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נצחון הרוח
מבוא לתרגום קטעי הפתיחה של נחמת הפילוסופיה לבואתיוס
מאת יהודה ליבס

אם נפרק ליסודות את נחמת הפילסופיה לבואתיוס 1נמצא שבכל אחד מהם ממשיך המחבר
והולך בדרך סלולה משכבר ,אך דומה שבחיבור השלם התגבשו כל אלה לכלל שיא משיאי
רוח האדם .כאן חברו יחד השגים פואֶ טיים והגותיים עם גבורה אישית לכדי חגיגה של
ניצחון כפול  -ניצחון רוח הפרט על העריצות השלטונית וניצחון התבונה על הסבל ועל
הרגשות .יצירה זו מבטאת עמקות פילוסופית ,ואף אליטיזם פילוסופי ופתוס פילוסופי מן
הסוג שדורנו יכול רק להתקנא בו ,וזאת מבלי לשקוע ברצינות וכבדות .שהרי הרעיונות
המופשטים לובשים כאן צורות ספרותיות מגוונות בשירה ובפרוזה – היצירה כתובה שירה
ופרוזה לסרוגין )לפי המסורת ה"מֶ נִ יפֶּ אית"( 2כשחלקי הפרוזה מתעלים לעתים אף הם למעין
שירה – והם מובעים גם באמצעות אלגוריה ,חזון ,דראמה אנושית ,ואף הומור ואירוניה
עצמית.

כל אלה מרשימים במיוחד לאור נסיבות הכתיבה של נחמת הפילוסופיה,

המתוארות בגוף היצירה ,שהיא גם אוטוביוגראפית.
יקיוּס מַ נְ לִ יוּס סֶ ו ִֶרינוּס בּוֹאֶ ִתיוּס מלבד היותו גדול הפילוסופים והתיאולוגים של
אַנִ ִ
דורו )ראשית המאה הששית לספירה( ,היה אזרח רומאי רם מעלה .הוא ושני בניו נשאו
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,
יט ִריך( ,שחשד
הכובש האוסטרו-גותי תֶ אוֹדו ִֹריק )שמו ידוע באגדה הגרמנית בצורה ִד ְ
בבואתיוס בשיתוף פעולה עם יוסטינוס ,קיסר רומי המזרחית )ביזנץ( לשם שיחרורה של
רומי מעול הגותים ,עמד והשליכו לבית הסוהר .בכלאו זה ,בעיר פַּ וִ יָּה )לימים בירת
הלנגוברדים( הסמוכה למילנו בצפון איטליה ,שהה בואתיוס שנתים ימים ,עד שהוצא להורג
באכזריות בשנת .524
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,
שהספר נחמת הפילוסופיה אינו אלא השיחה בין בואתיוס לבינה ,היא הפילוסופיה ,שאת
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.Anicii Manlii Severini Boethii, Philosophiae Consolationis, Libri Quinque
סוג ספרותי זה נקרא על שמו של מי שנחשב למייסדו ,הוא מֶ ִניפּוּס  -פילוסוף יווני מכת

הציניקאים ,שנולד )כעבד( בג ַַד ַרה )היא חמת גדר הסמוכה לכינרת( במאה השלישית לפני הספירה.
לא השתמרו בידינו יצירות מפרי עטו ,אלא רק של מחקיו )בין אלה מפורסמת ביותר סַ ִט ִיריקוֹן,
לסטיריקאן הרומי פֶּ ְטרוֹנִ יוּס ,איש המאה הראשונה לספירה( .עוד על המניפאיות והשפעתה )בעיקר
אצל נתן אלתרמן( ,ראה רות קרטון-בלום' ,הפואמה המניפאית' ,בספרה הלץ והצל ,זמורה ביתן
)תל-אביב( תשנ"ד ,עמ' .13-58
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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
פילוסופיה ,שמשמעותה עזה יותר מן המשתמע מן השימוש הרגיל של המלה 'נחמה' ,ויש
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
סוקראטס 3,ובואתיוס אכן מסתמך על תקדים זה ואף על אחרים )ראה בתרגום דלהלן ,פרק
ג( .אך מבחינה מסוימת בנחמת הפילוסופיה מוצא נצחון הרוח אף ביטוי עז עוד יותר ,שכן
הדיאלוגים האפלטוניים נכתבו כיצירות בדיוניות משהו ,עשרות שנים אחרי הוצאתו להורג
של סוקראטס ,ואילו נחמת הפילוסופיה היא תיאור אוטוביוגראפי אמיתי שיצא מתחת ידי
האסיר הנדון למות.
הפילוסופיה

