
 160

        פובליוס אובידיוס ָנזֹו פובליוס אובידיוס ָנזֹו פובליוס אובידיוס ָנזֹו פובליוס אובידיוס ָנזֹו 

        

 """"ֹורֹותֹורֹותֹורֹותֹורֹותַהִּגּבַהִּגּבַהִּגּבַהִּגּב " " " "מתוךמתוךמתוךמתוך

  

         ֶּפֶנלֹוֶּפה ְלאּוִליְּכֶסס ֶּפֶנלֹוֶּפה ְלאּוִליְּכֶסס ֶּפֶנלֹוֶּפה ְלאּוִליְּכֶסס ֶּפֶנלֹוֶּפה ְלאּוִליְּכֶסס–––– ִראׁשֹוָנה  ִראׁשֹוָנה  ִראׁשֹוָנה  ִראׁשֹוָנה ִאֶּגֶרתִאֶּגֶרתִאֶּגֶרתִאֶּגֶרת

  

  : ֶּפֶנלֹוֶּפה ׁשֹוַלַחתִאְׁשְּת, ִנְרֶּפה, אּוִליְּכֶסס, ֹאתז

  !ַאָּתה ַעְצְמ, ׁשּוב ָנא;  ִלי ָּדָברָּתִׁשיבָנא -ַאל  

   :  ְּכָבר הּוַׁשָּמהַוַּדאי, ָּדָנִאים-ַעְלמֹותָּכל ְׂשנּוַאת , ְטרֹוָיה

  !ֵהן ָהִעיר ֹּכֶפר ָּכֶזה א ָׁשוּו, ְּפִריָאמֹוס ֵהן  

  5        ָלֵקַדְימֹוןֶאל ֶעְבֵרי ַהְלַואי ֵעת ִׁשֵּיט ַהִּצי , ָהּה

  ! ּוְבָלעוֹ ַהּנֹוֵאף ַעל ָעָלה לּו ִמְׁשּתֹוֵלל ֵנד  

  ,ַהּׁשֹוֶמֶמת א ָהִייִתי ְׂשרּוָעה צֹוְנָנה ַּבִּמָּטה ָאז

  .ַעל ְיָממֹות ִמְתָאְרכֹות, נּוָחהזְ ,  ָּבִכיִתיא ָאז  

  , ְמַיֵּגעַ ַאְלָמָנה ִמְׁשַּתְלֵׁשל א ָהָיה ָאז ְיֵדי ְׁשִתי

  10      .ְיָלה ָאַרך ַעד ְּבִלי ַּדי ְלַרּמֹות לַ ְּתַנֶּסה ֵעת  

         ? א ָיֵראִתי– ֲחמּורֹות ַמָּמׁש – ִמיֵני ַסָּכנֹות ֶאֶלף

  .ָרדֹות ַמְטִרידֹות ָּדָבר ְּגדּוׁש חֲ ִהיא ָהַאֲהָבה  

  , ְּבֵני ְטרֹוָיהֶׁשל אֹוְת ְּבִלִּבי ֻמְתָקף ְּבֻעָּזם ַצְרִּתי

  .ִמָּפַניֵהִניס ֶהְקטֹור ָּתִמיד ֹסֶמק -ֵׁשם ֵׁשַמע  

  15        - ַאְנִטילֹוכֹוס ַוִּיֹּפל ִסְּפרּו ִלי ִּכי ֶהְקטֹור ָּגַבר ִאם

  ; ֵאימֹוַתי ִלי ַאְנִטילֹוכֹוס ָהָיהֻמָּׁשא ֵּתֶכף  

  ,ֶמנֹוְיִטיּוס-ֶּבן ְמַכֵּזב ִאם ֻסַּפר ִּכי ֻהְכַרע ַּבֲחגֹור אוֹ 

  . א ָצַלחַּתְכִסיס ַעל ִּכי ְּכַזב הַ ָּבִכיִתי ֵּתֶכף  

  – ְטֶלּפֹוֶלמֹוס ַהְּׁשפּוִכים ְּבָדָמיו ֵהֵחם ִליִקי ִאם ֹרַמח
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  20      .ְטֶלּפֹוֶלמֹוס עֹוֵרר ְּבִלִּבי מֹות ְּדָאָגה ׁשּוב  

