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ויליאם שקספיר
ונוס ואדוניס
פתיחת הפואמה

מאנגלית: יותם בנשלום

ויליאם שקספיר כתב את הפואמה "ונוס ואדוניס" ב–1593, בראשית חייו האמנותיים, והקדיש אותה 
בן  לאדוניס  האהבה  אלת  בתשוקת  המעשה, העוסק  סיפור  סאות׳המפטון. את  של  לפטרונו, הרוזן 
התמותה ובִקצה המר, שאב שקספיר מן ה"מטמורפוזות" של אובידיוס, אך על הסיפור העתיק הוא 
ידו לעלילת מאבק סוערת,  וצנועת היקף הפך תחת  הוסיף הרבה משלו: מה שהיה מעשייה שלווה 

ארוטית, ססגונית ורבת פנים.
יצירת ביכורים שאפתנית זו, המונה מאה ותשעים ותשעה בתים, היתה יצירתו השירית הפופולרית 
ביותר של שקספיר בימי חייו, ודומה שהיא שומרת על קסמה גם היום. תרגום עברי ראשון של הפואמה 
השלמה עתיד לראות אור בשנה הבאה. בינתיים מובאים כאן הבתים הפותחים את היצירה, שבשנות 
מלופפות  חורזות,  בשורות  רצה  "עלילה  אברהם רגלסון  אותה  כינה  השלושים של המאה העשרים 
תאוות–האלילה לרועה האנושי, ומסוערות דמעותיה במצָאה אותו דקור בניבי חזיר–היער: שיר מוגזם, 

דרומי, נושם–להבות."

י"ב

"ֶׁשֶהָהמֹון יְִתּפֵַעל ִמּזּוטֹות; לּו יְַׁשֵקנִי ַא ּפֹולֹו,
זְהֹב ַהֵּׂשָער, ִמּגְ בִיִעים ּגְדּוִׁשים ֵמי ַקְס ָטלֵיָאה."1

ְּכָבר ִמָּׁשָעה ֶׁשֶּׁשֶמׁש ַאְרָּגָמן

ֶאת ַׁשֲחִריָתּה ַלֲאָנחֹות ָעְזָבה,

ָהָיה ָאדֹוִניס ַלִּמְרָּדף מּוָכן:

ָאַהב ָלצּוד, ַאְך ָּבז ָלַאֲהָבה.

ַאְך ֵונּוס – ִהיא חֹוַלת ַאֲהָבתֹו,

ִהיא ָּבָאה ִּבְגבּוָרה ִלְכּבֹׁש אֹותֹו.

״ָנאֶוה ִמֶּמִּני ִּפי ְׁשלֹוָׁשה,״ ָּפְתָחה,

״הּוא ַׂשר ְּפָרִחים, ֶׁשֵאין ָמְׁשלֹו ַּבֶחֶלד.

ֵאין ֶּבן ֵפָיה אֹו ִאיׁש ָיֶפה ִמְּמָך,

ַצח ְוָאדֹם ִמָּכל יֹוָנה אֹו ֶוֶרד;

ִאְּמָך, ַהֶּטַבע, ָרָבה ִעם ַעְצָמּה,

ִּכי ִאם ּתֹאַבד, ּתֹאַבד ָהֲאָדָמה.

1  אובידיוס, ״אהבים״, 1.15. אפולו הפך את הנימפה קסטליאה למעיין שרוח השירה שורה על כל השותה ממימיו.
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״ַהְבַטח ָנא ִלי ָלֶרֶדת ִמּסּוְסָך,

ִלְרּתֹם רֹאׁשֹו ַהֵּגא ֶאל ָהֻאָּכף.

ִאם ֵּתָעֵנה ִלי ְּתַקֵּבל ִמְנָחה,

ָרִזים ֶׁשל ְּדַבׁש ִּתְטַעם ְמלֹא ַהַּכף.

ֲעצֹר ְוֵׁשב ּפֹה: ָּכאן ָׂשָרף ִיְׁשקֹט,

ַוֲאַכֶּסה אֹוְתָך ִּבְנִׁשיקֹות.

