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        טיבולוסטיבולוסטיבולוסטיבולוס    אלביוסאלביוסאלביוסאלביוס
  

  

            אלגיה ראשונהאלגיה ראשונהאלגיה ראשונהאלגיה ראשונה, , , , ספר אספר אספר אספר א, , , , אלגיותאלגיותאלגיותאלגיות
        
  

  ,לּו ַּבָּזָהב ַהּנֹוֵצץ ִיְצֹּבר לֹו ַאֵחר ֶׁשַפע ֹעֶשר  

  ,ָׂשדֹות ֲחרּוִׁשים-לֹו לּו ִיְהיּו ֶמְרֲחֵבי ֶׁשַטח    

  ,ְּכֶׁשאֹוְיָביו מּול ַהַּׁשַער, הּוא ֵמָעָמל ְמֻמָּׁש לּו ִייָרא  

  ; קֹול ֲחצֹוְצרֹות ַהָּצָבאֵעת ְּתנּוָמתֹו ְיָגֵרׁש    

  , ְּבַחִּיים ְּבִלי ִמְכׁשֹול ּתֹוִביֵלִני לּו ַּדּלּות-ַא ָאֹנִכי   5

  .ַעד ֶׁשִּתְבַער ָּבּה ָהֵאׁש, ַעד ֶׁשָּתִאיר ִלי ָהָאח    

  ,ֲאַגֵּדל ִלי, ָאז ֶאַּטע ְּבִעָּתן ְּגָפִנים ֲעִדינֹות  

  . ַהְּגדֹוִליםֶאת ַּתּפּוַחי, ְּבָנֵקל, ִאָּכר-ֶּדֶרך    

  ,א ַּתְכִזיב ַהִּתְקָוה ִויבּול ַּתֲעִניק ִלי ְּבֶׁשַפע  

  .ֶׁשֶטף ִּתירֹוׁש ְמֻצָּין ֶאת ִּגּתֹוַתי ְתַמֵּלא    10

  ,אֹו ְלֶאֶבן, ֹזאת ִּכי ָּכבֹוד ִּבי ְלֵעץ ָנטּוׁש ַּבָּׂשֶדה  

  :ְּפָרִחים-ִאם ְמַעְּטֵרם ֵזר, ְצָמִתים ַעִּתיָקה-ֶאֶבן    

  ,ַמְּתַנת ָׁשָנה ִמְתַחֶּדֶׁשת, ִמְּתנּוַבת ַהֵּפרֹותֵּכן   

  .ַהַחְקַלאי-ֹקֶדׁש ְלֵאל, ֹקֶדם ֶאָּׂשא ִּבּכּוִרים    

  ,ָל ֵזר ִׁשֳּבִלים ֶׁשִהְצַמְחִּתי, ָזָהב ְׂשָעֵר, ֶקֶרס  15

  .ִלְתלֹותֹו מּול ַׁשֲעֵרי ִמְקָּדֵׁש, ְּפִרי ַחָּוִתי    

  ,ַהְּפִרי ַאִּציֶבּנּו- ַּבַּגן ַרב-ם ָאדֹ -ְּפִריָאּפּוס ְצבּועַ   

  .הּוא ְּבַמָּגל ַאְכָזִרי ֶאת ָהעֹופֹות ְיַבֵהל    

  נֹוְצֵרי ַהָּׂשֶדה ֶׁשָהָיה לוֹ , ַהְּתָרִפים, ַּגם ַאֶּתם  

    . ַקְּבלּו ַמַּתְנֶכם–ָאז ְוַעָּתה ַּדל הּוא -ֹעֶשר ֵאי    20

  :ְסֹפר ָּבה ִטַהְרנּו-ּוְׁשָוִרים ְלֵאין, ַּפַעם ָׁשַחְטנּו ֶעְגָלה

  .ַּכּיֹום ְּגִדי ָיִחיד ֹּכֶפר ִמְׁשִקי ַהָּקֹטן, ֶאֶפס    

  ִתְׁשֹחֶרת-ּוְסִביבֹו ַּכְפִרִּיים ְּבֵני, ְּגִדי ִיֹּפל ִלְכבֹוְדֶכם  

  !".ְּתנּו ַיִין טֹוב, ְּתנּו ָלנּו"ִיְצֲעקּו " ְיבּול, ִאּיוֹ "    

