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      פרופרטיוספרופרטיוספרופרטיוספרופרטיוס    סכסטוססכסטוססכסטוססכסטוס

  

  

            אלגיותאלגיותאלגיותאלגיות    שתישתישתישתי
        
        

.  במחצית המאה הראשונה לפני הספירהבָאִסיִזיסכסטוס פרופרטיוס נולד 

קירותיה מקושטים בציורי קיר , מניחים כי חורבות ֲחִויָלה שנתגלו שם

, לפי מה שעולה משנים משיריו. הן חורבות ביתו, ובשורות שיר ביוונית

מלחמה , ס" לפנה41בימי נעוריו היה עד לאימי המלחמה בֶּפרּוִסיה בשנת 

כפי שנהגו עמיתיו המשוררים . שבעקבותיה גם הוחרמה נחלת משפחתו

ספר . סירב גם פרופרטיוס לקריירה בשירות המדינה, בני תור אוגוסטוס

 –" מֹונֹוִּביְּבלֹוס" המשורר מרטיאליס כינה אותו בשם –שיריו הראשון 

שמה , פר אפוליאוסשכפי שמס, עניינו פרשת אהבתו הסוערת לאחת ִקיְנִתָיה

. ס" לפנה28לא יאוחר משנת , כנראה, הספר ראה אור. האמיתי היה הֹוְסִטָיה

רבים משיריו . בעקבות ספר זה פרסם פרופרטיוס שלושה ספרים נוספים

שחיבר , לינקאוס, שהיו גם הם משוררים, טּולּוס ובאסּוס: הקדיש לידידיו

  . דת ישומשערים שמת בזמן קרוב להול. ואחרים, טרגדיות

, שיריו מצטיינים בניגודים: אבל מפתה, "קשה"פרופרטיוס הוא משורר 

עיקר הקושי הכרוך . ורגשות קיצוניים, מפתיעים מעניין לענייןדילוגים 

 במצבו הנורא של הטקסט שהגיע בהבנת האלגיות של פרופרטיוס נעוץ

שהשיבושים והמקומות הסתומים בו רבים מבטקסטים של כל , לידינו

כמספר העורכים כן מספר 'כי , אמרה שגורה היא. רר רומי אחרמשו

כל תרגום אחר ,  ולמעשה–אין תרגומי , בהתחשב בזה. 'הפרופרטיוסים

  .  אלא בגדר ניסיון מלא תקווה–לפרופרטיוס 

כפי שביטאוהו , שמה: הערה קטנה בדבר שם אהובתו של פרופרטיוס

על אף שהורגלנו כבר , לםאו. וכך אמנם כתבתי, היה ִקיְנִתָיה, במקורו

הרי במקרה זה עז היה הפיתוי לנקוט את ההגיה ', קיקרו'בעברית לבטא 

חוכמת של ֶדֶרק וולקוט בשיר ולו כמחווה לשורתו המ, סינתיה, האנגלית

  : שלו" פרופרטיוסקוורטט " את הפותח

She whose first syllable was Sin, as yours was Sex  .  
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        אלגיה אאלגיה אאלגיה אאלגיה א, , , , ספר אספר אספר אספר א
        
 

  ,ָׁשְבָתה ִראׁשֹוָנה ְּבֵעיֶניהָ , ָהֻאְמָלל, ִקיְנִתָּיה אֹוִתי

  .ִאיׁש ֲאֶׁשר ׁשּום ֲחָׁשִקים א ִהַּדְּבקּו בֹו ַעד ָאז  

  ,ְלַהְׁשִּפיל ֶנֱאַלְצִּתי, ְּכַדְרָּכן, ָאז ֶאת ֵעיַני ַהֵּגאֹות

  ;ָאמֹור ְּבַלַחץ ַרְגלֹו ַמָּטה ֵהַׁשח ֶאת ֹראִׁשי  

  5        ,ִני ִלְׂשֹנא ֲעָלמֹות ֲאמּונֹות ֲעֵלי ֹטַהרָאז ַּגם ִלְּמַד 

  .ְוִלְחיֹות ְּבִלי ְנִתיָבה ְוֵעָצה, ֵזד ְמֻרָּׁשע  

  ,ְּכָבר ָׁשָנה ּוְמלֹוָאּה ַהֵּטרּוף ַהָּלֶזה א ָיִניחַ 

  .ָּכ ַאף ֻאַּלְצִּתי ָלֵׂשאת ֶאֶכף ֵאִלים ִמְתַנְּגִדים  

    

