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דיאלוגים
טס אלקטס, ידידי ובפן, :סוקר

ז להצביע אתה עומד היאך
טס  האמת, את לן אומר נ אלק

 לפנינו הרי יודע. איני שעדיין סוקרטס,
 פי־ אדם אותו של המילחמה מיפלגת

ול בעיני. מאוד מתועבים והם דלוס,
 שחושש הגדולה, הפלוטוס מיפלגת צידה

מאוד. ממנה אני
טס ב מדבר אתה בוודאי נ סוקר

 איש בראשה. שספידולנגוס מיפלגה אותה
בעיני. הוא מופלא

טס  מדבר. אני בהם אכן, 2אלק
ש גלוחי״הראש, מיפלגת ניצבת ובתוון

 ה־ עם בברית לבוא תבקש מקום מכל
 את לן אמנה ועוד הגדולה. מיפלגה

ולב האוליס, מיפלגת השניה, המיפלגה
השלום. מיפלגת לפנינו הרי סוף

 ידי׳ אלקטס מנית, יפה נ טוקרטס
 תיתן ולמי דבר. שכחת לא וכימעט די,

ז קולן
טס איני לך; שאמרתי כפי :אלק

 מיפ- אל אני נוטה האמת, צד על יודע.
 חושש אני שמאוד אלא השלום. לגת

 ולכן השילטון, את הפלוטוס שיתפסו
 למען אצביע אם לעשות איטיב אולי

האוליס.
טס חו אלקטס• הבנתי, לא 5 סוקר

 אל יטו שמא הפלוטוס/ מן אתה שש
ז אנוכי טועה או המילחמה,

 אין האם לי, נא אמור ועכשיו השלום.
 מיפ- וגם האוליס מיפלגת שגם נכון זה

ש להבטיח יכול אינן הפלוטוס/ לגת
 המיל- אל שיטו או השלום את יביאו
2חמה

טס  סוק- הפעם, גם דייקת 2אלק
רטס.

טס  תאמר לא האם כן, ואם 2סוקר
 מירא שאתה כפי העיקרית, המערכה כי

 המיל- מיפלגת בין דווקא היא לדבר,
 הם שהרי השלום, מיפלגת ובין חמה

 אחת כל הגדולות המיפלגות את יטו
 מיפלגות אותן שיבואו בשעה לצידה,
2לשילטון בני-ברית להן לחפש

טס  הדבר הגיוני לכאורה נ אלק
 ואף״על־פי-כן סוקרטס. אומר, שאתה

 מטח האוליס שמיפלגת תודה הלא
 הפלוטוסז ממיפלגת השלום אל יותר

טס  מסכים שהייתי כמעט 2סוקר
 אותו דווקא זה היה לולא ידידי, עימד,

 את שהביא ספידולונגוס, מופלא, איש
 ששלוש אחרי הספרטנים, עם השלום

 כשהיו דווקא עימם, ידענו מילחמות
 עימן אדקדק לא אך בשילטיו• האוליס

 ן מה ובכן, אני. שמסכים נניח הבה בכך•
טס  2סוקרטס רואה, אינן • אלק

 לריק, קולו אדם שישלין אסור הרי
 מלמד אינן וכי קטנה. מיפלגה למען

 הקטן בין הרי לבחור, אדם בא שכאשר
1 בגדול יבחר והגדול

טס  מן למדת בוודאי זאת ז סיקר
 אלקטס, קטנה, טובה בין הסופיסטים.

 י תיבחר במה גדולה; צרה ובין
טס  פני הם כן שלא אלא ג אלק

שלפנינו. בנימשל הדברים
 זהב מטבע ובין ניחא. ז סוקרטט

תיב במה גדולה, נחושת ומטבע קטנה
2 חר

טס ב מעט לחשוב לי הנח :אלק
 תיבחר ובמה השתכנעתי. לא שעוד דבר,

סוקרטס! אתה,
טס דבר לעשות עומד אני :סוקר

כמו מאין אווילי בוודאי הוא שבעינין
 דוברי את ושמעתי בפורום הייתי הו.

