תרגומי שירה

ויליאם שקספיר

ונוס ואדוניס
פתיחת הפואמה
מאנגלית :יותם בנשלום
ויליאם שקספיר כתב את הפואמה ״ונוס ואדוניס״ ב– ,1593בראשית חייו האמנותיים ,והקדיש אותה
לפטרונו ,הרוזן של סאות׳המפטון .את סיפור המעשה ,העוסק בתשוקת אלת האהבה לאדוניס בן
התמותה ובקִצה המר ,שאב שקספיר מן ה״מטמורפוזות״ של אובידיוס ,אך על הסיפור העתיק הוא
הוסיף הרבה משלו :מה שהיה מעשייה שלווה וצנועת היקף הפך תחת ידו לעלילת מאבק סוערת,
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
השלושים של המאה העשרים כינה אותה אברהם רגלסון ״עלילה רצה בשורות חורזות ,מלופפות
תאוות–האלילה לרועה האנושי ,ומסוערות דמעותיה במצאָה אותו דקור בניבי חזיר–היער :שיר מוגזם,
דרומי ,נושם–להבות.״
י״ב

ׁש ֵק נִי ַא ּפֹולֹו,
ׁש ֶההָמֹון י ִ ְתּפַעֵל מִּזּוטֹות; לּו י ַ ְ
״ ֶ
ּׂשעָרִ ,מּג ְב ִיעִים ּג ְדּוׁשִים מֵי ַק ְס ָטל ֵיאָה.״
זְהֹב ַה ֵ

1

ְּכ ָבר ִמ ָּׁש ָעה ֶׁש ֶּׁש ֶמׁש ַא ְרּגָ ָמן
יתּה ַל ֲאנָ חֹות ָעזְ ָבה,
ֶאת ַׁש ֲח ִר ָ
מּוכן:
ָהיָ ה ָאדֹונִ יס ַל ִּמ ְר ָּדף ָ
ָא ַהב ָלצּודַ ,אְך ָּבז ָל ַא ֲה ָבה.
חֹולת ַא ֲה ָבתֹו,
ַאְך וֵ נּוס – ִהיא ַ
בּורה ִל ְכּבֹׁש אֹותֹו.
ִהיא ָּב ָאה ִּבגְ ָ
ֹוׁשה,״ ָּפ ְת ָחה,
״נָ אוֶ ה ִמ ֶּמּנִ י ִּפי ְׁשל ָ
״הּוא ַׂשר ְּפ ָר ִחיםֶׁ ,ש ֵאין ָמ ְׁשלֹו ַּב ֶח ֶלד.
ֵאין ֶּבן ֵפיָ ה אֹו ִאיׁש יָ ֶפה ִמ ְּמָך,
ַצח וְ ָאדֹם ִמ ָּכל יֹונָ ה אֹו וֶ ֶרד;
ִא ְּמָךַ ,ה ֶּט ַבעָ ,ר ָבה ִעם ַע ְצ ָמּה,
ֹאבד ָה ֲא ָד ָמה.
ֹאבדּ ,ת ַ
ִּכי ִאם ּת ַ
1אובידיוס ,״אהבים״ .1.15 ,אפולו הפך את הנימפה קסטליאה למעיין שרוח השירה שורה על כל השותה ממימיו.
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ּסּוסָך,
״ה ְב ַטח נָ א ִלי ָל ֶר ֶדת ִמ ְ
ַ
ִל ְרּתֹם רֹאׁשֹו ַהּגֵ א ֶאל ָה ֻא ָּכף.
ִאם ֵּת ָענֵ ה ִלי ְּת ַק ֵּבל ִמנְ ָחה,
ָרזִ ים ֶׁשל ְּד ַבׁש ִּת ְט ַעם ְמלֹא ַה ַּכף.
ִיׁשקֹט,
ֲעצֹר וְ ֵׁשב ּפֹהָּ :כאן ָׂש ָרף ְ
אֹותָך ִּבנְ ִׁשיקֹות.
