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  נצחון הרוח

  לבואתיוס  נחמת הפילוסופיהמבוא לתרגום קטעי הפתיחה של 

  מאת יהודה ליבס

 

נמצא שבכל אחד מהם ממשיך המחבר  1לבואתיוסנחמת הפילסופיה אם נפרק ליסודות את 

והולך בדרך סלולה משכבר, אך דומה שבחיבור השלם התגבשו כל אלה לכלל שיא משיאי 

פוֶאטיים והגותיים עם גבורה אישית לכדי חגיגה של  רוח האדם. כאן חברו יחד השגים

ניצחון רוח הפרט על העריצות השלטונית וניצחון התבונה על הסבל ועל  -ניצחון כפול 

הרגשות. יצירה זו מבטאת עמקות פילוסופית, ואף אליטיזם פילוסופי ופתוס פילוסופי מן 

ות וכבדות. שהרי הרעיונות הסוג שדורנו יכול רק להתקנא בו, וזאת מבלי לשקוע ברצינ

היצירה כתובה שירה  –המופשטים לובשים כאן צורות ספרותיות מגוונות בשירה ובפרוזה 

כשחלקי הפרוזה מתעלים לעתים אף הם למעין  2ופרוזה לסרוגין (לפי המסורת ה"ֶמִניֶּפאית")

רוניה והם מובעים גם באמצעות אלגוריה, חזון, דראמה אנושית, ואף הומור ואי –שירה 

, נחמת הפילוסופיהעצמית.  כל אלה מרשימים במיוחד לאור נסיבות הכתיבה של 

  המתוארות בגוף היצירה, שהיא גם אוטוביוגראפית. 

ַאִניִקיּוס ַמְנִליּוס ֶסֶוִרינּוס ּבֹוֶאִתיּוס מלבד היותו גדול הפילוסופים והתיאולוגים של   

אי רם מעלה. הוא ושני בניו נשאו דורו (ראשית המאה הששית לספירה), היה אזרח רומ

במשרת הקונסול, המשרה החשובה ביותר שנותרה לישות הרומית בימים ההם אחרי נפילת 

הקיסרות המערבית בידי הגרמנים.  אך כגובה משרתו כן היה עומק נפילתו.  מלך איטליה, 

), שחשד גותי ֶתאֹודֹוִריק (שמו ידוע באגדה הגרמנית בצורה ִדיְטִריך-הכובש האוסטרו

בבואתיוס בשיתוף פעולה עם יוסטינוס, קיסר רומי המזרחית (ביזנץ) לשם שיחרורה של 

רומי מעול הגותים, עמד והשליכו לבית הסוהר.  בכלאו זה, בעיר ַּפִוָּיה (לימים בירת 

הלנגוברדים) הסמוכה למילנו בצפון איטליה, שהה בואתיוס שנתים ימים, עד שהוצא להורג 

  .  524 באכזריות בשנת

אך, כפי שיווכח לדעת הקורא בתרגום שלהלן, שנתיים אלה לא היו כל כך גרועות, 

כי לאחר תקופה קצרה של יאוש באה אשה, אין כמוה בנשים, לבקר את בואתיוס בתאו, 

והיא ניחמתו מיגונו, ואף הראתה בראיות ברורות שהוא המנצח ולא המענים.  אשה זו, 

אלא השיחה בין בואתיוס לבינה, היא הפילוסופיה, שאת  אינו נחמת הפילוסופיהשהספר 

                                                           

 1  , Libri QuinquePhilosophiae ConsolationisAnicii Manlii Severini Boethii, .  

פילוסוף יווני מכת  -סוג ספרותי זה נקרא על שמו של מי שנחשב למייסדו, הוא ֶמִניּפּוס   2 

לד (כעבד) בַגַדַרה (היא חמת גדר הסמוכה לכינרת) במאה השלישית לפני הספירה. הציניקאים, שנו

, ַסִטיִריקֹוןלא השתמרו בידינו יצירות מפרי עטו, אלא רק של מחקיו (בין אלה מפורסמת ביותר 

לסטיריקאן הרומי ֶּפְטרֹוִניּוס, איש המאה הראשונה לספירה). עוד על המניפאיות והשפעתה (בעיקר 

,  זמורה ביתן הלץ והצלבלום,  'הפואמה המניפאית', בספרה - ן אלתרמן), ראה רות קרטוןאצל נת

  .13-58אביב) תשנ"ד, עמ' -(תל
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הצורה שלבשה כאן יש להבין גם כאלגוריה וגם כחזון.  הרמה הספרותית של הספר, שנכתב 

בהשראתה בתנאים הנזכרים, תוכל ללמד משהו על טבעה של הנחמה שבפי אותה 

'נחמה', ויש  פילוסופיה, שמשמעותה עזה יותר מן המשתמע מן השימוש הרגיל של המלה

  בה גם משום 'נצחון'.

