
 הוא נראה בעיני, מאת ַסְּפפוֹ 

 
 

 היוונית המשוררת זו. הספירה לפני השביעית המאה בסוף ֶלְסּבֹוס באי נולדה ַסְּפפוֹ  המשוררת
 את בה שמצא, אפלטון הפילוסוף על כגון, הקדמונים על נערצת היתה והיא, לנו הידועה הראשונה

וס, אל האהבה, שהיא מכנה אותו . לא נמצאה עוד כמוה מי שהעמיקה בסודות ארהעשירית המוזה
ה לנשים, כגון בשיר אהבת עלכתבה גם  היאמתוק' ו'טוואי המיתוסים'. -בין השאר בכינויים 'מר

, אך הקדמונים השתמשו בתוארה זה, מגוריה אי שם על יוםכ כזאת אהבה מכונה ולפיכך, שלפנינו
שגם מהם לא מנעה את אהבתה,  הלסבית, כדי להביע את גדולתה בענייני  אהבה בכלל, גם לגברים,

ואף נישאה לאחד מהם. וכך נמצא את המשורר הרומי אובידיוס (איש המאה הראשונה לפני הספירה 
, והמשורר הרומי קטולוס שבגללו איבדה עצמה לדעת ולאחריה) מחבר בשמה מכתב לאהוב לבה

 את משנה כשהוא, יחופש באופן(שקדם לו כשני דורות), תרגם לרומית ועיבד את השיר שלפנינו 
, שלו אחרים שירים בהרבה כמו, כאן מכונה ואהובתו, עצמו קטולוס, זכר אוה הדובר אצלו: המינים

   .למשוררת והערצה אהבה מרוב לאהובתו שהעניק הכינוי הוא, ֶלְסִּבָיה בכינוי
 ואף", הנשגב על" ומכונה,  הספרותי לבאידיא שעוסק עתיק בחיבור כמובאה השתמר השיר   

 ויתרתי בתרגומי. בסופו קטוע השיר נמצא שבידינו המקורות בכל. מצריים פפירוסים בקטעי נתגלה
 של צורתם על לשמור ניסיתי.  וקטועות משובשות שהן, במקורות המצויות האחרונות המלים על אף

, ללשוננו יותר נוח במשקל המרתי שאותו, המקורי המשקל של עברי תוֵאם על לא אבל, השיר בתי
        .השיר של עניינו שהיא, המשתקת האהבה עוצמת את לשאת, והומק אני כך, מסוגל הוא שגםו
 
 

  - ָלֵאִלים ְ�ָ�וֶה ְֵעינַי נְִרֶאה ה�א

 ִמָ�ר�ב ִמ��ֵל� ֶ���ֵ�ב ֶאָחד ָ�ל

 ִעָ�ד� ְַדְֵר� ַהָ�ת�ק �ְלק�ֵל�

 ה�א ַמֲאִזין
 

ֶעְרָ$ה ִה#ָ� ֶחֶקתְ�ֶ�"� �ְביִח�דְ. 

ָחִזי ַהֵ)ב ֶאת ְמַפְרֵ&ר ַהָ%ָברְ 

 ֶאְפָ�ר ִאי - ֶאָחד ֶרַגע ל� ָ� ַאִיט ִאם

 ע�ד ְלַדֵר
 

�ה ֵא� �ִפְתאֹם נְִ�ְָרה ְל��נִיָ%ַ 

ִריָצה ִ,ְתַ$#ֵב ָלע�ר ִמַ,ַחת ֶאלְ 

 ְזנַיוְ/ ָ%ָבר ע�ד ֶאְרֶאה .א ְֵעינַי

 ְ,ִצֶ)ינָה
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