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        נאזונאזונאזונאזו    אובידיוסאובידיוסאובידיוסאובידיוס    פובליוספובליוספובליוספובליוס
  

  

        ))))Fasti((((" " " " השנההשנההשנההשנה    לוחלוחלוחלוח " " " "מתוךמתוךמתוךמתוך    פרשותפרשותפרשותפרשות    שלוששלוששלוששלוש
        
        
היא יצירה השייכת ) 'ימות חג' פירושם fasti" (לוח החודשים והמועדים"

, אובידיוס ביקש לחבר ספר שעניינו.  בחייו של אובידיוסיהילתקופה השנ

היצירה אמורה היתה להחזיק . חגיה ומועדיה של השנה הרומית, כשמו

, לידינו לא הגיעה אלא מחצית הספר. ספר לחודש, עשר ספרים-שנים

פעל אובידיוס , שאת-ואפשר שאף ביתר', מטמורפוזות'כב. מינואר ועד יוני

ביניהם , הוא נעזר בכתבים מכתבים שונים: כחוקר קדמוניות למדן

שבהן הוסברו שמותיהם של , האלגיות הַאֵאִטיאולוגיות של פרופרטיוס

של המשורר ) האבודה(וכן ביצירתו , מקומות שונים לפי האגדה העממית

כלומר סיבות שמותיהם של ', הסיבות'(' ַאֵאִטיָאה'האלכסנדרוני ַקִליָמכֹוס ה

הגלות ניחת על ראשו של אובידיוס כרעם ביום עונש ). דברים ומנהגים

ולהשלים ' מטמורפוזות'לפני שהספיק ללטש את ה, ס" לפנה8בהיר בשנת 

החליף אובידיוס את הקדשת , מתוך תקווה שיומתק עונשו. 'פאסטי'את ה

אולם . ִניקּוסלאחר מותו של אוגוסטוס בהקדשה ליורשו ֶגְרמָ ' פאסטי'ה

הערוכות ', מטמורפוזות'שלא כ. ת בגלותתוחלתו לחנינה נכזבה והוא מ

, פסיפס-כמעשה' פאסטי'ערוכים ה, )הגם שנפתלת(כעלילה רצופה 

משקלה של . שמשובצים בו פרטי פולקלור לרוב וסיפורים מיתולוגיים

, להלכה, הליצירה כזאת ָיאֶ (יש בו משום חידוש , טור האלגי-הדו, היצירה

ות של ספרות רומא נהגו בהיסטוריות ישנ). ההכסאמטר, המשקל האפי

כל מי שיקרא , ברם. 'מטמורפוזות'לעומת ה,  של ספר זהולהפחית בערכ

, למשל. יצירה זאת ימצא שפע דברים מעניינים לתת עליהם את הדעת

יתאר (האם מדובר אך בתרגיל ספרותי : היא שייכתהשאלה לאיזו סוגה 

? ) השירטוב לוינסקי בדרך-של יום" ספר המועדים"הקורא לעצמו את 

האם מדובר בפואמה ? האם לפנינו פואמה סיפורית בנוסח אלכסנדרוני

רוחו : ספק, כמדומני ,בדבר אחד אין, תהא התשובה אשר תהא? דידקטית

, היטב' פאסטי'הברק והאלגנטיות המשועשעת שלו ניכרים ב, של אובידיוס
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, ותמי שכל מעייניו נתונים רק לפסג: ובכלל. גם אם אין זו פסגת יצירתו

  .חזקה עליו שיפסיד את מראותיהן היפים של צלעות ההרים

  

•  •  ••  •  ••  •  ••  •  •        
  

        יסוד רומאיסוד רומאיסוד רומאיסוד רומא
  

  ִקְרָיֵתנּו ּ ִיּסּוד ֶאל ,נֹוְׂשִאי ֶאת נֹוֵתן ִלי ַהָּמקֹום ָּכאן

  !ְקִויִרינּוס ָהָרם, ָלִׁשיר ָּפֳעְל ְּתֵנִני. ָּבאנּו  

  ֶבטְּכָבר ִׁשֵּלם ֶאת ָעְנׁשֹו ָאִחיו ֶׁשל נּוִמיטֹור ְוׁשֵ 

  .ְּבֵני ָהרֹוִעים ְּכָבר ָהָיה ַּתַחת ִׁשְלטֹון ְּתאֹוִמים  

  ְלַהִּניחַ , ֵהם ֶהֱחִליטּו ִלְקֹּבץ ֶאת עֹוְבֵדי ַהָּׂשֶדה

  .ָדּהַא ִהְקׁשּו ִמי ִמְּׁשֵניֶהם ְיַיּסְ ; ֶאֶבן חֹוָמה  

  :ֵאין ָּכל ֹצֶר ְּבִריב ּוַמְחֶקת ֵּביֵנינּו: "רֹומּולּוס ָסח

  ".לּו ָּבעֹופֹות ּתּוִׁשָּיה; ֲאִמין ַּבִּצּפֹורַרב נַ   

  ,ֹחֶרׁש-ָלִטין לּוֵטיָעָלה ָהֶאָחד ַעל צּוֵקי ּפָ . ִניָחא

  .ֲאֶוְנִטין ָּבא ָאִחיו-ֹּבֶקר ִּכי ָּבא ֶוֱאֵלי ַהר  

  ;ְּבַׁשְרֶׁשֶרת,  ְּתֵריָסר–ָאִחיהּו ; ֵׁשש ִצֳּפִרים ָרָאה ֶרמּוס

  .ְּכִפי ֶׁשִהְסִּכימּו ְׁשֵניֶהם, ם ַׂשר ָהִעירׂשַ רֹומּול הּו  

  .ּבֹו יְֻתֶוה ַקו חֹוָמה ַּבַּמְחֶרֶׁשת, ֲחרּויום ְמֹבָר ּבָ 

  .לעָ פְ ִּמ ל ּבַ חַ ם הּוז ּגַ ָא: ס ָקַרבב ַחג ַּפאלֶ ֶר עֶ   

  ָהָאֶרץ ְּפִרי; ִנְכָרה ֶהָחִפיר מּוָצק ֶסַלע ַמַּסד ַעד

  .חֹוקְוִעּמֹו ֶרֶגב ִמַּכר א ָר  הּוַטל ְּפִניָמה  

  :ִמְזֵּבחַ  ֵהִרימּו ּוִמַּמַעל ֶהָחִפירֻּכָּסה  ׁשּוב

  .ׁשָד חָ הֶ  ָחםּבְ ִמזְ  ֶאת ָחְנכּוְּבַלֶהֶבת  ָאז  

  ,ְּבַקו ֶּתֶלם חֹוָמהִסֵּמן ְּתַואי , ָיצּול ַעל ִנְׁשָען, רֹומּול

  .ְלָבִנים ּוָפָרהַהַּמְחֶרֶׁשת ָנְׂשאּו ׁשֹור  ֹעל  

  ,ֶוְסָטה ִאֵּמנּו, יִֻּפיֶטר וֹ ה: "ֵלאֹמר ַהֶּמֶל ָאז ָסח

  ;ַסֲעדּו ַיד ְמַיֵּסד ַהִּקְרָיה, ָהָאבָמוֹוְרס   

  :ֵעֶזר ֵמֶהם ְלַבֵּקׁשֶׁשָדת  ָהֵאִלים ָּכל, ָנא ּבֹואּו

  .םכֶ תְ ּכַ ְר ּבִ  טֹוַבת ַּתַחת יִמְפָעלִ ג ׂשֵ גְ ׂשַ יְ  לּו  

  !ַׁשֶּלֶטתֹזה ֶאֶרץ  ֶׁשל ּוְזַמָּנּהֶיֱאְרכּו ֱעזּוָזה  לּו
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  !"ִמְזָרח ַּגם, ַמֲעָרב ַּגםְלֹכָחּה ְיַצְּיתּו  לּו  