    – ָאָכָיה - ְּבֵניְּבֵחיל ֵאיַמת ֶׁשֻּׁשַּסע ְּגרֹון לֹוֵחם ָּכל

  .הִנְהיָ  ֶקַרח-ְּגִליד אֹוְת ַקר ִמ ָהאֹוֶהֶבת ֵלב  

ֶחֶסדָאַצל ָעָליו  ֵאל ֶצֶדק –ַאֲהָבה ְּבִלִּבי -ֹז:  

  !ם לֹו ָׁשלוֹ –ַא ַּבְעִלי ,  ָהְיָתהְלֵאֶפר ְטרֹוָיה  

  25        ; ִמְזֵּבחַ ָּכלָעָׁשן ְיַתֵּמר ;  ָׂשֵרי ַאְרִּגיִויםָׁשבּו

  .ָאבֹותהָ  ִנְפָרׂש מּול ֱאֵהי ַהַּבְרָּבִרים ְׁשַלל  

    , נֹוָׁשעּוִּכיִאיֵׁשיֶהן , ַּכּלֹותהַ  ּתֹוָדה ְמִביאֹות ֶׁשֶלם

  . ְמַזְּמִרים ַעל ֻחְרַּבן ְטרֹוָיה ְּבַיד ַאְנֵׁשיֶהם- ֵהם  

  , ַּתּׁשּוֶׁשְּכָבר ְּבֵלב ֲעָלמֹות רֹוֲעדֹות ִויִׁשיִׁשים ֶּפֶלא

30      . ִּתָּצֵמדַרְעָיה ִמִּפי ִאיׁש ָּכל ֲעִלילֹות ֶאל  

  , ְקָרב ַהֶּפֶראֲעִלילֹות ְמֻסֵּבי ַהֵּכָרה ָסח ְּפלֹוִני ֵּבין  

  ;ָּכל ֻּכָּלּה,  ַיִין ִיְתֶוה ְּדמּות ֶּפְרָּגמֹוןֶנֶתז ַעל  

  , ִׁשְטָחּה ֶׁשל ִסיַגְיאּוםָהָיהָּכאן , מֹוִאיס ָזַרם ַהִּסיָּכאן"

  . ַהִּנָּׂשא ֶׁשל ְּפִריָאמֹוס ַהָּיִׁשיׁשַאְרמֹונוֹ  ָּכאן  

35      ; ֶׁשל אּוִליְּכֶססֹאָהָליו – ֹאָהָליו ֶׁשל ָאִכיֶלס ְוָׁשם ָּכאן

  ".ֹּפה ִהְבִהיל ֶאת ַרָּמָכיו ַהְּׁשלּוִחים, ָׁשחּוט, ֶהְקטֹור  

  – ִׁשַּגְרִּתיהּו ְלתּוְר –ִּסּפּור ֶנֱאַמר ְלִבְנ ָּכל הַ [

  .]ְּבתֹורוֹ , הּוא ִלי ִסֵּפר,  לֹו ִסֵּפרַהָּסב ֶנְסטֹור  

  , ְלִפי ָחֶרבֻהּכּו ְיגֹוֵלל ֵאי ּדֹולֹון ְוֶרסּוס ָאז

  40      .ה ָהֳאַבדַּבָעְרמָ  –ֶזה ,  ִהְכִׁשיַלּתּו ְּתנּוָמה– ֶזה  

  –!  ָׁשַכְחּתָ ְׁשֵאֶריֶאת ָּכל , ַוי, י וַ – ִהְרַהְבָּת ֹעז

  , ַהְּתָרִקים ִּבְכסּות ֵנֶכל ְּבֹאֶפל ַהֵּלילֶאל ֵצאת  

  , ָטַבְחּתָ ָׁשם ְוַחִיל ָׁשֵלם – ִאיׁש ֶאָחד ֲעָזְר ַרק

  .ֹקֶדם ָחַׁשְבָּת ָעַלי, ִאיִׁשי, ִנְזַהְרּתָ , ֶאֶפס  

  45        ,נֹוֵצחַ , ָחַלְפּתָ  ִּכי ִּבְּׂשרּוַעד ,  ִלִּבי א ָׁשַכֹהֶלם
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  . ְיִדיִדיםַמֲחנֹותעֹוֵבר ֵּבין , ָרִקי ּתְ ֶרֶכב ַעל  