של

בואתיוס

היא

אכן

המשך

מודע

למסורת

האפלטונית

והאריסטוטלית ,שבואתיוס ,בימים שקדמו למאסרו ,פעל רבות למענה .בין השאר תרגם הוא
ללטינית ופירש הרבה מכתבי אריסטו )בעיקר מן הכתבים הלוגיים( ,ואף מכתבי פּו ְֹרפיריוס,
הפילוסוף הניאו-פלאטוניקאי ,ותרגומיו נלמדו הרבה בדורות שלאחריו ,ובעזרתם נשתמרה
מסורת פילוסופית זו בימי הביניים ובימי הרנסנס.
אומנם גם בשטח אחר עסק בואתיוס בימי טובתו  -תיאולוגיה נוצרית .הוא נטל חלק
בויכוחים התיאולוגיים שפילגו את הנצרות בימיו ,והעמיק לברר במספר חיבורים את
יסודותיה של האמונה הקתולית ,בעיקר בסוגית השילוש וטבעו הכפול של המשיח ,ולבססה

כנגד כתות 'המינים' הקמים עליה ,כגון האַריאנים ,הנ ְֶסטוריאנים והמונופיזיטים .אך בנחמת
הפילוסופיה אין כל רמז לנצרות; האלים היחידים שנזכרים בה )בעיקר בחלקי השירה( הם
אלי הדת הקדומה היוונית-רומית ,והם שמלוים את המחשבה הפילוסופית ,גיבורת הספר,
ילידת התרבות 'הפגנית' )אפילו פילוסופים נוצריים אינם נזכרים( .החוקרים נחלקו בסיבת
הדבר ,ורבים מהם )נוצרים בעצמם( ממעטים בחשיבות העדר הנצרות מנחמת הפילוסופיה,
ומסבירים זאת בצורכי הסוגה שלה משתייך

הספר4.

אך אני נוטה לדעה אחרת :אם דווקא

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,
האקדמיה הניאו-פלאטונית .אף ייתכן שמאסרו בידי הכובש הגותי חיזק בבואתיוס את
הנוסטלגיה לדת ששררה בימי גדולתה של רומי .אף שבמאה האחרונה לקיומה של הקיסרות
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בדיאלוגים ַאפּוֹלוֹגִ יָהְ ,ק ִריטוֹן ופַ יְדוֹן ,שהתפרסמו בתרגום עברי מאת אבי ומורי יוסף ג .ליבס.

נוסף על הכללתם בכתבי אפלטון שבתרגומו ,דיאלוגים אלה נתפרסמו גם בספר מיוחד בצירוף
מבואות מאת המתרגם :אפלטון ,משפטו ומותו של סוקראטס ,שוקן )ירושלים ותל-אביב( תשל"ב.
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בדעה זו נוקטים למשל ,ובתוקף רב ,סטיוארט וראנד ) ,(H. F. Stewart, E. K. Randמחברי המבוא

לכרך כתבי בואתיוס בהוצאת  ,Harvard University Pressכרך  (1973) 74בסדרת  ,LCLעמ' xiv-
.xii
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הרומית הנצרות היתה גם דתם של הקיסרים ,ובימי בואתיוס ההבדל בדת בין רוב הרומאים
לבין הכובשים לא היה אלא הבדל שבין שני זרמים נוצריים )שבטי הגרמנים החזיקו בנצרות
האריאנית-הומויאנית ,שאינה מכירה באלהותו הגמורה של ישו ,בעוד שהרומאים קתולים
היו(.
אפשר לראות בנחמת הפילוסופיה את היצירה הגדולה האחרונה של העולם העתיק,
ואת הראשונה של ימי-הביניים ,והיא אכן השאירה רושם רב על דורות רבים ,וניתרגמה
לרוב שפות אירופה .יש עניין מיוחד בציון שמם של המתרגמים לאנגלית  -ראשון שבהם