  ,ְסַּתֵּפק ַא ְּבֹקֶרט לּו אּוַכל ִלְחיֹות ִמ -ַא ָאֹנִכי   25

  ,ֵצאת ִלְדָרִכים ֲאֻרּכֹות, ְּכָתִמיד, ְּבִלי ֶׁשֻאְכַרח    
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  "ֶּכֶלב"לּו ְּבֻחּמֹו ֶׁשל ַהַּקִיץ ִמְסּתֹור ִלי ִמַּלַהט הַ   

  .ֵאֶצל ְּגַדת ֶּפֶלג ֵמִריץ ֶאת ֵמיָמיו, ַּתַחת ֵצל ֵעץ    

  ,ַעם ְּבַפַעםִלְתֹּפס ַּבִּקְלׁשֹון א ֵאבֹוׁש ִמֵּדי ּפַ , ֶאֶפס  

  ;אֹו ְלָזֵרז ַּבַּמְלָמד ׁשֹור ְמָׂשֵר ֶאת ַּדְרּכוֹ     30

  ,ֶׁשְּׁשָכַחּתּו ִאּמֹו ּוְזָנַחּתּו, ּגּור ֶׁשל ִּכְבָׂשה אֹו ֶׁשל ֵעז  

  .א ֶאְתַעֵּצל ְלָהִביא ֶאל ְמעֹונֹו ְּבֵחיִקי    

  :ֶדרִּכי ָקֹטן הּוא ָהעֵ , ַעל ֹצאִני, ַּגָּנב ּוְזֵאב, חּוסּו  

  . ִמּתֹוכֹו ְצאּו ְלַבֵּקׁש ֶאת ְׁשַלְלֶכם-ֵעֶדר ָּגדֹול     

  ,ָּכאן ָׁשָנה ְּבָׁשָנה ְלַטֵהר ֶאת רֹוִעי ִהְתַרַּגְלִּתי  35

  .ָחָלב-ס ְּבֵנֶתז ָּכאן ְּבָיִדי ְתֻפַּיס ָּפאלֶ     

  ָהֹעִני- ַמָּתת ִמֻּׁשְלַחן ְמֵזה, ֱאַהי, ִקְרבּו, ּבֹואוֹ   

  !ָנא ִתְדחּוָה ְּבבּוז- ַאל–ס ְּבִלי ְרָבב אֹו ִמַּכד ֶחֶר     

  ֵהן ָהִאָּכר ַהָּקדּום ְּתִחָּלה ְּגִביֵעי ֶחֶרס ָעָׂשה לוֹ   

  .ּכֹוס לֹו ִעֵּצב ִמְּבִליַלת ֹחֶמר ָנלֹוׁש ְּבָנֵקל    40

  ,ְוֵאין ִּבי ָּכל ֹּכֶסף ָלֶרַוח, ָאבֹות א ֶאְחֹמד-ֹעֶשר  

  .בּוָאה ָּבָאָסםֶזה ֶׁשִהְנִחיל ְלָסִבי ַּגל ַהּתְ     

  ,ַדִּיי ְמנּוָחה ַעל ָיצּועַ ; ַּדי ִלי ַּגם ֹקֶרט ְיבּול  

  .ַּדי ְלַרֵּוַח ֵּגִוי ַעל ִמָּטִתי ִמֶּׁשְּכָבר    

  ,ַמה ֲאֻאַּׁשר ְּבָׁשְכִּבי ִלְׁשֹמַע ֶאת ַנַהם ָהרּוחַ   45

  ,ֵעת ְּבַרּכּות ֲאַחֵּבק ֶאת ַעְלָמִתי ְּבֵחיִקי    

  ,ֶנֶגב ַּבֹחֶרף- ַהָּקִרים ַיְמִטיר רּוחַ אֹו ְּכֶׁשֵמיָמיו  

  !ּפּופֹו ֶׁשל ָמָטרַטח ִלְצל ְּבֵׁשָנה ִעם ּתִ ּבֶ     

  ְּבִדין ְיֻעַׁשר ַהַּמְצִליחַ ! לּו ְיבֹוֵאִני ָּכל ֶזה  

  .ֶׁשַגע ְּגָׁשִמים ְמַדְּכִאים, ֵׂשאת ֵטרּופֹו ֶׁשל ַהָּים    50

  לּו ִיֹּגּזּו, ְזַמְרַּגדאִ -ָּכל ַאְבֵני, ָּכל ַהָּזָהב ָּבעֹוָלם  

