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ס יֵד ִנ ֶמ ְר ַּפ ת  יַר   ִׁש

: יהודה ליבס   מיוונית (בצירוף מבוא והערות)

  

  מבוא

ָאה שבדרום איטליה, חי במאה השישית והחמישית לפני  ֶל פרמנידס, איש ֶא

הספירה. לפי מסורת הקדמונים היה הוא איש חשוב במקומו. מוצאו היה 

י אותן ממשפחה מיוחסת ועשירה, והוא שחוקק לעירו את חוקיה. הוא היה, לפ

ס - מסורות, תלמידו של המשורר נֵ ַפ וֹ נ ֶס ְק הפילוסוף, המונותיאיסט הידוע, 

אס. אמיניאס היה  יַ ִנ י , וכן של הפיתגוראי ַאֵמ (החוקרים החדשים מפקפקים בכך)

 , ן זה שהביאו לחיי הגות, ואחרי מותו בנה פרמנידס מקדש לכבודו. לפי אפלטו

נה, בלווית תלמידו המובהק בהיות פרמנידס בין שישים וחמש שנה הלך לאתו

ס, שהיה עדיין צעיר, ושוחח אתו  אֵט ַר ְק , ונפגש שם עם סוֹ ן וֹ נ זֶ הפילוסוף 

מכיל כביכול שיחה פרמנידס ולימדו בענייני פילוסופיה. הדיאלוג האפלטוני 

זו. אי אפשר כמובן למצוא בדיאלוג זה את דברי פרמנידס ממש, אך  פילוסופית 

  תו של פרמינידס על המחשבה האפלטונית.מכל מקום יש בו עדות להשפע

סוקראטיים, - פרמנידס אכן נחשב לאחד מגדולי הפילוסופים הפרה

(וכן על  והשפעתו הישירה והעקיפה על המחשבה המערבית עצומה היא 

, כפי ספר יצירההמחשבה היהודית. השפעה ישירה שלו אפשר למצוא לדעתי ב

. , הוצאת שוקן, תשס"בהתורת היצירה של ספר יצירמראה אנכי בספרי ש (

התעניינות בפילוסופיה שלו חיה אף בימינו ובמקומנו, אך דומה  שהיא לוקה 

בחד צדדיות מסוימת, שבעטיה אין רואים את יצירת פרמנידס במלוא גדולתה. 

כי יצירתו של פרמנידס שהגיעה לידינו (היצירה האותנטית, להבדיל מן 

חיבור פילוסופי בלבד; היא גם שיר  הדיאלוג האפלטוני שרק מיוחס לו) אינה

נשגב (כל שנשתמר מיצירתו הם, ככל הנראה, חלקים של שיר אחד), שיש בו 

ה היא האמת,  ָל אפוס ופתוס, ובצד הלוגוס גם מיתוס. כי לפי פרמנידס ֵא

ועניינו של השיר התקדשות במיסתוריה ושמיעת דבריה. לא הפילוסוף נושא 

מה היא הדוברת והמלמדת אותו, ודבריה כאן את דבר האמת, אלא האלה עצ

מנוסחים לא רק כעיון פילוסופי מנומק אלא גם בלשון הסתומה של תשובות 

האורקל. שיר זה, כיאות לו, אף איננו כתוב בלשון המדוברת אלא בניב מרומם, 

הניב האפי ההומרי. בתרגום שלפנינו ביקשתי אפוא לחדש קשר יחודי זה בין 

בין הפילוסופיה הדיסקורסיבית. לשם כך ניסיתי לשמור השגב הדתי והפואטי ל

רי, שבו כתוב שיר זה, כמוהו  ְט ֶמ ַס ְק , ובעיקר על המשקל הֶה ן על גובה הלשו

  רומית. - ככל היצירה האפית היוונית
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זו כרוכה בקשיים לא מעטים ואף במגבלות. בנוסף לקשיים    משימה 

לתרגום שירה  המפורסמים העומדים לפני כל תרגום, ולאלה המיוחדים

ולתרגום דברי הגות עמוקה וקשה, ולקשיי תרגום המשקל ההקסמטרי (משקל זה 

אינו קל בעברית המודרנית שנהגית בדרך כלל במלרע, כי כל שורה הקסמטרית 

, נוסף לכל אלה  פותחת בהברה מוטעמת ומסיימת בהברה חסרת הטעמה)

לפועל ההויה פרמנידס מעמיד בפני המתרגם גם בעיות מיוחדות. למשל: 

ביוונית צורות רבות, והוא משמש גם כאוגד (קופולה). שירתו ומחשבתו של 

זו הוא פועל  , גם גרעינה של מלה  ('אונטולוגיה' פרמנידס, שעניינן בתורת היש 

, נסמכות הרבה על פועל זה ועל ריבוי צורתיו ושימושיו, מה  ההוויה היווני)

  שאין כדוגמתו בעברית.

נוגעת גם בחלקים אחרים של הספרות היוונית אך  בעיה אחרת, שאומנם

אצל פרמנידס חריפה היא במיוחד, היא בעית האלים. מלים לא מעטות שבהם 

משתמש המשורר הפילוסוף משמשות אצלו גם כשמותם של אלים. אלים אלה 

י, לפחות בחלק מן המקרים, נעלים הרבה מהיותם רק האנשה  נַ נראים בעי

ים מופשטים, אף שגם ההוראה המושגית של (פרסוניפיקציה) של מושג

שמותיהם ממלאת בשיר תפקיד חשוב (בפוליתיאיזם של פרמנידס, אגב, אין כל 

סתירה למוניזם האונטולוגי המופלג שלו). על המתרגם לשקול בכל מקרה מהו 

לעתים להשאיר את  - משקל האלהות המצוי במלה היוונית, ולתרגם בהתאם 

(הערת הסבר תספק רק  על המשמעות התיאורטיתהשם היווני ולוותר בכך 

פיצוי חלקי לויתור זה), לעתים לתרגם את המלה כמושג מופשט ולוותר על 

אלהותה, ולעתים להשאיר משהו מכך אף בשם המתורגם. במקרים אלה יש 

לנסות ולשמור בתרגום גם על מינה של המלה, שהרי בבחינת היותה שם פרטי 

.  הישויות המין שלה אינו רק דקדוקי  (ג'נדר) אלא גם מין טבעי (סקס)

  האלהיות הפועלות בשירו של פרמנידס, אגב,  הן בדרך כלל ממין נקבה.  

ית העתיקה  ִּפ בעיה אחרת הקשורה לזאת היא רמזי הלשון מן הספרות הֶא

השזורים בדברי פרמנידס, שאצל הקורא היווני העלו מיד אסוציאציות מיתיות, 

רגום. למשל: תיאורו של היש ככפות בכבלים גדולים ואלה חסרות לקורא הת

י אלת ההכרח (ח - למקומו על ֵק ְנ אּוס 31-26ידי ַאנַ ֶת ֵמ רוֹ ְּפ ) מושפע מתיאור 

ס, וכן מן התיאורים  דוֹ יוֹ ִס ֶה שזיאוס קשרו אל הסלע, כפי שתואר על יד 

יסטוס (ראה ַפ ֶה י שנקשרו באופן דומה על ידי  יֵט ִד רוֹ ס וַאְפ  ההומריים של ַאֶר

,  עם ויתורים לא  Coxonבפירושו של  .   על המתרגם להשלים, אכן ( דלהלן

קלים, ולהתנצל בפני פרמנידס ובפני אלותיו. ועם זאת ויתור כללי על נסיון 

של תרגום שירי נראה בעיניי כעוון גדול אף יותר. אני מאמין שאפשר למצוא 
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תנו לו חיים פתרונות עבריים שישאירו משהו מרוחו המקורית של השיר, וי

  חדשים בלשוננו.