היה אלפרד הגדול ,מלך אנגליה )וליתר דיוק  (Wessexבמאה התשיעית ,שתרגום נחמת
הפילוסופיה שלו הוא אחד מחיבורי הפרוזה הראשונים שנכתבו בשפה האנגלית .תרגומו
של המלך אלפרד כתוב כמובן באנגלית עתיקה )אנגלו-סכסית( ,אך גם המתרגמת לאנגלית
'חדשה' איננה נופלת ממנו בייחוסה ,הלא היא אליזבת הראשונה ,מלכת אנגליה במאה
השש-עשרה.
נחמת הפילוסופיה זכתה גם לממשיכים ולמחקים רבים ,בספרויות העולם ואף
בספרות העברית .השפעה זו בולטת במיוחד בחיבור היפה גיא חיזיון לר' אברהם יגל,
הסופר היהודי-איטלקי איש המאות השש-עשרה והשבע-עשרה 5,שבו מצוי אף כעין תרגום
של רוב קטע הפרוזה של הפרק הראשון דלהלן 6.כמו כן נשתמרו לא פחות משלושה
תרגומים עבריים עתיקים של החיבור ,ואחד מהם אף התפרסם בימינו 7.אך תרגום זה נעשה
כמדומני לא מן הלטינית אלא מן האיטלקית ,והוא קשה לקריאה ולהבנה ,ואינו שומר על
שיריות החלקים השיריים .אינני יודע על תרגום עברי מודרני של היצירה או חלקה.
לצורך התרגום דלהלן השתמשתי במקור הלטיני שנתפרסם עם תרגום אנגלי מאת
טסטר 8,ובמקור עם תרגום גרמני מאת גוטהיין 9.אני מודה לידידתי ד"ר גִ תית הולצמן,
שהתרגום שלפנינו הוא פרי קריאתנו בצוותא במקור הלטיני של נחמת הפילוסופיה.
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אברהם בן חנניה יגל ,ספר גיא חזיון ,מבוא ופרושים דוד רודרמן ,מרכז שזר )ירושלים( תשנ"ח.

דוד רודרמן כלל בהקדמתו לחיבור פרק בשם 'השפעתם של בואתיוס ושל סוגת ה ,'Consolatio-ושם
סיכם את השפעת נחמת הפילוסופיה על חיבור זה ועל הספרות היהודית בכלל ,ואף ציין )בהערה
 (139למחקרים רבים העוסקים בהשפעת חיבורו של בואתיוס על הספרות הכללית )עמ' .(45-50
ואוסיף ,שאפשר גם למצוא משהו מנחמת הפילוסופיה אצל ר' יוסף קארו ,בן דורו הקשיש של יגל,
שמלבד היותו איש ההלכה המפורסם )בעל הבית יוסף והשלחן ערוך( היה אף מקובל ,וקיבל סודות
עליונים מפי ה ִמ ְשנָה ,שנתגלתה לו בדמות אשה ,כפי שתאר ביומנו המיסטי מגיד מישרים.
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שם ,עמ' .170

 7בואיסי ,ספר די קונסולאסיאוני פילוסופיא ,שנעתק מעזריה בר יוסף אבן אבא מרי המכונה
בונפוס בונפיל אשתרוק ,יוצא לאור על פי כתבי יד בצרוף מבוא והערות על ידי סרג'יו יוסף
סיאררה ,מכון למחקרים יהודיים ובית המדרש לרבנים ע"ש ש' צ' מרגליות-דיזניי – טורינו ,ירושלים
תשכ"ח .על עוד שני תרגומים הגנוזים עדיין בכתבי-יד ראה רודרמן ,שם ,עמ'  46הערה .140
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 ,S. J. Testerבתוך הכרך הנזכר לעיל בסדרת .LCL
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.Verlag Die Runde, (Berlin) 1932 .Eberhard Gothein
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בּוֹאֶ ְתיוּס
ֶנחָ מַ ת ַה ִפיל ֹוס ֹו ְפ ָיה
ספר  Iא-ג
תרגם מלטינית יהודה ליבס

א
ֶזה אָ ֹנכִ י ֶשׁ ִשּׁכְ לַ לְ ִתי ִשׁ ִירים ִבּ ְתשׁוּ ָקה ִמ ְתר ֹו ֶנ ֶנת
אֵ יִ בּ ְדמָ ע ֹות כָּ אן מוּבָ ל אֶ ל ִמ ְשׁ ְקלֵ י

נְ כָ ִאים1.

