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לליה, נגה ודניאל

ֵלי ָהִאיָל�. נ��, ְ�מ�ָת� ַ��� ָ�ֶזה ה�א ��ַרל ְ�ֵני א�
ֵלי ַהַ�ֶ�ֶכת ַ�ְ�ָתו ַאְרָצה ָהר�ַח ַמִ�יר, ֶאת ��

ֵלי ַהַ¡ַ�ר ִלְפרַֹח.  �ְלֵ�ת ָהָאִביב ָ�ִבי� ��

איליאדה, �פר ו', 148-146
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]13]

דבר פתח 

של  תרגומה  רעיון  ואכן,  האיליאדה.  מן  למתרגם  יותר  גדול  אתגר  קיים  אם  ספק 
בכלל  שירה  בתרגומי  דרכי  בתחילת  עוד  במוחי  נקרה  לעברית  זו  מופת  יצירת 
היצירה  של  המופלג  היקפה  זאת,  עם  בקירוב.  עשור  לפני  בפרט,  אפיות  ושירות 
וכן שליטה בלתי מספקת ביוונית ההומרית, שלא  – 15,693 שורות הקסמטר, מזה, 
לשונית   – מורכבת  כה  יצירה  שבתרגום  הרב  הקושי  עם  להתמודד  כדי  בה  היה 
רק  זה  היה  לאתגר,  לבסוף  נעתרתי  אם  ידי.  את  ריפו  מזה,  כאיליאדה,   – ותמטית 
שנתבקשו  הומרוס  של  לשפתו  מומחים  שני  חיצוני,  סיוע  לעצמי  שהבטחתי  לאחר 
חובה  המקור.  מן  המידה  על  יתר  מתרחק  הוא  אין  אם  ולבחון  התרגום  על  לעבור 
קלאסיים  ללימודיים  החוג  מן  קורזקובה  ברכה  חוה  ד"ר  לשניהם:  להודות  לי  נעימה 
ללימודים  החוג  איש  השני,  והבודק  עצמה,  בזכות  ומשוררת  בר־אילן  באוניברסיטת 
וטעמיו  שם  בעילום  להישאר  ביקש  בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  קלאסיים 
שעשו  בלבד  זו  לא  השניים  לב.  מקרב  לו  ונודה  בקשתו  את  אפוא  נכבד  עמו. 
והבהירו מקומות סתומים  וחזרו  יוד  כל  נאמנה, אלא שעמדו על קוצו של  מלאכתם 
בפרט,  שירה  ותרגום  התרגום,  זאת,  עם  באיליאדה.  רבים  שאלו  לציין  ולמותר   –
לי, רק אני  רוב התיקונים שהוצעו  גובה את מחירו, מכאן שגם לאחר שקיבלתי את 
התרגום  סוגיית  הסופי.  לתוצר  לחיוב,  גם  ושם  פה  ושמא  לשלילה,  האחראי  הוא 

א'.  בכרך  מבואות  ראו  תרגום,  שיקולי  בפרק  בהרחבה  נידונה 
האיליאדה,  את  טשרניחובסקי  ש.  תרגם  מאז  חלפו  שנים  ושמונה  שמונים 
שזה  העברית   .1922 בשנת  שנים,  שש  מקץ  וסיים   1917 בשנת  החל  בה  מלאכה 
אלא  דיבור  בלבד שטרם התגבשה לשפת  זו  לא  התחייה  עידן  מחיתולי  הגיחה  עתה 
לדעת  מטשרניחובסקי  נמנע  למשל  כך  עדיין.  מהוססים  צעדיה  היו  בספרות  שגם 
אשכנזית  הברה  לתרגומו  שבחר  ומכאן  ישראל,  בארץ  העברית  תתייצב  הברה  באיזו 
הישראלית  הלשון  אולם  ההומרי.  בהקסמטר  הדקטילי  המשקל  את  היטב  המשרתת 
המאה  מראשית  ֵעיל  הִמּלְ שמעורר  הזרות  תחושת  ומכאן  הספרדי,  במלרע  בחרה 
הראוי  מן  אולם  הגדול,  המשורר  של  ממפעלו  זה  כהוא  גורע  הדבר  אין  העשרים. 
יצירת־העל  שנים,  ושמונה  שמונים  בן  השפה,  רב־תהפוכות  חלל  שבאותו  היה 
הנכבד  התואר  את  לעצמו  שבחר  ציבור  בקרב  עברית  לכסות  תזכה  המערב  בתרבות 

הספר".  "עם 
ציבור  את  יקרב  ומאמריו  נספחיו  מבואותיו,  על  הנוכחי  שהתרגום  היא  תקוותי 
רוחו  בעיצוב  התנ"ך  אחרי  בחשיבותו  השני  המסד  ש"היא  ליצירה,  הספרות  אוהבי 

בלום(. )הרולד  המערב"  בתרבות  האדם  של 
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הניקוד  על  פלד  לניצה  לב  מקרב  בתודה  לפתוח  ברצוני  התודה  שלמי  מדור  את 
בעבודתה  כהרגלה  צללה  עצמה,  בזכות  מעודנת  משוררת  ניצה,  בניסוח.  והסיוע 
לשונית  עורכת  של  תפקיד  עצמה  על  ונטלה  ההומרי,  המילים  אוקיינוס  אל  עמי 
יונה הדרי על הסיוע בעריכת המבוא,  ועמדה על משמר דקויות הניסוח. תודה לד"ר 
על  רעייתי  לליה  תודה  ליצירה.  המצורפים  דבר  ואחרית  הנספחים  המבואות, 
מלאכתה המדויקת בהתקנת שני הכרכים לדפוס, תודה לאלי אורן על תשומת הלב 
המאמרים  לכותבי  תודה  ומעלה.  עשור  זה  ספרי  להפקת  מקדיש  שהוא  המקצועית 
ונקובר,  מאוניברסיטת  הקלאסיציסט   )Johnston( ג'ונסטון  לאיאן  דבר,  באחרית 
תל  מאוניברסיטת  פינקלברג  מרגלית  לפרופ'  לאנגלית;  האיליאדה  ומתרגם  קנדה 
 (Nagy) נודג'  גרגורי  ולפרופ'  בצרפת   )Weil) וייל  סימון  של  עזבונה  לבעלי  אביב, 
מאמרי  תרגום  על  שורין  למשה  להודות  שמח  אני  כן  כמו  הרווארד.  מאוניברסיטת 
פינקלרברג, וייל וג'ונסטון לעברית. תודה מיוחדת אני חב להוצאת אריה ניר. אריה, 
וכן  איגור  הנסיך  שירת  את  הצפון(,  )שירת  האיסלנדית  לאדה  תרגומי  את  שהוציא 
לאור של  בהוצאה  שירת קוסובו – מבחר הבלדה הסרבית, שמח לשתף פעולה  את 
האיליאדה, "חלום ישן שלי" כדבריו. מותו ללא עת הציב סימן שאלה על הפרויקט 
נותר  לא  ולי  אביה,  כפפת האתגר של  הרימה את  ניר  אבישג  הגב'  בתו,  אולם  כולו, 

זו.  )יקרה(  להרפתקה  ידה  את  לתת  שהואילה  על  לב  מקרב  לה  להודות  אלא 

תש"ע רה"ש  תקווה,  שערי 
2009 ספטמבר 
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כללי  מבוא 

איליאדה – Ίλιάς, קרי: )השיר( על איליון, היא טרויה, מתארת את השנה העשירית 
 15,693  – וההיקף  הסגולה  רבת  היצירה,  טרויה.  על  ההלנית  הברית  גיסות  במצור 
יוון  שורות כתובות בהקסמטר דקטילי, היא השירה האפית הקדומה ביותר בתרבות 
הארוך  השובל  המערבית.  לציוויליזציה  תרמה  זו  שתרבות  המרכזיים  הרוח  ומנכסי 
השירה,   – האמנות  סוגות  בכל  בקירוב  שנים   2,800 זה  האיליאדה  את  המלווה 
לגדוש  כדי  בו  יש   – והמוזיקה  התיאטרון  הפלסטיות,  האמנויות  הציור,  הפרוזה, 

וקולנוע. קונצרטים  ואולמות  תיאטראות  מוזיאון,  ספרייה, 
נמרץ את התחנות המרכזיות בדרכו  זה מבקש להגיש לקורא בקיצור  פרק מבוא 
באלף  המיקני  העידן  בשלהי  החל  והמחקר,  ההשפעה  מבחינת  ההומרי,  האפוס  של 

ימינו.1 ועד  לפנה"ס  השני 

� 

הומרו� על פרשת דרכי� 

תרבות  בספרות  הידיעה  בה"א  מופת  יצירת  של  מעמד  לעצמה  רכשה  האיליאדה 
בזכות מיקומה  כי אם לא פחות מכך  כישרונו של המחבר בלבד,  בזכות  לא  המערב, 

הקיצור. שבתכלית  אף  הדעת,  את  עליו  לתת  הראוי  שמן  נושא  הכרונולוגי. 
ולא  והרוח,  החומר  תרבות  קרי:  מהות,  שעניינם  בהיסטוריה  זמנים  לוחות 
החלת  למשל  כך  הגורפת.  ההכללה  בחטא  חוטאים  רבתי,  מלחמה  כגון  מכונן  אירוע 
נכונה  תהיה  אחרת  או  זו  במאה  "הרנסנס"  או  הביניים"  "ימי  המכונים  זמן  פרקי 
מופרז  זה  יהיה  לא  כן,  כי  הנה  בלבד.  מסוים  גיאוגרפי  במרחב  מוגדרת  לתרבות 
ומקביליו  בשנים  במאות  הבריטי  הרנסנס  את  הקדים  באיטליה  שהרנסנס  לטעון 
ומילטון  שקספיר  יהיו  הי"ד  המאה  של  הראשונה  המחצית  מן  האיטלקי  דנטה  של 
יותר. הוא הדין, ואף ביתר שאת, לגבי העידן הקדום של  שלוש מאות שנים מאוחר 
היא  בזאת  המוגשת  שהחלוקה  מכאן  ההלני.  במרחב  לפנה"ס  והראשון  השני  האלף 
בניסיון  לעיל,  כאמור  זאת,  בלבד.  כללי  מושג  להעניק  ובאה  רבה  במידה  סכמטית 

הכרונולוגי.  ההיבט  מן  "ההומרית"  התופעה  עם  להתמודד 

מדגם מייצג של יצירות בשירה שנכתבו בעקבות האיליאדה ימצא הקורא בפרק "הומרוס ופמלייתו" בנספחים,   .1
כרך ב'.
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הגיאוגרפי  המרחב  קרי:   – ההלני  המרחב  של  קורותיו  את  לחלק  ניתן  כללית 
החוף  בצפון,  ממקדוניה  האגאי,  לים  סביב  הבלקני  האי  חצי  בדרום  המשתרע 
זמן  פרקי  לחמישה  במזרח,  הקטנה  ואסיה  בדרום  כרתים  עד  במערב  האדריאטי 
הארכאית;  התקופה  ג.  החושך;  תקופת  ב.  המיקנית;  התקופה  א.  לענייננו.  הנוגעים 
חותמה  את  הטביעה  מהן  אחת  כל  ההלניסטית.  התקופה  ה.  הקלאסית;  התקופה  ד. 
במעט  לא  שהטביעה  האיליאדה  זו  הייתה  הקלאסי  העידן  מן  והחל  האיליאדה,  על 

עליהן.  חותמה  את 
של  המשותף  המכנה  את  נקבל  אם   – הברונזה  תקופה  הוא  המיקני,  העידן 
והאירוע  בקירוב,  שנים   400 נמשך  הי"ז,  במאה  החל   – העתיקה  העת  חוקרי 
 .1184 לשנת  המתוארך  טרויה  חורבן  הוא  זה  פרק  של  סיומו  את  המסמל  המכונן 
סמלו  היא  שטרויה  המקיף  הערים  וחורבן  המיקני  העידן  של  לקצו  הסיבות 
פלישת  לפיו  הטיעון  אולם  ההיסטוריונים.  בין  המחלוקת  בערפל  לוטות  המובהק, 
השימוש  בשל  היתר  בין  המיקנית,  ההגמוניה  לקץ  שהביאה  זו  היא  הדורים  שבטי 
בברזל שהיה בבחינת אמל"ח להשמדה המונית מול נשק הארד המיקני, הוא סביר 

ביותר. 

ההקשר המיקני
וחורבנה  טרויה  מלחמת  על  כמובן  מושתת  לאיליאדה  המיקני  העידן  של  הקשרו 
לא  גם  אם  כי  המכונן  האירוע  רק  לא  אולם  ההומרי.  האפוס  כיסוד  העיר  של 
חיבור  את  המקדים  זה  לעידן  שייכת  באיליאדה  המתוארת  החומר  מתרבות  מעט 
הקרב  שדה  של  עיקרו  שהיא  המרכבות  מלחמת  למשל  כך  שנים.  במאות  היצירה 
ממציאות  לקוחים  המלחמה,  מזירת  פרשים  חיל  של  מוחלט  והעדר  באיליאדה, 
שהחליפו  אחריה,  הבאות  התקופות  מן  מוכרים  ואינם  המיקנית  החומר  תרבות 
את המרכבה בסוסי מלחמה. יתרה מזו, עיקרי המיתולוגיה המתוארים באיליאדה, 
כן  כי  הנה  המיקני.  בעידן   – הארכיאולוגים  הממצאים  על  לסמוך  אם   – מקורם 
האפית  השירה  של  המרכזי  המוטיב  את  אחריתה  בימי  המיקנית  התרבות  תרמה 

היוונית. 
רחוקה  להיות  האמורה  המיקנית,  החומר  בתרבות  הומרוס  שמגלה  המידע 
השמינית  שהמאה  משום  מפתיע  מפתיע.  בקירוב,  שנים  מאות  בארבע  ממנו 
מדע  של  העדרם  המיקני.  העידן  על  מידע  מכל  חפה  הומרוס  של  לדורו  המיוחסת 
נטל  מהיכן  השאלה  את  מעלה  ספרותית  ועדות  כתובה  היסטוריה  הארכיאולוגיה, 
סברות  אלא  העלו  לא  בנידון  הניסיונות  שבידיו.  והמדויק  הרב  המידע  את  הומרוס 
הפילולוג השוודי  הנעדרת מענה, את  זו,  בסוגיה  לצטט  כי אם  אפוא  נותר  לא  כרס. 

היוונית: המיתולוגיה  של  החוקרים  מבכירי   )Nilsson( נילסון  פ.  מרטין 
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העולם  הוא  בכתביו  הומרוס  שמתאר  העולם  כי  ספק  אין  דבר,  של  לסיכומו 
הנפרדים  דורות  כוללות אמנם מרכיבים של  המיקני... השירות האפיות שלו 
ונותר.  היה  המסתורין  אולם  כרונולוגי,  לאזכור  אצלו  זוכים  ואינם  מזה  זה 
רחוקים  ביצירותיו  וכישרון  הצלחה  ברוב  שוזר  שהוא  המיקניים  המרכיבים 
עליה  שאין  תעלומה  זו  הדבר,  אפשרי  כיצד  ויותר.  האלף  במחצית  ממנו 

מענה.2 

עיד� החוש�
ומכאן  אובד,   B ליניארי  כתב  המכונה  המיקני  הכתב  הוא.  כן  כשמו  החושך  עידן 
תורם  אינו  הוא  אף  הארכיאולוגיים  הממצאים  מיעוט  כתובה.  עדות  כל  של  העדר 
הוא  המדובר  הכול  ככלות  אחר  זו.  לתקופה  שתהיה,  ככל  מעורפלת  תמונה,  למתן 
מועדים  בין שני  אותו  ניתן לתארך  הכרונולוגית  הנוחות  למען  נכבד אשר  זמן  בפרק 
של  זמן  פרק  קרי:  הראשונה,  האולימפיאדה   ,776  – טרויה  חורבן   ,1184 מכוננים: 
400 שנים בקירוב. עידן החושך של יוון נפרס על המחוזות ההלניים ביבשת, אגן הים 
ההיסטוריונים  מכתבי  אלינו  הגיע  לא  החושך"  "עידן  המונח  הקטנה.  ואסיה  האגאי 
לחקור  שהרבו  מי  רומא,  של  הרוח  מאנשי  לא  ואף  עצמה,  יוון  של  והפילוסופים 
יוון ותרבותה. המונח הוא אפוא מודרני ונטבע רק במחצית השנייה של  את תולדות 
זמן ממנו לא שרדו עדויות היסטוריות או ספרותיות. אם הנחתו  המאה הי"ט כפרק 
הומרוס  מדוע  השאלה  נשאלת  לפניו,  שנים   400 חי  והומרוס  צודקת  הרודוטוס  של 
טרויה  למלחמת  בינו  המפריד  הזמן  פרק  אותו  אל  ברמז,  לא  אף  כלל,  מתייחס  לא 
שאותה הוא מתאר בפירוט. לא משורר דוגמת הסיודוס, שהוא בעל חושים לקורות 
הקלאסי  בעידן  יוון  של  הגדולים  ההיסטוריונים  לא  ואף  הומרוס,  משל  יותר  הימים 
בין  המפריד  הזמן  פרק  את  מזכירים  אינם  קסנופון,  או  תוקידידס  הרודוטוס,  דוגמת 

הארכאי.  בעידן  היוונית  ההיסטוריה  ראשית  לבין  המיקני  העידן 

התקופה הארכאית
מאמצת  התשיעית,  המאה  בשלהי  הנראה  ככל  סופה,  לקראת  הארכאית  התקופה 
מן  ששרד  יחסית,  הרב  הכתוב,  החומר  הוא  לכך  ועדות  הפיניקי,  הכתב  את 
תהיינה  ביניהן  שהמרכזיות  מדינה  ערי  ומתגבשות  קמות  זה  זמן  בפרק  התקופה. 
של  הטופוגרפי  והפירוד  הגיאוגרפית  החלוקה  ותבאי.  קורינתוס  אתונה,  ספרטה, 
לבין עצמן.  ערי המדינה  בין  פוסק של מלחמות  בלתי  לרצף  הארץ ההררית מביאים 
את  מוצאים  אנו  ההלנית  התרבות  עיצוב  תחילת  של  זאת  מכרעת  דרכים  בפרשת 

.M.P. Nilsson, Homer and Mycenae. Cooper Square Publishers, 1968  .2
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שזה  כפי  המשותף,  המכנה  את  המפורד  ההלני  לעולם  תעניק  האיליאדה  הומרוס. 
גיבורי־ באיליאדה.  טרויה  של  לכיבושה  היוצאת  ההלנית  בברית  ביטוי  לידי  בא 
העל ביצירה שלפנינו, הן ההלנים והן הטרויאנים, דוגמת אגממנון, אכילס, מנלאוס, 
ואודיסאוס, כל אחד מהם מסמל את אחת מערי המדינה עליה הוא  דיומדס, הקטור 
ואודיסאוס,  אכילס  של  משכנם  ובמערב,  בצפון  ובאיתקה  בפתיאה  שולט  או  מולך 

שבדרום.  בכרתים  אידומנאוס  של  ממלכתו  ועד 
)להרחבה  הָאריסטיאה,  הוא  המוסרי,  הקוד  את  היווני  ללוחם  מעניק  הומרוס 
מעמד  את  מגבש  הוא  במובאות(.  באיליאדה",  יסוד  "מונחי  הפרק  את  ראו  בנושא 
מעלה  של  בעולם  האולימפוס  שוכני  בין  היחסים  מערכת  את  ובונה  אצולת־העל 
זו הפעם הראשונה בקורות השבטים  כן,  לבין בני התמותה בעולם של מטה. הנה כי 
השפעת  ומכאן  ומלכד,  משותף  אך  ערוך,  לא  אמנם  שולחן,  להם  שמוגש  ההלניים 

ההלנית.  הלאומיות  עיצוב  על  האיליאדה 
למותר לציין שהיצירה הפיוטית ביוון הארכאית, הפרה־קלאסית, עומדת במידה 
של  המוחלט  רובם  בראש.  והאודיסאה  האיליאדה  עם  הומרוס,  של  בצלו  רבה 
בשירתם  וכן  להסיודוס,  בתיאוגוניה  כגון   – המצוי  מן  גם  אך  שרדו,  לא  הכתבים 
נקל להבחין במעמד האולטימטיבי  בזאת לקורא3 –  וטירָטיוס המוגשים  של סאפפו 

התקופה.  משוררי  בעיני  האפיות  השירות  לשתי  שהיה 
המאה  מן  לנו  ידועה  בכתב  הומרוס  כתבי  אל  הראשונה  המקפת  ההתייחסות 
בשנים  אתונה  רודן   )Πεισίστρατος( פיסיסטרטוס  של  ימיו  לפנה"ס,  השישית 
527-546. זאת במסגרת גיבוש התרבות האתונאית בפסטיבל הפאן־אתונאי. עדויות 
את  המאזינים  לקהל  המגישים  הנוד  פייטני   – רּפסֹודים  תחרות  על  מספרות  בכתב 
אולם  בכתב  הומרוס  כתבי  להופעת  הראשונה  העדות  אמנם  זו  הומרוס.  של  שירתו 
דבר מכל אלה לא שרד ואיננו יודעים מה היה הטקסט שהוגש למאזינים, אם נערך, 

היום.  שבידינו  היד  לכתב  יחסו  ומה  הועתק 

העיד� הקלא�י
ערי  את  המאחד   ,480 בשנת  סלמיס  קרב  בין  אותו  נמקד  אם   – הקלאסי  העידן 
המאה  שלהי  לבין   – הראשון  קסרקסס   – המשותף  האויב  מול  היווניות  המדינה 
פרק  בקירוב.  שנים   180 נקבל  מוקדון,  אלכסנדר  של  כיבושיו  תום  לאחר  הרביעית, 
תקופה  המוחלט.  ברובו  אתונאי  הקלאסי,  העידן  הוא  יוון,  בתולדות  המזהיר  הזמן 
אורופידס  סופוקלס,  אייסכילוס,  הדרמה,  בקוורטט  החל  ומי,  המי  כל  את  היודעת 
ואריסטופנס, פילוסופים דוגמת סוקרטס אפלטון ואריסטו, אבות ההיסטוריה דוגמת 

ראו פרק נספחים בכרך זה.   .3
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זה  היה  לא  אכן,  הקלאסי.  הפיסול  אבי  פידיאס,  ועד  וקסנפון  תוקידידס  הרודוטוס, 
ֶהלאס".  "אולפנת  בשם  אתונה  את  לכנות  בחר  שפריקלס  מקרה 

כמופת  הומרוס  וראשונה, מתגבשת דמותו של  ובאתונה בראש  ביוון הקלאסית, 
בעיקר  יותר,  מאוחר  תוריש  הקלאסית  שיוון  השקפה  האולטימטיבי,  המשורר 

המערבית.  הציוויליזציה  לכלל  ברומא,  הלטיני  המתווך  באמצעות 
של  הדרמטית  ביצירה  מרכזי  חלק  מהווים  והאודיסאה  האיליאדה  אירועי 
ששרדו  מחזות  ושלושה  שלושים  מתוך  ואוריפידס.  סופוקלס  אייסכילוס, 
האיליאדה  בפרשת  עוסקת  מחציתם  היוונית,  הטרגדיה  מחברי  מטריומוויראט 
איאס  את  לאייסכילוס,  האורסטיאה  מחזות  שלושת  את  להזכיר  ודי  ומוצאותיה, 

לאוריפידס. הלנה  ואת  לסופוקלס 
במאה  ההיסטוריונים  בכירי  שני  בכתבי  מרכזי  נושא  היא  טרויה  מלחמת 
החמישית, הרודוטוס ותוקידידס. אריסטו בפואטיקה מכתיר את הומרוס בכתר אבי 
הרודוטוס  שלו,  בדיאלוגים  לדיון  אותו  מעלה  אפלטון  והטרגדיה,  האפית  השירה 
400 שנים קודם זמנו, וקסנופון  קובע את מועד חייו ויצירתו למאה התשיעית, קרי: 
וברמה העממית,  באיליאדה.  מוצג  כפי שזה  האלילי  העולם  בסוגיית  עמו  מתפלמס 

השולט.  הוא  ההומרי  הנושא  הגלוסקמות,  בתבליטי  וכלה  הכדים  בציורי  החל 
בפואטיקה.  אריסטו  אצל  מקפת  להתייחסות  הומרוס  זוכה  הביקורתי  בהיבט 
הפילוסוף הגדול מן המאה הרביעית אינו עוסק בביקורת של הומרוס במובן המקובל 
האפית,  השירה  אמנות  של  אולטימטיבי  מידה  לקנה  אותו  הופך  אלא  ההגדרה,  של 
סגולת  לקביעת  אריסטו  שמניח  הקריטריונים  הטרגדיה.  אבי  בכתר  אותו  ומכתיר 

הומרוס. של  באפוסים  שלמות  לידי  לדעתו  באים  האפית  השירה 
כך הנושא הנשגב, אחדות העלילה, הצמיחה ההדרגתית הנובעת מפרקי העלילה, 
חייבת  אורגני מעיקרי העלילה. מכאן שאין העלילה  באופן  לנבוע  החייב  הסיום  וכך 

מוגדר.  זמן  פרק  של  סיכום  להוות  אם  כי  לפרטיה  ההיסטורית  האמת  את  להגיש 
העלילה  אחדות  שילוב  של  היכולת  הן  הומרוס  אצל  משבח  שאריסטו  הסגולות 
לשלב  זאת  ועם  וברור  חד  באופן  הדברים  את  להגיש  מיטיב  הוא  פנימי;  גיוון  עם 
של  מפיהן  אותה  מגיש  אם  כי  בעלילה  מתערב  אינו  הוא  הנאמרים;  בדברים  רגשות 
הנפשות הפועלות ובכך מעניק להן היבט אותנטי ועומק דרמטי; הוא עושה שימוש 
יותר  שנודע מאוחר  מה  האלים,  דוגמת התערבות  על־טבעיים  בכוחות  ושקול  נאות 
אך  הדרמטית,  באמת  פוגע  בו  המופרז  שהשימוש  תרגיל  מכינה",  אקס  כ"דאוס 
בכתר  הומרוס  את  מכתיר  שאריסטו  מכאן  היריעה.  רחבת  האפית  בשירה  מותר 
הראשון והגדול בין משוררי השירה האפית ביוון. הביקורת האחת והיחידה, הנכתבת 
היה  אריסטו  כי  להבין  וניתן  מדי,  ארוכה  האפית  שירתו  כי  היא  במרומז,  היא  אף 
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לקרוא  להספיק  יהיה  שניתן  מנת  על  זאת,  לערך.  שליש  בשני  אותה  לקצר  מעדיף 
אחד. ביום  אותה 

איש  פלוטרכוס  המפורסמות.  מן  היא  הומרוס  את  מוקדון  אלכסנדר  הערצת 
ז':  פרק  אלכסנדר  חיי  בחיבורו  לנו  מספר  כרוניאה 

כבר  רבים.  בתחומים  טקסטים  של  נאמן  וקורא  גדול  ספרים  אוהב  היה  הוא 
הומרוס,  של  האיליאדה  את  להניח  שהתמיד  עליו  מספר  אונסיקרטיטוס4 
פגיונו  עם  יחד  המשא",  תיבת  "עותק  והמכונה  אריסטו  ידי  על  המתוקנת 
לידע  יותר  מושלם  מקור  שאין  בטענה  ראשו,  את  הניח  עליה  הכרית  תחת 

הלוחם. סגולות  של  אוצר  הוא  זה  ספר  וכי  צבאי 

בדרכו מזרחה אל מלחמותיו בפרסים עולה אלכסנדר לרגל לטרויה ומניח זרי פרחים 
ופטרוקלוס  "אכילס  )וראו:  האיליאדה.  גיבורי  ופטרוקלוס,  אכילס  של  קברם  על 

זה(.  בכרך  במבואות  ההומוארוטית",  המוסכמה   –

העיד� ההלני�טי ורומא
שנת  היא  לפנה"ס,   146 שנת  ועד  הרביעית  המאה  משלהי  נמשך  ההלניסטי  העידן 
שנים   150 של  זמן  פרק  קרי:  הרומית,  הרפובליקה  אל  יוון  של  וסיפוחה  כיבושה 
של  הכיבוש  שטחי  על  הן  יוון  תרבות  של  המכרעת  השפעתה  את  היודע  בקירוב, 
ושנמשכה  הפסיק,  לא  הרומי  שהסיפוח  תופעה  עצמה,  רומא  על  והן  אלכסנדר 
התרבות  מרכז  זאת,  עם  המוקדמים.  הביניים  בימי  הנוצרית  ההגמוניה  גיבוש  עד 

תלמי.  של  לאלכסנדריה  מאתונה  עובר  ההלניסטית 
מוכרים  כפי שאלו  הומרוס  כתבי  את  לנו  המורישה  זו  היא  ההלניסטית  התקופה 
זמן  בפרק  ההלנית  התרבות  למוקד  ההופכת  באלכסנדריה  הספרייה  היום.  לנו 
והאודיסאה  האיליאדה  והוגיה.  יוון  משוררי  של  היד  כתבי  את  מכנסת  לעיל  שצוין 
העתיקה,  בעת  והעורכים  המבקרים  גדול  הבכיר,  הספרן  בידי  יסודי  לטיפול  זוכות 
אריסטרכוס – Aρίσταρχος מסמותרקה )220–143? לפנה"ס( וצוותו. אמנם הראשון 
ל־24  האפיות  השירות  שתי  את  שחילק  זה  והוא  הומרוס,  של  בכתביו  שטיפל 
אריסטרכוס  את  שהקדים   ,Ζηνόδοτος  – זנודוטוס  בספרייה,  קודמו  היה  ספרים, 
והביקורת  העריכה  מלאכת  את  שביצע  אריסטרכוס  זה  היה  אך  לערך,  שנים  ב־70 
שיטופל  מרתק  נושא  הזה,  היום  עצם  עד  הומרוס  מחקר  שידע  ביותר  המקפת 

 .venetus A המכונה  האיליאדה  של  היד  לכתב  בהקשר  בהמשך 

פלוטרכוס מצטט מתוך זיכרונותיו של אונסיקרטיטוס – Oνησίκριτος, קצין ומשכיל, מי שנמנה עם תלמידיו   .4
של דיוגנס. בצבאו של אלכסנדר שימש בין היתר נווט והגאי בספינתו של אלכסנדר בדרכו להודו.
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אם נתבונן בנוסח המוגש לנו ב־venetus A, בהנחה שההעתק מן המאה העשירית 
הוא נוסח נאמן של פירושי אריסטרכוס, קשה שלא להתפעל משיטתו המדעית של 
לא  שפיתח  המתודולוגיה  שנים.  ומאתיים  אלפיים  מלפני  האלכסנדריני  המלומד 
בשלהי  תאוצה  שצבר  הומרוס  מחקר  ואכן  המודרני,  החוקר  את  מביישת  הייתה 

בדרכו.  והלך  אריסטרכוס  של  שיטותיו  את  בנאמנות  העתיק  הי"ט  המאה 
המופת  הוא  שהומרוס  קובעת  בעבודתו  אריסטרכוס  את  המנחה  היסוד  הנחת 
יש  היד,  בכתב  ליקויים  יימצאו  אם  כן  ועל  האפי,  המשורר  של  האולטימטיבי 
לספרייה  שהגיע  התמליל  של  הקדום  העורך  או  המעתיק  של  לחובתו  אותם  לזקוף 

באלכסנדריה. 
יוצא  אריסטרכוס  ליושנה,  עטרה  להשיב  הוא  הנבון  העורך  של  שתפקידו  מכאן 
אי־דיוקים  קיימים  שאם  מכאן  טעה.  לא  הומרוס  דוגמת  גאון  שמשורר  הנחה  מתוך 
ידי  על  תיקון הכתוב  כן  כי  הנה  פרי העתקה שגויה.  הרי שהם  או סתירות בתמליל, 

המקורי.  הומרוס  אל  חזרה  למעשה  הוא  השגוי  הקטע  מחיקת 
למזלם  זאת,  עם  להערכה.  ראויה  בנאמנות  אריסטרכוס  מבצע  זו  מלאכה  ואכן 
את  מוסיף  אלא  בידו  המצוי  התמליל  את  מתקן  הוא  אין  והחוקרים,  הקוראים  של 

הכתוב.  בשולי  הערותיו 

לטקסט: והערותיו  פרשנותו  את  אריסטרכוס  קובע  לפיהם  מידה  קני  ארבעה  להלן 

ה' הורג מנלאוס  כך למשל בספר  וחוסר עקביות בטקסט.  תיקון סתירות   .1
שנפל  בבנו  ומתבונן  וקיים  חי  האיש  י"ג  בספר  אולם  פילומנס,  את 

חלל. 

האפשר  ככל  בהיר  ביאור  ומתן  ארכאיים  ביטויים  של  כפשוטה  פרשנות   .2
סתומים. למקומות 

גם  נתפסו  באיליאדה,  רבים  וכאלה  עצמם,  על  החוזרים  קטעים  חזרות.   .3
הסגנון.  באחדות  פגיעה  כן  ועל  שגוי  כהעתק  הם 

על   – מוסרי  להיות  גדול  משורר  על  לפיה  אפלטון  של  קביעתו  מוסר.   .4
על  במעלה  ראשון  ככלל  נתפסה   – אפלטון  ידי  על  המוגדר  האתוס  פי 
הקביעות  ריבוי  מכאן  בראשם.  ואריסטרכוס  אלכסנדריה  מלומדי  ידי 
שלפיהן שורה או קטע זה או אחר מוטב היה למחוק שכן אינם "ראויים" 

.(οu πρέπον)

הערותיו  פי  על  האיליאדה  של  מהדורה  להוציא  לנכון  מישהו  מצא  שאילו  יצוין 
ההלניסטי  המלומד  של  שלדעתו  הקטעים  את  ממנה  ולהשמיט  אריסטרכוס,  של 
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מהיקפו  לערך  מחצית  לכדי  מצטמצם  הטקסט  היה  אמונה,  לא  ביד  שורבבו 
הנוכחי. 

פרק  ובו  פלוטרכוס  של  המקיף  חיבורו  אור  רואה  אריסטרכוס  לאחר  קצר  זמן 
משבח  אריסטרכוס,  של  עבודתו  אל  מתייחס  המחבר  הומרוס.  של  ושירתו  חייו  על 
אותה ומוסיף מכלול מקיף משל עצמו אשר עיקר עניינו הוא ההיבטים הפילולוגיים 

הומרוס.5 של  ביצירתו 
המייסד  אינאס,  של  בדמותו  הלאומי  מקורה  את  הן  מיוון  הנוטלת  רומא, 
השירה.  גדולי  כן  על  הומרוס  את  להציב  ממשיכה  תרבותה,  את  והן  המיתולוגי, 
השלישית  המאה  איש  הלטינית,  האפית  השירה  אבי  אנדרוניקוס,  ליוויוס 
של  לטינית  גרסה  ומגיש  "טרויאניים"  מחזות  של  מחזור  ומעבד  מתרגם  לפנה"ס, 
הלימודים  של  התווך  לעמוד  במהרה  תיהפך  אנדרוניקוס  של  עבודתו  האודיסאה. 
למשל  כך  הלטינית.  ולדרמה  לשירה  רב־חשיבות  בסיס  ותהיה  ברומא  ההלניים 
הראשונה  המאה  מן  רומי  לסנטור  המיוחסת   ilias Latina)  – הלטינית  האיליאדה 
italicus(, שואבת את מקורותיה מכתבי  לספירה, אחד פובליוס באביוס איטליקוס 

אנדרוניקוס.6 
שלוש  של  זמן  בפרק  ומי  המי  כל  בכתבי  מרכזי  יהיה  בהומרוס  העיסוק  ואכן, 
ב"עידן  סנקה  ועד  הנזכר  אנדרוניקוס  בליוויוס  החל  רומא,  של  גדולתה  שנות  מאות 
הכסף" של הספרות הלטינית במאה הראשונה לספירה. ודי לציין את שמותיהם של 
יהיה  אולם  ואובידיוס.  ליוויוס  טיטוס  מהליקרנסוס,  דיוניסוס  פרופרטיוס,  קטולוס, 
זה פובליוס ורגיליוס מארו, "ההומרוס הרומי", שהוא משכמו ומעלה מכל האחרים, 
באינאיס, המשלים יחד עם האיליאדה והאודיסאה את טריומוויראט השירה האפית 

העתיקה.7  בעת 
הומריקה  הפוסט  מחבר   ,)Κόιντος Σμυρναίος( סמירניאוס  קווינטוס 
ובארבעה־עשר  האיליאדה,  מסתיימת  בו  המקום  מן  ממשיך   ,)Posthomerica)
את  בפירוט  מתאר  האיליאדה,  של  ממחציתה  הגדול  נפח  יחדיו  המחזיקים  ספרים 
עצמה  ביצירה  במחלוקת,  נתון  המשורר  חיי  תארוך  טרויה.  מלחמת  של  מוצאותיה 
נזכר אירוע לפיו ניתן לקבוע שסמירניאוס חי ויצר בשלהי המאה הרביעית לספירה, 
יש המקדימים אותו אף למאה השנייה. קווינטוס מושך את חומריו מוורגיליוס,  אך 
ההוצאה  חלוקות.  הדעות  בנידון  גם  כי  אם  האפי",  "המחזור  מן  גם  הנראה  וככל 
 .1504 בשנת  בוונציה  אור  ראתה   ,editio princepsה־ היד,  כתב  של  הראשונה 

Essays and Miscellanies by Plutarch, http://ebooks.adelaide.edu.au/p/plutarch/ :לתרגום אנגלי של המסה ראו  .5
/lives

להרחבה ראו נספחים בכרך ב'.  .6
לתרגום עברי של ורגיליוס, ראו: אינאיס, תרגום שלמה דיקמן, מוסד ביאליק, 2005.   .7
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מעניקה לנו תיאור מדויק של המתרחש לאחר קבורתו של הקטור  הפוסט הומריקה 
מדלות  סובל  הכתוב  זאת  עם  טרויה.  של  חורבנה  ועד  האיליאדה  של  כ"ד  בספר 
המוגש  הקטע  שולית.  היא  הביניים  בימי  ההומרי  המוטיב  על  והשפעתו  פיוטית, 
כמקובל(,  פריס,  של  )ולא  אפולו  של  מקשתו  אכילס  של  למותו  המתייחס  בזאת, 

ג'.  ספר  מתוך  הוא 

בטרויאנים... שמות  עושה  אכילס  את  שראה  כיוון  הרם",  "האל  הוא   – אפולו 

ָהָרם ָהֵאל  ָזַעק  ֵאיִמים  קֹול  ּבְ ֲאַזי 

]...[
עֹוד ְולֹא  ָאִכיֶלס,  סּור,  רֹוָיאִנים  ַהּטְ "ִמן 

ַעל ִמּמַ ָהֵאל  ן  ּפֶ ָמֶות,  ֲעֵליֶהם  ִביא  ּתָ
ְלַאל." ים  ָלׂשִ ֵיַדע  ְלָבְבָך  ַרַהב  ֶאת 

ָאּפֹולֹו, ְבֵרי  ִמּדִ ָאִכיֶלס  ע  ִנְרּתַ לֹא  ַאְך 
ַהּגֹוָרל  ִמּמֹוְירֹות  ִליל  ּכָ ם  ּוִמְתַעּלֵ

תֹו: ְלֻעּמָ ָזַעק  ָהֵאל,  ּוֵמֵאיַמת 
רֹוָיאִנים ַהּטְ ַעל  ֵגן  ּתָ ֶזה  ה  ָלּמָ "פֹוְיּבֹוס, 

ַאְלָמֶות?  ְבֵני  ּבִ ִלְקָרב  ַלח  ׁשְ ּתִ אֹוִתי  ֲאָבל 

]...[
ָאּפֹולֹו,  ְוׁשּוב,  ֵצא  אֹוִליְמּפּוס  נֹות  ּכְ ִמׁשְ ֶאל 

ה." ַאּתָ ֵאל  ׁשֶ ֲהַגם  אֹוְתָך  ה  ַאּכֶ ָולֹא, 
רֹוָיאִנים, ַהּטְ ֶאת  ִלְרּדֹף  ְוָחַזר  ַסב  ֲאַזי 

צּוָרה. ַהּבְ ְטרֹוָיה  ֶאל  ִנְמָלִטים  ְוֵאּלּו 
ָסח: ַהּסֹוֶעֶרת  ַנְפׁשֹו  ֶאל  ּופֹוְיּבֹוס 

ן ּכֵ ַעל  ְעּתֹו,  ִמּדַ ָהִאיׁש  אי  ַוּדַ "ָיָצא 
ד ְלַלּמֵ ֶזאּוס,  ם  ּגַ עֹוד  י  ּבִ ַיֲעצֹר  לֹא 

ָהֵאל." ף  ְמַגּדֵ ֶאת  ְדָרׁש  ּנִ ּכַ ֶלַקח 

]...[
ֶהָעֵקב, ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ ר  ּגֵ ׁשִ ַקְטָלִני  ֵחץ   ...

ָרתֹו. ַהּכָ ָאְבָדה  ֲאנּוׁשֹות  צּוַע  ּפָ
ל ִמְגּדָ מֹו  ּכְ ָלָאֶרץ  ּוָמט  ֲעֵקבֹו  ַעל  ַסב 
מֹוְסדֹוָתיו. ֶאת  ּפֹוֵרר  ֲאָדָמה  ַרַעׁש  ׁשֶ
ָאָיקֹוס. ל  ׁשֶ ֶצר  ַהּנֵ ק  ּלֵ ִנְסּתַ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
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ימי הביניי�
תרבות  את  למחוק  המבקשת  הנוצרית  ההשפעה  תחת  המוקדמים,  הביניים  ימי 
ההומרי.  בנושא  המשכיל  של  בתודעתו  הגדול  השפל  אכן  הם  הפגאני,  העולם 
ונודע  שוליים  לדמות  היותר  לכל  הופך  כליל,  נשכח  לא  אם  גם  הגדול,  המשורר 
לפחות,  ההיסטורית  הגחלת,  על  ששומר  מי  ביצירותיו.  דווקא  ולאו  בשמו  בעיקר 
השישית,  המאה  מן  הרומי  ההיסטוריון   ,(Jordanes( יורדנס  וראשונה  בראש  הוא 

האירופית.8  הציוויליזציה  של  המוצא  נקודת  את  וחורבנה  בטרויה  הרואה 
באופנה  פותח  התשיעית,  המאה  מן  הוולשי  הקורות  כותב   ,)Nenius( נניוס 
השם  כי  נניוס  קובע   historia Britonum בחיבורו  לבריטניה.  טרויאני  ייחוס  של 
ג'פרי  אחריו,  שנים  מאות  שלוש  הי"ב,  במאה  ברוטוס.  של  משמו  נגזר  בריטניה 
)מבלי  לצטט  אף  רואה  נניוס,  על  המסתמך  נוסף  וולשי  קורות  כותב  מונמות,  איש 
והבריטים,  הרומאים  "אנו,  כביכול:  האומר  עצמו  קיסר  יוליוס  את  מקור(  להביא 
האיים  לשוכני  המעניק  הרם,  הייחוס  הגאה."  לטרויה  נצר  כולנו  משותף,  מוצאנו 
בין  בכתובים.  רבות  פעמים  מופיע  האנושות,  לאצולת  שייכות  תחושת  הבריטים 
גוויין  סר  ההיא,  העת  של  החשובות  היצירות  אחת  בפתח  ה"עובדה"  מצוינת  היתר 

הירוק 9  והאביר 

התחייה ההומרית בימי הביניי� המאוחרי� ועיד� הרנ�נ�
ָאַמר: ְוָכְך  יו  ּפִ ֶאת  ַהּטֹוב  מֹוִרי  ַתח  ּפָ

ָידֹו, ּבְ ֶחֶרב  ׁשֶ ל  ּצֵ ּבַ ֵהיֵטב  ט  "ַהּבֵ
ּתֶֹקף. רֹב  ְוָחזּותֹו  ם  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ רֹאׁש  ּבְ צֹוֵעד 

ַהְמׁשֹוְרִרים, מֹוֵפת  הֹוֶמרֹוס,  הּוא  ל  ַהּצֵ
ַעג, ַהּלַ ִניַנת  ׁשְ ַאּלּוף  הֹוַרְציּוס,  ְוַאֲחָריו 
לּוָקנּוס.  ָהְרִביִעי  י,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ אֹוִביְדיּוס 

93-88 ג',  ספר  התופת,  האלוהית,  הקומדיה  דנטה,                

בסוגיית  רבתי  התעוררות  אמנם  יודעים  הרנסנס  ועידן  המאוחרים  הביניים  ימי 
המקורית  יצירתו  איננו  המקור  אולם  בפרט,  טרויה  ומלחמת  בכלל  ההומרי  המוטיב 
התשיעית,  במאה  ונמצאו  אבדו  בעקבותיו,  שנכתבו  חיבורים  אם  כי  הומרוס  של 
מעידן  ניכר  ובחלק  הביניים  בימי  הומרוס  כן,  כי  הנה  יותר.  מאוחר  ואף  העשירית 

אנגלי  לתרגום   ;De origine actibusque Getarum, http://www.thelatinlibrary.com/iordanes1 חיבורו:  וראו    .8
The Origins and Deeds of the Goths, Charles C. Mierow. http://www.gutenberg.org/ ראו:  החיבור  של 

.etext/14809
למובאה הפותחת את היצירה, ראו נספחים בכרך ב'.   .9
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תהום  אל  צוללות  יצירותיו  אולם  ונודע,  שנערץ  הגם  ֵשם,  אם  כי  איננו  הרנסנס 
הגדול  המשורר  ושלישי.  שני  מכלי  לקורא  מוגש  הטרויאני  והנרטיב  הנשייה, 
התרבות  מורשת  היא  והערצתו  הרנסנס,  וראשית  הביניים  ימי  בשלהי  מוכר  אינו 
הרומית, שכן איש לא יעז להטיל ספק בגדולי השירה הלטינית, ואלו, למותר לציין, 
היוונית  מעט  האולטימטיבית.  השלמות  בבחינת  ההומרי  ההקסמטר  בפני  נכנעים 
הבריטי  ההיסטוריון  "הנכבד",   (Bede) בדה דוגמת  סגולה  ליחידי  ידועה  שהייתה 
של  היוונית  מן  בעליל  השונה  החדשה,  הברית  של  היוונית  הייתה  השמינית,  במאה 

הכתוב. בתוכן  רק  ולא  הומרוס, 
נובע מהכרת  אינו  דנטה את הומרוס  בו מכתיר  גדול המשוררים  כן, כתר  כי  הנה 
אור  ראה  ללטינית  הראשון  והתרגום  יוונית,  קרא  לא  דנטה  שכן  כתביו,  את  המחבר 
על  להושיבו  מנת  על  "ההומרית"  בהילה  היה  די  אך  מותו,  לאחר  בשנים  עשרות 
ורגיליוס  על  לדבר  שלא  ולוקנוס,  אובידיוס  הורציוס,  לפני  המשוררים",  "מופת  כס 

עצמו. 
 Simon Aurea Capra לטיני,  משורר  מחבר  הי"ב  המאה  של  הראשונה  במחצית 
זהו  הפעם   .)Ylias) איליאס  הכותרת  תחת  פואמה  הזהב"(,  עז  "שמעון  )מילולית: 
בלשון  האנאידה  ואת  טרויה  מלחמת  פרשת  את  שורות  ב־994  לתמצת  ניסיון 
סוגיית  הוא  ביצירה  יחסית  בהרחבה  המטופל  היחיד  הנושא  ומעוטרת.  מרוממת 
את  מתארת  הפואמה  האיליאדה.  את  קרא  שהאיש  לכך  עדות  אכילס,  של  זעמו 

המשורר  מכתיר  כך  כהרגלו.  הזועם  ודנטה  משמאלו  ורגיליוס  העיוור,  הומרוס 
שקרא  מבלי  המשוררים  גדול  בזר  הומרוס  את  הי"ג  המאה  בראשית  האיטלקי 

.1510 בוותיקן,  רפאל  של  תמשיח  פרנסוס,  יצירותיו.  את 
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עיבוד של השורות  אינה אלא  והיצירה  בריסאיס,  בנושא  אכילס לאגממנון  בין  הריב 
האיליאדה. של  א'  בספר   412-364

החיבור המקיף ביותר שנכתב על נושא מלחמת טרויה המוכר לנו מן המאה הי"ב 
 .De bello Troiano :בריטניה ,)Joseph of exeter( הוא פרי עטו של יוסף איש אקסטר
ניסיון מכובד להעניק רקע היסטורי משולב בדמיון המשורר  עבודתו של האיש היא 
למלחמת טרויה, ולהציגה כבסיס הציוויליזציה המערבית. המחבר סומך על חיבורים 
היא שילוב – משעשע לעתים  היצירה  כי  ואף  זמנו,  קודם  חיבורים שנתגלו  ושרידי 
זה.  נושא  ללימודי  בסיס  רבות  שנים  שימשה  זו  דמיון,  והפלגות  נתונים  של   –

האיש:  של  ולגישתו  לסגנונו  עדות  הן  הפתיחה  שורות 

De bello Troiano 

Romani narrabant Romam antiquam coloniam Troianorum (esse) et 
Troianos Romanorum proavos esse. Olim Troiam, oppidum clarum in Asia 

situm, Graeci decem annos obsidebant. Bellum inter Troianos et Graecos 

longum et asperum esse legebamus. Troiani magna cum audacia muros 

oppidi sui defendebant. Imprimis Hector, Priami filius, potentia sua Troiam 

defendebat. Tamen multi et Troiani et Graeci, quamquam belli periti erant, 
in muris et in campo cadebant. Postea Graeci dolo Troianos vincunt et 
Troiam flammis delent. Ulixes enim Graecis ita dicebat: "Equum ligneum 

aedificabimus et uterum equi viris armatis implebimus. Nos autem navigia 

ascendemus et non longe navigabimus. 

Troiani nos in Graeciam navigare putabunt. Bellum hodie non finiemus, 
sed cras Troia nostra erit. […]10

על מלחמת טרויה

צאצאי  היו  הרומאים  כי  טרויאנים,  יושבים  שבמושבותיה  רומא,  בני  הגידו 
יוון במשך עשר  בני  נודעת לתהילה בימי עבר באסיה, עליה צרו  טרויה, עיר 

שנים. 
טרויה  בני  רב.  זמן  ונמשכה  מתישה  הייתה  ביניהם  המלחמה  כי  קראנו 
של  בנו  הקטור,  כולם  בראש  עירם.  חומות  על  גבורה  ברוב  הגנו  הגיבורים 
בשדה  היוונים  חללי  היו  רבים  זאת  עם  עירו.  על  רב  בכוח  הגן  פריאמוס, 
היוונים  כך  אחר  כולם.  היו  מלחמה  שלמודי  הגם  החומה,  ולמרגלות  הקרב 

.The Oxford Book of Medieval Latin verse, The Clarendon Press, 1928   .10
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.1702 משנת  אקסטר,  איש  ליוסף  טרויה"  מלחמת  "על  למהדורת  שער 
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לבני  אוליסס  אמר  כך  באש.  כלתה  וטרויה  האומללים  טרויה  בני  את  הביסו 
על  נעלה  אנו  בעוד  חמושים,  חיל  בני  בבטנו  וניתן  עץ  סוס  "נבנה  יוון: 
לא  המלחמה  ליוון.  שהפלגנו  לחשוב  יטעו  הטרויאנים  הרחק.  לא  ספינותינו 

תהיה." שלנו  טרויה  מחר  אך  היום,  ִקצה  אל  באה 

סר  את  הפותח  בבית  היתר  בין  מופיע  הנושא  הלאומיות  בשפות  לטינית.  כאן  עד 
גוויין והאביר הירוק, )וראו הפרק: "הומרוס ופמלייתו", נספחים, כרך ב'( מן היצירות 
מפתיע,  שהדבר  ככל  אולם,  ארתור.  למלך  המוקדשת  השירה  במחזור  הבולטות 
יורשת  איטליה  לא  הרחוק.  בצפון  דווקא  ביותר  רחבה  להתייחסות  הסוגיה  זכתה 
כי  וגרמניה,  ולא  "ברוטוס"  של  בריטניה  לא  צרפת,  לא  ההלנו־רומי,  הקלאסיציזם 
בעת  החושך  להרי  מעבר  צפון  בירכתי  שם  אי  והקרח  הגייזרים  אי  איסלנד,  אם 
על  מעט  לא  הנסמכת  הטרויאנית  הזיקה  את  הנורדי  לאולימפוס  העניקה  ההיא, 
בסקנדינביה  האדות  שירת  מחברי  בכיר  סטורלוסון,  סנורי  כותב  האיליאדה.  עלילת 

הי"ג.  המאה  בראשית 

ושמה  לנו,  הידוע  מכל  מעטירה  קרת  עיר,  הוקמה  העולם  למרכז  סמוך 
טרויה. בימינו שמה של הארץ טורקיה. שנים־עשר מלכים נודעו בעת ההיא, 
פריאמוס,  של  בתו  את  לאישה  נשא  וזה  )אג(ממנון  היה  מהם  אחד  של  שמו 

טרויה.11  מלך 

ובצרפת  בבריטניה  העתים  כרושמי  כמוהו   – נחרצות  סטורלוסון  קובע  בהמשך 
הם  הנורדי  הצפון  ששוכני  מכאן  ארצו.  את  ויסדו  צפונה  נדדו  טרויה  גיבורי  כי   –

לנשק.  וחבריהם  אכילס  הקטור,  של  החוקיים  צאצאיהם 

��

המחזור האפי – Επικός Κύκλος וימי הביניי� 

האיליאדה  את  עליהם  להוסיף  אם  שמונה  או  פרקים,  שישה  כולל  המחזור 
הנראה  ככל  שנתחברה  בעל־פה  ארוכה  מורשת  של  בכתב  סיכום  והוא  והאודיסאה, 
העובדה  חשובה  לענייננו  אולם  לפנה"ס.  הראשונה  במאה  ההלניסטית  בתקופה 
ששרידי הכתוב לא נמצאו אלא במאה העשירית, ומשלב זה ואילך החלה השפעתם 
היה  האפי  המחזור  של  הגדול  יתרונו  המאוחרים.  הביניים  בימי  המחברים  כתבי  על 
מקורותיה  טרויה,  למלחמת  עת  באותה  הידועה  ביותר  המקפת  המסגרת  במתן 

להרחבה על הנושא ראו את פרק המבואות בתרגומי לאדות האיסלנדיות: שירת הצפון, הוצאת אריה ניר 2008.   .11
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החל  למלחמה,  שהובילו  האירועים  על  מספר  קיפריה,  הראשון,  הפרק  ומוצאותיה. 
הפרקים  חמשת  שאר  עצמה.  למלחמה  התשיעית  בשנה  וכלה  פריס  של  במשפטו 
עניינם מוצאותיה של המלחמה, החל בסוס הטרויאני, חורבנה של איליון, שובם של 
חלל  ממלאה  שהאיליאדה  מאחר  אודיסאוס.  של  מותו  ועד  לארצם  היוונים  גיסות 
השירות  שתי  את  אף  לשלב  שרואה  מי  החוקרים  בין  יש  לשני,  הראשון  הפרק  בין 
האפיות של הומרוס במחזור ולהגדילו לשמונה פרקים. אולם כל השוואה בין המעט 
דומה  והאודיסאה,  האיליאדה  של  הפיוטיות  סגולותיהן  לבין  המחזור  מפרקי  ששרד 

הסף. על  זו  יסוד  הנחת  שפוסלת 
איליאדה  בשם  הנודע  הפרק  הנראה  ככל  הוא  במחזור  ביותר  המרתק  הפרק 
שני  במקור  שהחזיקה  עצמה,  היצירה  מן  אמנם   .Ἰλιὰς μικρά, (ilias mikra) זוטא 
בקירוב,  שורות  שלושים  יחדיו  התופסים  מקטעים  ארבעה־עשר  רק  נותרו  ספרים, 
מן  רומי  מדקדק   –  )Paroklus( פרוקלוס  אוטיכיוס  אחריו  שהותיר  התמצית  אך 
שאבד  במקור  הנראה  ככל  שהחזיק  מי  אורליוס,  מרקוס  של  בימיו  השנייה  המאה 
מספרת  זוטא  האיליאדה  המכריע.  השלב  של  למדי  מדויקת  תמונה  לנו  מגישה   –
על מותו של פריס, על טירופו של איאס המאבד עצמו לדעת, על פרשת הפלדיום 
העץ  סוס  על  ולבסוף   – ודיומדס  אודיסאוס  בידי  הנגנב  אתנה  פלס  של  פסלה   –

אתנה.  של  הוראותיה  פי  על  הנבנה 
תפיסת מלחמת טרויה בעיני המשכיל בימי הביניים התבססה על שלושה מקורות 
 ;Thebanus  – תבאי  איש  פינדרוס  מאת   epitome iliadus homericaeה־ לטיניים: 
חורבנה  ephemeris Belli Trojani מאת דיקטיס קרתנסיס )דיקטיס איש כרתים(; ועל 
הנזכר   )Dares Phrygius( פריגיה  איש  דארס  מאת   ,De excidio Troiae  – טרויה  של 

.(10-9 שורות  ה'  )ספר  להפייסטוס  כוהן  שהיה  כמי  באיליאדה 
מכרעת,  הייתה  הטרויאני  לנושא  ההתייחסות  על  החיבורים  שלושת  השפעת 
בנואה  של  הוא  ביניהם  ההשפעה  ורב  הנודע  עיבודים.  של  בשורה  לביטוי  ובאה 
ופרסם  שחיבר  האפית  השירה  הצרפתי.   (Benoît de Sainte-Maure) סנט־מור דה 
1160, המקיפה לא פחות מ־30,000 שורות מחורזות )!(, מתבססת אמנם על  בשנת 
חיבורו של דארס הפריגי, אולם חורגת הרבה מעבר לגבולותיו הצנועים של המקור. 
של  האזכור  את  האהבה.  סוגיית  הוא  הזמן,  לרוח  כיאה  ביצירה,  המודגש  ההיבט 
ממציא  הוא  מקיף,  לרומן  בנואה  הופך  ופוליקסנה  אכילס  של  אהבתם  בדבר  דארס 
שישמש  האיליאדה(  מן  בריסאיס  )היא  וקרסידה  טרוילוס  של  סיפורם  את  מאין  יש 
בונואה עצמו,  הזהה.  בעלות השם  ביצירותיהם  ולשקספיר  לצ'וסר  בסיס  בבוא העת 
סיפור  את  מעתיק   – האריסטוקרטי  הרובד   – היטב  מוגדר  יעד  לקהל  הכותב 
המאה  אבירי  הם  והטרויאנים  האכאים  לוחמי  לתקופתו.  העתיקה  העת  מן  המעשה 
מתפנים  ואלו  הקתולית.  והדֹוגמה  הפיאודלי  האתוס  כללי  פי  על  הלוחמים  הי"ב 
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הנשק  וכִלי  במרכבות,  ולא  סוסים  על  רוכבים  החדשה,  בברית  לעיון  לעת  מעת 
ברעהו.  איש  וטובחים  חוזרים  הם  בו  הקרדום,  אם  כי  החנית  איננו  בידיהם  העיקרי 
שמות  נושא  ואגממנון,  הקטור  אכילס,  דוגמת  החיל,  בני  של  הקשה  הגרעין  אמנם 
 Ne ואף  פייר  ז'אק,  כך  הזמן,  בני  צרפתיים  בשמות  מתגאה  הרוב  אך  מקוריים, 
D’Amors. הפיכת היצירה הקלאסית לרומן צרפתי מימי הביניים זיכתה את המחבר 
הביניים  בימי  רבים  לחיבורים  השראה  מקור  כאמור,  היה,  והרומן  רבה,  בהצלחה 

הרנסנס.  ובעידן  המאוחרים 
של  הפעם  אחר.  פרסום  רבה  להצלחה  זוכה  בנואה  אחרי  ומעלה  שנים  מאה 
נוטל  קולונה  סיציליאני.  ומשורר  משפטן  האיטלקי,   )Colone( קולונה  דלה  גווידו 
לה  ומעניק  המקורי,  מהיקפה  לשליש  אותה  מקצר  קודמו,  של  המקפת  שירתו  את 
זכויות  נושא  בו  בעידן   .histoira destructionis Troiae (1287) מלומדת:  כותרת 
דבר  לכל  ספרותית  גנבה  זו  כי  לציין  האיטלקי  המחבר  טורח  לא  מוכר,  אינו  יוצרים 
הוא  החצרונית,  באהבה  עניין  כל  החסר  קולונה,  הצרפתי,  לקודמו  בניגוד  ועניין. 
במועט  וההסתפקות  הצניעות  מובהק,  פוריטני  אופי  נושאת  יצירתו  נשים.  שונא 
הפקרות,  של  למרכז  הפכה  שכן  בחורבן  נענשת  שטרויה  מכאן  מנחים.  עקרונות  הם 
הזמן,  ברוח  המרכזיות  המגמות  לאחת  קולע  שקולונה  נראה  בצע.  ורדיפת  פריצות 
המחזיק  האולטימטיבי  ההומרי  המוטיב  והיא  רבתי,  להצלחה  זוכה  היצירה  שכן 

הי"ד.  המאה  אמצע  עד  לפחות  מעמד 
וירצבורג,  פון  קונראד  של  עטו  פרי  היא  בגרמניה  הנכתבת  המרכזית  היצירה 
בגרמניה.  זו  מאה  של  הפייטנים  מגדולי   ,)Konrad von Wurzburg,  1230-1287)
קונראד אף הוא לא חשש להעתיק פרקים שלמים מיצירתו של בנואה, אולם הוסיף 
תחת  האפית,  שירתו  ההיא.  בעת  מאוד  הפופולרי  מאובידיוס,  רבים  תכנים  עליהם 
ומחזיקה  גרמנית,  דוברות  בארצות  רבתי  להצלחה  זוכה   ,Trojanerkrieg הכותרת 
שנים  מאתיים  טרויה,  מלחמת  לסוגיית  האולטימטיבי  הטקסט  בבחינת  מעמד 
המחבר  באורכה.  בנואה,  של  זו  על  קונראד  של  יצירתו  עולה  אחד  בתחום  בקירוב. 

.)!( שורות  ל־50,000  הגיע  אך  יצירתו,  את  סיים  לא 
של  אלו  דוגמת  השפעה  רבות  מופת  ביצירות  מצטיינת  אינה  אמנם  הי"ד  המאה 
האיליאדה  של  הראשון  המלא  התרגום  אור  בה  רואה  אך  וקולונה,  קונראד  בנואה, 
אורכת  התרגום  )Leonzio Pilato(, מלאכת  פילאטו  לאונציו  הוא  ללטינית. המתרגם 
להקדמה  וזוכה  בוקאצ'יו,  ג'ובני  של  בהשגחתו   ,)1366-1360( בקירוב  שנים  שש 
בכשלים  לוקה  בפרוזה  המילולי  התרגום  זאת,  עם  עצמו.  פטררקה  בידי  הכתובה 
רבים, ובראש וראשונה נעדר כל זיקה להיבט הפיוטי. יתרה מזו, ככל שהדבר מפתיע, 
הלינגואה  היא  שהלטינית   – המשכיל  האירופי  לקורא  לראשונה  המוגש  התרגום, 
על  הכותבים  בקרב  הסוגיה  ובחינת  ביותר,  שולית  השפעתו   – מבחינתו  פרנקה 
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הנושא מלמדת שאלו מעדיפים לדבוק בעיבודים מיד שלישית של שלושת משוררי 
הקודמות.  השנים  מאתיים 

 histoire de la destruction במחזהו  הצרפתי,  המחזאי   ,)Millet( מילה  ז'אק  כך 
de Troye La Grant (1452-1450), הנוטל את סיפור המעשה, את הגוון הימיביניימי 
 (Sachs( זקס  הנס  גם  כך  בנואה.  של  מיצירתו  ככולן  רובן  שהן  הדמויות  ואת 
לנושא  גרמניה במאה ה־16, המקדיש שורה של מחזות  ובכיר מחזאי  המייסטרזינגר 
על  מחזהו  וירצבורג.  פון  קונראד  של  גמורה  הבלתי  יצירתו  בסיס  על  הטרויאני 
אחד  היה   (Die zerstörung der statt Troya von den Griechen, 1554) טרויה  חורבן 

ההיא. העת  של  במושגים  הגדולים  הלהיטים 
ובמוטיבים טרויאניים התופסים  נוסף בא לידי ביטוי בתכנים  מרכיב רב חשיבות 
שני  אצל  למשל  כך  עצמו.  הטרויאני  בנושא  בהכרח  עוסקות  שאינן  ביצירות  מקום 
בויארדו  מטיאו  הט"ז,  וראשית  הט"ו  המאה  בשלהי  האיטלקית  הספרות  ענקי 
ובאלגוריות  בדימויים  כתביהם  את  הגודשים  אריוסטו,  ולודוביקו   )Boiardo)

טרויאניות.
האפית,  שירתו  הן  בבריטניה  הט"ו  במאה  להזכיר  הראוי  שִמן  יצירות  שתי 
המופלגת גם היא באורכה – 30,000 שורות – תחת הכותרת: Troy Book, של הנזיר 
בתרגום  שימוש  עושה  אינו  הוא  אף  לידגייט   .)Lydgate( לידגייט  ג'והן  הבנדיקטיני 
העלילה  את  וצובע  קולונה  ואת  בנואה  את  לעבד  מעדיף  אם  כי  המקור,  הלטיני של 
מכריע  מרכיב  מהווים  תותחים  קני  היתר,  בין  כך,  תקופתו.  בני  בגוונים  הטרויאנית 
האצולה  נשות  העתק  הן  היופי  וכלילות  החסודות  הנשים  בגרסתו,  טרויה  במלחמת 
את  מעניקות  הן  שם  בקמלוט,  ארתור  המלך  של  בארמונו  נפגוש  אותן  הבריטית, 
הי"ז,  במאה  נכבד  מקום  תופס  הטרויאני  הנושא  העגול.  השולחן  לאבירי  חסדיהן 
שקספיר  של  וקרסידה  טרוילוס  השנייה,  הגדולה.  התיאטרון  פריחת  את  היודעת 
ההומרית"  "האופנה  צו  אם  כי  מצ'וסר,  נטל  הבריטי  שהמחזאי  נושא  רק  איננו 
הגיע  בצרפת  אם  כי  בבריטניה  לא  אולם  המאה.  של  הראשון  בעשור  לפרוח  שהחל 
אנדרומכה   .(racine( ראסין  ז'אן  של  במחזותיו  בעיקר  זאת  הדרמטי,  לשיאו  הנושא 
בלבד  זו  לא   )Andromaque, 1667; iphigénie en Aulide 1674) באאוליס  ואיפיגניה 
עדות  ההם,  הימים  במושגי  מובהק  להיט  שהיו  אלא  מחזותיו,  מיטב  עם  שנמנים 

הצרפתי.12  בתיאטרון  הקלאסי  המוטיב  של  לפופולריות 
של  עטו  פרי  לאנגלית,  האיליאדה  של  הראשון  התרגום  אור  רואה   1611 בשנת 
לא  בהיסטוריה  ולראשונה  האודיסאה,  אור  רואה  שנים  ארבע  מקץ  צ'פמן.  ג'ורג' 

 Chamoux, A. L.: “Homère en France au XVIIe siècle”. international homeric Symposium :להרחבה ראו  .12
.(1970) 30-31
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בתרגומו  הכרוכות  הבעיות  שסבך  לציין  למותר  לטיני.  לתיווך  הבריטי  הקורא  נזקק 
חלוץ  היותו  בשל  דווקא  אולם  זו,  קצרה  לסקירה  מעבר  הרבה  חורג  צ'פמן  של 
המתרגמים של היצירה במלואה מן הראוי לציין את הנחת היסוד של צ'פמן בתרגומו 
האתוס  במסגרת  אסתטי  מערך  הארכאית  ביוון  האפית  לשירה  להעניק  ניסיון   –
הבריטי  בניב  להיעזר  המבקשים  האפיתטים  וכך  המשקל  כך  זמנו.  של  החברתי 
בפרפראזה  מורכב  קטע  צ'פמן  מתרגם  אחת  לא  ההומרית.  המשמעות  חשבון  על 
כס  על  הומרוס  את  להציב  המתרגם  מבקש  לכול  מעל  הבנתו.  על  להקל  מנת  על 
מוכה  אכילס  של  שהפיכתו  לציין  למותר  זמנו.  בת  הנצרות  במושגי  המוחלט  הצדק 
הסטואה  בנוסח  לגיבור־על  המקורית,  העלילה  מן  והמושחת  הקשוח  ההובריס, 
זה  היה  הדברים.  למקרא  לחייך  שלא  וקשה  זאת,  עושה  צ'פמן  אך  קל,  ִמבצע  אינו 
של  עבודתו  את  שהגדיר  האיליאדה,  של  המובילים  החוקרים  מן  קלארק,  הווארד 
חניכה  )רומן   13"Christian Bildungsroman" קולע:  אך  משהו  מרושע  בכינוי  צ'פמן 

נוצרי(.

��

venetus A – כתב היד של האיליאדה

 (Marcianus Graecus) גרקוס  מרציאנוס  קודקס  או   venetus A המכונה  היד  כתב 
בשמו הקודם, הוא מסמך מן המאה העשירית השוכן כבוד בספרית מרציאנה בוונציה 
בשנים.  מאות  זה  השפות  לכל  היצירה  מתורגמת  ממנו  העיקרי  המקור  הוא  והוא 
אם  היד מעורר סבך שאלות שספק  כתב  דווקא מעמדו האולטימטיבי של  זאת,  עם 
תמליל  בפניו  ומונח  הספרות,  חוקר  של  מזלו  נתמזל  גיסא  מחד  פעם.  אי  ייפתרו 
מאידך  היטב.  שנשתמר  שורותיה,   15,693 על  במלואה,  היצירה  של  וקריא  מלא 
גיסא ניצב על הכתוב סימן שאלה רבתי: האומנם זהו הטקסט המקורי כפי שנתחבר 
או  באלכסנדריה,  אריסטרכוס  בידי  ונערך  לפנה"ס  השמינית  או  התשיעית  במאה 
שולל?  מוליכה  לפנינו  המוצגת  הנאה  והתמונה  כרצונן  בו  עשו  רבות  ידיים  שמא 
המגיש  העותק  שזהו  קובעת   – מחדל  ברירת  בבחינת  שהיא   – מקום  מכל  ההנחה, 
האמור  המקור  זהו  אחרת  או  כך  אריסטרכוס.  של  העריכה  את  מרבית  בנאמנות  לנו 
והוא  האלכסנדריני,  המלומד  של  ידיו  מתחת  שיצא  ביותר  והנאמן  המוקדם  להיות 

היום.  ועד  התגלה  מאז  המחקר  את  המשמש 
מכתבי  המובאות  למעשה.  אפשרית  בלתי  אחרים  מקורות  עם  הטקסט  הצלבת 
שרידי  היתר  בין  כך  בלבד.  ספרות  שורות  על  עולות  אינן  שנשתמרו  אחרים  יד 

 Clarke, howard W.: Homer's Readers: A Historical Introduction to the Iliad and the Odyssey. Newark:   .13
.University of Delaware Press, 1981
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שרידי  הנראה  ככל  והם  במצרים  שנתגלו  לפנה"ס  הראשונה  המאה  מן  הפפירוסים 
באלכסנדריה.  הגדולה  ההלניסטית  הספרייה 

ההפניות  מן  יודעים  אנו  זאת  העשירית,  במאה  כאמור  נכתב  ונטוס  היד  כתב 
קרי:   ,"vMK" המכונות  לטקסט,  הערותיהם  את  הכותבים  המומחים  ארבעת  של 
הגרמני  החוקר  זאת  שהגדיר  כפי   ,)viermännerkommentar( הארבעה"  "פרשנות 
 ,Aristonicus  – אריסטוניקוס  והם:  מלומדים  ארבעה  שם  על  זאת,  הי"ח.  במאה 
שהארבעה,  נראה   .Nicanor  – וניקנור   ,herodian  – הרודיאן   ,Didymus  – דידימוס 
מן  אלכסנדריה  איש  באריסטוניקוס  החל  בימיהם  המדקדקים  גדולי  עם  שנמנו  מי 
מעניקים  לספירה,  השלישית  המאה  מן  בהרודיאן  וכלה  לפנה"ס  הראשונה  המאה 
זה.  זמן  בפרק  להשיג  היה  ניתן  לא  מהן  שטובות  הערות  של  ארוכה  שורה  ליצירה 

קיימות אמנם מספר השערות בדבר מועד הבאת כתב היד לאיטליה, אך לא ניתן 

מועטים  האיליאדה  של  פפירוסים  על  יד  כתבי 
קטע  למשל  כך  בלבד.  בשרידים  ומופיעים  ביותר 
)המקטע   149  –  111 כ"ב  מספר  שורות   38 בן 
שנמצא  לפנה"ס  הראשונה  המאה  מן  משמאל( 
שניתן  כפי  הוא,  גם  עצמו  המקטע  במצרים. 
השריד  שרידים.   23 של  מרכבה  מעשה  לראות, 
שורות  ט"ז  מספר  שורות  לשברי  מתייחס  מימין 

.78-75  ,43-40  ,37-32
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 – ה"סקוליה"  מימין  האיליאדה,  טקסט  במרכז  לשלושה.  מחולקים   venetus Aה־ דפי 
ה"ארבעה"  הערות  הטקסט  שורות  ובין  לאריסטרכוס,  המיוחסת  פרשנות  קרי:   ,Scholia

מובהק.  ביזנטיני  בסגנון  במיניאטורות  המעוטרים  לשוליים  לעתים  הגולשות 
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לאמת אותן, וההנחה המקובלת היא כי תחילת המאה הט"ו היא ככל הנראה המועד 
כרכים  בשני  המסמך  הגיע  הט"ו  המאה  באמצע  מסוים  בשלב  כן,  כי  הנה  המדויק. 
 ,(Besarion, 1403-1472( לידיו של הבישוף הקתולי בסריון Bו־ venetus A – גדולים
רבה  היא  הרנסנס  בעידן  הקדומה  יוון  תרבות  להכרת  תרומתו  אשר  יווני  מלומד 
היו  אמנם  הוונציאנית.  הרפובליקה  של  לספרייה  היד  כתב  את  מסר  בסריון  ביותר. 
כללית  אולם  והט"ז,  הט"ו  המאה  בשלהי  עוד  במחקריהם  אותם  שימש  שהחומר  מי 
בידי  גילויו  עד  לערך  שנים  מאתיים  נותר  וכך  הנשייה  תהום  אל  היד  כתב  צלל 
וילואסון  נסע   1781 בשנת   .)villoison( וילואסון  בטיסט  ז'אן  הצרפתי  המלומד 
המקיף,  מחקרו  הכתוב.  של  יסודי  מחקר  על  בספרייה  שנים  שלוש  וישב  לוונציה 
פרידריך  שפיתח  לתיאוריה  בסיס  ושימש  רב  עניין  עורר   ,1788 בשנת  אור  שראה 
צילום  של  הטכניקה  במיטב  צולם  עצמו  היד  כתב  בהמשך(.  )וראו  וולף  אוגוסט 

14.venetus A הכותרת  תחת  אור  וראה   1901 בשנת 

��

פרידרי� וול£ ו�וגיית הגאו� היחיד מול מקורות מרובי� 

היה  האיטלקי,  והקלאסיציסט  הפילוסוף   ,(vico, 1759-1824) ויקו  בטיסטה  ז'אן 
 un’idea( רעיון  אל  אם  כי  ודם  בשר  דמות  כאל  לא  הומרוס  אל  שהתייחס  הראשון 
המדובר  כי  בתמימותם  האמינו  עצמם  שהם  הגם  היוונים,  של  דמיונם  פרי  בלשונו(, 

ודם.15 בשר  תמותה  בבן 
המתקיים  הקדום  היווני  של  מטפורה  הוא  הומרוס  ויקו,  של  מבחינתו 
לדמות  הומרוס  הפך  זה  באופן  ההלנים.  כלל  של  הקולקטיבית  בתודעתם 
 fantasia מכנה  שוויקו  מה  באמצעות  בנו  המתחוללת  רוחנית  ישות  מיתולוגית, 
וכלה  ובפילוסופיה  בספרות  עבור  הערים,  בהתנהלות  החל  היוונית,  ברוח  הנטועה 

לאומית. בתודעה 
מלחמת  את  לדחייתו  זהה  ההיסטורי  הומרוס  של  דחייתו  ויקו  של  מבחינתו 
הגיון  פי  על  זאת,  עם  כדבריו.  התרחשה"  לא  "מעולם  אשר  ההיסטורית  טרויה 
זו  לא  ההיסטורית  המציאות  מן  וטרויה  הומרוס  של  העדרם  ויקו,  של  ההכחשה 
שמעולם  עוצמה  להם  מעניק  להפך,  אלא  הרוחנית,  במציאותם  פוגע  שאינו  בלבד 

.http://www.cidoc2008.gr/cidoc/Documents/papers/drfile :לפרסום דיגיטלי של המסמך, ראו   .14
.Giambattista vico, Scienza Nuova (Seconda §873) ,1730   .15
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האור  קרן  את  ומשקפת  הארץ  כדור  על  ניצבת  מטפיזיקה 
השירה  גדול  ן  ּכַ על  הניצב  הומרוס  הומרוס.  על  היישר  האלוהית 
נכונה  לפרש  שהשכיל  בתבונתו  המזהיר  היחיד  את  מייצג  בתבל 
.Giambattista vico, Scienza Nuova, 1730 האלוהית.  החוכמה  את 
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לשער  בחר  שוויקו  מקרה  זה  אין  כן,  כי  הנה  ודם.  בשר  תמותה  בן  בה  זוכה  היה  לא 
הכול.16  האומר  באיור  חיבורו 

של  משהו  הפשטניים  רעיונותיו  את  נטל  ויקו  של  מותו  לאחר  שנה  ארבעים 
ההוגה הנפוליטני, הקלאסיציסט הגרמני, מבכירי הפילולוגים בימיו, פרידריך אוגוסט 
שהתרגום  לאחר  ספורות  שנים   ,1795 בשנת  זה  היה   .(Wolf, 1759-1824) וולף 
אור  ראה  שטולברג  פרידריך  של  מידו  האיליאדה  של  לגרמנית  הראשון  המלא 
 Prolegomena ad  – להומרוס  מבוא  חיבורו  את  פרסם  וולף  רב.  עניין  ועורר   )1778)
האפיות  היצירות  שתי  כי  היה  הגרמני  הקלאסיציסט  של  טיעונו  עיקר   .homerum
עברו  כתוב  נוסח  ומהעדר  לדור,  מדור  בעל־פה  נמסרו  העשירית,  במאה  נתחברו 
במרחב  קהלים  בפני  אותן  שקראו  הנוד  משוררי  של  בפיהם  ותוספות  רבים  שינויים 
ההלני. יתרה מזאת, עם התייצבות הכתב הפיניקי במאה התשיעית נערכו האפוסים 
בידינו  המצוי  הטקסט  בין  כן,  כי  הנה  בזמנו.  הקורא  לרוח  להתאימם  מנת  על  בכתב 

רב.  פער  קיים  לפנה"ס  הראשון  האלף  בתחילת  שנתחבר  האפוס  לבין 
ובמהרה  זכו מיד לתהודה רבתי   )Prolegomena) וולף בפרולגומנה  רעיונותיו של 
מיריבתה:  ההפך  את  אחת  כל  הטוענת  ההומרית  בסוגיה  אסכולות  שתי  קמו 
בין  שהפולמוס  לציין  הראוי  מן  עוד  מזה.  והאוניטרית  מזה,  האנליטית  האסכולה 
וכך  הי"ח  במאה  הדבר  היה  כך  פנים־גרמני.  ויכוח  רבה  במידה  הוא  המחנות  שני 

העשרים.  המאה  של  הראשונה  במחצית  גם  הוויכוח  המשיך  רבה  במידה 
ובעיקר  האפוסים,  שני  כי  לטעון  מבקשים  וולף,  של  בעקבותיו  האנליטים, 
סוגיה   – התשיעית  במאה  שם  אי  גאון  משורר  בידי  נתחברו  אפילו  האיליאדה, 
מפוקפקת לכשעצמה – נפגעו קשות בידיהם של משוררי נוד מוכשרים פחות שפגעו 
 ,(Lachman, 1793-1851) באחדותה של היצירה המקורית. כך למשל כותב קרל לכמן
הייתה  הנראה  ככל  כי  בגרמניה,  האפיות  השירות  של  וחוקר  הפילולוגים  מבכירי 
 18 של  קובץ  הוא  בידינו  המצוי  וכי  בלשונו,   "Ur-iliad"  – קמאית  איליאדה  קיימת 
כותרת  תחת  מאוחר  עורך  ידי  על  שכונסו  בזו  זו  תלויות  בלתי  עממיות  עלילות 
בשנות  הפיני  לונרוט  אליאס  וגיבש  שכינס  הקלוואלה  לשירי  בדומה  זאת  אחת. 
ומדויק של הטקסט מבקש לכמן להוכיח  השלושים של המאה הי״ט. בניתוח קפדני 
האיליאדה מצויים טקסטים בלתי תלויים זה בזה המהווים  שכבר בספר הראשון של 
לשירת  וניתוחיו  ביקורתו  את  לכמן  מיישם  אגב  בכך,  עצמה.  בפני  עלילה  אחד  כל 

לכן.  קודם  שנים  עשר  חקר  שהוא  הניבלונגים 
מסוגל  אדם  של  זכרונו  אין  כי  הוא  האנליטים  במחנה  ונשנה  החוזר  נוסף  טיעון 

את השקפותיו של ויקו בסוגיית המיתוס כצורה קמאית של חשיבה נמצא במאה העשרים בכתביהם של קלוד לוי   .16
שטראוס, מירצה אליידה )eliade( ואחרים.
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תוך  כן  ועל  והאודיסאה(,  האיליאדה  שורות  )סה"כ  שירה  שורות  אלף   27 לאחסן 
ואחרים,  אלו  קטעים  ההלני  הבארד  של  מזיכרונו  פרחו  ממילא  היצירה  דקלום  כדי 
בידינו לא עבר שינויים מרחיקי לכת  ומכאן חוסר השחר בטיעון לפיו הנוסח הקיים 

כתב.  העדר  של  הרבות  השנים  במהלך 
הטיעון שהיה מן המרכזיים והמשמעותיים במאה הי"ט, הופרך על ידי שני חוקרי 
דרכו  וממשיך  ותלמידו   (Milman Parry, 1902-1935) פארי  מילמן  האפית,  השירה 
בין  להשוות  ביקשו  השניים   .)Lord( לורד  אלברט  מורהו,  של  עת  ללא  מותו  לאחר 
האפוסים של הומרוס לבין מסורת השירה האפית בעל־פה בימיהם. בראשית שנות 
המקומיים  לבארדים  האזינו  שם  לבוסניה־הרצגובינה,  ולורד  פארי  יצאו  השלושים 
פי  עיוור על  הנודד,  נמצאו מקרים בהם המשורר  פי עדויותיהם  והקליטו אותם. על 

בעל־פה.17 שורות  אלפי  עשרות  זכר  רוב, 
ומבקש  הטקסט  אחדות  בסוגיית  האנליטים  בטיעון  נאחז  האוניטרים  מחנה 
להומרוס  המיוחסות  היצירות  כי  מעיד  הכתוב  של  יסודי  ניתוח  שדווקא  להוכיח 

יחיד.  משורר  של  רוחו  פרי  הן  וכי  ידו  על  נכתבו  אכן 
מבכירי   ,)Nitzsch, 1790-1861( ניטש  וילהלם  גרגור  האוניטרים,  מקרב  המוקדם 
לפסול  מבקש  הומרוס,  על  בכתביו  הנודע  הי"ט,  במאה  בגרמניה  הקלאסיציסטים 
פרי  אכן  הם  ההומרים  הכתבים  לפיה  עצמו,  מֶשל  בקביעה  האנליטים  טיעוני  את 
את  ניטש  מעלה   )Meletemata, 1830) מלטמאטה  בחיבורו  גאון.  משורר  של  רוחו 
וולף את השקפתו,  עליה מבסס  בעל־פה,  לעומת שירה  כתובה  בדבר שירה  הסוגיה 
במאה  קרי:  בימיו,  המקובל  בנוסח  עלילתי  רצף  אין  אם  שאפילו  להוכיח  ומבקש 
הדקטיל  משקל  כגון  הפרוזודיה,  וכללי  השירה  רמת  וכן  הסגנון  שאחדות  הרי  הי"ט, 

יחיד.  גאון  משורר  של  רוחו  פרי  היא  היצירה  כי  נחרצות  קובעים  ההקסמטרי, 
היה זה בנדיקטוס ניסה (Niese, 1849-1910) הקלאסיציסט הגרמני, מי שבחיבורו 
קהילת  את  לשכנע  שביקש  האיליאדה,  של  ב'  בספר  הספינות  מרשם  את  מנתח 
כי  ומכאן  מרשם.18  אותו  מאחורי  המסתתר  ההיסטורי  הרציונל  בדבר  המחקר 

היסטורית. באמת  נטועה  האיליאדה 
ההומרית  טרויה  אחר  בחיפוש  המקיף  החפירות  שִמבצע  לציין  הדין  מן  עוד 
שהחל בשנות השבעים של המאה הי״ט על ידי היינריך שלימן, התבסס אף הוא על 
ברבות השנים  אירוע היסטורי, טענה שזכתה  וחורבנה הם  היסוד לפיה טרויה  הנחת 

הארכיאולוגיים. בממצאים  לאישוש 

��

.Albert Lord, The Singer of Tales, Cambridge, MA: harvard University Press, 1960   .17
 .Benedictus Niese. Der homerische Schiffskatalog als historische Quelle betrachtet (1873)   .18
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האלהתו של הומרו� – מאז התקופה הרומנטית עד ימינו

המוטיב ההומרי זוכה לקפיצת מדרגה בעיקר בעידן הרומנטיציזם המוקדם בגרמניה, 
אל  בשיבה  המצטיין  הרומנטי,  העידן  של  הקלאסיציסטי  בפרק  דיוק,  ליתר  או 
שילר  פרידריך  של  הבלדות  הן  זו  למגמה  אופייניות  עברו.  מימים  והמיתוס  האפוס 
וכן  קסנדרה,  או  נספחים(,  )וראו  לקורא  בזאת  המוגשת  הניצחון,  חגיגת  דוגמת 

 .(1781) השודדים  במחזהו  תמונה 
הטרגדיה  את  מחבר  קלייסט  פון  היינריך  בטאוריס;  איפיגניה  את  כותב  פאוסט 
הצלחה  בפחות  זוכה  ההומרי  הנושא  להודות,  יש  בבריטניה,   ;)1808) פנתיסיליאה 
של  מלאכתו  מבית  הלנה  של  הנאה  הפרוטומה  מן  מתפעל  ביירון  כי  אף  הבמה.  על 
ומקדיש  הקלאסית  השיבה  התגלמות  את  רואה  הוא  בה   ,)Canova( קנובה  אנטוניו 
יווני  לכד  האודה  אור  רואה   1819 במאי  והערצה;  התפעלות  מלאי  חרוזים  לה 

 .)ingres, 1827( אנגרה  דומיניק  ז'אן  הומרוס.  של  האלהתו 
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רוח  את  נס  על  להעלות  ניסיון  ובה   ,Ode on a Grecian Urn קיטס,  של  הנודעת 
הם.  חד  והאמת  היופי  לפיה  המאוזנת,  הסטואית,  במתכונתו  היווני  הקלאסיציזם 

האודה: של  הנודעת  הסיומת  מכאן 

ארץ.  עלי  לדעת  שיש  הכול  וזה   / יופי  היא  והאמת  אמת  הוא  היופי 

“Beauty is truth, truth beauty,” – that is all  
Ye know on earth, and all ye need to know. 

בין  השירה.  לגבולות  מעבר  חורגת   )42 בעמ׳  האיור  )ראו  הומרוס  של  האלהתו 
גדולי  לצד  נמצא  אנגרה,  של  ביצירתו  המשורר  של  תהילתו  את  האומרות  הדמויות 
איש  המחוקק  ליקורגוס  ביניהם  והיסטוריונים.  פילוסופים  מדינה,  אנשי  השירה, 
בין  והרודוטוס.  אפלטון  אריסטו,  האתונאי,  המצביא  אלקיביאדס  פריקלס,  ספרטה, 
הטרגדיה  טריומוויראט  נוכח  דנטה,  ועד  הסיודוס  מאז  ומי  המי  כל  השירה  גדולי 
ופוסן  רפאל  מיכלאנג'לו,  פידיאס,  ואורופדס.  סופוקלס  אייסכילוס,  היוונית: 
קורניי  שקספיר,  של  בדמותם  מופיעה  המאוחרת  הספרות  האמנות.  את  מייצגים 
סמלה  והאודיסאה,  השלח,  סמלה   – האיליאדה  יושבות  למרגלותיו  ומולייר.  ראסין 

החדש.  הדייר  את  בברכה  המקבלים  האולימפוס  לשוכני  בנוסף  זאת  המשוט. 
ויליאם  דוגמת  הרומנטי,  העידן  גדולי  שאר  אצל  נמצא  הומריים  מוטיבים 
הלנה  הקצר  בשירו  פו  אלן  אדגר   ;Laodamia  – לאודמיה  ביצירתו   – וורדסוורת 
של  חלומה  הלוטוס,  אוכלי  אינונה,  )יוליסס,  טניסון  אלפרד  לורד  כך  נספחים(;  )ראו 

ועוד(.  נאה  אישה 
בציור  הן  הפרה־רפאליטית,  האחווה  אמני  בקרב  רבה  לפופולריות  זוכה  הנושא   
והן בשירה. בעיקר אצל דנטה גבריאל רוזטי, שציורו קסנדרה (1859( מלווה בסונטה 
 Scenes from הכותרת:  תחת  פואמות  שש  מפרסם  מוריס  ויליאם  שם.  אותו  בעלת 

הלנה.  היא  מהן  שלוש  גיבורת   ,the Fall of Troy
ארוכה  שורה  אצל  ונשנה  החוזר  מוטיב  הוא  העשרים  במאה  ההומרי  הנושא 
הוגו  האופטמן,  גרהרד  פסקולי,  ג'ובני  בריג'ס,  רוברט  את  למנות  ודי  מחברים,  של 
ז'אן  קזנצקיס,  ניקוס  גרייבס,  רוברט  או'ניל,  יוג'ין  אליוט,  ת.ס.  הופמנשטאל,  פון 
לא  טרויה  )מלחמת   La guerre de Troie n’aura pas lieu מחזהו  אשר   – ז'ירודו 
למלחמת  שהביא  התרבותי  הכשל  על  קשה  ביקורת  הכיל   1935 משנת  תתרחש( 
בתיאטרון  הן  רבה  להצלחה  וזכה  נוספת,  מלחמה  להביא  ועומד  הראשונה  העולם 

בקולנוע.  והן 
היסוד  מאבני  ג'ויס,  לג'יימס  ביוליסס  זו  מכובדת  רשימה  לחתום  הראוי  מן 
ולא  האודיסאה  הוא  ג'ויס  של  ליצירתו  הרקע  אמנם  העשרים.  המאה  ספרות  של 
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האיליאדה, אך ניסיונו של המחבר להציג את תקופתו בראי הדמויות ההומריות הוא 
להומרוס,  בקומדיה  דנטה  שמעניק  המקום  את  המצדיק  זה,  למוטיב  נחרצת  עדות 

אלה.  בימינו  וכך  הי"ד  המאה  בראשית  כך  המערב.  תרבות  בסופרי  וראשון  כראש 

� 

תקציר היצירה
טרו� איליאדה

פלאוס, מלך תסליה, נושא לאישה את תטיס כסופת הרגליים, מאלות הים. כל אלי 
אריס,  הוזמנה.  שלא  המדון  אלת  אריס,  מלבד  הכלולות,  לנשף  באים  האולימפוס 
מכולן".  "ליפה  המילים:  ועליו  תפוח  הסעודה  שולחן  על  משליכה  היא,  כן  כשמה 
הבכירות  מהן,  שלוש  אולם  להן,  נועד  התפוח  כי  טוענות  בנשף  האלמוות  בנות  כל 
וכן  ואחותו,  זאוס  אשת  הרה  התואר:  על  להיאבק  נכונות  האולימפוס,  שבאלות 
אבי  אולם  בנידון,  להכריע  מזאוס  מבקשות  השלוש  בנותיו.  ואתנה  אפרודיטה 

בנימוס. מסרב  אישה,  נפש  היודע  האלים, 
תחת זאת, משגרן זאוס אל הר אידה שבמורדותיו רעה פריס, העלם יפה התואר, 
נבואה  שכן  העיר  מן  הרחק  בנו  את  שלח  האב  טרויה.  מלך  פריאמוס,  אביו  צאן  את 

העיר. לחורבן  פריס  יביא  העת,  בבוא  לפיה,  אוזניו  אל  הגיעה 

את  לשכנע  מבקשת  אתנה  בראי,  מתבוננת  הרה  פריס.  של  משפטו 
מתחילה  אפרודיטה  בשמאלה.  החנית  ביטחון  ליתר  כאשר  פריס 
לפנה"ס.  החמישית  המאה  באטיקה,  כד  על  איור  בגדיה.  את  לפשוט 
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הרה  בשוחד.  לבו  את  לקנות  ביקשה  אחת  וכל  פריס  לפני  התייצבו  השלוש 
גיבור  של  מעמד  לעלם  הבטיחה  אתנה  ואירופה;  אסיה  על  שלטון  לו  לתת  הציעה 
האישה  את  לשאת  לו  הציעה  ואפרודיטה  תחתיו;  כולה  יוון  את  שידביר  מלחמה 
היפה בתבל. פריס בחר באפרודיטה ומאז שנאוהו שתי האחרות בכל לבן, אותו ואת 
ולדה.  זאוס  של  בתם  הלנה,  הייתה  ההיא  בעת  תבל  בבנות  היפה  כולם.  הטרויאנים 
דרש  למנלאוס,  נישואיה  עם  ספרטה.  מלך  מנלאוס  רעיית  איש,  אשת  הייתה  זו  אך 
יבואו  כי  לפניו  יישבעו  העבר  מן  מחזריה  שכל  טינדראוס,  הלנה,  של  המאמץ  אביה 

בעתיד. לסיוע  יזדקק  והאיש  היה  בעלה,  לעזרת 
פריס בא לביקור אצל מנלאוס בספרטה, ובהעדר בעלה, שביקר בכרתים באותה 
עת, חטף את הלנה ואת אוצרותיה הרבים והביאם אל טרויה. רבים טוענים כי הלנה 

לספירה.  השנייה  המאה  אפוליה,  רומאי,  פסיפס  איפיגניה.  קורבן 
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שיתפה פעולה עם העלם יפה התואר. לנוכח המעשה הנפשע, שהיה בבחינת הפרה 
מן  הלנה  של  מחזריה  נאלצו  נחושה,  במצח  ושוד  האורחים  הכנסת  מנהג  של  גסה 

רכושו. ואת  אשתו  את  לבעל  ולהשיב  בשבועתם  לעמוד  העבר 
ויצא  העבר,  מחזרי  את  כינס  מנלאוס,  של  הבוגר  ואחיו  מיקנוס  מלך  אגממנון, 
לא  אולם,  טרויה.  על  למלחמה  הים  את  לצלוח  ספינות,   1200 בן  גדול,  גיס  בראש 
הים,  שלחוף  באאוליס  הרוח  את  עצרה  ארטמיס  שכן  להפליג  הצי  של  בידו  עלה 
קבע  הנביא  ַקלַכס  בקשתו.  עליה  עולה  הוא  כי  שטען  אגממנון  על  כעס  מתוך  זאת, 
מעלה  האב  אגממנון.  של  בתו  איפיגניה,  בקורבן  לרצות  יהיה  ניתן  ארטמיס  שאת 

טרויה.  חופי  אל  מפליג  והצי  נושבת  הרוח  מוקד,  על  בתו  את 

� 

האיליאדה
באיליון  המבוצרים  הטרויאנים  הכרעה.  ללא  העשירית  השנה  זו  נמשכת  המלחמה 
מנגד,  החוף.  מן  היווני  האויב  את  לגרש  מצליחים  לא  ברית  בבעלי  והנעזרים  עירם 
כבד  קרבות  יום  ולאחר  טרויה,  של  חומותיה  את  לפרוץ  האכאים  בידי  עולה  לא 
לבין  הים  לשפת  העוגנות  ספינותיהם  בין  המכונס  מחנם  אל  שבים  הם  במישור 

המאהל.  את  המקיפים  תחתיה,  עמוק  וחפיר  חומה 
ֶמֶנָלאֹוס  עם הגדולים שבגיבורי המחנה היווני נמנים בין היתר אגממנון המצביא, 
הזקן,  וֶנסטֹור  ְדיֹוֶמֶדס  התושייה,  רב  איתקה  מלך  אודיסאוס  הנפיל,  ָאיאס  אחיו, 
בני  מכל  ומעלה  משכמו  שהוא  הלוחמים,  גדול  ואולם  העצות.  חכם  ֶגֶרְנָיה  מלך 
ֶתטיס.  והאלה  ֶלאּוס  ּפֶ בנם של  אכילס,  הוא  יחד,  גם  והטרויאנים  האכאים  התמותה, 
ַאיֵנאס הקוטל  ּפריָאמוס;  בן דמות האלים, בכורו של המלך  ֶהקטֹור  מולם מתייצבים 

ואחרים.  הגיבור  ּפולידֹורֹוס  והמתון;  השקול  ּפֹוליָדַמס  בגברים; 
לטרויה,  יוון  בין  המפריד  הים  את  יוון  גיסות  צלחו  מאז  חלפו  שנים  תשע 

הבצורה. העיר  איליון  מול  הלספונט  ימת  של  לחופה  עוגנות  וספינותיהם 
פורץ  ריב  רבתי:  מהלומה  האכאים  סופגים  האיליאדה  עלילת  פותחת  בו  בשלב 
עומקי  עד  שנעלב  אכילס,  יוון,  גיבורי  גדול  לבין  העליון  המצביא  אגממנון  בין 

המלחמה.  מן  ופורש  כוחותיו  את  מסיג  נשמתו, 
באחד  יופי  כלילות  שפחות  שתי  שלל  לוקחים  שהשניים  לאחר  פורץ  הריב 
הקרבות סביב טרויה. אגממנון זוכה בְכריֶסאיס, בתו של ְכריֶסס כוהן אפולו, ואכילס 
– בּבריֶסאיס. כריסס הכוהן מבקש לפדות את בתו מהשבי תמורת כופר נפש, אולם 
לפטרונו  פונה  כריסס  פנים.  בבושת  פניו  מעל  הזקן  את  ומגרש  מסרב  אגממנון 
מחנה  על  משגר  שהוא  ִחצים  בברד  לכוהנו  נענה  ואפולו  סיוע,  בבקשת  השמיימי 
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שקלכס  לאחר  אגממנון,  קטלנית.  מגפה  עליהם  ומביא  שמות  בהם  עושה  האכאים, 
ומשיב   – בולט  שבאי־רצון  הגם   – נכנע  הפורענות,  עילת  את  לו  מפרש  הנביא 

בתו. את  לכריסס 
אולם בתמורה הוא דורש לקבל את בריסאיס, פילגשו של אכילס. הגיבור הנעלב 
עד עומקי נשמתו שולף את חרבו, ואלמלא אתנה המתייצבת מאחוריו, בלתי נראית, 
המבצעי  בכושרם  פוגעת  אכילס  של  פרישתו  אגממנון.  של  סופו  זה  שהיה  ייתכן 
והמלחמה  הטרויאנים,  לטובת  נוטות  המאזניים  כפות  ההלנית,  הברית  גיסות  של 

שאת. ביתר  מתחדשת 
לסייע  זאוס  בפני  מתחננת  בנה,  את  לרצות  המבקשת  אכילס,  של  אמו  תטיס, 
לטרויאנים, זאת כעונש יאה לאגממנון שפגע בבנה. זאוס מבקש בדרך כלל להימנע 
האולימפוס  אלי  בין  המריבות  את  יעמיק  בכך  שכן  וגלויה  ישירה  ממעורבות 
מבטיח  הוא  זה  במקרה  אולם  במלחמה.  הצדדים  בשני  בתמיכתם  ביניהם  החלוקים 

בלבד.  קצר  שלזמן  הגם  לטרויאנים,  חסדו  את  להטות  לתטיס 
עצמו;  המלחמה  אל  ארס,  נמצאים  בטרויאנים  המצדדים  האלמוות  בני  בין 
מאזנים  האולימפוס  בכירי  של  הרבה  עוצמתם  את  ואפרודיטה.  אפולו  ארטמיס; 

זאוס. אשת  וֶהרה,  ָאֶתָנה  ַלס  ּפָ פוסידון,  ובראשם,  האכאים  חסידי 
בינתיים רותחת קלחת הקרב, והאכאים, לאחר שהאלים הנוטים להם את חסדם 
שמות  עושים   – אכילס  של  העדרו  אף  על   – וגבורה  און  בהם  הפיחו  במרומים 
הטרויאנים  אוהדי  ואיאס.  דיומדס  בעיקר  הנטויה  בזרועם  בולטים  בטרויאנים. 
מתערבים בנעשה ומושיעים את בני חסותם מטבח רבתי. הקטור, מצביא בני טרויה, 
אשתו  מאנדרומכה  שנפרד  לאחר  וזה,  כביר,  און  בו  מפיח  זאוס  הגייסות,  את  עורך 
את  להדוף  בידו  עולה  רבתי,  בהתקפה  האויב.  על  מסתער  ַאסטָיַנקס,  העולל  ובנו 
המקיפה  החומה  עד  אותם  ולדחוק  טרויה  של  חומותיה  לרגלי  המישור  מן  האכאים 

מחנם. את 
ובלב לא מעטים מהם, כולל אגממנון עצמו, עולה  בקרב האכאים פורצת בהלה, 

הביתה. ולשוב  הספינות  על  לעלות  הדגלים,  את  לקפל  הרעיון 
עליו  לפיה  עצה  ובפיו  הזקן,  היועץ  גרניה,  מלך  נסטור  אגממנון  אל  פונה  אזי 
המירמידונים.  גיסותיו  ואת  אותו  הקרב,  אל  להשיבו  מנת  על  אכילס  עם  להשלים 
בהתנהגותו השפלה  מודה  החכם,  הזקן  עצתו של  את  אגממנון  מקבל  העתים,  בצוק 

לאכילס. בריסאיס  את  להשיב  ומסכים 
את  בפניו  לשטוח  ומבקשת  אכילס  של  אוהלו  אל  באה  מטעמו  נכבדה  משלחת 
בנעימים  זמנו  את  מבלה  אותו  מוצאים  המשלחת  חברי  העליון.  המצביא  הצעת 
בזכות  להלל  נודע  לוחם  התואר,  יפה  כליו  ונושא  האהוב  רעהו  פטרוקלוס  בחברת 
עצמו. המשלחת שוטחת את הצעתו של אגממנון, לפיה הוא מביע את צערו ומציע 
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להשיב את בריסאיס. אולם אכילס, לכוד בחרון אפו, דוחה בבוז את מבקשי השלום 
בידיו של  ומעדיף להתבונן מגובהי סיפון ספינתו, בשמחה לאיד, באכאים הנקטלים 

לנשק. ורעיו  הקטור 
הוא  עמו.  בני  תבוסת  למראה  נעכר  פטרוקלוס  רעהו  של  לבו  אולם  אכילס,  כך 
בידי  שהוצתו  הספינות  מן  העולה  אש  ולמראה  ונשקו,  שריונו  את  מאכילס  שואל 

הקרב. אל  לאכילס,  מחופש  כשהוא  החיל,  בן  יוצא  הטרויאנים 
אכילס  של  בדמותו  ופטרוקלוס,  זמן־מה,  למשך  היטב  פועלת  העיניים  אחיזת 
הקטור,  מול  ובדו־קרב  חוסן,  לעולם  לא  אולם  הטרויאנים.  בגיסות  שמות  עושה 
הרומח המוטל מידו של הגיבור הטרויאני והמכוון בידו של אפולו פוגע בפטרוקלוס 
פורחת  הצעיר  של  ונשמתו  החסד  מכת  את  לו  מעניק  הקטור  פצוע,  תחתיו  הכורע 

בהדס.  צלמוות  שערי  אל 
הגובל  כבד  באבל  הגיבור  נתקף  אכילס  לאוזני  מגיע  רעהו  מות  שדבר  לאחר 
מות  את  ולנקום  לקרב  לצאת  בלבו  אומר  גומר  הוא  בצדו.  רצח  וחמת  דעת  בטירוף 
ציודו,  את  ונטל  הקרב  בשדה  פטרוקלוס  את  הפשיט  שהקטור  כיוון  אולם  רעהו, 
שריון  לו  מכין  וזה  ֶהפייסטוס,  אל  ממהרת  אמו  תטיס  ונשק.  לשריון  אכילס  נזקק 

הנודע.  המגן  את  החיגר  האל  לו  צורף  היתר  בין  מחשבת.  מלאכת  עשויים  ונשק 
עורך  הוא  לקרב.  ויוצא  קם  אלמוות,  בני  מתוצרת  בנשק  וחגור  מצויד  אכילס 
הגיס  בחלליהם.  ומכוסה  בדמם  שטוף  כולו  המישור  טרויה.  בבני  תקדים  חסר  טבח 
כלוחם  כבודו  הקרב.  בשדה  נותר  עצמו  הקטור  ורק  העיר  בשערי  נמלט  המבוהל 
ויקיריו,  אביו  העיר,  בני  לכך.  אותו  מחייבים  העליון  והמצביא  העיר  כמגן  ומעמדו 
חתול  מרדף  של  מבישה  פרשה  מתחילה  זה  בשלב  החומה.  מגובהי  בגבר  מתבוננים 
ועכבר: אכילס רודף אחר הקטור המבקש לנוס על נפשו, שלוש פעמים סובב הצמד 
יריבו  מול  לעמוד  הקטור  את  משדלת  שאתנה  לאחר  לבסוף,  טרויה.  חומות  את 
מידי  נופל  הטרויאני  הגיבור  ומכריע.  קצר  עצמו  לדו־קרב. המאבק  נכון  הוא  הגדול, 
שריונו  של  התורפה  נקודות  את  המכיר  שאכילס,  העובדה  בזכות  מעט  לא  אכילס, 
הנוקם  בגרונו. אכילס  היישר  גופו,  על  הגלוי  בו במקום  פוגע  יריבו,  גוף  העוטה את 
והנוטר קושר את הגופה לרכבו ודוהר סביב חומת טרויה לעיניהם הקופאות מאימה 

הקטור. יקירי  של 
הטרויאנים  פטרוקלוס;  של  גופתו  לשֵרפת  מוקד  ומקים  למחנהו  שב  אכילס 
ואבלים על מותו של הקטור. אכילס עורך תחרויות  בין החומות  המובסים מכונסים 
וכו'.  ספורט לזכר רעהו היקר: מירוץ מרכבות, הטלת חנית, תחרות ריצה, היאבקות 
ובכך  השונות,  בתחרויות  הזוכים  האכאים  מחנה  גיבורי  רוב  את  ופוגשים  שבים  אנו 

לעד.  מהם  נפרדים 
עם תום המשחקים ולאחר שֵרפת גופתו של פטרוקלוס, מגיע אל מחנה האכאים 
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פריאמוס  בנו.  לגופת  בתמורה  כופר  אוצרות,  עמוסה  עגלה  ועמו  האב  פריאמוס 
יהיה לכבדו בקבורה  לו את הקטור המת על מנת שניתן  בפני אכילס להשיב  מתחנן 
נענה  ועל חמת הרצח שפקדו אותו,  בינתיים על טירוף האבל  כיאות. אכילס, שגבר 
שלושה  ועוד  אבל  ימי  תשעה  מקץ  לטרויה.  בנו  גופת  את  משיב  וזה  הזקן,  לאב 

קצה. אל  האיליאדה  עלילת  באה  קבורה,  טקסי  של  ימים 

בתר�איליאדה
לעזרתו  אמזונות,  גיס  בראש  פנתסיליאה,  באה  הקטור  של  קבורתו  לאחר  קצר  זמן 

מותה.  אחר  בה  המתאהב  אכילס  של  מידיו  נופלת  אך  פריאמוס,  של 
לסייע  כדי  כבד  גיס  בראש  מגיע  ואאוס,  תיטונוס  של  בנם  האתיופי,  ממנון 
נסטור אביו.  להגן על  הוא קוטל את אנטילוכוס שעה שזה מבקש  לאחיו פריאמוס. 
מחליטים  ספור,  אין  גברים  שקטל  לאחר  עתה,  בדו־קרב.  ממנון  את  הורג  אכילס 
פריס  של  מקשתו  הנורה  מחץ  בעקבו  נפגע  והגיבור  יומו,  בא  כי  האולימפוס  אלי 
מצליח  איאס  אכילס.  של  גופתו  מעל  פורצת  רבתי  מלחמה  אפולו.  של  בידו  ומכוון 
ובסיועה  דיומדס  עם  יחד  וזה,  לאודיסאוס  נמסר  המת  של  נשקו  הגופה,  את  לסלק 

פריאמוס.  של  מותו  במרכז  החומה.  מן  מושלך  אסטינקס  מימין  טרויה.  חורבן 
במתרחש.  )בסיפוק(  מתבוננת  אתנה  משמאל 

לפנה"ס.  החמישית  המאה  מאטיקה,  קלחת  על  איור 
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עילת  את  השניים  מחוללים  וכך  מטרויה,  אתנה  של  פסלה  את  גונב  הלנה,  של 
העיר. של  חורבנה 

אותו  ומניחים  הטרויאני  הסוס  את  בונים  אודיסאוס,  של  בפיקודו  האכאים, 
הסוס.  את  מכניסים  לביתו,  הפליג  שהאויב  הבטוחים  הטרויאנים,  העיר.  בשערי 
סוס  של  מבטנו  האכאים  פורצים  העיר,  בחוצות  משתה  עורכים  הטרויאנים  בעוד 
העץ ועורכים טבח רבתי בעיר. פריאמוס המלך, המבקש למצוא מפלט במקדשו של 
אסטינקס  לשפחה.  הקטור  אשת  באנדרומכה  הזוכה  נאופטולמוס,  בידי  נקטל  זאוס, 
עפר  עד  נחרבת  וטרויה  קסנדרה,  את  אונס  איאס  החומה,  מן  למותו  מושלך  העולל 

ואפר.