  ֶחֶסד ֶׁשל אֹות ִמְּׂשֹמאלוֹ ַוִּיֵּתן ַּבֲחִזיז , ִּפֵּלל ָּכָכה

  .ִמְּׂשֹמאל ַּבַּׁשַחק ַרַעם ְוִגְלֵּגל ָהֵאִלים ַאב  

  ֶהֱעִמידּו, ַהּטֹוָבה אֹות ַעלים צִ לְ עוֹ , ינּוחֵ ָר זְ אֶ  ָאז

  .ֲחָדָׁשה חֹוָמה ָקָמה ֵהרמַ  ִחיׁש; ִּפָּנה ֶאֶבן  

  ֶׁשִּמָּנהּו הּוא רֹומּולּוסׁשֶ  ֶזה, ַּבְּמָלאָכה ֵהִאיץֶקֶלר 

  ַיִּׂשיג ֶּגֶבר ֶּפן, ֶקֶלר, ְרֵאה: "יֶדּנּוּגִ ַוּיַ   

  ;ֶרֶׁשתְּבַמְח  ֶׁשִּנְכָרה ֶהָחִפיר ְּגבּול ֶאת אוֹ , ַהחֹוָמה ְּגבּול

  ".ְנׁשֹו ְויּוַמת ְּגֹמל לֹו עָ – ְלֶעְבָרם ֶׁשָּיִהין ָּכל  

  ִּפיהּו ֶאת ַלַעג ְּבבּוז ְוִהְרִחיב, ָיַדע א ֹזאת ָּכל ֶרמּוס

  "?ְלָמֵגן ְלַעְּמ ֹזאת: "ה ַהָּמָכהמָ חוֹ ל הַ עַ   

    ;ר ְּבֵאת ְמָחָצהּולֶ קֶ וְ , ְוָעַברִזֵּנק  ֵּתֶכף

  .ֲחמּוץ ָּדם, ָצַנח ֶרמּוס, ַהָּקָׁשה ַהַּקְרַקע ַעל  

  ַמְכִניעַ  הּוא ַהּפֹוֵרץ ִּבְכיוֹ  ֶאת, ענֹוָד  ַלֶּמֶל ִּכי ֹזאת

  .טֹוֵמן הּוא ְיגֹונוֹ  ֶאת ֶהָחֶזה ִּבְסגֹור ְּפִניָמה

  ;חַ רּו-ְלֹעז מֹוֵפת הּוא, ָעם-ִלְבּכֹות ֳקָבל רֹוֶצה הּוא ֵאין

  "יתַ מוֹ חוֹ  ֶׁשֶּיֱחֶצהָצר ", אֹוֵמר הּוא, "ְיַׁשֵּלם ָּכ."  

  חַ וֹ ּכ ּבוֹ  ֵאין; ּוֵדי ְלָוָיהִּכּב ָלָאח הּוא נֹוֵתן, ֶאֶפס

  .ָּגלּוי ְּכָבר ַרֲחָמיו סֹוד; ִּדְמעֹוָתיו ַלֲעֹצר עֹוד  

  ,לוֹ  חֹוֵלק הּוא ַאֲחרֹוָנה ְנִׁשיָקה, ֲאלּוְנָקה ֻהְּנָחה ְרָצהַא

  .אֹוֵמר הּוא!" ָׁשלֹום ָנא ָׂשא, ָּכְרִחי ַעל ֶׁשִּנְגַזל ָאח"  

  ָׁשם ָעׂשּו ְוָכמֹוהּו. ֵקדַלּמוֹ , ַהּגּוף ַעל ִיְמַׁשח ֶׁשֶמן

  .ּהָר עָ ֲאֵבלּות ְׂש -ְּפזּור, ְוִאְׁשּתוֹ  הּוא, ַפאּוְסטּולּוס  

  ,ְקִויִריִטים) ָּכְראּו קֹ  ֶׁשֶּטֶרם ַאף(ִּבּכּו  ָהֶעֶלם ֶאת ָאז

  .הׁשָ ֻהּגְ  ֶּדַמע ְׁשטּוַפת ֵאׁש ַלּמֹוֵקד ּוְלַבּסֹוף  

  !)ֵאֶּלה ִמָּכל רְּבָדבָ  ֶהֱאִמין ָאז ּוִמי( ָהִעיר ָקָמה

  .ת ַּתִּציגחַ צַ ֶרֶגל נוֹ  ֵּתֵבלֹעֶרף  ֶׁשַעל ִעיר  

  ,ָּב ִיְמֹׁשל לּו ָרם ַקְיָסר דעַ לָ וְ , ּוְמלֹואוֹ  ָּבעֹוָלםְרִדי 

  !ֵׁשם אֹותוֹ  נֹוְׂשֵאי ֶׁשַפע ִיְהיּו ָל ַעד ֲעֵדי לּו  

  ,ִמְתנֹוֶסֶסת תֵ רָ ָר ְׂש  ִּנְכָנעהַ  ָּבעֹוָלם ֶׁשִּתְהֶיה ַעד

  .ִמְּכֵתֵפ עֹוָלִמים ַעדִיַּמ  לּו ְמלֹואוֹ  ֶיֶתר  

  )862-807שורות , ספר ד(          
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        ג ַאָּנה ֶּפֶרָנהג ַאָּנה ֶּפֶרָנהג ַאָּנה ֶּפֶרָנהג ַאָּנה ֶּפֶרָנהחַ חַ חַ חַ 
  

  ,ַאָּנה ֶּפֶרָנה ַחג, ַעִּליז ַחג – ְּבֶחְציוֹ ֹחֶדׁש ַמְרס 

  .ֵמָרחֹוק ַהָּבאר יּבֶ ִט ,  ֵיָחֵגגצְ רּועֲ  מּול   

  ,ֶׁשאֶּד -ִּביַרק זּוִריםּפְ  ֵהם ָוָׁשם ֹּפה, ִיָּקֵבץ ָהָעם ָאז

  .ְלָבבוֹ  ְּבִחיַרת ִעם ִאיׁש ּוְׂשרּוִעים ׁשֹוִתים ַיִין   

  ,ֹאֶהל ָלֶהם ְמִקיִמים ֲאֵחִרים, ִנְׁשָאִרים ֶׁשַּבחּוץ ֵיׁש

  .ָעִלים-ֵּבית, ֵמֲעָנִפיםֻסָּכה  ֶׁשָּיִרימּו ֵיׁש   

  ֹּגֶמא-ְקֵני םׁשָ  ִיְתְקעּו מּוָצקֹות ְנָסאֹותְּכלוֹ  ֶׁשִּבְמקֹום ֵיׁש

  .ַהְּפרּוָׂשהם תָ ימָ לִ גְ ּבִ  ְיַכּסּו   ַוֲעֵליֶהם 

  ֵהם ְמַבְּקִׁשים ָׁשִנים ֹרב; ֻחָּמם ֶאת ַמְרִּבים ְוַיִין ֶׁשֶמׁש

  .מֹוִנים ֵהםְגֵמיֶהם  ֶאת; ַהְּגִביִעים ִמְסַּפר ְּכִפי   

  ׁשֹוֶכֶרת םׁשָ  ִּתְמָצא; ֶנְסטֹור ִּכְׁשנֹות ֶׁשָּׁשָתה ִמי ַּגם ָׁשם ֵיׁש

  .ִּגיָלּה ִּכְגִביֶעיהָ  לוֹ    ֶׁשַּכִסיִּביָלה ָזְקָנה 

  ,ָיִׁשירּו ָׁשם ֵּתַאְטרֹון ִּבַּמת ַעל מּוָׁשר ֶׁשְּׁשָמעּוהּו ִׁשיר

  .   ֹהֶלם ָיד ֲאמּוָנה ֶאת ַהִּמִּלים ְמַלֶּוה

  ,ֶוַּבּתָ  ָּגִביעַ  ְסִביבְמֻסְרָּבל ָיֹחג  רֹוְקִדים טּור

  .תפוֹ לָ ְח ת מַ ַר זּוּפְ , ֶחֶמדת רַ עֲ ז נַ ּזֵ פַ ּתְ  ָׁשם   

  )ּבוֹ  ַלֲחזֹות ַמֲחֶזה –ֶלָהמֹון ( ְּבׁשּוָבםים ִּד ַד ְמ  ֵהם

  .ְּפֵניֶהם ַעל ַהחֹוֵלף ָּכל ְיָבְרֵכם!" ַמָּזל ְּבֵני, הֹוי   "

  ):יהּוּתִ בְ ׁשַ ְׁשֵוה ִסּפּור חֲ ( ֶׁשָּכֶזה ִמְצָעד ָּפַגְׁשִּתי ֶאֶמׁש

  .ְוִׁשּכֹורא בּוסָ  ַסָּבא ָּגְרָרהה יָ תּוְׁש  ַסְבָּתא   

  !)ָּכאן ֶנְחָלקֹות ַהְּׁשמּועֹות ִהֵּנה ִּכי(? ָהֵאָלה ִטיב ָמה, ֶאֶפס

  .ְלַהְסִּתירִסּפּוָרּה  ֶאתָאֹנִכי ִמְתַּכֵּון  ֵאין   

  :ַאְיֵנַאס ֶאל ָּבֲעָרהְּבֵאׁש  ַהּגֹוָרלֻמַּכת  ִּדידוֹ 

  ...ָּבֲעָרהָאְבָדָנּה  לאֶ  ֶׁשהּוַקם ַהּמֹוֵקד ַעל    

  רבֶ ּקֶ הַ  לּוחַ ֵׁשיׁש  ַעל ְוהּוַחק, ֶנֱאַסף ּגּוָפּה ֵאֶפר

  ):ְּכַתְבּתוֹ  ּגֹוֶסֶסת ִהיא עֹוד(ר צַ ְר צַ ְּק הַ  טּור-ַהּדּו ֶזה   

  ;ַאְיֵנַאסמֵ  ְׁשֵניֶהם – ַהֶחֶרב ַּגם, ְלמֹוִתיַהִּסָּבה  ַּגם"

  ".ִקְּפָדה יהָ ֶׁשַחּיֶ  ִהיא ָיָדּה ְּבֶעֶצם ִּדידוֹ    

  :ָלּה ׁשֹוֵמר ֵאין, ַמְמַלְכָּתּה ִלְתחּוםנּוִמיִדים הַ  ָּפְלׁשּו ֵּתֶכף

  .ֶׁשִּנְלַּכד ָהַאְרמֹון ֶאת ָּכַבׁשמּוִרי    ַיְרָּבה הַ 
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  ,ֱאִליָסה ֶׁשלִמָּטָתּה , ְראּו: "ָסח, ּבּוָזּה ֶאתְּבָזְכרֹו , ָאז