נצחונו הרוחני של בואתיוס על השליט שהוציאו להורג נטוע במסורת פילוסופית   

נכבדה. שיאה של מסורת זו יימצא בכתבי אפלטון, בדיאלוגים שסביב משפטו ומותו של 

ובואתיוס אכן מסתמך על תקדים זה ואף על אחרים (ראה בתרגום דלהלן, פרק  3סוקראטס,

מוצא נצחון הרוח אף ביטוי עז עוד יותר, שכן נחמת הפילוסופיה ג). אך מבחינה מסוימת ב

הדיאלוגים האפלטוניים נכתבו כיצירות בדיוניות משהו, עשרות שנים אחרי הוצאתו להורג 

היא תיאור אוטוביוגראפי אמיתי שיצא מתחת ידי  נחמת הפילוסופיהשל סוקראטס, ואילו 

  האסיר הנדון למות. 

פילוסופיה של בואתיוס היא אכן המשך מודע למסורת האפלטונית ה

והאריסטוטלית, שבואתיוס, בימים שקדמו למאסרו, פעל רבות למענה. בין השאר תרגם הוא  

ללטינית ופירש הרבה מכתבי אריסטו (בעיקר מן הכתבים הלוגיים), ואף מכתבי ּפֹוְרפיריוס, 

מדו הרבה בדורות שלאחריו, ובעזרתם נשתמרה פלאטוניקאי, ותרגומיו נל-הפילוסוף הניאו

  מסורת פילוסופית זו בימי הביניים ובימי הרנסנס. 

תיאולוגיה נוצרית. הוא נטל חלק  -אומנם גם בשטח אחר עסק בואתיוס בימי טובתו 

בויכוחים התיאולוגיים שפילגו את הנצרות בימיו, והעמיק לברר במספר חיבורים את 

ולית, בעיקר בסוגית השילוש וטבעו הכפול של המשיח, ולבססה יסודותיה של האמונה הקת

נחמת כנגד כתות 'המינים' הקמים עליה, כגון הַאריאנים, הֶנְסטוריאנים והמונופיזיטים. אך ב

אין כל רמז לנצרות; האלים היחידים שנזכרים בה (בעיקר בחלקי השירה) הם  הפילוסופיה

ים את המחשבה הפילוסופית, גיבורת הספר, רומית, והם שמלו-אלי הדת הקדומה היוונית

ילידת התרבות 'הפגנית' (אפילו פילוסופים נוצריים אינם נזכרים). החוקרים נחלקו בסיבת 

, נחמת הפילוסופיההדבר, ורבים מהם (נוצרים בעצמם) ממעטים בחשיבות העדר הנצרות מ

אחרת: אם דווקא  אך אני נוטה לדעה  4ומסבירים זאת בצורכי הסוגה שלה משתייך הספר.

בצל מותו, כאשר אדם עשוי ביותר לפנות אל הדת, בחר בואתיוס להתנחם דווקא 

בפילוסופיה 'הפגנית' ולא הזכיר את ישו וקדושיו, אפשר בהחלט להסיק מכאן שכבר חזר בו 

מן הנצרות, ואולי הפך לתומך גמור במעוז האחרון שנשאר בימיו לדת האבות היוונית, 

לאטונית.  אף ייתכן שמאסרו בידי הכובש הגותי חיזק בבואתיוס את פ- האקדמיה הניאו

הנוסטלגיה לדת ששררה בימי גדולתה של רומי. אף שבמאה האחרונה לקיומה של הקיסרות 

                                                           

שהתפרסמו בתרגום עברי מאת אבי ומורי יוסף ג. ליבס.   ,ַפְידֹוןוְקִריטֹון , ַאּפֹולֹוִגָיהבדיאלוגים   3 

לה נתפרסמו גם בספר מיוחד בצירוף שבתרגומו, דיאלוגים א כתבי אפלטוןנוסף על הכללתם ב

  אביב) תשל"ב.- , שוקן (ירושלים ותלמשפטו ומותו של סוקראטסמבואות מאת המתרגם: אפלטון, 

), מחברי המבוא H. F. Stewart, E. K. Randבדעה זו נוקטים למשל, ובתוקף רב, סטיוארט וראנד (  4 

-xiv, עמ' LCL) בסדרת 1973( 74כרך  ,Harvard University Pressבהוצאת  לכרך כתבי בואתיוס 

xii.  
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הרומית הנצרות היתה גם דתם של הקיסרים, ובימי בואתיוס ההבדל בדת בין רוב הרומאים 

ם נוצריים (שבטי הגרמנים החזיקו בנצרות לבין הכובשים לא היה אלא הבדל שבין שני זרמי

הומויאנית, שאינה מכירה באלהותו הגמורה של ישו, בעוד שהרומאים קתולים -האריאנית

  היו). 

