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ֶרת, ֶ ָרָאה ְמֻאּשׁ ית, ֲאִני ָחׁש ַהׁשְ ּפֹה, ַעל ַקְרָקע ְקַלּסִ
ָהֶאְתמֹול ְוַהּיֹום ּדֹוְבִבים ְוקֹוְסִמים ִלי יֹוֵתר.

י ֶקֶדם יִצירֹות ִמּנִ ף ּבִ י ָהֵעָצה, ֲאַדְפּדֵ ַעל־ּפִ
ׁש. ֲענּוג ְמֻחּדָ ָכל יֹום ּתַ ָיד ֲחרּוָצה, ְבּ ּבְ

ילֹות ַמֲעִסיק אֹוִתי ָאמֹור ַאֶחֶרת — ּלֵ ֲאָבל ּבַ
ל. פּול ּוְמֻכּפָ ר ּכָ חֹות ִלּמּוִדים, ֲאָבל ֹאׁשֶ ְקָצת ּפָ

ּצּוָרה  ן ּבַ ֶעֶצם ֶזה ֹלא ִלּמּוִדי ְלַעֵיּ ה ּבְ ְוָלָמּ
ֵרְך? מֹוַרד ַהּיָ ד ּבְ ד, ְלַהְנחֹות ֶאת ַהּיָ ל ׁשָ ְחֶמֶדת ׁשֶ ַהּנֶ

ֶוה,  ב ּוַמׁשְ ׁש; חֹוׁשֵ ִיּ ה ַמהּו ַשׁ ַרק ָאז ֲאִני ַרק ָאז ֲאִני ָחׁש ּוְמַגֶלּ
רֹוָאה. ָיד ׁשֶ ַעִין נֹוַגַעת, נֹוֵגַע ּבְ רֹוֶאה ּבְ

ַנִים, ּיֹום ִהיא ּגֹוֶזֶלת ִלי ֶרַגע אֹו ׁשְ ִתי, ִאם ּבַ ַיְלָדּ
עֹות. עֹות ַעל ׁשָ ילֹות ַמְחִזיָרה ִלי ׁשָ ּלֵ ֲהֵרי ּבַ
יֵנינּו ִקים; ִלְפָעִמים ֵיׁש ּבֵ ַמן ִמְתַנְשּׁ י ֹלא ָכל ַהְזּ ִכּ
ֶמת — ֲאִני ְמַהְרֵהר. יָחה ְרִציִנית. ִהיא ִנְרּדֶ ׂשִ

י ְרּתִ ַתִים ִחּבַ ֵחיָקּה ֹלא ַאַחת ְוֹלא ׁשְ ֲהֹלא ּבְ
ּה ּבָ ה ַעל ּגַ ע ַקּלָ ֶאְצּבַ י ּבְ יִרים, ְוָטַפְחּתִ ׁשִ

ֶמת, ָנה ְונֹוׁשֶ ׁשּורֹות ֶהְקַסֶמְטִרים. ִהיא ְיׁשֵ
יָה ֶהָחם חֹוֵדר ִלי ָעֹמק ֶלָחֶזה. ֶהֶבל־ּפִ

ַעם ר ֵאיְך ֵאי־ּפַ ר ְוִנְזּכָ ְוָאמֹור מֹוֵחט ֶאת ַהּנֵ
ּלֹו. ִריּוְמִויִרים ׁשֶ ְך ֶאת ַהּטְ ש ּכָ ֵרת ַמּמָ ׁשֵ
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י ְבּתִ ׁשַ ּיָ רֹוָמא! זֹוֵכר ָיִמים ׁשֶ ה טֹוב ִלי ּבְ ּמָ ּכַ
ּיֹום ָהָאֹפר, לּוא ּבַ ֶאֶרץ ָצפֹון, ּכָ ּבְ

ַמִים, ָ ֲעכּוִרים ּוְכֵבִדים ָרְבצּו ַעל ֹראִשי ַהּשׁ
ֹלא ֶצַבע ּוְדמּות, ָעֵיף, מּוָקף עֹוָלם ּבְ
ִביִלים ְדָמָמה ְשׁ ַעְצִמי, חֹוֵקר ּבִ ע ּבְ ּקָ ְמׁשֻ

ה ֵכָאה. ְוִאּלּו ַעּתָ ל רּוִחי ַהּנְ ֲאֵפִלים ׁשֶ
אֹורֹו ֶאת ִמְצִחי, ַהר אֹוֵפף ְבּ ָרק ַרב־ַהֹזּ ַהָבּ