  ".ֶאְתַעֵּנג ּוָבּה ִהיא ִלי – ָּתִמיד ִלי ֶׁשֵּסְרָבה זוֹ    

  ִּכי ֶׁשֵּיׁש ְּכִפי, ִּכְתעֹותוֹ  ִאיׁש ִאיׁש, ְנפֹוִצים צֹור ְּבֵני ָּכל

  .ַמְלּכוֹ  לוֹ ֶּבֱאבֹוד , ָנד ַהָּנבֹו ַהְּדבֹוִרים ְנִחיל    

  ,ׁשַהֹּגֶרן ַלַּדיִ  ֶאל ַהְּיבּולִנָּׂשא  ְּכָבר ְּפָעִמיםׁש וֹ ְׁשל

  :ַהַּגת ֶׁשל ֲחָלָלּה ֶאל רֹוׁשִּתי ָזב ְּפָעִמיםׁש וֹ    ְׁשל

  ;נֹוֶטֶׁשת ִהיא ֲאחֹוָתּה חֹומֹות ֶאת ִּבְדָמעֹות; ֹּגְרָׁשה ָּנהאַ 

  .התָ ּמֵ לַ  ָּכבֹוד ֶנֶס ָחְלָקה עֹוד ֶלְכָּתּה ֶטֶרם   

  ,ּגֹוֵמעַ  ָהֵאֶפר ָׁשם ָאז-אוֹ  ֶנֶס ְּבִטיף ִנְמַהל ֶּדַמע

  .ָהַר ֵאֶפרּבָ ה מָ ׂשָ  ֵמֹראָׁשּה ַּתְלַּתל ַּגם   

  ָהֵאֶפר ֶאת ִלְׂשָפָתּהַלֲחָצה , ׁשוֹ ָׁשל-ְּכפּול' !םלוֹ ׁשָ ' ָסָחה

  .רֹוָאה ִהיא ֲאחֹוָתּה ֶאת ַּתְחָּתיו ִּכי   ַוְתַדֶּמה 

  ,ּבֹוַרַחת ִהיא ַהִּמְפָרׂש ּוִבְמא ּוְסִפיָנה ָמְצָאהֶצֶות 

  .ֲאחֹוָתּהל עַ פְ ִמ  ֶּפֶלא, ַלחֹומֹות נֹוֵׂשאת ַעִין   

  יחַ ִח ּצָ י הַ אִ א לָ ָׁשֵכן הּו;  ֵמִליָטהמוֹ ְׁש , הֶר וֹ י ּפ אִ ׁשיֵ 

  .יוּלָ גַ ם ּבְ הֲ  יַ וֹ ִבים ּבם ַהּלּויַ :    קֹוִסיָרה

  :הירָ ּכִ הִ ׁשֶ , יטּלִ ּׁשַ ְּבָבְטָחּה ְּבֵרעּות הַ , ה ִנְּוָטהּמָ ׁשָ 

  .ָמַׁשל ָׁשם, ָהְרכּוׁש ַרב, ָהאֹוְרִחים ַמְכִניסאטּוס    ּבָ 

הּנָ אַ  ֵהן, ִּדידוֹ  ֵהן ָסְבלּו ָמהע ַד ַוּיֵ  ַמעׁשָ  ַא,  

  ".ֶׁשָּל – ִהיא ֶׁשְּקַטָּנה ַאף", ָאַמר ָלּה, "ַאְדָמִתי זוֹ    "

  ,ָהֵארּוחַ ֻחַּקת  ַעל ַמְקִּפיד ֶׁשָהָיהֶאָּלא  ֹזאת ֵאין

  .ַרָּבה ִּכיִּפיְגַמִליֹון  ָעְצַמת ֶאתָיֵרא  א לּו   

  ַהֶּׁשֶמׁש ִהְׁשִליָמה ְּכָבר ֵׁשִנית ִּכי, יתְׁשִליִׁש  ָׁשָנה ָּבָאה

  .ֲחָדָׁשה ָּגלּות ֶאֶרץ ִלְמֹצא ֵיׁש: ַמָּזלֹות חּוג   

  ,ַהֶּנֶׁשק-ְׂשֵנא, ַהַּׁשִּליט. ְּבַחְרּבוֹ ְלָדְרָׁשּה  ָהָאח ָקם

  ".ַנְפֵׁשי יעִ ִׁש הוֹ , יסִ נּו. לֹוֲחִמים ֵאין ָּכאן: "ָלּה ָסח    

  ,ְוָלרּוחַ  ִּליםּגַ לַ  ּהתָ ינָ פִ ְפִקיר סְ ָוּתַ , ָּכַצו, ָנָסה

  .ָים ִמָּכל ְוַאְכָזר ַרע, ָהָיה ָאִחיהָ    ַעז 

  ,)יסִט ָר ְק ּבִ , ּבוֹ  ְטָרִׁשים רֹוב( ַהָּדִגים ׁשֹוְפֵעיִטיס ְקָר  ַּפְלֵגי מּול

  .יֹוְׁשָביו ֵּבין ְׁשמוֹ ֶמָרה קָ : ָקָטן ֶאֶרץ ֶחֶבל ֵיׁש   

  ָהָאֶרץ ִמן ְרחֹוִקים ֶׁשָהיּוּכְ ; ה ִּכְּוָנהּנָ אַ  ָׁשָּמה

  ,ְלָפִניםְּכָברֹות  ֵּתַׁשעִייֶרה  ֶקַלע ֲאֶׁשר ְּכִפי   
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  ;ָּברּוחַ  ֵעֶבר ְלָכלֶׁשֻּטְלַטל  ַהִּמְפָרׂש ִנְׁשַמטם ֹקֶד 

  !"ׁשֹוטַּבּמָ ", ַהחֹוֵבל ָסח, "ַהָּים ֶאתִחְתכּו , חּוׁשּו   "

  ,ֵהםֶלֱאֹסר  יםְמַנּסִ  םׂשָ ָר פְ ִמ  ִנְפָּתל ְּבֶחֶבל עֹוד

  .ַהְּקמּוָרה ַּבְּסִפיָנהח ַמָּׁשב ּפָ -ְזִריז ָּדרֹום-רּוחַ    

  ,ַהָּפתּוחַ  ַהָּים ֶאל ִנְסֲחפּו: ַהחֹוֵבל ֶנֱאַבק ָׁשְוא

  .חֹוֵמק ָהַעִין ִמן ׁשּוב ֶׁשִּנְגָלה ַהחֹוף ַקו   

  ַהַּמִים- ַים ְמצּוָלה ִמְּתהֹום, ִלְתֹקף ַהֶּזֶרם ָּגח

  .ִמְתַמֵּלא ָלָבן ֶקֶצףַהִּסּפּון : ָזִזיתִּבתְ  ָסב   

  ,ַהֶהֶגה ֶאתאי ּגַ הַ הַ  ָזַנח; ַסַער ְלמּולָמט ַהִּנּוּוט 

  .ַמְׁשִלי הּואַהְּתִחָּנה  ַעל ְיָהבוֹ , ֲאֵחִריםּכָ    

  ,יתיִק נִ פֵ הַ  ַהּגֹוָלהִּתַּטְלֵטל  ַהּתֹוְפִחים ַהַּגִּלים ַעל

  .ְּבֵעיָנּה ָמעֹותַהְּד  ַעלְּתַכֶּסה  ִּבְגִליָמָתּה   

  ',ְמֻאֶּׁשֶרת' ֲאחֹוָתּה ָקְרָאה ְלִדידוֹ  ָאז ָלִראׁשֹוָנה

  .ֻמָּצָקה ֲאָדָמה ַעל ֶׁשַרְגָלּה ּוְלָכל ָלּה   

  ,ל ָלאּוֶרְנטּוםה אֶ לָ וֹ ּגת הַ ינַ פִ ת סְ יל אֶ ִט ים הֵ ִק נָ עֲ -ֵנד

  . נֹוְׁשעּויהָ עֶ סְ נוֹ , ספֶ אֶ , העָ ְק ׁשָ ה וְ פָ ְר ְט    שם נִ 

  ִטינּוסה ְּבִבּתֹו של לָ כָ  זָ ּזַ ר ַאְיֵנַאס הַ בָ ז ּכְ ָא

   .יםִּמ עַ י הָ נֵ ת ְׁש ד אֶ חַ  ּוִמֵּזג יַ ,   ּוַבַּמְלכּות

  לוֹ  ְמׁשֹוֵטט ָיֵחףַאְיֵנַאס  ַהְּנדּוְנָיה חֹוֵפי ַעל עֹוד

  )וֹ ס ִלּוטֶ ֲאכָ  ַרק ָׁשם( ְמֻרָחקן לוֹ עוֹ ְׁש ִמ  ַעל   

  ִּכי ַמֲאִמין ְוֵאינוֹ  ָעהּתוֹ ה ּנָ אַ ּבְ  הּוא ַמְבִחין ֶּפַתע

  עֹודוֹ " ?יםינִ ִט ּלָ הַ  ְׂשדֹות ִּבְגבּולֹות ָלּה ָמה" .זוֹ  ִהיא   

סטֶ כָ צֹוֵוַח אֲ !" הּנָ אַ ! ׁשּור", ְלַעְצמוֹ  ְמַהְרֵהר ָּכ;  

