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  ילנה שוורץ
  

  קינתיה
  

  

, רופרטיוספ גיבורת האלגיות של ,המאה הראשונה לפני הספירהן קינתיה היא משוררת רומית מ

לתרגם ניסיתי ו אך בכל זאת נשתמרשיריה לא .  כי אם במזגה הרעה בכישרונ רקה לאנודעש

       .אותם לשפה הרוסית

  
  

  הספר הראשון
  
I . אל השפחה  
  

 ן מָ ְר�ָ  �ִמְ�ַחתְ�נִי ִלי 

 ,ַהִ�ְצע�ן ִ�ְ�ָפִתי ְלַהְרִ�יעַ 

  ִלי ַמָ!ִעים וְָהִביִאיַחְ�ִמי

 ַ      .$ַיִן ַחם#�ס נ"ן �ַ חְ י

  

 ,ַה$�ם#ֹל ף טֵ ַהֶ�ֶ�ם ��

�ְגְלִבים ַמְקִ�יִאיםַ�ַ 

  ר�ָמא ְ#ֶעֶבדַעלַמְצִליף 

 .ְ�נֵָבה�ְ ֶ�,ְִתַ�ס 

 

 .ל"בַהֻ�ִ#י צ�ֵעק ַ�#ְ 

 !ְמַקְ�ֶקֶ�ת, ִצ��ר ֲאר"ָרה

 ,�ְרֵצנ" ָקְפ/ה ַ�ַחת ֶ�ִ�ָחה ְרֻטָ�ה

�יֶרנִֶאים, ָ�ָרח�ק, וְַרק ָ�םִ�ַ 

 

 .ִלְגי�נ�ת נְִלָחִמים ַ�ַ�ְרָ�ִרי

 ְ�ת�2 נְִקיֵקי ֶהָהִרים ֵהם ְ#מ� ֶזֶרת

 ָהר�ֶעֶדת ְזַמן ַמה ַ�ְ�ִסיָסה

       . ְ#ָבר ִמְתַאֶ�נֶת�"ָפההַ ְ#�ֶ 
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 ֵמע�ָלם 3א נ�ַלד ְ�ר�ָמא

 , ָ#מ�נִיֲהַפְכַ�2ֶ�ן /ָדם 

 ְל/ן 5�ֶא ֶאְסַ�ֵ#ל ַה$�ם

 .ַה#ֹל א�ִתי ְמק�ָמם

 

 .ַהֻ�ִ#י ֲעַדיִן צ�ֵרחַ 

 ,ֲעל"ָבה ִהיא ַמְ�נַת ֶהָעל"ב

ְ ַמֲהִרי   . ָה/ָמה,  א�ת�ִחנְִקיו

  �ַחר 2#ָ, ַה$ָרֹק 6ְ�ַָמע�ת יָצ"ףַה�"ִפיף

  .ִחנְִקיה"ְ#ָכל ָהֶאְפָ�ר  ַמֵהר ַא2, ֲאַק7ְֵל2

 

 ,ַח$ָה�ף נֶֶפ� : ַהַ�ְרְזִבים נ�ֲהִמים

 .�ֵהב א� ָ�נַב 3א יֵֵצא ֵמַהַ�יִתמְ 

 ַל8ָוְא ַ�ֻ�נ6ְָק מ"ֵלנ"

 .3א ְמַכִ�ים ָהא�ר ַהָ#ה"י

  

II   

    :ָלר"חַ  ִמ�7ָתיוז�ֶרה ֶאת ב /ִבי �"

 – .ו3ְא ָ#ָכה, /ַמר, יֵ� ִלְחי�ת ָ#ָכה –

 ,ַאָ�א, /ַמְרִ�י ל�,  ט�ב–

 –. ֶלה'ַאָ�א,  ִלייְַ�,ֶהְ#ָבר 3א ֶזה 

 

 ,ַעל רֹא�� ַהַ�ְקִריחַ , ֲחס"ָדה, ַמִ�יָטה ֲאנִי

 .ָה/דֹם ִמ6ַיַעל ִ�יו , ַעל יָָדיו ַהְ�ֻע"ָת�ת

 ֶרַגעִ�ן  –: א�ֶמֶרת ֲאנִי ָלֲעָבִדים

 –.  ַלְ�ֵרָכה ַהְ#ִסילַהְ�ִליכ"

  

 ,    ��ְרִרים א�ת� ַעל ִרְצַ�ת ַה8ַיִ�

 ,ה"א ְמנ9ֶַה ְלֵה/ֵחז ַא2 ֵאין ְ�ַמה

 :ק�ֵלחַ  ִעם 6ְִמע�ָתיו ַעל ָ�נָיו 6ָמ�

  –! וְָח,ֵנִי ַמֲחִלי, ֵעקה"א צ�, יְַל6ֹנֶת 7ִ�ֶי
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 ִ#י ִ�ְהיֶה ָמז�ן ַל��ֶרנ�ת! 3א

 .,�ֵאף ַ!ְדָקנִייָא , ָהְרֵעב�ת

 ָה�ְריֵה ַעל ָה/ֶרנָה: וֲַאנִי ה�ָזה

 .ְמַס$ֵם ְלִעיַסת ְ#ֵבד�

 

 ,ֲאנִי ֶאְ�ַ�ֵ�ר, /ַמְרִ�י, ט�ב,  ט�ב−

 −. ֲאִבי ַהָ:ֵקן,  ֲאִבי ַהִ�ְסֵ#ןיה�

 ְ#ֶ�ַה,ֵָמר ִלֵ;ק �ף ֵאֵדי 6ָמ�

 . ִרַחְמִ�יְ�ִמ6ָהָעָליו 

 

  ֶאֶלף− �"ב וָ�"בְ�ִלִ�י ֲאנִי ְמִמיָתה א�ת� 

�ַעם וְע�ד ְ�ָעִמים ֶאֶלףַ, 

 ַעל ְמנַת ֶ�ֵאי ַ�ַעם ְ�פַֹעל

  .ְ�ַמֶ;ֶבת א�ת� /ִטיחַ 3א 

 

III . אל השפחה  

 !ֵאי2 ֵהַעְז�ָ , ַה8ְֵפָלה, ֵאי2 ֵהַעְז�ְ 

 ,הרָ ַהְ#פַ א�ָת2 3א יְַסִ�יק ְלֶגֶר� 

 ירִ יבֵ טִ לְ  ְלִאי� קֶ 2ְלַהִ>יא

�ַצְחֵצַח ל� ִ�,ָיו 8ֶ�ֶַתןְ�ֶ, 

  . ָלֶאְתי�ִ�י−ַעל ִ�י ֶצַבע נְַפ2�ֵ , א�

 ,��ַטְטִ�יֲאנִי ְ�ֵביִתי !  ַעַ:ת ַהָ�נִיםיה�

 ס ְ�ֶ�ֶקט ִ�,ַנְִ�יל"ט"ֶ�ל ק�ִ�יָריו 

 .וְַהְ�נ�ָרה ֵמַהִ�,ָה ֶאת ִצ7ִי ֶהֱאִריָכה

 ,ר�ַקַעת,  ִהְתָ�ְרָצה ֵמַהִ�ְטָ�חז"

�ָקֶרל ַעל ַהְ�ָלָטה ַהֻ�ְזֶהֶבת6ָג נ�ֵ�את ָ, 

    : ַעל ִצ7ִי−ר�ת ָעַלי י יְ�ִ הְרכָ ו6ְַ 

 !ְ:ר�עַ �ַחר 2#ָ ַעל הַ , ַעל ָהרֹא�

 −!  ֲהֵרי ִהיא י�ַדַעת− ָעִדין י�ֵתר וְָכא"ב וְִצ7ִי

 .ק וְַהָ;ִ�יחַ 9ָ רְ בֻ מְ הַ , ֵמע�ָר< ַהַ�ס
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  ַהַמְחֵרַ�תְ�א�ָת< ִאם ְלַטֵ�ן 

 ,א�ָת2 ִעם ַהָ�ָקֶרל ָהֲאִציִלי ְ�יַַחד

 ַ�ם /ז 3א יְִכ�ב ָל2 ְ#מ� ֶ�ָ#�ב ִלי

 ַהְ�ֻג8ֶֶמתְ�ַרְגֵל2  ְ#ֶ�ָרַמְס�ְ 

   .ָ�ִרְצָ�ה ֶאת ִצ�7 ֶ�ל ַ�ְל7ִ�ַי

  

