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יָאנִיס ִריצֹוס

יְוָנִּיּות, שיר שני 

רּוָבה ָהֶעֶרב יֹוֵרד ִעם ַהּקֹוָרִנית ַהּצְ ל ֵאיַמת ׁשֶ ּכָ
ְקֵצה ָהֶאֶבן       ּבִ

ֶקט ַעד  ֶ ּשׁ ֶדם ּבַ ר חֹוֶצֶבת ִמּקֶ ת ַמִים ֲאׁשֶ ֵיׁש ִטּפַ
ד ׁשַ       ַהּלְ

ר צֹוֵעק ֶאת  יק ֲאׁשֶ לּוי ַעל ּדֶֹלב ַעּתִ ֲעמֹון ּתָ ֵיׁש ּפַ
ִנים. ָ       ַהּשׁ

ָמָמה ְ ל ַהּשׁ ַתּנּור ָהֲאָדָמה ׁשֶ ים ִמְתַנְמְנִמים ּבְ ּצִ ּגִ
ז ַעל  לּוַמת ַהּפָ יב ּפְ ּגֹות ְמַהְרֲהִרים ַמה ּטִ ְוַהּגַ

ל ַהּגֶֹרן ָפה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ       ַהּשָׂ
יָרס מֹו ֶקַלח ַהּתִ ה ּכְ לּוָמה ְצֻהּבָ — ּפְ

ִקיָעה. ְ ַצַער ַהּשׁ ן ּבְ ֵ ְתַעּשׁ       ַהּמִ

ֲחָצִאית  יֵחי ַהֲהַדס ּבַ ַרַעת ַעל ׂשִ ּתָ ֵאם ָהֱאֹלִהים ִמׂשְ
ֲעָנִבים. ֶמת ּבַ       ְרָחָבה ֻמְכּתֶ

יָבה לֹו ֶדה ְמׁשִ ֶרְך ּבֹוֶכה ֶיֶלד ּוִמן ַהּשָׂ ּדֶ ּבַ
ָדה ֶאת ְיָלֶדיָה. ִאּבְ ה ׁשֶ ְבׂשָ ַהּכִ

ּבּוַע. ְקפּוָאה ֶהָחִבית.  ּמַ ֵצל ּבַ
ל ַהְמַפְרֵזל. ּתֹו ׁשֶ ְרֻטּבֹות ַרְגֵלי ּבִ

ִית, ֶחם ְוַהּזַ ְלָחן ַהּלֶ ֻ ַטח ַהּשׁ ַעל ִמׁשְ
ית ּכֹוַכב ָהֶעֶרב, ׁשִ ֶפן ֲעׁשָ ִריֵגי ַהּגֶ ין ׂשְ ּבֵ

ַלְקְסָיה  ּפּוָדּה, ַהּגָ , סֹוֶבֶבת ַעל ׁשַ בֹוהַּ ם ּגָ ְוׁשָ
יָפה ִניחֹוַח       ַמּדִ
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ל. ְלּפֵ ל ּפִ ל ׁשּום ְוׁשֶ ל ְקָדל ָחרּוְך, ׁשֶ ׁשֶ

י ִיְהֶיה ָנחּוץ עֹוד ל ֶמׁשִ אֹוי, ֵאיֶזה ּכֹוָכב ׁשֶ
ֲחֵטי ָהֹאֶרן ִיְרְקמּו ּמַ ֵדי ׁשֶ ּכְ

ִיץ,  ל ַהּקַ רּוב ׁשֶ ְלַמְעָלה, ַעל ַהּכֶֹתל ַהּצָ
ם ֶזה ַיֲעֹבר",       "ּגַ

ּה ְסַחט ָהֵאם ֶאת ִלּבָ ה עֹוד ּתִ ּמָ ּכַ
חּוִטים ְ ְבַעת ְנָעֶריָה ַהּשׁ       ַעל ׁשִ

ּה. ַמֲעֵלה ַנְפׁשָ ְרּכֹו ּבְ ְמָצא ָהאֹור ֶאת ּדַ ּיִ ַעד ׁשֶ

ָהֶעֶצם ַהּזֹאת ַהּבֹוַקַעת ִמּתֹוְך ָהֲאָדָמה
ה ֶאת ָהֲאָדָמה ְוֶאת ֵמיְתֵרי ָהעּוד, ה־ַאּמָ מֹוֶדֶדת ַאּמָ
ַחר ַ ּנֹור ַעד ַהּשׁ ְוָהעּוד ְלִמן ַאְפלּוִלית ָהֶעֶרב ִעם ַהּכִ