את היצירה הגדולה האחרונה של העולם העתיק, נחמת הפילוסופיה אפשר לראות ב  

, וניתרגמה הביניים, והיא אכן השאירה רושם רב על דורות רבים- ואת הראשונה של ימי

ראשון שבהם  - לרוב שפות אירופה. יש עניין מיוחד בציון שמם של המתרגמים לאנגלית 

נחמת ) במאה התשיעית, שתרגום Wessexהיה אלפרד הגדול, מלך אנגליה (וליתר דיוק 

שלו הוא אחד מחיבורי הפרוזה הראשונים שנכתבו בשפה האנגלית. תרגומו הפילוסופיה 

סכסית), אך גם המתרגמת לאנגלית -מובן באנגלית עתיקה (אנגלושל המלך אלפרד כתוב כ

'חדשה' איננה נופלת ממנו בייחוסה, הלא היא אליזבת הראשונה, מלכת אנגליה במאה 

  עשרה.-השש

זכתה גם לממשיכים ולמחקים רבים, בספרויות העולם ואף נחמת הפילוסופיה   

לר' אברהם יגל,  גיא חיזיוןבספרות העברית. השפעה זו בולטת במיוחד בחיבור היפה 

שבו מצוי אף כעין תרגום   5עשרה,-עשרה והשבע-איטלקי איש המאות השש-הסופר היהודי

כמו כן נשתמרו לא פחות משלושה  6של רוב קטע הפרוזה של הפרק הראשון דלהלן.

אך תרגום זה נעשה  7תרגומים עבריים עתיקים של  החיבור, ואחד מהם אף התפרסם בימינו.

ני לא מן הלטינית אלא מן האיטלקית, והוא קשה לקריאה ולהבנה, ואינו שומר על כמדומ

  שיריות החלקים השיריים. אינני יודע על תרגום עברי מודרני של היצירה או חלקה.  

לצורך התרגום דלהלן השתמשתי במקור הלטיני שנתפרסם עם תרגום אנגלי מאת 

אני מודה לידידתי ד"ר ִגתית הולצמן,  9ובמקור עם תרגום גרמני מאת גוטהיין. 8טסטר,

.נחמת הפילוסופיהשהתרגום שלפנינו הוא פרי קריאתנו בצוותא במקור הלטיני של 

                                                           

, מבוא ופרושים דוד רודרמן, מרכז שזר (ירושלים) תשנ"ח. גיא חזיוןאברהם בן חנניה יגל, ספר   5 

', ושם Consolatio-דוד רודרמן כלל בהקדמתו לחיבור פרק בשם 'השפעתם של בואתיוס ושל סוגת ה

ועל הספרות היהודית בכלל, ואף ציין (בהערה על חיבור זה נחמת הפילוסופיה סיכם את השפעת 

).  45-50) למחקרים רבים העוסקים בהשפעת חיבורו של בואתיוס על הספרות הכללית (עמ' 139

אצל ר' יוסף קארו, בן דורו הקשיש של יגל,  נחמת הפילוסופיהואוסיף, שאפשר גם למצוא משהו מ

) היה אף מקובל, וקיבל סודות שלחן ערוךוהבית יוסף שמלבד היותו איש ההלכה המפורסם (בעל  ה

  .מגיד מישרים, שנתגלתה לו בדמות אשה, כפי שתאר ביומנו המיסטי ִמְשָנהעליונים מפי ה

  .170שם, עמ'    6 

ספר די קונסולאסיאוני פילוסופיא, שנעתק מעזריה בר יוסף אבן אבא מרי המכונה בואיסי,   7 

כתבי יד בצרוף מבוא והערות על ידי סרג'יו יוסף  , יוצא לאור על פיבונפוס בונפיל אשתרוק

טורינו, ירושלים  –דיזניי - סיאררה, מכון למחקרים יהודיים ובית המדרש לרבנים ע"ש ש' צ' מרגליות

  .140הערה  46יד ראה רודרמן, שם, עמ' -תשכ"ח.  על עוד שני תרגומים הגנוזים עדיין בכתבי

 8  S. J. Testerל בסדרת , בתוך הכרך הנזכר לעיLCL. 
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 9  Eberhard Gothein  .Verlag Die Runde, (Berlin) 1932  .  
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  ּבֹוֶאְתיּוס

  היָ פְ סוֹ ילוֹ פִ ת הַ מַ חָ נֶ 

  ג- א Iספר 

  תרגם מלטינית יהודה ליבס

  

  א

  תנֶ נֶ רוֹ תְ ה מִ קָ ּוׁשתְ ים ּבִ יִר י ִׁש תִ לְ לַ כְ ִּׁש י ׁשֶ כִ נֹ ה ָאזֶ 