וַ ֲא ַכ ֶּסה ְ
״אְך ַאל ִּת ְׂש ַּבע ִמּנְ ִׁשיקֹות ַעד ּתֹם,
ַ
ַה ְר ֵעב ֶאת ַע ְצ ְמָך ְּבתֹוְך ַה ֶּׁש ַפע;
ּגַ וְ נֵ ןְּ :ב ֶפה ִחּוֵ רְּ ,ב ֶפה ָאדֹם,
ְק ָצרֹות ִּפי ֵׁשׁש וַ ֲא ֻרּכֹות ִּפי ֶׁש ַבע:
יֹום ַקִיץ יַ ֲחלֹף ִּב ְמ ִחי ָׁש ָעה
ִאם ְּת ַכ ֵּלה אֹותֹו ַּב ֲהנָ ָאה.״
אֹוחזֶ ת ִהיא ְּב ַכף יָ דֹו
ָּבזֹאת ֶ
יעה ֵמרֹב ַחּיּותְּ ,ב ֵׁשלּות,
ַה ַּמּזִ ָ
ׁשּוקה ְל ֵעת ַהּדֹוד
רֹוע ֶדת ִמ ְּת ָ
ֶ
ֶׁש ְּת ַמ ֵּלא ֵא ָלה ְּב ִה ְת ַעּלּות:
נֹוס ֶכת ָּבּה ּכֹוחֹות
ָע ְצ ַמת ִח ְׁש ָקּה ֶ
ִל ְקטֹף אֹותֹו ְּבעֹז ֵמ ַר ָּמכֹו.
ְּביָ ד ַא ַחת ִר ְת ַמת ַהּסּוס ָה ַעז
ַּוב ְּׁשנִ ּיָ ה ַהּנַ ַער ַהּנִ ְר ָעד,
ֲא ֶׁשר ִה ְס ִמיקִ ,ה ְק ִּדיר ָּפנִ ים ָּובז
יהְּ ,כמֹו ָעׂשּוי ָא ָרד;
ְל ִמ ְׂש ָח ֶק ָ
ִהיא ֲא ֻד ָּמה ְּכמֹו ּגַ ֶח ֶלת ֵאׁש,
ּומ ְת ַּבּיֵ ׁש.
וְ הּוא ָאדֹםַ ,אְך ַקר ִ
ֶאת ֶר ֶסן ַה ְּפ ֵאר ֶאל ֶה ָענָ ף
זֹון־אֹוהב! –
ֵ
ִהיא ְמ ַה ֶּד ֶקת ִחיׁשֶ – :ח ְפ
ּומ ַע ְכ ָׁשו
ַהּסּוס ַהּטֹוב ָאסּורֵ ,
רֹוכב;
ִהיא ִמ ְת ַּפּנָ ה ִל ְקׁשֹר ֵאת ָה ֵ
חֹוריו,
ָה ְד ָפה אֹותֹו ְּבחֹם ַל ֲא ָ
יצ ָריו.
מֹוׁש ֶלת ְּבגּופֹו ,לֹא ִּב ָ
ֶ
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ִמ ֶּׁשּנָ ַפל ָׁש ְכ ָבה ָׁשם ְּכנֶ גְ ּדֹו,
ְׁשעּונָ הְּ ,כמֹותֹוַ ,על יָ ֵרְך וְ ַעל יָ ד;
רֹוצה ִלגְ עֹר,
ִהיא ְמ ַל ֶּט ֶפת ,הּוא ֶ
סֹוכ ֶרת ֶאת ְׂש ָפ ָתיו ִמּיָ ד;
ַאְך ִהיא ֶ
״ה ֵבן נָ א,
ֵּובין ַהּנְ ִׁשיקֹות הֹוגָ הָ ,
ָּכל עֹוד ִּתגְ ַערְׂ ,ש ָפ ֶתיָך ֵּת ָא ֵל ְמנָ ה.״
יה
עֹות ָ
הּוא ְמל ָֹהט ,נָ בֹוְךַ ,אְך ִּד ְמ ֶ
יו־ׁשנִ י;
ְמ ַצּנְ נֹות ֶאת ְל ָחיָ ָ
יה
רֹות ָ
ְּב ַאנְ ָח ָתּה ּוזְ ַהב ַׂש ֲע ֶ
ִהיא ְמנַ ָּסה ְל ַה ְב ִע ָירן ֵׁשנִ ית;
נֹוכ ֶלת,
אֹותּה ֶ
ַל ָּׁשוְ א הּוא ְמ ַכּנֶ ה ָ
קֹוט ֶלת.