� 

הנפשות הפועלות

מופיע  הניכר  חלקם  שמות.  מאות  מונה  באיליאדה  הפועלות  הנפשות  רשימת 
בזאת,  המוגשת  הרשימה  זכר.  ללא  הדס  צלמוות  אל  הפורשים  החללים  ברשימת 
פעיל  חלק  הנוטלים  התמותה  ובני  האלים  אותם  את  רק  כוללת  שמות,   78 בת 
צוינו  לא  כן  כמו  בלבד.  ספורות  בשורות  מדובר  שלעתים  אף  האיליאדה,  בעלילת 
דוגמת   – העבר  מעללי  על  המתרפקים  הדור  זקני  מפי  הנזכרים  השמות  ברשימה 
האלים  עברו. שמות  ימים  גיבורי  את  ולשבח  להלל  הבא  הזקן  נסטור  הרצאותיו של 

העברי.  התעתיק  לצד  ביוונית  מופיעים 

*             *          *         *       *        *          *
מנלאוס פריס         דיומדס     אודיסאוס  נסטור  אכילס   אגממנון           

BOOK א ךרכ.indb   50 08/10/2015   13:48:03



51
מבוא כללי

שוכני האולימפו�

תאומס  הטיטן  של  בתם  האולימפיים.  ושליחת  בענן  הקשת  אלת    Ίρις  – איריס 
אלקטרה.  והאוקיאנידה 

על  היתר  בין  מופקד  ולטו,  זאוס  של  בנם  אפולו,  פבוס   .Aπόλλων  – אפולו 
ביניהם:  כינויים  של  בשורה  נודע  באיליאדה  והמוזיקה.  הפלסטיות  האמנויות 
את  התואם  דימוי   – ממרחק"  "היורה  הכסף",  קשת  "אדון  אפולו",  "פויבוס 
מצדד  אפולו  שלהם.  נשקם  בכלי  תמותה  בני  של  למותם  שמביא  כמי  תפקידו 

בטרויאנים.

אפרודיטה,  ודיונה.  זאוס  של  בתם  והיופי.  האהבה  אלת   .Aφροδίτη  – אפרודיטה 
המחויבת לפריס בזכות התפוח שהעניק לה בתחרות על היפה שבאלות, מצדדת 

באיליאדה. בטרויאנים 

בדומה  אפולו.  אחות  ולטו,  זאוס  של  בתם  והירח.  הציד  אלת   .Άρτεμις  – ארטמיס 
לאחיה אף היא משיתה מוות טבעי על בני אדם, אולם מעדיפה את הרג הנשים 

בטרויאנים. מצדדת  מינה.  בנות 

בטרויאנים,  לכאורה  מצדד  ארס  והרה.  זאוס  של  בנם  המלחמה,  אל    Aρης  – ָאֶרס 
ואימת  הקרב  לקלחת  דם,  קרי: לשפך  לעצמו,  נאמן  הוא  וראשונה  בראש  ואולם 

המלחמה. 

מראשו  היישר  שזינקה  כיוון  ֵאם,  חסרת  אולם  זאוס,  של  בתו   .Αθηνά  – ָאֶתָנה 
ַלס אתנה מצדדת במובהק באכאים  ּפָ והקרב.  של אביה. אלת החוכמה, המלאכה 

מגיבוריהם. כמה  של  לשלומם  אישית  ודואגת 

ֵאם  באיליאדה,  הטיטנים  גזע  עם  נמנית  עברו,  ימים  אלת   .Διώνη  – דיֹוֶנה 
אפרודיטה.

שוכני  את  משרתת  והרה.  זאוס  של  בתם  והחן.  הנעורים  אלת   .Ήβη  – ה  ֶהּבֶ
האולימפוס.

של  בנם  זאוס,  של  אחיו  מוות.  עם  מזוהה  השאול,  תחתיות  אל    Aιδης  – ָהֶדס 
באיליאדה. לצדדים  אדיש  וריאה.  קרונוס 

ֶהַפְיְסטֹוס – Hφαιστος. אל האש הצולע ופטרון חרשי המתכת. בנם של זאוס והרה. 
לחישול  מלאכה  בית  ניהול  מלבד  העיקרי  תפקידו  באכאים.  מצדד  ֶהַפְיְסטֹוס 

הוריו. בין  שלום  השכנת  הוא  מתכת 

קרונוס  של  בתם  באולימפוס,  האלות  מלכת  ואחותו.  זאוס  אשת    Hρα  – ֶהָרה 
למחלוקת  מביא  והדבר  באכאים  תומכת  לבעלה,  בניגוד  ארס.  של  אמו  וריאה, 

השניים.  בין 
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ומאיה.  זאוס  של  בנו  האולימפוס.  שוכני  בשירות  השליח  האל   .Ερμής  – ֶהרֶמס 
הפורס  הוא  מסרים.  בהבאת  משימתו  עיקר  אך  באכאים,  מצדד  הרמס  בעיקרון 

כ"ד.  בספר  האכאים  למחנה  אותו  ומדריך  פריאמוס  על  חסותו 
זאוס,  של  ובנותיו  בניו  בין  הרה.  של  ובעלה  וריאה  קרונוס  של  בנם   .Ζεύς  – זאוס 
ארס,  אפרודיטה,  אתנה,  באיליאדה:  נמנים  בקרבם,  הנואפים  וגדול  האלים  אבי 
אמור  בעולם של מטה  אנוש  בני  אל מלחמת  יחסו  והפייסטוס.  ארטמיס  אפולו, 

משתנות.  בנסיבות  גחמותיו  פי  על  פועל  הוא  אולם  מאוזן,  להיות 
הפייסטוס  אשת  והחסד.  היופי  אלת  החן,  בנות   – הגרציות  אחת   .Χάρις  – ָכריס 

באיליאדה.
בדומה  וארטמיס.  אפולו  התאומים  של  אמם  הטיטנים,  משבט  אלה   .Λητώ  – ֶלטֹו 

בטרויאנים.  מצדדת  היא  אף  ילדיה  לשני 
הדס  זאוס,  של  אחיהם  וריאה,  קרונוס  של  בנם  הים,  אל   .Ποσειδῶν  – ּפֹוֵסידֹון 
את  מעדיף  המקרים  מן  בכמה  כי  אם  באכאים  מובהק  מצדד  לכאורה  והרה. 

הטרויאנים.  גיבורי 
סקמנדר  המכונה  מטרויה,  הרחק  לא  הזורם  זה  בשם  הנהר  אל   .Ξάνθος  – קַסנתֹוס 

בטרויאנים. מצדד  קסנתוס  האלים  במאבק  תמותה.  בני  בפי 
פלאוס  אשת  ודוריס,  נראוס  של  בתם  הנראידות,  אחת  הים.  אלת   .Τηθύς  – ֶתטיס 
הגיבור  בנה  הוא לשמור על שלום  ואמו של אכילס. תפקידה העיקרי של תטיס 

בקשותיו. אחר  ולמלא 
אוראנוס  של  בתם  וסדר.  חוק  על  ממונה  הטיטנים.  מגזע  אלה   .Θέμις  – ֶתמיס 

וגאיה. 

הברית ההלנית – אכאי�, ארגיבי�, דנאי� ומירמידוני�

הברית  של  העליון  המצביא  מנלאוס.  אחי  ואירופה,  אטֶרווס  של  בנם  אגממנון. 
האיליאדה. לעלילת  הבסיס  הוא  לאכילס  בינו  הריב  טרויה.  במלחמת  ההלנית 

הלוחמים,  מבכירי  מאיתקה.  המשלוח  חיל  על  מפקד  ָלֶארֶטס.  של  בנו  אודיסאוס. 
היווני. המחנה  מצביאי  בין  מחלוקות  ומיישב  מוכשר  נואם 

האלמוות. בני  סוסיו  לשני  הרתומה  אכילס  של  מרכבתו  נהג  אוטוֶמדֹון. 
מתאגרף  דיומדס.  של  פיקודו  תחת  מארגוס  המשלוח  חיל  ממפקדי  ֶאּוְרָיאלֹוס. 

פטרוקלוס.  של  לזכרו  במשחקים 
ספינות.  ושתיים־עשרה  מסלמיס  הגיס  מפקד  ֶטָלמון.  של  בנו  )הגדול(  ָאיאס  

היווני. במחנה  הגיבורים  גדולי  בקרב  השני  המקום  על  מתחרה 
מלוקריס.  הגיס  מפקד  אֹויֶלאוס.  של  בנו  )הקטן(  ָאיאס  
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מכרתים.  ספינות  שמונים  בן  משלוח  חיל  על  מפקד  ֶדאּוַקליֹון.  של  בנו  אידוֶמֶנאוס. 
הגיבורים  בכירי  עם  ונמנה  במותניו  כוחו  עדיין  זאת  עם  צעיר,  איננו  שוב  אמנם 

הקרב.  בשדה 
סוסיו  בזכות  נודע  תסליה.  גיסות  על  מפקד  וַאלֶקסטיס.  ַאדֶמטוס  של  בנם  ֶאּוֶמלֹוס. 

פטרוקלוס. לזכר  במשחקים  חלק  נוטל  המהירים. 
יוון.  גיסות  של  והכרוז  אגממנון  של  מטעמו  שליח  ֶטס.  ֶאּוִריּבָ

מתסליה.  המשלוח  חיל  מגדודי  אחד  מפקד  ֵאיריּפילוס. 
פתיאה  מלך  פלאוס  של  בנו  טרויה.  במלחמת  מעורער  הבלתי  גיבור־העל  אכילס. 

ספינותיהם. וחמישים  המירמידונים  מצביא  הים.  אלת  ותטיס 
עם  יחד  מפקד  באיליאדה.  הגיבורים  מבכירי  ואירודיקה.  נסטור  בנו של  אנטילֹוכֹוס. 

מּפילוס.  המשלוח  חיל  על  אחיו  תָרסיֶמֶדס 
כמי  נודע  פטרוקלוס.  לזכר  בתחרויות  חלק  נוטל  פוקיס,  איש  מתאגרף  יֹוס.  ֶאּפֶ

הטרויאני. הסוס  את  שבנה 
סֶתֶנלוס  עם  יחד  מפקד  היווני.  במחנה  הלוחמים  מבכירי  טיֶדאוס.  של  בנו  ְדיֹוֶמֶדס. 

ספינות.  בשמונים  לטרויה  שהגיעו  וטירינס  ארגוס  גיסות  על 
באיליאדה  ספרטה.  מלך  מנלאוס  אשת  מלחמה  בטרם  ולדה.  זאוס  של  בתם  הלנה. 
מלחמת  לפרוץ  העילה  את  חולל  ובכך  מבעלה  אותה  שחטף  פריס  אשת   –

טרויה. 
הקשתים  ראשון  איאס.  של  למחצה  אחיו  טלמון.  של  חוקי  הבלתי  בנו  ֶטאּוקרֹוס. 

יוון.  גיסות  בקרב 
מרודוס.  המשלוח  חיל  מפקד  הרקלס.  של  בנו  ְטֶלּפֹוֶלמֹוס. 

והברית  אגממנון  של  מטעמו  ושליח  אּורובטס  עם  יחד  נוסף  כרוז  ַטלתיּביֹוס. 
ההלנית.

את  הודפים  השניים  הַלּפיתים.  גיסות  על  פוליפויטס  עם  יחד  מפקד  ֶלאֹונֶטאּוס. 
הספינות. על  הטרויאנים  התקפת 

סיפון  על  לטרויה  שהגיע  מבויוטיה  הגייס  על  ֶנלאוס  ּפֶ עם  יחד  מפקד  ֵליטֹוס. 
ספינות. חמישים 

בארבעים  טרויה  חופי  אל  שהגיע  דֹוליכיֹון  ממחוז  המשלוח  חיל  מפקד  ֶמֶגס. 
ספינות.

ָמָכאֹון. בנו של ַאסקֶלּפיֹוס. ממפקדי הגדוד התסלי מתַרקיה ואֹויַכליה. נודע בכישוריו 
המפורסם.  מאביו  ירש  אותם  הרפואיים 

הלנה.  של  בעלה  אגממנון,  אחי  ואירופה,  אטרווס  של  בנם  ספרטה,  מלך  ֶמֶנָלאוס. 
האיליאדה.  ומגיבורי  הלקדמונים  גיסות  מצביא 

אתונה. גיסות  מצביא  ֶמֶנסתאּוס. 
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מבכירי  הכרתנים.  גיס  על  בפיקוד  איומנאוס  של  סגנו  מֹולֹוס.  של  בנו  ֶמְריֹוֶנס. 
פטרוקלוס. של  לזכרו  במשחקים  מרכזית  ודמות  הלוחמים 

על   – ותרסימדס  אנטילוכוס  בניו  שני  עם  יחד   – מצביא  ֶנֶלאּוס.  של  בנו  ֶנסטֹור. 
מחלק  שהוא  אסטרטגיות  בעצות  כוחו  ועיקר  בימים  בא  הגבר  ּפילֹוס.  גיסות 

ההלנית. הברית  לבכירי 
ַארגֹוס.  גיסות  על  בפיקוד  דיומדס  של  סגנו  ֶנאּוס.  ָקּפָ של  בנו  ְסֶתֶנלֹוס. 

התסלים  גדודי  על  מכאון  אחיו  עם  יחד  המפקד  אסקלפיוס.  של  בנו  ּפֹוָדֵליִרּיֹוס. 
כמרפא.  כישרונו  את  הנודע  מאביו  ירש  כאחיו,  הוא,  אף  ואויכליה.  מתרקיה 

אכילס. האהוב של  רעהו  המירמידונים.  גיס  מבכירי  ֶמנֹויטיֹוס.  בן  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ
אכילס. של  ומחנכו  רעהו  המירמידונים,  בגיסות  לוחם  ָאִמיְנטֹור.  של  בנו  פֹוְיִניְקס. 

הלפיתים. גדודי  על  לאונטאוס  עם  יחד  מפקד  ּפֹוִליּפֹוְיֶטס. 
הבויוטים. גיסות  על  ליטוס  עם  יחד  מפקד  ֶנֶלאֹוס.  ּפֶ

סכנה.  בעתות  עמו  לבני  מייעץ  היווני.  במחנה  העתיד  חוזי  שבין  הבכיר  ַקלַכס. 
החיל. בכינוסי  הקולניים  נאומיו  בשל  בעיקר  הנודע  יווני  לוחם  ְרִסיֶטס.  ּתֶ

על  מפקד  ואביו  אחיו  עם  ויחד  אנטילוכוס,  של  אחיו  נסטור.  של  בנו  ָרִסיֶמֶדס.  ּתְ
המשמר.  חיל  מפקד  מּפילֹוס.  הגיסות 

הטרויאני� ובני ברית� 

פטרוקלוס. את  הפוצע  טרויאני  לוחם  ֶאּופֹוְרּבֹוס. 
והמלך. הטרויאני  המחנה  של  והשליח  הכרוז  ִאיָדיֹוס. 

ישרוד  טרויה.  של  הלוחמים  בכירי  עם  נמנה  ואפרודיטה.  אנכיסס  של  בנם  ַאיֵנַאס  
רומא.  את  ייסד  העת  ובבוא  העיר  חורבן  אחר 

ְסָקַמְנְדִרּיֹוס. בשם  גם  הנודע  ַאְסְטָיַנְקס  של  אמו  הקטור.  אשת  ַאנדרֹוָמֶכה. 
נופל  אתנה.  כוהנת  יָאנֹו,  ּתֵ של  בעלה  הטרויאני.  הפיקוד  של  היועצים  בכיר  ַאנֶטנֹור. 

האכאים. מידי 
ואנדרומכה.  הקטור  של  העולל  בנם  ַאְסְטָיַנְקס  

עיר  לירנסוס,  חורבן  לאחר  אכילס  של  בשללו  נפלה  בריסאוס.  של  בתו  ּבריֶסאיס. 
ביניהם  והמחלוקת  חמתו,  את  מעורר  מאכילס,  אותה  גוזל  אגממנון  הולדתה. 

כולה.  היצירה  על  מאפילה 
חיל  על  משפחתו,  קרוב  דֹון  ַסרּפֶ עם  בצוותא  מפקד  היּפֹולֹוכֹוס.  של  בנו  גָלאּוקֹוס. 
ֶלרֹופֹון, מגדולי הגיבורים  הליקים, בני בריתם של הטרויאנים. גלאוקוס הוא נצר ּבֶ

המכונף.  סוסו  פגסוס,  של  גבו  על  רכוב  גדולות  שפעל  מי  במיתולוגיה, 
בחייו.  ומשלם  נלכד  האכאים,  כוחות  אחר  לרגל  הנשלח  טרויאני  מרגל  דֹולֹון. 
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ה. אחי הקטור, פריס, הלנוס וקסנדרה. לוקח חלק  וֶהָקּבֶ יפֹוּבֹוס. בנם של פריאמוס  ּדֵ
המלחמה.  גורל  על  הקטור  של  בדיונים 

וקסנדרה.  דיפובוס  פריס,  הקטור,  של  ואחיהם  והקבה  פריאמוס  של  בנם  ֶהֶלנֹוס. 
עתידות.  וחוזה  לוחם 

ביניהם:  מילדיו,  רבים  ואם  פריאמוס  אשת  פריגיה,  מלך  דימס  של  בתו  ה   ֶהָקּבֶ
האם  לדמות  אבטיפוס  ולאודיקה.  קסנדרה  דיפובוס,  הלנוס,  פריס,  הקטור, 

בקרב.  הנופלים  בניה  את  המבכה 
של  העליון  המצביא  אנדרומכה.  של  בעלה  פריאמוס,  המלך  של  בכורו  ֶהקטֹור. 

אכילס.  לאחר  האיליאדה  גיבורי  וגדול  הטרויאנית  הברית  גיסות 
אפולו. כוהן  כריסס  של  בתו  בשלל.  שנתפסה  אגממנון  של  פילגשו  ְכריֶסאיס. 
נפש.  לכופר  בתמורה  בתו  את  אגממנון  של  מידו  המחלץ  אפולו  כוהן  ְכריֶסס. 

והקבה.  פריאמוס  בבנות  היפה  ָלאּודיֶקה  
דֹון. בנם של זאוס ולאודמיה. מפקד יחד עם קרוב משפחתו גלאוקוס על גיסות  ַסרּפֶ

טרויה.  של  הקרב  בשדה  הגיבורים  מבכירי  הליקים. 
אסטרטגיים.  בנושאים  להקטור  פעם  מדי  המייעץ  טרויאני  לוחם  ּפֹוִליָדַמס. 

ְנָדרֹוס. בנו של ליָקאֹון מלך ליקיה. לוחם בחץ וקשת. תפקידו באיליאדה מצטמצם  ּפַ
טרויה.  למלחמת  הצדדים  בין  לשלום  להביא  הכושל  לניסיונו 

ואבי  הקבה  של  בעלה  ימיו,  בערוב  ֶגבר  לאומדון,  של  בנו  טרויה,  מלך  ּפריָאמֹוס. 
ולאודיקה.  קסנדרה  דיפובוס,  הלנוס,  פריס,  הקטור,  ביניהם  רבים.  ובנות  בנים 

פריס. בנם של פריאמוס והקבה. פריס מעדיף את מחמדיה של הלנה על שדה הקרב. 
המלחמה.  עילת  היא  הלנה  את  חטיפתו  אלכסנדר.  האחר:  בשמו  גם  ידוע 

אחיו  הקטור  של  מרכבתו  ונהג  לוחם  פריאמוס.  של  חוקי  הבלתי  בנו  ִרּיֹוֶנס.  ֶקּבְ
למחצה.

הלנוס  פריס,  הקטור,  של  אחותם  והקבה.  פריאמוס  המלך  של  בתם  ָקַסְנְדָרה. 
לה.  שומע  אינו  שאיש  פורענות  כנביאת  נודעת  ודיפובוס. 

הסופי.  בשלב  למלחמה  חובר  רסוס  לטרויאנים.  ברית  בעל  התרקים,  מלך  ֶרסֹוס. 
הרעמה.  בהירי  בסוסיו  נודע 

יָאנֹו. בתו של קיֶסאּוס, מלך תרקיה, אשת אנטנור, ֵאם בניו הרבים וכוהנת לאתנה  ּתֵ
בטרויה. 

��
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עיקרי ה�פרי�

האיליאדה  מספרי  אחד  בכל  הנדונים  הנושאים  עיקרי  את  לכנס  ביקשתי  זה  בפרק 
על פי סדרם ביצירה. התמונה הכללית אמורה להגיש לקורא את ההיבט המתודולוגי 
של מחבר האפוס, הנאבק )בגבורה, יש להודות( ב־15,693 שורות הקסמטר, בניסיון 
ולקורא של היום מערך של עלילה דרמטית. שילוב  להעניק למאזין של העת ההיא 
למקשה  מרכיביה  וצירוף  העלילה  למסגרת  מחוץ  אל  לגלוש  מבלי  בזה  זה  התכנים 
אחת, הם מעשה הרואי המצדיק את מיקומה של האיליאדה בראש השירות האפיות 
ייעודו  לעיל,  כאמור  היא,  הקיצור  בתכלית  אלו  מרכיבים  בחינת  המערב.  בתרבות 

זה.  פרק  של 

�פר א'

I. זע� אכיל� – הצגתו של הקונפליקט המרכזי

מלחמת  בשלהי  אמנם  מתחולל  היצירה,  את  הפותח  לאגממנון,  אכילס  בין  הריב 
טרויה אך ניתן לראות בו אקספוזיציה ראויה ליצירה כולה, האמורה להעניק לה את 
ההיבט הדרמטי של הקונפליקט המרכזי. עם זאת, לנוכח תוצאות הריב העלול לקבוע 

נלעגת מעט.  גורל המלחמה כולה, עילת הריב עצמו היא שולית, אם לא  את 
השנה  זו  בטרויאנים  הנלחם  ההלנים,  גיסות  של  העליון  המצביא  הוא  אגממנון 
מבקש  זה  הרה־גורל  בשלב  המאזניים.  כף  על  מונח  המלחמה  גורל  העשירית. 
כריסאיס,  בתו  את  ועצום,  רב  נפש  לכופר  בתמורה  לו  להשיב  אפולו,  כוהן  כריסס, 
מעל  ומשלח  מסרב  אגממנון  הקרבות.  באחד  שלל  לקח  אותה  אגממנון,  שפחת 
של  בבקשתו  תומך  עצמו,  הגיס  בגיבוי  לעומתו,  אכילס  האומלל.  הזקן  את  פניו 
הבת  את  ישיב  אמנם  הוא  לקח.  אכילס  את  ללמד  מחליט  הנפגע  ואגממנון  האב, 
נעשה,  הדבר  בריסאיס.  שלו,  פילגשו  את  מאכילס  ייקח  לכך  בתמורה  אך  לאביה, 
עם  יחד  המלחמה  מן  לפרוש  מחליט  הגאה,  נשמתו  עומקי  עד  שנעלב  ואכילס, 
הקרב  מזירת  האכאים  גיבורי  גדול  של  העדרו  פיקודו.  שתחת  המירמידונים  גיסות 
סיפון  על  בשלווה  הנח  ואכילס,  הטרויאנים,  לטובת  הניצחון  מאזני  כפות  את  מטה 

האויב. בידי  הנקטלים  עמו  בבני  מוסתרת  בלתי  בהנאה  מתבונן  ספינתו, 
תרתי  )קלאסית  קלאסית  דוגמה  לראות  ניתן  ואכילס  אגממנון  של  בהתנהגותם 
לעקרון  תשתית  יהווה  הומרוס  לאחר  שנים  שמאות   (ὕβρις( ההובריס  של  משמע( 
תכלית  אגממנון  ההובריס של  שונה  זאת  עם  היוונית.  בטרגדיה  המרכזי  הקונפליקט 
אכן  הוא  כריסס  בתו של  בעוד מעשהו של אגממנון בפרשת  אכילס.  מזה של  שינוי 
קטנוני ונלעג, הרי שניתן להבינו. אכילס אינו חדל לחתור תחת מעמדו של המצביא 
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של  נפשו  נקעה  לחימה  שנות  תשע  שמקץ  להניח  סביר  חורמה.  במלחמת  העליון 
היגיון. נעדרת  לא  אך  אמנם  נלעגת  פורתא,  לנקמה  הזדמנות  מוצא  והוא  אגממנון 

המושחת  במובנו  ההובריס  התגלמות  היא  זה  של  התנהגותו  אכילס.  כך  לא 
לטובת  הניצחון  כפות  את  מטה  הקרב  משדה  שהעדרו  בלבד  זו  לא  שכן  מוסרית, 
נחת  רווה  הקרב  בשדה  ספינתו  מסיפון  המתבונן  שהאיש  אלא  הטרויאני,  האויב 
למראה מותם של אנשי מחנהו שלו. וכאשר מחשש לתבוסה מבקשים ראשי גיסות 
משיב  אז  גם   – רב  מתת  עליה  ולהוסיף  פילגשו  את  להשיב   – לַרצותו  האכאים 

ט'(.  )ספר  ריקם  פניהם  את  האיש 

II. מעורבות האלי�

נכנע  שמא  בבעלה  חושדת  זו  כאשר  לזאוס,  הרה  בין  בוויכוח  מסתיים  הספר 
נעדר מרכיב של  אינו  בין השניים  ודברים  דין  אכילס.  לבקשתה של תטיס, אמו של 
בין בני התמותה מראשית הספר.  וניתן לראות בן מעין תמונת ראי של הריב  הומור 
האלמוות,  בני  בעולם  למתחולל  מטה  של  בעולם  המתרחש  הקבלת  של  זה  מרכיב 

המחבר.  בידי  מובהק  ספרותי  עזר  כלי  והוא  רבות  פעמים  ביצירה  מופיע 
וזוכה  ועד סופה,  נוסף המלווה את האיליאדה מתחילתה  מכאן אל מוטיב מרכזי 
שלושה  אלמוות.  לבני  תמותה  בני  בין  היחסים  למערכת  והכוונה  זה,  בפרק  להשקה 
הוא  הראשון  לאכילס.  אגממנון  בין  בריב  ישירות  מעורבים  לזאוס,  בנוסף  אלים, 
כיוון שכך  אפולו, הזועם על העלבון שספג כריסס כוהנו הנאמן מידיו של אגממנון. 
ספינות  על  חצים  מטר  ממרחק",  "היורה  הכסופה,  בקשתו  הנודע  פויבוס  משגר 
אביה.  לחיק  הבת  של  שובה  עם  רק  פוסק  הקטל  שמות.  בהם  ועושה  האכאים 
את  בזעמו  שולף  זה  כאשר  אכילס  של  ידו  את  העוצרת  אתנה,  פלס  היא  השנייה 
ואמו  פוסידון  של  בתו  תטיס,  היא  השלישית  אגממנון.  את  לקטול  בכוונה  חרבו 
את  מחבקת  היא  שבמהלכה  למחצה  ארוטי  במחווה  בנה  על  המתחננת  אכילס,  של 
אפרודיטה  זאוס,  בהמשך  יחברו  השלושה  אל  סנטרו.  את  ומדגדגת  זאוס  של  ברכיו 

עמו.19  ומזימותיו  אל  אל  ופוסידון, 

�פר ב'

I. ירידה לצור� עליה

לאגממנון,  אכילס  בין  הריב  עילת  את  הקורא  בפני  מתאר  הראשון  שהספר  בעוד 
בהכנות  פותח  השני  הספר  בלבד,  ברקע  מצויה  עצמה  המלחמה  סוגיית  כאשר 

ראו  הנגזר,  הגורל  עקרון  במסגרת  זאת  תמותה,  לבני  האולימפוס  שוכני  בין  היחסים  מערכת  בסוגיית  להרחבה    .19
הפרק "אלי האיליאדה – ׳אכן הפקרות נשגבת׳" במבואות).
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לשלב המכריע במלחמת טרויה. המחבר עושה זאת באמצעות תככי האלים, ובראש 
ולהטות את כפות המאזניים  זאוס עצמו, המבקש ללמד את האכאים לקח  וראשונה 
הכרעה  ללא  לחימה  שנות  תשע  מקץ  כי  הדבר  נראה  הטרויאנים.  לטובת  זה  בשלב 
והשחיקה  הביתה  הגעגועים  שבירה.  לנקודת  מגיע  האכאים  מחנה  בקרב  המורל 
הגיסות  את  שפוקדת  הגדולה  בהתלהבות  ביטוי  לידי  באים  הקרב  בשדה  המתמדת 
נכונותו  על  צבאו,  את  כינס  בה  בעצרת  מצהיר  הסחה,  של  בתרגיל  אגממנון,  כאשר 
אל  בשמחה  ונחפזים  לרווחה  נושמים  הכול  הביתה.  ולהפליג  הדגלים  את  לקפל 

האוניות...

ִיט, ַ ַהּשׁ ֵלי  ּכְ ְלִסּפּון  ַלֲעלֹות  ְמִאיִצים  ָאִחיו  ּבְ ְוִאיׁש 
ִפינֹות. ַהּסְ ַחְרטֹוֵמי  ְמִסיִטים  ם,  ַהּיָ ֶאל  ְלַהְפִליג 

ָחִקים, ׁשְ ּוַמְרִקיַע  רֹוֵעם  יָבה  ִ ַהּשׁ ֲחֵפֵצי  ל  ׁשֶ קֹוָלם 
(154( ִפינֹות.      ַהּסְ ְפנֹות  ִמּדָ ְמִסיִרים  ִמיָכה  ַהּתְ קֹורֹות  ְוֶאת 

אולם, כפי שצוין, זהו אך תרגיל הסחה. רשות הדיבור נמסרת לאודיסאוס ולנסטור, 
ודבריהם  תבונתם  שבכוח  אלא  כנו  על  הסדר  את  משיבים  שהשניים  בלבד  זו  ולא 
לפני שעה  בה  באותה הקלות  והנה,  בגייסות.  גבורה  רוח  להפיח  הרהוטים מצליחים 

הקרב.  אל  הצבא  נכון  עתה  הביתה,  לשוב  נחפזו  הכול  בלבד  קלה 
הירוד במחנה האכאים חשיבות דרמטית באוזני  והמורל  אווירת הנכאים  לתיאור 
כי סופם של האכאים  יודעים  דווקא משום שאלה  זאת  מאזיניו של המַספר הקדום, 
ללא  האכאים,  את  ונוטש  פורש  משאכילס  עתה,  אולם  טרויה.  את  ולהחריב  לנצח 
תבוסה  של  ממדים  לובש  היווני  במחנה  הדיכאון  גיסותיו,  ובהעדר  גיבוריה  גדול 
הפוקד  השבר  על  עמו  בני  יתגברו  כיצד  לראות  בעניין  צופה  הנחרד  המאזין  צפויה. 
מעין  ב'  ספר  של  הראשון  בחלקו  לראות  ניתן  כן,  כי  הנה  עצמם.  אל  וישובו  אותם 

העלילה. סיפור  של  המשכו  לקראת  מאזיניו  לפני  המספר  שמציב  דרמטי  אתגר 

II. אודי�או� ונ�טור 

במעמד  השניים  זוכים  עתה  רק  אולם  א',  בספר  אמנם  נזכרים  ואודיסאוס  נסטור 
הנמנה  הקרב  בשדה  כגיבור  אודיסאוס  של  הופעתו  הגייסות.  מצביאי  בקרב  בכיר 
אותו  תלווה  תחבולות",  "רב  בשמו:  הכרוך  הכינוי  מכאן   – היועצים  בכירי  עם 
במחנה  היועצים  בכיר  של  למעמד  יזכה  נסטור  כולה.  היצירה  לאורך  ואילך  מכאן 
הוא  הזקן  נסטור  של  באישיותו  נוסף  היבט  דבר.  יישק  פיו  על  אחת  ולא  האכאים, 
רת  נטייתו להטפת מוסר השכל על בסיס סיפורים מן העבר. זו הופכת לא אחת לַדּבֶ
של  האחר  האני  הוא  נסטור  אם  ברור  זה  אין  העלילה.  מהלך  את  הקוטעת  מייגעת 
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סרקזם  זהו  שמא  או  העבר,  מן  פרקים  לקורא(  )או  למאזין  לספר  המבקש  המחבר 
בימים. הבא  הזקן  של  דמותו  את  המאפיינת  הפטפטת  את  להציג  המבקש  מובלע 

III. מרש� ה�פינות

מרשם הספינות הנודע של האיליאדה הוא רשימת מצאי ארוכה המתמשכת על פני 
הגייסות  הפליגו  מהם  ביוון  המקומות  את  ומונה   ,)760-490( הקסמטר  שורות   260
בעיני  גיאוגרפי  מידע  של  בלום  אוצר  אמנם  היא  הרשימה  טרויה.  על  למלחמה 
החוקר של יוון בתחילת האלף הראשון לפנה"ס, אולם זו נשמעת חד־גונית, ובצדק, 
המאזין  של  בליבו  גאווה  להפיח  הרשימה  נועדה  במקור  המודרני.  הקורא  בעיני 

המהוללת.  המלחמה  גיבורי  עם  הנמנים  ואנשיה  עירו  שם  את  השומע  הקדום 

IV. טרויה ובעלי בריתה

בקרב  דומה  דבר  המחבר  עושה  היוונים,  כוחות  מצבת  את  לפרטיה  שתיאר  כיוון 
זה,  גיסות בעלי בריתו של פריאמוס באסיה הקטנה. במקרה  הטרויאנים ומפרט את 
ואף ביתר שאת לעומת מרשם הספינות, הרשימה אינה תורמת דבר לעלילה ולהבנתה, 

שכן רובן הגמור של הדמויות הנזכרות, זו הופעתן האחת והיחידה באיליאדה.

V. הופעת הדימוי

הדימוי על צורותיו, הן ככינוי והן כאלגוריה, הוא כלי ספרותי רב ערך בידי המחבר. 
מספר  היצירה.  מכלל  בקירוב   5% התופסות  אלגוריות  מ־300  למעלה  באיליאדה 
באיליאדה״  ״הדימוי  ראו  )להרחבה  לאלף  קרוב  הנו  עצמם,  על  החוזרים  הכינויים, 

במבואות). 
הדימוי בצורתו האלגורית נעדר – למרבה ההפתעה – מספר א', ומוטיב ספרותי 
זה מתחיל בספר הנוכחי. רובן המוחלט של האלגוריות באיליאדה לקוח מעולם החי 
לעצרת  הנאספים  הגייסות  למשל  כך  זאת.  מאפיינים  זה  בספר  והדימויים  והצומח, 

הנם:

אֹון ׁשָ ּבְ ָהעֹולֹות  בֹוִרים  ּדְ ל  ׁשֶ ְמעֹוֵפף  ָעָנן  מֹו  ּכְ
ֶהֶרף ְללֹא  נֹוֲחתֹות  ֲחצּוָבה,  ְמאּוָרה  ֵמֲחַלל 

(88( ָהָאִביב...  עֹוַנת  ּבְ ָרִחים  ּפְ ל  ׁשֶ ַסְסּגֹוִני  ַמְרָבד  ַעל 

הצומח:  מעולם  ודימוי 

בּוָאה  ּתְ דֹות  ׂשְ ֵמַעל  ט  ַהּפֹוׁשֵ ָהרּוַח  ֶזִפירּוס  מֹו  ּכְ אֹו 
כֹחֹו. ּבְ יו  ְחּתָ ִמּתַ ַמְצִמית  ָגן  ַהּדָ ּבֹוֵלי  ׁשִ ְוֶאת 

 (148( ְצָעָקה...  קֹול  ּבְ ִפינֹות  ַלּסְ ָהֲעֶצֶרת  ֵאי  ּבָ חֹוְפִזים  ְך  ּכָ
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ספור,  לאין  כנף  בני  להק  באש,  העולה  עבות  יער  של  דימויים  יופיעו  בהמשך 
ועוד. בר  אווזי  או  עגורים  צוואר,  ארוכי  ברבורים 

�פר ג'

מופת דרמטי בארבע מערכות

האיליאדה,  שיאי  עם  נמנה  העלילתי,  מבנהו  בסיס  על  אותו  לשפוט  אם  ג',  ספר 
מזה  נופל  שאינו  בתחכום  עלילתו  את  הטווה  אמן  מספר  של  מחשבת  מלאכת  והוא 

ימינו.  בן  המקצוען  של 
הספר הוא דרמה בת ארבע מערכות השלובות זו בזו מעשה חושב, ללא בדל של 
לאנטגוניסט־ הפרוטגוניסט־מנלאוס  בין  הדרמטי  הקונפליקט  ביניהן.  מת"  "שטח 
פריס, מעוצב למופת. אפיון הדמויות קצר וקולע ועם זאת לא נעדר עומק. תמונות 
ולא מפי המספר כמקובל בשירה  ביניים המובלעות באופן מתוחכם מפי צד שלישי 
בני  של  וחלקם  משהו  הסרקסטי  הסיפא  נוסף.  מידע  לקורא  מעניקות  אפית, 
שאליו  בנוסח  דרמטית  מופת  יצירת  לכלל  זה  ספר  משלימים  בעלילה  האלמוות 

הדרמה. של  מחצבתה  ככור  האיליאדה  את  המציג  אריסטו  התכוון 
פריס  של  בתיאורם  מתמקד  והמספר  זה  על  זה  יוצאים  הגייסות  א'   תמונה 
את  וממלט  הנבהל  פריס  של  לבו  מורך  על  עומדים  אנו  לראשונה  כאן  ומנלאוס. 

קרב.  אלי  השש  מנלאוס  של  למראהו  נפשו 
משמיע  בקלונו,  פריס  את  הרואה  הקטור,  לאחיו.  הקטור  בין  דו־שיח  ב'   תמונה 
על  שירדו  והפורענות  ההרג  שהמלחמה,  בלבד  זו  לא  ומבזה.  סרקסטי  נאום  בפניו 
על  חטא  שלהוסיף  אלא  המתייפייף,  השמלות  רודף  של  באשמתו  התרחשו  טרויה 
הנה  הקרב,  אל  לצאת  נאלץ  כבר  ואם  המיטות,  בחדר  להסתתר  מעדיף  האיש  פשע, 

אשתו.  את  חטף  שממנו  הבעל  ממנלאוס,  נמלט  הוא 
לבין  בינו  בדו־קרב  המלחמה  את  לסיים  ומציע  להצטדק  מבקש  הנבוך  פריס 
הצדדים  ושני  יחדל  הטבח  תיפסק,  המלחמה  בהלנה,  יזכה  בקרב  המנצח  מנלאוס. 

בשטח.  ליישמו  ויוצא  לרעיון  נלהב  הקטור  אחים.  ברית  יכרתו 
תמונת  את  )וראו  בחדרה  ואורגת  היושבת  להלנה  מגיעה  איריס  ג'   תמונה 
בעליה.  שני  בין  להתרחש  העומד  הדו־קרב  על  לה  ומספרת  באודיסאה(  פנלופה 
הטרויאנים  דבר.  ייפול  כיצד  לראות  טרויה  בחומת  סקאיה  שער  אל  ממהרת  הלנה 
מגלים  זאת  עם  אך  ראשם,  על  שניחת  באסון  אותה  מאשימים  למראה,  מתלחשים 
לדעת  ומבקש  לצדו  אותה  מזמן  פריאמוס  האלוהי.  יופייה  לנוכח  למעשה  הבנה 
בפורענות  חלקה  על  מתנצלת  הלנה  הקרב.  בשדה  האכאים  בֶקרב  מי  הוא  מי  מפיה 

האכאים. גיבורי  במוצאות  המלך  את  ומשכילה  העיר  על  שירדה 
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דמו  את  שופך  והיה  נפשו,  שנוא  על  בנקל  גובר  מנלאוס  דו־קרב.  ד'   תמונה 
של  קסדתו  על  מנחית  שהוא  במהלומה  למשל  כך  מלמעלה.  התערבות  אלמלא 
פריס, לא הקסדה כי אם החרב מתנפצת לרסיסים. לאחר מכן, כאשר לכד את יריבו 
באד  פריס  את  מעלימה  למקום,  ממהרת  אפרודיטה  למוות,  לחונקו  וביקש  בצווארו 
ִניחֹוַח  ּטֹות ָהָרוּוי ּבְ ערפל מעיני מנלאוס, ומביאה את הגבר הפצוע קלות "...ַלֲחַדר ַהּמִ

ָנִעים."
נרגז  שיח  מנהלים  והשניים  הלנה,  את  גם  המיטות  לחדר  ושלחה  שטרחה  לאחר 
ּתֹו  ְוִאׁשְ ב  ּכָ ִמׁשְ ַעל  ְוָעָלה  ר  ּבֵ ּדִ ְך  "ּכָ לה פריס את תשוקתו אליה:  משהו שבמהלכו מגלה 
ַנִים...". כאן קוטע המחבר את  ְ ַהּשׁ ַיַחד  ּבְ ְכבּו  ף ׁשָ ׁש ְמֻגּלָ ְרּגָ ּדַ ְך ַעל  ּכָ ה  ִהּנֵ ָרה ַאֲחָריו.  ּגְ ּפִ לֹא 

בהמשך. שיגיע  הסוער  המשגל  תמונת  את  לרקום  הקורא  של  לדמיונו  ומניח  התיאור 
מנלאוס,  ואילו  הביניים.  בקרב  והמושפל  המובס  של  התנחומים  פרס  אפוא  זהו 

מזעם:  נפשו  את  יודע  לא  המנצח, 

ָהמֹון, ּבֶ ִמְתרֹוֵצץ  ָעה  ּתָ ֶפֶרא  ּכְ מֹוהּו  ּכָ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ַאְך 
ָהֵאִלים. מּות  ּדְ ן  ּבֶ ַאֲחֵרי  ר  ּתָ ַסְנֶדר,  ָאֶלּכְ ַאַחר  ׁש  ְמַבּקֵ

ִרית ּבְ ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ְולֹא  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ין  ִמּבֵ ִאיׁש  ֲאָבל 
(452( ַסְנֶדר.      ָאֶלּכְ ֶנֱעַלם  ְלֵהיָכן  לֹו  לֹוַמר  ָיָדיו  ּבְ ָהָיה  לֹא 

ה־19  המאה  בשלהי  לשיאו  שהגיע  הימים  משכבר  שבוויכוח  להוסיף  הדין  מן  כאן 
של  ביטוי  האפית  בשירה  לראות  המבקשים  בין  הקודמת,  המאה  של  ובראשיתה 
לטובת  מפורשות  נוטה  ג'  ספר  יחיד,  יוצר  בגאון  המצדדים  לבין  העממי  הקולקטיב 

היוצר.  הגאון 

�פר ד' 
הראשון  הקרב  לתיאור  ובעקבותיה  הנשק  שביתת  להפרת  בעיקרו  מוקדש  ד'  ספר 
העלילתי,  קיומה  תכלית  את  ליצירה  המעניק  משקל  כבד  נושא   – הצדדים  בין 
הוא  הספר  של  הסגנוני  עיקרו  זאת,  עם  זה.  בשלב  להיפסק  עליה  היה  כן  שאלמלא 

האיליאדה. את  המאפיינת  תכונה  דווקא  לאו  שבו,  ההומוריסטי  בהיבט 

I. האלי� ובני תמותה – ההיבט הפרודי

ברמה  הנשק  שביתת  להפרת  ההחלטה  א.  תמונות.  בשתי  ביטוי  לידי  בא  ההומור 
שרטת  בשל  אחיו  של  הקרב  מותו  על  אגממנון  של  הפתטי  נאומו  ב.  האולימפית. 

בגופו. קלה 
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שנחתם,  הנשק  שביתת  מהסכם  רצון  שביעות  מביע  זאוס  האלים  במשתה  א. 
באומרו: הומני  פן  בו  מוצא  ואף 

ָחְרָמה? ּוִמְלֶחֶמת  ָמֶות  ְנַאת  ׂשִ ְלחֹוֵלל  ֲהָנׁשּוב 
(16( ים?      ָהַעּמִ ֵני  ׁשְ ֶאת  ִנְקׁשֹר  ְיִדידּות  ְבִרית  ּבִ א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

מחליט  האלים  ואבי  ולחוץ,  הפה  מן  מילים  אלא  אלו  שאין  מסתבר  במהרה  אולם 
על  לשמור  המקפידה  לאפרודיטה  שבניגוד  כך  על  אותה  עוקץ  הוא  באשתו.  להתל 
את  מזניחה  מנלאוס,  על  חסותה  את  לפרוש  החייבת  הרה,  הנה  חסותה,  בן  פריס 
עצה  ובעלה  האישה  מטכסים  שכך,  כיוון  הקרב.  בשדה  לו  האורבות  לסכנות  הגבר 
העילה  ההדדי.  והקטל  הקרב  קלחת  אל  שמתחת  התמותה  בני  את  להשיב  כיצד 
מנלאוס.  של  בירכו  הפוגע  פנדרוס  של  מקשתו  חץ  תהיה  הנשק  שביתת  להפרת 
על  בא  והכול  נעשה,  הדבר  המשימה,  לביצוע  הרגליים  קלת  אתנה  את  משגר  זאוס 

הספר.  של  השני  חלקו  מוקדש  שלתיאורה  חורמה  במלחמת  בשלום  מקומו 
זעם  נמלא  זאת,  רואה  אגממנון  ירכו.  על  קולח  והדם  קלות  נפצע  מנלאוס  ב. 
על  קינה  והעיקר,  נקם  הבטחת  בטרויאנים,  עלבונות  להטחת  המוקדש  נאום  ונושא 
ַאְדָמָתם  ּבְ "ַיְרִקיבּו  נוכריה:  בארץ  יינטש  החרפה  למרבה  אשר  אחיו  של  הצפוי  מותו 

היום:  ובבוא  עולם  חרפת  תכסה  עצמו  אגממנון  את  ַעְצמֹוֶתיָך..." 

רֹוֵמס  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ֵני  ִמּבְ ַחץ  ׁשַ "ּוֶבן 
(177( ֶמֶנָלאֹוס..."      ל  ׁשֶ ִקְברֹו  ֶאת  ּסֹות  ַהּגַ ַרְגָליו  ּבְ

זה, כאשר אגממנון מפליג בפתוס המתלהם, הלובש עתה היבט פרודי, מעיר  בשלב 
לדאגה. מקום  ואין  בלבד  שטחי  הוא  שהפצע  מנלאוס  לו 

II. עוד על הנפשות הפועלות

 – היכרותנו  את  מעמיק  והמחבר  למערכה,  להכנות  מוקדש  הספר  של  השני  חלקו 
המוכרות  הפועלות  הנפשות  מן  כמה  עם   – הגייסות  את  העורך  אגממנון  מפי  זאת 
לקורא ואשר ילוו אותנו עד סופה של האיליאדה. כך שני האיאסים, כך נסטור הזקן 
עברו,  ימים  ניסיון  על  הנסמכים  הנמלצים  בנאומיו  הגייסות  רוח  את  לעודד  המיטיב 
הספר  וגיבור  העז  העלם  דיומדס,  ולבסוף  ְחּבּולֹות",  ּתַ רֹב  ּבְ ַהּנֹוָדע  "אֹוִדיֶסאּוס  כך 
ובסיפורי  המיתולוגי  העבר  אל  בנסיגות  רבים,  בדימויים  מלוות  הפגישות  הבא. 

כולה. היצירה  לאורך  הקוראים  את  שילווה  מוטיב  משפחה, 
מייגע,  ברצף  אותנו  ילוו  שתיאוריה  המערכה  נפתחת  הספר  של  סופו  לקראת 

בנוסח:  שורות,  אלפי  פני  על  עצמו  על  החוזר 
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יִדים,  ַהּגִ ֵני  ׁשְ ֶאת  ְוָקְרָעה  ָהֶעֶצם  ֶאת  ָקה  ִרּסְ "ָהֶאֶבן 
ָאָבק.  ּבְ ִמְתּגֹוֵלל  ן  ַרְקּדָ ַאּפְ ָצַנח  יֹוֶרס  ּדְ ַאְרָצה 

צּוַע,  ַהּפָ ְזרֹועֹוָתיו  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ַהּטֹוִבים  ֵרָעיו  ֶאל  יט  הֹוׁשִ
ירֹוס...  ּפֵ ֵאָליו  ק  ִזּנֵ ְכֵבדּות...  ּבִ ם  ֵ ִמְתַנּשׁ

ּבּור.  ּטַ ּבַ ְטנֹו  ּבִ ֶאת  ף  ּסֵ ׁשִ ַהֲחִנית  ּוְבחֹד 
ֵעיָניו...  י  ּתֵ ׁשְ כּו  ְוָחׁשְ ָהָאֶרץ  ֶאל  ֵמָעיו  ֵני  ּבְ כּו  ּפְ ִנׁשְ

ּוָפַגע ֲחִניתֹו  ֵהִטיל  ֵמֵאיטֹוְלָיה  ָהִאיׁש  ּתֹוַאס,  ַאְך 
(529( ָהרַֹמח...       חֹד  ֵראֹוָתיו  ָקַרע  ירֹוס,  ּפֵ ל  ׁשֶ ָחֵזהּו  ּבְ

�פר ה'

הָארי�טיאה של דיומד�

לגדול  זה  בשלב  ההופך  דיומדס  של  האריסטיאה  פרשת  עומדת  הספר  של  במרכזו 
נצרף  אם  זאת  עצמו.  הקטור  ועל  טלמון  בן  איאס  על  אף  העולה  האיליאדה  גיבורי 
א.  עיקרים:  שני  עוד  שמאל  ועל  ימין  על  הקוטל  החיל  בן  של  הגבורה  עלילות  אל 
העשוי  "גיבור  התואר  אכן  מרבב.  הנקייה  אישיותו  ב.  אלמוות  בבני  לפגוע  נכונותו 

לאיש.  יאה  חת"  ללא 
הקטור,  של  קורבנותיהם  על  אמנם  עולה  אינו  מידו  הנופלים  החללים  מספר 
ברומח  שליטתו  אמנות  כלוחם,  תכונותיו  אולם  פטרוקלוס,  ואף  איאס  אכילס, 

עמם. אחת  בשורה  אותו  מעמידים  ביריביו,  עורך  שהאיש  והחלק  החד  והקטל 
הגם  בקרי.  עמם  וללכת  האולימפוס  בשוכני  לפגוע  בנכונותו  הוא  ייחודו  ואולם 
דיונה  של  דבריה  את  בנידון  )וראו  המיתולוגיה  בסיפורי  כבר  אירעו  דומים  שמקרים 
ושבה  החוזרת  באיליאדה  ויחיד  אחד  מקרה  זהו  ואילך(,   380 שורות  זה,  בספר 
אינו  זה  כלל  האלמוות.  בני  על  ידם  את  להרים  שלא  התמותה  לבני  באזהרותיה 
בן  אינאס  על  להגן  מבקשת  זו  כאשר  בידה  אפרודיטה  את  הפוצע  דיומדס  על  חל 
חסותה. הפצע הוא שטחי אמנם, אך מלכת היופי מן האולימפוס מקימה קול זעקה 

תלונתה.  את  בפניו  שוטחת  היא  שם  במרום,  אביה  אל  כליל  המומה  ומעופפת 
פציעתה של אפרודיטה היא אך הקדמה למקרה חמור מזה לאין שיעור – נכונותו 
ביניים מול אל המלחמה עצמו, ארס קוטל הגברים. הקרב  דיומדס לצאת לקרב  של 
לעומת  דיומדס  רומחו של  חניתו אך מחטיא,  ייחוד: ארס מטיל את  כל  נעדר  הקצר 
זו  עובדה  שציון  לציין  ולמותר  ארס,  של  בחלציו  היישר  החרפה,  למרבה  פוגע,  זאת 
אינו מקרי. אמנם אתנה היא זו המכוונת את ידו, אולם זוהי שגרה מקובלת בתיאורי 
הקרבות באיליאדה. בדומה לאפרודיטה לפניו, מעדיף גם ארס שלא להשיב מלחמה 
בנו  את  המתעב  זאוס  בפני  צרותיו  את  ומַתנה  לצדו  נרכן  במרומים,  אביו  אל  ונוסק 
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ואף טורח לציין זאת בפניו. תכונה נוספת המקנה לדיומדס את מעמד־העל ביצירה, 
בדרך  נוהג  כדאיות,  חישובי  כל  הנעדר  הגבר  יושרתו של   – לעיל  כפי שצוין   – היא 
ותשובתו  ד'  בספר  אגממנון  בו  שמטיח  העלבונות  )וראו  מכפישיו  כלפי  אף  ארץ 
הדבק  כפרה,  לו  שאין  החטא   – הובריס  של  מצל־צלו  ונקי  דיומדס(  של  המאופקת 

באכילס. וראשונה  ובראש  יותר,  ובמי  פחות  במי  היצירה,  בגיבורי 
ביוהרת שנאתו  המוגף  אכילס  החיובי של  ניגודו  בבחינת  הנו  דיומדס  כן,  כי  הנה 
בספינתו  המסב  הצד  מן  המתבונן  גחמת  את  מסמיך  הוא  שעליה  זו  לאגממנון, 

באנשיו.  האויב  שעורך  בטבח  גלויה  בהנאה  ומתבונן 
גיבורי  את  המלווה  המוות  משלשלת  בשלום  היוצאים  הבודדים  מן  הוא  דיומדס 
התנאי   – מטרויה  הפלדיום  פסל  את  אודיסאוס  עם  יחד  יגנוב  העת  בבוא  היצירה. 
לחורבנה. על מעשהו זה ישליך אותו דנטה אל המעגל השמיני של התופת. דיומדס 
יימנה עם חבורת האכאים בבטנו של הסוס הטרויאני ויככב לצדו של אינאס בשירתו 

שלו. וקרסידה  בטרוילוס  משנה  מעמד  לו  יעניק  שקספיר  ורגיליוס.  של  הגדולה 

�פר ו'

הפגישה ע� אנדרומכה, קרי: גיחה קצרה אל המציאות

אריסטו, המשבח את הומרוס על ערכיה הדרמטיים של האיליאדה, ההופכת לדעתו 
הספרים  אחד  זהו  אולם  זאת,  מציין  איננו  הטרגדיה,  של  מחצבתה  לכור  זה  באופן 
הרצף  את  השובר  שלו,  הדרמטי  ההיבט  בזכות  זאת  כולה.  ביצירה  המרתקים 

סופה.  ועד  מתחילתה  היצירה  את  המלווה  ההדדי  הטבח  של  המונוטוני 
במפורש  הכוונה  וכאן   – תמונות  של  בסדרה  ביטוי  לידי  בא  הדרמטי  המרכיב 

זו. לעומת  זו  מוקצן,  בניגוד  העומדות  התיאטרוני,  במובן  לסצנות 
ונעצר  הצדדים,  בין  ַשמות  ועשיית  טבח  מעשי  של  תמציתי  בתיאור  פותח  הספר 
במאבק בין מנלאוס לאדרסטוס. האחרון מתחנן על חייו בפני מנלאוס בטרם זה מוציא 
וזה  מנלאוס,  של  רחמיו  את  לעורר  קט  לרגע  מצליח  אדרסטוס  בדו־קרב.  נשמתו  את 

בו: וגוער  אחיו  אל  נבהל  הדברים,  את  הרואה  אגממנון,  לספינתו.  לשלחו  מבקש 

ְלַגּלֹות. ַרֲחִמים  ָאִחי,  ֶמֶנָלאֹוס  ָהֵעת,  ִהיא  זֹו  "לֹא 
ָעֶליָך? רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַרֲחֵמי  ֵביְתָך  ּבְ ִנְכְמרּו  ְוִכי 

ֵדינּו, ִמּיָ ָינּוס  ַאל  ֵמֶהם  ִאיׁש  ֲעֵליֶהם,  ָלחּוס  ָלנּו  ַאל 
ִאּמֹו, ֶרֶחם  ּבְ א  ּשָׂ ַהּנִ נֹוַלד,  ֶרם  ּטֶ ׁשֶ ר  ָהֻעּבָ לֹא 

ִאיְליֹון ּבְ ָימּותּו  ַנֲהרֹג,  ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ֶאָחד,  לֹא  ְוַאף 
(60( ְוֵזֶכר."      ָיד  ְללֹא  ְלעֹוָלם,  ִחים  ּכָ ִנׁשְ
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האימים של הטבח ההדדי,  לתיאורי  מוקצן  בניגוד  היא  אף  התמונה הבאה, העומדת 
איש  אכן  רעהו.  על  איש  לדו־קרב  היוצאים  לדיומדס  גלאוקוס  בין  הפגישה  היא 
לשאלתו  השניים.  בין  המתנהל  הארוך  השיח  מן  הקורא  שלומד  כפי  רעהו,  על 
קורות  של  מפורט  בתיאור  גלאוקוס  פותח  יריבו,  במוצאות  המתעניין  דיומדס  של 
משפחתו ועלילות אבות אבותיו. בסופו של דבר מתברר כי השניים קשורים בעלילה 
מרעהו  איש  נפרדים  הם  עתה.  בזה  זה  להילחם  להם  יאה  לא  ולפיכך  עברו  מימים 
ביניהם חניתות לאות רעות. הסיפא הצורם בא בהערת אגב, ממנה  לאחר שהחליפו 
לו  נתן  פרים  תשעים  שערכה  גלאוקוס  של  המופזת  לחניתו  שבתמורה  למדים  אנו 

בלבד.  פרים  תשעה  שערכו  ארד  רומח  דיומדס 
אדם  חיי  אל  הצונן  היחס  רקע  על  דופן  יוצאות  הן  אף  הבאות  התמונות  שתי 

אשתו.  ועם  אמו  עם  הקטור  של  פגישותיו  היצירה:  את  המאפיין 
הקטור  של  רעייתו  צופה  ממנה  העיר,  חומת  על  נערכת  אנדרומכה  עם  הפגישה 
על שדה הקרב מתחת, זאת לאור החשש מתבוסת הטרויאנים. מעמד זה הוא היחיד 
ביצירה כולה המשיב את הקוראים אל מציאות שמחוץ לאימי המלחמה. אנדרומכה, 
בנם העולל בחיקה, עיניה דומעות, וצל קודר של מוות קרב שממנו אין מנוס מרחף 
כי  מדבריה  לומדים  אנו  בנם.  ואת  אותה  ינטוש  שלא  הקטור  בפני  מתחננת  ממעל, 

מלבדו... בעולם  איש  לה  אין 

ָעַלי, ָנא  ַרֵחם  ְך  ּכָ ּום  ִמּשׁ ָהאֹוֵהב.  ִחיד,  ַהּיָ ּוַבֲעִלי 
ִריַח ַהּצְ ל  ִמְגּדַ ּבְ י  ִאּתִ אן  ּכָ ֵאר  ָ ִהּשׁ ֵלְך,  ּתֵ ַאל 

(432( ָך.      ּתְ ִאׁשְ ְוַאְלָמָנה  ִיְהֶיה  ֵננּו  ּבְ ֵמָאב  ָיתֹום  ן  ּפֶ

תהיה  שאשתו  לעובדה  ער  לעפר,  תהיה  טרויה  וכי  קרב  שמותו  היודע  הקטור, 
הבית: משפחות  שפחה  של  מעמד  ייפול  ובגורלה  האכאים  לשלל 

ְך ִלְגִבְרּתֵ נּול  ַעל  אֹוֶרֶגת  אּוַלי,  ַאְרגֹוס  ּבְ ם,  ׁשָ ְוֵאי 
(456( ֵריָאה      ִהיּפֶ אֹו  ֶמֶסִאיס  ֵאר  ִמּבְ את  נֹוׂשֵ ַמִים  אֹו 

הריאליזם  הקסדה,  חבוש  אביו  למראה  בבכי  ופורץ  הנבהל  הילד  ההדדית,  החמלה 
המעשי שבדברי אמו של הקטור, כל אלו כמקשה אחת – שגרה מוכרת מאז ומעולם 
במשפחה הנפרדת מן האב היוצא למלחמה – זוכים באיליאדה חסרת הרחמים – רחמי 

אדם, קל וחומר רחמי שמים – לאותו מעמד דרמטי שעליו עומד אריסטו בחיבורו.
היצירה,  של  המרכזי  המוטיב  מן  בתכניו  הוא  אף  ושונה  דופן  יוצא  נוסף,  מעמד 

הקרב.  אל  לצאת  אותו  ומזרז  בפריס  גוער  שזה  לאחר  הקטור  אל  הלנה  דברי  הוא 
נימה  בעל  בצומת  הנפגשים  נושאים  שלושה  של  מרתק  שילוב  הם  הלנה  דברי 

ג'. בספר  שראינו  כפי  ארוטית, 
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את דבריה אל הקטור פותחת אשת פריס בהלקאה עצמית של מי שהיא העילה 
ַעת..."  ַ ּוְמֻרּשׁ ָפָלה  ׁשְ ה  ְלּבָ "ּכַ ומודה שאין היא אלא  היורד על טרויה,  המרכזית לאסון 

.(345-344( ֵמֶרֶחם..."  ָיָצאִתי  ּבֹו  יֹום  אֹותֹו  ָמִתי  ִנׁשְ ְרָחה  ּפָ "לּו  היה  עדיף  וכי 
של  גערתו  את  הלנה  מקצינה  ג',  מספר  התקדים  פי  על  זאת  אף  השני,  בשלב 
ּבֹו  ״ֵאין  אשר  יוצלח  לא  בעל  לה  שהועיד  המר  גורלה  על  ומצרה  באחיו  הקטור 
ניצב  שפריס  העובדה  עם  המתיישבת  הערה   ,)352( ּבֹו"  ִיְהֶיה  לֹא  ּוְלעֹוָלם  אֶֹמץ  ָלל  ּכְ
היא  הסופי,  ליעד  הקרקע  את  שהכשירה  לאחר  כן,  כי  הנה  מגיב.  ואיננו  בסמוך 
למותר   .)354( יִסי..."  ּגִ נֹוַח,  ּבְ ב  ְוׁשֵ ֵנס  ִהּכָ ּבֹוא  ֶהְקטֹור,  ה,  "ְוַעּתָ מהקטור:  מבקשת 
בתחושה  המקום  מן  ומסתלק  הלנה  של  השקופה  ברשתה  נופל  לא  שהקטור  לציין 

מיאוס.  של 
ואכזרי  והענייני של היצירה, הבא כאמור לעיל בתיאור מדויק  הריאליזם הקצר 
של קרבות ביניים אין ספור, נקטע רק לעיתים רחוקות בהרהור מופשט. אחד מהם, 

גלאוקוס:  של  מפיו  באיליאדה  נאמר  כולה,  ביצירה  ביותר  היפה  לוודאי  קרוב 

 ]...[
ָהִאיָלן. ֲעֵלי  ּכַ מֹוָתם  ּכְ ֱאנֹוׁש,  ֵני  ּבְ ּגֹוַרל  הּוא  ֶזה  ּכָ

יר, ִ ַמּשׁ ָהרּוַח  ַאְרָצה  ָתו  ּסְ ּבַ ֶכת  ּלֶ ַ ַהּשׁ ֲעֵלי  ֶאת 
ִלְפרַֹח.  ַער  ַהּיַ ֲעֵלי  ִבים  ׁשָ ָהָאִביב  ּוְלֵעת 

(149( נֹוָלד.      ֵנהּו  ּוִמׁשְ ָקֵמל  ֶזה  עֹוד  ָהָאָדם.  ּדֹורֹות  ְך  ּכָ

בקצרה  נמסר  )ובאודיסאה(  באיליאדה  לכתב  היחיד  האזכור  כי  לציין  הראוי  מן  עוד 
זה:  בספר 

ְוָעָליו ָידֹו  ּבְ לּוַח  ָהִאיׁש,  ֶאת  ַלח  ׁשָ ִליְקָיה  ֶאל  ן  ּכֵ ַעל 
רֹאׁשֹו,  ַעל  ְרָענּות  ּפֻ ְלָהִביא  ַיֲעָדם  ָזב,  ּכָ ל  ׁשֶ אֹותֹות 

(169( ְלמֹותֹו...      ְלָהִביא  ְכִליָתם  ּתַ ָלׁשֹון,  ֶכֶפל  ּבְ ְרׁשּוִמים 

�פר ז'

הדו�קרב 

ראינו  כמותם  עלילה  שיאי  ונעדר  העלילה,  ברצף  מקשרת  חוליה  אך  הנו  זה  פרק 
בספרים ג' וו'. תרומתו העיקרית היא בשני הדו־קרבות המתרחשים בו ובהם תיאור 
לכל  דומות  וכמעט מילה במילה, תמונות  חדגוני  ברצף  מפורט של המאבק שיַלווה, 

האיליאדה.  של  אורכה 
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ניתן לחלק את קרב הביניים לשורה של שלבים, רובם, אך לא כולם, מאופיינים 
שלפנינו: בדוגמה 

שלבי הדו�קרב

פי  על  בפירוט,  המתואר  נשקו  את  חוגר  הלוחמים  משני  אחד  כל  החגור.  שלב    1
ִשריית  סוס,  ׂשער  טוטפות  ועליה  ארד  כולל קסדת  הציוד  מזה שלפנינו.  רב  רוב 
נוסף לכך במצחות שוקיים  וחרב. האכאים מצטיינים  ארד, חנית או שתיים, מגן 

קשת. אוחזי  גם  יימצאו  בריתם  ובני  הטרויאנים  ובין  נאות, 
עֹורֹות  ְבָעה  ׁשִ ה"ָרפּוד  איאס  של  ָמגנו  בתיאור  המחבר  מאריך  שלפנינו  במקרה   
ׁשֹור" )220(, ואף מציין את שמו ומקום משכנו של בעל המלאכה, חרש המתכת 

המגן. את  שהכין 
איאס  של  המדויק  תיאורו  בא  זה  במקרה  קרב.  אלי  הששים  של  חיצוני  תיאור    2

האכאים.  לב  את  ומעודד  הטרויאנים  על  המאיימת  בהופעתו  חיתתו  המפיל 
פועלם  החיל את  בני  שני  במהלכו מהללים  על עצמו,  החוזר  תיגר. טקס  קריאת    3
קורה  שאכן  כפי  היריב,  של  בלבו  חרדה  לעורר  מנת  על  זאת  הקרב,  בשדה 
להציג  מיטיב  שאיאס  האימים  מצגת  לנוכח  הקטור  של  לבו  רך  בו  זה,  במקרה 
בדברי  כגמולו  לאיאס  ומשיב  מותניו  את  הקטור  מַשֵנס  בתשובתו  אולם  בפניו. 

לניצחון. זהירה(  )בלשון  ותקווה  לעג 
חוד  את  במגן  להדוף  הלוחמים  רוב  מצליחים  זה  מכריע  בשלב  הרומח.  הטלת    4
חנית הארד. זאת למֵעט המקרים בהם כוחו של המטיל יוצא דופן והרומח מצליח 
כך  המתגונן.  של  לבשרו  ולחדור  העורות,  שכבת  ואת  הארד  את  במפולש  לנקב 
חניתו  אולם  איאס  של  במגנו  נעצרת  הקטור  של  חניתו  שלפנינו.  במקרה  קורה 

הקטור:  של  מגנו  את  חודרת  איאס  של 

ֶבת ַמְחׁשֶ ְמֶלאֶכת  ּבִ ָהְרקּוָעה  ְרָיה  ִ ַהּשׁ ֶאת  קֹוֵרַע 
ֶבר ַהּגֶ ַאְך  ָמְתָניו.  ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ יָה,  ְחּתֶ ִמּתַ ִליָמתֹו  ּגְ ְוֶאת 

(254( ֶות.      ַהּמָ ֵמאֶֹפל  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ט  ִמּלֵ ְך  ּכָ ָנָטה,  ה  ּדָ ַהּצִ

האיש. של  סופו  זה  היה  הצדה,  המכריע  ברגע  הקטור  נטה  אלמלא  ואכן,   
לא  אך  השנייה,  חניתו  את  אחד  כל  נוטל  הוכרע,  לא  הקרב  זה  שבשלב  כיוון   

אפס. מטווח  לדוקרו  בניסיון  האויב  על  עט  אם  כי  מרחוק  אותה  מטיל 
ראו  )להרחבה  בדימוי  שימוש  רוב  פי  על  המחבר  עושה  זה  בשלב  הדימוי.    5
וחזיר  הארי  ובראשן  הפרא  חיות  מעולם  הלקוח  במבואות(  באיליאדה״  ״הדימוי 

הקיצור: בתכלית  כי  אם  שלפנינו,  במקרה  מככבים  שניהם  הבר. 

BOOK א ךרכ.indb   67 08/10/2015   13:48:05



איליאדה – כרך א׳
68

 ]...[
ֲחִניתֹו, ֶאָחד  ל  ּכָ ָנְטלּו  יֵדיֶהם  ּבִ ֲאַזי  ַנִים  ְ ַהּשׁ

ֶרף ַהּטֶ ַעל  ֶהָעִטים  ם  ּדָ ְצֵמֵאי  ֲאָריֹות  זּוג  ּוְכמֹו 
(257( ֵרֵעהּו.      ַעל  ִאיׁש  ָעטּו  אֹון,  י  ַרּבֵ ר  ּבַ ֲחִזיֵרי  ֵני  ׁשְ אֹו 

כלל  בדרך  עוברים  זה,  בשלב  הכרעה  לנקודת  מגיע  לא  הקרב  אם  והאבן.  החרב    6
מהם  אחד  וזהו   – בלבד  מעטים  במקרים  בחרב.  רעהו  את  איש  לשסף  הִנצים 
– מעדיפים היריבים להשליך האחד בשני את אבני השדה. את השלכת האבנים 
בשל  מכרעת  איאס  של  עדיפותו  שכאן  לדעת  עליו  היה  כי  אף  הקטור,  יוזם 
ממדיו של הנפיל. ואכן, סביר להניח שבכך היה מביא הקטור את הקץ על עצמו 

בלדרים. שני  בידי  פלא  באורח  הקרב  נפסק  אלמלא 
מאחר שהקרב נקטע בשלב השישי, נעדר ממנו שיאו – מהלומת המוות הכוללת   
בידי  הקורבן  חגור  והפשטת  הניצחון  נאום  הגסיסה,  שלב  מדויק,  אנטומי  תיאור 

המנצח. 

דאו� אק� מכינה 

ובכך  לדו־קרב  קץ  לשים  מנת  על  מקום,  משום  השליחים,  שני  של  הופעתם 
מכינה"  אקס  ה"דאוס  לפתרון  אנפין  בזעיר  דוגמה  היא  העלילה,  רצף  את  לקטוע 
אחרת  דוגמה  בחיבורו  אמנם  מביא  אריסטו  בפואטיקה.  אריסטו  מזהיר  שמפניו 
כל  נעדר  המעשה  יותר.  אף  אופייני  שלפנינו  שהמקרה  דומה  אך  האיליאדה,  מן 
כי  במפורש  נאמר  אמנם  מעשה.  לאחר  ולא  לכן  קודם  לא  לעלילה,  הקשר  או  זיקה 
לבני  כך.  זה  אין  אולם   ,)274( ָהַאְלָמֶות"  ּוְבֵני  מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ַעם  "...ִמּטַ באו:  השניים 
לא   – תמותה  לבני  ובאשר  אלה,  מעין  למצבים  משלהם  פתרונות  כידוע  האלמוות 

מעולם.  דברים  היו 

החפיר והחומה

החללים משדה  לאיסוף  שנועדה  וארבע שעות  של עשרים  זמן  לפרק  האש  הפסקת 
מול  האסטרטגי  המאזן  לשיפור  האכאים  בידי  מנוצלת  אחים,  בקבר  וקבורתם  הקרב 
ספינות  מעגן  על  להגן  שנועדו  לה,  סביב  ולחפיר  לחומה  הכוונה  הטרויאני.  האויב 

למדי: מפורט  התיאור  הספינות.  אל  הסמוך  הגייסות  מאהל  ועל  האכאים 

ְלֶהֶבת ַ ַהּשׁ ָעְלָתה  ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ ּכֹוְננּו  ַאִחים  ְוֶקֶבר 
ֵהִקימּו,  ָרם  ל  ּוִמְגּדָ ְוחֹוָמה  ָהָרָחב,  יׁשֹור  ּמִ ּבַ

ִיס. ְוַהּגַ ָהֳאִנּיֹות  ְלָמֵגן  בֹוִהים  ּגְ ִלים  ִמְגּדָ
ְדָרׁש, ּנִ ּכַ ַהּתֹוֵאם  ח  ִנְפּתַ ַער  ׁשַ ֵמֶהם  ֶאָחד  ּוְבָכל 
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ּבֹו. ֲעבֹר  ּתַ ּה  ְלַדְרּכָ ַהּיֹוֵצאת  סּוִסים  ֶבת  ֶמְרּכֶ ְלַמַען 
ּוְרָחָבה, ה  ֲעֻמּקָ ָחְפרּו  ָעָלה  ּתְ ַלחֹוָמה  ִמחּוץ 

(441( ָסִביב.      יפּוָה  ִהּקִ ּדֹוְקָרִנים  ת  ְמֻרּבַ ּוְבָגֵדר 

על  המגן  שחומת  להניח  קשה  אך  בפרך,  עמלו  שהאכאים  אמנם  מציין  הכתוב 
תרבות  של  הריאליסטי  ההיבט  לא  אולם  אחד.  קצר  ביום  נבנתה  ושעריה  מבצריה 
החומר חשוב במקרה זה, אלא עצם ציון העובדה שתבוא בהמשך לידי ביטוי בקרבות 

והחפיר.  החומה  סביב  מדם  ועקובים  ארוכים 

�פר ח'

I. דיומד� – המש� הארי�טיאה

נפשו  אירוע קצר המדגיש את אצילות  דיומדס בא על רקע  המשך האריסטיאה של 
והסתבכו,  מידיו  נפלו  המושכות  מחץ,  נפגע  נסטור  של  מסוסיו  אחד  הגבר.  של 
הרואה  דיומדס,  חלל.  רגע  כל  ליפול  עלול  המגן  חסר  והישיש  נבהלים,  הסוסים 
לנסטור.  לסייע  בו  ומאיץ  לנסטור  קרוב  הרוכב  לאודיסאוס  קורא  מרחוק,  הדבר  את 
ֵלט  ּמָ ּתִ "ְלָאן  בו:  גוער  דיומדס  מסרב.  הספינות,  אל  ברכבו  הנמלט  אודיסאוס,  אך 
לציין  למותר  הזקן.  של  בידיו  לסייע  ויוצא   )95( ְבָהל?"  ַהּנִ ָהמֹון  ּבֶ ֵלב  מּוג  ּכְ ּוְכמֹוְתָך 
מעשהו  העמדת  כן  כי  הנה  האכאים,  במחנה  הגיבורים  בכירי  עם  נמנה  שאודיסאוס 
בקרב  מעמד־על  לראשון  מעניקה  הלבב  מוג  אודיסאוס  מול  דיומדס  של  האציל 
דופן בשלב  יוצא  הוא  דיומדס על הקטור עצמו, מעשה שאף  ֵיצא  האכאים. בהמשך 

האויב. על  חיתתו  את  הקטור  מפיל  שבמהלכו  האכאים  תבוסת  של  זה 

II. טאוקרו� – הארי�טיאה בהיפוכה

בעוד ספר זה שב כאמור אל מעללי גבורתו של דיומדס ומהווה אפוא מעין השלמה 
שנמצא  כולה  ביצירה  והיחידה  האחת  הפעם  זו  ו',  מספר  הגיבור  של  לאריסטיאה 
את  ממנו  למנוע  ניתן  לא  האריסטיאה,  לעקרונות  ניגוד  הוא  כי  אף  אשר  לוחם  בה 
בני  של  שורה  לגיסותיו,  הקשה  זו,  בשעה  בקשתו  הקוטל  האכאים  גיבור  הילת 
במקום  כי  אף  ככתוב,  בתחבולות,  מלחמתו  את  עושה  הוא  הטרויאני.  בצד  חיל 
בן טלמון, אחיו למחצה. איאס הנפיל  אחר. התחבולה היא שיתוף פעולה עם איאס 
הַקשת  יכול  זה  באופן  טאוקרוס.  של  ראשו  על  פורס  הוא  שאותו  ענק  במגן  מחזיק 
המאלץ  הקרב  בתהפוכות  תלוי  להיות  מבלי  היטב  ולכוון  לִחציו  יעד  לעצמו  לבחור 
את היורה לפעילות נחפזת הפוגעת בדיוק הירי. ואכן, טאוקרוס עושה את מלאכתו 

הירי.  במלאכת  ממשיך  וזה  במגן  אותו  ומכסה  איאס  שב  שירה  לאחר  נאמנה. 
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המתואר  הגבורה  לעקרון  בניגוד  עומדת  זו  מלחמה  ששיטת  לציין  למותר 
החשיבה  ברובד  בעיקר  אלא  הצבאי  התחכום  במישור  רק  איננה  החריגה  באיליאדה. 

זמנו.  את  מקדים  טאוקרוס  זה  במובן  הצבאית. 

III. הומור

בני  מקרב  כליל  נעדר  הוא  זו.  יצירה  של  סגולותיה  עם  נמנה  דווקא  לאו  ההומור 
היחסים  במערכת  ובעיקר  האלים,  בהתנהלות  למצוא  נוכל  ממנו  מעט  אך  תמותה, 
השמלות  רודף  לחיי  צדק,  של  רבה  במידה  יורדת,  הרה  לאשתו־אחותו.  זאוס  בין 
מעשיו.  על  מחיר  לשלם  יידרש  לא  שלעולם  שיודע  מי  הורגל  להן  בגחמות,  הגדוש 
יחס  הוא   – תכלת  שכולה  טלית  דווקא  לאו  היא  אף   – הרה  אל  יחסו  כן,  כי  הנה 
והרה  אתנה  ואשתו,  בתו  כי  לו  שנודע  לאחר  למשל  כך  משועשעת.  סלחנות  של 
נוזף קשות באתנה ומבטיח  חורשות מזימה להפר את פקודתו ולסייע לאכאים, הוא 
ִנים  ׁשָ ר  ֶעׂשֶ ץ  ִמּקֵ ש"ֲאִפּלּו  קשות  כה  יהיו  בגופן  והחבטות  לארץ  אותן  ישליך  כי  לה 
 .(405-404( ֲאחֹוֵלל"  ָרִקים  ַהּבְ ֵאׁש  ּבְ ׁשֶ גּוָפן  ּבְ ָצִעים  ַהּפְ ל  ּכָ ֶאת   / ּתּוַכְלָנה  לֹא  א  ְלַרּפֵ
זֹו  ֵהן  י  ּכִ  / ף,  ֶאְתַאּנֵ חֹות  ּפָ ֶהָרה  ּבְ אּוָלם   ..." ומוסיף:  זאוס  שני מסתייג  בהרהור  אולם 
)408-407(. במקום אחר מעיר לה בן קרונוס  ֵזרֹוַתי"  ּגְ ל  ּכָ ל ֶאת  ְלַסּכֵ ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ִמיד  ִמּתָ

אותו.  מאשר  טוב  הסוסים  את  מאביסה  שהיא 

IV. שלושה דימויי� 

1. משיכת חבל

הניצחון  מאזני  את  להטות  שהחליט  לידיעתם  ומביא  האלים  מועצת  את  מזמן  זאוס 
לצד הטרויאנים. על מנת לתת לדבריו יתר תוקף הוא מוסיף ומציין כי אם הדבר לא 
נושא חן בעיני מי ממאזיניו, ידע אבי האלים לטפל בו כנדרש: "ָקׁשֹות אֹוִכיַח אֹותֹו... 

ָהֶדס..." )14-12). ּבְ ִליֶכּנּו... ִלְתהֹום ַצְלָמֶות  ְרָטרֹוס ֶהָעמֹק ַאׁשְ ֶאל אֶֹפל ֵאיַמת ַהּטַ
ממאזיניו:  רבים  בעיני  חן  נושא  אינו  הרעיון  כי  היטב  לו  שידוע  כיוון  אולם 
את  המציג  משעשע  בדימוי  דבריו  את  מחזק  הוא  היתר,  בין  ואתנה  הרה  פוסידון, 

הבא: הניסיון  את  להם  ומציע  האלמוות,  בני  יתר  כל  על  הפיזית  עדיפותו 

ַוֲאַזי  ְרכּו,  ּכִ ָלָאֶרץ  ַמִים  ָ ִמּשׁ ָזָהב  ֶלת  ְלׁשֶ ׁשַ
ָהֵאלֹות,  ְוָכל  ָהֵאִלים  ֶכם,  ּלְ ּכֻ ה  ַמּטָ אֹוָתּה  כּו  ִמׁשְ
רֹום ִמּמָ ִלְמׁשְֹך  ֶזאּוס  ֶאת  ַיְדֶכם  ּבְ ַיֲעֶלה  לֹא  ַאְך 

ֲעַמְלֶכם.  ִיְהֶיה  ַרב  ָמה  ִהיא  ְוַאַחת  יו,  ְחּתָ ּתַ ָהָאֶרץ  ֶאל 
ַיַחד  ם  ּגַ ְוָהָאֶרץ  ם  ַהּיָ ֶאת  ֲאִני  י  ָחַפְצּתִ לּו  ַאְך 

(24( ָנֵקל.      ּבְ ָיִדי  ּבְ עֹוֶלה  ָבר  ַהּדָ ָהָיה  ִלְמׁשְֹך,  ְלַמְעָלה 
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2. הנשר והעופר

מעשה  הטרויאנים,  מניצחון  חושש  הוא  שכן  לאכאים  לסייע  מחליט  ההפכפך  זאוס 
הגייסות  בטרם  לא  אולם  טרויה,  את  להחריב  הטווח  ארוכת  תוכניתו  את  שישבש 
יטבחו אלו את אלו לשמחת לבו של אבי האלים, הגוער אמנם בארס הלא מתוחכם 

בהרבה. ממנו  גרוע  זה  במובן  אך 

לֹו ְוָנַתן  ָעָליו  ִרֵחם  ְוָהָאב  ּוָבָכה,  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ֶחֶרב.  ְלִפי  ִיּפֹל  לֹא  ע,  ׁשַ ִיּוָ ַעּמֹו  י  ּכִ ָהאֹוֵמר  אֹות 

ָהאֹותֹות,  ין  ּבֵ ׁשֶ ַהּטֹוב  ר,  ֶנׁשֶ ֵאָליו  ר  ּגֵ ְוׁשִ ד  ִמּיָ ָקם 
ֶרֶגל,  ת  ַקּלַ ה  ְצִבּיָ ִהְמִליָטה  ׁשֶ ְטָפָריו,  ין  ּבֵ ְועֶֹפר 

 (249( ָהעֶֹפר...  ֶאת  ָהעֹוף  ִליְך  ִהׁשְ ָנָאה  ֶזאּוס  יַמת  ּבִ ַעל 

בהשלכת  כן  כי  הנה  לקורבן.  משל  הוא  והעופר  זאוס,  של  סמליו  עם  נמנה  הנשר 
אין  כנדרש,  עולה  לו  שיעלו  זמן  שכל  האלים  אבי  מרמז  זאוס",  "בימת  על  העופר 

לבם. את  מעודד  והמעשה  היטב  זאת  מבינים  האכאים  לחשוש.  ממה  להם 

3. אש המדורות המשולות לכוכבי�

כל  סביב  חיל  בני  חמישים  למדורות,  סביב  הטרויאנים  בישיבת  מסתיים  הספר 
ואלו:  מדורה, 

ַהר ַהּסַ ְסִביב  ּכֹוָכִבים  מֹו  ּכְ
ֶהָחָלל  ּדֹוֵמם  ְלֵעת  סּוף  ַהּכָ אֹורֹו  ֶאת  ַהּזֹוֶרה 

ַמִים ָ ַהּשׁ ְרֵמי  ּגַ ּוְבבַֹהק  ב,  ֵ ְלַנּשׁ רּוחֹות  ְלָנה  ְוֶתְחּדַ
ָבעֹות,  ְוַהּגְ ֶהָהִרים  יֵאי  ׂשִ ָהרֹוֶאה  ְלֵעין  ּבֹוְלִטים 

רֹום  ַהּמָ ּכֹוְכֵבי  ִתים  ִנּצָ ָהָרִקיַע  ּוְבֶמְרֲחֵבי 
(559( ָאחּו...      ּבָ ָהֵעֶדר  רֹוֵעה  ל  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ְרִניִנים  ַהּמַ

כל  הדממה,  הכסוף,  אורו  את  הזורה  הסהר  הלילה,  שלוות  של  הפסטורלי  הדימוי 
רצח  חמת  של  האימים  לתיאורי  הכבדה,  הקרב  להמולת  חריף  בניגוד  עומדים  אלה 

וקודמו.  זה  ספר  הגודשים 

�פר ט'

השליחות אל אכיל� – מילי�, מילי�, מילי�

או  עידוד  בדברי  כולה  האיליאדה  לאורך  השני  כחוט  העוברת  הנמלץ  הנאום  תורת 
בל  הכרח  ומרוכזת.  שיטתית  להצגה  זה  בספר  זוכה  הגייסות,  מצביאי  של  גערה 
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בניסיון  אכילס  של  פיוסו  והיא  הפרק,  על  העומדת  הרגישה  הסוגיה  לאור  יגונה 
גיסותיו  שנוחלים  תבוסות  של  שורה  לאחר  זאת,  בטרויאנים.  המלחמה  אל  להשיבו 

צבאו.  ואלופי  הקטור  מידי  אגממנון  של 
המציע  אגממנון  של  התבוסה  נאום  הוא  הראשון  נאומים.  בשלושה  פותח  הספר 
הביתה.  ולשוב  לספינות  לעלות  הקרב,  בשדה  התבוסות  שורת  ולנוכח  אנחה  בקול 
הפוסל  המתלהם  נאומו  את  ונושא  בקודמו  גוער  רגליו,  על  מזנק  דיומדס  אחריו 
השניים  דברי  לאחר  לקרב.  לצאת  ודורש  אגממנון  של  טיעוניו  את  וכול  מכול 
הוא  היועצים,  גדול  של  השקולה  הרצאתו  באה  מובהק,  דרמטי  קונפליקט  המציגים 

גרניה. איש  הזקן,  נסטור  יועץ,  פלא 
כדבריו שהרי  השניים  בין  הפער  על  לגשר  מבקש  נסטור 

ֶבר ַהּגֶ הּוא  ְוַאְכָזר  ם  ּדָ ְצֵמא  ַע,  ּופֹוׁשֵ ְלַעּמֹו  אֹוֵיב 
 (64( ַעּמֹו.      ֶקֶרב  ּבְ ְוִלְזרֹות  ְלחֹוֵלל  ְמָדִנים  ֶהָחֵפץ 

זו, שיש בה מקריאת התיגר על  ולפיכך קורא נסטור לזמן מועצה לדיון במצב. עצה 
בשיקול  אך  בנחישות,  אמנם  נאמרת  אגממנון,  והמלך,  הגייסות  מצביא  של  מעמדו 

העליון. המפקד  של  זעמו  את  מעורר  שאינו  דעת 
על  אכילס  את  לפייס  מציע  הוא  בו  עצמה,  במועצה  נסטור  של  הקצר  נאומו 
המפליג  עצמו  אגממנון  של  להרצאתו  מבוא  אך  הוא  הקרב,  שדה  אל  להשיבו  מנת 
האכאים  מצביא  מגיע  חטא  על  שהכה  לאחר  אכילס.  של  לבו  את  לקנות  בנכונותו 

ליריבו: לחלק  נכון  שיהיה  המתנות  רשימת  והוא  העיקר,  אל 

ִהְנִני מּוָכן  י,  ְלּתִ ִנְכׁשַ י  ִלּבִ ַרַהב  ּבְ ִאם  ְואּוָלם 
(119( ֵעֶרְך.      ת  ַרּבַ ֲעצּוָמה  ת  ַמּתָ ּבְ ר  ְלַכּפֵ ֲעוֹוִני  ַעל 

שורות   37 פני  על  משתרע  המפורט  ותיאורה  ורבה,  עצומה  אכן  היא  המתת 
ַנע  "...ִיּכָ מאכילס:  דורש  אגממנון  צורמת.  בנימה  מסתיים  הפירוט  אולם  הקסמטר. 
דברי  את  המוסרים  אכילס,  אל  השליחים   .)159( ּלֹו..."  ׁשֶ ַעל  ַנֲעֶלה  בֹוִדי  ּכְ ׁשֶ ְויֹוֶדה 
בהמשך,  שיתברר  כפי  אולם,  זה,  קטע  חוכמתם  ברוב  מעלימים  כלשונם,  אגממנון 

הועיל. ללא 
המשלחת המגיעה אל אכילס מתקבלת בסבר פנים יפות, לבאים מוגשת סעודה 
הדברים.  בהרצאת  פותח  מעולה,  כנואם  בסגולותיו  הנודע  ואודיסאוס,  המלך,  כיד 
החלוקה  פי  על  זאת  הנאום,  תורת  של  מחשבת  מלאכת  להיות  אמורים  דבריו 

הקלאסית. הנאום  בתורת  המקובלת 
ואמורה  למאזין  במחמאות  מתחילה   ,exordium  – האקסורדיום  קרי  הפתיחה, 
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הפנייה,  עילת  את  מתאר   ,narratio  – הנרטיב  המרכזי,  הטיעון  לבו.  את  לקנות 
במקרה זה מצבם הקשה של הגייסות הנזקקים בדחיפות לזרועו הנטויה של אכילס. 
המוסרי  הכורח  את  להציג  נועד   ,confirmatio  – הקונפירמטיו  השלישי,  החלק 
הבן  את  ששלח  אכילס,  אבי  עצמו,  פלאוס  זה  שהיה  העובדה  זה  במקרה  במעשה, 

טרויה. למלחמת 
הנאום  אכילס,  של  תשובתו  הכללים.  כל  פי  על  למופת  נאום  אפוא  לכאורה 
117 שורות, מוקדשת כולה לסירוב סרקסטי להצעתו של  זה –  השני באורכו בספר 
את  שכינה  לאחר  דבריו,  בפתח  מיד  אודיסאוס.  של  מפיו  שהושמעה  כפי  אגממנון 

וחלק: חד  האיש  קובע  ִזּמֹות",  ַהּמְ "ַרב  בתואר  אודיסאוס 

ֶבת ָלׁשֶ ּתֹוִסיפּו  אן  ּכָ ְלַבל  ַהּכֹל  ֶאת  אַֹמר  לּויֹות  ּגְ
ְוא. ָ ַלּשׁ ָפַתִים  ׂשְ ִקים  ּופֹוׂשְ ָעָקר  ַלַהג  ּבְ ים  ַמְרּבִ
ֶבר ַהּגֶ ֶאת  ֲאִני  ְמַתֵעב  ְלָהֶדס  ַער  ַ ַהּשׁ ֶאת  מֹו  ּכְ
ִלּבֹו. ּבְ ה  ִזּמָ ַהּמְ ֶאת  ֲחָלקֹות  ְלׁשֹון  ּבִ יר  ְסּתִ ַהּמַ

(314( ֵעיַני.      ּבְ ַהּטֹוב  הּוא  ׁשֶ ֶאת  ירֹות  ְיׁשִ אַֹמר  ן  ּכֵ ְוַעל 

מודה  הוא  מופת.  נאומי  של  לשון  בחלקת  גס  לבו  אומר.  גם  אומר  אכן  והוא 
יזכה  בה  עולמים  תהילת  על  כי  מלבו  נשכח  לא  אך  לכאן,  אותו  שלח  שאביו 
ושלווים  ארוכים  חיים  יחיה  בביתו  ישב  אם  גיסא,  מאידך  במותו.  ישלם  במלחמה 
כך  על  מודיע  השנייה,  בחלופה  לבחור  מחליט  הוא  גיבורים.  תהילת  שללא  הגם 
שאכילס,  האירונית  העובדה  כמוהו.  ינהגו  הם  שאף  וממליץ  השליחים,  לחבר 
מעניקה  בדבריו,  אותה  המפריך  זה  הוא  הקדום,  ההלני  באתוס  האריסטיאה  סמל 
הגיבור  אנושי הסותר במידת־מה את דמותו החד־ממדית של התגלמות  פן  לדמותו 

ההומרי.
 ,refutatio בשלב זה, אמור לבוא חלקו הרביעי של נאום השליחים, הוא הרפוטציו
של  מפיו  לבוא  אמור  זה  היבט  המקורי.  הנאום  לתוכן  המתנגד  דברי  הפרכת  קרי: 

במלאכתו.  כושל  הדובר  אולם  קשישא,  פויניקס 
שורות,   171 פני  על  משתרע  אכילס,  לדברי  כמענה  הבא  פויניקס,  של  נאומו 
הסוג  מן  הם  ביסודם  דבריו  כולה.  באיליאדה  הארוכים  ומן  בספר  ביותר  הארוך 
בביתו  ישב  הזקן  פויניקס  העבר.  זיכרונות  על  המתרפקים  ישישים  פטפטת  של 
אכילס  על  להשפיע  הוא  במשלחת  תפקידו  בילדותו.  אכילס  את  וחינך  פלאוס  של 
חסרי  לפרטים  במהרה  גולש  הזקן  אולם  השניים.  בין  האישית  הִקרבה  באמצעות 
דבריו  מכאן  המתרחש.  אל  רלוונטיות  בהעדר  הקוראים  את  המייגעים  חשיבות 

הישיש: רת  ַדּבֶ של  האינסופי  הרצף  את  הקוטעים  אכילס  של  הנחרצים 
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ִלְקנֹות ְוֶעֶצב  ֶדַמע  ּבְ רּוִחי  ֶאת  ׁש  ַבּקֵ ּתְ ָנא  ַאל 
ָבר. ַהּדָ ִלְכבֹוְדָך  לֹא  י  ּכִ ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ִליחּותֹו  ׁשְ ּבִ

(614( ֲהפְֹך.      ּתַ ְנָאה  ְלׂשִ ְלָך  ַאֲהָבִתי  ן  ּפֶ ֵהר,  ִהּזָ

כולו,  הספר  את  התופסת  ההידברות  פרשת  את  המסיים  איאס  של  הקצרים  דבריו 
כדי  בהם  אין  לבו,  עם  אשר  את  האומר  חיל  לבן  כיאה  וענייניים,  פשוטים  כי  אף 

האכאים. מחנה  אל  חוזרת  והמשלחת  לגרוע,  או  להוסיף 

�פר י'

דולוניאה או כשל מודיעי� שדה

וקורבנו,  הספר  גיבור  של  שמו  על   ,Doloneia  – דולוניאה  לעיתים  מכונה  י'  ספר 
מעשהו  על  ומשלם  האכאים  במחנה  לרגל  הנשלח  הטרויאנים  מחנה  איש  דולון, 
משורה  סופו  ועד  מתחילתו  המורכב  קודמו,  בין  חיבור  חוליית  מהווה  הספר  בחייו. 
בשדה  ההדדי  הקטל  לשגרת  שאת  ביתר  השב  י"א  ספר  לבין  והרצאות,  נאומים  של 
העלילה;  מבנה   .1 חשיבות:  רבי  מישורים  בשני  חריג  הספר  מזו,  יתרה  הקרב. 

האיליאדה.  על  המקודש  האריסטיאה  אתוס  להיבט  ניגוד   .2

I. מופת ה�יפור הקצר 

מוקדש  כולו  הספר  הנרטיבי.  בגיבושו  הוא  זה  ספר  של  דופן  היוצא  המבני  ההיבט 
והיא סוגיית הריגול, שתידון בהמשך. אולם מצד המבנה  לתופעה חריגה באיליאדה 
ה"הומרי"  היריעה  רוחב  את  לחלוטין  הנעדרת  היטב  מגובשת  לעלילה  עדים  אנו 
אם  ובין  האולימפוס  לאלי  במה  במתן  אם  בין  העלילה,  לגבולות  מעבר  אל  הגולש 
את  והמסיטים  הדמויות  מפי  המסופרים  אגב  ודברי  אלגוריות  דימויים,  בגודש 

המלך. מדרך  העלילה 
מבקשים  הצדדים  ששני  שדה  במודיעין  ועניינה  היטב  מגובשת  העלילה  הפעם 
להשיג באמצעות ריגול במחנה האויב. היוזמה בקרב האכאים באה מפיו של נסטור, 
את  ולבחון  להתגנב  מתנדבים  ואודיסאוס  דיומדס  הקרבות.  ולמוד  הזקן  החיל  בן 
והעלילה,  לצאת,  ונערכים  נשקם  את  חוגרים  השניים  הטרויאנים.  בקרב  המצב 
במהלך של סופר מובהק, עוברת אל מחנה הטרויאנים, שם מתקבלת החלטה דומה, 
האכאים,  גיבורי  לשני  בניגוד  ממש.  מילים  באותן  באיליאדה,  כמקובל  המסופרת, 
ַאְך   / צּוָרתֹו  ֲעלּוָבה  "ָהְיָתה  אשר  דולון  אחד  עלומה,  דמות  הוא  הטרויאני  המתנדב 

.(316( ְמרּוָצה"  ּבִ ָהָיה  ֶרֶגל  ַקל 
למשימה.  להתנדב  ממהר  לא  מלבדו  איש  שכן  מחדל,  ברירת  בבחינת  הוא  דולון 
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כיוון  לצאת.  ונערך  נשקו  את  חוגר  דולון  גם  מנגד,  במחנה  יריביו  לשני  בדומה 
הטרויאנים,  מרגל  את  מזהים  הללו  ואודיסאוס.  דיומדס  אל  המַספר  חוזר  שיצא, 
לו.  הידוע  כל  את  לשניים  ומוסר  נפשו  על  מתחנן  זה  אותו.  ולוכדים  אחריו  דולקים 
בכך הוא סולל את דרכם אל מחנהו, והשניים מצוידים במידע מדויק, עושים שמות 
ובניגוד  בשובם,  נפשו.  את  למלט  דולון  מקווה  בתמורה  לילה.  בשנת  השקוע  באויב 

האומלל.  את  וקוטל  דולון,  על  חומל  אינו  אודיסאוס  שהתקבל,  לרושם 
ספרותית  סוגה  של  הכללים  מיטב  פי  על  הכתוב  קצר  סיפור  לפנינו  כן,  כי  הנה 
ביותר  המוקדם  הקצר  הסיפור  היא  הדולוניאה  כי  לקבוע  מופרז  זה  יהיה  ולא  זו, 

המערב. ספרות  בתולדות 

II. אנטי�ארי�טיאה 

]...[
ּוְדיֹוֶמֶדס, "אּוִליֶסס  ִלי,  יב  ֵהׁשִ ַהּזֹאת,"  ֵאׁש  "ּבָ

ַיַחד  ּבְ ָלֲחמּו  ֵהם  ִרים,  ִמְתַיּסְ ַנִים  ְ ַהּשׁ
ָהעֶֹנׁש." הּוַטל  ֵזֶהה  ו  ַיְחּדָ ֵניֶהם  ׁשְ ְוַעל 

 (57-55 כ"ו,  ספר  התופת,  האלוהית,  הקומדיה  )דנטה,                      

אינו  דנטה  האלוהית.  בקומדיה  ואודיסאוס,  דיומדס  השניים,  את  דנטה  מעניש  כך 
על  משית  שאליגיירי  העונש  כי  שטוען  מי  יש  חלוקות.  זה  בנושא  והדעות  מפרש, 
גנבת פסלה של אתנה מטרויה,  )Paladium( קרי:  בגין מעשה הפלדיום  השניים הוא 

העיר.  של  לחורבנה  סופית  המביא 
לא אחת קובעים גיבורי היצירה כי רק עמידת גבורה ללא חשבון וללא ההיבט של 
וזו לא תינתן  לגיבור המבקש תהילה,  זו הראויה  "בתחבולות תעשה לך מלחמה" היא 
עם  ויחד  זו,  לתפיסה  בעליל  סתירה  היא  בדולוניאה  הריגול  פרשת  מזימות.  לרוקמי 
האכזריות  באיליאדה.  חריג  היא  איאס  של  מגנו  תחת  טאוקרוס  של  המלחמה  שיטת 
לשמה והקטל האין סופי המלווה בתיאורי זוועה הם לחם חוקה של האיליאדה. אולם 
דולון היא מעשה רצח  בין שני הצדדים. הריגתו של  ובמידה שווה  זאת בקלחת הקרב 

כולה.  ביצירה  ויחיד  חריג  מקרה  ולפיכך  אונים,  חסר  אויב  של  לשמו 

ֶרְך,  ַהּדֶ ִמן  ּכָֹחם  ְוֶהְחִליפּו  ם  ַנְפׁשָ יבּו  ְוֵהׁשִ
ְלִתְפֶאֶרת.  ׁש  ְמֻלּטָ ְמפָֹאר  ט  ַאְמּבָ ּבְ ָרֲחצּו 

(577( ּגּוָפם...  ֶמן  ׁשֶ ּבְ חּו  ָמׁשְ ִעי  ְלִמׁשְ ְרחּוִצים  ַוֲאַזי 

הספר בא לסיומו בתמונת מרחץ שדיומדס ואודיסאוס עורכים לאחר שובם. תחילה 
הדעת  מפואר...".  "באמבט  כאמור,  טובלים,  מכן  ולאחר  ים  במי  גופם  את  רוחצים 
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פרשת  שאת  הרי  האפית,  בשירתו  המחבר  שזר  הדולוניאה  סיפור  את  שאם  נותנת 
מאוחר. עורך  עצמו  דעת  על  שהוסיף  ייתכן  חטאים,  שטיפת  בבחינת  הרחצה 

�פר י"א

ָ�� ְ�ֵני ְטר�ָיה וָהָאָכִאי� ��ְקִפי� ְוה�ְרִגי� ֶזה ָ�ֶזה

בשל  היתר  בין  זאת  אכילס,  של  זעמו  עילת  עם  להסכים  היה  ניתן  ט'  ספר  עד  אם 
היוצרות. חלקו הראשון  והופך את  זה  האפיון הבלתי מחמיא של אגממנון, בא ספר 
זוהי  אולם  הדדי  הרג  של  ממושך  רצף  אמנם  הוא  שורות,   600 הספר,  של  והעיקרי 
לכל  תואר  כה  שעד  האכאים  מצביא  אגממנון.  של  האריסטיאה  דבר  של  בעיקרו 
הנעדרת  ומתנשאת  יהירה  כדמות  עוינות,  של  מסוימת  במידה  ואף  באיפוק  היותר 
פותח  הספר  הקרב.  שדה  של  מעורער  הבלתי  הגיבור  עתה  הוא  מנהיגות,  כוח 
הטוטפות  מספר  את  לפרט  רואה  המַספר  המתחגר.  אגממנון  של  מדוקדק  בתיאור 
ֵאׁש  מֹו  "ּכְ ולשריפה  לאריה  נמשל  אגממנון  המגן.  רצועות  מניין  ואת  קסדתו  על 
מגיעים שזאוס  כך הדברים  כדי  עד   .)155( ֵעִצים..."  ׁשֹוֵפַע  ַיַער  ַעל  ַהּנֹוֶפֶלת  ֵרָפה  ַהּשְׂ
זאת  ותחת  אגממנון,  עם  בקרב  יסתבך  שלא  להקטור  למסור  איריס  על  מצווה 

גיסותיו.  רוח  בעידוד  יסתפק 
אגממנון  גבורת  רקע  על  הגיבור.  דמות  על  מוסיפה  היא  אף  המצביא  פציעתו של 
הקֵרבה  התבוסה  לנוכח  נלעגת  גחמה  רדוף  של  שלילי  באור  אכילס  מצטייר  הנפצע, 
שחר.  חסרי  טיעונים  לאור  פחדנות  של  קל  מחשד  אף  להימנע  ואין  בריתו,  בני  של 
הדבר בא לידי ביטוי סרקסטי בעיקר בדבריו של נסטור לפטרוקלוס, המתארים ייסורי 

ספינתו.  על  בניחותא  לו  המשתרע  אכילס  לעומת  הקרב,  מפצועי  בכירים  אכאים 
600, הינו רצף  עם זאת, החלק הראשון והעיקרי של הספר, מתחילתו ועד שורה 

כולה.  ביצירה  ביותר  והארוך  הרצוף  הדדי,  הרג  של  פוסק  בלתי 
מחנה  במרכז  מתייצבת  כשֶאריס  השחר,  עלות  של  קצר  בהיצג  פותח  הספר 

האכאים...