IV .אל קופידון  

 ,ַהַ@ף ַהְ�ֻכ,ָף, ?ִע�ְ ָ#�ב ָ�ִמיד 

 .ַהְ�ֵרָדה #�ֶאֶבת− �ף ֶ�ָחְדָלה ָה�ֲהָבה 

 ְ�ַאְ�ָ�ְת? ִחִ!ים ְ�ֶ�ַפע

 ,ַקְמָצן ֶ�ָ#מ�?, /ז ַמ6"עַ 

 נְִ�ַענְ�ָ  ַצ"ָאִריַעל 

 "מ�2�ֵ ֶאת ַהֵחץ ְ�ָכל ַה#�חַ 

 ?ִהְגִליָדה ֲאֶ�רֵמַהְ�ִציָעה 

 ? ִאַ�ְד�ָ ֲאֶ�רא� ֶ�:ֹאת נְִקָמְת? ַעל 

 ,מ"ָטב ְל? ְ�ֵחץ ָחָד� ִלְפ�ֹעַ , ִאם ֵ#ן

 :�ל ִ�יַגע ִ�י, �ל ִ�ְקַרע, �ל ִ�ְמ�2ֹ ַה$ָָ�ן

 . ְ#ָברַר�נִקְ 6ִָמי 

 .ף ְל? יֶֶלדע", /ז �ל ִ�ְתַקְמֵצן

  

V . אל משורר צעיר  

 ?ֶאל ַה�"ָזה נְִטַ�ְל�ָ , סימ"טִ �ְ סֶ , ַמ6"ַע ַאָ�ה

 $ַָדיִםְמנְַפנֵף , ְמ�נְֵ�ף ַל8ָוְא

  ָמוֶת ַעדנְִמ�ְס�ָ . ִ�נְִקיַ�ת ַהִ�ְקָצב

ְ , ה�ֶ רְ טֶ א�לְ , ה�ֶ י�לִ קַ לְ   �טר�אֶ ו

 .ְ#ָבר 3א י�ַדַעת /נָה ִמְ�? ִלְברֹחַ 

 .�"ֵלי ְ�ִליָמָת< ֶ�ל ַה�"ָזה�ְ �ל ִ�ְמ�2ֹ ע�ד 

  ק�ל ַא6ִיר י7ֵ�ַ�ְִט ָעֶלי?- ֶ�ִאם 3א ֵ#ן 

 :"ְבִלי ָרצ�ן �ֹאַמר ְ�ַפְרֶהְסיָה

 ,ְלָכל ַהְ�ֻא8ִָרים ָ#מ�נִי"

 ,ַע:"ת ֵמַצח, ַלקַ�ֲעֵלי ַ�ְרצ"ף ֲחַלקְ 
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 ,מ�ַח ֶ�ל ִצ��ר וְָל��ן ְמַקְ�ֶקֶ�ת

  ֶ�ל ר�ָמאָהֲאֻרִ#ים ֶ�ַה$ִָמיםְלֵא7ֶה 

 −, ַ�ֲעָדִרים ְ�ֵלִמים מ�ִציִאים ֶאל ַהפ�ר"ם

 .ְ�מ"ָתה ֻמָ�ר�ת ָלנ"-ַרק ְ�נ�ת

�ַעם ָמַ�ְכִ�י נַַעל ְמַרְ�ָל< ֶ�ל ַה�"ָזהַ, 

 ַ� .ַעם ַקְרֻס7ָ< ָ�ַרְטִ�י

ֹ הו   ֶ�ַהַ:ַעםְ#ֵדי,  ֲאנִָ�ים ט�ִביםי

 ְסִ�יר" ִמֶ�,ִיהַ ִחי� ַמֵהר , ֶ�ל ָהֵאָלה יְַח3ף

ְ ַ�ם ל"ִח$�ת   ."ַ�ם ֶחֶרטו

  

VI . אל קלאודיה  

 . א�ֵהב א�ִתי ְ�ַלְדיָאט�ר: 3א ַ�ֲאִמינִי, ְקָלא"ְדיָה

 ,ָ�/ֶרנָהַמָ�ָלה ִליִ�ית 3א נַָחל ָהע�נָה ַה8ְ ז" 

 :ֲאנִי ְ#ָבר ַ�ת �ְרָ�ִעים וְה"א ָצִעיר יְֵפה �ֹ�ר

 ,ָעצ"ם וְָעצ"ב, ע�ר-ֵ#ֵהה, ה"א ָ�ת"ל וְיָָ�ר

",��יל� ֶ�ל ֲחנִיַ�ַעל נָָ�א ָ�ח�ת ַצ7ָק�ת ִמִֶ. 

 ,ָ�ֵעינַיִםא�ִתי  ָ�ִמיד ְמַחֵ��, ה"א א�ֵמר, ַ�ִ;ְרָקס

 .ַא2 3א יְִמָצא ְלע�ָלם ִ#י ֵאינֶ,ִי נְִכנֶֶסת ְלָ�ם

 ,6ֶ�ֶַלתה"א ְ�ֶרֶדת ַה6ְִמ6"ִמים ָ�ִמיד נ�ֵק� 

 .ַה,�ֶצֶצת ַחְר�� ה  ַעלנְִ�ַען, י�ֵ�בֶעֶרב ָ�ֵלם 

 ה"א נ�ֵ�ם ִ�ְכֵבד"ת 6ֶֶר2 ַהֶ�ה "ַמִ�יט ִ�י

 ...ַ�ם 9ֵ�ֶַבל, ַ�ְ��"ָקהַ�ם 

 .ַהְ��ֵהב 7ִ�ֶי צ�ֵחק ִמֶ�," ַעד 6ְָמע�ת

 .ַאְ� י�ַדַעת,  ה"אַ�ְחָדן: ְ�ָפנָיוו6ַַאי 3א 

 ָ#ל ַהְ�ָגִמים 7ָ#ֻם ְ�ת�כ� ִהְטִמיעַ 

 .ֵמַהַח�7ןיָָ�ר "ְלַמְרֵאה ַהְ�ַלְדיָאט�ר ק�ֵפץ 

 ,  ַהְ�ַלְדיָאט�רא�ֵמר, ַלְ;ָרביָעה ְ��"ָקה ַמְפרִ "

2�ֵ� ,ָסֵפק ִאם ָא�"ב ְלַגְליָה, ִאם ָ#ָכה ֶזה יִָ

 , ְ#ק�ֵדםְ�ִה7ָהְ�ִלי ְ#ָבר ַעְכָ�ו ֲאנִי ְמנֵַ!ַח 

 ".וְָזִריז יְִ�ַחט א�ִתי ע�ד ְמַעט ֶאָחד ְמֻמ7ָח 

  :יָטה ��ִ�ְקִריר"ת ֲאנִי ַמ�ִ ? ַמה ה"א ָמָצא ִ�י
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 . ַהֵ#ה�ת ָהֲעצ"מ�ת וְֵעינֵי ַהְ!ִבי יָָדיו�ַֹהק

 :ְמַתְעֵ�עַ ק"ִ�יד�ן , ְקָלא"ְדיָה, ַמה 7ֲַע��ת

 א�ֶהֶבת 6ְַחִליל ֵקֵרַח , ַהִ�ְסֵ#נָה, ֲאנִי

�ְסַ�ֵ�ר ְ#מ� ֶעֶבד 6ַל ֵמֲאח�ֵרי ַה6ֶֶלתִ�ֶ 

 !ְרִ�י ָהר�ֵצחַ �ָ : ְ#ֵדי ִלְצעֹק �ַחר 2#ָ

 : ִלי ְלָגְר��ֲחָבלא"ַלם , ֲאנִי ָרָעה

 ַחיִל- ָמַתי יְַח�ֹק ִ�י �"ב ָ#ֶזה ֶ�ן

 ...וְַעְרִפ7ֵי ִזְקנָה ִה,ֵה ִה,ָם ְ#ֶהֶבל

 ...ֵמֵעין ְזֵאב ָ�ֵבַע וְִכְבָ�ה ַלחֶֹרף

 ,וְִאם יְִקַמל ֵמ�ֲהָבה, ֶאת י9ִ"ָריו ֲאנִי ַמֲאִריָכה

 ֹ �  ?ִ�יִדיתַ , ְקָלא"ְדיָה,  ֵ#יַצד ִלְחי�ת /ז− ָה/ֶרנָהל ַעל יִ

  

VII .  