  .ַרק ֶׁשְּבִגין ַמְסעֹוַתי א ִּתְתַיַּפח ַנֲעָרה    

    ,אָלהֵמסָ , ְוַעל ָים ָיָאה ְל ֶחֶרבַעל ַיָּבָׁשה   

  .ֹּכל- ָּכ ֶׁשַּיִּציג ְמעֹוְנ ְׁשַלל ָהאֹוְיִבים ְלֵעין    

  ,ַּכְבֵלי ָיָפִתי ַיַאְסרּוִני,  ְמנָֻּצח-ֶאֶפס ֲאִני   55

  .מּול ַׁשֲעָרּה ַהִּנְקָׁשח ֹּפה מֹוָׁשִבי ְּכׁשֹוֵמר    

  ִאָּת ַיַחד;  א ָלּה ִּכּסּוַפי-ִהָּלה ּתְ , ֶּדִלָּיה ֶׁשִּלי  

  .ַרְכרּו ֲאֻכֶּנה-ֵריָקא,  לּו ַּבְטָלן-ִאם ַרק ֶאְהֶיה     
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  ,ָּב לּו ַאִּביט ְלמּוִלי ְּכֶׁשַאְחרֹון ְרָגַעי ְיבֹוֵאִני  

  .ֵעת ִּתְתַרֶּפיָנה ָיַדי, ּו ַאְחִזיק ְּבמֹוִתיָּב ל    60

  ּוְלֵעת ַעל מֹוֵקד ִיְפְרׂשּוִני, ָאז ִּתְתַיְּפִחי-אוֹ , ֶּדִלָּיה  

  .ִּדְמֵע ַּבְּנִׁשיקֹות ִמְתָעֵרב, ִּפי ְיַנְּׁשֵקִני    

  , א חֹוְגרֹו ַהַּבְרֶזל ַהָּקׁשּוחַ -ִּכי ִלֵּב , ָאז ִּתְתַיְּפִחי  

  . ָחֵז ֶהָעִדין א ֶסַלע ֹצר ּבֹו ִנָּצבֶקֶרב    

   א יּוְכלּו ׁשּום ַעְלָמה ְוׁשּום ֶעֶלם-ְלָוָיה ְּכֶׁשִּלי -טּור  65

  .ַּבְיָתה ָלׁשּוב ֵמִעּמֹו ְּבִלי ֶׁשִהִּזילּו ְּדָמעֹות    

  ,ְׂשָעֵר ַאל ְּתִהי ְמַפֶּזֶרת: ַאל ִּתְפְּגִעי ְּברּוִחי  

  .ֹר ְלַחַּיִי ַׁשְּמִרי, ה ֶׁשִּליֶּדִלּיָ , ָנא-חּוִסי    

  ;ְלָבֵבנּו- ְנַחֵּבר ַאֲהַבת-ַעד ֶׁשַּמְרֶׁשה ַהּגֹוָרל   

  ;ֹאֶפל ֵמִליט ֶאת ֹראׁשוֹ , ַהָּמֶות ָקֵרב-ְּכָבר ַמר    70

  ,ּובֹו ֶלֱאֹהב א ִייֶאה עֹוד, ִקָּפאֹון ְּכָבר זֹוֵחל-ְזַמן  

  .ְרָקה ַהֵּׂשיָבהאֹו ַלֲהגֹות ִלּבּוִבים ֵעת ְּכָבר זֹ     

  ְּכֶׁשִּלְׁשֹּבר ֶאת ַהֶּדֶלת,  ִהיא ַעְכָׁשו-ֵעת ַאֲהָבה ַקִּליָלה   

  .ָסאֹון ְלָהִביא-ְּכֶׁשָּנִעים ִריב ַרב, ֵאין זֹו ּבּוָׁשה    

  -ַחִיל -ֲחצֹוְצָרה ְוֵנס; ָּכאן ְּכַמְצִּביא ְוטּוַראי ֶאְצַטֵּין  75

  !ֶּבַצע ָּתֵאבָהְלָאה ְלכּו ּוִפְצעּו ָּכל ֲאֶׁשר     

  ,ַּבְיבּול ֶׁשָּצַבְרִּתי ָׂשֵמחַ ,  ַא ֲאִני-ֹעֶשר ִּגְמלּו   

  .ַאף ֲאַבֶּזה ְרָעבֹון, הֹון ּוְרכּוׁש ֲאַבֶּזה    

  

  