״ַאְך ַאל ִּתְׂשַּבע ִמְּנִׁשיקֹות ַעד ּתֹם,

ַהְרֵעב ֶאת ַעְצְמָך ְּבתֹוְך ַהֶּׁשַפע;

ַּגְוֵנן: ְּבֶפה ִחֵּור, ְּבֶפה ָאדֹם, 

ְקָצרֹות ִּפי ֵׁשׁש ַוֲאֻרּכֹות ִּפי ֶׁשַבע:

יֹום ַקִיץ ַיֲחלֹף ִּבְמִחי ָׁשָעה

ִאם ְּתַכֵּלה אֹותֹו ַּבֲהָנָאה.״

ָּבזֹאת אֹוֶחֶזת ִהיא ְּבַכף ָידֹו

ַהַּמִּזיָעה ֵמרֹב ַחּיּות, ְּבֵׁשלּות,

רֹוֶעֶדת ִמְּתׁשּוָקה ְלֵעת ַהּדֹוד

ֶׁשְּתַמֵּלא ֵאָלה ְּבִהְתַעּלּות:

ָעְצַמת ִחְׁשָקּה נֹוֶסֶכת ָּבּה ּכֹוחֹות

ִלְקטֹף אֹותֹו ְּבעֹז ֵמַרָּמכֹו.

ְּבָיד ַאַחת ִרְתַמת ַהּסּוס ָהַעז

ּוַבְּׁשִנָּיה ַהַּנַער ַהִּנְרָעד,

ֲאֶׁשר ִהְסִמיק, ִהְקִּדיר ָּפִנים ּוָבז

ְלִמְׂשָחֶקיָה, ְּכמֹו ָעׂשּוי ָאָרד;

ִהיא ֲאֻדָּמה ְּכמֹו ַּגֶחֶלת ֵאׁש,

ְוהּוא ָאדֹם, ַאְך ַקר ּוִמְתַּבֵּיׁש.

ֶאת ֶרֶסן ַהְּפֵאר ֶאל ֶהָעָנף

ִהיא ְמַהֶּדֶקת ִחיׁש: – ֶחְפזֹון־אֹוֵהב! –

ַהּסּוס ַהּטֹוב ָאסּור, ּוֵמַעְכָׁשו

ִהיא ִמְתַּפָּנה ִלְקׁשֹר ֵאת ָהרֹוֵכב;

ָהְדָפה אֹותֹו ְּבחֹם ַלֲאחֹוָריו,

מֹוֶׁשֶלת ְּבגּופֹו, לֹא ִּביָצָריו.
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ִמֶּׁשָּנַפל ָׁשְכָבה ָׁשם ְּכֶנְגּדֹו,

ְׁשעּוָנה, ְּכמֹותֹו, ַעל ָיֵרְך ְוַעל ָיד;

ִהיא ְמַלֶּטֶפת, הּוא רֹוֶצה ִלְגעֹר,

ַאְך ִהיא סֹוֶכֶרת ֶאת ְׂשָפָתיו ִמָּיד;

ּוֵבין ַהְּנִׁשיקֹות הֹוָגה, ״ָהֵבן ָנא,

ָּכל עֹוד ִּתְגַער, ְׂשָפֶתיָך ֵּתָאֵלְמָנה.״

הּוא ְמלָֹהט, ָנבֹוְך, ַאְך ִּדְמעֹוֶתיָה

ְמַצְּננֹות ֶאת ְלָחָייו־ָׁשִני;

ְּבַאְנָחָתּה ּוְזַהב ַׂשֲערֹוֶתיָה

ִהיא ְמַנָּסה ְלַהְבִעיָרן ֵׁשִנית;

ַלָּׁשְוא הּוא ְמַכֶּנה אֹוָתּה נֹוֶכֶלת,

ֶאת סֹוף ְּדָבָריו ְנִׁשיָקָתּה קֹוֶטֶלת.

ַמָּמׁש ְּכמֹו ָהְיָתה ִנְׁשָרה ֻמְרֶעֶבת

ַהְּמַׁשַּסַעת ֶעֶצם, ִּגיד, ֵׂשָער,

ּומֹוִסיָפה ִלְטרֹף ֵאת ָהַאְרֶנֶבת 

ַעד ְּכלֹות ַהֵּתָאבֹון אֹו ַהָּבָׂשר,

ָנְׁשָקה ְלֵמַצח, ֶלִחי ְוַסְנֵטר;

ִעּנּוג ֶאָחד רֹוֵדף ִעּנּוג ַאֵחר.

ִנְכָנע ֵמאֶֹנס, ֶנֱאָבק ְּבִלי ֶהֶרף,

הּוא ִמְתַנֵּׁשף ּוִמְתַנֵּׁשם מּוָלּה;

ִהיא ִנּזֹוָנה ְּבֶהֶבל ִּפיו ִּכְבֶטֶרף,

קֹוֵראת לֹו ַטל ָׁשַמִים, ֵאד ִנְפָלא;

לּו ַרק ֻּכּסּו ָּפֶניָה ִּבְפִריָחה

ָהָיה ַּגָּנּה ָרֶוה ִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה.