מיּום.    ֶא רוֹ ְּפ שירו של פרמנידס כולל שלושה חלקים: א) מבוא (בלעז 

. בו מתוארת דרכו של המשורר אל האלה. דרך שיש להבינה הן  להלן קטע א)

, והן באופן אלגורי, כהתקדמות נפשית  –כהתקדשות במיסתורין  'אינציאציה'

. היא המתארת את המציאות האמיתית, ושכלית לכיוון האמת. ב) 'דרך האמת'

או במלים אחרות: את השקפתו האמיתית והעמוקה של פרמנידס על המציאות. 

). היא המתארת את המציאות  ג) 'דרך הסברה' (או: 'דרך מה שנראה לבני אדם'

הפיסיקלית, האסטרונומית והביולוגית, שהפילוסוף אינו מייחס לה תוקף של 

  אמת. 

כל זאת מכירים אנחנו. שירו של פרמנידס לא נשתמר אך לצערנו לא את   

בשלמותו, אלא רק כקטעים שצוטטו בפי פילוסופים שונים בעת העתיקה. 

מ'דרך האמת' נשתמרו כמה וכמה קטעים (קטע גדול במיוחד [קטע ח] נשתמר 

יּוס, כאלף שנה אחרי - דווקא אצל הפילוסוף הניאו יִק ִל ְּפ יְמ ִס אפלטוני 

), אך עדי ין אין בידינו חלק זה בשלמותו, ומ'דרך הסברה' נשתמר אך פרמנידס!

ואילך). אף שמו של השיר לא נשתמר כנראה בידינו. אומנם המקור  51מעט (ח 

יקּוס, איש  יִר ִּפ ְמ ֶא טּוס  ְס ְק ֶס שמצטט את קטע המבוא (הוא הפילוסוף הסקפטיקן 

, אך ברור שאין  זה המאה השניה לספירה) מצטט בראשו גם שם: 'על הטבע'

('הטבע' [ביוונית  השם שנתן לו מחברו, שכן שם זה רחוק מרוחו של פרמנידס 

] אצל פרמנידס איננו חלק מן המציאות האמיתית  , מילולית 'צמיחה' יס' ִז י ִפ '

. נראה אפוא ששם זה, המציין רבים  ( זו הנראית. ראה קטעים ט, יז אלא רק של 

  תקופה מאוחרת .סוקראטיים, ניתן לו אך ב- מחיבורי הפילוסופים הפרה

הקטעים שנשתמרו לוקטו וסודרו בידי מלומדים רבים במאות השנים 

זו  האחרונות. סדר הקטעים עדיין שנוי לעתים במחלוקת. נוסף על כך יצירה 

מצטיינת בחילופי גרסאות רבים ומשמעותיים (הפילוסופים העתיקים ציטטו 

, וגם באפשרויות שונות ביותר של ה ( ן בנה, שנחקרו היטב לעתים מתוך הזיכרו

בספרות המחקר העצומה, ועדיין לא מוצו. בכל אלה הכרעתי בתרגום לפי 

מיטב שיפוטי, בלי לשטוח את הנימוקים לפני הקורא, והערות הוספתי רק 

(ויתרתי אף על הפניות למקורות, ועל הבאת עדויותיהם של  במקרים של הכרח 

.(   הקדמונים, המצויות כולם בספרים דלהלן

טעים בתרגום (הם מסומנים באותיות) הוא כסדרם בספרו החדש סדר הק  

 A. H. Coxon, The(יחסית) של קוקסון, שגם אימצתי חלק מפירושיו וחידושיו: 

Fragments of  Parmenides ,  Van Gorcum, Assen 1986 עם זאת בכל עת .
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 , י גם מהדורות אחרות של המקור היווני (עם פירושים) התרגום היו לנגד עינַ

L. Taran. Parmenidesואלו הן:  ,  Princeton 1965; G. S.  Kirk & J .  E.  Raven, 

The Presocratic Philosophers ,  Cambridge 1960; H. Diels,  Die Fragmente 

der Vorsokratiker ,  Berl in 1922 כמו כן נעזרתי רבות בספרו ובתרגומו .

, : עדויות ופראגמנטיםהיראקליטוס ופארמנידיסהעברי של שמואל שקולניקוב, 

מוסד ביאליק, ירושלים, תשמ"ח, וכן בספרות נוספת (ביבליוגראפיה מפורטת 

  תימצא בספרו של שקולניקוב).

במחקרים אלה, וברבים אחרים, ימצא הקורא גם ניתוחים נרחבים של   

הפילוסופיה של פרמנידס, ושל מקומה בתולדות המחשבה. כאן אמנע מתיאור 

ת כביכול לפרמנידס עצמו. אני מקוה שהלשון העברית השיטה, ואותיר זא

  שבפיו תשמור על משהו מטעמו, ואולי אף תעורר את היצר לעוד עיונים.  

  .   אני מודה לידידי המשורר זלי גורביץ על עצותיו
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 ֶנֶפׁש-ֵהן, ַהּסּוסוֹת ֶׁשאוִֹתי עוֹד נוְֹׂשאוֹת ֶאל ָּכל ַּתֲאַות  א

 הוִֹליכּוִני ֶאל ֶּדֶר ַהֶּמֶללֵאֶּלה ִלּוּוִני ָאז, ְּכֶׁש

 וֵֹדַע.ֶדֶר ֵאָלה ֶׁשָּקִדיָמה נוֵֹׂשאת ַעל ְּפֵני ּכֹל  ִאיׁש י

 ֵׂשֶכל-אּוִני סּוסוֹת ַחְכמוֹתָּכ ִנֵּׂשאִתי ִּכי ָבּה ְנָׂשָּבּה 

 ְרָּכָבה, ּוְנָערוֹת ָנֲהגּו ֶאת ַהֶּדֶר.ְּכָמְׁשָכן ַּבֶּמ  5

 ת ֲחִליִלים ָׁשם ִהְׁשִמיַעיו ִיְללַ ֶסֶרן ְּבתוֹ ְמַסָּב

 ְּבַלֲהטוֹ (ִּכי הּוַנע ְּבָעְצַמת אוַֹפִּנים ֶׁשל ַמֶּתֶכת

 ֶׁשֶמׁש-ֵאיַמת ֶׁשְּבנוֹת-ְׁשַנִים, ִמֶּזה ּוִמֶּזה ִּבְקצוָֹתיו), ָּכל

 ָלִיל,-ָאצּו אוִֹתי ְלַלּווֹת, ְנָערוֹת ֶׁשָּנְטׁשּו ָּבֵּתי

 יִפים ֵמרֹאָׁשן ְּבָיַדִים ִהְׁשִליכּו.אוֹר, ּוְצִע-ַעד ֱאֵלי  10

  