ְמַצְמֵרר  ָאָגה  ׁשְ קֹול  ּבְ ְוֵהִריָעה 
ָהָאָכִאים ֵלב  ּבְ ְמִפיָחה  ַהְקָרבֹות,  ַזֲעַקת  ֶאת 

(12( ים...      ַהחּוׁשִ ְכרֹון  ׁשִ ַעד  ְלָחָמה  ַהּמִ ַלַהט  ֶאת 

בדמות  סימן  שולח  זאוס  החפיר,  ליד  נערכים  הגייסות  נשקו.  את  חוגר  אגממנון 
ליום  הם  אף  נערכים  הטרויאנים  מנגד  בקרב.  רבים  להרוגים  אות  טל מדמם,  טיפות 
ְוהֹוְרִגים  ּתֹוְקִפים  וָהָאָכִאים  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ְך  "ּכָ הכול:  אומרת  הבאה  והשורה  מלחמה, 
פותחת  וכאן  במחזה,  להתבונן  ונכונים  בנוח  מסבים  במרום  האלים   .)70( ֶזה"  ּבָ ֶזה 
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פרטים  בפרטי  מתוארים   )189-90( שורות   100 פני  על  הראשונה.  הקטל  מערכת 
ואגממנון. האחרון, לאחר שקטל על  גיבורי השלב הראשון הם הקטור  מעשי ההרג. 
ובין אם באירוניה חדה,  ימין ועל שמאל, נפצע בידו, והמחבר בין אם שלא במתכוון 

לידה.  צירי  לבין  אטרווס  בן  נתקף  בו  הכאב  בין  השוואה  עורך 

ּכֹחֹו. ֶאת  יׁש  ְוִהּתִ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ַעל  ט  ּלֵ ּתַ ִהׁשְ ַחד  ֵאב  ּכְ
(269( ְלֶפַתע...      ַהּיֹוֶלֶדת  ֶאת  ָדה  ַהּלֵ ִציֵרי  ּתֹוְקִפים  ְך  ּכָ

המבקש  הקטור  בפני  עתה  גלויה  הקרב  וזירת  הספינות,  אל  נסוג  הפצוע  אגממנון 
הוא מזנק קדימה  זאוס.  לכן, בעקבות התרעתו של  להשלים את שלא הספיק קודם 
לסגת  ומעדיפים  למראה  נבהלים  אלה  האכאים.  מיטב  של  מפורטת  רשימה  וקוטל 
היה  תימחה  שלא  החרפה  מן  החרדים  ודיומדס  אודיסאוס  ואולם  הספינות,  אל 
בני  מצד  הפעם  חללים,  רשימת  מופיעה  ושוב  הגייסות,  לב  את  מעודדים  וייסוגו, 
המצב  את  מלווה  והמחבר  רצח,  בחמת  השני  על  אחד  עטים  המחנות  שני  טרויה. 

ציד:  וכלבי  בר  חזירי  של  עליו,  המקובל  נאה  בדימוי 

ּתֹוְקִפים ר  ּבַ ֲחִזיֵרי  ֵני  ׁשְ ּכִ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ֲהמֹון  ּבַ ּוָפְרצּו 
(325( ַאֲחֵריֶהם...      ָהרֹוֶדֶפת  ָלִבים  ַהּכְ ֲעַדת  ֶאת  מֹוָרא  ִלי  ּבְ

במירוץ  מהמר  וכאותו  לעיניו,  המתחולל  בקטל  לו  די  לא  אולם  מאושר,  קרונוס  בן 
סוסים:

ִאיָדה,  ֵמַהר  ֶהם  ּבָ צֹוֶפה  ְקרֹונֹוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ֲאַזי 
(336( ָרב...      ַהּקְ ַלַהט  ֶאת  ה  ִלּבָ

פריס  הטרויאני.  במחנה  אויבים  של  שורה  וקוטל  דיומדס  הבמה  את  תופס  עתה 
נפצע  שדיומדס  כיוון  נאצה.  דברי  ביניהם  מחליפים  והשניים  בקשתו  בו  פוגע 
ומתפנה לטיפול בספינות, תופס את זירת הקרב אודיסאוס. הטרויאנים עטים עליו, 
ימין ועל שמאל. אודיסאוס נפצע בחניתו של סוקוס, אולם  זה קוטל בהם על  אולם 
מעל  רהב  דברי  ונושא  יריבו  את  אודיסאוס  קוטל  בתמורה  בלבד,  שטחי  הוא  הפצע 
אותו  ממשיל  המחבר  טלמון.  בן  איאס  תופס  אודיסאוס  של  מקומו  את  גופתו. 

דֹוָתיו": ּגְ ַעל  ָהעֹוֶלה  ָהר  ל"ּנָ

ְקָרב ֵדה  ׂשְ ּבִ ְוקֹוֵטל  ָחַדל,  לֹא  נֹוָעז,  ַחִיל  ן  ּבֶ ָאַיאס,  ְך  ּכָ
(497( ֶאָחד.     ּכְ ְוסּוִסים  ָבִרים  ּגְ
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70 שורות, והמחבר מדמה אותו לחמור העיקש  איאס ממשיך במעשי גבורה על פני 
הכול. ברגליו  רומס  וזה  מדרכו  להסיטו  מסוגל  איננו  שאיש 

את  לשלוח  המחליט  אכילס  עם   ,600 בשורה  פותח  הספר  של  השני  חלקו 
פטרוקלוס אל אוהלו של נסטור, לברר מי הוא הפצוע שהובא אל האוהל. פטרוקלוס 
ארוכה  דברים  להרצאת  הזקן  מפי  וזוכה  נסטור,  של  אוהלו  אל  בא  בשליחות,  יוצא 
המוחלט  ברובה  ומוקדשת   )803-650( שורות   150 פני  על  המשתרעת  ומפורטת 
הפטפטת  תופעת  את  להדגיש  הבאה  הדברים,  הרצאת  העבר.  מן  מעשיות  לסיפורי 
"ֶזאּוס  כגון המשפט:  יוהרה ושבח עצמי  זקני הדור, משולבת בלא מעט  לה נתפסים 

ֶנְסטֹור." ָהָיה  ָבִרים  ּגְ ּבַ ָהָרם  ֵאִלים,  ּבָ ָהָרם  הּוא 
משדה  עתה  זה  המגיע  הפצוע  ואיריפילוס  פטרוקלוס  בפגישת  מסתיים  זה  חלק 
ילֹוס?"  ֵאיִריּפִ ה,  ֲעׂשֶ ּנַ ּוַמה  ְיִביֵאנּו,  ֶזה  ל  ּכָ "ָאָנה  פטרוקלוס:  של  לשאלתו  הקרב. 
של  לרגליו  נר  יהיה  זה  ֶמסר  התבוסה.  סף  שעל  קשה  מצב  הנשאל  מתאר   )838)
המלחמה  זירת  אל  לשוב  אכילס  את  לשכנע  יבקש  כאשר  הבא,  בספר  פטרוקלוס 

המצב. חומרת  לנוכח 

�פר י"ב

 Noblesse oblige – מער� הגנה – מופת לדו�שיח דרמטי .I

מחנה  על  הטרויאנים  בהתקפת  הראשון  המכריע  השלב  הוא  החומה  על  הקרב 
שהוא  מכאן  הקרב.  משדה  אכילס  של  הרה־האסון  העדרו  את  ומדגיש  האכאים, 
המערכה.  אל  בשובו  שיש  המכרעת  לחשיבות  תזכורת  אחת  ובעונה  בעת  מהווה 
ההווה.  אל  ושב  הנהרות,  אלי  בידי  החומה  חורבן  של  עתידי  בתיאור  פותח  הספר 
את  להדגיש  באה  האלים  בידי  בעתיד  להיחרב  החומה  עתידה  בה  שהקלות  ייתכן 
התמותה  בני  של  הכושל  בניסיונם  הגדול  הקושי  ואת  מזה,  האנושי  העמל  אפסות 

מזה. אותה,  להחריב   – לטרויאנים  הכוונה  הפעם   –
העולה  מלחמה  באפוס  שמדובר  העובדה  אף  על  אלו,20  דפים  מעל  שצוין  כפי 
ההיבט  בספרות המערב,  אפית אחרת  כל שירה  על  הקרבות  בפירוט  והן  בהיקפו  הן 
היחיד המציג  דופן  היוצא  הוא  זה  פרק  בדלותו.  ביצירה מפתיע  והטקטי  האסטרטגי 
בפירוט את מערכת ההגנה של האכאים על שני מרכיביה המרכזיים: החומה והחפיר 

לה.  סביב 
ספינות,  ומעגן  מאהל  הכולל  האכאים,  מחנה  את  המקיפה  שהחומה  למדים  אנו 

וראו ״שדה הקרב הטרויאני״ במבואות.   .20
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האויב  את  ולהדוף  מעליה  להילחם  ניתן  קרי:  ורחבה,  ירי  חרכי  מרובת  גבוהה,  היא 
המסתער.

זאת  שערים,  מרובת  שהחומה  לדעת  הקוראים  למדו  הקודמים  הספרים  באחד 
בהסתערות  בין  במהירות,  הלוחמים  מרכבות  את  דרכם  לשנע  יהיה  שאפשר  מנת  על 

כפול.  בריח  על  נעולות  הכבדות  דלתותיה  וכי  נסיגה,  של  במקרה  ובין  להתקפה 
אל  יגיע  בטרם  התוקף  את  לעצור  נועד  מבחוץ  החומה  את  המקיף  עצמו  החפיר 

החומה.
ובצדק:  מפניו,  נרתעים  הטרויאנים  ואכן 

ָהָרָחב. ַהֲחִפיר  ֶהם  ּבָ ֲחָרָדה  עֹוֵרר  י  ּכִ  ...
(53( ֶרֶגל,      ּבָ ּבֹו  ְלטֹוֵפף  ְולֹא  ֵמָעָליו  ק  ְלַזּנֵ ָיְכלּו  לֹא 

אזי כי  בכך  די  לא  ואם 

ֲחרּוצֹות, ְיֵתדֹות  ִנְנֲעצּו  לּול  ַהּתָ ְלִסּפֹו   ..."
ְנעּוצֹות, ְיֵתדֹות  עֹוד  ָעמֹק  ּוְבתֹוכֹו  ֲעָבָריו  ֵני  ְ ִמּשׁ

ָהָאָכִאים,  ֵני  ּבְ ִהְתִקינּו  ֶרת  ְמֻבּצֶ ְוָגֵדר  אֹוָתן 
(57( ַהּתֹוֵקף.      ֵני  ִמּפְ ֲעֵליֶהם  ְלָהֵגן  ּוְדחּוָסה,  את  ִנּשֵׂ

זהו אפוא מערך הגנה מובהק ומלכודת לתוקף. כל ניסיון לעוברו יהיה כרוך באבדות 
ייפגעו  רבים  בתוכו,  מותם  את  וימצאו  החפיר  מעל  לזנק  יוכלו  לא  רבים  רבות. 

טקטית. בעליונות  הנמצאים  החומה  שעל  המגנים  וִחצי  מחניתות 
לרכב  שאין  קובע  לאשורו,  המצב  את  המנתח  שפולידמס,  אפוא  פלא  אין 
שיטת  לשקול  יהיה  הראוי  שמן  ומכאן  החפיר  פני  על  לדלג  סיכוי  הטרויאנים 
האמונה  מפני  נדחה  השקול  פולידמס  של  המקצועי  הניתוח  אולם  אחרת.  התקפה 

ואומר: הניסיון  ועתיר  הוותיק  הלוחם  מסיים  כן  ועל  בִנסים, 

רֹום, ִמּמָ ְרָעָמיו  ר  ּגֵ ַהְמׁשַ ֶזאּוס  ְרצֹון  ּבִ ֵיׁש  ִאם  ַאְך 
ְלַהְכִרית, אֹוְיֵביֶהם  ְוֶאת  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַיד  ּבְ ַע  ְלַסּיֵ

(69( ּבֹו...      ַמח  ֶאׂשְ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ֶזה 

הטרויאנים חוצים אפוא באורח פלא את החפיר, והקרב הכבד על החומה נערך ללא 
צבאי. היגיון  בו  שיש  הסבר 

הנשלח  באות  הדנים  והקטור  פולידמס  בין  הדו־שיח  היא  מובהקת  אמן  תמונת 
משאת.  הכבד  גדול  נחש  מטופריו  המשחרר  הנשר  בדמות  ממעל  זאוס  של  בידו 
פולידמס מפרש נכונה את המסר האולימפי. הנשר משליך את הנחש, אף כי מדובר 
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של  שכרו   .)222( ַמֲאָכל״  ְלגֹוָזָליו  אתֹו  ְלׂשֵ יָכְלּתֹו  ּבִ ֵאין  י  "ּכִ ביותר:  מוצלח  בטרף 
בטרם  האכאים  ספינות  על  להסתער  הלהוטים  הטרויאנים  כך  בהפסדו.  יצא  הטורף 
של  פרשנותו  את  הסף  על  בוטה  בסרקזם  הדוחה  הקטור,  של  היהירה  תגובתו  עת. 
מלאכת  כאמור,  היא  הקרב,  משדה  להימלט  יבקש  אם  להורגו  מאיים  ואף  פולידמס 

ביצירה. כמותו  רבים  שלא  דרמטי  דו־שיח  של  מחשבת 

II. �רפדו� ואצולת הגבורה

סרפדון  דברי  הוא  שלפנינו,  היצירה  במכלול  הוא  אף  דופן  יוצא  נוסף,  קטע 
בריתם  בני  הליקים  שבטי  מצביא  מלחמה,  גיבור  זאוס,  מזרע  סרפדון,  לגלאוקוס. 
חוט  על  תלויים  חייהם  שבמהלכו  הקרב  בקלחת  לגלאוקוס  פונה  הטרויאנים,  של 
היא אם  ואחת  הגבורה המחייב את האציל.  באתוס  קצר  לו שיעור  ומעניק  השערה, 

הרטורית: השאלה  על  הקטנה.  שבאסיה  ארצו  ליקיה  בבני  או  מדובר  באכאים 

ה ּתֶ ׁשְ ּמִ ּבַ ם,  ּלָ ִמּכֻ ַרב  בֹוד  ּכָ ָנַחְלנּו  ָלאּוקֹוס,  ּגְ ֶזה,  ה  "ָלּמָ
ִין, ְוַהּיַ ר  ׂשָ ַהּבָ ֵמיַטב  ּבְ ד,  ְמֻכּבָ ָמקֹום  ּבְ ה  ִנְזּכֶ

ָהִיינּו, ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ מֹו  ּכְ נּו  ּבָ יִטים  ַמּבִ ּוְבִליְקָיה 
ָזִכינּו, ַסְנתֹוס  ַהּקְ ִלְגדֹות  ָיד  ַרֲחַבת  ּוְבַנֲחָלה 

(314( ָגן?      ַהּדָ דֹות  ּוׂשְ ֶפן  ּגֶ ְרֵמי  ּכַ ִרי,  ּפְ ֲעֵצי  ה,  ּפֹוִרּיָ ַקְרַקע 

מחייבת: האצילות  ואכן   ,Noblesse oblige משיב,  סרפדון  היה  בלזאק,  את  קרא  לּו 

יִקים, ַהּלִ ֵני  ּבְ ַלֲחִזית  ָלֵצאת  חֹוָבֵתנּו  ּוְלִפיָכְך 
(316( ם.      רֹאׁשָ ּבְ ֵחם  ּוְלִהּלָ ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ַלֲעמֹד 

בהמשך יוסיף סרפדון ויציין כי פסגת המחויבות הנאצלת היא למות למען התהילה. 
זוכה אצלו להיבט  זו, שהיא הנחת יסוד באתוס האריסטיאה ההומרית,  ואולם סוגיה 

נוסף:

ה ַנְנִחיֶלּנָ ָולֹא,  ה,  ְתִהּלָ ּבִ ה  ְוִנְזּכֶ ֵאפֹוא  "ֵנֵלְך 
(329( ֵמֵרֵעהּו.      ָסר  לֹא  ּוְגָלאּוקֹוס  ָאַמר,  ְך  ּכָ ַלֲאֵחִרים." 

פסגת  אפוא  הוא  בקרב  המוות  האויב.  לציין,  למותר  הם,  זה  במקרה  ה"אחרים" 
תהילתו של בן החיל, זאת גם אם ינחילנה לאויבו. כך הופך אתוס המוות ליעד בפני 

בקרב.  הנופל  של  בזהותו  מותנה  שיהיה  מבלי  עצמו 
אותו  נמצא  ט"ו  ובספר  בדבריו,  יעמוד  הנפש  אציל  שסרפדון  להוסיף  הראוי  מן 

פטרוקלוס.  של  מידו  חלל  נופל 
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�פר י"ג 

I. יגיעת הקרבות

בלתי  לרצף  מוקדשות  זה  בספר  השורות   813 מתוך  הקסמטר  שורות  ל־700  קרוב 
מחזיק  בכך  שתיים.  או  שורה  בני  קצרים,  רובם  פנים,  אל  פנים  קרבות  של  פוסק 
זה את שיא הקטל באיליאדה, סוגיה שהיא, כפי שצוין קודם לכן, מחולשותיה  ספר 
ונופלים  את  זה  קוטלים  ברובם,  אלמונים  שמות,  של  רבות  עשרות  היצירה.  של 
חובר  אליהם  מזה,  ואיאס  מזה  הקטור  ובראשם  והאכאים  הטרויאנים  אלופי  מידי 
קבוע  מדפוס  סובל  המונוטוני  הרצף  בהמשך(.  )וראו  הכרתנים  אלוף  אידומנאוס 
אל  הזיקה  את  ומאבד  עצמו  בפני  למרכיב  הופך  מסוים  ובשלב  עצמו  על  החוזר 
העלילה. המרכיב היחיד בספר המצוי מחוץ לשדה הקרב הוא מעורבותו של פוסידון 

בנידון. ודבריו  האכאים  לטובת 

II. פו�ידו� – מדברי עידוד ועד ה�תה

פוסידון החובר אל עלילת האיליאדה בספר קודם, תופס בספר זה מקום רב חשיבות, 
הוא  בתבוסה,  האכאים  על  המאיים  זה  בשלב  נושא  שהוא  הנאומים  בשורת  כאשר 
לשינוי־מה  שלפחות  הרי  היוצרות,  להיפוך  לא  אם  ומביא,  גבורה  רוח  בהם  מפיח 

הבאים.  בספרים  תאוצה  שיצבור  הכוחות,  במאזן 
פוסידון,  של  נאומיו  לעיל(,  )וראו  ט'  בספר  הנישאים  הנאומים  לשלושת  בניגוד 
הנאום  בתורת  שמכונה  במה  ערוכים  תמותה,  בני  של  דמויות  כך  לצורך  הלובש 

בהסתה.  הגובל  מגמתי  נאום  קרי:   ,hortatus הלטינית: 
אך  המצב,  חומרת  על  האכאים  את  פוסידון  מעמיד  והקצר  הראשון  בנאומו 
יִני  ּבֵ ַמהּו,  י  "ּכִ ביזוים:  ידי  על  הטרויאנים  של  בכוחם  ראש  להקל  מבקש  זאת  עם 
בנאומו  נושא שיבוא לביטוי בהרחבה   ,)49( רֹוָיאִנים..."  ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ל  ׁשֶ ּכָֹחם  ְלֵביֵניֶכם, 
רפיסותם  להוכיח את האכאים על  נאום התוכחה. הדברים באים  הוא  והמרכזי,  הבא 

הפתיחה: בשורות  מיד  כך  ואכן  סרקסטיים,  עלבונות  הטחת  באמצעות  בקרב 

ֶכם ּבָ י  ַטְחּתִ ּבָ ָהַאְרִגיִבים,  ַעְלֵמי  ֶכם  רֹאׁשְ ַעל  ה  "ֶחְרּפָ
ְלָחָמה. ּמִ ּבַ יעּו  ּתֹוׁשִ ן  ֵמֻחְרּבָ ִפינֹות  ַהּסְ ֶאת  י  ּכִ
ֵבד. ַהּכָ ָרב  ּקְ ּבַ ַלֲעמֹד  לּו  ְוָכׁשְ ְיֵדיֶכם  ָרפּו  ַאְך 

ְטרֹוָיה. ֵני  ּבְ אֹוָתנּו  ָיִביסּו  ּבֹו  ִיְרַחק  לֹא  ַהּיֹום  ְך  ּכָ ִאם 
(99(      , ְוָתמּוּהַ נֹוָרא  ּכֹה  ַבר־ָמה  ּדְ ָהרֹואֹות  ְלֵעיַני  ֲאבֹוי 

האויב:  הכול  ככלות  אחר  הוא  מי  שהרי  הגייסות  חרפת  את  מעמיק  השני  השלב 
אמש... רק  הלוא 
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ַיַער, ְסַבְך  ּבִ לֹות  ַאּיָ מֹו  ּכְ ֵנינּו  ִמּפָ ָלנּוס  ָנֲהגּו 
ְנֵבלֹות, ְלאֹוְכֵלי  ן  ָקְרּבָ ְזֵאב,  אֹו  ְלָנֵמר  ַקל  ֶטֶרף 

(104( ן.      ִלּבָ ּבְ ְקָרב  רּוַח  ֵאין  י  ּכִ ֵעֶבר  ְלָכל  ָנסֹות  ִנְבָהלֹות, 

השלב השלישי נועד להתמודד עם תחושת האכזבה מאגממנון המתגלה הן במעמדו 
של  המלחמה  מן  לפרישתו  הביא  שבהתנהגותו  בעובדה  והן  עליון  כמצביא  הרופס 
בטענה  המפקד  על  האשם  מהטלת  להיזהר  מבקש  פוסידון  אכילס.  הלוחמים,  גדול 

כי:

ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ׁשֶ ֱאֶמת  זֹו  ָהְיָתה  ֲאִפּלּו   ...
(112( ָבר      ּדָ ּבַ ם  ָהָאׁשֵ הּוא  כֹחֹו,  ּבְ ַהּנֹוָדע  ּבֹור  ַהּגִ

]...[
ִמְלָחָמה.  ׁש  ַקּדֵ ִמּלְ אֹוָתנּו  ְחֵרר  ְמׁשַ ָבר  ַהּדָ ֵאין 

(115( ָבר...      ַלּדָ יּוַכל  ָאִציל  ֵלב  ִלְתקֹן,  ֵיׁש  ת  ַהְמֻעּוָ ֶאת 

III. הארי�טיאה של אידומנאו� 

גיבורי  בצמרת  כבוד  של  מקום  לו  המעניקה  מאריסטיאה  הנהנה  הספר  גיבור  אולם 
שיבה,  איש  הוא  אף  לנסטור  בדומה  הכרתנים.  אדון  אידומנאוס,  הוא  האיליאדה 
אולם לא זו בלבד שאין הדבר מפריע לו, להפך. האתגר להוכיח את אונו בגילו מזה, 
פני  על  בפירוט  מוגשת  וזו  האיש,  של  גבורתו  על  מוסיפים  מזה,  המלחמה  וחוכמת 
בריון  אינו  השיבה  ואיש  הכרתנים  אדון  אולם   .)510-360( שורות  מ־150  פחות  לא 
האיש  האיליאדה.  גיבורי  רוב  דוגמת  שמאל  ועל  ימין  על  לקטול  הנהנה  המניין  מן 
לאחר  למשל,  כך  סרקסטיות.  והערות  הרהורים  נבונות,  בעצות  מעשיו  את  מטבל 
ל  ׁשֶ ָיָדּה  "ֶאת  וביקש  קסנדרה  אחר  שחיזר  מי  אֹוְתִריאֹוֶנאּוס,  את  אנושות  שפצע 
את  להביס  הנלהב  המחזר  הבטיח  ובתמורה  ֶלְך",  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ְבנֹוָתיו  ּבִ אָוה  ַהּנָ ָקַסְנְדָרה, 

ומעיר: מעליו  אידומנאוס  עומד  האכאים, 

אֹוְתִריאֹוֶנאּוס.... ְלָך,  ְרכֹוַתי  "ּבִ
ִריָאמֹוס ִלּפְ ְנָדֶריָך  ֶאת  ּבֹו  ם  ְלַקּיֵ קֹום  ַהּמָ ֶזה  ֵהן  י  ּכִ

הספינות: אל  לסור  לגוסס  מציע  ובהמשך 

ְלִדּיּון  ם,  ּיָ ּבַ ָטה  ָ ַהּשׁ ְסִפיָנה  ל  ׁשֶ ּה  ְלִצּדָ י  ִעּמִ ּבֹוא 
(382( ַצע."      ּבֶ רֹוְדֵפי  ְדָכִנים  ׁשַ ִנְהֶיה  לֹא  ּוִאין,  ּשׂ ַהּנִ ְתָנֵאי  ּבִ
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אידומנאוס  מוכיח  מריונס,  עם  קצרה  בשיחה  הקרב,  לשדה  מחוץ  עדיין  לכן,  קודם 
האמיץ  לגבר  הלב  מוג  בין  ההבדל  לדוגמה  כך  הגוף.  שפת  בפענוח  כישוריו  את 

קרב: בטרם 

]...[
ְחָדן ַהּפַ ֵרא  ַהּיָ ָניו  ּפָ ַעל  ַמְחִליף  ָגֶון  ּבְ ֶון  ּגָ י  ּכִ

ֶבת, ָלׁשֶ ֶקט  ׁשֶ ּבְ לֹו  יַח  ַיּנִ לֹא  ְבָהל  ַהּנִ ְוִלּבֹו 
ב ִיְתַיּצֵ ֲאַזי  ּגּופֹו,  ֶאת  ְלֶרֶגל  ֵמֶרֶגל  ְמַטְלֵטל 

ָחֵזהּו ּבְ ְוהֹוֵלם  ר  ְמַפְרּפֵ ְוִלּבֹו  ַרְגָליו  ַעל 
(283( ׁשֹות.      ְמַנּקְ יו  ּנָ ׁשִ ַחד  ּוִמּפַ הּוא  ָחֵרד  ֶות  ַהּמָ ִמן  י  ּכִ

IV. הרהורי מנלאו�

במלחמה,  האדם  כדוגמת  סוגיות  אף  אלה  ויהיו  מופשטים,  בתחומים  הרהורים 
של  ממאפייניה  אינם  וכו',  תמותה  ובני  האולימפוס  אלי  בין  היחסים  מערכת 
האתונאי  העתיקה.  בעת  המאזין  של  רוחו  קוצר  בשל  לוודאי  קרוב  זאת,  היצירה. 
או איש ארגוס המצוי, היושב בפונדק דרכים על כוס משקה, לא בא לשמוע הרצאה 
הרהור  אל  הדרמטי  הרצף  מן  חורג  המחבר  שאם  מכאן  עולם.  של  שברומו  בסוגיות 

פשוטות. ובמלים  נמרץ  בקיצור  זאת  עושה  הוא  מופשט, 
יצר  על  תוהה  מנלאוס,  בפי  המחבר  שם  אותה  זה,  מסוג  היפות  ההפלגות  אחת 
פיסנדרוס  של  דמו  את  שפך  עתה  זה  האדם.  בנפש  הטמון  מוסבר  הבלתי  ההרג 

הטרויאנים: לצד  זאוס  ניצב  זה  מדוע  ותוהה  ההרוג  מעל  עומד  המנצח  הטרויאני, 

מֹוָך, ּכָ עֹוד  ְלָחְכָמה  ֵאין  ׁשֶ ָידּוַע  ָאִבינּו,  ֶזאּוס 
ִגיְנָך. ּבְ קֹוֶרה  אן  ּכָ ַהּכֹל  ַאְך  ְוָאָדם,  ֵאִלים  ֶקֶרב  ּבְ לֹא 

ָהַעְוָלה ֵני  ּבְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְלֵעֶזר  ָהִייָת  ֶזה  יַצד  ּכֵ
ְמטָֹרף,  ִמְלָחָמה  ֵמִאּוּוי  ּכָֹחם  ֶאת  ִכים  ַהּמֹוׁשְ

ְלַהְרוֹות? ן  ִנּתָ לֹא  ֶות  ְוַלּמָ ָרב  ַלּקְ ִצְמאֹוָנם  ְוֶאת 
ָנה ׁשֵ עֹות  ׁשְ ֲאָהִבים,  ַהּכֹל,  ֶאת  ר  ֶאְפׁשָ יַע  ּבִ ְלַהׂשְ ְוֵהן 

ְועֹוד ה  ֵאּלֶ ֶאת  חֹול,  ַהּמָ י  ּוַמְנַעּמֵ ֶזֶמר  נַֹעם 
ֶחְפצֹו. ֶאת  ֶהם  ּבָ יַע  ּבִ ְלַהׂשְ ְוִיְבַחר  ָהָאָדם  יֹאַהב 

(639( ֶהֶרף."      ְללֹא  ִמְלָחָמה  ּבְ ֶחְפָצם  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְוַרק 

הדברים  של   – היום  הקוראים  בעיני  לפחות   – הסרקסטי  ההיבט  את  לציין  למותר 
עתה  וזה  טרויה  את  להחריב  בא  המלחמה,  את  שיזם  מצביא  של  מפיו  הנאמרים 

הארץ...  על  המוטל  יריבו  של  עיניו  שתי  את  וניקב  גולגולתו  את  ניפץ 
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�פר י"ד

I. הבורל�קה הארוטית

הטרויאנים,  לטובת  במלחמה  המאזניים  כף  את  מטה  זה  שכן  זאוס  על  זועמת  הרה 
משום  זאת  מתבוסה.  האכאים  את  להציל  פוסידון  של  בידו  עולה  לא  כי  ונראה 
זמן  לפרק  העבים  מכנס  את  לנטרל  אפוא  יש  המשמר.  על  הרף  ללא  עומד  שזאוס 
נרתמת  באולימפוס  הראשונה  הגברת  מלאכתו.  את  לעשות  פוסידון  בידי  שיניח 
השינה,  אל  היפנוס,  על  תצווה  הנואף,  לבעלה  חסדיה  את  תעניק  היא  למבצע. 
סדר  לעשות  הזדמנות  של  חלון  לפוסידון  תפתח  ובכך  ארוכה,  תרדמה  עליו  להפיל 
ומהווה את  בעולם של מטה. סיפור המעשה, המשתרע על פני קרוב ל־200 שורות 
הקומית  הפארסה  מחזאי  שמיטב  ארוטית  בורלסקה  הוא  י"ד,  בספר  העלילה  עיקר 
והטריוויאלי  הפשוט  העלילה  במערך  לחלוטין  דופן  יוצאת  והיא  לחבר,  הצליחו  לא 

האיליאדה. של 
הרחצה,  ההכנות:  שלב  תיאור  רב.  בפירוט  הדעת  הסחת  מבצע  את  מכינה  הרה 
היו  לא  אלה  כל  הלבוש,  פריטי  בחירת  הבושם,  הזלפת  התכשיטים,  ענידת  הסירוק, 

הוגו. ויקטור  או  ביירון  נוסח  ארוטיציזם  ספוגת  רומנטית  שירה  מביישים 
אבנט  על  המתוארים  הפיתוי  סודות  את  מאפרודיטה  הרה  מקבלת  הבא  בשלב 
ביקור  על  בסיפור  באפרודיטה  לתעתע  מבקשת  הרה  מותניה.  על  הנישא  הקסמים 
כביכול שהיא עומדת לערוך אצל אביה ואמה במצולות האוקיינוס, אולם אפרודיטה 

בחיוך: מעירה  והיא  היטב  לה  ברורה  המטרה  בפח,  נופלת  לא 

ׁשֹוֶכֶבת." ַאּתְ  ָהָרם  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ְזרֹועֹוָתיו  ּבִ ַוֲהלֹא 
ם ַהְמֻרּקָ ָסִמים  ַהּקְ ַאְבֵנט  ֶאת  ֵהִסיָרה  ֶדיָה  ָ ּוִמּשׁ ָאְמָרה 

ים, ָהַרּבִ ּתּוי  ַהּפִ ָאְפֵני  ְוִתְפֶאֶרת  רּוט  ּפֵ רֹב  ּבְ
ּדּול  ִ ַהּשׁ י  ְוַלֲחׁשֵ ׁשּוָקה  ּתְ ַמּדּוַח  ִרים,  ׂשָ ַהּבְ ת  ֶחְמּדַ

(217( ב.      ָ ּוְמֻיּשׁ רֹאׁש  ַבד  ּכְ הּוא  ִויִהי  ָהִאיׁש  ַעת  ּדַ ֶאת  ַהּגֹוְנִבים 

אולם מסתבר שזאוס כלל איננו כבד ראש ומיושב בדעתו, וכי הכנותיה המדוקדקות 
טורח  הזקן  והנואף  באשתו,  חושק  האלים  אבי  מיותרים.  היו  הרעיה־האחות  של 
העבר.  מן  הרבים  ניאופיו  פרשיות  את   – אותה  לייחם  ברורה  במטרה   – לה  להזכיר 
הבוערת  התשוקה  לקרסולי  מגיעים  לא  אלו  שכל  הרשימה  בסוף  לציין  דואג  הוא 

עתה.  בו 
את  מסב  זאוס  הציפיות.  לכל  מעבר  בידה  עולה  הרה  של  מזימתה  כן,  כי  הנה 
יותר,  ומענגים  דחופים  עניינים  אל  טרויה  במישורי  המתרחש  מן  לבו  תשומת 

לקרב. לצאת  הגייסות  את  לעודד  מצליח  ופוסידון 
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II. חילופי הנשק 

את  לקפל  גלויות  המציע  אגממנון  של  תבוסתנותו  על  שגבר  לאחר  קרב,  בטרם 
את  יקבל  החיל  מיטב  תמוהה.  בדרישה  פוסידון  יוצא  הביתה,  ולהפליג  הדגלים 
ואגממנון  אודיסאוס  הגרוע.  הציוד  את  יקבלו  הגיס  שבקרב  הפחותים  הנשק,  מיטב 

הדרישה: את  מקבלים 

לֹוֵחם. ל  ׁשֶ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ַמְחִליִפים  ִמְתָעְרִבים,  ָיסֹות  ַהּגְ ין  ּבֵ
– חּות  ַהּפָ ָהַעז,  ַהַחִיל  ן  ּבֶ חֹוֵגר  ק  ׁשֶ ַהּנֶ ֵמיַטב  ֶאת 

(383( ָידֹו.      ּבְ ּיּוד  ַהּצִ לּוי  ּבָ

הסתומה  שהפרשייה  אפוא  ייפלא  לא  למעשה,  הסבר  כל  לתת  מואיל  אינו  המחבר 
היצירה. של  הצבאי  ההיבט  חוקרי  בקרב  סברות  של  ארוכה  שורה  הניבה 

�פר ט"ו

I. תעתועי האלי�

לאחר  זאוס,  הנוכחי.  בפתיחת הספר  סיומה  אל  מגיעה  הקודם  מן הספר  הבורלסקה 
קרה.  מה  עין  כהרף  וקולט  ארצה  מביט  לרעייתו,  התאווה  מנחשול  ונרגע  שהקיץ 
ּובֹוֶגֶדת,  ָכִכים  ּתְ "רֹוֶקֶמת  חיבה:  מנימת  פטור  שאיננו  במשפט  ברעייתו  מצליף  הוא 
מֹוֵתְך" )14(, ומזכיר לה בנימת איום משועשעת שכבר העניש אותה  ּכְ ָנה ׁשֶ ּקָ ַחְסַרת ּתַ
כבדי  סדנים  שני  ולרגליה  באולימפוס  אותה  תלה  כאשר  דומה  מקרה  על  בעבר 
לאחר  טרויה,  במישורי  שלום  על  בית  שלום  הנראה  ככל  המעדיפה  הרה,  משקל. 
לה,  סולח  אך  בנקל  עליהם  העומד  זאוס  באוזני  תמימים  שקר  דברי  פולטת  שהיא 
הקרב.  בזירת  סדר  לעשות  נערכים  והשניים  הבעל,  של  לתביעותיו  להיכנע  ממהרת 
בידי  הנעשות  פעולות  של  בסדרה  כרוכה  הטרויאנים  לטובת  הלחימה  מגמת  הפיכת 

הספר. את  הפותחות  שורות   270 ומחזיקה  האלים, 
ובעונה  בעת  הלוחם   – פוסידון  שם  באולימפוס,  סדר  לעשות  יש  דבר  ראשית 
בזאוס.  האלים  את  להמריד  – מבקש  בעולם של מטה  בן תמותה  בדמותו של  אחת 
לשכך  ומצליחה  השמים,  מרום  אל  אידה  מהר  עין  כהרף  אפוא  מעופפת  הרה 
מצליחה  אתנה  אך  אף,  בחרי  משתולל  אמנם  פוסידון  האולימפית.  המהומה  את 

לרסנו. 
נשלח  כך  לשם  החזית.  אל  להשיבו  מנת  על  הקטור  של  בפצעיו  לטפל  יש  עתה 
למקום אפולו, המרפא את הפצוע כהרף עין ומפיח בו און חסר תקדים. הקטור אכן 

האריסטיאה.  פסגת  אל  זה  בספר  ומגיע  הקרב  קלחת  אל  חוזר 
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איריס  את  זאוס  אליו  משגר  ובוטה,  ישיר  במסר  לרסן  יש  פוסידון  שאת  מאחר 
תפקידה  את  ממלאה  איריס  לספק.  מקום  מניחים  שאינם  נחרצים  דברים  ובפיה 
הדין.  את  מקבל  הבכור,  אחיו  של  יוהרתו  על  מתלונן  שהוא  הגם  ופוסידון,  כיאות, 
עתה, כיוון שהסדר בחלונות הגבוהים הושב על כנו, יוצאים הטרויאנים בראשותו 
מלחמה  הנלחמים  האכאים  את  מוצאים  אנו  הספר  של  ובסיומו  לקרב,  הקטור  של 

תבוסה.  סף  על  ספינותיהם,  סיפוני  על  נואשת 
שהתעורר  ולמי  להיחרב,  טרויה  של  שסופה  יודע  הקדום  המאזין  זאת,  עם 
הניצחון  כפות  נוטות  עין  למראית  שאמנם  נחרצות  עצמו  זאוס  קובע  בלבו,  ספק 
לטובת הטרויאנים, אולם אין זו כי אם הסחת דעת בלבד. וליתר ביטחון הוא מזכיר, 
אכילס  של  להשבתו  תרגיל  קרי:  עלייה.  לצורך  ירידה  אלא  זו  אין  כי  ששכח,  למי 
שמות  שיעשה  ולאחר  למלחמה,  ֵיצא  פטרוקלוס  היום  למחרת  שהרי  הקרב,  אל 
ֵיצא לנקום את מות רעהו, יקטול  ייפול מידו של הקטור. אכילס הזועם  בטרויאנים, 

ואזי: הקטור,  את 

ָהָאָכִאים יסֹות  ּגֵ  ...
(71( ָאֶתָנה.      ל  ׁשֶ ְרצֹוָנּה  י  ּפִ ַעל  ִליל  ּכָ ַיְחִריבּו  ִאיְליֹון  ֶאת 

II. האכאי� על �� תבו�ה, קרי: ירידה לצור� עלייה

הקשות  מן  והם  הקרב,  קלחת  לתיאור  מוקדשות  הספר  של  סופו  ועד   271 שורות 
המשתרעת  ההדדי  הקטל  שגרת  באיליאדה.   – החדגוניות  לומר  שלא   – והאכזריות 
בדברי  פעם  מדי  נקטעת  שהיא  הגם  עצמה,  על  חוזרת  בקירוב  שורות   500 פני  על 
דברי  במלאכתם.  הלוחמים  את  להמריץ  המבקשים  הגייסות  מפקדי  של  עידוד 
זוכה המנצח  העידוד מצדו של הקטור, כיאה לצד העדיף, מדגישים את התהילה בה 

בקרב. 
של  חרפתו  נימת  על  לפרוט  בניסיון  תדיר  הדברים  משולבים  האכאים  מצד 
"ֶאל  הקטור:  של  איומיו  על  בדברו  אירונית  נימה  לעצמו  מרשה  אף  איאס  המובס. 

.(510( ְלָמחֹול"  ְולֹא  ְיִדיַדי,  ַמְזִמין,  אֹוָתנּו  הּוא  ָרב  ַהּקְ
בראש  הקטור  של  הופעתו  הטרויאנים.  לצד  נוטות  המאזניים  כפות  כאמור, 
ועל  ימין  על  באויב  קוטל  הוא  ועתה  נפצע  קלה  שעה  לפני  אך  שזה  מי  גיסותיו, 
אל  הקטור  של  שובו  כי  ברור  נואשת.  מסקנה  ובעקבותיה  תמיהה  מעוררת  שמאל, 
הקרב הוא אכן נס משמים, אות לכך שהאלים עצמם מבקשים את תבוסת האכאים. 

ַאְנְדַרְימֹון: ן  ּבֶ ּתֹוַאס  היטב  זאת  מביע 

ֶזה  ָהֵכיַצד  ֵעיַני,  ְלֶנֶגד  ִמְתַרֵחׁש  מּוָזר  ַבר־ָמה  "ּדְ
רֹות. ַהּקֶ ִמן  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ט  ְמַמּלֵ ָקם,  ֶהְקטֹור  ַרְגָליו  ַעל 
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ְקָוה, ַהּתִ ֲעָמה  ּפִ נּו  ּלָ ּכֻ ֵלב  ּבְ י  ּכִ ֲאִני  טּוַח  ּבָ
 (284( ֶבר.  ַהּגֶ ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ֶאת  ַפְך  ׁשָ ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ָאַיאס  ׁשֶ

 ]...[
יַע  ְוהֹוׁשִ ְלֶעְזָרתֹו  א  ּבָ ָהֵאִלים  ַאַחד  ה  ַעּתָ ַאְך 

 (291( ים.  ַרּבִ ָנִאים  ּדָ ל  ׁשֶ יֶהם  ְרּכֵ ּבִ יר  ִהּתִ ׁשֶ ִמי  ֶהְקטֹור,  ֶאת 

(280( ָהָאָכִאים."    בּוַרת  ּגְ ְוָנגֹוָזה  ֲעֵליֶהם  ָנְפָלה  "ֵאיָמה  כי  אפוא  פלא  זה  אין 

את  באש  להעלות  ומאיימים  לאחור  האויב  את  הטרויאנים  מסיגים  בו  עצמו,  הקרב 
בלתי  רצף  כאמור  כולו  וכל  מבצע,  תיאורי  או  טקטיים  היבטים  נעדר  ספינותיו, 
זניח,  אם  גם  דופן,  יוצא  העליונה.  על  הטרויאנים  יד  כאשר  הדדי,  קטל  של  פוסק 
המביא משהו מן המציאות בשדה הקרב, הוא חששו של הקטור מתאוות השלל של 
ַהֲחָלִלים  ל  ׁשֶ ָקם  ִנׁשְ ֶאת  ִטים  "ּפֹוׁשְ הקרב,  בשדה  המנצחים  כמנהג  הנוהגים  לוחמיו 

כן: על  להתמהמה.  הזמן  זה  ולא  דוחקת  השעה  אולם   .)343( ֶדה"  ּשָׂ ּבַ

ְונֹוֵקב: ָרם  קֹול  ּבְ ָזַעק  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֶאל  ...ֶהְקטֹור 
ַמֲהרּו. ִפינֹות  ַהּסְ ְוֶאל  ִמים  ַהּדָ ַלל  ִלׁשְ יחּו  "ַהּנִ

ְלָהְרגֹו ִפינֹות,  ַלּסְ ּלֹא  ׁשֶ ָרץ  ְוהּוא  ֶאְרֶאה  ֶבר  ּגֶ ִאם  י  ּכִ
ן  ֶאּתֵ לֹא  ה,  ָ ִאּשׁ אֹו  ִאיׁש  רֹוָביו,  ִמּקְ ּוְלִאיׁש  ֶאְדַאג 
ְנָהג, ּמִ ּכַ רֹף  ְוִלׂשְ ַלּמֹוֵקד  ְלַהֲעלֹות  ּגּופֹו  ֶאת  ְזכּות 

(351( ִלְכָלִבים."      ַמֲאָכל  ָהִעיר  חּוצֹות  ּבְ ּגּופֹו  ֶאת  ן  ְוֶאּתֵ

אולם שלב התבוסה כאמור אינו אלא ירידה לצורך עלייה, ובמקרה זה הכוונה לשובו 
המלחמה  אל  אכילס  את  המשיב  הקטור  מידי  ומותו  הקרב,  לשדה  פטרוקלוס  של 
חוזר  בו פטרוקלוס  זה  מכריע  איליון. תחילתו של שלב  לחורבנה של  ומביא  הכבדה 

הבא.  הספר  נושא  יהיה  הקרב  אל 

�פר ט"ז 

I. ההוברי� של אכיל�

אכילס  כך  האכאים.  תבוסת  סף  שעל  תמונה  מציג  הספר  בתחילת  הקרב  תיאור 
הפצועים  היווני  המחנה  גיבורי  כל  וכך  באש,  עולות  ספינות  על  מאוהלו  המשקיף 

מוות:  עד  ולאים 

ִטיֶדאּוס,  ן  ּבֶ ָהאֹון  ַרב  יֹוֶמֶדס  ּדְ ֶאת  ַצע  ּפָ ת  ׁשֶ ִמּקֶ ֵחץ 
ָאָגֶמְמנֹון, ַהֲחִנית,  ּבֹור  ּגִ ם  ּגַ מֹוט,  ּבְ אֹוִדיֶסאּוס  ִנְפַצע 
(27( ָהַעז...      ילֹוס  ֵאיִריּפִ ֶיֶרְך  ֶאת  ַהֵחץ  חֹד  ָקַרע 
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ֵלב  ה  "ְקׁשֵ קשים:  בדברים  באדונו  לגעור  מעז  עוד,  לחשות  יכול  שאינו  פטרוקלוס, 
.(35( ִנְבֵראָת...״  ּוֵמֶאֶבן  נֹוַצְרּתָ  ָהָאפֹר  ם  ַהּיָ ִמן  ַרֲחִמים...  ֲחַסר 

את  ומגלה  אכילס  שב  פטרוקלוס,  של  כפשוטה  והדאגה  הלב  כאב  לעומת 
לעצמו.  היתרון  מכריע, את  כה  אף בשלב  ותהילה המבקש,  כבוד  רודף  רשעותו של 
על  שלו  ונשקו  שריונו  את  יחבוש  כי  פטרוקלוס  של  להצעתו  אמנם  מסכים  הוא 
מתוך  זאת  אולם  הקרב,  אל  חזר  עצמו  אכילס  כאילו  הטרויאנים  את  להטעות  מנת 
פטרוקלוס  יוליך  הטרויאנים  את  רק  לא   .1 מישורים.  בשני  הנע  טווח  ארוך  חישוב 

ובכך:  לאכילס  שיחשבוהו  שלו,  גיסותיו  את  גם  כי  שולל, 

ה ּוְתִהּלָ ַבח  ׁשֶ ּבְ ה  ֶאְזּכֶ  ...
ֶאת  ִלי  יבּו  ָיׁשִ ְלַמַען  ם  ּלָ ּכֻ ָנִאים  ַהּדָ ֵעיֵני  ּבְ

(86( ת.      ַמּתָ ַפע  ׁשֶ ָעֶליָה  ְויֹוִסיפּו  אָוה  ַהּנָ ָהַעְלָמה 

ניכר  חלק  בעבורו  יעשה  בטרויאנים,  שיקטול  ומי  הלוחמים  מבכירי  פטרוקלוס,   .2
ישלם  שכן  עצמה,  טרויה  על  יצא  לבל  העלם  את  מזהיר  אמנם  אכילס  המלאכה.  מן 
בחייו על המעשה, אך הוא יודע היטב שאין בדבריו כדי לעצור את רעהו הלהוט אל 
יותר לא יעשה אכילס דבר על מנת למנוע מפטרוקלוס  יתרה מזאת, מאוחר  הקרב. 

מותו. לקראת  ללכת 
בחיים  להישאר  פטרוקלוס  של  בידו  יעלה  שמא  החשש  בלבו  עולה  כן,  כי  הנה 
ֶאת  ֵחם,  ּלָ ּתִ ְלָעַדי  ּבִ ִאם  י  "ּכִ טרויה:  ומחריב  הכובש  תהילת  את  ממנו  לגזול  ובכך 

.(90( ְגזֹל״  ּתִ ֵהן  ִתי  ִהּלָ ּתְ
נפש  גדלות  הדובר  מגלה  נוסף,  שיקול  לאחר  הנראה  ככל  ספורות,  שורות  מקץ 

בתנאי  זאת  אולם  בתהילה.  עמו  לחלוק  ומסכים  רעהו  כלפי 

ִמּמֹותֹו, ֵלט  ִיּמָ לֹא  ִאיׁש  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ין  ּבֵ ּמִ ׁשֶ  ...
י, ּנִ ּוִמּמֶ ָך  ִמּמְ חּוץ  רֹד  ִיׂשְ לֹא  ָהַאְרִגיִבים  ין  ִמּבֵ ְוִאיׁש 

(101( ַנְחִריב..."      ְטרֹוָיה  ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ חֹוָמָתּה  ֶאת  ֵנינּו  ׁשְ ְוַרק 

II. הארי�טיאה של פטרוקלו�

סופה  ועד  זה  מספר  האיליאדה  על  ארוך  צל  אמנם  מטילה  פטרוקלוס  של  דמותו 
לספר  מצטמצמת  הקרב,  בשדה  ובנפש,  בגוף  בפועל,  הופעתו  אולם  היצירה,  של 
שמות  עושה  הצעיר  האיש  בקירוב.  שורות  ב־400  מסופרים  ומעלליו  בלבד,  ט"ז 
זאת  לעשרות.  מתארכת  מידו  הנופלים  החללים  שמות  ורשימת  הטרויאנים,  בקרב 

בנוסח:
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ַאְמפֹוֶטרֹוס, ְוֶאת  ְלֶטס  ֶאּפַ ֶאת  ָקַטל,  ֶאִריַמס  ֶאת  ְך  ּכָ ַאַחר 
יִריס, ּוּפִ ֶאְכיֹוס  ֶאת  ַמְסטֹור,  ּדָ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְטֶלּפֹוֶלמֹוס  ֶאת 

ַאְרֶגַאס, ן  ּבֶ ּפֹוִליֶמלֹוס  ְוֶאת  ֶאִויּפֹוס  ִאיֶפאּוס,  ֶאת 
(418( ם.      ּלָ ּכֻ ֶאת  ֵהִטיל  ִזיָנה  ַהּמְ ָהָאֶרץ  ֶאל  ֶזה  ַאַחר  ֶזה 

אולם בעוד השמות העלומים אינם אומרים לנו דבר, מגיע העלם אל פסגת הגבורה 
טרויה  של  גיבוריה  ומבכירי  הליקים  שבטי  מלך  סרפדון,  מול  בדו־קרב  והתהילה 
ֶהָחֶזה"  ר  ְבׂשַ ּבִ ף  ּקָ ַהּמֻ ַהּפֹוֵעם  ִלּבֹו  ּבְ ָהַלם  י  "ּכִ סרפדון  את  שקטל  כיוון  בריתה.  ובני 
בייש  לא  הרי שמותו  בחייו,  האריסטיאה  אל שחקי  הרקיע  ואם  באה שעתו.   ,)481)
מנת  על  דרושים  היו  תמותה  בני  ושני  אלמוות  בן  הגבר.  של  הנטויה  זרועו  את 

גבו: על  מאחור  פטרוקלוס  את  המכה  זה  הוא  אפולו  נשמתו.  את  להוציא 

ּבֹור, ַהּגִ י  ְרּכֵ ּבִ ּוָפקּו  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֵלב  ִקְרּבֹו  ּבְ ָקָפא 
ְרָדִני ּדַ ַחִיל  ן  ּבֶ ֵמָאחֹור  ְכלֹו.  ׂשִ ּבְ לֹוֶקה  ּכְ ב  ִנּצַ
(807( ָהרַֹמח...      חֹד  ּבְ הּו  ִהּכָ ֵתָפיו  ּכְ ין  ּבֵ

הקטור: בו  מבחין  עתה  רק 

ַקר, ּדָ ּוָברַֹמח  ִלְקָראתֹו,  ּורֹות  ַהּשׁ ין  ִמּבֵ ק  ִזּנֵ
 (821( ׁש.      ְמֻפּלָ ּבִ בֹו  ְמַנּקְ ִבְטנֹו,  ּבְ ָהָאָרד  חֹד  ֶאת  נֹוֵעץ 

יוציא  בטרם  ואכן  מפואר.  כה  למוות  הזוכה  כולה  ביצירה  לוחם  עוד  אין  כן,  כי  הנה 
וזאת  אליו,  הנרכן  הקטור  אל  את האמת  ללחוש  פטרוקלוס  עוד  נשמתו מספיק  את 

הם: ואלמלא  מותו  על  ציוו  האלים  כי 

י ֶנְגּדִ ּכְ יֹוְצִאים  ָהיּו  מֹוְתָך  ּכְ ׁשֶ ִרים  ֶעׂשְ ִאּלּו  ם  ּגַ י  ּכִ
(848( ָיִדי.      ּבְ ׁשֶ ַהֲחִנית  חֹד  ּבְ ֶכם  ּלְ ּכֻ ֶאת  הֹוֵרג  ָהִייִתי 

�פר י"ז

המיני�ארי�טיאה של מנלאו� 

ומנלאוס  גיסות הברית ההלנית  בניו של אטרווס, אגממנון המצביא העליון של  שני 
עם  נמנים  אינם  הפרוטגוניסט,  של  במעמד  ומכאן  החטופה  הלנה  של  בעלה  אחיו, 
גיבורי קרבות דוגמת דיומדס, איאס,  צמרת לוחמי האכאים. מאפילים עליהם בנקל 
יותר מפעם מציע – לאור  וראשונה אכילס. אגממנון  ובראש  אודיסאוס, פטרוקלוס 
על  לעלות  הדגלים,  את  לקפל   – הטרויאנים  על  חסותו  את  פורס  שזאוס  העובדה 
טובים  של  דעתם  בפני  המצביא  נכנע  כאשר  אולם  הביתה.  ולשוב  הקלות  הספינות 
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אל  שב  הוא  התבוסתניים,  מרעיונותיו  בו  וחוזר  ואודיסאוס,  נסטור  בעיקר  ממנו, 
מינורית  דמות  בצלו,  העומד  אחיו  מנלאוס.  כך  לא  בגבורה.  ונלחם  הקרבות  זירת 
שמא  או  נחטפה  אכן  אשתו  אם  הוא  שספק  קרנן  בעל  של  דימוי  רדוף  יחסי,  באופן 

תואר.  ויפה  צעיר  מאהב  עם  ברחה 
תהילת  את  שבמשורה,  הגם  לו,  ומעניק  מנלאוס  עם  חסד  עושה  י"ז  ספר 
על  והמאבק  פטרוקלוס  של  נפילתו  מקום  הוא  בספר  הקרב  מוקד  האריסטיאה. 
אך  לגופו,  אותו  ולחגור  החלל  של  נשקו  את  לפשוט  אמנם  הצליח  הקטור  הגופה. 
והשלכתה הצפויה לכלבים תהיה תבוסה מוחצת לאכאים.  חטיפת הגופה אל טרויה 
נֹו  ּבְ "ֶאּופֹוְרּבֹוס  הוא  האויב  לוחמי  מגדולי  אחד  את  שקטל  לאחר  מנלאוס,  והנה 
על  והקל  בגבו  פטרוקלוס  את  שדקר  מי  יָלה",  ַהּמֵ ֲחִנית  ַאּלּוף  ְנתֹואֹוס,  ּפַ ל  ׁשֶ
חיתתו  את  המפיל  מלחמה  גיבור  של  הנדיר  למעמד  זוכה  הקטור,  מידי  הריגתו 

האויב: על 

ִלּבֹו ּבְ עֹז  י  ּדֵ ָהָיה  לֹא  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ין  ִמּבֵ ְלִאיׁש  ְך  ּכָ
(69( ָהֱאלִֹהי.      ֶמֶנָלאֹוס  ָלֶלֶכת,  ֶקִרי  ּבְ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ִעם 

ואולם, קשה שלא להתרשם שזו אריסטיאה בעירבון מוגבל. זאת לנוכח שני דימויים 
וליתוש.  לפרה  אותו  הוא ממשיל  כאשר  למיודענו  בלתי מחמיאים שמעניק המחבר 

פטרוקלוס: בגופת  המתבונן  מנלאוס  הנה 

ֶטת ּבֶ ַהּמַ ָרה  ּפָ ּכַ ּוְכמֹותֹו  ַלּגּוָפה,  ִביב  ִמּסָ ָחג 
ֶמֶנָלאֹוס  ם  ּגַ ְך  ּכָ ִהְמִליָטה.  ׁשֶ ִראׁשֹון  ֵעֶגל  ּבְ ּתֹוָהה 

(7( ְטרֹוְקלֹוס,      ּפַ ל  ׁשֶ ּגּוָפתֹו  ֵמַעל  ָהעֹוֵמד  ָער  ַהּשֵׂ ִהיר  ּבְ

מנלאוס  של  בלבו  הניצת  הזעם  את  המלווה  הפרודית  לנימה  להיתפס  שלא  קשה 
בעגל שהמליטה,  כפרה המתבוננת  תואר  והעובדה שהגבר שזה עתה  לנוכח המראה 

לקרב.  אפו  בחרי  ולצאת  מותניו  את  לשנס  הבוחר  הוא 
מנלאוס  של  חמתו  בוערת  הפעם  גם  יתוש.  של  זה  הוא  פחות  לא  נלעג  דימוי 
מפיל  הוא  טרויה.  חומת  למרגלות  טרף  כלבי  למשיסת  פטרוקלוס  יהיה  פן  החרד 

קרב: רוח  בו  מפיחה  וזו  אתנה,  לפני  תחינתו 

ָהעֶֹרף,  ה  ְקׁשֵ ּתּוׁש  ַהּיַ בּוַרת  ּגְ ֶאת  ָנְתָנה  ּוְבָחֵזהּו 
ַטֲעמֹו ָהָאָדם,  ִמּגּוף  ֶהֶרף  ְללֹא  ק  ֻסּלָ ּמְ ׁשֶ ֲהַגם 

(572( ָוׁשּוב.     ׁשּוב  עֹורֹו  ּבְ ַלֲעקֹץ  יבֹו  ְמׁשִ ם  ַהּדָ ל  ׁשֶ
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�פר י"ח

I. אבלו של אכיל�

רעהו... מות  על  אנטלוכוס  של  מפיו  אכילס  שומע  כאשר 

ָעָפר  ּבֶ ׁש  ּלֵ ִמְתּפַ ָמט,  ַאְרָצה  קֹוָמתֹו  ְמלֹוא  ּבִ ֲאַזי 
ְקָטר, ַהּנֶ ִליַמת  ּגְ ֶאת  ה  ְמַכּסֶ ר,  ּזֵ ִהְתּפַ חֹר  ׁשָ ְוֵאֶפר 

(27( ָערֹו.      ׂשְ ּוְמַזֵהם  מֹוֵרט  ָהָאֶרץ,  ַעל  ן  ַרְקּדָ ּפְ רּוַע  ׂשָ

שורות  מאות  פני  על  הנפרשת  האיש  של  ההיסטרית  לרגשנותו  מבוא  רק  וזהו 
של  למצבים  אותו  המביא  האיש  של  המוקצן  אבלו  סופה.  עד  כמעט  היצירה,  של 
על  האבל  רגשות  לביטוי  בהשוואה  בעיקר  בולט  הכרה,  ואובדן  רצח  חמת  שיתוק, 
ובעל.  בן  אובדן  על  אלא  שיהיה,  ככל  קרוב  ידיד,  מותו  על  מדובר  לא  ושם  הקטור, 

ומכובד. מאופק  הוא  ואנדרומכה  הקבה  פריאמוס,  של  אבלם  לאכילס  יחסית 
תזזית,  אחוז  פסיכופת  של  דמות  בפנינו  להציג  ביקש  הומרוס  אם  לדעת  אין 
את  לו  נוסיף  אם  גרוטסקי,  דימוי  אחת  לא  המקבל  הגזמה  של  זה  מרכיב  אולם 
בעולמה  כליל  חריגה  דמות  מצייר  מוסרית,  השחתה  של  במובן  ההובריס  מאפייני 

האיליאדה.  של 

II. מגנו של אכיל�

על  הנודע",  "החיגר  ֶהַפיסטוס,  שמַרקע  האיורים  לתיאור  המוקדשות  השורות   125
מגנו של אכילס )609-484( הן מן המפורסמות שביצירה והעניקו השראה לרבים. כך 
כמה  על  החוזר  הסיודוס,  של  הקסמטרים  הכתוב  שירו  הרקלס״,  של  ״מגינו  למשל 
מן השורות של הומרוס כמעט מילה במילה, וראו למשל את השורות 159-156 שהן 
לפנה"ס  הראשונה  במאה  ורגיליוס  שלפנינו.  בספר   539-535 השורות  של  העתק 
ו.ה. אודן, המחבר שיר  ועד   ,)731-617 ח' שורות  )ספר  באיניאס  עושה בהן שימוש 

נספחים). פרק  ראו  עברי  )לתרגום  העשרים.  במאה  שם,  אותו  הנושא  נאה 
אכן  אם  ברור  לא  החוצה.  רובד  אל  מרובד  והולך  המגן  במרכז  פותח  התיאור 
הוא  הנושאים  מספר  אולם  מזו,  שונה  החלוקה  שמא  או  אחד  נושא  מתאר  רובד  כל 

סידורם: וזה  תשעה 

השמים. מזלות  והירח,  השמש  הים  הרקיע,  הארץ,   .1
מארב  עיר,  על  מצור  בשנייה  ומשפט;  נישואין  טקס  באחת  נאות.  ערים  שתי   .2

ומלחמה.
שלישית. פעם  הנחרש  שדה   .3
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מלך.  של  בשדותיו  קציר   .4
ובוצרים. כרם   .5

בחזית  השור  את  טורפים  עליו,  עטים  אריות  שני  למרעה.  יוצא  בקר  בני  עדר   .6
האריות. את  לסלק  המנסה  כלביהם  עדת  הרועים. 

כבשים. חוות   .7
במחול. יוצאים  ועלמים  עלמות  שעליה  ריקודים  רחבת   .8

הארץ.  את  המקיף  האוקיינוס  זרם   .9

פירושים  ומזמין  הדמיון  את  מגרה  המגן  על  התיאור  של  שאופיו  לציין  למותר 
כפי  למציאות  ביטוי  בתיאור  לראות  הוא  ביותר  הפשוט  האופן  שונים.  מפירושים 
כולל  איור  להעניק  שביקש  התשיעית,  המאה  מן  המשורר  בעיני  הצטיירה  שזו 
שביקש  מי  יש  התוכנית.  במהותו  והן  הגיאוגרפי  בהיבטו  הן  העולם,  את  לתפיסתו 
ושמחה,  פורענות  ושלום,  מלחמה  לרע,  הטוב  בין  מוסרי  ניגוד  בתיאורים  לראות 
כשני  להעמיד את המתואר  הניסיון  אם  רב  ספק  אולם  הערים.  בין שתי  כניגוד  זאת 
המלחמה,  נושא  המגן.  פני  על  המתרחש  עם  אחד  בקנה  עולה  מציאות  של  קטבים 
לתיאור  ביחס  שולי  הוא  הבקר,  בעדר  האריות  פגיעת  את  בו  שנכלול  בהנחה  וזאת 

השלום.  היבט 
נעדר  האולימפוס  של  מקומו  התמיהה  ולמרבה  האלילי  ההיבט  בהעדרו  בולט 

כליל.
המוקדש  כ"ג  ובספר  )י'(,  הדולוניאה  בספר  הסגורות  לעלילות  בדומה 
של  העלילתי  הרצף  מן  כביכול  החורגות  פטרוקלוס,  לזכר  זוטא  לאולימפיאדה 
הפסקה  מעין  היא  ומסר השלום  המגן  תיאור  האתנחתא של  זה  במקרה  גם  היצירה, 
מתודית לקראת ספר י"ט, הספר שהוא ככל הנראה הקטלני ביותר באיליאדה כולה. 

הסערה. שלפני  השקט  מכאן 
מבואות. בפרק  באיליאדה״  ״הדימוי  את  ראו  בנושא  להרחבה 

�פר י"ט

I. טק� ההשלמה

ביותר  הקצר  הספר  תואר  את  לו  המעניקה  עובדה  הקסמטר,  שורות   425 י"ט,  ספר 
באיליאדה, מטפל בשתי סוגיות מרכזיות ואחת משנית. השתיים המרכזיות המהוות 
לאכילס  אגממנון  בין  ההשלמה  פרשת  הן  הקרב  אל  אכילס  של  לשיבתו  תנאי 
בין  הנשזרת  המשנית,  הסוגייה  למלחמה.  צאתו  בטרם  פלאוס  בן  של  והכנותיו 
התושייה  רב  אודיסאוס  שמעלה  קיבתו"  על  הצועד  "הצבא  שאלת  היא  השתיים, 

ומיד.  קדימה  להסתער  הלהוט  אכילס  בפני 
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לסגור  אמור  האכאים"  לוחמי  "גדול  לבין  העליון"  "המצביא  בין  הנערך  הפיוס 
כאשר  השניים  בין  שפרץ  הריב  עם  היצירה  בפתיחת  שנפתח  האיבה  מעגל  את 

אמתו. בריסאיס  את  ממנו  וגוזל  לקח  אכילס  את  ללמד  מבקש  אגממנון 
חלק  לקחת  העלבון,  מן  נשמתו  עומקי  עד  שנפגע  אכילס,  של  סירובו  עם 
עושה  הקטור  העיר.  מִגני  לטובת  טרויה  מאזני מלחמת  כפות  ונוטים  הולכים  בקרב, 
ורק שובו של  שמות באויב, הודף אותו לאחור, הקרב מתלקח לצד הספינות עצמן, 
זה העשוי להציל את האכאים מתבוסה  הוא  וגיסות המירמידונים אל הקרב,  אכילס 

ניצחת. 
בהרחבה  כמסופר  מתת,  ברוב  אכילס  של  דעתו  את  לפייס  אגממנון  של  ניסיונו 
בספר ט', אינו עולה יפה שכן בשלב זה אגממנון מסרב להתנצל ולהשיב את בריסאיס 
של  בדרישותיו  לעמוד  אטרווס  בן  מוכן  העתים,  בצוק  עתה,  פלאוס.  של  בנו  לחיק 
קודם,  סירב  להם  לתנאים  ומסכים  מפויסת  בנימה  הפגישה  את  הפותח  אכילס, 
מנת  על  העלמה  אל  ידו  את  לא שלח  מעולם  כי  להוסיף שבועה  נתבע  הוא  ועליהם 

באישה".  גבר  "כמנהג  מעשה  בה  לעשות 
הומרוס  שד.  שכפאו  וכמי  שן  בחריקת  זאת  אולם  בתנאים,  עומד  אגממנון 
לציין  הדין  מן  תוכן הדברים.   .2 הדיבור;  אופן   .1 אופנים:  דבריו בשני  לנו את  מגיש 
מעמד  באיליאדה.  הדמויות  אפיון  של  הסטריאוטיפי  במערך  למדי  חריגים  ששניהם 
הפיוס נערך בעצרת אלופי האכאים, כאשר הנושא את דבריו מתייצב בפני מאזיניו. 

אגממנון.  כך  לא 

ָבָריו, ּדְ ֶאת  ָאַמר  ָאָגֶמְמנֹון  ָהֶעְליֹון  יא  ְצּבִ ַהּמַ ה  ַעּתָ
(72( ִלְפֵניֶהם...  ָקם  לֹא  תֹוָכם,  ּבְ ר  ּבֵ ּדִ ב  ָיׁשַ ּבֹו  קֹום  ַהּמָ ִמן 

כי  הפתיחה  במשפט  פונה  הוא  אליו  לא  אך  לאכילס  להשיב  אמנם  אמור  אגממנון 
שלישי,  בגוף  עליו  מדבר  אלא  כלל  מזכיר  הוא  אין  יריבו  שם  את  המסובים.  אל  אם 
אליו  פונה  הוא  דבריו  בסוף  רק  פשע,  על  חטא  להוסיף  פלאוס".  כ"בן  אז  וגם 
אכילס...  קום,   " מפיקודיו:  אחד  על  המצווה  המצביא  כדבר  זאת  אולם  ישירות, 

לקרב..." צא 
המאוס  ההשלמה  מטקס  אגממנון  של  הסתייגותו  את  הבליט  הדברים  אופן  אם 

המריבה.  במעשה  מחלקו  כליל  אותו  ומנקה  הדברים  תוכן  בא  בעיניו, 
נכלים  מעשה  אם  כי  זו  היא  אשמתו  לא  אולם  שקרו,  בדברים  אמנם  מודה  הוא 
וָאֶטה  דעתו,  את  שהטריף  זה  הוא  זאוס  בראשם.  זאוס  עם  האולימפוס  שוכני  של 
טיעונו  לחיזוק  המלאכה.  את  שעשתה  היא  העיניים,  מאחזת  הבכירה  בתו   )Ατη)
גויים  כמושל  ייעודו  ממנו  שנגזל  זאוס,  של  בנו  הרקלס,  פרשת  את  אגממנון  מביא 

ואטה. הרה  של  נכליהן  בשל  רבים 
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בעוד  בנכליו,  זאוס  את  המשרת  משחק  כלי  אם  כי  האיש  היה  לא  כן  כי  הנה 
שפיות  בהעדר  שבוצע  מעשה  היום  מכנים  שהיינו  מה  לנעשה.  ער  עצמו  הקורבן 

דעת. 

II. הצבא צועד על קיבתו

הצעתו/דרישתו של אודיסאוס להאכיל את הגייסות בטרם צאתם לקרב הכבד העלול 
ספר  המאפיין  הגורלי  במערך  דופן  יוצאת  ראשון  במבט  נראית  תמים,  יום  להימשך 
והאכאים  הטרויאנים  גדולי  חלל  ייפלו  בו  המכריע  לקרב  היציאה  בין  מה  וכי  זה. 
בקריאה  ואולם  בוקר?  ארוחת  של  הפרוזאית  הסוגיה  לבין  הנודעת  טרויה  במלחמת 
להדגיש  זה  באופן  המבקש  המחבר,  של  מתחכומו  להתרשם  שלא  קשה  חוזרת 
את  המביא  בטירוף,  הגובל  הקרב  להט  אכילס:  של  באישיותו  המרכזי  הקו  את 
היטיב  המעוגנת  אודיסאוס,  של  השקולה  הצעתו  על  ההובריס.  סף  אל  האריסטיאה 
בניסיון הלוחם הנתקף עייפות לאחר שכילה את מנת הקלוריות הדרושה ועל כן יש 

שבאיליאדה: המחץ  ממשפטי  באחד  אכילס  משיב  קרב,  בטרם  להאכילו 

]...[
ַמֲאָכל ְולֹא  ֶקה  ַמׁשְ לֹא  ֵעיַני  ּבְ ִבים  ֶנְחׁשָ לֹא  י  ּכִ

(214( ִמְלָחָמה."      ֵדה  ׂשְ ּבִ ִתים  ַהּמֵ ְוֶאְנַקת  ְוָדם  ֶהֶרג  א  ֶאּלָ

אכן, יש לא מעט מן האירוניה בעובדה שאכילס יוצא לקראת מותו בעוד אודיסאוס 
של  בסופו  ויגיע  הרפתקאות  רווי  ארוך  למסע  יפליג  המלחמה,  מן  ושלם  בריא  ֵיצא 

שבאיתקה. בביתו  וילדיו  אשתו  אל  עליו  טוב  כשלבו  דבר 

III. השיחה ע� ה�ו�

המעטים  העל־טבעיים  המקרים  עם  נמנה  לאכילס  הסוס  קסנתוס  בין  הדו־שיח 
שעת  כי  לבנה  המזכירה  זה,  במקרה  ֶהרה  האלים,  בהשראת  זאת  וגם  באיליאדה, 
שהמחבר  עצמו,  לבין  אכילס  בין  דו־שיח  שזהו  להניח  סביר  זאת  עם  קרבה.  מותו 

יותר.  דרמטי  ממד  לו  להעניק  העדיף 

�פר כ'

תחילת הארי�טיאה של אכיל�

הספר הוא בבחינת פרק מבוא לשיאה הדרמטי של היצירה המגיע בארבעת הספרים 
האחרונים של האיליאדה העומדים, החל מספר כ"ב, בסימן מותו של הקטור. בפרק 
הגיבור.  של  באריסטיאה  הראשון  לשלב  עדים  ואנו  הקרב  שדה  אל  אכילס  שב  זה 
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האולימפוס  מאלי  אחד  לכל  להניח  זאוס  של  נכונותו  הוא  בעלילה  המפתח  שלב 
תאוצה  יצבור  התמותה  לבני  הסיוע  במלחמתם.  חסותו  לבני  ולסייע  ארצה  לרדת 
לבין  האלים  בין  נרחבת  מלחמה   –  )Teomachia( לתיאומכיה  כ"א  בספר  ויתגלגל 

פנים:  שלוש  האלים  לסיוע  עצמם. 
שווא.  בהבטחות  מראש  האבוד  הקרב  אל  ושיגורו  החיל  בן  מוחו של  1. שטיפת 
מול  קרב  בדו  ניצחון  לאינאס  ההמבטיח  אפולו  פויבוס  של  ההסתה  דברי  הם  כאלה 

אכילס. 
פגיע,  הבלתי  אכילס  של  הכביר  כוחו  דוגמת  בגיבור  על־אנושי  און  הפחת   .2

רגלו.  בעקב  למֵעט 
טרם  החסות  בן  של  נפשו  מילוט  קרי:  המעשי.  במובנה  מכינה  אקס  דאוס   .3

מבטחים.  למקום  הקרב  שדה  פני  על  ונשיאתו  לאוויר  הנפתו  ידי  על  זאת  מותו, 
הראשון שסובל משטיפת מוח בפרק זה הוא אינאס, המאזין למזימתו של אפולו 
הוא  אכילס  גם  אמנם  האלוהי.  מוצאו  בזכות  אכילס  מול  בקרב  ניצחון  לו  המבטיח 
ת  ּבַ  / ָיָצאָת,  ַאְפרֹוִדיֶטה  ל  ׁשֶ ...ֵמַרְחָמּה   " אולם  אמו,  תטיס  בזכות  האלים  דמות  בן 

.(107( ם"  ַהּיָ ִמן  ֵקן  ַהּזָ ת  ּבַ ָאִכיֶלס...  ל  ׁשֶ ֵמִאּמֹו  ַנֲעָלה  ִביָרה  ּגְ ֶזאּוס, 
הער  פוסידון  כאשר  מכינה,  אקס  הדאוס  מן  שנהנה  הראשון  גם  הוא  אינאס 
פאתי  אל  האיש  את  ומשנע  אינאס  את  המכריע  ברגע  מניף  אפולו,  של  למזימתו 

הקרב. שדה 
את  להושיע  יצא  בטרם  פוסידון  של  הנבואה  דברי  לנוכח  לחייך  שלא  קשה  כאן 

חסותו. בן 
ל  ׁשֶ ֲחָלָציו  יֹוְצֵאי  ֶאת  י  ּכִ "ַיַען  פריאמוס:  בית  של  קצו  את  מנבא  שהוא  לאחר 

וקובע: מרגיז־ארץ  מוסיף   )306( ל..."  ִקּלֵ ֶזאּוס  ִריָאמֹוס  ּפְ

רֹוָיאִנים, ַהּטְ ֵני  ּבְ ַעל  אֹונֹו  ֶאת  ִיְפרֹׂש  ַאיֵנַאס  ה  ְוַעּתָ
(308( ָעִתיד."      ּבֶ ַזְרָעם  ְויֹוְצֵאי  ּוְבֵניֶהם,  ַאֲחָריו  ָניו  ּבָ ְך  ּכָ

העתיד  על  דבר  יודע  אינו  לוורגיליוס  איניאס  את  קרא  שלא  הומרוס  כן,  כי  הנה 
רומא. של  ביסודה  אנכיסס  של  לבנו  הצפוי  המזהיר 

לצאת  שלא  מחויבותו  את  המפר  הקטור  הוא  איניאס  של  בסגנונו  שניצל  השני 
כיוון  לאיש.  כבוד  מעוררת  הקטור  של  עילתו  האלים.  מסיוע  הנהנה  אכילס  מול 
בניגוד  הקרב  אל  שיצא  הפוחז  הנער  אחיו,  פולידורוס  את  קוטל  אכילס  את  שראה 
של  הזוועה  מראה  מול  לעמוד  הטרויאני  הגיבור  עוד  יכול  לא  אביו,  של  לאזהרתו 
מציין  עצמו  הוא  שכן  לדעת,  באיבוד  גובל  מעשהו  לדו־קרב.  ויוצא  המרוטש,  אחיו 

זה. של  עדיפותו  את  יריבו  בפני 
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גם עתה, ברגע המכריע, מופיע האל מן המכונה, או נכון יותר צמד אלים. אתנה 
הופכת  המסלול,  מן  אותה  מסיטה  אכילס,  של  המושלכת  בחניתו  הנושפת  זו  היא 
משלים  המלאכה  את  הנדהם.  פלאוס  בן  של  לרגליו  אותו  ומנחיתה  לבומרנג  אותה 

אפולו: פויבוס 

ֲאַזי, ָאִכיֶלס  ...ָזַעק 
ׁש ְמַבּקֵ ְיִריבֹו,  ַעל  ֵער  ִמְסּתַ ַזֲעמֹו  ֲחַמת  ּבַ

ָנֵקל  ּבְ ֵהִניף  ֶהְקטֹור  ֶאת  ָאּפֹולֹו  פֹוְיּבֹוס  ַאְך  ְלָהְרגֹו, 
(444( ֲעָרֶפל.      ַעב  ּבְ הּו  ְוִכּסָ הּוא,  ָהָיה  ַאְלָמֶות  ן  ּבֶ י  ּכִ ַיַען 

של  פוסק  בלתי  רצף  קרי:  אכילס,  של  באריסטיאה  עוסק  הספר  של  עיקרו  אולם 
מעשי קטל מלוּוים תיאור גרפי והערות אנטומיות. כך למשל מנקב גיבור האיליאדה 
זה  של  כבדו  את  כורת  מנגד;  באוזן  יוצא  והחוד  מקורבנותיו  אחד  של  אוזנו  את 
ושופך את מעיו של אחר. במקרה של דאוקלון, מן הלוחמים העלומים של היצירה, 
מתבונן  הפצוע  ובעוד   ,)478( ק"  ְרּפֵ ַהּמַ יֵדי  ּגִ חֹוְבִרים  ּבֹו  קֹום  ּמָ "ּבַ אכילס  אותו  דוקר 

בזרועו,  הלום 

ֲאַזי ֶות.  ַהּמָ ְפֵני  ּבִ ָהֻאְמָלל  יט  ִהּבִ ֶמת,  ְמַדּמֶ
ָעָפר ּבֶ ָאִכיֶלס,  ַרת  ּכָ ַהֶחֶרב  ַלַהב  ּבְ רֹאׁשֹו  ֶאת 

(482( ז...      ִנּתַ ַהחּוָצה  ַהּמַֹח  ְוַהּקֹוַבע,  ָהרֹאׁש  ׁשּו  ּלְ ִהְתּפַ

מעשה זה, שחמת רצח סדיסטית עולה ממנו, שהרי מה הטעם לקטול פצוע אנושות, 
חייו  על  מתחנן  טרוס  ָאַלְסטֹור.  של  בנו  ְטרֹוס  של  מותו  בתיאור  שאת  ביתר  נרמז 
ִלּבֹו  ּבְ ְלעֹוֵרר  ִתְקָוה  "ּבְ זאת  המוחלטת.  הכניעה  סמל  אכילס,  של  ברכיו  את  ולופת 
יֹוֵדַע  ִלּבֹו לֹא  י  "ּכִ ְנעּוָריו" )465(. אולם, מעיר המחבר, הנער אינו יודע  ְזכּות  ּבִ ַרֲחִמים 

.(467) ְלַבד"21  ּבִ ֶרַצח  ֲחַמת  ְוֻכּלֹו  ַרֵחם, 
שיבוא  הובריס,  של  קודר  ענן  אכילס  של  האריסטיאה  על  תלוי  כן,  כי  הנה 

כ"ב. בספר  הקטור  בגופת  לשמה  בהתעללות  המלא  לביטויו 

במקרה של טרוס בן אלסטור, ניתן לציין לזכותו של אכילס כי לא ברור למי כיוון המחבר בדמותו של אלסטור.    .21
ספר  )וראו  אודיסאוס  של  מידיו  חלל  הנופל  סרפדון  של  ורעהו  הליקים  ממצביאי  לאלסטור,  הכוונה  אמנם  אם 
)"הנוקם"  בנו, חטא על פשע. אולם אם הכוונה לאלסטור  כי אזי אכן מוסיף אכילס הקוטל את   )677 ה', שורה 
ביוונית( דמות המעוררות פלצות ואימה בלב האדם, כי אזי מעשהו של אכילס פוטר את בני התמותה מן הדמויות 
המאוסות ביותר במיתולוגיה, והוא מעשה חסד הנרשם לזכותו. מאחר שהשימוש בסרקזם אינו זר להומרוס, ייתכן 

שזו הייתה כוונת המחבר.
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�פר כ"א

I. הניהיליז� של אכיל�

כללית ניתן לראות ספר זה בבחינת אתנחתא לקראת שיאה העלילתי של האיליאדה 
של  בסדרה  ביטוי  לידי  באה  האתנחתא  הבא.  בספר  הקטור  של  מותו  עם  שיבוא 
ורצח  אכילס  של  מידיו  משנה  דמויות  קטל  א.  בהמשך.  בקצרה  שיידונו  היבטים 
אחיזת  ג.  אלמוות  בני  בין  סרק  בתגרת  הנערכת  הקומית  התיאומכיה  ב.  ליָקאֹון 

אפולו.  פויבוס  של  העיניים 

א. קטל דמויות משנה

של  האומלל  ניסיונו  לתיאור  המחבר  מקדיש   )140-35( שורות  ממאה  למעלה 
אביה  הנודע,  ארקדיה  מלך  מליקאון  )להבדיל  פריאמוס  של  האלמוני  בנו  ליקאון, 

העלם.  של  ולמותו  חייו,  על  להתחנן  קליסטו(,  של 
הוא  עצמו,  בפני  מרתק  מעשה  סיפור  ליקאון,  פרשת  של  ייחודה  אולם 
הדמויות  כיתר  כמוהו  אכילס,  האיליאדה.  גיבור  של  לאישיותו  צוהר  בפתיחת 
בין  שם  אי  הנע  סטריאוטיפ  עוד  והוא  מורכבת,  מאישיות  נהנה  אינו  ביצירה, 
עקרון  במסגרת  זאת  כל  הקטלני.  ההובריס  לפן  ההומרית  האריסטיאה  התגלמות 
של  מותו  בסוגיית  מובהק  לביטוי  בא  זה  עיקרון  ההלני.  באתוס  הנגזר  הגורל 
מעוררת,  שהיא  הרצח  וחמת  מזה  ההיסטרית  הכאב  אימת  בצל  העומדת  פטרוקלוס 

מזה. 
אכילס הוכיח בפרקים הקודמים את כישוריו כלוחם שאין שני לו בֶקרב האכאים, 
בכך  הקטור.  מול  אחד  דו־קרב  לעוד  זקוק  הוא  האריסטיאה  שלהשלמת  ומכאן 
באלים  קרי:  בסקמנדר,  מאבקו  היצירה.  כגיבור  מעורער  הבלתי  מעמדו  את  ישלים 
עצמם, מוצג אמנם בכלים הרואיים, אולם התבוסה היא בלתי נמנעת וזו לא תירשם 
מראש  ידועה  תבוסה  הוא  האולימפוס  באלי  תמותה  בן  של  מאבקו  שכן  לחובתו, 

ההלני.  באתוס  תשתית  ואבן  יגונה  לא  הכרח  ומכאן 
זה?  בספר  הטרויאני  באויב  מיודענו  שמבצע  הקטל  במעשי  הטעם  אפוא  מהו 
זו  לא  עצמן,  משל  גבורה  מורשת  כליל  הנעדרות  משנה  בדמויות  שמדובר  העובדה 
בלבד שאינה מוסיפה נקודות זכות לאריסטיאה של אכילס, כי אם גורעת ממנה. כך 
הפיונים שלכולם  קטל ששת  וכך  יֹוִנים  ַהּפָ מצביא שבטי  יֹוס  ַאְסֶטרֹוּפָ של  הקל  ההרג 

שיר: שורות  שתי  המחבר  מקדיש  יחד  גם 

ילֹוס,  ַאְסִטיּפִ ְוֶאת  ִמידֹון  ֶאת  ָקַטל,  ְרִסילֹוכֹוס  ּתֶ )את( 
(211( ְוֵאיְניֹוס.      ַרְסיֹוס  ּתְ ֶאת  ְוִעּמֹו  ָהַרג,  ְמֶנסֹוס  ְוֶאת  ְוהֹוִסיף 
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ולפיכך הופך להיות  אולם מקרהו של ליקאון הנעדר כליל מעמד דרמטי של עימות 
זה.  בספר  הדופן  ויוצא  המרתק  החלק  הוא  כפשוטו,  רצח  מעשה 

אחד־עשר  משפחתו  בקרב  ישב  בלבד,  ספורים  ימים  לפני  מֶלמנֹוס  הגיע  ליקאון 
אין  פטרוקלוס  של  מותו  לבין  בינו  לאחיו,  בניגוד  במלחמה.  הראשון  יומו  וזה  יום, 
של  הפרי  מגן  העלם  את  בלילה  שחטף  אכילס  זה  היה  מזאת:  יתרה  אולם  זיקה.  כל 
הייסורים שעברו על העלם  בלמנוס תמורת מאה שוורים.  אותו לעבדות  ומכר  אביו 
מעין  לצעיר  מעניקים  בגינו,  זכה  להם  השוורים  מאה  אותם  וכן  אכילס  של  מידו 

נפשו. על  מבקש  הוא  שבזכותו  נפש  כופר  של  ביטחון  מטריית 
הוא  מזאת,  יתרה  העלם.  אל  בלבו  שנאה  ואין  אלה  לכל  מודע  אכילס  ואכן, 
בקרבו  נושא  היווני  שהביטוי  לציין  הדין  ומן   –  φίλος  – "ידידי"  בכינוי  אותו  מכנה 
אל  אכילס  פונה  בו  הביטוי  זהו  למשל  כך  ל"אהובי".  יותר  הקרובה  אינטימית  נימה 
לפנים  ידיו  ופושט  רוכן  והוא  רוחפות  עצמותיו  ליקאון,  עוד  ואולם,  פטרוקלוס. 

אונים: וחוסר  כניעה  לאות 

ָדן ִמּנָ ַחְרּבֹו  ֶאת  ַלף  ׁשָ ָאִכיֶלס  ַאְך   ...
יִפּיֹות ַהּפִ ְוֶחֶרב  ִריַח,  ַהּבְ ַעְצמֹות  ּבְ ְוָהַלם 

ז  ְוִנּתַ ָניו  ּפָ ַעל  ֶבר  ַהּגֶ ָמט  ָעְרּפֹו.  ֶאת  ְרָתה  ּכָ
(119( ִביב.      ִמּסָ ָעָפר  ּבֶ ג  ְוִנְסּפַ ִמּגּופֹו  חֹר  ָ ַהּשׁ מֹו  ּדָ

ההרג  ברצף  אחד  כעוד  המקרה  את  ולבטל  היום  לסדר  לעבור  היה  ניתן  לכאורה 
ובחינתו  דופן  יוצא  זאת  בכל  אולם המקרה שלפנינו  היצירה.  את  המלווה  המונוטוני 
נפשו  בנבכי  פן בלתי צפוי אצל הומרוס: הצצה  מקרוב תעניק לאישיותו של אכילס 
חי על  והוא  נמנע קרב במהרה  המפותלת של מיודענו לאור העובדה שמותו הבלתי 

שאול.  זמן 
אכילס  לו  מעניק  הסף,  על  אותה  ודחה  ליקאון  של  לתחינתו  שהאזין  לאחר 

שבמוות:  להכרח  קצר  הסבר 

]...[
ְבָעַתִים. ׁשִ ָך  ִמּמְ טֹוב  ְוהּוא  ָמתֹו,  ִנׁשְ הֹוִציא  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ם  ּגַ

ַוֲעָנק, ַמְזִהיר  ַחִיל  ן  ּבֶ ֲאִני,  ִמי  ּוְרֵאה  י  ּבִ ט  ַהּבֵ
ַאְלָמֶות.  ת  ּבַ ֵאָלה  י  ְוִאּמִ ְוָדגּול,  ָאִבי  ָהָיה  ָרם 

נֹוֶקֶמת. מֹוְיָרה  ַיד  ּבְ ִנְגַזר  ֶות  ַהּמָ ָעַלי  ם  ּגַ ְואּוָלם 
ָצֳהַרִים, ַעת  ׁשְ ּבִ אֹו  ְמּדּוִמים  ּדִ ַעת  ׁשְ ּבִ ַחר,  ׁשַ ִעם 

ָרב,  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ִמי  ּדָ ֶאת  יז  ַיּקִ ַחִיל  ן  ּבֶ
(113( ת."      ׁשֶ ַהּקֶ ִמן  ֵחץ  ּבְ ִאם  ּוֵבין  ַהֲחִנית  חֹד  ּבְ ִאם  ין  ּבֵ
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ִקים  ּתָ ָנא  ְוַאל  סֹוְפָך,  א  ּבָ ְיִדיִדי,  ן,  ּכֵ "ַעל  ידידותית:  עצה  התליין  לו  מייעץ  לפיכך 
.(107( ְמהּומֹות" 

את  והשוללת  הדוחה  הניהיליסטית  הנימה  אכילס,  של  בדבריו  השקט  היאוש 
הרחמים.  למידת  מקום  בהם  אין  השחר,  חסר  המוות  בפני  הניגפים  כולם  הערכים 

יד.  כלאחר  מתבצע  מפשע  החף  הצעיר  של  מותו  גם  כן  ועל 

II. התיאומכיה 

את  המצדיק  מישור  מישורים.  בשני  זה  בספר  מופיע  האלים,  מאבק   – תיאומכיה 
אלוהי  הפייסטוס,  לבין  הנהר,  אלוהי  קסנתוס־סקמנדר,  בין  הנערך  זה  כגון  ההגדרה, 
בזירת  שנפתח  האלמוות  בני  בין  המתגלע  בריב  עדים  אנו  לו  קומי,  ומישור  האש, 
הרה  בתמונת  הגרוטסקי  שיאו  אל  ומגיע  האולימפוס  במרום  נמשך  בארץ,  הקרב 

וארטמיס. 
ניצבים לכאורה  ההיבט הקומי פותח בדברי תשובתו של אפולו לפוסידון. השניים 
טרויה.  על  חסותו  את  פורס  ואפולו  האכאים,  לצד  נאבק  פוסידון  צידי המתרס.  משני 
למסקנה  פויבוס  מגיע  ישורנו,  מי  שסופו  לפניו,  מציב  שפוסידון  האתגר  לנוכח  אולם 

גמורה:  איוולת  מצדו  זו  הייתה  כי  ומשיב  לסיכון,  ראויים  לא  תמותה  שבני 

י ּדִ ִמּצִ ִסיל  ּכְ ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ֶזה  ָהָיה  ּדֹוִדי,  ֶאֶרץ,  יז  "ַמְרּגִ
ֲעלּוִבים, מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ִגין  ּבְ ִלְקָרב  ָעֶליָך  ָיָצאִתי  לּו 
ְקָצָרה, ֵעת  ים  ְוַחּיִ ַהּפֹוְרִחים  ָהִאיָלן  ֲעֵלי  ּכַ מֹוָתם  ּכְ

ְמֵהָרה  ּבִ ְקֵמִלים  ַוֲאַזי  ָהָאֶרץ,  ַפע  ֶ ִמּשׁ ִנּזֹוִנים 
(466( ם...      ַנְפׁשָ ֶאת  ְונֹוְפִחים 

הוא  הקדום,  ההלני  של  בתודעתו  החקוקה  זאוס  של  בתו  ארטמיס,  של  דימויה 
"הלביאה  הנשית,  הגבורה  סמל  הדובים,  מכניעת  בקשת,  החמושה  הציד  אלת  של 

סרקזם.  של  משמינית  ביותר  אותה  מכנה  שהרה  כפי  בנשים", 
אל  רצה  בבכי,  העלמה  פורצת  בַקשתּה  אוזניה  את  מורטת  שהרה  לאחר  והנה 

ומתלוננת.  מתייפחת  בחיקו,  נאספת  אביה, 

ָאִביָה ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֲאַזי 
ַאל: ְוׁשָ ק  ִחּבֵ ַרּכֹות  ָפָתיו  ׂשְ ַעל  ְצחֹוק  ַבת  ּבְ ּתֹו  ּבִ ֶאת 

(509( ָהַאְלָמֶות      ֵני  ִמּבְ ֵאל  ְך  ּבָ ַגע  ּפָ ַהֻאְמָנם  יָרִתי,  "ַיּקִ

נפגעת  ילדה  של  האינטימית  התמונה  לבין  ארטמיס  של  ההרואי  דימויה  בין  הפער 
מאחד  או  ארטה  דל  הקומדיה  מן  היישר  נלקח  כאילו  ובוכה,  אביה  אל  הנחפזת 

צ'פלין.  צ'רלי  של  הסרטים 
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III. תעתועי אפולו

האירועים  לקראת  מבוא  שלב  היא  אף  והמהווה  הספר,  את  המסיימת  התמונה 
עיניו של אכילס.  פויבוס אפולו המאחז את  כ"ב, היא תמונתו של  המכריעים בספר 
על  להימלט  עדיף:  מה  בנפשו  שוקל  אלמונית,  דמות  הוא  אף  טרויה,  ממִגני  ָאֶגנֹור, 
רוח  של  תוצר  משהיא  יותר  השנייה,  באפשרות  הבחירה  לקרב.  לצאת  או  נפשו 
להימלט,  ינסה  שאם  העובדה  לאור  מחדל  ברירת  היא  בו,  מפיח  שאפולו  הגבורה 
בידי  תעתועים  מכשיר  אלא  אינו  אגנור  אולם  אכילס.  של  מידיו  חלל  וייפול  יתגלה 
שהוא  פנים  ומעמיד  דמותו  את  לובש  סמיך,  בענן  המקום  מן  אותו  המסלק  אפולו 
נמלט מאכילס הרודף אחריו. אפולו מבקש להרוויח זמן על ידי הרחקתו של אכילס 
משדה הקרב. זאת על מנת לאפשר לטרויאנים המובסים לבוא בשערי העיר ולהינצל 

אכילס: של  הרצח  מחמת 

ָאּפֹולֹו ...ּופֹוְיּבֹוס 
ֵמיָמיו, ֶאת  ל  ַהְמַגְלּגֵ ְסָקַמְנֶדר  ֶאל  ְמרּוָצתֹו  ן  ְמַכּוֵ

טּוַח ַהּבָ רֹוְדפֹו  ַעל  ַמֲעִרים  זֹאת  ְוִעם  ָניו  ִמּפָ ִנְמָלט 
(605( ס.      ַהּנָ ֶאת  יג  ְלַהּשִׂ ָידֹו  ּבְ ַיֲעֶלה  ָקט  ֶרַגע  עֹוד  ׁשֶ

שהטרויאנים  שעה  באכילס  ומתעתע  כביכול  הנמלט  האל  של  הגרוטסקית  התמונה 
הקומי.  בייחודו  הבולט  זה  ספר  חותמת  הביתה,  שבים 

�פר כ"ב

I. הדו�קרב – היבט הארי�טיאה

שיאה  להיות  אמור  כ"ב  ספר  בפרט,  הקומית  וזו  הקודם,  בספר  האתנחתא  לאחר 
הקטור  האיליאדה.  של  הפרוטגוניסט  מותו  את  מוצא  בו  היצירה,  של  הטרגי 
האחת  הדמות  אלא  האכאים  במחנה  שמות  העושה  חת  לבלי  לוחם  רק  לא  הוא 
והיחידה ביצירה כולה המעוררת בקורא הזדהות אינטימית עם בן תמותה בשר ודם. 
הנפשות  מערך  את  המאכלסות  הסטריאוטיפיות  לדמויות  בהשוואה  בעיקר  זאת 
של  המרגשת  הפרידה  תמונת  וראשונה  בראש  לכך  תורמת  באיליאדה.  הפועלות 
ו'. תמונה אחרת, אותנטית  ובנו העולל בספר  המצביא הטרויאני מאנדרומכה אשתו 
וריאליסטית אף היא, כרוכה במערכת היחסים המתוחה בינו לבין פריס אחיו. ההיבט 
השלישי – אף כי אחיזתו בטקסט מועטה, הוא רב חשיבות, והכוונה לעובדה שאביו 
ואמו של הקטור, החרדים לשלום בנם, מצויים ברקע ההתרחשות, זאת בניגוד גמור 

אכילס.  כולל  הדמויות,  יתר  לכל 
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שבעקבותיו  טרויה  במלחמת  מכריע  בשלב  שהמדובר  לעובדה  בנוסף  אלה,  כל 
קרב. בטרם  מובנת  ציפייה  הקורא  אצל  מעוררים  העיר,  חורבן  יבוא 

הערכי  וההיבט  כפשוטו,  הטקטי  ההיבט  מישורים.  בשני  נערך  עצמו  הדו־קרב 
שההיבט  לציין  מצער  זה  יהיה  המוסרית.  ברמה  הדמויות  שתי  להתנהלות  הנוגע 
זו דווקא על רקע העובדה שהיצירה  הראשון מאכזב למדי. אולם אין מנוס מקביעה 
ההתייחסות  במהלך  פעמים  מספר  שצוין  כפי  דו־קרבות.  תיאורי  ספור  אין  גדושה 
העימות  במבואות(,  בליקוייה"  ניכרת  מופת  "יצירת  ראו  )ולהרחבה  לאיליאדה 
המקרים  ומספר  פעם(  מ־300  )למעלה  פעמים  מאות  עצמו  על  חוזר  האופייני 
הוא   – איאס  של  מִגנו  תחת  ִחציו  את  היורה  טאוקרוס  של  זה  כגון   – החריגים 

לחלוטין. שולי 
של  גיבורי־העל  שני  בין  העימות  מן  שהציפייה  הדבר  טבעי  אך  כן,  כי  הנה 
הדבר  אין  אולם  השגרה.  מן  החורג  כלשהו  מרכיב  בו  שיהיה  לדו־קרב  היא  היצירה, 
בבחינת  הוא  השניים  בין  שהעימות  לקבוע  מופרז  זה  יהיה  לא  מזאת,  יתרה  כך. 

הקבוע. לדפוס  תבנית־אב 
 .(76-73 )שורות  מעליו  חולפת  והחנית  רוכן  הקטור  חניתו,  את  מטיל  אכילס 
לנקב  כושלת  אך  אכילס  של  מגנו  במרכז  פוגעת  זו  שלו,  חניתו  את  מטיל  הקטור 
אכילס  על  ומסתער  חרבו  את  שולף  הקטור   .)291-289( לאחור  וניתרת  הארד  את 
אנושות  אותו  ופוצע  בצווארו  הקטור  את  דוקר  אכילס   .)308-306( הועיל  ללא  אך 

 .(328-325)
הנה כי כן, עימות נעדר השראה הנערך בכוחות בלתי שווים, שכן הקטור גיבור־
כך  כדי  עד  עליבותו.  בכל  מתגלה  חת,  ללא  לוחם  של  האולטימטיבי  והמופת  העל 
שורות  )ראו  בחרב  ההסתערות  תיאור  את  מאיתנו  חוסך  שהמחבר  מגיעים  הדברים 

 .(308-306
אם ברובד העימות עצמו התיאור דל ונעדר השראה, הרי שההיבט הערכי מרתק 
בין שתי הדמויות מעניק ליצירה היבט של עומק הומני  יותר. הניגוד המוסרי  הרבה 

האיליאדה.  של  מעלותיה  עם  למנותה  שיקשה  תכונה   –
חיבור  עידן  על  המקובלים  הגבורה  ערכי  את  להדגיש  בא  השניים  בין  הדו־קרב 
יודעים  אנו  אך  ומוחלט,  גמור  אמנם  הוא  הקטור  של  הצבאי  כישלונו  היצירה. 
השוויון  העדר  מכאן  האולימפוס,  אלי  של  תעתוע  אלא  אינו  השניים  בין  שהקרב 
הבסיסי המוענק לשני הלוחמים. מה שנותר הוא התנהגותו של הלוחם עצמו במערך 
שאיננו תלוי־ֵאלים, קרי: יושרתו של הלוחם. כאן ידו של הקטור על העליונה. נוהגו 
ביתר שאת  בולט  ניכר המרכיב הסדיסטי,  בו  בגופתו של הקטור,  אכילס  האכזר של 
גופת  והמעוררת כבוד של הקטור למסור את  לאחר שזה דוחה את הצעתו השקולה 

למחנהו.  המובס 
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פני  את  לקבל  מנת  על  העיר  לחומות  מחוץ  בודד  להישאר  הקטור  של  נכונותו 
רב  מוות  לו  המבטיחה  האריסטיאה  של  מידה  בקני  נאצל  גבורה  מעשה  היא  האויב 
בידיעה  אכילס  על  תיגר  קורא  הוא  כאשר  שאת  ביתר  גוברת  זו  מעלה  תהילה. 

