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יָאנִיס ִריצֹוס

יווניּות, שיר שלישי

ַמִים ֵאיָנם ַמְפִחיִתים ַאף ְלֶרַגע  ָ ְמקֹומֹוֵתינּו ַהּשׁ ּבִ
ל ֵעיֵנינּו –  ֶמן ׁשֶ ֶ       ֶאת ַהּשׁ

ֶמׁש לֹוַקַחת ַעל ַעְצָמּה ַמֲחִצית  ֶ ְמקֹומֹוֵתינּו ַהּשׁ ּבִ
נּו; ּבֵ ָאנּו ְמִריִמים ַעל ּגַ       ִמּכֶֹבד ָהֶאֶבן ׁשֶ

ֳהַרִים, י ַהּצָ ְרּכֵ ַחת ּבִ ִלי ֶהֶגה ּתַ ִרים ּבְ ּבָ ָהְרָעִפים ִנׁשְ
ִפי  ִמים ּכְ ם ּוִמְתַקּדְ ֵני ִצּלָ ים חֹוְלִפים ַעל ּפְ ָהֲאָנׁשִ
ִקיָאתֹוס ים ַהּדֹוְלִפיִנים ַלּדּוִגּיֹות ִמּסְ עֹוׂשִ       ׁשֶ

ָנָפיו ר ַהּצֹוֵבַע ֶאת ּכְ ְך ְלֶנׁשֶ ם ֶנְהּפָ ְך ִצּלָ ַאַחר ּכָ
ִקיָעה ְ ּשׁ       ּבַ

ם ְוהֹוֶגה ף ַעל ֹראׁשָ ן הּוא ִמְצַטּנֵ ּוְלַאַחר ִמּכֵ
ּכֹוָכִבים       ּבַ

ֶמׁש  ֶ ֶסת ַהּשׁ ִמְרּפֶ ְרִעים ּבְ ּתָ ֵהם ִמׂשְ ׁשֶ ּכְ
ֹחר. ָ ּמּוק ַהּשׁ ת ַהּצִ ְמִחּצַ       ּבִ

ם ף לֹו ׁשֵ ֶלת ְמֻגּלָ ל ּדֶ ְמקֹומֹוֵתינּו ַעל ּכָ ּבִ
ָנה ְויֹוֵתר, ת ֲאָלִפים ׁשָ ֹלׁשֶ       ֶזה ׁשְ

ֵעיָניו ר ָקדֹוׁש ׁשֶ ל ֶאֶבן ְמֻצּיָ ַעל ּכָ
ָערֹו ֲחָבִלים, ֶרא ּוׂשְ       ֵעיֵני ּפֶ

ֶבר ְמֻקְעַקַעת ל ּגֶ ל ּכָ ֹמאל ׁשֶ ַעל ַיד ׂשְ
ה, ת ָים ֲאֻדּמָ ִקיָרה ּבַ ִקיָרה ַאַחר ּדְ       ּדְ

חּוָרה ַמֲחִזיָקה ֹחֶפן אֹור ָמלּוַח ל ּבַ ּכָ
ַחת ַלֲחָצִאיָתּה       ִמּתַ

ים ה ְצָלִבים ְקַטּנִ ָ ּשׁ ה-ׁשִ ָ ְוַלְיָלִדים ֵיׁש ֲחִמּשׁ
ם ל ְמִרירּות ַעל לּוַח ִלּבָ       ׁשֶ

ָחִפים ְ ל ַהּשׁ בֹות ַצֲעָדם ׁשֶ מֹו ִעּקְ ּכְ
ֳהַרִים.       ַעל חֹול ַהחֹוף ַאַחר ַהּצָ
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ֵאין ֹצֶרְך ִלְזּכֹר ֹזאת. ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים.
בֹוהֹות. ָרנֹות ַהּגְ עֹוִלים מֹוִביִלים ֶאל ַהּגְ ׁשְ ל ַהּמִ ּכָ

ם ְלַמְעָלה.       ָהֲאִויר ָחִריף ׁשָ

ינֹוִאית יר ַהּמִ ֹתֶבת ַהּקִ ֶחֶקת ַהְרֵחק ּכְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ֲעָרב ל ַהּמַ       ׁשֶ

ם ַפת ַהּיָ ַעל ׂשְ ָאָסם ׁשֶ ֵרָפה ּבָ ְוָכָבה ַהּשְׂ
ְדֵרגֹות ּמַ ה ּבַ ילֹות ַעד ֵהּנָ ֵקנֹות ַמְעּפִ ַהּזְ

ַלע, ּסֶ       ַהֲחצּובֹות ּבַ
דֹוָלה ְוטֹווֹות  בֹות ַעל ָהֶאֶבן ַהּגְ ֵהן יֹוׁשְ

ם, ֵעיֵניֶהן ֶאת ַהּיָ       ּבְ
מֹו ָהיּו  בֹות ּומֹונֹות ֶאת ַהּכֹוָכִבים ּכְ יֹוׁשְ

ל ֲאבֹוֵתיֶהן ֶסף ׁשֶ       מֹונֹות ֶאת ַסּכּו"ם ַהּכֶ
ּוְמֻאָחר יֹוְרדֹות ְלַהֲאִכיל ֶאת ֶנְכֵדיֶהן
ל ֵמסֹולֹוְנִגי. ֵרָפה ׁשֶ ֲאַבק ַהּשְׂ       ּבַ

י ָיַדִים ּכֹה  ּתֵ ְך ֵיׁש ׁשְ ְמׁשָ ָאֵכן, ֱאֶמת, ַלּנִ
לּוְלאֹוֵתיֶהן, זּורֹות ּבְ       נּוגֹות ׁשְ