 ַלְיָלה ָּמה עוְֹמִדים ַׁשֲעֵרי ְנִתיבוֹת ַּגם ֶׁשל יוֹם ַּגם ֶׁשלָׁש

 ֶזה ַמֲחִזיק ָּבם ַמְׁשקוֹף ּוִמֶּזה ַסף ֶׁשל ֶאֶבן-ּוִמַּצד

 ַא ַׁשֲעֵרי ָהֲאִויר ְּבַעְצָמם ֲחסּוִמים ִּבְדָלַתִים

 ם ּתֹאֵחז ִּדיֵקי, ָקָׁשה ְונוֶֹקֶמת.ַּבַּמְפְּתחוֹת ַהְּכפּוִלי

 ַהְּנָערוֹת ָאז ִׁשְּדלּוָה ֵאפוֹא ְּבִדְבֵרי רֹ ָונַֹעם  15

 ַוְּתַפֶּתָּנה אוָֹתה ְּבָעְרָמה ְלַהְׁשִלי ֶאת ַהְּבִריַח

 ָעִרים, ַעד ֶׁשֵאֶּלהַקִּלילּות ֲאֵליֶהן ֵמַעל ַהְּׁשְּב

 ת, ִנְפְרׂשּו ְוִנָּׂשאּו,ֶּפַתח ָּפעּור ָאז ָקְרעּו ַּבְּדָלתוֹ 

 ּוַבחוִֹרים ִסְּבבּו ְּכִסְדָרם ֶאת ִציֵרי ַהְּנחֶֹׁשת

 ִפיַהְמֻחָּבִרים ִּבְקָרִסים, ְוַעָּתה ַּבֲעָדם ָּכ ְּבׁשֹ   20

 ַהְּנָערוֹת ָנֲהגּו ַּבְמִסָּלה ַהְיָׁשָרה סּוס ָוֶרֶכב.

 םְוָהֵאָלה ָאז ִקְּדָמה ֶאת ָּפַני ְּבטּוב ֵסֶבר ָונַֹע

 :ֵאת ְיִמיִני ִהיא ָלְקָחה ְבָיָדּה, ְוָעְנָתה ְוָאְמָרה ִלי

 ת ַנַער ֲאֶׁשר ְּתַלֶּויָנה אוֹתוֹ ַרָּכבוֹת ְּבנוֹת ַאְלָמוֶ 
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 ְוַאף סּוסוֹת, ֵהן ֲאֶׁשר ְנָׂשאּו ָלבוֹא ַעד ֵּביֵתנּו,  25

 ָלַחְתּבוֹא ְבָׁשלוֹם, ִּכי א מוֹיָרה ָרָעה ִהָּנּה זוֹ ֶׁשְּׁש

 ה ִהיא,ְּבֶדֶרך זוֹ, ִּכי ִמחּוץ ִלְנִתיָבן ֶׁשל ְּבִרּיוֹת ְמצּוָי

 ֵאֶּלה:-לֶאָּלא זוֹ ֶתִמיס ִעם ִּדיֵקי. ָצִרי ֶׁשַּתִּׂשיג ֶאת ּכָ 

 ָזע ֶׁשל ֱאֶמת ֶׁשֵהיֵטב ְמַׁשְכַנַעת-ַּגם ֶאת ִלָּבּה ַהא  

 ף ֱאֶמת ָּבןַא ַּגם ְסָברוֹת ֶׁשִּנְראוֹת ֶלֱאנוֹׁש ְוֵאין ּתֹקֶ   30

 זֹאת ִּתְלְמֵדן ְוֵתַדע ַהֵּכיַצד ָהָיה צֶֹר-ּוְבָכל

 ָדָבר ֵהם.-ּכֹל, ִּכי חוְֹדֵרי ָּכל-ֶׁשַהִּנְראוֹת ִיְתַקְּבלּו ַעל ֵלב

 

 ִלי ַהָּדָבר ְמֻׁשָּתף ְוַאַחת ִהיא             ב

 ה.ד ֶאְחזֹר ְוַאִּגיַע ַּגם ָׁשָּמֵאיפֹה ֶאְפַּתח, ֶׁשֲהֵרי עוֹ 

 

 ַמְעָּתּפּור ֶׁשָּׁשת ַהִּסֵא-וֹא ֲאַחֶּוָּך ַהְסֵּכת ּוְנָצרּב  ג

 ְחָקר ַהְיִחידוֹת ְלַהְׂשֵּכל ּוְלַדַעת.ֵאֶּלה ַדְרֵכי ַהֶּמ

 ה;זוֹ ָהַאַחת: ֶׁשֶּיְׁשנוֹ, ּוְמִציאּות ָהֵאיֶנּנּו ֵאיֶנּנָ 

 ת.ֶזהּו ְׁשִביָלּה ֶׁשל ֵּפיתוֹ, ֲהא ִהיא ָלֱאֶמת ְמָׁשֶרֶת

 ֶרת: ֶׁשֵאין, ְוָצִרי ֶׁשִיְהֶיה ָהֵאיֶנּנּו;ְוָהַאֶח  5

 ַדַעת,-חּוץ ְלָכלאוִֹדיַע ְל, ַהָּנִתיב ֶׁשִּמ ֶזהּו,

 ֶאְפָׁשר ַלֲעׂשוֹת ֵּכן,-ִּכי א ַתִּכיר ֶאת ֲאֶׁשר א ַקָּים, ִאי

 ָּׂשג ַּגם ַקָּים הּוא.ַעל ְׂשָפֶתי; ֵהן ַמה ֶּׁשֻּמ א ַיֲעֶלה  ד

 

 ר ְוַלְחׁשֹב ֶאת ַהֵּיׁש. ַהְמִציאּות ֵהן ַקֶּיֶמת.ֵיׁש ְלַדֵּב  ה

 ְכלּום א ַקָּים. ְלַהְרֵהר ַּבְדָבִרים ֲאַצֶּוָּך.-ַא א

 ּכֹל ֶאֱחסֹם ְּבָפֶני אוָֹתּה ֶדֶר ֵחֶקר,-ִּכי קֶֹדם

 ִים,ְתמּוָתה ֶׁשָּלֶהם ָראִׁשים ְׁשַנ-ַא ַּגם ֶאת זֹאת ָּבּה ּתוִֹעים ְּבֵני
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 ְכלּום ַּבֲאֶׁשר ְמכוָֹנה ְמֻקְלֶקֶלת-ם ֶׁשיוְֹדִעים אֵה  5

 םַּבֲחֵזיֶהם ְּתַכֵּון ֶאת ִׂשְכָלם ַהּתוֶֹעה, ִנָּׂשִאים ֵה

 ַיְבִחינּו,-ַיַחד ֵחְרִׁשים ְוִעְּוִרים, ִנְדָהִמים, ֲהמוִֹנים ַּבל

 ֶׁשִּבְׁשִביָלם ִלְהיוֹת ְוַלְחּדֹל ְלֶאָחד ֵיָחֵׁשבּו

 ְנִתיָבם ַסב ֲאחוָֹרה. ְלֶאָחד, ְוֻכָּלםְוַאף ַּגם א 

 

 ֵׂשֶכל-ַא ִהְסַתֵּכל ַּבְרחוֹקוֹת ְּכנוְֹכחוֹת ְבִבְטָחה ְּבֵעין  ו

 ,ִּכי א יּוַכל ֶאת ַהֵּיׁש ִמן ַהֵּיׁש ְלַנֵּתק ִמָּלַגַעת

 ֵעֶבר ְּבָכל ָאְפָניו ּוְבֵסֶדר,-א ִּכְמֻפָּזר ְלָכל

 ְוַאף ַּגם א ִּכְמֻכָּנס.