מוּז ֹות ְקרוּע ֹות מַ כְ ִתיב ֹות לִ י ֶאת ַמה ֶשּׁעָ לַ י לְ ַה ִבּיעַ ,
ָהאֶ לֶ גְ י ֹות מַ זְ ִרימ ֹות דֶ מַ ע אֱ מֶ ת עַ ל ְפּ ֵניהֶ ן.
אֵ לֶּ ה הֵ ן ַהיְּ ִחיד ֹות ֶשׁ ַהפַּ חַ ד אֵ ינ ֹו ְמ ַשׁכְ ֵנעַ ,
ֶזה ֶשׁאָמַ ר לְ ֵרעַ י א לְ ַה ֵלּ אַחֲ ַרי.
לִ י ַה ְמאֻ ָשּׁר ִבּנְ עוּ ַרי ַהפּ ֹו ְר ִחים הֵ ן ה ֹו ִסיפוּ ִת ְפאֶ ֶרת,
ַא כְּ ֶשׁ ָז ַקנְ ִתּי אֻ ְמלָ לַ ,רק ֶנחָ מָ ה בָּ אָס ֹון.
בָּ אָה עָ לַ י ַהזִּ ְק ָנהֶ ,שׁצָ ר ֹות ְמ ִאיצ ֹות בָּ הּ ,לְ פֶ ַתע,
וְ ַהכְּ אֵ ב ַגּם ִצוָּ ה ע ֹוד לְ ה ֹו ִסיף אֶ ת גִּ יל ֹו.
ֹקדֶ ם זְ מַ ָנּן ַשׂעֲ ר ֹות ַה ֵשּׂיבָ ה נִ ְשׁפָּ כ ֹות עַ ל פַּ ַדּחַ ת,
ע ֹור ְמ ַרתֵּ ת ְבּ ִר ְפי ֹון ַעל גּוּף בָּ לֶ ה וְ ָתשׁוּשׁ.
ע ֶנג,
יתה לָ אָ ָדם ,אֲ בָ ל א ִב ְשׁנ ֹותֹ -
ט ֹוב ֶשׁ ָתּב ֹוא ַה ִמּ ָ
אֶ לָּ א ְבעֵ ת ֶשׁ ְתּכוּפ ֹות לָ הּ ְמ ַשוְּ ִעים ִמ ְסכֵּ נִ ים.
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הכוונה למשקל האֶ לֶגי שבו כתוב שיר זה )כפי שנזכר במפורש להלן בעוד שתי שורות( ,והמשמש

בדרך כלל בשירי קינה .על משקל זה ,המורכב מדו-טורים פֶּ נטַ מֶ ְטריים )שבהם השורה הראשונה היא
הֶ ְקסַ מֶ ְטרית ,והשניה מתחלקת לשני חצאים המסתיימים בהטעמה( ,נסיתי לשמור גם בתרגום.

6

ַאֹ כּה ְסתוּ ָמה ִהיא אָזְ ָנה ,אַכְ ָז ִריתִ ,מסּ ֹו ְבלִ ים ִמ ְתחַ מֶּ ֶקת,
וּ ְמסָ ֶרבֶ ת לִ נְ עֹל אֵ ת ְשׁתֵּ י עֵ י ַני ַהבּ ֹוכ ֹות.
עֵ ת ַהבּ ֹו ֶגדֶ ת אֵ לַ ת ַהמַּ ָזּל ע ֹוד ִס ְפּ ָקה ט ֹוב ֹות-הֶ בֶ ל,
ֹאשׁי כְּ בָ ר ָשׁטַ ף.
ֶרגַע ֶשׁל עֶ צֶ ב כִּ ְמעַ ט אֵ ת כָּ ל ר ִ
ַאִ מ ָשּׁעָ ה ֶשׁא ֹו ָתה עַ ְר ִפלִּ ית פַּ ְרצוּףֶ -שׁ ֶקר הֶ ְחלִ יפָ ה,
פֶּ ַשׁע חַ ַיּי ע ֹוד נִ ְמ ָשׁ דֶּ ֶרְ תּקוּפ ֹות מַ גְ ִעיל ֹות.
לָ מָּ ה ֵר ִעים ֶאת ָא ְשׁ ִרי נְ ַהגְ תֶּ ם ֹכּה ְתכוּפ ֹות לְ ַשׁבֵּ חַ ,
יתן.
הֵ ן לַ נּ ֹופֵ ל א ָה ָיה צַ עַ ד ַי ִצּיב וְ אֵ ָ
זאת בעודי מהרהר וחושב עם עצמי בשתיקה ודבר-בכי וקינה עוד רושם בעטי
המהיר ,אז נראתה לי אשה נצבת מעל לראשי ,וסבר פניה נכבד עד מאוד ,נורא
הוד .עיניה היו לוהטות וחודרות מעל לכוחו של חֹסן אנוש ,גון עורה חיוני ,לו
עזוז שאיננו כלה ,אף שהיתה כבר באה בימים ,אשר בשום אֹ פן לא יכלה עוד
הֵ חָ שב כבת תקופתנו .שעור קומתה היה רב משמעי ,כי רגע אחד היא הגבילה
למדה רגילה של אדם ,ובמשנהו כבר נראתה בקצה ציץ ָקדקֳ דהּ מכה
עצמה ִ
בשמים .וכאשר עוד גבוה ִמזה נשאה את ראשה ,אף חדרה היא בעד השמים
עצמם ,ושם נעלמה ממבט בני אדם שלשוא הסתכלו אחריה .בגדיה יֻצרו
מחוטים דקיקים וגֻמרו במלאכת מחשבת מחֹמר בלתי מתכלה ,וכפי שאחרי-כן
ערפל
מדבריה שלה למדתי לדעת 2,אותם בעצמה בידיה ארגה לה .כעין דֹק של ְ
הזנחה של זִ קנה כִ סה את מראיהם ,כרגיל בפסלים שאוחז בם הפיח .ארוגה
בתחתית שוליהם  Πיוונית שם ניתנה לקריאה ,ובקצה העליון האות