  , ֶאת ְטרֹוָיהֶהֱחִריָבהַמה ּטֹוב ִלי ָצַמח ִּכי ֶיְדֶכם , ֶאֶפס

  , ָׁשם ִמְׁשָּתֵרַע ִמיׁשֹור– ְמקֹום חֹוָמָתּה ַעל ִּכי  

  ,ֶרת עֹוד ַהּקֶ ִנְּצָבה עֹוִדי ִּכְהיֹוִתי ְּבָיִמים ֵעת ִאם

  50      ?עֹוד ִמְׁשַּתֶהה ַּבֶּמְרָחק, ֶנְעָּדר, ַּבְעִלי ִאם  

  , עֹוֶדָּנה ַקֶּיֶמת–ִלי , ַלֹּכלֳחָרבֹות ִהיא - ִעי– ֶּפְרָּגמֹון

  . ַהָּׁשָלל ָׁשם ְמַנֵּצַח חֹוֵרׁש- ְּבׁשֹורִאם ַאף  

  ,ִריִגיםֶׁשֻּדְּׁשָנה ִמַּדם פְ , ַהַּקְרַקע,  ָׁשם ִניר– ְטרֹוָיה ָהְיָתה ֵאי

  .ׁשּוב ָוׁשּוב, ַמָּגל ַמִּציָעה ֶׁשַפע ָקָמה-ֹחד ֶאל  

  55      ָׁשם נֹוֶקֶׁשת,  ֶחְצָיןַעדְקבּורֹות ,  ַעְצמֹות ִּגּבֹוֶריהָ ַעל

  .י ַהָּבִּתיםּיֵ  ֵעֶׂשב עִ ְיַכֶּסה: ַמֲחֵרָׁשה-ֵׁשן  

  , ׁשּום ָמה ִּתְתַמְהֵמּהַ ַעלא ֵאַדע : ֵּתָעֵדר, ִנָּצחֹון-ְנזּור

  . ָּבעֹוָלם-!  ֶּגֶבר ַאְכָזר- ָּבֶזה ִּתָּסֵתר ֵאי אוֹ   

  ,חֹוֵפינּוּבְ   ַהַּמְפֶנה ֳאִנָּיה ָזָרה ַלֲעֹגןָּכל

  60      .ַעד ַיְפִליג,  ַרּבֹות ִּפי ַיְחְקרוֹ אֹודֹוֶתי ַעל  

   ִאם ֵאי ַּפַעםְלָיְדְלָמְסרֹו ,  ֶׁשָּכְתָבה ּבֹו ָיִדיְקָלף

  .ֹו ִיָּנֵתן ֵמִאִּתי ִיְפּגׁש לּוְב ֵיׁש  

  ,ֶלאֹוסנֶ - ֶנְסטֹור ֶּבןֶׁשלַאְרצֹו ,  ִׁשַּגְרנּו ֶאל ִּפילֹוסְּכָתב

  .ּבֹו ְׁשמּועֹות ֲעמּומֹות,  ְּכָתבְוהּוַׁשב; ַהָּׁשִנים-ַרב  

  65      : ָיְדעּו ָׁשם ָלֶבַטחאָּדָבר ;  ִׁשַּגְרנּו ֶאל ְסַּפְרָטהְּכָתב

  ?ֵּתָעֵדר, ִמְׁשַּתֶהה, ֵאי,  ַּבֵּתֵבלְמקֹוְמ ֵאי  

  ,ַּדַעת-ַקַּלת, ֲאבֹוי;  ִלימּוָטב –פֹוְיּבֹוס ָעְמדּו עֹוד - חֹומֹותלּו

   - ! ָלֵאִלים ַּכַעס ַעָּתה ְּבִלִּביְנָדַרי ַעל  

  , ָאז ָיֵראִתיִמְלָחָמהְוַא ,  ִּתָּלֵחם ָאז ָיַדְעִּתיֵאי

70      .ל ַרִּבים ְּתלּוָנִתי ֶאל ְּתלּוָנָתם ׁשֶ ִנְצָטְרָפה ָאז  
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  ,ִנְטֶרֶפת, ַיְפִחיֵדִניַא ַהֹּכל ;  ִחיָדה– ַּיְפִחיֵדִני ַמה