 

 ֵצאּו.ִנְמָצִאים ִיָּמ-ֶׁשא ָּכך –ֶזה ְלעוָֹלם א ֻיְכַנע   ז

 ָבה ִמן ַהֶּדֶר ַהּזאת ֶׁשל ַהֵחֶקרַא ְמַנע ַאף ַמְחָׁש

נַֹהג ֲעִתיר ִנָּסיוֹן ֱאֵלי ֶדֶר ַאל ֶיֱאנֹס אוְֹת 

 זוֹ ָּבּה נוְֹׂשִאים ַעִין א ְמַכֶּוֶנת ְואֶֹזן רוֶֹעֶׁשת

 . ַרק ַהְכַרע ְּבִדּבּור ִּדין ִטעּון ִמְתַנֵּצַחְוַאף ָלׁשוֹן  5

 ִּפי ֶנֱאַמר. ִויִחיִדי ִסּפּוָרּה ֶׁשל ַהֶּדֶרֶזה ֶׁשִּמ  ח

 ים ֵיׁש ָעֶליָה,ְואוֹתוֹת ְמֻרִּב עוֹד ֵהן נוָֹתר: ֶׁשֶּיְׁשנוֹ.

 ,ֶׁשַהַּקָּים ַּגם ֵאיֶנּנּו נוָֹצר, ְוֶנְחָרב ַּגם ֵאיֶנּנּו

 ִמינוֹ ּוֻמְׁשָלם, ִמְמקוֹמוֹ א ָיזּוַעְוהּוא ָיִחיד ְּב

 ה ַיַחד,ַּגם א ָהָיה, א ִיְהֶיה, ְּבׁשּום ְזַמן ִּכי ַהּכֹל ַעָּת  5

 ?ֵּכן הּוא ֶאָחד ְוָרצּוף. ְוַאָּתה ַמה ּמוָֹצא ְתַבֵּקׁש לוֹ 

 ּו,ֵאי ּוִמַּנִין ָּגַדל? ֲהֵרי א ִמּתוֹ ַמה ֶּׁשֵאיֶנּנ

 ב, ִּכי ָהַאִין ׁשׂ ְל ְלַהִּגיד אוֹ ַלְחזֹאת א ָאִניַח 

 ֵאין הּוא ָנתּון ְלִדּבּור ְוִהְרהּור. ְואוֹתוֹ ֵאיֶזה צֹרֶ 
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10  -  ?ַאִין ִלְצמַֹח? -קֶֹדם? ַאַחר ָּכ ִֹּפְתאֹם ְיעוֵֹרר ִמּתו 

 ֻּכּלוֹ אוֹ ֶׁשא ִיְהֶיה ְּכָלל.-צֶֹר ֵיׁש לוֹ ִלְהיוֹת ָּכל  

 ַאף ַּפַעם -ה ְלִצּדוֹ ִיְתַהֶּוה ִמן ָהַאִין ַמ-ְוֶׁשְּדַבר

 ֵקיזֹאת א ַיְכִריַח ּכֹחוֹ ֶׁשל מוֵֹפת; ְלִפיָכך ָאְמָנם ִדי

 ֶרס,א ִהְרְּפָתה ַהְּכָבִלים ְלַהִּתיר ִהְתַהּוּות ַאף א ֶה

 ֵאֶּלה ָצִרי ְלַהְכִריַע:-ַא ִהיא אוֶֹחֶזת. ְוָכ ְּבִדין   15

 ין. ְוָאֵכן ְּכָבר ֻמְכָרע הּוא ְלִפי ַהֶהְכֵרַח:ֵיׁש אוֹ ֶׁשֵא  

 הֵיׁש ְלַהִּניַח ֶאת זֹאת ִּבְבִלי ֵׂשֶכל ָוֵׁשם ִּכי ֵאיֶנּנָ   

 ֶּדֶרך ֱאֶמת, ַא ֶאת זֹאת ְלַקֵּבל ֲאִמִּתית ְוַקֶּיֶמת.  

 

 ּוא?ֵאי ַההוֶֹוה ַּגם ָעִתיד ִלְהיוֹת ְוַגם ֵאי ִהְתַהָּוה ה  

 ַּפַעם.-א הוֶֹוה, ְוַגם א ִאם ָעִתיד ִלְהיוֹת -ה ִאם ִהְתַהּוָ   20

 .ָּכָכה ָּכָלה ֶּבָעָׁשן ַהְּיִציָרה, ֻחְרָּבן א ִיָּׁשֵמַע

 ד הּוא,הּוא ַגם ֵאינוֹ ִמְתַחֵּלק, ִּכי ָׁשֶוה ּבוֹ ַהּכֹל ְוָאִחי  

 ף,ֵאין ָׁשם ַּגם ֶסַרח עוֵֹדף ֶׁשִּיְמַנע ַּבֲעדוֹ ֶאת ָהֶרֶצ  

 ָּסרוֹן ִּכי ַהּכֹל ְמֻמָּלא ַּבֵּיׁשּות ַהַּקֶּיֶמת,ֵאין ִח  

 .ֻּכּלוֹ, ַהַּקָּים ַּבַקָּים ֵהן נוֵֹגַע-ּוְלִפיָכך הּוא ָרצּוף ָּכל  25

 

 ִביב לוֹ,ֵּכן ְּבִלי ְתנּוָעה הּוא ָּכפּות ִּבְכָבִלים ֲעצּוִמים ִמָּס

 ר קֶֹדםֵאין לוֹ ֵראִׁשית ְוֶהְפֵסק, ְיִציָרה ְוֻחְרָּבן ֵהן ְּכָב

 ָאה.ָנעּו ַגם ָנדּו ַהְרֵחק, ְוָתְקָּפּה ֶׁשל ֱאֶמת ְזָרָקם ָהלְ 

 ֵמהּו.ְּבִהָּוְתרוֹ ְּכמוֹ ֶׁשהּוא ִּבְמקוֹמוֹ הּוא מּוָטל ְלַעְצ

 ֵקי,ָּכ ָׁשם ָקבּוַע נוָֹתר, ִּכי ֵאָלה ַאִּדיָרה זוֹ, ַאַנְנ  30

 ב ִיְסְּגֶרּנּו.ַמֲחִזיָקה ַּבְּכָבִלים ֶׁשל ַהְּגבּול ֶׁשָּסִבי  

 ֵאין ֶזה ִדין ְוא נַֹהג, -ֻמְׁשָלם -ִּכי ֶׁשַּקָּים ִיְהֶיה ִאי  



  9

 ָאז ָחַסר ּכֹל. -  ִנְזָקק, לּו ְלַאִין ָהָיה-ִּבְהיוֹתוֹ א

 ָּׂשג ֵהן הּוא ַמה ֶּׁשָעָליו ְנַסָּבה ַמֲחֶׁשֶבת,ַמה ֶּׁשֻּמ

 ד ִמְתַנֵּסַח,ֵהן ִּבְלֲעֵדי ַהֵּיׁשּות, ֲאֶׁשר ָּבּה ַהֶהֵּג  35

 ֶיה עוֹדׁשּום ַהָּׂשָגה א ִתְמָצא. ְזַמן ֵאיֶנּנּו ְוַגם א ִיְה  

 ּוַעַמֶּׁשהו חּוץ ִמן ַהֵּיׁש, ִּכי ְּכָבַלּתּו ָׁשֵלם ַּבל ָינ  

 ַהָּללּו-מוְֹיָרה ָקָׁשה. ְלִפיָכ ִיְהיּו ַא ְלֵׁשם ָּכל

 ֱאֶמת ְוִהִּניחּוְתמּוָתה ָּבְטחּו ּכֶ -ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ְבֵני