  1.יםאִ כָ י נְ לֵ ְק ְׁש ל מִ ל אֶ בָ אן מּות ּכָ עוֹ מָ דְ ּבִ  יאֵ   

    ,יעַ ּבִ הַ י לְ לַ עָ ה ּׁשֶ ת מַ י אֶ ת לִ יבוֹ תִ כְ ת מַ עוֹ רּות ְק זוֹ מּו

  .ןיהֶ נֵ ל ּפְ ת עַ מֶ ע אֱ מַ ת דֶ ימוֹ ִר זְ ת מַ יוֹ גְ לֶ אֶ הָ   

  ,עַ נֵ כְ ׁשַ מְ  ינוֹ ד אֵ חַ ּפַ הַ ת ׁשֶ ידוֹ חִ ּיְ ן הַ ה הֵ ּלֶ אֵ 

  .ירַ חֲ ַא ּלֵ הַ א לְ י ֵרעַ ר לְ מַ ָאה ׁשֶ זֶ   

  ,תרֶ אֶ פְ תִ  יפּוסִ ן הוֹ ים הֵ חִ ְר וֹ ּפי הַ רַ עּונְ ר ּבִ ּׁשָ אֻ מְ י הַ לִ 

  .ןסוֹ ָאה ּבָ מָ חָ ק נֶ רַ  ,ללָ י ֻאמְ ּתִ נְ קַ זָ ׁשֶ ּכְ  אַ   

  ,עתַ פֶ לְ  ,ּהת ּבָ יצוֹ אִ ת מְ רוֹ צָ ׁשֶ  ,הנָ ְק ּזִ י הַ לַ ה עָ ָאּבָ 

  .ילוֹ ת ּגִ יף אֶ סִ הוֹ ד לְ ה עוֹ ּוָ ם צִ ב ּגַ אֵ ּכְ הַ וְ   

  ,תחַ ּדַ ל ּפַ ת עַ כוֹ ּפָ ְׁש ה נִ יבָ ּׂשֵ ת הַ רוֹ עֲ ן ׂשַ ּנָ מַ ם זְ דֶ קֹ 

  .ׁשּוׁשתָ ה וְ לֶ ף ּבָ ּול ּגן עַ יוֹ פְ ִר ת ּבְ ּתֵ רַ ר מְ עוֹ   

  ,גנֶ עֹ -תנוֹ ְׁש א בִ ל בָ אֲ  ,םדָ ָאה לָ יתָ ּמִ א הַ בוֹ ּתָ ב ׁשֶ טוֹ 

  .יםנִ ּכֵ סְ ים מִ עִ ַשּוְ מְ  ּהת לָ פוֹ כּוּתְ ת ׁשֶ עֵ א בְ ּלָ אֶ   

                                                           

הכוונה למשקל הֶאֶלגי שבו כתוב שיר זה (כפי שנזכר במפורש להלן בעוד שתי שורות), והמשמש  1 

טורים ֶּפנַטֶמְטריים (שבהם השורה הראשונה היא - בדרך כלל בשירי קינה.  על משקל זה, המורכב מדו

  ְטרית, והשניה מתחלקת לשני חצאים המסתיימים בהטעמה), נסיתי לשמור גם בתרגום.ֶהְקַסמֶ 
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  ,תקֶ ּמֶ חַ תְ ים מִ לִ בְ וֹ ית, ִמּסִר זָ כְ ה, ַאנָ זְ ָא יאה הִ מָ תּוה סְ ּכֹ  אַ 

   .תכוֹ וֹ ּבי הַ ינַ י עֵ ּתֵ ֵאת ְׁש  ְנֹעלת לִ בֶ רֶ סָ מְ ּו  

  ,לבֶ הֶ -תבוֹ ה טוֹ קָ ד ִסּפְ ל עוֹ ּזָ ּמַ ת הַ לַ ת אֵ דֶ גֶ וֹ ּבת הַ עֵ 

  ֶרַגע ֶׁשל ֶעֶצב ִּכְמַעט ֵאת ָּכל ֹראִׁשי ְּכָבר ָׁשַטף.  

  ,היפָ לִ חְ ר הֶ קֶ ׁשֶ -ףצּוְר ית ּפַ ּלִ פִ ְר ה עַ תָ אוֹ ה ׁשֶ עָ ּׁשָ מִ  אַ 