    .ֻפָּלׁש מּול ִטְרדֹוַתי ְמ ,ָעצּוםֶמה  ,ָרָחב-ָמה ַּכר  

  – ַּבַּיֶּבֶׁשת ַסָּכָנה ֶׁשַּבָּים ְוָכל ַסָּכָנה ָּכל

     .וֹ רֵהן ִסַּבת ֶמֶׁש ְׁשהּות ֹּכה ָא, ֶאְחֹׁשד, ֵאֶּלה  

  75       ֵהן ֶאְפָׁשר ֶׁשִּנְׁשֵּביתָ -, ְּכׁשֹוָטה,  ֶאת ָּכל ֵאֶּלה ִאיָראעֹוד

  !ַהְּגָבִרים,  ָּכ ְּתׁשּוַקְתֶכם– ְלָזָרה ַאֲהָבה ְלכּוד  

  ,ַמה ַּכְפִרית ִהיא, ִאְׁשְּת ָלּה ְּתַסֵּפר ַמה ְּפׁשּוָטה ֶׁשָּמא

  ֵהא ַּגסְלַבל יְ , ק ֶצֶמרְלָסרֵ  – ִּכְׁשרֹוָנּה ַס.  

  , ִיָּׂשאּוהּוַקִּלילֹותלּו רּוחֹות , ֲעוֹוְנ:  ֶאְתַּבֶּדהלּו

  80    ! לּו ְּבֶמְרָחק א ִּתְבַחר– ֵעת ִּתְנַחל ָלׁשּוב ׂשפֶ חֹ   

  , ֶאְזָנֶחָּנה– ַאְלְמנּות- ִאיָקִריֹוס ּדֹוֵחק ִּכי ִמַּטתַאָּבא

  .ין ַּדי ִּכי ֶאְמֹׁש ֶאת ַהְּׁשהּות ַעד אֵ ְיַכֶהה ִּבי  

  : ְיַכּנּוִניֶׁשְּללּו ,  ֶׁשְּל ָאֹנִכי– ְיַכֶהה לֹו לּו

  .    ָלַעדאּוִליְּכֶסס לּו ֱאִהי ֵאֶׁשת -  ֶּפֶנלֹוֶּפה  

  85        , הּוִהְכִניעּו – ְּתִפּלֹוַתי ֶוֱענּות ָאְרִחי ְוִרְבִעי ֹּתם

  .ֹז ֲחרֹונֹו ְּכֶנְגִּדי הּוא ּכֹוֵבׁש עְּבַעְצמוֹ  ְּכָבר  

  , ִעיר ַזִּכיְנּתֹוסְמרֹוֵמיּוְבֵני ,  ּדּוִליִכיּום ְוָסמֹוסְּבֵני

  .ְנִחילמֹו  ֻחְצָּפִנים ָעטּו ָעַלי ּכְ ְמַחְּזִרים חּוג  

  ? ִמי מֹוֵנעַ – ִּכְמָלִכים ְּבאּוַלם ַאְרמֹוְנ מֹוְׁשִלים ֵהם

  90      !  ֵלַח ְקָרֵבינּו הּוא ֶזה– ִיְטְרפּו ְרכּוְׁש ֶאת  

  ,ֶמדֹון ַהֶּפֶרא, ּפֹוִליּבֹוסַעל , ַסֵּפר ַעל ִּפיַסְנֶּדר אֲ ָמה

  ,ַחְמָדִנים,  ְוַעל ַאְנִטינֹואֹוסֶאּוִריָמכֹוס ַעל  

  –ַא ֵאיְנ ֹּפה ,  ִּכי ֵמִביׁש–ַּתְׁשִמיֵנם ? ַּבְּׁשָאר,  ֲאַדֵּבר ָּבםָמה

  .ֶׁשִּבְמִחיר ָּדם ֶׁשָּׁשַפְכָּת ִנְקָנה,  טּובָּכל ֶׁשַפע  

  95        ,ֲעָדֶריָהִאיׁש ָהרֹוֶעה , ּוֶמַלְנִּתיּוס ַהַּדל ירֹוסאִ 

  .מֹוִסיִפים ַעל ֻחְרָּבְנ ַעד ָּכָלה! ַלְּכִלָּמה אֹוי  
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  ,ֹּכחַ - ִחְדַלתַרְעָיה: א ָלְמדּו ִמְלָחָמה,  ַא ְׁשָשהָּכאן