 ,ֶׁשּנוָֹצִרים ֵהם ְוַגם ֶנְחָרִבים, ַקָּיִמים ְוַאף א ֵכן  40

 זַֹהר ּגוָֹנם ַיֲחִליפּו.-ֵאת ְמקוָֹמם ְמִמיִרים ְוֶאת  

 

 ֵעֶבר-ַא ִּבְהיוֹת לוֹ ְּגבּול ַאֲחרוֹן ְּכָבר ִנְׁשַלם ִמָּכל  

 ה הּואּור ְמֻעָּגל ְלִמְׁשִעי ִמַּדֶּמּוְלגּופוֹ ֶׁשל ַּכּד  

 ִמְׁשָקל הּוא ַּבּכֹל ֶׁשֲהֵרי ֵיׁש לוֹ צֶֹר-ְרָּכז ְׁשֵוהֶּמִמן ַה  

 ה.ה אוֹ ָׁשָּמַּדל אוֹ ִיְקַטן יוֵֹתר, ָׁשָּמֶׁשּשּום ָּדָבר א ִיְג  45

 ַיַען ִּכי ַאִין ֵאיֶנּנּו ֲאֶׁשר ַיְפִסיֶקּנּו ִמֶּגֶׁשת   

 ה. ְוַלֵּיׁש ִמֵּיׁש ֵאין ִלְהיוֹת ִּבְמאּוָמהֶאל ַהּדוֶֹמ  

 ה ָּפחוֹת, ִּכי הּוא ַחף ִמָּכל ֶּפַגע,א ּפֹה יוֵֹתר ְוא ָׁשָּמ  

 ַיַחד.-ַצד, ָּכל ְּגבּולוֹת ּפוֵֹקד-ֵהן ַהָּׁשֶוה ְלַעְצמוֹ ְּבָכל  

 

 ֶׁשֶבתסוֹף ָאִׂשים ָּכאן ִּבְׁשִביְל ִלְדַבר אֶֹמן ְוַגם ְלַמְח  50

 ְּתמּוָתה ֵמַעָּתה ּבוֹא ּוְלַמד ָנא-ִביב ָהֱאֶמת, ּוְסָברוֹת ְּבנוֹתְס

 אֶֹזן.-ֵעת ַלְּפֵאר ַהּכוֵֹזב ֶׁשל ִסְדֵרי ְנאּוַמי ַּתֶּטה

 

 ְׁשַּתִים,-ַיַען ָקְבעּו ֵהם ֵּדעוֹת ְלַכּנוֹת ְּבֵׁשמוֹת צּורוֹת

 -ֶדֶר -ִליֵאין ָּבַאְחדּות ָלֶהם צֶֹר, ַּבּזֹאת ֵהם ּתוִֹעים ִּבְב -
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 ֶהם ָׂשמּוְׁשֵני ִנּגּוִדים, ֵהם ָּפְסקּו, ֵיׁש ַּבְּדמּות ְואוֹתוֹת לָ   55

 ת ֵאֶתרא ְרִאי זוֹ ִכְרִאי זוֹ: ָּכאן ֵיׁש ֵאׁש ֶלָהָבה ִּבְדמּו  

 ּכֹה ֲעִדיָנה ְוַקָּלה ְוָׁשָוה ְלַעְצָמּה ְּבָכל ֵעֶבר  

 ׁש ֵהֶפך:ְצמוֹ ַמָּמה, ִּכי ַההּוא ְּבַעַא ָלַאֵחר א ָׁשוָ   

 ֵליל ֲעָלָטה א נוָֹדע, גּוף ָדחּוס ְוָקפּוץ ְוַרב ּכֶֹבד.  

 

 ֵסֶדר עוָֹלם ֶׁשֻּכּלוֹ ִמְסַּתֵּבר ְּבָפֶני ָאִּביָעה  60

 ּוְלעוָֹלם ֶּבן ְּתמּוָתה ְּבָחְכָמה אוְֹת א ְיַנֵּצַח.  

 

 ֶתר:ֶאָּכל ָהאוֹתוֹת ֶׁשָּב ֶתר ֵּתַדע, ְוֶאתֶטַבע ָהֶא  ט

 ֵאת ַמֲעֵׂשי ַהַּלִּפיד ַהָּטהוֹר ְמַסְמֵאי ָהֵעיַנִים  

 נוְֹצרּו ַּגם ָּכל ֵאֶּלה. ֶׁשְּבַיד ֶׁשֶמש זוֵֹהר, ּוֵמַאִין  

 ַלְּלָבָנה ַהִּקיְקלוִֹּפית-ַאף ַמֲעִׂשים ֶׁשחוְֹזִרים ֲאֶׁשר 

 ,ִּקיף, ָהָרִקיַעוֹד ִּתְלַמד. ַּגם ָּתִבין ַהַּמְוֶאת ִטְבָעּה ע 5

 ֵאי ּוֵמַאִין ִנְטַּבע, ְוֵאיָכה ְּכָבַלְתהּו ַאַנְנֵקי

 ָלִיל.-יוֹם ּבוֹ ִהְנִהיָגה אוֹתוֹ ֶלֱאחֹז ְמִסּלוֹת ּכוְֹכֵבי

 

 ֵאי ֶאֶרץ ְוֵאי ְלָבָנה ְוֵאי ֶׁשֶמׁש,         י

 ֵאֶתר ַלּכֹל ְמֻׁשָּתף, ֲחָלבוֹ ֶׁשל ָרִקיַע, אוִֹליְמּפּוס  

 ַאף ַלַהט ּכָֹחם ֶׁשל ּכוְֹכֵבי ַהָּׁשַמִים,ֶזה ַהִּקיצוֹן, וְ   

 ֶאל ִהְתַהּוּות ָאז ֵנעוֹרּו.  

   

 ֵהן ֵמַאַחר ֶׁשְּבָכל ַהֵּׁשמוֹת ְמֻכִּנים יוֹם ָוַלְיָלה  יא

 -ה ְוַעל ִּפי ְגבּורוֵֹתיֶהם מּוַחִּלים ֵהם ַעל ֵאֶּלה ָוֵאּלֶ   

 אֶֹפלאוֹר ַּגם ְּבַלִיל וָ ל ְמֻמָּלא ְּכַאַחת ַּגם ְּבּכֹ   
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 ל ַאִין.ְּכֶׁשְּׁשֵניֶהם ְׁשקּוִלים, ֶׁשֵּכן ִאיׁש ֵמֶהם ֵאין ּבוֹ ּכָ   

 

 ת,ִּכי ַהָּצרוֹת ֶׁשָּבֶהן ִנְמְלאּו ֵאׁש ִּבְלִּתי ְמֻמֶּזֶג  יב

 ָׁשם ְמַנת ֶלָהָבה ִמְׁשַּתְחֶרֶרת.  ַלְיָלה,-ַהּנוָֹספוֹת ָמְלאּו  

 יא ֶׁשּכֹל ְמַנֶּוֶטת,ֵאָלה, ִה -ַא ָּבֶאְמַצע ְּבתוֹ ֵאֶּלה   

  ְּבָכל ֲאָתר ֵהן ֵלָדה ֲארּוָרה ּוִמְׁשָּגל ַמְתִחיָלה ִהיא  

 ֵעת ְנֵקָבה ֶאל ָזָכר ְּתַׁשַּלח ְלִזּוּוג ּוְלֵהֶפך  5

 ֶאל ַהְנֵקָבה ַהָּזָכר.  