יק ָתּה ֶ
ֶאת סֹוף ְּד ָב ָריו נְ ִׁש ָ
ַמ ָּמׁש ְּכמֹו ָהיְ ָתה נִ ְׁש ָרה ֻמ ְר ֶע ֶבת
ַה ְּמ ַׁש ַּס ַעת ֶע ֶצםּ ,גִ ידֵׂ ,ש ָער,
ּומֹוס ָיפה ִל ְטרֹף ֵאת ָה ַא ְרנֶ ֶבת
ִ
ַעד ְּכלֹות ַה ֵּת ָאבֹון אֹו ַה ָּב ָׂשר,
נָ ְׁש ָקה ְל ֵמ ַצחֶ ,ל ִחי וְ ַסנְ ֵטר;
רֹודף ִעּנּוג ַא ֵחר.
ִעּנּוג ֶא ָחד ֵ
נִ ְכנָ ע ֵמאֹנֶ ס ,נֶ ֱא ָבק ְּב ִלי ֶה ֶרף,
הּוא ִמ ְתנַ ֵּׁשף ִ
מּולּה;
ּומ ְתנַ ֵּׁשם ָ
ִהיא נִ ּזֹונָ ה ְּב ֶה ֶבל ִּפיו ִּכ ְב ֶט ֶרף,
קֹוראת לֹו ַטל ָׁש ַמִיםֵ ,אד נִ ְפ ָלא;
ֵ
יחה
יה ִּב ְפ ִר ָ
לּו ַרק ֻּכּסּו ָּפנֶ ָ
ָהיָ ה ּגַ ּנָ ּה ָרוֶ ה ּגִ ְׁש ֵמי ְּב ָר ָכה.
ַה ִּביטּוְּ :כ ִצּפֹור ְׁשבּויָ ה ַּב ַּפ ַחת
יה ְׁש ַּתִים;
נִ ְל ָּכד ָאדֹונִ יס ֵּבין יָ ֶד ָ
ּבּוׁשה ֶּוב ָה ָלה ּגַ ם יַ ַחד
ַמ ְרּדּותָ ,
ָח ְברּו ִל ִיפי ַהּזַ ַעם ָּב ֵעינַ ִים:
ְּבבֹוא ּגְ ָׁש ִמים ֶאל נַ ַחל לֹא ַא ְכזָ ב
דֹותיו.
הּוא ִמ ְׁש ַת ֵּפְך ְּב ֶׁש ֶצף ַעל ּגְ ָ
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ּומ ְפ ִצ ָירה ְּב ֵחן,
ִהיא ַמ ְפ ִצ ָירהַ ,
ט ַעם;
ן־חן יָ ָאה ְּת ִחּנָ ה ֶׁשל ַ
ִּכי ְלאֹזֶ ֵ
ּומ ָמ ֵאן
זֹועף ְ
קֹודרֵ ,
הּוא עֹוד ֵ
בּוכה וְ ל ֶֹבן־זַ ַעם:
ק־מ ָ
ֵּבין ס ֶֹמ ְ
ַהּס ֶֹמק נֶ ֱה ָדר; ְּכ ֶׁשהּוא ִחּוֵ ר
יֹותר.
ַמ ְר ֶאהּו נֶ ֱה ָדר ַה ְר ֵּבה ֵ
יה ֶל ֱאהֹב;
ַמ ְר ֶאה ָּכזֶ ה ָע ֶל ָ
ימינָ ּה נִ ְׁש ַּב ַעת ָה ֵא ָלה
ִּוב ִ
ֶׁשּלֹא ִּת ְפרׁש ֵמ ִעם ֵחיקֹו ַהּטֹוב
ְללֹא ִּפּצּוי ַעל ַה ְּד ָמעֹות ֶׁש ָּלּה,
ירּוה ְּב ַסנְ ֵטר ָרטֹב;
הֹות ָ
ֶׁש ִ
יקה ְִיפ ַרע ָלּה ֶאת ַהחֹוב.
ַרק ִּבנְ ִׁש ָ
יחה זֹאת ,נָ ָׂשא ֵעינַ ִים
ִמ ֶּׁש ִה ְב ִט ָ
ְּכמֹו ַט ְב ָלןַ ,ה ָּצץ ִמן ַה ִּב ָּצה
צֹולל ַּב ַּמִים;
ּול ַמ ְר ֵאה ָא ָדםֵ ,
ְ
ְּכמֹותֹו ִה ְס ִּכים ָל ֵתת ָלּה ֶאת ֶח ְפ ָצּה;
הֹוע ָידה,
יקה ִ
יה ִלנְ ִׁש ָ
ִהיא ֶאת ְׂש ָפ ֶת ָ
ּתֹובב ַה ִּצ ָּדה.