  .ֹראָׁשּה זֹוֶקֶפת ַמְעָלה, ַהִּנְקָרא ְׁשָמּה ְלקֹול, ִהיא   

  ?ָלּה ְּתַבֵּקׁש ְּכִמְסּתֹור םְּתהוֹ  ָמה? ַהָּתנּוס? ַעָּתה ָמה! ָהּה

  .ְלמּוָלּה ְוִנָּצב ָׁשב ֲאחֹוָתּה ּגֹוַרל ַמר   

  ָלּה אֹוֵמר הּוא ְוָכ, ַהִּקיַתְיִרי ַהִּגּבֹור ּהתָ קָ עֲ  ָחׁש

  )ִרְּגׁשוֹ , ֱאִליָסה, ְּדִעי ֹזאת, ִּכי ִזְכֵר, ָּבָכה, ֶאֶפס   (

  ָׁשַמַעּתְ  ַּפַעם ֶׁשא ,ַהַּקְרַקעֹזה ּבְ  ִנְׁשַּבְעִּתי, הּנָ אַ "

  ,ַהֵּמיִטיב ַהּגֹוָרל ַידִּתֵּתן  ִלי ְּבָעִתיד ִּכי   

  ,תיִ ּבַ ָלֶהם ה ִאּוּו ה ּפֹ ּתָ עַ ׁשֶ , ְּבֵאַלי ְמַלַוי ַּגם

  .ָּכ- ָּכלי יתִ הִ ָר  ִּכי ַעל ַרּבֹות ִּבי ָּגֲערּו ֵהם   
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  .יִמֶּמּנִ  ַהַּפַחד ֶזהָרַחק , ָיֵראִתי א מֹוָתּה ֶאת ָאז

  .ֵהָאֵמן ְלִבְלִּתי ַעד ֵלב-ֹעז ָּבּה ָהָיה! ִלי אֹוי   

  יּתִ בְ הַ ְר הִ ׁשֶ ּכְ , ְרִאיִתיו ְּבֵעיַני –ִּפְצָעּה ! ִלי ְּתַסְּפִרי ַאל

  .ִמְּכבֹוָדּה ָנחּות ֶּפַצע, ָלבֹואס ֶד הָ  ֱאֵלי ֹעז   

  ,ינּופֵ חוֹ  ֵאל ֱהִביֵאֵאל  ִאם אוֹ , רּוֵח ֶזה ָהָיה ִאם – ַאּתְ 

  .ִּפְרָיּה ֶאתִקְטִפי , ָנא-ְקִחי ַמְמַלְכִּתיַרְוַחת  ֶאת   

  :היסָ לִ אֵ לְ  ִמֶּזה ְוֶׁשֶמץ, ּתֹוָדה ָל ָחב ֲאִני ַרב

  ."תֵ חוֹ ם אֲ ׁשֵ בְ ּו, ַאָּנה, ְּתֹבְרִכי ִּבְׁשֵמ, ּבֹוִאי   

  )?ָלּה נֹוְתָרה עֹוד, ֹזאת א ִאם, ִּתְקָוה ָמה(ָּבְטָחה ָּבאֹוֵמר  ַאָּנה

  .ָאז ַעד יהָ ֶד דּונְ  ָּכל ְּבָאְזָניו ַוְּתגֹוֵלל   

הּוטּוְּׁש קַ צֹור יְ -ִעּטּוִרים ְּכָחק( ָלַאְרמֹון ִנְכְנָסה ַא(  

  ):ִּדֵּבר א ֶהָהמֹון ְׁשָאר( ֵלאֹמרַאְיֵנַאס  ָסח   

  :ֹטַהר חֹוַבת ְּכִדין, יהָ לִ ּבְ קַ , ִאְׁשִּתיַלִויְנָיה , ָאָּנא"

  .ַחַּיי ֶאתֶׁשִּכְלֵּכל  הּואַלְחָמּה , יָטַבְעּתִ  ֵעת   

  ;ְּבָיֶדיהָ  לּוב ְלחֹוף ַמְמָלָכה, ְּבצֹור הּוא ַמְחַצְבָּתּה-ּכּור

  !"ִּתְּתִני ָלּהִחָּבה  ֶחֶסד ְיָקָרה   לּו ִּכְלָאחֹות 

  ֵאֶלם-דסוֹ ּבְ , ְּבִלָּבּה ֲאָבל.  ִהְבִטיַחּתּו–ֶׁשִּבֵּקׁש  ָּכל

  .ְּכמּוִסים ְוַזַעם ַּפַחד, ְסַּתֵּתרִמ  ִּדְמיֹון-ֶּפַצע   

  ,ְלֵעיֶניהָ  מּוָבִלים ְמֻרִּבים ּדֹורֹונֹות ָרֲאָתה ֵעת

  .ַּבֲחַׁשאי ִנְׁשְלחּו ְּכָבר, ִהְרֲהָרה, ִמֶּזה עֹוד ַרב   

  ;ׂשֹוֶטֶמת ִהיאַהָּנָקם -ְּכֵאַלת; ָיְדָעה א ַּתֲעֶׂשה ָמה

  .ֵקם ְוָתמּותִּתּנָ  ִּכיה מָ לְ חָ וְ  ָקְׁשָרה ֶקֶׁשר   

  ידוֹ ְּכמֹו זֹו ִּד , ת ֲאחֹוָתּהִמּטַ  מּול, ַּבֲחלֹום; ָיַרד ַלְיָלה

  ;ַהָּסתּור ְׂשָעָרה ֶאתַרֵּבב ְמ  ַהָּדם,    ָקָמה

  !יסִ נּו ַהֶּזה ַהַּקְדרּותִמְּנֵוה ! יהִ ְׁש ּתִ  ַאל! ִּבְרִחי: "ָסָחה

  .ְּבַמָּׁשב חֹוֵרק ַׁשַערק ַר ְט ִמּלֹוֶתיָה נִ  ִעם   

  :ָּגבֹוּהַ  א ֵמַחּלֹון ַלַּקְרַקעץ ּפֹ ְק ּתִ ִזְנָקה וַ  ָּנהאָ 

  ...ְּבַנְפָׁשּהֹאֶמץ ָוֹעז  ָנַס ַהַּפַחד ֶעֶצם   

  ,ְּכֵתֶפיהָ  ַעל ַהְּפתּוָחה ֻּכָּתְנָּתּה, ְּבֵאיָמהִנֵּׂשאת  ִהיא עֹוד

  .ּהיָד ִח פְ ים מַ בִ אֵ ל זְ קוֹ , ה ְּכרּוץ ַאָּיָלהצָ     ָר 

  נּוִמיְקיּוס-ְנַהר ָהרֹוְגִׁשים ְּבַגָּליוְסָחָפּה  ִּכי יםַהחֹוְׁשבִ  ֵיׁש

  .ְטָמָנּה ִּבְמצּולֹות ְּבֵרכֹוָתיו, ַהַּקְרַנִים-   ְנזּור



 222

  :ֵּביְנַתִים ֵהם ְמַחְּפִׂשים צֹור-ַּבת ֶאת, צֹוֲעִקים, ַהָּׂשדֹות ֵּבין

  .ַרְגָלּה ֶׁשהֹוִתיָרה ָּתו רֹוִאים ֵהם ַהַּקְרַקע ַעל   

  ...ִעְּקבֹוֶתיהָ ת ִנָּכרוֹ  ַהחֹוף ַעל: ַהָּגָדה ַקו ֶאל ּוָּבא

  .ַּגָּליו ְּדִכין ּתֵ מַ ּיְ וַ  ְּבבֹוָאם ַהָּנָהר ָחׁש   

  :הפָ יְמ נִ  ֲאִניָׁשֵלו -נּוִמיְקיּוסלְ : "ָאְמָרה ְּכמוֹ  ִנְרֵאית ַאָּנה

  ".ְׁשִמי הּואַאָּנה ֶּפֶרָנה , יַמְחּבֹואִ ְנָצִחים -   ְנַהר

  ְוַיִּׁשיקּו ָּתעּו ּבוֹ  ַּבָּׂשֶדה ַיַעְרכּוָרה ּכֵ  ֵּתֶכף

  .ְוָלֶהם ַהְּבָרָכה יֹום ְלַחֵּיי ֲעמּוָקה ּכֹוס    

  )656-523, ספר ג(          

  

          