ַהִּביטּו: ְּכִצּפֹור ְׁשבּוָיה ַּבַּפַחת

ִנְלָּכד ָאדֹוִניס ֵּבין ָיֶדיָה ְׁשַּתִים;

ַמְרּדּות, ּבּוָׁשה ּוֶבָהָלה ַּגם ַיַחד

ָחְברּו ִליִפי ַהַּזַעם ָּבֵעיַנִים:

ְּבבֹוא ְּגָׁשִמים ֶאל ַנַחל לֹא ַאְכָזב

הּוא ִמְׁשַתֵּפְך ְּבֶׁשֶצף ַעל ְּגדֹוָתיו.
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ִהיא ַמְפִציָרה, ּוַמְפִציָרה ְּבֵחן,

ִּכי ְלאֶֹזן־ֵחן ָיָאה ְּתִחָּנה ֶׁשל  ַטַעם;

הּוא עֹוד קֹוֵדר, זֹוֵעף ּוְמָמֵאן

ֵּבין סֶֹמק־ְמבּוָכה ְולֶֹבן־ַזַעם:

ַהּסֶֹמק ֶנֱהָדר; ְּכֶׁשהּוא ִחֵּור

ַמְרֶאהּו ֶנֱהָדר ַהְרֵּבה יֹוֵתר.

ַמְרֶאה ָּכֶזה ָעֶליָה ֶלֱאהֹב;

ּוִביִמיָנּה ִנְׁשַּבַעת ָהֵאָלה

ֶׁשּלֹא ִּתְפרׁש ֵמִעם ֵחיקֹו ַהּטֹוב

ְללֹא ִּפּצּוי ַעל ַהְּדָמעֹות ֶׁשָּלּה,

ֶׁשהֹוִתירּוָה ְּבַסְנֵטר ָרטֹב;

ַרק ִּבְנִׁשיָקה ִיְפַרע ָלּה ֶאת ַהחֹוב.

ִמֶּׁשִהְבִטיָחה זֹאת, ָנָׂשא ֵעיַנִים

ְּכמֹו ַטְבָלן, ַהָּצץ ִמן ַהִּבָּצה

ּוְלַמְרֵאה ָאָדם, צֹוֵלל ַּבַּמִים;

ְּכמֹותֹו ִהְסִּכים ָלֵתת ָלּה ֶאת ֶחְפָצּה;

ִהיא ֶאת ְׂשָפֶתיָה ִלְנִׁשיָקה הֹוִעיָדה,

הּוא ְמַמְצֵמץ, ּוִמְסּתֹוֵבב ַהִּצָּדה.

ֵאין ַאף ַנָּוד ֶׁשִּבימֹות ַהַּקִיץ

ָצֵמא יֹוֵתר ִמֶּמָּנה ַלַּמְרֶאה.

ַהֶּיַׁשע ּפֹה מּוָלּה, ַאְך ֶיַׁשע ַאִין;

ִהיא ְרֻטָּבה, ַאְך ָּבּה ּבֹוֶעֶרת ֵאׁש:

״ַרֵחם ָעַלי,״ ֵהֵחָּלה, ״ֵלב ָאטּום!

ִּתְמַנע ִמֶּמִּני ְנִׁשיָקה ֶׁשל ְּכלּום?

״ֵהן ִּבי ָרָצה, ְּכמֹוִתי ְּבָך ַעְכָׁשו,

ֲאִפּלּו ַמְרס, ַאְכָזר ֶׁשָּבֵאִלים,

ֶׁשּלֹא ָּכַפף ֶאת ַצָּוארֹו ַּבְּקָרב,

ַמְדִּביר אֹוְיָביו ְּבָכל ִעּמּות ַאִּלים; 

ְוהּוא ָהָיה ַעְבִּדי, ְוִהְתַחֵּנן

ְלָמה ֶׁשֵּמְרצֹוִני ְלָך ֶאֵּתן.
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״ְּבִמְקָּדִׁשי ָּתָלה ֶאת ְּכֵלי ִנְׁשקֹו,

ֶאת ָמִגּנֹו, ִּדְגלֹו ַהִּמְתַּבֵּדר,

ּוְלַמֲעִני ֵהֵחל ִלְלמֹד ִלְרקֹד,

ִלְצחֹק, ַלְחמֹד ָלצֹון ּוְלַחֵּזר.

