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 ?ְׁשּפְֹך ִּדְמעֹוֶתיָךִּתָמה , ְתַיֵּסרַעל ָמה ִּת, ֵדסַאְסְקֶלִּפיָא, הֵתְׁש

 .ַהֵּלב-ְקַׁשת, ָך ִקיְּפִריס ָלְכָדהלֹא ַרק אֹוְתָך ְלַבְּד   

  ֶאת ַהֵחץ ְוַהֶּקֶׁשתָזַקף ָךְלַבְּדָך לֹא ֶנְגְּד

 ?ְתַּפֵּלׁש ֶּבָעָפרָמה ִּת –עֹוְדָך ַחי . רַהַּמֶארֹוס    

 .ַהּיֹום ַאְך ַּכֶזֶרת-אֹור; ָהָבה ֵיין ַּבְּככּוס ָטהֹר ְנָעֶרה

 ?ְמנֹוָרה ַלִּמָּטה-ׁשּוב ִנְׁשַּתֶהה ַעד יֹוִליְך אֹור   

 ,א ִמֵּקץ ֶרַגעֲהלֹ. ָנא-ִנְׁשֶּתה, ַמָּזל-ְמאָֹהב ִּביׁש, ּבֹוא

   .ִנָּׁשֵכב, ַלְיָלה ָארְֹך, ֵליל-ִלְׁשַנת, ֲאֵמָללִאיׁש    
  
  
  
  
    •  

 
 ,ֵלב-אֹוֵהב ְׁשבּור, ֵתה עֹודְׁש, ְׁשֵתה

 ?ַּדֵּכאָלָּמה ִּת  
 ,ה ִּתְדַאב ְוִתְתַעֵּצבָמ 
 ?ּוָמָרה ִּתְבֶּכה  
 ַרק ְלָך ִלְּבָך ִצָּוה 
 ?ַוִּתּפֹל ַּבַּפח  
  - ט ָהַאֲהָבהְּבִמְׁשַּפ 
  ?ָּפחְׂשַרק ְלָך ִמ  
  ַׂשק ָלַבְׁשָּת ַוִּתְפזֹר 
 ;ֵאֶפר ַעל רֹאְׁשָך  

 ?ְּכמֹו ֵאין ָמזֹור, ַמה ֵּתיִליל 
 !ים עֹוְדָךַּבַחִּי  
  ,ָׁשְכָרה-ְׁשֵתה ֲעֵדי, ָנא-ְׁשֵתה 
 .ֵּתֶכף יֹום ֵיאֹור  
 ׁשּוב ְלאֹור ַהְּמנֹוָרה 
 ?ָּכל ַהֵּליל ֵּתעֹור  
 ,ּתֹם-ְּגַמע ַעד, ְּגַמע, ֻאְמָלל, ֵתהְׁש 
 –  ִּכי מֹוֵעד ִיְמָלא    
  ַעְפַעֵּפינּו ַּתֲעצֹם 
  .דֹוָלהַּתְרֵּדָמה ְּג   
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•  
  

          ,ַמר ַעְצִמי ִנְכָּבִדי, םּגֹּבֹוא ְוִנְל
  .אֹור ַיֲעֶלה עֹוד ְמַעט ַּבַחּלֹון

  ,יִּדָאנִֹכי ַמְחַמ, םּגְֹוִנְלּבֹוא 
  .ַמְחְׁשבֹות ִחָּדלֹוןַּדי ְלַעְרֵסל 

   ַאָּתה ְיִחיִדי–ה ֶזה ָחַׁשְבָּת ָמ
  ?ֹוןֶׁשֲחלֹומֹו ִהְתּפֹוֵצץ ְּכמֹו ַּבּל

  , ַאָּתה ִּבְלָעִדי–ֶזה ָחַׁשְבָּת ה ָמ
  ?ִאיׁש חּוץ ִמְּמָך לֹא ִנְדָחה ְּבָקלֹון

  ,ִּכי עֹוְדָך ְועֹוִדי, םּגְֹוִנְלּבֹוא 
  .ְּכָבר ַּבַחּלֹון ִמְתַּבְצֵּבץ ַּפס ָהאֹור

  ,ְיִדיִדי, עֹוד ְמַעט. םּגְֹוִנְלּבֹוא 
  .לֹא ֵנעֹור, ָאז ִניַׁשן, ַלְיָלה ֵיֵרד

  
  

 היה מן המזהירים )ס"בן המאה השלישית לפנה(אסקלפיאדס איש סאמוס 
מניין . על חייו אין יודעים כמעט מאומה. מות ההלניסטיםשבמחברי האפיגָר

ורובן , מגיע לכחמישים, במידות שונות של ודאות, אפיגרמות המיוחסות לוה
כרוכה בעיה כבר בשורה הראשונה של , כפי שנקל לראות. עניינן אהבה

שמא , שמא המשורר עצמו: מפני שאין להכריע מיהו הדובר, האפיגרמה שלעיל
יסורי האהבה יהקריאה היא להתנער מ, אם כך ואם כך. חבר עלום כלשהו

שהאפיגרמה מרמזת לכלל שירתו , אין להוציא מכלל אפשרות. להצטרף למשתהו
ומוטב , החיים קצרים: והנאמר בה יש בו שמץ נימה אירונית, של אסקלפיאדס

קיפריס הנזכרת כאן היא . להתמסר למשתה מאשר לחבר שירי אהבה מיוסרים
 –'  טהוריין בככוס'. 'האכזרי, ' בעצם–' ארוס המר'. אלת האהבה, אפרודיטה
כלומר יין , שלא נמהל במים,  כלומר–' טהור; ')יין(' משקה בככוס': ביתר דיוק

  .חזק

על שתי אפשרויות הקריאה , כמובן, העיבודים הנלווים לתרגום נשענים
לשירו ) לא יותר מאיתות זיכרון(העיבוד הראשון כתוב בזיקה כלשהי . שהזכרתי
 Why so pale" (מאהב מסכן,  ָחַוְרָּתמה) "1659–1609(ון ַסאְקִליְנג 'של סר ג

and wan, fond lover?(  
"  וריאציות על נושאים עתיקים–ים ילמצער שת"מקבץ זה לקוח מתוך הספר 

  ".חרגול"העתיד לראות אור בהוצאת , )שם זמני(
  

  )ÔÓ˜È„ ·„�ÈÓÚ: תרגם מיוונית והעיר(