        ןןןןיוֹ יוֹ יוֹ יוֹ ִר ִר ִר ִר  ָא ָא ָא ָא
  

  ,ְרִאיָתהּו ּכֹוָכִבים ֲעטּור ֶאֶמׁש ֶׁשַא, ַהּדֹוְלִפין ֶזה

  .זִיּגֹ  ֵמֵעיֶני ׁשּוב – ָיבֹוא ִּכי ַהָּמָחר ֵליל  

  ,ֶׁשַּבֵסֶתר ַאֲהבֹותֶשר ִּתֵּו ְּבאֹ  ִּכיַמָּזר  לוֹ  ֵיׁש

  .ֲאדֹונוֹ  ְוֶאתַקְתרֹוס ֶלְסּבֹוס  ֶאתָנָׂשא  ִּכי אוֹ   

  ?ָאִריֹון ֶׁשל ְׁשמוֹ  ָּבֶהם נֹוַדע אְוֵאי ָים  ַיָּבָׁשהֵאי 

  .ֲעָצָרם ְּבִׁשירוֹ  הּוא –ם צָ רּוּבְ  ׁשֹוְטִפים ַמִים  

  ,ֶּכֶבׂשְּבָרְדפֹו ַאַחר  ְזֵאב ִׁשיָרתוֹ ֶׁשָעְצָרה  ֵיׁש

  .ַעְבָּתןְר  ִמְּזֵאב ָנס, ָקָפא ֶׁשַהֶּכֶבׂש ֵיׁש  

  ,ָוֶכֶלב ַאְרֶנֶבת ָחְלקּו ְלקֹולוֹ  ֶאָחד ֵצל

  .ְצִבָּיה ִעם ַהְּלִביָאה ָעְמדּו ֶסַלע ַעל ַיַחד  

  ָהֹאחַ  ִעם ַּפְטְּפָטן עֹוֵרב ְמִריָבה ֶׁשְּבא ֵיׁש

  .ֵנץ ֱאֵלי ְׁשֵכָנה ָנָחה ְויֹוָנה בּוָיְׁש  ַיַחד   

  ,ַהֶּזֶמרָאִריֹון ַז , ְלִׁשיְר, ְמַסְּפִרים ָּכ, ִקיְנִתָיה

  .ןגֵ נוֹ  ָאִחיהָ  לּו ְּכמוֹ , המָ לּוהֲ  ֶׁשִּנְּצָבה ֵיׁש  

  ,היָ ילְ יצִ סִ ּבְ  ֶהָעִרים ָּכל ֶאתן ִמֵּלא יוֹ ִר ֵׁשם ָא

  .סוֹ רוֹ תְ קַ  ִלילִּבצְ  ִביׁשֶ  ָנְפָלה ִאיַטְלָיהֹאֶזן   

  ,ַהַּבְיָתה נֹוֵסעַ , ִּבְסִפיָנה ָיַרד ָׁשםן יוֹ ִר ָא

  .ִׁשיָרתוֹ  ֳאָמנּות ְּפִרי, אֹוְצרֹוָתיו ֶהֱעִמיס ָּבּה  

  ִּכי ִהְסַּתֵּבר? ְוסֹוָעה ִמַּגל ּתָ לְ הַ ּבַ תְ נִ , ֻאְמָלל, ֶׁשָּמא
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  .תְ ינָ פִ ִסּפּון סְ  ַעל א, ַּבָּים יחֶ טָ בְ ְמקֹום ִמ   

  ,ַהֶחֶבר ְוֶיֶתר, ֶחֶרב-ַהַּנָּוט ְׁשלּוף ָעַמד ןַיעַ 

  .םינָ ִמ יְ  ָלְפָתה ֶחֶרב, ַהְּמִזָּמה ֻׁשְּתֵפי ָּכל  

  ,ַהִּנְסֶחֶפת תְ ינָ פִ ט סְ ַנּוֵ ? ַמָּלח, ַּבֶחֶרב ֶזה ָאן

  !ֱאֹחז ַּבֶהֶגה, ֶחֶרב ֶלֱאֹחז ְלָיְד ַאל  

  ,ַהָּמֶות ִמן", ָהָגה, "ֶאְבַרח א", ֵמֵאיָמהָסמּור , ןיוֹ ִר ָא

   ןּגֵ נַ אֲ  ָקֹטן ֶרַגע, יַֻּתן לּוי סִ רוֹ תְ קַ  ַא."  

  ,ַהֵּנֶזר ֶאת ּתֹוֵפׂש הּוא. ָלִעּכּוב צֹוֲחִקים, ָנטּו ֶחֶסד

  ;ְׂשָעְר-ְזַהב ֶאת, פֹוְיּבֹוס, רטֹ עֲ לַ  ָהָראּוי ֶזה  

  ,ַּפֲעַמִיםצֹור - ִּבְׁשִני ַהְּטבּוָלה, ְּגִליָמתוֹ  ְּכֵתָפיו ַעל ָׂשם

  .ְמַהְדֵהד ִמֶּׁשּלוֹ  ְצִליל רַהֵּמיתָ  ֶאְצָּבעוֹ בּוט צְ   

  הּוחֵ לְ וֹ ּפ ֵעת, ָיגֹון ְּבַלַחן, ַהַּבְרּבּור ְּכִׁשיַרת ְצִליל

  .ַהְּצחֹוָרה ַרָּקתוֹ  ֶאת ְונֹוֵקב ַאְכָזִרי ֵחץ  

  :ַהָּיָּמה ַהִּתְפֶאֶרת ִּבְלבּוׁש ְוָצַללִזֵּנק  ֶּפַתע

  .ַהְּתֻכָּלה ַהְּסִפיָנה תאֶ ִרֵּסס  ַהַּמִיםֵנֶתז   

  ְוִהִּציעַ ) ?ַנֲאִמין ֵּכיַצד(ין פִ לְ וֹ ּד ָּבא, ְמַסְּפִרים, ָאז

  .ַהּמּוָזר ָהֹעל ַּתַחת ַהָּקמּורֵּגוֹו  ֶקֶׁשת  

  ְוִכְׁשַכר ַהַּמִּסיעַ , ְּבָידוֹ  סוֹ רוֹ תְ קַ , ָיַׁשבן יוֹ ִר ָא

  .םַהּיָ  ֶׁשל ִמְׁשָּבָריו ֶאת ְּבִׁשירוֹ  ְוִהְקִסיםָרן   

  ַהָּׁשַמִיםַמְזלֹות  ֵּבין ַהּדֹוְלִפין: ָהֵאִלים רֹוִאים ֶחֶסד

  .ּכֹוָכִבים ִּתְׁשָעה לוֹ  ְּתנּו: ְויִֻּפיֶטר ִצָּוה, ָּבא  

  )118-79, ספר ב(          
          

•  •  ••  •  ••  •  ••  •  •        
  

        הערותהערותהערותהערות
, לונדון, הוצאת מקמילן(יימס פרייזר 'ההערות שלהלן מקורן בתרגומו ופירושו של ג

ואת הערותיו האנתרופולוגיות השמטתי פה , שקיצרתי את דבריו, )כיםבששה כר, 1929

  .ושם

  

המשורר פונה . לפי האמונה, יום יסודה של רומא,  באפריל21- מדובר ב– י נושא נושא נושא נושאאתאתאתאת

למען יאציל לו מחסותו , רומולוס בדמותו האלוהית, הוא מייסד העיר, אפוא לְקִויִרינּוס

  .בבואו לספר סיפור זה
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 אובידיוס מתחיל כאן בסיפור בנקודה שבה – עונשו אחיו של נומיטורעונשו אחיו של נומיטורעונשו אחיו של נומיטורעונשו אחיו של נומיטורכבר שילם את כבר שילם את כבר שילם את כבר שילם את 

, שם סיפר כיצד גודלו האחים התאומים רומולוס ורמוס בין איכרים. הפסיק קודם לכן

הרגוהו והשיבו את , השלטון ַאֵאמּוִליּוס-גייסו צבא ועלו על דודם גוזל, איך עלו לגדולה

  .ְלָּבה לפי דין הבכורהאחיו הבכור ומלך ַא, הכס לאביהם נומיטור

הסיפור על ויכוחם של  - אך הקשו מי משניהם ייסדהאך הקשו מי משניהם ייסדהאך הקשו מי משניהם ייסדהאך הקשו מי משניהם ייסדה, , , , להניח אבן חומהלהניח אבן חומהלהניח אבן חומהלהניח אבן חומה[...] [...] [...] [...] הם החליטו הם החליטו הם החליטו הם החליטו 

. בשינויי נוסח קלים, רומולוס ורמוס בעניין ייסוד רומא מופיע אצל סופרים עתיקים רבים

 רמוס רצה שתיקרא. נחלקו האחים בשאלת שמה של העיר, לפי המשורר הקדום ֶאִניּוס

לימים ניתן השם . על שמו שלו', ֶרמֹוָרה'ורומולוס רצה שתיקרא ', רומא, 'על שמו

  .לאותו מקום על גבעת האוונטין שם עמד רומולוס וחזה בעופות המבשרים' רמוריה'

ניחוש העתידות על פי מעוף , מדובר בַטִּיר - לו בציפור תושיהלו בציפור תושיהלו בציפור תושיהלו בציפור תושיה, , , , רב אמוננו בעוףרב אמוננו בעוףרב אמוננו בעוףרב אמוננו בעוף