גורלו. את  חרצו  שהאלים 

II. הדו�קרב – ההיבט החברתי

עולם:  השקפות  שתי  של  יותר  רחבה  בתפיסה  להעניק  ניתן  לדו־קרב  נוסף  פירוש 
עומד אכילס.  ברברי שבראשו  מול שבט  ידי טרויה  על  עיר־מדינה המיוצגת  תרבות 
מקומה  את  קובעים  חוקיה  אשר  עיר־מדינה  של  מייצגה  הקטור  יהיה  זה  במובן 
האלימות  נציג  זה  במקרה  יהיה  אכילס  בעוד  המלחמה,  כללי  את  וכן  המשפחה  של 
אם  קמאיים.  לאינסטינקטים  וכניעה  האויב  חורבן  שלל,  יעדה  שכל  הפרימיטיבית 

הציוויליזציה.  חורבן  למעשה  הוא  טרויה  של  חורבנה  אז  כי  הדבר,  כך  אמנם 
שהוא  נניח  אם  שהמחבר,  העובדה  עם  חזיתית  תתנגש  זו  שגישה  לציין  למותר 
באוזני  האויב  את  מהלל  העלילה,  את  המספר  זה,  במקרה  הפרשן  ההיסטוריון  גם 

משכנע. טיעון  דווקא  לאו   – מאזיניו 

III. �וגיית הגורל הנגזר

של  מותו  אל  ואתנה  זאוס  של  ביחסם  ביטוי  לידי  באה  הנגזר  הגורל  שאלת 
הקטור. 

לחומות  סביב  אכילס  מפני  הנמלט  נפשו"  "אהוב  למראה  נכמר  זאוס  של  לבו 
סביבו: המסובים  באלים  נועץ  והוא  טרויה, 

ַהֻאְמָנם   ...
(175(      ? ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ט  ְנַמּלֵ ִלּבֹו  אֶֹמץ  ְזכּות  ּבִ

לספק: מקום  משאירה  ולא  נחרצת  היא  לשאלה  אתנה  של  תשובתה 

ּגֹוָרלֹו, ֵזַרת  ִמּגְ מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ץ  ְלַחּלֵ ׁש  ַבּקֵ ּתְ ַהֻאְמָנם 
]...[

 (181( ָהַאְלָמֶות."      ֵני  ּבְ ַעת  ּדַ ַעל  ֶזה  ִיְהֶיה  לֹא  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְך  ּכָ ִאם 

כולל  כולו,  העולם  על  פורענות  תביא  גורל  בגזירת  זאוס  של  התערבותו  ואכן, 
משכנות האולימפוס, שכן באופן זה יופר הכלל המקודש ביותר בקיום. אתנה אמנם 
לזרז  אלא  בא  לא  המעשה  אולם  ֵדיפֹוּבֹוס,  של  דמותו  את  שלבשה  לאחר  מתערבת 
זאת לאחר המירוץ הקומי משהו של השניים מסביב  ולהבטיח את החייב להתרחש. 
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הפטליזם  את  לרגע  נניח  אם  נמנע.  הבלתי  הקץ  את  לדחוק  המבקש  העיר,  לחומת 
הפנימי  בקולו  להחליפו  נוכל  המוקדמת,  ההלנית  בתפיסה  המעוגן  הגורל  גזירת  של 
במקרה  מעשה.  לעשות  עליו  המצווה   – שלפנינו  במקרה  הקטור,   – האדם  של 
מלצאת  להימנע  יכול  הוא  אין  כי  לו  האומרים  הלוחם  של  לערכיו  הכוונה  הנוכחי 
הפקרות  ׳אכן   – האיליאדה  ״אלי  ראו  )להרחבה  מותו  את  בו  ימצא  אפילו  לקרב 

במבואות). נשגבת׳״ 

�פר כ"ג

I. ה�ו� ל"זע� אכיל� ב� פלאו�"

המשחקים לכבוד טקס קבורתו של פטרוקלוס אשר אין בהם כדי לקדם את העלילה 
זה  במקרה  גם  האיליאדה.  של  האתנחתא"  "ספרי  שורת  עם  שצוין,  כפי  נמנים, 
הקטור  של  מותו  רבתי:  דרמות  שתי  שבין  המרכזי  הנושא  מן  בסטייה  הוא  המדובר 
זאת  עם  האיליאדה.  את  החותם  כ"ד  בספר  וקבורתו  מסירתו  ופרשת  כ"ב,  בספר 
מבחינת  כן,  כי  הנה  לאגממנון.  אכילס  בין  להשלמה  הזדמנות  המשחקים  משמשים 
את  החותם  כ"ד  ספר  האחרון,  והפרק  נסגר,  המעגל  היצירה  עלילת  של  תוכנה 

בלבד. דבר  אחרית  אפוא  הוא  האיליאדה, 
המקצוע  השניים.  בין  "ההשלמה"  לפרשת  צורמת  נימה  מתלווה  זאת  עם 
אמן  מתייצב  אגממנון  מול  כאשר  חנית,  הטלת  להיות  אמור  התחרות  את  המסיים 
מתקיימת,  אינה  עצמה  התחרות  אולם  האונים".  רב  "מריונס  הוא  נודע,  חנית 
בטענה  זאת  תחרות.  ללא  לאגממנון  המנצח  פרס  את  למסור  מחליט  אכילס  שכן 

לפיה:

ֲחרּות, ּתַ ֵני  ּבְ ְלָך  ֵאין  י  ּכִ ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ דּוַע,  ּיָ ׁשֶ יָון  "ּכֵ
אֹון, ּבְ ָהרַֹמח  ְמִטיֵלי  ין  ּבֵ ה  ַאּתָ ְוִראׁשֹון  רֹאׁש  ְוִכי 
ָך, ּלְ ׁשֶ ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל  ֵאהּו  ְוׂשָ ָרס  ַהּפְ ֶאת  ַקח 

ן. ִנּתֵ ֶבר  ַהּגֶ ֶמְריֹוֶנס  ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ ַהֲחִנית  ְוֶאת 
(894( ׁש."      ֲאַבּקֵ ָך  ִמּמְ זֹאת  ה  ִהּנֵ ָבר?  ַלּדָ ים  ְסּכִ ּתַ ַהֻאְמָנם 

והפרת  חנופה  של  זה  גלוי  מעשה  נוכח  מבוכה  של  צל  מגלה  שאינו  אגממנון, 
מסרב. איננו  הוגן,  קרב  של  האבירי  העיקרון 

העומד  מתרפס  שפתיים  במתק  אגממנון  של  לבו  את  אכילס  קונה  כן  כי  הנה 
ניתן  אורכה.  לכל  והנמשך  היצירה  בפתח  המוצג  העלבון  לעומק  מוחלט  בניגוד 
את  המסיים  המחבר  של  ספרותי  כשל   .1 היבטים.  משני  המעשה  את  לראות 
של  האפי  לעומק  יחס  כל  הנעדר  חלושה  ענות  בקול  יצירתו  של  המרכזי  המוטיב 
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המתגלה  אכילס  של  המתעתעת  לאישיותו  נוסף  סרקסטי  ביטוי   .2 יצירתו,  עילת 
הנפשית.  בעליבותו  זה  בהקשר 

II. משחקי הקבורה

התחרות  מקצועות  שמספר  הגם  מיני־אולימפיאדה,  בבחינת  הם  עצמם  המשחקים 
המאה  מן  החל  לנו  מוכרים  שהם  כפי  ההלניים  במשחקים  המקובל  על  עולה 

לפנה"ס.  השמינית 
נותרו  חמישה  רק  היצירה  גיבורי  מתחרים  בהם  המקצועות  שמונת  מבין 
היאבקות,  אגרוף,  מרכבות,  מירוץ  במאה השמינית:  האולימפיים שהחלו  במשחקים 
זכו  בקשת  וירי  ברזל  יידוי  חרבות,  דו־קרב  השלושה:  שאר  כידון.  הטלת  ריצה, 
"יידוי  תחרות  למשל  כך  המודרני.  בעידן  המוקדמות  באולימפיאדות  להיכלל 
נערכה  ברזל,  כדור  להדיפת  אם  כי  דיסקוס  לזריקת  הכוונה  שאין  בהנחה  הברזל", 
הוכנסו  סיף  ותחרויות  קשת  ירי  ביוון,  ב־1896  הראשונה  באולימפיאדה  כבר 
הרוזן  המודרנית,  האולימפיאדה  רעיון  שאבי  ספק  אין  שלאחריה.  באולימפיאדות 
המקצועות  שלושת  את  כלל   – בכתב  עדות  לכך  שאין  הגם   – קוברטן  דה  פייר 

באיליאדה.  המתואר  בסיס  על 
)שורות  הספר  של  עיקרו  מוקדש  המרכבות  מירוץ  שלתיאור  בעוד 
מעבר  חורגים  ואינם  הקיצור  בתכלית  מתוארים  המקצועות  שאר   ,)652-262
ביחס  שולי  הוא  עצמה  התחרות  תיאור  כאשר  בלבד,  בודדות  שורות  לעשרות 

סביבה.  למתחולל 

שורותמקצועהמנצח 

מרכבותדיומדס 652-262מירוץ 

יֹוס 699-652אגרוףֶאּפֶ

אודיסאוס מול  הוכרעאיאס  לא  הקרב  739-700היאבקות, 

797-740ריצהאודיסאוס 

דיומדס מול  הוכרעאיאס  לא  הקרב  חרבות,  825-798קרב 

ברזלּפֹוִליּפֹוְיֶטס כדור  883-826הדיפת 

קשתֶמְריֹוֶנס 897-884ירי 

תחרות ללא  בפרס  זוכה  כידוןאגממנון  997-884הטלת 
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בספר כ"ג נפרד הקורא מכל גיבורי האיליאדה אשר חלקם הניכר נוטל חלק במשחקי 
היצירה. את  החותם  הבא,  בספר  עוד  יופיע  לא  מהם  איש  הקבורה. 

�פר כ"ד

I. אחרית דבר לאיליאדה

כפי שנכתב בהערות על הספר הקודם, עם ההשלמה בין אכילס לאגממנון – תמוהה 
פותח  הוא  בה  הסיפורית  התחייבותו  אחר  המחבר  ממלא   – שתהיה  ככל  וטורדנית 
הוא  וקבורתו  הקטור  של  גופתו  השבת  על  המעשה  שסיפור  מכאן  האיליאדה.  את 
אם  דקה. שהרי  הגם שבקול דממה  היצירה,  את  דבר המסיימת  בבחינת אחרית  אכן 
הטרויאני,  הסוס  פרשת  אכילס,  של  מותו  נזכרים  לא  מדוע  נזכרת,  הקטור  קבורת 
וקבורתו  ממותו  נופלת  לא  המלחמה  אל  שזיקתם  אירועים  טרויה,  וחורבן  הפלדיום 

במבואות.)  בליקוייה״  ניכרת  מופת  ״יצירת  ראו  הנושא  )להרחבת  הקטור?  של 
את השלמתו של אכילס עם פריאמוס ונכונותו להשיב לו את גופת הבן בתמורה 
של  חובתו   .2 האלים;  מעורבות   .1 אדנים.  שני  על  המחבר  מבסס  ועצום  רב  לכופר 

בימים.  הבא  לאב  הבן 

II. חלק� של האלי�

כפי שנכתב בפרקים אלו לא אחת, עלילת האיליאדה היא מלאכת שוכני האולימפוס 
בני האלמוות, מי שבחרו להשתעשע בבני תמותה בבחינת "ישחקו הנערים לפנינו". 
הם אלו שחוללו את עילת המלחמה והם אלו שגזרו את גורלה. בינתיים, בין לגימה 
על  תמותה  בבני  לנקום  בוחרים  הם  אמברוסיה,  פת  טעימת  לבין  הנקטר  מגביע 
ברעהו  איש  אותם  לשסות  מוגבל,  לזמן  חסותם  את  עליהם  לפרוש  עבר,  עוולות 
זו,  מגמה  של  מובהק  מאפיין  הוא  כ"ד  ספר  הדס.  צלמוות  אל  לבסוף  ולהשליכם 
הנזקק  המשך  יהיה  לא  בו  ולמתרחש  היצירה  את  החותם  שהוא  משום  דווקא 

אנוש.  בני  להחלטות 
גופתו  על  אפולו  פויבוס  שפורס  בהגנה  הספר,  בתחילת  מיד  לביטוי  בא  הדבר 
פגיעה שעה  מפני  הכסף  בעל קשת  עליה  בכך שומר  הקטור.  בעפר של  המתפלשת 
כל  הרקב.  תהליך  את  ממנה  ומונע  הארץ‚  פני  על  זעמו  בחמת  אותה  גורר  שאכילס 

מותו. בטרם  אביו  בעיני  שנשמר  כפי  הקטור  את  למסור  מנת  על  זאת 
אכילס.  אל  פריאמוס  של  בואו  בפרשת  זאוס  של  מעורבותו  הוא  השני  המקרה 
מספר  להקדיש  הראוי  מן  כולה,  ביצירה  ביותר  המשעשעות  מן  זו,  לפרשייה 

שורות. 
פרשת ַאְרֵגיפֹוְנֶטס, הוא ֶהרֶמס רב התושייה והפיקח, הנשלח ללוות את פריאמוס 
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באיליאדה.  כמוה  רבות  שלא  ספרותית  הברקה  היא  האכאים,  ספינות  אל  בדרכו 
העניין לצורך  המופיע  הרמס, 

ה  ֲאֻצּלָ ֵני  ִמּבְ ֶעֶלם  ל  ׁשֶ ְדמּותֹו  ּבִ  ...
(348( ֲעלּוָמיו.      ְיֵמי  ת  ִפְסּגַ ּבְ ָזָקן,  ַח  ִצּמֵ ֶזה  ה  ִהּנֵ ׁשֶ

כל טוב, מבקש העלם  לאחר שהוא פוגש את פריאמוס ברוכבו עם העגלה העמוסה 
היטב.  להישמר  להם  וממליץ  המסוכן  האזור  מן  הבאים  את  להזהיר  והרהוט  האציל 
למשמע תשובתו המשמחת של פריאמוס, המברך על שנפגש עם גבר צעיר הנקרה 
הזקן  אסף  בטרויה  הנואש  המצב  לאור  אם  לדעת  ומבקש  הרמס  מוסיף  דרכו,  על 

זרה. בארץ  עתידו  את  להבטיח  ומבקש  העיר  מן  ברח  רכושו,  את 

]...[
ְפִקיד  ּתַ ְפֶאֶרת  ַהּתִ י  ַרּבֵ אֹוְצרֹוֶתיָך  ל  ּכָ ֶאת  ַהֻאְמָנם 

יֹאְבדּו? ן  ּפֶ ִלְרׁשּוְתָך,  ְמָרם  ְלׁשָ ְמָנת  ַעל  ָזָרה  ֶאֶרץ  ּבְ
(383( ִלְנטֹׁש...      ם  ֲאַמְרּתֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ִאיְליֹון  ֶאת  ַהֻאְמָנם 

והוא  פריאמוס,  של  בלבו  מתעורר  חשש  בנו,  את  מזכיר  האציל  שהזר  לאחר  אולם 
מבקש לדעת עם מי יש לו הכבוד. העלם אינו מוֵעד וממציא בו במקום קורות חיים 
מלחמת  אל  לצאת  בגורלו  שעלה  בנים  משבעה  אחד  אכילס,  של  כליו  לנושא  כיאה 
המקסים  הנוכל  של  מצדו  הרצינות  במלוא  כביכול  המתנהלת  זו,  שיחה  טרויה. 
מחשבת  מלאכת  אכן  היא  הקשיש,  המלך  של  משהו  הסנילית  תמימותו  את  המנצל 
ספרותית החורגת כליל מן החספוס הגולמי של השירה האפית, וכמותה לא תימצא 

הביניים.  ימי  של  באפוסים  גם 

III. אכיל� – הפ� האנושי

בדיון שמקיימים בני האלמוות במרום עולה סוגיית השבת גופתו של הקטור לאביו. 
מוכרת  בלתי  מידה  פתאום  לפתע  המגלה  אפולו,  בדעתם.  האלים  חלוקים  כהרגלם 

שהם... על  בכולם  וגוער  פורץ  ורחמים,  חסד  של  הנה  עד 

ל,  ַהְמֻקּלָ ְלָאִכיֶלס  ַע  ְלַסּיֵ ּבֹוֲחִרים   ...
ֶבר ַהּגֶ ְוֶחֶסד.  ֶצֶדק  ֻקְרטֹוב  ִלּבֹו  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ָהִאיׁש 

 (41( ָהַרֵחם...      ֲחַסר 

בהמשך:  מוסיף  בכך  די  לא  וכמו 

(54( ָהָאֶרץ."      ַעל  ֵטרּופֹו  ּבְ ֵמִמיט  ֶבר  ַהּגֶ ׁשֶ ה  ֶחְרּפָ "ּבַ
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הגם  אכילס,  על  באיליאדה  שנאמרו  ביותר  הקשים  הדברים  הסתם  מן  הם  אלה 
האולימפוס  מבכירי  אחד  בפי  שם  שהוא  המחבר  של  דעתו  זו  אם  לדעת  שאין 
בנכליו  הנודע  עצמו,  אפולו  חשבון  על  סרקסטית  הערה  אלא  כאן  אין  שמא  או 

השמיימיים.
את  משדלת  וזו  בנה,  אל  תטיס  את  ממעל  הברקים  יורה  משגר  אחרת  או  כך 
ממש  של  תפנית  אולם  הגופה.  את  ולהשיב  הכופר  את  לקבל  המרדות  נעוות  בן 
כאשר  הזקן,  פריאמוס  עם  מחליף  שהוא  בדברים  מתחוללת  אכילס  של  בנשמתו 

האלים... כי  יען  שם,  אי  שנותר  הזקן  אביו  אל  כיסופים  של  מיתר  בנפשו  נרעד 

ָהָאסֹון. ֵזַרת  ּגְ ֶאת  ֵמָאִבי  ָחְסכּו  לֹא   ...  
ַהְמרֹוָמם, ַאְרמֹונֹו  ּבְ ֶלאּוס  ְלּפֶ נֹוְלדּו  לֹא  ִנים  ּבָ
ַע ְלַסּיֵ אּוַכל  לֹא  ִנְגַזר.  ֶות  ַהּמָ ִחיד  ַהּיָ נֹו  ּבְ ְוַעל 

ֲאבֹוַתי.  כֹוַרת  ִמּמְ י  ָרַחְקּתִ י  ּכִ ֵקן,  ַהּזָ ְלָאִבי 
(542( ּוָבֶניָך.       ָך  רֹאׁשְ ַעל  ָאִביא  ְוָאסֹון  ב  ֵאׁשֵ ְטרֹוָיה  ּבִ

המתעלה,  ודם  בשר  דמות  לאכילס  המעניקות  כולה  ביצירה  היחידות  הן  אלו  מילים 
צדק  קורטוב  בלבו  שאין  "האיש  של  האנוכיות  הפרא  גחמות  על  עין,  להרף  ולו 
"זעם  וחדל  דועך  שבזאת  ייתכן  מכך.  יותר  אף  ואולי  אפולו.  פויבוס  כמאמר  וחסד" 
הפתיחה  בשורות  שהחל  המעגל  נסגר  זה  בספר  ודווקא  פלאוס",  של  בנו  אכילס 

א'.  ספר  של 
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ת ו א ו ב מ
ההובריס � איליאדה  חטא  ועד  האריסטיאה  משבחי  באיליאדה:  יסוד  מונחי 
״הפקרות  אכן   – האיליאדה  הטרויאני � אלי  הקרב  הזעם � שדה  שירת   –
גיבורי  שני  לאפיון   – והקטור  באיליאדה � אכילס  נשגבת״ � הדימוי 
המוסכמה   – ופטרוקלוס  ופטרוקלוס � אכילס  האיליאדה � אכילס 
המו״ל  מכתב   – או  בליקוייה״  ניכרת  מופת  ההומוארוטית � ״יצירת 

תרגום האיליאדה � שיקולי  להומרוס � נשות 
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שרד.  שלא  יווני  מקור  של  רומאי  העתק  הומרוס.  השער:  איור 
לפנה"ס. השנייה  המאה 
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 מונחי י�וד באיליאדה – משבחי הָארי�טיאה 
ועד חטא ההוברי� 

הארי�טיאה 
בהיבט  זאת   – מילולי  בתרגום  "הצלחה"  או  "מצוינות"   ,ἀριστεία  – אריסטיאה 
ההומרי  הגבורה  בקוד  הבסיסי  העיקרון  היא   – הקרב  בשדה  הלוחם  של  התנהלותו 

היצירה.  גיבורי  של  עלילותיהם  נמדדות  פיו  ועל  באיליאדה, 
מתחילתו  ההומרי  האפוס  את  המלווה  פוסקת  בלתי  במלחמה  שמדובר  מאחר 
של  האריסטיאה  לתיאור  מרובה  במידה  האיליאדה  דפי  מוקדשים  סופו,  ועד 
אודיסאוס  דיומדס,  וכך  הטרויאנים,  ואינאס  הקטור  כך  ביצירה.  הגיבורים  בכירי 
עוררין  ללא  הפרוטגוניסט  עצמו,  אכילס  וראשונה  ובראש  ההלנים,  ופטרוקלוס 

ההומרית.  בדרמה 
קרי:  הקרב,  בשדה  הלוחם  של  בכושרו  נמדדת  האריסטיאה  דבר,  של  ביסודו 
מהצלחתו  להסתחרר  עלול  החיל  בן  הלוחם  אולם  מידו.  הנופלים  החללים  במספר 
ההובריס  מחוזות  אל  אותו  לגרור  העלולים  הלב  וגבהות  הרהב  מרומי  אל  ולהתנשא 

בחייו.  ישלם  שעליו  יכופר  בל  חטא   –
בשינויים  התיאור,  גיבוריו.  של  האריסטיאה  שלבי  את  ביצירתו  מפרט  הומרוס 
לציון  באיליאדה.  למוטיב  הופך  זה  ובאופן  רב,  פעמים  מספר  עצמו  על  חוזר  קלים, 
ולהובריס המיוצג בדמותו  שלבי האריסטיאה המוגשים לקורא במונחים של המחבר 

זה.  קצר  פרק  מוקדש  אכילס,  של 

יסוד: מרכיבי  שישה  תכלול  הקלאסי  במובנה  האריסטיאה 

החל  המלחמה,  ציוד  של  לייחודו  הקורא  מיודע  במהלכו  ההתחגרות,  שלב   .1
הרומח  המגן,  יתוארו  מכן  לאחר  וקסדה.  שריון  בשריה,  עבור  שוק,  במצחות 

והחרב. 
בידי  נחלץ  לחייו  סכנה  בשעת  יריבים,  כמה  קוטל  הקרב,  אל  יוצא  הגיבור   .2
בלב  וחרדה  אלוהים  מהומת  ומעורר  מחנה,  בראש  יוצא  האלים,  אחד 

האויב.
השחור  המוות  מן  לחלצו  ממהרים  לא  האלים  הפעם  אנושות,  נפצע  הגיבור   .3

עולם. תהילת  לו  מעניק  מותו  עיניו,  את  המכסה 
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בטרם  בתפילתו  פונה  הוא  אליו  האולימפוס,  מאלי  לאחד  ישיר  קשר  לגיבור   .4
לבו. לתשומת  וזוכה  לקרב  צאתו 

הגיבור יוצא לדו־קרב מול גדול גיבורי האויב, קוטל אותו ומובס. בשני המקרים,   .5
עולמים. תהילת  לו  מובטחת  לעיל,  כאמור 

בכוח  אם  בחלל,  לזכות  מצליחים  רעיו  אולם  כבד,  מאבק  נערך  הגיבור  גופת  על   .6
המוקד. על  עולה  והגופה  האלמוות,  בני  בסיוע  ואם  זרועם 

זוכים לעמוד בקריטריונים קשיחים אלו, ואף לא  רק ארבעה מבין גיבורי האיליאדה 
פטרוקלוס  י"א;  בספר  אגממנון  ד'-ו';  בספרים  דיומדס  הם:  הארבעה  בכולם.  תמיד 

י"ט-כ"ב.  בספרים  אכילס  כולם,  ומעל  ט"ו;  בספר 

נ��ט�� – νόστος, שיבה הביתה
קרי:  הפועל,  אל  והוצאתו  הקרב  בשדה  האתגר  בהשלמת  מותנה  ההומרי  הנוסטוס 
תיחרב,  לא  זו  אם  טרויה.  בחורבן  מותנה  האיליאדה  של  במקרה  אשר  מוחץ  ניצחון 
כישלון  בחובה  תישא  כפרט,  לוחם  כל  ושל  ככלל  ההלנים  גיסות  הביתה של  השיבה 
בארצו  לקלס  יהיה  האיש  להפך,  נצח.  לתהילת  יזכה  לא  הגיבור  של  ושמו  חרוץ, 
שסובלת  התבוסה  ולנוכח  המלחמה  תהפוכות  לאור  עולם.  לדיראון  שייזכר  וסופו 
הברית ההלנית מידי האויב לאחר פרישתו של אכילס משדה הקרב, סוגיית הנוסטוס 
בספרים  פעמים,  שבע  לדיון  עולה  והיא  ההלניים  הגייסות  את  מלהעסיק  חדלה  לא 

וט"ז.  י'  ט',  ב', 
השיבה  היא  החיובי  במובנה  הנוסטוס  לסוגיית  אולטימטיבית  דוגמה  מנגד, 
במבצע  איליון  של  גורלה  את  חתם  דיומדס  עם  שיחד  מי  אודיסאוס,  של  הביתה 
לשיבה  זכה  זו  עובדה  ובזכות   – בעיר  ממקדשה  אתנה  של  פסלה  גנבת   – פלדיום 

נצח.  ולתהילת  הביתה 

קֶלא�� – κλέος, תהילה
פועל  אפוא  הוא  והנוסטוס  הקרב,  בשדה  רק  לזכות  ההומרי  האדם  יכול  בתהילה 
של  שובו  כאמור  היא  הקלאוס  של  האולטימטיבית  הדוגמה  הקלאוס.  של  יוצא 
שיבה  וכן  עולם  תהילת  שאף:  ואליו  חלם  שעליו  בכל  וזכייתו  הביתה  אודיסאוס 
למות  אמנם  הזוכה  אכילס,  היא  ההפוכה  הדוגמה  ומולדתו.  בנו  ביתו,  רעייתו,  אל 
הברירה  בנוסטוס.  ולזכות  הביתה  לשוב  ממנו  נמנע  אולם  נצח,  ותהילת  גיבורים 
מוצגת לפניו, והוא רשאי לבחור באחת החלופות. אכילס עצמו אומר זאת מפורשות 

רוחו:  את  לפייס  המבקשים  אגממנון  של  לשליחיו 
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ָהַרְגַלִים, סּוַפת  ּכְ ִטיס  ּתֶ י,  ִאּמִ ִלי  ָאְמָרה  ַאַחת  לֹא 
ֶות.  ַהּמָ ֶאל  ְנִתיִבים  ֵני  ׁשְ ִלי  סֹוְללֹות  ּגֹוָרל  נֹות  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ י  ּכִ

 – ִמְלָחָמה  ֶלֱאסֹר  ְטרֹוָיה  ַעל  ֵאר,  ָ ֶאּשׁ אן  ּכָ ִאם  ָהֶאָחד, 
עֹוָלִמים. ת  ְתִהּלַ ּבִ ה  ֶאְזּכֶ ַאְך  ָאׁשּוב  לֹא  ְלעֹוָלם 

י,  ְלִלּבִ ַהְיָקָרה  ְלַאְרִצי  ְוָאׁשּוב  ָאקּום  ִאם  ַאְך 
ִלי ַיֲעִניק  ַהּגֹוָרל  ְואּוָלם  ל,  ַהּלֵ ּבְ ה  ֶאְזּכֶ לֹא  ָאזי 

(416-410 ט',  )ספר  ָאבֹוא.      ֶות  ַהּמָ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ ֶכף  ּתֵ ְולֹא  ים  ֲאֻרּכִ ים  ַחּיִ

נצח,  לתהילת  בתמורה  הנוסטוס  על  ויתור  הראשונה,  בחלופה  אכילס  של  בחירתו 
מותו  לקראת  ההולך  חת  ללא  העשוי  הגיבור  של  ראותו  מנקודת  מאליה  מובנת 

לרווחה.  פקוחות  בעיניים 

טימה – тιμή, כבוד
הגורמים  עם  נמנית  היא  כי  ואף  חד־משמעית,  איננה  ההומרי  בעולם  הכבוד  סוגיית 
הדוגמה  דרך השלילה.  על  כלל  בדרך  מוצגת  היא  המרכיבים את התהילה, הקלאוס, 
הן בפרשת  זאת  היא התנהלותו של אגממנון בספר הראשון.  בנושא  ביותר  הבולטת 
גזל  והן בעלבון שהוא עולב באכילס במעשה  כריסאיס, בתו של כריסס כוהן אפולו, 

אכילס. של  פילגשו  בריסאיס, 
הפושע  משלם  שעליו  בהובריס  עדיין  מדובר  לא  ההומרי  הערכים  שבסולם  הגם 
העליון  כמצביא  ממעמדו  יוצא  פועל  הוא  אגממנון  של  במקרהו  העונש  בחייו, 
הטרויאני  האויב  מידי  גיסותיו  שסובלים  הקשות  המהלומות  ההלנית:  הברית  של 

הקרב.  משדה  אכילס  של  מפרישתו  כתוצאה 

ֵמני� – μῆνιν, זע� 
ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָאִכיֶלס  ַזַעם  הביטוי מופיע מיד בשורה הפותחת את האיליאדה: "ַעל 
של  ב"זעמו  פותחת  היצירה  העלילה.  של  תמטי  בסיס  ומהווה  ָהֵאִלים..."  ת  ּבַ יִרי,  ׁשִ
אכילס" בספר א' ומסתיימת כאשר "זעמו" פג בספר כ"ד החותם את היצירה. "זעמו 
אגממנון  של  מידיו  סופג  שהוא  העלבון  מן  כתוצאה  כאמור,  מתעורר,  אכילס"  של 
בכך  המלחמה,  מן  גיסותיו  עם  יחד  פורש  הנעלב  אכילס  פילגשו.  את  ממנו  הגוזל 
הניצחון  סיכויי  את  אגממנון  של  בפיקודו  ההלנית  הברית  מן  למעשה  שומט  הוא 

טרויה.  מול 
של  לבקשתו  הנענה  אפולו  של  לזעמו  עדים  אנו  אכילס  של  זעמו  על  נוסף 
ואף  נפש,  כופר  תמורת  בתו  את  לו  להשיב  מסרב  שאגממנון  מי  כריסס,  כוהנו, 
על  מגפה  ומוריד  הגייסות  על  ִחצים  מטר  משגר  בזעמו  אפולו  בו.  ומתעמר  מוסיף 
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במריו  עומד  אכילס  אביה,  אל  הבת  של  שובה  לאחר  מתרצה  שאפולו  בעוד  ראשם. 
ערך  רבת  במתת  לפצותו  הפילגש,  את  לו  להשיב  אגממנון  של  נכונותו  אף  על 
בתגובה  הכרוך  הרציונל  מן  אכילס  של  זעמו  חורג  זה  בשלב  סליחתו.  את  ולבקש 

במותו.  ישלם  שעליו  ההובריס  מחוזות  אל  ופולש  לעלבון, 
דוגמה נוספת ל"זעם" – והיא זאת המביאה את היצירה אל שיאה – תבוא לידי 
מאהבו.  אף  ואולי  כליו  נושא  רעהו,  פטרוקלוס  מות  על  אכילס  של  בזעמו  ביטוי 
זעמו של אכילס המסתער אל הקרב, מֶטה את כפות הניצחון לטובת האכאים והורג 
טרויה.  ולחורבן  במלחמה  ההלנית  הברית  לניצחון  שמביא  זה  הוא   – הקטור  את 
עלול  מרוסן  בלתי  זעם  אולם  עולם.  תהילת   – לקלאוס  אכילס  אמנם  יזכה  כך  על 

אכילס. של  במקרהו  הדבר  וכך  ההובריס,  מחוזות  אל  המנצח  את  להוליך  כאמור 

גורל נגזר
יכולים  התמותה  בני  אין  האיליאדה.  עלילת  את  הגוזר  הוא   ,κήρα  – )קירה(  גורל 
יכולים  להימלט מגורלם ואין בכוחם של האלים להטותו כרצונם. שוכני האולימפוס 
יתרה  לכך.  מעבר  לא  אולם  קצרים,  זמן  לפרקי  הגורל  צו  את  להשהות  היותר  לכל 

הפועל.  אל  גזירתו  את  ומוציאים  הגורל  ביד  כלים  משמשים  עצמם  הם  מזאת, 
כך, למשל, הקטור מדמה בלבו שהוא זה שקטל את פטרוקלוס, וכיוון שכך נושא 
פטרוקלוס,  אולם  לרגליו.  בעפר  הרובץ  אנושות  הפצוע  הלוחם  מעל  יוהרה  נאום 
ֶלטֹו  ן  ּבֶ אֹוִתי  "ֵהִביסּו  אם...  כי  הוא  שלא  לו  ר  לבׂשֵ דואג  נשמתו,  את  יוציא  בטרם 
ובנו  גורלו,  את  שחרצה  זו  היא  הגורל,  התגלמות  המוירה,  קרי:  ְטָלִנית."  ַהּקַ ּומֹוְיָרה 
מכאן  הפועל.  אל  הגזירה  את  שהוציא  ידי  על  מטעמה  שפעל  מי  אפולו,  לטו,  של 

אחיזה.  אין  הקטור  של  הרהב  שלדברי 
הדו־קרב  היא  בחשיבותה,  שמכרעת  הגם  רבות  מני  אחת  עוד  אחרת,  דוגמה 
מזה  הטרויאנים  חסידי  רעהו,  על  איש  חולקים  האלים  להקטור.  אכילס  בין  המכריע 
עצמו  האלים  אבי  זאוס  מבקש  הרוחות  את  להרגיע  מנת  על  מזה.  האכאים  ומצדדי 

שכך...  כיוון  הנגזר,  הגורל  אל  פנייה  באמצעות  הסוגיה  את  לברר 

יַח ְוִהּנִ ָהָאב  ֶזאּוס  ָהב  ַהּזָ מֹאְזֵני  ֶאת  ָנַטל 
ים, ַהַחּיִ ְלֵקץ  אֹות  ַאַחת  ל  ּכָ ּפֹות.  ַהּכַ י  ּתֵ ׁשְ ַעל  ִמיתֹות  י  ּתֵ ׁשְ

ֶלאּוס. ּפֶ ל  ׁשֶ ִלְבנֹו  ְוזֹו  ַהּסּוִסים  ן  ְמַרּסֵ ְלֶהְקטֹור  זֹו 
ָצְנָחה, ה  ַמּטָ ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ְוַכּפֹו  יֶהן,  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ַקל  ׁשָ
(213-209 )כ"ב,  יֹוֶרֶדת...      ָהֶדס  הֹום  ּתְ ֱאֵלי 

בדו־קרב.  הנופל  זה  הוא  הקטור  ואכן 
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המספריים( )ראּו  ימינו  בן  תגליף  החיים.  חוט  את  הקוטעת  אטרופוס  של  תגליף 
לספירה.  השנייה  המאה  מן  רומית  גלוסקמא  שרידי  פי  על 
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להציל  יכול  האלים  אבי  אין  התמותה,  בן  סרפדון  נפשו,  אהוב  שלו,  בנו  את  אפילו 
לבו: אל  להתעצב  אך  הוא  לו  שנותר  וכל  פטרוקלוס,  בידי  מוות  מגורלו, 

 (432 )ט"ז,  ִזּמֹות...      ַהּמְ רֹוֵקם  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֵלב  ְרֶאה  ַלּמַ ֶנֱעַצב 
]..[

ָבִרים ּגְ ּבַ ַהּטֹוב  דֹון  ַסְרּפֶ ל  ׁשֶ ּגֹוָרלֹו  ׁשֶ ִלי  "ֲאבֹוי 
 (434-433( ֶמנֹוְיְטיֹוס."      ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ ִלּפֹל  ִנְגַזר 

ידי  על   – באיליאדה  מופיע  שאינו  הגם   – היוונית  במיתולוגיה  מגולם  הנגזר  הגורל 
שלוש אלות החורצות את גורל האדם: קלוטו – Κλωθώ, הטווה את חיי האדם מיום 
התמותה,  בן  של  חייו  משך  את  וקובעת  גורל  המפילה   ,Λάχεσις  – לכסיס  היוולדו; 
ומביאה  האדם  חיי  חוט  את   – משמע  תרתי   – הגוזרת   ,Ἄτροπος  – ואטרופוס 
על  בני התמותה  גורל  את  לקבוע  ועליהן  זאוס  בנותיו של  הן אמנם  למותו. השלוש 
לחלוטין.  עצמאיות  הן  הביצוע  ברמת  אולם  אביהן,  שטווה  טווח  ארוכת  תוכנית  פי 
הן המביאות את המוות עצמו על הלוחם בשדה הקרב, ושמן המשותף הוא: מוירות 
פי  ועל  אחת,  פעם  רק  מוירה  בכינוי  שימוש  עושה  הומרוס  ֶקרֹות.  או   Μοῖραι  –
המעופפות  ומוות  נקם  כרוחות  באיליאדה  המוצגות  "קרות"  הביטוי  את  מעדיף  רוב 

נאה.  בתולה  או  מרשעת  זקנה  בדמות  השחורות  כנפיהן  על 
המרב שניתן בידי האדם – וגם זאת במׂשורה וליחידי סגולה בלבד – הוא לחזות 
הפיתיה  היא  ביניהם  הנודעת  עתידות.  רואה  או  נביא  מתווך,  באמצעות  גורלו  את 
זאוס  שמשגר  סמלים  של  בפירוש  שימוש  כלל  בדרך  עושה  העתידות  חוזה  מדלפי. 
קלכס,  באיליאדה  נזכרים  היוונית  במיתולוגיה  עתידות  חוזי  של  שורה  מבין  ממעל. 

וכריסס.  קסנדרה 

ὕβρις – הוברי�
מצדו  ליוהרה  וכוונתו  היוונית,  בטרגדיה  בעיקר  הקטלנית  למשמעותו  זכה  הביטוי 
מוות.  הוא  עליו  שהעונש  מעשה  וקורבנו,  יריבו  כלפי  בדרמה  הפרוטגוניסט  של 
הוגדר  המקרים  בשני  האולימפוס.  אלי  נגד  התרסה  הוא  ההובריס  של  נוסף  היבט 
שאין  כחטא  ונתפס  החמישית,  במאה  עוד  האתונאי  בחוק  פשע  כמעשה  ההובריס 

בכלל.  הקלאסית  ביוון  כפרה  עליו 
הביטוי המובהק להובריס על בימת התיאטרון בא בין היתר באדיפוס לסופוקלס. 
אדיפוס הורג את לאיוס רק משום שהשניים רבים למי תהיה זכות ראשונים למעבר 
בדרך. במעשהו, מבלי לדעת שלאיוס הוא אביו, חורץ אדיפוס את גורלו. כך אדיפוס 
דוגמה  לסופוקלס.  באנטיגונה  קריאון  או  לאייסכילוס  שמו  על  במחזה  אגממנון  וכך 
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של היבט ההתרסה באלים הוא איקרוס, מי שבלהט הטיסה לא נשמע לאזהרתו של 
הדונג  בהמסת  העלם  נענש  לבו  גבהות  על  השמש.  אל  להתקרב  והעז  אביו  דדלוס 

הים.  במצולות  ומותו  בנפילתו  אברותיו,  נוצות  את  המלכד 
לאכילס  מגיע  יוון  בספרות  לשמצה  הנודע  ההובריס  שכתר  ספק  אין  אולם 
של  המוסרי  בקוד  אין  הקטור.  של  בגופתו  זה  של  במעשהו  והכוונה  באיליאדה, 
במלחמה.  חיל  בני  שני  בין  ביניים  בקרב  מאשר  יותר  נעלה  מוות  ההומרי  האדם 
יותר מאשר  בוטה  מוסרי  המוסר של התקופה שפל  בתפיסת  אין  ובעונה אחת  בעת 
גופת  את  הקושר  אכילס  כן,  כי  הנה  בקרב.  המנוצח  היריב  של  בגופתו  התעללות 
האימה  מוכי  ביתו  בני  לעיני  טרויה  חומת  סביב  החלל  את  וגורר  למרכבתו  הקטור 
הניצבים על החומה מזה, ולעיני גיסותיו שלו המתבוננים בשדה הקרב בחוסר נוחות 

הומרוס.  של  בעולמו  ההובריס  התגלמות  הוא  מזה,  מצביאם  במעשה 
להשפיל  הקטור,  אבי  הזקן,  פריאמוס  את  אכילס  מאלץ  פשע  על  חטא  להוסיף 
הגופה  את  לו  להשיב  שיואיל  בפניו  ולהתחנן  ידיו  את  לנשק  לברכיו,  לכרוע  עצמו, 

בזהב.  הגופה  משקל  את  בנו  לקוטל  לתת  מוכן  האב   – ועצום  רב  לכופר  בתמורה 
הוא  כשהחטא  ועונשו  החטא  לעקרון  עדות  האנושות  בקורות  הרואה  הרודוטוס, 
קץ  בהבאת  האולימפי  המענה  הוא  והעונש  האדם,  של  לבו  גבהות  קרי:  ההובריס, 
שוכני  בידי  נשלט  אולם  הטבע,  מן  לכאורה  הלקוח  בדימוי  זאת  מגדיר  הפושע,  על 

האולימפוס:

עוז  את  יסבול  לא  שכן  הגדולות  בחיות  תמיד  הולם  בברקיו  האל  כיצד  ראה 
פוגעים  רעמיו  חמתו.  את  מעוררים  לא  הקטנים  החיים  שבעלי  שעה  המצח, 
כל  את  להכניע  הוא  נחרץ  כן  כי  הנה  הזקופים.  ובעצים  המתנשאים  בבתים 
ממנו  גבוה  להתנשא  למבקש  האל  יניח  לא  כי  ולהגביה...  להתפאר  המבקש 

עצמו.1

של  התנהלותו  את  כמותה  מאין  התואמת  ברטוריקה,  אריסטו  של  הגדרתו  פי  על 
שכך  בהנחה  פניו,  הלבנת  ידי  על  בזולת  מיותרת  התעמרות  הוא  הובריס  אכילס, 

קורבנו.  על  ויתנשא  עצמי  בסיפוק  המתעמר  יזכה 
בזכות  עולם  בתהילת  שזכה  ומי  באיליאדה,  הפרוטגוניסט  אכילס,  כן,  כי  הנה 
אותו  העבירה  שההצלחה  הגיבור  של  האולטימטיבי  המופת  הוא  שלו,  האריסטיאה 

במותו.  שילם  מעשיו  על  לפושע.  חת  ללא  מגיבור  שהפך  דעתו,  על 

� 

הרודוטוס. הספר השביעי )פולימניה(, פרק י'.  .1
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איליאדה – שירת הזע�

ַ�ל ַזַ�� ָאִכיֶל� ְ�נ� ֶ�ל ֶ�ֶלא�� ִ�יִרי, ַ�ת ָהֵאִלי� 

אכן, האיליאדה היא שירת זעם, אמנם זהו זעמו של אכילס אך הביטוי היווני ״מנין״ 
Μηνιν נועד לתאר את חרון אפו של האל ולאו דווקא את קצפו של בן התמותה.   –
את  ירצה  אשר  זעם  לרצותו,  ניתן  בנקל  ולא  על־אנושי  אופי  נושא  שהזעם  מכאן 

לאחר  רק  האלים  אבי  זאוס 

ָהָאָכִאים, י  ָראׁשֵ ַעל  ֲחרֹונֹו  הֹוִריד  ׁשֶ ן  ֻחְרּבָ  ...
ְספֹר,  ְלֵאין  ֵלב  י  ַעּזֵ לֹוֲחִמים  ִליְך  ִהׁשְ ָהֶדס  ֶאל  ֵעת 

(4-2 )א',  ַמִים.      ָ ַהּשׁ ּוְלעֹוף  ִלְכָלִבים  ַמֲאָכל  ָרם  ׂשָ ּבְ ֶאת  ָנַתן 

כי  נפש,  בחירוף  בזה  זה  הנלחמים  עמים  שני  שנאת  איננה  הזעם  עילת  זאת,  עם 
ואכילס,  אגממנון  לשני:  האחד  האיליאדה  גיבורי  שני  שרוחשים  אישית  טינה  אם 
של  רקע  על  טינה  זו  טרויה.  מול  הנלחמת  ההלנית  הברית  של  גיבורי־העל  שני 
של  העליון  המצביא  הוא  אגממנון  האריסטוקרט.  של  ומעמדו  כבודו  על  שמירה 
ואכילס,  היוונים –  כפי שהומרוס מכנה את צבאות  או ״האכאים״  גיסות ההלנים – 
בעיניו  שנראה  מי  של  פקודותיו  את  למלא  בנוח  שלא  חש  ומעלה,  משכמו  הלוחם 

לתפקיד.  ראוי  בלתי 
חורצי  אירועים  של  בשורה  השניים  בין  השוררת  הטינה  את  מדגישה  הפתיחה 
לו  להשיב  מבקש  האב  וכאשר  אפולו,  כוהן  של  בתו  את  שלל  לקח  אגממנון  אסון. 
את  נוקם  אפולו  בזקן.  קשות  ועולב  מסרב  אגממנון  רב,  נפש  כופר  תמורת  בתו  את 
נכנע  אגממנון  האכאים.  מחנה  על  משגר  שהוא  ובמגפה  ִחצים  במטר  כוהנו  עלבון 
פילגשו  את  נפשו  שנוא  מאכילס  גוזל  בתמורה  אך  לאביה,  הבת  את  ומשיב  אמנם 

מלחמה.  שלל  היא  אף  בריסאיס,  שלו, 
אכילס המושפל בפרהסיה רותח מזעם ומטיח באגממנון עלבון שאין חמור ממנו 

למפקדו:  הפקוד  מפי  הנאמר 

ְכָרה, ְלׁשָ ֹוֶתה  ַהּשׁ ל  "ְמֻנּוָ
ֵלב, מּוג  ל  ַאּיָ ֵלב  ְלָבְבָך  אּוָלם  ֶלב,  ּכֶ ֵני  ּפְ ֶניָך  ּפָ

ָרב, ַלּקְ יסֹוֶתיָך  ּגֵ רֹאׁש  ּבְ ָחמּוׁש  ָיָצאָת  לֹא  ֵמעֹוָלם 
ַעם,  ּפַ ַאף  ְמּתָ  ׂשַ לֹא  ַמֲאָרב  ָהָאָכִאים  ִנְבֲחֵרי  ְוִעם 

טּוַח, ּבָ ָמֶות  ּכְ ֵעיֶניָך  ּבְ ָבר  ַהּדָ ִנְרָאה  ַיַען 
ָהָאָכִאים ַמֲחֵנה  ַרֲחֵבי  ּבְ ֲעִדיף  ּתַ אי  ַוּדַ ן  ּכֵ ְוַעל 

(230-224 )א',  ר.      ּגָ ּתִ ָעֶליָך  ַהּקֹוֵרא  ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ָללֹו  ׁשְ ֶאת  ִלּטֹל 
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עם  יחד  הקרב  מן  נסוג  הוא  קרי:  מעשה,  לשפת  זעמו  את  לתרגם  ממהר  אכילס 
לטובת  המאזניים  כפות  את  מטה  ובכך  לפקודתו  הסרים  המירמידונים  גיסות 
כך  מתקבל  אינו  ועניין,  דבר  לכל  לבגידה  המשול  אכילס,  של  מעשהו  הטרויאנים. 
המבטל  מעמד  לו  מקנה  האריסטוקרט  של  האישי  העלבון  זה  במקרה  באיליאדה. 
עלבונו  בפני  מתבטל  במלחמה,  נצחון  העליון,  היעד  כן  כי  הנה  הבגידה.  אשמת  את 

פילגשו.  את  שגזלו  לוחם  של 
אלף  חמישים  שעליהן  ספינות  אלף  של  בצי  הים  את  חוצה  הטרויאנית  הברית 
 – הקטנה  באסיה  מעטירה  עיר  איליון,  היא   – טרויה  על  מצור  ושמה  לוחמים, 
בין  בעוינות  המדובר  אין  שוב,  ואפר.  עפר  עד  העיר  את  להחריב  מפורשת  בכוונה 
שני עמים או תרבויות, בכיבוש לצורך הרחבת גבולות או ביתרונות כלכליים, כי אם 
אשתו  הלנה  את  שחטף  טרויה,  מלך  של  בנו  פריס,  זה  היה  אישית.  ברמה  בנקמה 
צבא   – גדול  צבא  אוסף  מנלאוס  של  אחיו  אגממנון  ספרטה.  מלך  מנלאוס  של 
ויוצא להחריב את טרויה. מקץ עשר שנות מצור ומלחמת חורמה  הברית ההלנית – 

בידו.  הדבר  עולה 
בשדה  תבוסות  של  משורה  האכאים  סובלים  וגיסותיו  אכילס  של  נסיגתו  עם 
בניצחונם, מחליטים להעלות באש  הקרב. הטרויאנים, בפיקודו של הקטור, בטוחים 
האויב.  לתבוסת  ולהביא  החורבן  סכנת  את  מעירם  להסיר  ובכך  האויב  ספינות  את 
מסוגל  איננו  אכילס,  של  כליו  ונושא  רעהו  פטרוקלוס,  בידם.  עולה  כמעט  המזימה 
לעמוד עוד באדישות אדונו למתרחש, ויוצא אל הקרב. הוא נופל חלל מידי הקטור, 
ורק עתה, כאשר בוער בו הזעם על מות רעהו הקרוב, יוצא אכילס למלחמה, מכניע 
מותו  עם  ביצירה.  הזעם השלישי  פרץ  אפוא  זהו  הקטור.  את  וקוטל  הטרויאנים  את 
מוציא  ואכן  לכך,  מצפה  זאת,  יודע  הוא  שלו.  מותו  את  אכילס  גוזר  הקטור  של 
מותו  פרשת  זאת,  עם  הנודע.  בעקבו  הפוגע  פריס  של  מחצו  במהרה  נשמתו  את 
זכר  לו  שאין  הטרויאני  הסוס  פרשת  גם  כך  האיליאדה.  למסגרת  מחוץ  מתרחשת 

באודיסאה.  בלבד  ספורות  בשורות  נזכר  והוא  באיליאדה 
הביניים,  מימי  בעיקר  לנו  המוכרות  האפיות  השירות  לכל  בדומה  האיליאדה, 
היא  איגור,  הנסיך  שירת  או  ביוולף  הניבלונגים,  שירת  אל־סיד,  רולן,  שירת  כגון 
ונסיכים,  מלכים  רובם  קרבות,  גיבורי  הם  וגיבוריה  מלחמה,  סיפור  וראשונה  בראש 
חלציו  יוצאי  רובם  האולימפוס,  שוכני  מזרע  קרי:  האלים,  דמות  בני  הניכר  חלקם 
בן  פלאוס,  למלך  שנישאה  הים  אלת  תטיס  של  בנה  שהוא  אכילס  כך  זאוס.  של 
ורבים אחרים.  הלנה  נסטור,  אודיסאוס,  כך הקטור,  אכילס.  אביו של  הוא  התמותה, 
כגון:  מיוחדות,  מזכויות  נהנים  זו  חבורה  בלבד שבני  זו  לא  למחצה  כאלים  במעמדם 
פאר,  ומרכבות  בוהק  בארד  צרוף  נשק  מערכות  מיטב  המלך,  כיד  סעודות  עושר, 
מי  המצוי,  התמותה  בן  של  מזה  מעיקרו  שונה  עליהם  המוטבע  האתי  שהקוד  אלא 
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היא  חייהם  שאיפת  האלמוות.  בני  של  חלציהם  יוצאי  עם  להימנות  מזלו  צלח  שלא 
דמם של  את  בידם לשפוך  לאחר שעלה  רק  זאת  אולם  הקרב,  הנאצל בשדה  המוות 
שגופם  לאחר  אז,  רק  שלהם.  לזה  דומה  ממעמד  רצוי  האפשר,  ככל  רבים  לוחמים 

הנוד.  משוררי  בשירת  נצח  זיכרון  להם  יובטח  המוקד,  באש  יכלה 
כך במותם. בחייהם מוטל עליהם להיות מופת לאותו קוד אתי. מציג זאת היטב 
אחד מגיבורי היצירה, סרפדון, שליט ליקיה, בת ברית של טרויה, אף הוא מצאצאיו 
של  רוחו  את  לחזק  מבקש  סרפדון  האלים".  דמות  "בן  תוארו  כן  ועל  זאוס  של 

האכאי.  המחנה  חומת  על  ההסתערות  בטרם  זאת  הצעיר,  ידידו  גלאוקוס, 

ה ּתֶ ׁשְ ּמִ ּבַ ם,  ּלָ ִמּכֻ ַרב  בֹוד  ּכָ ָנַחְלנּו  ָלאּוקֹוס,  ּגְ ֶזה,  ה  "ָלּמָ
ִין, ְוַהּיַ ר  ׂשָ ַהּבָ ֵמיַטב  ּבְ ד,  ְמֻכּבָ ָמקֹום  ּבְ ה  ִנְזּכֶ

ָהִיינּו, ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ מֹו  ּכְ נּו  ּבָ יִטים  ַמּבִ ּוְבִליְקָיה 
(313-310( ָזִכינּו,      ַסְנתֹוס  ַהּקְ ִלְגדֹות  ָיד  ַרֲחַבת  ּוְבַנֲחָלה 

 ]...[
יִקים, ַהּלִ ֵני  ּבְ ַלֲחִזית  ָלֵצאת  חֹוָבֵתנּו  ּוְלִפיָכְך 

ם. רֹאׁשָ ּבְ ֵחם  ּוְלִהּלָ ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ַלֲעמֹד 
ִליְקָיה: ֵני  ִמּבְ ָחמּוׁש  לֹוֵחם  יֹאַמר  ָעֵלינּו  ְלַמַען  זֹאת 

(318-315( ה...      ִהּלָ ּתְ ַחְסֵרי  ֵאיָנם  ַאְרֵצנּו  ַעל  ִלים  ַהּמֹוׁשְ 'ָאֵכן 

]...[
ה ַנְנִחיֶלּנָ ָולֹא,  ה,  ְתִהּלָ ּבִ ה  ְוִנְזּכֶ ֵאפֹוא  ֵנֵלְך 

(328-9( ֵמֵרֵעהּו.      ָסר  לֹא  ּוְגָלאּוקֹוס  ָאַמר,  ְך  ּכָ ַלֲאֵחִרים." 

ייגזר  שאם  סרפדון  של  כוונתו  ַלֲאֵחִרים."  ה  ַנְנִחיֶלּנָ "ָולֹא,  המילים:  הן  חשיבות  רבות 
זו  לא  כן  כי  הנה  תהילה.  באותה  הורגיהם,  קרי:  האחרים,  יזכו  בקרב  ליפול  גורלם 
שהנופל  אלא  במלחמה  הצדדים  שני  בין  הערכים  במערכת  הבדל  כל  שאין  בלבד 
כליל  האיליאדה  שונה  אגב,  זה  במובן  בתהילה.  לזכות  לאויבו  מאחל  אף  בקרב 
ומבוזה,  ללעג  מושם  שנוא,  הוא  האויב  בהן  לעיל,  הנזכרות  האפיות  השירות  מן 
או  רולן  שירת  דוגמת  מעיקרן,  שונות  ערכים  מערכות  שתי  בין  היא  בו  והמלחמה 

במוסלמים.  הנצרות  מלחמת  את  המספרות  אל־סיד, 
ששני  אפוא  ייפלא  לא  העשירית.  השנה  זו  הכרעה  ללא  נמשכת  טרויה  מלחמת 
וזקוקים לעתים קרובות לעידוד בטרם צאתם לשדה הקרב.  כהוגן  הצדדים מותשים 
קולות תבוסתנות המוכנים לקפל את  בעיקר במחנה האכאי –  נשמעים –  לא אחת 
של  וחלקה  היא,  גם  נשכחת  עצמה  המלחמה  עילת  המכורה.  אל  ולשוב  הדגלים 
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שולי  הוא  החומות,  בין  במשכנם  פריס  עם  באהבים  רוב  פי  על  המסתפקת  הלנה, 
ולעמו  לפריס  העוינות  גחלת  על  השומר  היחיד  הוא  הקרנן,  הבעל  מנלאוס,  למדי. 

הגזל.  מעשה  על 
של  בעולם  האולימפוס  שוכני  מחנה  את  חוצה  מטה  של  בעולם  המחלוקת 
היא  שכן  בטרויאנים  נלהבת  תומכת  אפרודיטה  עמו.  וסיבותיו  אל  אל  מעלה. 
הציד  אלת  של  בחסדיה  זכה  בכך  האלות.  מבין  ליפה  בה  בחר  אשר  לפריס,  מחויבת 
עוצמה,  רבות  אויבות  שתי  לעצמו  קנה  אחת  ובעונה  בעת  אולם  הארוטית,  והאהבה 
עוצמה  רבת  גבירה  האלים,  אבי  של  בתו  אתנה,  ופלס  ואחותו,  זאוס  אשת  הרה 
הרודפים  לאסונות  ומביאות  היווני  במחנה  אפוא  מצדדות  השתיים  נקם.  ושואפת 
בטרויאנים,  מצדד  אפולו  זכר  ממין  האלים  מבין  הטרויאני.  במחנה  זה  את  זה 
שופט  להיות  אמור  וזאוס  בעצמו,  וראשונה  בראש  מצדד  ארס  ביוונים,  פוסידון 
גורלה  את  לגזור  עליו  דבר  של  בסופו  כי  אמנם  יודע  הוא  פניות.  וחסר  ניטרלי 
באלו  פעם  תומך  הוא  דעתו,  נחה  כאשר  ביניים,  בשלבי  אולם  לחורבן,  טרויה  של 

באלו.  ופעם 
לא  גמורה,  האנשה  של  במעמד  המחבר  ידי  על  המוצגים  האיליאדה  אלי 
קומיות  בתמונות  מופיעים  הם  אחת  לא  להפך,  בהתנהלותם,  תמותה  מבני  שונים 
בני  על  גדול  מיתרון  האלמוות  בני  נהנים  זאת  עם  אנתרופומורפית.  כקריקטורה 
האנוש, והוא כוחם העל־אנושי המניח להם להתערב בנעשה ולבצע להטוטים בשדה 
קרי:  האלים,  התערבות  לחסד.  או  לשבט  הלוחם  גורל  את  אחת  לא  החורצים  הקרב 
גיבור  של  החופשי  רצונו  את  מסוימת  במידה  מרוקנת  מכינה,  אקס  הדאוס  תופעת 
חסותם  בן  של  נפשו  את  מצילים  ובכך  החנית  מעוף  את  המטים  הם  האיליאדה. 
המחלצים  הם  התועה.  החנית  בחוד  הזולת  של  למותו  מביאים  אחת  ובעונה  ובעת 
נושאים  או  ערפל,  בענן  דמותו  את  שמסתירים  ידי  על  בטוח  ממוות  גיבוריהם  את 

הלאה.  וכן  מבטחים,  חוף  אל  הקרב  משדה  בידיהם  אותו 
אמנם  הנגזר.  הגורל  בסוגיית  תמותה  בני  עם  האלמוות  בני  מאוחדים  זאת,  עם 
או  לעוקפו  ממנו  מונע  הוא  אך  האל,  למותו של  מביא  הגורל  אין  אנוש  לבני  בניגוד 
כאשר  למשל  כך  ובעצמו.  בכבודו  זאוס  כולל  כולם  האלים  על  חל  זה  כלל  למונעו. 
את  יביס  השניים  מן  מי  לדעת  האלים  מבקשים  להקטור  אכילס  בין  דו־קרב  בטרם 
חיי  את  הכפות  שתי  על  להטיל  הגורל,  מאזני  את  לידיו  ליטול  זאוס  נאלץ  יריבו, 
האולימפוס  שוכני  יודעים  מטה  נוטה  הכפות  אחת  כאשר  ורק  לדו־קרב,  היוצאים 
של  מותו  הוא  ביותר  הבוטה  המקרה  ההדס.  מצולות  את  לרשת  נגזר  מי  של  גורלו 
של  מידיו  למות  סרפדון  של  גורלו  נגזר  הנה  אביו.  על  האהוב  זאוס,  מזרע  סרפדון 
נמנע  הדבר  אולם  הגורל,  גזירת  את  לשנות  מבקש  הכואב,  האב  זאוס,  פטרוקלוס. 

דמעה: להזיל  אלא  נותר  לא  לזאוס,  ולו,  בקרב  ליפול  עומד  בנו  ממנו. 
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ְלאֹות ֵהן  ָקְלחּו  ְוָלָאֶרץ  ְמעֹוָתיו  ּדִ ָזְלגּו  ָדם  ַאְך 
דֹו ִמּיָ ְמַעט  עֹוד  ִלּפֹל  פּוי  ַהּצָ ִלְבנֹו  ָאב  ַאֲהַבת 

(461-459 )ט"ז,  ֶרת.      ַהּקֶ ִלְטרֹוָיה  ָסמּוְך  ֵמַאְרצֹו  ַהְרֵחק  ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ל  ׁשֶ

בנה  של  הצפוי  מותו  את  המבכה  אכילס  של  ואמו  הים  אלת  תטיס  וכך  זאוס,  כך 
בנידון.  דבר  לעשות  שתוכל  מבלי 

��

שדה הקרב הטרויאני

ֵהִטיל  אּוס  ּזֶ ׁשֶ ִיס  ַהּגַ
עּוֵרינּו ִמּנְ ֶהֶרף,  ְללֹא  ׁש  ְלַקּדֵ ִמְלָחָמה  ָעָליו 

ָרב. ּקְ ּבַ נּו  ּלָ ּכֻ מֹות  ַעד  יָבה,  ְוׂשֵ ִזְקָנה  יל  ּגִ ְוַעד 
(87-85 י"ד,  )ספר   

… οἷσιν ἄρα Ζεὺς 

ἐκ νεότητος ἔδωκε καὶ ἐς γῆρας τολυπεύειν 

ἀργαλέους πολέμους, ὄφρα φθιόμεσθα ἕκαστος.

משליש  למעלה  קרי:  באיליאדה,  קרבות  לתיאורי  המוקדשות  השורות   5,500
מונים  וכמה  כמה  העולה  ביצירה,  ביותר  המקיף  האוטונומי  המרכיב  הן  היצירה, 
גיבורי  של  האריסטיאה  עקרון  את  להציג  הוא  הברור  ייעודו  אחר.  נושא  כל  על 
היצירה – הקוד האתי העליון בעולמו הרוחני של המחבר. אחת הסיבות לכך, סביר 
להניח, נעוצה באופיו של קהל מאזיני הפייטן. רובם ככולם התנסו בקרבות, והנושא 
הביניים,  מימי  האפוסים  של  לזה  האיליאדה  תוכן  זהה  זה  במובן  ללבם.  קרוב  היה 
נידון  האריסטיאה  היבט  בדיוק.  הסיבה  מאותה  מלחמה  בתיאורי  הם  אף  הגדושים 
מתלותו  הנובע  האיליאדה  של  הצבאי  בפן  לדון  מבקש  זה  קצר  פרק  במבוא;  כבר 

בספרו.2 טטום  ג'יימס  זאת  שציין  כפי  מחיר",  בכל  ה"תהילה  בעקרון 
והטקטיים.  האסטרטגיים  מהיבטיו  הצבאי  הפן  של  עיקורו  הוא  המחיר  וכאן 
הקרב,  שדה  היבטיה:  כל  על  שהמלחמה  ונזכיר  נשוב  אם  מעט,  לא  תמוהה  תופעה 
נשמתה  היא  פנים,  אל  פנים  הקרבות  ועד  הגייסות  מערך  המגננה,  ההסתערות, 

 James Tatum. The Mourner's Song: War and Remembrance from the Iliad to Vietnam. University of  .2
.Chicago Press, 2003
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"בתחבולות  של  הבסיסי  לּכלל  מקום  ביצירה  אין  למשל  כך  האיליאדה.  של  וגופה 
על  להערים  ניסיון  כל  מראש  פוסל  האריסטיאה  עקרון  להפך,  מלחמה".  לך  תעשה 
הוא  הדבר  את  מובהק  ביטוי  לידי  שמביא  מי  מולו.  ביתרון  לזכות  מנת  על  היריב 
ביניהם,  כוחות  שוויון  אין  לכאורה  השניים.  בין  בדו־קרב  איאס  אל  בדבריו  הקטור 
ולגבור  לשרוד  ברצונו  אם   – הקטור  את  מחייב  וההיגיון  אדם־נפיל,  הוא  איאס  שכן 
דרכו  זו  לא  אולם  במארב.  המתנה  כגון  כלשהי,  תחבולה  על  לחשוב   – יריבו  על 

האיליאדה:  גיבור  של 

ַמֲאָרב. ִמְסּתֹור  ּבְ ין  ַאְמּתִ לֹא  מֹוְתָך  ּכְ ׁשֶ ְלֶאָחד 
ַהְצָלָחה." ֶאְנַחל  ְך  ּכָ ר  ְוֶאְפׁשָ ֶאֱהלֹם,  ָך  ּבְ ָגלּוי  ּבְ

(244-242 )ז',  ָארְֹך.      ֵצל  ִטיָלה  ַהּמְ ֲחִניתֹו  ִליְך  ְוִהׁשְ ָאַמר,  ְך  ּכָ

הפלגת  אם  כי  איננו  האריסטיאה  לאתוס  המלחמה  עקרונות  ששעבוד  לציין  למותר 
בכל  מהותי  הבדל  כל  נמצא  לא  הקרב  שדה  במציאות  שהרי  המשורר,  של  דמיונו 
אמנם  עורמה  ומעשי  תחבולות  ואכן,  היום.  ועד  הימים  דברי  משחר  המלחמות 
של  חשבון  ללא  לגבורה  רקע  להעניק  אלא  נועדו  לא  אלה  אך  באיליאדה,  מוצגים 
האסטרטגיה  מתחום  נבונות  עצות  נסטור  מחלק  למשל  כך  המרכזיים.  גיבוריה 
על  היריב  את  בכחש  לסובב  כיצד  אנטילוכוס  בנו  את  ומלמד  האכאים,  למצביאי 
שהֶקשת  לכך  הסיבה  היתר  בין  זו  כ"ג(.  )ספר  המרכבות  מירוץ  בתחרות  לזכות  מנת 
של  דמות  פריס,  של  נשקו  היא  היתר  בין  באיליאדה.  בלבד  שולי  מקום  ממלאה 
ייאות  ואם  משתמט המעדיף את מחמדיה של הלנה בחדר המיטות על שדה הקרב, 
נבון במלחמה  ִחציו בעודו מסתתר מאחורי עמוד – מעשה  ויצא להילחם, ישגר את 
של אמת אך אות קלון על מצחו של מוג הלב השם לאל את עקרונות האריסטיאה. 
לתיאור  זוכה  מכוונת  שולל  הולכת  בו  היחיד  שהמקרה  לכך  הסיבה  היתר  בין  זו 
י' – הוא לדעת רובו של המחקר תוספת מאוחרת  מקיף – פרשת הדולוניאה בספר 

הספרים). עיקרי  פרק  ראו:  )להרחבה 
סביר להניח שהמחבר הבין כי רצף בלתי פוסק של מעשי גבורה להנצחת תהילת 
הנפסד   – הגדול  הדופן  יוצא  את  להסביר  ניתן  כך  רק  יצירתו.  את  ירדד  גיבוריו 

פטרוקלוס. של  מותו  והוא   – הוגן  קרב  של  במושגים  והמגונה 
גורלו של פטרוקלוס לאחר שנטלו את  ופויבוס אפולו שגזרו את  זאוס  היו אלה 
ומוטט  ֶאּופֹוְרּבֹוס  בו  פגע  אונים,  חסר  כשהוא  אז,  רק  ישע.  חדל  והניחוהו  נשקו 
לו הקטור  אנושות, מעניק  ופצוע  רק עתה, כשהוא מפורק מנשקו  הגבר.  ארצה את 
של  בנו  שנושא  הריק  הרהב  שנאום  מכאן  נשמתו.  את  ומוציא  החסד  מהלומת  את 
עקרונות  פי  על  להוקעה  הראוי  מעשה  הוא  פטרוקלוס  של  גופתו  מעל  פריאמוס 
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האתוס ההומרי. בהרג עצמו אין כל גבורה, שהרי לא קטל אלא אויב פצוע אנושות. 
פשע.  על  חטא  הוספת  היא  לעצמו  הניצחון  את  זוקף  שהוא  העובדה 

מאכילס  הנמלט  מועד  כפחדן  בהצגתו  מעשהו  על  הקטור  את  מעניש  הומרוס 
במנוסתו  ומקיף  נפשו  על  הנמלט  הקטור  של  עצמה  התמונה  החומה.  סביב  במירוץ 
על  הנאספים  הטרויאנים  של  המשתאות  לעיניהם  העיר  חומת  את  פעמים  שלוש 

קומי.  מרכיב  חסרה  אינה  במישור,  האכאים  גיסות  ולעיני  החומה 

שדה הקרב
את  לכבוש  המבקשת  יוון  צבאות  ברית  היטב.  מוגדר  הצדדים  משני  הצבאי  המערך 
העיר הבצורה מזה, וברית טרויאנית המבקשת להדוף את האויב אל הספינות העוגנות 
הקרבות.  מתנהלים  ועליו  מישור  פרוש  המחנות  שני  בין  מזה.  ההלספונט  מיצר  לחוף 
טרויה מוקפת חומה שאליה נאספים הגייסות לאחר הקרב. מחנה הליגה ההלנית מוקף 

החוף.  על  בשורה  העוגנות  והספינות  המאהל  על  המִגנים  וחפיר  בחומה  הוא  אף 
מאחר שהאיליאדה כמעט אינה תורמת דבר להבנת המערך הצבאי, אין לנו אלא 
שנים,  אלפי  מעמד  שהחזיק  היווני,  הפלנקס  של  הקלאסי  במבנה  המדובר  כי  להניח 

לספירה. הי"ט  המאה  ועד  ומצרים  בשומר  העתיקה  העת  מן 
גדולה  חי"ר  מסת  של  פשוט  עיקרון  על  מתבססת  הפלנקס  של  המלחמה  שיטת 
מתייצבת  החזית  בשורות  במבנהו.  זהה  ואף  דומה  אויב  מערך  מול  המתייצבת 
מגן  וגב,  חזה  שריון  ארד,  קסדת  הכולל:  הציוד,  במיטב  החמושה  החיל  בני  עילית 
להטלה  שתיים  או  חנית  וראשונה  בראש  כולל  ההתקפי  הנשק  שוקיים.  ומצחות 
פנים  חזיתית. החרב מיועדת לשלב המאבק  ולדקירה בהתנגשות  בשלב ההסתערות 
כי שני הצדדים שווים  היא  וההנחה  נעדר תחכום,  פנים. מאחר שההיבט הטקטי  אל 

לוחמים.  של  יותר  רב  מספר  לגייס  המסוגל  הצד  ינצח  בכוחם, 

הציוד הצבאי – מערכת ההגנה
 – מגן   ,cuirass  – שריון   ,kranos  – קסדה  חלקים:  ארבעה  כללה  ההגנה  מערכת 

.knimis  – ומצחות   aspis
 xyfos  – חרב   ,dori  – חניתות  שתי  נשק:  כלי  שלושה  כלל  ההתקפי  הציוד 
עוד  לעשות  היה  ניתן  לא  כאשר  פנים  אל  פנים  בקרב  לדקירה  קצר  פגיון  ושלח, 
ממדי  את  בחשבון  ניקח  ואם  ק"ג,  ל־40   35 בין  נע  הכולל  המשקל  בחרב.  שימוש 
זה שני שליש בקירוב ממשקל  יהווה משקל  גופו של הלוחם המצוי בעידן הארכאי, 
סביר  בלתי  אך  הרכב,  מן  הלוחם  או  סוס  על  לרוכב  הדעת  על  מתקבל  עומס  גופו, 
במלחמה ממושכת של הלוחם הרגלי. לשם השוואה, לוחם חי"ר בצבא מודרני שמסת 
כולל  ציוד  גופו  על  נושא  הקדום,  הלוחם  של  זה  על  בקירוב  ב־15%  עולה  גופו 
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החניתות  הטלת  ששלב  מכאן  גופו.  ממשקל  בקירוב  שליש  לערך,  ק"ג   22 במשקל 
וההסתערות נמשך זמן קצר בלבד ודרש הכרעה מהירה. מאחר שהחלק הכבד ביותר 
תנועות  את  וסרבל  ִהקשה  הרב  למשקלו  בנוסף  אשר  השריון,  היה  ההגנה  במערכת 
הלוחם, הוחלף השריון בִשריה – תחילה כותונת קשקשים שהוחלפה במרוצת הימים 
בטבעות – אשר העניקה ללוחם גמישות מרבית וחסכה מחצית ממשקל השריון. כך 

גופו של הלוחם  הייתה השריה, שהגנה על 
החל מימי קדם ועד תחילת השימוש באבק 
שריפה בשלהי המאה הי״ד, למערכת ההגנה 

בהיסטוריה. ביותר  המוצלחת 

הק�דה
הלוחמים  קובעי  לתיאור  המקובל  הכינוי 
בתוספת  הבוהקת",  הארד  "קסדת  ביצירה: 
הוא  מתנופף  סוס  זנב  וׂשער  הטוטפות 
אולם  וחגיגות.  למסדרים  ויאה  נאה  אכן 
ראש  בכיסוי  הוא  המדובר  ממש  של  בקרב 
כשדיומדס  למשל  כך  יותר.  ויעיל  צנוע 
ואודיסאוס יוצאים ללכוד את דולון, המרגל 
מתחגרים  השניים  י'(.  )ספר  הטרויאני 

דיומדס  היתר  בין  כיאות, 

השמינית. המאה  מקורינתוס.  קסדות  שתי 

ה־14. המאה  מן  מיקנית  קסדה 
לא  השמיעה  וטווח  הראייה  שדה 
הגולגולת  שמלבד  ברור  אך  הופרעו 
היו  הראש  חלקי  שאר  כל  עצמה 

לפגיעה. גלויים 
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ר ּפַ ֵמעֹור  ַקל  קֹוַבע  ְלרֹאׁשֹו  ...ָחַבׁש 
ַעל ִמּמַ ְרּבֶֹלת  ּכַ ּוְללֹא  ְלָפִנים  ִמְצָחה  ְללֹא 

(260-258( ָרב.      ַהּקְ ֶאל  ָהָאץ  ָהֶעֶלם  ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ַעל  ֹוֶמֶרת  ַהּשׁ

המחבר  אין  ארד,  עשויה  דיומדס  של  שקסדתו  לעובדה  היטב  מודע  שהקורא  מאחר 
מציין זאת, לעומת ציון סוג ריפודו הפנימי של הקובע, קרי: עורות פר, וכן העובדה 
מן  ארכיאולוגיים  ממצאים  היטב  תואם  התיאור  וכרבולת.  מצחה  נעדרת  שהקסדה 
מלחמת  לוחמי  שחבשו  הקובע  שזהו  הגבוהה  הסבירות  מכאן  השמינית.  המאה 

המחבר.3  רוחו  בעיני  אותו  שראה  כפי  טרויה 
ראש,   – המסוים  האיבר  על  ההגנה  צורכי  בין  פשרה  שהיא  מגן  מערכת  ככל 
את  היטב  אוטמת  אכן  היא  זו.  קסדה  גם  כך  הלוחם,  ביצועי  לבין   – רגליים  חזה, 
כושר  ואת  הראייה  שדה  את  מגבילה  זאת  עם  אך  הלוחם,  של  ראשו  חלקי  רוב 
50%, וכן למטה ולמעלה, עלול  השמיעה. צמצום שדה הראייה לצדדים בשיעור של 
זה נעלמה מעיני הלוחם סכנת הפגיעה מן  היה להיות קטלני לאור העובדה שבאופן 
אף  מבפנים,  ההדוק  הריפוד  לילה.  לוחמת  אפשר  לא  היתר  בין  אשר  חיסרון  הצד, 
השמיעה  כושר  של  גבוה  אחוז  הלוחם  מן  שלל  האוזן,  למרכז  מסוים  חלל  שהניח 
בשאון הקרב, ומהלומה בחלקי הארד השמיעה צליל גבוה ומחריש אוזניים – ליקוי 
מפקדיו.  פקודות  את  לשמוע  הלוחם  מן  נמנע  זה  שבאופן  העובדה  לאור  חמור 
אופייני לכך הוא ניסיונו של מנסתאוס לקרוא לעזרתו בקלחת הקרב לשני האיאסים 

ולטאוקרוס: 

קֹולֹו, ֶאת  ׁשֹוְמִעים  ָהיּו  לֹא  ֲאֵליֶהם  ָקָרא  ִאּלּו  ַאְך 
ַמִים  ָ ַהּשׁ ֵלב  ַעד  ּוְזָעקֹות  אֹון,  ָ ַהּשׁ ָהָיה  ַרב  ּכֹה 

(339-337 )י"ב,  סּוס      ְזַנב  ֶצת  ְמֻצּיֶ ה  ְוַקְסּדָ ָמֵגן  ַעל  ַהֲחִנית  ַהּכֹות  ּבְ

על  הקרין  שהקובע  הגבוה  החום  היה  הקורינתית  בקסדה  נוסף  חשיבות  רב  מרכיב 
ובאסיה  בכלל  ביוון  הקיץ  בימי  הלוהט  האוויר  במזג  בעיקר  זאת  הלוחם,  של  ראשו 

בפרט. הקטנה 

שריו� חזה�גב ושריה 
בנוסף  ובמותן.  הכתפיים  מעל  עור  ברצועות  מחוברים  והגב  החזה  שריון  חלקי  שני 
הקדמי  החלק  בתחתית  פגיון.  ובה  רחבה  חגורה  החלקים  שני  את  כרכה  לרצועות 

 Jürgen Borchardt בורכרדט:  יורגן  של  בחיבורו  הקורא  ימצא  באיליאדה  ההומרית  הקסדה  בנושא  יסודי  מחקר    .3
.Homerische Helme verlag Philipp von Zabern, Mainz am rhein 1972
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מארגוס. השרירים  קּויראס 
מרוקע  השריון  השמינית.  המאה 
של  גופו  לממדי  להתאימו  מנת  על 

המזמין.

קשקשים. שריית 
המחובר  העור  שהרי  שחזור, 
לקשקשים לא שרד. המשקל הקל 
פיצו  והאוורור  הגמישות  יחסית, 
היחסי  החיסרון  על  ומעבר  מעל 

הגוף. על  בהגנה 

והמפשעה,  התחתונה  הבטן  על  שהגנו  מתכת  בפיסות  רקועות  עור  רצועות  תלו 
התנועה.  בחופש  לפגוע  מבלי 

 15 של  גודל  לסדרי  שהגיע  משקלו  הוא  חזה־גב  שריון  של  הבולט  החיסרון 
חסרונות  הלוחם.  של  החגור  משקל  מכלל  מחצית  זה  באופן  והיווה  יותר,  ואף  ק"ג 
או  נחושת  לוח  של  גמישות  העדר  והחום.  הגמישות  חוסר  היו  נוספים  בולטים 
הנשק  כלי  חניתו,  בהטלת  הלוחם  את  הגביל  המותניים  ועד  הצוואר  מן  הפרוס  ארד 
העוטה  הגוף  מן  אוויר  יציאת  והעדר  השריון  מן  שקרן  החום  הקרב.  בשדה  העיקרי 
לצימאון  גרמה  נוחות  לחוסר  שבנוסף  מוגברת  להזעה  גרמו  צמודה,  עור  כותונת 
הסתכן   – הקרב  בקלחת  לוגיסטי  קושי   – קרובות  לעתים  שתה  שלא  לוחם  כבד. 

הכרה.  ואובדן  בהתייבשות 
השריה אמורה הייתה לתת מענה, ולו חלקי, לכשלים של שריון הארד. ואכן, אף 
כי בהגנתה על גופו של הלוחם השריה נפלה במידה מסוימת מן השריון המצוי, היו 
שימוש  אפשרה  גמישותה  השריון,  ממשקל  מחצית  היה  משקלה  רבים.  יתרונותיה 
להאריך  אפשרה  חיצונית  טמפרטורה  על  היחסית  והשמירה  הנשק,  בכלי  יותר  יעיל 
היו כאשר האויב  היו כלא  לזכור שכל אותם היתרונות  יש  זאת  את משך הקרב. עם 

המגן.  אמצעי  אותם  את  חגר  מנגד 
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"מצחות השוק הנאות"
החוזר  הכינוי  הנאות",  השוק  "מצחות 
נזכר  באיליאדה,  רבות  פעמים  עצמו  על 
האכאים.  לגיסות  בהקשר  רק  משום־מה 
השוק, מן המקומות הפגיעים ביותר בגופו 
משוקיו  באחת  פגיעה  כל   – הלוחם  של 
במצחות  מוגנת   – כליל  אותו  תנטרל 
עד  הברך  מן  הרגל  על  המגנות  מתכת, 

הקרסול. 
עבה  בד  או  בעור  המרופדת  המצחה, 
מבפנים, הותאמה לכל לוחם על פי מידות 
ברצועות  לשוק  קשורה  והייתה  רגליו, 

מאחור. 
כאן מצחת שוק המעוטרת בקטע המגן 

גורגונה.  של  בדמותה  הברך  על 

המג�

עליו "  או  המגן  עם  המלחמה  מן  "חזור 
קרב.  בטרם  לבניהן  ספרטה  אמהות  ברכת 

מורליה( )פלוטרכוס, 

בניגוד לחרבות וחניתות הארד, מִגנים לא שרדו שכן היו עשויים מחומרים מתכלים 
יותר משהם  כגון עץ ועורות. תיאורי מגני הארד בהם גודש הומרוס את האיליאדה, 
את  שכיסו  מי  היו  אמנם  המחבר.  של  דמיונו  פרי  הם  הקרב,  שדה  למציאות  ביטוי 
או  אסתטיים  מטעמים  אם  כי  מיגון  לצורך  לא  זאת  אולם  דק,  ארד  בציפוי  מגנם 
סבירה  הגנה  המספקת  ארד  שכבת  המגן.  נושא  של  ועושרו  הרם  למעמדו  כביטוי 
עשרה  של  לעובי  להגיע  צריכה  הייתה  החרב,  להב  או  החנית  חוד  החץ,  ממהלומת 
ק"ג  לעשרים  ק"ג  משמונה  המצוי  המגן  משקל  את  משלש  שהיה  דבר  בקרוב,  מ"מ 
ציפוי  זאת  לעומת  מיותר.  ולעול  מנשוא  כבד  למשא  אותו  הופך  זה  ובאופן  ומעלה, 

הגנתי.  ערך  כל  נעדר  אך  שולי  משקל  אמנם  הוסיף  אסתטיים  לצרכים  דק 

המאה  אפוליה,  שוקיים,  מצחות 
לפנה"ס. השישית 
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המגן המצוי ביקש לחולל אפוא את אמנות האפשרי, היינו, מערכת שלא תעלה 
סבירה,  הגנה  לו  תעניק  זאת  ועם  הלוחם  של  המצוי  הנשיאה  לכוח  מעבר  במשקלה 
פי  על  היה  העץ  ועור.  עץ  של  בשילוב  נמצא  המענה  העליון.  גופו  פלג  על  בעיקר 
לבל  חלקיו  על  שמר  העץ  את  המכסה  העור  בקשיחותו.  הידוע  הֵמילה  עץ  רוב 

נחושת.  בטבעת  המגן  שולי  אל  נצמד  עצמו  העור  יתפרקו. 

לפנה"ס. החמישית  המאה  תחילת  אטיקה,  כד.  על  איור  המגן.  תופס 
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המגן היה עגול וקמור. קוטרו הממוצע היה 1 מ' בקירוב, עם זאת המגנים שבידי 
של  הממוצע  לגובהו  קרוב  קרי:  מ',  ל־1.5  לעתים  הגיעו  הפלנקס  של  החזית  שורת 
האויב  ִחצי  מול  בצורה  חומה  להעמיד  מנת  על  זאת  לפנה"ס,  השני  באלף  הלוחם 
היה  הממוצע  ומשקלו  ס"מ   5 סביב  נע  המגן  עובי  הקרב.  בהיפתח  החניתות  וברד 

המצוי. הלוחם  של  גופו  ממשקל  ל־15%  שהגיע  ממש  של  נטל  ק"ג,   8 כאמור 
בידית  וכן  למרפק  מתחת  עור  ברצועת  השמאלית  לזרוע  במרכזו  נצמד  המגן 
זה חילקו רצועות העור שווה בשווה את משקל המגן על הזרוע  בקצה המגן. באופן 

בחרב.  להלמות  או  חנית  להטלת  פנויה  הלוחם  של  הימנית  ידו  בעוד  השמאלית, 
של  הימני  צדו  את  חשפו  ימין  יד  את  לשחרר  והצורך  שמאל  ביד  המגן  אחיזת 
מגן  של  השמאלי  מצדו  כיסוי  על  האפשר  במידת  לסמוך  עליו  שהיה  מכאן  הלוחם, 
שקיבל  מערך  במבנה,  לוחמה  של  החשיבות  את  מסביר  זה  שיקול  מימינו.  רעהו 
φάλαγξ, כאשר כל לוחם  ברבות הימים את שיטת הלוחמה הצפופה של הפלנקס – 

משמאלו.  הלוחם  לנשק  רעהו  על  מגן 

לפנה"ס.  השישית  המאה  אטיקה.  כד,  על  איור  מיקני.  פלנקס  מערך 
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ציוד התקפה

ֶרֶגל, י  ַקּלֵ ָער,  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ְנִטים  ָהָאּבַ ַאֲחָריו  ָהְלכּו 
ֶחְפָצם  ל  ּכָ ֵמיָלה,  רַֹמח  ֵאי  נֹוׂשְ ַהֲחִנית,  ְמִטיֵלי 

(544-542 )ב',  ְוִלְקרַֹע.       ִלְגזֹר  ָהאֹוֵיב  ֲחֵזה  ַעל  ֵגן  ַהּמָ ְריֹות  ׁשִ ֶאת 

כמה  עולה  ביצירה  הופעותיה  ומספר  באיליאדה,  העיקרי  הנשק  כלי  היא  החנית 
היא שהמדובר בקרב  לכך  והשלח. הסיבה העיקרית  זה של החרב, הקשת  על  מונים 
אפשרי  בלתי  או  הרכב,  תנועת  בשל  בעייתי  הוא  הקשת  מן  הירי  שמהן  מרכבות, 
לקרב  שנועדו  ובפגיון  בחרב  השימוש  גם  כך  במרכבה.  נוהג  יחיד  לוחם  אם  בעליל 
אצולת  על  הוא  הדגש  עיקר  אך  במלחמה,  נזכרים  הרגלים  אמנם  פנים.  אל  פנים 
האביר  הקרב.  של  במרכזו  עומדת  החנית  שהטלת  מכאן  המרכבות.  רוכבי  של  הגיס 
תפקידן  את  לבצע  כשלו  שבידו  החניתות  ששתי  לאחר  רק  בחרבו  לשימוש  יעבור 

ידו.  בהישג  מצויות  אינן  שוב  או  נשברו  קרי:  ואבדו, 
אמנם מאות שנים חלפו בין השריד שבאיור לעיל לחניתות שאותן ראה בדמיונו 
מחבר האיליאדה, אך השינוי בנושא, אם בכלל, הוא משני לחלוטין. חוד זה המכונה 
באורך  ֵמילה  מוט  על  מולבש  והוא  ס"מ   24 אורכו  צורתו,  בזכות  המכונף"  "החוד 

יותר.  ואף  מ'   3 של 

לפנה"ס.  השנייה  המאה  יוון,  חנית.  של  הלהב  חוד 
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ובכך  נועדו לקרוע את בשרו של הפצוע בשלב חילוץ החנית מן הגוף,  הכנפונים 
לכך,  רבות  דוגמאות  עמוק.  די  ננעץ  אכן  שהרומח  בתנאי  זאת  מותו.  את  להחיש 

בבטנו...  סרפדון  את  שדקר  לאחר  פטרוקלוס,  ט"ז.  בספר  מהן  אחת 

ָהרַֹמח  ֶאת  ֵאָליו  ְך  ָמׁשַ ָחֵזהּו  ַעל  ַרְך  ּדָ ְטרֹוְקלֹוס  ּוּפַ
(504-503( ַיַחד.       ם  ּגַ ְרֶעֶפת  ַהּסַ ִעם  ֶהָחָלל  ִמּגּוַפת  צֹו  ְוִחּלְ

טווח ההטלה היה כמובן מותנה בתנאים, אולם ההערכה היא כי הטווח הממוצע, 
שפרק  מאחר  מ'.   30 על  עלה  לא  הלוחם,  של  וחימושו  הקרב  בתנאי  בהתחשב 
את  להציב  או  גופו  את  להסיט  ליריב  הספיק  והמעוף  ההטלה  לפעולת  הנועד  הזמן 
עיקר  כי  לוודאי  שקרוב  מכאן  הרווח,  על  הרומח  בהטלת  ההפסד  עלה  מנגד,  מגנו 
זאת  בהטלתה.  מכך  ופחות  האויב  של  גופו  דקירת  בניסיון  היה  בחנית  השימוש 
לבלום  היה  שייעודו  הפלנקס  של  הראשון  ההסתערות  בשלב  החניתות  מַטר  למֵעט 

זה.  קריטי  בשלב  ביתרון  ולזכות  האויב  את 

המרכבה 
ראשית  מאז  המזרחי  התיכון  הים  אגן  צבאות  את  שימשה  מלחמה  ככלי  המרכבה 
בספר  החל  במקרא,  פעמים  מספר  המרכבה  נזכרת  למשל  כך  לפנה"ס.  השני  האלף 
לא  אף  אולם  טז(.  )י"ז,  ָהֵעֶמק  ֶאֶרץ  ּבְ ב  ַהּיֹׁשֵ ַנֲעִני  ַהּכְ ָכל  ּבְ ְרֶזל  ּבַ "...ְוֶרֶכב  יהושע: 
מספק  לא  שהמחבר  מכאן  ברזל",  "רכב  להגדרה:  מעבר  התיאור  חורג  אחד  במקרה 
עוצמה  עם  המזוהה  נשק  מערכת  שזו  העובדה  מלבד  בנושא  כלשהו  מידע  לנו 
ְרֶזל  ּבַ ֶרֶכב  י  ּכִ ַנֲעִני  ַהּכְ ֶאת  תֹוִריׁש  י  "...ּכִ יח:  פסוק  י"ז,  יהושע  לדוגמה  וראו  צבאית. 

הּוא."  ָחָזק  י  ּכִ לֹו 

)שחזור(.  לפנה"ס  הי"ב  המאה  אכאית,  מלחמה  מרכבת 
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יכולת התנועה ממקום למקום  יתרונה הגדול של המרכבה הוא המהירות, ומכאן 
בשדה הקרב בהתאם לצורכי הגיס הנלחם. מאחר שהמרכבה היא מערכת נשק יקרה 
או  עיר  של  לגיס  בולט  יתרון  מקנה  היא  הרגלי,  הלוחם  של  לציודו  בהשוואה  מאוד 
כן  כמו  האויב.  של  מזה  גדול  מרכבות  חיל  להעמיד  בכוחם  שיש  ממון  עתירי  שבט 
זאת  להרשות  ורכושו,  מעמדו  בשל  היכול,  העליון,  הפיקוד  רובד  של  נשקו  היא 

לעצמו.
איכותי  יתרון  העדר  מכאן  הצדדים,  שני  בשימוש  נמצאת  המרכבה  באיליאדה 
למרכבה  לרוב  מתייחסים  ביצירה  התיאורים  יריבו.  על  הצדדים  אחד  של  כמותי  או 
חניתו.  את  המטיל  הלוחם  ולצדו  בסוסים,  לנהוג  תפקידו  שכל  ב  הַרּכָ קרי:  זוגית, 
ב הניצב גלוי ברכבו נעדר מגן, רבים באיליאדה הנוהגים ברכב שנפגעים.  מאחר שהַרּכָ
ברגע שהנהג נפגע, הֶרכב יוצא מכלל שליטה ועלול להתהפך. מכאן שהנוֵהג התופס 

נעה.4 למטרה  הופך  אלא  כלוחם  ערכו  את  שמאבד  בלבד  זו  לא  במושכות 
המאה  מן  אכאית  מלחמה  מרכבת  של  נאמן  שחזור   – המצורף  באיור  הֶרכב 
מוט  הקרב.  לתנאי  האפשר  ככל  מותאם  תנועה  אמצעי  לייצר  ניסיון  מציג   – הי"ב 
היצול הנמוך המחובר למוט האופקי באמצעות חיבור אנכי המורכב על גוף המרכבה 
ערך בשדה  רבי  יתרונות  לו שני  יחידה מוצקת אחת. הדבר מבטיח  זה  באופן  מהווה 
גבוה. שני חלקי  גרירה  וכוח  יחסית להתגבר על מכשולים בדרך,  יכולת קלה  הקרב. 
לֶרסן,  נועד  העליון  הפיתול  הסוסים.  זוג  צוואר  על  מונחים  היצול  בקדמת  העול 
או  חד  בסיבוב  בהתהפכות  הוא  הבולט  החיסרון  למושכות.   – הפיתולים מתחת  שני 
לקורא  מעניק  לא  האיליאדה  שמחבר  מאחר  פתאומית.  ועצירה  עמוקה  במהמורה 
היה  שלעיל  הדגם  אם  לדעת  קשה  המרכבה,  מבנה  על  כלשהם  מדויקים  פרטים 

הדעת.  להעלות  שניתן  ביותר  הקרוב  המבנה  זהו  אולם  בתיאוריו,  בתודעתו  טבוע 

החרב
 45 אורכה  טרויה.  במלחמת  הלוחם  בידי  שהייתה  החרב  שזו  להניח  מאוד  סביר 
מעניקים  החרב  ממדי  הצדדים.  משני  מושחז  והוא  מ"מ   32 הוא  הלהב  רוחב  ס"מ. 
יכולת סבירה של דקירה ושיסוף בקרב פנים אל פנים. החיסרון הבולט המאפיין  לה 
שנכנס  הפלדה  להב  לעומת  מאחור  הרחק  הנופלת  המתכת  קשיחות  היא  זו  תקופה 
זמן קצר,  ָקהה הלהב בתוך  כיוון שכך,  לשימוש מאות בשנים לאחר מלחמת טרויה. 

האויב.  לדקירת  הצטמצם  בחרב  השימוש  ועיקר 
והמגח  סוסו  על  הפרש  והם:  האיליאדה,  מן  כליל  נעדרים  מלחמה  אמצעי  שני 
אלכסנדר  של  במלחמותיו  המרכזי  האמצעי  היה  פרשים  חיל  חומה.  שערי  לפריצת 

.Carolyn Nicole Conter, Chariot usage in Greek Dark Age warfare. The Florida State University, 2003   .4
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על  כדים  מאיורי  למדים  אנו  לכן  קודם  שנים  מאה  וכבר  הרביעית,  במאה  מוקדון 
והארכאי  המיקני  בעידן  בסוסים  השימוש  אולם  בקרבות.  הסוסים  של  הרב  חלקם 
גודלו של הסוס המצוי בתקופות  היא  לכך  לגרירת מרכבות בלבד. הסיבה  מצטמצם 
אלה, שהיה קטן באופן ניכר מצאצאיו המאוחרים יותר בעידן הקלאסי, מכאן שעיקר 

הלוחם.  של  מרכבתו  את  הגוררים  סוסים  בצמדי  הוא  באיליאדה  השימוש 
לפריצת  ובעיקר  מגן  חומות  לביקוע  במגח  לשימוש  עדויות  הסוס,  לעומת 
ניגוח  איל  של  האיליאדה  מן  העדרו  לפנה"ס.  השני  האלף  מן  מתועדות  שערים 
את  להבקיע  נאלץ  י"ב(  )ספר  הקטור  כאשר  בעיקר  מפתיע,  אכן  הוא  מצור  ככלי 

האויב.  בשער  משליך  שהוא  גדולות  באבנים  האכאים  חומת  שערי 

��

אלי האיליאדה – אכ� "הפקרות נשגבת" 

המקובץ  קאנוני  מכלול  נעדר  היווני  הפוליתאיזם  המונותאיסטיות,  לדתות  בניגוד 
וקובע  מוסרית  פרשנות  להם  מעניק  האמונה,  עיקרי  את  המגבש  קודש  בספר 
הנמצאות  השונות  יוון  ערי  אל  וזיקתם  האלים  ריבוי  מעשיות.  מצוות  של  מערכת 
במלחמה זו בזו, לא זו בלבד ששללו מהם מסר אוניברסלי אלא אף חוללו הסתייגות 

בולגריה.  ,)Perperikon( פרפריקון  חפירות  לפנה"ס.  הי"ב  המאה  ארד.  חרב 
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המתח  היתר  בין  מכאן  האויב.  על  חסדו  את  המשפיע  אחר  או  זה  אל  כלפי  וטינה 
ֶהרה אלת ארגוס לפוסידון פטרון קורינתוס, בין אתנה הפורסת  המתמיד השורר בין 

וכו'.  ספרטה,  על  המקודש  ָאֶרס  לבין  שמה,  על  הקרויה  העיר  על  חסדה  את 
מה שנותר אפוא במערכת היחסים בין בני תמותה לבין בני האלמוות, הוא הפחד 
המרומים.  שוכני  של  גחמותיהם  פי  על  נגזר  גורל  של  במציאות  האלים  של  מכוחם 
מקדשו  היה  כך  חסד.  במעט  מידם  לזכות  מנת  על  לַרצותם  המתמיד  ההכרח  ומכאן 
הנישאות  והתפילות  למזבח  המועלים  הקורבנות  כאשר  לרגל,  לעלייה  יעד  האל  של 
כל אחד משוכניה  ועם  נועדו לבקש ממנו להיטיב עם עירם כקולקטיב  זו  בהזדמנות 

עצמו.  בפני 
המחלוקות  רבו  האולימפוס  שוכני  ובין  מוסרי,  ייחוד  האל  מן  שנשלל  מאחר 
האלמוות  בני  האנשת  של  האנתרופומורפי  ההיבט  הוא  טבעי  אך  והמריבות, 
באלים,  שהמדובר  כיוון  אולם  מטה.  של  בעולם  המקובלים  המידה  לקני  בהתאם 
מכאן  הרב.  מכוחם  יוצא  פועל   – תכונותיהם  בהקצנת  כרוכה  תהיה  שהאנשתם  הרי 

באיליאדה.  האולימפוס  שוכני  בהתנהלות  הטרגי־קומי  הפרודי,  ההיבט 
ריינהרדט,  קרל  ביטויו של  נשגבת" בעקבות  "הפקרות  במילים  זה  פרק  הכתרתי 
באיליאדה  האולימפוס  שוכני  של  התנהלותם  את  שהגדיר  הגרמני  הקלאסיציסט 
דומה  אולם  נשגבת".  דעת  "קלות  מילולי:  ובתרגום   5,‘erhabener Unernst’ במילים 
ש"קלות דעת" הוא ביטוי רפה משהו להגדרת חבורה זו של הדוניסטים הולכי בטל, 
עניין  מגלים  הם  בו  הבלעדי  הנושא  הם  הקטנוני  והנקם  ההונאה  הכזב,  שהניאוף, 
קלאסיציסט  לנצח.  קיומם  את  המבטיחים  אמברוסיה  וכרסום  נקטר  שתיית  אגב 

היטב: זאת  הגדיר  בורקרט  ולטר  אחר,  גרמני 

הראויות  התכונות  אותן  כל  את  האולימפוס  לאלי  העניקו  והסיודוס  הומרוס 
ובראש  המכוונת,  השולל  הולכת  הגנבה,  תמותה:  בני  בקרב  ולבוז  לגנאי 
זה  ייעודם  את  האלים  ממלאים  שבאיליאדה  לציין  יש  הניאוף.  וראשונה 

למופת.6

בן  צריך  לאורו  מוסרי  אתוס  להציג  האמורות  עליונות  ישויות  בין  קשר  כל  ואכן 
גם  דת,  לערכי  בהחלט.  מקרי  הוא  האיליאדה  אלי  לבין  חייו  את  לנהל  התמותה 
שוכני  וחבורת  הומרוס,  של  האפיות  השירות  בשתי  זכר  אין  האלילי,  בהיבטה  זו 
כגון  סוגיות  המחבר  פותר  שבאמצעותו  ספרותי  מכשיר  היותר  לכל  היא  המרומים 
גרוטסקית  להקצנה  הזוכים  קומיים  מעמדים  ועד  מכינה,  אקס  דאוס  הנגזר,  הגורל 

אלמוות.  בני  אותם  שמבצעים  משום  דווקא 

.Karl reinhardt, Die Abenteuer der Odyssee: von Werken und Formen, Godesberg, 1948   .5
.Walter Burkert Kleine Schriften I – Homerica. hrsg. von Chr. riedweg. Göttingen, 2001   .6
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המהלך  בין  מהותי  הבדל  קיים  האומנם  אפוא,  היא  הנשאלת  השאלה 
אמונתו  לבין  ביצירתו,  הומרוס  שנוקט  האלים,  האנשת  של  האנתרופומורפי 
קורבן  מעלים  והסיודוס  הומרוס  האם  הישויות.  אותן  של  באלוהותן  הבסיסית 
ונושאים תפילה אל שוכני המרום ובעת ובעונה אחת שמים ללעג ולקלס את אותם 

הספרותיות? ביצירותיהם  האלים 
היצירה.  לחוקר  קל  לא  אתגר  היא  באיליאדה  ומקומם  האלים  שסוגיית  מכאן 
לפנה"ס  הראשון  האלף  בתחילת  שם  אי  המחבר  של  כוונותיו  את  להבין  ניסיון  כל 
הרואה  היהודית־נוצרית  התפיסה  של  הדתי  האתוס  נפת  דרך  שיעבור  הדין  מן 
איננה  אם  גם  כזאת,  תפיסה  המוסר.  אתוס  של  אולטימטיבי  עיקרון  באלוהות 
מודעת, מחייבת אותנו להתבונן בהתנהלות האלים באיליאדה בקני מידה שייתכן כי 
של  אמירות  או  מסוימות  תמונות  למשל  כך  הומרוס.  של  לתודעתו  כליל  זרים  היו 
המחבר  ידי  על  שנאמרו  בהחלט  ייתכן  לסרקזם,  כביטוי  בעינינו  הנתפסות  המחבר 
על  להצביע  ועשוי  עלבון  בהכרח  שאיננו  חמור  של  דימוי  לדוגמה  כך  לב.  בתום 
הילת  נעדרת  קשה  בדרך  תוצאות  להשיג  ונכונות  סבלנות  עורף,  קשי  כגון  תכונות 
גבורה. )להרחבה ראו פרק ״הדימוי״ בכרך זה(. כך האתוס ההומרי של האריסטיאה, 
קלגס  של  נמהר  כמעשה  בעינינו  להיראות  עלול  הנצח,  תהילת  את  לגיבור  המעניק 

הלאה.  וכן  דם;  וצמא  טיפש 
היבטים:  משני  זה  קצר  בפרק  תוגש  באיליאדה  האלים  של  מקומם  סוגיית 
ריינהרדט,  קרל  ברוח  הנעלה  ההפקרות  פן  את  המדגיש  האנתרופומורפי  ההיבט 
ומנגד ההיבט הרואה באלים ישויות מטפיזיות המנותקות כליל מעולמו המיוסר של 

האולימפוס.  שוכני  של  החופשית  בהתנהלותם  המודגש  נתק  המצוי,  התמותה  בן 

א. ההפקרות הנשגבת

הפער הערכי בין הגחמה האלילית בסוגיית חורבן טרויה לבין המחיר הכבד שישלמו 
של  בבסיסו  ניצב  מעטירה,  עיר  של  וחורבן  כבד  סבל  הרוגים,  אלפי  זה  שיגיון  על 
הרה  של  בקנאתן  מקורה  ולהחריבה  טרויה  מלחמת  את  לחולל  ההחלטה  הסיפר. 
אותה  שהכתיר  הטרויאני  פריס  של  מידו  בתפוח  שזכתה  מי  באפרודיטה,  ואתנה 
בעלה  זאוס  של  רצונו  והעדר  טרויה  בחורבן  הרה  של  רצונה  באלות.  היפה  בכתר 
להיעתר לבקשתה, מביאים את מלכת האלות לביצוע עסקה עם הבעל. היא תסכים 
זאוס  יסכים  ובתמורה  ומיקנה,  ספרטה  ארגוס,  ללבה:  היקרות  ערים  שלוש  לחורבן 

ללבו.  הקרובה  טרויה  להחרבת 
זו בלבד שהרה תשיג את חורבנה של איליון בגין העלבון שהטיח  כן, לא  כי  הנה 
ללבה.  הקרובות  הערים  שוכני  של  חייהם  את  גם  תקריב  היא  אלא  פריס,  בה 
שזובחים  הקורבנות  בזכות  ללבה  קרובות  זאוס  בפני  שציינה  הערים  ששלוש  מאחר 
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כי  היא  הדברים  מן  העולה  המסקנה  אליה,  הנישאות  והתפילות  ערים  באותן  לה 
הדבקות והאמונה באל זה או אחר הנן חסרות שחר מיסודן, שכן האל המסוים יבגוד 
הסכמתו  אחרת.  או  זו  גחמה  בשל  בדרכו  שתיקרה  ראשונה  בהזדמנות  במאמיניו 
אשת  של  מטרדותיה  נפשו  שנקעה  כמי  באיליאדה  המתואר  האלים,  אבי  זאוס,  של 
הפן  את  האלילית  לגחמה  מעניקה  לה,  נכנע  הוא  כן  ועל  אחותו,  גם  שהיא  חיקו 
עיר  לדבריו,  הייתה,  לא  מעולם  כי  אף  איליון  של  לחורבנה  מסכים  הוא  הגרוטסקי. 