ַלע ּסֶ תֹו ִמְתנֹוַעַעת ּכַ ּבָ ֲאָבל ּגַ
ק ְמַעט ִנּתָ ּכִ       ׁשֶ

ִריָרה. ֵמַעל ְלֵעינֹו ַהּמְ
ם ְתַעּלֵ ל ַהּמִ ים עֹוֶלה אֹותֹו ַהּגַ ֲעַמּקִ ִמּמַ

ִחּנֹות,       ִמּתְ
רֹוִמים זֹוֶרֶמת אֹוָתּה ָהרּוַח ִעם עֹוֵרק ִמּמְ

ְרָוה. ָרף ְוֵרַאת ַהּמַ       ַהּשְׂ

ֶזה ַאַחר ֶזה ְפֹקד ּבְ ּתִ ַעם, ׁשֶ ֹב ּפַ ּשׁ ּתִ אֹוי, ׁשֶ
רֹון, ּכָ ל ַהּזִ ּפּוז ׁשֶ ל ֲעֵצי ַהּתַ       ֶאת ּכָ

ַהּצֹר ָיִניב ִניצֹוץ ֲעַמִים, ׁשֶ ֹב ּפַ ּשׁ ּתִ אֹוי, ׁשֶ
צֹון, מֹו ַקּפְ       ּכְ

ַעת ֹלׁש ְוַתְטִריף ֶאת ּדַ ֹב ׁשָ ּשׁ ּתִ אֹוי, ׁשֶ
ִליָאקּוָרה, ִית ּבְ       ַיֲערֹות ַהּזַ

ץ  ֶאְגרֹוָפּה ּוְתַנּפֵ ֲהֹלם ּבְ ּתַ ׁשֶ
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ֲאִויר,       ֶאת ָהֲעִריצּות ּבָ
ְרֹקד ּיִ ֵדי ׁשֶ ְיָלה ּכְ ֶנֶזם ּדֹב ַהּלַ ְמׁשְֹך ּבְ ּתִ ׁשֶ

עֹוז ֶאְמַצע ַהּמָ       ָלנּו ָצִמיקֹו ּבְ
ר ֹתף ִמְרָים ַעד ֲאׁשֶ יׁש ּבְ ּקִ ָבָנה ּתַ ְוַהּלְ

אּו ים ִיְתַמּלְ סֹות ָהִאּיִ       ִמְרּפְ
ֲחבּורֹות ְיָלִדים ְמֻנְמָנִמים 

הֹות ִמּסּוִלי.       ְוִאּמָ

ְיא  יַע ִמן ַהּגַ ׂשֹורֹות ַמּגִ א ּבְ נֹוׂשֵ
ָכל ּבֶֹקר, דֹול ּבְ       ַהּגָ

ַעת, ֶמׁש ַהְמֻיּזַ ֶ ָפָניו זֹוַרַחת ַהּשׁ ּבְ
ֹכַח ְחיֹו הּוא אֹוֵחז ּבְ ית ׁשִ ַחת ּבֵ ּתַ

      ֶאת ַהְיָוִנּיּות
תֹו ַהּפֹוֵעל אֹוֵחז ֶאת ִמְצִחּיָ ִפי ׁשֶ ּכְ

ה. ֵנִסּיָ תֹוְך ַהּכְ       ּבְ
ָעה," הּוא אֹוֵמר. "ִהּכֹונּו. ָ יָעה ַהּשׁ "ִהּגִ

נּו." ּלָ ָעה ׁשֶ ָ ָעה ִהיא ַהּשׁ ל ׁשָ ּכָ

מיוונית רמי סערי

ְסִקיָאתֹוס הוא אי קטן בים האגאי, המערבי ביותר בין האיים הספוראדיים.
י הביזנטי ִדיֵגִניס ַאְקִריָטס  בֹוהֹות מתייחסות למקום המיתי של המאבק בין הגיבור הֵאּפִ ָרנֹות ַהּגְ ַהּגְ

לבין כארון, נציג עולם השאול במיתולוגיה היוונית.
ינֹוִאית — המיוחסת לתרבות שהתקיימה בכרתים באלף השלישי ובאלף השני לפני הספירה. ַהּמִ

ְירֹון. ֵמסֹולֹוְנִגי נזכרת בהיסטוריה בקשר  ֵמסֹולֹוְנִגי היא עיר קטנה במרכז יוון ומקום מותו של לֹוְרד ּבַ
ְנטֹו )1571( שִמיֵגל ֶדה ֶסְרַוְנֶטס איבד בו את יכולתו להשתמש בידו השמאלית. העיר  לקרב ֵלּפַ

נודעה בגבורת תושביה ובעמידתם נגד הצבא העות'מאני במלחמת העצמאות של יוון.
ְרָנסֹוס שבמרכז יוון, מקום מושבן של המוזות. ִליָאקּוָרה הוא כינויו היווני הישן של ההר ּפַ

בעיקר  אותו  ורוקדים  גברים  מחול  זהו  ביוון  ובאלבניה.  ביוון  המקובל  עממי  ריקוד  הוא  ָצִמיקֹו 
כדי לציין אירועים לאומיים חשובים, בראש ובראשונה את מהפכת 1821 שהובילה לעצמאות 

המדינה.
ירֹוס שבצפון מערב יוון. תושביו, נוצרים אורתודוקסים דוברי אלבנית,  ּסּוִלי הוא איזור במחוז ִאיּפִ
מּסּוִלי  והי"ט. לנשים  נגד השליטים העות'מאניים במאות הי"ח  נודעו במרידותיהם התכופות 
יצא שם מיתי כמעט בשל נכונותן להקרבה עצמית באותן מרידות ובמיוחד במלחמת העצמאות 

של יוון.