  .תילוֹ עִ גְ ת מַ פוֹ קּוּתְ  רֶ ּדֶ  ׁשָ מְ ד נִ י עוֹ ּיַ ע חַ ׁשַ ּפֶ   

  ,חַ ּבֵ ׁשַ ת לְ פוֹ כּוה תְ ם ּכֹ ּתֶ גְ הַ י נְ ִר ת ָאְׁש ים אֶ ה ֵרעִ ּמָ לָ 

  .ןיתָ אֵ יב וְ ּצִ ד יַ עַ ה צַ יָ א הָ ל פֵ וֹ ּנן לַ הֵ 
  

קינה עוד רושם בעטי בכי ו- זאת בעודי מהרהר וחושב עם עצמי בשתיקה ודבר

המהיר, אז נראתה לי אשה נצבת מעל לראשי, וסבר פניה נכבד עד מאוד, נורא 

הוד. עיניה היו לוהטות וחודרות מעל לכוחו של ֹחסן אנוש, גון עורה חיוני, לו 

עזוז שאיננו כלה, אף שהיתה כבר באה בימים, אשר בשום ֹאפן לא יכלה עוד 

ה היה רב משמעי, כי רגע אחד היא הגבילה ֵהָחשב כבת תקופתנו. שעור קומת

עצמה לִמדה רגילה של אדם, ובמשנהו כבר נראתה בקצה ציץ ָקדֳקדּה מכה 

בשמים. וכאשר עוד גבוה ִמזה נשאה את ראשה, אף חדרה היא בעד השמים 

עצמם, ושם נעלמה ממבט בני אדם שלשוא הסתכלו אחריה. בגדיה יֻצרו 

כן -חשבת מֹחמר בלתי מתכלה, וכפי שאחרימחוטים דקיקים וֻגמרו במלאכת מ

אותם בעצמה בידיה ארגה לה. כעין ֹדק של עְרפל  2מדבריה שלה למדתי לדעת,

של ִזקנה ִכסה את מראיהם, כרגיל בפסלים שאוחז בם הפיח. ארוגה  הזנחה

 θ.3יוונית שם ניתנה לקריאה, ובקצה העליון האות  Πבתחתית שוליהם 

ות שלבים אחדים נראו כמֻסמנים, שבאמצעותם וכסולם בין אלה שתי האותי

תָתכן עליה מן האות התחתונה אל הגבוהה מעליה. אך את הבגד הזה כבר 

                                                           

  ראה להלן, פרק ג בחלק הפרוזה.  2 

אותיות אלה מציינות את הענף המעשי (ה'פראקטי') והעיוני (ה'תיאורטי'), שלהם מתחלקת   3 

  הפילוסופיה, כמבואר באחד מספרי הפילוסופיה של בואתיוס.
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שכל אחד ואחד כפי יכלתו לקח לו קרעים. יד  4קרעו ידי בריונים ידועים,

  ימינה נשאה ִספרונים, ושמאלה שרביט.

את  השיר העומדות אצל מטתי להכתיב- כאשר ראתה היא את מוזות  

מלות בכיותי, נסערה ונַדמה לרגע, ואז כמו בוערת באש להבה היא אמרה 

בעיניים קודרות: 'מי הרשה כאן לפֵרחות האלה, השחקניות, לגשת אל זה 

החולה. הן לא בלבד ששום רפואות לסבלו לא תרקחנה, אך בנוסף תלֵעטנה 

פרי את  אותו עוד ברעל מתוק. אלה הרי הן אותן שהורגות בקוצי רגשות חסרי

ההגיון הנושאת רוב פרות ואת נפשות בני אדם רק מרגילות אל הֹחלי, -תבואת

וממנו לא תשחררנה.  לו פתוייכן לפחות הסיתו רק איזה הדיוט, כמו ָנהגכן 

הרגיל ומפורסם עד היום, הייתי חושבת את זאת לנסבל בפחות יסורים, 

ון מלמודי האסכולות פעולותי הן בכך הרי כלל לא היו נזוקות. אך את זה שנז

 6שאול מתוקות,- עדיף שתסתלקנה מכאן, סיֶרנות עד 5הֶאֶלַאטית והאקדמית?!

  והנחנה למוזות שלי בו לטפל ולרפאו'.

למשמע מלים אלה השפילה אותה מקהלה נזופה את ראשה אל הארץ,   

פניה הסגיר בה   וצערה אז גבר עוד יותר. בעצב יצאה היא מפתח הבית, וֹאדם

ַהבֵחן מי היא  ימה.  אך אני, שראָיתי התערפלה בדמעות, לא יֹכלתיבושה וכל

זאת האשה,  אשר מַצוה בסמכות שכזאת. נאלמתי ֹדם, מבטי נעוץ בקרקע, 

ושותק לַצפות החלותי, מה עתידה זו עתה לעשות. אז ִנגשה וקרבה וישבה על 

ורות עצב, בש-קצה מטתי, ובְצפותה בפני הכבדות ִמנהי ולארץ שמוטות מָרב

  השירה הבאות על מבוכת רוחי נשאה תלונתה:

  

  ב

  'ַמה ֲעֻמָּקה ַהְּתהֹום ֶׁשָּׁשְקָעה ָבּה ַהֶּנֶפׁש

  ֶׁשָּכֲהָתה, ֶאת אֹוָרּה ָהַעְצִמי ְּכָבר ִהְזִניָחה

  ּוְלַמְחַׁשִּכים ָנְכִרִּיים ַמְפִליָגה ִהיא ָלֶלֶכת.