3.θ

וכסולם בין אלה שתי האותיות שלבים אחדים נראו כמסֻ מנים ,שבאמצעותם
תתכן עליה מן האות התחתונה אל הגבוהה מעליה .אך את הבגד הזה כבר
ָ

2

3

ראה להלן ,פרק ג בחלק הפרוזה.
אותיות אלה מציינות את הענף המעשי )ה'פראקטי'( והעיוני )ה'תיאורטי'( ,שלהם מתחלקת

הפילוסופיה ,כמבואר באחד מספרי הפילוסופיה של בואתיוס.

7

קרעו ידי בריונים ידועים 4,שכל אחד ואחד כפי יכלתו לקח לו קרעים .יד
ימינה נשאה ִספרונים ,ושמאלה שרביט.
כאשר ראתה היא את מוזות-השיר העומדות אצל מטתי להכתיב את
ונדמה לרגע ,ואז כמו בוערת באש להבה היא אמרה
מלות בכיותי ,נסערה ַ
לפרחות האלה ,השחקניות ,לגשת אל זה
ֵ
בעיניים קודרות' :מי הרשה כאן
החולה .הן לא בלבד ששום רפואות לסבלו לא תרקחנה ,אך בנוסף תלעֵ טנה
אותו עוד ברעל מתוק .אלה הרי הן אותן שהורגות בקוצי רגשות חסרי פרי את
תבואת-ההגיון הנושאת רוב פרות ואת נפשות בני אדם רק מרגילות אל החֹלי,
וממנו לא תשחררנה .לו פתוייכן לפחות הסיתו רק איזה הדיוט ,כמו נָהגכן
הרגיל ומפורסם עד היום ,הייתי חושבת את זאת לנסבל בפחות יסורים,
פעולותי הן בכך הרי כלל לא היו נזוקות .אך את זה שנזון מלמודי האסכולות
סירנות עד-שאול
ֶ
האֶ לֶ אַטית והאקדמית?! 5עדיף שתסתלקנה מכאן,

מתוקות6,

והנחנה למוזות שלי בו לטפל ולרפאו'.
למשמע מלים אלה השפילה אותה מקהלה נזופה את ראשה אל הארץ,
וצערה אז גבר עוד יותר .בעצב יצאה היא מפתח הבית ,ואֹ דם פניה הסגיר בה
בושה וכלימה .אך אני ,שראיָתי התערפלה בדמעות ,לא יכֹלתי ַהבחֵ ן מי היא
זאת האשה ,אשר מצַ וה בסמכות שכזאת .נאלמתי דֹם ,מבטי נעוץ בקרקע,
ושותק לצַ פות החלותי ,מה עתידה זו עתה לעשות .אז נִ גשה וקרבה וישבה על
מרב-עצב ,בשורות
ובצפותה בפני הכבדות ִמנהי ולארץ שמוטות ָ
ְ
קצה מטתי,
השירה הבאות על מבוכת רוחי נשאה תלונתה:

ב
'מַ ה עֲ מֻ ָקּה ַה ְתּהוֹם ֶשׁ ָשּׁ ְקעָ ה בָ הּ ַהנֶּפֶ שׁ
יחה
ֶשׁכָּ הֲ ָתהֶ ,את או ָֹרהּ ָהעַ ְצ ִמי כְּ בָ ר ִהזְ נִ ָ
וּלְ מַ ְח ַשׁכִּ ים נָכְ ִריִּ ים מַ ְפלִ יגָה ִהיא לָ לֶ כֶ ת.
4

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

5

אַפלָ טוֹן .שיטות אלה ,השייכות לתקופה היוונית
הכוונה לשיטות הפילוסופיה של פַּ ְרמֶ נִ ידֶ ס ושל ְ

והסטוֹאית,
ְ
יקוּראית
'הקלאסית' ,מקובלות הן על בואתיוס ,בניגוד לאסכולות ההלניסטיות ,האֶ ִפּ ֶ
הנזכרות להלן ,פרק ג בחלק הפרוזה.
6

רמז לסירנות המפתות בשירתן את המלחים אלי מותם ,כמתואר באוֹדיסֶ אה להוֹמרוס.