 ,ת�ַ�ְ#חהַ , ָ�ֶכןְמַק,ְ/ה ֲאנִי 

 ,ַ�ַ�יְא וְַגם ָ�/ח"��ֲעט�ת ַאֶ�ן 

��ֵרר ִה7ַת ַה9ַַהר ֵעינְֶכן3ֶבן , 

�ֶראֵעֶדרְ#מ� , ְ#מ� ס"ס�ת ַאֶ�ןֶ . 

 ,י ַ�ַ!ד ָעַמְדִ�יַ�ַעם �ַחת ֲאנִ 

 ...ִהְסַ�ַ#ְלנ", ֲחֵבָרה א�ִתי ֵהִבי/ה

 ֶא7ָא ִהיא ִהְתַ�ֲעָמה ְלֶפַתע

 ִהְתָ�ְרָצה ָקִדיָמה, ְ�ִר;"ד ָ�ר"עַ 

 .וְָ�ְכָחה ִמֶ�,ִי, ְ�ִעְקב�ֵתיֶכן

 ,ִהְת��נַנְִ�י ְ�ִע""ת ְ�ָפַתיִם

 הַ�ָ�נִים ֶ�,ְִ�ְמט" ַהִ!6ָ 

 .�6�ֶַמה ְלַמ9ֵַכת ַ�ְחָקן ִ�י� 6ָ�ַא

 ֶאת ַהָ�ר ַהַחי ַאֶ�ן ִרַ@ְ�ֶ�ן

 ,"ְזַלְלֶ�ן ֶאת ְ�ָ�ר� ַ�ֶחנֶק

 ,ְ�ָדמ� ַהְ�ַפְכֵ�2 נְִ�ַטְפֶ�ן

 ִ�ְכְלֶכן ְ�ַפְכֶ�ן ְ#מ� ֶעֶבד

 .ָה�ְמפ�ָרה  ִ�יָעףֶ�ְ�ר�ֵקן

 .ֵכן ָצִפיִתי "בְ ָעַמְדִ�יוֲַאנִי 
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 ַה$ַָדיִם: ָרִאיִתי ְ�ֵביִתי

�ַצע ַעדְ�ר"ט�תדיֵממו ֶ . 

ָ תִ ינְ קִ , ִהיז�  :ְמנַת ֶחְלֵק2 נ�ֶאֶ�ת, הי

 ַאְ� י�ַדַעת ְלמ�ֵטט ָ#ל ֶרֶג�

    ת  נֵ ק�"�ְל�ף תְ , ַעל ַעְצֵמ2 ִ�ְלַבד

 . ִמֵ�2 ַהח"ָצה ָלע"ףִ�ְ�נִי3א 

  ...ֵרי ַהָ�ר ַאְ� 3א ָ�ר"ִציֲער"ָמה �חֲ 

  

VIII .קרתניתאל ה  

 ,י�ֵצאת �ְבֵדָרה, ֶ�ָ�א 3א יַָדְע�ְ 

ָ תִ ינְ ֶעְל��נָ< ֶ�ל קִ   :ה נ�ָרא ה"אי

 ...ה ְ#ָ�ִפים ַרִ�ים י�ַדַעתיָ תִ ינְ קִ 

ָ תִ ינְ קִ יֵ� לְ   ה ְצָמִחים ָ#ֵא7ֶה  י

 ,ֶ�$ְִפל" ָ�נַי2ִ וְיְַ�ִחיר"

 ,ם ְ�ַ�ֲהִקי י�ָמם וַָליְָלה�ַ 

 ַהֶ@ַבח יְִגרֹף ָחְטמ� ְ�ַתְבִ�יַלי2ִ

 ,ֵמ�ַחר ֶ�ֵ#ן ֲאַק7ְֵלה"

 וְא�ָת2 יְַרֵ�א ַעד ָמוֶת

  . ַה$ָד"עַ  27ְ�ֶַהִ�ְצִרי

  

 ,ָמל"חַ  ַמ7ָח, ַה�#8ִר ַה#"ִ�י�ף 

 ,ֶ�ְ�ֶדֶר2 ֲאֻרָ#ה ָל�ֲהָבה ָ#ֵמ<ַ 

 .א ֲאִפ7" 3א יָב�א ֵאַלי2ִה"

 ,ַ�ת ֲאַב6ְֶרהָ ,  ָל2ִהָ:ֲהִרי/ז 

 .ְ�נִי ָל< ָמנ�חַ , היָ תִ ינְ ִ�ְכִחי ֶאת קִ 

 .ֵאינִי נ�ֶקֶפת ֶאְצַ�ע, 2#ָ א� 2#ָ

 ,וְָהיָה ִאם ִ�ְגְרִמי ִלי נֶֶזק

 . י"ִ�יֶטר א�ָת2יֲַענִי�, 6ְִעי ָל2

ָ תִ ינְ קִ ֶעְל��נָ< ֶ�ל    .ה נ�ָרא ה"אי

1974  
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  הספר השני

I   

 .ֵליל ִדיונִיס"ס ֵהֵחל: ֵאֶפר ָה/ב�ת ��ֵפחַ 

ִ קְ סְ אֶ ַל$ִ�"� ָסְגר" ַה7ַיְָלה ָ#ל ַ�,ֵי הַ   ,יןילִ ו

 .נַַער �ְלמ�ִתי, ם ��ֵתת יָוֵן וְֶקֶצף ַ�ְ#ח"ס�ָ 

 ,ָה/ִביב רעֵ "ְבַק7ַַחת ַהַ�,ִים , ַליִל- י�ם ְ�וֵה

",� ,ָ�ָרק וְח2�ֶֹ, ִ�ְכָחה, �ֹץ ָ�חֹר נִָ�ר ִמֶ

   . ַהַח$ִים ֶאליְַחזֹר ַה7ַיְָלה �"ב "ַבֶ:ה ��וֵעַ ה"א 

 ִאם ַאָ�ה יֵ�"ת ַק$ֶֶמת, ְ�מ"ָתה א� ֶ�ן �ְלָמוֶת-ֶ�ן

  ,ְ�ַח$ֶי? ְ�ֻכ9ֶה, ְ�ֻכ9ֶה ִ�ְקר"ם יֶָמי?

 ת ר�לֶ גָ  ֶ�ִ�ְמצ"ָלה נ6ִַַחת ְמַכ9ִים ֶאת הַ ְ#ִפי

 .ֲאָבנִים וְִטין וְח�ל

 ,ָמוֶת ִמ6ְי�נִיס"ס ָלַמְדִ�י- ִ�ְכָחה וֲַחִצי

 ,ִעם ָהֵאל מ�ֵת2 ָ�מ"ִתי. ַרק ַהָ�וֶת ְמַטֵהר

 . ה"א יְִדֶאה ֵמַעל ַהפ�ר"ם וְיִ�ֹל ְ�ַגן נָע"ל

 :ָ�ַתִ�י יְוֵן ַה7ַיְָלה, ��ֵבעַ ִ�י יָוֵן ָ�חֹר ַעד �ְ 

  .ס ֲאַח2ֵ$א"רֶ גְ ִ�ְהיִי ַזָ#ה ְ#נַַער ִ#י זַ 

  

II 

 ִמי 7ִ�ְֶצִליֵלי ַהֲחִליִלית ַהְ�ֻרֶחֶקת

 �� ,וְַה,ְִחיַריִם ַק�7ת ֵמִמי�ֶאת ַא

 , ח"� ָהֵריחַ ֶאתִמי 8ְ7ַ�ִֶמיָעה ַמְזִמין 

 .י�ֵדעַ  ַה�"ִזיָקה 6ַֻ;$�ת

 ,ִמי ֶ�ַ�ֲעִמיד מ"ל� ַצ7ַַחת

 ָעָ�ן ָחִריף ֵמִריחַ , ֵריַח ַ�ְבִלינִים

 ,וְנ�ֶטה ֵאֶליָה ֶאת ָהאֶֹזן

 .ַ�ִ�ְקרֶֹבתיֵ� ל� יַָדע 3א ַרק 

 "ְלָכל ֶאָחד ֵמַהח"ִ�ים ַה7ָל"

