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יוָניּות, שיר חמישי

ֳהַרִים ִית ַאַחר ַהּצָ ַחת ַלֲעֵצי ַהּזַ בּו ִמּתַ ְ ֵהם ִהְתַיּשׁ
עֹוֵתיֶהם ֶהָעבֹות, ֶאְצּבְ נּו ֶאת ָהאֹור ָהָאֹפר ּבְ ְוִסּנְ
ה ֶיַגע  ּמָ בּו ּכַ ְלפּו ֶאת ַמְחָסִנּיֹוֵתיֶהם ְוָחׁשְ ֵהם ׁשָ

ְיָלה, ְנִתיב ַהּלַ       ִנְכַלל ּבִ
ר, ֶאֶגד ַמּלּוֵחי ַהּבָ ה ְמִרירּות ּבְ ּמָ ּכַ

ֶגל. א ֶאת ַהּדֶ ׂשָ ּנָ ֵחף ׁשֶ ֶלד ַהּיָ ֵעיֵני ַהּיֶ ה ֹאֶמץ ּבְ ּמָ ּכַ

נּוִנית ָהַאֲחרֹוָנה, ֶדה ַהּסְ ּשָׂ ֲהָתה ּבַ ּתַ ַעד ְמֻאָחר ִהׁשְ
ֹחָרה  מֹו ְרצּוָעה ׁשְ ֲאִויר ּכְ ָרה ַאֲחֵרי ִאּזּון ּבָ ּתָ

ָתו. ל ַהּסְ ְרוּולֹו ׁשֶ ׁשַ       ּבְ
ם הֹוִסיפּו ְלַהֲעלֹות  ָבר ַאֵחר ֹלא נֹוַתר. ְלַבּדָ ׁשּום ּדָ

רּוִפים. ים ַהּשְׂ ּתִ ן ַהּבָ       ָעׁשָ

ַחת ָלֲאָבִנים ַמן ִמּתַ ָהֲאֵחִרים ָעְזבּו אֹוָתנּו ִמּזְ
ָבה  ְכּתְ ּנִ בּוָעָתם ׁשֶ רּוָעה ּוִבׁשְ ֻחְלָצָתם ַהּקְ ּבְ

ְרָסה. ּקָ ֶלת ׁשֶ       ַעל ַהּדֶ
ָמָמה  ַהּדְ א ׁשֶ ָכה. ֹלא ָהָיה ָלנּו ְזַמן. ֶאּלָ ִאיׁש ֹלא ּבָ

ְדָלה ַעד ְמאֹוד,       ּגָ
ִית  ק ַהּבַ מֹו ֶמׁשֶ ה ֶאל ַהחֹוף ּכְ ְוָהאֹור ֻהְפָנה ְלַמּטָ

ל ַהֲהרּוָגה.       ׁשֶ

ם ְלתֹוְך  ׁשֶ בֹוא ַהּגֶ ּיָ ׁשֶ ו ּכְ ְהֶיה ֲעֵליֶהם ַעְכׁשָ ַמה ּיִ
ִלְוַית ֲעֵלי ַהּדֶֹלב ָהְרקּוִבים?       ָהֲאָדָמה ּבְ

ׁש ַעל ַמֲעֵטה  ְתַיּבֵ ֶמׁש ּתִ ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ְהֶיה ֲעֵליֶהם ּכְ ַמה ּיִ
ְפִרית? ה ּכַ ׁש ָמחּוץ ַעל ִמּטָ ּפֵ ׁשְ מֹו ּפִ       ָהֲעָנִנים ּכְ
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ֲעֹמד ָלּה ֲחנּוָטה ֲחִסיַדת  ת ָהֶעֶרב ּתַ ַעל ֲאֻרּבַ ׁשֶ ּכְ
ֶלג? ֶ       ַהּשׁ

ִליכֹות ֶמַלח ֶאל ָהֵאׁש,  ֵקנֹות ַמׁשְ הֹות ַהּזְ ָהִאּמָ
ָעָרן, ׂשְ       ְמִטיחֹות ֲאָדָמה ּבִ

יק  ְמּתִ ל מֹוֶנְמַוְסָיה ְלַבל ּתַ ָרִמים ׁשֶ ָעְקרּו ֶאת ַהּכְ
י ָהאֹוְיִבים, ֹחָרה ֶאת ּפִ ְטָמה ׁשְ       ּפִ