המילה . ולא כל ציפור סתם,  עופות דורסיםהציפורים שבהן מדובר היו. הציפורים

: וכן ביוונית". ה בציפוריםיצפי) "מילולית(פירושה , auspicium', אות מבשר'הלטינית ל

": הציפורים"על כך הלעיג אריסטופנס במחזהו . 'אות מבשר'פירושה גם ' ציפור'המילה 

משרת היה , ציפורפגישה היתה , עיטוש היה ציפור, בפי האתונאים היתה השמועה ציפור

 הציפורים היו להם כמקדשי הנבואה וכאל אפולו –לאמור . וחמור היה ציפור, ציפור

  .עצמו

שכמה ,  מדובר כאן בטקס דתי של ייסוד– בו תותווה החומה במחרשתבו תותווה החומה במחרשתבו תותווה החומה במחרשתבו תותווה החומה במחרשת, , , ,  יום מבורך בחרו יום מבורך בחרו יום מבורך בחרו יום מבורך בחרו

היה הטקס שערכו הרומאים בעת ייסוד עירם , ארוֹ לפי וָ . וכמה סופרים עתיקים תיארוהו

. שהיתה רתומה לפרה ולשור, קו גבולו של האתר הותווה במחרשה. י במקורואטרוסק

שן המחרשה היתה .  לשמאל ופנימה–והפרה , כלומר לחוץ, השור היה רתום מימין

. כנף גלימתו מכסה את ראשו, הנוהג במחרשה היה לבוש כדרך הסבינים. עשויה ארד

כדי להבטיח שכן . לימין והחוצהולא , פנימה, רגבי האדמה היו נופלים מן הלהב לשמאל

צעד אחרי החורש אדם שתפקידו היה להטיל את הרגבים שנפלו ימינה חזרה , יהיה

התלם לא היה רצוף ". התלם הראשון להיָולד"התלם שנחרש כך כונה . לשמאל, פנימה

במקומות שיועדו לשערים חילצו את שן המחרשה והותירו כברה לא : סביב האתר

מפני , שאי אפשר היה לקדשם, מלבד השערים, וש היה מקודשהתחום החר. חרושה

  .כגון גוויות הנפטרים שהובילו לקבורה, שעתידים היו לעבור דרכם דברים של טומאה

פטרונית , ספק זכרית ספק נקבית,  פאלס היתה אלוהות קדומה– ערב חג פאלס קרבערב חג פאלס קרבערב חג פאלס קרבערב חג פאלס קרב

   . באפריל21-ב, כאמור, שיום חגה חל, העדרים והרועים

 הטקס שמתאר אובידיוס – פרי הארץ פנימה הוטל ועימו רגב מכר לא רחוקפרי הארץ פנימה הוטל ועימו רגב מכר לא רחוקפרי הארץ פנימה הוטל ועימו רגב מכר לא רחוקפרי הארץ פנימה הוטל ועימו רגב מכר לא רחוק, , , , ירירירירנכרה החפנכרה החפנכרה החפנכרה החפ

בחפיר נטמנים : הטקס מאגי וסמלי. מסופר גם אצל פלוטרכוס בתולדות חיי רומולוס

וכן אדמה שהביאו המתיישבים מביתם הקודם , הדברים המסמלים שגשוג לעיר בעתיד

י הארץ ודברים מועילים אחרים השלכת פר: כפי שמעיר פרייזר. למקום מושבם החדש
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קורבן שנועד להביא ביטחון לחומות , ללא ספק, לתוך חפיר יסודות העיר החדשה היתה

, או באורח דתי, הודות לערכם של הדברים עצמם, או באורח מאגי, ושגשוג לעיר

  .שהחריש בה הפריעם, כמחוות פיוס רוחות האדמה

 תפילה זאת יאה לרומולוס – סעדו יד מייסד הקריהסעדו יד מייסד הקריהסעדו יד מייסד הקריהסעדו יד מייסד הקריה, , , , מוורס האבמוורס האבמוורס האבמוורס האב, , , , וסטה אימנווסטה אימנווסטה אימנווסטה אימנו, , , , הו יופיטרהו יופיטרהו יופיטרהו יופיטר

ֶהְסִטָיה (ושל כוהנת ֶוְסָטה ) ַמוֹוְרס(שכן לפי המסורת היה בנם של מארס , במיוחד

יצא אם כן גם , כגיבורים רבים אחרים. פטרונית הרומאים, אלת אש האח, )היוונית

  ). ל כוהנות וסטה היו בתולותכ(רומולוס מרחמה של בתולה 

לפי שיטת     ––––אב האלים ומשמאל רעם גלגל בשחקים אב האלים ומשמאל רעם גלגל בשחקים אב האלים ומשמאל רעם גלגל בשחקים אב האלים ומשמאל רעם גלגל בשחקים  ויתן בחזיז משמאלו אות של חסדויתן בחזיז משמאלו אות של חסדויתן בחזיז משמאלו אות של חסדויתן בחזיז משמאלו אות של חסד

  .  להפך–אצל היוונים . היה צד שמאל בר המזל, האותות של הרומאים

אצל . 'גרסת המיעוט' נוסח זה של הסיפור הוא – וקלר באת ְמָחָצהּווקלר באת ְמָחָצהּווקלר באת ְמָחָצהּווקלר באת ְמָחָצהּו, , , , תכף זינק ועברתכף זינק ועברתכף זינק ועברתכף זינק ועבר

, פרייזר משער. פלוטרכוס מספר את שתי הגרסאות. רג הוא רמוסויוס וקיקרו ההוולי

כדי לגונן עליו מפני , שבסיפור זה יש הד למנהג להרוג את אחי המלך עם עלייתו לכס

  .ומביא ראיות ממנהגים כאלה שהילכו בקרב שבטים אפריקאיים, יריבותו

במקור כתובים שמות     ––––ה ה ה ה ֲאֵבלּות שערֲאֵבלּות שערֲאֵבלּות שערֲאֵבלּות שער- - - - ְּפזּורְּפזּורְּפזּורְּפזּור, , , , הוא ואשתוהוא ואשתוהוא ואשתוהוא ואשתו, , , , וכמוהו עשו שם ַפאּוְסטּולּוסוכמוהו עשו שם ַפאּוְסטּולּוסוכמוהו עשו שם ַפאּוְסטּולּוסוכמוהו עשו שם ַפאּוְסטּולּוס

פאוסטולוס היה הרועה שמצא את התאומים רמוס . פאוסטולוס וַאָּקה: בני הזוג גם יחד

  . ואילו אקה ַלֶרְנִטָיה היתה זו שהיניקה אותם אחר כך, ורומולוס במאורת הזאבה

ל קוויריטים הוא כינויים של כל    ––––ְקִויִריִטים ְקִויִריִטים ְקִויִריִטים ְקִויִריִטים ) ) ) ) ְראּו כךְראּו כךְראּו כךְראּו כךאף שטרם קֹ אף שטרם קֹ אף שטרם קֹ אף שטרם קֹ ((((אז את העלם ִּבּכּו אז את העלם ִּבּכּו אז את העלם ִּבּכּו אז את העלם ִּבּכּו 

השם הובן כנגזר משם העיר . בלשון רשמית, יתם בעתות שלוםיאזרחי רומא בהוו

, כיוון שסברו ששם זה לא בא לעולם אלא לאחר האיחוד עם הסאבינים. הסאבינית קּוֵרס

  .הרי שבזמן מותו של רומולוס עדיין לא נתכנו הרומאים כך, בימי המלך טאטיוס

        

        חג אנה ֶּפֶרָנהחג אנה ֶּפֶרָנהחג אנה ֶּפֶרָנהחג אנה ֶּפֶרָנה

נחוג ,  לפי הכתוב במקור עתיק אחד–טיבר הבא מרחוק טיבר הבא מרחוק טיבר הבא מרחוק טיבר הבא מרחוק , , , , ול ערוצך ֵיָחֵגגול ערוצך ֵיָחֵגגול ערוצך ֵיָחֵגגול ערוצך ֵיָחֵגגחג ַאָּנה ֶּפֶרָנה מחג ַאָּנה ֶּפֶרָנה מחג ַאָּנה ֶּפֶרָנה מחג ַאָּנה ֶּפֶרָנה מ

כלומר סמוך לשער הצפוני של , החג אנה פרנה באבן המיל הראשונה של ִויָאה ְפָלִמיִנָיה

לפי הכתוב אצל אובידיוס ואצל אחרים אפשר להסיק . ּפֹוְרָטה ֶדל ּפֹוּפֹולוֹ , רומא כיום

אנה היא האנשה נקבית . ש מארס לכבוד השנה החדשהשמדובר בחג שנחוג באמצע חוד

השנה הרומית נפתחה . סימלה את מחזור השנים) 'נצחית'(' ֶּפֶרָנה'ובתורת , של השנה

היה , כפי שמתארו אובידיוס, החג. שבאמצעו נגלה הירח המלא הראשון, בחודש מארס

  . חג עממי מובהק

  .מראיהבמיטב , נערה מטופחת:  במקור– שם תפזז נערת חמדשם תפזז נערת חמדשם תפזז נערת חמדשם תפזז נערת חמד