  ,ל ַמָּטָלה ְוָכל ֵסֶבלִמיַלֽאְניֹון ָעַמד ְּבכָ , טּולּוס

  10        . ַהַּקרָאָטַלְנָטה-ַעד ֶׁשִּמֵּגר ֶאת ְקִׁשיחּות ֶלב  

    ,ַּפְרֶּתְניֹוס-ֵּבין ַחְגֵוי ַהר, ֵלב-ְטרּוף, ַּפַעם ָהַל ְלׁשֹוֵטט

  ;ְסמּוָרה ַּפְרָוָתן, ֶּפֶרא ַּפַעם ָעַמד מּול ַחּיֹות  

  ,ה ּוְפָצַעּתּוַּגם ַאָּלתֹו ֶׁשל ִהיַלְיאֹוס ָעָליו ִנֲחתָ 

  ;ַאְרַקְדָיה ִיֵּבב-ּוִמְּכֵאב ַעל צּוֵקי ֶחֶבל  

  15      :ְלַהְכִניעַ , סֹוף סֹוף, ֶאת ַעְלָמתֹו ַהְּזִריָזה ִהְצִליחַ 

          .ָּכ ְלאֹוֵהב-ֹּכַח ְּתִפָּלה ּוְדֵבקּות ַעז הּוא ָּכל  

    

  :ְוָכל ַּתְחּבּוָלה א ָהָגה עֹוד, ָאמֹור ֶׁשִּלי ִמְתַאֵחר

  .ׁשּוב א ִיְזֹּכר ָּבּה ִלְצֹעד, ֶּדֶר ֻמֶּכֶרת ִמְּכָבר  

  ,ַהּיֹוְדִעים ַלֲהטּוט ִסּלּוק ַהָּיֵרחַ , ַאֶּתם, ֶאֶפס

  20      ,ַּכָּׁשִפים-ֳקָדִׁשים מּול ֵאׁש ִמְזַּבח-ְמֶלאֶכת ֻּפְלַחן  

          ,ָנא-ִּבְגִבְרִּתי ִרְגׁשֹוֶתיָה ַׁשּנּו, ֲעׂשּו ַמֲעֶׂשה, ֹּבאוֹ 

  !ִּגְרמּו ֶׁשֶּתְחַור ַאף ֵמִחְורֹון ְקַלְסֵּתִרי, ָאָּנא  

  ָאז ַאֲאִמין ִלְדַבְרֶכם ִּכי כֹוָכב ְוָנָהר ְלָהִניעַ 

  .ֵיׁש ְּבַיְדֶכם ְּבִמְזמֹור ֶּכֶׁשף ִקיִטיָנה ָהִעיר  

  25        ,ָּכל ְיִדיַדי ָהרֹוִצים ְּבִאחּור ִמן ַהַּפח ְלַחְּלֵצִני

        .ה ָאָּנא ַחְּפׂשּו ְרפּוָאהְלִלִּבי ַהחֹולֶ , ְצאּו  
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  ,רּוחַ -ְּבֹעז, ֵהן ְּבֵאׁש ַאְכָזִרית, ֵהן ְּבַבְרֶזל ֶאֱעֹמד

  .ִאם ַרק יַֻּתר ִלי לֹוַמר ֶאת ֶׁשַהַּזַעם לֹוֵחׁש  

  ,אֹוְקָינֹוס ָאָּנא ְׂשאּוִני-ֶאל ַאְפֵסי, ֵתֵבל-ֶאל ַעְמֵמי ְקֵצה

  30        .ִבי ְלַגּלֹותָׁשם א תּוַכל ׁשּום ִאָּׁשה ֶאת ְנִתי  

  :ָנא- ִיָּׁשֵאר–ִמי ֶׁשְּׁשָמָעהּו ָהֵאל ְוָחַנן ְּתִפָּלתֹו 

  .ַאֲהָבה ַעד ְלעֹוָלם ְּתֻחַּבר-לּו ְּבִבְטַחת  

  ,ְּבֵלילֹות ְמרֹוִרים ִּבי נֹוַגַחת, ֵלב-ֵונּוס ֶׁשָּלנּו ְקַׁשת

  .ֶרַגע ֵאיֶנּנּו ָּבֵטל, ִעִּמי ְּבָכל ֵעת ָאמֹור  

  35      , ִהָּׁשֵאר ָּבּה–ְלָבְב -ִטְרַּדת: סּור ֵמָרע, ְדָבִריְׁשַמע לִ 

  .ָאָדם ֵמַאֲהָבה ָלּה ִהְסִּכין-ָנא ִיְסֶטה ֶּבן-ַאל  

  ,ַאְזָהָרה ֶזה ֶׁשִּלי ְיַאֵחר ִלְכרֹות ֹאֶזן-ִמי ֶׁשִּלְדַבר

  !ְּבַכָּמה ְּכֵאִבים עֹוד ְיַׁשֵּנן ִמּלֹוַתי, הֹוי  

  