  .ַנַער ַר, ֶטֶלָמכֹוס, ָיִׁשיׁש, ָלֶאְרֶטס-ַסָּבא  

  , ִמֶּמִּניֶׁשְּגָזלּוהּור ְּבִמְרָמה ִּכְמַעט  א ִמְּכבָ ֶזה

    100    . ְרצֹוָנם ֶלֶכת ֶאל ִּפילֹוס ָאַמרְלֹמַרת ֵעת  

  – ְּכֵסֶדר ְיַצּוּו ָהֵאִלים ְוִיַּתם ּגֹוָרֵלנּו לּו

  . ַעְפַעֶּפי ִיְסֹּגר–ָאז ,  לּו ִיְסֹּגרַעְפַעַּפי הּוא  

  , ָהאֹוֶמֶנתְּזֵקָנההַ ,  ׁשֹוֵמר ֶעְדְר– עֹוְזֵרינּו ֶצֶות

  . הּוא ַהְּׁשִליִׁשי ְּבִמְנָין– ַהִּדיִרים זֲֻהַמת ִאיׁש  

    105    ; ִמֵּׁשאת ֶנֶׁשקָידוֹ ְּכָבר ַּתָּׁשה ,  ְיׁשּוָעה ְּבָלֶאְרֶטסֵאין

  . ֲהמֹוֵני ַהָּצִריםֵּבין ַּבַּׁשְרִביט ֹיאַחז א ׁשּוב  

  : ְלִגיל ֹחֶסן–! ֶיה ּוְלַואי ֶׁשִּיְח – ֶטֶלָמכֹוס ַיִּגיַע עֹוד

  . עֹוד ּתֹוְבעֹות ֵעֶזר ְׁשִמיָרה ֵמָאִביוְׁשנֹוָתיו, ֶאֶפס  

  : ֶחֶבר אֹוְיֵבינּוֶאת ֵאין ָעְצָמה ְלָהִפיץ ִמֵּביֵתנּו ִּבי

    110  !ֵּביְת- ְּבֵניִמְזַּבח ֹחֶסן,  ִּבְטָחהְנַמל,  ַמֵהרָנא ׁשּוב  

  , עֹוד ַא ֶיֶלדֶׁשָהָיהּכְ ֲאֶׁשר !) לּו ִיְהֶיה( ֵּבן  לְ ֵיׁש

  . ֻחַּקת ֶּדֶר ָאִביו ְלַאְּלפוֹ ִהְצָטַרְכּתָ  ְּכָבר  

  , ְמַקֶּוה הּואַּתֲעֹצםִּכי ֵעיָניו ;  ַעל ָלֶאְרֶטס ֲחֹמלַּגם

  .       ְימֹוָתיו ַאֲחרֹוןְּגַזר ,  ּגֹוָרלוֹ ְיַמֵּׁש עֹוד  

    115     לּו ַׁשְבָּת ,ָהִייִתיֶׁשַעְלָמה ְּכֵצאְת עֹוד ,  ָאֹנִכיַאף

  .  ֵאָרֶאה ְּכמֹו ַנֲעֵׂשיִתי ְזֵקָנה- ַהּיֹום עֹוד  

  

•  •  •  

כתב אובידיוס בתקופה " הגיבורות] איגרות"[או , "הגיבורות", "ֵהרֹוִאיֵדס"את ה
מדובר בקובץ בן ". מטמורפוזות"ובין חיבור ה" אהבים"שבין פרסום אלגיות ה
עשרה איגרות -ארבע: טור האלגי-ל הדוכתובים במשק, עשרים שירים ארוכים

שלשה זוגות של חילופי איגרות ,  בדויות מאת גיבורות מן המיתוס היוני והרומי
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ועוד איגרת אחת מאת המשוררת ) למשל, פאריס והלנה(בין אוהבים מפורסמים 
ולא (אובידיוס ' התנצל'שבה , "אהבים" בספר השני של ה18-באלגיה ה. סאפפו

תיאר את עיסוקיו , ל שאין הוא נותן את חילו לחיבור אפוסע) בפעם הראשונה
  :'בצילה הענוג של ונוס'הספרותיים 

  –אֹו ּתֹוַרת ַאֲהָבה ְמַלֵּמְדִני : ֶאֱעֶׂשה–ַמה ֶׁשֶאְפָׁשר 
   –ְּכָלֵלי ּתֹוָרִתי ֶׁשֶבר ֵהִמיטּו ָעַלי ,    אֹוי ִלי    
  ,ֹוִדיֵסאּוסאֹו ֶׁשֶאְכּתֹוב ֶאת ִמּלֹות ֵּפֵנלֹוֶּפה ֶאל א    
  ,ְזנּוַחת ָאהּוֵב, ִפיִליס,    אֹו ֶאת ְּדָבַרִי ַהּדֹוְמִעים    
  ְוֵכן ַיאסֹון,  ֲאַסֵּפר ָמה ָקְראּו–ָּפִריס ּוֵמְרֵקֵראּוס     
  ,ָמה ָקְראּו ִהיּפֹוִליטֹוס ְוָאִביו,    ְּכפּוי ַהּטֹוָבה    
  ,יא אֹוֶחֶזתֶׁשֶחֶרב ְׁשלּוָפה הִ , ַמה ְּדָבֶריָה ֶׁשל ִּדידוֹ     
  .ֵנֶבל ָיָון ָאֵהָבּה, ֶלְסּבֹוס ָאְמָרה-   ַמה ַּבת    