 איזהו לי וקבעתי בתורו. איש המיפלגות,
 פחות אוויליים דברים שאמר הדובר

לדע ביותר קרובה ודעתי האחרים, מכל
 אבחר. מיפלגתו ובעד תו,

טס  2 זו דיא מיפלגה ואיזו : אלק
טס שלא לד, אומר לא נ סוקר

כשגיים שיחה

ס ט ק ל  הפעם, גם בי טועה אינן 2א
בדרך־כלל. טועה שאינן כפי

 לחלוק דרן מצאת הנה 2 סיקרטס
 לענייננו, נחזור אבל יפה, מחמאה לי

חשו שאין היא דעתי הוא. חשוב שכן
המ אנו, וחייבים המדינה, מענייני בים

 בכובד בהם לדון החוכמה, את בקשים
 העיקר. מן חרבה לסטות ומבלי ראש
 הפלוטוס מן אתה חושש אלקטס, ובכן,
 אתה ונוטה המילחמה, אל יטו שמא

 אתה סבור וכי השלום. מיפלגת אל
 ה- עם בברית תבוא השלום שמיפלגת

2אי-פעם פלוטוס
 כן. חושב איני באמונה, 2 אלקטס

לכו ידוע סוקרטס, אתה, רואה אלא
 ולא היא, קטנה השלום שמיפלגת לנו

 העיקרית המילחמה ואילו שלטת. תהיה
ש ובשעה והאוליס, הפלוטוס בין היא
 אינני קטנה; למיפלגה קולי אני נותן

העיקרית. למערכה שותף
טס  אלקטס. הבנתי, עכשיו 2 סוקר

ה במערכה שותף להיות אתה מבקש
מיפלגת בעד תצביע לא ולפיכן עיקרית,

 שנלך אתה רוצה ועכשיו 2 סוקרטס
 כמח־ לי שנראה שם, היושב האיש אל

2 ליף־כספים
טס  אינו המרחק 2 לא מדוע : אלק

גדול.
טס  למען לנו תאמר האם 2 סוקר

2 תצביע מי
 את אתן אני :הכספים מחליף

 שספי- אני סבור שכן לפלוטוס, קולי
 עניין ובכל הוא, גדול איש דולונגוס

כדעתו. דעתי
:■ ■ 1■

טס אל- אתה, סבור וכי :סוקר
 כפי מצביעים אחרים אנשים שגם קטס,

כלו דיברנו, שעימם האנשים המצביעים
2מחירו כפי איש או דעתו, לפי איש מר,

טס  שכמעט אני סבור אכן; :אלק
 זו ודווקא סוקרטס, כן, מצביעים כולם

ה אחר המבקשים שאנו, לכן הסיבה
דר את היטב לשקול חייבים חוכמה,

 את קולנו שיביא במקום ולהצביע כנו,
 ה- למען ולא ביותר, המרובה התועלת
כדעתה. שדעתנו מיפלגה

טס  מאשר אתה שוב אכן, :סוקר
 ונוהג כדעתי, מצביע כשאני אני שאוויל

 המחפש כאיש ולא העם כהמון אני
החוכמה. את

טס  שאוויל אומר לא לעולם 2 אלק
 לא הנראה שככל אלא סוקרטס, אתה,
יפה. עדיין שקלת

ס ט ר ק ו מסכימים ובכן, יפה• :ס
 ורק כדעתם, מצביעים כולם שכמעט אנו

 להם אסור החוכמה מבקשי של קומץ
2 כדעתם להצביע

טס אומר. שאני מה זה :אלק
טס  שבמיש־ מסכים אינן וכי 2 סוקר

יהיו שלא מוטב המתוקן הדימוקרטי טר

לוגגוס דו א ספי מופל ה

לט מעט נצא שמא דעתן. על להשפיע
ברחוב. יש ונעימה קלח רוח 2 ייל

טס אח ובינתיים נצא, הבה : אלק
קודם. לי שאמרת במה שוב
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טס  אל שניגש אתה רוצה 2סוקר

2 יבחר במי ונשאל שם, החרבות עושה
טס אליו. ניגש הבה 2 אלק

ס ט ר ק לנו, לומר אתה מוכן :סו
2 תיבחר במי אישי,

 במיפלגת 2 אנוכי 2 החרבות עושה
 את להפר שיש כדעתם, דעתי המילחמה.