8

אָרץ ִתּשֹּׁב ,וְ ִא ָתּהּ כְ בָ ר תּוֹפַ חַ ת
רוּח בָּ ֶ
צוּמים ַה ְדּאָגָה ַהמַּ ְמאֶ ֶרת.
עַ ד ְממַ ִדּים עֲ ִ
פַּ עַ ם נ ַָהג גֶּבֶ ר זֶה ְבּמֶ ְרחַ ב ַה ָשּׁמַ יִ ם
ִבּנְ ִתיבוֹת עֶ לְ יוֹנִ ים כְּ חָ ְפ ִשׁי לְ ַהלֵּ  לוֹ.
יה,
ֶשׁמֶ שׁ וְ ֻר ָדּה אָז ִה ְב ִחין לְ ַהכִּ יר ְמאו ֶֹר ָ
וּב ִצ ְבאוֹת ַהלְ בָ נָה ַה ְקפוּאָה ִה ְתבּ ֹונֵן הוּא,
ְ
וְ כָ ל כּוֹכָ ב ַה ְמ ַת ְרגֵּל אֶ ת ַדּ ְרכּ ֹו ַה ְמיֻחֶ דֶ ת
ִבּנְ ִטיָּת ֹו ִבּ ְמ ִסלּוֹת מַ ַעגְ לוֹת ַה ָשּׁמַ יִ ם,
זֶה הֵ ִביא ֹו ְבּ ִשׁ ְבי ֹו ֶשׁל ִמ ְספָּ ר 7כִּ ְמנַצֵּ חַ .
אֵ ת ַה ִסּבּוֹת ֶשׁל רוּחוֹת רוֹעֲ מוֹת וּמֵ אַיִ ן
בָּ אוּ הֲ ם לְ ַה ְרגִ יז מֶ ְרחֲ בֵ י יַם וָ מַ יִ ם,
ִמיהוּ ָהרוּחַ מֵ סֵ ב ַהגַּלְ גַּל

ה ָקּבוּע8,
ַ

יּשׁ ַקע בַּ גַּלִּ ים ִבּ ְפאַת-יַמָּ ה
לָ מָּ ה כּוֹכָ ב ֶשׁ ְ
ִמן ַה ִמּזְ ָרח ָהאָדֹם הוּא עוֹלֶ ה וְ זו ֵֹרחַ

9,

ענֶג וָ ֹנעַ ם
מַ ה ְמּחַ מֵּ ם בָּ אֲ ִביב ִרגְ עֵ יֹ -
ְפּנֵי אֲ ָדמָ ה לְ ַק ֵשּׁט ְבּ ִת ְפ ַרחַ ת ַהוֶּ ֶרד,
ִמי ַהנּוֹתֵ ן ֶשׁ ִבּ ְמאת ַה ָשּׁנָה ְס ָתו שׁוֹפֵ ַע
בַ עֲ נ ִָבים ַהכְּ בֵ ִדים יַזְ ִרים ֶשׁפַ ע וָ כֹחַ ,
אֵ לֶּ ה הֻ ְרגַּל הוּא לַ ְחשֹף וְ לַ ְחקֹר וּלְ ַד ֵוּ ַח
אֵ ת ַה ִסּבּוֹת ַהשּׁוֹנוֹת ֶשׁלְּ סֵ תֶ ר ַהטֶּ בַ ע;

7

כלומר ,תיאר את מהלכו במספרים בחישוביו ובלוחותיו האסטרונומיים.

8

הוא גלגלם של כוכבי השבת.

9

הכוכב הנזכר כאן הוא כנראה השמש.

9

כָּ אן שׁוֹכֵ ב הוּא ַע ָתּה כְּ ֶשׁ ָתּ ַשׁשׁ אוֹר ַה ֵשּׂכֶ ל
אריו גַּם כָּ בוּשׁ ַתּחַ ת כֹּבֶ ד ַשׁלְ ֶשׁלֶ ת
וּבצַ וָּ ָ
ְ
כְּ ֶשׁמַּ ָשּׂ ָאהּ הוּא נו ֵֹשׂא מַ בָּ ט ֹו מֻ ְשׁפָּ ל מַ טָּ ה
וְ נֶאֱ לָ ץ לַ חֲ זוֹת ,אוֹי ,אֲ ָדמָ ה ְמטֻ ְמטֶ מֶ ת.
אבל'ָ ,שׂחה היא' ,עתה עת לרפואה ולא לקֻ בלנה' .אז את כל מבט עיניה
הישירה נגדי ואמרה' :האין אתה האיש שבימים עברו הוּזַנ ָת בחלבי וגֻדלת
במזונותי עד שהגעת לכלל חֹסן רוח גֶבר? הרי אף ִספקתי ארסנל של כלי
מלחמה שכאלה ,שאלולי מקֹדם השלכת אותם ,עתה אותך היו משמרים
בעָ צמה בלתי מנֻצחת .האם מכיר אתה אותי? מה אתה שותק? האם מבושה או
נאלמת? הייתי מעדיפה ִ -מבושה,
ָ
מתדהמה
תדהמה'.

