָעה ׁשֶ ָ ָבר ַהּשׁ ה ּכְ ְוִהּנֵ
ָאָגה, ֶמץ ּדְ ׁשֶ       ּבְ

ַרְפַרף ּוַמְדֵרגֹות ָהֶאֶבן  ְ ָהַאּצֹות, ֶהָעִציץ, ַהּשׁ
      אֹוְמִרים לֹו ֶעֶרב טֹוב

ַמִים אֹוְמִרים לֹו  ָ ים ְוָהֲאָרצֹות ְוַהּשׁ ּמִ ְוֶהָהִרים ְוַהּיַ
      ֶעֶרב טֹוב

יַגְרָיה  עֹודֹו ְמַנֵער ֶאת ֵאֶפר ַהּסִ ְוָאז סֹוף סֹוף, ּבְ
ֶסת, ְרּפֶ ּמִ ֲעֶקה ּבַ י ַהּמַ ַעד ְלַבְרִזּלֵ       ִמּבַ

ְטחֹונֹו  הּוא ָיכֹול ִלְבּכֹות ֵמרֹב ּבִ
ל ָהֵעִצים  חֹון ׁשֶ ּטָ הּוא ָיכֹול ִלְבּכֹות ֵמרֹב ַהּבִ

ל ֶאָחיו. ל ַהּכֹוָכִבים ְוׁשֶ       ְוׁשֶ

אתונה, 1947-1945
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