 ,ֶ�,ְִמָצא ַ�ֲעב"ר� ָעָמל וְטַֹרח
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�חַ  ה"א ְמסַ ָ�אֶאת ַהח"� הַ ֵ, 

 . ֵמח"ָ�יו 7ָ#ֻם ע�ֶ�ה ל� ָעַזר

 , יְכֶֹלת ַ�ַעלִ#יוָנִיה"א נ�ֵהג 

 : ְרַחב יַָדיִםַ�יִתַעל �ְחַראי 

 ,ְ#ֵלי ֶחֶרסמ�ִציא וְה"א − ֶ�ֶ�ם ָ�א 

 .3א ֶאָחד ֶא7ָא 7ָ#ֻם ֲאֶ�ר ַ�ַ�יִת

  

III 

 ?  ה ַה,6ִַַחתגָ ט�רָ סַ ֶמה ָחָד� �ְ 

 ?ם ַמה ,ַָסְעָ� 6ָר�ָמהְל�ֵ 

 7ָ#ֻנ" נְִדַחְקנ"/ְמנָם 

 ,ַ�ֶחֶלד ֲאח�ִריתֶלָחֵצר 

 "ָבָרח�ק ְ�ֵבית ֲאד�נֵינ" 

 .א�ר וְֶזֶמר, מ"ִסיָקה

 ,ְטָל�י ַהֶ:ַבח, /נ"

 ַ�ֲחִריץ ָחִ�ים זִיק וְֶרֶטט

 וְר�ֲעִדים ֵמַה$ָד ַהְ�ֻג8ֶֶמת

 ...ה ֶאת ַה6ֶֶלתֶ�ִ�ְפַ�ח ִלְרוָחָ 

 .ְ#ֶ�ַ�ְחזֹר יְִהיֶה ְמֻאָחר ִמ6ַי

 ְ��"ְב? ַלִ�יָרה �ַחר 2#ָ

 וֲַאִפ7", א�ִתי 3א ִ�ְמָצא

 ,ַהֶ;ֶברֶאת 3א ִ�ְמָצא 

 ִמֵ#יוָן ֶ�ַעל ְ�ַער ע�ָלֵמנ"

 יַד ַ�ְרֶזל ְ�ִעיָרה

 .ִמְת6ֶַ�ֶקת

  

IV .לאחר הביקור , אל קלאודיה  
     אצל סבתי החולה   

  

 ַהִאם א�ָת<

 ,ֶ�ָהיְָתה ִלי ְ#ַביִת

  ,ְ#ַע�"ד ַהָ�ו2ֶ ֶ�ל ע�ָלֵמנ"
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  ,ָ#ֶרָגע

 ,ק יְַב�"ִ�י 8ֶ�ֶַמןרָ חָ ֵמֵעין 

 ,ְליַד ַהַ�ְ�ק�ף ע�ֶמֶדת

 ,ְמַל"ָה א�ִתי ְ�ַמָ�ט ְמֻסָ�א

�נִי��ַמַעת ו3ְא ְ�ַ�ְ, 

  ."ִמְתנ8ֶֶַלת

  

V   

 . ָ�וֶן ָמָצאִתי�ְבנֵיַהְרֵ�ה ְ�ִ�יט"ֵטי ָהָהר 

 . ֵהַרְחִ�יַה:ֹאת ַ�ַ;ְרַקע,  ָ�/ָבקנְִגְלָתהַהִהיא ָהֶאֶבן 

 .ָ�ם ִ�ְ�ָתה ַה!"ָרה, �ֹה ַהֶ!ַבע ִהְקִסים

 .י ס�ֶחֶבתנִי ַלַ>ק וְא�ת� ַעל ַ��ִ ַה#ֹל ָזַרְקִ�י אֲ 

 , ְ�ֵעֶמק ְ�וָנִים "ָבָרק יֵָעְלמ"א"ַלי �ַחר 2#ָ

 , ִעם ָהנֵץ ַהַחָ�ה ְ�ַגל �ְבנֵי 6ֶֶר2 יִ��ג"

 .ִ#י ט�ֶעה ְ�ַק7"ת ִמי ֶ�,ְִכנַס ֶלָענָן ַעד ָמְתנָיו

  א�ָתן ַ�ָ@ֶבְרנָהְ#ֶ�ֶאְ��2ֹ: ִ�ְקוָהַא2 יֵ� ִלי 

�ה נ�ֵצץ#ַ ָ !- ְ�  . יִַ�יד יְַדָען- ! ָ�ה נִָדיר#ַ , י�ֵ לֶ  יִַ�יד 

  

VI    

 ,ֵהם ַעְצָמם צ�ִפים ְ�ִמְ�ֲחֵקי ָמוֶת

 −ְטָלִאים וֲַעָגִלים , ז�ְלִלים י�נִים

 ."ְמַקְ�ְקִ�ים ֶ�ֲאנִי ְמֻר8ַַעת

 .3א ָאַ�ְמִ�י ִ�ְדָבִרים ָ#ֵא7ֶה

  ר�ֵתחַ  ָמָרקָ�ַפְכִ�י, ֵ#ן

   

 .ֶאת ַהָ�ָרקיֵ� ִלי ְזכ"ת ִלְגמֹר 

�ַעם ֵהַטְחִ�י ְ�ָלק�ַח ֶ�ֶסלַ 

 .ֶהָחֶזה ֶ�ל ְ�ר"ט"ס ִ#ְמֻדַ�נִי

 . ָזְרק" ַהֲחָרִסים: #ֹה ֲחָבל ָעָליו

�ַעם ֵהַפְרִ�י ֵסֶדר ָהֵאר"חַ ַ:  

 ֶאת ָהרַֹמח ֶ�ל ָסִבי ָמַ�ְכִ�י
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 .וְָ�ַעְטִ�י ְלֵעֶבר ָהא�ְרִחים

 .ָבר ָ�ַכְחִ�י#ְ ? ָלָ�ה "ַמ6"עַ 

 ַ�ַ:ַעם ָהא�ְרִחים ִהִ�יט" ִ�י

 .וְ/ְמר" 5�ֶא יָב�א" ע�ד

 !וְא�ִתי ִהְ�ִמיצ" ְ#ז�ֶעֶמת

 .ַהְ#נ"ע�תַא2 ֲאנִי ְ#נ"ָעה ֵ�ין 

 ,ְמָ�ְרַתי �ף ְמֻרִ!ים ִמֶ�,ִי

 , 6ֶ�ֶַר2ֶאֱעקֹףנְָמָלה ֲאנִי 

  .ִ�יָקןִמִ�ינ�ק ֶא@ֹל ֶאת הַ 

  

VII בחוף הרחצה של ַ�איְִלי    

 ,צ�נַַחתַה8ֶֶמ� ִ�ְפָצִעים ְזֻהִ�ים 

 ַהֶ>ה ֶהָענֹג י�ֵרד ֵמָהֵרי

 .ְ�ח�ֵרת

 ַצְמר� ַהְ�ֻדְבָלל

 ,נ�ֵ�א 6ְַר6ַר וְח�חַ 

 .וְר�ֵעד

 ִמיֶ�ה" ָ#אן ִ�7ֵחַ 

 ַ�ח�ל ָהָרטֹב

 . 8ְנַיִם#�ַכב יָם לִ 

 ,�ְלָמוֶת- יֶָאה ַ#,ְִרֶאה ְלֵאל ֶ�ן2#ָ

 ִמְתַ�$ֶֶ�ת ֲאִפ7", ְ�מ"ָתה- ַ�ת, ַא2 ֲאנִי

 ִלְ�אֹף ָ�ִמיד נְִדיָפה ֶ�ל רֹעַ 

 ,ַמְחוִיָרה ר�ֶעֶדת, ְ�ד�ֶמה  ְלִ�יִתיָה

  ֶ#ֶלבְ#ֵעין נְִרֶאהוְֶלֱאחֹז ְ�ִבְלִ�י 

 ...ֵמנִיד ֶאת רֹא��"ֶ�,�2�ֵ 

  ,ַא2 ָלֵאל ֲאנִי ְמַצ$ֶֶתת

   . ִ�יֵרי ֶזֶמר ָזָהב ֶאתְ�ִח!���ֵפר שֶ 

 ,ַ�ֲהִליָכִתי ַהְ�ָעָרה ִמְ#ֵתַפי

  ,ִמְ�ַ�ְלֶ�ֶלת, ְ#מ� ִ�ְכִמ$ָה ְ#ֵבָדה

 ,ֶדְלִפי, וְָהִעיר ַהִ�ְלִ�י נְִרֵאית
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�ַחד נ�ֶ�ֶמתַ. 