ובכבודו.  בעצמו  האלים  אבי  כך  הנה  הקדושה.  מאיליון  ללבו  יותר  הקרובה 
פוסידון  של  בחרדתו  נמצא  אינפנטילית,  בקנאה  הוא  אף  הכרוך  נוסף  שיגיון 
אל  את  שמטריד  מה  בעבר.  יחדיו  נו  ּבָ ואפולו  שהוא  החומה  טרויה,  חומת  מחורבן 
מעמד  תחזיק  הים  לחוף  המחנה  סביב  האכאים  שבנו  החומה  שמא  החשש  הוא  הים 
לצד  מתייצב  שפוסידון  העובדה  הוא  בסיפור  המשעשע  החלק  טרויה.  מחומת  יותר 

זאוס:  בפני  מתלונן  פוסידון  כן  כי  הנה  הטרויאנים.  מול  ההלנית  הליגה 

ֶזה יַצד  ּכֵ ָהָאָכִאים  ָער  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ֶאת  ְרֶאה  ּתִ ֵהן 
(449-448 ז',  )ספר  יפּוָה.      ִהּקִ ּוַבֲחִפיר  חֹוָמה  ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  נּו  ּבָ

]...[
ַעת,  ַמּגַ ֶאאֹוס  ׁשֶ ָכל  ּכְ ט  ֵ ּשׁ ְתּפַ ּתִ ַהחֹוָמה  ת  ִהּלַ ּתְ
ָאּפֹולֹו פֹוְיּבֹוס  ִעם  ָעָמל  ּבְ ִניִתי  ּבָ ׁשֶ ַהחֹוָמה  ַאְך 

(453-451( ַכח."      ָ ּשׁ ּתִ ְמֵהָרה  ּבִ ּבֹור,  ַהּגִ ָלאֹוֶמדֹון  ל  ׁשֶ ִעירֹו  ְסִביב 

מול  זאוס  של  בהתנהלותו  מוצג  נשגבת  הפקרות  אותה  של  ששיאה  ספק  אין  אולם 
י"ד.  בספר  הרה 

כף  את  המלחמה  של  זה  בשלב  מֶטה  האלים  אבי  שכן  זאוס  על  זועמת  הרה 
המאזניים לטובת הטרויאנים. יש אפוא לנטרל את "מכנס העבים" לפרק זמן שיניח 
למבצע.  נרתמת  באולימפוס  הראשונה  הגברת  טרויה.  את  לתקוף  פוסידון  בידי 
עליו  להפיל  השינה,  אל  היפנוס,  על  תצווה  הנואף,  לבעלה  חסדיה  את  תעניק  היא 
של  לכיליונם  להביא  הזדמנות  של  חלון  לפוסידון  תפתח  ובכך  ארוכה,  תרדמה 
הטרויאנים שנואי נפשה )להרחבה ראו תת־הפרק המוקדש לספר י"ד בפרק "עיקרי 

הספרים"(.
ניצבת  האידה,  הר  על  שלו  הקיץ  בנווה  הרובץ  בעלה  אל  אפוא  מגיעה  הרה 
אולם  מלאה,  היא  הצלחתה  מגרה.  ובלבוש  בשמים  ניחוח  מוזלפת  מאופרת,  מולו 
מקצת  לה  לספר  מחליט  הוא  חיקו  ואשת  אחותו  על  המתאווה  הבעל  יזנק  בטרם 
לֹא  ּכֹה  ַעד  ַעם  ּפַ ַאף  י  "ּכִ בטענה  זאת  הארוכים,  בימיו  שחווה  המין  מהרפתקאות 

ה:  ַעּתָ ּכְ ְלָבִבי  ֶאת  ֵהִמיָסה  ׁשֶ ֵאָלה  אֹו  ה  ָ ְלִאּשׁ  / ה  ַעּזָ ּכֹה  ֲאָוה  ּתַ י  ָיַדְעּתִ
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י, ַעְלּתִ ּבָ ִאיְקְסיֹון  ת  ֵאׁשֶ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָבר  ַהּדָ ָהָיה  לֹא 
ָלֵאִלים, ֵעָצה  ּבְ ׁשּול  ַהּמָ ִלי,  ָיְלָדה  יִריתֹואֹוס  ּפֵ ֶאת  ׁשֶ
ַאְקִריְסיֹוס, ת  ּבַ ְרסֹל  ַהּקַ ְנַאת  ָנֶאה  ּדָ ִעם  ב  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ לֹא 
מּוָתה. ַהּתְ ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ְבָחר  ַהּנִ ִלי,  ָיְלָדה  ְרֶסאּוס  ּפֶ ֶאת  ׁשֶ

ל, ְלַהּלֵ ַהּנֹוָדע  פֹוְיִניְקס  ת  ּבַ ה  ֵאירֹוּפָ ִעם  ב  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ לֹא 
ָהֱאלִֹהי, ָרָדַמְנִתיס  ְוֶאת  ִלי  ָיְלָדה  ִמינֹוס  ֶאת  ׁשֶ

 – ַאְלְקֶמֶנה  ִעם  לֹא  ְוַאף  ֶסֶמֶלה  ִעם  ב  ּכָ ׁשְ ּמִ ּבַ לֹא 
ָבב, ַהּלֵ ַעז  ֶהַרְקֶלס  ֶאת  ִלי  ָיְלָדה  י  ֶתּבָ ּבְ ר  ֲאׁשֶ זֹו 

ָהָאָדם. ת  ֶחְמּדַ יֹוִניסֹוס  ּדְ הּוא  ֶסֶמֶלה  ל  ׁשֶ ָנּה  ּבְ ׁשֶ עֹוד  ּבְ
ּמֹות, ַהּצַ ְיַפת  ה  ְלּכָ ַהּמַ י,  ַכְבּתִ ׁשָ ֶמֶטר  ּדֶ ִעם  ֵעת  לֹא 

(327-318 )י"ד,  ְזִהיָרה...      ַהּמַ ֶלטֹו  ִעם  לֹא 

הפדופיליים  הניאופים  את  כוללת  ואיננה  בלבד  חלקית  זו  שרשימה  לציין  למותר 
הגבר  את  מיד  להמית  האזרח  את  ִחייב  באתונה  הדרקוניים  החוקים  אחד  זכר.  במין 
נשבע  שאגממנון  מקרה  זה  אין  פילגשו.  או  אחותו  בתו,  אמו,  אשתו,  את  שבעל 
שתאוות  מכאן  אכילס.  של  פילגשו  בריסאיס,  עם  יחסים  קיים  שלא  לאכילס 
של  פן   – הקומי  ההיבט  על  בנוסף   – בה  יש  האלים  מלך  של  המופקרת  הבשרים 
עשיית פלסתר מכל עקרון הקּוריֹוס )κύριος( החל על התא המשפחתי, המוכר יותר 

.(paterfamilias( ֶטרפמיליאס  הּפָ היווני,  הקוד  של  הרומי  בהעתק 
הנה  הוא שבירת הקוד האתי של האריסטיאה.  זאוס  נוסף בהתנהלותו של  היבט 
תחת להילחם בוחר אבי האלים במשכב עם הרה. דומה הדבר להתנהגותו של פריס 
הקרב,  בשדה  נהרגים  שאחיו  בשעה  הלנה  של  חמוקיה  בין  זמנו  את  לבלות  הבוחר 

ומשתמט.  פחדן  של  קלון  אות  מצחו  על  המדביק  מעשה 
מרכיב לא פחות חשוב מן השפל המוסרי במעשהו של זאוס הוא אובדן השיקול 
הפרט  של  מעשיו  בתפיסת  במעלה  ראשון  עיקרון  יצרים.  פורקן  לטובת  ההגיוני 
מאובדן  הנובע  שטות  מעשה  פורענות,  אשליה,  קרי:   ,ἄτη  – הָאטה  בסכנת  מודגש 
התגלמות  לכאורה  להיות  אמור  זאוס  רציונלי.  בלתי  ממעשה  כתוצאה  ההיגיון 
באמצעות  אדם  גורלו של  את  החורץ  העליון  בית המשפט  נשיא  הרציונלי,  השיפוט 
מכל  מעמדו  את  מרוקנת  האלים  מאבי  זה  מקּודש  ערך  שלילת  שבידיו.  המאזניים 

האמונה. עקרונות  מכל  פלסתר  ועושה  ונואף  שוטה  של  ממד  לו  מעניקה  תוכן, 

ב. א� זה מה שיש

כחבורה  באיליאדה  האלים  את  להציג  הומרוס  בחר  מדוע  פעם  אי  נדע  אם  ספק 
לשקוע  שלא  רצונו  היה  לכך  הגורמים  שאר  שבין  אפשר  אך  וסוטים.  שוטים  של 
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טרקוטה. על  צבע  פדופיל.  בתפקיד  האלים  אבי  הנער.  גנימדס  את  חוטף   זאוס 
אולימפיה.  לפנה"ס,  השישית  המאה 
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ברצף בלתי פוסק של יגון טרגי כפי שעולה מתיאור המלחמה הגודשת את יצירתו 
דעת  קלות  קרי:  האכזרית,  למציאות  מנוגד  מרכיב  הכנסת  סופה.  ועד  מתחילתה 
של  בעולם  פוסק  הבלתי  הקטל  מול  מעלה,  של  העולם  שוכני  בקרב  ושעשוע 
העלילה  את  המחלצת  דרמטית  ניגודים  אחדות  של  מרכיב  ליצירה  מעניקה  מטה, 
היא  האלים  התנהלות  הכול,  ככלות  אחר  השעמום.  מסכנת  באורכה  המופלגת 
הטרגי  המתח  את  לפוגג  אמנם  הבאה  תיאטרלית  בורלסקה  של  מובהקת  תמונה 
של  זה  נוסף,  ממד  הטרגית  לתמונה  מעניקה  אחת  ובעונה  בעת  אולם  המצטבר, 

גמור.  שחר  חוסר  של  רקע  על  דווקא  הטרגי־קומי,  העומק 
כיוון  האכאים  על  הזועם  אפולו  לכך.  הדוגמאות  אחת  היא  א'  בספר  העלילה 
ועל  ימין  על  בהם  קוטל  הגיס,  על  חצים  ברד  משגר  בכוהנו,  עלב  שאגממנון 

שמאל:

(10( לּו.       ּכָ חִֹלי  ּבְ ים  ַעּמִ ר,  ּגֵ ׁשִ ַהַחִיל  ַעל  ָפה  ַמּגֵ
]..[

ָמֶות. זֹוְרֵעי  ים  ִחּצִ ָהַאְרִגיִבים  יסֹות  ּגֵ ַעל  ר  ּגֵ ְוׁשִ
ָהָאָכִאים ַמֲחֵנה  ַרֲחֵבי  ּבְ ְך  ּתָ ַהּנִ ים  ַהִחּצִ ַטר  ִמּמְ

(384-381( ְספֹר...      ְלֵאין  ֲחָלִלים  ָנְפלּו 

לפתוס  גרוטסקי  עומק  המעניק  האולימפוס,  על  הנעשה  אל  המחבר  עובר  מכאן 
היצירה:  של 

ּדֹו ִמּכַ ָמַזג  ֶהַפְיְסטֹוס  תֹוק  ַהּמָ ְקָטר  ַהּנֶ ֵקה  ַמׁשְ ֶאת 
מֹאל.  ּוִמּשְׂ ִמין  ִמּיָ אּוָלם  ּבָ ים  ֻסּבִ ַהּמְ ָהֵאִלים  ְלָכל 

רּוִכים,  ַהּבְ ָהֵאִלים  י  ִמּפִ ַרץ  ּפָ ָאז  ַמֲעצֹור  ְללֹא  ְצחֹוק 
צֹוֵלַע.  ֶהַפְיְסטֹוס  ֶאת  ָראּו  ַהֵהיָכל  ֵני  ּפְ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ה, ַהַחּמָ ִקיַעת  ׁשְ ַעד  ַהּיֹום  ל  ּכָ ה  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ָאַרְך  ְך  ּכָ
ה. ּתֶ ׁשְ ּמִ ּבַ ָחְסרּו  לֹא  ְוָדָבר  ֶחְפָצם  ּכְ ם  ִלּבָ ֶאת  ָסֲעדּו 

ָאְזָנם, ַעל  ינֹות  ַמְנּגִ ן  ִנּגֵ ֻמְפָלא  ֵנֶבל  ַעל  ָאּפֹולֹו 
(604-597( יֵניֶהן.       ּבֵ ְזִמירֹות  ֶהְחִליפּו  תֹוק  ַהּמָ קֹוָלן  ּבְ ּומּוזֹות 

זע� אפולו

של  הגורפת  ותלותם  המוחלט  כוחם  הוא  באיליאדה  האלים  תפקיד  של  האחר  הפן 
חוץ  ממד־על  לגחמותיהם  אפילו  מעניק  זה  היבט  האולימפוס.  בשוכני  תמותה  בני 
אחת  דמות  ולו  שאין  מכאן  באלים.  מרד  של  מנשק  התמותה  בן  את  המפרק  ארצי, 
שזאוס  כך  על  מתלונן  אכילס  אמנם  הגורל.  בגזירת  למרוד  המעזה  כולה  ביצירה 
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לעשות  מה  שאין  היטב  יודע  האיש  אולם  לטרויאנים,  לסייע  משום־מה  מבכר 
את  להטות  התמותה  בני  של  ניסיון  מכל  חורג  אחר  או  זה  אל  של  הסיוע  בנידון. 
האולימפוס  אלי  דואגים  לפעם  מפעם  מזאת,  יתרה  לצדו.  האלמוות  בן  של  חסדו 
הם  לכך  דוגמה  ומר.  רע  גורלם  יהיה  ָולא,  וייראו.  יראו  למען  חסותם  בבני  לנזוף 

בהלנה. אפרודיטה  של  הנזיפה  דברי 
חצים  במטר  מיד  נענה  אפולו,  של  כוהנו  בכריסס,  אגממנון  שמטיח  העלבון 
ומוריד  מהם  רבים  קוטל  האכאים,  על  חיתתו  המפיל  אפולו  פויבוס  של  מקשתו 

ראשם.  על  מגפה 
להעלות  הכוהן  של  לדרישתו  להיכנע  ממהרים  הרמז,  את  שקלטו  לאחר  אלה, 

הזועם.  לאל   – שוורים  מאה  של  קורבן   – הקטומבה 
פליאה  מעוררת  דמות  הומרוס  להם  מעניק  האלים  כוח  את  להעצים  מנת  על 

זאוס: בפקודת  ממרומים  הצונחת  אתנה  הנה  יחד.  גם  ואימה 

ִזּמֹות, ַהּמְ חֹוֵרׁש  ְקרֹונֹוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ית  ִהּצִ ׁשֶ ּכֹוָכב  מֹו  ּכְ
לֹוֲחִמים, ְלֵגיסֹות  ִסיָמן  ָים,  ֵלב  ּבְ ן  ְלַסּפָ אֹות  ְוהּוא 

ִביבֹו, ִמּסְ ִפים  ְרׁשָ יז  ּתִ ַהּמַ ַהּזֹוֵהר  ַהּכֹוָכב 
ָאֶרץ ּבָ נֹוֶחֶתת  זֹוֶהֶרת,  ּדֹוָאה,  ָאֶתָנה  מֹוהּו  ּכָ

ִאים, ּתָ ִמׁשְ ּה  ּבָ יטּו  ִהּבִ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ָיסֹות,  ַהּגְ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ
רֹוָיאִנים. ַהּטְ י  ּוָפָרׁשֵ ָהָאָכִאים  ׁשֹוק  ִמְצַחת  י  חֹוְבׁשֵ

ֵרֵעהּו: ּבְ טֹו  ַמּבָ נֹוֵתן  עֹודֹו  ּבְ ר  ּבֵ ּדִ ַחִיל  ן  ּבֶ ְך  ּכָ
א ּמָ ׁשֶ אֹו  ְקָרבֹות,  ל  ׁשֶ ה  ֲהֻמּלָ ְתחֹוֵלל,  ּתִ ָחְרָמה  "ִמְלֶחֶמת 

ים, ּצִ ַהּנִ ַמֲחנֹות  ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ֶזאּוס  ִיְקׁשֹר  ַאֲחָוה  ל  ׁשֶ ְבִרית  ּבִ
(84-75 )ד',  ִמְלָחמֹות."      ַהְמחֹוֵלל  ְוהּוא  ָאָדם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  הּוא  ַרק  י  ּכִ

מה  אין  אך  יצריו,  לתעתועי  הגיונו  את  ומשעבד  נואף  שהוא  יש  אמנם  כן,  כי  הנה 
ִמְלָחמֹות."  ַהְמחֹוֵלל  ְוהּוא  ָאָדם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  הּוא  ַרק  י  "ּכִ לעשות, 

את  למלא  שלא  טרויה  במלחמת  הצדדים  שני  הדעת  על  מעלים  לרגע  לא  אף 
אחר.  או  זה  אל  של  לחסדו  תפילות  ובנשיאת  קורבנות  בהעלאת  לאלים  חובתם 
רצונו  את  המפרשים  העתידות  ורואי  החוזים  של  ומעמדם  חשיבותם  רבה  כה  מכאן 

הגייסות.  מפקדי  בפני  האל  של 
בעלילה.  השני  כחוט  הוא  אף  עובר  בחסדו  לזכות  בניסיון  האל  של  לבו  ריכוך 
באכאים.  המצדדת  אתנה  של  לבה  את  לַרצות  הניסיון  הוא  לכך  מובהקת  דוגמה 
ולצוות  העירה  לשוב  ממנו  ומבקש  אחיו  הקטור  אל  פונה  פריאמוס,  של  בנו  הלנוס, 

אשתו  אנדרומכה  על 
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בּודֹות ַהּכְ ָהִעיר  ַמְטרֹונֹות  ֶאת  ס  ַכּנֵ ּתְ י  ּכִ  ..."
ח  ְוִתְפּתַ ט,  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה  ל  ׁשֶ ּה  ׁשָ ִמְקּדָ ּבְ

ְוִתּטֹל ּתֹוכֹו  ֶאל  בֹוא  ּתָ ַהּקֶֹדׁש,  ֲחַדר  ֶלת  ּדֶ ֶאת 
ּוְמפֶֹאֶרת דֹוָלה  ַהּגְ ִלימֹות,  ַהּגְ יַטב  ִמּמֵ ִאְצְטָלה 

יָה  ְרּכֶ ּבִ ַעל  אֹוָתּה  ן  ְוִתּתֵ ן.  ּלָ ִמּכֻ ה  ְלִלּבָ ּוְקרֹוָבה 
ָנה ׁשָ נֹות  ּבְ ֶעְגלֹות  ּוְתֵריַסר  ֲעָנָוה,  רֹב  ּבְ ָאֶתָנה  ל  ׁשֶ

ָהֵאָלה ׁש  ִמְקּדַ ּבְ עֹוד  ֲעֵליֶהן  ָעָלה  לֹא  עֹל  ר  ֲאׁשֶ
ְלַמַען ָאז  ָתּה  ִחּנָ ּתְ ַטח  ְוִתׁשְ ְלַהְקִריב.  ַבע  ָ ּשׁ ּתִ

ְוִליָלֶדיָה, ִלְנׁשֹוֶתיָה  ּה,  ַחְסּדָ ֶאת  ֲעִניק  ּתַ ָלִעיר 
(96-87 ו',  )ספר       " מֹר...  ׁשְ ּתִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ִאיְליֹון  ְוַעל 

דֹוָלה  ַהּגְ ִלימֹות,  ַהּגְ יַטב  ִמּמֵ "ִאְצְטָלה  כאן   – מלא  בכסף  החסדים  קניית  כן,  כי  הנה 
את  ירככו  כי  שייתכן  יחרץ  לא  דמי  הן  ָנה..."  ׁשָ נֹות  ּבְ ֶעְגלֹות  "ְתֵריַסר  וכן  ּוְמפֶֹאֶרת" 
אביה,  של  במקרה  האתנן,  במועט.  להסתפק  הנראה  ככל  המוכנה  אתנה  של  לבה 
להרשות  יכולים  שאותו  ורב  עצום  מחיר  שוורים.  מאה  קרי:  ה,  ֶהָקטֹומּבָ קורבן  הוא 

בלבד.  סגולה  יחידי  לעצמם 
במעשה  בנצרות  להתקבל  זכתה  זו  מעין  יחסים  שמערכת  לציין  למותר 
והעשירו  הביניים  ימי  בשלהי  רחבה  לפריסה  זכו  המחילה  שטרות  האינדולגנציה. 
הכנסייה  של  השוחד  נגד מעשי  יצאה  הפרוטסטנטית  התנועה  הוותיקן.  אוצרות  את 
לא  הפוליתאיסטי  העולם  האיליאדה,  פי  על  לשפוט  אם  לשחיתות.  בטענה  ברומא 

אלה.  מעין  לבטים  ידע 

��

הדימוי באיליאדה 

ָהִאיָלן. ֲעֵלי  ּכַ מֹוָתם  ּכְ ֱאנֹוׁש,  ֵני  ּבְ ּגֹוַרל  הּוא  ֶזה  ּכָ
יר, ִ ַמּשׁ ָהרּוַח  ַאְרָצה  ָתו  ּסְ ּבַ ֶכת  ּלֶ ַ ַהּשׁ ֲעֵלי  ֶאת 

ִלְפרַֹח.  ַער  ַהּיַ ֲעֵלי  ִבים  ׁשָ ָהָאִביב  ּוְלֵעת 
148-146 ו',  ספר  איליאדה,                                                   

ֶכת  ּלֶ ַ ּשׁ ּבַ רּוחֹות  ְנׁשֹב  ּבִ ֶהָעִלים  ִרים  נֹוׁשְ ָכה  ּכָ
ֵמָרִקיַע... ִיְזַעק  ּוְכמֹוֶהם  ים,  ֲעֻבּתִ ְיָערֹות  ַעל 

7
 310-309 ו',  ספר  אינאיס,  ורגיליוס,                                       

תרגום שלמה דיקמן. אינאיס. מוסד ביאליק 1962.    .7
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ֶכת  ּלֶ ׁשַ ְלֵעת  ִרים  נֹוׁשְ ָתו  ּסְ ּבַ ֶהָעִלים  מֹו  ּכְ
ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְוָהְלָאה  ִני,  ׁשֵ ֶאָחד,  ה  ִחּלָ ּתְ

ָלָאֶרץ,  סּותֹו  ּכְ ָרה  ָנׁשְ יַצד  ּכֵ ד  ַהּבַ רֹוֶאה 
8

 113-112 שלישי  קנטו  התופת,  דנטה, 

ֶכת ּלֶ ׁשַ ֲעֵלי  מֹו  ּכְ ׁשֶ ֵאִלים  ְדמּות  ּבִ ִלְגיֹונֹוָתיו 
רֹוָסה אֹוְמּבְ ֵגיא  ּבְ ָלִגים  ַהּפְ ֶאת  ים  ַהְמַכּסִ

ֶאְטרּוְסִקים... ִצְלֵלי  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ם  ׁשָ
9

 304-303 א',  האבוד,  העדן  גן  מילטון, 

לדורות  שלכת  עלי  בין  השוואה  העורך  הומרוס  של  הנודע  המשל  אם  לדעת  קשה 
חיי  של  הדימוי  לעיל.  המצוטטים  למשוררים  השראה  שהעניק  זה  הוא  האדם, 
לתקדים  זקוק  אינו  באביב,  ומתחדש  ושב  בסתיו  עלוותו  את  המשיר  לעץ  האדם 
היסטורי והוא חלק מובנה מהתבוננות האדם בטבע. אולם דומה כי אין ספק שזכות 
לערך חסר  ביצירתו  הדימוי  ההופך את  מגיעה למחבר האיליאדה  בנושא  הראשונים 

בספרות.  והמשך  תקדים 
בקביעה  הדבר  שונה  אולם  בהוכחה.  צורך  שאין  דומה  תקדים,  לחוסר  באשר 
מזה  פחות   – באיליאדה  ההומרי  במובנו  שהדימוי  משום  זאת  המשך.  חוסר  של 
מבינים  שאנו  כפי  ההשאלה  או  המטפורה  מהגדרת  במהותו  שונה   – באודיסאה 

היום.  אותה 
בעיקר  האפוסים,  את  גודש  האפית,  השירה  של  מובהק  מאפיין  הדימוי, 
ביוון הארכאית, ברומא של  בן החיל בשדה הקרב, ואחת היא אם המדובר  בהקשר 
ורגיליוס או בימי הביניים. במטפורה המסורתית נמשל הגיבור הלוחם לשורה של 
העורף,  וקשיות  המהירות  הכוח,  הגבורה,  כגון:  בכישוריהם,  הנודעים  חיים  בעלי 
כחזיר  עורף  קשה  כדוב,  חזק  נשר,  או  כנץ  מהיר  כארי,  גיבור  יהיה  הוא  כן  ועל 
בעיקר  הטבע,  לכוחות  ההשוואה  הוא  מקובל  אך  פחות  שגור  דימוי  וכו'.  הבר 

בים. ולנחשול  לסער 
בתוכן.  ולא  בתדירות  לא  ורע.  אח  לו  אין  באיליאדה  בדימוי  השימוש  אולם 
יותר  קרי:  מאות,  השלוש  סף  על  ניצב  זו  ביצירה  ההשאלות  שמניין  בלבד  זו  לא 
דימוי לכל חמישים  דימויים לכל אחד מספרי האיליאדה, או לחלופין:  משנים־עשר 
נושא כאשר  רבות,  שורות  פני  על  משתרעים  מהם  שרבים  אלא  שורות,  ושתיים 

 

תרגום אריה סתיו, התופת, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2007.   .8
תרגום שלי.  .9

BOOK א ךרכ.indb   143 08/10/2015   13:48:16



איליאדה – כרך א׳
144

בעל  "דימוי  לכנות  שנהוג  מה  אחר,  לתחום  עובר  והדימוי  ננטש  המקורי  הדימוי 
זנב". הנה כי כן, בשלב מסוים חורג הדימוי ההומרי מתפקידו כאמצעי ספרותי שבו 
דבר מושווה לדבר אחר כדי להבליט את המתואר או להעשיר צדדים מסוימים שלו, 

עצמו.  בפני  ערך  בעל  למרכיב  והופך 
ההגדרה  יאה  באיליאדה  וההשאלות  המטפורות  מן  לחלק  אם  אפוא  ספק 

דימוי.
היא  ביותר  הגדולה  הקבוצה  זאת  ועם  רחב,  באיליאדה  הדימויים  מגוון  ואכן, 
אך  הדימוי,  גיבור  הוא  הארי  הקרב.  שדה  לתמונת  כיאה  והניצוד,  הצייד  של  דימוי 
 ,(433 )ד',  כבשים   )414 )י"א,  בר  חזירי  כלבים,  זוחלים,  עופות,  גם  חלק  נוטלים 
אף  אחד  ובמקרה   )4 )י"ז,  ממליטה  פרה   ,)474 )ב',  ִעזים   ,)87 )ב',  דבורים  נחילי 
הלוחם  אילנות.  בעיקר  הצומח,  עולם  את  נפגוש  החי  עולם  לצד   .)22 )כ"א,  דולפין 

שנכרת כעץ  נופל  הקרב  בשדה 

ָנַפל ָהֶעֶלם  ...ַאְרָצה 
ַמְדֵמָנה,  ִלְגדֹות  ֶדה  ׂשָ ּבְ ַהּקֹוֵרס  ַצְפָצָפה  ֵעץ  ּכְ

(484-482 )ד',  ֶרת      ּמֶ ַהּצַ ַעְנֵפי  ִטים  ּפֹוׁשְ ּוְברֹאׁשֹו  ְזעֹו  ּגִ בֹוּהַ  ּגָ

ֶלאֹוְנֶטאּוס  למשל  כך  ההפך.  את  לייצג  עשוי  באלון,  המדובר  אם  בעיקר  העץ,  אך 
ניצבים...  החומה,  שומרי  י"ב,  בספר  וּפֹוִליּפֹוְיֶטס 

ָהָרם  ַער  ַ ַהּשׁ ֶפַתח  ּבְ ָהֵכן 
ַמִים, ָ ַלּשׁ ַעְלָוָתם  ִאים  ַהּנֹוׂשְ ָהר  ּבָ ַאּלֹוִנים  ֵני  ׁשְ מֹו  ּכְ

ְך,  ִנּתָ ם  ְוֶגׁשֶ ַסַער  מּול  יֹומֹו  ּבְ יֹום  י  ִמּדֵ ִבים  ִנּצָ
(134-131( ְלֶמְרָחק.      ִטים  ְ ּשׁ ּוִמְתּפַ ים  ֲעֻמּקִ יֶהם  ְרׁשֵ ׁשָ י  ּכִ ַיַען 

דימוי ע� זנב

הגבורה  סמל  האריה,  של  הוא   – לא?  איך  וכי  באיליאדה,  ביותר  השגור  הדימוי 
את  שיסלול  והוא  י"ב(,  )ספר  האכאים  בחומת  ומטפס  תוקף  סרפדון  הנה  בטבע. 
משול  סרפדון  וענייני,  קצר  הוא  הדימוי  החומה.  שערי  בניפוץ  הקטור  של  דרכו 
ְקִרין"  ַהּמַ ָקר  ּבָ ּבַ ֲאִרי  ּכַ מֹותֹו  "ּכְ מסתער:  החיל  גיבור  כן  ועל  בקר,  לעדר  אויביו  לארי, 
תיאור  לו  ומעניק  הדימוי  את  המחבר  משלים  אחר־כך  ספורות  שורות  אך   .)293)
כבשים  עדר  על  הארי  לפשיטת  סרפדון  של  מלחמתו  המשלת  ידי  על  יותר  מקיף 

חניתות:  בו  המטילים  צאן  ברועי  ומלחמתו 
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ַרב ַמן  ּזְ ׁשֶ ָהָהר,  ִמן  ֲאָריֹות  ִפיר  ּכְ מֹו  ּכְ ַרץ  ּפָ ָקִדיָמה 
הּו  ְמַצּוֵ א  ַהּגֵ ְוִלּבֹו  ר  ׂשָ ּבָ ל  ׁשֶ ַטֲעמֹו  ָיַדע  לֹא 

רֹוָבה.  ַהּקְ ה  ַהַחּוָ ֲחַצר  ּבַ ים  ָבׂשִ ּכְ ֵעֶדר  ַעל  ָלעּוט 
ֲחִנית  ּבַ ים  ַהֲחמּוׁשִ צֹאן  רֹוֵעי  ִיְרֶאה  ַוֲאִפּלּו 

ים, ָבׂשִ ַהּכְ ֶעְדֵרי  ַעל  ֹוְמִרים  ַהּשׁ ְלֵביֶהם  ּכַ ם  ּוְלִצּדָ
ֵער, ִיְסּתַ ְלָפִנים  ִאם  י  ּכִ ְלָאחֹור  ִיּסֹוג  לֹא  ָאז  ם  ּגַ

א ּמָ ׁשֶ אֹו  ֵמֵעֶדר,  ֶבׂש  ּכֶ ָאֵכן  ַהּתֹוֵקף  ִיְלּכֹד  ִאם  ין  ּבֵ
(307-300( ְמִהיָרה.      ָיד  ּבְ ֶלֶכת  ׁשְ ַהּמֻ ַהֲחִנית  חֹד  ּבְ ַגע  ִיּפָ

אך  החומה,  על  לקרב  זרים  מרכיבים  בו  ושולבו  המקובל  מן  ארוך  הדימוי  אמנם 
ובמקום.  מלאה,  הקרב  תיאור  אל  זיקתו  עדיין 

בפני  ליעד  ספרותי  מאמצעי  מסוים  בשלב  הופך  הדימויים  מן  ניכר  חלק  אולם 
עצמו. דוגמה אחת מני רבות היא הכנתו של פנדרוס לשיגור חץ מקשתו במנלאוס. 
ממנלאוס  מוסטת  המטרה  עיקר  כאשר  למשני,  התיאור  במהלך  הופך  עצמו  השיגור 

ותיאורה:  הקשת  הכנת  סוגיית  אל 

]...[
ֶרא, ּפֶ ֵאיל  ְרֵני  ִמּקַ ֲעׂשּוָיה  ה,  טּוׁשָ ַהּלְ ּתֹו  ַקׁשְ ֶאת  ַלף  ׁשָ

ה  ּנָ ִמּמֶ לֹו,  ָטַמן  ַמְלּכֶֹדת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָצד  אֹותֹו  ָעָבר  ּבֶ
ָחֵזהּו,  ּבְ ַגע  ּפָ ר  ַהְיׁשֵ ֶסַלע,  ִמּצּוק  ק  ִזּנֵ ָהַאִיל  ֵעת 

ּבֹו. ּגַ ַעל  ְוָנַחת  ל  ְלּגֵ ִהְתּגַ ַהּצּוק,  ִמן  ָנַפל  ֶזה 
ֶטַפח.  ר  ה־ָעׂשָ ָ ּשׁ ׁשִ ן  ָאְרּכָ ְרַנִים  ַהּקַ רֹאׁשֹו  ֵאר  ּפְ

ְלִתְפֶאֶרת, ר  ְוִעּטֵ ׁש  ִלּטֵ ְרַנִים  ַהּקַ זּוג  ֶאת  ן  ָאּמָ ַרב 
ֶניָה. ּפָ ֶאת  ָזָהב  ּבְ ָצַרף  ם  ּגַ ִהְתִקין,  ֶלֶמת  ֻמׁשְ ת  ֶקׁשֶ

(113-105 )ד',  יַח...      ִהּנִ ָהָאֶרץ  ַעל  ָזִהיר  ְנָדרֹוס  ּפַ תּוָחה  ַהּמְ ּתֹו  ַקׁשְ ֶאת 

]...[
 (125( ַמְעָלה...      ק  ִזּנֵ ַהֵחץ  יָתר,  ַהּמֵ ְוָנַאק  ִריָקה,  ׁשְ קֹול  ַרץ  ּפָ

כי  לדעת  הקורא  ילמד  בטרם  לא  אך  מנלאוס,  של  חיסולו  הוא  היעד  כן,  כי  הנה 
רב  מלאכה  בעל  בעבר  שם  אי  התקין  ומהם  מארב,  פנדרוס  טמן  לו  האיל  של  קרניו 

טפח.  שישה־עשר  היה  אורכן  קשתו,  את  אמן 
של  הקלה  פציעתו  את  המלווה  זה  הוא  מאחור  זנבו  את  הגורר  אחר  דימוי 
מנלאוס. הדם השותת מן הפצע בעור הירך מעורר בדמיונו של המחבר את התמונה 

הבאה:
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ַקְרָיה  אֹו  ֶמאֹוְנָיה  ּבְ ַהּצֹוַבַעת  ה  ָ ְלִאּשׁ דֹוֶמה  ּבְ
סּוִסים. ַעל  ָהַאְפָסר  ְלִעּטּור  ִני,  ׁשָ ּבְ ְנָהב  ׁשֶ ל  ׁשֶ ה  ּסָ ּפִ

ַחְדָרּה  ּבְ אֹותֹו  ין  ְצּפִ ּתַ ִהיא  ַאְך  ּבֹו  צּו  ֶיְחּפְ ים  ַרּבִ
ְסּתֹור, ּמִ ּבַ ה  ְיַחּכֶ ְולֹו  הּוא  נֹוַעד  ֶלְך  ַלּמֶ ַרק  י  ּכִ

(145-141 )ד',  ַיַחד.      ם  ּגַ ֶלְך  ְוַלּמֶ ְך  ָלַרּמָ ִלְפֵאר  ִיְהֶיה  ַוֲאַזי 

הדימוי  לנושא  זיקה  כל  נעדרים  השנהב  בפיסת  הגברת  של  שמעשיה  לציין  למותר 
והשאלה   – ָשני  שניהם  השנהב  פיסת  וצבע  מנלאוס  של  שדמו  העובדה  מן  לבד   –
המסתירה  הגברת  על  קצר  סיפור  זו  בהזדמנות  לשזור  המחבר  ראה  טעם  מה  היא 

למלך. אותה  ושומרת  ידה  מלאכת  את 
בשתי  השנהב  ופיסת  האיל  קרני  אורך  לבין  העלילה  בין  ישירה  זיקה  העדר 
אם  תמוה  הדימוי  נשמע  כן  ועל  הדרמטי,  במתח  לכאורה  פוגם  לעיל  הדוגמאות 
אולם  לעיקר.  טפל  בין  מה  או  סיני  להר  שמיטה  בין  מה  בבחינת  מעט,  מיותר  לא 
שני  מאפייני  על  נמנה  אינו  יתר  עוצמת  לכתוב  להעניק  הבא  והענייני  הקצר  הדימוי 

האיליאדה. על  לא  ובעיקר  הומרוס,  של  האפוסים 
את  תואם  אינו  מטפורה  או  דימוי  ידינו  על  המכונה  הספרותי  שהאמצעי  מכאן 
באופן  ההופכות  עצמן,  בפני  קצרות  ליצירות  משליו  את  ההופך  ההומרי,  המקרה 
הצורף  מעשה  סיפור  כמובן  היא  האולטימטיבית  הדוגמה  סיפור.  בתוך  לסיפור  זה 

אכילס.  מגן  של 
לאחר  נשק,  מערכת  לבנה  להכין  מהפייסטוס  מבקשת  אכילס,  של  אמו  תטיס, 
הקטור,  של  מידו  בקרב  נפל  אותה,  שחגר  פטרוקלוס  של  מותו  עם  לו  אבדה  שזו 
ומפרזל  צורף  מרקע,  הפייסטוס  מגופו.  אותה  פשט  המקובל,  הנוהג  פי  על  וזה, 
האיורים  לתיאור  איורים.  של  שורה  חורט  המגן  ועל  חושב,  מעשה  נשק  מערכת 
זיקה  כל  אין  לכאורה  י"ח.  מספר  ניכר  חלק  שורות,  ושלושים  מאה  המחבר  מקדיש 
הלוחם,  של  גופו  על  לגונן  המגן  על  בקרב.  המגן  של  ערכו  לבין  המגן  עיטורי  בין 
אכילס  שעורך  בקרבות  ואכן  חשיבות.  אין  יהיו,  אשר  יהיו  שעליו,  ולעיטורים 
מובנו  כהגדרת  הדימוי  כן,  כי  הנה  הפייסטוס.  של  למלאכתו  אזכור  כל  אין  בהמשך 
האלגוריות  אחת  אכן  והוא  בפז,  יסולא  לא  האלגורי  ערכו  אך  שחר,  חסר  הוא  הצר 
הנודעות בתולדות הספרות. תיאורי המציאות של התרבות הארכאית, שתי הערים, 
לאיליאדה  מעניקים  הגיאוגרפי,  והמרחב  השדה  עבודת  המלחמה,  ועיר  השלום  עיר 

ההדדי. ההרג  של  הקטלני  ברצף  קסומה  אתנחתא  ומהווים  הגותי,  פן 
המקיף  המגזר  שהם  בלבד  זו  לא  האריות,  דימויי  וארבעה  עשרים  הארי   דימוי 

שבהם. המורכב  גם  אלא  באיליאדה  השָאלות  של  ביותר 
של  האריסטיאה  את  המשרת  זה  הוא  ביצירה  והאכזריים  הקשים  הדימויים  אחד 
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ַאנטיפֹוס,  ואת  איסֹוס  את  טרויאנים,  שני  קוטל  אטרווס  בן  י"א.  בספר  אגממנון 
פותח  זה  בשלב   .)110( ַהְמפָֹאר"  ְריֹוָנם  ׁשִ ִלְפׁשֹט  ו"ָאץ  המרכבה,  מן  אותם  משליך 

האריה:  דימוי 

ְמֶלֶטת  ַהּנִ ה  ִבּיָ ַהּצְ ַוְלדֹות  ֶאת  ַהּלֹוֵכד  ַאְרֵיה  ּוְכמֹו 
ִלְגָזִרים  ָרם  ׂשָ ּבְ ֶאת  ׁשֹות  ַהּקָ עֹוָתיו  ַמְלּתְ ּבְ ְוקֹוֵרַע 

ְמאּוָרתֹו; ֶאל  ּגֹוֵרר  ָמָתם,  ִנׁשְ הֹוִציא  ׁשֶ ְוֵכיָון 
יַע ְלהֹוׁשִ ּתּוַכל  לֹא  ִהיא,  רֹוָבה  ּקְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְוָהֵאם, 

ְוָתנּוס, ַעט  ׁשְ ּתִ ַער  ַהּיַ ֶאל  ְוִנְבֶעֶתת  גֹור,  ַהּמָ נֹוָרא  י  ּכִ
ַרְגֶליָה, ֶאת  את  נֹוׂשֵ ַבְך  ְוַהּסְ ָהֵעִצים  ַמֲעֵבה  ּבְ

(119-113( ֶרא.  ַהּפֶ ָעֶליָה  ָיעּוט  ן  ּפֶ ְוֶנְחֶרֶדת  ֵזָעה  ּבְ טּוָפה  ׁשְ

 ,(630 ט"ו,  בספר  )אופורבוס  פרות  יהיו  אחרים  קורבנות  הקורבן.  הם  העופרים  כאן 
ארי  נלחם  אחת  פעם  רק   .)823 ט"ז,  )פטרוקלוס,  בר  חזיר   )487 ט"ז,  )סרפדון,  שור 

ההכרעה.  ללא  מסתיים  והקרב  )ט"ז(,  הקטור  מול  פטרוקלוס  בארי, 

ִנים ּפָ ֶאל  ּוָפִנים  ֵמִרְכּבֹו,  ק  ִזּנֵ ֶהְקטֹור  ֶגד  ִמּנֶ
ֲאָריֹות ֵני  ׁשְ ּכִ ָלֲחמּו  ִרּיֹוֶנס  ֶקּבְ ל  ׁשֶ ּגּוָפתֹו  ֵמַעל 

ְגבּוָרה, ּבִ לֹוֲחִמים  ֶהָהִרים  ְמרֹוֵמי  ּבִ ְרֵעִבים, 
(759-755( ָהרּוג.  ַאִיל  ל  ׁשֶ ּגּוָפתֹו  ֵמַעל  ֶזה  ֶאת  ֶזה  קֹוְרִעים 

של  מותו  לאחר  אכילס  נמשל  כך  הקורבן.  בתפקיד  גם  להופיע  עשוי  הארי  אולם 
היקר... רעהו  את  רואה  הוא  י"ח(.  )ספר  גוריו  את  גזל  רשע  שצייד  לארי  פטרוקלוס 

ֹוֵפַע, ַהּשׁ ְזָקנֹו  ּבִ ֲאִרי  ּכַ אֹון.  ּכָ ּדִ ֶאְנַקת  ּבְ ּוָפַרץ 
ְוִנְמַלט ּגּוָריו  ֶאת  ָחַטף  ָבִאים  ַהּצְ ד  ּיַ ּצַ ׁשֶ יָון  ּכֵ
סֹוֵבב  יַע,  ְלַהּגִ ִאֵחר  ׁשֶ ַחל  ַ ַהּשׁ ַער,  ַהּיַ ִמּסֶֹבְך 

ד, ּיָ ַהּצַ בֹות  ִעּקְ ֶאת  ר  ְלַאּתֵ ׁש  ְמַבּקֵ ָהֲעָמִקים  ין  ּבֵ
(323-318( ֵבד,      ַהּכָ ַזֲעמֹו  ֶאת  ּבֹו  ּוְלַכּלֹות  אֹותֹו  ִלְלּכֹד 

גם עלול  הוא  ציד.  כלבי  או  ציידים  רועי צאן,  בידי  ומגורש, אם  נפצע  נפגע,  האריה 
קֶרתון  של  כבמקרה  דעתו,  על  אותו  מעבירה  מצחו  עזות  וכאשר  אם  זאת  למות, 
של  מידיו  הנופלים   )549 ה',  )ספר  ָרב"  ַהּקְ ְמֶלאֶכת  ּבִ ֲאמּוִנים  ֵניֶהם  "ׁשְ ואורסילוכוס. 

אינאס. 
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בֹוּהַ ּגָ ַהר  ת  ְסּגַ ּפִ ַעל  ם  ִאּמָ ֲאָריֹות,  ְכִפיֵרי  ּכִ מֹוָתם  ּכְ
ר ֲאׁשֶ ַעד  ַער  ַהּיַ סֶֹבְך  ּבְ ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶאת  יָרה  ַמְסּתִ

ם ְמֻפּטָ ְוָטֶלה  ׁשֹור  ַעל  ֵיְצאּו  ְלַצִיד  ֵעת  בֹוא  ּבְ
ּוְלַבּסֹוף ר,  ָהִאּכָ ת  ַחּוַ ּבְ ַיֲעׂשּו  ּמֹות  ְוׁשַ

ָימּותּו. ֶבר,  ּגֶ ַיד  ּבְ ַהּמּוָטל  ָאָרד  רַֹמח  חֹד  ּבְ
(559-554 )ה',  ֲאָריֹות,      ִפיֵרי  ּכְ ָנְפלּו  ַאְיֵנַאס  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ָחָלל  ְך  ּכָ

ן  ּכֵ ׁשֶ ע,  ִנְפּגָ ָחֵזהּו  ּבְ  / ק,  ְמַזּנֵ ּמֹות,  ׁשַ ָאחּו  ּבָ ה  ָהעֹוׂשֶ ֲאִרי  ּכַ מֹותֹו  "ּכְ עצמו  פטרוקלוס  כך 
לנו מבט חטוף  ומעניק  גולש  753-752(. יש שהדימוי  )ט"ז,  עֹוְכָריו"  ּבְ ִלּבֹו  אֶֹמץ  ָהָיה 
כאשר  י"ז,  בספר  פטרוקלוס  של  גופתו  על  המלחמה  למשל  כך  החומר.  בתרבות 

אליו:  אחד  כל  הגופה,  את  מושכים  הצדדים 

]...[
ה ִחּלָ ּתְ ֵחֶלב  ּבְ ׁשֶ ֹור  ַהּשׁ אֹו  דֹול  ַהּגָ ר  ַהּפָ עֹור  ּכְ
ַעת,  ַטּבַ ּבְ ִבים  ִנּצָ ֲחבּוַרת  ִליֵדי  ְוִנְמָסר  ח  ִנְמׁשָ
ר ֲאׁשֶ ַעד  ָהעֹור  ֶאת  ּומֹוְתִחים  ִכים  מֹוׁשְ ְוֵאּלּו 

ן,  ּמָ ֻ ַהּשׁ ִקְרּבֹו  ּבְ ג  ְוִנְסּפָ ִמּתֹוכֹו  ה  ִמְתַאּדָ חּות  ַהּלַ
ְלָרְחּבֹו, ר  ַהּפָ עֹור  ִנְפָרס  ח  ְמּתָ ּנִ ׁשֶ ְלַאַחר  ֲאַזי 

ַצד ל  ִמּכָ כּו  ָמׁשְ ה  ַטּנָ ַהּקְ ֶדה  ַהּשָׂ ֶחְלַקת  ּבְ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
(395-388( ֶהָחָלל...      ת  ִוּיַ ּגְ ֶאת 

דימוי קומי – האומנ�?
אריה  של  הוא  לו  המוענק  הדימוי  תחילה  בגבורתו.  הנפיל  איאס  מתואר  י"א  בספר 

לגרשו:  מבקשים  הכפר  בני  בעוד  השוורים  חצר  אל  הפורץ 

ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ְלֵבי  ּכַ ַוֲעַדת  ד  ְמֻבּדָ ֹוֵכן  ַהּשׁ ָפר  ּכְ ֵני  ּבְ ְך  ּכָ
גּוָרה ַהּסְ ָוִרים  ְ ַהּשׁ ֲחַצר  ֶאל  ַהּפֹוֵרץ  ָהַאְרֵיה  ֶאת 

גּוָרה, ַהּסְ ָוִרים  ְ ַהּשׁ ֵמֲחַצר  ִויָגְרׁשּו  ַיְבִהילּו 
עֹוָתיו, ַמְלּתְ ּבְ ָוִרים  ְ ַהּשׁ ן  ּמַ ׁשֻ ֶאת  ְוִיְטרֹף  ִיְקַרע  ן  ּפֶ

ר,  ְלָבׂשָ ָהָרֵעב  ְוהּוא,  ָמר,  ִמׁשְ ַעל  ֵליל  ִעם  ַיַעְמדּו 
מּוָטלֹות  ֲחִניתֹות  ְמַטר  י  ּכִ ַיַען  ְוא,  ָ ַלּשׁ ַאְך  ּתֹוֵקף 

(554-548( ְיָגְרׁשּוהּו.      ַהּבֹוֵער  יד  ּפִ ַהּלַ ְוֵאׁש  ָפר  ַהּכְ ֵני  ּבְ יֵדי  ּבִ

בדמותו  הפעם  בהמשך,  ומופיע  איאס  חוזר  כאריה,  יעדו  את  להשיג  שכשל  כיוון 
והוא: חמור,  של 
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ָגן ַהּדָ ֵדה  ׂשְ ֶאל  ַהּצֹוֵעד  ׁש  ָהִעּקֵ ַהֲחמֹור  אֹותֹו  ּכְ
(559-558( ֶהֶרף,       ְללֹא  ּבֹו  ּגַ ַעל  לֹות  ַמּקְ ׁשֹוְבִרים  נַֹער  ֵני  ּבְ עֹוד  ּבְ

]...[
(562( ְיָגְרׁשּוהּו.      ּבֹוִלים,  ׁשִ ַלס  ּבָ ַֹבע  ּשׂ ּלַ ׁשֶ ַאַחר  ְוַרק 

גבורה  הילת  נטולת  בדרכו  מזונו  את  המשיג  עורף  קשה  חמור  אפוא  עדיף  האומנם 
אך הבלתי מתפשרת, על אף המלקות שהן בבחינת הכרח לא יגונה, על הארי העטור 
הילת גבורה הכושל להשיג את טרפו? קשה לדעת אם זהו סרקזם מובלע על חשבון 
תפיסה  שמא  או  לאסון,  הנמהר  הכסיל  של  בידיו  להפוך  העלול  האריסטיאה  עקרון 
מביא  אך  קורבנות  רצוף  וממושך,  עיקש  קרב  של  חלופה  המציעה  שקולה  צבאית 
כיום  אמנם  נתפס  החמור  פורענות.  שסופה  נמהרת  הסתערות  במקום  תוצאות, 
בסבל  לעמוד  היכולת  שמא  או  בעבר  היה  כך  אם  יודעים  איננו  אך  שלילי,  כסמל 
מתעמרת  איננה  האגררית  החברה  חיובית.  כסגולה  הומרוס  בעיני  נתפסה  ולשרוד 

גרם.  בחמור 
כך אתונו של בלעם, כך יעקב המברך את יששכר בנו: "יששכר חמור גרם", וכך 
סרקסטית  כוונה  למחבר  הייתה  שלא  בהחלט  ייתכן  כן,  כי  הנה  משיח.  של  חמורו 
בהישגים  להסתפק  והנכונות  העורף  קשי  את  נס  על  המעלה  צבאית  חלופה  אם  כי 
טרף  המבקש  הארי  תחת  מלקות,  ולספוג  בקש  להסתפק  המוכן  כחמור  מועטים, 

ומכאן. מכאן  קירח  ויוצא  בשר 

דו�קרב הקטור�אכיל� וה�ול� ההיררכי של הדימויי�
הזוכה  יריבו  על  הגובר  לאריה  המנצח  נמשל  בו  אחד,  קצר  בקרב  המדובר  כאשר 

והגיוני.  ברור  הכלל  היער,  במעבה  אייל  או  באחו  פרה  של  בדימוי 
נוטות  המאזניים  כפות  ממושך,  הוא  הקרב  כאשר  יותר  סבוך  יהיה  המצב  אולם 
לנצחו,  שאין  חיים  בעל  של  אולטימטיבי  בדימוי  זוכה  הלוחמים  ואחד  צד,  אל  מצד 

השמים.  ועוף  הארץ  חיית  מלכי  הנשר,  או  האריה  כגון 
זהו המצב המתחולל בדו־קרב בין הקטור לאכילס, המשתרע על פני חלקו הארי 

כ"ב.  ספר  של 
דימויים,  בשורה של  הלוחמים  שני  זוכים  בודדת אחת,  די בהשאלה  מאחר שלא 
מתואר  תחילה  העליונה.  על  וידו  לצאת  אכילס  חייב  המקרים  מן  אחד  בכל  כאשר 

הקטור:

ָהִרים, ּבֶ ְלָאָדם  ָהאֹוֵרב  חֹרֹו  ּבְ ָנָחׁש  ּכְ מֹותֹו  ּכְ
ָהַרַעל, ֶאת  יז  ְלַהּתִ ְוָנכֹון  ּלֹו  ּכֻ ֶאֶרס  ּבְ דּוׁש  ּגָ

(95-93( טֹו...      ַמּבָ ע  ָ ְמֻרּשׁ חֹרֹו,  ּבְ ל  ְמֻפּתָ רֹוֵבץ 
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ִלְקָראתֹו"...  נודע, הנץ. הוא "ְמַמֵהר  זוכה אכילס לדימוי של טורף נחשים  כיוון שכך 
ואכילס...  מבוהלת,  יונה  של  בדימוי  זוכה  כן  ועל  נחרד,  הקטור 

ְלָיִנית ַהּפֶ יָלה  ַהּמֵ ֲחִנית  ֶאת  ְמנֹוֵפף  ֵתפֹו  ּכְ ֵמַעל 
(134-133( ָאָרד...      ּבְ רּוָפה  ַהּצְ

ָהָרִקיַע,  עֹופֹות  ּבְ ִהיר  ַהּמָ ָהִרים,  ּבֶ ֵנץ  ּכְ מֹותֹו  ּכְ
(140-137( ַהְמבֶֹהֶלת.      ַהּיֹוָנה  ַאַחר  ּדֹוֶאה  ַעל  ִמּמַ ַקּלֹות 

צעיר... לאייל  והקטור  ציד  לכלב  אכילס  הופך  בהמשך 

ָחֵדל. לֹא  רֹוֵדף,  ֶהְקטֹור  ֶאת  ָהַרְגַלִים  ַקל  ְוָאִכיֶלס 
ֵמִרְבצֹו ֵהִניס  ׁשֶ ְלַאַחר  ָהר  ּבָ ַצִיד  ֶלב  ּכֶ מֹו  ּכְ

ְוצּוִרים, ִנְקרֹות  ין  ּבֵ ַאֲחָריו  ְורֹוֵדף  ָצִעיר  ל  ַאּיָ
 (191-188( ַער...      ַהּיַ סֶֹבְך  ּבְ ר  ּתֵ ִמְסּתַ ָהעֶֹפר,  ּכֹוֵרַע  ׁשֶ ֵיׁש 

לבסוף, בשלב המכריע של קרב הביניים זוכה הקטור, בטרם מותו, בדימוי של נשר, 
חרבו... את  מניף  הוא  העופות.  מלך 

ָמְתָניו,  ֶאת  ס  ּנֵ ׁשִ ּוְגדֹוָלה,  ֵבָדה  ּכְ ָהְיָתה,  ַלַהב  ת  ַחּדַ
ַעל  ִמּמַ ר  ׁשֶ ּנֶ ּכַ ְוָכמֹוהּו  ֵער,  ִהְסּתַ ּוְלָפִנים  ֵהִניף 

(310-308( ַחת,      ּתַ ּמִ ׁשֶ יׁשֹור  ַהּמִ ֵדה  ׂשְ ַעל  ֶהָעִבים  ַכת  ֵמֶחׁשְ ָהָעט 

מרקיע  העופות,  מלך  על  שיגבר  מי  מטה  של  בעולם  עוד  שאין  מאחר  זה,  בשלב 
לכוכב... והופך  לשחקים  אכילס 

ָהַרד,  ָהֶעֶרב  ּכֹוְכֵבי  ין  ּבֵ ַהּזֹוֵהר  ּכֹוָכב  מֹו  ּכְ ְוָכְך, 
ַמִים,  ָ ַהּשׁ ְרֵמי  ּגַ ל  ּכָ ין  ּבֵ ֶפה  ַהּיָ ַהּכֹוָכב  נַֹגּה,  ּכְ
ֵהִניף ָאִכיֶלס  ׁשֶ ֲחִנית  ּבַ ַהב  ַהּלַ חֹד  ִהְזִהיר  ְך  ּכָ

של  במעמד  לזכות  מסוגל  הוא  אין  שכן  נגזר  הקטור  של  מותו  הסוף.  יבוא  ובכך 
הטבע.  איתני 

המטפורה כנבואת פורענות
כולה.  דימויים שניתן להבחין בהם רמזים לעתיד להתרחש מפוזרים על פני היצירה 
בספר  כך  לטרויה.  הצפוי  הגורל  בלהבות,  העולה  העיר  משל  הוא  שבהם  הבולט 
הספינות,  אל  פטרוקלוס  גופתו של  את  גוררים  ומריונס  מנלאוס  כאשר  למשל,  י"ז, 

באש: הכלה  לעיר  נמשל  סביבם  המתלקח  הקרב 
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ֶדה ּשָׂ ּבַ ְלָחָמה  ְוַהּמִ  ...
ִעיר, ּבְ יֹוֶקֶדת  ֵרָפה  ׂשְ מֹו  ּכְ ַחת  ִמְתַלּקַ ָתה,  ְוִנּצְ ָחְזָרה 

ַלֲהבֹות ּבְ קֹוְרִסים  ְוֵאּלּו  ֵאׁש  ּבָ יָה  ּתֶ ּבָ ֶאת  ַמֲעָלה 
(739-736( ַעל.      ִמּמַ ׁשֹוֶאֶגת  ְוָהרּוַח  דֹוָלה,  ַהּגְ ֵעָרה  ַהּבְ

הגיבור  מיודענו  את  ילווה   – שצוין  המקרה  על  בנוסף   – לכוכב  אכילס  של  דימויו 
מתבונן  פריאמוס  תחילה  פורענות.  מנבא  לאות  ויהיה  כ"ב,  ספר  של  אורכו  לכל 
הקטור  בהמשך   ;)26( הגדול  הכלב  לכוכב  אותו  וממשיל  החומות  אל  הקרב  באכילס 

חרבו שכן  מפניו  נמלט 

זַֹהר ּכְ ַהב  ַהּלַ חֹד  ּובֹוֵהק  ָאָרד,  ּבְ רּוָפה  ַהּצְ
 (135-134( ַחר.      ׁשַ ִעם  ַהּזֹוַרַחת  ה  ַהַחּמָ ַקְרֵני  אֹו  ָהֵאׁש,  ְלֶהֶבת  ׁשַ

הבוַהק, הזוַהר והשלהבת יהפכו במהרה לדימוי של עיר העולה באש. כך כאשר בכי 
רבתי: לשרפה  נמשל  הוא  אף  ההרוג  הקטור  למראה  התמרורים 

ָחְרָבה ֶרת  ַהּקֶ לּו  מֹו  ּכְ ָבר  ַהּדָ ָהָיה  ַעִין  ְלַמְרִאית 
(411-410( ָעָפר.      ַעד  ְוָכָלה  ֵרָפה  ַהּשְׂ ַלֲהבֹות  ּבְ עֹוָלה  ְוָהִעיר 

קשה שלא לסיים פרק זה בדימוי תמוה משהו מספר י"ב. הקרב הכבד מתלקח סביב 
החומה  מן  אבנים  עוקרים  גיבורים  שני  ומנגד  תוקפים,  הטרויאנים  האכאים.  חומת 
ָלִעים,  ַהּסְ ְמַטר  ַחת  "ּתַ  ,)154( דֹולֹות"  ּגְ ֶסַלע  "ַאְבֵני  האויב:  על  מלמעלה  ומשליכים 

 .(161-160( ָעמּום"  ֶנֶפץ  קֹול  ִהְדֵהד  ְוַהּקֹוַבע  ֵגן  ַהּמָ ּוִמן  ָהֵרַחִים,  ַאְבֵני  ּכְ מֹוָתם  ּכְ
הרחיים, מתאר  אבני  אותם  כוח המחץ של  ואת  גודלם  את  להעצים  מנת  על  אך 

.(157( קֹוֵדר..."  ֵמָרִקיַע  צֹוְנִחים  רּוַח,  ּבָ ֶלג  ֶ ַהּשׁ ִתיֵתי  ּפְ מֹו  "ּכְ המחבר:  אותם 

� 

אכיל� והקטור – לאפיו� שני גיבורי האיליאדה

אכילס בן פלאוס הגיבור ללא עוררין של היצירה, ומולו הקטור, האנטגוניסט הנופל 
אריסטו  של  הגדרתו  פי  על  הטרגי  ההיבט  את  ליצירה  להעניק  אמורים  מידו,  חלל 

לטרגדיה. 
הדרמטי  הקונפליקט  לעקרון  תרומתם  הוא  הדמויות  שתי  לאבחון  המידה  קנה 

האריסטיאה.  היינו  האתי,  הקוד  הוא  לפועלם  הרקע  כאשר  מניעיו,  ועוצמת 
מותו  הוא  היחיד  הבטוח  הדבר  שבו  פטליסטי  עולם  נגזר,  גורל  של  המציאות 
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עטור  מוות  בלבד:  ברירות  לשתי  גורלו  על  השליטה  את  מצמצמת  הגבר,  של 
במלחמה,  ומוות  האויב  בשורות  מרבי  קטל  פירושו  אשר  הקרב  בשדה  תהילה 
ועיסוק  גבורה  הילת  נעדרי  אפורים  חיים  מסכנה,  להשתמט  ניסיון  לחלופין  או 

בזוטות.
בדבריו:  היטב  זאת  מבטא  אכילס 

ָהַרְגַלִים, סּוַפת  ּכְ ִטיס  ּתֶ י,  ִאּמִ ִלי  ָאְמָרה  ַאַחת  לֹא 
ֶות.  ַהּמָ ֶאל  ְנִתיִבים  ֵני  ׁשְ ִלי  סֹוְללֹות  ּגֹוָרל  נֹות  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ י  ּכִ

 – ִמְלָחָמה  ֶלֱאסֹר  ְטרֹוָיה  ַעל  ֵאר,  ָ ֶאּשׁ אן  ּכָ ִאם  ָהֶאָחד, 
עֹוָלִמים. ת  ְתִהּלַ ּבִ ה  ֶאְזּכֶ ַאְך  ָאׁשּוב  לֹא  ְלעֹוָלם 

י,  ְלִלּבִ ַהְיָקָרה  ְלַאְרִצי  ְוָאׁשּוב  ָאקּום  ִאם  ַאְך 
ִלי ַיֲעִניק  ַהּגֹוָרל  ְואּוָלם  ל,  ַהּלֵ ּבְ ה  ֶאְזּכֶ לֹא  ָאז 

(416-410 )ט',  ָאבֹוא.       ֶות  ַהּמָ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ ֶכף  ּתֵ ְולֹא  ים  ֲאֻרּכִ ים  ַחּיִ

באיליאדה  ההומרי  הקוד  בבסיס  העומדת  זו  היא  הראשונה  שהברירה  לציין  למותר 
והיא חלה על רובם המוחלט של גיבורי היצירה. אין זה מקרה שהיחיד הבוחר בדרך 
אחרת, פריס, המעדיף על התהילה בשדה הקרב את הבילוי בחיקה של הלנה, מוצג 
מבקשים  היצירה  גיבורי  כל  מלבדו  לב.  ומוג  שמלות  רודף  נפש,  עלוב  כמשתמט 
על  הגיבור  זכר  והנצחת  המוקד  על  שֵרפה  ובעקבותיו  נשגב  מוות  התהילה,  אחר 

רעיו.  ידי 
של  מאוחר  בשלב  רק  למדים  אנו  הקרב  בשדה  אכילס  של  פועלו  שעל  מאחר 
המחבר  מקדים   – פטרוקלוס  של  מותו  לאחר  הקרב  אל  בשובו   – היצירה  עלילת 
להופעתו  הקרקע  את  המכשירות  דמויות  של  בשורה  האבירי  הקוד  את  לנו  ומציג 
חיל  בני  שני  וסרפדון,  דיומדס  הם  זו  בסוגיה  הבולטים  השניים  עצמו.  אכילס  של 
הקוד  כללי  את  קדם  בימי  המאזין  או  הקורא  של  בתודעתו  המקבעים  חת  ללא 
יש לשאתה אל  אין לאפשר לאויב לחטוף, אלא  גופת החלל  היתר שאת  בין  הקובע 
בטרם  הליקים,  מצביא  סרפדון,  הנה  כראוי.  ולקוברה  המוקד  על  להעלותה  המחנה, 

ההתנהגות: כללי  את  רעהו  לגלאוקוס  מורה  נשמתו,  את  יוציא 

ָהֵעת, ָאה  ּבָ ה  ִהּנֵ ָבִרים.  ּגְ ּבַ ָהָרם  ָיָקר,  ָלאּוקֹוס  "ּגְ
ָך, ִלּבְ עֹז  ְוֶאת  ְלהֹוִכיַח  ֲחִנית  ּבַ בּוָרְתָך  ּגְ ֶאת 

ו. ֵמַעְכׁשָ ָך  ַנְפׁשְ ַאת  ַמּשְׂ ָחְרָמה  ִמְלֶחֶמת  ִהי  ּתְ י  ּכִ
רּוָחם  ֶאת  עֹוֵדד  יִקים,  ַהּלִ ֵרי  ׂשָ ֶאל  ָוֵלְך  ֵצא  ית  ֵראׁשִ

דֹון. ַסְרּפֶ ֲעבּור  ּבַ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ְצאּו  ּיֵ ׁשֶ ְמָנת  ַעל 
ֲעבּוִרי.  ה  ַאּתָ ֵחם  ִהּלָ ָהָאָרד  ּוַבֲחִנית  קּום,  ֲאַזי 
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יָך ַחּיֶ נֹות  ׁשְ ּוְבָכל  ְלעֹוָלם,  ְתָך  ֶחְרּפָ ֶאְהֶיה  י  ּכִ
ָהָאָכִאים ֵני  ּבְ יטּו  ַיְפׁשִ ִאם  ר  ְיֻדּבַ ְגנּוְתָך  ּבִ

ָהעֹוְגנֹות. ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  אן  ּכָ ִמּגּוִפי  ַהֲחגֹור  ֶאת 
(501-492 )ט"ז,  ינּו."      ֲאָנׁשֵ ַאר  ׁשְ ֶאת  ְועֹוֵדד  רּוֲחָך  ּפֹל  ּתִ ַאל  ן  ּכֵ ַעל 

אכילס  של  וזו  בכלל  האיליאדה  גיבורי  של  להתנהלותם  ביחס  הנשאלת  השאלה 
והקטור בפרט, תהיה אפוא אם מדובר בקוד אתי ההופך את לוחמי היצירה לחבורה 
עיוור  אינסטינקט  של  בכוחו  התהילה  מזבח  על  חייהם  את  המקריבים  רובוטים  של 
אופיינית  רצונם החופשי.  פי  על  חייהם  לטוות את  בידם  ניתן  או שמא  מוות,  ואיווי 
גיבורי  התנהלות  את  הבוחן  ג'יינס  ג'וליאן  של  גישתו  היא  הראשונה  לתפיסה 
של  תודעתו  פיה  ועל  שפיתח,  פסיכולוגית  תיאוריה  של  מידה  בקני  האיליאדה 
ולשיקוליו  שלרצונו  מבלי  חיצוניים  מגורמים  ישירות  הושפעה  קדם  בימי  הפרט 
נגזר  בגורל  העיוורת  האמונה  היא  אופיינית  דוגמה  עליה.  שליטה  תהיה  הפרט  של 

ביקורת: כלי  כליל  הנעדרת  אמונה  האולימפוס,  ואלי 

חזיון תעתועים. לוחמיה,  )כפי שהיא מוצגת באיליאדה( היא  מלחמת טרויה 
נאצלים  רובוטים  רצון,  כוח  נעדרי  משחק  כלי  אם  כי  אינם  היום  לנו  בניגוד 

פועלם.10 של  הבנה  מכל  החפים 

לזכותו של ג'יינס ייאמר כי בניסיונו לרדת לעומק פועלן של הדמויות ביצירה על פי 
המקובל  מן  ג'יינס  חורג   – אותם  מבין  שהוא  כפי   – בימיהם  המקובלים  המידה  קני 
המקובלים  בערכים  גיבוריה  התנהלות  את  למדוד  המבקשת  האיליאדה  בביקורת 
לעשות  מבקש  שלפנינו  הקצר  המאמר  המודרנית.  הביקורת  בקוד  קרי:  היום,  עלינו 
ג'יינס בחיבורו. קרי: להתבונן בדמויותיהם של אכילס  שימוש בהנחת היסוד שמניח 
מניתוח  להימנע  ובכך  הומרוס,  של  הקמאית  ביצירתו  התנהלותם  רקע  על  והקטור 
לומאן  וילי  או  ליר  המלך  אדיפוס,  של  פועלם  את  לבחון  נהוג  בהם  בכלים  הדמויות 
אלפי  במהלך  התגבשו  ואשר  בידינו,  המצויים  הכלים  אם  השאלה  סוכן.  של  ממותו 
מכלול  ללא  שנכתבו  אפיות  מופת  יצירות  תואמים  ספרותית,  ביקורת  של  שנים 
אם  ספק  לסגולה,  מידה  קני  וקבע  עליהן  חותמו  את  הטביע  אשר  קודם  ביקורתי 
את  התואם  ברציונל  נוקט  אמנם  שלפנינו  הניתוח  כן,  כי  הנה  פעם.  אי  תיפתר 
שמכתיבה  האתי  הקוד  את  בחשבון  לוקח  זאת  עם  אך  המקובלים,  הביקורת  כללי 
ביצירה,  והאנטגוניסט  הפרוטגוניסט  והקטור,  אכילס  של  התנהלותם  האריסטיאה. 

זו. מורכבת  סוגיה  מאפיינת  הטרגדיה,  מעולם  הלקוח  בניסוח  לנקוט  אם 

 Julian Jaynes The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind. Mariner Books.   .10
 .1976
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הקטור – "אנושי, אנושי מדי"

ביצירה,  גיבור־העל  תפקיד  את  ממלא  הקטור  הקרב,  שדה  אל  אכילס  של  שובו  עד 
מכאן  בריתם.  ובני  הטרויאנים  גיסות  מצביא  היותו  בזכות  לו  המוקנה  מעמד 
נוסף,  הבדל  נפער  השניים  בין  אולם  האריסטיאה.  קוד  של  המרוכז  הביטוי  שהוא 
הקהל  בקרב  חשיבות  כל  חסר  שהוא  דומה  אך  המודרני  הקורא  בעיני  חשיבות  רב 
קרבה  ביחסי  והמצוי  ביתו  על  הנלחם  הקטור  של  האינטימי  להיבט  הכוונה  ההומרי. 
הנלחם  אכילס  של  הגמורה  בדידותו  לעומת  זאת  ורעייתו.  אמו  אביו,  ביתו,  בני  עם 
עם  הלנה,  עם  משוחח  אחיו,  בפריס  גוער  הקטור  בהן  התמונות  ממולדתו.  הרחק 
הקבה אמו ועם אביו, ומעל לכול תמונת הפרידה מאנדרומכה אשתו ואסטינקס בנו, 
הנטורליזם  אולם  ההומרי.  באפוס  למדי  נדירה  תכונה   – אנושי  עומק  לו  מעניקות 
זה באישיותו  והיבט  לו אהדה אצל מחבר האיליאדה  אינו מקנה  האנושי של הקטור 
בשדה  התנהלותו  הנרטיב.  על  השפעה  כל  ונעדר  בלבד  כמקרי  נתפס  הקטור  של 
יותר,  מצליחה  שהיא  הגם  היצירה,  גיבורי  שאר  של  מהתנהלותם  שונה  אינה  הקרב 
קרי: מספר קורבנותיו גדול מזה של רעיו. מערכת היחסים בינו לבין אלי האולימפוס 
נכנס  שבו  השלב  עד  רק  זאת  כל  אולם  הכללית.  המציאות  מן  שונה  איננה  היא  אף 
ויוצא   – משמע  תרתי   – הקטלני  לשיאה  מגיעה  וזו  המלחמה,  זירת  אל  אכילס 

השניים.  בין  הנודע  בדו־קרב  הדופן 
הקוד  כללי  שבירת  של  חריגה  לתופעה  עדים  אנו  הדו־קרב  תחילת  עם  מיד 
לנשק,  רעיו  טרויה.  לחומות  מחוץ  לבדו  נותר  הקטור  הלוחם.  נטישת   – האתי 
רקע  על  שאת  ביתר  בולטת  התופעה  העיר.  אל  נמלטו  מותם,  את  מצאו  שטרם 
העובדה שזמן קצר קודם לכן עמד הקטור בראש הסתערות מוצלחת של הטרויאנים 
עד  בו  האמין  אשר  בכל  הקטור  בוגד  גורלו,  מול  בודד  עתה,  האכאים.  ספינות  על 
ביותר  הכבד  החטא   – נפשו  את  למלט  כלומר:  הדו־קרב,  מן  להימנע  ומבקש  כה 

האבירי.  בקוד  הדעת  על  להעלותו  שניתן 
עליה  ולהוסיף  הלנה  את  בידו  לתת  מוכן  אכילס,  לפני  נפשו  על  מתחנן  הוא 
בחלופה  בוחר  והקטור  ההצעה,  את  דוחה  אכילס  העיר.  של  מאוצרותיה  מחצית 
חושף  הקטור  שבמעשה,  להשפלה  מעבר  הבריחה.   – הקרב  בשדה  ביותר  המבזה 
הטרויאנים  לעיני  טרויה  חומת  את  המקיף  הנמלט  של  הקומית  לתמונה  עצמו  את 
המתבוננים בו מן החומה ולעיני האכאים הצופים בו במישור. המעשה נלעג במיוחד 
ריצתו.  במהירות  נודע  הרגליים"  "קל  אכילס  שכן  סיכוי,  כל  חסר  שהוא  משום  גם 
ַלְחמֹק  ָיכֹול  לֹא  ַנְפׁשֹו  ַעל  ְמָלט  ל"ּנִ המרדף הופך לסיוט בתודעתו של הקטור הנמשל 

ֵמרֹוְדפֹו". 
בקוד  ובגידה  שבכניעה  לאבסורד  עדות  הוא  קומית  לתמונה  ההופך  המרדף 
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בשערי  לבוא  מעז  הוא  אין  אולם  נפשו,  על  להימלט  אמנם  מבקש  הקטור  הגבורה. 
מלעמוד  הנבהל  הפחדן  של  הקלון  אות  את  מצחו  על  ידביק  זה  במעשה  שכן  העיר, 
בבהלה,  הנתון  אדם  של  מחדל  לברירת  הופכת  השחר  חסרת  הריצה  אויבו.  מול 

עצמית. שליטה  מאבד  כן  ועל  לעשות  מה  יודע  שאיננו 
לצדו  המופיעה  אתנה  של  ברשתה  נופל  שהוא  לאחר  רק  עצמו  אל  חוזר  הקטור 
בדמות ֵדיפובוס רעהו. רק עתה הוא מתעשת ומחליט לצאת מול אכילס. בטרם דו־
גופת  כי  והוא,  במערכה,  בסיסי  תנאי  לכבד  ממנו  ומבקש  יריבו  אל  פונה  הוא  קרב 
תנאי   – כיאות  בקבורה  לזכות  מנת  על  ֵגיסותיו  אל  תושב  הביניים  בקרב  המובס 
אמנם  והקטור  מסרב,  בניצחונו,  הבטוח  אכילס,  החלל.  של  בתהילתו  הכרוך  בסיסי 
אתנה  של  לתעתועיה  קורבן  שהיה  בינתיים  הבין  כי  אף   – מחליט  אך  מאוכזב, 

האבירי.  הקוד  פי  על  כראוי  למות   –

ָאַמר: ְך  ּכָ ָהֱאֶמת,  ֶאת  ִלּבֹו  ּבְ ָיַדע  ֶהְקטֹור  ּוְלֵעת 
מֹוִתי.  ֶאת  ְזרּו  ּגָ זֹאת  ּבָ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ַטַעם,  עֹוד  "ֵאין 

י, ְלִצּדִ עֹוֵמד  ּבֹור  ַהּגִ יפֹוּבֹוס  ּדֵ ֶאת  ִלְראֹות  יִתי  ּמִ ּדִ
ֶהֱעִריָמה. ָעַלי  ָאֶתָנה  זֹו  ב,  יֹוׁשֵ ִאיְליֹון  ּבְ הּוא  ַאְך 

ִלי ְוֵאין  י  ְלִצּדִ ב  ִנּצָ ר  ַהּמַ ֶות  ַהּמָ ׁשֶ ה  ְוַעּתָ
ֵעיֵני ּבְ ָבר  ַהּדָ טֹוב  י  ּכִ ִנְרֶאה  ִמְפָלט,  ּנּו  ִמּמֶ ׁשּוב 

ָבר ּכְ לֹא  ֶזה  י  ּכִ ַאף  זֹאת  ְרָחק,  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ּוְבנֹו  ֶזאּוס 
אֹוִתי, יָגה  ִהּשִׂ ְוַהּמֹוְיָרה  הֹוִאיל  ַאְך  ָעַלי.  ֵהֵגּנּו 
ְקָרב, ְללֹא  זּוי  ּבָ ָמֶות  חֹות  ַהּפָ ְלָכל  ָאמּות  לֹא 

ְלעֹוָלם." ֵכר  ִיּזָ ִמי  ּוׁשְ ֲאחֹוֵלל,  ּוְנצּורֹות  דֹולֹות  ּגְ
(306-296 )כ"ב,  מֶֹתן,      ַעל  לֹו  לּוָיה  ַהּתְ ַחְרּבֹו  ֶאת  ַלף  ְוׁשָ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

מותו  לקראת  ללכת  והנכונות  החלל  בגופת  כבוד  לנהוג  מאכילס  האצילית  בקשתו 
של  הקודמות  בתמונות  הנרמס  מכבודו  משהו  משיבות  לרווחה,  פקוחות  בעיניים 
קשה  אולם  ועצום.  רב  לכופר  בתמורה  חייו  את  לקנות  והניסיון  המבוהלת  המנוסה 
כניעה  אלא  זו  אין  אמת,  של  גבורה  במעשהו  משיש  שיותר  התחושה  מן  להימלט 

מקרה.  בכל  נגזר  גורלו  שהרי  במיעוטו,  הרע  בבחינת  לקוד, 
וראשונה  בראש  אכילס.  על  הקטור  את  יעדיף  ימינו  בן  שהקורא  להניח  סביר 
הבלתי  קשיחותו  מול  זאת  ממנה.  מובנה  חלק  הן  שהחולשות  אנושיותו,  בזכות 
לקוד  עליון  ביטוי  להוות  אמורה  שהתנהלותו  אכילס,  של  ואכזריותו  מתפשרת 
האריסטיאה ביצירה. אולם זאת בתפיסתנו שלנו, המושפעת מן הרלטיוויזם המוסרי 
ייתכן  כן,  כי  הנה  ההומרי.  הקוד  של  האבסולוטיים  לעקרונות  מוחלט  בניגוד  העומד 
את  לצטט  אם  מדי",  אנושי  "אנושי,  אכן  הוא  בעינינו  האנושי  שהקטור  בהחלט 
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במובנו  זאת  אולם  לאכילס,  מוחלט  כניגוד  המחבר  ידי  על  מוצג  והוא  ניטשה, 
אירוניה  של  ממד  מקבל  הטרויאני  הגיבור  של  שמותו  ומכאן  המושג.  של  השלילי 
מונחת  אמנות  יצירת  של  שגדולתה  בקביעה  להסתפק  אלא  נותר  לא  ולנו  טרגית, 

שלה.  הפרשנות  ביכולת 

אכיל� – מ� הארי�טיאה אל מחוזות ההוברי�

עובדת מעמדו של אכילס כפרוטגוניסט באיליאדה מקצינה ביתר שאת לאור העובדה 
ולא שב אליו כי אם בספר  נוטש את שדה הקרב מיד עם פתיחת היצירה  שמיודענו 
המציגים  למרעיו  ובניגוד  ברקע,  אלא  נמצא  הוא  אין  היצירה  של  ברובה  קרי:  י"ח. 
ספרים  בחמישה  גבורתו  את  להוכיח  עליו  האיליאדה,  ספרי  ברוב  ועוזם  אונם  את 
על  לשיר  המתבקשת  המוזה  שהרי  העלילה,  ממנו  תובעת  כך  )י"ח-כ"ב(.  בלבד 
זעמו של אכילס בשורה הראשונה של האיליאדה מציגה את מבנה הסיפר ומסיימת 
עם  להבנה  והגיע  הקטור  את  שקטל  לאחר  שוככת  הגבר  של  ֶעברתו  כאשר  אותו 
ספרים.  חמישה  לאותם  אלא  זקוק  הוא  אין  כך  ולשם  הבן,  גופתו של  בסוגיית  אביו 
בשאר זמנו הפנוי הוא מסב בניחותא על סיפון ספינתו ומתבונן בסיפוק כיצד גיסות 
על  משלם  שאגממנון  הכבד  למחיר  הוכחה   – הטרויאני  האויב  בידי  נקטלים  מחנהו 

פילגשו.  את  ממנו  שגזל  כיוון  בו  שעלב  כך 
כאמור  נלחם  הוא  אין  כי  אף   – טרויה  במלחמת  הלוחמים  גדול  הוא  אכילס 
אלא בחלק מן העלילה, מספר קורבנותיו עולה על זה של שאר גיבורי היצירה פרט 
התבוסה,  סף  אל  ההלנית  הברית  גיסות  את  מביא  הקרב  משדה  העדרו  להקטור. 
המגיעה  המלאכה  רוב  שאת  אלא  הגלגל,  את  שהופך  בלבד  זו  לא  הזירה  אל  ושובו 
להתמודד  הניסיון  כן,  כי  הנה  ידיו.  במו  מבצע  הוא  הקטור,  של  בקטילתו  שיאה  אל 
שאר  של  ומעשיהם  מניעיהם  להבנת  מעבר  הרבה  חורג  אכילס  של  אישיותו  עם 

היצירה. גיבורי 
דמות  לפנינו  מציגה  אגממנון  עם  במריבה  א'  בספר  אכילס  של  הופעתו 
שנפגע  כיוון  לקרב.  ושש  חמה  מהיר  יהיר,  לנשק.  רעיו  על  העולה  קרבות  גיבור 
חרבו,  את  שולף  הוא  פילגשו,  בריסאיס  בנושא  כלפיו  אגממנון  של  מהתנהגותו 
קוטל את המצביא העליון  הנראה  ככל  היה  ברגע מכריע,  בו אתנה  ואלמלא עצרה 
של צבאות ההלנים. כך או אחרת, הוא פורש מן הקרב יחד עם גיסות המירמידונים 
עם  פגישה  זו  הפעם  ט'.  בספר  אלא  העלילה  אל  חוזר  ולא  פוקד,  הוא  עליהם 
השבתה  כולל  מתת,  של  שפע  בפניו  המציגה  אגממנון  של  מטעמו  פיוס  משלחת 
התנצלותו  את  לקבל  סירובו  הקרב.  אל  לשובו  בתמורה  חיקו  אל  בריסאיס  של 
 – האכאים  מבכירי   – המשלחת  חברי  של  פנים  בבושת  וסילוקם  אגממנון  של 
של  הקשה  מצבם  לנוכח  עתה,  כה.  עד  לנו  המוכרת  הדמות  את  בפנינו  ַמקצינים 
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של  האגוצנטרי  הרהב  מקבל  המירמידונים,  ולחיל  לו  הזקוקים  אגממנון  גיסות 
על  מסב  הוא  בה  התמונה  היגיון.  לכל  שמעבר  גרוטסקי  ממד  המתנשא,  אכילס 
עיניו,  לנגד  הנקטלים  לנשק  ברעיו  מוסתר  בלתי  בסיפוק  מתבונן  ספינתו,  סיפון 
זו עוררה שאט נפש גם באוזני  נזקפת לחובתו בתודעתנו היום – השאלה היא אם 

הומרוס.  בימי  המאזין 
עם מותו של פטרוקלוס שב אכילס לשדה הקרב. האריסטיאה של הגבר מרקיעה 
זרועותיו  במו  ומֶטה  בטרויאנים  שמות  עושה  הוא  בהם  הספרים  באותם  שחקים 
אין  הקטור,  את  שקטל  לאחר  ההלנית.  הברית  לטובת  המאזניים  כפות  את  הנטויות 
עוד ספק כי גורל העיר נגזר להיחרב עד עפר, הקץ המגולה לכל קורא היצירה, הגם 
ביצירה. ההתעללות בגופתו של הקטור היא עוד מעשה  שהחורבן עצמו לא מתואר 

התקופה.  בני  למעשה  הגיבו  כיצד  לדעת  שאין  הגם  סלידה,  בנו  המעורר 
הניסיון  פריאמוס.  עם  בפגישתו  מתחולל  אכילס  של  באישיותו  הגדול  השינוי 
להבין את סבכי נפשו של הגיבור מחייב אותנו לשוב אל הספר הראשון ואל מקורות 

אגממנון.  עם  הריב 
הריב בין השניים עלול להצטייר בעיני הקורא היום כקטנוני, לכל היותר עדות 
לפקודותיו  להישמע  ונאלץ  לגבורתו  המודע  לוחם  של  הנרקיסיסטיות  לגחמותיו 
השובר  הקש  לו.  בז  אף  אלא  מעריך,  הוא  שאין  בלבד  זו  לא  שאותו  מצביא  של 
ללא   – זה  כאשר  מצביאו  מידי  לה  זוכה  שמיודענו  ההשפלה  הוא  הגמל  גב  את 
אינם  האריסטיאה  כללי  שפחתו.  את  ממנו  לגזול  מחליט   – מסתברת  עילה  כל 
את  שולף  נשמתו  עומקי  עד  הנפגע  ואכילס  היום,  לסדר  כך  על  לעבור  מרשים 
את  בוחר  ואכילס  בידו,  עוצרת  כאמור,  אתנה,  באגממנון.  לנקום  בניסיון  חרבו 
לאחר  נאומו.  את  נושא  הוא  יסתלק  בטרם  המערכה.  מן  ומסתלק  במיעוטו  הרע 
"ּוַבַעל   )224  ,223 )א',  ְכָרה"  ְלׁשָ ֹוֶתה  ַהּשׁ ל  "ְמֻנּוָ לו  וקרא  ַאְטֶרְוס"  ן  ּבֶ ֵני  ּפְ ין  ש"ִהְלּבִ
לעיקרי  מגיע  הוא  בצע,  ותאוות  בפחדנות  אותו  והאשים   ,)156 )א',  ֶלב"  ּכֶ ֵני  ּפְ

שבידו:  בשרביט  שבועה  שהם  הדברים 

]...[
יַע  ַיּגִ עֹוד  ַהּיֹום  י  ּכִ בּוָעִתי.  ׁשְ ָדה  ִנְכּבָ ְלִפיָכְך 

ֶלאּוס. ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָאִכיֶלס  ֶאל  ֵצא  ּתֵ ָאָכִאים  ְוֶנֶפׁש 
ָהָאָכִאים, ַיד  ּבְ ַע  ְלַסּיֵ ּתּוַכל  לֹא  ה  ַהּזֶ ּיֹום  ּבַ ַאְך 

ָיסֹות ַהּגְ ַחְלֵלי  ׁשּוַרת  ּבְ יט  ּבִ ּתַ ֵלב  ְברֹון  ׁשִ ּבְ ְוַרק 
ָבִרים.  ַהּגְ קֹוֵטל  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ה  ַהַחּדָ ַחְרּבֹו  ּבְ ַהּנֹוְפִלים 

ּוְבַזַעם ָיגֹון  ּבְ ִיְנקֹף  ְלָבְבָך  ַההּוא  ּוַבּיֹום 
 (245-239 )א',  אּות."      ּיָ ּכַ ְדּתָ  ּבַ ּכִ לֹא  ָאָכִאים  ּבָ ַהּטֹוב  ֶאת  י  ּכִ ַעל 

BOOK א ךרכ.indb   157 08/10/2015   13:48:18



איליאדה – כרך א׳
158

על  בעיניו  בדמעות  לה  וסיפר  אמו  תטיס  את  שפגש  לאחר  פשע,  על  חטא  להוסיף 
זאוס: אל  שתצא  ממנה  ומבקש  אליה  פונה  הוא  הכבד,  העלבון 

ָיַדִיְך, ּבְ ִאְסִפי  יו  ְרּכָ ּבִ ִבי,  ׁשְ ּוְלִצּדֹו   ...
רֹוָיאִנים, ַהּטְ ְלֶעְזַרת  ָידֹו  ֶאת  יט  ּיֹוׁשִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ְך  ּכָ
ָהָאָכִאים יסֹות  ּגֵ ֶאת  ַיֲהדֹף  ִפינֹות  ַהּסְ ֵתי  ַיְרּכְ ְוֶאל 
ָאָגֶמְמנֹון. ַחְסֵדי  ֶאת  ֵהם  ֵיְדעּו  ְך  ּכָ ם.  ּיָ ּבַ יַע  ְוַיְטּבִ

רּוף  ּטֵ ּבַ יר  ַיּכִ ַרב,  ַעם  ַעל  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ַעְצמֹו,  ַאְטֶרְוס  ּוֶבן 
(412-407 )א',  ָאָכִאים."      ּבָ ַהּטֹוב  ל  ׁשֶ ְכבֹודֹו  ּבִ ַגע  ּפָ ֵעת  ְתַקף  ּנִ ׁשֶ

בעליל  בוגד  הוא  הקרב,  מן  ומסתלק  פקודה  מפר  שהאיש  בלבד  זו  לא  כן,  כי  הנה 
עמו.  בני  על  תבוסה  שיביא  האלים  מאבי  ומבקש 

מצחו  על  והטביע  הקלפים  את  במעשהו  אכילס  טרף  אמנם  אם  היא  השאלה 
האתי  הקוד  במסגרת  עדיין  נכללים  מעשיו  שמא  או  יהיר,  בוגד  של  קלון  אות 
בנוסח המוצג לנו באיליאדה. היבט אירוני נוסף המקצין את התנהלותו של אכילס 
לו  אומרת  אמו  זאת.  שימנע  דבר  ואין  בקרוב  למות  נגזר  שגורלו  בעובדה  מצוי 
תובע  הוא   – האיש  את  המעסיק  האחרון  הדבר  הוא  זה  בשלב  המוות  אולם  זאת, 

נקם. 
של  הכללית  המסגרת  אל  ויחסו  העלבון  במהות  טמון  אישיותו  להבנת  המפתח 
סביר  אך  פיקודו  אמנם  שהוא  היהיר  הקלגס  את  בוודאי  המתעב  אגממנון,  העלילה. 
אכילס,  את  להעניש  מחליט  מלחמה,  שנות  עשר  במהלך  מרורים  שהׂשביעו  להניח 
את  גוזל  הוא  אפולו,  כוהן  כריסס  לאביה,  פילגשו  את  למסור  שהסכים  ולאחר 
העלול  העלבון  זהו  סדרתי.  צרות  בעושה  פורתא  נקמה  מאכילס.  הנאה  בריסאיס 

טרויה.  מלחמת  גורל  את  להכריע 
את  שהביאו  לעילות  זה  מעשה  בין  להשוואה  מקום  שאין  לציין  למותר 
בימת  על  ולא  אפיות  בשירות  לא  אויביו.  עם  קונפליקט  לכלל  הפרוטגוניסט 
דודתה;  הלנה  של  הפקרותה  בשל  מותה  אל  ההולכת  איפיגניה  לא  זו  הטרגדיה. 
בידי לאיוס אביו אל מותו בהרים; לא המלך  לא אדיפוס עקוד הרגליים המושלך 
מפקד  רולן  לא  בו;  בוגדות  בנותיו  כאשר  בזקנתו  עליו  חרב  שעולמו  מי  ליר, 
הניבלונגים  מן  קרימהילד  לא  במלכות;  בגידה  קורבן של  בצבא שרלמאן,  המאסף 
והרשימה  כנפי השנאה הטווטונית הנוקמת את רצח בעלה האהוב...  הנישאת על 

ארוכה. 
של  לאישיותו  מפתח  בה  לראות  נוכל  נרצה  שאם  האופייניות,  התמונות  אחת 
נוהג  לעיל. אגממנון  והסליחה שנזכרה  כלפי משלחת הפיוס  היא התנהלותו  אכילס, 
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על פי התבנית המקובלת בימיו. הוא מציע לאכילס את המרב. מתת רב ועצום, רמז 
ומלקוח  בשלל  הגייסות  זכו  שבזכותו  האיש  הוא  כי  אף  לפיו  אכילס  של  לטענותיו 
שהרי  בוטה  בשקר  המעוגן  רמז   – מזערי  היה  בשלל  שחלקו  הרי  מספור,  רבים 

ועצום: הוא  רב  ספינתו  על  השלל  כי  אודיסאוס  בפני  מתהלל  אכילס 

אן.  ִמּכָ ִלְפִתיָאה  ָאִביא  ׁשֶ ָלל  ָ ַהּשׁ ּנּו  ִמּמֶ ַרב  ַאְך 
ְפֵאר,  ּבִ ֲחגּורֹות  ים  ָנׁשִ ְוָזָהב,  ּגֹונֹו  חּום  ָאָרד 

(368-366 )ט',  ַהּגֹוָרל.      ֶחְלִקי  ּבְ יל  ִהּפִ ֵאּלּו  ל  ּכָ ר,  ֲאַפְרּפַ ְרֶזל  ּבַ

לו  מציע  יצועה,  את  חילל  שלא  צדק  בהן  מבטיח  בריסאיס,  את  לו  משיב  אגממנון 
התנהגות  כללי  באכילס.  פגיעתו  על  עם  קבל  ומתנצל  בבנותיו  היפה  של  ידה  את 
בסיסיים המהווים חלק מובנה באותו הקוד האתי מחייבים את אכילס למחול ולשוב 

הקרב.  שדה  אל 
שהרי  עצמית,  השפלה  של  מובהק  מרכיב  כוללת  אגממנון  של  הלב  רחבת  הצעתו 
מעשה  פקודה,  המסרב  מקציניו  אחד  אל  היא  ופנייתו  העליון,  המצביא  המלך,  הוא 
ההיגיון  קול   – הזקן  נסטור  מלחמה.  בעתות  הדעת  על  מתקבל  בלתי  עצמו  שהוא 

זאת:  לציין  מיטיב   – באיליאדה  הדעת  ושיקול 

ֶלְך.  ַהּמֶ ִעם  ָלִריב  ֵמְרצֹוְנָך  ֲחַדל  ֶלאּוס,  ּפֶ ן  ּבֶ ה,  ְוַאּתָ
ְרִביט, ׁשַ ּבְ אֹוֵחז  ֶמֶלְך  הּוא  ּלֹו,  ְלׁשֶ קּול  ׁשָ לֹא  בֹוְדָך  ּכְ י  ּכִ

לֹו.  ֶהֱעִניק  ֵגן,  ַהּמָ חֹוֵבׁש  ַעְצמֹו,  אּוס  ּזֶ ׁשֶ ְפֶאֶרת  ּתִ
ֵאִלים, ת  ּבַ הֹוָרְתָך  ת  ַמּתַ זֹו  ּלֹו,  ֶ ִמּשׁ ּכֲֹחָך  ַרב  ִאם 

(281-297 )א',  ְוָעצּום.      ַרב  ַעם  ַעל  הּוא  מֹוֵלְך  י  ּכִ ָך  ִמּמְ הּוא  אֹון  ַרב  ַאְך 

הוא  פנים  בבושת  המשלחת  את  מגרש  שהוא  ולפני  שלו,  על  עומד  אכילס  אולם 
המילים:  באלו  לאגממנון,  מענהו  את  להביא  אנשיה  על  מצווה 

]...[
ָניו, ּפָ ֶלב  ּכֶ ֵני  ּפְ ׁשֶ ַוֲהַגם                         
ַאֶחֶרת אֹו  ְך  ּכָ ְואּוָלם  יט.  ְלַהּבִ ֵעיַני  ּבְ ַיְרִהיב  לֹא 

ה, ֻעּלָ ּפְ ף  ּתֵ ֲאׁשַ ְולֹא  ְלִדּיּון  ִעּמֹו  ב  ֵאׁשֵ לֹא 
ן ּכֵ ַעל  ִלי,  ְוָחָטא  ֵעיַני  ֶאת  ִאֵחז  ָבר  ּכְ י  ּכִ ַיַען 

ַנַחת  ּבְ לֹו  ֵיֵלְך  י,  ּדַ ַאְך  ֵלִני.  ּדְ ְיׁשַ ְדָבָריו  ּבִ עֹוד  לֹא 
ְעּתֹו. ּדַ ִהְטִריף  אּוס  ּזֶ ׁשֶ ִנְרֶאה  י  ּכִ ָאְבָדנֹו,  ִלְקַראת 

 (378-372 )ט',  ים,       ָהִאיׁשִ ֲחַדל  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ׁשּורֹוָתיו  ּתְ ָעַלי  נּואֹות  ׂשְ
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]...[
ְוָאָבק,  ָים  ַפת  ִלׂשְ חֹול  ּכַ ַרּבֹות  ׁשּורֹוָתיו  ּתְ ָהיּו  לּו  ם  ּגַ

י ִלּבִ ֶאת  ְוִלְכּבֹׁש  ְלַהּטֹות  ָיכֹול  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָהָיה  לֹא 
(387-385( י.      ְלַחּיַ ַהּיֹוֵרד  ָהָעֶול  ַעל  חֹובֹו  ֶאת  ַרע  ּפָ ֶטֶרם  ּבְ

עדיין  העוול  מדוע  השאלה  נשאלת  הלב  רחבת  ההצעה  שבדחיית  הרוח  גסות  לצד 
את  מפתיעה  התנהגותו  ומעבר.  מעל  בפיצוי  שזכה  לאחר  אכילס  של  לחייו"  "יורד 
אכילס  את  למדוד  אין  שוב  כי  להם  ברור  שכן  דום  נאלמים  ואלו  המשלחת,  אנשי 
משפחה  ידיד  פויניקס,  של  ניסיונו  מכירים.  שהם  במציאות  המקובלים  מידה  בקני 
נדחה אף  בין השניים,  והחיבה ארוכת השנים  נימת הרעות  ותיק המבקש לפרוט על 

היא:  לפויניקס  אכילס  של  "עצתו"  רוח.  בגסות  הוא 

]...[
ָך: ִלּבְ ּבְ מֹר  ׁשְ ּתִ י  ּכִ מּוָטב  ְואֹותֹו  ָבר,  ּדָ עֹוד  ְואֹוִסיף 

ִלְקנֹות ְוֶעֶצב  ֶדַמע  ּבְ רּוִחי  ֶאת  ׁש  ַבּקֵ ּתְ ָנא  ַאל 
ָבר. ַהּדָ ִלְכבֹוְדָך  לֹא  י  ּכִ ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ִליחּותֹו  ׁשְ ּבִ

(614-611 )ט',  ֲהפְֹך.      ּתַ ְנָאה  ְלׂשִ ְלָך  ַאֲהָבִתי  ן  ּפֶ ֵהר,  ִהּזָ

� 

אכיל� ופטרוקלו� 
של  התם  רעהו  שכן  במינה,  יחידה  היא  לאכילס  פטרוקלוס  בין  היחסים  מערכת 
כולה.  ביצירה  ורע  אח  לו  שאין  רגשות  לפרץ  אדונו  את  במותו  מביא  פלאוס  בן 
הרהב,  מוכה  האגוצנטרי  אכילס  מול  רעהו.  של  הסימטרי  ניגודו  הוא  פטרוקלוס 
קרבתו  כדאיות.  חישובי  כל  ללא  לאחרים  לסייע  חביב הממהר  עלם  הוא  פטרוקלוס 
לו  יין  מוזג  נבל,  על  המנגן  לאכילס  מאזין  הוא   – ורבה  אינטימית  היא  לאדונו 
ואי־ תמיהה  מעוררת  אכילס  אל  קרבתו  במעונם.  המדורה  באש  ומטפל  ולאורחיו, 
ספינתו.  סיפון  על  מסב  אדונו  בעוד  המובסים  באכאים  המתבונן  הצעיר  אצל  נוחות 
העניין.  ממין  שלא  ושיקול  חישוב  מכל  נקיים  ומניעיו  הקרב,  אל  לצאת  מבקש  הוא 
היפוכו  הוא  פטרוקלוס  זה  במובן  במלחמתם.  לאכאים  לסייע  הוא  היחיד  מבוקשו 
זה מקרה שמנלאוס  הגמור של אכילס הלכוד בשנאה המעבירה אותו על דעתו. אין 

.(690 )י"ז,  ָהָאָכִאים..."  ין  ּבֵ ׁשֶ "ַהּטֹוב  בתואר  העלם  את  מכנה 
אל  אכילס  את  עדיין  המחברת  האחת  החוליה  הוא  פטרוקלוס  זה  במובן 
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טרויה.  במלחמת  הלוחם  לתפקיד  מחויבותו  גחלת  על  השומר  והוא  מחנהו, 
לנוכח  שאננותו  על  בו  לנזוף  מעז  ואף  קשות  אליו  מדבר  שפטרוקלוס  לאחר 
לרצונו  נכנע  הוא  שני.  הרהור  אכילס  אצל  מתעורר  הגייסות,  של  העגום  מצבם 
לבקשת  להיענות  מוכן  הוא  מזאת,  יתרה  הקרב.  אל  לשלחו  ומוכן  פטרוקלוס  של 
שכן  לב,  בתום  נדיבות  אינה  זו  אולם  ונשקו.  שריונו  את  לחגור  לו  ולתת  העלם 
חושש  ואכילס  לאחור,  האכאים  את  דוחקים  הטרויאנים  בצדה.  כדאיות  חישוב 
אם  מזאת,  יתרה  המסתער.  האויב  באש  יעלו  טוב  כל  העמוסות  ספינותיו  שמא 
וגבורתו של  הוא,  כי אכילס  יחשבו הטרויאנים  ובנשקו,  יופיע בשריונו  פטרוקלוס 

לזכותו. תיזקף  פטרוקלוס 

ֵמֶהֶרס, ְסִפינֹוֵתינּו  ֶאת  ל  ַהּצֵ ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ְך,  ּכָ ם  ּגַ ַאְך 
ֵער ִהְסּתַ ָהאֹוֵיב  ַעל  אֹוָתן,  ַיְבִעירּו  ּוְבֶטֶרם 

ַהְיָקָרה. ַאְרֵצנּו  ֶאל  ָרֵכינּו  ּדְ ֶאת  ק  ְיַנּתֵ ְלַבל 
ְלָפֶניָך, אַֹמר  ׁשֶ ָבִרים  ַלּדְ ת  ְוַצּיֵ ב  ַהְקׁשֵ ְואּוָלם 

(84-80 )ט"ז,  ה...      ּוְתִהּלָ ַבח  ׁשֶ ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְמָנת  ַעל  זֹאת  ְוָכל 

]...[
ְקָרב.  ֱאֵלי  ים  ׂשִ ַהּשָׂ ְטרֹוָיה  ְבֵני  ּבִ ֵחם  ּלָ ּתִ ַאל  ַאְך 

(90-89( ְגזֹל.      ּתִ ֵהן  ִתי  ִהּלָ ּתְ ֶאת  ֵחם,  ּלָ ּתִ ְלָעַדי  ּבִ ִאם  י  ּכִ

הקשוח,  הגבר  פתאום  לפתע  דרמטי.  שינוי  באכילס  חל  פטרוקלוס  של  מותו  עם 
הדבר  וטירוף,  ייסורים  של  בתזזית  נתקף  ויוהרתו,  העיוורת  בשנאתו  המוגף 
על  מתנפל  הוא  הקשה  הבשורה  לשמע  שכמותו.  מדמות  מצפים  שהיינו  האחרון 

הארץ...