יתכן שמדובר כאן בדמויות ,  כפי שמעיר פרייזר–סבתא שתויה גררה סבא סבוא ושכור סבתא שתויה גררה סבא סבוא ושכור סבתא שתויה גררה סבא סבוא ושכור סבתא שתויה גררה סבא סבוא ושכור 

מּוִריּוס הזקנה השתויה היא אנה פרנה עצמה ובן זוגה הישיש השיכור הוא מָ : סמליות

  . של השנה שעברה' מארס הישן, 'ֶוטּוִריּוס
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שבחר , ה מציין אובידיוסבמילים אל    ––––!) !) !) !) כי הנה השמועות נחלקות כאןכי הנה השמועות נחלקות כאןכי הנה השמועות נחלקות כאןכי הנה השמועות נחלקות כאן((((? ? ? ? מה טיב ָהֵאָלהמה טיב ָהֵאָלהמה טיב ָהֵאָלהמה טיב ָהֵאָלה

, אנה היא אחותה של דידו, לפי גרסתו. גרסה אחת מִּני רבות להסביר מי היא אנה פרנה

אחרי : הסיפור שמגולל אובידיוס יכול להסתכם כך).  ואילך9, ספר ד(' אינאיס'כמסופר ב

אולם . שם קיבל אותה אינאס בזרועות פתוחות, ברחה אחותה לאיטליה, שהתאבדה דידו

נסה אנה , כפי שהזהירה אותה רוח אחותה בלילה, חדה פן תירצח בידי אשתו ַלִויִנָיהבפ

המחפשים אחריה מצאו את עקבותיה על הגדה ושמעו . לנהר הסמוך נומיקיוס וטבעה בו

, כלומר, וכי מעתה שמה ַאָּנה ֶּפֶרָנה, אותה אומרת ממעמקי המים כי נהפכה לנימפת הנהר

, כותב פרייזר, "נדמה כי הסבר ילדותי זה). "amnis perennis(' הנצחי) 'הנהר'או (הזרם '

  ".מלבד דמיונן המקרי של המילים אלה לאלה, אין לו רגליים"

ַיְרָּבה המּוִרי כבש את הארמון ַיְרָּבה המּוִרי כבש את הארמון ַיְרָּבה המּוִרי כבש את הארמון ַיְרָּבה המּוִרי כבש את הארמון : / : / : / : / אין שומר להאין שומר להאין שומר להאין שומר לה, , , , תכף פלשו הנּוִמיִדים לתחום ממלכתהתכף פלשו הנּוִמיִדים לתחום ממלכתהתכף פלשו הנּוִמיִדים לתחום ממלכתהתכף פלשו הנּוִמיִדים לתחום ממלכתה

בנו של , נומידיםמלך ה, כפי שמספר ורגיליוס, היה, או יארבס הכושי, יארבה    ––––שנלכד שנלכד שנלכד שנלכד 

מסופר כיצד דחתה דידו את חיזוריו ' אינאיס'בספר הרביעי של ה. האל המצרי אמון

  .הוא שמה השני של דידו' אליסה'). 218-195, ספר ד(וכיצד התפלל לאבי האלים לנקם 

טעו היוונים , עוד מימי אריסטו    ––––ֶּבֱאבֹוד לו ַמְלּכֹו ֶּבֱאבֹוד לו ַמְלּכֹו ֶּבֱאבֹוד לו ַמְלּכֹו ֶּבֱאבֹוד לו ַמְלּכֹו , , , , נחיל הדבורים הנבוך ָנדנחיל הדבורים הנבוך ָנדנחיל הדבורים הנבוך ָנדנחיל הדבורים הנבוך ָנד/ / / / כפי שיש כי כפי שיש כי כפי שיש כי כפי שיש כי 

, דווקא כסנופון, כפי שמעיר פרייזר. סברה שבראש נחיל הדבורים עומד מלך ממין זכרב

  .שאריסטו חוקר הטבע טעה בה, עמד על העובדה הנכונה, איש הצבא

 –ים ַהּלוִבים בו יהלום בגליו ים ַהּלוִבים בו יהלום בגליו ים ַהּלוִבים בו יהלום בגליו ים ַהּלוִבים בו יהלום בגליו : : : : קֹוִסיָרהקֹוִסיָרהקֹוִסיָרהקֹוִסיָרה/ / / / ָׁשֵכן הוא לאי הצחיח ָׁשֵכן הוא לאי הצחיח ָׁשֵכן הוא לאי הצחיח ָׁשֵכן הוא לאי הצחיח ; ; ; ; שמו ֵמִליָטהשמו ֵמִליָטהשמו ֵמִליָטהשמו ֵמִליָטה, , , , יש אי פורהיש אי פורהיש אי פורהיש אי פורה

, ישבו פיניקים, בשמו היום, או גֹוזוֹ , גאולוס, לההיא האי מאלטה ובאי השכן , במליטה

האי קוסירה שמזכיר . ביקשה מקלט שם, שהיתה פיניקית בעצמה, ואך טבעי הדבר שאנה

  . אובידיוס הוא ַּפְנֶטָלִרָיה דהיום

אובידיוס הוא הסופר היחיד המספר     ––––שם משל שם משל שם משל שם משל , , , , רב הרכושרב הרכושרב הרכושרב הרכוש, , , , ַּבאטּוס מכניס האורחיםַּבאטּוס מכניס האורחיםַּבאטּוס מכניס האורחיםַּבאטּוס מכניס האורחים

  . סת כל הסופרים האחרים היא שהיה מלך קיֵרֵנהגר. שבאטוס היה מלך מאלטה

הוא רצח . אחיהן של אנה ודידו, פיגמליון היה מלך צור    - - - -         ָיֵרא את עצמת ִּפיְגַמִליֹון כי רבהָיֵרא את עצמת ִּפיְגַמִליֹון כי רבהָיֵרא את עצמת ִּפיְגַמִליֹון כי רבהָיֵרא את עצמת ִּפיְגַמִליֹון כי רבה

רוח המת נגלתה לדידו . בחומדו את אוצרותיו, ִסיַכְיאּוס, בעורמה את בעלה של דידו

 המת את דידו בזהב וכסף במעשה להטים צייד סיכיאוס. וסיפרה לה את דבר הפשע

שם רכשה , נמלטה בחשאי ונחתה לחוף לוב, ואותם העמיסה על ספינה, מאוצרו הגזול

השם ). 368-343(' אינאיס'הפרשה מסופרת בספר הראשון של ה. אדמה וכוננה את קרתגו

  .הוא שיבוש יווני של שם פיניקי' פיגמליון'

ַקֶמָרה שמו בין ַקֶמָרה שמו בין ַקֶמָרה שמו בין ַקֶמָרה שמו בין : : : : יש חבל ארץ קטןיש חבל ארץ קטןיש חבל ארץ קטןיש חבל ארץ קטן/ / / / , , , , בובובובוטרשים מרובים טרשים מרובים טרשים מרובים טרשים מרובים , , , , מול יובלים שופעי דג בְקַרִטיסמול יובלים שופעי דג בְקַרִטיסמול יובלים שופעי דג בְקַרִטיסמול יובלים שופעי דג בְקַרִטיס

שם חבל הארץ שמציין כאן אובידיוס אינו . קרטיס הוא נהר בדרום איטליה    ––––יושביו יושביו יושביו יושביו 

  .ידוע מכל מקור אחר

היתה בירתה העתיקה , לפי המסורת. עיר עתיקה בחופה המערבי של איטליה - ָלאּוֶרְנטּוםָלאּוֶרְנטּוםָלאּוֶרְנטּוםָלאּוֶרְנטּום

  . של רומא
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אחרי המאורעות המסופרים ,  כלומר– של ַלִטינּוסשל ַלִטינּוסשל ַלִטינּוסשל ַלִטינּוסאז כבר ַאְיֵנַאס הזך זכה ְּבִבּתֹו אז כבר ַאְיֵנַאס הזך זכה ְּבִבּתֹו אז כבר ַאְיֵנַאס הזך זכה ְּבִבּתֹו אז כבר ַאְיֵנַאס הזך זכה ְּבִבּתֹו 

, ה של אינאסיביתו של לטינוס היא אשתו השני. למן הספר השביעי ואילך' אינאיס'ב

  . לאוויניה

  . נושא כליו וֵרעֹו של אינאס– שם רק ֲאַכֵטס ִליווֹ שם רק ֲאַכֵטס ִליווֹ שם רק ֲאַכֵטס ִליווֹ שם רק ֲאַכֵטס ִליווֹ 

קודש שהיה מ, של שם האי קיתירה' קיתירי'הקרוי ,  אינאס– חש עקתה הגבור ַהִּקיַתְיִריחש עקתה הגבור ַהִּקיַתְיִריחש עקתה הגבור ַהִּקיַתְיִריחש עקתה הגבור ַהִּקיַתְיִרי

  . שהיא אימו, אפרודיטה-לוונוס

 כפי – פצע נחות מכבודהפצע נחות מכבודהפצע נחות מכבודהפצע נחות מכבודה, , , , עוז אלי ַהֵדס לבואעוז אלי ַהֵדס לבואעוז אלי ַהֵדס לבואעוז אלי ַהֵדס לבוא    ////כשהרהבתי כשהרהבתי כשהרהבתי כשהרהבתי , , , ,  בעיני ראיתיו בעיני ראיתיו בעיני ראיתיו בעיני ראיתיו––––ִּפְצָעּה ִּפְצָעּה ִּפְצָעּה ִּפְצָעּה 