ָמַאס ְּבתֹף ָאיֹם ְוֵנס נֹוָרא:

ּגּוִפי ְׂשֵדה ְקָרב לֹו, ִמָּטִתי ִזיָרה.

״ָּכְך ִהְׁשַּתַּלְטִּתי ַעל ַהַּׁשִּליט

ים ֶׁשל ֶוֶרד: ַוֲאַסְרִּתיו ַּבֲאִזִקּ

ָעְצַמת ְזרֹועֹו ִהְכִריָעה ְנִפיִלים,

ַאְך ִנְכְנָעה ְלִחְנחּוֵני ְּגֶבֶרת.

ַאל ִּתְתָּגֶאה ְּבכֹוֲחָך ִּכי ַרב,

ֲאדֹון ְּגִבְרּתֹו ֶׁשל ֱאלֵֹהי ַהְּקָרב!

״ַרק ַּגע ְּבִפי ְּבִפיָך ַהָּמתֹוק –

ְׂשָפַתי ַרּכֹות, ַאְך לֹא ְּכמֹו ֶׁשְּלָך –

ּוְתֻנַּׁשק, ְוַאַּגב ָּכְך ִּתְנׁשֹק.  

ְלָאן ַאָּתה ַמִּביט? ָהֵרם רֹאְׁשָך:

ְרֵאה, ְּבַמָּבִטי ִזיְוָך ְּכָבר ַחי;

ַמּדּוַע לֹא ִיְחֶיה ַעל ִׂשְפתֹוַתי?

״ַאָּתה ָנבֹוְך? ֲעצֹם ֶאת ָהֵעיַנִים,

ְוַגם ֲאִני; ִהֵּנה ַהַּלְיָלה ַרד;

ֶחְדַות ָהַאֲהָבה ְׁשמּוָרה ִלְׁשַנִים,

ִאיׁש לֹא רֹוֶאה, ַׂשֵחק ְוַאל ִּתְפַחד:

ַהִּסָּגִלית ְּתֻכַּלת ַהְּוִריד ַּתְחֵּתינּו

לֹא ְּתַסֵּפר ָּדָבר ַעל ַמֲעֵׂשינּו.

״רְֹך ַמאי ֶׁשַעל ְׂשָפְתָך ַהְּמַפָּתה

ָּבְסִרי, ַאְך טֹוב ִלְטעֹם אֹותֹו ַעְכָׁשו;

ָהֲעלּוִמים ְקָצִרים, ַנֵּצל אֹוָתם;

ָאסּור ִלְכלֹא ֶאת ָיְפְיָך ַלָּׁשְוא:

ִאם לֹא ִנְלקֹט ְּפָרִחים ְּבִלְבלּוָבם

ִיְּבלּו ִּבן ֶרַגע ְוִיְכֶלה טּוָבם.

״מּול ְיִׁשיָׁשה ְקמּוָטה אֹו ְּכעּוָרה,

ּבּוָרה, ְצרּוָדה, ַּגָּסה, ַּדַּלת ִׂשיָחה,
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ֻמָּכה ְּבִׁשָּגרֹון, ְּכחּוָׁשה, ָקָרה,

ִעֶּוֶרת, ְמֻיֶּבֶׁשת ּוְצִחיָחה,

ָהָיה ָראּוי ֶׁשְּתַהֵּסס, אּוַלי,

ַאְך ָלָּמה ֶזה ָּתבּוז ְלִחּזּוָרי?

״ֵאין ֶקֶמט ָהעֹוֵכר ֶאת ְּדיֹוָקִני;

ֵעיִני ָהֲאפָֹרה ַקַּלת ַמָּבט;

ָיְפִיי הֹוֵלְך ְוַרב ִעם ַהָּׁשִנים,

ְּבָׂשִרי ָעִדין, ְלַׁשד ּגּוִפי ִיְלַהט;

ָיִדי ַהֲחָלָקה – ִהֵּנה, ְרֵאה ָנא – 

ִּתַּמס ְּבַכף ָיְדָך, ִאם ְּתֻמֶּׁשָּנה. 