ר  ּוִפּזֵ ָיָדיו  ּבְ א  ָנׂשָ ַהְמזָֹהם  ֶהָעָפר  ֲאַבק  ֶאת 
ְמַכֵער ֶאה  ַהּנָ רֹו  ְקַלְסּתֵ ְוֶאת  ּוָפָניו,  רֹאׁשֹו  ַעל 

ָעָפר  ּבֶ ׁש  ּלֵ ִמְתּפַ ָמט,  ַאְרָצה  קֹוָמתֹו  ְמלֹוא  ּבִ ֲאַזי 
ְקָטר, ַהּנֶ ִליַמת  ּגְ ֶאת  ה  ְמַכּסֶ ר,  ּזֵ ִהְתּפַ חֹר  ׁשָ ְוֵאֶפר 

(27-23 )י"ח,  ָערֹו.   ׂשְ ּוְמַזֵהם  מֹוֵרט  ָהָאֶרץ,  ַעל  ן  ַרְקּדָ ּפְ רּוַע  ׂשָ

הוא  בנה,  לקריאת  הים  ממצולות  המגיחה  אמו,  תטיס  עם  בשיחה  מזו,  יתרה 
ַהַחִיל..."  ֵני  ּבְ ֵרַעי  ֶקֶרב  ּבְ  / ִלְחיֹות  ִני  ַיְרׁשֵ לֹא  י  "...ִלּבִ היקר  רעהו  מות  שעם  מודה 
עמד  שלא  כך  על  עונש  רואה  הוא  הקרב  במותו  מזה,  יותר  ואף   .)91-90 )י"ח, 
מעיק  "עול  אלא  היה  לא  וכי  בקרב,  האכאים  וגיסות  פטרוקלוס  של  לצדו 

ומיותר...": 
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מֹותֹו ּבְ ֵרִעי  ַצד  ּלְ ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל  מּול  ּגְ ְמֵהָרה,  ּבִ ָאמּות  ן,  "ּכֵ
ֲאבֹוָתיו כֹוַרת  ִמּמְ ַהְרֵחק  נֹוֵפל  הּוא  עֹוד  ּבְ ָהִייִתי,  לֹא 

אֹוִני. ּבְ ָעָליו  ּוְמגֹוֵנן  ְלִצּדֹו  ב  ִנּצָ לֹא  ַוֲאִני 
עֹוד, ָאׁשּוב  לֹא  ֲאבֹוַתי  ְמכֹוַרת  ֶאל  ׁשֶ יָון  ּכֵ ה,  ְוַעּתָ
ָהָרם, ְטרֹוְקלֹוס  ְלּפַ ְולֹא  ָהִייִתי  לֹא  ְלֵרַעי  אֹור  י  ּכִ

ָהָאֶרץ, ַעל  ר  ּוְמֻיּתָ ֵמִעיק  עֹל  ְסִפינֹוַתי,  ְלַצד  י  ְבּתִ ָיׁשַ
(104-98( ָהַעז,      ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ ָהמֹון  ּבְ נֹוְפִלים  ֵאּלּו  עֹוד  ּבְ

ומכאן  עצמה,  למלחמה  גנאי  מילת  אף  לבו  מהרהורי  ופולט  אכילס  מוסיף  בהמשך 
האבירי: והקוד  האריסטיאה  עקרון  לכלל 

דֹון, ַהּמָ מּוָתה  ַהּתְ ּוִבְבֵני  ֵאִלים  ּבָ ל  ְוֶיְחּדַ ְיִהי  לּו 
ֲאִפּלּו ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ רּוחֹו  ֶאת  ׁש  ּבֵ ַהְמׁשַ ֶהָחרֹון 
ן  ָעׁשָ ּכְ ִלּבֹו  ּבְ ּגֹוֶאה  ר  ֲאׁשֶ ַעם  ַהּזַ הּוא,  ָנבֹון 

(110-107( ַהּנֹוֶטֶפת.      ַבׁש  ַהּדְ ת  ֵמַחּלַ ְלָמתֹוק  ֶנֱהָפְך  ַאט  ְוַאט 

אנו  ובמהרה  בלבד,  קצר  לטווח  הוא  בנפשו  אולם מסתבר ששינוי הערכים המפתיע 
ימין  על  באויב  קוטל  הנה.  עד  אותו  שהכרנו  כפי  מיודענו  אכילס  את  לקבל  זוכים 
ונלחם בדד באיתני הטבע  ועל שמאל, לא חס על איש, מוכן להיאבק באלים עצמם 
של  מבוטלת  בלתי  במידה  וניחן  נשמתו  עומקי  עד  אכזר  הסקמנדר,  נחל  בדמות 

הקטור.  גופת  של  בביזויה  לביטוי  בא  שהדבר  כפי  לשמו,  סדיזם 
החסד  היא  משפחתו  ובני  רעיו  בקרב  לקבורה  הקרב  בשדה  הנופל  של  זכותו 
מעוגנת  זו  שזכות  מכאן  הדס.  אל  רדתו  בטרם  ההומרי  הגיבור  זוכה  לו  האחרון 
גופת  את  מבזה  הוא  אם  וחומר  קל   – זו  זכות  המפר  וכל  האבירי,  בקוד  עמוקות 
זמן  לו.  ראוי  ואינו  הגבורה  קוד  את  מנתץ   – אכילס  זאת  שעושה  בנוסח  הלוחם 
קצר לאחר מותו של הקטור יבוא קצו של אכילס, עובדה הידועה לו היטב. הנכונות 
האריסטיאה  כללי  את  הפורץ  קלון  אות  מוות,  בטרם  מצחו  על  ידיו  במו  להדביק 
היא  ההובריס,  של  הריק  הרהב  מחוזות  אל   – מידרדר  נאמר,  שמא  או   – ומתנשא 

באיליאדה.  ההומרי  גיבור־העל  של  דמותו  את  המאפיינת 
של  אביו  לבין  בינו  המפגש  היא  אכילס  בנושא  היצירה  את  החותמת  התמונה 

ועצום. רב  כופר  תמורת  בנו  גופת  את  מידו  לבקש  הבא  הקטור 
לכאורה עולה בידו של פריאמוס לעורר – להרף עין של חסד – את רחמי אכילס. 

מעונו...  אל  בא  מבניו,  רבים  ידיו  במו  קטל  שיריבו  מי  והמיוסר,  הזקן  האב 

ָיָדיו, ֶאת  ק  ֵ ְוִנּשׁ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ יו  ְרּכָ ּבִ ֶאת  ָלַפת  ָרַכן, 
(479-478 )כ"ד,  ְיָלָדיו.      ם  ּדַ ֶאת  יזּו  ִהּקִ ׁשֶ ָבִרים  ּגְ ּבַ ַהּקֹוֵטל  ְיֵדי 
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הגיבור  להקטור,  הגדולה  אהבתו  על  לאכילס  מספר  פריאמוס  משוחחים,  השניים 
את  אכילס  של  בזיכרונו  מעלה  ההוד  ורב  הנכבד  הזקן  בניו.  כל  מבין  הגדול 
שלו  אהבתו  את  בדעתו  מעלה  לבנו  פריאמוס  של  אהבתו  מתרכך.  ולבו  אביו, 
אולם בשלב מסוים השיחה  והשניים מגלגלים שיחה על פת ערבית.  לפטרוקלוס, 
פולט  והוא  בעיניו,  המעושה  באינטימיות  קצה  נפשו  אכילס,  על  לטורח  הופכת 

פריאמוס:  כלפי 

]...[
ְלַבל ֶרת,  ַהְמֻיּסֶ רּוִחי  ֶאת  ְלַהְטִריד  ְלָך  ֲחַדל 

(569-568 )כ"ד,  ְמעֹוִני...      ּבִ ָך  ּבְ ע  ְוֶאְפּגַ ַזֲעִמי  ית  ּצִ ּתַ

עצמו. אל  שב  והמוכר  הטוב  אכילס  כן,  כי  הנה 

� 

אכיל� ופטרוקלו� – המו�כמה ההומוארוטית
אחת  היא  כהומוסקסואלים  ותיוגם  לפטרוקלוס  אכילס  בין  היחסים  מערכת  סוגיית 
מתאר  אינו  באיליאדה  הכתוב  טקסט.  של  מוטה  פרשנות  של  הקיצוניות  הדוגמאות 
היום  ועד  מאז  אולם  עליהם.  מרמז  אם  ספק  ואף  הומוארוטיים,  יחסים  מערכת 
מגמה  של  מופת  אחד,  מין  בני  נאהבים  צמד  של  התגלמות  הם  ופטרוקלוס  אכילס 

הקלאסית.  ביוון  זו 
קל  הומוסקסואלית,  יחסים  מערכת  על  כאמור  מרמזת  אינה  היצירה  קריאת 
וחומר פדרסטית, שהרי לא זו בלבד שפטרוקלוס איננו צעיר מאכילס, אחיו המאמץ, 
כליו  נושא  בוגר ממנו בשנתיים. פטרוקלוס מופיע בתפקיד  הוא  כי  נרמז  אלא שאף 
יין לאורחיו בפקודת האדון, מקפיד שהאש לא  זה המגיש  של אכילס ומשרתו. הוא 
נבל. הוא ישן אמנם לצדו של אכילס  תדעך במדורת הקמין ומאזין לאחיו המנגן על 
באוהלם המשותף, אולם הכתוב אומר מפורשות שהעלם עולה על יצועו בחיקה של 
עלמת חמד, וכמוהו גם אכילס הנכסף אל חמודותיה של שפחתו־פילגשו בריסאיס. 

כליו. לנושא  הגיבור  בין  בהחלט  סבירה  יחסים  מערכת  כן,  כי  הנה 
מצביא  בין  היחסים  למערכת  מעבר  חורג  השניים  בין  שהקשר  ברור  מנגד, 
על  ותגובתו  דעתו,  על  אותו  מעבירה  לפטרוקלוס  אכילס  של  אהבתו  לפקודו. 
וַהשוו  הומורס,  של  ביצירתו  לנו  המוכר  לכל  ומעבר  מעל  חורגת  רעהו  מות 
הדברים  כך  כדי  עד  בנם.  הקטור  מות  על  ה  וֶהַקּבֶ פריאמוס  של  לתגובתם  למשל 
אגממנון,  של  פיוס  להצעת  מענה  איננו  הקרב  אל  אכילס  של  ששובו  מגיעים 
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אם  כי  הקרב,  בשדה  ההלנית  הברית  של  העגום  מצבה  לנוכח  דעת  שיקול  ולא 
נקמתו  תולדת  הם  העיר  וחורבן  טרויה  של  תבוסתה  כן,  כי  הנה  לנקמה.  הרצון 

מאהב. של 
עצמה  ביצירה  למצוא  קשה  יהיה  שלעיל  בשורות  שצוין  כפי  מאהב?  האומנם 
הקורא  או  המאזין  כך  לא  היום.  בעינינו  זאת  אולם  הומוסקסואליים.  ליחסים  עדות 
זו בלבד  בין אכילס לפטרוקלוס לא  ביוון הקלאסית, אשר מבחינתו מערכת היחסים 
מובן  בבחינת  הוא  זה  שמרכיב  אלא  בעיקרה,  פדרסטית  ואף  הומוסקסואלית  שהיא 
הוא  המלה  פירוש   , ἑταῖρος  – "הטאירוס"  פטרוקלוס  את  מכנה  אכילס  מאליו. 
של  משמעות  הימים  ברבות  הביטוי  קיבל  במקרה  לא  אך  לנשק,  חבר  ידיד,  אמנם 
ממין  פילגש   ,ἑταῖραι  – ה״הטאירה״  ניצבת  ההטאירוס  מול  זכר.  ממין  פילגש 

צמרת.  זונת  היום:  מכנים  שהיינו  משהו  נקבה, 
הקביעה לפיה מערכת היחסים בין השניים באיליאדה כוללת מרכיב הומוסקסואלי 
הומוארוטים  צמדים  הכול  ככלות  אחר  יומין.  עתיקת  מורשת  על  היתר  בין  נסמכת 
מסורת  הם   – מטה  של  בעולם  יוון  גיבורי  אצל  והן  האולימפוס  אלי  בקרב  הן   –
ופילדס,  אורסטס  וגנימד,  זאוס  והילאס,  הרקולס  כך  היווני:  של  בתודעתו  המובנית 
אלא  זו  ואין  וכריסיפוס...  לאיוס  ודפניס,  פאן  והייסנטוס,  אפולו  ופלופס,  פוסידון 
מחזיקה  והיא  המערב  לתרבות  זו  מסורת  הורישו  היוונים  בלבד.  מייצגת  רשימה 

הזה.  היום  עצם  עד  מעמד 
מעניק  וקרסידה  בטרוילוס  שקספיר  במשתה;  הנושא  את  מעלה  אפלטון 
של  רובו  על  היום  המוקבלת  וההנחה  זכר",  ממין  "זונה  של  מעמד  לפטרוקלוס 
הראשון  המקרה  היא  ופטרוקולוס  אכילס  בין  היחסים  מערכת  כי  היא  המחקר 
שני  להם  שזכו  גיבורי־העל  מעמד  מכאן  הומוסקסואלית.  אהבה  של  בהיסטוריה 

ה"גאים".  בחוגי  האיליאדה  גיבורי 
ונכבד  מקובל  למעמד  זכתה  הקלאסית  ביוון  פדרסטיים  מין  יחסי  מערכת 
נער. הכוונה היא  παιδεραστία קרי: אהבת   (paiderastia) במסגרת ה"פיידרסטיה" – 
גבר  קרי:   ,ἐραστής (erastes)  – "ארסטס"  באתונה  שכינויו  חסות,  מעניק  לגבר 
הוא   – נער  על  חסותו  את  הפורס  רכוש  ובעל  נכבד  האתונאית,  האצולה  משכבת 
ἐρώµενος (eromenos), קרי: "הזוכה בחסות". הארסטס דואג לחינוכו של  ארומנוס 
זכייה במעמד  זאת לעצמם, מכשיר אותו לקראת  יכולים להרשות  הוריו  הנער שאין 
נכבד בציבור, עורך לו היכרות עם דמויות רבות השפעה בשלטון ובצבא, ומעניק לו 
החל  שנים,  שש  נמשך  החסות  זמן  פרק  האתונאית.  לחברה  ראויה  ערכים  מערכת 
ִמצווה,  ִמצווה  שכר  בבחינת  להיות  אמורה  השקעתו  על  התמורה   .18 ועד   12 בגיל 
כלומר, יכולתו של הנער להגיע למעמד נכבד בחברה האתונאית ביום בו יזכה לעמוד 
אולם  היחסים,  ממערכת  כחלק  בגלוי  הועלה  לא  אמנם  המיני  האתנן  עצמו.  ברשות 
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את  מגרה  בזקנו,  הניכר  הבוגר,  הארסטס 
ומבושיו.  בסנטרו  בנגיעה  חסותו  בן  הארומנוס 

לפנה"ס.   540 מאטיקה,  כד 

היה בבחינת מובן מאליו. הנער 
יפי  את  הבוגר  לגבר  העניק 
המיני  ההיבט  כאשר  נעוריו, 

במתת.  מובנה  חלק  הוא 
את  מתאר  זו  ברוח 
במחזהו  אייסכילוס  השניים 
קטעים  שאך  המירמידונים, 
הוא  בו  ממנו,  שרדו  מועטים 
תפקיד  את  לאכילס  מעניק 
את  ולפטרוקלוס  הארסטס 
בקטע  הארומנוס.  מעמד 
את  אייסכילוס  מכנה  ששרד 
בהגדרה  השניים  בין  הקשר 
לפירוש:  זקוקה  שאיננה 

ירכיים". של  נאמנה  "אחדות 
מאה שנים אחריו, מקדיש 
נכבד  מקום  לסוגיה  אפלטון 
הלוקח  אריסטופנס,  במשתה. 
חלק בדו־שיח, קובע: "אהבתו 
עם  לשכב  הנהנה  גבר  של 
אין  איתם  ולהתחבק  גברים 
נוהג[  ]כך  בושה...  במעשהו 
על  מעיד  והדבר  הנוער,  מיטב 

הגברי..."11  טבעו 
גם  וכך  אפלטון  כך 

פלוטרכוס חמש מאות שנים אחריו, המביע אף את הערכתו לצבאות הומוסקסואליים. 
ההיסטוריון היווני המצדד ביחידות של הומוסקסואלים מבקר את הערתו של נסטור 

שבטים:  פי  על  גיסותיו  את  לחלק  לאגממנון  המציע  באיליאדה, 

ָבִטים,  ּוׁשְ ים  ַעּמִ י  ּפִ ַעל  ָאָגֶמְמנֹון,  ַהְפֵרד,  יסֹוֶתיָך  ּגֵ
(363-362 )ב',  ַע.      ְיַסּיֵ ְלַעּמֹו  ְוַעם  יֹוִעיל  ֶבט  ְלׁשֵ ֶבט  ׁשֵ ְך  ּכָ

של  בדיאלוגים  חלק  הנוטל  היווני  שהסטיריקון  לציין  הדין  מן  אולם  אריסטופנס.  עם  בדיון  המשתה,  אפלטון,    .11
אפלטון עושה לא אחת שימוש באמירות סרקסטיות שניתן לפרש גם ברוח האיפכא מסתברא.
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פלוטרכוס: של  לדעתו 

...היה על נסטור להציע: "מאהב לצד אהובו". חברי שבט ומשפחה מייחסים 
המאוחדת  יחידה  לעומתם  סכנה.  בעתות  לרעהו  איש  בלבד  מועטה  חשיבות 
זאת  תחתיה.  תקרוס  או  תישבר  ולא  איתן  תעמוד  גבר  אל  גבר  של  באהבה 
לכך  העילה  גם  וזאת  אהובו,  לעיני  מורא  לגלות  יתבייש  שהמאהב  משום 
שכן  סכנה,  בשעת  הפרד  ללא  יחדיו  יעמדו  והשניים  השני  על  יגן  שהאחד 
כן  על  בפניהם,  ואהוביהם  אהוביהם,  בפני  להתבזות  מתביישים  הנאהבים 

השני.12  על  האחד  להקל  כדי  סכנה  לקראת  ירוצו  בשמחה 

שכונה  במה  בתבאי,  התרחש  הצבאי  במערך  להתגשם  שזכה  המעשי  הביטוי 
על  פרטים  המוסר  פלוטרכוס,   .ἱερὸς λόχο'ςה־ הוא  הקדוש",  "הגיס  ההיא  בעת 
וחמישים  ממאה  המורכבת  תבאי  בצבא  עילית  יחידת  מתאר  בחיבורו,  היחידה 
הייתה  היחידה  להקמת  היסוד  הנחת  פילומדס.  של  בפיקודו  הומוסקסואלים  זוגות 
מנת  על  ולּו  להילחם,  ייטיבו  אלו  הנאהבים,  בין  הנפשי־ארוטי  הקשר  בזכות  כי 
שנים  ארבעים  במשך  היחידה  של  קיומה  ואכן,  המאהב.  של  בהערצתו  לזכות 
 338 בשנת  ביוון.  המדינה  ערי  לצמרת  אותה  והעלה  לתבאי  צבאי  יתרון  העניק 
הקדוש"  "הגיס  את  בנו  ואלכסנדר  מקדוניה  מלך  פיליפוס  של  גיסותיו  הביסו 

מספרית. עדיף  בכוח 
פלוטרכוס מוסיף ומספר כי כאשר ראה פיליפוס לאחר הקרב את גופות החללים 
"תבוא  להוסיף:  וראה  דמעה  הזיל  הומוסקסואלים,  של  בחבורה  שהמדובר  לו  ונודע 
בלתי  שהיה  דבר־מה  עשו  אלו  גיבורים  כי  לומר  שיעז  מי  של  ראשו  על  פורענות 

לנופלים.13  מצבה  להקים  המלך  פקד  זכרם  להנצחת  מכובד." 
תרתי   – הקלאסית  הדוגמה  את  הדעת  על  מעלה  המלך  פיליפוס  על  המסופר 
זאת  לפטרוקלוס,  אכילס  בין  ההומוארוטית  היחסים  מערכת  לתפיסת   – משמע 
של  וסגנו  הקרוב  רעהו   ,Ἡφαιστίων והפייסטיון  מוקדון  אלכסנדר  של  בהתנהלותו 
של  היווני  בעיני  נתפסה  השניים  בין  ההומוסקסואלית  היחסים  מערכת  אלכסנדר. 
אצל  המסופר  באירוע  רשמית  להכרה  זכתה  זו  מאליה.  כמובנת  הרביעית  המאה 
בדרכם  זה  היה  לספירה.  השנייה  המאה  מן  רומי  היסטוריון   ,)Ἀρριανός( אריאנוס 
של צבאות אלכסנדר מזרחה. הגיס עבר על פני טרויה, ואלכסנדר ורעהו גמרו אומר 
היוולדם,  כביום  ערומים  השניים,  פרחים.  בזרי  האיליאדה  גיבורי  זכר  את  לכבד 
והפייסטיון  אכילס,  של  קברו  על  אלכסנדר  ההוקרה.  זרי  את  והניחו  במרוצה  פתחו 

פלוטרכוס, חיי פלופידס, פרק י"ח.   .12
פלוטרכוס, חיי פלופידס, שם.    .13
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יותר בזכות מערכת יחסים  על קברו של פטרוקלוס. אכן יקשה לתאר הצהרה בוטה 
הומוסקסואלית.14 

מדינאי   ,)Αἰσχίνης, 389-314( אייסכינס  של  דבריו  הם  לכך  אופיינית  דוגמה 
סוגיית  את  המדגיש  אייסכינס  לפנה"ס.   345 משנת  במשפטו  אתונה,  איש  ונואם 
לכך  הנראה  ככל  ער  האיש  הומרוס.  את  לדוגמה  מביא  היוונית  בחברה  הפדרסטיה 
שלא ימצא סימוכין לטיעונו בטקסט עצמו, ועל כן הוא קובע שעל הומרוס לא היה 
ארומנוס,  לבין  ארסטס  בין  יחסים  במערכת  הוא  שהמדובר  העובדה  את  לציין  כלל 

כן:  ועל  השיטין  בין  זאת  קורא  תרבות  בן  אדם  כל  שכן 

את  להסתיר  מעדיף  ופטרוקלוס,  אכילס  על  לדבר  המרבה  הומרוס,  אם  גם 
משום  וכן  גדולתם,  מפאת  שזאת  הרי  מפורש,  בשם  לה  קורא  ולא  אהבתם 

האמת.15  את  להבין  דיים  משכילים  שהמאזינים 

בעידן  הכדים  בציור  משהו  משעשע  ביטוי  מקבלת  ההומוארוטי  בהיבט  הדבקות 
האזרח  לביתו של  היוונית  התרבות  מורשת  את  המביאה  אמנות עממית   – הקלאסי 
מן המניין. האיור שלעיל מתאר את השלב המכריע של קרב הביניים, כאשר אכילס, 
נקודת תורפה בגופו של היריב.  המבקש לנעוץ את חניתו בגופו של הקטור, מחפש 

אומר:  באיליאדה  הכתוב 

ִלְפּגַֹע. ּבֹו  ָמקֹום  ּבֹוֵחר  ִמְתּבֹוֵנן,  ב  ּגָ ׂשְ ַהּנִ גּופֹו  ּבְ
ָהָאָרד ְריֹון  ׁשִ ּבְ ִליל  ּכָ ה  ְמֻכּסֶ ּגּופֹו  עֹור  ְוָהָיה 

 Arrian, The Campaigns of Alexander, translated by Aubrey de Sélincourt, Penguin Classics, :להרחבה ראו   .14
.1958

.J. T. Champlin, The oration of Aeschines against Ctesiphon, 1850  .15

ראשית  אתונאית,  קערה  על  איור  מימין.  הפצוע  הקטור  הקטור.  אכילס  דו־קרב 
לפנה"ס.  החמישית  המאה 
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ֶבר. ַהּגֶ ל  ׁשֶ מֹותֹו  ּבְ ְטרֹוְקלֹוס  ִמּפַ ט  ׁשַ ּפָ ׁשֶ ְזִהיר  ַהּמַ
ָהעֶֹרף, ֶאל  ַהִחּבּור  ְמקֹום  ּבִ אר  ּוָ ַהּצַ ָהָיה  לּוי  ּגָ ַאְך 

ָאִכיֶלס ם  ׁשָ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ מֹות  הּוא  ְוֶנְחָרץ  ָמִהיר  ּבֹו  ָמקֹום 
 (326-320 כ"ב,  )ספר  ַזֲעמֹו...      ֲחַמת  ּבַ ָנַעץ  ֲחִניתֹו  ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ

אותם  ומציג  השניים  את  הצייר  מפשיט  הכתוב  של  סימטרי  בהיפוך  כן,  כי  הנה 
ערומים כביום היוולדם. כמו לא די בכך, פורסים השניים את מגניהם לצדדים ובכך, 
כל  לדעת.  איבוד  של  מעשה  מבצעים  האויב,  לחנית  העירום  הגוף  חשיפת  ידי  על 
זאת במטרה אחת: הצגת מבושיהם לעין המתבונן. העירום והצגת זכרותו של מושא 
המקובל  הנוהג  זהו  ואכן  בחזית,  הרגל  את  לאחור  להסיג  האמן  את  מחייב  הציור 

ביוון.  הכדים  ציורי  של  המוחלט  ברובם 

� 

 "יצירת מופת ניכרת בליקוייה" (אלברכט דירר) 
או – מכתב המו"ל להומרו�

αβγδεζ βύβλος ביבלוס          הוצאת 

לכב', 

חרט  בשם  הומרוס  טלמכוס,  בן  מלוסיגנס  מר 

מכובדי, 
ידך  על  המכונה  יצירתך  את  אלינו  לשלוח  שבחרת  על  מאוד  לך  מודים  אנו 
ספק  לכל  מעבר  ברור  ראשון  מעיון  כבר  איליון.  של  סיפורה  קרי:  "איליאדה", 
שורות  מ־15,693  פחות  לא  מנינו   – בממדיה  מופלגת  אפית  בשירה  שמדובר 
שנדחית  המצורף  הקלף  בדף  מדבריך  הבנתי  ספרים.  ל־24  המחולקת   – הקסמטר 
לציין  עלי  האפוס.  של  אורכו  בשל  בעיקר  זאת  הוצאות,  של  שורה  ידי  על  כה  עד 
הומרוס,  מר  לזכור,  עליך  למקצוע.  עמיתי  של  ללבם  מבין  אני  בחומר  שמעיון 
של  סדום  במיטת  לכוד  המצוי  המו"ל  מנטל,  החופשית  רוחך  להפלגות  שבניגוד 
יצירה בת חמישה־עשר אלף שורות ומעלה על  ורווח. לצורך העלאת  חישובי עלות 
של  המצ"ב  ממכתבו  הסבך.  מן  מוצא  יש  אולם  צאן.  עדר  לשחוט  צורך  יהיה  קלף, 
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המיותרים  התכנים  עם  אחד  בקנה  עולה  הנדרש  שהקיצור  ודאי  תבין  ההוצאה  עורך 
יצירתך.  את  גודש  אתה  בהם 

קצרה  איגרת  בצירוף  היד  כתב  את  לך  להשיב  שקלתי  שתחילה  להודות  עלי 
לאמור:  בוודאי,  לך  והמוכרת  אלה,  מעין  למקרים  עמנו  המוכנה 

הנכבד,  )פלוני(  מר 
למסקנה  הגענו  מעמיק  שיקול  לאחר  אולם  אלינו  ששלחת  החומר  על  לך  תודה 
לך  מחזירים  אנו  לאור.  להוציאו  נוכל  לא  הכתוב,  של  הרבות  מעלותיו  אף  שעל 

מו"ל. אחר  בחיפושיך  הצלחה  לך  ומאחלים  היד  כתב  את  בזאת 

בברכה,

החקוק...  על 

ההשקעה  מן  להתפעל  שלא  יכולתי  לא  במהלכו  מעמיק,  יותר  עיון  לאחר  אולם 
ואכילס  הדמויות  מן  כמה  מאפיון  העלילה;  של  היריעה  מרוחב  בנושא:  הכבירה 
שוכני  האלמוות  בני  בין  היחסים  וממערכת  הקרבות;  מתיאורי  ובראשונה;  בראש 
בכתוב  שגיליתי  כיוון  כן,  כי  הנה  מטה.  של  בעולם  התמותה  בני  לבין  האולימפוס 
בלבי  אומר  גמרתי  מילים־מילים־מילים,  בהררי  שנסתר  הגם   – כישרון  של  ניצוץ 
 Φθινόπωρο( למסור את יצירתך לעורך הראשי של ההוצאה, מר לאונידס פתינופורו

תשובתנו. במסירת  העיכוב  נגרם  שבגינו  הדבר  והוא  נוספת,  לבחינה   )Λεωνίδας
ותשמע  והיה  כתבים.  בעריכת  סמכא  בר  העורך,  של  טיעוניו  את  תמצא  מצ"ב 

יצירתך.  של  לאור  ההוצאה  את  בחיוב  נשקול  להצעותיו,  ותסכים  בקולו 

נ.ב.
בניב   Ὅµηρος“  – הומרוס  הכינוי  האם  לברר,  בידי  עלה  לא  אולם  לי,  סלח  אגב, 
מילה  בבחינת  והוא  עיניך  מאור  אבד  כי  המצערת  העובדה  מן  נובע  שלנו  האיולי 
"בן  הוא  שמך  ופירוש  בבלי  מוצאך  הטוענים,  שיש  כפי  שמא,  או  לסומא,  נרדפת 
עינינו  את  תאיר  אם  לך  אודה  במלחמתם?  יוון  בני  בידי  נשבית  כי  יען  ערובה", 

הדימוי(.  על  )וסליחה  בנידון 

רב, בכבוד  שלך 
τὸ Α καὶ τὸ Ω

ל.פ.  מר  הראשי  העורך  של  המפורטות  הערותיו  את  תמצא  מצ"ב 
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αβγδεζ βύβλος ביבלוס          הוצאת 

העורך של  משולחנו 

היקר  הומרוס  מר 

אינני  אם  וגם  ההוצאה,  מנכ"ל  של  לדעתו  שותף  שאני  לציין  נא  לי  הרשה  תחילה 
עצמו  המבנה  אם  שגם  להודות  עלי  לעיוננו,  ששלחת  החומר  מן  התפעלות"  "מלא 
גיליתי  אני  גם  אכן  ומוצק.  איתן  שהבסיס  הרי  לכת,  מרחיק  שיפורים  מערך  דורש 
ארד  בטרם  זאת,  עם  מנכ"לנו.  את  ולצטט  לשוב  אם  כישרון",  של  "ניצוץ  בכתוב 
אך  משהו  נבזית  אמנם  הערה,  לי  הרשה  ממך,  הנדרש  השיפורים  מקצה  לפרטי 

בפניך.  שאציע  העריכה  לכללי  יסוד  הנחת  לי  תשמש  וזו  קולעת, 
מצטיינת  שזו  מאחר  מדלפי.  הפיתיה  של  עצתה  את  לקבל  בנידון  פנינו  ובכן, 
בראיית הנולד, ביקשנו ממנה רשות לעיין בארכיון העתיד המוכן עמה, זאת על מנת 
לברר מה יאמרו הדורות הבאים על יצירתך, היה וזו תראה אור במתכונתה הנוכחית. 
לי לפתוח בשורות ספורות  מבין החומר הרב שנתקבל ואשר אצטט בהמשך, הרשה 
של אחד בשם וולטר, סוחר עבדים מארץ פרנקיה, האמור לחיות ולזכות בשם עולם 
מסתבר,  האיש,  שלנו.  מימינו  בערך  אאוס  זריחות   2,500 הרחוק,  בעתיד  שם  אי 
, אשר   essai sur la poésie épique הכותרת:  פרנקית, תחת  לשון  באותה  כתב מסה 

בלשוננו פירושה קרוב לוודאי: "מסה על השירה האפית", ובה הוא כותב לאמור:

לי  תסב  שקריאתו  לי  היה  נדמה  פעם  אותי...  מלהיב  דווקא  לאו  הומרוס 
לזה, האלים המתערבים  זה  הזהים  הנאה, אך הרצף הבלתי פוסק של קרבות 
עילת  להיות  האמורה  הלנה  אותה  מהכרעה,  נמנעים  אך  ושעל  צעד  כל  על 
המלחמה אך כמעט איננה נוטלת חלק בעלילה, אותה טרויה הנמצאת במצור 
תמיד אך לעולם לא נופלת – כל אלה משעממים אותי עד דמעות. לא פעם 
שעמום.  בהם  עוררה  לא  באיליאדה  הקריאה  אם  בנושא  מלומדים  שאלתי 
זאת  עם  עופרת.  כמשקל  הספר  מידם  צנח  קריאה  שבשעת  לי  השיבו  הכול 
עליו לעמוד במקום מכובד ובולט על המדף בבחינת מצבה לימי קדם. כמוהו 

לסוחר.  עוברות  ואינן  בהן  אכלה  שהחלודה  העתיקות  המטבעות  כאותן 

מן  בה  יש  אכן  לגדולה  שעלה  עבדים  סוחר  אותו  של  המושחזת  לשונו  אמת, 
לרשת  העומד  הברברים  דור  לתרבות  מובהק  ביטוי  הנראה  ככל  והוא  העלבון, 

BOOK א ךרכ.indb   170 08/10/2015   13:48:20



171
מבואות

מוסגר  במאמר  )אגב,  האיש.  עם  הצדק  בגדול,  זאת,  עם  הנאצל.  ההלנים  עם  את 
הופתעתי לקרוא שאותו וולטר הוא יליד עיר בשם פריס, בירתה של אותה פרנקיה, 
הקרויה ככל הנראה על שם מיודענו, בנו של פריאמוס המלך, הממלא תפקיד בלתי 
הלנה  של  במחמדיה  עניינו  שכל  זה,  בלייעל  שבן  להאמין  קשה  ביצירתך.  מחמיא 
ארץ  בירת  תיקרא  שמו  שעל  זכה  הקרב,  בשדה  חלל  נופלים  רעיו  בעוד  המופקרת 
הטעמים  על  ולהעמידך  עניין,  של  גופו  אל  להתפנות  לי  הרשה  ועתה,  באירופה.( 
מידו  ותצנח  דמעות"  "עד  הקורא  את  תשעמם  עתה,  שהיא  כמות  יצירתך,  שבגינם 

הנ"ל. וולטר  בדברי  שימוש  לעשות  אם  זאת  עופרת",  "כמשקל 

אור� – האומנ� אור� הוא מכשול?
וב־1,041  וימים,  מעשים  הפיוטי  בחיבורו  שורות  ב־832  מסתפק  הסיודוס  ידידך 

שורות!  15,693 ייאמן,  לא  מניתי,  ביצירתך  אבל  שלו.  בתיאוגוניה  שורות 
לחזור  עלינו  היה  אפיות,  שירות  של  לאורכן  תקדימים  בידינו  שאין  מאחר 
קבוצת  העתיד  מארכיון  שלפה  זו  לבקשתנו  הפיתיה.  של  מעורבותה  את  ולבקש 
שירות אפיות האמורות לעצב את תכניה של הספרות האירופית בכלל ושל השירה 
שורות.  ה־5,000  סביב  הוא  אלה  יצירות  של  ההיקף  שממוצע  מסתבר  ובכן,  בפרט. 
 ,760 איגור:  הנסיך  שירת   ,4,002 רולן:  שירת  לפניך:  אותן  אמנה  מאמין,  אינך  ואם 
"ימי  באותם  שנכתב  ביותר  המקיף  האפוס  ואפילו   ,3,780 אל־סיד:   ,5,000 ביוולף: 
הביניים" )מונח שלא הוברר לי די צורכו אולם נראה שהוא משול לתקופה הארכאית 

שלך.  האיליאדה  מן  בקירוב  מחצית  היקפו  הניבלונגים,  שירת  שלנו(, 
לך,  תחמיא  לא  הומרוס,  מר  שירתך,  לבין  האפיות  השירות  אותן  בין  ההשוואה 

בקצרה.  לפרט  לי  והרשה 
על  בה  מסופר  רולן.  שירת  המכונה  והיא  מכולן,  יותר  שאהבתי  ביצירה  אתחיל 
קיום  במלחמת  נמצאת  ארצו  הנ"ל.  וולטר  של  מכורתו  פרנקיה,  ארץ  אותה  של  נסיך 
הנסיך  רולנדוס  חשיבות.  לכך  שאין  הגם  דבר,  עליו  יודע  שאינני  סרציני  פולש  מול 
הוא מצביא חיל המאסף של גיסות המלך, אחד קרלוס מגנוס. בוגד בשם גנלון משתף 
המעלה  תואר  יפה  חיל  גיבור  רולנדוס,  ניטש,  כבד  קרב  הנ"ל.  הסרצנים  עם  פעולה 
מאחור,  לו  התלויה  השרצים  קופת  ללא  אולם   – שלך  באיליאדה  אכילס  את  בדעתי 
אויביו.  מבין  רבים  קוטל  שהוא  לאחר  בקרב  נופל   – בהמשך  ממני  תשמע  כך  ועל 
בידו  עולה  לא  אולם  לעזרתו  ויוצא  שומע  המלך  בשופר,  רולנדוס  תוקע  מותו  בטרם 
וגופו נקרע לגזרים,  נענש  להציל את רולנדוס ממוות. המלך מביס את האויב, המרגל 
עם  דרמטי  שיא  וסוף,  אמצע  התחלה,  כן,  כי  הנה  גדולה.  השמחה  הפרנקים  ובמחנה 
רולן  בשירת  שהעלילה  אומר  אם  אגזים  לא  וניצחון.  לבוגד,  עונש  הגיבור,  של  מותו 

בלבד.  שורות  ב־4,000  זאת  וכל  הדרמטי,  ערכה  ומכאן  שלך  מזו  גדושה 
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זו משתרעת  אולם  רולן,  שירת  מזה של  כפול אמנם  הניבלונגים  שירת  אורכה של 
הריינוס  נהר  משפך  החל  מזה,  זה  הרחוקים  רבים  ובמקומות  בשנים  עשרות  פני  על 
סיפור המעשה עצמו, המזעזע  הדנובה.  נהר  לאורך  היבשת  במזרחה של  וכלה  במערב 
שור  של  לעורו  אזדקק  תמציתו  לסיפור  שרק  וסבוך,  מורכב  כה  שבו,  האנושי  ברשע 
אבוס. אך אומר ללא היסוס, שאין בו ולו שורה מיותרת אחת וכולו סיפור מתח שלא 
לקוראו.  שסיימתי  עד  עין  עצמתי  שלא  אלא  עופרת,  ככדור  מידי  צנח  שלא  בלבד  זו 
השאלה היא אפוא, האומנם התכנים ביצירתך מצדיקים את אורכה המופלג? על 

בשלילה.  להשיב  עלי  אולם  לי,  צר  כך 
איננו  זה  מספר  ביצירתך.  בקרבות  מוות  מקרי   256 היתר  בין  מנינו  למשל  כך 
העלילה.  במהלך  היצירה  גיבורי  מספרים  עליהם  העבר  גיבורי  של  מותם  את  כולל 
יחד איתם מניין המתים עובר את ה־300. מאחר שרובם המוחלט נזכרים בשם בלבד 
לא  הטרגי  וסופם  הקורא  את  מעניינים  הם  אין  ומוצאם,  אביהם  בשם  היותר  ולכל 
נבל.  ולא שמחה לאידו של  נפש,  מעורר בלבו צער – במקרה מותו של לוחם אציל 
שלישות  קצין  במרשם  היותר  לכל  מקומה  שלך  האין־סופית  הרשימה  כן  כי  הנה 
לעצמי,  שרשמתי   – רבות  מני  אחת   – דוגמה  הנה  האבדות.  רשימת  על  הממונה 
בו אתה מתאר את האריסטיאה של אכילס החוזר אל שדה הקרב.  כ',  הפעם מֵספר 

מצטט:  אני 

ָהרַֹמח. ֶאת  ִהְנִחית  ס  ִרּיֹוּפְ ּדְ ל  ׁשֶ ארֹו  ּוְבַצּוָ ָאַמר, 
ם. ׁשָ לֹו  ֵהִניַח  ָאִכיֶלס  ָעָפר,  ּבֶ ְלַרְגָליו  ָנַפל  ֶזה 
ּבֹוֵלם ָהרַֹמח,  ֶאת  ֵהִטיל  מֹוכֹוס  ּדֶ ל  ׁשֶ ּוְבִבְרּכֹו 

ָהאֹוִנים, ְוַרב  ִפיל  ַהּנָ ִפיֶלטֹור  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאת  ְמרּוָצתֹו  ּבִ
ֶחֶרב. ְלִפי  ָמתֹו  ִנׁשְ הֹוִציא  ָהרַֹמח  חֹד  ּוְלַאַחר 
ְוָלאֹוגֹונֹוס ְרָדנֹוס  ּדַ יַאס,  ּבִ ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ַעל  ֲאַזי 

סּוֵסיֶהם.  ֵמֲאחֹוֵרי  ֵהִטיל  ְוַאְרָצה  ֵער,  ִהְסּתַ
(462-455( ֶחֶרב...       ְלִפי  ָקַטל  ָאִחיו  ֶאת  ב,  ִנּקֵ רַֹמח  ּבָ ֶאָחד 

האומלל  ס  ִרּיֹוּפְ ּדְ אותו  הוא  מי  הם?  ומה  הם  מי  אך  והלאה.  והלאה  הלאה  וכן 
מֹוכֹוס,  ּדֶ אחד  הבא,  קורבנו  על  לנו  הנודע  כל  בחניתו?  למוות  אותו  דוקר  שאכילס 
"ִפיֶלטֹור  אותו  על  מה  דבר  אנו  יודעים  וכי  ִפיֶלטֹור...  של  בנו  שהוא  העובדה  היא 
לאין  רבים  וכמוהם  ְוָלאֹוגֹונֹוס?  ְרָדנֹוס  ּדַ על  ומה  כהגדרתך?  ָהאֹוִנים",  ְוַרב  ִפיל  ַהּנָ
וכי  המיוגע.  לקורא  כליל  זרים  והם  הדס,  ויורשים  נשמתם  את  המוציאים  ספור 
היא  לתוכן  זיקה  הנעדרת  שמית  שרשימה  ַרב  י  ּבֵ ר  ּבַ ל  לּכָ הידועה  לעובדה  ער  אינך 

יקר?  קלף  של  בזבוז 
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ולאלה  החללים,  מניין  את  מאוד  לצמצם  הומרוס,  מר  עליך,  יהיה  כן  כי  הנה 
שברצונך לשפוך את דמם יהיה עליך להעניק פנים, תוכן, נפש וָעבר. שכן רק זיקתו 
והלא  השעמום.  למועקת  ועניין  סקרנות  בין  המפרידה  זו  היא  לעלילה  החלל  של 
פטרוקלוס  סרפדון,  את  להזכיר  ודי  מגיבוריך,  אחדים  לגבי  זאת  לעשות  היטבת 

עצמו. והקטור 
כפי  תפסת",  לא  מרובה  "תפסת  בבחינת  הם  שגם  הקרבות,  תיאורי  אל  ומכאן 
עוד  להשיג  השואף  אכן,  בדרום.  הפיניקים  ידידינו  של  הקולע  הפתגם  זאת  שמציין 
קרבות  רובם  קרבות,  ממאה  למעלה  ביצירתך  דבר.  בידו  נותר  שלא  סופו  ועוד 
הקורבן  של  בגופו  הננעץ  הרומח  של  התמונה  אותה  על  הרף  ללא  החוזרים  ביניים 
ונפשו פורחת. הדמות העלומה הנעדרת אישיות מזה, וחדגוניות ההרג  הנופל ארצה 
מזה, הן צירוף קטלני – תרתי משמע – המחולל את תחושת השעמום המלווה את 

במסתו.  דנן  וולטר  בצדק  עמד  שעליה  יצירתך,  של  רובה 
הקרב  שדה  את  התואם  בביטוי  שימוש  לעשות  אם   – הטקטית  ברמה  זאת 
בסגנון  נמשיך  אם   – האסטרטגית  ברמה  אולם  חיבורך.  עלילת  מתרחשת  בו 
במותם  טעם  מה  היא  הנשאלת  השאלה  יותר.  אף  חמור  המצב   – המיליטריסטי 
הקרב  בשדה  שהלא  לתאר?  שבחרת  הקרבות  ומעלה  במאה  הקורבנות  אותם  של 
שיד  יש  צד:  אל  מצד  נוטות  אמנם  המאזניים  כפות  שינוי.  כל  מתחולל  לא  עצמו 
העוגנות  הקעורות  ספינותיו  אל  האויב  את  הודפים  והם  העליונה  על  הטרויאנים 
טרויה  בבני  הטובחים  אלה  הם  האכאים  היום  ולמחרת  ההלספונט,  מצר  לחופי 
והמלחמה  הים  אותו  הוא  הים  אך  חומותיה.  בין  מסתור  לחפש  אותם  ומאלצים 
הספר  של  בהחלט(  אגב,  )המרשימות  הפתיחה  בשורות  כך  מלחמה.  אותה  היא 
הועילו  במה  הכ"ד.  חלושה את הספר  ענות  בקול  החותמות  בשורות  וכך  הראשון, 
קיפלו  לא  והאכאים  קרסו,  לא  טרויה  חומות  התרחש,  לא  דבר  אם  החכמים  אפוא 
להכניס  עליך  יהיה  כן,  כי  הנה  המכורה.  אל  נכלמים  שבו  ולא  מפרשיהם  את 
ובכך  טרויה,  את  ולהחריב  הדרמטי  המתח  של  הבסיסי  המרכיב  את  לאיליאדה 
הבא  בחלקו  הדיבור  את  להרחיב  לי  הרשה  כך  על  ליצירה.  נאות  סיום  להעניק 

אליך. מכתבי  של 

והדרמה היכ� היא, מר הומרו�? 
מביאים  האינסופיות,  החזרות  במדמנת  החדגוני  והדשדוש  הדרמטי,  המרכיב  העדר 
והלא  עוצמה.  רבי  במעמדים  שימוש  מלעשות  הימנעותך  והוא:  הבא,  הכשל  אל 
בדברי  לשזור  לי  יורשה  אם   – בו  חפץ  אין  ככלי  משליכו  ואתה  בידך  מצוי  מטמון 
הגם  בלבד,  דוגמאות  בשלוש  אסתפק  אולם  ארוכה,  הרשימה  ספרותי.  ניב  ושם  פה 

לשמים. שזועקות 
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ברוח  לזכות  מנת  על  רק  האהובה  בתו  את  מקריב  אגממנון  היא?  איה  איפיגניה 
מספרטה  הנפקנית  שגיסתו  משום  מדוע?  וזאת  אאוליס.  מחופי  ולהפליג  למפרשיו 
ואם,  עיר  ולהחריב  היחידה  בתך  את  להקריב  עילה  זאת  האומנם  מאהב?  עם  ברחה 
האומלל,  האב  בין  זה  במקרה  המתחולל  לקונפליקט  ער  אינך  וכי  מעטירה?  קרת 
לו?  הובטחה  איפיגניה  של  שידה  ואכילס,  הקרנן  אחיו  מנלאוס  האם,  קליטמנסטרה 
נוטש  אתה  הטרגי,  בשיאה  האנושית  הדרמה  מרכיבי  את  המשלבים  אלה,  כל  ואת 
גחמה   – בריב  אותה  ומחליף  טרויה,  למלחמת  העילה  את  למעשה  משמיט  ובכך 
קטנונית, אם תסלח לי על הביטוי – בין אגממנון לאכילס על חסדיה של בריסאיס, 

דבר?!  עליה  יודעים  איננו  וממילא  הפשיטות  באחת  שלל  שנלקחה  שפחה 
ברור  לא  וכי  דרכיהן?  המשרכות  האלות  ותככי  והלנה  פריס  והיכן  איפיגניה;  כך 
לך שהתמונה בה הרה, פלס אתנה ואפרודיטה עומדות מול העלם המתבקש לשפוט 
ביותר, היא מעמד הטומן בחובו אפשרויות בלתי  ולהחליט מי משלושתן היא היפה 
הוא  אף  פורנו  ומעט  קנאה, תככים?  דו־שיח,  הומור,  דרמטית,  כתיבה  מוגבלות של 
תיאורי  ועוד  עוד  חשבון  על  משליך  אתה  הזו  הסיפורית  הפנינה  ואת  יזיק...  לא 
נואש  בחיפוש  עליהם  מדלג  ממילא  המפוהק  שהקורא  ונדושים  משמימים  קרבות 

מרתק? קטע  אחר 
במפחי  צורח  קראתי,  כך  סוס!",  עבור  "ממלכה  הוא?  איה  הטרויאני  והסוס 
הקרב  בשדה  רמך  ומהו  מניף־רומח.  ויל־ים  בשם  העתיד  מחזאי  מגיבורי  אחד  נפש 
אודיסאוס  את  ומכנה  חוזר  אתה  לשירותך?  העומד  המידות  כביר  העץ  סוס  מול 
לשוב  לי  הרשה  וכאן   – לתחבולותיו  המושלם  הביטוי  דווקא  אולם  תחבולות".  "רב 
הסוס  מעשה   – מלחמה"  לך  תעשה  "בתחבולות  הפיניקים:  מיודעינו  את  ולצטט 
לסיים  אומר  שגמרת  כיוון  זאת  אחת.  במלה  ולו  לאזכור  אצלך  זוכה  לא  הטרויאני, 
את אוקיינוס המילים בטרם עת. וכי אני צריך להעלות בפניך את אנחת הרווחה של 
הטרויאנים למראה הצי היווני המפליג לארצו? את שמחת הניצחון כביכול וההילולה 
הנערכת בעיר המפילה שינה על בני טרויה, עם התדהמה ואובדן העשתונות למראה 
הטבח שעורכים היוונים בחוצות העיר לאחר שפרצו מבטנו של הסוס? ואת היהלום 
אם  הומרוס,  מר  מראות,  עיניך  טחו  האומנם  יד?  כלאחר  נוטש  אתה  הזה  הדרמטי 

הנסיבות?  לאור  משהו  נבזי  דימוי  לי  יורשה 
ביצירתך.  שנברו  הלקטורים  בפי  צחוק  מודה,  אני  שעוררו,  אחדות  תמיהות  ועתה 
המפואר  שריונו  את  פרטים  לפרטי  ומתאר  הומרוס,  מר  חוזר,  אתה  באכילס.  נתחיל 
ראשו  ועד  בוהק,  ארד  בשריון  עבֹור  שוקיים,  במצחות  רגל  מכף  מיודענו  את  המכסה 
בשדה  ואובד  רעהו  לפטרוקלוס  נמסר  השריון  טוטפות;  ורב  מזהיר  ארד  בקובע  הנתון 
אכילס  של  שריונו  קרי:  שריונו,  את  פושט  העלם,  את  קוטל  שהקטור  לאחר  הקרב 
– וחובש אותו לגופו. כמו לא די בכך אתה מקדיש ספר שלם, הוא ספר י"ח כמדומני, 
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לתיאור החגור שהפייסטוס מצרף ומרקע בעבור אכילס לבקשת תטיס אמו. לתיאורו 
ומדוע? למה  זאת  וכל  ספר.  באותו  ניכר  חלק  מקדיש  אתה  בלבד  המגן  של 

הוטבל  זה  והלא  הולדתו?  עם  אכילס  של  מוצאותיו  את  לך  לספר  צריך  אני  וכי 
בו  זעיר בעקב  זאת למעט מקום  חייו.  ימי  לכל  גופו  חושל  וכך  נהר הסטיקס  במימי 
ארד,  בפיסת  אפוא  המקום  את  כסה  הנולד.  הרך  את  שהטבילה  בשעה  אמו  אחזה 
מאשר  פחות  על  ניצב  לתלפיות  בונה  שאתה  כולו  שהבניין  קולט  אינך  וכי  ודיינו. 
לי להביא עדות  גיחוך? הרשה  זה תמיהה, שלא לומר  ומעורר באופן  כרעי תרנגולת 
ובו תיאורה של תטיס האוחזת  סלו הנאה של אחד מבני התמותה בעתיד,  לדבַרי מּפִ

הסטיקס. במימי  אותו  ומטבילה  בעקב  העולל  בנה  אכילס  את 

הסטיקס.  נהר  במימי  אותו  ומטבילה  בעקב  בנה  אכילס  את  אוחזת  תטיס 
 )Banks, 1790( בנקס  תומס 
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הבא:  בקלף  יותר  נכבד  לנושא  לעבור  הרשני  מצערת,  שגגה  מהערת  ועתה 

חילול קודש
אתה  בו  האופן  האולימפוס.  אלי  בסוגיית  דעתך  לסוף  לרדת  הצלחתי  שלא  אודה 
רודפי  הדוניסטים  של  חבורה  קרי:  המרום,  שוכני  הנשגבים  האלמוות  בני  את  מציג 
זקן,  ונואף  פדופיל  ובראשם  לרעהו,  איש  בור  הכורים  שיגיונות,  ומוכי  תענוגות 
מציג  שתיאורך  מאחר  בפרהסיה.  קודש  חילול  לומר  שלא  מעט  מוגזמת  לי  נראית 
כך  אם  בכלל?  בהם  יש  צורך  מה  השאלה  נשאלת  אנוש,  בני  של  כקריקטורה  אותם 
ולשאת תפילות בבקשת חסדם?  קורבנות  פני הדברים, מה הטעם להקריב להם  הם 
איש  קסנופנס  את  קרא  ממני.  גבוהים  באילנות  אָתלה  אך  מלשפוט,  קטונתי  ושוב, 
בני  הפילוסופים  מבכירי  זה,  של  בערכו  להמעיט  שאין  איתי  תסכים  והן  קולופון. 
וגדול חוקרי המיתולוגיה. הנה כיצד קסנופנס מיודענו קוטל אותך ואת  יוון, משורר 

באומרו: "רעך"  הסיודוס 

ֵהִטילּו ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ַעל  ַוֶהֶסיֹודֹוס  הֹוֶמרֹוס  ֵהן 
ְספֹר, ְלֵאין  ִלּקּוָייו  ְוֶאת  ָהָאָדם  ִמְגְרעֹות  ל  ּכָ ֶאת 
ֵמֵרֵעהּו... ּבְ ָהֵאל  ל  ׁשֶ ִגיָדתֹו  ּבְ ְוֵכן  ְוִנאּוף  ׁשֹד  ְך  ּכָ

"חוצפה",  הרוח,  גסות  אותה  את  נוטל  אתה  אפוא  מהיכן  הגדול.  הפילוסוף  כך  הנה 
ר"ל  ה"מדויקים"  בתיאוריך   – מדרום  הפיניקים  שכנינו  בלשון  שימוש  לעשות  אם 
בקרבם  להסב  האולימפוס,  במשכנות  לאחרונה  ביקרת  מתי  וכי  המרום?  שוכני  של 
תדע  כיצד  למטרה,  וקלעת  מזלך  שפר  ואפילו  אמברוסיה?  ולכרסם  נקטר  ללגום 
שזו  יודע  היה  כיצד  מוחלטת,  אמת  פולט  פיו  היה  אילו  "גם  קסנופנס:  ושוב  זאת? 

אמת?"  אכן 
הבל  היא  הקודש  חילול  על  נוסף  בדמותנו,  האלים  שהאנשת  לך  ברור  לא  וכי 
שחור  צבעם  שאלו  העובדה  בשל  האם  האתיופים?  אלי  על  יהיה  מה  וכי  גמור. 

ממנו:  ונצטט  קסנופנס  אל  נשוב  הבה  אליליהם?  את  כך  יעתיקו  סולדים,  ואפיהם 

ּוְלָפרֹות, ַלֲאָריֹות  ְלסּוִסים,  ָהיּו  ָיַדִים  לּו 
מּוָתה, ַהּתְ ְבֵני  ּכִ ר  ְלַצּיֵ ָיְדעּו  ֵאּלּו  ם  ּגַ ְוִאּלּו 

סּוִסים ל  ׁשֶ ְדמּוָתם  ּבִ ַהּסּוִסים  ֱאִליֵלי  ָהיּו  ֲאַזי 
ָהֵאִלים  ֶאת  י  ּכִ ַיַען  ָקר,  ּבָ ֵני  ּבְ רֹות  ַהּפָ ְוֵאֵלי 

ַצְלָמם16...  ּבְ ּבֹוְרִאים  ֵהם  ָהיּו 

 The Homeric Gods and Xenophanes' Opposing Theory of the Divine, Ursula DeYoung, harvard   .16
.University
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אכן, ידידי היקר, ברור לך שלא נוכל להוציא לאור יצירה שעיקרה הוא פשקוויל גס 
הרקליטוס,  של  משפטו  לך  מוכר  לבטח  דבר,  מחדש  אינני  ובכך  קודש.  וחילול  רוח 
יהיר  טיפוס  לערך,  שנים  מאתיים  בעוד  העולם  לאוויר  לצאת  העומד  פילוסופוס 
הנהר",  באותו  פעמיים  לטבול  יכול  "אינך  המשפט:  בזכות  עולם  לתהילת  שיזכה 
אותו  בך  גוער  אחרת,  או  כך  הנחל.  בזרם  המתבונן  חזירים  רועה  אותו  כדברי 

מפורשות: וכותב  האולימפוס,  אלי  בנושא  הרקליטוס 

...מן הראוי להשליך את הומרוס מן התחרויות )בחגיגות שירי תהילה לכבוד 
ארכילוכוס.17  את  ועמו  ולהלקותו...  האלים( 

עתה  כבר  לשפוך  שלא  לנו  מוטב  אולם  מעט.  לא  הערות  באמתחתי  עוד  כאן.  עד 
ותאמץ  והיה  בנידון,  לתשובתך  אצפה  שכך  כיוון  יחדיו.  התינוק  עם  האמבט  מי  את 
יתרת  את  לידך  להעביר  אשמח  והעודף,  המותר  על  כליה  ותגזור  עצותי  את  ללבך 

במועד. הערותי 
מסויגת, בהערכה  שלך 

פ.  ל. 

לאמור: וארסי,  קצר  חרס  בלוח  הומרוס  מר  השיב  ביבלוס  הוצאת  קלף  על 

 – אֹוָתם  ּוָמָצאִתי  ָבֶריָך  ּדְ ֶלאֹוִניֶדס,  ַמר  ָקָראִתי, 
ּוֻמְחָלט, מּור  ּגָ ֶהֶבל   – ּטּוי  ַהּבִ ַעל  ִלי  ְסַלח  ּתִ ִאם 
רֹוִביְנְצָיאִלי.  ּפְ עֹוֵרְך  ל  ׁשֶ ַעת  ַ ְמֻרּשׁ ֳאָפִקים  ָצרּות 

ָבר, ּדָ ּבַ ֵעץ  ְלִהּוָ י  ַחְרּתִ ּבָ יְתָיה  ַהּפִ ִעם  ֲאִני  ם  ּגַ
ֶהָעִתיד. ַאְרִכּיֹון  ּבְ ְלַעְלֵעל  מֹוָך  ּכָ ָזִכיִתי  ֲאִני  ם  ּגַ

ְוהֹוֵגן ָחד  ְמׁשֻ י  ְלּתִ ּבִ ִעְנָיִני,  ט  ַמּבָ ּבְ ָהָיה  י  ּדַ
י ּלִ ׁשֶ ָהִאיְלָיאָדה  ָזְכָתה  ָאֵכן  ׁשֶ ְלַגּלֹות  ְמָנת  ַעל 

ָעִתיד(  ַעל  ָעָבר  ְלׁשֹון  ּבִ ר  ֲאַדּבֵ ִאם  ִלי  )ְוִתְסַלח 
ר ְלַקּצֵ ִלי  ִמּבְ ֵאֶליָך,  אֹוָתּה  י  ַלְחּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ִפי  ּכְ

ּבֹוֵדד,  ֶהְקָסֶמֶטר  ְולּו  ִמּתֹוָכּה  ִמיט  ְלַהׁשְ ִלי  ּוִמּבְ
ַבח, ּוְלׁשֶ ל  ְלַהּלֵ ִלְפֵאר,  ְספֹר,  ְלֵאין  ַמְחָמאֹות  ּבְ

 – ֲאִמין!?  ּתַ ַהֻאְמָנם   – ְוָכְך  מּוָתה  ַהּתְ ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ְך  ּכָ
ָהאֹוִליְמּפּוס. ׁשֹוְכֵני  רֹום  ַהּמָ ֵני  ּבְ ֵאֶצל  ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ַאף 
ִנְגַזר. ֵמ'ֶאֶתר'  מֹו,  ׁשְ ִאיְנֶטְרֶנט  יר,  ַמְכׁשִ ִהְמִציאּו  לּו  ַהּלָ

 Diogenes Laertius: De vitis et dogmatibus clarorum philosophorum. hg. von h. S. Long. Clarendon    .17
Press, Oxford 1964. ספר ט׳, פרק א׳.
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 – ֶהָחָדׁש  מֹו  ׁשְ ּבִ ּגּוְגל  י  ּכִ ַאף  ָתִמיד,  ּכְ ִליחֹו  ׁשְ ְוֶהְרֶמס 
ְלֵעיַני ּלּו  ִנְתּגַ ה  ְוִהּנֵ ְקָרָביו  ֶאת  ְלָפַני  ַתח  ּפָ

ְלַבד, ּבִ ָלִאיְלָיאָדה  ִניסֹות  ּכְ ֶאֶלף  ֵמאֹות  ׁש  ְוׁשֵ ִמיְליֹון 
ֲאָלִפים מֹוִנים  ׁשְ ֵמָאה  ל  ׁשֶ ֶהָעלּוב  ר  ְסּפָ ַהּמִ ת  ְלֻעּמַ

ּלֹו. ׁשֶ ֵתיאֹוגֹוְנָיה  ּבַ ים  ָהִאיׁשִ ֲחַדל  ְלֶהְסיֹודֹוס 

מֹוָך ּכָ ׁשֶ ֶאָחד  ַעל  עֹוד  ִחית  ְלַהׁשְ אֹוִסיף  לֹא  י,  ּדַ ַאְך 
ם: ֲאַסּיֵ ּוְבָכְך  אַֹמר  זֹאת  ְוַרק  ְוֻקְלמּוס  ָיָקר  ֶחֶרס 

ָמָצאִתי י,  ְרּתִ ִהְזּכַ ׁשֶ ִאיְנֶטְרֶנט  אֹותֹו  ּבְ ה  ִליׁשָ ַהּגְ ב  ַאּגַ
ּדֹוַמִני, יֶרר,  ּדִ ֶרְכט  ַאְלּבְ מֹו  ּוׁשְ ֶאָחד  ֶטְוטֹוִני  ֶאֶתר  ּבָ

ַהּמֹוֵפת. ְיִציַרת  ֶרת  ִנּכֶ ִלּקּוֶייָה  ּבְ ׁשֶ ַהּקֹוֵבַע 
ּפֹוֵסידֹון ל  ׁשֶ ַנְחׁשֹוָליו  ּבְ ֶזאּוס,  ְבַרק  ּבִ יְתָך  ּבֵ ֶיְחַרב 
ר.  ַהְמֻיּתָ ֶאת  ְמַחק  א  ָאּנָ ָאּפֹולֹו,  ת  ׁשֶ ִמּקֶ ֵחץ  ּבְ אֹו 

החרוט:  על 
טלמכוס  בן  מלוסיגנס   – הומרוס 

��

נשות האיליאדה

יקשה לא   – לדעת  ברצונך  יש  אם   – האישה  של  מעלותיה 
עין לפקוח  בביתה,  סדר  על  לשמור  היא  חובתה  להגדירן: 

לבעלה.  ולהישמע  הבית,  תכולת  על 
דיאלוגים.  אפלטון,  לסוקרטס,  מנו 

את  נאמנה  המאפיין  אתונה,  אזרח  מנו,  של  מפיו  האישה  מעמד  של  זו  הגדרה 
מעמד  עם  אחד  בקנה  עולה  אינה  והקלאסית,  הארכאית  ביוון  החברתי  המערך 
כבנות  במעמדן  בעיקר  הומרוס,  של  האפיות  יצירותיו  נשות  באיליאדה.  האישה 
בנות  בין  הפער  זאת  עם  אפלטון.  אצל  המתואר  של  בעליל  סתירה  הן  האלמוות, 
היצירה.  בתחילת  מיד  וזאת  ניכר,  אכן  האולימפוס  אלות  לבין  ביצירה  התמותה 
באחת ממלחמותיו,  לקח שלל  הנערה אשר  כריסאיס,  את  להשיב  אגממנון מתבקש 
שגאוותו  מי  אגממנון,  ערך.  רב  נפש  כופר  בעבורה  המציע  אפולו,  כוהן  לאביה, 
מדגיש  הוא  לבתו  באשר  מלפניו.  האיש  את  מגרש  הזקן,  האב  של  מבקשתו  נפגעת 

ואומר: 
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ֵביִתי, ּבְ ְזִקין  ּתַ ִהיא  י.  ַלָחְפׁשִ ָלֵצאת  ָלּה  ן  ֶאּתֵ לֹא 
מֹוֶלֶדת, ֵמֶאֶרץ  ַהְרֵחק  יָבה,  ׂשֵ ּה  ּבָ ְזרֹק  ּתִ ַאְרגֹוס  ּבְ

(31-29 )א',  ֲעֶלה...      ּתַ ִבי  ּכָ ִמׁשְ ְוַעל  ְך  ַהּלֵ ּתְ יׁשֹור  ַלּכִ ָסִביב 

של  בסופו  אמנם  בלילה.  ופילגש  ביום  שפחה  כריסאיס,  של  גורלה  זהו  כן  כי  הנה 
של  מטר  האכאים  על  ומטיל  כוהנו  עלבון  את  נוקם  עצמו  שאפולו  לאחר  דבר, 
נאלץ אגממנון להשיב את הבת. אולם בתמורה הוא  ומוריד מגפה על ראשם,  חצים 
שתי  אגממנון  קוטל  אחת  במכה  כך  בריסאיס.  היא  שלו,  שפחתו  את  מאכילס  גוזל 
המבקשים  ונחשקת.  נאה  בעלמה  וזוכה  נפשו,  שנוא  אכילס  את  משפיל  ציפורים: 
טענתם,  לחיזוק  זו  בדוגמה  נאחזים  ההלנית  האישה  של  מעמדה  שפל  את  להציג 
אלא  אינן  היוונית  יצירת־העל  של  הראשון  בספר  כבר  ובריסאיס  כריסאיס  שהרי 

לא.  ותו  לסוחר  עוברת  סחורה  בבחינת 
שחמתו  אכילס,  זאוס.  של  מבנותיו  באתנה,  נמצא  לחלוטין  שונה  אישה  דמות 
שלו  פילגשו  את  ממנו  ליטול  אגממנון  של  דרישתו  למשמע  להשחית  בו  בוערת 
תחת כריסאיס, עומד לשלוף את חרבו ולהכות ביריבו. אולם אתנה צונחת ממרומים, 
ומצווה  ראשו,  בׂשער  אותו  לוכדת  מאחוריו,  להתייצב  ממהרת  נראית,  ובלתי  רואה 
.(214( קֹוִלי..."  ּבְ ַמע  ּוׁשְ ה  "ַהֲחׁשֵ  ,)207-206 )א',  ן..."  ְלַרּסֵ ַזַעְמָך  ְלָכאן  אִתי  "ּבָ עליו: 

ָדן. ִמּנָ ָך  ַחְרּבְ לֹף  ׁשְ ּתִ ַאל  יֵניֶכם,  ּבֵ ָהִריב  ֶאת  ְקַטע  א,  ָאּנָ
(211-210( ים.      ִמּלִ ּבְ אֹותֹו  ְוַקְנֵטר  ָהִאיׁש  ַעל  ר  ּגָ ּתִ ְקָרא  זֹאת  ַחת  ּתַ

אכילס הנחפז ומהיר החמה מרסן את זעמו, שומע בקולה, והקרב בינו לבין אגממנון 
לאו,  ותו  פוחז  כזכר  המתגלה  יוון  גיבורי  גדול  של  לצדו  כן,  כי  הנה  במועד.  נמנע 
וזו  רצונה,  פי  על  העלילה  את  המנתבת  עוצמה  ורבת  שקּולה  בנקבה  פוגשים  אנו 
חורבנה  קרי:  הטווח,  ארוכות  תוכניותיה  את  לה  לשבש  מתלהם  לכסיל  תרשה  לא 

טרויה.  של 
התמותה,  בנות  של  מקרוב  בחינה  גם  אך  האולימפוס.  אלות  מצמרת  אתנה,  כך 
הכלאה  הן  המיתולוגיה  גיבורות  של  הניכר  חלקן  שכן   – למחצה  תמותה  בנות  או 
המרחק  שרב  תוכיח   – הארץ  יפיפיות  של  לחסדיהן  תשוקה  רדוף  ואל  אדם  בת  של 

לעיל.  המובא  מנו  של  הקודר  תיאורו  לבין  מעמדן  בין 
הלנה  אולם  מייצג.  מדגם  לנו  ישמש  ומעלליה  הלנה  של  במעמדה  קצר  עיון 
איננה לבד. חוברות אליה איפיגניה, מי שהועלתה קורבן לאלים על מנת להפיח רוח 
במפרשי ספינות הברית ההלנית המתקשות להפליג לדרכן מחופי אאוליס; קסנדרה, 
את  והרוצחת  הנבגדת  קליטמנסטרה  לה;  יקשיב  שאיש  מבלי  החורבן  את  שניבאה 
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עקב  את  שתגלה  מי  ופוליקסנה,  מבעלה;  המתאלמנת  אנדרומכה  בעלה;  אגממנון 
לזכור  עלינו  אולם  באיליאדה,  חלק  נוטלות  אמנם  כולן  לא  למותו.  ותביא  אכילס 
את  היטב  המכירים  הקדומים  הקוראים  או  המאזינים  של  בתודעתם  חרוטות  הן  כי 

אחריתו. את  וכן  ההומרי  האפוס  את  המקדים  הפרק 
ִיקצר המצע לפרט את מעלליה של החבורה הנכבדת הנזכרת לעיל. אולם ייאמר 
להלן  וספרותה.  היוונית  במיתולוגיה  הזכרים  מאזכורי  נופלות  הן  שאין  במפורש 
והקלאסי.  הארכאי  בעידן  היוונית  ובשירה  בדרמה  הלנה  אזכורי  של  קצרה  רשימה 
דעתו  את  שהטריף  זה  הוא   – הרב  יופיה  בזכות  האיליאדה  מן  לנו  מוכרת  הלנה 
יהיו  שתוצאותיה  האיליאדה  עילת  היא  מובהקת  נשית  תכונה  כן  כי  הנה  פריס.  של 

מעטירה.  עיר  וחורבן  מלכות  שושלת  כיליון  אלפים,  של  מותם 
מספרטה  התואר  יפת  הגבירה  שכן  יותר,  הרבה  מורכב  בהלנה  הרב  העניין  אולם 
בעליל.  זו  את  זו  הסותרות  ערכים  ודגל לשתי מערכות  ובעונה אחת סמל  בעת  היא 
נטיות  פי  על  פטריארכלית  בחברה  הפועלת  המשוחררת  האישה  היא  גיסא  מחד 
היא  גיסא  מאידך  המוסר,  ובמוסכמות  המקובל  החברתי  בקוד  להתחשב  מבלי  לבה 
המקודש  הערך  את  מנפצת  דרכיה,  את  המשרכת  מצפון  חסרת  אישה  של  דוגמה 
ולחורבנה של עיר־ממלכה. כך  של המשפחה ומביאה למותם של אלפים מבני עמה 
שזו  כפי  האמת  את  מעשיה,  על  חרטה  של  ברגע  בפיה,  השם  הומרוס,  אותה  מציג 
שדה  על  הצופה  החומה  אל  אליו,  לגשת  מהלנה  מבקש  פריאמוס  בעיניו.  נתפסת 

משיבה:  הלנה  הקרב. 

ְוִנְכֶלֶמת.  ֲאִני  ֲחֵרָדה  ָקר,  ַהּיָ ָחִמי  "ְלָפֶניָך, 
ְלָכאן י  ְעּתִ ִהּגַ ֶטֶרם  ּבְ ָמִתי  ִנׁשְ ּוָפְרָחה  ַהְלַואי 

ָחה, ּפָ ִמׁשְ ּוְבֵני  ִית  ּבַ ַאֲחַרי  ִליָכה  ַמׁשְ ְנָך,  ּבִ ִעם 
ְנעּוַרי. ְיִדידֹות  ְוֶאת  י  ָאַהְבּתִ ׁשֶ י  ּתִ ּבִ ֶאת 

(173-172 )ג',  ה..."      ְוֶאְבּכֶ ר  ֶאְתַיּסֵ ן  ּכֵ ַעל  ָבר,  ַהּדָ ְוָהָיה  ָקם  לֹא  ַאְך 

באודיסאה תהיה הלנה ניגודה של פנלופה אשת אודיסאוס, הרעיה הנאמנה לבעלה, 
הדוחה את מחזריה הרבים, מגדלת את בנם ומצפה שנים רבות לשובו של אודיסאוס. 
המופלאים  תשעת  עם  הנמנה  בלסבוס  ממיטלנה  המשורר   ,Ἀλκαῖος  – אלקאיוס 
בחברה  הרע  שורש  את  בהלנה  רואה  הוא  מהומרוס.  אף  לכת  מרחיק  יוון,18  בשירת 
ובילדיה.  בבעלה  ובגידה  ניאוף  בשחיתות,  אותה  מאשים  הוא  זמנו.  בת  היוונית 

מן  סימונידס  איביקוס,  סטסיכורוס,  אנאקריאון,  השביעית;  המאה  מן  אלקאיוס  סאפפו,  אלקמאן,  הם:  התשעה    .18
המאה השישית; פיינדרוס ובקכילידס מן המאה החמישית.

BOOK א ךרכ.indb   180 08/10/2015   13:48:21



181
מבואות

שהתאהבה  אלא  פריס,  בידי  נחטפה  שזו  הטוענת  בגרסה  מאמין  אינו  אלקאיוס 
עמו:  יחד  ונמלטה  התואר  יפה  בטרויאני 

ָחָזּה ּבְ ַאְרגֹוס  ת  ּבַ ֶהֶלָנה  ֵלב  ֶאת  ִהְטִריף 
רֹוָיאִני,  ַהּטְ ֶבר  ַלּגֶ ה  ְתַאּוָ ַהּמִ ְוזֹו 

ִנְמֶלֶטת ִעּמֹו  ו  ַיְחּדָ ַהּבֹוֵגד,  ָהאֹוֵרַח 
ֵביָתּה ּבְ ת  נֹוֶטׁשֶ ְסִפיָנתֹו,  ּבִ ם  ַלּיָ

ָהעֹוָטה ַעל  ַהּבַ ת  ִמּטַ ְוֶאת  ָנּה  ּבְ ֶאת 
יר... ָעׁשִ ּסּוי  ּכִ

ֶצר... ַלּיֵ ִנְכַנע  ּה  ִלּבָ

ָהָאֶרץ ֲעַפר  ּבַ ַאֶחיָה  ין  ִמּבֵ ים  ַרּבִ
ְטרֹוָיה ל  ׁשֶ ָרב  ַהּקְ דֹות  ׂשְ ּבִ ָחָלל  ָרְבצּו 

ְספֹר ֵאין  בֹות  ּוֶמְרּכָ ה  ָ ִאּשׁ ת  ֶחְמּדַ ן  ָקְרּבַ
ִהְתּגֹוְללּו... ָאָבק  ּבְ

ָפִלים, ְ ַהּשׁ ִיְך  ַמֲעׂשַ ר  ַהְמֻסּפָ י  ּפִ ַעל   ]...[
ּוָבָניו ִריָאמֹוס  ּפְ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ֵהם  ֶהֶלָנה, 

ְטרֹוָיה ֶאת  ּוְבִגיֵנְך  ְרָענּות  ּפֻ ֵהִביאּו 
ֵאׁש...19  ּבָ ֶהֱעָלה  ֶזאּוס 

של  לצדה  היסוס  ללא  עומדת  בלסבוס,  היא  אף  אלקאיוס,  של  זמנו  בת  סאפפו, 
והעזה  פנימה  ללבה  שהאזינה  משום  דווקא  מוסרי  מופת  היא  הלנה  בעיניה  הלנה. 
שלה  אהבתה  את  הלנה  של  למעשיה  ממשילה  סאפפו  המוסכמות.  את  לנפץ 

הגאה... הלסבית  של  מאהובותיה  אחת  הנראה  ככל   – לאנקטוריה 

ר ֲאׁשֶ ִהיא  זֹו  ָהְיָתה  ֵהן  י  ּכִ
ֳאָרּה ּתָ יִפי  ּבִ ָעְלָתה 

ם, ּלָ ּכֻ מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ַעל 
ְעָלּה ּבַ ֶאת  ה  ְטׁשָ ּנָ ׁשֶ ֶהֶלָנה, 

ֱאנֹוׁש, ְבֵני  ּבִ ָהָאִציל 
ִמְפָרׂש ְסִפיַנת  ּבִ ָטה  ְוׁשָ

ְטרֹוָיה, ֶאל  ּוף  ּשׁ ּכִ ֲאחּוַזת  מֹו  ּכְ

 Greek Lyric 1: Sappho and Alcaeus. D. A. Campbell (ed.). harvard .מקטעים ששרדו משירתו של אלקאיוס   .19
.University Press, Cambridge, 1986
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ְיָלֶדיָה, הֹוֶריָה,  ֶאת  ת  נֹוֶטׁשֶ
לֹום.20  ׁשָ ת  ְרּכַ ּבִ לֹא  ּבְ

מבקש  השביעית,  המאה  מן  סיציליה  איש  משורר   ,Στησίχορος  – ְסֵטִסיכֹורֹוס 
לנקות את הלנה מכל אשם בטענה שתיאורו של הומרוס באיליאדה שגוי מיסודו, 
וכי  בספרטה,  בנה  ואת  בעלה  את  נטשה  לא  מעולם  התואר  יפת  העלמה  כי 
מקטע  מצטט  בפדרוס  אפלטון  רפאים.  רוח  אך  היא  מתאר  שהומרוס  הגבירה 

שירו: מתוך 

ר: ְוִעּקָ ָלל  ּכְ ָנכֹון  ֵאינֹו  ר  ַהְמֻסּפָ
ׁשֹוִטים ַהּמְ ְסִפינֹות  ּבִ ִהְפַלְגּתְ  לֹא  ֵמעֹוָלם  ֶהֶלָנה, 

ֵמעֹוָלם.21 את  ּבָ לֹא  ְטרֹוָיה  ְוֶאל 

הלנים  והנשים,  הגברים  של  נפשם  שנואת  היא  הלנה  לאוריפידס,  טרויה  בנשות 
טרויה,  בחורבן  הלנה  את  קסנדרה  מאשימה  אמה  עם  בדו־שיח  כאחד.  וטרויאנים 
בחברתו  מרצונה  נמלטה  אם  כי  נחטפה  לא  הלנה  הרווחת,  לדעה  שבניגוד  וטוענת 
אותו  אולם  אלקטרה.  במחזהו  בתה,  עם  בדו־שיח  קליטמנסטרה  גם  כך  פריס.  של 
מרבב,  אותה  מנקה  הוא  הגיבורה,  דמות  את  כליל  ישנה  הלנה  במחזהו  אוריפידס 

רפאים. רוח  נשלחת  טרויה  ואל  סטסיכורוס,  של  רעיונו  את  נוטל 
מכאן  העלילה,  של  עיקרה  הסתם  מן  מתרחשת  ובו  קרב  שדה  היא  איליאדה 
האלות:  של  חלקן  רב  מנגד  אולם  פעיל.  חלק  בו  נוטלות  אינן  תמותה  בנות  שנשים 
של  הכולל  במערך  שחלקן  לטעון  מוגזם  זה  יהיה  לא  וארטמיס.  תטיס  הרה,  אתנה, 
אלא  האלמוות,  בני  מֶקרב  הזכרים  של  מזה  נופל  שאינו  בלבד  זו  לא  הקרבות  זירת 
תחכומה  לעומת  אולם  ובעצמו,  בכבודו  המלחמה  אל  הוא  ארס  עליו.  עולה  אף 
מכוח  הפועל  ונמהר  ַאלים  פרימיטיבי  בריון  של  דמות  לובש  ארס  אחותו  אתנה  של 

טווח.  ארוך  שיקול  כל  ונעדר  רגע  בנות  גחמות 
ופוסידון אף הוא אינו עולה על ארס בחוכמתו. מה שמעניין את אל האוקיינוסים 
כשאיריס  כך  ושעל.  צעד  כל  על  אותו  המדריכה  בזאוס  קנאתו  הוא  ארץ"  "המרגיז 

צרותיו:  את  באוזניה  לתנות  הזדמנות  מוצא  הוא  בשליחות,  אליו  באה 

ם,  ְמַאּיֵ ָעַלי  כַֹח  ּבְ ִאם  הּוא,  דֹול  ּגָ ׁשֶ ָכל  ּכְ לֹו,  "ֲאבֹוי 
סֹוֶבֶלת. ַעת  ַהּדַ ֵאין  ָבָריו  ּדְ מֹוהּו,  ּכָ מֹוִני  ּכָ ׁשֶ ָעַלי 

ְוֵריָאה, ְקרֹונֹוס  ל  ׁשֶ ֵניֶהם  ּבְ ָהִיינּו,  ֵהן  ַאִחים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ

לשיר במלואו ראו את שירה של סאפפו "היופי הוא בעיני המתבונן" פרק נספחים בכרך ב'.   .20
.M. Davies, Poetarum Melicorum Graecorum Fragmenta (PMGF) vol. 1, Oxford 1991   .21
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ִתים. ַהּמֵ עֹוַלם  ַעל  ל  ַהּמֹוׁשֵ ְוָהֶדס  ֲאִני  ֶזאּוס, 
ַמְמַלְכּתֹו. ֶאָחד  ְלָכל  ֶנְחַלק,  נּו  ּתֵ ָלׁשְ ׁשְ ין  ּבֵ ַהּכֹל 

ָהָאפֹר, ם  ַהּיָ ֶחְלִקי  ּבְ ָנַפל  ֵהַטְלנּו  ׁשֶ ּגֹוָרל  ּבַ
אֹול, ְ ַהּשׁ י  ַעְרִפּלֵ ֶאת  ָהאֶֹפל,  ֶאת  ִהְגִריל  ָהֶדס 

ְוָעָנן.  ַצח  ֶאֶתר  ּבְ ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ָזָכה  ְוֶזאּוס 
ו, ַיְחּדָ נּו  ּתֵ ָלׁשְ ׁשְ ַנֲחַלת  ֵהם  ְוָהאֹוִליְמּפּוס  ָהָאֶרץ  ַאְך 

 (194-185 )ט"ו,  לֹו..."      פּוף  ּכָ י  ֵאיֶנּנִ ַוֲאִני 

כקליפת  אותה  מעניינים  פוסידון  של  ותסכוליו  לדרכה  הממהרת   – איריס  וכאשר 
הוא  כי  נקבע  זאוס  של  הרם  מעמדו  וכי  עולם,  של  דרכו  זה  כי  לו  משיבה   – השום 
ָבר  ַהּדָ ְוִנְמָהר  ַמר  זֹאת  ַלְמרֹות  "ַאְך  ומוסיף:  פוסידון  עמה  מסכים  האחים,  בין  הבכור 

 .(208( ְורּוִחי..."  י  ְלִלּבִ
אולם אין ספק כי שיאו של הפער בין הזכר שדעתו רופסת לבין הנקבה השנונה 
אותו  לנצל  מבקשות  שתיהן  ותטיס.  הרה  עם  זאוס  ביחסי  לביטוי  בא  והממולחת 
הנואף  של  במקרהו  ביותר  היעיל  האמצעי   – בגופן  זאת  עושות  ושתיהן  לצורכיהן, 
אולם  האלים,  אבי  של  חסדו  מבקשי  בקרב  כמקובל  ברכיו,  את  לופתת  תטיס  הזקן. 
היא  כניעה  סמל  משהיא  שיותר  הגוף  בשפת  לביטוי  בא  המובהק  הארוטי  ההיבט 

22 הסנטר:  דגדוג  בתוספת  פיתוי  של  חיבוק 

יו, ְרּכָ ּבִ ֶאת  מֹאָלּה  ׂשְ ּבִ ָקה  ְוִחּבְ ָהֵאָלה  ְלִצּדֹו  ָבה  ָיׁשְ
(501-500 )א',  ָהָאדֹון,      ַסְנֵטר  ּבְ ְוָנְגָעה  ְיִמיָנּה  ַיד  ֶאת  ָחה  ּלְ ְוׁשִ

בציורו  אנגרה  דומיניק  ז'אן  היה  המעמד  של  הארוטי  ההיבט  את  היטב  שלכד  מי 
זה(.  בכרך  האיליאדה  של  א'  לספר  איור  )וראו 

הרה,  של  במקרה  סוער  מין  לחגיגת  הופך  תטיס  של  במקרה  הארוטי  הרמז 
את  לנטרל  תוכל  בו  זמן  לפרק  זקוקה  הרה  האלים.  אבי  של  חיקו  ואשת  אחותו 
את  מפתה  היא  שכך  כיוון  הקרב.  בשדה  האכאים  תבוסת  את  למנוע  מנת  על  זאוס 
ומבצעת  עפעפיו  על  שינה  מטילה  האלים,  לאבי  כיאה  מין  סערת  ולאחר  בעלה, 

זממה. את 
אם  היא  ואחת   – גבר  בו  אחד  מקרה  ולּו  אין  כולה  שבאיליאדה  לציין  הראוי  מן 
על  להערים  – מבקש  האולימפוס  דרי  על  או  העולם של מטה  שוכני  עם  נמנה  הוא 

ביצירה.  הנקבות  אחת 
ההגדרה  מן  מאוד  רחוקות  האולימפוס  מן  שהגבירות  בלבד  זו  לא  כן,  כי  הנה 

)להרחבה ראו הערות לספר י"ד בפרק עיקרי הספרים).  .22
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בת  של  ממעמדה  הנעדרת  סגולה  כל  המוחלט.  היפוכה  שהן  אלא  אפלטון,  שאצל 
נמנית  פיזי,  וכוח  תנועה  חופש  בגבר,  תלות  העדר  גמורה,  עצמאות  מצויה:  אתונה 

אלו.  גבירות  של  סגולותיהן  עם 

הגורל בידי האישה
לזה  מעבר  הרבה  ואולם   – טרויה  ממלחמת  מונח  לשאול  אם   – הטקטית  ברמה  כך 
איש  תמותה  בני  מלחמות  של  הארציות  הזוטות  מעל  גבוה  האסטרטגית.  ברמה 
הנגזר,  הגורל  ניצב  האולימפוס,  במרומי  האלמוות  בני  לגחמות  מעל  ואף  ברעהו, 
הטווה  קלוטו,  האדם:  גורל  את  החורצות  גבירות  שלוש  של  הבלעדית  נחלתן  והוא 
בן  של  חייו  משך  את  וקובעת  גורל  המפילה  לכסיס,  היוולדו;  מיום  האדם  חיי  את 
יסוד  ״מונחי  ראו  )להרחבה  יומו  בבוא  חייו  פתיל  את  המנתקת  ואטרופוס  התמותה; 

באיליאדה״(.
אותו  ומנצלת  ממנו  שנונה  היא  האישה,  מרחם  המגיח  זה  הוא  הגבר  כן,  כי  הנה 
עם  מותו.  וקובעת את שעת  גורלו  הגוזרת את  זו  היא  ולבסוף  חייהם,  בימי  לצרכיה 
הקרב,  בשדה  להתרוצץ  לו  המניחה  זו  היא  בהמתו,  נפש  צדיק  שיודע  כיוון  זאת, 

מאומה.  לא  על  מהומה  ולהקים  ולהיקטל  לקטול  ולחרף,  לזעוק  בחרב,  לנפנף 
אכן  מנו  שדברי  ונניח  לאפלטון  הדיאלוגים  מתוך  המובאה  אל  לפיכך  נשוב  אם 
פני  הם  כך  שלא  הרי  ובעירו,  בזמנו  חברתית  מציאות  של  נאמנה  תמונת  מציגים 

והמיתולוגי.  הספרותי  בהיבט  הדברים 

��

שיקולי תרגו� – או: "כיעור רב דמיו� או יופי בוגד"

של  סגולותיו  בארבע  ניחן  וראשונה  בראש  להיות  הומרוס  של  מתרגמו  על 
הן   – ומובן  ישיר  להיות  עליו  במלאכתו;  זריז  להיות  עליו  המקורי:  המחבר 
להיות  עליו  כאחד;  ובניסוח  בתחביר  קרי:   – בביטוין  והן  רעיונותיו  בפיתוח 
יחד.  גם  וברעיונות  במעשים  קרי:  מחשבתו,  במהות  ופשוט  ישיר  תמיד 

נפש.23 אציל  להיות  עליו  ולבסוף, 

המבקר  של  תפיסתו  את  לתמצת  ואם  הרביעית,  לסגולה  צניעות,  מטעמי  נניח,  אם 
הבריטי הדגול בלשון מטפורית פחות, דומה שניתן יהיה לסכם ולומר שעל מתרגמו 

 Matthew Arnold, 'On Translating Homer' (Oxford Lecture, 1861) in Lionel Trilling (ed.) The ,מתיו ארנולד   .23
.Portable Matthew Arnold viking Press, New York 1956
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ערכיה  על  לוותר  מבלי  זאת  אולם  ונגיש,  בהיר  נוסח  לקורא  להגיש  הומרוס  של 
והוא  לקורא  בזאת  המוגש  בתרגום  לנהוג  ביקשתי  כך  השירה.  לשון  של  הבסיסים 

בידי.  עלתה  המשימה  אם  שישפוט  זה 
שמציינת  כפי  היטב,  מוגדרים  גבולות  שני  בין  נע  התרגום  הכול  ככלות  אחרי 
קרוצ'ה  בנדטו  של  מחץ  משפט  בוגד",  יופי  או  דמיון  רב  "כיעור  הפרק  כותרת  זאת 
בסוגיית  גתה  של  הנודע  האפוריזם  את  המתמצת   ,1901 משנת   estetica בחיבורו 
היא  הלא  נאמנה  ואם  בוגדת,  היא   – יפה  היא  אם  כאישה.  כמוהו  "התרגום  תרגום: 
ויכוח על כך שתרגום "נאמן", קרי "מילולי" יהיה "מכוער",  מכוערת." דומה כי אין 
התרגום  את  הופך  היעד  לשפת  המקור  שפת  בין  הבסיסי  השוני  שכן  כושל,  קרי: 
כנפי  על  הנישאת  פרשנות  שהוא  תרגום  גיסא,  מאידך  לשונית.  לפרודיה  המילולי 
דמיונו של המתרגם, המעבד את המקור ומתאים אותו לצרכיה הלשוניים והערכיים 
שהעיר  פסטרנק  בוריס  זה  היה  המקורי.  השיר  ערכי  את  יאבד  היעד,  שפת  של 
בעיני.  חן  מצא  לי  ששלחת  השיר  "אכן  לגרמנית:  שיריו  ממתרגמי  לאחד  בהומור 

פעם."  חיברתי  עצמי  שאני  שיר  לי  מזכיר  שהוא  גם  מה 
עיבוד  אחת  ובעונה  בעת  שהוא  לעברית  תרגום  של  האולטימטיבית  הדוגמה 
לעורב  ז'בוטינסקי  זאב  של  תרגומו  הוא   – זה  במקרה  האנגלי   – המקור  של  וגיור 
של  המושלמת  והפרוזודיה  הלשוני  הברק  בקסם  הנשבים  הקוראים  פו.  א.א.  של 
והנעדרים  העברי  בנוסח  שזר  שהמתרגם  וערכים  לתכנים  לב  שמים  לא  התרגום, 
עולה  אף  ז'בוטינסקי  של  שהגבירה  ייתכן  כן,  כי  הנה  האנגלי.  המקור  מן  כליל 

הגברת.24  אותה  לא  זו  אולם  פו,  של  זו  על  ביופייה 
קרוצ'ה  ציין  אותם  הקטבים  שני  של  הרחב  במנעד  אפוא  נע  שירה  תרגום 
הנחת  אולם  האפשרי".  "אמנות  בבחינת  הוא  התרגום  זה  ובמובן  לעיל,  במשפטו 
תרגום  של  במקרה  מיוחד  אופי  לובשת  השירה,  תרגומי  רוב  על  החלה  זו  יסוד 
המתנגשים  היבטים  בשני  זאת  המובהק.  ביטויה  היא  האיליאדה  אשר  מופת  יצירת 

בשני. האחד 
איננה  גיסא המדובר בטקסט קאנוני שיש להגישו במרב הדיוק. האיליאדה  מחד 
חריזה  של  סדום  במיטת  המתייסרת  רומנטי  משורר  של  השסועה  לנפשו  ביטוי 
יחליט   – היעד  שפת  לדרישות  הכפוף   – המתרגם  אם  יקרה  לא  אסון  וכל  מדויקת, 
כל  ועם  התנ"ך,  את  בתרגומו  לפרש  דעתו  על  יעלה  לא  איש  אך  ושם.  פה  לשנות 
ההבדלים הרבים, כלל זה חל גם על האיליאדה. מאידך גיסא, בכל תולדות הספרות 
היום, החל במבנה התחבירי של הלשון  יותר מאיתנו  פיוטית הרחוקה  יצירה  לך  אין 

להרחבה על הנושא ולניתוח תרגומו של ז. ז'בוטינסקי לעורב, ראו את מאמרי לאסתטיקה של תרגום שירה, שבעה    .24
שערי שירה, כרך ב' הוצאת תמוז, 2005. 
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האיליאדה  מתרגם  על  פרוזודיה.  בכללי  וכלה  החומר  בתרבות  עבור  הקדומה, 
אורכה  את  להוסיף  יש  אלה  ועל  אילוצים,  חסר תקדים של  במערך  אפוא  להתמודד 
אלף   130 ספרים.  ב־24  שורות  אלף  כ־16  פני  על  הנפרשת  היצירה  של  ההיקף  רב 

פרוזה.  עמודי  מאות  חמש  בן  כרס  עב  לכרך  ערך  שווה  בקירוב,  מלים 
אם נוסיף על אבני הנגף שצוינו לעיל את העובדה כי האיליאדה גדושה בתמונות 
התרגום  עבודת  במהלך  כי  פלא  זה  אין  ומפוהק,  חדגוני  ברצף  עצמן  על  החוזרות 
הראשון  המתרגם  שטולברג,  פרידריך  של  קריאתו  את  אחת  לא  פלטתי  המתישה 
 O, lieber Leser, lerne Griechisch und wirf  (1778) לגרמנית:   האיליאדה  של 
את  והשלך  יוונית  למד  יקר,  קורא  "הו,  קרי:   ...  meine Übersetzung ins Feuer

לאש." תרגומי 
בו  והאופן  האיליאדה,  בתרגום  הכרוכות  הרבות  הסוגיות  מבין  אחדות  להלן 

עמן.  להתמודד  ביקשתי 

פרוזודיה 
הטעמות  שש  בת  שורה  דקטילי.  הקסמטר  הוא  האיליאדה  של  הפרוזודי  המבנה 
במשקל דקטילי. הדקטיל, הוא תיבה בת שלוש הברות, הראשונה מוטעמת דוגמת: 
לעברית,  כליל  זר  החביב  המשפט  בא״.  יענק׳לה  כי  יען  מיידלה,  חנ׳לה  נא  ״קומי 
של  שיקולו  מכאן  האשכנזית:  ההברה  את  תואם  אולם  המכריע,  ברובה  המלרעית 
"רבות  אשכנזית:  בהברה  היצירה  תרגום  ידי  על  הדקטיל  על  לשמור  טשרניחובסקי 

הדס".25  ירכתי  אל  השליך  עצומות  נפשות 
בלתי  מאבק  ידרוש  הדבר  אולם  אמנם,  אפשרי  ספרדית  בהברה  התרגום 
לוויניום  אל  ראשון  הוא   – וגיבור  אשיר  "נשק  במשפט:  ההטעמה  במיקום  פוסק 

הגיע".26
קיימים מספר הבדלים המקלים  ללטיני  היווני  בין הדקטיל  כי  לציין  יש  זאת  עם 

לעברית.  מלטינית  המתרגם  על 
של  הדקטילי  למלעיל  המלרעית  העברית  את  להכניע  האם  אפוא  היא  השאלה 
שימוש  לעשות  או  המקורית,  הפרוזודיה  על  ולשמור  לנסות  ובכך  הקדומה  היוונית 
השוטפת,  הקריאה  על  יקשה  הראשון  המקרה  היעד.  שפת  של  הלשוני  במבנה 
"המשקל  סגולת  על  יוותר  השני  המקרה  הנקרא.  הבנת  על  אף  מסוימת  ובמידה 

האפית.  בשירה  ברזל  צאן  נכס  שהוא  ההומרי" 
לשפות  האיליאדה  בתרגומי  בשנים  מאות  זה  נצבר  בנושא  שהניסיון  מאחר 

(איליאדה, שיר ראשון, 3( תרגום שאול טשרניחובסקי. הוצאת עם עובד, 1987.   .25
השורה הפותחת את אינאיס לוורגיליוס בתרגומו של שלמה דיקמן, מוסד ביאליק 1962.   .26
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להניח  שסביר  מאחר  אחרים.  של  ממלאכתם  ללמוד  יהיה  הדין  מן  האירופיות, 
שהלשון הזרה המשותפת לרוב הקוראים היא אנגלית, מעניין יהיה לבחון כיצד נהגו 

הומרוס.  תרגומי  בסוגיית  הבריטים 
 2000 שנת  מתחילת  לאנגלית.  פעמים   )!71( ואחת  שבעים  תורגמה  האיליאדה 
תרגום  או  תרגומים   24 אור  ראו  העשרים  במאה  תרגומים.  ארבעה  אור  ראו  בלבד 

שנים.  ארבע  בכל 
ויתר  ה־17,  המאה  בראשית  צ'פמן  ג'ורג'  של  מקולמוסו  הראשון,  בתרגום  כבר 
על  המקודש  המשקל   – יאמבי  בפנטמטר  ותרגם  המקורי  המשקל  על  כליל  המחבר 

ימינו.  ועד  צ'וסר  מאז  האנגלית  השירה 
לא זו בלבד שאיש לא ביקר את צ'פמן על סטייתו מן הפרוזודיה המקורית, אלא 
וכלה  קולרידג'  בס.ט.  החל  ומי,  המי  כל  מפי  מפליגות  לתשבחות  זכה  שהתרגום 
 On הנודע:  לצ'פמן את שירו  ג'ון קיטס כאשר הקדיש  הגדיל לעשות  בת.ס. אליוט. 
הפואמה  שהפציע.  חדש  כוכב  בו  הרואה   ,First Looking into Chapman's Homer

במילים... פותחת  הנאה 

ָזָהב, ְמחֹוזֹות  ין  ּבֵ י  ׁשֹוַטְטּתִ ַרּבֹות 
ָהָדר,  ּוַמְמְלכֹות  ָנאֹות  ֲאָרצֹות  רֹוֶאה 

ֲעָרב, ַהּמַ י  ְלִאּיֵ ָסִביב  ט  ְוׁשָ ַמְפִליג 
ָעָבר.  ְמׁשֹוְרֵרי  רּו  ׁשָ ְלָאּפֹולֹו  ם  ׁשָ

ָעָליו י  ּכִ ִלי  ָאְמרּו  ָיַדִים,  ְרַחב  ָמחֹוז 
ַצח,  ַהּמֵ ֲחרּוׁש  ַלט,  ׁשָ ֵקן  ַהּזָ הֹוֶמרֹוס 

יָריו,  ׁשִ ּבְ ַמן  ְלֶצ'ּפְ יב  ַמְקׁשִ ה,  ַעּתָ ַרק  ַאְך 
ַצח.  ַהּנֶ ֲאִויַרת  ֶאת  י  ְמּתִ ָנׁשַ ָלִראׁשֹוָנה 

ָרִקיַע  ֵמי  ׁשְ ּבִ ָהלּום  יט  ַמּבִ ּכְ י  ּתִ ַחׁשְ ָאז 
ִהְבִקיַע... ַמְסלּולֹו  ּבְ ָחָדׁש  ּכֹוָכב  ְלֵעת 

1675 המבטל אף הוא את המשקל  )hobbes( משנת  כך גם תרגומו של תומס הובס 
היאמבים:  עשרת  של  הברזל  כלל  מפני  ההומרי 

O goddess sing what woe the discontent
Of thetis’ son brought to the greeks; what souls
Of heroes down to erebus it sent,
Leaving their bodies unto dogs and fowls;
Whilst the two princes of the army strove,
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King agamemnon and achilles stout.
That so it should be was the will of jove,

במאה  ביותר  המפורסם  התרגום   ,)Pope( פופ  אלכסנדר  של  המחורז  תרגומו  גם  כך 
ה־18. 

The Wrath of Peleus' Son, the direful Spring
Of all the Grecian Woes, O Goddess, sing!
That Wrath which hurl'd to Pluto's gloomy reign
The Souls of mighty Chiefs untimely slain;
Whose Limbs unbury'd on the naked Shore
Devouring Dogs and hungry vultures tore.
Since Great Achilles and Atrides strove,
Such was the Sov'reign Doom, and such the Will of Jove.

זכתה,  למקור,  יחס  כל  הנעדרת  פרוזודית  חירות  לעצמו  נוטל  המתרגם  בה  המגמה 
רוברט  נאחז   ,1960 משנת  בתרגומו  העשרים.  במאה  מדרגה  לקפיצת  לציין,  למותר 
את  התואם  פנימי  משקל  ובונה  האישי,  בטעמו  הבריטי,  הקלאסיציסט  גרייבס, 

למקור:  קשר  כל  הנעדר  אך  אוזנו, 

Sing, MOUNTAiN GODDeSS, sing through me
That anger which most ruinously
inflamed Achilles, Peleus’ son,
And which, before the tale was done,
had glutted hell with champions—bold, 
Stern spirits by the thousandfold;
ravens and dogs their corpses ate.
For thus did ZeUS, who watched their fate…

בדוכני  והן  הביקורת  מפי  הן  רבתי,  להצלחה  שזכו  האחרונים  התרגומים  אחד 
 27.1997 משנת  לומברדו  סטנלי  של  זה  היה  המכירות, 

Sing, Goddess, Achilles' rage, 
Black and murderous, that cost the Greeks 

.iliad – Book by homer, Stanley Lombardo; hackett Publishing Company, 1997   .27
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incalculable pain, pitched countless souls 
Of heroes into Hades' dark, 
And left their bodies to rot as feasts 
For dogs and birds, as Zeus' will was done.

האמריקאי,  ג'ונסטון  איאן  הוא  הפרוזודית  המתרגם  בחירות  לכת  שהרחיק  מי 
 .2007 משנת  בתרגומו 

Sing, Goddess, sing of the rage of Achilles, son of Peleus –
that murderous anger which condemned Achaeans
to countless agonies and threw many warrior souls
deep into hades, leaving their dead bodies
carrion food for dogs and birds –
all in fulfilment of the will of Zeus.

קשר  כל  הנעדרות  שורות  מחבר  שהוא  בלבד  זו  ולא  לכת,  מרחיק  אכן  ג'ונסטון 
השורה  עצמן.  לבין  בינן  פרוזודית  זיקה  גם  נעדרות  שהן  אלא  המקורי,  המשקל  אל 
למותר  הברות.  בשבע  מסתפקת  והחמישית  הברות   16 פני  על  משתרעת  הראשונה 
נותר  לא  שלמעשה  ומכאן  ההקסמטר,  גם  מושמט  הנעלם  לדקטיל  שבנוסף  לציין 
זכר לערכים הפרוזודיים של האפוס ההומרי. יתרה מזאת, אין בחלוקה לשורות שיר 

בפרוזה. תרגום  למעשה  שזהו  העובדה  את  להסתיר 

Sing, Goddess, sing of the rage of Achilles, son of Peleus – that murderous 
anger which condemned Achaeans to countless agonies and threw many 
warrior souls deep into hades, leaving their dead bodies carrion food for 
dogs and birds –  all in fulfilment of the will of Zeus.