  
        הערותהערותהערותהערות

  
התקדשות : את משאת נפשומגולל טיבולוס , בשיר הפתיחה לספר שיריו

 ותום חיי פשטות.  באחוזת אבותיו הקטנה והצנועה אשר בכפרלחיי אהבה

שעיקרם , אלה הם הפכם המובהק של חייו רצופי הקושי של איש הצבא

 . רדיפה אחרי העושר והתהילה שינחילו לו ניצחונותיו

פתיחתה של אלגיה זאת מתייחסת לשני מינים ,  של סוגות מסורתןמבחינת

 psogos –ביוונית " (דברים בגנות העושר: "ידועים של תרגילים ריטוריים

ploutou (וואת אורחות חייםהש"ו) "sugkrisis bion .( עירוב הנושאים
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רוח שאיפת . הּבּוקֹוִליים והארוטיים ניכרת בו השפעת השירה ההלניסטית

כניכר , אוגוסטוס-השלום השורה על השיר כולו אופיינית לשירת תור

") האדמה-שיר עבודת" ("גיאורגיקה"וב") שירי הרועים" ("בוקוליקה"ב

  . ות רבים אחריםשל ורגיליוס ובמקומ

 :Tibullus(בחיבור ההערות שלהלן נעזרתי בפירושיהם של רוברט מאלטבי 

Elegies, Text, Introduction and Commentary by Robert Maltby, 

Francis Cairns, 2002 (,סמית. פ. ק ')K.F.Smith: The elegies of Albius 

Tibullus, New York, 1913 ( ומייקל פאטנאם)Michael C.J.Putnam: 

Tibullus A Commentary, Univsrsity of Oklahoma Press, 1973.(  

  

במקור הלטיני , )ַמְלְטִּבי', סמית( כהערת המפרשים – לו בזהב הנוצץ  לו בזהב הנוצץ  לו בזהב הנוצץ  לו בזהב הנוצץ ––––    1111

ואיננו מופיע בפרוזה , פיוטי במובהק) fuluus(שם התואר המופיע כאן 

". השחוטבזהב "שמא כדאי היה לתרגם . אלא בתקופה מאוחרת ביחס

  . ולא אני, אחראחראחראחר:  בהדגשה– יצבור לו אחר שפע עושריצבור לו אחר שפע עושריצבור לו אחר שפע עושריצבור לו אחר שפע עושר

. בור סתם- ששוויים רב משווי שדות– מרחבי שטח שדות חרושיםמרחבי שטח שדות חרושיםמרחבי שטח שדות חרושיםמרחבי שטח שדות חרושים [...] – 2

צימוד הזהב והאדמות כאות לעושר נקֶרה ". שדות מעובדים"במקור כתוב 

  .במקומות רבים בספרות העתיקה

ם עבודות הפרך א-כי, לא עמל סתם – הוא מעמל ממושך לו ייראהוא מעמל ממושך לו ייראהוא מעמל ממושך לו ייראהוא מעמל ממושך לו יירא – 3

, כריית חפירים, היציאה למסעות מלחמה: השונות הכרוכות בחיי הצבא

  ). 'סמית(ב "בניית ביצורים וכיו

 יתכן שלפנינו הרֵמז מלומד – עת תנומתו יגרש קול חצוצרות הצבאעת תנומתו יגרש קול חצוצרות הצבאעת תנומתו יגרש קול חצוצרות הצבאעת תנומתו יגרש קול חצוצרות הצבא 4

ֵאין : "לשורות משל המשורר היווני הקדמון ַּבְּכִכיִליֵדס בשיר בשבח השלום

  ". ֶאת ַהֵּׁשָנה ַהִּדְבִׁשית/ א ַיְחֹסר ַעְפַעף/ ֹות ְנֹחֶשתְּתרּוַעת ֲחצֹוְצר

מלה שאין , paupertas - במקור מדובר ב– [...] לו דלותלו דלותלו דלותלו דלות, , , , אניאניאניאני, , , , אפסאפסאפסאפס – 5

היה , בחיי הממש. במובן חיובי, "חיי צמצום"אם -כי, "עוני"פירושה 

  . טיבולוס בן מעמד הפרשים ומכאן שהיה רחוק למדי מקיום בדוחק

 האח הבוערת היא כמלה – עד שתבער בה האשעד שתבער בה האשעד שתבער בה האשעד שתבער בה האש, , , , שתאיר לי האחשתאיר לי האחשתאיר לי האחשתאיר לי האחעד עד עד עד  – 6