ּומ ְס ֵ
הּוא ְמ ַמ ְצ ֵמץִ ,
ֵאין ַאף נַ ּוָ ד ֶׁש ִּבימֹות ַה ַּקִיץ
יֹותר ִמ ֶּמּנָ ה ַל ַּמ ְר ֶאה.
ָצ ֵמא ֵ
מּולּהַ ,אְך יֶ ַׁשע ַאִין;
ַהּיֶ ַׁשע ּפֹה ָ
ּבֹוע ֶרת ֵאׁש:
ִהיא ְר ֻט ָּבהַ ,אְך ָּבּה ֶ
״לב ָאטּום!
״ר ֵחם ָע ַלי,״ ֵה ֵח ָּלהֵ ,
ַ
יקה ֶׁשל ְּכלּום?
ִּת ְמנַ ע ִמ ֶּמּנִ י נְ ִׁש ָ
מֹותי ְּבָך ַע ְכ ָׁשו,
״הן ִּבי ָר ָצהְּ ,כ ִ
ֵ
ֲא ִפּלּו ַמ ְרסַ ,א ְכזָ ר ֶׁש ָּב ֵא ִלים,
ֶׁשּלֹא ָּכ ַפף ֶאת ַצּוָ ארֹו ַּב ְּק ָרב,
ַמ ְד ִּביר אֹויְ ָביו ְּב ָכל ִעּמּות ַא ִּלים;
וְ הּוא ָהיָ ה ַע ְב ִּדי ,וְ ִה ְת ַחּנֵ ן
ְל ָמה ֶׁש ֵּמ ְרצֹונִ י ְלָך ֶא ֵּתן.
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״ּב ִמ ְק ָּד ִׁשי ָּת ָלה ֶאת ְּכ ֵלי נִ ְׁשקֹו,
ְ
ֶאת ָמגִ ּנֹוִּ ,דגְ לֹו ַה ִּמ ְת ַּב ֵּדר,
ּול ַמ ֲענִ י ֵה ֵחל ִל ְלמֹד ִל ְרקֹד,
ְ
ּול ַחּזֵ ר.
ִל ְצחֹקַ ,ל ְחמֹד ָלצֹון ְ
נֹורא:
ָמ ַאס ְּבתֹף ָאיֹם וְ נֵ ס ָ
ּגּופי ְׂש ֵדה ְק ָרב לֹוִ ,מ ָּט ִתי זִ ָירה.
ִ
ָ
״ּכְך ִה ְׁש ַּת ַּל ְט ִּתי ַעל ַה ַּׁש ִּליט
וַ ֲא ַס ְר ִּתיו ַּב ֲאזִ ִּקים ֶׁשל וֶ ֶרד:
יעה נְ ִפ ִילים,
ָע ְצ ַמת זְ רֹועֹו ִה ְכ ִר ָ
ַאְך נִ ְכנְ ָעה ְל ִחנְ חּונֵ י ּגְ ֶב ֶרת.
ֹוחָך ִּכי ַרב,
ַאל ִּת ְתּגָ ֶאה ְּבכ ֲ
ֲאדֹון ּגְ ִב ְרּתֹו ֶׁשל ֱאל ֵֹהי ַה ְּק ָרב!
״רק ּגַ ע ְּב ִפי ְּב ִפיָך ַה ָּמתֹוק –
ַ
ְׂש ָפ ַתי ַרּכֹותַ ,אְך לֹא ְּכמֹו ֶׁש ְּלָך –
ּותנֻ ַּׁשק ,וְ ַאּגַ ב ָּכְך ִּתנְ ׁשֹק.
ְ
ֹאׁשָך:
ְל ָאן ַא ָּתה ַמ ִּביט? ָה ֵרם ר ְ
ְר ֵאהְּ ,ב ַמ ָּב ִטי זִ יוְ ָך ְּכ ָבר ַחי;
תֹותי?