   
בכל סוגה שטיפל בה ידע לחולל נפלאות : אובידיוס היה משורר בעל מגע זהב

מתוך מזיגה חדשה ומפתיעה של דברים שחלקים רבים מהם כבר היו בספרות זמן 
כזה הוא גם . ם הואאולם מעולם לא התקיימו באופן שבו עיצב אות, רב לפניו
כי יסוד חשוב בהתהוותן של , כל המבקרים מסכימים". איגרות"מקרה ה

ובמיוחד שניים , הם תרגילי הריטוריקה שהרומאים היו מתאמנים בהם" איגרות"ה
-במילון אוכספורד הלטיני). ברבים (suasoriaeהתרגיל הראשון היה קרוי . מהם

, י המושתת על הׂשאת עצות בעצרות עםתרגיל ריטור: "מוגדר מונח זה כך, אנגלי
התרגיל השני היה קרוי ". עצות שנושאיהן לקוחים ממצבים היסטוריים ממשיים

ethopoiea) תרגיל זה מוכר היטב ". נאום בלבוש דמות"שפירושו , )מלה יוונית
על הנואם היה לדמות עצמו כדמות ידועה מן ההיסטוריה או מן : לשחקנים

שהתחנך על ברכיהם , אובידיוס. ם לרגע מסויים בחייההמיתולוגיה ולחבר נאו
" לחבר נאומים בטורי שיר"רגיל היה עוד מנעוריו , של הטובים שבנואמים ברומא

כפי שהעיד על עצמו ברוח חן והומור באלגיה האוטוביוגרפית , הספר-עוד בבית
  ):10אלגיה , ספר רביעי, "שירי העצבת("שלו 

  :רֹום ִהְתַאֵּויִתי- י ַלֲעֹבד ָּדֵריעֹוד ָּבֲאִביב ַיְלּדּותִ     
  ...ְנִעימֹות-   ֶחֶרׁש ָׁשְבָתה ֶאת ִלִּבי מּוָזה ְּבִׁשיר    
  ?ַמה ֶּבַצע ַּבֶהֶבל ָּבָחְרּתָ ': ָאז יֹוִכיֵחִני ָאִבי    
  '!הֹון א ָצַבר ְּבִׁשיָריו, ַׂשר ַהִּׁשיָרה,    הֹוֶמרֹוס    
  ֱהִליקֹון ִהְתַנַּכְרִּתי-ֵביְליֹוְׁש : ַׂשְמִּתי ִלִּבי ַלּמּוָסר    
  .חרוז-נסתי מקסם,    ואנזר משירה    
  :מלי מעצמן רקדו במשקל ובקצב, אפס    
  . חרוזים–כל משפטי !    פרוזה יצאה במחול    
  )תרגום שלמה דיקמן (          



 166

יצויינו : בשירה היוונית והרומית נמצאו לאובידיוס דגמים להסתמך עליהם
ת אוריפידס והאיגרת הפיוטית המופלאה של עמיתו במיוחד נאומי הנשים במחזו

שבה , )אלגיה שלישית, ספר רביעי, אלגיות(הגדול ממנו לשנים ְּפרֹוֶּפְרִטּיּוס 
השוהה , איגרת נוגעת ללב לבעלה איש הצבא, ֲאֶרתּוָסה שמה, כותבת רעיה רומית

 את היחס בין דגמים אלה ובין מה שיצר אובידיוס סיכם היטב. הרחק במזרח
, מה שריגש את אובידיוס במיוחד באלגיית ארתוסה היתה: "*אנדרסון.ס.וו

כדי להביע , הדרמטיזציה של רגשותיה של אשה בדרך של מונולוג רציף, כמדומה
אם רגשות עדינים -כי, בתוך כך לא את טירופה השגור של האשה נוסח אוריפידס

אז הגה -או. ילהאולם עדיין היא פע, יותר של אהבה שאמנם אין היא מאושרת
במקום : חדש לאיגרותיו וכן מצב המעורר יתר פאתוס' ֵהרואי'אובידיוס רקע 