ִבים ָאְרזּו ֶאת ַעְצמֹוֵתיֶהם ְוֶאת  ל ַהּסָ ק ֶאָחד ׁשֶ ׂשַ ּבְ
ם ַיַחד, ּכּו"ם ּגַ       ַהּסַ

ם,  ה ֵהם ְמׁשֹוְטִטים ִמחּוץ ְלחֹומֹות מֹוַלְדּתָ ְוַעּתָ
ְיָלה.  ּלַ ּכּו ּבֹו ׁשֶֹרׁש ּבַ ּיַ ִרים ַאַחר ָמקֹום ׁשֶ       ּתָ

ְהֶיה ֻמְבֶהֶקת יֹוֵתר  ּתִ ה ִלְמֹצא ָלׁשֹון ׁשֶ ֶ ו ִנְתַקּשׁ ַעְכׁשָ
ה, ָבִנּיָ ְבּדְ       ַלּדֻ

חֹות — ֶנת ּפָ חֹות, ְמֻאּבֶ ֲחָזָקה ּפָ
דֹות ּשָׂ ֲארּו ָלֶהן ּבַ ׁשְ ּנִ אֹוָתן ָיַדִים ׁשֶ

ם מֹוְרדֹות ַהּיָ ַמֲעֵלה ֶהָהִרים אֹו ּבְ אֹו ּבְ
ֵאיָנן ׁשֹוְכחֹות, ְלעֹוָלם ֵאיָנן ׁשֹוְכחֹות —

ּכַֹח ֶאת ְיֵדיֶהם, ה ִלׁשְ ֶ ִנְתַקּשׁ
ׁש  ּו ְלַבּקֵ לּו ַעל ַהֶהֶדק ִיְתַקּשׁ ִהְתַיּבְ ַדִים ׁשְ ַהּיָ

ִנית,       ַמְרּגָ
ֶפר אֹו ַעל  ן, ַעל ַהּסֵ ְרּכָ ְכִריָעה ַעל ּבִ יד ּתֹוָדה ּבִ ְלַהּגִ

ל ֹזַהר ּכֹוָכב. ֶלג ּגּופֹו ָהֶעְליֹון ׁשֶ       ּפֶ

ר. ִיְהֶיה ָנחּוץ ְזַמן. ְוָאנּו ְצִריִכים ְלַדּבֵ
ְמְצאּו ֶאת ַלְחָמם ְוֶאת ִצְדָקם. ּיִ ַעד ׁשֶ

ָעָרה.  ַחר ַהּסְ חֹול ִעם ׁשַ ֵני ְמׁשֹוִטים ְנעּוִצים ּבַ ׁשְ
יָרה?       ֵאיֹפה ַהּסִ

ֶבת. ּנֹוׁשֶ ֲאָדָמה ְורּוַח ׁשֶ חּוָבה ּבָ ה ּתְ ַמֲחֵרׁשָ
הּו ַהּיֹוֵגב? רּוָפה. ַאּיֵ ָהֲאָדָמה ׂשְ

ִית. ֶרם ְוַהּבַ ִית, ַהּכֶ ְלֵאֶפר ָהיּו ֵעץ ַהּזַ
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ֶרב. תֹוְך ַהּגֶ רֹוְך ְוכֹוָכָביו ּבְ ׂשְ פּור ּבִ ֶעֶרב ּתָ
יר.  ּקִ ּבַ ָארֹון ָהֶאְמָצִעי ׁשֶ ה ְואֹוֵרָגנֹו ּבָ ְפָנה ְיֵבׁשָ ּדַ

ֶהם.       ָהֵאׁש ֹלא ָנְגָעה ּבָ
ִים רֹוְתִחים ֵמַעְצָמם  ָאח — ְוַהּמַ ֶנת ּבָ ֶ ְקֵדָרה ְמֻעּשׁ

יקּו ֶלֱאֹכל. עּול. ֹלא ִהְסּפִ ִית ַהּנָ ּבַ       ּבַ

ם  ַער — ַהּדָ ל ַהּיַ רּוף עֹוְרָקיו ׁשֶ יָתם ַהּשָׂ ַתח ּבֵ ַעל ּפֶ
עֹוְרִקים. ר ּבָ       ִנּגָ

ר. ִמי ֶזה? ּכָ ַעד ַהּמֻ ה ַהּצַ ְוִהּנֵ
ה. ֲעִלּיָ ר ִעם ַהְיֵתדֹות ּבָ ַצַעד ֻמּכָ