  

  

  

        ''''הערות לאלגיה אהערות לאלגיה אהערות לאלגיה אהערות לאלגיה א

  

ע שורות הפתיחה ממעלות בזיכרון פרטים באפיגרמות אהבה מן ארב

ספר (באפיגרמה זו של ֵמֵלַאְגרֹוס איש ַּגָדָרה , למשל. 'האנתולוגיה היוונית'

  ):101, יב

   מּוִאיְסקֹוס–ֲחֵזה ִאיׁש ֲחִסין ְלָכל ַאַהב  –ַּתַחת ָחִזי       

  :ָּכָכה ֵמִריַע ְּבקֹול,    ֵחץ ִׁשַּלח ֵמֵעיָניו      

  ,ַּגֲאַות ַהָחְכָמה ֶׁשַּׁשְרִביט ָלּה.  ִנְׁשָּבהִלי –ֶזה ֶהָחצּוף "      

  . ַּתַחת ַרְגִלי ְרמּוָסה–               זֹו ֶׁשָּנָׂשא ַעל ִמְצחֹו     

       ַמה ִנְתַמְהּתָ , ַיְלִּדי: "ֲהִשיבֹוִתי, ָחַזְרִּתי ִלְנֹׁשםַא?  

  ". ֶאת ֵזאּוס ִהְׁשִּפיל   ֶארֹוס ִמְּמרֹום ִּפְסָּגתֹו ֵהן ַאף       

או שמדובר : הכתוב בשורה החמישית יכול להתפרש בכמה דרכים

גבירות המשרכות במקצת , כלומר, בבילויים בחברת קינתיה ונשים מסוגה

או שהכוונה לבילוי בחברת נשים כאלה מכיוון שקינתיה עצמה , את דרכן

פרופרטיוס פגע האהבה גרם לו ל, מכל מקום. אינה נענית לפרופרטיוס

. הן המוזות' העלמות הטהורות, 'לדעת עורך אחד. להיתעות מדרך הישר
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מן השורה . מתלונן פרופרטיוס על זה שטירוף האהבה פגע בשירתו, אם כך

התשיעית ואילך מביא פרופרטיוס דוגמה מיתולוגית לאוהב שנחל הצלחה 

לפי . הרגל-שהתאהב באטלנטה מהירת,  מילאניון–הודות להתמדתו 

בנוסח למדני זה מכנה אותה (היתה אטלאנטה בת ִאיַאסּוס , מיתוסה

בינקותה השאירו אותה ביער על צלעות הר ַּפְרֶּתִניּוס ; )פרופרטיוס במקור

נעשתה מהירת מרוץ מאין , עם שגדלה. שם היניקה אותה דובה, שבארקדיה

יַלְיאּוס הִ , באחד הימים נטפלו אליה שני ֶקְנַטאּוִרים. כמוה וחייתה על הציד

כי אטלנטה , באחד מנסחיו, עוד מספר המיתוס. וניסו לאנסה, ורֹואֹוֵתאּוס

לפי (מילאניון ; התגרתה במחזריה לאמור כי תהיה רק למי שישיגנה במרוץ

בהטילו לרגליה שלושה תפוחי , גבר עליה בתחבולה)  ִהיּפֹוֵמֶנס–אחרים 

ל המיתוס פוסח על חלק זה ש. שלא יכלה להתאפק מלעצור להרימם, זהב

 כי קטע זה של האלגיה משובש, כל המהדירים מציינים. כאן פרופרטיוס

 עיר בחבל – כשף קיטינה העירכשף קיטינה העירכשף קיטינה העירכשף קיטינה העיר [...] .ומניחים שיש שחסר בו צמד שורות

 מזמור כשף –לפי נוסח אחר . שהיתה ידועה כמחוז עתיר כשפים, תיסאליה

  .  צור מחצבתה של מדיאה המכשפה, מקולכיס
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        אלגיה יחאלגיה יחאלגיה יחאלגיה יח, , , , ספר אספר אספר אספר א
  

  

  ,ִיֹּדם ַהָּמקֹום מּול ְּתלּונֹות ֶׁשַאִּביעַ , ָנכֹון-ֶאל, ָּכאן

  .ַצְפִריר ַיֲחש-ַעל ָהֻחְרָׁשה ָהֵריָקה רּוחַ   

  ֹעֶנׁש ָלֶצֶקת-ָּכאן ֶאת ַמְדַוי ַהְּכמּוִסים אּוַכל ְּבא

  .ַהּצּוק ַהּבֹוֵדד-ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִּבי ִיְבֹּגד ֶסַלע  