אל  והשוואתן  לעיל  שהבאתי  הפתיחה  שורות  שבע  של  המייצג  במדגם  נוסף  מעיון 
באורכו  עולה  נמצא שהתרגום  אותו התוכן,  המקור המסתפק בחמש שורות להבעת 
הנה  הומרוס.  המקורי של  המבנה  על  העדר שמירה  מכאן  המקור.  על  ניכרת  במידה 
18 אלף  כי כן ארוך תרגומו של ג'ונסטון מן המקור ב־15% בקירוב ומתפרס על פני 

המקור.  של  שורות   15,693 לעומת  ומעלה  שורות 
המתרגם  חירות  של  הסגולי  בהיבט  לדון  מטה  החתום  של  מעניינו  זה  אין 
כל  על  ההומרית  המורשת  לעיל.  שהובאו  המתרגמים  מן  אחד  כל  לעצמו  שנוטל 
שלטון  תחת  הייתה  בקירוב  שנים  מאתיים  שבמהלך  לאחר  ודקויותיה,  היבטיה 
התרגום  מסכת  לכך  ועדה  ועניין,  דבר  לכל  אנגלוסקסי  ענף  עתה  היא  גרמני, 
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המתרגם  של  מזכותו  שלא  ובוודאי  מעניינו  אפוא  זה  אין  בהיקפה.  המדהימה 
של  העשרים  משנות  היצירה  של  אחד  בודד  תרגום  היודעת  לשון   – לעברית 
בטענות  לבוא  ימינו,  של  לעברית  מעטה  לא  במידה  זר  הוא  וגם  הקודמת,  המאה 
לכת  להרחיק  האומץ  בי  היה  שלא  להודות  עלי  זאת,  עם  לאנגלית.  למתרגם 
שפת  לדרישות  כליל  ההומרי  המשקל  את  ולשעבד  לאנגלית  המתרגם  של  בדרכו 
קרי:  ואנאפסט,  ביאמב  הדקטיל  את  החלפתי  ביניים.  בדרך  אפוא  בחרתי  היעד. 
אך  אלתרמן.  של  שירתו  את  וראו  לשוננו,  את  היטב  המשרתים  אנטידקטילוס, 
הנדיב  היריעה  רוחב  את  ההומרי  לאפוס  המעניק  ההקסמטר  על  לשמור  ביקשתי 
המבואות,  בפרקי  פעמים  וכמה  כמה  שצוין  כפי  זאת,  עם  אפית.  לשירה  והראוי 
על  תרדמה  להפיל  עלול  קבוע,  משקל  על  ישמור  אם  היצירה,  של  המופלג  ההיקף 
זה  באופן  אחד.  דגש  הוספתי  או  החסרתי  שורות  למספר  אחת  שכך,  כיוון  הקורא. 
בניסיון  זאת,  המוזיקלית.  החדגוניות  את  הקוטע  קצבי,  דיסוננס  עין  להרף  מתחולל 
מכנה  וילקינסון,  ל.פ.  אובידיוס,  שירת  של  החוקרים  מבכירי  שאחד  ממה  להימנע 

דחוס״.28 ריקודים  אולם  של  "תחושה 
חמשת  של  הקצר  המייצג  במדגם  המעיין  התרגום.  דיוק  סוגיית  גם  מכאן 
מרחיקת  בפרשנות  אחת  לא  הגובלים  מהותיים  הבדלים  יזהה  לאנגלית  התרגומים 
לכת או תוספות הנעדרות מן המקור. זאת, אם משום שהמתרגם זקוק להם לבניית 
המפרש  חוקר  הנו  שהמתרגם  משום  או  פופ  אלכסנדר  של  במקרהו  כגון  חרוז 

גרייבס.  ר.  של  מקרהו  את  וראו  ההומרי,  הטקסט  את  בתרגומו 
זאת   עם  אפשרי.  בלתי  הוא  מדויק  תרגום  זה,  פרק  של  בתחילתו  שצוין  כפי 
ביקשתי שלא להרחיק לכת מעבר למינימום שגובים כללי הפיוט ושפת היעד. להלן 
היעד. שפת  אילוצי  במסגרת  ותרגומם  במקור  הפתיחה  שורות  של  מילולי  תרגום 

ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָאִכיֶלס  ַזַעם  ַעל 
ָהֵאִלים ת  ּבַ יִרי,  ׁשִ ֶלאּוס  ּפֶ

Μηνιν αϜειδε Θεά Πηληϊαδεω Αχιλῆος 

אכילס פלאוס  בן  של  אלה  שירי  זעם  על 

ֲחרֹונֹו  הֹוִריד  ׁשֶ ן  ַהֻחְרּבָ ְוַעל 
ָהָאָכִאים י  ָראׁשֵ ַעל 

ουλομενην ἥ μῡρί' Αχαιoῖς αλγε' εθηκε 

מספור רבים  אכאים  על  הוריד  שאסון  המחריב 

ִליְך  ִהׁשְ ָהֶדס  ֶאל  ֵעת 
ְספֹר ְלֵאין  ֵלב  י  ַעּזֵ לֹוֲחִמים 

πολλὰς δ' ιφθῑμους ψῡχὰς ΑϜιδι προϊαψεν
השליך להדס  מרובות  און  רבות  נשמות 

ַמֲאָכל  ָרם  ׂשָ ּבְ ֶאת  ָנַתן 
ַמִים ָ ַהּשׁ ּוְלעֹוף  ִלְכָלִבים 

ἡρωων αυτοὺς δε Ϝελωρια τευχε κυνεσσιν
לכלבים שלל  היו  גופותיהם  גיבורים,  של 

 L P Wilkinson, Ovid Recalled,  .בביקורת שמתח על תרגומי אובידיוס לאנגלית במשקל המקורי, המיותר לדעתו"   .28
.Bristol Classical Press, 2007
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ַלם.  ִנׁשְ ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ֶחְפצֹו  ְך  ּכָ
ר ֲאׁשֶ ּכַ ָבר  ַהּדָ ֵהֵחל 

οιωνοῖσι τε πᾶσι · Διὸς δ' ετελειετο βουλή 

זאוס של  רצונו  נמלא  כך  ולכולם.  לעופות 

ין  ּבֵ ַאְכָזר,  ַח  ִהְתַלּקֵ ִריב 
ַאְטֶרְוס ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון 

εξ οὑ δη τα πρωτα διαστητην ερισαητε
לריב החלו  שהשניים  הרגע  מן  הדבר  התחיל 

ן  ּבֶ ְוָאִכיֶלס  ָאָדם,  ַעל  ַהּמֹוֵלְך 
ָהֵאִלים מּות  ּדְ

Ατρεϊδης τε Ϝαναξ ανδρῶν και δῑος Αχιλλεύς
האלוהי ואכילס  הלוחמים  מלך  אטרווס  של  בנו 

האפיתטי�

שוכני  הם  אם  בין   – לדמויותיו  בעיקר  הקדום,  המחבר  שמעניק  והתארים  הכינויים 
ספינות  דוגמת  לעצמים  גם  אך   – תמותה  בני  עם  נמנים  הם  אם  ובין  האולימפוס 
לאחד  זה  באופן  והופכים  ביצירה  פעמים  אלפי  עצמם  על  חוזרים  נשק,  וכלי 
נושא  שהיא  לדמות  ריאליסטית  משמעות  מעניק  האפיתט  בסיפר.  המוטיבים 
על  פריטה  בליווי  בעל־פה  העלילה  את  המגיש  היווני,  לּפרֹוסֹודֹוס  ומעניק  העלילה, 
מן  ניכר  בחלק  כן,  כמו  הדקטילי.  ההקסמטר  משקל  במסגרת  תמרון  מרחב  הלירה, 
פרק  ראו  )להרחבה  במקומו  בא  שאף  ויש  הדימוי  מן  חלק  הוא  האפיתט  המקרים 

במבואות).  ״הדימוי״ 
יפה  ייזכר אפולו מבלי שייצמד אליו אחד מתאריו של אל הקשת  לא  כן  כי  הנה 
קרונוס",  "בן  יהיה  זאוס  הכסף";  "בעל קשת  או  "היורה ממרחק"  יהיה  הוא  התואר. 
הזרועות";  "צחת  הרה  העין";  "חדת  תהיה  אתנה  העבים";  "מַכנס  הברקים"  "מטיל 

הלאה.  וכן  הערים"  מחריב  האדם,  "קללת  הוא:  כן  כשמו  המלחמה  אל  ארס, 
על  פלאוס"  "בן  או  רגליים"  "קל  הוא  אכילס  דומה.  המצב  התמותה  בני  בקרב 
מודגש  זה  באופן  שכן  באיליאדה,  בסיסי  כלל  היא  האב  שם  הצמדת  אביו.  שם 
אטרווס",  "בני  יהיו  ומנלאוס  שאגממנון  מכאן  המסופר,  נושא  של  המרומם  מוצאו 

וכו'.  פריאמוס״  ״בן  הקטור 
"מצביא  יהיה  אינאס  שוק";  מצחת  "חובשי  או  שיער"  "שופעי  יהיו  האכאים 
העמים";  ו"רועה  הסוסים"  "מרסן  הקטור  אנכיסס";  של  "בנו  או  הטרויאנים" 

וכו'. סבל"  "ידוע  או  תחבולות"  "רב  אודיסאוס 
"מרובות משוטים",  דוגמת הספינות שהן  גם על עצמים,  כאמור  יחולו  התארים 
"קעורות", "קלות" או "שחורות", המפליגות בים שהוא "כיין האפל". כלי המלחמה, 

הלאה.  וכן  בארד"  "זוהרים  יהיו  והקסדות  החניתות  ובעיקר 
להם  להעניק  אם  היא  באיליאדה,  האפיתטים  תרגום  בסוגיית  העולה  השאלה 
עצמו  על  החוזר  התואר  למשל  כך  פרשנות.  שהוא  תרגום  שמא  או  מילולי  תרגום 
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או   Διὸς הגיבור:  של  השמיימי  מוצאו  את  לציין  והבא  ביצירה  פעמים  ספור  אין 
θεοείκελ קרי: "אלוהי" בתרגום מילולי. הכוונה לשורת דמויות בני תמותה שמוצאם 
מי  קרי:   – ופריס  אודיסאוס  נסטור,  אגממנון,  אינאס,  אכילס,  דוגמת   – אולימפי 
בנות תמותה.  עם  אבי האלים  ניאופים של  תוצר  זאוס,  מזרע  העולם  לאוויר  שיצאו 
של  הממזרים  לאחד  מתייחס  זה  כאשר  בעברית  "אלוהי"  שהביטוי  לציין  למותר 

ובצדק.  העברית,  האוזן  את  יצרום  פגאני,  צלם 
זאת  עם  וכו'.  דמותו"  "אל  האלים",  דמות  "בן  כגון  בתחליפים  אפוא  בחרתי 
האל  של  הטעונה  המשמעות  מן  החופשי  נקבה,  בלשון  "אלוהית"  להשאיר  בחרתי 

הזכר. 

שמות. מקור או תרגו�

לתרגום.  ברורה  משמעות  נושאים  באיליאדה  המשנה  אלי  שמות 

אומרת:  רוחות,  שני  בין  מאבק  המתארת  ט"ז  בספר   765 שורה  למשל  כך 
ὡςδ 'Εὖρός τε Νότος τ' ἐριδαίνετον ἀλλήλοιϊν

בזה." זה  הנאבקים  ונוטוס  אורוס  "כמו  יהיה:  זו  לשורה  מילולי  תרגום 

בעיקרון  הדרום.  רוח  היא   Νότος  – ונֹוטֹוס  המזרח  רוח  היא   Εὖρός  – ֶאּורֹוס 
אפשרויות: שלוש  לעברית  המתרגם  בפני  עומדות 

טשרניחובסקי  ש.  עושה  כך  לרוחות.  עבריים  שמות  מתן  ידי  על  המקור  ביות  א. 
בתרגומו:

נאבקים..." זה  עם  זה  כשהם  וקדים  לתימן  "משל   
מופיע  שהדבר  כפי  דרום",  ורוח  מזרח  "רוח  בנוסח  פרשנות  כדי  תוך  לתרגם  ב. 

אירופיות. לשפות  התרגומים  ברוב 
מֹוָתם  "ּכְ השלישית:  בחלופה  בחרתי  פירוש.  ולהוסיף  המקוריים  לשמות  להניח  ג. 

ׁשּו..."  ִיְתַנּגְ ְלֵעת  ָהרּוחֹות  ְונֹוטֹוס  ֶאּורֹוס  ּכְ

לציין שאין  למותר  היוונית.  מן המיתולוגיה  מוכרים  ברוב השמות הפחות  נהגתי  כך 
האפשר  ככל  לשמר  הוא  שביקשתי  מה  כל  הקודמות.  האפשרויות  בשתי  פסול  כל 
את ניחוח המיתולוגיה היוונית, שתאבד את ייחודה בתרגום מילולי או במתן תחליף 
Θάνατος ולא  Ὕπνος  ולא "אל השינה", תנטוס –  של שפת היעד. מכאן היפנוס – 

הלאה.  וכן  הזריחה,  אלת  ולא   Ἠώς  – אאוס  המוות",  "אל 
תטיס  את  המלוות  הנראידות  שבע  של  לשמותיהן  ביחס  בעיקר  בולטת  הסוגיה 
הקשורה  משמעות  בעלי  הם  במקור  שמותיהן  הים.  ממעמקי  אכילס,  של  אמו 
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 Γλαύκη, Θάλειά, Κυµοδόκη, Νησαίη, Σπειώ, ולסגולותיהן:  הטבעית  לסביבתן 
 .Θόη, Ἁλίη

ערפל,  מערה,  נאה,  אי  חיבוק,  זלף,  בוהק,  )בקירוב(:  יהיה  השמות  תרגום 
בתעתיק  המקוריים,  בשמותיהן  להניחן  העדפתי  זה  במקרה  אולם  ים.  קצף 
כך  אם  השאלה,  את  מעלה  היה  המשמעויות  תרגום  האפשר.  ככל  נאמן  עברי 
פירושו  אודיסאוס  שהרי  האיליאדה,  של  האחרים  גיבוריה  לא  מדוע  הנראידות 
"קרב  אנדרומכה:  עם",  "יגון  אכילס:  גייסות",  "חמת  מנלאוס:  זעם",  "נושא 

וכו'.  גברים" 

"הברית ההלנית" 

ברית ערי ההלנים שנתקבצה תחת פיקודו של אגממנון במלחמת טרויה זוכה לפירוט 
בבואו  אולם  סופו של הספר.  ועד   480 ב' של האיליאדה, החל בשורה  מדויק בספר 
משלושת  אחד  של  בשמות  שימוש  הומרוס  עושה  כולל  בשם  הברית  את  לכנות 
דנאים   ,Aχαιοί  – אכאים  באיליאדה:  הופעתם  סדר  פי  על  והם,  הבולטים,  הגייסות 
היא  לכך  הסיבה  הלנים.  או  יוונים  לא  לעולם  אך   ,Aργεῖοι  – וארגיבים   Δαναοὶ  –
העדפתי  לשימוש.  נכנס  טרם  הלנית"  "ברית  המושג  עצם  היצירה  חיבור  שבתקופת 
בין  להפריד  היה  הראוי  מן  המקרים  מן  שבכמה  הגם  המקור,  צורת  את  להשאיר 
השלושה.  מן  אחד  על  המפקד  המצביא  בשמו  נזכר  כאשר  זאת  הגייסות,  שמות 
שאינם  מי  אכילס,  מפקד  שעליהם  המירמידונים  גיסות  מקרה  הוא  היחיד  החריג 
העליון  המפקד  אגממנון,  את  מחרים  שמצביאם  זמן  כל  הקרב  בזירת  חלק  לוקחים 

ההלנית. הברית  של 

"מילי� על כנפיי�"

אחד הביטויים השגורים ביותר ביצירה מרובת הדיאלוגים הוא "מילים על כנפיים": 
במילים  דיבר)ה(  היא(  )או  "הוא  מילולי:  בתרגום   ."ἕπεα πτερόεντα προσηύδα"
הפנייה  את  במשהו  ומזכיר  באיליאדה  פעמים   55 עצמו  על  חוזר  הביטוי  מכונפות". 
המקראית "דיבר לאמור". ש. טשרניחובסקי בחר בתרגומו לעשות שימוש ב"אמרת 
נכון  אולם  ההומרי.  הביטוי  עם  אופן  באיזה  קשור  העברי  שהניב  ייתכן  ואכן  כנף", 
להיום ל"אמרת כנף" מובן של מטבע לשון רווחת, שגורה ומקובלת, בעוד שהומרוס 
ואת  הנושא  חשיבות  את  להדגיש  ברצונו  יש  כאשר  כנפיים  על  מילותיו  את  משגר 
קרוב  תרגום  אפוא  העדפתי  שגורה.  כנף"  "אמרת  של  הסימטרי  היפוכו   – דחיפותו 
בתוספת  לעתים  כנפיים(",  )או  כנף  על  דברו  "שיגר  דוגמת:  למקור,  האפשר  ככל 

לאנטנור:  פריס  משיב  למשל  כך  "לאמור". 
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ָער ַהּשֵׂ ְיַפת  ֶהֶלָנה  ּוַבַעל  ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ
ֵלאמֹר: ָבָריו  ּדְ ֶאת  ָנף  ּכָ ַעל  ר  ּגֵ ְוׁשִ ְלקֹוְדמֹו  יב  ֵהׁשִ

(357-355 )ז',  ְלָאְזַני...      ָנֲעמּו  לֹא  ָלל  ּכְ ָבֶריָך  ּדְ ַאְנֶטנֹור,  "ָאֵכן, 

תרבות החומר
העוגנות  לספינות  סמוך  וחפיר,  בחומה  אותו  ומקיפים  מחנם  את  מקימים  ההלנים 
ביצירה  ושוב  שוב  הנזכר  מחנה  אותו  של  אופיו  הוא  מה  היא  השאלה  הים.  לשפת 
עושה  בו  הביטוי  סוכות?  בקתות,  מאהל,  האומנם  למבנהו.  רמז  כל  נעדר  אולם 
אשר   κλινω יוצא  מפועל  הנגזר  עצם  שם  )קליסיי(,   κλισιη הוא:  שימוש  הומרוס 
פירושו הוא "להישען על". אך גם "לנוח" או "לרכון" )מעליו(, כלומר: מקום מנוחה, 
זאת מבלי להתייחס אל אופיו של אותו משכן הנועד למנוחת הלוחם. אין כל  אולם 
מידע  כל  לנו  שאין  מאחר  בנוי.  או  עשוי  הוא  מהם  לחומרים  ולא  לצורתו  לא  רמז 
באוהל  הבחירה  הספירה,  לפני  השני  באלף  המיקנים  צבאות  של  המחנות  מבנה  על 
של  משכנו  הוא  האחד  הכלל  מן  היוצא  העכשווית.  לאוזן  טבעית  אפוא  היא  ומאהל 
גופת  את  לחלץ  המבקש  פריאמוס  של  בואו  בעקבות  כ"ד  בספר  המתואר  אכילס, 

פריאמוס: את  מביא  ַאְרֵגיפֹוְנֶטס  הבלדר  בנו. 

ָאִכיֶלס. ל  ׁשֶ ְמעֹונֹו  ִלְמקֹום   ...
ֶלְך, ַלּמֶ יְרִמידֹוִנים  ַהּמִ ֵהִקימּו  ִמּדֹות  ַרב  ן  ּכָ ִמׁשְ
ִמּסֶֹבְך,  ִהְתִקינּו  ְוַגג  אֶֹרן  ֲעֵצי  ְרתּו  ּכָ ירֹות  ַלּקִ

ִביב, ִמּסָ יׁשֹור  ַהּמִ דֹות  ׂשְ ּבִ ָאְספּו  ׁשֶ ָהַרב  ב  ָהֵעׂשֶ ִמן 
ִנים ּנָ ְמׁשֻ מֹוטֹות  ֶפת  ֻמּקֶ ַחת  ְמֻרּוַ ָחֵצר  ּוְסִביבֹו 

 (454-449( ִריַח...  ּבְ ַעל  ִנְנָעל  ַער  ְוׁשַ ֶזה,  ֶאל  ֶזה  ָקרֹוב  ְנעּוִצים 

האיליאדה בעברית
היה,  שליח־ההשגחה  החדש,  העברי  המשורר  טשרניחובסקי,  שאול   ]...[
תולדותינו,  בכל  זולתו,  במי  לעברית.  הומרוס  את  לתרגם  בחיר־הבחירים, 
למדנות  החדשות;  ולשונות־אירוּפה  יוונית  ידיעת  הללו:  הסגולות  נמצאו 
)ובשירה  יושר־לב  לאגדות־קדומים...  קדמונית,  לשירה  חיבה  שקדנית; 
פשטות־ פירושה  )ובעבודת־תרגום,  פשטות־אופי  ישרות־מלאכה(;  פירושו 
הכרה  גדולה, שהיא  גורעת(; תרבות  ואינה  מוסיפה  כנות־מגע שאינה  גישה, 
עצום  ניסיון   – זה  ועם  לאנושיות;  אשר  הקלאסיים  האוצרות  עם  אינטימית 
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לרבדיה  הלשון  במכמני  שליטה  ותכנים,  משקלים  מיני  בכל  עברית,  בשירה 
ואופניה.29 

האנגלי  המקרה  כדוגמת   71 איננו  אירופה  בלשונות  האיליאדה  תרגומי  ממוצע 
זוכה  שנים  ל־20  אחת  שבממוצע  לקבוע  הפרזה  זו  תהיה  לא  אולם  הדופן.  יוצא 
חדש  לתרגום   – צפון  בירכתי  הפינים  ועד  בדרום  האיטלקים  מן   – המצוי  האירופי 
בגדולות:  ההולך  בתואר  להתהדר  ביקשו  לא  שמעולם  מי  הפולנים,  האיליאדה.  של 
תרגומים  וכן  העשרים,  במאה  שלמים  איליאדה  תרגומי  חמישה  ראו  הספר",  "עם 
עם  של  שפתו  לבין  הארצות  גויי  לשונות  בין  בכך,  די  לא  כמו  למכביר.  חלקיים 
כה  מערכות  שידוד  עברה  אחת  אירופית  שפה  לא  אף  מהותי.  הבדל  קיים  הסגולה 
אילו  שגם  מכאן  האחרונות.  השנים  וחמישים  במאה  העברית  שידעה  כפי  דרמטי 
ראינו חמישה תרגומים לעברית בפרק זמן זה, ספק אם היה די בכך על מנת לעקוב 
ועד  הי"ט  במאה  השפה  תחיית  מאז  העברית  שעברה  המפליגים  השינויים  אחר 
צל  המטילה  תופעה  בלבד,  אחד  תרגום  אלא  ראינו  לא  אך  היום.  של  הישראלית 

במחוזותינו.  תרבות  ערכי  על  כבד 
המשימה  את   1917 בשנת  טשרניחובסקי  ש.  עצמו  על  נטל  כאשר  כן,  כי  הנה 
הכבדה של תרגום האיליאדה, נעדר מידיו עולם לשוני ומלואו. כך במונחים להבעת 
וכלה  הקרב  בשדה  הלוחם  של  נשק  בכלי  החל  היצירה,  את  הגודשת  החומר  תרבות 
מידו  נעדרה  הים.  לשפת  היווני  המחנה  חומת  את  המקיף  החפיר  פרטי  בתיאור 
גיבורי האיליאדה באין ספור הדיאלוגים שהם מגלגלים ביניהם  לשון חיה ומדוברת. 
אינם עושים שימוש בלשון גבוהה ונשגבת. זו אמנם לשון מטפורית הכבולה באזיקי 
בהברה  בחירתו  ועניינית.  בהירה  פשוטה,  עצמה  השפה  אך  הדקטילי,  ההקסמטר 
היווני  הדקטיל  אל  יותר  קרוב  שהמלעיל  העובדה  מן  בהכרח  נבעה  לא  אשכנזית 
בסופו  תתגבש  ההברות  מן  באיזו  ידע  שלא  משום  אלא  הספרדית,  ההברה  מאשר 
לשונית  לוליינות  ממנו  תבעו  המשקל  דרישות  ישראל.  בארץ  העברית  דבר  של 
ואם  היום.  עברית  קוראי  על  תכביד  זו  אך  עצמו,  בפני  פיוטי  הישג  היא  כי  שייתכן 
ייאנח  ההשכלה,  עידן  בשלהי  בחיתוליה  העברית  לקסם  המרותק  בלשן  הקורא  אין 

מידו:  הכרך  את  וישמוט 

]...[
ֶמּנּו ל  ּדַ ֶגֶבר  ּבְ ָאְנפֹו  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ָעַצם  ְמאֹד  ַיַען 

ֲחָמתֹו יר  ַיְסּתִ ּיֹום,  ּבַ ּבֹו  ִקְצּפֹו  ּבְ ַיֲעצֹר  י  ּכִ ְוָהָיה 
ֵקם ּנָ ּיִ ׁשֶ ַעד  ְוִיּטֹר  ִמים  ַהּיָ ְלַאֲחִרית  ַעד 

(83-80 ראשון,  )שיר  י?      ָמִגּנִ ֲהִתְהֶיה  ַהְרֵהר,  ֶעְבָרתֹו.  ִלּבֹו  ּבְ מֹר  ִיׁשְ

http://benyehuda.org/regelson/homer.html .אברהם רגלסון על תרגומו של ש. טשרניחובסקי לאיליאדה   .29
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שלמי תודה
היוונית ההומרית שבידי – פרי ימים עברו באוניברסיטאות תל אביב וברן )שווייץ(, 
סיוע  ללא  האיליאדה  תרגום  את  עצמי  על  נוטל  הייתי  לא  פנים  ובשום  למדי,  דלה 
קלאסיציסטים  לשני  זו  בהזדמנות  להודות  לי  לעונג  לדבר.  מומחים  של  לשוני 
ושמרו  לב  בתשומת  התרגום  את  שקראו  קלאסיים  ללימודים  החוגים  מן  מובהקים 
ההומרי:  האפוס  כתוב  בו  המורכב  היווני  התחביר  של  היקוש  הפח  אל  מליפול  עלי 
ד"ר חוה ברכה קורזקובה מן החוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטת בר־אילן, ואיש 
עמו.  וטעמיו  שם,  בעילום  להישאר  המעדיף  העברית  באוניברסיטה  המקביל  החוג 
קל  שהתרגום,  לעובדה  להתייחס  מבלי  וענייניים  ישירים  היו  ותיקוניהם  הערותיהם 
רובן  את  שקיבלתי  מכאן  למקור.  בנאמנות  מחירו  את  גובה  שירה,  תרגום  וחומר 
כותרתו  וראו את  היה מנוס מלסלק את החוב לשירה,  לא  ושם  של ההערות אך פה 

זה.30  פרק  של 

המקור היווני ממנו תורגמה היצירה מופיע בכמה וכמה אתרים. הנוח ביותר ביניהם לעבודה, ובו עשיתי שימוש,    .30
.http://www.sacred-texts.com/cla/homer/greek/ili01.htm נמצא באתר
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כריסס כוהן אפולו כורע על ברכיו לפני אגממנון, מבקש לפדות את  איור השער: 
לפנה"ס. הרביעית  המאה  אפוליאני,  כד  בתו. 
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ָהֵאִלים, ת  ּבַ יִרי,  ׁשִ ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָאִכיֶלס  ַזַעם  ַעל 
ָהָאָכִאים, י  ָראׁשֵ ַעל  ֲחרֹונֹו  הֹוִריד  ׁשֶ ן  ַהֻחְרּבָ ְוַעל 

ְספֹר,  ְלֵאין  ֵלב  י  ַעּזֵ לֹוֲחִמים  ִליְך  ִהׁשְ ָהֶדס  ֶאל  ֵעת 
ַמִים.  ָ ַהּשׁ ּוְלעֹוף  ִלְכָלִבים  ַמֲאָכל  ָרם  ׂשָ ּבְ ֶאת  ָנַתן 

  5
ר ֲאׁשֶ ּכַ ָבר  ַהּדָ ֵהֵחל  ַלם.  ִנׁשְ ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ֶחְפצֹו  ְך  ּכָ

ַאְטֶרְוס, ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ין  ּבֵ ַאְכָזר  ַח  ִהְתַלּקֵ ִריב 
ָהֵאִלים. מּות  ּדְ ן  ּבֶ ְוָאִכיֶלס  ָאָדם,  ַעל  ַהּמֹוֵלְך 

ַנִים? ְ ַהּשׁ ֶאת  ֶזה  ּבָ ֶזה  ֵהִסית  ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ין  ִמּבֵ ּוִמי 
ֶלְך, ַהּמֶ ַעל  ַזֲעמֹו  ָיָצא  ְוֶזאּוס,  ֶלטֹו  ן  ּבֶ ֶזה  ָהָיה 

 10
לּו.  ּכָ חִֹלי  ּבְ ים  ַעּמִ ר,  ּגֵ ׁשִ ַהַחִיל  ַעל  ָפה  ַמּגֵ

ָאָגֶמְמנֹון  ִהְכִלים  ְכִריֶסס.  הּוא  ּכֲֹהנֹו,  ֶעְלּבֹון  ֶאת  ָנַקם  ְך  ּכָ
ָהָאָכִאים, ְסִפינֹות  ֶאל  בֹואֹו  ּבְ ַהּכֵֹהן  ֵני  ּפְ ֶאת 

ֵעֶרְך, ַרב  ְלכֶֹפר  ְתמּוָרה  ּבִ ּתֹו  ּבִ ֶאת  ִלְפּדֹות  ׁש  ְמַבּקֵ
ְרָחק. ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ָאּפֹולֹו  ַוֲעֶטֶרת  ז  ּפָ ְרִביט  ׁשַ ָידֹו  ּבְ

15
ַמְפִציר ָהָאָכִאים,  ֵחיל  ְפֵני  ּבִ ַטח  ׁשָ הּוא  תֹו  ִחּנָ ּתְ

יד,  ִהּגִ ַאְטֶרְוס,"  ֵני  ּבְ "הֹו,  ים:  ָהַעּמִ ֵלי  מֹוׁשְ ַאְטֶרְוס  ְבֵני  ּבִ
ַחת,  ּבַ ְמׁשֻ ׁשֹוק  ִמְצַחת  י  חֹוְבׁשֵ ָהָאָכִאים,  ם,  "ְוַאּתֶ
ַיְדֶכם  ּבְ עּו  ְיַסּיְ ָהָרם  ָהאֹוִליְמּפּוס  ְוׁשֹוְכֵני  ן  ִיּתֵ ִמי 

לֹום. ׁשָ ּבְ ָלׁשּוב  ְיָתה  ְוַהּבַ ִריָאמֹוס,  ּפְ ִעיר  ֶאת  ְלַהְחִריב 

 20
ַהּכֶֹפר, ֶאת  ִדי  ִמּיָ ּוְטלּו  י  ּתִ ּבִ ֶאת  ִלי  יבּו  ָהׁשִ ַאְך 

ְרָחק." ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ֶזאּוס  ן  ּבֶ ְלָאּפֹולֹו,  בֹוד  ּכָ נּו  ּתְ ּתִ ְך  ּכָ
ָהָאָכִאים,  יסֹות  ּגֵ ַהּכֵֹהן  ְלִדְבֵרי  ָרם  קֹול  ּבְ ֶנֶעְתרּו 

ֲערְֹך, לֹו  ֵאין  ׁשֶ ַהּכֶֹפר  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָדיו  ִמּיָ ֵנאֹותּו  ם  ּגַ
ן ּכֵ ַעל  ַנַחת,  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ַבע  ׂשָ לֹא  ֲאָבל 
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25
דֹו:  ִעּמָ ר  ּבֵ ּדִ ָקׁשֹות  ם  ּגַ ָפָניו,  ִמּלְ ָהִאיׁש  ֶאת  ֵרׁש  ּגֵ

ִלְראֹוְתָך,  רֹוֶצה  י  ֵאיֶנּנִ ׁשּוב  דֹולֹות  ַהּגְ ִפינֹות  ַהּסְ ין  "ּבֵ
ְך, ּכָ ַאַחר  ֲאֵליֶהן  ב  ׁשָ ְולֹא  ׁש,  ִמְתּבֹוׁשֵ ו  ַעְכׁשָ לֹא 
אֹוְתָך. יעּו  יֹוׁשִ ְרִביט  ַ ַהּשׁ ְולֹא  ָאּפֹולֹו  ֵזר  לֹא  י  ּכִ

ֵביִתי, ּבְ ְזִקין  ּתַ ִהיא  י.  ַלָחְפׁשִ ָלֵצאת  ָלּה  ן  ֶאּתֵ לֹא 

 30
מֹוֶלֶדת, ֵמֶאֶרץ  ַהְרֵחק  יָבה,  ׂשֵ ּה  ּבָ ְזרֹק  ּתִ ַאְרגֹוס  ּבְ

ֲעֶלה, ּתַ ִבי  ּכָ ִמׁשְ ְוַעל  ְך  ַהּלֵ ּתְ יׁשֹור  ַלּכִ ָסִביב 
עֹוֵרר." ּתְ ֲחרֹוִני  ְלַבל  ֵלְך  ּתֵ י  ּכִ ְלָך  מּוָטב  ַאְך 
ְלָבבֹו. ֶנְחַרד  י  ּכִ ת  ִצּיֵ ֵקן  ַהּזָ ְוָהִאיׁש  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ַהחֹוף. ְלאֶֹרְך  ַסע  ּפָ אֶֹמר,  ְללֹא  ְלַדְרּכֹו  ָנה  ּפָ הּוא 

 35
ַצֲעֵדי ָרֲחקּו  ּוְלֵעת  ֶנַצח,  אֹון  ׁשְ ּבִ ם  ַהּיָ ַעׁש  ּגָ

ַמֲחֶסה,  ּוָמָצא  ָהָאָכִאים,  ִפינֹות  ִמּסְ ֵקן  ַהּזָ
ר,  ְוִדּבֵ ָנה  ּפָ ָאּפֹולֹו  ֶאל  תֹו,  ִפּלָ ּתְ ָיגֹון  ּבְ א  ָנׂשָ

ָער:  ַהּשֵׂ ְיַפת  ֶלטֹו  ֵמֶרֶחם  ֵהִגיַח  ׁשֶ ָהֵאל 
יט ּלִ ַ ַהּשׁ סּוָפה,  ּכְ ת  ֶקׁשֶ ַעל  ּבַ ְלקֹוִלי,  ַמע  ׁשְ א,  "ָאּנָ

 40
קֶֹדׁש. ִעיר  ִקיָלה,  ֶאת  ְוַגם  נֹוֵצר  ְכִריֶסה  ֶאת  ֶטֶנדֹוס,  ַעל 

ִלְכבֹוְדָך,  ׁש  ִמְקּדָ ל  ׁשֶ ג  ּגַ י  ָסַפְנּתִ ְסִמיְנֶתאֹוס,  ַעם,  ּפַ ֵאי  ִאם 
ַח,  ִמְזּבֵ ַעל  נֹות  ָקְרּבָ ן  ּמַ ׁשֻ ָצִליִתי  ַעם  ּפַ ֵאי  ְוִאם 

ים, ְמֻרּבִ צֹאן  ֵני  ּבְ אֹו  ִרים  ַהּפָ ְרֵכי  ִמּיַ ַהּנֹוֵטף  ן  ּמָ ׁשֻ
ָנִאים. ַהּדָ ין  ּדִ ֶאת  ּוְגזֹר  ִתי  ִחּנָ ּתְ ְלִדְבֵרי  ַמע  ׁשְ א  ָאּנָ

 45
ֵמֵעיַני." ר  ּגָ ַהּנִ ַמע  ּדֶ ַעל  מּול  ּגְ יָך,  ִחּצֶ ֶאת  ֶהם  ּבָ ר  ּגֵ ׁשַ
ָאּפֹולֹו.  פֹוְיּבֹוס  לֹו  ֶהֱאִזין  תֹו.  ִפּלָ ּתְ א  ָנׂשָ ְכִריֶסס  ְך  ּכָ

ַעם. ִמּזַ רֹוֵתַח  ִלּבֹו  ָהאֹוִליְמּפּוס,  רֹוֵמי  ִמּמְ ָיַרד 
ֲחתּוָמה, ים  ַהִחּצִ ת  ּפַ ַאׁשְ ּתֹו,  ַקׁשְ ֶכם  ֶ ַהּשׁ ַעל  ּתֹוֶלה 

ְכמֹו,  ׁשִ ַעל  ים  ַהִחּצִ רֹוְטִטים  ַהּקֹוֵצף  ָהֵאל  ֶלֶכת  ּבְ
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 50
ָנִאים  ַהּדָ ִפינֹות  ִמּסְ ַהְרֵחק  ַצְלָמֶות.  אֶֹפל  ּכְ מּותֹו  ּדְ

ֵאיִמים.  ְצִליל  ט  ּוָפׁשַ ָעָלה  ת.  ׁשֶ ִמּקֶ ֵחץ  ר  ּגֵ ְוׁשִ ב  ָיׁשַ
ֶרֶגל, י  ַקּלֵ ּוְכָלִבים  ֵרדֹות  ּפְ ִרי  ַהּיֶ ִמן  ִנְקְטלּו  ה  ִחּלָ ּתְ

סּוָפה. ַהּכְ ּתֹו  ׁשְ ִמּקַ ר  ּגֵ ׁשִ יו  ִחּצָ ֶאת  ָבִרים  ּגְ ּבַ ְך  ּכָ ַאַחר 
לֹוֲחִמים. ַחְלֵלי  ּוָבֶהם  ֲערּו  ּבָ ְמדּורֹות  ְמֵהָרה  ּבִ

55
ִיס. ַהּגַ ַעל  ים  ַהִחּצִ ַרד  ּבְ ָחַדל  לֹא  ָיִמים  ָעה  ׁשְ ּתִ ְך  ּכָ

ָאִכיֶלס,  ַמֲחֵנהּו  ס  ּנֵ ּכִ יִרי,  ֲעׂשִ יֹום  ּבְ ְלָמֳחָרת, 
ִלּבֹו, ּבְ ָהֵעָצה  ָנְטָעה  רֹועֹות  ַהּזְ ַצַחת  ֶהָרה  זֹו 

ָהָאָכִאים.  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ מֹוָתם  ּבְ ִלְראֹות  ָלּה  ָהָיה  ַצר  י  ּכִ
ָהָאָכִאים, ַאַחת  ְכִפיָפה  ּבִ ֶנֶאְספּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ַעּתָ

,Wyspiański  – ויספיאנסקי  סטניסלב  ת"  ׁשֶ ִמּקֶ ֵחץ  ר  ּגֵ ְוׁשִ ב  "ָיׁשַ
 .1897 לאיליאדה,  איורים 
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ַאְטֶרְוס: ן  ּבֶ ֶאל  ֵלאמֹר  ְוָסח  ַקל־ֶרֶגל  ָאִכיֶלס  ָקם 
ָלׁשּוב נּו  ּלָ ּכֻ ַעל  ִיְהֶיה  ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ּדֹוַמִני,  ו  "ַעְכׁשָ

ָננּוס. ֶות  ַהּמָ ִמן  ִאם  ַרק  זֹאת  ְוַגם  ים,  ֻמּכִ יֵתנּו  ּבֵ ֶאל 
ְקָרב.  ֵדה  ׂשְ ּבִ ֲחָלִלים  ְונֹוְפִלים  ָפה,  ַמּגֵ ֵאיד  ּבְ ְרדּוִפים 

ְעֵנַח ּפַ ָצְפַנת  אֹו  ָנִביא  ּכֵֹהן,  י  ּפִ ַאל  ִנׁשְ ָהָבה  ַאְך 

 65
ֲחלֹומֹות,  ר  ּגֵ ַהְמׁשַ הּוא  ֶזאּוס  ֵהן  י  ּכִ ֲחלֹומֹות,  ַהּפֹוֵתר 

ָאּפֹולֹו, ל  ׁשֶ ַזֲעמֹו  ְמקֹור  הּוא  ַמה  ָלנּו  ְיָפֵרׁש  ְוהּוא 
ָקר? ּבָ ֵני  ּבְ ֵמָאה  ֶזַבח  ַעל  אֹו  מּוָפר  ֶנֶדר  ַעל  א  ּמָ ׁשֶ

ּנּו ְיַרּצֶ ָטהֹור  ְוַתִיׁש  צֹאן  ֵני  ּבְ ִניחֹוַח  י  ּכִ ר  ְוֶאְפׁשָ
ִיְמַנע."  ּנּו  ִמּמֶ ְוחִֹלי  נּו  ֵמִאּתָ ָפה  ַמּגֵ ְוַיְרִחיק 

70
ַרְגָליו, ַעל  ָקם  ְסטֹור  ּתֶ ן  ּבֶ ָאז  ב.  ְוָיׁשַ ָברֹו  ּדְ ֶאת  ָאַמר 

ַמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ָהעֹוף  ַפת  ׂשְ ֶאת  ֵמיִטיב  ָלַדַעת  הּוא  מֹו,  ׁשְ ַקְלַכס 
ָעִתיד. ּבֶ ְוִיְהֶיה  נֹו  ׁשְ ּיֶ ׁשֶ ָהָיה,  ׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ַהּיֹוֵדַע 
ַפע, ׁשֶ ּבְ ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ה  ִזּכָ פֹוְיּבֹוס  ּבֹו  ָנִביא  כַֹח  ּבְ

ִלְטרֹוָיה. ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ֶאת  ט  ּוֵ ּנִ ׁשֶ ָהִאיׁש  הּוא 

 75
ר:  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ בּוָנתֹו  ּתְ ּוְברֹב  ּבּור,  ַהּדִ ְרׁשּות  ֶאת  ָנַטל 

ָעַלי  יָת  ּוִ ּצִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֶזאּוס,  ְלֵלב  ָיָקר  "ָאִכיֶלס, 
ְרָחק, ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ָאּפֹולֹו  ַאף  ֲחרֹון  ֶאת  ְלָפֵרׁש 

ְעּתָ ּבַ ְוִנׁשְ ָבר,  ּדָ ּבַ ֲחׁשֹב  ַאְך  ר.  ֲאַדּבֵ ְרצֹוְנָך  ּכִ
ְלֵעֶזר, ִפיָך  ּבְ ִלי  ְוִלְהיֹות  ְלגֹוֵנן  ָיְדָך  ּבְ ָעַלי 

 80
יט ּלִ ַ ַהּשׁ ָהִרּבֹון  ְנַאת  ׂשִ ֶאת  ְלעֹוֵרר  ָאנִֹכי  ָחֵרד  י  ּכִ

ַרב י  ּכִ ָאָכִאים,  ּבָ רֹוֶדה  ָהַאְרִגיִבים,  ְבֵטי  ׁשִ ַעל 
ְכבֹודֹו, ּבִ ַגע  ּפָ ֵעֶרְך  ּוְפחּות  ְוָהָיה  ָאדֹון,  ל  ׁשֶ ַזֲעמֹו 

ָניו, ּפָ ינּו  ִהְלּבִ ּבֹו  ּיֹום  ּבַ ִקְצּפֹו  ֶאת  ִיְבַלע  ֲאִפּלּו 
ִלּבֹו  ּבְ ֶעְלּבֹונֹו  ִזְכרֹון  ֶאת  את  ׂשֵ ִמּלָ ל  ֶיְחּדַ לֹא 
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 85
גֹוֵנן?"  ּתְ ֶהָעַלי  ֵאפֹוא,  ִלי  ֱאמֹר  ְגמּולֹו.  ּכִ יב  ָיׁשִ ַעד 
ַבר  ּדְ ֶאת  ה  ּלֵ ְוּגַ עֹז  "ֱאזֹר  ַקל־ֶרֶגל:  ָאִכיֶלס  יבֹו  ֱהׁשִ

ָקר  ַהּיָ י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ פֹוְיּבֹוס  ּבְ  . ַדְעּתָ ּיָ ׁשֶ בּוָאה  ַהּנְ
ָנִאים, ַלּדָ א  ְמַנּבֵ עֹוְדָך  ּבְ ל  ּלֵ ְתּפַ ּתִ ֵאָליו  ְלֶזאּוס 

 – ים  ַחּיִ ּבַ ָאנִֹכי  עֹוד  ל  ּכָ  – ּוְמלֹואֹו  עֹוָלם  ּבְ ִאיׁש  י  ּכִ

90
ְקעּורֹות. ִלְסִפינֹות  ִמחּוץ  יד  ַיְכּבִ לֹא  ָידֹו  ָעֶליָך 
נּו, ּלָ ׁשֶ ָנִאים  ַהּדָ ין  ִמּבֵ ָיסֹות  ַהּגְ ִאיׁש  לֹא  ָלֶבַטח 

ָהִראׁשֹון הּוא  י  ּכִ ַהּטֹוֵען  ַעְצמֹו  ָאָגֶמְמנֹון  לֹא  ַאף 
ִביא,  ַהּנָ עֹז  ֲאַזי  ָאַזר  ם."  ּלָ ּכֻ ָהָאָכִאים  ין  ִמּבֵ

ה, ֶהָקטֹוְמּבָ ן  ָקְרּבַ אֹו  מּוָפר  ֶנֶדר  ַעל  "לֹא  יד:  ְוִהּגִ

95
ֵסֵרב ֵעת  ַהּכֵֹהן,  ֵני  ּפְ ֶאת  ָאָגֶמְמנֹון  ין  ִהְלּבִ ׁשֶ ַעל  י  ּכִ

ת  ִעּלַ זֹו  ָהַרב.  ַלּכֶֹפר  ְתמּוָרה  ּבִ ְחֵרר  ְלׁשַ ּתֹו  ּבִ ֶאת 
יֹוִסיף הּוא  ְרָחק.  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ִמיֵדי  ֲאסֹוֵננּו 

ּכֶֹפר  ְללֹא  ר  ֲאׁשֶ ַעד  רֹאֵשנּו,  ַעל  ְרָענּות  ּפֻ ְויֹוִריד 
ּוִבְכִריֶסה יב,  ָנׁשִ ְלָאִביָה  ָהַעִין  קֹוֶרֶנת  ת  ַהּבַ ֶאת 

100
א  ִנּשָׂ ֲעוֹוֵננּו  ְך  ּכָ ַרק  ָקר.  ּבָ ֵני  ּבְ ֵמָאה  ַנְקִריב 

ָאָגֶמְמנֹון, ָקם  ֲאַזי  ב.  ְוָיׁשַ ָאַמר  ְעּתֹו."  ּדַ ס  ּוְנַפּיֵ
ְוִנְמָלא  ַרב,  ַעם  ַעל  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ּבֹור  ַהּגִ ִנְטַרד  י  ּכִ
ַחת. ִמְתַלּקַ ֵאׁש  ּכְ ְוֵעיָניו  ָחרֹון  ּבְ ַהּקֹוֵדר  ְלָבבֹו 

ר: ּבֵ ּדִ הּוא  ה  ִחּלָ ּתְ ַקְלַכס  ֶאל  ֵטָמה  ַמׂשְ ף  רֹוׁשֵ ט  ַמּבָ ּבְ

 105
אָת,  ִנּבֵ ִלי  ֲהלֹום  ַעד  ָאסֹון  ַרק  ְרָענּות,  ּפֻ חֹוֵזה  "ָהּה, 

ַח,  ּמֵ ְלׂשַ י  ִלּבִ ֶאת  ָבר  ּדָ ָאַמְרּתָ  לֹא  ֵמעֹוָלם 
ֵהֵבאָת,  לֹא  ֵמעֹוָלם  מֹוִעיָלה  ׂשֹוָרה  ּבְ אֹו  ה  ַמֲעׂשֶ

ָהֵאל ַזַעם  י  ּכִ ָנִאים  ַהּדָ ְלֵגיסֹות  ר  ַבּשֵׂ ּתְ ה  ְוַעּתָ
ם,  רֹאׁשָ ַעל  ְרָענּות  ּפֻ ִביא  ַהּמֵ ְרָחק,  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה 
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 110
ֵעֶרְך  ַרב  ְלכֶֹפר  ְתמּוָרה  ּבִ ְחֵרר  ְמׁשַ ֵאיִני  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ הּוא 
ְלֵביִתי  אֹוָתּה  ָלַקַחת  ֶאְרֶצה  י  ּכִ ְוַגם  ְכִריֶסִאיס,  ֶאת 

תּוָלה, ּבְ אִתי  ׂשָ ּנָ ׁשֶ ַרְעָיה  י,  ּתִ ִאׁשְ ְקִליֶטְמֶנְסְטָרה  ֵני  ּפְ ַעל 
קֹוָמָתּה, צּוָרָתּה,  ֵחן  ּבְ ה  ּנָ ִמּמֶ נֹוֶפֶלת  ִהיא  ֵאין  י  ּכִ

יָה. ַמֲעׂשֶ ָחְכַמת  ּבְ ְולֹא  ִית  ַהּבַ ְמֶלאֶכת  ּבִ לֹא 

 115
ָבר,  ַהּדָ יֹוִעיל  ַאְך  ִאם  יֶבָנה,  ֲאׁשִ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף 

ָיסֹות.  ַהּגְ ְצלּו  ִיּנָ ְרָענּות  ּפֻ ֵמֵאיַמת  ּוְבָכְך 
ָיֶאה ֶזה  ֵאין  י  ּכִ ד  ְמֻכּבָ ּלּום  ׁשִ יָה  ְחּתֶ ּתַ ִלי  נּו  ּתְ ַאְך 

ַאְרִגיִבים,  ֶקֶרב  ּבְ ֵתר  ִאּוָ ָרס  ּפְ ְללֹא  ָיִחיד  ִאם 
זֹאת." ּבָ י  ּנִ ִמּמֶ ִנְפֶרֶדת  ׁשּוָרִתי  ּתְ ָהֵכיַצד  ְראּו  ּתִ ֵהן 

 120
ִלְדָבָריו:  יב  ֵהׁשִ ָהֶרֶגל  ַקל  ָהָרם,  ָאִכיֶלס  ָאז 

ָיסֹות, ַהּגְ ל  ּכָ ין  ִמּבֵ ַהַחְמָדן  ַמְזִהיר,  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ "הֹו, 
ר, ּכָ ֶאׁשְ ָהָאָכִאים  יסֹות  ּגֵ ָיְדָך  ּבְ נּו  ִיּתְ ה  ּזֶ ה  ּוִמּמַ

זֹאת?  יֹוְדִעים  ְוֵאיֶנּנּו  אֹוָצר  ָיֵדינּו  ּבְ ֲהָטמּון 
ְקנּו,  ִחּלַ ָבר ֵהן  ִמּכְ בּוׁשֹות ֶזה  ַהּכְ ֶהָעִרים  ת  ּזַ ּבִ ֶאת 

125
ָיסֹות. ַהּגְ ִמיֵדי  אֹוָתּה  ץ  ְלַקּבֵ ָיֶאה  ֶזה  ְוֵאין 

ָהָאָכִאים,  ֵני  ּבְ ְוָאנּו,  ֵאל  ְרצֹון  ּכִ ת  ַהּבַ ֶאת  ַלח  ׁשְ ַאְך 
ָהָרם  ֶזאּוס  ַרק  יֹוִאיל  ִאם  ַע  ּוְנַרּבֵ ָכְרָך  ׂשְ ׁש  ּלֵ ְנׁשַ

ָלבֹז." ָיֵדנּו  ּבְ ָלֵתת  צּוָרה  ַהּבְ ָהִעיר  ְטרֹוָיה  ֶאת 
ָהָרם: ָאָגֶמְמנֹון  יב  ֵהׁשִ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ ַעל  ֲאַזי 

130
אֹוְנָך,  הּוא  ַרב  ׁשֶ ָכל  ּכְ ַאְך  ָאִכיֶלס,   , ְלּתָ ִנְמׁשַ "ָלֵאִלים 

ַדי  ִמּיָ ָרס  ַהּפְ ֶאת  ְוִלּטֹל  ְלַאֵחז  ֵעיַני  ְצִליַח  ּתַ לֹא 
ב, ֵאׁשֵ ֶקט  ׁשֶ ּבְ י  ּכִ ֲהִתְרֶצה  ָך.  ּלְ ׁשֶ ּבְ ַמְחִזיק  עֹוְדָך  ּבְ

ַדי?  ִמּיָ ִקְנָיִני  ּגֹוְזִלים  ֶזה  ָהֵכיַצד  ִמְתּבֹוֵנן  ֵלו,  ׁשָ
ֵלב ְנִדיב  ר  ּכָ ֶאׁשְ ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ָהָאָכִאים  ד  ּיַ ּמִ ׁשֶ אֹו 
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135
ָיִניַח, י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ׁשֶ ָלָאְבָדן,  ֶעְרּכֹו  ּבְ ֶוה  ָ ַהּשׁ

ְרצֹוִני. ּכִ ָרס  ַהּפְ ֶאת  ְדָך  ִמּיָ ְוֶאּטֹל  ָאקּום  ׁשֶ אֹו 
ח, ֶאּקַ ָאַיאס  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ אֹו  אֹוִדיֶסאּוס  ד  ִמּיַ ְדָך,  ִמּיָ

ְרכּוׁשֹו. ֶאּטֹל  ּנּו  ִמּמֶ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ֲחָמתֹו  ְוִתְבַער 
ְנַמֵהר  ְסִפיָנה  ה  ְוַעּתָ ָנדּון,  עֹוד  זֹאת  ל  ּכָ ַעל  ְואּוָלם 

140
ָמׁשֹוט,  ּבְ ַהּתֹוְפִסים  ֵמיַטב  ּה  ּבָ ׁש,  ַהְמֻקּדָ ם  ּיָ ּבַ יט  ְלָהׁשִ

ָחַיִים,  ַהּלְ ְיַפת  ְכִריֶסס  ּוַבת  ן  ְלָקְרּבָ ָקר  ּבָ
ן, ִנּתֵ ַהֶהֶגה  ֶאת  ן  ְמֻיּמָ ְרִניט  ַקּבַ ל  ׁשֶ ּוְבָידֹו 

ִאידֹוֶמֶנאּוס.  אֹו  ָאַיאס  ָלֵאִלים,  ל  ְמׁשָ ַהּנִ אֹוִדיֶסאּוס 
ם  ּלָ ִמּכֻ ְבִעית  ַהּמַ ַהּלֹוֵחם  ֶלאּוס,  ּפֶ ן  ּבֶ ָיְדָך  ּבְ אֹו 

145
ְרָחק."  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ָהֵאל  ֶאת  ְלַרּצֹות  ּתּוַכל  ְלַמַען 

ַקל־ֶרֶגל:  ָאִכיֶלס  לֹו  יב  ֵהׁשִ ֶדת,  חֹוׁשֶ ַעִין  ּבְ ּבֹו  יט  ַמּבִ
יַצד  ּכֵ ֵמַהִני  ּתְ ֶרַוח,  ַעל  ַרק  ב  ַהחֹוׁשֵ ָחצּוף,  ֵמַצח  "ַעז 

ֻקּדֹוֶתיָך;  ּפְ א  ְלַמּלֵ ָאִצים  ָהָאָכִאים  ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ
ֶדה? ּשָׂ ּבַ אֹוֵיב  ַעל  ִלְקָרב  יֹוְצִאים  אֹו  ע  ְלַמּסָ ַמְפִליִגים 

150
ָרב,  ַלּקְ ָיָצאִתי  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ידֹוֵני  ּכִ ִגין  ּבְ לֹא 

ם, ֶנְגּדָ ּכְ ָבר  ּדָ ִלי  ְוֵאין  י  ּבִ ְגעּו  ּפָ לֹא  ְלָרָעה 
דֹוַתי, ׂשְ ּבִ ּוָבָקר  ִמְקֶנה  ְזלּו  ּגָ לֹא  סּוַסי,  ֶאת  ְנבּו  ּגָ לֹא 

ָהָאָדם, ְמִזיַנת  ֶהָעָפר,  ַנת  ׁשֵ ּדְ  – ּוִבְפִתיָאה 
חֹוֵצץ יֵנינּו  ּבֵ י  ּכִ ִחיתּו,  ִהׁשְ לֹא  דֹות  ַהּשָׂ ְיבּול  ֶאת 

155
מּוָצִלים. ָהִרים  ֶרת  ְרׁשֶ ְוׁשַ יו  ַגּלָ ּבְ סֹוֵאן  ָים 

ֶלב, ּכֶ ֵני  ּפְ ּוַבַעל  ֵמַצח  ְוַעז  ֶהָחצּוף  ה  ַאּתָ ַאְך 
בֹוְדָך  ּכְ ַעל  מֹר  ִלׁשְ ְטרֹוָיה,  ַעל  ָיָצאנּו  ַאֲחֶריָך 

רֹוָיאִנים, ַהּטְ ֵחיל  מּול  ֶמֶנָלאֹוס  בֹוד  ּכְ ְוַעל 
ָבר. ַהּדָ ת  ִאְכּפַ לֹא  ְלָך  י  ּכִ ַנֵער,  ּתְ ָחְצְנָך  ִמּזֹאת  ַאְך 
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160
ָרס ַהּפְ ֶאת  ח  ּקַ ּתִ י  ּנִ ִמּמֶ י  ּכִ ם  ְלַאּיֵ ֵעז  ּתָ עֹוד 
ָרבֹות.  ּקְ ּבַ ֲעָמִלי  ְזכּות  ּבִ ִלי  ָנְתנּו  ָאָכִאים  ׁשֶ

ֶעְרּכֹו ּבְ ֶוה  ָ ַהּשׁ ָזִכיִתי  לֹא  ָלל  ׁשָ ּבְ ֵמעֹוָלם 
ָהָאָכִאים יסֹות  ּגֵ ֵעת  ָיְדָך  ּבְ ַפל  ּנָ ׁשֶ ר  ּכָ ָלֶאׁשְ

ֶחְלִקי ּבְ ָנַפל  ֲאִפּלּו  ְטרֹוָיאִנים.  ל  ׁשֶ צּוָרה  ּבְ ִעיר  ְקפּו  ּתָ

 165
ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִמיד  ּתָ ַאְך  ָחְרָמה.  ִמְלֶחֶמת  ל  ׁשֶ ָרּה  ִעּקָ

יֹוֵתר.  ַרב  ֶחְלְקָך  ָהָיה  ַמְלקֹוַח  ָיֵדינּו  ּבְ ָנַפל 
נֹוֵטל אֶֹמר  ְללֹא  ַהּמּוָעט  מּוִלי  ּגְ ֶאת  ַוֲאִני 

ְסִפיָנִתי.  ִסּפּון  ֶאל  ט  ְמַלּקֵ ָרב  ַהּקְ ִמן  ׁש  ּוֻמּתָ
ָלׁשּוב ְיָתה  ַהּבַ ִלי  מּוָטב  י  ּכִ ֵאֵלְך  ְפִתיָאה  ֶאל  ה  ְוַעּתָ

 170
ה  ּסָ ִלְמׁשִ בֹוִדי  ּכְ ֶאת  ֵתת  ִמּלָ עּוָרה,  ַהּקְ ִפיָנה  ּסְ ּבַ

ּוַמְלקֹוַח." ָלל  ׁשָ ֲעבּוְרָך  ְוִלְצּבֹר  ּוְלהֹוִסיף 
ים: ָהַעּמִ יט  ּלִ ׁשַ ָאָגֶמְמנֹון  יב  ֵהׁשִ ָאז  ָבָריו  ּדְ ַעל 

יְתָך,  ּבֵ ֶאל  ַרח  ּבְ ֲאַזי  ָלנּוס  ִהיא  ָך  ַנְפׁשְ ת  ַאּוַ "ִאם 
ִביב  ִמּסָ ים  ַרּבִ ֵהן  י.  ִעּמִ אן  ּכָ ָך  ּבְ צֶֹרְך  ִלי  ֵאין 

175
ָהֵעצֹות, יא  ַמּשִׂ ֶזאּוס  הּוא  ָהִראׁשֹון  בֹוד:  ּכָ ִלי  ַהחֹוְלִקים 

ְוׂשֹוֵנא, ַצר  מֹוָך  ּכָ עֹוד  ִלי  ֵאין  ָלִכים  ַהּמְ ל  ּכָ ּוֵבין 
ָך,  ִלּבְ ֵמַח  ׂשָ ְוָלִריב  ׁש  ַבּקֵ ּתְ ְמָדִנים  ַאַחר  ַרק 

ִהיא.  ֵאל  ת  ַמּתַ ֲהלֹא  ֶלאּוס,  ּפֶ ן  ּבֶ ּכֲֹחָך,  ַרב  ִאם  ֵהן 
יְתָך, ּבֵ ֶאל  ֲחתֹר  ְוׁשּוט,  יסֹוֶתיָך  ּגֵ ֱאסֹף  ֵאפֹוא,  ֵלְך, 

 180
אן  ּכָ ֵאין  ִלי  ִמיְרִמידֹוִנים.  ֵני  ּבְ ַעל  ה  ּפָ ּכִ ּבַ ְמׁשֹל  ם  ְוׁשָ

ֵעיַני. ּבְ ִנְבָאׁש  ַזַעְמָך  ֶלאּוס,  ּפֶ ן  ּבֶ ָך,  ּבְ צֶֹרְך  ל  ּכָ
ָאּפֹולֹו  פֹוְיּבֹוס  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָך,  ּבְ ַמְתִריַע  ִהְנִני  ַאְך 

ִמּפֹה, ה  ֶחּנָ ּלְ ֲאׁשַ נֹוֵטל,  י  ּנִ ִמּמֶ ְכִריֶסס  ת  ּבַ ֶאת 
יסֹוַתי. ּגֵ ֵני  ַסּפָ ּה  ּוְלִצּדָ ׁשּוט  ּתָ זֹו  ְסִפיָנה  ּבִ
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 185
ָחַיִים.  ַהּלְ ְיַפת  ִריֶסִאיס  ּבְ ֶאת  ח  ְוֶאּקַ ָאָהְלָך  ָאבֹוא  ַאְך 
ֵמֵרֵעהּו,  ָחָזק  ֵנינּו  ׁשְ ין  ּבֵ ָהִאיׁש  ִמי  ְלַמד  ּתִ ְך  ּכָ ַרק  י  ּכִ
ֵעֶרְך." ֵוה  ׁשְ הּוא  ִלי  י  ּכִ עֹוד  ִיְטַען  לֹא  ֶאָחד  ַאף  ֲאַזי 

ִעיר. ַהּשָׂ ָחֶזה  ּבֶ ט  ִהְתַלּבֵ ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ְוֵלב  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ַלֲעׂשֹות.  ָעִדיף  ֶמה  ַקל  ְוׁשָ ַנְפׁשֹו  ּבְ ָהה  ּתָ הּוא 

 190
ְיֵרכֹו, ַעל  לּוָיה  ַהּתְ ה  ַהַחּדָ ַחְרּבֹו  ֶאת  לֹף  ֲהִיׁשְ
ַאְטֶרְוס, ן  ּבֶ ֶאת  ְוִיְקטֹל  ד  ִמּיָ ִיס  ַהּגַ ֶאת  ר  ְיַפּזֵ

ן.  ְיַרּסֵ ַזֲעמֹו  ֶאת  ַנְפׁשֹו,  ּבְ ִקְצּפֹו  ֶאת  ַיְחִניק  אֹו 
ְועֹוֶדּנּו יו,  ַמֲעׂשָ ְוׁשֹוֵקל  ַנְפׁשֹו  ּבְ ּתֹוֶהה  עֹוד 
ה ְוִהּנֵ ָדן,  ִמּנָ דֹוָלה  ַהּגְ ַחְרּבֹו  ֶאת  ׁשֹוֵלף  ַאט 

 195
רֹועֹות ַהּזְ ַצַחת  ֶהָרה  זֹו  ַמִים.  ָ ִמּשׁ ָיְרָדה  ָאֶתָנה 

ו. ַיְחּדָ ם  ּגַ ָבִרים  ַהּגְ ֵני  ׁשְ ֶאת  ִהיא  ָאֲהָבה  אֹוָתּה,  ָחה  ּלְ ׁשִ
הֹב. ַהּצָ ָער  ּשֵׂ ּבַ ָלְכָדה  ָבה,  ִנּצְ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ַגּבֹו  ּבְ

ִיְרֶאָנה.  לֹא  זּוָלתֹו  ְוִאיׁש  ְלַבד  ּבִ הּוא  ֵיַדע  ִהיא  ִמי  ְך  ּכָ
ָאֶתָנה  ַלס  ּפָ ֶאת  ּתֹוֶהה,  ָאחֹור,  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ַסב  ֲאַזי 

 200
ָהֵאיָמה.  ְמָזרֹות  ֵעיָניו  ּבְ ֵאׁש  ְלָקה  ּדָ ד.  ִמּיָ הּוא  יר  ִהּכִ

ֲאָמָריו:  ָלֵאָלה  אּו  ִנּשְׂ ָנַפִים  ּכְ ַעל  ר,  ּבֵ ּדִ ֵאֶליָה  ָאז 
ְלָכאן, ַעד  את  ּבָ ה  ָלּמָ ֵגן,  ַהּמָ חֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ת  ּבַ "הֹו, 

ִלְלמֹד? ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ת  ֻחְצּפַ ַעל  ֶהָחַפְצּתְ 
ִויִהי, ָבר  ַהּדָ ָיקּום  ְוָלֶבַטח  זֹאת,  ֶאת  ָלְך  אַֹמר  י  ּכִ

205
אי."  ַוּדַ ַחת  ׁשַ ּבֹור  ֶאל  יֹוִריֶדנּו  ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ִמְצחֹו  עֹז 

אִתי  "ּבָ לֹו:  יָבה  ֵהׁשִ ט  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה  ָאז 
ְלקֹוִלי, ַמע  ׁשְ ּתִ ׁשֶ ִתְקָוה  ּבְ ן  ְלַרּסֵ ַזַעְמָך  ְלָכאן 

ה, ֵהּנָ אֹוִתי  ְלָחה  ׁשָ רֹועֹות  ַהּזְ ַצַחת  ֶהָרה  זֹו 
ּדֹוֶאֶגת. ִהיא  ֵניֶכם  ִלׁשְ ּה,  ְלִלּבָ ְיָקִרים  ֵניֶכם  ׁשְ י  ּכִ
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תמשיח  ֹהב.״  ַהּצָ ָער  ּשֵׂ ּבַ ָלְכָדה  ָבה,  ִנּצְ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ַגּבֹו  ּבְ ַמִים...  ָ ִמּשׁ ָיְרָדה  ״...ָאֶתָנה 
נאפולי. הארכיאולוגי,  המוזיאון  מפומפיי.  קיר 

210
ָדן. ִמּנָ ָך  ַחְרּבְ לֹף  ׁשְ ּתִ ַאל  יֵניֶכם,  ּבֵ ָהִריב  ֶאת  ְקַטע  א,  ָאּנָ
ים. ִמּלִ ּבְ אֹותֹו  ְוַקְנֵטר  ָהִאיׁש  ַעל  ר  ּגָ ּתִ ְקָרא  זֹאת  ַחת  ּתַ

ָבר. ַהּדָ ִויִהי  ָיקּום  י  ּכִ זֹאת  ְלָך  ָאה  ְמַנּבְ ִהְנִני 
ּלֹו, ֶ ִמּשׁ ה  לֹוׁשָ ׁשְ י  ּפִ ת  ַמּתָ ָיְדָך  ּבְ ְוִיְהֶיה  ָיבֹוא  יֹום 

קֹוִלי."  ּבְ ַמע  ּוׁשְ ה  ַהֲחׁשֵ ַאְך   . ַפְגּתָ ּסָ ׁשֶ ָהֶעְלּבֹון  ַעל  מּול  ּגְ

215
ַקל־ֶרֶגל: ָאִכיֶלס  ָלּה  יב  ֵהׁשִ ָהֵאָלה  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ֲאַזי 

אּות, ּיָ ּכַ א  ְלַמּלֵ ִמְצַוְתֶכן  ֵאִלים,  נֹות  ּבְ ין,  ַהּדִ "ִמן 
ֶבר,  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ַזֲעמֹו  ֲחַמת  ִהיא  ֵבָדה  ּכְ ַוֲאִפּלּו 

צֶֹרְך."  ֵעת  ּבְ ְלָך  יתּו  ַיְסּכִ ְך  ּכָ ָלֵאִלים,  ת  ְלַצּיֵ ָעִדיף 
ֵבָדה. ַהּכְ ָידֹו  ָנַתן  סּוף  ַהּכָ ב  ּצָ ַהּנִ וַעל  ָאַמר, 
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220
ָדן. ַלּנָ דֹוָלה  ַהּגְ ַחְרּבֹו  ֶאת  יב  ֵהׁשִ ְלָאֶתָנה,  ַמע  ִנׁשְ

ָהאֹוִליְמּפּוס, ְמרֹום  ּבִ ַלס  ּפָ ָבה  ׁשָ ָהֵאִלים  ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאל 
ה.  ּפָ ּכִ ּבַ ל  ַהּמֹוׁשֵ ֶזאּוס  ֵגן,  ַהּמָ חֹוֵבׁש  ֶאל  ָחְבָרה  ם  ׁשָ
ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֵני  ּפְ ין  ְוִהְלּבִ ָחַזר  ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֲאָבל 

ְכָרה, ְלׁשָ ֹוֶתה  ַהּשׁ ל  "ְמֻנּוָ ַכְך:  ׁשָ לֹא  ַאּפֹו  ֲחרֹון  י  ּכִ

225
ֵלב, מּוג  ל  ַאּיָ ֵלב  ְלָבְבָך  אּוָלם  ֶלב,  ּכֶ ֵני  ּפְ ֶניָך  ּפָ

ָרב, ַלּקְ יסֹוֶתיָך  ּגֵ רֹאׁש  ּבְ ָחמּוׁש  ָיָצאָת  לֹא  ֵמעֹוָלם 
ַעם,  ּפַ ַאף  ְמּתָ  ׂשַ לֹא  ַמֲאָרב  ָהָאָכִאים  ִנְבֲחֵרי  ְוִעם 

טּוַח, ּבָ ָמֶות  ּכְ ֵעיֶניָך  ּבְ ָבר  ַהּדָ ִנְרָאה  ַיַען 
ָהָאָכִאים ַמֲחֵנה  ַרֲחֵבי  ּבְ ֲעִדיף  ּתַ אי  ַוּדַ ן  ּכֵ ְוַעל 

230
ר.  ּגָ ּתִ ָעֶליָך  ַהּקֹוֵרא  ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ָללֹו  ׁשְ ֶאת  ִלּטֹל 

ֵעֶרְך, ּוְפחּות  ַעּמֹו  ָנחּות  י  ּכִ ְנִתיָניו,  ַהְמָגֵרם  יט  ּלִ ׁשַ
ל.  ְמַנּבֵ יָך  ּפִ ֶאת  ָהִייָת  לֹא  ֵכן  לֹא  ִאם  ֲהֵרי  ׁשֶ

ַבע  ָ ֶאּשׁ רֹאׁש  ּוְבכֶֹבד  ָפֶניָך  ּבְ ר  ֲאַדּבֵ ן  ּכֵ ְוַעל 
ְוׁשֶֹרׁש ַיְצִמיַח  לֹא  ָעֶלה  ַעד  ּלָ ׁשֶ ה  ַהּזֶ ֶבט  ֵ ּשׁ ּבַ

235
ל  ְוִנּטַ ְכַרת  ּנִ ׁשֶ ֵמָאז  ְויֹוִריק  ָיׁשּוב  לֹא  ְוָלַעד 

ת, חֹׁשֶ ַהּנְ תֹו  ְקִלּפָ ְוָקְרָעה  ָהִרים,  ּבֶ ִאיָלן  ַזע  ִמּגֶ
ִאים נֹוׂשְ ָהָאָכִאים  אֹותֹו  ה  ְוַעּתָ ַעְלָותֹו,  ָצה  ִקּצְ

ַלּפַֹעל. ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ִמְצָותֹו  ַהּמֹוִציא  ֹוֵפט  ַהּשׁ ַמֲעַמד  ּבְ
יַע  ַיּגִ עֹוד  ַהּיֹום  י  ּכִ בּוָעִתי.  ׁשְ ָדה  ִנְכּבָ ְלִפיָכְך 

 240
ֶלאּוס. ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָאִכיֶלס  ֶאל  ֵצא  ּתֵ ָאָכִאים  ְוֶנֶפׁש 

ָהָאָכִאים, ַיד  ּבְ ַע  ְלַסּיֵ ּתּוַכל  לֹא  ה  ַהּזֶ ּיֹום  ּבַ ַאְך 
ָיסֹות ַהּגְ ַחְלֵלי  ׁשּוַרת  ּבְ יט  ּבִ ּתַ ֵלב  ְברֹון  ׁשִ ּבְ ְוַרק 

ָבִרים.  ַהּגְ קֹוֵטל  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ה  ַהַחּדָ ַחְרּבֹו  ּבְ ַהּנֹוְפִלים 
ּוְבַזַעם ָיגֹון  ּבְ ִיְנקֹף  ְלָבְבָך  ַההּוא  ּוַבּיֹום 
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245
אּות."  ּיָ ּכַ ְדּתָ  ּבַ ּכִ לֹא  ָאָכִאים  ּבָ ַהּטֹוב  ֶאת  י  ּכִ ַעל 

לּוַע ַהּקָ ְבטֹו  ׁשִ ֶאת  ִליְך  ִהׁשְ ְוַאְרָצה  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ר  ּבֵ ּדִ
ִנים.  ַהּפָ ְזעּום  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ מּול  ב  ְוָיׁשַ ָזָהב,  ל  ׁשֶ ִזיִזים 

ּדֹוְבָרם  ַרַעם,  קֹול  ּבְ ַהּנֹוֵאם  קֹומֹו,  ִמּמְ ָקם  ֶנְסטֹור  ֲאַזי 
ְמתּוִקים.  ַבׁש  ִמּדְ ָבָריו  ּדְ ָפָתיו  ִמּשְׂ ָקְלחּו  ילֹוס,  ּפִ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ

250
ֶבר,  ַהּגֶ ִעם  ְוָגְדלּו  נֹוְלדּו  ֱאנֹוׁש  ֵני  ּבְ ּדֹורֹות  ֵני  ׁשְ ָיָמיו  ּבְ

יט.  ּלִ ׁשַ הּוא  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ַהּדֹור  ַעל  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ילֹוס  ּפִ ּבְ
– ים  ִנּצִ ין  ּבֵ ְך  ְלַתּוֵ ׁש  ְמַבּקֵ  – הּוא  ָנה  ּפָ טֹוָבה  רּוַח  ּבְ

ֵלאמֹר:  ֲאֵליֶהם  ר  ְוִדּבֵ א  לּוְגּתָ ַהּפְ ֵני  ּבְ ֶצֶמד  ֶאל 
 – ָאָכִאים  ֶאֶרץ  ַעל  ָיְרָדה  נֹוָרָאה  ְרָענּות  ּפֻ "ֲאבֹוי! 

255
ֶחְלָקם,  ּבְ ֵמִחים  ׂשְ ּוָבָניו  ִריָאמֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ׂש  ׂשָ ְוָאֵכן 

ָאְזָנם ֶאל  מּוָעה  ְ ַהּשׁ בֹוא  ּתָ ֵעת  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִיְצֲהלּו 
ָנִאים, ַהּדָ יֵאי  ַמְצּבִ יֵניֶכם,  ּבֵ ַרץ  ּפָ ׁשֶ ָהִריב  ַעל 

ָאְזְנֶכם ֶאת  ִלי  רּו  ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל  ּוַבּמֹוָעָצה,  ָרב  ּקְ ּבַ
ה. ַהְרּבֵ י  ּנִ ִמּמֶ ְצִעיִרים  ֵניֶכם  ׁשְ י  ּכִ ָבִרי,  ּדְ ֶאת  ְמעּו  ְוׁשִ

260
י, ְכּתִ ִהְתַהּלַ ָבִרים  ּגְ ֶקֶרב  ּבְ ֶהָעָבר  יֵמי  ּבִ ַעם  ּפַ ֵאי 

ְלַלַעג, מּוִני  ׂשָ לֹא  ֵמעֹוָלם  ֵניֶכם,  ְ ִמּשׁ דֹוִלים  ּגְ ַחִיל  ֵני  ּבְ
ְלעֹוָלם. ֶאְרֶאה  ְולֹא  ה  ֵהּנָ ַעד  מֹוֶהם  ּכְ ָרִאיִתי  לֹא 

ַעּמֹו,  ֶאת  ָהרֹוֶעה  מֹו,  ׁשְ ְרַיאס  ּדַ ִני  ׁשֵ יִריתֹוס,  ּפֵ מֹו  ׁשְ ֶאָחד 
ֶאְקֶסְסיּוס,  ֵקיָנאֹוס,  ַעל,  ִמּמַ ֵאל  מּותֹו  ּדְ ּפֹוִליֶפמּוס, 

265
ָהַאְלָמֶות.  ן  ּבֶ ֶבר  ַהּגֶ ֵאיֶגַאס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  ֶסאּוס,  ּתֶ

ֶאֶרץ, ֲעֵלי  ְבָרא  ַהּנִ ל  ִמּכָ ְוָעצּום  ָהָיה  ּכָֹחם  ַרב 
מֹוָתם, ּכְ עֹז  י  ַרּבֵ ַעל  ִמְלָחָמה  ָעְרכּו  אֹון,  יֵרי  ּבִ ּכַ

נֹוָרא.  ֶטַבח  ּבְ ְפכּו  ׁשָ ֵהם  ֶהָהִרים  ִמְפְלצֹות  ם  ּדַ ֶאת 
ָהָאֶרץ ילֹוס  ִמּפִ ּבֹוִאי  ַאַחר  י  ְכּתִ ִהְתַהּלַ ם  ִקְרּבָ ּבְ
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 270
ִלי.  ָקְראּו  יֶהם  ּפִ מֹו  ּבְ ֵהם  י  ּכִ ַחת,  ּדַ ַהּנִ ם,  ָ ִמּשׁ ָהְרחֹוָקה 

ֲאִני ּוָבטּוַח  ם  ִקְרּבָ ּבְ ֵתף  ּכָ ֶאל  ֵתף  ּכָ י  ִנְלַחְמּתִ
ּוְלעֹז.  ִלְגבּוָרה  מֹוָתם  ּכְ ָיֵמינּו  ּבְ מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ֵאין  י  ּכִ

ְדָבִרי, ּכִ ְוָעׂשּו  ְמעּו  ׁשָ ְלקֹוִלי  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף 
ָבר.  ַהּדָ ָיֶאה  ְך  ּכָ י  ּכִ ם,  ַאּתֶ ם  ּגַ ֵאפֹוא,  יבּו,  ִהְקׁשִ

275
ָיֶדיָך,  ִריֶסִאיס  ִמּבְ ק  ַסּלֵ ַאְך  ה,  ַאּתָ אֹון  ַרב  ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ

ָהָרם.  ְלָאִכיֶלס  ת  ַמּתָ ְמָסרּוָה  ָאָכִאים  ֵני  ּבְ ֲהלֹא 
ֶלְך.  ַהּמֶ ִעם  ָלִריב  ֵמְרצֹוְנָך  ֲחַדל  ֶלאּוס,  ּפֶ ן  ּבֶ ה,  ְוַאּתָ

ְרִביט, ׁשַ ּבְ אֹוֵחז  ֶמֶלְך  הּוא  ּלֹו,  ְלׁשֶ קּול  ׁשָ לֹא  בֹוְדָך  ּכְ י  ּכִ
לֹו.  ֶהֱעִניק  ֵגן,  ַהּמָ חֹוֵבׁש  ַעְצמֹו,  אּוס  ּזֶ ׁשֶ ְפֶאֶרת  ּתִ

 280
ֵאִלים, ת  ּבַ הֹוָרְתָך  ת  ַמּתַ זֹו  ּלֹו,  ֶ ִמּשׁ ּכֲֹחָך  ַרב  ִאם 

ְוָעצּום.  ַרב  ַעם  ַעל  הּוא  מֹוֵלְך  י  ּכִ ָך  ִמּמְ הּוא  אֹון  ַרב  ַאְך 
ן ַרּסֵ  – ְלָפֶניָך  ִתי  ִחּנָ ּתְ א  ֶאּשָׂ  – ָאָגֶמְמנֹון  ה,  ְוַאּתָ

ָהָאָכִאים, ֵעיֵני  ּבְ הּוא  ׁשֶ ִמי  ָאִכיֶלס,  ַעל  ָך  ִלּבְ ַזַעם  ֶאת 
לֹו." ִני  ׁשֵ ֵאין  עֹז  ִמְבַצר  ַהּזֹו,  ֶטל  ַהּקֶ ִמְלֶחֶמת  ּבְ

285
ֵלאמֹר: ִלְדָבָריו  יב  ֵהׁשִ ָהָרם  ֶלְך  ַהּמֶ ָאָגֶמְמנֹון 
ָהיּו, ַטַעם  ְבֵרי  ּדִ ָאֵכן  ֵקן,  ַהּזָ י  ִאיׁשִ "ֲאָמֶריָך, 

ְלַהְרִקיַע, ם  ְלֻכּלָ ֵמַעל  הּוא  ה  ַהּזֶ ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ֶחְפצֹו  ַאְך 
ם. ּלָ ּכֻ ַעל  ְוִלְמׁשֹל  ָהָאָכִאים  יסֹות  ּגֵ ַעל  ד  ְלַפּקֵ

ֶלאּוס, ּפֶ ן  ּבֶ ֵני  ּפְ ֶאת  ֵריָקם  יב  ָיׁשִ ִמי  ֲאִני  יֹוֵדַע  ַאְך 

 290
ְלָהִטיל,  ֲחִנית  רֹון  ׁשְ ּכִ ֵנַצח  ֵאֵלי  ָידֹו  ּבְ ָנְתנּו  ִאם 

ל?" ְלַנּבֵ יו  ּפִ ְוֶאת  ף  ְלַגּדֵ ְזכּותֹו  זֹו  ְך  ּכָ ל  ׁשֶ ּבְ ַהֻאְמָנם 
ֵלאמֹר:  יד  ְוִהּגִ ָבָריו  ּדְ ֶאת  ָהָרם  ָאִכיֶלס  ָאז  ָקַטע 

ַאְטֶרְוס, ן  ּבֶ יָך,  ִמּפִ ַהּיֹוֵצאת  ֲחָמה  ּגַ ְלָכל  י  ִנְכַנְעּתִ "לּו 
ָבב.  ַהּלֵ ּומּוֵגי  ָהָאָדם  חּוֵתי  ּפְ ַעל  אי  ַוּדַ ִנְמֵניִתי  ֲאַזי 
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295
ֻקּדֹוֶתיָך, ּפְ ִחית  ׁשְ ּתַ ַאל  ָעַלי  ַאְך  ְבַחר  ּתִ ׁשֶ ִמי  ַעל  ה  ַצּוֵ

ְלקֹוְלָך. ַמע  ָ ֶאּשׁ ְולֹא  ְלָפֶניָך  ַנע  ֶאּכָ לֹא  י  ּכִ
ָך: ִלּבְ ַעל  ָבַרי  ּדְ ֶאת  ַוֲחקֹק  אַֹמר,  ָפֶניָך  ּבְ זֹאת  ַאְך 

ַאֵחר. ִעם  ְולֹא  ָך  ִאּתְ לֹא  ָאִריב,  לֹא  ַעְלָמה  ּבָ ְזכּוִתי  ַעל 
ם, ְנַתּתֶ י  ּלִ ׁשֶ ָרס  ַהּפְ ֶאת  י  ֵמִעּמִ ְגְזלּו  ּתִ ִאם  ם  ּגַ

300
חָֹרה, ְ ַהּשׁ ְסִפיָנִתי  ּפּון  ִמּסִ ָלל  ָ ַהּשׁ ִיְתַרת  ֶאת 

ָבר. ּדָ ָלַקַחת  עֹוד  ֵעז  ּתָ לֹא  ְרצֹוִני  ּבִ ּלֹא  ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ
ְוֵיָראּו,  ִיְראּו  ַהּכֹל  ׁשֶ ְמָנת  ַעל  ְלָך  ַמּזָ ה  ַנּסֵ ּבֹוא 

ָיִדי."  ּבְ ַהֲחִנית  ֵני  ּפְ ַעל  חֹר  ָ ַהּשׁ ְמָך  ּדָ קֹוֵלַח  ֵאיְך 
ַהַחִיל, ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ָפַתִים  ַהּשְׂ ְגַרת  ּתִ ָאְרָכה  ְך  ּכָ

305
ָהָאָכִאים. ְסִפינֹות  ְלַצד  ִיס  ַהּגַ ֶאת  רּו  ּזְ ּפִ ָקמּו,  ֵניֶהם  ׁשְ

אֹות  ַהּנָ ְסִפינֹוָתיו  ְוֶאל  ֶלאּוס,  ּפֶ ן  ּבֶ ָנה  ּפָ ְלאָֹהָליו 
ְלִצּדֹו.  ְוֵגיסֹוָתיו  ֶמנֹוְיְטיֹוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ

ַהחֹוף, ִמן  ְמִהיָרה  ְסִפיָנה  יט  ְלָהׁשִ ה  ִצּוָ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ַאְך 
ַח, ְזּבֵ ַלּמִ ִרים  ּפָ ּוְבֵמָאה  ִנים  ַסּפָ ִרים  ֶעׂשְ ּבְ ַחר  ּבָ

310
ָחַיִים,  ַהּלְ ְנַאת  ְכִריֶסס  ת  ּבַ ֶאת  ּפּון  ַלּסִ ר  ּגֵ ׁשִ

ַהֶהֶגה. ֶאת  ַהָחְכָמה  ַרב  אֹוִדיֶסאּוס  ַיד  ּבְ ְוָנַתן 
ים. ּמִ ַהּיַ ְנִתיב  ּבִ ִהְפִליגּו  ִפיָנה,  ַלּסְ ָעלּו  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ְלַטֵהר. ּגּוָפם  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ה  ִצּוָ ַהַחִיל  ַעל  ה  ַעּתָ
ִליכּו,  ִהׁשְ סֶֹלת  ַהּפְ ֶאת  ם  ַלּיָ ָיסֹות,  ַהּגְ ַעְצָמם  ֶאת  ִטֲהרּו 

315
– ָראּוי  ּכָ נֹות  ָקְרּבָ ָנְתנּו  ָאּפֹולֹו  ל  ׁשֶ חֹו  ִמְזּבְ ְוַעל 

ֹוֵמם,  ַהּשׁ ם  ַהּיָ ל  ׁשֶ ְלחֹופֹו  ים  ּוְתָיׁשִ ִרים  ּפָ ת  ֶהָקטֹוְמּבַ
ה. ִלּיָ ַהּצְ ן  ֲעׁשַ ּבַ ְמעָֹרב  ָעל,  ֶאל  יחֹוַח  ַהּנִ ָעָלה 

ָאָגֶמְמנֹון ַכח  ׁשָ לֹא  ַאְך  ָיסֹות,  ַהּגְ ם  ְמַלאְכּתָ ֶאת  ָעׂשּו  ְך  ּכָ
ָרַקם. ׁשֶ ה  ִזּמָ ַהּמְ ְוֶאת  ָאִכיֶלס  ִעם  ִריבֹו  ֶאת 
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320
ֶטס. ֶאּוִריּבָ ְוֶאת  ֵאָליו  ָקָרא  יֹוס  ַטְלִתיּבְ ֶאת  ֲאַזי 
ֶלְך: ַהּמֶ ֵלי  ּכְ ֵאי  ְונֹוׂשְ סּוִרים  ַהּמְ ִליָחיו  ׁשְ ַנִים,  ְ ַהּשׁ

ָאַמר, ֶלאּוס,"  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָאִכיֶלס  אֶֹהל  ֶאל  ַרְגַלִים  אּו  "ׂשְ
ְוָהִביאּו.  ַמֲהרּו  ָחַיִים  ַהּלְ ְיַפת  ִריֶסִאיס  ּבְ "ְוֶאת 

ַעְצִמי ּבְ ּה  ְלַקְחּתָ ֵאֵלְך  ְיָסֵרב,  ְלָמְסָרּה  ְוִאם 

325
ְלָאִכיֶלס."  ָבר  ַהּדָ ִיְנַעם  לֹא  ֵמֵרַעי,  י  ְוִעּמִ

ָרה. ַהּמָ תֹו  ֻקּדָ ּפְ א  ְלַמּלֵ ַהּזּוג  ֶאת  ר  ּגֵ ְוׁשִ ם  ִסּיֵ
ָמָמה. ְ ַהּשׁ ָים  ְלחֹוף  ְסעּו  ּפָ ַנִים  ְ ַהּשׁ ֵחֶפץ  ְבִלי  ּבִ

ַנִים,  ְ ַהּשׁ יעּו  ִהּגִ ִמיְרִמידֹוִנים  ּוְסִפינֹות  ַמֲחֵנה  ֶאל 
חָֹרה. ְ ַהּשׁ ְסִפיָנתֹו  ּומּול  נֹו  ּכָ ִמׁשְ ְלַצד  ְמָצאּוהּו 

330
ִלּבֹו.  ּבְ ָהְיָתה  לֹא  ְמָחה  ׂשִ ֶהם,  ּבָ ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ִהְבִחין  ֵעת 

ָמָתם,  ִנׁשְ ְרָחה  ּפָ ַחד  ִמּפַ ְלָפָניו,  בּו  ִנּצְ ַנִים  ְ ַהּשׁ
אֶֹמר. ְללֹא  ְלָפָניו  ְוָעְמדּו  אּו  ִמּלְ ַמִים  יֶהם  ּפִ

ֵלאמֹר: ֲאֵליֶהם  ְוָסח  ם,  ִלּבָ ֶאת  ָיַדע  ָאִכיֶלס  ַאְך 
ָהָאָדם. ֵרי  ּוַבְלּדְ ֶזאּוס  ִליֵחי  ׁשְ ּבֹוֲאֶכם  רּוְך  "ּבָ

335
ָאָגֶמְמנֹון,  ַמת  ַאׁשְ ִאם  י  ּכִ ִהיא,  ַמְתֶכם  ַאׁשְ לֹא  ֵהן  ִקְרבּו, 

ָלבֹוא, ה  ֵהּנָ ִריֶסִאיס  ּבְ ַבר  ּדְ ַעל  ֲעֵליֶכם  ה  ּוָ ּצִ ׁשֶ הּוא  ֶזה 
ְלָכאן,  ַוֲהִביֶאָה  ְקרֹונֹוס,  ן  ּבֶ ַרע  ִמּזֶ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ׁש,  ּגַ

ֵעִדים  ַנִים  ְ ַהּשׁ ִלי  ְוִיְהיּו  ִליִחים  ְ ַהּשׁ ַיד  ּבְ אֹוָתּה  ן  ּתֵ
נּו ִעּמָ ׁשֶ מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ּומּול  רֹום  ּמָ ּבַ ָהֵאִלים  ִלְפֵני 

 340
ְוָאָכִאים ַהּיֹום  עֹוד  ָיבֹוא  י  ּכִ ע,  ָהָרׁשָ יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ְוִלְפֵני 
ְרָענּות ּפֻ בּוַסת  ִמּתְ ֲעֵליֶהם  ְלָהֵגן  ְזרֹוִעי  ֶאת  ׁשּו  ְיַבּקְ

ַנְפׁשֹו. ַעל  ם  ַהּקָ רּוף  ּטֵ ּבַ ם  רֹאׁשָ ַעל  יֹוִריד  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ׁשֶ
ֶהָעִתיד, ְוַגם  ֵמֵעיָניו  ֶהָעָבר  ֱעָלם  ּנֶ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ

ָהָאָכִאים.״ ֵני  ּבְ ֶאת  יל  ְלַהּצִ ל  ִיְכׁשַ ְסִפינֹות  ִמְלֶחֶמת  ּבְ
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345
ֵרֵעהּו. ל  ׁשֶ ְלקֹולֹו  ַמע  ִנׁשְ ְטרֹוְקלֹוס  ּוּפַ ָבָריו  ּדְ ֶאת  ם  ִסּיֵ

הֹוִליְך,  ָחַיִים  ַהּלְ ְנַאת  ִריֶסִאיס  ּבְ ֶאת  ָהאֶֹהל  ִמן 
ָהָאָכִאים,  ְסִפינֹות  ֶאל  בּו  ׁשָ ְוֵהם  ְנָתָנּה,  ִליִחים  ְ ַלּשׁ

ֶכת.  ְמַהּלֶ ֵמְרצֹוָנּה  ּלֹא  ׁשֶ ֲאֵליֶהם,  ִנְלֵוית  ָהַעְלָמה 
ֶלֶכת,  ִהְרִחיק  ֵמֵרָעיו  ַרץ,  ּפָ ֶבִכי  ּבְ ָאִכיֶלס  ַאְך 

 350
ִמְתּבֹוֵנן,  ָהָרָחב  ם  ַהּיָ ֶאל  ַהחֹוף,  ַעל  ב  ֵ ִהְתַיּשׁ ּוָבָדד 

ַהּטֹוָבה: ְלִאּמֹו  תֹו  ִחּנָ ּתְ א  ְונֹוׂשֵ ָיָדיו  ֶאת  יט  מֹוׁשִ
כּו, ׁשְ ִיּמָ ַרב  ְזַמן  לֹא  ָנַתּתְ  ִלי  י  ַחּיַ ׁשֶ ֱהיֹות  י,  "ִאּמִ

ָידֹו, ֶאת  ִלְקּפֹץ  ְלֶזאּוס  ַאל  בֹוִדי  ִמּכְ ְלָפחֹות 
מֹוֵנַע. י  ּנִ ִמּמֶ זֹאת  ַאף  אֹוִליְמּפּוס  ּבָ ָהרֹוֵעם  ה  ְוִהּנֵ

אגממנון. של  לאוהלו  בריסאיס  את  מוליכים  וטלתיביוס   אוריבטס 
.(Tiepolo, 1757) טייפולו  בטסיטה  ג'יובני 
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355
ַרב, ַעם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ה  ִהּנֵ

ָלִלי." ׁשְ ֶאת  ְוָגַזל  ַחץ,  ַ ַהּשׁ ן  ּבֶ ְכבֹוִדי,  ּבִ ַגע  ּפָ
ֹוֶכֶנת ַהּשׁ ִביָרה  ַהּגְ ְוִאּמֹו  ּוָבָכה,  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ֶהֱאִזיָנה.  ִלְבָנּה  ב,  ַהּסָ ָאִביָה  ִלְמַרֲאׁשֹות  ְמצּולֹות  ּבִ
ָהָאפֹר,  ם  ַהּיָ ִמן  ַלֲעלֹות  ֲעָרֶפל  ְדמּות  ּבִ ִמֲהָרה 

360
ָהֵאִלים.  ת  ּבַ ִטיס  ּתֶ ַהּבֹוֶכה,  ָנּה  ּבְ ְלַצד  ָבה  ְוָיׁשְ
ֵלאמֹר:  ֵאָליו  ָרה  ְוִדּבְ ֶבר,  ַהּגֶ ֶאת  ָיָדּה  ּבְ ָפה  ִלּטְ

ר?  ִמְתַיּסֵ ָך  ִלּבְ ה  ּזֶ ַמה  ַעל  ּדֹוְמעֹות,  ֵעיֶניָך  ה  ָלּמָ י,  "ַיְלּדִ
ֵנינּו." ׁשְ אֹותֹו  ֵנַדע  ְלַמַען  ר,  ְוַדּבֵ ֵאְבָך  ּכְ יר  ְסּתִ ּתַ ַאל 

יב: ּוֵמׁשִ ְנָכִאים  ִניַחת  ּגְ ַקל־ֶרֶגל  ָאִכיֶלס  ּגֹוֵנַח 

365
ר? ֲאַדּבֵ ֵאפֹוא  ה  ּזֶ ַמה  ַעל  ְלָפַנִיְך,  לּוי  ּגָ ַהּכֹל  "ֵהן 
ֶאְטיֹון, ל  ׁשֶ ָנּה  ּכָ ִמׁשְ ָעִלינּו,  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  י  ּבָ ּתֶ ַעל 

ְלקֹוַח. ַהּמַ ָעצּום  ָהָיה  אֹוָתּה,  ֶהְחַרְבנּו  ָעָפר  ַעד 
יֵניֶהם, ּבֵ ֶוה  ׁשָ ּבְ ֶוה  ׁשָ ָהָאָכִאים  אֹותֹו  קּו  ִחּלְ

ָחַיִים.  ַהּלְ ְיַפת  ְכִריֶסס  ת  ּבַ ֶאת  ָנְתנּו  ַאְטֶרְוס  ְלֶבן  ְוַרק 

370
ְרָחק  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ְלָאּפֹולֹו  ַהּכֵֹהן  ְכִריֶסס  ֲאַזי 

ָאָרד,  ּבְ ים  בּוׁשִ ַהּלְ ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ֶאל  ז,  ֶנְחּפַ
ֵעֶרְך. ְוַרב  ָעצּום  ּכֶֹפר  מּוַרת  ּתְ ּתֹו  ּבִ ֶאת  ִלְפּדֹות  ׁש  ּוִבּקֵ

ָאּפֹולֹו ֲעֶטֶרת  ְוָעָליו  ָידֹו,  ּבְ ָזָהב  ל  ׁשֶ ְרִביט  ׁשַ
ָהָאָכִאים  ְפֵני  ּבִ ן  ִהְתַחּנֵ ְרָחק.  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ָהֵאל 

375
ַנִים. ְ ַהּשׁ ַאְטֶרְוס  ֵני  ּבְ יֶהם,  ָראׁשֵ ֵני  ׁשְ ְפֵני  ּבִ ּוִבְפָרט 
ָהָאב  ֶאת  ד  ְלַכּבֵ ׁשּו  ּוִבּקְ ָהָאָכִאים  יסֹות  ּגֵ ימּו  ִהְסּכִ

ְספֹר. י  ִמּנִ ָהַרב  ַהּכֶֹפר  ֶאת  ְוִלּטֹל  ֵקן  ַהּזָ
ַאְטֶרְוס. ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ֵעיֵני  ּבְ ָבר  ַהּדָ ֵחן  א  ָנׂשָ לֹא  ַאְך 

ּכֵֹהן. ּבַ ֶעְלּבֹונֹות  ְוֵהִטיַח  ָהָאב,  ֶאת  ֵרׁש  ּגֵ הּוא 
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380
ָאּפֹולֹו, פֹוְיּבֹוס  לֹו  ֶהֱאִזין  ְכִריֶסס.  ם  ָ ִמּשׁ ָהַלְך  קֹוֵצף 

ְמאֹד, ַעד  ְלִלּבֹו  ָקר  ַהּיָ ָהָאב  ל  ׁשֶ תֹו  ִפּלָ ּתְ ַמע  ׁשָ
ָמֶות. זֹוְרֵעי  ים  ִחּצִ ָהַאְרִגיִבים  יסֹות  ּגֵ ַעל  ר  ּגֵ ְוׁשִ

ָהָאָכִאים ַמֲחֵנה  ַרֲחֵבי  ּבְ ְך  ּתָ ַהּנִ ים  ַהִחּצִ ַטר  ִמּמְ
ֶהָחָכם  ִביא  ַהּנָ ֲאַזי  ְספֹר.  ְלֵאין  ֲחָלִלים  ָנְפלּו 

385
ֵאר.  ּבֵ נּו  ְלֻכּלָ ְרָחק  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ֲחרֹון  ת  ִעּלַ ֶאת 

ְמֵהָרה, ּבִ ָהֵאל  ֶאת  ְלַרּצֹות  ָלָאָכִאים  ֲאַזי  ָקָראִתי 
ֶעְלּבֹונֹות, י  ּבִ ֵהִטיַח  ד,  ִמּיָ ָקם  ָזַעם,  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ַאְך 

ָבר.  ַהּדָ ְוָהָיה  ָקם  ה  ַעּתָ ה,  ְוִהּנֵ ְך  ִהּלֵ ֵאיִמים  ם  ּגַ
ְמִהיָרה ְסִפיָנה  ּבִ חּו  ּלְ ׁשִ ט  ּבָ ַהּמַ ְזִריֵזי  ָהָאָכִאים 

390
ָהאֹון.  ַרב  ָלֵאל  ר  ּכָ ֶאׁשְ ּה  ִעּמָ ְוַיַחד  ְכִריֶסס  ת  ּבַ ֶאת 

 – ָהָאָכִאים  ָרס  ּפְ ִלי  ְנָתנּוָה   – ַעְצָמּה  ִריֶסִאיס  ּבְ ְוֶאת 
ַאְטֶרְוס.  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ִליֵחי  ׁשְ ה  ַעּתָ ֶזה  ְזלּו  ּגָ י  ּנִ ִמּמֶ

ְך. ְלַיְלּדֵ ֶעְזָרה  יִטי  הֹוׁשִ ָבר,  ַהּדָ ָיֵדְך  ּבְ ִאם  הֹוָרִתי, 
ֵתְך,  ִחּנָ ּתְ ִאי  ׂשְ ֶזאּוס  ְוֶאל  י,  ִאּמִ אֹוִליְמּפּוס,  ֶאל  ְלִכי 

395
ּוְבַמַעׂש. ה  ִמּלָ ּבְ ִלּבֹו  ֶאת  ְלׁשֹוֵבב  ַדְעּתְ  ּיָ ׁשֶ ַאּתְ 

ֶאֶרת ִמְתּפָ ָאִבי  ַאְרמֹון  ּבְ אֹוָתְך  י  ַמְעּתִ ׁשָ ֵהן  ַרּבֹות  י  ּכִ
ְקרֹונֹוס, ן  ּבֶ ֶאת  ָצַלְחּתְ  ַאְלָמֶות,  ֵני  ּבְ ין  ִמּבֵ  , ַאּתְ ַרק  י  ּכִ

ּוֵמִביׁש.  ה  ְמֻגּנֶ ֵמָאְבָדן  יל  ְלַהּצִ חֹור,  ׁשְ ָעֵבי  ֲאדֹון 
ַלס, ּוּפָ ֶהָרה  ּפֹוֵסידֹון,  אֹוִליְמּפּוס,  ֵני  ּבְ ְלֵעת  ֶזה  ָהָיה 

400
ֶלת.  ְלׁשֶ ׁשַ ּבְ ִלְכּבֹל  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֶאת  ה  ְמִזּמָ ָרְקמּו 

ָבָליו,  ּכְ ֶאת  ְרּתְ  ְוִהּתַ את  ּבָ ֵאִלים,  ת  ּבַ ִביָרה  ַהּגְ  , ַאּתְ ֲאַזי 
– רֹועֹות  ַהּזְ ֵמָאה  ַעל  ּבַ ֶאת  ָהאֹוִליְמּפּוס  ת  ְסּגַ ּפִ ֶאל  ְנּתְ  ִזּמַ ֵעת 

מֹו.  ׁשְ ֵאיֶגיֹון  מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ּוְבִפי  ָהֵאִלים  ִפי  ּבְ ִריָאֶראּוס  ּבְ
ָאִביו. ַעל  אֹונֹו  ּבְ עֹוֶלה  ֶהָעצּום,  כֹחֹו  ּבְ ִפיל,  ַהּנָ
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405
ַהּכַֹח,  ּנּו  ִמּמֶ ְוָקַרן  ב  ָיׁשַ ֶזאּוס  ְלַצד  ּוְלֵעת 
ָיָדם. ֶאת  כּו  ָמׁשְ אּוס  ּוִמּזֶ ָהֵאִלים  ִנְבֲהלּו 

ָיַדִיְך, ּבְ ִאְסִפי  יו  ְרּכָ ּבִ ִבי,  ׁשְ ּוְלִצּדֹו  זֹאת  לֹו  יִרי  ַהְזּכִ
רֹוָיאִנים, ַהּטְ ְלֶעְזַרת  ָידֹו  ֶאת  יט  ּיֹוׁשִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ְך  ּכָ
ָהָאָכִאים יסֹות  ּגֵ ֶאת  ַיֲהדֹף  ִפינֹות  ַהּסְ ֵתי  ַיְרּכְ ְוֶאל 

410
ָאָגֶמְמנֹון. ַחְסֵדי  ֶאת  ֵהם  ֵיְדעּו  ְך  ּכָ ם.  ּיָ ּבַ יַע  ְוַיְטּבִ

רּוף  ּטֵ ּבַ יר  ַיּכִ ַרב,  ַעם  ַעל  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ַעְצמֹו,  ַאְטֶרְוס  ּוֶבן 
ָאָכִאים." ּבָ ַהּטֹוב  ל  ׁשֶ ְכבֹודֹו  ּבִ ַגע  ּפָ ֵעת  ְתַקף  ּנִ ׁשֶ

ֵלאמֹר: ִלְבָנּה  יָבה  ֵהׁשִ ּדֹוְמעֹות,  ֵעיֶניָה  ִטיס,  ּתֶ ֲאַזי 
אֹוְתָך, י  ְלּתִ ּדַ ּגִ ה  ְוָלּמָ ֵמֶרֶחם  ָיָצאָת  "ַמּדּוַע 

415
ָוֵסֶבל? ַמע  ּדֶ ִלי  ּבְ נֹוַתְרּתָ  לֹא  ְסִפינֹוֶתיָך  ְלַצד  ה  ָלּמָ

ְגָזר, ַהּנִ י  ּפִ ַעל  ִהיא  ְקָצָרה  יָך  ַחּיֶ ּתֹוֶחֶלת  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֶוֱענּות. ָלָאה  ּתְ ל  ׁשֶ ָיִמים  מֹוְתָך  ֶטֶרם  ּבְ ּתֹוִסיף  עֹוד 