יש לפנינו , פרדתם הרגילה של בעל ורעיה מחמת חובותיו הצבאיות של האיש
או , נשואים נישואים רעועים, המצאה לשני אוהבים מיתולוגיים-הידרשות רבת
[...]. תהום שאין לגשר עליה , כלל-בדרך, זוג שפרדתו מהווה, בלתי נשואים

מונע מן האלגיות האלה מלהיות מונולוגים קומיים סתמיים ' הרואי'הרקע ה
, שבאפוס' הגדולות מן החיים'שבניגוד לדמויות , הלאה כתב אנדרסון[...]". 

מאחרי כתפיה של אשה , כביכול,  להציץHeroides-מאפשר אובידיוס לקורא ה
  .ברגעים אינטימיים ביותר

 פותחת את הקובץ – אוליכסס בשמו הלטיני –גרתה של פנלופה לאודיסאוס אי
נסמך , במקרה זה. הן את דרך הטיפול בחומר המיתולוגי, ומדגימה הן את נושאו

ומקפיד מאוד לשוות לכתוב ' אודיסיאה'אובידיוס רק על מה שמספר הומרוס ב
  . אופי של איגרת ממשית

 כי זמנה של האיגרת אחרי נפילת טרויה עולה, לפי ההשוואה עם המקור ההומרי
אולם אזכור שליחויותיו של טלמכוס לִּפילֹוס ולספרטה , ושובם של מלכי יון

יום לפני , כלומר, כי הדברים נכתבים לאחר שיחתם של טלמכוס ופנלופה, מלמד
חוזרת פנלופה לזמן העדרותו של ) 22 עד 1שורות (בפתיחה . קטל המחזרים

  .עת היתה רדופת דאגה ובדידות, חמהאודיסאוס בימי המל
  

, Peter E.Knox(בפירוש הקצר שלהלן נסמכתי בעיקר על פירושו של פיטר נוקס [
וכן על ) 1995', בסדרת הטקסטים המפורשים היוניים והרומיים של קיימברידג

  ] 1885משנת  , )Shuckburgh(פירושה הישן והטוב של אבלין שקבור 

  .ון בני י–" דנאים "– 3שורה 

                                                           

 ,Ovid, edited by J.W.Binns: בתוך, W.S.Anderson, The Heroides: ראו *
Greek and Latin Studies, Classical Literature and its Influence, 

Routledge & Kegan Paul: London and Boston, 1973 49-83 עמודים.  
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שפרשת התאהבותו בהלנה וחטיפתה בידו עוררו את ,  ָפִריס–" הנואף "– 6שורה 
  .המלחמה

 תחבולתה הנודעת של –" לא היה ידי אלמנה מייגע[...] שתי  "– 9-10שורות 
. ידי אריגה ביום ופרימה בלילה אינה נזכרת כאן-פנלופה לעכב את המחזרים על

אובידיוס משמיט פן זה בדמותה : וןשכך הדבר במתכו, המפרש פיטר נוקס כותב
כפי שהיא צריכה , של פנלופה ומותיר את תמונת הרעיה הנאמנה על טהרתה

  . להיות בעיני הגבר הרומי
, וספר יא, 187, ספר ד( באודיסיאה –" הקטור גבר ויפול אנטילוכוס "– 15שורה 

בריתם - ימנהיג בעל, קטל ֶמְמנֹון, בנו של נסטור, כתוב כי את אנטילוכוס) 52
הפרשנים אינם מוצאים תירוץ מניח את הדעת לסטיה . האתיופים של הטרויאנים

" רשלנותו"כי זאת היא דוגמה ל, בפשטות, היו מי שכתבו. זאת מן המקור ההומרי
  .של אובידיוס

חגור . " הוא פטרוקלוס–" מנויטיוס- מַכזב בן-הוכרע בחגור  "[...] – 17שורה 
,  ואילך64שורה , ספר טז, כמסופר באיליאס'; חגור מטעה, ' למעשה–" מכזב

, לבש פטרוקלוס את חגורו של אכילס ביום צאתו לקרב להטעות את הטרויאנים
  . למען יחשבו שאכילס חזר להילחם

כי , שכל- נוקס מעיר כאן בשום–" בכיתי כי כזב התכסיס לא צלח "– 18שורה 
בעל "שהלא , חדשורה זאת אמורה היתה לדבר אל לבו של אודיסאוס במיו