אך רואה אני שאותך מחצה

בראותה שלא סתם שותק הנני ,אלא ִאלם לחלוטין שאין מלה

ברכּוּת אל חזי הניעה ותאמר' :אין סכנה .הוא סובל ִמלאות,
בלשונו ,ידה ַ
שה ְתלוּ
מחלה נפוצה אצל נפשות ִ

בן10.

לשעה קלה שכח את עצמו .בקלות

יזָכר ,אם באמת יְדעני מקֹדם .כדי לאפשר זאת ,הבה ננגב לשעה קלה את עיניו
המתערפלות מענן ענינים בני תמותה' .כך אמרה וקפלה את בגדה ויִ בשה את
עֵ ינָי השטופות ִמבכִ יות.

ג
אָז ִה ְתפּ ֹוגֵג ל ֹו ַהלַּ יְ לָ ה ַהמַּ חֲ ַשׁכִּ ים עֲ זָבוּנִ י
יּוּתן ָה ִראשׁוֹן.
וְ לָ עֵ ינַיִ ם חָ זַר אוֹן ִח ָ
רוּח-יָםַ 11הפּוֹחֵ ז ִמ ְתחַ ְשּׁ ִרים ַה ָשּׁמַ יִ ם
כְּ מ ֹו עֵ ת עַ ל ִפּי ַ
ימים
וְ ָה ָר ִקיעַ נִ צָּ ב בַּ עֲ נָנִ ים מַ גְ ִשׁ ִ
טֵ ֶרם י ְָצאוּ כּוֹכָ ִבים וְ ִהנֵּה כְּ בָ ר ַה ֶשּׁמֶ שׁ נִ ְסתֶ ֶרת
וּמלְ מַ ְעלָ ה נִ ְשׁפָּ  לַ יְ לָ ה אֱ לֵ י אֲ ָד ָמה,
ִ
10

ככל הנראה ,רמז לפיתויי המוזות דלעיל.

11

במקור נזכר כאן קוֹרוּס ,שמו הפרטי של רוח צפון מערב.

10

רוּחַ צָ פוֹן ִאם יֵצֵ א מֵ ִע ְמ ֵקי ַה ְמעָ ָרה

שׁ ִבּ ְת ָר ְקיָה12
ֶ

ישׁ ְח ֵרר ִממַּ אֲ סָ ר אֶ ת ַהיּוֹם,
וִ ינ ְַפּצ ֹו וִ ַ
פוֹיבּוּס ִפּ ְתאֹ ם יְ נַתֵּ ר ְמ ַרתֵּ ת ְבּאוֹר ֹו )הוּא

שּׁמֶ שׁ(13
ַה ֶ

וּב ַק ְרנַיִ ם י ְַצלִ יף עַ ל מַ בַּ ִטים ִמ ְשׁ ָתּ ִאים,
ְ
באֹ פן זה ממש ,משהתפזרו ענני העֶ צב ,טָ הֳ ר ֹו של רקיע שאבתי לתוכי ,והשבתי
את רוחי עד כדי הכרת פניה של המרפאת .וכך ,לאחר שהסבתי אליה את עיני
ונעצתי בה מבט ,הנה שוב מביט אנוכי במינקתי ,בזו שאל מול תרפי

ביתה14

'גברת כל
ֶ
נהגתי להופיע מנעורי  -בפילוסופיה' .למה אַת' ,אומר אני לה,
חלקת בציר השמים ,ואל שממות אלה באת ,של גָלותי? האם
ְ
המעלות ,מַ טה הֶ
ברצונ לחק אתי את ספסל הנאשמים ,כדי שיציקו לך בהאשמות שוא?'
מצדה' :האותך תלמידי הייתי נוטשת ולא נוטלת חלק ִאתך,
והיא ִ
במאמץ משותף ,בנטל זה שנשאת מחמת קנאה בגלל שמי? ממש לא היה זה מן
יראה הייתי
הדין וראוי לפילוסופיה להשאיר חף מפשע בדרכו בלא לִ וּוּי .בטח! ֵ
מהאשמה נגדי ונמלאתי רעדה כאלו קרה משהו ללא תקדים! מה ,לפי דעתך
עכשיו לראשונה מֻ טרדת היא החכמה בסכנות בממשלת מנהגי רשע? הלא כבר
אצל הקדמונים ,עוד לפני זמנו של אפלטון שלנו ,מאבק גדול נִ הלתי מעת לעת
כנגד ִעורון הטפשות ,ובימיו של זה זכה רבו סו ְֹק ָרטֶ ס בנִ צחון של מיתת ִעוּוּת-דין
בעודי נִ צֶּ בֶ ת

לצדו15.
ִ

וכאשר על הירושה שהשאיר שקדו לרעה זה אחר זה המון

ֹאיקנים וכל
והסטו ָ
ְ
פיקוּראים
ֶ
האֶ
12

השאר16,

כדי שכל אחד יחטֹף משהו לחלקו,

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

כלוא במערתו של אַיוֹלוס ,הממונה על הרוחות.
13

במקור נזכרת כאן השמש רק בכנוי פויבוס ,הוא האל ַאפּוֹלּוֹ.