 רבות חרבות גם הספרטנים• עם השלום
 במיל- נתפוס הרבה עבדים וגם אמכור,

מחירם. מעט וירד חמה,
טס ש אלקטס, אתה, רוצה 2 סוקר

 יבחר במי ונשאל שם, הסוחר אל ניגש
2 הוא

טס לשם. ניגש הבה 2 אלק
טס  שמא הסוחר, אדוני 2 סוקר

2 תיבחר במי לנו תאמר
 בגלוחי-הראש. אבחר אני 2 סוחר

 את ואני לי, נתנו זהב מטבעות עשר
ב ששילמו כיוון ביושר. עושה מיסחרי

קולי. את ביושר להם אתן יושר,
טס  אל שניגש אתה ורוצה 2 סוקר

2ונשאלהו שם, נשוא״הפנים, האיש
טס נשאלהו. 2 אלק

טס  יורשה אם תיבחר, במי 2 סוקר
2 אישי לדעת, לנו

ש ם אי פני א־ שו  האו־ בעד אני 2 נ
 ללכת שיש כדעתם, דעתי אבחר. ליס

ומ מכאן הקיצונים שבין הזהב בשביל
 מיסים מילחמה, ולא שלום לא כאן,

 מדי, נמוכים ואינם מדי גבוהים שאינם
הלאה. וכן

פנים נשוא איש

שדי אנשים אותם וכמו כמוני אווילים
 מחפשי יהיו וכולם ברחוב, עימם ברנו

2 אלקטס כמון, חוכמה
טס חושב. אני שכן בוודאי 2 אלק

טס האזר כל שיהיו וכן, 2 סוקר
 מה לפי הרי החוכמה, את מבקשים חים

 איש יצביע לא אלקטס, אומר, שאתה
 את שוקלים כולם יהיו אלא דעתו, כפי

יבי היכן חשבונות ומחשבים קולותיהם
 המרובה התועלת את הללו הקולות או

 לא שאולי יצא וכן 2 כן לא ביותר,
קולו את מקבלת מיפלגה אף תהיה
 רק אלא כמוה; הסבורים של תיהם

 נוכל לא ולעולם 2 שוקלי״שיקולים של
החוכ מבקשי כולם יהיו כאשר לדעת,

 גוברת דעת ואיזו העם, דעת מה מה,
 מהלן יהיה לא שהרי יריבתה! על

 אלא דיעות, בין התמודדות מיו הבחירה
 עוסקים שבשכמותו השבון לוח מין

 שכל יוצא שמכאן אלא הפיתגוראים.
 וגם ערן, כל לו אין הבחירות מהלן

 מה שהרי טעם, בהן אין המיפלגות כל
 אם דברינו, לפי הראויות, חמיפלגות הן
 דעתן שאחת אנשים של חבורות לא

אחר. בעניין או זה בעניין
טס הבכתני. 2 מה ובכן, 2 אלק

טס ש נבון. שתהיה ובדין 2 סוקר
 עכשיו איתי שהסכמת מה לפי הרי

 ימינו, של החכמה מבקשי שדווקא יוצא,
 ואינם שיקולים שוקלים שהם בשעה

לבי פועלים הריהם כדעתם, מצביעים
 לא שהרי חדימוקרטי. המישטר של טולו

 החכמים תלמיד שיהיה דעתן על תעלה
 מהדרן אחרת ינהגו שאחרים מבקש
 הדרן דעתו, לפי שהיא, בה, נוהג שהוא

לכולם. והמתאימה והנכונה הראוייה
טס 2 דוגמה לי תיתן שמא 2 אלק

טס  נחלק שהעם נניח כרצונן. 2 סוקר
 במיקצת, שלום אוהבי שלום, לאוהבי

 במיק־ מילחמה ואוהבי מילחמה אוהבי
או מיפלגות כי ונניח נוסיף והבה צת.
 אוהבי ומיפלגת במיקצת המילחמה הבי

 וכי הגדולות. המיפלגות הן המילחמה,
או שחייבים שיטתן, על־פי תאמר, לא

 במיקצת השלום ואוהבי השלום הבי
 במיקצת המילחמה אוהבי למען להצביע

 אוהבי השילטון את יתפסו שלא כדי
 להצביע צריכים אינם שהרי 2 המילחמה

 שיביאו במקום אלא כדברין, דעתם, לפי
ביותר. המרובה התועלת את קולותיהם

טס  לרמוז, אתה מבקש וכי 2 אלק
 אצביע אם לעשות שאיטיב סוקרטס,

 אותו של חפלוטוס מיפלגת בעד הפעם
2 ספידולונגוס נורא איש

טס ידי הדבר, שכן אפשר 2 סוקר
 ייתר אותן מדאיגה המילחמה שאם די.