 ,ַח$ַי ִמְת8ְ�ִַלים ְ�י�ַרת ַה,ְחֶֹ�ת

 . ַהָ:ָהב ְ�ָדִמי נַָס�"ְ�ָמ��ת

 ,ַה��ָרל ח"ֵטי ֶמִ�י-מ�ְ�כ�ת ֵאל�ת

 .מ�ְ�ִכים ַה$6ִַָגים ִמְכמֶֹרת נ�ֶצֶצת

 ָ�ַרַעד ֲאנִי מ�ֵחאת ִזיִמים וְנְֶחנֶֶקת

 "ְסִביִבי �ַחי ַהְ:ֻהִ�ים

 ִמְתַ�ְ�ִלים ַ�ַ!ַער, יםִמְתיְַ��ִ 

  .ֶ�ל ָמוֶת

  

VIII השיחה     

 ?ַהִאם יַָדְעָ� ַ#ָ�ה ַ�ַעְד? 7ַ�ְִמִ�י, יְוָנִי :ינתיהקִ 

�ִחיר ֶ�ל ַ�יִת ַ#ְפִרי א�ְת? ָקנִיִתיְ�ַ  

 ,ְקִ�יָ�אהַ ,  ִ#י ָחַ�ְבִ�י ֶ�ַאָ�ה

 , ָחְכַמת ְ�נֵי ֶקֶדםְמֻמ7ָא 

 ֹ  :ר ִלי ְלָהִבין ֶאת ַאְ�ָלט�ן ַ�ֲעז

 . יְוָנִית ִ�ְ�ֵלמ"ָת< ֵאינִי י�ַדַעת

 ,ינִ ר�דְ נְ סָ #ְ לֶ �,  ִ#י ָרִציִתי ֶ�ַאָ�ה

 , ַ�ְכנִיֵסנִי ְלס�ד�ת ִמְצַריִם

 ? נְִזַקְקִ�ילְ  ַא2 י�ֵתר ִמ#ֹל ֲהֵרי 

 .  ֶ�ְ�ָצר�ַתי ְ�נֲַחֵמנִי

 .ַאָ�ה י�ֵדעַ , ָ�ִעים ֶאְהיֶה ָמָחר ַ�ת �רְ 

 .ְ�ַלְ�ֵדנִי?  ַמה ֶ:ה ִ�יל ְ�ֶעֶצם

  − ֵאי2 ֲאנִי ִ�ְתא�ם ְזֵקנָה נְִהיֵיִתי 

 . ֲאנִי ֶאְתמ�ל ַ�ִח�"ִלים ָ�ַכְבִ�יִ#י 

 .ַ�ן ֶהְסֵ�ר?  ִליה ָמה ַעְכָ�ו ק�רֵ 

 

 :ַאְ� י�ַדַעת 3א ָ�ח�ת ִמֶ�,ִי     :יווני

 ,       ַל9ְָפר�ת ֵאין ַמְ�ָמע"ת וְתֶֹכן     

 .             ְזַמן ע�ֵבר ��נֶה ִלְבנֵי ְזַמ,ֵנ"

 ,ַלֲאֵחִרים �6ֵהר ה"א,  ז�ֵחל−ְלֶאָחד   
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 . ִאי� 3א י�ֵדעַ ְ�ִריָחהַ�ֲאִרי2        

  .  וְא"ַלי ֶאת ַ�ת ֶעְ�ִרים ְ�ֶעֶצם     

  

 ַ�ְמִ�י2 ִלְטחֹן ִלי ַמיִםִאם ַאָ�ה  :הקינתי

  יְִמְ#ר" א�ְת? א� ֶ�$ְַחִליפ"

  . נָאֲח�ֹב. ֶ@ַבח�ְ ר�ֵפא א� �ְ  

 

 , ְ�ֻכ7ִים ֲאנְַחנ"ןַ�ָ�א�ר ִרא�� :    יווני

 , נְַפֵ�נ" ְמַלְבֶלֶבת−י נִ �ֵ            �ְ 

 , ַמֲאִדיָמה ִהיא−י ִלי�ִ �ְ            �ְ 

 ,ְ�ִגיל ֶעְ�ִרים "ְ�מ�נֶה, ְרִביִעי       �ְ     

 "ְצֻהָ�ה �ֲחֵרי ֵ#ן, ַ�ֲעֶ�ה ְסֻג7ָה

 .ֵעת ָ;ִציר ְ�א�ג"ְסטלְ ְ#מ� ִחָ@ה 

 וָָהְל/ה ,  תפ"זה−�ַחר 2#ָ 

 ַה,ְָ�ָמה ְלִהְתַ�"ֵן ַח$ֶֶבת

 −"ְכֶ�ַ�ְחִ#ים ִהיא , ְ!ָבִעים 7ָ#ֻם�ְ 

 ַא2 יֵ� ְ�וָנִים ָ#ֵא7ֶה,  ַ�ְלִ�יןַ�ם

 .ַל,ְָ�ָמה ֶ�ַעיִן 3א י�ַדַעת

 , ִהיא ע�ֶבֶרת ֶמָטמ�ְרפ�ז�תְ�ַלל

 ִ�,"יִים ִמָ#ל ��נֵי ַהֶ;ֶ�ת

 ֵמ�ַחר ֶ�ֵאין ְ�ל"יִים ְלנֵַ!חַ 

 ְ�ִמין ֶ�ַרח ַחְכִליִלי ָ�מ"<ַ 

 .ֶ;ַרחַעל ַהַ�ד ֲאֶ�ר ִהְלִ�ין �ַ 

 :ה�ֵלם ה"אי ִלָ�ם 7ֵ ָלֵאִלים "ַמְחמֶ 

 , ִצְבע� וְלהיוותר ��ְלַאֵ�ר

 יסמִ טֶ רְ ִ#י ְקִ�יָ�ה 3א ַ�ֲעֶ�ה �

 ְ   .ס 3א ָהיָה ִ�ינ�קט"סְ יְ פֵ הֶ ו

  

 ? ְ�ֵאִלים וְיֶֶלדנְִתַ�ְס�ָ ַמה    :קינתיה

 ַמה ַ�ִ�יד ֵאם ִמְ�ַ�,ֶה ִ�י ֶצַבע

 ַ�  ?יָרֹק ַ�ְ�ֵכֶלת: ַעם ְלי�םֵמ/ה 
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 ,ַה5א נְַפ2�ֵ ִהיא ֶצַמח, היָ תִ ינְ קִ      :יווני

 ,ק�ָמָת< 3א יְכ�ָלה ָלֶרֶדת

 .נְֶחֶרֶדת, ַמְבִ�יָלה, ַרק ְ�ֵדָלה ִהיא

 ,יֵ� ְלֶצַבע ֲחִ�יב"ת וְֵעֶר2

 .יֵ� ְלֶצַבע ַמְ�ָמע"ת נְִסֶ�ֶרת

 "ת� ֶ�ל ֶ�ֶלגֶ�ֶ�ם ה"א ִהְז6ְַ;נ

 ,"ְ�נֵיֶהם ַרק ַמיִם ָ#ל ַהְ:ַמן

 .2#ָ א�ָת< ַה,ְָ�ָמה נְִ�ֶאֶרת ְלִתינ�ק ֶ�ן י�ם וְַלָ:ֵקן

  .ֶמֶטר א� ֶ�ֶלג: ְ�ָכל זֹאת יֵ� ְלַהְבִחין

  

�ְתא�ם ְ�י"נִייֵֵרד   ֶ�ֶלג 3א :הִקינתיִ , 

 .ֶ�ֶ�ם 3א יַזְִליף ְ�יָנ"/ר

 ,6ֶַ�ֶרתֲאח"ז , ַאָ�ה ְ�ְקָ�ן ָעל"בקַ 

 "ִמָ#ל ַהְ�ִליצ�ת ַה7ָל"

  .נְִ�ָמִתי ִהְ�ִחיָרה ָ#ל 7ָ#ֻ<

1978      
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  שונות

I.  