                                                           

  של אלה ראה להלן, פרק ג בחלק הפרוזה.על זהותם   4 

שיטות אלה, השייכות לתקופה היוונית    הכוונה לשיטות הפילוסופיה של ַּפְרֶמִניֶדס ושל ַאְפָלטֹון.  5 

'הקלאסית', מקובלות הן על בואתיוס, בניגוד לאסכולות ההלניסטיות, הֶאִּפיקּוֶראית והְסטֹואית, 

  הנזכרות להלן, פרק ג בחלק הפרוזה.

  להֹומרוס.אֹודיֶסאה רמז לסירנות המפתות בשירתן את המלחים אלי מותם, כמתואר ב  6 
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  רּוח ָּבָאֶרץ ִּתֹּׁשב, ְוִאָּתּה ְכָבר ּתֹוַפַחת

  ַעד ְמַמִּדים ֲעצּוִמים ַהְּדָאָגה ַהַּמְמֶאֶרת.

  ַּפַעם ָנַהג ֶּגֶבר ֶזה ְּבֶמְרַחב ַהָּׁשַמִים

  ִּבְנִתיבֹות ֶעְליֹוִנים ְּכָחְפִׁשי ְלַהֵּל לֹו.

  ֶׁשֶמׁש ְוֻרָּדה ָאז ִהְבִחין ְלַהִּכיר ְמאֹוֶריָה,

  ּוְבִצְבאֹות ַהְלָבָנה ַהְקפּוָאה ִהְתּבֹוֵנן הּוא,

  ל ּכֹוָכב ַהְמַתְרֵּגל ֶאת ַּדְרּכֹו ַהְמיֶֻחֶדתְוכָ 

  ִּבְנִטָּיתֹו ִּבְמִסּלֹות ַמַעְגלֹות ַהָּׁשַמִים,

  ִּכְמַנֵּצַח. 7ֶזה ֵהִביאֹו ְּבִׁשְביֹו ֶׁשל ִמְסָּפר

  ֵאת ַהִּסּבֹות ֶׁשל רּוחֹות רֹוֲעמֹות ּוֵמַאִין

  ָּבאּו ֲהם ְלַהְרִגיז ֶמְרֲחֵבי ַים ָוַמִים,

  8ָהרּוַח ֵמֵסב ַהַּגְלַּגל ַהָּקבּוע,ִמיהּו 

  ַיָּמה-ָלָּמה ּכֹוָכב ֶׁשּיְׁשַקע ַּבַּגִּלים ִּבְפַאת

  9ִמן ַהִּמְזָרח ָהָאֹדם הּוא עֹוֶלה ְוזֹוֵרַח,

  ֹעֶנג ָוֹנַעם-ַמה ְּמַחֵּמם ָּבֲאִביב ִרְגֵעי

  ְּפֵני ֲאָדָמה ְלַקֵּׁשט ְּבִתְפַרַחת ַהֶּוֶרד, 

  את ַהָּׁשָנה ְסָתו ׁשֹוֵפעַ ִמי ַהּנֹוֵתן ֶׁשִּבמְ 

  ַבֲעָנִבים ַהְּכֵבִדים ַיְזִרים ֶׁשַפע ָוֹכַח,

  ֵאֶּלה ֻהְרַּגל הּוא ַלְחֹשף ְוַלְחֹקר ּוְלַדֵּוחַ 

  ֵאת ַהִּסּבֹות ַהּׁשֹונֹות ֶׁשְּלֵסֶתר ַהֶּטַבע;

                                                           

  כלומר, תיאר את מהלכו במספרים בחישוביו ובלוחותיו האסטרונומיים.  7 

  הוא גלגלם של כוכבי השבת.  8 

  הכוכב הנזכר כאן הוא כנראה השמש.  9 
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  ָּכאן ׁשֹוֵכב הּוא ַעָּתה ְּכֶׁשָּתַׁשׁש אֹור ַהֵּׂשֶכל

  בּוׁש ַּתַחת ֹּכֶבד ַׁשְלֶׁשֶלתּוְבַצָּואָריו ַּגם ּכָ 

  ְּכֶׁשַּמָּׂשָאּה הּוא נֹוֵׂשא ַמָּבטֹו ֻמְׁשָּפל ַמָּטה

  ְוֶנֱאָלץ ַלֲחזֹות, אֹוי, ֲאָדָמה ְמֻטְמֶטֶמת.

 

אבל', ָׂשחה היא, 'עתה עת לרפואה ולא לֻקבלנה'.  אז את כל מבט עיניה 

ָת בחלבי וֻגדלת ואמרה: 'האין אתה האיש שבימים עברו הּוַזנ הישירה נגדי

במזונותי עד שהגעת לכלל ֹחסן רוח ֶגבר? הרי אף ִספקתי ארסנל של כלי 

מלחמה שכאלה, שאלולי מֹקדם השלכת אותם, עתה אותך היו משמרים 

האם מכיר אתה אותי? מה אתה שותק? האם מבושה או   בָעצמה בלתי מֻנצחת.