אח זו מועמדת כניגוד לחיי . בספרות העתיקה) home" (בית"נרדפת ל

שימשה האח המבוערת , ברובד הספרותי. הקושי של החייל חסר הבית

טיבולוס כמו רומז בכך , דהיינו. בספרות העתיקה כמטאפורה לאהבה

  .להתקדשותו לשירת האהבה
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, Spes, אם אלוהות התקווה-כי, סתם" תקווה" לא –  לא תכזיב התקוה לא תכזיב התקוה לא תכזיב התקוה לא תכזיב התקוה– 9 

והיא האחראית לגורלם של , שהיו לה מקדש ופולחן משלה ברומא

האדם -כי בשעה שעזבו האלים את בני, בספרות היוונית מסופר. היבולים

היתה התקווה האלוהות היחידה שנשארה , וקבעו את משכנם באולימפוס

  .האדם-בקהלם של בני

שהיבול הצֵלַח ,  טיבולוס רומז– או לאבןאו לאבןאו לאבןאו לאבן [...] זאת כי כבוד בי לעץזאת כי כבוד בי לעץזאת כי כבוד בי לעץזאת כי כבוד בי לעץ – 11

דבקות שסופרי רומא , יעלה בנחלתו בשכר דבקותו במנהגי הדת העתיקים

- נדמה שגם פרט זה מצויין כאן כניגוד לחיי. ייחסוה לא אחת לחיי הכפר

 ֶטְרִמינּוס, לאלוהי הגבול הרומי, נכון-אל, העץ והאבן מתייחסים. הצבא

שבו עבדו את האלה , כנראה מקדש צומת דרכים - אבן צמתיםאבן צמתיםאבן צמתיםאבן צמתים). מלטבי(

  . ֵהַקֵטה

ובריטוריקה ,  הקדשת ביכורים לאלים היתה מנהג עתיק ביותר– 13-20

 אין – החקלאיהחקלאיהחקלאיהחקלאי- - - - אלאלאלאל. כבר היתה מרכיב ידוע בחיבורים בשבח חיי הכפר

קציר  אלת ה–זהב שערך זהב שערך זהב שערך זהב שערך , , , , קרסקרסקרסקרס. לדעת באיזה אל בדיוק מדובר כאן

כזהב , שערה זהב; שמקבילתה אצל היוונים ֵדֵמֵטר, האיטאלית הקדומה

 אל הפריון ְזקּור – פריאפוס צבוע אדוםפריאפוס צבוע אדוםפריאפוס צבוע אדוםפריאפוס צבוע אדום.  באפריל19-יום חגה חל ב. הקמה

פני האלילים .  דחליל–המופיע כאן בתפקודו הנפוץ מכל , איבר הזכרות

י  מקבילה עברית זאת נקוטה ביד– התרפיםהתרפיםהתרפיםהתרפים. נצבעו אדום מטעמי פולחן

תרפי "על הבית עצמו גוננו (האלים שומרי האחוזה , Laresלתרגום המלה 

  ). Penates-ה, "הבית

  .  מדובר בטקס טיהור האדמה ויבוליה בחג השנתי– 20-22

המופנית ,  מלת קריאה פולחנית למחצה– """"תנו לנותנו לנותנו לנותנו לנו [...] יבוליבוליבוליבול, , , , איואיואיואיו "– 24

. ובדי בככוסקשורה קריאה זאת בע, כלל-בדרך. לאלים או לכוחות אלוהיים

  .השדה-הפניה היא לתרפי, כאן

 ההיטלטלות במסעות – צאת לדרכים ארוכותצאת לדרכים ארוכותצאת לדרכים ארוכותצאת לדרכים ארוכות [...] בלי שאוכרחבלי שאוכרחבלי שאוכרחבלי שאוכרח – 26

, טיבולוס מעצים. ארוכים היא מן הרעות המפורסמות הכרוכות בחיי הצבא

את הניגוד בין נדודים אלה ובין הבטחה והנועם שבחיי השבת , כמדומה

  .הכפריים

. המופיע בשמים בעצם הקיץ,  הוא הכוכב סיריוס– """"כלבכלבכלבכלב""""להט הלהט הלהט הלהט ה [...] – 27

נעשה צירוף זה שם נרדף לחום הקיץ , עוד מימי הומרוס, בספרות העתיקה

  .בשיאו
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 – locus amoenus- ה–" האתר הנחמד", בצמצום,  כאן מתואר– 27-28

שיש לו היסטוריה ספרותית מן ', חמדת חיי הכפר'יסוד מוסד בנושא 

  . למן ימי הומרוס ועד היום, העשירות בספרות המערב

עמליו של 'במקום :  המשך ההשוואה בין דרכי החיים המנוגדות– 29-32

  . מתוארות כאן עבודותיו רבות הנועם של הכפרי', הצבא-איש

 הקלשון שמדובר בו כאן היה בן שתי – [...] לתפוש בקלשון לא אבושלתפוש בקלשון לא אבושלתפוש בקלשון לא אבושלתפוש בקלשון לא אבוש[...] 