 

 ְחֶׁשֶבת, ֶאת ֶארוֹס.וֹן ָּכל ֵאִלים ֶהֶעְלָתה ַּבַּמרֹאׁש ְוִראׁש  יג

 

 ַלְיָלה-ֵמִפיץ ָנְגהוֹת ַהּנוֵֹדד ְסִביבוֹת ֶאֶרץאוֹר ֶׁשל ַאֵחר   יד

 

 ַעִין ָּתִמיד ֶאל ַקְרָניו ֶׁשל ַהֶּׁשֶמש-ִּבְהיוָֹתּה נוֵֹׂשאת  טו

 

 ָמְׁשֶרֶׁשת ַּבַּמִים            טז

 

 ָכל ֶרַגע,ְּבֶמֶזג ַהּגּוף ַהּתוֶֹעה, ְּב ְּכמוֹ ֶׁשאוֵֹחז הּוא  יז

 ִאיׁש, ִּכי ֵזֶהה הּואֵהן ֲהֵרי ָּכָכה נוֵֹכַח ַהֵּׂשֶכל ָּב  

 ם ַיַחדִעם ַמה ֶּׁשֶּטַבע ַהּגּוף ַמִּכירוֹ,  ַּבְּבִרּיוֹת ֻּכּלָ   

 ְכִריַע.ְׂשָּכל הּוא ַהְיסוֹד ַהַּמאוֹ ְּבָכל ִאיׁש. ֶׁשֲהֵרי ַהֻּמ  

 

 ].ֶאל ַהָּיִמין ְנָעִרים ְוִלְׂשמֹאל ְנָערוֹת [ִהיא ִהִּציָבה  יח
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 ְמָעְרִבים ֶאת ִזְרֵעי ַאְפרוִֹדיֵטי ֵעת ַיַחד ִאיׁש ְוִאָּׁשה  יט

 ֶבת,ָאז ַּבְוִריִדים ִמּתוֹ ָּדם ְמֻנָּגד ַהְּגבּוָרה ַהְמַעֶּצ  

 ֶזג נוֶֹצֶרת, ּגּופוֹת ְלִתְפֶאֶרת יוֶֹצֶרת.ִאם ֶאת ַהֶּמ  

 ר ַהֶּזַרע,ַיַען ִּכי ִאם ֵּתָאַבְקָנה ְּגבּורוֹת ְּכֶׁשֻעְרַּבב ְּכָב  

 ֶאִריִנּיוֹת –ה ַיְחָּדיו ּתוֹ ַהּגּוף ַהְמעָֹרב, ִאם א ִּתְפַעְלָנ  5

 ֶפל.עוֹד ְּתַעֶּניָנה ִמין ֶזה ֶׁשּנוַֹלד ִמּתוֹ ֶזַרע ֶׁשל ּכֶ   

 

 ֶּלהָּכָכה ְלִפי ַהְּסָבָרה ֵהם ָצְמחּו, ְוִהָּנם ַעְכָׁשיו, ֵא  כ

 ּוֵמַעָּתה ְיֻטְּפחּו, ִיְגְדלּו ְוַאַחר ָּכ ָימּותּו.  

 ֶאָחד ְלִסיָמן, ְּבֵני ָאָדם ְלֻכָּלם ֵׁשם ִהִּניחּו.ַעל ָּכל   

 

  

  

  

  

   הערות 

. –'דרך המלל'   2 א    כלומר: דרך שמתקדמים בה בדיון דיסקורסיבי

ה'אלה' שכאן היא כנראה דיקי הנזכרת בהמשך. אומנם בהמשך (בשורה      3

ָאה',22 'ֶת בהק, שמינה הדקדוקי הוא נקבה במו  ) המילה היוונית ל'אלה' היא 

' שיכולה להיות גם זכר וגם נקבה. ואכן היו  ימון ַד ' ואילו כאן משמשת המילה 

ס), שלפי ההמשך בנותיו הן  יוֹ ְל ֶה ) שקראו כאן בזכר, ופרשו זאת על השמש 

, ודיימון זה  המדריכות את המשורר. אבל כל מדריכי המשורר כאן נקבות הן

ם בנקבה גם ביוונית איננו יוצא מן הכלל. נושא משפט הזיקה הבא הוא אומנ

), אבל נושא זה איננו חייב להיות האלה, אלא נראה יותר שהוא  ('היא נושאת'

, שגם היא נקבה גם ביוונית. 'קדימה'  זו גורסות רוב  –'הדרך' במקום מלה 

זו מקורה כנראה בטעות בקריאה (ראה הערת  . אך גירסה  ההוצאות 'דרך ערים'

Coxon.   , הנזכר לעיל במבוא)
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  גם הוא שם אלה. - 'ליל'   9

  שניהם כאן דמויות מואנשות ומיתיות. - 'יום' ו'לילה'   11

.  'דלתים'  –'אויר'   13 ר' ֶת ֵא ' . –ביוונית:    במקור: 'בדלתות גדולות'

רות הממונות על שערי הרקיע 'דיקי' (במלעיל) פירושה צדק.    14 אחת ההוֹ

משמשת כאן היא ממין נקבה, ודיקי המלה . 749גם אצל הומרוס, אליאדה ה 

. היא ממלאת תפקיד חשוב גם בהגות  (כמו במקומות רבים) כשמה של אלת הדין

 ' ן ), והשפיעה על דמותה של 'מידת הדי ן היהודית ההלניסטית (כגון אצל פילו

  בספרות התלמודית.

. - 'הבריח'   16   במקור: 'הבריח המחוזק ביתד'

, ומשמשת כאן 'מוירה'  (במלעיל) פירושה גורל. המילה היא ממין נקבה  26

(כמו במקומות רבים) כשמה של אחת העלמות האלוהיות הממונות על גורלות 

, ח    .38בני האדם. ראה גם להלן

'תמיס' (במלעיל) פירושה חוק. המילה היא ממין נקבה, ומשמשת כאן   28

  (כמו במקומות רבים) כשמה של אלה.

. נוסח - 'שהיטב משכנעת'   29 זה אומנם רב  לפי נוסח אחר: 'המעוגלת היטב'

), אבל לפי ההקשר המידי, בהקבלה 43רושם הוא, ויש לו מקבילה בהמשך (ח 

  לשורה הבאה, 'שהיטב משכנעת' עדיף.

. - 'סיפור'   1 ג ס' יתוֹ 'ִמ   ביוונית 

'פיתו' (במלרע) פירושה שכנוע (פיתוי רב לתרגם 'פיתוי' הדומה   4

. זה שמ ה של אלה עתיקה בצלילו, לו רק היתה גם המלה העברית ממין נקבה)

זו  - 'האמת'   (בתו של אוקיאנוס), העומדת לימינו של מסביר ונואם.   גם  

. יָאה' ֶת   אלה. ביוונית 'ַאֵל

חצי השורה האחרונה מצויה בפרגמנט נפרד, ויש חוקרים שאינם   1 ד

פירושה בתרגום מילולי: 'אותו דבר [עומד] להשכיל    משייכים אותו למקום זה.

