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ÒeÈƒË¿̄∆t…Â¯¿t ÒeË¿Ò¿k∆Ò  
  
  

˙ÂÈ‚Ï‡ , ¯ÙÒ· , ‰È‚Ï‡‚È-· 
  
  

  ַהָּמֶות- ַמרַהָּיִמיםַאַחד  ַיֲעצֹם ֶאת ֵעיַני ְּבֵעת  
  .ְקבּוָרִתי- ֲאַבְקֵׁשְך ְלַנֵהל ֶאת ְלָוַיתָּכְך     
  , ָמֳאֶרֶכתֹותַמֵּסכָנא ֵּתֵלְך ַאֲחַרי ׁשּוַרת -ַאל  

  ,ּגֹוָרִלי- ָּתִלין ֲחצֹוְצָרה ָׁשְוא ֲעֵלי ַמרָנא-ַאל     20
  , ִליְרכּוָיצּוַע ַּבל ַיַעֶׁשְנַהִּבים -יַעּמּוֵדין ֵּב  
  , ְּתׂשַרע ְּגִוָּיִתי ַעל ֲאִריִגים ֶׁשל ָזָהבַּבל     
  לּו ִיְהֶיה ָׁשם,  ְלִצִּדייּוַׂשם ְצלֹוִחּיֹות ּפֹוְלָיטֹון ַּבל טּור  
  .ָהָעם-ֵניְּכִפי ִמְנֲהֵגי ְּב,  ְקבּוָרה לֹא ָגדֹולֶטֶקס     

  , ְיַלּוּוִניְסָפַריִאם ְׁשלֹוֶׁשת , ַּדי ְוהֹוֵתר,  ִליַּדי  25
  .ֶאָּׂשא, ַׁשי ֵאין ָּכמֹוהּו,  ֵּפְרֵספֹוֵנה אֹוָתםֶאל     
  , ּוָפצּוַעְמֻגֶּלה ְלִכי ַאֲחַרי ְוָחֵזְך - ַאְּת  
  ,ְּבָיגֹון, קֹוֵלְךְלִאי ִמִּלְקרֹא ְׁשִמי ְּבִּתָנא -ַאל     
  , ַאְחרֹוָנה ִלי ַהְצִמיִדיְנִׁשיָקה ִׂשְפתֹוַתי ַהְּקפּואֹות ֶאל  

  .מֹר ִמִּני סּוְרָיה ָמֵלא, ַהּׁשַֹהם ֻיַּתן ַּכד ֵעת     30
  , ַּתֲעֵׂשִני ְלֵאֶפרֻהְבֲעָרהְּכֶׁשָהֵאׁש ֶׁשַּתְחַּתי , ָאז  
  , ְזַעְרַער לּו ְיַקֵּבל ֶאת רּוִחיְקבּוָרה-ַּכד     
  , ִמְּלַמְעָלהִּתָּׁשֵתל ַּדְפָנה ַהָּקטֹן ַעל ִקְבִרי לּו  
  ;ּמֹוֵקד ַהָּכבּויַה- ַעל ְמקֹום ֵּתלְּתָפֵרׂש ֵצל     

  ,ֶעֶצב-ֵאיָמה ְוַרב- ְמֵלאָאָבק,  ָּכאןַהּׁשֹוֵכב: "טּור-ּו ּדִּקיחֹ  35
  ". ָהָיה ְמָׁשְרָתּה ֶׁשל ַאֲהָבה ְיִחיָדהַּפַעם     
  - לֹא ָּפחֹות ִמַּמֶּצֶבתָּבַרִּביםְתַּפְרֵסם  ַמַּצְבִּתי ִּתזֹו  
  .ָּדִמיםַה- ֲעקֹב,ִתָּיהְפ-ַהְּקבּוָרה ֶׁשל ִּגּבֹור-ֵּתל     
  ָנא-ִזְכִרי,  ַהְּקבּוָעה ָלְךְׁשָעֵתְך יֹום ֶאָחד ְקַרבִּתְּכֶׁש, ַאְּת  

  .ֵכרְּבֵׂשיָבה ּבֹוִאי ַלֵּתל ַהּזֹו,  זֹוֶּדֶרְך     40
  :ִהָּׁשְמִרי ִמָּלבּוז ִלי, ְּבִקְבִריְּכֶׁשֲאִני , ַעָּתה, ֶאֶפס  
  .ָאִדיׁש ָלֱאֶמתֵאין הּוא ,  ֲעָפִרי ּוַמְרִּגיׁשָחׁש     
  ַּוְתִני ַאַחת ְמַצָהְיָתהלּו ִמְּׁשלֹוׁש ָהֵאלֹות , הֹוי  
  ! ִנְׁשָמִתי ְלָהִׁשיב עֹוד ְּבַעְרִׂשי ָהִראׁשֹוןֶאת     
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  ? ַאְך ָׁשָעה ְמֻפְקֶּפֶקתֶׁשָאְרָּכּהה ִיְתרֹון ַּבְּנִׁשיָמה ָמ ִּכי  45
  :יְּׁשִליִׁשר ַהֶאְפרֹו ַרק ְּבֵני ַהּדֹו ָחזּו ְּב- ֶנְסטֹור     
  , ַרּבּו ְׁשנֹוֶתיָהֶׁשּכֹה,  ַרק ָקַטע ֶאת ּגֹוַרל ִזְקָנתֹולּו  
  -ְטרֹוָיה ָהִעיר ְּבִחּצֹו - ַחָּיל ֵמחֹומֹותְפִריִגי     
  , ַאְנִטילֹוכּוסִּבְקבּוַרת לֹא ָנַפל ְּבֶחְלקֹו ִלְראֹות ָאז  