ִיחיֶ ה ַעל ִׂש ְפ ַ
ּדּוע לֹא ְ
ַמ ַ
״א ָּתה נָ בֹוְך? ֲעצֹם ֶאת ָה ֵעינַ ִים,
ַ
וְ גַ ם ֲאנִ י; ִהּנֵ ה ַה ַּליְ ָלה ַרד;
מּורה ִל ְׁשנַ ִים,
ֶח ְדוַ ת ָה ַא ֲה ָבה ְׁש ָ
רֹואהַׂ ,ש ֵחק וְ ַאל ִּת ְפ ַחד:
ִאיׁש לֹא ֶ
ַה ִּסּגָ ִלית ְּת ֻכ ַּלת ַהּוְ ִריד ַּת ְח ֵּתינּו
לֹא ְּת ַס ֵּפר ָּד ָבר ַעל ַמ ֲע ֵׂשינּו.
״רְֹך ַמאי ֶׁש ַעל ְׂש ָפ ְתָך ַה ְּמ ַפ ָּתה
ָּב ְס ִריַ ,אְך טֹוב ִל ְטעֹם אֹותֹו ַע ְכ ָׁשו;
אֹותם;
לּומים ְק ָצ ִרים ,נַ ֵּצל ָ
ָה ֲע ִ
ָאסּור ִל ְכלֹא ֶאת יָ ְפיְ ָך ַל ָּׁשוְ א:
לּובם
ִאם לֹא נִ ְלקֹט ְּפ ָר ִחים ְּב ִל ְב ָ
טּובם.
ְִיּבלּו ִּבן ֶרגַ ע וְ ְִיכ ֶלה ָ
עּורה,
מּוטה אֹו ְּכ ָ
יׁשה ְק ָ
״מּול יְ ִׁש ָ
יחה,
רּודהּ ,גַ ָּסהַּ ,ד ַּלת ִׂש ָ
ּבּורהְ ,צ ָ
ָ
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חּוׁשהָ ,ק ָרה,
ֻמ ָּכה ְּב ִׁשּגָ רֹוןְּ ,כ ָ
יחה,
ּוצ ִח ָ
ִעּוֶ ֶרתְ ,מיֻ ֶּב ֶׁשת ְ
אּולי,
ָהיָ ה ָראּוי ֶׁש ְּת ַה ֵּססַ ,
ּזּורי?
ַאְך ָל ָּמה זֶ ה ָּתבּוז ְל ִח ָ
יֹוקנִ י;
עֹוכר ֶאת ְּד ָ
״אין ֶק ֶמט ָה ֵ
ֵ
ֵעינִ י ָה ֲאפ ָֹרה ַק ַּלת ַמ ָּבט;
הֹולְך וְ ַרב ִעם ַה ָּׁשנִ ים,
יָ ְפִיי ֵ
ּגּופי ְִיל ַהט;
ְּב ָׂש ִרי ָע ִדיןְ ,ל ַׁשד ִ
יָ ִדי ַה ֲח ָל ָקה – ִהּנֵ הְ ,ר ֵאה נָ א –
ִּת ַּמס ְּב ַכף יָ ְדָךִ ,אם ְּת ֻמ ֶּׁשּנָ ה.
״ה ְק ֵׁשב ִלי וְ ֶא ְקסֹם ְלָך ִסּפּור,
ַ
אֹוְּ ,כמֹו ֵפיָ הֶ ,א ְפ ַסע ַקּלֹות ַּבּגַ ן,
ימפֹותְּ ,ב ֵׂש ָער ָסתּור
אֹוְּ ,כמֹו ַהּנִ ְ
ימן;
הֹותיר ִס ָ
ֶא ְרקֹד ַעל חֹול ְּב ִלי ְל ִ
לּולה:
רּוח ֵאׁש ְצ ָ
ָה ַא ֲה ָבה ִהיא ַ
ׁשֹוק ַעתֶ ,א ָּלא ִמ ְת ַע ָּלה.
ֵאינָ ּה ַ
״ר ֵאה ֵאיְך ַה ְּפ ָר ִחים ֶׁש ִּמ ַּת ְח ַּתי
ְ
ּתֹומ ִכים ִּבי ְּכמֹו ָהיּו ּגִ זְ ֵעי ֵע ִצים;
ְ
אֹותי ִא ָּתּה
יֹונָ ה ַר ָּכה ִּת ָּׂשא ִ
תֹוב ֵילנִ י ֶאל ְמחֹוז ֶח ְפ ִצי;
וְ ִ
ִיּת ֵכן
ַק ָּלה ַא ֲה ָב ִתי; ֲה ָ
ֶׁש ַּמ ָּׂש ָאּה ְִיכ ַּבד ַעל ֶע ֶלם ֵחן?