שאותך מחצה אך רואה אני   ִמבושה, -מתדהמה נאלמָת? הייתי מעדיפה 

תדהמה'.  בראותה שלא סתם שותק הנני, אלא ִאלם לחלוטין שאין מלה 

בלשונו,  ידה בַרּכּות אל חזי הניעה ותאמר: 'אין סכנה. הוא סובל ִמלאות, 

לשעה קלה שכח את עצמו. בקלות  10מחלה נפוצה אצל נפשות שִהְתלּו בן.

ב לשעה קלה את עיניו יָזכר, אם באמת ְידעני מֹקדם. כדי לאפשר זאת, הבה ננג

המתערפלות מענן ענינים בני תמותה'.  כך אמרה וקפלה את בגדה וִיבשה את 

  ֵעיָני השטופות ִמבִכיות. 

 

  ג

  ָאז ִהְתּפֹוֵגג לֹו ַהַּלְיָלה ַהַּמֲחַׁשִּכים ֲעָזבּוִני

  ְוָלֵעיַנִים ָחַזר אֹון ִחּיּוָתן ָהִראׁשֹון.   

  ֹוֵחז ִמְתַחְּׁשִרים ַהָּׁשַמִיםַהּפ 11ָים-ְּכמֹו ֵעת ַעל ִּפי רּוחַ 

  ְוָהָרִקיַע ִנָּצב ַּבֲעָנִנים ַמְגִׁשיִמים  

  ֵטֶרם ָיְצאּו ּכֹוָכִבים ְוִהֵּנה ְּכָבר ַהֶּׁשֶמׁש ִנְסֶתֶרת

  ּוִמְלַמְעָלה ִנְׁשָּפ ַלְיָלה ֱאֵלי ֲאָדָמה,

                                                           

  ככל הנראה, רמז לפיתויי המוזות דלעיל.  10 

  מקור נזכר כאן קֹורּוס, שמו הפרטי של רוח צפון מערב.ב  11 
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  12רּוַח ָצפֹון ִאם ֵיֵצא ֵמִעְמֵקי ַהְמָעָרה ֶׁשִּבְתָרְקָיה

  צֹו ִויַׁשְחֵרר ִמַּמֲאָסר ֶאת ַהּיֹום,ִויַנּפְ   

  13פֹויּבּוס ִּפְתֹאם ְיַנֵּתר ְמַרֵּתת ְּבאֹורֹו (הּוא ַהֶּׁשֶמׁש)

    ּוְבַקְרַנִים ַיְצִליף ַעל ַמַּבִטים ִמְׁשָּתִאים,  

  

בֹאפן זה ממש, משהתפזרו ענני הֶעצב, ָטֳהרֹו של רקיע שאבתי לתוכי, והשבתי 

ה של המרפאת. וכך, לאחר שהסבתי אליה את עיני את רוחי עד כדי הכרת פני

 14ונעצתי בה מבט, הנה שוב מביט אנוכי במינקתי, בזו שאל מול תרפי ביתה

בפילוסופיה. 'למה ַאת', אומר אני לה, 'גבֶרת כל  -נהגתי להופיע מנעורי 

  המעלות, ַמטה ֶהחלקְת בציר השמים, ואל שממות אלה באת, של ָגלותי?  האם

  ק אתי את ספסל הנאשמים, כדי שיציקו לך בהאשמות שוא?'ברצונ לח

'האותך תלמידי הייתי נוטשת  ולא נוטלת חלק ִאתך,   והיא מִצדה: 

במאמץ משותף, בנטל זה שנשאת מחמת קנאה בגלל שמי? ממש לא היה זה מן 

הדין וראוי לפילוסופיה להשאיר חף מפשע בדרכו בלא ִלּוּוי. בטח! יֵראה הייתי 

מה, לפי דעתך   ה נגדי ונמלאתי רעדה כאלו קרה משהו ללא תקדים!מהאשמ

עכשיו לראשונה ֻמטרדת היא החכמה בסכנות בממשלת מנהגי רשע? הלא כבר 

אצל הקדמונים, עוד לפני זמנו של אפלטון שלנו, מאבק גדול ִנהלתי מעת לעת 

דין -יתת ִעּוּותכנגד ִעורון הטפשות, ובימיו של זה זכה רבו סֹוְקָרֶטס בִנצחון של מ

וכאשר על הירושה שהשאיר שקדו לרעה זה אחר זה המון   15בעודי ִנֶּצֶבת לִצדו.

כדי שכל אחד יחֹטף משהו לחלקו,  16הֶאפיקּוֶראים והְסטֹואיָקנים וכל השאר,

                                                           

מזרחית ליוון), - הצפון, המתגורר בתרקיה (צפונית במקור נזכר כאן ּבֹוֶרַאס, שמו הפרטי של רוח  12 

  כלוא במערתו של ַאיֹולוס, הממונה על הרוחות.