  .הוא איפיונו המסורתי" התכסיסים
 כמסופר –" רומח ליקי אם החם בדמיו השפוכים טלפולמוס "- 19שורה 

נהרג טלפטולמוס בן הרקלס בידי ַסְרֵּפדֹון , 628-665שורות , ספר ה, באיליאס
  .מלך ליקיה

שלוש הדוגמאות שמביאה פנלופה באיגרתה נוגעות לשלשה גיבורים במחנה 
  .הקטור וסרפדון, ממנון: יאניםהטרו

 בקטע זה של איגרתה נפנית פנלופה לימים המאושרים שאחרי – 23-56שורות 
  .ועדיין אומללים לגבי דידה,  מאושרים לשאר הנשים–המלחמה 

 מנהג זה של ציור –" כל כולה, על נתז יין יתווה דמות פרגמון "– 32שורה 
  . גם טיבולוסבאצבע על משטח יין יצוק על השולחן מזכיר

  העיר והמבצר סמוך להם ניטשו רוב הקרבות -" סיגיאום "[...] – 33שורה 
  .וכן מקום קבורתו של אכילס, שמתאר הומרוס

  
שכן לפי ,  גם כאן נראה שאובידיוס סוטה מן המקור ההומרי– 37-38שורות 

בעצת , המסופר באודיסיאה יצא טלמכוס להיוודע על מוצאות אביו מרצונו שלו
  .ולא בשליחות אמו, לס אתנהפ

 הסיפור על אודות –" אז יגולל איך דולון ורסוס הוכו לפי חרב "– 39שורה 
, מסופר באיליאס" מבצע לילי"הריגתם של דולון ורזוס בידי אודיסאוס ודיומדס ב
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ואילו , רזוס מלך התראקים נהרג בידי דיומדס בשנתו. 331-502שורות , ספר י
  .כם והתנפלו עליו ממארבברסוס פגשו השניים בדר

שלפי ,  הכוונה לחומות טרויה–" לו חומות פויבוס עמדו עוד "– 66-70שורות 
לו לא : חמש השורות הן משפט אחד. המסופר נבנו בידי פויבוס אפולון ונפטון

  .הייתי יודעת לבטח את מקום המצאך, נפלו חומות טרויה
ה יודעת שאודיסאוס פנלופ: המרצע מן השק,  כאן יוצא לבסוף– 75שורה 

  .משתהה בחיקה של קליפסו
קוראיו של :  נוקס מציין את האירוניה הגלומה בשורות אלה– 77-78שורות 

, ספר ה, אודיסיאה(שהשוו מאליהם את שורותיו למסופר בהומרוס , אובידיוס
; יודעים בעליל שאודיסאוס אמנם סיפר לקליפסו על פנלופה) 214-220שורות 

  .רב השמא על הברי, של פנלופהאולם לגבי דידה 
 כאן עוקב אובידיוס אחרי שמות המקומות הנזכרים באודיסיאה – 87-88 שורות 

  ). ואילך121שורה , ספר טז(
אנטינואוס [...] אורימכוס / מדון[...] פוליבוס [...] פיסנדר  "– 91-92שורות 

אולם , נלופה השם האחרון אינו נזכר באודיסיאה בין שמות מחזריה של פ–[...]" 
מהם ננקבים בשמם רק , הומרוס מספר שמנין המחזרים היה מאה ושמונה

. פירטו רשימות שמיות מלאות, מאוחרים יותר, מחברים אחרים. עשר- ארבעה
פיסנדר ופוליבוס נזכרים אצל . ממנון איש דוליכיום נזכר באחת הרשימות האלה

  .החברהמתוארים כראשי , וכן אורימכוס ואנטינואוס, הומרוס
  .בהיותו מחופש,  הקבצן שעמו מתקוטט אודיסאוס בשובו–" אירוס "– 93שורה 

זממו , על פי המסופר באודיסיאה.   נושא המשפט הם המחזרים-  99-100שורות 
נדמה . אם בשובו- כי, המחזרים להרוג את טלמכוס לא לפני שיצא למסעו

ולא מרצונו , השבנה יצא בשליחות, שפנלופה סותרת כאן גם מה שכתבה קודם
  .הוא

האומנת ֶאּוִריְקֵלְיָאה ,  העוזרים הנאמנים הם הרועה ִפילֹוְיִטיֹוס– 103-104שורות 
  .ורועה החזירים ֶאּוַמְיאֹוס
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