להעביר עליהם אפשר היה -שינים ושימש לתחח את האדמה במקומות שאי

על , עבודת השדה אינה מביישת). מכאן סמיכות העניינים(את המחרשה 

  . ויאה גם יאה אף למשורר, אף פשטותה

כשם שלאיש , צאן וזאבים- הכפרי יש לו אויבים בדמות גנבי– 33-34

 המופנה – להרחקת כל רע –זהו נוסח תפילה מיוחד . הצבא יש צרים

  .באלאלוהות הנזכרת בצמד השורות ה

 אל או אלה איטאליים – פאלס – חלבחלבחלבחלב- - - - תפוייס פאלס בנתזתפוייס פאלס בנתזתפוייס פאלס בנתזתפוייס פאלס בנתז [...] – 36

יום ,  באפריל21-יום חגה היה ה. היתה האלוהות פטרונית העדרים, קדומים

. כקרבן אלים אחרים, ולא יין או דם, קרבנה היה חלב. יסודה של רומא

  .עליה ניטל לפרוש חסותה על עדרים ורועיהם ולטהרם

- כאן שב טיבולוס לדמותו– זה שהנחיל לסביזה שהנחיל לסביזה שהנחיל לסביזה שהנחיל לסבי [...] תתתתאבואבואבואבו- - - - עושרעושרעושרעושר – 42-43

אבות שהיתה גדולה בימי -בעל נחלת, מעמד הפרשים- בן: שלו ולמציאות

  .וקוצצה בימיו הוא, סבו

לא יסבול האיכר ,  כל אשר יסבול החייל תאב הבצע והתהילה– 45-48

זה , זה יסבול את צליפות הרוח והברד בשכבו בשדה: המסתפק במועט

פגעי הסגריר מנוגדים : הניגוד ערוך באמנות רבה. בטחה בביתויישן ב

יתרה ). 26-27שורות ( שנזכרו קודם ,נחלת האיכר,  הקיצייםלמנעמי הצל

פגעי הטבע : מסורגים הדברים להפליא, טורים שכאן-בשני הדו: מזאת

בשורות ,  מנעמי בטחת הבית– 45,47 – בשורות הראשונות מופיעים

  .  48, 46 –השניות 

לא ,  מטעמי השמירה על המשקל– [...] אחבוק את עלמתיאחבוק את עלמתיאחבוק את עלמתיאחבוק את עלמתי [...] – 46

. domina -" גברתי"אם -כי, )puella" (עלמתי"לא : דייקתי כאן בתרגום

הפרשנים . היתה מלה זאת מלת הפנייה בפי עבד לגברת הבית, במקורה

היות האוהב ', עבדות האהבה'כי את נושא , שיש יסוד איתן להניח, מעירים

במלה : "מעיר' סמית. פ.ק. הכניס לאלגיה המשורר גאלוס', אדוניתועבד '

, ולבסוף, כך גם ביחס לקיסרית-אחר, זאת השתמשו גם ביחס לֵאלֹות
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ומכאן גלגוליה בשפות , ביחס לכל אישה, כבצורת פנייה של נימוסין

  .donna, dame, madame –הרומאניות 

בל יפרידו אותי , דהיינו – רק שבגין מסעותי לא תתיפח נערהרק שבגין מסעותי לא תתיפח נערהרק שבגין מסעותי לא תתיפח נערהרק שבגין מסעותי לא תתיפח נערה [...] – 53

דוגמה טובה מצויה . זהו נושא אלגי שגור. מסעות מלחמה מעל אהובתי

!/ יר ַעְלָמתֹו ְּבַעד ֶרַוחֶּפֶרא ָהִאיׁש ֶׁשָּיֹכל ְלָהִמ "): 3-4, כ, ג(אצל פרופרטיוס 