 שלום אוהב אתה שהרי אחר, דבר מכל
 בעד שתצביע מוטב אולי דבריך, לפי

 בכוחות לשלוט שיוכלו כדי הפלוטוס,
 ה־ למיפלגות כלל יזדקקו ולא עצמם,

שילטונם. לצורן פידלוס של מילחמה
טס  הגעת כיצד מיבן אינני 2 אלק

 ה- שיהיו מוטב לא וכי סוקרטס• לזה,
2 בשילטון אוליס

טס  ידידי, שלן, והצבעתך 2 סוקר
 2 זאת שתיקבע היא

טס יצ אם אן שלא. בוודאי 2 אלק
לשילטון. תעלה אולי כמוני, רבים ביעו

טס  מתכוון כמון, רבים 2 סוקר
 2 שלום אוהבי אתה,

טס  דברי. מכוונים כלפיהם גם 2 אלק
טס  קולותיכם יביאו ואם 2 סוקר

 וכימעט לשילטון, האוליס מיפלגת את
האם לצידם, שלום מיפלגת תהיה שלא

סוחר

שיל לצורן לגלוחי-הראש יזדקקו לא
2 טונם ׳

טס להם. יזדקקו : אלק
טס  אל- וגלוחי-הראש, 2 סוקר

 2 לשלום נוטים שהם אתה סבור קטס,
ס: ט ק  לא. כלל אל
טס  מיפלגת שתחולל ובשעה 2 סוקר

 האו- שילטון בעת מהומות, המילחמה
ספר עם השלום את להפר ותבקש ליס,
וב הפלוטוס גם לצידה יבוא לא טה,

 2 המופלא ספידולונגוס ראשם
טס  יקרה. כן אכן, : אלק

טס  נגדם לעמוד תוכל וכי 2 סוקר
 אתה שמסכים האוליס, מיפלגת באומץ
 ואינה השלום; אל נוטה היא שאולי

 2 השלום מיפלגת
טס  לא. פנים בשום 2 אלק

טס  אם האוליס ינהגו כיצד 2 סוקר
 י לצידם גדולה שלום מיפלגת תהיה

טס  ידידי. יותר, רב באומץ 2 אלק
טס  תצביע לא מדוע כן, אם 2 סוקר

 התועלת את מביא תימצא וגם כדעתן,
2 ביותר הגדולה

טס או אתה מה אני רואה 2 אלק
 יעלו אם אועיל מה כן, פי על ואף מר.

 2 לשילטון הפלוטוס
 במיק- מועיל תהיה ומה 2 סיקרטס

 2 האוליס למען תצביע אם הזה רה
טס אפ למענם, אצביע שאם 2 אלק

לשילטון. חם יעלו שר
טס  2 אלקטס בילבד, אתה 2 סוקר

 באתונה שהיו בחירות אתה זוכר וכי
 2 קול של חודו על הוכרעו ואשר עירנו

טס  אלא בילבד, אני לא 2 אלק
כמותי. רבים

טס דיברנו, כבר בכן והרי 2 סוקר
 כל יצביעו שאם 2 זוכר אינן שמא או

 שלום מבקשי גם שהם החוכמה, מבקשי
 מיפלגת שכן ניפסד השלום יצא כמון,

 ולא גלוחי״הראש אחרי תיטה האוליס
 המיל־ מיפלגת מול באומץ לעמוד תוכל
 ובראשם עימה, שיהיו והפלוטוס חמה,

המופלא. ספידולונגוס
טס  סוקרגןס, דיברת, יפה 2 אלק

 יכול ואיני שרימיתני, לי שנדמה אלא
היכן. למצוא

טס  אל- אותן, רימיתי אכן, 2 סוקר
העב של מיספרם מאוד רב שהרי קטס•
 הצדק מן ולא כמונו, אנשים שחם דים,

 וכל לגביהם. מחליטים אנחנו שנהיה
 דיברנו שבהן המיפלגות שבין הוויכוח

 וכל האדונים, שבין ויכוח הוא כה עד
 ויכוח זה יהיה לא כן, שיתקיים זמן

 מצביע אלקטס, ידידי לכן, דימוקרטי.
הז שלא קטנה מיפלגה אותה בעד אני

 קוראת ואשר לדבר כשהתחלנו כלל כרת
שישוח אחרי רק העבדים. את לשחרר

 בוויכוח אמת של טעם יהיה אלה, ררו
 המילחמה, ואוהבי השלום אוהבי שבין

העב ישוחררו לא שאם ידידי. אלקטס
 שלום יהיה אם גם הרי אלקטס, דים,

 שאכן אתה סבור ואולי ;אתונה תיחרד
2 למעשה העיר אזרחי חפצים בכן