ים. ּלִ ֶפּבּוס קֹוֵרא — ְוצּורֹות ּוְצָבִעים ִמְתּגַ
ְיָלה, א ַהּלַ ים, ּבָ ְצִליָליו ָהַרּכִ ְצלּול־ּכֹוָכִבים, נֹוֵגן ּבִ

פֹוִני. ַהר ֵמִאיר ִלי יֹוֵתר ִמן ַהּיֹום ַהּצְ ְוַהּסַ
מּוָתה? ֶזה ֲחלֹום? ַהֻאְמָנם  ן־ּתְ ֵאיְך ָזִכיִתי — ַוֲאִני ּבֶ
א? יֶטר ַאּבָ רֹוִזי, הֹו יּוּפִ ֵביְתָך ָהַאְמּבְ ַאְרֵחִני ּבְ ּתְ

ה ְתִחּנָ ב, ּפֹוֵרׂש ְזרֹועֹוַתי ּבִ ּכַ ה ּפֹה ֶאׁשְ ִהּנֵ
יֶטר ְקֶסְניּוס! ָמֵעִני, הֹו יּוּפִ יָך: ׁשְ ְרּכֶ ִלְלּפֹת ֶאת ּבִ

ה, י יֹוֵדַע: ָחְטָפה אֹוִתי ֶהּבֶ י ֵאיֶנּנִ ֵאיְך ִנְכַנְסּתִ
רֹוִמים. ּמְ ַרְקִלין ּבַ ֵהִביָאה אֹוִתי ַהּנֹוֵדד ַלּטְ

יָת ָעֶליָה ּבֹור ִצּוִ ֶבר ּגִ ְוִכי ְלָהִביא ְלָכאן ֶגּ
ָכִרי! ׂשְ עּות ּבִ ֵצא ַהּטָ ְוִהיא ָטֲעָתה? לּו ּתֵ

ת ֶחֶסד, ָך, ַנֲעָרה ַרּבַ ּתְ ם פֹוְרטּוָנה ּבִ ְוֵכן ּגַ
ִנְדַבת ְלָבָבּה. ָיָדּה ּכְ נֹות ֻמְפָלאֹות ּבְ ַמּתָ
ן, ִליֵכִני, ִאם ֵכּ ְשׁ ה? ַאל ַתּ ָהֵאל ְמָאֵרַח ַאּתָ

ָך ְלָעְמֵקי ֲאָדָמה! ּלְ ִמְמרֹום ָהאֹוִליְמּפּוס ׁשֶ
ׁשֹוֵרר?" ְמַחל ִלי. ֲהֵרי א, ַהְמּ ׂ ה ִמְתַנֵשּ "ַאָתּ

ִני הּוא ְלָך. אֹוִליְמּפּוס ׁשֵ יטֹול ּכְ ׁש ַקּפִ ִמְקּדַ
ּיֹוִליְך אֹוִתי ֶהְרֵמס יֶטר, ַעד ׁשֶ אן, יּוּפִ ֶהה ּכָ ן ְוֶאְשׁ ֵתּ

ִתים. ה — ִלְמחֹוז ַהּמֵ ֵני ֶקֶבר ֵקְסְטיּוס ּוְלַמּטָ ַעל־ּפְ
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יֵמי ַיְלּדּוֵתְך, ֲאהּוָבה,  ּבִ ֶרת ׁשֶ ַאּתְ ְמַסּפֶ ׁשֶ ּכְ
ָזה ָלְך, ְך ּבָ ִריֹות, ְוִאּמֵ ֹלא ׁשֹוַבְבּתְ ֶאת ֵלב ַהְבּ

ְלְתּּ — ֲאִני ַמֲאִמין ָלְך. ַדְלְתּ ּוָבַשׁ ר ָגּ ַעד ֲאֶשׁ
ה יֹוֵצאת ּדֶֹפן. ַיְלּדָ טֹוב ִלי ַלְחׁשֹב ָעַלִיְך ּכְ

ֶפן ֲחַסר צּוָרה הּוא ְוֶצַבע, ַרח ַהּגֶ ְך ּפֶ ּכָ
. ח ֵלב ָאָדם ֶוֱאֹלהַּ ַמּ יל ְיׂשַ ִהְבׁשִ ַאְך ֵעָנב ׁשֶ