  "?ה ְּכלּום ִּדְמעֹוַתִי ָׁשְותָ –ָּכל ֻּכָּלּה , ַאְפִריָקה

 [...] מסאלהמסאלהמסאלהמסאלה. נוסחה שגורה בעניינים צבאיים]  [...ביבשה כביםביבשה כביםביבשה כביםביבשה כבים – 54-55

 כאן מזכיר טיבולוס לראשונה את –כול כול כול כול - - - - שיציג מעונך שלל האויבים לעיןשיציג מעונך שלל האויבים לעיןשיציג מעונך שלל האויבים לעיןשיציג מעונך שלל האויבים לעין

ממה . לשון הכבוד ברורה לעין; מרקוס ואלריוס מסאלה קֹוְרִוינּוס, פטרונו

שקד , המעלה-שהיה אריסטוקרט רם, שמספר פליניוס ידוע שמסאלה

בים , יקה שורה של נצחונות צבאייםלהוסיף לתהילת משפחתו העת

את שלל המלחמה נהגו מצביאים מנצחים להציג לראווה בסטיו . כביבשה

  .מקורה בשערי ביתם-הבלתי

עבד :  עוד נושא שגור בשירת האלגיה– כבלי יפתי יאסרוניכבלי יפתי יאסרוניכבלי יפתי יאסרוניכבלי יפתי יאסרוני [...] – 55

. אלא שמבפנים, העבד השוער היה כבול גם הוא לדלת. האהובה הדחוי

משום שאין האהובה נעתרת להכניס אותו , בחוץעבד האהובה כבול 

  . פנימה

 אזכורה הראשון של דליה – ריקא רכרוך אכונהריקא רכרוך אכונהריקא רכרוך אכונהריקא רכרוך אכונה [...] דליה שלידליה שלידליה שלידליה שלי – 57-58

הם כינויים בלשון ) segnis, iners(' רכרוך-ריקא'צמד הכינויים . בשמה

תרגומי כאן אינו ". כשיר לקרב-לב בלתי-מוג"שאפשר לתרגמם , צבאית

טיבולוס נוקט את המלה : שוני הפנימי שבמקורמשקף את האזכור הל

iners )'שהיא אותה מלה , )'וכו' נוע-חסר', 'שאין בו תועלת', 'עצל', 'רפה

  . לתיאור אורח החיים הכפרי הנכסף5שנקט בשורה 

 המיתה בזרועות האהובה גם היא נושא רחב – בך לו אביט למוליבך לו אביט למוליבך לו אביט למוליבך לו אביט למולי – 59

ה מובע הרעיון שכל המת כבר בשירת יוון הקדומ. ושגור באלגיה הרומית

על תהילת החייל נכון . בעודו מישיר עינים בפני אויבו יזכה לתהילה

  .טיבולוס לוותר חלף המיתה כשדליה לפניו

בפירושו לשורה זאת . לב עתיקה- משאלת– בך לו אחזיק במותיבך לו אחזיק במותיבך לו אחזיק במותיבך לו אחזיק במותי – 60

שבה מופיע עניין זה , מפנה מלטבי לאפיגראמה יוונית מאת ַדַמֵגטֹוס

דמגטוס מביא את דבריה ). 735אפיגראמה , ספר ז, היווניתהאנתולוגיה (

  ): 3-6שורות ( ֵתָאנֹו שמה, האחרונים של אישה גוססת
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  ,ַאֵּיהּו, ֱאמֹור ִלי! ַמה ֻאְמַלְלִּתי, ַאֵּפִליכֹוס ִאיִׁשי, ַוי  

  ?   ַמהּו ַהָּים ֶׁשִּתְצַלח ַעל ְסִפיָנְת ַהְּזִריָזה  

  ְלַואי ְוָלמּות ְנַּתנּוִניהַ . ָמֶות עֹוֵמד ַעל ֹראִׁשי  

  .ַּכְּפ,    ּוְבַכִּפי ֲאחּוָזה ַּכף ְיָקָרה ִלי  

בכיה של דליה מתייחס אל הבכי :  גם כאן משחק גומלין מילולי עדין– 61

אולם לא תאלץ לבכות בעטיה של , בכה תבכה על מותו: 52הנזכר בשורה 

    .פרידה הכרוכה ביציאה למסע

" מורה אהבה" מכיוון שהמשורר המת היה – עלםעלםעלםעלם  [...]עלמהעלמהעלמהעלמה [...] – 65

)praeceptor amoris (עלמים ועלמות, ילווה קהל שומעי ִלקחו הנאמנים.  