רֹוְזָמִרין ּוָבֳאָרִנים, אֹוֵמר ַצַער־ַצַער ּבָ
מֹו ַקְתרֹוִסים ִפינֹות ּכְ ּסְ ְוַהֲחָבִלים ְמַדְנְדִנים ּבַ

ן ׁשֹוֶתה ָים ַמר ִמְגִביַע אֹוִדיֵסאּוס. ּפָ עֹוד ַהּסַ ּבְ

ִניסֹות ְוֵאיזֹו ֶחֶרב אֹוי, ִמי ַיְחֹסם ֵאפֹוא ֶאת ַהּכְ
ְכֹרת ֶאת ָהֹאֶמץ       ּתִ

ְנפֹות י ּכַ ּתֵ ְ ּשׁ ׁשֶ ְך ּכְ ַח ִיְנַעל ֶאת ִלּבֵ ְוֵאיֶזה ַמְפּתֵ
תּוחֹות ִלְרָוָחה ְלּתֹו ּפְ       ּדַ

ִגּנֹות ָהֱאֹלִהים ְזרּועֹות ַהּכֹוָכִבים? ְוהּוא צֹוֶפה ּבְ

ל ַמאי ת ׁשֶ ּבָ מֹו מֹוָצֵאי ׁשַ דֹוָלה ּכְ ָעה ּגְ ׁשָ
ִחים, ל ַמּלָ ָטֶבְרָנה ׁשֶ       ּבְ

ָחח, ח ַעל ִקיר ַהּפֶ ְבִנית ּפַ מֹו ּתַ דֹול ּכְ ַלְיָלה ּגָ
ֲארּוַחת ֶעֶרב  מֹו ֶלֶחם ּבַ יר ּכְ ִ דֹול ַהּשׁ ּגָ

ל ּדֹוֵלה ְספֹוִגים.       ׁשֶ
ֶלת, ְלּגֶ ּגַ ֵרִתים ּגֹוֵלׁש ּבַ ל ּכְ ֵרַח ׁשֶ ה ַהּיָ ְוִהּנֵ

ֵפיֶהם  ַמּגְ ִרים טּוֵרי ַאּלּוִפים ּבְ ּפ, ִעם ֶעׂשְ ּפ ּגַ ּגַ
בֹוִהים,       ַהּגְ

ִלי ַמְדֵרגֹות ָאַנּפְ ה ָהעֹוִלים ְויֹוְרִדים ּבְ ה ֵאּלֶ ְוִהּנֵ
ְך ֲחתּוִכים ֲעֵלי ֹחׁשֶ ם ּבַ ִאים ֶאת ִמְקַטְרּתָ ְמַמּלְ
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ּסֹות,       ַלֲחִתיכֹות ּגַ
כֹוָכב זּוָקה ּכְ ָפָמם קֹוָרִנית ֵמרּוֵמְלָיה ּבְ ׂשְ ּבִ

ֶסַלע ָהֵאֵגִאי ּוְבִמְלחֹו. ם ׁשֶֹרׁש ֹאֶרן ָנעּוץ ּבְ ּנָ ְוׁשִ

ים ְוָלֵאׁש, ׂשֹוֲחחּו ִעם ָהֲאָבִנים, ְרִזּלִ ֵהם ִנְכְנסּו ַלּבַ
ל ָסָבם, ְלּגֶֹלת ׁשֶ ּגֻ ֶות ּבַ ָעָרק ֶאת ַהּמָ דּו ּבְ ּבְ ּכִ
בּו  ְ ָרנֹות ֶאת ִדיֵגִניס ְוִהְתַיּשׁ אֹוָתן ּגְ ְגׁשּו ּבְ ּפָ