14

במקור לַ ֶרס ,אלי הבית ,ואולי ככנוי מטונימי לבית עצמו.

15

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

האתונאי בשנת  399לפני הספירה .הוא נשא את עונשו שיכול היה להמלט ממנו ,אף על פי שהיה
חף מפשע ,וזאת משיקולים פילוסופיים .לפיכך מוצג מוות זה כאן כניצחון של הפילוסוף ושל
הפילוסופיה.
16

הכוונה לאסכולות הפילוסופיות שנוסדו בתקופה ההלניסטית )כלומר אחרי זמן כיבושי

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

11

ונשאוני כחלק שלל מלחמה מוחָ ה ונאבקת ,את המלבוש שבמו ידי ארגתי קרעו
הם לגזרים ועם קרעים ממנו הסתלקו להם ,באמונה שנפלתי כֻּלי בחלקם.
מאחר שנראו בהם שרידים אחדים ִמלבושי ,והסכלות הניחה שהנם בני ביתי,
לא אחד מהם הביא חורבן על עצמו באמצעות טעותם של המון עמי
ואם לא ידעת את בריחת

אַנַכְּ סַ גו ַֹרס18,

הארץ17.

את כוס התרעלה של סוקרטס

הקנִ יוּסים,
ֹלת להכיר לפחות את ָ
ואת ִענויי זֶנוֹן 19בהיותם מאורעות נָכריים ,יכ ָ
את הסֶ נֶקים ואת הסו ָֹרנוּסים 20,שזִ כרם אינו כל כך נו ָֹשן או בלתי מפֻ רסם .אלה
לא נסחבו מטה אל אסונם אלא משום שנראו כה שונים מן הרשעים ,מאחר
שבדרכַ י חֻ נכוּ בלִ מודיהם.
אין לך אפוא כל ִסבה להתפלא ,אם בים החיים הלזה במערבולות
סוערות ִמטלטלים אנו ,שזה עניָננו בראש וראשונה :לא למצוא חן בעיניהם של
הגרועים שבגרועים .אלה שאף אָמנם גדול הצבא העומד לרשותם ,ובכל זאת
רק לבוז הוא ראוי ,כי איננו מֻ נהג בידי כל מפקד 21,אבל נחטָ ף אנֶה ואנָה בידה
של טעות אקראית מֻ כַּ ת שגעון 22,אשר בעָ רכה נגדנו מלחמה ,כל אימַ ת שהיא
עשויה להתנפל ביתר גבורה ,המפקדת שלנו ְמכַ נסת הרי את ִשפעת חילותיה
אל תוך המבצר ,וההם בוַ דאי מָ עֳ סקים מסביב בבזיזת תרמילים קטנטנים בלי
שׂמים את הזולים שבחפצים ,כל אשר
כל ערך .אך אנחנו מלמעלה ללעג ִ
שודדים הם ,בעוד אנו מוּ ַגנים מכל השאון המטֹרף ומבֻ צָ רים באותה חומה,
שלטפשות התוקפנית לעלות בה אסור'.

17

כלומר :למרות ההתנגדותו לאסכולות ההלניסטיות ,גם הם ראויים לשמש תקדימים לעינויי

בואתיוס ולמיתתו על קידוש הפילוסופיה .הפילוסופיה נזקקת להקדמה זו כדי לאפשר את
ההסתמכות דלהלן על ההרוגים שמקרב הסטואיקנים הרומאים.
18

19

פילוסוף שנאלץ לברוח מאתונה באמצע המאה החמישית לפני הספירה.
פילוסוף ,שלפי המסופר הוצא להורג בעקבות נסיונו לשחרר את אֶ לֶאָה עירו משלטון עריצות

באמצע המאה החמישית לפני הספירה.
20

ָק ִניוּס ,סֶ נ ֶָקה וסו ָֹרנוּס הם פילוסופים ְסטוֹאיים רומאיים ,שהוצאו להורג בידי קיסרי רומי במאה

הראשונה לספירה.
21

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

מתואר הוא כחיל גדול )יואל ב ,כה( ,ולפי השני מלך אין לו )משלי ל ,כז ,והשוה גם משלי ו ,ז
בנוגע לנמלה(.
22

לפי אפלטון כל עוול מקורו בטעות' .טעות' בלטינית  ,errorומינה זכר.

