
 פרופרטיוס / יואב גלבוע 
תרגום מלטינית 

של  בתקופתו  שחי  רומי  אלגיות  משורר  היה  פרופרטיוס  סקסטוס 

הקיסר אוגוסטוס. הוא נולד בערך בשנים 45–50 לפני הספירה ומת 

בערך בשנת 15 לפני הספירה. עד ימינו שרדו ארבעה ספרי אלגיות 

מצמדי  מורכבת  האלגיה  הכול.  בסך  שירים  כ־92  ובתוכן  שחיבר 

השני  והטור  הקסמטר  במשקל  הוא  בצמד  הראשון  הטור  טורים, 

במשקל פנטמטר. בדומה לכמעט כל משוררי האלגיות של תקופה זו, 

פרופרטיוס מארגן את שיריו סביב דמות אישה אשר אליה הוא מפנה 

את שורותיו ואת מחשבותיו. דמות האישה בשירתו של פרופרטיוס 

נושאת את הפסבדונים קינת׳יה. 

כתיבתו של פרופרטיוס מתאפיינת לעיתים קרובות במעבר חד בין 

נושאים, באתגור השפה הלטינית מבחינת מילים ותחביר, ובאזכורים 

לסיפורים מוכרים פחות מהמיתולוגיה. 

תרגום זה אינו נוקט את המשקל האלגי המקורי, כי אם נע בגמישות 

ריתמית בין טור לטור. בחירה זו נובעת מתוך הכרה בחוסר הטבעיות 

של המשקל האפי בשפה העברית השגורה, ומתוך תחושה כי הבחירה 

בעל  כמשורר  פרופרטיוס  של  גדולתו  את  מגלה  המשקלי  בחופש 

התכונות שכה מזוהות עימו.

*
יואב גלבוע הוא בוגר החוג ללימודים קלאסיים. עורך, משורר, מתרגם ומוציא 
ספרות  של  לאור  הוצאה  שעיקרה  קתרזיס,  הספרים  הוצאת  מקים  לאור. 

עברית חדשה וצעירה לצד ספרות מתורגמת מהמאות הקודמות.
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ֵאיִני ְמַפֵחד, ִקיְנִת'ָיּה ֶׁשִּלי, ֵמַהְּׁשאֹול ָהַעְרמּוִמי 

ְוַגם ֹלא ִמַּדְרִּכי ָהַאֲחרֹוָנה ּוִמְגָזר ַהִּדין,

ֶׁשַאֲהָבֵתְך ֵּתָעֵלם ִמּגּוָפִתי –

ֶזהּו ַּפַחד ֶׁשּיֹוֵתר ַמְבִעית ִמּמֹוִתי.

ַאְך ָאמֹור ֹלא ִרֵחם ַעל ֵעיַנִיְך ַעד ְּכֵדי ָּכְך

ֶׁשָהֵאֶפר ֶׁשִּלי ִיְתרֹוֵקן ֵמַאֲהָבֵתְך, ְוָאז ִיָּׁשַכח.

ָׁשם, ִּבְמחֹוזֹות ָהֹאֶפל, ְפּרֹוֶטִסיָלאּוס ַהִּגּבֹור

ֶאת ִאְׁשּתֹו ַהֲעֻנָּגה ֹלא ִהְצִליַח ְלַהְפִסיק ִלְזֹּכר.

ַלָּׁשְוא ִנָּסה ָלַגַעת ָּבֹאֶׁשר, ְמֵלא ְּתׁשּוָקה, בָיד ְמֻדָּמה,

ִּכי ְּכרּוַח ְרָפִאים ֶאל ֵּביתֹו ַהָּיָׁשן, ָהִאיׁש ַהִתּ'יָסאִלי ָאז ָּבא.

ָׁשם, ָמה ֶׁשֹּלא ֶאְהֶיה, ְלַבת קֹוֵלְך ֶאְהֶיה ְּבֶצֶלם

ִּכי ֲאִפּלּו ֶאת חֹוֵפי ַהָּמֶות חֹוָצה ַאֲהָבה רֹוֶעֶמת.

ָׁשם, ֶׁשְּתַקֵּבְלָנה ָּפַני ְּבַמְקֵהָלה ִּגּבֹורֹות ָנאֹות – 

אֹוָתן ַהָּׁשָלל ַהְּטרֹוָיאִני ַלְּגָבִרים ַהְּיָוִנִּיים ָנַתן.

ַאף ַאַחת ֵמֶהן, ִקיְנִת'ָיּה, ֹלא ְּתַעֵּנג אֹוִתי ְּכמֹוֵתְך.

ֲאִפּלּו )הֹו, ֵאַלת ָהֲאָדָמה, ַרק הֹוִאיִלי ְּבטּוֵבְך(

ִאם ְיַעְּכֵבְך ּגֹוָרל ֶׁשל ִזְקָנה ֲאֻרָּכה ְלַמַּדי – 

ַּגם ָאז, ַעְצמֹוַתִיְך ִּתְהֶייָנה ְיָקרֹות ְלִדְמעֹוַתי.

לּו ַרק ּתּוְכִלי ְלַהְרִּגיָׁשן ְּכֶׁשַאְּת ַּבַחִּיים ַוֲאִני ָּבֵאֶפר,

אֹו ָאז ֲעבּוִרי ַהָּמֶות ְלעֹוָלם ֹלא ַיְנִּביַע ֶעֶצב!

ַּכָּמה ֶׁשֲאִני ְמַפֵחד, ִקיְנִת'ָיּה, ֶׁשאֹוָתְך, ְּבִבּזּוי ְקבּוָרִתי

ִיְתֹלׁש ִמִּקְבִרי ָאמֹור ָהַעְרמּוִמי, ְוַיְכִריֵחְך

ַאף ְּבִנּגּוד ִלְרצֹוֵנְך, ֶאת ַהְּדָמעֹות ַהּזֹוְלגֹות ֵמֵעיַנִיְך ְלַיֵּבׁש!

ֲאִפּלּו ַנֲעָרה ֶנֱאָמָנה ֻמְׁשֶחֶתת מּול ֶרֶצף ִאּיּוִמים ִּבְלִּתי ּפֹוֵסק.

ַעל ֵּכן, ָּכל עֹוד ֶאְפָׁשר, ֶׁשִּנְתַעֵּנג ַיַחד, ְמֹאָהִבים.

ְלַאֲהָבה ְמֻמֶּׁשֶכת ֵאין ְלעֹוָלם מֹוֵעד ִסּיּום ַמְתִאים.
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