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  קספירייש ויליאם
  

  

  'לוקרציה אונס'מתוך 
  
  

מתארת כיצד , 'דחק' של ' בגיליון טשתרגומה התפרסם, פתיחת הפואמה

סר לביתה , אשת רעהו, לחשוק בלוקרציה, בן המלך הרומי, החל טרקווין

בתים אלו מתארים את המשך . כאורח והתגנב אל משכבה בחשכת הלילה

 .המעשה

 

 ב"י

 

.].[. 

 ִּכְכִפיר ַאְכָזר ֲאֶׁשר ָלַכד לֹו ֶטֶרף

 ְוַהִּכּבּוׁש ַמְׂשִּביַע ּבֹו ָרָעב

 ,ץ ָּבּה ַטְרְקִוין ַמָּבִטים ְּבִלי ֶהֶרףָנַע

 .ְוָכ. ִּפְרֵנס ֶאת ֶּפֶרא־ְּתׁשּוקֹוָתיו

 ַא. ֵמַעְכָׁשו; ַעד ֹּכה ָרפּו ֵעיָניו

 ,?א ְּתַרֵּסָּנה ֶאת ַהֵּיֶצר עֹוד

 ;ּוִבְוִריָדיו ֵהן ְמִאיצֹות ִלְמֹרד

 

 ,ַּכֲעָבִדים ּובֹוְזִזים, ְוֵהם

 יֶהםְמנָֻּוִלים ִּכְמָלאכֹוֵת

 ַהִּמְתַעְּנִּגים ַעל ֶרַצח ּוָבִזים

 ,ִלְבִכי ַהֶּיֶלד ּוְצָרחֹות ָהֵאם

 ִלּבֹו הֹוֵלם; ּתֹוְפִחים ְּבִצִּפָּיה

 ְּכאֹות ַהְּמַבֵּׂשר ַעל ְקָרב ּבֹוֵער

 .ּוְמַדְרֵּבן אֹוָתם ְלִהְסַּתֵער

 

 ;ִלּבֹו נֹוֵס. ֱעזּוז ְּבֵאׁש־ֵעינֹו

 ;ִליָטהֵעינֹו מֹוֶסֶרת ְלָידֹו ְׁש
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 ,ְּכִמְתָּגָאה ַּבֲעֹוונֹו, ָידֹו

 ,ֵּגָאה ּוְלהּוָטה, עֹוָלה ִּבְׁשמֹו

 ;הּוא ֵלב ַנֲחָלָתּה, ַעל ָׁשד ָּגלּוי

 ֶאת ִמְׁשְמרֹות ְוִריָדיו ִהיא ְמַׁשַּטַחת

 .ּומֹוִתיָרה ְׁשָקִעים ִחְּוִרים ִמַּתַחת

 

 ֵהם ְנסֹוִגים ּוִמְתַאְּסִפים ְּבַיַחד

 ,ַּכב ְּגִבְרָּתם ַהְּיָקָרהִּבְדִמי ִמְׁש

 ּוִבְקִריאֹות זֹורֹות ֵאיָמה ּוַפַחד

 ;ֵהם ְמַבְּׂשִרים ָלּה ַעל ָאסֹון נֹוָרא

 ;ֵנעֹוָרה, ְוִהיא ּפֹוַקַחת ַעִין

 ַא. ַלַהב ַהַּלִּפיד ֶׁשהּוא ֵמִרים 

 .ַמֶּכה ֶאת ַמָּבָטּה ְּבַסְנֵוִרים

 

 ַּדּמּו אֹוָתּה ְלִמי ֶׁשְּפִרי ָהרּוַח

 ,טֹוֵרף ַּתְרֵּדָמָתּה ִּבְדִמי ַהֵּליל

 ּוִבְׁשָנָתּה ַמִּציג ָלּה ֵׁשד אֹו רּוַח

 .ֶׁשְּלמּולֹו ַּגם ֶּפֶרא ִיְתַחְלֵחל

 ַא. ְּבֶחְלָקּה נֹוֵפל! ֵאיָמה ָּכֹזאת

 ִּכי ֵאיָמָתּה: ּגֹוָרל נֹוָרא יֹוֵתר

 .ֵאיָנּה ֶאָּלא ֱאֶמת ָלֲאִמָּתּה

 

 ,ָחִדים ִּפי ְׁשַנִיםָּכֵעת ִהיא ֲאפּוָפה ְּפ

 ְוִהיא רֹוֶטֶטת ְּכִצּפֹור ְקטּוָלה

 ַא. ְּבָעְצָמּה ֵעיַנִים; ְּבִלי ְלַהִּביט

 ; צּורֹות ְמֹכָערֹות ָצצֹות מּוָלּה

 ,ְצָלִלים ִמְתרֹוְצִצים ַּבֲהֻמָּלה

 ּוְבִקְצָּפם ַעל ַעִין ֶׁשָּלְקָתה

 .ֵהם ַמְבִעיִתים אֹוָתּה ָּבֲעָלָטה

 