      ִלְסעּוַדת ָהֶעֶרב,
ְצעּו  ּבָ ִפי ׁשֶ ַנִים ּכְ ַער ִלׁשְ ּבֹוְצִעים ֶאת ַהּצַ

ֶהם. ּלָ עֹוִרים ׁשֶ ר ַהּשְׂ ּכַ ם ֶאת ּכִ ְרּכָ       ַעל ּבִ

ָיֵדְך  ּבְ ִים, ַאּתְ ׁשֶ ִביָרה ְמלּוַחת ַעְפַעּפַ ּבֹוִאי, ּגְ
ֶנת  ֶ רּוָטה ְמֻעּשׁ       ּפְ

ִנים – ֲאַגת ֶהָעִני ּוֵמרֹב ׁשָ ִמּדַ
ּבֹוס, ין ִצְמֵחי ַהַקּנַ ה ָלְך ּבֵ ָהַאֲהָבה ְמַצּפָ

ַחף ּתֹוֶלה ָלְך  ַ ְמָעָרתֹו ַהּשׁ ּבִ
ְך, ּלָ ֹחר ׁשֶ ָ ֶלט ַהּשׁ       ֶאת ַהּמֶ

ק ֶאת ִצּפֶֹרן ַרְגֵלְך. ר ְמַחּבֵ ם ַהּמַ ְוִקּפֹוד ַהּיָ

ירֹוׁש ֶרם רֹוֵתַח ַהּתִ ל ַהּכֶ ֹחר ׁשֶ ָ ֵעָנב ַהּשׁ ּבָ
ּלֹו,       ָאֹדם ּכֻ

רּוף, ַאּלֹון ַהּשָׂ רֹוֵתַח ֶהָעָנף ּבַ
ׁש ַמִים ת ְמַבּקֵ ָעָפר ׁשֶֹרׁש ַהּמֵ ּבֶ

ּוַח, ֵדי ְלַטְלֵטל ַאּשׁ       ּכְ
ֹכַח ּה אֹוֶחֶזת ָהֵאם ּבְ ּלָ ֶמט ׁשֶ ַחת ַלּקֶ ּוִמּתַ

ין.       ַסּכִ

ָהב  יֵצי ַהּזָ ִביַרת ּבֵ ִביָרה, ּגְ ּבֹוִאי, ּגְ
ָרק, ְרְנֹגֶלת ַהּבָ ל ּתַ       ׁשֶ

ַחת ְטּפַ ִסיִרי ֶאת ַהּמִ ֹכל, ּתָ ִמים, יֹום ּתָ ַאַחד ַהּיָ ּבְ
ק ׁשֶ ּנֶ       ְוֹתאֲחִזי ׁשּוב ּבַ

ל ַמאי, ָרד ׁשֶ ִמְצֵחְך ּבָ ֲהֹלם ּבְ ּיַ ׁשֶ
ְך, ּלָ ְתָנה ׁשֶ ר ַהּכֻ ֶמׁש ַעל ִסּנַ ֶ ֵבר ִרּמֹון ַהּשׁ ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ
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יר ִלְתֵריַסר  ְרּגִ יר־ּגַ ְרּגִ ְך ּגַ ִקי אֹותֹו ְלַבּדֵ ַחּלְ ּתְ ׁשֶ
      ְיתֹוַמִיְך,

ל עֹוד זֹוֲהִרים ם ּכָ ל ֵעֶבר ַהּיָ ְזַהר ִמּכָ ּיִ ׁשֶ
ִריל, ֶלג ַאּפְ       ַלַהב ַהֶחֶרב ְוׁשֶ

ֶמׁש ַעל ַחּלּוֵקי ָהֶאֶבן ְרָטן ִלְלּגֹם ׁשֶ ֵצא ַהּסַ ּיֵ ׁשֶ
ב ֶאת ְצָבתֹוָתיו. ּלֵ       ִויׁשַ

מיוונית רמי סערי

ְליֹו, בירתה הראשונה של יוון המודרנית. ִלי הוא שמה הישן של העיר ַנְפּפְ ָאַנּפְ
רּוֵמְלָיה הוא שם של איזור שכלל חלקים מבולגריה ומצפון יוון.

לפי  ַאְקִריָטס.  ִדיֵגִניס  הביזנטי  י  הֵאּפִ הגיבור  לדמות  המתייחס  שם  הוא  ִדיֵגִניס 
השאול  עולם  נציג  בכארון,  מאבקו  אחרי  רק  הגיבור  מת  האפוס  מגרסות  אחת 

במיתולוגיה היוונית, מאבק שהתרחש בגורנות השיש.