. תרגום זה אומנם אפשר לת  ולהיות'. רגם גם: 'אותו דבר הוא להשכיל ולהיות'

פשוט יותר מבחינה לשונית, והוא פירושם של הראשונים, אבל דומה שאיננו 

  מתאים להקשר הרעיוני.

משפט זה ניתן להתפרש גם בדרכים רבות אחרות. ובחרתי באפשרות   1 ה

  המתאימה לשורה הקודמת.

  אין.היא הגורסת כי  –'אותה דרך חקר'   3
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'אַ  - 'מכונה מקולקלת'   5 , נודעת המשמעות - למילה היוונית,  יָאה' ִנ ַכ ֵמ

, אך כאן נכון לחזור אל המשמעות האטימולוגית של היוונית  'חוסר ישע'

  והעברית החדשה.

  נושא הפועל הוא השכל. - 'יוכל'   2 ו

ס.  3-4 רוֹ ְד ְנ יַמ ִס ְק   כלומר: היש איננו יכול להידחס או להתקלש כדעת ַאנַ

.  הוא טיעון תבוני ודיסקורסיבי, בניגוד  - 'דיבור'   5 ז ס' גוֹ 'לוֹ ביוונית  

, אבר הדיבור, שנזכרה קודם. ' ן   ל'לשו

. - 'סיפור'   1 ח ס' יתוֹ 'ִמ   ביוונית 

ז ו  2 'יחידי' מתועד בשני הקטעים,    ח.- המשפט עד 

13   '   .28, 14ראה לעיל א  - 'דיקי

. בהמשך (ח  - 'הכרח'   16 י' ֵק ְנ 'ַאנַ ) היא מופיעה כאלה 6ט  ,30ביוונית 

  גמורה.

. פירוש המלה 'התהוות' (אותו שורש מופיע  - 'היצירה'   21 יס' ִס נֶ גֶ ' ביוונית 

זו  משמשת כידוע בתרגום השבעים (שנוצר  גם בשורות הקודמות). אך מילה 

כמאתיים שנה אחרי פרמנידס) כשמו של ספר בראשית, ספר היצירה או 

ה, ראה להלן פרמנידס השתמש כנראה במ  הבריאה. ָל זו גם כשמה של ֵא לה 

  בהערה לקטע יג.  

  .21לעיל בשורה  - 'קודם'   27

  .16'אננקי' (במלעיל) פירושה הכרח. ראה לעיל בשורה   30

חוקי הלוגיקה והאונטולוגיה זהים בעיני  –'אין זה דין ולא נוהג'   32

  פרמנידס עם חוקי הדת, המוסר והנוהג.

. ביוונית (כמו בשפות רבות אחרות) פועל 'הישות אשר בה ההגד מתנסח'  35

(וגם בזמן הווה), לפיכך משתמשים בו במשפט שמני  ההויה משמש גם כאוגד 

כדי לטעון משהו לגבי משהו. למשל, המשפט 'הבית גדול' ינוסח ביוונית 'הבית 

.  לפיכך אין טענה אמיתית אלא לגבי הקיים.   הווה גדול'

נה מופיעה במקור במפורש). ראה גם גורל (המלה 'קשה' אי - 'מוירה'   38

. ואכן 30. תפקידה כאן הוא גם תפקידה של אננקי (לעיל שורה 26לעיל א  (

, בסוף ספר  .  המדינהאצל אפלטון , מוצגות שלוש המוירות כבנותיה של אננקי

, כ  –'אך שם'    .3ראה גם להלן

ה' =  מה שנראה. - 'סברה'   51 ָס ְק 'דוֹ   ביוונית 
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'נאום'   'פאר' וגם 'סדר'  52  . ס' מוֹ ְס 'קוֹ מייצגים בתרגום את המלה היוונית 

. 'הכוזב'  -  ס' ּפוֹ 'ֶא דברי האלה לפרמנידס מזכירים את דברי המוזות  - ביוונית 

ס ( דוֹ יוֹ ִס הלֶה יָ ִנ גוֹ אוֹ ), המצהירות שלעתים דוברות הן אמת, 28-27שורות  ֶת

ובדברי  ),1996( 12חדרים ולעתים דברי שקר שדומים לאמת. ראה תרגומי ב

  המבוא שם.

  הכוונה לבני האדם.   שתי הצורות הן האש (היא האור) והלילה. –'הם'   53

, למלים אלה רבו הפרושים, ותרגמתי לפי   54 'אין באחדות להם צורך'

. Taranהנימוקים שהביא    (הנזכר לעיל במבוא)

זו תתורגם - 'דמות'   55 (וכך מלה  , שפירושה בניינו של גוף  ס' ַמ ֶד '  ביוונית 

, ותרגמתי 'דמות' הקרובה לה בצלצולה.59להלן בשורה  (  

'אתר' הוא האויר השמיימי העליון, שהוא קל ומאיר, שלא כמו האויר    56

.( ר' ('ָאֵא   התחתון השרוי על פני ארץ 

, פירושו גם לידה וצמיחה. - 'טבע'   1 ט יס' ִז י ִפ '   ביוונית 

זו - 'לפיד'   2 , מלה  ס' ובנטיה 'למפד' ַּפ ְמ ַל ' , דומה, ואולי אף ביוונית 

.   קשורה, למלה המקראית 'לפיד'

זו היא ביוונית ממין זכר, ולעיל (א   3 . מלה    ) נזכרה כאלוה.8'שמש'

,  –'לבנה'   4 זו, שמינה נקבה, קרובה ללטינית 'לונה' . מלה  י' נֵ ֵל ֶס ' ביוונית 

במיתוס ההומרי הקיקלופים היו  –ואולי גם ל'לבנה' העברית.  'הקיקלופית' 

' או ענקים בע ן ס הוא 'עגול העי לי עין אחת. הפירוש המילולי של השם קיקלוְפ

, ומכאן כינוי זה ללבנה.   'עגול פנים'

. הפועל המשמש כאן הוא זה שהמלה 'פיזיס' (טבע)  –'נטבע'   6 או 'צמח'

'     משמשת לו כשם פעולה. (ח  –'אננקי   ).30כדלעיל 

. –ליל' - 'כוכבי  8   במקור: 'כוכבים'

הוא ההר הגבוה  –הוא שביל החלב.  'אולימפוס'  - קיע' 'חלבו של ר  2 י

שבקצה יוון, שנחשב למושב האלים. לפי ההקשר כאן נראה שפרמנידס מזהה 

  אותו חלקית עם הרקיע, או עם חלק ממנו.

כלומר: השמות מוחלים גם על ענייני היום וגם על ענייני הלילה, וזאת   2 יא

, כלומר לפי משמעויותי ביוונית  –הם של השמות. 'גבורה' לפי 'גבורותיהם'

יס'. ִמ נַ י ִד '  



  16

. מאחר שהשורות הקודמות חסרות אין מפורש מה   1 יב ' 'כי הצרות שבהן

משפט זה בא להסביר וכן לא על מה מדובר. אבל הפילוסופים הקדמונים, 

שבידיהם נמצא השיר במלואו, מדווחים כי מדובר כאן על על טבעות, או 

), שמהן מורכב העולם.בתרגום מילולי 'עטרות' (ב י' נַ ַפ ֶט ְס '   יוונית 

, שפירושה גם גורל, ואף אלת גורל, ממש כמו  –'מנה'   2 ה' ביוונית 'ַאיָס

  'מוירה'.