״ה ִאם ִל ְּבָך ָמסּור ְלזִ יו ָּפנֶ יָך?
ַ
ֹאלָך ֶאת יְ ִמינְ ָך אֹווָ ה?
אֹו ִאם ְׂשמ ְ
ִאם ֵּכןַּ ,ב ֵּקׁש ַל ִָּשוְ א ֶאת ִמ ְכ ַמּנֶ יָך,
ּוקבֹל ַעל ַהּגְ נֵ ָבה.
רּותָך ְ
ּגְ זֹל ֵח ְ
נַ ְר ִקיס ַע ְצמֹו נָ ַטׁש ָּכְך ֶאת ַע ְצמֹו,
2
ּומת ְּכ ֵדי ִלנְ ׁשֹק ְל ֵצל ַצ ְלמֹו.
ֵ

2על פי האגדה התאהב העלם נרקיסוס ,או נרקיס ,בבבואתו שבמים ,מת בייסורי אהבתו והפך לפרח הנושא את
שמו.
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״ל ִּפיד ְלאֹור יֻ ַּלדֲ ,ע ִדי ְלז ַֹהר,
ַ
ַמ ְט ָעם ְל ֶמ ֶתק ,נֹוי ְל ַא ֲה ָבה,
ּומ ְעיָ ן ְלט ַֹהר:
ִא ָילן ְלעֹז ַ
ּתֹוע ָבה:
ִקּיּום ְל ֵׁשם ַע ְצמֹו הּוא ֵ
ּגַ ְל ִעין ֵמ ִפיק ּגַ ְל ִעין ,וְ י ִֹפי – ֵחן;
חֹוב ְתָך ּגַ ם ֵּכן.
ַמ ֵּלא ַא ָּתה ֶאת ָ
ּדּוע זֶ ה ִּת ְׂש ַּבע ִמּטּוב ַה ֶח ֶלד
״מ ַ
ַ
טּובָך?
ִיׂש ַּבע ַה ֶח ֶלד ִמ ְ
וְ לֹא ְ
ָע ֶליָך ְל ַצּוֹות ַל ֶּט ַבע יֶ ֶלד
מֹותָך;
ְּכ ֵדי ִל ְחיֹות ּבֹו ַא ֲח ֵרי ְ
וְ ָכְךַ ,על ַאף ַה ָּמוֶ ת ,לֹא ָּתמּות
ֶא ָּלא ִּת ְחיֶ ה ְּב ֶצ ֶלם ִּוב ְדמּות.״
יע
ָה ֱא ִל ָילה ֵה ֵח ָּלה ְל ַהּזִ ַ
ִּכי ַה ְּצ ָל ִלים נָ ְטׁשּו ֶאת ִמ ְׁש ָּכ ָבּה,
וְ ִט ָ
יע,
יטןֶׁ ,3ש ַהחֹם אֹותֹו הֹוגִ ַ
נָ ַתן ַּבּזּוג ֵעין ֵאׁש וְ ֶל ָה ָבה;
ָר ָצה ֶׁש ְּב ִר ְכּבֹו ִינְ ַהג ָאדֹונִ יס,
ְּכ ֵדי ְל ִה ְׁש ַּתעֹות ְּכמֹותֹו ִעם וֵ נּוס.
ְּבלֹא ֶח ְמ ָּדהָ ,אדֹונִ יס ַהּגִ ּבֹור
יה ְּב ֵא ָיבה ֵעינַ ִים,
ֵמ ִרים ֵא ֶל ָ
ַמזְ ִעים ּגְ ִבינִ ים ַה ַּמ ְח ִׁש ִיכים ֶאת אֹור
ָּפנָ יוְּ ,כ ַע ְר ִפ ִּלים ֵאת ַה ָּׁש ַמִים,
ּומ ְצ ַט ֵעק ְּב ֶל ִחי נַ ֲעוָ ה:
ִ
״א ֵלְך ִליַ ,חם ּפֹה; פּויָ הַ ,א ֲה ָבה!״
ֵ

 3טיטן הוא אחד מכינויי אל השמש הרומי.
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