״ַהְקֵׁשב ִלי ְוֶאְקסֹם ְלָך ִסּפּור,

אֹו, ְּכמֹו ֵפָיה, ֶאְפַסע ַקּלֹות ַּבַּגן,

אֹו, ְּכמֹו ַהִּניְמפֹות, ְּבֵׂשָער ָסתּור

ֶאְרקֹד ַעל חֹול ְּבִלי ְלהֹוִתיר ִסיָמן;

ָהַאֲהָבה ִהיא רּוַח ֵאׁש ְצלּוָלה:

ֵאיָנּה ׁשֹוַקַעת, ֶאָּלא ִמְתַעָּלה.

״ְרֵאה ֵאיְך ַהְּפָרִחים ֶׁשִּמַּתְחַּתי

ּתֹוְמִכים ִּבי ְּכמֹו ָהיּו ִּגְזֵעי ֵעִצים;

יֹוָנה ַרָּכה ִּתָּׂשא אֹוִתי ִאָּתּה

ְותֹוִביֵלִני ֶאל ְמחֹוז ֶחְפִצי;

ַקָּלה ַאֲהָבִתי; ֲהִיָּתֵכן

ֶׁשַּמָּׂשָאּה ִיְכַּבד ַעל ֶעֶלם ֵחן?

״ַהִאם ִלְּבָך ָמסּור ְלִזיו ָּפֶניָך?

אֹו ִאם ְׂשמֹאְלָך ֶאת ְיִמיְנָך אֹוָוה?

ְוא ֶאת ִמְכַמֶּניָך, ִאם ֵּכן, ַּבֵּקׁש ַלִשָּ

ְּגזֹל ֵחרּוְתָך ּוְקבֹל ַעל ַהְּגֵנָבה.

ַנְרִקיס ַעְצמֹו ָנַטׁש ָּכְך ֶאת ַעְצמֹו,
ּוֵמת ְּכֵדי ִלְנׁשֹק ְלֵצל ַצְלמֹו.2

2  על פי האגדה התאהב העלם נרקיסוס, או נרקיס, בבבואתו שבמים, מת בייסורי אהבתו והפך לפרח הנושא את 

שמו.
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״ַלִּפיד ְלאֹור ֻיַּלד, ֲעִדי ְלזַֹהר,

ַמְטָעם ְלֶמֶתק, נֹוי ְלַאֲהָבה,

ִאיָלן ְלעֹז ּוַמְעָין ְלטַֹהר:

ִקּיּום ְלֵׁשם ַעְצמֹו הּוא ּתֹוֵעָבה:

ַּגְלִעין ֵמִפיק ַּגְלִעין, ְויִֹפי – ֵחן;

ַמֵּלא ַאָּתה ֶאת חֹוָבְתָך ַּגם ֵּכן.

״ַמּדּוַע ֶזה ִּתְׂשַּבע ִמּטּוב ַהֶחֶלד

ְולֹא ִיְׂשַּבע ַהֶחֶלד ִמטּוְבָך?

ָעֶליָך ְלַצּוֹות ַלֶּטַבע ֶיֶלד

ְּכֵדי ִלְחיֹות ּבֹו ַאֲחֵרי מֹוְתָך;

ְוָכְך, ַעל ַאף ַהָּמֶות, לֹא ָּתמּות

ֶאָּלא ִּתְחֶיה ְּבֶצֶלם ּוִבְדמּות.״

ָהֱאִליָלה ֵהֵחָּלה ְלַהִּזיַע

ִּכי ַהְּצָלִלים ָנְטׁשּו ֶאת ִמְׁשָּכָבּה,

ְוִטיָטן3, ֶׁשַהחֹם אֹותֹו הֹוִגיַע,

ָנַתן ַּבּזּוג ֵעין ֵאׁש ְוֶלָהָבה;

ָרָצה ֶׁשְּבִרְכּבֹו ִיְנַהג ָאדֹוִניס,

ְּכֵדי ְלִהְׁשַּתעֹות ְּכמֹותֹו ִעם ֵונּוס.

ְּבלֹא ֶחְמָּדה, ָאדֹוִניס ַהִּגּבֹור

ֵמִרים ֵאֶליָה ְּבֵאיָבה ֵעיַנִים,

ַמְזִעים ְּגִביִנים ַהַּמְחִׁשיִכים ֶאת אֹור

ָּפָניו, ְּכַעְרִפִּלים ֵאת ַהָּׁשַמִים,

ּוִמְצַטֵעק ְּבֶלִחי ַנֲעָוה:

״ֵאֵלְך ִלי, ַחם ּפֹה; פּוָיה, ַאֲהָבה!״

3 טיטן הוא אחד מכינויי אל השמש הרומי.