 –ָדּה ִנֶּצֶבת ַעל ַהַּדד ָידֹו עֹו

 –! ֵאיל ִנּגּוַח מּול חֹוַמת ֶׁשְנַהב, הֹו



 124124 

 , ִנְרָעד–! ב ֻאְמָלל ּתֹוָשׁ–ְוָחָׁשה ֵלב 

 הֹוֵדף ָחֶזה ָוַגב, ַמֶּכה ַעְצמֹו

 .ּוְמִסיָטּה ְּבַטְלֵטַלת־ַאַּגב

 ָנחּוׁש יֹוֵתר ַעָּתה, הּוא ִמְתַּכֵעס

 .ְלִהָּכֵנס ֶאל ֶמֶתק ִטיָרָתּה

 

 ִחָּלה ְּכֶקֶרן הּוא ּפֹוֶצה ֶאת ִּפיוְּת

 .ְּכֵדי ָלֵׂשאת־ָלֵתת ִעם אֹוַיְבּתֹו

 ַסְנֵטר ָצחֹור ִמִּני ָסִדין ֵמִׁשיב 

 ְּבִניד ׁשֹוֵאל ֶׁשל ִּתָּמהֹון ָוֹתם

 ;ַעל ַּכָּונֹות ֶׁשהּוא ַמִּביַע ֹּדם

 ִהיא ִמְתַחֶּנֶנת ְלָהִבין ָמה ָּגֶון

 .ָהָאֶוןִנָּבט ִמֶּדֶגל ַמֲעֵׂשה 

 

 ,ִאָּׁשה, ּגֹון ֶלְחֵי.: "ְוהּוא עֹוֶנה ָלּה

 ֶׁשְּלמּולֹו ׁשֹוָׁשן ַיְלִּבין ִמַּזַעם

 ,ְוׁשֹוַׁשָּנה ַּתְסִמיק ֵמֹרב ּבּוָׁשה

 ;נֹוֵתן ִלְתׁשּוָקִתי ִסָּבה ְוַטַעם

 ְוַתַחת ֶּדֶגל ֶזה ֶאְנֹּתץ ַהַּפַעם

 –ִּכי ָהַאְׁשָמה ִהיא ָּב. ; ֶאת ִמְבָצֵר.

 .ֵעיַנִי. ֵהן ַהַּמְסִּגירֹות אֹוָת.

 

 ַאְּת : ְלִהְתקֹוֵמם ִיְהֶיה ִמן ַהִּנְמָנע"

 ;ִּתְרִצי אֹו ?א ִּתְרִצי, ְׁשבּוָיה ֶׁשִּלי

 ַהַּלְיָלה ִלְרצֹוִני ִּתְהִיי ִנְכַנַעת 

 .ּוְתַׁשְּמִׁשי ְלַתֲענּוג ַאְרִצי

 ֶאת ָהָרצֹון ֶׁשֶאת ִלִּבי ִהִּצית

 ,חּו ִׂשְכִלי ּוַמְצּפּוִניִּכְמַעט ָרְצ

 .ַא. ִחין ָיְפֵי. ֶהְחָיה אֹותֹו ֵׁשִנית

 

 ָּברּור ִלי ֶׁשְּפֻעָּלִתי ַחָּטאת ִהיא"

 ,ְוַהחֹוִחים ָיֵגּנּו ַעל ַהֶּוֶרד
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 ְוָיַדְעִּתי, ּוְכָבר ַרּבֹות ִהְרַהְרִּתי

 ;ִּכי ְּדָבׁש ִנְׁשָמר ְּבִמְבְטֵחי ַּכֶּוֶרת

 –ַאְזָהרֹות ִעֶּוֶרת ַא. ַהְּתׁשּוָקה ָל

 ,ִאָּׁשה ָנאָוה, ֶאת ָמה ֶׁשִהיא רֹוָאה

 .ַּתְחֹמד ַעל ַאף ַהֹחק ְוַהחֹוָבה

 

 – ?א ֲאַכֶּסה –ָאְמָנם ַאֲחִריִתי "

 ,ִלְגֹרם ֶחְרָּפה ְוַצַער ְוָחרֹון

 ַא. ֶאת ַהֵחֶׁשק ִאיׁש ?א ְיַרֵּסן

 .ְו?א ִיְב?ם ֶאת ֶׁשֶצף ַּדֲהרֹו

 ֶחְׁשּבֹון ָהַאֲחרֹוןְוַגם ִאם ַּב

 ,ֶאְנַחל ִׂשְנָאה ּובּוז ָקִׁשים ְּבִלי ַּדי

 ."ֲאִני חֹוֵבק אֹוָתם ִּבְׁשֵּתי ָיַדי

 