 "ְכִא7", ַלִ�ְקָ�ה נְִכנְַסִ�י

 :ְרָפִאים ְ�ָכל ִ�,ָה ָרִאיִתי

 ,ִ�יִהְתיַַ�חְ  ,ז�ֶכֶרת ֲאנִי ,ָ#אן

 ...ם ְ�ִפ7ָה נָָ�אִתי�ָ 

  ָעְבר"יְֵמי  ִה6ַֻ�$�תִא7"

 ,נֲַע�" ָ�ָ�ר וָָדם ְלֶפַתע

 ְמה"ָמה ַרָ�ה ָהיְָתה ��ֶרֶצת

 . ְ#מ� ְ�ֵמר�ֵצי ס"ִסים ַ�ַחג

 ,ֶאת ַעְצָמן ָהי" ח�נְק�ת ֵהן

 ,ֶאת ַעְצָמן ָהי" נ�ְ�כ�ת ֵהן

 ִמ$ָה ְסַ�ְרָטנִיתַהְ;ַט,�ת ְ�ד"

 ְ�ֶה,ֵף ֶאְגר�ף ַמ#�ת ִ�נְַחְתנָה

  : ַל��ְגר�ת ַה,ֱֶהנ�ת ִלְצ�חַ 

�ְתא�ם 6ְִמיַנְִ�י ֶאת ַהְ�סֶֹלתִ 2#ָ: 

 ...י א�ָתם ִה8ְַלִ�יֲעֵרַמת ַח$ַ 

 

 ,ַא2 ַה,ְָ�ָמה ָהיְָתה ��ַרַחת

  ֶאל צ"ָרִתי �ֶחֶרת,ְ#מ� נִיצ�ץ

 ַהַח$ָהא�ִתי ַעד ֶ�ַ�ִ>יָגה 

 ֵעת ֶ�,ְִ�/ִרים ֵמֲאח�ֶריהָ 

 ,ֲהמ�נֵי נֱֶעָלמ�ת ַ�ַ:ַעם

 −ְ�ִגיל וְֶעֶצב , ָ�ִעְרט"ל "ַבְ�ָגִדים

 ְ#ֵעין ִעיר ֶ�ִהְתָ�ֵרץ ָעֶליהָ 

  .ַהר ַ�ַע� ִ�ְרִאי ָחֵסר ָ#ל ֶרֶג�
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II.  

� :י ה�ִפיעַ ס 7�ִֶ י"טִ רְ �ַ ר��"ב 

ָ תִ ינְ קִ ֵאיֶזה ִ�יל לְ   !ה וְאֶֹ�רי

 ַמְקִריחַ , ָ#ח"�, ה"א ָ�ר"ט �7#ֻ

 ."ֻמְכָ�ם 3�ְא ְמַעט יַָדיִם

 . ַהִ!6ָהְסַ�ֵ#למִ " ִמְתַ�ֶ:ה

 ?�ֵרחַ  �ִמַ�ָ�ִטיָלָ�ה ַמָ�ְט? 

 ?ַהֻאְמנָם ִמֶ�,ִי ִהְתַ�$ְַ��ָ 

 ְ� ַב$ֶֶ�תזֹאת ָה�ֲהָבה ֶ�

 וְנֶֶגד ְרצ�נֵנ", ִ#ְ�ִליִ�ית

 ,ָרָצה �ֲחַרי וְ�ֲחֶרי?

 . �"ב ְלָצר וְֵסֶבל ְמ6ֶ�ֶַכת

 א�ְת? ָהיִיִתי ְמָגֶרֶ�ת, /ח

 וְַרק ֲחָבל ִלי, ְ�ִ�ְמָחה ַרָ�ה

 ,תנֵ ב�הָ /הַ , ַעל א�ָת< ַהַ�ת

 . ַח$ָהע�ֶד,ָהֻאְמָלָלה ִהיא ַא2 

 ,ְחִליף ַה@�ָגה ַהֻ�ְכֶ�ֶמת �ַ 2 לֵ 

 ,ְ�ַרֵ�א ְ�ִריט�ת וְִתְתַק7ֵחַ 

 .ִע8"ן ָ�ְפִרית ַחֵ@א ֶאת ֲחָטֶאי?�ָ 

  ...ִ#ְמֻדַ�נִי , זֹאת ְמנַת ֶחְלִקי ְ#ָבר

    

III  

 ַרק ֶאְתמ�ל ע�ד ָרִציִתי

 :י"ֶגר ֲאָדָמה ִמ8ְֵכנִי ִלְת�ֹעַ 

�ֻתְלֶ�ֶלתָ�ם ָצְמָחה ַהֶ�ֶפן הַ ְ, 

 −  , ִמְז6ֲַחִלים ֶחְלז�נ�ת ַהֶ!ֶמר

 ַהְ�ִביָעה ע�ד ְ�ֵעינָ< ע�ֶמֶדת

 .  ַא2 ֲאנִי ְ#ָבר ֲאִדיָ�ה ְ#ַלֶ�יהָ 

 :נְִת7ְ�ַָתה ִ�י ִמ8ְֵאָלה �ֶחֶרת

 ִלְצ�ֹעַ − ְזַעְפָרן ֲאנִי ר�ֶצה 

  , ִ�ְ�ַלל ְ�וָנִים ֶ�ל צַֹהבְ�ָעִרי
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 ,�"ָעָלה ָ�/ח", ית'ינְגִ 'פ2ֹ ַל�ִ ַלהֲ 

 .ֵעינַי ַה$ְֻר;�ת ��ֵאם ַהֶ!ַבעלְ 

 ,נְָ�ָמה ָ�ִמיד ְלַמ8ֶה" נְִכֶסֶפת

 . �ֶחֶרתִהיא"ַפַעם , ַ�ַעם ִהיא 2#ָ

 ַאֶ�ם ְ#ֶרֶצף, ה� ָהְרצ�נ�ת

 ֲהָלִכים ֲאֶ�ר מ�ְ�ִכים ַח$ֵינ"

 ,ַל$ַַעד ַה,ְִכָסף

  ...ם ס"ִסים "ְרָכִבים ַ�ם יַַחדַא�ֶ 

 

IV .סמורפאו  

 ,ְ�ֵעירֹםנְַפֵ�נ"  א�ֵהב ֲאֶ�רֵאל הַ 

�ָחִדים 9ֵ�ֶַתר, ֵאָלם ֶ�ל ַ�ֲאו�ת ְקַט,�תְ, 

ֶ ַאָ�ה ��ֵלַח לְ   נ�ֵאף הַ ה לָ טַ סְ ו

 :5א ִלְפ�ֹעַ  ְ#ֵדיַא,ָס , ַ�ֲחל�ָמ<

 .ֱאנְַסִ�ינֶ − ֲהֵרי 3א ִהְתַמ9ְַרִ�י 

 ִמ��2 ֵ�ַבת ַ�ְרֶזל: ֲחל�ם ֶ�ל ַהַ;,ַאי

 ז"ג� ַהִ�ְתַע,ֶֶגת- ר�ֶאה ה"א ַ�ת

 ...ִעם ֶ�ֶבר ָזר "ְבָפנָיו צ�ֶחֶקת

 ,3א ְ�ַרֵחם ַעל ָטֳהַרת ַה$ֶֶלד

  ,�7#ֻ ר�ֵעד ה"א וְק�ֵפא ְמַפֵחד

 ,יְִצַעק ְלֶפַתע וְיְִפַקח ֵעינַיִם

 .ה ְסמ"יָה ִע�� ַעד ָמוֶתוֲַחָרדָ 

 ,ְ#מ� ַליְָלה, ִמְתַ�,ֵב ַאָ�ה, מ�ְרֶפא"ס

ְ . ִעם נֵר ַה9ֵֶתר ֶאל מ�ִחי    :ְ�ַמע נָאו

 ִאם 3א ִ�ְ�ַלח ִלי ֲחל�מ�ת ַה@ַֹהר

 ,ָצִחים "ְבִהיִרים ְ#ִמְפְרֵ�י ַה$ָם

 .ֲאַזי ִ�ְלַהְכִעיס 3א �ָרֵדם ָלנֶַצח

 יל�ת ַ�ַ�יִם ֶאְתַק7ֵחַ ָ#ל ַה7ֵ 

 .ח�ת ָ�ִ�ְרנָה ִלי ַעד ַ�ַחרפָ �ְ , ַה!�נְנִים

  .ַרק ָה�יִן, מ�ְרֶפא"ס, "ְכֶ�ֶאְח3ם
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V  

 ,/צ" ָרצ" ֵה,ָה ְ#ַלְב��ת...