א. הּו ּבָ תֹוְך ָהֶאֶבן. ִמיׁשֶ ֶֹרׁש ּבְ ִריַרת ַהּשׁ ּגְ
יְסָמה. ָאח. ֶעֶרב טֹוב. ֲעֶנה ַעל ַהּסִ יְסָמה, ַהּמַ ַהּסִ

ים  ּקִ ְבִליִנים ְוחּוִטים ּדַ ּלֹו מֹוֵכר ּתַ ְצִריף ָהֵעץ ׁשֶ ּבִ
יׁש. ׁשִ ֲעָרב ַהּקָ       ַהּמַ

ילּו. ִאיׁש ֵאינֹו קֹוֶנה. עֹוד ְועֹוד ֶהְעּפִ
ּו ְלַהְנִמיְך. ה ִיְתַקּשׁ ַעּתָ

ְבָהם. ם לֹוַמר ַמה ּגָ ּו ּגַ ִיְתַקּשׁ

ילֹות  ַאַחד ַהּלֵ ם ּבְ ם ָסֲעדּו ֶאת ִלּבָ ּגֶֹרן, ׁשָ ּבַ
חּוִרים,        ַהּבַ

ֵרַח ל ַהּיָ רּוׁש ׁשֶ יִתים ְוָדמֹו ַהּקָ ְלִעיֵני ַהּזֵ ָאִרים ּגַ ִנׁשְ
ֵלי ֵזיָנם. ל ּכְ ֶרה ַהֲהָברֹות ׁשֶ יר ֲחֵמׁש־ֶעׂשְ ְוׁשִ
ְפָנה. יֵחי ַהּדַ ים ְוׂשִ רֹוׁשִ ָאִרים ַהּבְ ִביב ִנׁשְ ִמּסָ

יֹום ַאַחר ְסעּוָדָתם ָאְכלּו ָהַאְנקֹוִרים ֶאת 
ר, ְחָמם ַהּצַ רּו ִמּלַ ׁשְ ּנָ רּוִרים ׁשֶ       ַהּפֵ
ְפרּוֵריֶהם ָחִקים ִמּגַ ַהְיָלִדים ֵהִכינּו ִמׂשְ

ֶהם ְוֶאת קֹוֵצי  ּלָ יַגְריֹות ׁשֶ יתּו ֶאת ַהּסִ ִהּצִ ׁשֶ
      ַהּכֹוָכִבים.

ִית ַאַחר  ַחת ַלֲעֵצי ַהּזַ בּו ִמּתַ ָעֶליָה ָיׁשְ ְוָהֶאֶבן ׁשֶ
ם  ֳהַרִים מּול ַהּיָ       ַהּצָ
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ן, ְבׁשָ ּכִ ְהֶיה ָמָחר ְלִסיד ּבַ ּתִ
ינּו ְוֶאת ִמְדֶרֶכת  ּתֵ ד ֶאת ּבָ ָמֳחָרַתִים ְנַסּיֵ

ה־סֹוִטיָרה,       ָאִגּיָ
קֹום  ּמָ ַרע ּבַ ַאֲחֵרי ָמֳחָרַתִים ַנְטִמין ֶאת ַהּזֶ ּיֹום ׁשֶ ּבַ

מּו ּבֹו, ֵהם ִנְרּדְ       ׁשֶ
ל ֵעץ ָהִרּמֹון ן ׁשֶ ְוִנּצָ

ל ֵעת  ד ׁשֶ ינֹוק ַעל ׁשָ ל ּתִ ְיעֹוֵרר ְצחֹוק ִראׁשֹון ׁשֶ
ֶמׁש. טּוַפת ׁשֶ       ׁשְ

ם ל ִלּבָ ה ִלְקֹרא ֶאת ּכָ ם ְלָמּטָ ב ׁשָ ְך ֵנׁשֵ ְוַאַחר ּכָ
ית ֶאת ַהִהיְסטֹוְרָיה  ֵראׁשִ מֹו ָהִיינּו קֹוְרִאים ִמּבְ ּכְ

ל ָהעֹוָלם.       ׁשֶ

מיוונית רמי סערי

מֹוֶנְמַוְסָיה היא עיירה עתיקה וציורית במחוז לקוניה שבדרום מזרח חצי האי פלופונס ומקום הולדתו 
של יאניס ריצוס.

ה־סֹוִטיָרה היא שמם של כמה כפרים וכנסיות ברחבי יוון. פירושו "הקדושה המושיעה". ָאִגּיָ