 טיבולוס מפציר - על לחייךעל לחייךעל לחייךעל לחייך [...] נאנאנאנא- - - - חוסיחוסיחוסיחוסי [...]/ אל תפגעי ברוחיאל תפגעי ברוחיאל תפגעי ברוחיאל תפגעי ברוחי – 67-68 

 פריעת השיער –רגילים בדליה שלא תנקוט את מעשי האבלות ה

-ברוח, תפגע בו, אם תעשה כן;  ביופיה לבל תפגום בכך– וההתגודדות

  .הרפאים

על ": אונות-זמן אין", במקום זה,  אפשר שמוטב לתרגם– זמן קיפאוןזמן קיפאוןזמן קיפאוןזמן קיפאון – 71

כשם שטיבולוס עצמו מבקש ' פעיל-בלתי', 'קפוא'המאהב הזקן להיות 

השוואה דומה ישנה אצל אובידיוס . להיות כזה בכל הקשור לחיי צבא

  .ריםואצל אח) 15, ז, ג, "אהבים("

שהיוונים כינוה בשם , "תהלוכת האוהבים"טור זה מתייחס ל- דו– 73-74

כרסם מלאה יין , המאהבים הצעירים: 'קֹוִמיַסִטּיוֹ 'והרומים בשם ' קֹומֹוס'

, היו מתייצבים בשערי בית אהובתם לעת לילה, וראשיהם עטורי זרים

ם את פעמים אמנם היו שוברי. מזמרים סרנדות ותובעים שתכניסם פנימה

. פעמים נסוגו והותירו את זריהם תלויים על הדלת, הדלת ופורצים פנימה

; )'סאון-רב'( תרגמתי בתוספת שאינה במקור – סאון להביאסאון להביאסאון להביאסאון להביא- - - - ריב רבריב רבריב רבריב רב

  .במריבה בין המאהב שפרץ פנימה ובין האהובה, נכון-אל, מדובר

שבו יצטיין , )militia amoris(' שירות בצבא האהבה' מדובר ב– 75-78

כל מאוהב הוא "לעניין זה ראה בהרחבה באלגיה של אובידיוס . טיבולוס

). 4שורה (את פתיחת האלגיה , כמובן, החיל מזכירים-החצוצרה ונס". חייל

נוסחת , במקורו,  נוסח גירוש זה היה–הלאה כלכו ופצעו כל שלבצע תאב הלאה כלכו ופצעו כל שלבצע תאב הלאה כלכו ופצעו כל שלבצע תאב הלאה כלכו ופצעו כל שלבצע תאב 

כאן היא . השבעה דתית לסילוקם של אלה שלא נתקדשו מפולחני הקודש

בצלעו השניה של הטור אין תרגומי משקף . ר של חולננקטת בהקש

- גברים תאבי"שם כתוב . משמעות כפולה שאפשר למצוא בנאמר במקור

הן לגברים , הדברים יכולים להתייחס הן לחיילים תאבי בצע השלל; "בצע
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 הסיפא חוברת – אני ביבול שצברתי שמחאני ביבול שצברתי שמחאני ביבול שצברתי שמחאני ביבול שצברתי שמח.[...] המתאווים לחסדי השר

דרך "מעלה טיבולוס על נס הוא זה של הרעיון ש. בעיגול מושלם לרישא

. טוב היות האדם לא עשיר מדי ולא עני מדי): mediocritas" (המיצוע

והוא מצוי אצל ורגיליוס , רעיון זה חביב היה על המשוררים הרומיים

מחצית המאה (על קדמותו תעדנה שורותיו של תיאוגניס . והוראטיוס

  ):ס"השישית לפנה

  ּזּון ָּתלּוי ַעל ֻחּדֹו ֶׁשל ַהַּתַערָהאִ : ִׂשים ֶאל ִלְּב:  

  .ֹעִני ְוֶחֶסר ִמֶּזה,    ֹעֶשר ְוֶׁשַפע ִמֶּזה  

  ,ֶנֶכס-א ַרב, ִּכי ָעִׁשיר א ִּתְהֶיה, ֲאָתהָּכָכה ֵאפֹוא יָ   

  .   ַּגם א ֵּתֵרד ְוָתבֹוא ַעד ְמצּוקֹות ַהַּדּלּות  

  )557-560שורות , תרגום שלמה שפאן (                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

        )עמינדב דיקמןעמינדב דיקמןעמינדב דיקמןעמינדב דיקמן: : : :  והעירמלאטיניתתרגם (