ה'   3 ָל זו עם האתר, שחמימותו  –'ֵא . יש מקשרים אלה  ' ן ימוֹ ַד ' ביוונית 

  נחשבה לנקבית ולמעוררת את היצר המיני.

ג  4   ישת הפיתגוריאים.היחס השלילי אל הלידה משקף כנראה את 

אפשר שנושא המשפט הוא האלה של הקטע הקודם. אבל אפלטון, המצטט   יג

(בנאומו של פיידרוס), ככל הנראה חושב לנושא את  המשתהמשפט זה ב

) בעצמה, המופיעה שם בהאנשה (ראה:  יס' ִס נֶ גֶ ' ). על Coxon'היצירה' (ביוונית 

, ו קשה להכריע (אפשר אפילו פי פלוטרכוס, לעומת זאת, הנושא הוא אפרודיטי

.  'ארוס' הוא כמובן אל האהבה.   לתרגם את הפועל בלשון זכר)

כּוס). הם   טו- יד ְר לּוַט ְּפ נושאם של קטעים אלה הוא הלבנה (כך לפי עדותו של 

מכילים את הרעיון שהלבנה מקבלת את אורה מן השמש. זה המקור הראשון 

  הידוע המכיל רעיון זה.

, אומנם לדעתי הרעיון נמ צא גם ברקע דבריו של נביא הנחמה, 'ישעיהו השני'

עליך  ה'קומי אורי כי בא אורך וכבוד בן דורו של פרמנידס, בפסוקים אלה: '

וכבודו עליך  ה'מים ועליך יזרח כי הנה החשך יכסה ארץ וערפל לאֻ . זרח

.  והלכו גוים לאורך ומלכים לנגה זרחך. אהירָ  . לא יהיה לך עוד השמש לאור .

לא . לאור עולם ואלהיך לתפארתך ה'ולנגה הירח לא יאיר לך והיה לך יומם 

' יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך ה'יבוא עוד שמשך וירחך לא יאסף כי 

  ).20- 19, 3- 1(יש' ס 

מדומה לירח (כפי שרגיל הדבר  ירושליםבפסוקים הראשונים אם נפרש ש

, והאל תופס את מקום השמש (כמפורש בפסו , יתפרשובקבלה)  קים האחרונים)

רה: הלבנה קמה ואורה כאשר 'בא הפסוקים הראשונים בצורה יפה ובהי שלושת

, כלומר בלילה בשעה שהשמש באאורּה (זה פירוש ביאת השמש  , כלומר שוקע'

בשעות אלה החושך מכסה את הארץ  .במפורש כאן בפסוק האחרון) אףבמקרא, ו

פי התיאוריה האסטרונומית ל, זורח רק על הלבנה שקמה ועלתההשמש ו

  ורק לאורה המוחזר נאלצים ללכת גויים ומלכים.הנידונה, 
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(זה מקור ביזנטי ומאוחר) המצטט קטע זה, כך כינה   טז לפי עדות המקור 

  פרמנידס את הארץ, מפני שתחתיה מצויים מים.

. כלומר: בכל רגע ורגע אוחז   1 יז 'אוחז הוא במזג הגוף התועה, בכל רגע'

יגה המחברת את יסודות הגוף, שמצד עצמו נוטה לתעות ולהיפרד. השכל במז

. –מילולית: האיברים. 'התועה'  –'הגוף'    במקור: 'המרבה לתעות'

כלומר: מחשבת האדם נגזרת מהיסוד  –'המושכל הוא היסוד המכריע'   4

  החומרי העודף, או העיקרי, שבמזג גופו.

נוס, מביא  יח ֶל גַ ו כראיה לכך שפרמנידס המקור המצטט קטע זה, הרופא 

מלים אלה אינם  –סבר שהזכר נוצר בחלק הימני של הרחם.  'היא הציבה' 

מפורשות במקור שנותר. הנושא, לפי השערתי, הוא האלה הנזכרת לעיל בקטע 

  יב.

 , המושפע עניין זה הובא גם על ידי הרמב"ם, בחיבורו 'פרקי משה ברפואה'

ו הקדום של ר' נתן המאתי, מן המקור וזה לשונו (בתרגומ רבות מתורת גלנוס.

: 'הזכרים ברב העניינים תהר מהם האשה בצד הימין והנקבה בצד  ( הערבי

זיסמן מונטנר, כרך ב,  , כתבים רפואיים, מהדורת  השמאל' (משה בן מימון

  ).210הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשכ"א, עמ' 

זו עומדת גם ביסוד דברי ספר הזוהר בת יאור ההיכל השמיימי אפשר שתיאוריה 

שדרכו באות הנשמות לעולם. גם בהיכל זה מוצבים רוחות הזכרים בצד ימין 

  , רמו ע"א).בורוחות הנקבות בצד שמאל (ראה זוהר ח"

קטע זה, הנותן הסבר פיזיולוגי ללידת הומוסקסואלים, לא נשתמר   יט

וא על במקורו היווני, אלא רק בתרגום לטיני. תרגום לטיני זה,  ששמר גם ה

נּוס בן המאה החמישית  יָ ְל ֶר יּוס ַאְו יִל ַק המשקל הקסמטרי, הוא מעשה ידיו של 

  לספירה. את הנוסח שלפנינו  תרגמתי אפוא מן התרגום הלטיני.

'  –'איש ואשה'   1 .  'אפרודיטי אלת  –'במקור' הלטיני: 'אשה ואיש'

 , והחזרתיה למה שנראה לי כמקורהVenusהאהבה. בנוסח הלטיני נכתב 

.   היווני. אומנם אפשר גם לתרגם סתם 'אהבה'

הוא דם העובר שיש בו היסודות המנוגדים של הזכר  –'דם מנוגד'   2

  והנקבה.

.  virtutesבלטינית  –'הגבורות'   4 יס' ֵמ נַ י ִד ' המשקפת בוודאי את היוונית 

  הכוונה לכוחות העיצוב הזכרי והנקבי.
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(נקבות) של  –'אריניות' (במלעיל)   5 נקמה הרודפות ומענות. הן רוחות 

, והוא כינוין הקבוע של הdiraeבנוסח הלטיני כתוב  - , שפירושו 'הנוראות'

Furiae) ) היווניות. עם זאת Erinyes, שהן מקבילותיהן הלטיניות של האריניות 

רות ֵק ) שגם הן דמויות מאותו סוג. אפשרות Ceres( ייתכן שבמקור היווני נכתב 

, המוצא כאן הד לדברי רוחו של Coxonל זו תתחזק אם נקבל את דעתו ש

ס,  יֵל ס אל ַאִכ לוֹ ְק רוֹ ְט ' 79-78כג  איליאדהַפ ן ס –. 'מי ְק ֶס (בנוסח  במשמעות 

.sexusהלטיני:  (  

יּוס), קטע זה סיים  –'סברה'   1 כ יִק ִל ְּפ יְמ ִס לפי עדות המקור המצטט (הוא 

 –אלה' .  '51ח  - את תיאור העולם המוחש, הוא עולם ה'סברה', שראשיתו ב

. זו , המוחשים והנתפסים ב'סברה' כוזבת    הדברים 'הנראים'

  .38ראה גם לעיל, ח  –'שם'   3

 