 ְמַכ8ֵפ�ת ָ�ְרצ" ַ�ֶ�ַתח

 ,ִה,ֵה ִהיא ָ#אן: וְָצוְח"

 ,ָ#אן ַעל ִ�י ִסיָמן וְֶרֶמז

 .ַה;�ֶסֶמת 6ָָרה ָ#אן   

 "ְלִפי ְלִחי��ֶתיָה 

 ְ#ָבר ְ�ל�ָ�ה יִָמים וֲַחִצי

 ,נְַח��ִלים ה�ְלִמים ְ�ר�ָמא

 .ְמִציִפים ָ#ל ָהע�ָלם

 , יָָצא ַהח"ָצהִעירהַ רֹא�       

 ֲאנָָ�יו א�ת� ִהִ;יפ"

 ��ֶ�ֶבת ר�ָמא: וְ/ְמר"

 ֹ � ,הֲהג"נָה ��ֶכנֶת 

 ,#�ח�ת ָהרֹעַ , וְַאֶ�ן

  .ס"ר" ִלְמִחיל�ֵתיֶכן      

 ,$ְנִי ְלָ�ם ִלְכַסנְִ�יֶאת עֵ 

 ַהְ>ָמאִלית ַהְ�טֶֹרֶפת

 ְ�ד�ָלה ִלי, ַהְ;ַט,ָה ַל#ֹל(

 ,ִ#י ְמִכיָלה ֲאִפ7" יָם

 ,)ָהע�ָלם �7#ֻ וְר�ָמא   

 ,�ַחר 2#ָ ָ#ַרְעִ�י ֶ�ֶר2

 ,ָלַחְ�ִ�י, י�נִיס"סה� 6ְ 

 ,ֶ�$ָק"ם נְַח��ל ַ�ֶ;ֶצף

 "ַב�8ַג ֶ�$ִָקיצ"

 !ָהע�ָלם �7#ֻ וְר�ָמא   

 ְדִגיג ַ�ַעל ְ#נַָפיִם#ְ 

 . ֲאנִי /א"ץָ�ַעְלע�ל

 ,ְ�א�ן ַהַ�ל נְִ�ַמע 6ֶ�ֶַלת

 ,מ"ָצפ�ת ַעְכָ�ו ַהְ#ַלְב��ת

  ,ַהפ�ר"ם, קמ"ָצִפים ַה8"   
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 .ָהע�ָלם �7#ֻ וְר�ָמא

�ַעְר��ל�ת ָ�ִחיִתיְ�ַ, 

 ַ�ֶחֶ�ףוְַה,ְָ�מ�ת 

 ָ�ֵרְמנָהַעל ַ�ֵ�י 7ִ�ַים 

  ָהֲעֵ�נִים#�ְכֵביֶהן   

  ...ִמ7ְִפנֵי ְמל�א ַה$ֵָרחַ 

  

VI   

 ה ל�ֶחֶ�תיָ יפֶ סִ  �ַ −ָהָאָ�ן , צֹר ִלי

�? ָא,ָא מִ − ,סל"דַ דֶ לְ ְ , ֹ  ר ִליצ

 "ָבע�ר ַה,ְִפָ�ט, 6ֶֶגם ָהֶעְגָלה

 .9ָ#ִה"

 

 ?  ִהיאִ�ְק�ֹץַהִאם ַעל ַצ"ָאר� ֶ�ל ַ�ר 

 .ס�ֶבֶלת, ָמֲחָקה, ל�ֶהֶטת, 3א

 ְמַ�ֵחד ְמָ�ְרת�ת ַ�ֶ#ֶסף, ִמי 5�ֶא נְֶחַ�ז ְ��ֲהָבה

  ,ְ�ז� �ֵחר ז�

  

 יַחֵ:רִמי ֶ�ע�ֵגב ָעַלי2ִ וִ 

 , ְ#ֵדי ֶ�ְ�ַק,ְִאי ל�−�ֲחֵרי ֲחֶבְר2�ֵ 

 ְ#ֵדי ֶ�ְ�ֻלַ#ד ְלַבֵ@חַ 

 −, ַלַ!$ָד ָ�ֶרֶ�ת

 

 ָלנֶַצח, ֵאין ָלמֹד ֶאת ִל��

 ִ�ְתה�ם ָהֵעינַיִם. י8ִֵָאר ְמֻח8ָב

 ְלע�ָלם 3א יְַפִ�יר ל�, ָהֲאָהב�ת

  .ֶ�ֶלג 6ְֶאְ�ָ�ַקד
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VII   

 ?  סדֵ מֶ י�י2 נְִסַחְפִ�י ִלְזר�ע�ָתיו ֶ�ל דִ אֵ 

 ֶ�$ִַ�יד המ"מחה

 .ַל6ְָבִרים ַה9ְת"ִמים ָהֵא7ֶה

 �ֲהָבה-ִאי, א"ַלי נְָקָמה

 ?א� ִ�נְ/ה ַעְצִמית   

 ַ�ם ִאם ה"א ִמְתנֵַ>א נָפ"חַ 

 ,ֲהֵרי ְמאָֹהב ה"א, ו3ְא ָחָכם

 .ֲהֵרי ה"א ל�ֵחם וְֶסנָט�ר

 �ף ַהַ!7ֶֶקת ְלאֶֹר2 ַהֶ!ַלע

 −ֶ�,ְִגְרָמה ֵמֲחנִית ע�יֶנֶת    

 ְ�ֵאיז� ֶעְדנָה וְנַֹעם, /ה"בלְ  ל" ָהיְָתה

 !ָהיִיִתי א�ָת< ְמנ8ֶֶַקת

 סדֵ מֶ י�דִ וְַעל ַהַ!7ֶֶקת ֶ�ל 

 .ַרק ֶהֱעַבְרִ�י ִצ�ֶֹרן

 3א ְ�ִסיָמן יֶָפה ל�   

 :נֵיִתיְלִח:"ָריו נַעֲ 

 �ֲהָבה ��2 ַה7ַיְָלה-ֵמִאי

 .נְִ�ֲחָקה ִלְכא�ָרה ַ�ם ָהִרְצָ�ה

 ַה8ַַחר ָמָצא א�ָתנ"

 ,ִ#ְ�נֵי ְזֵאִבים ְרֵעִבים ֲחד"ֵרי ַ#ַעס   

 ,ֲאח"זִים ַ�ִ>נְ/ה ר�ֶעֶדת

�,�ת ֶ�ל ְ#ל"ב ַהִ;ְרָקסִ�ַ.  