 ִּביִמינֹו ֵמִניף הּוא ַלַהב ֶּפֶלד

 ַהִּמְתַנֵּׂשא ָמרֹוָמה, ְּכֵנץ ָמִהיר

 ְוָכל ִצּפֹור ְּבֵצל ְּכָנָפיו צֹוֶלֶלת

 ;ַמחֶּפן ְיַבְּתָרּה ְּבֹטֶפר ַחד ָּכֹר

 ְּבֵצל ַהֶּׁשַלח ֶׁשֻחַּׁשל ְּברֹוָמא

 ַמֲאִזיָנה ִּבְרָעָדה לּוְקֶרץ

 .ְּכעֹוף ִנּצֹוד ַהַּמֲאִזין ַלֵּנץ

 

 ;ָסח" ,ֶאְכְּבֵׁש. ַהַּלְיָלה, לּוְקֶרְצָיה"

 ,ֶאְפַעל ְּבֹחֶזק ָיד, ִאם ִּתְתַנְּגִדי

 .ֶאְׁשַחט אֹוָת., ַעל ִמְׁשָּכֵב., ְוָכאן

 ,ֶאְקֹטל ֶאָחד;  ְמָׁשְרִתיםֵהן ֵיׁש ָל.

 ;ְוִעם ַחַּיִי. ַּגם ְּכבֹוֵד. ֹיאַבד

 ִּכי ַעל ּגּוֵפ. ַאְׁשִלי. ֶאת ְּגִוָּיתֹו

 .ְקַטְלִּתיו ְּכֶׁשִחַּבְקּתֹו: ְוֶאָּׁשַבע

 

 ְוָכ. ֵיַדע ִאיֵׁש. ֶחְרַּפת ּבּוָׁשה"

 ;ְוָכל רֹוָאיו ָיִׂשיׂשּו ְלֵאידֹו
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 , ַיְרִּכינּו ֶאת ֹראָׁשםְּבֵני ִמְׁשַּפְחֵּת.

 .ּוְפִרי ִּבְטֵנ. ְלַמְמֵזרּות ִיּדֹון

 ,ָהַאְחָרִאית ַלֵּדָראֹון, ּוְׁשֵמ.

 יּוַׁשר ְּבִפי ַהַּטף ְוִיָּוֵתר

 .ָחרּות ָלַעד ַּבֲחרּוֵזי ְּפַלְסֵּתר

 

 ;ַאֲחִזיק טֹוָבה, ֲאָבל ִאם ֵּתָעְתִרי"

 ,טֵאין ֵחְטא ְּבֵאּלּו ַהחֹוְטִאים ְּבֶׁשֶק

 ּוֶפַגע ַרע ְלַמָּטָרה טֹוָבה

 .עֹוֶדּנּו ְמָׁשֵרת ַּתְכִלית צֹוֶדֶקת

 ֵיש ֶׁשִּטָּפה ֶׁשל ַרַעל ִמְזַּדֶּקֶקת 

 ְוָכ. ִהיא ִמְתַמָּצה; ְּבֹחֶמר ַז.

 .ּוְמַאֶּבֶדת ֶאת ַמְרִּבית ֻעְקָצּה

 

 ,ִחְׁשִבי ַעל ַּבֲעֵל. ִויָלַדִי."

  ֻּכָּלםֶּפן ִייְרׁשּו, ְוֵהָעִני ִלי

 ,ָקלֹון ֲאֶׁשר ָמנֹוס ִמֶּמּנּו ַאִין

 –ְּכִלָּמה ֶׁשֵאין ָּכמֹוַּה ָּבעֹוָלם 

 ;ְּגרּוָעה ִמַּצָּלקֹות ַעל ְּפֵני עֹוָלל

 ,ִּכי ִאם ְּבֵלָדתֹו ָהִאיׁש ֻמְכָּתם

 .?א ָּבָאָדם, ַּבֶּטַבע ָהַאְׁשָמה

 

 ַהָּקם ָאז ְלָרְצָחּהְּכקֹוַקְטִריס 

 *; ּוַמְמִּתין,ּה ַעִיןַהֵּזד נֹוֵעץ ָּב

 ַצֶּדֶקת ְוֶצָחה, ְוִאּלּו ִהיא

 ְּבַמְלְּתעֹות ַּתִּניןְּכַאָּיָלה 

 , ֶׁשֵאין ָּבּה ִּדין,עֹוֶתֶרת ִּבְׁשָמָמה

 ִלְפֵני ִמְפֶלֶצת ְנטּוַלת ֶעְדָנה

 .ַהְּמַצֶּיֶתת ְלַתֲאבֹוָנּה
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