  במקור נזכרת כאן השמש רק בכנוי פויבוס, הוא האל ַאּפֹוּלֹו.  13 

  ר ַלֶרס, אלי הבית, ואולי ככנוי מטונימי לבית עצמו.במקו  14 

סוקרטס, מורו של אפלטון, הוצא להורג בשתיית רעל (כנזכר להלן) לפי החלטת בית המשפט   15 

לפני הספירה. הוא נשא את עונשו שיכול היה להמלט ממנו, אף על פי שהיה  399האתונאי בשנת 

מוצג מוות זה כאן כניצחון של הפילוסוף ושל  חף מפשע, וזאת משיקולים פילוסופיים. לפיכך

  הפילוסופיה.

הכוונה לאסכולות הפילוסופיות שנוסדו בתקופה ההלניסטית (כלומר אחרי זמן כיבושי   16 

  אלכסנדר מוקדון), ובכל שלהי העת העתיקה ניטשו ביניהן ויכוחים סוערים.



  11

ונשאוני כחלק שלל מלחמה מוָחה ונאבקת, את המלבוש שבמו ידי ארגתי קרעו 

להם, באמונה שנפלתי ֻּכלי בחלקם.  הם לגזרים ועם קרעים ממנו הסתלקו

מאחר שנראו בהם שרידים אחדים ִמלבושי, והסכלות הניחה שהנם בני ביתי, 

  17לא אחד מהם הביא חורבן על עצמו באמצעות טעותם של המון עמי הארץ.

את כוס התרעלה של סוקרטס  18בריחת ַאַנְּכַסגֹוַרס, ואם לא ידעת את  

עות ָנכריים, יֹכלָת להכיר לפחות את הָקִניּוסים, בהיותם מאור 19ואת ִענויי ֶזנֹון

שִזכרם אינו כל כך נֹוָשן או בלתי מֻפרסם. אלה  20את הֶסֶנקים ואת הסֹוָרנּוסים,

לא נסחבו מטה אל אסונם אלא משום שנראו כה שונים מן הרשעים, מאחר 

  שבדרַכי ֻחנכּו בִלמודיהם.  

לזה במערבולות אין לך אפוא כל ִסבה להתפלא, אם בים החיים ה

סוערות  ִמטלטלים אנו, שזה ענָיננו בראש וראשונה: לא למצוא חן בעיניהם של 

הגרועים שבגרועים. אלה שאף ָאמנם גדול הצבא העומד לרשותם, ובכל זאת 

אבל נחָטף אֶנה ואָנה בידה  21רק לבוז הוא ראוי, כי איננו ֻמנהג בידי כל מפקד,

ר בָערכה נגדנו מלחמה, כל איַמת שהיא אש 22של טעות אקראית ֻמַּכת שגעון,

עשויה להתנפל ביתר גבורה, המפקדת שלנו ְמַכנסת הרי את ִשפעת חילותיה 

אל תוך המבצר, וההם בַודאי ָמֳעסקים מסביב בבזיזת תרמילים קטנטנים בלי 

כל ערך. אך אנחנו מלמעלה ללעג ׂשִמים את הזולים שבחפצים, כל אשר 

נים מכל השאון המֹטרף ומֻבָצרים באותה חומה, שודדים הם, בעוד אנו מּוגַ 

  שלטפשות התוקפנית לעלות בה אסור.'

                                                           

ויים לשמש תקדימים לעינויי כלומר: למרות ההתנגדותו לאסכולות ההלניסטיות, גם הם רא  17 

בואתיוס ולמיתתו על קידוש הפילוסופיה. הפילוסופיה נזקקת להקדמה זו כדי לאפשר את 

  ההסתמכות דלהלן על ההרוגים שמקרב הסטואיקנים הרומאים. 

  פילוסוף שנאלץ לברוח מאתונה באמצע המאה החמישית לפני הספירה.  18 

עקבות נסיונו לשחרר את ֶאֶלָאה עירו משלטון עריצות פילוסוף, שלפי המסופר הוצא להורג ב  19 

  באמצע המאה החמישית לפני הספירה.

ָקִניּוס, ֶסֶנָקה וסֹוָרנּוס הם פילוסופים ְסטֹואיים רומאיים, שהוצאו להורג בידי קיסרי רומי במאה   20 

  הראשונה לספירה.

שבח) את צבא הארבה. באחד לדעתי רומז כאן בואתיוס לשני פסוקי מקרא המתארים (ודווקא ל  21 

ו, ז משלי ל, כז, והשוה גם משלי ב, כה), ולפי השני מלך אין לו (יואל מתואר הוא כחיל גדול (

  בנוגע לנמלה).

  , ומינה זכר.errorלפי אפלטון כל עוול מקורו בטעות.  'טעות' בלטינית   22 