IX אלגיה

ְפִרי, ָאח ַהּכַ ְסָתִוית ְמַהְבֶהֶבת ָהֵאׁש ּבָ
ֵעָרה. ִריָקה ֵמֲעֵצי ַהּבְ ׁשְ ֶצת, עֹוָלה ּבִ ְצּפֶ ִמְתּפַ

רֹור ַהּצְ י ַעד ׁשֶ ְפַלִים; ּכִ ּה ּכִ ׂש ּבָ ָהֶעֶרב ֲאִני ׂשָ
ה ָהֵאֶפר, ְגָבּ ִיּ ל ְלֶפָחם ְוַעד ֶשׁ ִיְתַאּכֵ
חּו ָהֵעִצים, ִתי. אֹו־ָאז ִיְתַלּקְ בֹוא ַיְלּדָ ּתָ

ְיָלה, ַחם ְולֹוֵהט. ְוַחם ִיְהֶיה ַהּלַ
ב ַאֲהָבה ּכַ ׁשְ ים ַעְמָלִנית ִמּמִ ּכִ ׁשְ ָמָחר ּתַ

ה ֵמָחָדׁש ֶלָהבֹות ּבֹוֲערֹות ִמן ָהֵאֶפר. ּוְתַלּבֶ
רֹון ָשּׁ ִכּ נֹות ַבּ ל ַהָבּ י ָחַנן אֹוָתּה ָאמֹור ִמָכּ ּכִ

מֹו ַעד ֵאֶפר. ַקע ּכְ ה ֶזה ׁשָ ַעּתָ ֲענּוג ׁשֶ ְלַלּבות ּתַ

X אלגיה

ַאר ׁשֹוֵעי ֶאֶרץ ַסְנֶדר, ֵקיָסר ְוַאְנִרי ּוְפִריְדִריְך ּוׁשְ ֲאֶלּכְ
ָתם, ִהּלָ ב ִלי ֲחִצי ּתְ ים ָהיּו ְלַנּדֵ ׂשִ ׂשָ

י ְולּו ַאְך ְלַלְיָלה; ּלִ ה זֹו ׁשֶ י ָלֶהם ַעל ִמּטָ ְרּתִ לּו ִוּתַ
ִנים!( ָהֶדס ָחַטף. ם )ִמְסּכֵ ּלָ ֲאָבל ֶאת ֻכּ

ת ֲאָהִבים ֲחִמיָמה, ִמּטַ ַמח ּבְ ה, ׂשְ ִאם ַחי ַאּתָ
ַמְרֶמֶרת. ֶטֶרם ָיֹלקּו ֵמי ֶלֶתה ֶאת ַרְגְלָך ַהּצְ ּבְ
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י סֹוֵבל, ְוִראׁשֹון ְלָכל ֵאֶלה ֵאיֶנּנִ ֵיׁש קֹולֹות ׁשֶ
ָלִבים; ֵהם קֹוְרִעים ֶאת ָאְזַני. קֹול ְנִביַחת ּכְ

א אֹוִתי ַנַחת ֶלב ֶאָחד ְוָיִחיד ְמַמּלֵ ַרק ּכֶ
ֵכִני. ל ׁשְ ְלּבֹו ׁשֶ קֹול, ּכַ הּוא נֹוֵבַח ּבְ ׁשֶ ּכְ
ִהְצִליָחה ַעם ָנַבח ַעל ֶחְמַדת־ְלָבִבי ׁשֶ י ּפַ ּכִ

יר ֶאת סֹוֵדנּו. ַלְחֹמק ְלַחְדִרי, ְוִכְמַעט ִהְסּגִ
ָאה! הּוא נֹוֵבַח ַוֲאִני אֹוֵמר ְלַעְצִמי: ִהיא ּבָ
י. ָאה, ּתֹוֶחֶלת ִלּבִ ּבָ ִמים ׁשֶ ּיָ ר ּבַ אֹו ִנְזּכָ

מגרמנית שמעון זנדבנק

הערת המתרגם
אלגיה V: ה"טריומווירים" הם שלושת משוררי האהבה הרומיים קטולוס, פרופרטיוס וטיבולוס.

אלגיה VII: יופיטר קסניוס הוא יופיטר באספקט שלו כאל הכנסת־האורחים. קבר קסטיוס ברומא 
הוא גלעד בצורת פירמידה הניצב בסמוך לבית העלמין הפרוטסטנטי.