  5      ?ֵאי ַאְתִחיל ַּבִּסּפּור ַעל ַהּבּוז ֲאֶׁשר ַּבְזְּת ִלי, ְתָיה ֶׁשִּליִקינְ 

  ?ַאֵּיהּו ְמקֹור ְּבִכי ֶׁשִהַּגְרְּת ֵמֵעיִני, ִקיְנְתָיה  

  :ַמָּזל ַּגם ֲאִני ַא ֶאֶמׁש ִנְמֵניִתי-ִעם אֹוֲהִבים ְּבֵני

  .ִּדיִני ְלָקלֹון ֵּבין אֹוֲהַבִי ַהּיֹום, ֶאֶפס  

  ?ַמה ִּפְׁשִעי ִכי ָנַמְרְּת ַוִּתְדִחיִני? ִלי ָּכֹזאת ה ָעְלָתהָלּמָ 

  10        ? זֹוִהי ִסַּבת ַקְדרּוֵת–ְּכלּום ַנֲעָרה ֲחָדָׁשה   

ׁשּום ַאֶחֶרת, ַּדַעת-ַקַּלת, ְּכמֹו ְּכִמיָהִתי ְלׁשּוֵב ָּכ,  

  .ֶאת ִמְפָּתִני א ָצְלָחה, ֶרֶגל ָיָפה ַמִּציָבה  

  ,ֹוֵרׁש ַמְכאֹוִבי ִּכי ַהְרֵּבה ְבתֹוִרי ֶאְתַעֵּמר ָּבַאף ֶׁשּד

  ִּפְראּות ֶׁשָּכֶזה-א ְיבֹוֵאִני ָלַעד ַזַעם  

  15        ְוֵעיַנִי ִּתְכֶהיָנה, ָּתִמיד ָל ֶאְגֹרם-ַעד ִּכי ַּכַעס

  .ִמן ַהְּדָמעֹות ָהַרּבֹות ֶׁשַאְכִריֵח ְלַהִּזיל  

  ?אֹות ְזַעְרַער ָּכ ִהְסִּגיר ָלָּפַני ִהְׁשַּתָּנה וְ -ֶצַבע

  ?קֹול-ִלִּבי ִמְּגרֹוִני א ִהְצַטְלֵצל ִּבְמלֹוא-ֹאֶמן  

  :ִלי ָתִעידּו, ָהֵעִצים, ַאֶּתם, ַאֲהָבה ָּבֵעִציםִאם 

  20        ,ְיִדיד ָהֵאל ַּפן, ֹאֶרן, ָהַאּׁשּור ְוַאָּתה-ֵעץ  

  ִקיְנְּתָיה-ְוֶׁשם, ַּתַחת ִצְּלֶכם ָמה ַרּבֹות ִהְדֲהדּו ִמּלֹוַתי

  .  ֵאי ִנְכַּתב ְוֶנְחַרת ַעל ְקִליַּפְתֶכם ָהַרָּכה

  ,ְלָבֵב ִּבי הֹוִליָדה-מּוָעקֹות ֹּכה ַרּבֹות ְׁשִרירּות, ָהּה

 ֵהן ְלַבָּדן ְיָדעּון, ְּדמּומֹות, ַרק ַּדְלתֹוַתִי.  

  25      ֶּבֶר-לִהְסַּכְנִּתי ָלֵׂשאת ִּכְׁשפַ , רֹוָדִנית, ָּכל ֶׁשִּצְּוָתה

  .ְּבִלי ֶׁשֶאְזַעק ִּבְכֵאב ַעל ָּכל ֲאֶׁשר עֹוְלָלה  

  ,ֶסַלע צֹוֶנֶנת-ִּכְבַרת, ֲעָינֹות ֶׁשל ְקֻדָּׁשה: ְׂשָכִרי ֶזהּו

  ;  ַּגם ְמנּוָחה א נֹוָחה ַעל ִמְׁשעֹוִלים ִּפְרִאִּיים

  –ְלָבִבי ְלַהִּביַע -ָּכל ַהְּדָבִרים ֶׁשּתּוַכל ְמֵרַרת
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  30        .ִצֳּפִרים ֹּכַרח ָעַלי ְלַסְּפָרם- ְלִצּיּוץַא  

ַהַּיַער!" ִקיְנְּתָיה"ָנא ִלי -ַהְדֵהד, ֱהֵיה ֶׁשִּתְהֶיה, ָּכ,  

  .ַּגם ִׁשְמַמת ַהְּסָלִעים ַאל ֶּתֱחַסר ָנא ֶאת ְׁשָמּה  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )דיקמןדיקמןדיקמןדיקמן    עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב: והעיר מלאטינית תרגם (