  "?ָּת ָלבֹואה ּכֹה ֵאַחְרָמ, מֹוִתי-יֹום: "קֹוֵנן לֹא ָאז     50
  :ֲחֵבֵרְך ֶׁשָאַבד ָלְך, ָעַלי ִּתְבִּכי לֹא ַאַחת עֹוד - ַאְּת  
  .עֹוָלם ֶאת ֶׁשָהְלכּו ְוֵאיָנם- ֶלֱאהֹב ַעדִּדין     
  ֲהָרָגהּו, ָהעֹור-ַצח, ֶׁשָּלּה ֶׁשֲאדֹוִניס  ֵעָדהֶונּוס  
  ;קסּוִיד ָעַּצ עֹוד הּוא ַּב,ִאיַדְלָיה ֲחִזיר- ְׂשִנירַעל     
  , ָׁשם הֹוַפַעְּת)ָּכְך אֹוְמִרים(ַרב ַהֵחן ,  ִהְתּגֹוֵללַּבִּבּצֹות םָׁש  

  .ִסיָמן ְלֶאְבֵלְך, ַמְחַלְפֵּתְך ֶּפַרע-ּוְׂשַער, ֵונּוס     55
  : ָהִאֵּלם ִּכי ָיׁשּוָבהְלִצִּליַלָּׁשְוא ִתְקְרִאי , ִקיְנְתָיה  
  20??ַעְצמֹוַתי-ֶמץ ֲאַבקֲענֹות ָלְך יּוַכל קֹ ַלהָמ     

  
  

  )"„· „ÚÓÈÔÓ˜È: תרגם מלאטינית והעיר(
                                                           

, מבקש פרופרטיוס מאהובתו, בהידרשו לנושא המופיע לא אחת באלגיה הרומית* 20
בהצהירו שספרי שירתו הם מתת , כי תערוך לו לוויה פשוטה) סינתיה(קינתיה 

נה לזכרו ומהרהר הוא מבקש מקינתיה שתשאר נאמ. ראויה ומספקת לאלוהי השאול
היד של שירי פרופרטיוס דבקו שורות השיר - בכתבי. בקוצרם של חיי אנוש

עד שורה . שאין עניינו מצטרף באורח הגיוני לשיר שכאן, המתורגם כאן בשיר אחר
שהיו מעלים על המוקד (יצוע קבורה :  מתוארת תהלוכת לוויה מסורתית מפוארת25

שהיו נושאים על פניהם מסכות שעווה של , םושחקני, מחצצרים) יחד עם גווית המת
,  צלוחיות בשמים–" טור צלוחיות פוליטון"). "שורת מסכות מתארכת("אבות המת 

 מכתיב פרופרטיוס לקינתיה את נוסח כתובת 35בשורה . שהיו מזים גם על המוקד
 – 37-38שורות . ובה עדות לנאמנותו לה, שהוא מבקש לעצמו) אפיטאף(הקבר 

הו לו  "– 43-44שורות . שעל קברו הוקרבה פוליכסנה, ה הוא אכילסגיבור פתי
 נסטור מלך – 46-50שורות !". קיפדו את פתיל חיי שלוש אלות הגורל עוד בעריסה

, פרופרטיוס אומר. נודע בזקנתו המופלגת, מן המלכים שעלו להלחם בטרויה, ִּפילֹוס
, ת במות בנו אנטילוכוסלא היה עולה בגורלו לראו, שלו היה נסטור נהרג בקרב

 אריכות ימים אין היא –כלומר ; שֶמְמנֹון האתיופי קטל אותו למרגלות חומת טרויה
בסוף האלגיה מביא פרופרטיוס כראיה מן המיתוס את . ערובה אלא לתלאות וסבל

, אהובה של אפרודיטה, )תמוז(הסיפור המפורסם בדבר הנער כליל החן אדוניס 
אבלה הכבד של ; תו פצעי מוות חזיר ברו פצע אשנפל חלל בשעת ציד כאשר

  .אפרודיטה על אהובה היה לנושא ידוע בשירה היוונית והרומית
  