  
VIII   

 ,ְבִ�יַ�ַעם ֲחת"ִלים ֲאנִי /הַ 

 ! נְִמ�ְסֶ�ם-ַא2 ַעָ�ה ַמְסִ�יק וְֵדי 

� ,ִאי� ַחיִל, י ַה,ֱֶאָמןַעְב6ִ , קיסְ רִ 

 �ף ִ#י נְִכְרָתה יְָד? ְ��ְלִ�ים

   ?�  ַ�$ָד ַהְ�ַתְפֶקֶדת,נָא ִמְ

 .ְמָצא ֶאת ָ#ל 7ָ#ֻם וְָזר"ק ַהח"ָצה
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 ִ  םֲאה"ִבי ֶאְתמ�ל ָלַקח ַעל ַהִ�ְרַ#י

 ,ית ְזֻהַ�ת ָהַעיִן'ינְגִ 'ֶאת ַה�ִ 

 ִמְתַ�ְרֶקֶדת, ֲענָֻ�ה ָהיְָתה ִהיא

 .ִמ$ַיִןְ#מ� ִ�יֶלֶג� ִ�#�ָרה    

 ִח2#ֵ ַה7ִֶחי, ה"א ִלֵ@ף ִ�ְטנָה

 .  וְִהִ�יט ְ�אֶֹפל ָהֵעינַיִם

 :ִמי ִ�ְרֵ�ר ָחָזק י�ֵתר ְ�ֵא7ֶה

 ָצָפה. ַדַעת ֵאינִי י� –ה"א א� ִהיא 

  . ַהַחְכִליִלית ְ�ַעְרִפ7ֶיהָ ִקנְ/ִתי   

 . ְ��ְלִ�יו ְ�ֶ�ֶקט–? ַאָ�ה ְ�ַבע עֹנֶג, ַמה –

 .ָענָה ַ�ֲעִציַמת ֵעינַיִם –...  ֵאין ִמ7ִים–

 ,י ַה,ֱֶאָמן ִליַעְבדִ , קיסְ רִ �, ָ�ַמע נָא

 ,ה ִלְרא�ת א�ָתם ַ�ַ�יִת3א ר�צָ 

 .י'ינְגִ 'ֶאת ַהַ�ְרצ"ף ַה�ִ ְ�יִח"ד    

 ,ְ�פֹס א�ָתם ְ�ַמה 8ֶָ�א ָ#ֶרַגע

 ,ַ�ָ:נָב ַהְ�ֵל2 א�ָתם ַהח"ָצה

 ִאם ֶאְ�ַמע ִ�ְתא�ם ָחת"ל צ�ֵרחַ 

  .תר�לֶ גָ 3א ֶאְ�ַלח א�ְת? ֶאל הַ 

  

IX  

 ָהיָה ָעַלי ַלִ�יָרה ִלנְסֹעַ 

 .ִלְלמֹד ָ�< 6ָָבר א� ְ�נַיִם

 ה ַעָ�ה ְלנְִמֶלֶטתָק�ֶ 

 .ַלְחזֹר ַעל ִעְקב�ֶתיהָ 

  ֲאִפ7"ָ�ם ֵלבִאי� 3א    

 .ֲאֻחָ:ה ַה,6ִַַחתלַ 

 ֵאיפֹה ַה8ֶֶמ� וְַה$ֵָרחַ 

 .ִאי� 3א י�ֵדעַ ? 7ָ�ֶנ"

 .ֵאי ָ�ם ֵמֵעֶבר ַלח2�ֶֹ

 ,ִמָ�ם ְ���ר�תֵאין    

     ַרק ַהִ!��ר ַהֵ�ָתה
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 ם ַמִ�יָעה ֵאֵלינ"ְלִעִ�י

  .וְַגם ִהיא ��ֶתֶקת, ַ�ַחג

  

X  

 .ָהֲענָנִים ַהְ"ֻר6ִים ָ�ִטים ֵמַעל ר�ָמא

�נֶיהָ  ָהַאִ�ְרי�ן ח�ֵלף ַעלָ 

 .ֶאֶבן ַה6ֶֶר2 ַהֻ�ְזֶהֶבתֶ�ל 

 .ָקהה ַה8"/ְפנֶ 

  !ַחֵ#ה ֶרַגע. ֶאְקָרא ֵ�נִית ַהִ�ְכָ�ב   

    

 , ֶ�א�ת� ַ�ַעם /ַהְבִ�י2ַהְלוַאי וְג"פֵ "

 ,ַעד ַלֶ;ֶמט ַעל ַ#ף ָהֶרֶגל, ַהֻ�ָ#ר ַעד ְ#ֵאב

 ָלֵאֶפריֲַעֶ�ה 

  ְ�ֶטֶרם,ִ�ְזַהב ְמד"ַרת ְקב"ָרה

ָ נִ יטַ סִ ל"ָא�"ב מְ      .  ֶאֶרץ ֶ�ֶרא, הי

 ן י�רִ ט"נְ צֶ נְִרַ�ְמִ�י #ְ , ֵ#ן

 ".2ָ�ל�ם לָ , 'ֶעְפר�נִי'7ִ�ְַגי�ן 

 

 ,ַה7"ִחית נְָתנָה ֵריַח ְצָדפ�ת

 .�ֶֹ�ם, יַיִן ִסיִציְליָאנִי, ְ�ַ�ר ֲחִזיר ְמֻטָ�ן

 

 ֶאְמַצע ַה8"ק ֶאְקנֶה ִלי�ָ    

�ְחרֶֹזתַמְרָ�ִל$�ת לְ ַ 

 ְ�ֶצַבע ָהֲענָנִים

  .ַה8ִָטים ָ#ֵעת ֵמַעל ר�ָמא

  1980שנות ה
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  הערות המתרגם

   .אלת הציד במיתולוגיה היוונית, מיס של ארטֶ כינוייה אחד מ−)  Кинфия ,Cynthia( היָ תִ קינְ 

  ןרוב,  ספרי ֶאֵלִגי�תההשאיר ארבע, המשורר הרומי ,)ס" לפנה15 − 50(ֶסֱקְסט ְ�ר�ֶ�ְרִטיוס 

  .ְסִטיההֶ שמה האמיתי של אהובתו היה ; הוקדשו לקינתיה היפה

  הספר הראשון

 ַ   .  בעל תכונות מרפא, וריתיים צמח ממשפחת הנ− נ"ןחְ י

ָ אי"ס גַ ל"ט"קַ    .שירי אהבהשכתב המשורר הרומי , )ס" לפנה54− 84(ס י"רִ לֶ ס ו

  .בני השבטים שישבו בצפון ובמרכז של חצי האי האיברי לפני הכיבוש הרומי − םירִ יבֵ טִ לְ קֶ 

  .אהבה במיתולוגיה היוונית והרומיתה אל −) מ"ר�, פידוק"(ן פיד�ק"

  . מוזות השירה והמוסיקה− ט�ר� אֶ ,ה�ֶ רְ טֶ  א�,ה�ֶ י�לִ קַ 

  .תפורי"האל היין ו, )סא"רֶ גְ זַ , דיוניסוס( סח"#ְ �ַ  כוהניות האל −ת �ַ�ְ#ח

  .עיר ביוון העתיקה −ֶדָרה בְ �

 . ספינת קרב שהופעלה על ידי עבדים בימי קדם−ַגֶלָרה 

  הספר השני

ִ קְ סְ אֶ    .  פרופרטיוס המשורר ביתו של גםתיקה בה עמד ברומא העהגבעה − יןילִ ו

  .רה בדרום איטליהי עי−ט�גה ַסרָ 

  .מקום הבילוי האהוב על עשירי רומא העתיקה, ילִ �� חוף הים ליד נַ −י אילִ �ַ 

  .דלפיב באורקל במקדשו ל���כוהנת האל אַ  −יה ִ�יתִ 

  .מלאכהה אל האש ו−ְסט"ס יֶהפֵ 

  שונות

  ). דונם לערך2.5(רומא העתיקה  יחידת שטח ב−י"ֶגר 

  . אל חלומות הלילה−ס א"פֶ רְ מ�

ֶ − וְֶסַטָלה   .המשפחה ואש האח, אלת הבית, סטה כוהנת במקדש ו

 ַ�ָ יפֶ סִ  ביקשה מהאמן הדגול ,  הלבן המקודשַ�ָ�רשהתאהבה , מלך כרתים, סינ� אשת מִ − הי

גוף בעל יצור : מלכה נולד מינוטאורבולה צלחה ולהתח. ס ליצור לה דמות פרה לפיתוי הפרל"דָ דֶ 

  .ראש פראדם ו

  . פרובינציה רומית בחצי האי האיברי−יה נִ יטַ סִ ל"

צרפת (הרכיבו לרוב יוצאי ארץ גליה אותו  בצבא הרומי  החמישילגיוןה כינויו של −" עפרוני"

  .  (Alaudae) תיאור כנפי הציפור עפרוניהשנשאו על קסדתם כסמל את ) בימינו

    