ביקר אינאס בשאול ושם ראה את רוחה של דידו משוטטת לבדה , שמספר ורגיליוס

אולם רוח הרפאים כובשת את , אינאס מנסה לפייסה ומספר לו כמה אהב אותה. בחורש

התמונה בנויה על תמונה דומה . שומעת את נאומו אין אומר ומסתלקת, יניה בקרקעע

, שם מנסה אודיסאוס לפייס את רוח הלוחם איאס', אודיסיאה'עשר של ה-בספר האחד

  .המסתלקת גם היא בשתיקה

 לגדת נהר זה – הקרניםהקרניםהקרניםהקרנים- - - - ְנזּורְנזּורְנזּורְנזּור/ / / / נּוִמיְקיּוס נּוִמיְקיּוס נּוִמיְקיּוס נּוִמיְקיּוס - - - - יש החושבים כי ְסָחָפּה בגליו הרוגשים נהריש החושבים כי ְסָחָפּה בגליו הרוגשים נהריש החושבים כי ְסָחָפּה בגליו הרוגשים נהריש החושבים כי ְסָחָפּה בגליו הרוגשים נהר

יש המזהים נהר זה עם . היה אינאס להיספות בקרב שהתחולל לא הרחק מלוויניוםעתיד 

היא (נהר קטן המתפתל הימה בחבל לאטיום בין ְפַרִטיָקה ִדי ַמאֶרה , בן ימינו הִריֹו טֹוְרטוֹ 

מפני שאלי הנהרות נצטיירו שנושאים " קרניים-ְנזּור"הנהר . וַאְרֶדָאה) לאוויניום העתיקה

  .קרניים לראשם

 

        אריוןאריוןאריוןאריון

כי קבוצת כוכבים זאת שוקעת בשלושה , אפוא,  אובידיוס קובע– שאך אמששאך אמששאך אמששאך אמש, , , , זה הדולפיןזה הדולפיןזה הדולפיןזה הדולפין

). Delסימונה האסטרונומי (הדולפין היא קבוצת כוכבים קטנה בשמי הצפון . בפברואר

היא מופיעה כבר ברשימת ארבעים ושמונה קבוצות הכוכבים שערך התוכן הקדמון 

 ,"אסטרונומיקה"אסטרולוגית -הפואמה הדידקטית האסטרונומיתבעל , אִניִליּוסמָ . ַּתְלַמי

   ).448-416, ספר ה(הן ביבשה , אומר כי אלה שנולדו בסימן הדולפין יהיו זריזים הן בים

 –או כי ָנָׂשא את ַקְתרֹוס ֶלְסּבֹוס ואת אדונו או כי ָנָׂשא את ַקְתרֹוס ֶלְסּבֹוס ואת אדונו או כי ָנָׂשא את ַקְתרֹוס ֶלְסּבֹוס ואת אדונו או כי ָנָׂשא את ַקְתרֹוס ֶלְסּבֹוס ואת אדונו / / / / , , , , ֶשר ִּתֵּו אהבות ֶׁשַּבֵסֶתרֶשר ִּתֵּו אהבות ֶׁשַּבֵסֶתרֶשר ִּתֵּו אהבות ֶׁשַּבֵסֶתרֶשר ִּתֵּו אהבות ֶׁשַּבֵסֶתריש לו ַמָּזר כי ְּבאֹ יש לו ַמָּזר כי ְּבאֹ יש לו ַמָּזר כי ְּבאֹ יש לו ַמָּזר כי ְּבאֹ 

כאשר : האחת. למזל בכיפת השמים הודות לאחת משתי סיבותהדולפין זכה , כלומר

נסה , ּפֹוֵסידֹון באלת הים ַאְמִפיְטִריֵטה וביקש לשאתה לו לאשה-התאהב אל הים ֶנְּפטּון

אולם האל המאוהב שיגר אליה . ונימפות הים נחבאו, האלה הביישנית להרי האטלס

שגילה את מקום מחבואה , אחד מהם היה הדולפין; שליחים רבים שידברו על ליבה

בשכר זאת זכה להתקדש ולהתקבע . והצליח לשכנעה שתחזור עמו ותתרצה לנפטון

זכה הדולפין בכיבודיו בשכר זה שהציל את המוסיקאי האגדי , לפי סיפור אחר. בשמים

כובד הדולפין לזכר מנוסתו של דיוניסוס מפני , לפי סיפור שלישי. אריון, בן ֶלְסּבֹוס

ובנופלם , אבל הוא השליכם מן הסיפון, הללו זממו להרוג את האל; יֶרִנייםשודדי הים הִט 
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, ספר א(את סיפור אריון והדולפין נטל אובידיוס מהרודוטוס . הימה נשתנו לדולפינים

סופרים עתיקים אחדים מספרים שמנהגם של הדולפינים להציל בני אדם ). 24-23

  .שטובעים בים

, החילוף מטעמי משקל.  כבשה– במקור – כבשכבשכבשכבש    אחראחראחראחר    ברדפוברדפוברדפוברדפו    זאבזאבזאבזאב    שירתושירתושירתושירתו    שעצרהשעצרהשעצרהשעצרה    ישישישיש

  כמובן

אם -כי,  במקור כתוב לא אוח– יחד ישבויחד ישבויחד ישבויחד ישבו/ / / / יש שבלא מריבה עורב פטפטן עם ָהֹאַח יש שבלא מריבה עורב פטפטן עם ָהֹאַח יש שבלא מריבה עורב פטפטן עם ָהֹאַח יש שבלא מריבה עורב פטפטן עם ָהֹאַח 

ובעת , הינשוף היה סמלה של אתנה. כלומר הינשוף הידוע, ]"אתנה[ציפורה של ַּפָלס "

לציון מי , )'ייםמכניס תבן לעופר'כעין " (ינשוף לאתונה"העתיקה אף רווחה המימרה 

היה אויבה , לעומת זאת, העורב. שמביא למקום כלשהו דבר שישנו שם בשפע ממילא

על כן אסרה על העורבים לבוא למקדשה . משום שהביא לה בשורות רעות, של האלה

עוינים , מספרים הסופרים הקדמונים, אשר על כן. הגדול באקרופוליס של אתונה

. והללו בלילות, ה גונבים את ביציהם של אלה בימיםאל: העורבים את הינשופים ולהפך

לסיפור שכבר סיפר , כנראה, שמצמיד אובידיוס לעורב רומז' פטפטן'התואר 

אהב , לפי המסופר שם. על אודות קֹורֹוִניס ואפולו, )632-531, ספר ב(' מטמורפוזות'ב

. וגילה שנאפה, עקב אחריה, ס אפולוןוֹ ּביוֹ ציפורו של פ, העורב.  את קורוניסאפולו

. האל הנזעם ירה בה חץ מקשת הכסף שלו והרגה; העורב אץ לגלות את הדבר לאדונו

וגזר  ,שעד אותו יום היה לבן כשלג, אבל זעם על העורב המבשר, הוא ניחם על מעשהו

  . ועשאו שחור' עם ציפורים לבנות לא ישכון'עליו ש

, ַאְרֶטִמיס- זריזת הרגליים דיאנה קינתיה היא האלה הציידת– ניצבה הלומהניצבה הלומהניצבה הלומהניצבה הלומה[...] [...] [...] [...] קינתיה קינתיה קינתיה קינתיה 

  .שנתכנתה כך על שם הר קינתוס באי מולדתה ֶדלֹוס

 כמסופר –פרי אמנות שירתו פרי אמנות שירתו פרי אמנות שירתו פרי אמנות שירתו , , , , בה העמיס אוצרותיובה העמיס אוצרותיובה העמיס אוצרותיובה העמיס אוצרותיו/ / / / , , , , נוסע הביתהנוסע הביתהנוסע הביתהנוסע הביתה, , , , ון שם ירד בספינהון שם ירד בספינהון שם ירד בספינהון שם ירד בספינהאריאריאריארי

בַטֶרְנטּום . שם השתכר כסף, סייר אריון והופיע ברחבי איטליה וסיציליה, אצל הרודוטוס

נראה . מלחים קורינתיים ואמר לשוט לעיר מולדתו ֵמִתיְמָנה שבלסבוסשכר אונייה וצוות 

  .שבמהלך מסע זה ארעה ההרפתקה המפורסמת שמגולל אובידיוס כאן

מכוונים תשעת הכוכבים ,  לפי הכתוב אצל מחברים עתיקים–תנו לו תשעה כוכבים תנו לו תשעה כוכבים תנו לו תשעה כוכבים תנו לו תשעה כוכבים 

 .שכן תשע הוא מספרן של המוזות, לאהבתם של הדולפינים את המוסיקה

  

  

  

  

 

  )דיקמןדיקמןדיקמןדיקמן    עמינדבעמינדבעמינדבעמינדב: והעיר מלטינית תרגם(