ֵמֶרֶחם.  ָיָצאָת  ֵביִתי  ּבְ ְלאּובֹות  ּתַ ְלגֹוַרל  ָאֵכן 
ָרִקים, ַהּבְ אֹוֵהב  ֶזאּוס  ֶאל  ָלג,  ׁשְ ַהּמֻ ֵאֶצא,  אֹוִליְמּפּוס  ֶאל 

420
ר. ֲאַסּפֵ ָאְזָניו  ּבְ ר  ַלֲאׁשֶ יב  ְקׁשִ ּיַ ׁשֶ ִתְקָוה  ּבְ ֶאְפֶנה 

ְפָרׂש, ַהּמִ ְזִריזֹות  ְסִפינֹוֶתיָך  ְלַצד  ב  ׁשֵ ה  ְוַאּתָ
ָרב.  ַהּקְ ֶאל  ֵצאת  ִמּלָ ַנע  ִהּמָ זֹאת  ִעם  ָלָאָכִאים,  ְנָאה  ׂשִ ְרַחׁש 

ָלאֹוְקָינֹוס, ֶאֶמׁש  ֶזאּוס  ָיָצא  ֵלב  ִמיֵמי  ּתְ ים  ֶאְתיֹוּפִ ֶאל 
רֹוִמים, ַהּמְ ֵאֵלי  ל  ּכָ ִלְוַית  ּבְ ָיָצא  הּוא  ה  ּתֶ ְלִמׁשְ

425
ָלאֹוִליְמּפּוס.  ַהּכֹל  ָיׁשּובּו  ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ָיִמים  ץ  ּוִמּקֵ

ת, חֹׁשֶ ִמּנְ נֹו  ִמְפּתָ ַלֵהיָכל,  ְוָאבֹוא  ֶהה  ּתַ ֶאׁשְ לֹא  ָאז 
ָאְזנֹו." ִלי  ְכֶרה  ּיִ ׁשֶ ְודֹוַמִני  ֶאֱאסֹף,  יו  ְרּכָ ּבִ ֶאת 

ָדד,  ּבָ ָאִכיֶלס  ֶאת  יָחה  ַמּנִ ּה,  ְלַדְרּכָ ְוָהְלָכה  ָאְמָרה 
ָהַאְבֵנט, ְיַפת  ָלַעְלָמה  ְוִנְכָסף  ִלּבֹו  ּבְ זֹוֵעם 
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430
אֹוִדיֶסאּוס א  ּבָ יְנַתִים  ּבֵ כַֹח.  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ְנָטלּוָה 

ָקדֹוׁש.  ַח  ְלִמְזּבֵ ן  ָקְרּבָ ה,  ֶהָקטֹוְמּבָ ִעּמֹו  ִלְכִריֶסה, 
ֶהָעמֹק,  ְפָרץ  ּמִ ּבַ ּוְבׁשּוָטם  ֲאַזי,  ִהְפִליגּו  ְמֵהָרה  ּבִ
חָֹרה,  ְ ַהּשׁ ִפיָנה  ּסְ ּבַ ְוָנְתנּו  ים  ְפָרׂשִ ַהּמִ ֶאת  ְללּו  ּגָ

רֹוְפפּו, ּוְכָבִלים  ָנְתנּו  ַהּתֶֹרן  ֶאת  ּנֹו  ּכַ ֶאל  רּו,  ָקׁשְ

435
ַמֲעָגן,  י  ְלִצּדֵ ְוָחְתרּו  ְמׁשֹוִטים  ְפסּו  ּתָ ָאז 

ַיְרָכַתִים ַחְבֵלי  ָמְתחּו  ָהעֶֹגן,  ֶאֶבן  ֶאת  ֵהִטילּו 
ִרים  ַהּפָ ן  ָקְרּבַ ּוְבָיָדם  ָים,  ַפת  ִלׂשְ ַהחֹול  ֶאל  קּו  ְוִזּנְ

ּופֹוֵגַע, ְרָחק  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ָהֵאל  ְלָאּפֹולֹו  עֹוָלה 
ים,  ַיּמִ ַהּצֹוַלַחת  ִפיָנה  ִמּסְ ְכִריֶסס  ת  ּבַ ם  ּגַ ָיְרָדה  ֵעת 

440
ַהחֹוף ֶאל  הֹוִליָכּה  ָחְכָמה,  ּבְ ה  ַהְמֻרּבֶ אֹוִדיֶסאּוס, 

ָהָאהּוב.  ָהָאב  ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ ָמַסר  ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ּוְלַיד 
ים  ָהַעּמִ ִרּבֹון  ָאָגֶמְמנֹון  ִני  "ִצּוָ לֹו,  ָאַמר  "ְכִריֶסס," 
ה, ֶהָקטֹוְמּבָ ן  ָקְרּבַ ּוְלפֹוְיּבֹוס  ת,  ַהּבַ ֶאת  ְלָך  יב  ְלָהׁשִ

ָהֵאל  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ְלִרּצּוי  ָנִאים,  ַהּדָ ֲעבּור  ּבַ זֹאת  ל  ּכָ

445
ָהַאְרִגיִבים." יסֹות  ּגֵ ַעל  ְוָיגֹון  ְרָענּות  ּפֻ הֹוִריד  ׁשֶ

ֵקן ַהּזָ ָהָאב  ָיָדיו.  ּבְ ת  ַהּבַ ֶאת  ּוָמַסר  ר  ּבֵ ּדִ
ֶתר  ַהּיֶ ל  ּכָ ָחְפזּו  יְנַתִים  ּבֵ ר.  ָ ְמֻאּשׁ ּתֹו  ּבִ ֶאת  ק  ִחּבֵ

ַח. ְזּבֵ ַהּמִ ַקר  ּבְ ֶאת  ָאְספּו  ה  ְקדֹוׁשָ ה  ּוְלֶהָקטֹוְמּבָ
ְלעֹוָלה. עֹוָרה  ׂשְ ְרִעיֵני  ּגַ ְוָזרּו  ְיֵדיֶהם,  ָרֲחצּו 

450
ָרם: קֹול  ּבְ תֹו  ִפּלָ ּתְ א  ְוָנׂשָ ַהּכֵֹהן  ְזרֹועֹוָתיו  ט  ׁשַ ּפָ

ָחסּותֹו ַהּפֹוֵרׂש  ה  ַאּתָ סּוָפה,  ּכְ ת  ֶקׁשֶ ַעל  ּבַ ָמֵעִני  "ׁשְ
ֶטֶנדֹוס.  ַעל  ָהִרּבֹון  ה  ַאּתָ קֶֹדׁש,  ִעיר  ְוִקיָלה  ְכִריֶסה  ַעל 

ְמרֹוֵמם, ִתי  ִהּלָ ּתְ ְלֶחְפִצי,  ֶנֱעַתְרּתָ  ֵעת  ִמּקֶֹדם  ּכְ
בֹוִדי, ּכְ ֶאת  יב  ּוֵמׁשִ ָהָאָכִאים  יסֹות  ּגֵ ֶאת  ה  ַמּכֶ
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455
ַעם. ַהּפַ ם  ּגַ ְלֶחְפִצי  ֵהָעֵנה  ִתי,  ִפּלָ ּתְ ַמע  ׁשְ א  ָאּנָ

ר." ַהּמַ ַהחִֹלי  ֵאיַמת  ֶאת  ָנִאים  ַהּדָ יסֹות  ִמּגֵ ָהֵסר 
ָאּפֹולֹו.  פֹוְיּבֹוס  לֹו  ֶנֱעַתר  ַהּכֵֹהן,  תֹו  ִפּלָ ּתְ א  ָנׂשָ ְך  ּכָ

עֹוָרה, ַהּשְׂ ְרִעיֵני  ּגַ ְזרּו  ּנִ ׁשֶ ְלַאַחר  ה  ִפּלָ ַהּתְ ּוְבתֹם 
טּו ּוָפׁשְ רֹוָנם  ּגְ ֶאת  פּו  ּסְ ׁשִ ָקר,  ַהּבָ י  ָראׁשֵ ֶאת  ָעְרפּו 

460
פּול ּכָ רֶֹבד  ּבְ ְוִכּסּו  ְיֵרַכִים  ְרתּו  ּכָ עֹוָרם,  ֶאת 

ר. ׂשָ ּבָ ל  ׁשֶ ְכָבה  ׁשִ עֹוד  ָעָליו  יחּו  ְוִהּנִ ן  ּמָ ׁשֻ ל  ׁשֶ
הֹוִסיף, ֶנֶסְך  ְוֵיין  דּוָרה  ּמְ ּבַ ִלי  ַהּצָ ֶאת  ֵקן  ַהּזָ ָנַתן 

ְלָהִבים. ה  ָ ֲחִמּשׁ ַמְזְלגֹות  יֵדיֶהם  ּבִ ְסִביבֹו  ֲעָלִמים 
ָקר, ַהּבָ ִקְרֵבי  ּבְ ָנְגסּו  ֵהם  ָיֵרְך  ר  ׂשַ ּבְ ָלה  ִנּצְ ֵעת 

465
ּפּוד, ׁשַ ַעל  ְוָנְתנּו  ִלְנָתִחים  ָחְתכּו  ֶתר  ַהּיֶ ֶאת 

ר. ׂשָ ַהּבָ ְלֵחי  ּפִ ֶאת  ְוָנְטלּו  ין  ְוַכּדִ ת  ּדָ ּכַ ָצלּו  ם  ּגַ
ה,  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ָערּוְך  ָהָיה  ׁשֶ ְוֵכיָון  ם  ְמַלאְכּתָ ה  ּמָ ּתַ ה  ַעּתָ

ֶהְחִסיָרה.  לֹא  ָבר  ּדָ ם  ְוַנְפׁשָ ָסֲעדּו,  ְמאָֹדם  ָכל  ּבְ
ֶקה, ּוַמׁשְ ָמזֹון  ּבְ ֵרָסם  ּכְ ֶאת  אּו  ּוִמּלְ ְבעּו  ּשָׂ ׁשֶ יָון  ּכֵ

470
ַהּטֹוב,  ִין  ּיַ ּבַ ָפָתן  ׂשְ ַעד  חֹות  ַקּלָ ַעְבֵדיֶהם  אּו  ִמּלְ

ִביַע. ּגָ ּבַ ָיְצקּו  ה  ִחּלָ ּתְ ּוְלֶנֶסְך  ְלִקּדּוׁש  ְוִטּפֹות 
ּוְבֶזֶמר,  ה  ִהּלָ ּתְ יֵרי  ׁשִ ּבְ ַהּיֹום  עֹות  ׁשְ ָחְלפּו  ְך  ּכָ
ָהָאָכִאים. ְלַרּצֹות  ׁשּו  ּקְ ּבִ ְרָחק  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ֶאת 
ָהֵאל,  ֵלב  ְוָרַחב  ָאּפֹולֹו  פֹוְיּבֹוס  ָלֶהם  ֶהֱאִזין 

475
ָהאֶֹפל  ּוְבֶרֶדת  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ קַֹע  ׁשְ ּבִ ַוְיִהי 

ָעם.  ַמּצָ ָיסֹות  ַהּגְ ָעְרכּו  ִפינֹות  ַהּסְ ֵתי  ַיְרּכְ ְלַצד 
ַחר, ׁשַ ִעם  הֹוִפיָעה  ְוֻרּדֹות,  עֹוֶתיָה  ֶאְצּבְ ֶאאֹוס,  ֲאַזי 
ָהָאָכִאים. ַמֲחֵנה  ֶאל  ִהְפִליגּו  ֶרְך,  ַהּדֶ ֶאל  ָיְצאּו  ׁשּוב 

צֹוַלַחת, רּוַח  ֶהם  ּבָ ח  ּלַ ׁשִ ְרָחק  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ָהֵאל 
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480
ַהּתֶֹרן.  ֶאת  ּנֹו  ּכַ ַעל  ְוָנְתנּו  ְלָבִנים  ים  ִמְפָרׂשִ ְרסּו  ּפָ
יכֹון,  ַהּתִ ְפָרׂש  ַהּמִ ְוָתַפח  ְטָנם  ּבִ ֶאת  ָאה  ִמּלְ ָהרּוַח 
ִפיָנה  ַהּסְ ַחְרטֹום  ּבְ ח  ְמֻפּלָ חֹר,  ָ ַהּשׁ ְחׁשֹול  ַהּנַ ַרק  ׁשָ
ַהּסֹוֵער.  ם  ַהּיָ י  ּלֵ ּגַ ין  ּבֵ יָעף  ּבִ ּה  ְרּכָ ּדַ ֶאת  ה  ָהעֹוׂשָ
ָהָאָכִאים, ַמֲחָנם  ֶאת  ֵהִקימּו  ּבֹו  קֹום  ַלּמָ בֹוָאם  ּבְ

485
חָֹרה. ְ ַהּשׁ ְסִפיָנָתם  לּול  ַהּתָ ַהחֹוף  ֶאל  כּו  ָמׁשְ

יָה, ֲאַגּפֶ ים  ְמִריׁשִ ּבִ ְוָתְמכּו  חֹול  ּבַ ְנָתנּוָה 
ְסִפיָנתֹו. ִסּפּון  ֶאל  ּוִמי  ָלאֶֹהל  ִמי  ם,  ְלַדְרּכָ ּוָפנּו 

ַקל־ֶרֶגל, ָאִכיֶלס  ֶלאּוס,  ּפֶ ן  ּבֶ ב  ָיׁשַ יְנַתִים  ּבֵ
ִלּבֹו. ֶאת  ְמַכְרֵסם  ֶהָחרֹון  ּלֹות,  ַהּקַ ְסִפינֹוָתיו  ְלַצד 

490
ל, ְלַהּלֵ ּבֹור  ַהּגִ זֹוֶכה  ּבֹו  ּנּוס  ּכִ ּבַ נֹוֵטל  ֵחֶלק  לֹא 

ַנְפׁשֹו.  ֶאת  ה  ְמַכּלֶ ָהֶעֶצב  י  ּכִ ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ָערּוְך  לֹא 
ָרב.  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ֶאל  ָיָצא  ְוִלּבֹו  ִמים  ַהּיָ ָחְלפּו  ְך  ּכָ

ַחר, ַ ַהּשׁ ֶלת  ַאּיֶ ְזִריַחת  ִעם  ְיָממֹות,  ֵרה  ים־ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ץ  ִמּקֵ ַאְך 
יָתם,  ּבֵ האֹוִליְמּפּוס  ֶאל  ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ֵאִלים  בּו  ׁשָ ֵעת 

495
ַהֶחֶבר, ֶאת  ַדְרּכֹו  ּבְ מֹוִליְך  ֶזאּוס  צֹוֵעד  ם  ּוְברֹאׁשָ
ן, ַהּבֵ ֵלב  ַאת  ַמּשְׂ ֶאת  ְכָחה  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ִטיס,  ּתֶ ֲאַזי 

ָהָרִקיַע ְמרֹוֵמי  ֶאל  ָנְסָקה  ם,  ַהּיָ ִמן  ָעְלָתה  ַחר  ׁשַ ִעם 
ָהְראּות ַמְרִחיק  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ָהאֹוִליְמּפּוס.  ַהר  ֶאל  ּוָבָאה 

ְרָכִסים. ה  ַהְמֻרּבֶ אֹוִליְמּפּוס  ת  ְסּגַ ּפִ ַעל  ְלַבּדֹו  ב  ָיׁשַ

500
יו, ְרּכָ ּבִ ֶאת  מֹאָלּה  ׂשְ ּבִ ָקה  ְוִחּבְ ָהֵאָלה  ְלִצּדֹו  ָבה  ָיׁשְ

ָהָאדֹון, ַסְנֵטר  ּבְ ְוָנְגָעה  ְיִמיָנּה  ַיד  ֶאת  ָחה  ּלְ ְוׁשִ
ֵלאמֹר: ָתּה  ִחּנָ ּתְ ָאה  ָנׂשְ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֶזאּוס  ְוֶאל 

ָהַאְלָמֶות ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ָאִבינּו,  ֶזאּוס  ַעם,  ּפַ ֵאי  "ִאם 
ִלי.  ַהֲאֵזן  ָנא  ַמַעׂש,  ּבְ אֹו  ְדָבִרים  ּבִ ְלָך  י  ְעּתִ ִסּיַ
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יו...״ ְרּכָ ּבִ ֶאת  מֹאָלּה  ׂשְ ּבִ ָקה  ְוִחּבְ ָהֵאָלה  ְלִצּדֹו  ָבה  ״ָיׁשְ
.(ingres, 1856) אנגרה  דומיניק  אוגוסט  ז'אן 
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505
ִאּבֹו, ּבְ ֵטף  ְלִהּקָ ּדֹון  ַהּנִ ִני  ּבְ בֹוד  ּכְ ֶאת  ב  ָהׁשֵ

ַרב, ַעם  ַעל  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ֶלְך,  ַהּמֶ ָאָגֶמְמנֹון  ה  ִהּנֵ י  ּכִ
ָקר.  ַהּיָ ָרס  ַהּפְ ֶאת  ָדיו  ִמּיָ ַזל  ּגָ ֵעת  ְכבֹודֹו  ּבִ ַגע  ּפָ

אֹוִליְמּפּוס, ּבָ ַהָחְכָמה  ֲאדֹון  ֶזאּוס,  הֹו  ִני,  ּבְ ִנְקַמת  ֶאת  ְנקֹם 
ָהָאָכִאים ֵני  ּבְ ּבֹו  ַהּיֹום  ַעד  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ְלַעם  ּכַֹח  ן  ּתֵ

510
ַיֲאִדירּו." ר  ּכָ ֶאׁשְ ּבְ מֹו  ׁשְ ְוֶאת  ְלהֹוִקיר  ִני  ּבְ ֶאת  ָיׁשּובּו 
ָבר. ּדָ ָלּה  יב  ֵהׁשִ לֹא  ֶהָעִבים  לֹוֵכד  ְוֶזאּוס  ָרה,  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

ָיֶדיָה, ּבְ יו  ְרּכָ ּבִ ֶאת  ָקה  ִחּבְ ִטיס  ּתֶ ֲאַזי  ַתק,  ְוׁשָ ב  ָיׁשַ ַרק 
ְלָפָניו: ָתּה  ִחּנָ ּתְ ָאה  ָנׂשְ ִנית  ֵ ּוַבּשׁ ָחְזָרה  עֶֹרף,  ת  ְקׁשַ

ֶרָה, ְ ַאׁשּ ָך  רֹאׁשְ ּוִבְמנֹוד  ה  חּוׁשָ ַהּנְ ְבָרְתָך  ּדִ ֶאת  ִלי  "ַהב 

515
ָבר, ִמּדָ ְמַפֵחד  ֵאיְנָך  ֲהֵרי  ׁשֶ ַסף  ַעל  ֵחִני  ּדְ אֹו 

חּוָתה." ַהּנְ ָאנִֹכי  ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ׁשֶ ֵאַדע  ְך  ּכָ
ָלּה: יב  ֵהׁשִ ֵלב  ְברֹון  ׁשִ ּבְ ֶהָעִבים  לֹוֵכד  ֶזאּוס  ֲאַזי 

י רֹאׁשִ ַעל  אֹוִריד  ִגיֵנְך  ּבְ י  ּכִ ָבר,  ַהּדָ ֵאת  ׂשְ י  ִמּנִ ה  "ָקׁשֶ
ֶעְלּבֹונֹות. י  ּבִ ְלָהִטיַח  ֵחל  ּתָ זֹו  ד  ִמּיָ ֶהָרה,  ִעם  ִריב 

520
ֶהֶרף, ְללֹא  י  ּבִ נֹוֶזֶפת  ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ זֹו  ו  ַעְכׁשָ ָבר  ּכְ

ָרב. ּקְ ּבַ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִלְבֵני  ֲאִני  ַע  ְמַסּיֵ י  ּכִ ַיַען 
ֶהָרה. אֹוָתְך  ְרֶאה  ּתִ ְלַבל  אן  ִמּכָ ַרְגַלִיְך  ִאי  ׂשְ ה  ַעּתָ ַאְך 

ה. ֲאַנּסֶ ָיֵדְך  ּבְ ַע  ּוְלַסּיֵ ָבר,  ּדָ ּבַ ֶאְחׁשֹב  יְנַתִים  ּבֵ
ִלְבטַֹח.  י  ּבִ ּתּוְכִלי  ה  ְוַעּתָ י,  רֹאׁשִ ֶאת  ין  ַאְרּכִ יִטי,  ַהּבִ

525
ָהַאְלָמֶות.  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ה  ִמּזֶ ּוָבטּוַח  ָסמּוְך  אֹות  ֵאין  י  ּכִ

ָבַרי, ִמּדְ ֲחָזָרה  ֵאין  י  ּכִ הּוא  ה  ֲעֻרּבָ י  רֹאׁשִ ְמנֹוד 
ְלׁשֹוָנּה."  ּכִ ם  ְתַקּיֵ ּתִ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ַהְבָטָחה  ֵכן  ּתָ ּתִ ְולֹא 

ֵהן. ְלאֹות  חֹר  ָ ַהּשׁ ִמְצחֹו  ין  ְוִהְרּכִ ר,  ּבֵ ּדִ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ְך  ּכָ
ָהַאְלָמֶות  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ֵמרֹאׁשֹו  רֹוְסָיה  ָהַאְמּבְ ּוַמְחְלפֹות 
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530
יֹות  ָאׁשְ ֶאת  ַקד  ּפָ ְוַרַעׁש  ֶלְך,  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ִמְצחֹו  ַעל  ְלׁשּו  ּגָ

ֲעָצָתם  ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ אֹוִליְמּפּוס.  ּבָ רֹום  ַהּמָ נֹות  ּכְ ִמׁשְ
ִטיס ּתֶ ֲאַזי  ה.  ִמּזֶ ֶזה  ִנְפְרדּו  אּות,  ּיָ ּכַ סּו  ִטּכְ

יָה. ְחּתֶ ִמּתַ ם  ַהּיָ ְמצּולֹות  ֶאל  אֹוִליְמּפּוס  ִמּנַֹגּה  ָקה  ִזּנְ
קֹוָמם ִמּמְ ָהֵאִלים  ל  ּכָ ֲאַזי  ִלְמעֹונֹו,  ָנה  ּפָ ְוֶזאּוס 

535
ָהָאב ֵני  ּפְ ל  ְלַקּבֵ ֵעז  ַהּמֵ יֵניֶהם  ּבֵ ֵאין  י  ּכִ ַיַחד  ָקמּו 

ָקמּו. ֶאָחד  ֵאל  ּכְ ן  ּכֵ ַעל  ְמקֹומֹו.  ּבִ ב  יֹוׁשֵ הּוא  עֹוד  ּבְ
ֶהָרה,  ֵמֵעין  ֶנֱעָלם  לֹא  ַאְך  ְלכּות.  ַהּמַ ֵכס  ּבְ הּוא  ֵהֵסב  ַעד 

ם,  ַהּיָ ִמן  ב  ַהּסָ ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ָהַרְגַלִים,  סּוַפת  ּכְ ִטיס  ּתֶ ֵאיְך 
ְקרֹונֹוס,  ן  ּבֶ ֶזאּוס  ֶאל  ָסָחה  ָאז  דֹו.  ִעּמָ ְמִזּמֹות  ָרְקָמה 

540
ח?  ּפַ ָך  ִאּתְ טֹוֵמן  ׁשּוב  ָזדֹון,  ֵאל  ֵאִלים,  ּבָ "ִמי  לֹו:  לֹוֶעֶגת 

ָך, ִאּתְ י  ֵאיֶנּנִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלַהְכִריַע  ֲעִדיף  ּתַ ִמיד  ּתָ ֵהן 
ָך  ִלּבְ ַעל  ָעָלה  לֹא  ֵמעֹוָלם  יְנָך,  ּדִ ַסק  ּפְ ָלֵתת  ֶתר  ּוַבּסֵ
ִסיָקְתָך." ּפְ י  ִעּמִ ְוַלְחלֹק  ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ַבר  ּדְ ֶאת  ִלי  ר  ְלַסּפֵ

ֵלאמֹר: יב  ֵהׁשִ ָבֶריָה  ּדְ ַעל  ְוֵאִלים  ֱאנֹוׁש  ֵני  ּבְ ֲאִבי 

545
פּון  ַהּצָ ל  ּכָ ֶאת  ְלָהִבין  ַיֲחִלי  ּתְ ָנא  ַאל  "ֶהָרה, 

זֹאת  ְוִעם  ָאְמָנם,  ַאּתְ  ַרְעָיִתי  אַֹמר.  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ּבַ
ְואּוָלם ְך,  ֵמִעּמָ ִנְבָצר  י  ְעּתִ ּדַ ְלסֹוף  ָלֶרֶדת 

ָהַאְלָמֶות.  ן  ּבֶ אֹו  ֱאנֹוׁש  ַמע  ִיׁשְ לֹא  ְלָאְזֵנְך  ָהָראּוי 
ֵאִלים, ַעת  ּדַ ְללֹא  ְדַבר־ָמה  ּבִ ְלַהְחִליט  ְרצֹוִני  ּבִ ִאם  ַאְך 

550
ָבר." ּדָ ּבַ ְחְקִרי  ּתַ ְוַאל  ְך  ּכָ ַעל  ֲאִליִני  ׁשְ ּתִ ָנא  ַאל 

ָבָריו:  ּדְ ַעל  זֹאת  ּכָ יָבה  ֵהׁשִ ָהֵעיַנִים,  ִליַלת  ּכְ ֶהָרה, 
ֲאָמֶריָך?  זּו  ִרּמְ ה  ּזֶ ַמה  ַעל  ָהֵאיָמה,  ְמָזֶרה  ְקרֹונֹוס  ן  "ּבֶ
י. ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ לֹא  ְוַלְחקֹר  ִלְדרֹׁש  ָבר,  ּדָ י  ַאְלּתִ ׁשָ לֹא  ּכֹה  ַעד 

ִניחּוָתא, ּבְ ְלֵביְנָך  יְנָך  ּבֵ קֹל  ׁשְ ּתִ יָך  ַמֲעׂשֶ ִמיד  ּתָ ֵהן 

BOOK א ךרכ.indb   223 08/10/2015   13:48:27



איליאדה – כרך א׳
224

555
ֵעיֶניָך ֶאת  ָאֲחָזה  י  ּכִ ִלי,  א  ְמַנּבֵ י  ִלּבִ ְך  ּכָ ה,  ַעּתָ ַאְך 

ם, ַהּיָ ִמן  ֵקן  ַהּזָ ת  ּבַ ָהַרְגַלִים,  סּוַפת  ּכְ ִטיס  ּתֶ זֹו 
ַחר. ׁשַ ִעם  ָיֶדיָה  ּבְ ָאְסָפה  יָך  ְרּכֶ ּבִ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָאִכיֶלס,  בֹוד  ּכְ יב  ׁשִ ּתָ י  ּכִ אֹות  ָך,  רֹאׁשְ ָלֶבַטח  ְנּתָ  ִהְרּכַ ָלּה 
ָהעֹוְגנֹות." ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ָהָאָכִאים  ֵגיסֹות  ֶקֶטל  ּבְ

560
ֵלאמֹר: ָבֶריָה  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֶהָעִבים  לֹוֵכד  ֶזאּוס  ֲאַזי 

יר  ְלַהְסּתִ אּוַכל  לֹא  ְוָדָבר   , ְדּתְ ָחׁשַ י  ּבִ ֱאלִֹהית,  ִמיד,  "ּתָ
יִגי ּשִׂ ּתַ לֹא  ָבר  ּדָ ִלְרצֹוִני  ִנּגּוד  ּבְ זֹאת  ִעם  ַנִיְך,  ִמּפָ

ִחי. ּדֶ ֶאל  ִחי  ִמּדֶ ְלִכי  ּתֵ ְך  ּכָ ְלָבִבי,  ת  ּנַ ִמּצִ ְלַבד 
ָבר. ַהּדָ ְלרּוִחי  ֲהֵרי   , ָאַמְרּתְ ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ ֵיׁש  ֱאֶמת  ִאם 

565
ת, ְלַצּיֵ ְוִלְדָבַרי  ֶקט  ׁשֶ ּבְ ֶבת  ָלׁשֶ ָלְך  מּוָטב 

ַיַחד, ם  ּגַ ָהאֹוִליְמּפּוס  ֵאֵלי  ל  ּכָ אֹוָתְך  יעּו  יֹוׁשִ לֹא  י  ּכִ
טּויֹות." ַהּנְ ְזרֹועֹוַתי  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ְלַהְנִחית  ֶאְרֶצה  ָעַלִיְך  ִאם 

ֲחָרָדה.  ִנְתַקף  ָהֵעיַנִים  ַרֲחַבת  ֶהָרה  ְוֵלב  ר,  ּבֵ ּדִ
ֶנת. ְמַרּסֶ ֹוֵצף  ַהּשׁ רּוָחּה  ֶאת  ָבה,  ָיׁשְ ֶקט  ּוְבׁשֶ ה  ְרׁשָ ּפָ

570
ָהָרם. ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ְמעֹונֹו  ּבִ רֹוִמים  ַהּמְ ֵאֵלי  ל  ׁשֶ ם  ִלּבָ ַרְך 
ּבּור,  ַהּדִ ְרׁשּות  ֶאת  ָנַטל  ל,  ְמֻהּלָ ן  ָאּמָ ֶהַפְיְסטֹוס,  ָאז 

ַע:  ְלַסּיֵ ׁש  ּקֵ ּבִ ִאּמֹו,  ִהיא  רֹועֹות,  ַהּזְ ַצַחת  ְלֶהָרה 
עֹוד  אתֹו  ְלׂשֵ ְוֵאין  ָבר  ַהּדָ ְמַצֵער  ן,  ּכֵ "ָאְמָנם 

יֵניֶכם,  ּבֵ ָהִריב  ַח  ִמְתַלּקֵ מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ִגין  ּבְ ִאם 

575
דֹון, ַהּזָ ר  ִיְגּבַ ִאם  י  ּכִ ֵאִלים,  ין  ּבֵ ְמבּוָכה  ּוְמעֹוֵרר 

ׂשֹון. ְוׂשָ ְמָחה  ׂשִ ּבֹו  ִיְהיּו  לֹא  ְמפָֹאר  ה  ּתֶ ִמׁשְ ֲאִפּלּו 
יֹוַדַעת, זֹאת  מֹוָתּה  ּכְ ִמי  ְוִכי  י,  ְלִאּמִ ֲאַיֵעץ  ן  ּכֵ ְוַעל 

ה, ֲעׂשֶ ּתַ י  ּכִ ָלּה  מּוָטב  ָאִבינּו  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ְרצֹונֹו  ּכִ
יַח. ַיְקּדִ יֵלנּו  ְבׁשִ ּתַ ָהָאב  ן  ּפֶ ס,  ַפּיֵ ּתְ ִלּבֹו  ְך  ּכָ

BOOK א ךרכ.indb   224 08/10/2015   13:48:27



225
ספר א׳

580
ָהאֹוִליְמּפּוס, ִרּבֹון  ְפֵני  ִמּלִ ָהָרצֹון  ַיֲעֶלה  ִאם  י  ּכִ
טּוָיה. ַהּנְ ְזרֹועֹו  ּבִ אן  ִמּכָ נּו  ְיָגְרׁשֵ ָרִקים,  ַהּבְ ֲאדֹון 

ך,ְ ְלַרּכֵ ָנִעים  יַח  ׂשִ ּבְ ִלּבֹו  ֶאת  ן  ּכֵ ַעל  הֹוִאילּו 
נּו." ִעּמָ ַהֶחֶסד  ַרב  י  ָהאֹוִליְמּפִ ִיְהֶיה  ְלַמַען 

יֵדי  ּבִ ָנַתן  ית  ְחּתִ ּתַ פּול  ּכְ ְוָגִביַע  ז,  ֶנְחּפָ ָקם  ָאַמר, 

585
ֵלאמֹר: ָבָריו  ּדְ ַעל  ְוהֹוִסיף  ַהְיָקָרה,  הֹוָרתֹו 

ַהּקֹוֵצף, ְך  ִלּבֵ ֶאת  ִני  ְוַרּסְ ַהּטֹוָבה,  י  ִאּמִ "ַהְבִליִגי, 
ַמּכֹות, סֹוֶפֶגת  י  ִאּמִ ֶאת  ְיָקָרה,  ֵעיַני,  ּבְ ֶאְרֶאה  ל  ּבַ

ָלְך.  ַלֲעזֹר  אּוַכל  לֹא  ְרֶאה  ַלּמַ ְיגֹוִני  ַאף  ְוַעל 
ִעּמֹו. ֶקִרי  ּבְ ַלהֹוֵלְך  ָהאֹוִליְמּפּוס  ֲאדֹון  הּוא  ַאְכָזר 

590
ָניו,  ִמּפָ אֹוָתְך  יל  ְלַהּצִ ָוא  ְ ַלּשׁ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֵעת  ְלָפִנים 

רֹוִמים, ַהּמְ ן  ְפּתַ ִמּמִ אֹוִתי  ִליְך  ְוִהׁשְ ַרְגַלי  ּבְ ָאַחז 
ָמִתי, ִנׁשְ ּוָפְרָחה  ְמַעט  ּכִ י,  ִהְתעֹוַפְפּתִ ֵלם  ׁשָ יֹום 

ֶלְמנֹוס. ְבּ ָלָאֶרץ  י  ָצַנְחּתִ ַחי,  ָסֵפק  ְזִריָחה,  ִעם  ְוַרק 
י." ּבִ לּו  ְוִטּפְ ֶעְזָרה  יטּו  הֹוׁשִ קֹום,  ַהּמָ ֵני  ּבְ יְנִטים,  ַהּסִ ם  ׁשָ

595
רֹועֹות. ַהּזְ ַצַחת  ֶהָרה  ִפי  ּבְ ַהִחּיּוְך  ְוָעָלה  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ִין, ַהּיַ ִביַע  ּגְ ֶאת  דֹו  ִמּיָ ָנְטָלה  ָפֶתיָה  ׂשְ ַעל  ִחּיּוְך  ּבְ

ּדֹו ִמּכַ ָמַזג  ֶהַפְיְסטֹוס  תֹוק  ַהּמָ ְקָטר  ַהּנֶ ֵקה  ַמׁשְ ֶאת 
מֹאל.  ּוִמּשְׂ ִמין  ִמּיָ אּוָלם  ּבָ ים  ֻסּבִ ַהּמְ ָהֵאִלים  ְלָכל 

רּוִכים,  ַהּבְ ָהֵאִלים  י  ִמּפִ ַרץ  ּפָ ָאז  ַמֲעצֹור  ְללֹא  ְצחֹוק 

600
צֹוֵלַע.  ֶהַפְיְסטֹוס  ֶאת  ָראּו  ַהֵהיָכל  ֵני  ּפְ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ה, ַהַחּמָ ִקיַעת  ׁשְ ַעד  ַהּיֹום  ל  ּכָ ה  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ָאַרְך  ְך  ּכָ
ה. ּתֶ ׁשְ ּמִ ּבַ ָחְסרּו  לֹא  ְוָדָבר  ֶחְפָצם  ּכְ ם  ִלּבָ ֶאת  ָסֲעדּו 

ָאְזָנם, ַעל  ינֹות  ַמְנּגִ ן  ִנּגֵ ֻמְפָלא  ֵנֶבל  ַעל  ָאּפֹולֹו 
יֵניֶהן.  ּבֵ ְזִמירֹות  ֶהְחִליפּו  תֹוק  ַהּמָ קֹוָלן  ּבְ ּומּוזֹות 
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605
ָיַרד, ְך  ְוַהחֹׁשֶ ַקע  ׁשָ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ אֹור  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל 

ַלְיָלה.  ַנת  ִלׁשְ ְלֵביתֹו  ֵאל  ֵאל  ָהֵאִלים,  ֲחבּוַרת  ה  ְרׁשָ ּפָ
ה,  ִהּלָ ַהּתְ ַרב  ֶהַפְיְסטֹוס  ְמֶלאֶכת  הּוא  ְמעֹונֹו,  ּבִ ֶאָחד  ל  ּכָ

י ָהאֹוִליְמּפִ ָרִקים  ַהּבְ ֲאדֹון  ְוֶזאּוס  ַהּצֹוֵלַע,  ָהֵאל 
ָעָליו צּוַע,  ַלּיָ ָעָלה  ַלְיָלה,  ַנת  ִלׁשְ ַרׁש  ּפָ הּוא  ַאף 

610
ְמתּוָקה. ָנה  ׁשֵ ּבְ ִנְתַקף  ּה  ּבָ ֵעת  ָכל  ּבְ ָנַהג  ָלנּוַח 

ָהב. ַהּזָ ס  ּכֵ ַעל  ַהּמֹוֶלֶכת  ֶהָרה,  ְלַצד  ָהֵאל  ם  ִנְרּדַ

��
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ִמְלָחָמה, בֹות  ֶמְרּכְ ֲאדֹוֵני  ּוְגָבִרים,  ָהֵאִלים  ַאר  ׁשְ ל  ּכָ
תּוָקה ַהּמְ ָנתֹו  ׁשְ ֶאת  ָנם  לֹא  ֶזאּוס  ְוַרק  ָנָתם  ׁשְ ָנמּו 

ָאִכיֶלס ל  ׁשֶ בֹודֹו  ּכְ ֶאת  יב  ָיׁשִ ָהֵכיַצד  ִלּבֹו  ּבְ ַקל  ׁשָ י  ּכִ
ים. ְמֻרּבִ ָיסֹות  ּגְ ַיְכִרית  ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ּוְלַצד 

5
– ֵעיָניו  ּבְ ַהּטֹוָבה  ִנְרֲאָתה  ָרַקם  ׁשֶ ְכִנית  ַהּתָ ִלְבסֹוף 

ַאְטֶרְוס. ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ֶאל  ַלח  ִיׁשְ הּוא  ּיּוט  ַהּסִ אֹוְיֶנרֹוס  ֶאת 
ֵלאמֹר: ְוָסח  ָנה  ּפָ אֹוְיֶנרֹוס  ֶאל  פֹות  ְמֻכּנָ ים  ִמּלִ ּבְ

ָהָאָכִאים. ְסִפינֹות  ֶאל  ֵהָחֵפז  ע,  ָ ְמֻרּשׁ ֲחלֹום  "ֵצא, 
ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ָנם  ּבֹו  ָהאֶֹהל  ל  ׁשֶ ְתחֹו  ּפִ ֶאל  ם  ּכֵ ַהׁשְ

10
יַח. ָאׂשִ ָאְזֶניָך  ּבְ ׁשֶ ֶאת  ה  ִמּלָ ּבְ ה  ִמּלָ לֹו  ּוְמסֹר 

ד, ִמּיָ הּוא  ׁש  ְיַחּמֵ ָער  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָהָאָכִאים  יס  ּגֵ ֶאת 
ַהחּוצֹות.  ַרֲחַבת  ְטרֹוָיה  ֶאת  ָהֵעת  יָעה  ִהּגִ ִלְכּבֹׁש  י  ּכִ
ֲחלּוִקים ֵאיָנם  ׁשּוב  ָהאֹוִליְמּפּוס  ׁשֹוְכֵני  ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ

ַעם ַהּזַ ֶאת  ִלְפרֹק  ֶהָרה  ַיד  ּבְ ָעָלה  י  ּכִ יֵניֶהם,  ּבֵ

15
ְך ּכָ ה  ִהּנֵ ָהִעיר."  ְטרֹוָיה  ל  ׁשֶ ן  ְלֻחְרּבָ ְלָהִביא  ְמָנת  ַעל 

ז ְוֶנְחּפַ קֹולֹו  ּבְ אֹוְיֶנרֹוס  ַמע  ְוׁשָ ר,  ּבֵ ּדִ ֶזאּוס 
ָהאֶֹהל ֶאל  ם  ָ ּוִמּשׁ ִריזֹות  ַהּזְ ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ֶאל 
ַהֲחלֹום אֹותֹו  ָמָצא  ַאְטֶרְוס.  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ַכן  ׁשָ ּבֹו 

רֹוְסָיה. ָהַאְמּבְ ֵאד  מֹו  ּכְ ֵמָעָליו  ַהּתֹוָלה  ָנתֹו  ׁשְ ֶאת  ָנם 

 20
ֶנֶלאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶנְסטֹור  ל  ׁשֶ ְדמּותֹו  ּבִ ְלרֹאׁשֹו  ֶנֱעַמד 

ֵקִנים.  ַהּזְ ל  ִמּכָ ָאָגֶמְמנֹון  ֵעיֵני  ּבְ ד  ַהְמֻכּבָ
רֹוִמים: ִמּמְ ּיּוט  ַהּסִ אֹוְיֶנרֹוס  ְוָאַמר  מּותֹו  ּדְ ֶאת  א  ָנׂשָ

רֹוְכִבים. ּבָ יר  ָהַאּבִ ַאְטֶרְוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָנְתָך,  ׁשְ ֶאת  ָנם  ה  "ַאּתָ
ִכיר ַהּבָ ַהּיֹוֵעץ  ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ ן  יׁשַ ּיִ ׁשֶ ָיֶאה  לֹא 

BOOK א ךרכ.indb   229 08/10/2015   13:48:27



איליאדה – כרך א׳
230

25
ְספֹר. ְלֵאין  ָאגֹות  ּדְ ּוְלרֹאׁשֹו  ָיסֹות  ּגְ ַעל  ה  ַהְמַצּוֶ

ֵאֶליָך, ָלַחִני  ׁשְ ֶזאּוס  י  ּכִ ֵאַלי  ָאְזֶניָך  ֵרה  ּכְ ה  ַעּתָ ַאְך 
ְוֶחְמָלה. ָאָגה  ּדְ ְלָך  הּוא  רֹוֵחׁש  ֵמָרחֹוק  ר  ֲאׁשֶ ּבַ

ָער, ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָהָאָכִאים  ֵחיל  ֶאת  הּוא  ה  ְמַצּוֶ ׁש  ְלַחּמֵ
ַהחּוצֹות.  ַרֲחַבת  ְטרֹוָיה  ֶאת  ָהֵעת  יָעה  ִהּגִ ִלְכּבֹׁש  י  ּכִ

30
ֲחלּוִקים ֵאיָנם  ׁשּוב  ָהאֹוִליְמּפּוס  ׁשֹוְכֵני  ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ

ְך ּכֵ ְלׁשַ ָהִריב  ֶאת  ֶהָרה  ַיד  ּבְ ָעָלה  י  ּכִ יֵניֶהם  ּבֵ
ן.  ֻחְרּבָ ְטרֹוָיה  ַעל  ְלָהִביא  ִהיא  ְקרֹונֹוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ּוִמְצַות 

ִניַח ּתָ ַאל  ְכָחה  ִ ְוַלּשׁ ָבָריו,  ּדְ ֶאת  ָך  ִלּבְ ּבְ מֹר  ׁשְ
תּוָקה."  ַהּמְ ָנְתָך  ְ ִמּשׁ ְתעֹוֵרר  ּתִ ְלֵעת  זֹאת  ִלְמחֹק 

35
ּתֹוֶהה, ָאָגֶמְמנֹון  נֹוַתר  ּוָפַרח.  ר  ּבֵ ּדִ אֹוְיֶנרֹוס  ְך  ּכָ

ַהּפַֹעל, ֶאל  ֵיְצאּו  ּלֹא  ׁשֶ ְדָבִרים  ּבִ ִלּבֹו  ּבְ הֹוֵפְך 
ִריָאמֹוס. ּפְ ֶקֶרת  ָידֹו  ּבְ ּפֹל  ּתִ יֹום  אֹותֹו  עֹוד  ׁשֶ ַמֲאִמין 

לֹו, ָטַמן  אּוס  ּזֶ ׁשֶ ח  ַהּפַ ֶאת  ָרָאה  לֹא  מֹותֹו,  ּכְ ׁשֶ ׁשֹוֶטה 
ַיַחד ם  ּגַ ָנִאים  ְוַהּדָ רֹוָיאִנים  ַהּטְ י  ָראׁשֵ ַעל  ָהאֹוֵמר 

40
ֵאת. ׂשְ י  ִמּנִ ים  ָקׁשִ ְקָרבֹות  ּבִ ְלהֹוִריד  ְרָענּות  ּפֻ

רֹום, ִמּמָ ָהֵאל  קֹול  ָאְזָניו  ּבְ ַמע  ִנׁשְ ַוֲעַדִין  ָקם,  הּוא 
ְוזֹוֶהֶרת, ֲהדּוָרה  ְלגּופֹו  ָלַבׁש  ְוֻכּתֶֹנת  ב  ָיׁשַ

ְוָנַעל ָהְרָחָבה,  ִליָמתֹו  ּגְ ָנַתן  ְוָעֶליָה 
ֲהדּוִרים, ִלים  ַסְנּדָ ַהּצּוָרה  ֲחטּובֹות  ְלַרְגָליו 

45
ָחֵזהּו. ַעל  ר  ְוָקׁשַ ֵהִטיל  ְצרּוָפה,  ֶכֶסף  ּבְ ְוֶחֶרב, 

ָהַאְלָמֶות. ת  ּבַ ִהיא  ּתֹו  מֹוַרׁשְ ֲאבֹוָתיו,  ְרִביט  ׁשַ ֶאת  ָנַטל 
ת. ְנחֹׁשֶ ּבִ רּופֹות  ַהּצְ ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ֶאל  ּוָפָנה 
ָהאֹוִליְמּפּוס ְמרֹוֵמי  ֶאל  ַחר  ַ ַהּשׁ ֶלת  ַאּיֶ יָלה  ֶהְעּפִ

ַאְלָמֶות. ֵני  ּבְ ַאר  ְוִלׁשְ ְלֶזאּוס  ָהאֹוָרה  ׂשֹוַרת  ּבְ ֶאת  ְמִביָאה 
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50
ָפַתִים ַהּשְׂ ְרהּוֵטי  ִליָחיו  ׁשְ ַעל  ה  ִצּוָ ָאָגֶמְמנֹון  ֲאַזי 

ַלֲעֶצֶרת. ָער  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָהָאָכִאים  ֵחיל  ֶאת  ִלְקרֹא 
ְמֵהָרה.  ּבִ ב  ִהְתַיּצֵ ִיס  ְוַהּגַ ה  ְמֻצּוֶ ּכַ ָקְראּו  ֵהם 

ִנים ַהּפָ ְנׂשּוֵאי  ָרבֹות  ַהּקְ ִזְקֵני  מֹוֶעֶצת  ֶאת  ה  ִחּלָ ּתְ ַאְך 
ילֹוס. ּפִ ל  ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ֶנְסטֹור,  ל  ׁשֶ ְסִפיָנתֹו  ְלַצד  ס  ּנֵ ּכִ

55
ְפֵניֶהם: ּבִ ְכִניתֹו  ּתָ יג  ִהּצִ ֵהֵסב,  ַהֶחֶבר  ׁשֶ ְלַאַחר 

נַֹעם, ַנת  ׁשְ ּבִ ָאסּוף  י  עֹוֶדּנִ ְיָלה,  ּלַ ּבַ ֵרַעי,  יבּו,  "ַהְקׁשִ
ַהּטֹוב  ֶנְסטֹור  ל  ׁשֶ מּותֹו  ּדְ ֶאת  רֹוִמים,  ִמּמְ ֲחלֹום  ֵאַלי  א  ּבָ

ּוְבתַֹאר, צּוָרה  ּבְ ָלם  ֻמׁשְ ְוָכמֹוהּו,  ִלְפָרָטיו  ָלַבׁש 
ֵלאמֹר: ֵאַלי  ר  ְוִדּבֵ ַתח  ּפָ יו  ּפִ ֵמָעַלי,  ֶנֱעַמד 

60
רֹוְכִבים. ּבָ יר  ָהַאּבִ ַאְטֶרְוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָנְתָך,  ׁשְ ֶאת  ָנם  ה  "ַאּתָ

ִכיר ַהּבָ ַהּיֹוֵעץ  ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ ן  יׁשַ ּיִ ׁשֶ ָיֶאה  לֹא 
ְספֹר. ְלֵאין  ָאגֹות  ּדְ ּוְלרֹאׁשֹו  ָיסֹות  ּגְ ַעל  ה  ַהְמַצּוֶ

ֵאֶליָך, ָלַחִני  ׁשְ ֶזאּוס  י  ּכִ ֵאַלי  ָאְזֶניָך  ֵרה  ּכְ ה  ַעּתָ ַאְך 
ְוָחְמָלה. ָאָגה  ּדְ ְלָך  הּוא  רֹוֵחׁש  ֵמָרחֹוק  ר  ֲאׁשֶ ּבַ

65
ָער ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָהָאָכִאים  ֵחיל  ֶאת  הּוא  ה  ְמַצּוֶ ׁש  ְלַחּמֵ
ַהחּוצֹות.  ַרֲחַבת  ְטרֹוָיה  ֶאת  ָהֵעת  יָעה  ִהּגִ ִלְכּבֹׁש  י  ּכִ
ֲחלּוִקים ֵאיָנם  ׁשּוב  ָהאֹוִליְמּפּוס  ׁשֹוְכֵני  ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ

ְך, ּכֵ ְלׁשַ ָהִריב  ֶאת  ֶהָרה  ַיד  ּבְ ָעָלה  י  ּכִ יֵניֶהם,  ּבֵ
ַעְצמֹו. ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ִמְצַות  ִהיא  ן  ֻחְרּבָ ְטרֹוָיה  ַעל  ּוְלָהִביא 

70
ר ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ ָך."  ִלּבְ ּבְ מֹר  ִלׁשְ ִמְצָותֹו  מּוָטל  ְוָעֶליָך 

י. ִהְתעֹוַרְרּתִ תּוָקה  ַהּמְ ָנִתי  ְ ִמּשׁ ַוֲאִני  ּוָפַרח, 
ָהָאָכִאים ֵני  ּבְ ֶאת  ׁש  ּוְלַחּמֵ ָלֵצאת  ָעֵלינּו  ן  ּכֵ ַעל 
ׁש, ֲאַבּקֵ ְלַנּסֹוָתם  יא,  ְלַמְצּבִ ָראּוי  ּכָ ה,  ִחּלָ ּתְ ַאְך 

ָלֶהם. יַע  ַאּצִ ָלנּוס  ׁשֹוִטים  ַהּמְ ְמֻרּבֹות  ִפינֹות  ּסְ ּבַ
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 75
ָרב." ִמּקְ ָינּוסּו  ְלַבל  ם  ִלּבָ ַעל  רּו  ּבְ ּדַ ם  ְוַאּתֶ

ילֹוס ּפִ חֹולֹות  יט  ּלִ ׁשַ ֶנְסטֹור  ֲאַזי  ב.  ְוָיׁשַ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
נַֹעם: ְבֵרי  ּדִ ֲאָמָריו  ָהיּו  ָברֹו,  ּדְ ֶאת  ְוָסח  ָקם  ַרְגָליו  ַעל 

ָיסֹות, ַהּגְ ֵדי  ְמַפּקְ ָהַאְרִגיִבים,  יֵאי  ַמְצּבִ "ֵרַעי 
ר ְמַסּפֵ ֲחלֹומֹו  ֶאת  ָאָכִאים  ּבָ ַאֵחר  ִאיׁש  ָהָיה  לּו 

80
ֶקר. ְוׁשֶ ֵהם  ָזב  ּכָ י  ּכִ ְואֹוְמִרים  ָבָריו  ּדְ ֶאת  ּפֹוְסִלים  ָהִיינּו 
ָלָאָכִאים,  ְוִראׁשֹון  רֹאׁש  הּוא  ֲהלֹא  ַהחֹוֵלם  ָהִאיׁש  ַאְך 

ָהָאָכִאים." יסֹות  ּגֵ ֶאת  ׁש  ְלַחּמֵ ְיִדיַדי,  ְנַמֵהר,  ן  ּכֵ ְוַעל 
ַאֲחָריו  ְוָיָצא.  ָהִאיׁש  ָקם  ָברֹו,  ּדְ ֶאת  ָאַמר  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ְוָיְצאּו, ֵהם  ם  ּגַ ָקמּו  ֶמֶלְך,  ְרִביט  ׁשַ ָיָדם  ּבְ ֲאֵחִרים, 

85
ַאֲחֵריֶהם  ָיסֹות.  ַהּגְ יא  ַמְצּבִ ל  ׁשֶ ְלקֹולֹו  ָמִעים  ִנׁשְ

ְוָעצּום  ַרב  ִיס  ּגַ ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ ֲהמֹוֵני  ִנְקֲהלּו 
אֹון ׁשָ ּבְ ָהעֹולֹות  בֹוִרים  ּדְ ל  ׁשֶ ְמעֹוֵפף  ָעָנן  מֹו  ּכְ

ֶהֶרף ְללֹא  נֹוֲחתֹות  ֲחצּוָבה,  ְמאּוָרה  ֵמֲחַלל 
ָהָאִביב, עֹוַנת  ּבְ ָרִחים  ּפְ ל  ׁשֶ ַסְסּגֹוִני  ַמְרָבד  ַעל 

90
ִחיל. ַהּנְ ּדֹוֶאה  ָהַאֵחר  ד  ַלּצָ ּוַפַעם  ה  ֵהּנָ ַעם  ּפַ

ם ַהּיָ ַפת  ׂשְ ִמיׁשֹור  ל  ׁשֶ ְלָאְרּכֹו  ּוֵמאֶֹהל  ִפינֹות  ַהּסְ ִמן  ְך  ּכָ
ה ֻלּגָ ּפְ ל  ׁשֶ ֵתף  ּכָ ֶאל  ה  ֻלּגָ ּפְ ָיסֹות,  ַהּגְ ֲהמֹוֵני  ָצֲעדּו 

ִליַחת ׁשְ ַהּיֹוֶקֶדת  מּוָעה  ְ ַהּשׁ ְואֹוָסה,  ָלֲעֶצֶרת,  ִזים  ֶנְחּפָ
ָרב. ַהּקְ ֶאל  אֹוָתם  ְמעֹוֶדֶדת  ם,  ִעּמָ צֹוֶעֶדת  ְקרֹונֹוס,  ן  ּבֶ

95
ְנָכִאים ְרַקע  ַהּקַ ָהְגָתה  קֹום,  ַהּמָ ְוָרַגׁש  ָסַאן 

ְמקֹומֹו.  ַפס  ּתָ ִאיׁש  ִאיׁש  ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ת  ֲהֻמּלַ רֹב  ּבְ ֵעת 
ָהֲעֶצֶרת ְלָבֵאי  ָקְראּו  ָרם  קֹול  ּבְ ִליִחים  ְ ַהּשׁ ַעת  ׁשְ ּתִ ָאז 
ַחר.  ּבָ ֶזאּוס  ֶהם  ּבָ ָלִכים  ַהּמְ ַבר  ּדְ ֶאת  מַֹע  ְוִלׁשְ ַלְחׁשֹות 

קֹום ּמָ ּבַ ֵרר  ּתָ ִהׂשְ ֶקט  ֶ ְוַהּשׁ ָהמֹון  קֹול  ָנַדם  ְך  ּכָ
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100
ָאָגֶמְמנֹון, יא  ְצּבִ ַהּמַ ָקם  ֲאַזי  ם,  ּלָ ּכֻ ֵהֵסּבּו  ּבֹו 

ֶהַפְיְסטֹוס,  ל  ׁשֶ ְמַלאְכּתֹו  הּוא  ַהְמפָֹאר,  ְרִביט  ַ ַהּשׁ ָידֹו  ּבְ
ְקרֹונֹוס, ן  ּבֶ ְלֶזאּוס  ּוָמַסר  ָעַמל  ֶהַפְיְסטֹוס  ָעָליו 

ַאְרֵגיפֹוְנֶטס, רֹוז  ַהּכָ ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ ְנָתנֹו  ְוֶזאּוס 
ֶהְרֶמס. ד  ִמּיַ אֹותֹו  ל  ִקּבֵ ַהּסּוִסים  נֹוֵהג  ס  לֹוּפְ ּוּפֶ

105
ָיסֹות, ַהּגְ רֹוֵעה  ְלַאְטֶרְוס  הּו  ַמּטֵ ֶאת  ָנַתן  ס  לֹוּפְ ּוּפֶ

ָבָקר, ּבְ יר  ֶהָעׁשִ ִלְתֶיְסֶטס  ַאְטֶרְוס  ֲאַזי  הֹוִריׁשֹו 
ֶלְך ַהּמֶ ְלָאָגֶמְמנֹון  ֶיְסֶטס  ּתְ ָנַתן  ְרִביט  ַ ַהּשׁ ְוֶאת 

ּה.  ּלָ ּכֻ ַאְרגֹוס  ְוַעל  ים  ְמֻרּבִ ים  ִאּיִ ּבְ ִיְמׁשֹל  ְלַמַען 
ָהַאְרִגיִבים: ֶאל  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ר  ּבֵ ּדִ הּו,  ַמּטֵ ַעל  ַען  ִנׁשְ

 110
ָהֵאל, ָאֶרס  ֵלי  ּכְ ֵאי  נֹוׂשְ ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ ֵרַעי  ָנִאים,  "ּדָ

ְקרֹונֹוס. ן  ּבֶ ֶזאּוס  אֹוִתי  ַמֲעִמיד  ֲחמּוִרים  ִנְסיֹונֹות  ּבְ
ֵהן ְלאֹות  רֹאׁשֹו  ֶאת  ין  ִהְרּכִ ה  ְתִחּלָ ּבִ ָהֵאל,  הּוא  ַאְכָזר 

ַהחֹומֹות. צּוַרת  ּבְ ִאיְליֹון  ֶאת  ַאְחִריב  ׁשֶ ְלַאַחר  ָאׁשּוב  י  ּכִ
ָאׁשּוב  ַאְרגֹוס  ֶאל  י  ּכִ ה  ּוְמַצּוֶ ה  ְמִזּמָ הּוא  רֹוֵקם  ה  ַעּתָ ַאְך 

115
ָיסֹות. ַהּגְ ֵמיַטב  ִלי  ּיֹאְבדּו  ׁשֶ ְלַאַחר  ה  ּוֻמּכֶ ל  ּפָ ֻמׁשְ
מֹוהּו, ּכָ ֵאין  אֹון  ּלְ ׁשֶ ֶזאּוס  ֵלב  ַיֲעלֹז  ְך  ּכָ ַרק  ּדֹוַמִני 

ֶאֶבן ַעל  ֶאֶבן  ְלהֹוִתיר  ִלי  ּבְ ְספֹר  ְלֵאין  ָעִרים  ְחִריב  ַהּמַ
טּוָיה.  ַהּנְ ִלְזרֹועֹו  ֵקץ  ֵאין  י  ּכִ ְלַהְחִריב,  ּיֹוִסיף  ׁשֶ ּוִמי 

ְהֶיה, ּתִ נּו  ּתֵ ׁשְ ּבָ זֹו  ִאים  ַהּבָ ַהּדֹורֹות  ֵעיֵני  ּבְ ָאֵכן, 

120
ְוֵגִאים ים  ְמֻרּבִ ָיְצאּו  ָהָאָכִאים  יסֹות  ּגֵ ֶזה  יַצד  ּכֵ
ה ַהֶחְרּפָ ה  ְלַמְרּבֵ ְועֹוד  ׁשֹוָלל,  ְלִמְלֶחֶמת  ְכִדי  ּבִ

ִמְנָינֹו. ָהָיה  ָנחּות  ִמּמּוָלם  ב  ּצַ ּנִ ׁשֶ ָהאֹוֵיב 
ָהִיינּו, נּו  ׁשְ ּקַ ּבִ ִאּלּו  ַאְך  ָרבֹות,  ַלּקְ ֵקץ  ֵאין  יְנַתִים  ּבֵ

ִעים  ּבָ ִנׁשְ ו,  ַיְחּדָ נּו  ּלָ ּכֻ רֹוָיאִנים,  ְוַהּטְ ָהָאָכִאים 
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125
ְלַאֵחד, ים  ָהַעּמִ ֵני  ׁשְ ֶאת  ַח  ּוִמְזּבֵ ן  ָקְרּבָ ַעל  ְונֹוְדִרים 

כֹוָרה ַהּמְ ִעיָרם  ּבְ ו  ַיְחּדָ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֶנֶאְספּו  ְולּו 
ַאַחת ל  ּכָ ִמְנָין  ל  ׁשֶ ְקבּוצֹות  ּבִ ָהָאָכִאים  ָצֲעדּו  ְולּו 

ַיִין, ל  ׁשֶ ִביַע  ּגָ א  ְלנֹוׂשֵ ָהָיה  ְטרֹוָיאִני  ל  ּכָ ְולּו 
ֵייָנם.  ֶאת  ַהּמֹוֵזג  ְללֹא  ְספֹר  ְלֵאין  ִמְנָיִנים  נֹוְתרּו 

130
ָהאֹוֵיב  ִמְנַין  ַעל  עֹוֶלה  ָהָאָכִאים  ר  ִמְסּפַ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

נֹוָספֹות, ָעִרים  ּבְ לֹו  ִרית  ּבְ ֵני  ּבְ ַאְך  ִעירֹו,  ּבְ ֹוֵכן  ַהּשׁ
י ַדְרּכִ ּבְ ָהעֹוֵמד  ֲחִניתֹות  א  נֹוׂשֵ ִיס  ּגַ ְוֵהם 

ְלָהִביא.  ן  ֻחְרּבָ י  ּנִ ִמּמֶ מֹוֵנַע  ִאיְליֹון  ב  ּגַ ִמׂשְ ְוַעל 
ְוֵאיָנן, ָחְלפּו  ָנגֹוזּו,  ֶזאּוס  נֹות  ׁשְ ע  ׁשַ ּתֵ ה  ִהּנֵ

135
ָרִנים.  ַהּתְ ַחְבֵלי  ִהְרִקיבּו  ִפינֹות,  ַהּסְ י  ְמִריׁשֵ ּבִ אֹוֵכל  ַמק 

ְגרּו ּבָ ֶרם  ּטֶ ׁשֶ ְיָלֵדינּו  ֲעלֹות,  ַהּנַ ְנׁשֹוֵתינּו 
ְיָתה, ַהּבַ ְלׁשּוֵבנּו  ים  ּוְמַצּפִ ִבים  יֹוׁשְ ֲחָדֵרינּו  ּבַ

סֹופֹו. ֶאל  ָקֵרב  ֵאיֶנּנּו  אנּו  ּבָ מֹו  ִלׁשְ ַעד  ַהּיַ ַאְך 
אַֹמר: ׁשֶ ְלָכל  תּו  ְוַצּיְ ֶהֱאִזינּו  ִלְדָבַרי  ן  ּכֵ ַעל 

140
ַהְיָקָרה, ַאְרֵצנּו  ֶאל  ַנְפִליג  ְסִפינֹוֵתינּו  ָכל  ּבְ

ַהחּוצֹות." ַרֲחַבת  ֶרת  ַהּקֶ ְטרֹוָיה  ֶאת  ׁשּוב  ִנְכּבֹׁש  לֹא 
ֶהָהמֹון,  ְלַבב  ֶאת  ְועֹוֵרר  ר  ּבֵ ּדִ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ְך  ּכָ

ָיסֹות. ַהּגְ יֵאי  ַמְצּבִ ִכּנּוס  ּבְ ִלְדָבָריו  ֶהֱאִזין  ּלֹא  ׁשֶ ִמי 
ים ַרּבִ ַמִים  ּבְ ַנְחׁשֹול  מֹו  ּכְ ְוָסַאן  ֶהָהמֹון  ְוָרַגׁש 

145
ו ַיְחּדָ ֶדם  ִמּקֶ ַער  ַהּסַ ֵעת  ָהִאי,  ִאיַקְרָיה  ת  ַיּמַ ּבְ
ֶזאּוס, ָהָאב  ֵמַעְנֵני  ּפֹוְרִצים  ֶגב  ִמּנֶ ָהרּוַח  ִעם 

בּוָאה  ּתְ דֹות  ׂשְ ֵמַעל  ט  ַהּפֹוׁשֵ ָהרּוַח  ֶזִפירּוס  מֹו  ּכְ אֹו 
כֹחֹו. ּבְ יו  ְחּתָ ִמּתַ ַמְצִמית  ָגן  ַהּדָ ּבֹוֵלי  ׁשִ ְוֶאת 

ְצָעָקה, קֹול  ּבְ ִפינֹות  ַלּסְ ָהֲעֶצֶרת  ֵאי  ּבָ חֹוְפִזים  ְך  ּכָ
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150
ָיסֹות,  ַהּגְ ַרְגֵלי  ַחת  ִמּתַ ָאָבק  ל  ׁשֶ ֲעָנִנים  ּופֹוְרִחים 
ִיט, ַ ַהּשׁ ֵלי  ּכְ ְלִסּפּון  ַלֲעלֹות  ְמִאיִצים  ָאִחיו  ּבְ ְוִאיׁש 

ִפינֹות. ַהּסְ ַחְרטֹוֵמי  ְמִסיִטים  ם,  ַהּיָ ֶאל  ְלַהְפִליג 
ָחִקים, ׁשְ ּוַמְרִקיַע  רֹוֵעם  יָבה  ִ ַהּשׁ ֲחֵפֵצי  ל  ׁשֶ קֹוָלם 

ִפינֹות.  ַהּסְ ְפנֹות  ִמּדָ ְמִסיִרים  ִמיָכה  ַהּתְ קֹורֹות  ְוֶאת 

155
יָתם ּבֵ ֶאל  ַהּגֹוָרל  ֵזַרת  ִמּגְ ָהַאְרִגיִבים  ִנְמָלִטים  ָהיּו 

ָאֶתָנה:  ֶאל  ָרה  ּבְ ּדִ ֶהָרה  ָנף  ּכָ נֹות  ּבְ ים  ִמּלִ ּבְ ִאְלָמֵלא 
ַאְטִריטֹוֶנה, ֵגן,  ַהּמָ חֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ת  ּבַ ָלנּו,  "אֹוי 

ַאְרצֹו ֶאל  ִנְמָלט  ָהַאְרִגיִבים  ֵחיל  ׁשֶ ִהיא  ָהֱאֶמת 
ָים, ֵלב  ּבְ ָהָרָחב  ְחׁשֹול  ַהּנַ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ַהּטֹוָבה 

160
ם  ִעּמָ ֶלְך  ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ְוִלּפְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִלְבֵני  יַח  ַמּנִ
ְספֹר ֵאין  ָאָכִאים  ִגיָנּה  ּבְ  – ַאְרגֹוס  ת  ּבַ ֶהֶלָנה  ֶאת 
מֹוֶלֶדת. ֵמֶאֶרץ  ַהְרֵחק  מֹוָתם  ֶאת  ָמְצאּו  ְטרֹוָיה  ּבִ

ָהָאָכִאים, יסֹות  ּגֵ ֶאל  ד  ִמּיָ ַרְגַלִיְך  ִאי  ׂשְ ן  ּכֵ ַעל 
אֹוָתם  יַע  ְלַהְרּתִ י  ׁשִ ּקְ ּבַ ָפַתִיְך  ִמּשְׂ ים  ִמּלִ ּוְבנַֹעם 

165
ם." ַהּיָ ֶאל  ׁשֹוִטים  ַהּמְ ְסִפינֹות  ֶאת  ְוִלְדחֹף  הֹוִציא  ִמּלְ

ט  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה  ַלס  ּוּפָ ָבָרּה,  ּדְ יָדה  ִהּגִ ְך  ּכָ
ָהאֹוִליְמּפּוס,  רֹוֵמי  ִמּמְ ד  ִמּיָ ָקה  ְוִזּנְ קֹוָלּה  ּבְ ְמָעה  ׁשָ

ָהָאֶרץ, ַעל  ָנֲחָתה  ַקּלֹות  ָהָאָכִאים.  ִלְסִפינֹות  ָקרֹוב 
ְקרֹונֹוס. ְלֶבן  ֵעָצה  ּבְ ׁשּול  ַהּמָ ת,  ּפֹוֶגׁשֶ אֹוִדיֶסאּוס  ֶאת 

170
ִמֵהר, לֹא  ַהַחְרטֹום  חַֹרת  ׁשְ ְסִפיָנתֹו  ְוֶאל  ם  ׁשָ ָעַמד 

ָיגֹון. ּבְ ֶנֶעְטָפה  ְוַנְפׁשֹו  ִלּבֹו  ֶאת  ְרֵסם  ּכִ ַער  ַהּצַ י  ּכִ
ְוָאְמָרה: ְלִצּדֹו  ָעְמָדה  ָהַעִין  ּבֹוֶרֶקת  ָאֶתָנה 

ְחּבּולֹות, ָהַרב־ּתַ אֹוִדיֶסאּוס  ָהָרם,  ָלֶאְרֶטס  ן  "ּבֶ
ְמׁשֹוִטים ְמֻרּבֹות  ְסִפינֹות  ּבִ כֹוָרה  ּמְ ּבַ יְתֶכם  ּבֵ ֶאל  ַהֻאְמָנם 
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175
ֵבָדה  ַהּכְ בּוָסה  ַהּתְ ְלַאַחר  ְוָלנּוס  ְלַהְפִליג  ְרצֹוְנֶכם  ּבִ

ֶהֶלָנה  ֶאת  ְלהֹוִתיר  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְוִלְבֵני  ִריָאמֹוס  ְוִלּפְ
ְקָרב ֵדה  ׂשְ ּבִ ְספֹר  ֵאין  ָאָכִאים  ִגיָנּה  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַאְרגֹוס  ת  ּבַ זֹו 

מֹוֶלֶדת?  ֵמֶאֶרץ  ַהְרֵחק  מֹוָתם  ֶאת  ָמְצאּו  ְטרֹוָיה  ל  ׁשֶ
ָהָאָכִאים, יסֹות  ּגֵ ֶאל  ד  ִמּיָ ַרְגֶליָך  א  ׂשָ ֵאפֹוא,  קּום 

180
ְלַבל  ֶבר  ּגֶ ל  ּכָ יַע  ְלַהְרּתִ ׁש  ּקֵ ּבַ ָפֶתיָך  ׂשְ ּוְבנַֹעם 

לּוַח." ַהּמָ ם  ַהּיָ ֵמיֵמי  ֶאל  ׁשֹוט  ַהּמָ ְסִפינֹות  ֶאת  ִיְגרֹר 
ָהֵאָלה. קֹול  ֶאת  ד  ִמּיָ אֹוִדיֶסאּוס  יר  ְוִהּכִ ָרה,  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ
ִליַח  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ָלַכד  ִליָמתֹו,  ּגְ ִליְך  ְוִהׁשְ ז  ֶנְחּפַ הּוא 
ֵמִאיָתָקה. מֹוָצאֹו  ר  ֲאׁשֶ ִלים  ַהּכֵ א  נֹוׂשֵ ֶטס,  ֶאּוִריּבָ

185
ָאָגֶמְמנֹון, ִלְקָראתֹו  א  ּבָ י  ּכִ ַגׁש  ּפָ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶאת  ַעְצמֹו  הּוא 

דֹו,  ִמּיָ ָנַטל  ֶלה  ּכָ לֹא  ַעד  ּלָ ׁשֶ ֲאבֹוָתיו  ְרִביט  ׁשַ ֶאת 
ֶכת.  ּתֶ ַהּמַ עֹוטֹות  ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ֶאל  ז  ְוֶנְחּפַ

ה, ִהּלָ ּתְ ַרב  ֶבר  ּגֶ אֹו  ַדְרּכֹו  ּבְ ַגׁש  ּפָ ֶמֶלְך  ְוִאם 
נַֹעם: ְבֵרי  ּדִ ִפיו  ּבְ ְוָהיּו  ֲעדֹו  ּבַ ַלֲעצֹר  ׁש  ּקֵ ּבִ

190
ֵלב. מֶֹרְך  ָיֶאה  לֹא  ְלָך  ֵהן  ֵרִעי,   , ִנְבַהְלּתָ ה  ּזֶ ה  "ִמּמַ

ָך, ְלִצּדְ ְלָהֵסב  ָיסֹות  ַלּגְ ּוְקָרא  יָך  ְחּתֶ ּתַ ב  ׁשֵ
ַדע, ּתֵ ָלֶבַטח  ֶטֶרם  ֵהן  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ַמה  י  ּכִ
ִיְנזֹף. ָאָכִאים  ּבָ ַאֲחָריו  ִמְבָחן,  ֶזה  ָהָיה  י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ ֵהן 

ָבָריו. ּדְ ַמְענּו  ׁשָ נּו  ּלָ ּכֻ ְזֵקִנים  מֹוֶעֶצת  ּבְ ַוֲהלֹא 

195
ָהָאָכִאים, י  ָראׁשֵ ַעל  ִיְנַחת  יא  ְצּבִ ַהּמַ ֲחרֹון  ן  ּפֶ ֵמר  ָ ִהּשׁ

ְקרֹונֹוס, ן  ּבֶ ַרע  ִמּזֶ ְמָלִכים  ֵלב  ְוקֹוֵצף  א  ּגֵ י  ּכִ ַיַען 
בֹוָדם." ּכְ ֶאת  ַהּנֹוֵתן  ְוהּוא  ְמאֹד  ֶזאּוס  אֹוָתם  אֹוֵהב  י  ּכִ

ּוָמדֹון, ִריב  ׁשֹוֵחר  ֵמֶהם  ִמי  ַדְרּכֹו  ּבְ ַגׁש  ּפָ ִאם  ְוָהָיה 
ֵלאמֹר: ּבֹו  ְוָגַער  ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ה  ִהּכָ הּו  ַמּטֵ ּבְ
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200
ֲאֵחִרים, ְלִדְבֵרי  ב  ְוַהְקׁשֵ מֹוְתָך,  ּכְ ׁשֶ ֻאְמָלל  ב,  "ׁשֵ

מֹוָך. ּכָ ׁשֶ ים  ִאיׁשִ ַוֲחַדל  ָרב  ִמּקְ ָנס  ָך,  ִמּמְ ֵהם  טֹוִבים  י  ּכִ
ֵעָצה. ּבְ ְולֹא  ָרב  ּקְ ּבַ לֹא  ִלְסמְֹך  ֵאין  מֹוְתָך  ּכְ ׁשֶ ֵלב  מּוג  ַעל 

ֶמֶלְך, ַעְצמֹו  ים  ָלׂשִ ָיכֹול  ָאָכִאים  ֵנֶצר  ל  ּכָ לֹא  ֵהן 
ָיִחיד. ל  ׁשֶ ְלטֹונֹו  ׁשִ ָעִדיף  ָאסֹון,  ֵהם  ים  ְמֻרּבִ ֲאדֹוִנים 

205
ִזּמֹות  ַהּמְ רֹוֵקם  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ לֹו  עֹוד,  ְולֹא  ֶאָחד  ֶמֶלְך  ַרק 

נּו." ּלָ ּכֻ ַעל  ִיְמׁשֹל  ְלַמַען  ֹוֵפט,  ַהּשׁ ְרִביט  ׁשַ ֶאת  ָנַתן 
ָהָאָכִאים, יסֹות  ּגֵ ין  ּבֵ אֹוִדיֶסאּוס  ִרים  ֵמיׁשָ ְך  ִהּלֵ ְך  ּכָ

בּו, ׁשָ ֵהם  ָלֲעֶצֶרת  ּוֵמאֶֹהל  ִפיָנה  ִמּסְ ד  ּוִמּיָ
ְחׁשֹול  ַהּנַ ִקים  ּמֵ ׁשֶ אֹון  ָ ַלּשׁ ַהּדֹוָמה  ְמהּוָמה  ּבִ

כיעורו  את  להדגיש  ביקש  האמן  ותרסיטס.  אגממנון  משמאל,  אודיסאוס 
המאה  אתונאי,  כד  על  איור  התואר.  יפה  הגיבורים  שני  לצד  תרסיטס  של 

לפנה"ס.  החמישית 
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210
ל.  ְלּגֵ ִמְתּגַ ָים  ּוְלחֹוף  הּוא  הֹוֵלם  ֶנֶפץ  קֹול  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ְוֶהְחִריׁשּו, ְמקֹוָמם  ּבִ בּו  ָיׁשְ ַהּכֹל  ׁשֶ יָון  ּכֵ ה,  ְוַעּתָ
ָפַתִים,  ַהּשְׂ ק  ּפֹוׂשֵ ְרִסיֶטס  ּתֶ ט,  ְלַפְטּפֵ ָחַדל  לֹא  ֶאָחד  ַרק 

ּוֵמִביׁש,  ַמְכִלים  ַלַהג  ל  ׁשֶ ִליל  ּבְ ְדָבָריו  ּבִ ב  ְלַגּבֵ ָהָרִגיל 
ְמָלִכים. ּבִ ַלֲעלֹב  ֵמֵעז  ְוַהּנַֹהג  ַהחֹק  ְוֵחֶרף 

215
ָהַאְרִגיִבים, ׁשֹוְמָעיו  ֵלב  ֶאת  ַח  ְלַבּדֵ ׁש  ְיַבּקֵ ִמיד  ּתָ

ִנְקֶלה. מֹוהּו  ּכָ ֵאין  ִאיְליֹון  ֱאֵלי  ִאים  ַהּבָ ל  ּכָ ּוֵבין 
צֹוֵלַע, ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ ִמן  ַאַחת  ַעל  ֲעֻקּמֹות,  ַרְגָליו  י  ּתֵ ׁשְ
ָחֵזהּו, ַעל  זֹו  ֶאת  זֹו  ּופֹוְגׁשֹות  ֲעֻגּלֹות  ֵתָפיו  ּכְ י  ּתֵ ׁשְ

ְוָקלּוׁש. ָער  ׂשֵ ל  ּדַ ֲאִניץ  ּבַ ה  ְמֻכּסֶ ָחרּוט,  מּוי  ּדְ ְורֹאׁשֹו 

220
אֹוִדיֶסאּוס, ּוְכמֹותֹו  ָהִאיׁש,  ֶאת  ֵעב  ּתִ ָאִכיֶלס 

ָרָעה. ָתם  ּבָ ּדִ ְוהֹוִציא  ָבל  ַהּנָ ֵניֶהם  ּפְ ֶאת  ִחיר  ִהׁשְ י  ּכִ
קֹול. ּבְ הּוא  ָצַרח  ָהָרם  ָאָגֶמְמנֹון  ְגנּות  ּבִ ה  ְוַעּתָ

ָהִאיׁש, ִמן  ָסְלדּו  י  ּכִ ֵניֶהם  ּפְ ִהְזִעיפּו  ם  ּלָ ּכֻ ָהָאָכִאים 
ַער: ּגָ ּוְבָאָגֶמְמנֹון  ְצרַֹח  ִמּלִ ַסק  ּפָ לֹא  הּוא  ֲאָבל 

225
ָך? ַנְפׁשְ ָקה  ָחׁשְ ֶזה  ה  ּמֶ ּבַ ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ׁשּוב,  ְתלֹוֵנן  ּתִ ַמה  "ַעל 

ּתַֹאר  ְיפֹות  ים  ְוָנׁשִ ת,  ְנחֹׁשֶ אָֹהֶליָך  ְמֵלִאים 
ָיֶדיָך ּבְ ר  ּכָ ָהֶאׁשְ יַטב  ִמּמֵ ֶהם.  ּבָ ְחַסְרָנה  ּתֶ לֹא 

צּוָרה. ּבְ ִעיר  ּבּוׁש  ּכִ ְלַאַחר  ה  ִחּלָ ּתְ ִהְפִקידּו  ָהָאָכִאים 
ָאִציל ְטרֹוָיה  ּוֶבן  ְוָהָיה   – ָזָהב  ם  ּגַ ְרֶצה  ּתִ א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

230
ּכֶֹפר, מּוַרת  ּתְ ְחֵרר  ְלׁשַ נֹו  ּבְ ֶאת  ׁש  ְיַבּקֵ ב,  ִיְרּכַ ֵמִאיְליֹון 

ָאָכִאים. ן  ּבֶ ַאֵחר  אֹו  ֲאִני  ָאִביא,  ִים  ּתַ ְנֻחׁשְ ּבִ אֹותֹו 
ֲאָהִבים, ְלַתּנֹות  ַעְלָמה  ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ָקה  ָחׁשְ א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

ְוהֹוֵגן ָראּוי  ֶזה  ֵאין  י  ּכִ לֹא,  ְלָך?  ַרק  מֹר  ׁשְ ּתִ ָעֶליָה 
ָהָאָכִאים.  רֹאׁש  ַעל  ָאסֹון  ְלהֹוִריד  ָיסֹות  ַהּגְ יא  ְלַמְצּבִ
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235
ָאָכִאים, נֹות  ּבְ ִאם  י  ּכִ ָאָכִאים  לֹא  ּוְנחּוִתים,  ֵלב  מּוֵגי  ִסיִלים  ּכְ

ָנִניַח. אן  ּכָ ְואֹותֹו  ַנְפִליג,  ינּו  ּתֵ ּבָ ֶאל  ִפינֹות  ּסְ ּבַ
ְוִיְלַמד  ָללֹו  ׁשְ ֶאת  ְיָגֵרם  ב,  ֵיׁשֵ ְטרֹוָיה  ּבִ אן  ּכָ

ֶנֶגף. ְלֶאֶבן  א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ָהִיינּו  ְלֵעֶזר  לֹו  ָרב  ּקְ ּבַ ִאם 
– י  ּדַ ִלי  ּבְ ַעד  ָעָליו  ָהעֹוֶלה   – ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ְכבֹודֹו  ּבִ ֲהלֹא  י  ּכִ

240
ָחְזָקה. ּבְ ָללֹו  ׁשְ ֶאת  ַזל  ּגָ דֹו  ִמּיָ ְלֵעת  הּוא  ַגע  ּפָ

ֵכן לֹא  ִאם  ׁשֶ ָאִכיֶלס,  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  קֹוֵצף  עֹוד  ּלֹא  ׁשֶ ּדֹוֶמה 
ַאְטֶרְוס." ן  ּבֶ ּבֹו,  ִליְך  ַמׁשְ ָהִייָת  ׁשֶ ַאֲחרֹון  ֶעְלּבֹון  ֶזה  ָהָיה 

ָאָגֶמְמנֹון.  ָיסֹות  ַהּגְ רֹוֵעה  ּבְ ַער  ּגָ ְרִסיֶטס  ּתֶ ְך  ּכָ
ִצּדֹו, ֶאל  ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ אֹוִדיֶסאּוס  ֲאַזי  ִמֵהר 

245
ְוגֹוֵער: זֹוֵעם  ְלֵמַצח  ַחת  ִמּתַ ט  ַמּבָ ּבֹו  נֹוֵתן 

ר, ַדּבֵ ּתְ ָרם  קֹול  ּבְ ָאְמָנם  ָפַתִים,  ַהּשְׂ ק  ּפֹוׂשֵ ְרִסיֶטס  "ּתֶ
ְמָלִכים. ַעל  ְתַלֵהם  ּתִ ְולֹא  ן  ַרּסֵ ּתְ ְלׁשֹוְנָך  מּוָטב  ַאְך 
מּוָתה, ַהּתְ ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ָפל  ׁשָ מֹוָך  ּכָ עֹוד  ֵאין  י  ּכִ ְסבּוַרִני 

ְלִאיְליֹון. אּו  ּבָ ׁשֶ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ת  ִלְפֻקּדַ ִרים  ַהּסָ ין  ִמּבֵ

250
ָהֲעֶצֶרת, ֵאי  ּבָ ְפֵני  ּבִ יׁש  ְלַהְכּפִ ְמָלִכים  ֲחַדל 

ְיָתה ַהּבַ ׁשּוֵבנּו  ּבְ ַלֲעסֹק  ֲחַדל  ֶקֶלס,  ּבְ י  ּדַ
ָבר, ַהּדָ ִיּפֹל  יַצד  ּכֵ ֲעַדִין  יֹוֵדַע  לֹא  ִאיׁש  ֵהן 

ָלאו. ִאם  אֹו  יָבה  ִ ַהּשׁ ִהי  ּתְ ָהָאָכִאים  ְלטֹוַבת  ִאם 
ָמָרה, ַח  ּלֵ ּתַ ִמׁשְ ה  ַאּתָ ָיסֹות  ַהּגְ רֹוֵעה  ַאְטֶרְוס  ֶבן  ּבְ

255
ָנִאים  ַהּדָ ּבֹוֵרי  ּגִ ָמְסרּו  י  ּכִ ַיַען  ִלְנזֹף  ּבֹו  ֵמֵעז 

ֲעֶצֶרת. ּבָ ְגַער  ּתִ ּבֹו  ְך  ּכָ ְוַעל  ָיָדיו.  ּבְ ר  ּכָ ֶאׁשְ רֹב 
– ָבר  ַהּדָ ם  ִיְתַקּיֵ ְוַגם   – ֻהְזַהְרּתָ  י  ּכִ ְרֵאה  ַאְך 

ְמַלֵהג, ִמְנָהְגָך  ּכְ ִנית  ׁשֵ אֹוְתָך  ְוֶאְמָצא  ָהָיה 
ח ֻמּנָ אֹוִדיֶסאּוס  רֹאׁש  עֹוד  ֵתַפי  ּכְ ַעל  ְיִהי  ַאל  ֲאַזי 
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260
ֶטֶלָמכֹוס ָאִבי  ם  ׁשֵ ּבְ עֹוד  ְלעֹוָלם  ֶאְקָרא  ְוַאל 

ָגֶדיָך, ּבְ ֶאת  ִמּגּוְפָך  ְוֶאְפׁשֹט  ֶאְלּכֹד  לֹא  אֹוְתָך  ִאם 
יָך, ְמבּוׁשֶ ה  ַהְמַכּסָ יָה  ְחּתֶ ּתַ ְוֻכּתֶֹנת  ִליָמְתָך  ּגְ
ִנים, ּפָ ת  בֹׁשֶ ּבְ אן  ִמּכָ ַלח  ֶאׁשְ ַח  ִמְתַיּפֵ ְואֹוְתָך 

הַקּלֹות. ִפינֹות  ַהּסְ ֶאל  ּוָמרּוט,  ָחבּול  ּגּוְפָך  ל  ּכָ

265
הּו. ַמּטֵ ּבְ ּוְכֵתָפיו  ּבֹו  ּגַ ַעל  ָהַלם  ּוְבכַֹח  ָאַמר  ְך  ּכָ

רּו, ִנְקׁשְ ֵעיָניו  ּבְ ּוְדָמעֹות  יו  ְחּתָ ּתַ ְרִסיֶטס  ּתֶ ָאז  ַרע  ּכָ
ְרִביט. ַ ַהּשׁ ת  ּכַ ִמּמַ ִנְפַער  ּבֹו  ּגַ ַעל  ם  ּדָ ַזב  ּוֶפַצע 
ָניו, ִמּפָ ט  ִנּבַ ַחד  ְוַהּפַ ָהָאֶרץ  ַעל  ב  ְוָיׁשַ ָרַכן  הּוא 

ְחיֹו. ִמּלֶ ְמָעה  ּדִ הּוא  ָמָחה  ב,  ַהּלֵ מּוג  ְכֵאב,  ּבִ ר  ִהְתַיּסֵ

270
ְלַמְרֵאהּו. ְצחֹוק  ּבִ ְרצּו  ּפָ ַאְך  ִנְסֲערּו  ָאְמָנם  ָהָאָכִאים 

ִני: ֵ ַלּשׁ ָהֶאָחד  ידּו  ְוִהּגִ ֵרֵעהּו  ּבְ ִאיׁש  יטּו  ִהּבִ
אֹוִדיֶסאּוס,  חֹוֵלל  ִבים  ּגָ ִנׂשְ ים  ַמֲעׂשִ ָבר,  ּדָ ּבַ ָסֵפק  "ֵאין 

ָחַסְך, לֹא  ְנבֹונֹות  ֵעצֹות  ּבְ ָרב,  ּקְ ּבַ נּו  ִלּבֵ ֶאת  עֹוֵדד 
ָהַאְרִגיִבים ִלְזכּות  ַרב  ּכֹה  ה  ַמֲעׂשֶ ָהָיה  לֹא  עֹוד  ַאְך 

 275
ֵרׁש. ּגֵ ֵנינּו  ּפָ ֵמַעל  ָפַתִים  ַהּשְׂ ק  ּפֹוׂשֵ ֶאת  ׁשֶ ה  ִמּזֶ

ַחץ ַ ַהּשׁ ן  ּבֶ ִלּבֹו  ּבְ ִאם  ם  ּגַ  – ּדֹוֶמה  ׁשּוב,  ָיֵעז  לֹא  ְלעֹוָלם 
ְלָהִטיַח." ְמָלִכים  ּבִ ֶעְלּבֹונֹות   – ְמאֹד  ַעד  ִיְרֶצה 

אֹוִדיֶסאּוס,  ֶהָעִרים  יר  ַמְדּבִ ָקם  ֲאַזי  ֶהָהמֹון,  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ט  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה  ּוְלִצּדֹו  ְרִביט,  ַ ַהּשׁ ָידֹו  ּבְ

280
ָיסֹות, ַהּגְ אֹון  ׁשְ ֶאת  ָתה  ִהּסְ ָבה,  ִנּצְ ִליַח  ׁשָ ל  ׁשֶ ְדמּותֹו  ּבִ

ְוָהְרחֹוִקים, רֹוִבים  ַהּקְ ו,  ַיְחּדָ ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ְלַמַען 
לּו. ִיּטְ ֵחֶלק  יַח  ּוַבּשִׂ ַהּדֹוֵבר  ִמּלֹות  ֶאת  ְמעּו  ִיׁשְ

ְוָאַמר: ַרס  ּפָ ַהּטֹוָבה  ְכִניתֹו  ּתָ ֶהָהמֹון  ְפֵני  ּבִ
אֹוְתָך  ָהָאָכִאים  ים  ׁשִ ְמַבּקְ ה  ַעּתָ נּו,  ַמְלּכֵ ַאְטֶרְוס  ן  "ּבֶ
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285
מּוָתה. ּתְ ֵני  ּבְ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  נּוא  ְוׂשָ ִלְמתָֹעב  ַלֲהפְֹך 

– ִנְדֵריֶהם  מּו  ְיַקּיְ לֹא  ַאְך  ְבָרָתם  ּדִ ְלָך  ָנְתנּו 
 – ֶכיָה  ַרּמָ ּבְ ַהּנֹוַדַעת  ָהִעיר  ְלַאְרגֹוס  אּו  ּבָ ֵעת 

ִיְבְזזּו. ַהחֹוָמה  ִעיר  ֶאת  ֶטֶרם  ּבְ ִיּסֹוגּו  לֹא  י  ּכִ
ֵהם ִנְכָסִפים  ֵלָבב  ַרְך  ַטף  ּכְ ַאְלָמנֹות,  ים  ָנׁשִ ּכְ ה  ְוַעּתָ

290
ֵרֵעהּו. ֶכם  ׁשֶ ַעל  ִאיׁש  ָצָרָתם  ים  ּוְמַתּנִ ָלׁשּוב  ְיָתה  ַהּבַ

ַלֲערֹג,  יתֹו  ּבֵ ֶאל  ֵגַע  ַלּיָ ר  ּוֻמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ֵבד  ּכָ
ֶאָחד חֶֹדׁש  ְולּו  ּתֹו  ֵמִאׁשְ ָהָרחֹוק  ָהִאיׁש  י  ּכִ

ׁשֹוִטים ַהּמְ ת  ַרּבַ ְסִפיָנתֹו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ רּוחֹו  ֶרת  ּבֶ ִנׁשְ
ח. ּדָ ַהּנִ ם  ַהּיָ ֵלב  ּבְ ם  ׁשָ ֵאי  סּוָפה  חֶֹרף  ּבַ ִנְתֶקֶפת 

295
ַהּיֹום ִמן  ל  ְלּגַ ַהּגַ ּסֹוֵבב  ׁשֶ יִעית  ׁשִ ּתְ ַעם  ּפַ זֹו  ָלנּו  ַאְך 
ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ַעל  ין  ַאּלִ לֹא  ְלִפיָכְך  ְלָכאן,  אנּו  ּבָ ּבֹו 

ּלֹות. ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ֶבת  ׁשֶ ִמּלָ ם  ַנְפׁשָ ָקָצה  י  ּכִ ַעל 
ַרב. ּכֹה  ְזַמן  ץ  ִמּקֵ ֵריקֹות  ָיַדִים  ּבְ ָלׁשּוב  ִהיא  ה  ֶחְרּפָ ֵהן 

ֵנַדע ְלַמַען  ְמַעט,  עֹוד  ִסְבְלֶכם  ְיִדיַדי,  ֵאפֹוא,  אּו  ׂשְ

300
הּוא, ָחָזה  ֶקר  ׁשֶ א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ַקְלַכס  ָלנּו  א  ִנּבֵ ֱאֶמת  ִאם 

ם, ְוַאּתֶ ִאים.  נֹוׂשְ נּו  ּלָ ּכֻ נּו  ִלּבֵ ּבְ ָהֱאֶמת  ֶאת  י  ּכִ
ֶות. ַהּמָ ֶאת  ִאים  ַהּנֹוׂשְ ֶקָרה  ִליֵחי  ׁשְ ְסחּו  ּפָ ֲעֵליֶכם 

ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ָאאּוִליס  ּבְ ֵעת  ָבר  ַהּדָ ָהָיה  ֶאֶמׁש  ּכְ ֵהן 
ּוְטרֹוָיה, ִריָאמֹוס  ּפְ רֹאׁש  ַעל  ָאסֹון  ְלָהִביא  ן  ַדְרּכָ ּבְ ָעְגנּו 

305
ָהַאְלָמֶות ִלְבֵני  ִהְקַרְבנּו  ַמְעָין  ְסִביב  ַוֲאַנְחנּו 

ָהַאְלָמֶות  ִלְבֵני  ִמְנָחה  ה,  ֶהָקטֹוְמּבָ ָקדֹוׁש  ַח  ִמְזּבֵ ַעל 
ְטהֹוִרים. ָנְבעּו  ַמִים  ם  ׁשָ ּדֶֹלב,  ֵעץ  ַעְלַות  ַחת  ִמּתַ

ְוַגּבֹו ָנָחׁש  ִמְפֶלֶצת,  ָלנּו,  ִנְגָלה  יר  ּבִ ּכַ אֹות  ֲאַזי 
ַעל ִמּמַ ָהאֹוִליְמּפּוס  ֲאדֹון  ָלחֹו  ׁשְ ָהאֹור  ֶאל  ּגֹונֹו,  ם  ּדָ
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310
ַהּדֶֹלב. ַמֲעֵלה  ּבְ ס  ִטּפֵ ַח,  ְזּבֵ ַהּמִ ֵמֲאחֹוֵרי  ל  ִנְפּתָ

ְזִעיִרים ַאְנקֹור  ּגֹוְזֵלי  ָהֵעץ  ֶרת  ַצּמֶ ּבְ ְכנּו  ׁשָ
ָהִאיָלן,  ַעְלַות  ּבְ חֹוִסים  רֹום,  ּמָ ּבַ ָעָנף  ַעל  רֹוֲעִדים 

אֹוָתם. ֵהִזיָנה  ׁשֶ ָהֵאם  ִהיא  יִעית  ּוְתׁשִ ר  ִמְסּפָ ּבְ מֹוָנה  ׁשְ
ָחׁש, ַהּנָ ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ַלע  ּבָ אֹוִנים,  חֶֹסר  ּבְ ִצים  ְמַצּיְ

315
ּגֹוָזֶליָה. מֹות  ַעל  ְמקֹוֶנֶנת  ִביב,  ִמּסָ עֹוְפָפה  ְוָהֵאם 

ְכָנֶפיָה ּבִ ָהֵאם  ֶאת  ְוָלַכד  ָחׁש  ַהּנָ ל  ִנְפּתַ ְלֶפַתע 
ָהֵאל ּגֹוָזֶליָה,  ְוֶאת  ָהֵאם  ֶאת  ַרף  ּטָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַאְך 

ּוְלֵסֶמל, ְלאֹות  הּו  ְוָעׂשָ ָהאֹור  ֶאל  ֱהִביאֹו  ר  ֲאׁשֶ
ְלֶאֶבן. ַחל  ַהּזַ ֶאת  ָהַפְך  ִזּמֹות  ַהּמְ רֹוֵקם  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ

320
ְלֵעיֵנינּו, ְגֶלה  ַהּנִ ְרֶאה  ַלּמַ ִנְדָהִמים  ָסִביב  ָעַמְדנּו 

ה. ֶהָקטֹוְמּבָ ן  ָקְרּבַ ַעת  ׁשְ ּבִ ָהֵאל  ִמן  ַהּנֹוָרא  ָהאֹות  הּוא 
ַקְלַכס: ָלנּו  ּוֵבֵאר  ִמֵהר  בּוָאה  ַהּנְ רּוׁש  ּפֵ ֶאת  ֲאַזי 

ָער? ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָאָכִאים  ם,  ֶנֱאַלְמּתֶ ּדֹם  ֶזה  'ַמּדּוַע 
ַהּיֹוֵעץ,  ֶזאּוס  ֵאֵלינּו  ר  ּגֵ ִ ּשׁ ׁשֶ ָהאֹות  הּוא  ַמְרִנין  ֵהן 

325
ל. ַהַהּלֵ ל  ֶיְחּדַ לֹא  ְוָלַעד  ְוִיְהֶיה,  יֹום  בֹוא  ּבְ ָיקּום 

– ּגֹוָזֶליָה  ְוֶאת  ָהֵאם  ֶאת  ָחׁש  ַהּנָ ַרף  ּטָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
 – אֹוָתם  ֵהִזיָנה  ׁשֶ ָהֵאם  יִעית  ּוְתׁשִ ר  ִמְסּפָ ּבְ מֹוָנה  ׁשְ

נּו, ִמְלַחְמּתֵ ֱאַרְך  ּתֶ ֶהן  ּבָ ִנים  ָ ַהּשׁ ר  ִמְסּפַ ִיְהֶיה  ֶזה 
ַהחּוצֹות.' ַרֲחַבת  ָהִעיר  ֶאת  ִנְכּבֹׁש  יִרית  ֲעׂשִ ּבָ ַאְך 

330
ָבר. ַהּדָ ָיקּום  ה  ְוַעּתָ ֲאַזי,  ַקְלַכס  ָלנּו  א  ִנּבֵ ְך  ּכָ

ֲהדּוָרה, ׁשֹוק  ת  ִצּנַ י  חֹוְבׁשֵ ַמֲעָמד,  ֵאפֹוא  ַהְחִזיקּו 
את." ּשֵׂ ַהּנִ ִריָאמֹוס  ּפְ ֶקֶרת  ֶאת  ִנְכּבֹׁש  ּבֹו  דֹול  ַהּגָ ַהּיֹום  ֵעד 

דֹול, ּגָ קֹול  א  ִנּשָׂ ֲאַזי  ָהַאְרִגיִבים  י  ּוִמּפִ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ּוַמְרִעים ַהֵהד  ל  ְלּגֵ ִמְתּגַ ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ּוְבֶקֶרב 
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335
ְמָחה.  ׂשִ ּבְ לּו  ִקּבְ לֹו  ֵאל  מּות  ּדְ אֹוִדיֶסאּוס  ְנאּום  ֶאת  י  ּכִ

ֶרְנָיה: ִמּגֶ ב  ַהּסָ ָרׁש  ַהּפָ ר,  ְוִדּבֵ ָקם  ֶנְסטֹור  ֲאַזי 
רּו, ַדּבְ ּתְ ְיָלִדים  מֹו  ּכְ ַהּזֹאת  ֲעֶצֶרת  ּבָ "ַאְלַלי, 

ִמְלָחָמה. ַדְרֵכי  ּבְ ֲהָבָנה  ֻקְרטֹוב  ִלי  ּבְ ׁשֹוֶטה  ַנַער  ּכְ
ְנָדֵרינּו? ַאֲחִרית  ְוַעל  ַרְתנּו  ּכָ ׁשֶ ִריתֹות  ּבְ ַעל  ְהֶיה  ּיִ ַמה 

340
ְוֵעצֹות, לֹוֲחִמים  ְכִנּיֹות  ּתָ ִליְך  ַנׁשְ ֵחֶפץ  ּבֹו  ֵאין  ְכִלי  ּכִ

ֶבת. ְמַחּיֶ ף  ּכַ ּוְתִקיַעת  ֶנֶסְך  ֵיין  ּבְ ֲחתּוָמה  ִרית  ּבְ
ָבֵרינּו,  ּדְ ֶאת  ִחית  ַנׁשְ ם  ְלִחּנָ ְמִריבֹות  ַעל  ׁשֶ ַמן  ִמּזְ ֶזה 

ּומֹוָצא, ְתרֹון  ּפִ ל  ּכָ ְללֹא  ְלַבד,  ּבִ ִפינּו  ּבְ ּכֵֹחנּו 
רֹות, ׁשָ ּפְ ְללֹא  ַעד  ּיַ ּבַ ַבק  ּדְ קֶֹדם  ּכְ ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ּוְלִפיָכְך, 

345
ָהַרֲחִמים. ַחְסֵרי  ָרבֹות  ּקְ ּבַ ֱהֵיה  ָלַאְרִגיִבים  יא  ּוַמְצּבִ

ַנִים, ְ ַהּשׁ אֹו  ָהֶאָחד  ְוָימּותּו,  ח  ַהּנַ ּוְלֵאּלּו 
ָלׁשּוב ַאְרגֹוס  ֶאל  ָתם  ְמִזּמָ ְקנּוְניֹות,  רֹוְקֵמי  ָאָכִאים 

ָברֹו ּדְ ִאם  ֵנַדע  ֶטֶרם  ּבְ זֹאת  ּה  ִאּבָ ּבְ ל  ׁשֵ ּכָ ּתִ
ָזב. ּכָ א  ּמָ ׁשֶ אֹו  הּוא  ֱאֶמת  ֵאִגיס  ָמֵגן  א  נֹוׂשֵ ֶזאּוס  ל  ׁשֶ

350
רֹאׁשֹו ּבְ ִהְנֵהן  ָהאֹון  ַרב  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ נּו  ּלָ ׁשֶ ְסבּוַרִני 

ְמִהירֹות, ְסִפינֹות  ּבִ ִהְפִליגּו  ָהַאְרִגיִבים  ְלֵעת 
מֹוָתם, ֶאת  ּגֹוְזִרים  ֶטַבח  ּבְ ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ ַעל  ְרָענּות  ּפֻ ִאים  נֹוׂשְ

ָיֵדינּו. ֶאת  ק  ַהְמַחּזֵ אֹות  ַרק  ּבְ ִליִמיֵננּו  ר  ּגֵ ׁשִ ֵעת 
ָלׁשּוב ְיָתה  ַהּבַ נּו  ֵמִאּתָ ִאיׁש  ֵאפֹוא  ַנְפׁשֹו  ּבְ ַיְרִהיב  ַאל 

 355
רֹוָיאִנים, ַהּטְ ַאַחד  ל  ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ ֶאת  ל  ּגֵ ׁשִ ֶטֶרם  ּבְ

ִניחֹוֶתיָה. ּגְ ְוַעל  ֶהֶלָנה  ל  ׁשֶ ִסְבָלּה  ַעל  ָנָקם 
זֹאת, ָכל  ּבְ יתֹו  ּבֵ ֶאל  ָלׁשּוב  הּוא  לֹוִני  ּפְ ל  ׁשֶ ֶחְפצֹו  ִאם  ֲאָבל 

ְמׁשֹוִטים, ת  ּוְמֻרּבַ חָֹרה  ׁשְ ֵיָאֵחז,  ְסִפיָנה  דֶֹפן  ּבְ
ד. ִמּיָ ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  יג  ַיּשִׂ ֶות  ַהּמָ ַמר  ּכֹל  ְלֵעין  ְוָכְך 
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360
ִפי, ּבְ ׁשֶ ָלֵעָצה  ַמע  ּוׁשְ ֵהיֵטב  קֹל  ׁשְ ָהָאדֹון,  ה,  ַאּתָ ַאְך 

ֵחֶפץ. ּבֹו  ֵאין  ְכִלי  ּכִ ָבִרי  ּדְ ֶאת  ִליְך  ׁשְ ּתַ ָנא  ְוַאל 
ָבִטים,  ּוׁשְ ים  ַעּמִ י  ּפִ ַעל  ָאָגֶמְמנֹון,  ַהְפֵרד,  יסֹוֶתיָך  ּגֵ

ַע. ְיַסּיֵ ְלַעּמֹו  ְוַעם  יֹוִעיל  ֶבט  ְלׁשֵ ֶבט  ׁשֵ ְך  ּכָ
ָהָאָכִאים, ֵני  ּבְ ַיֲאִזינּו  ּוְלקֹוְלָך  ה  ֲעׂשֶ ּתַ זֹאת  ּכָ ִאם 

365
ֵלב, יץ  ַאּמִ ּוִמי  הּוא  ֵלב  מּוג  יֶאיָך  ַמְצּבִ ין  ּבֵ ִמי  ָאז  ַדע  ּתֵ

ְוַעּמֹו.  ְבטֹו  ְלׁשִ ִאיׁש  ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ֲחמּו  ִיּלָ י  ּכִ ַיַען 
ָהִעיר ֶאת  ְכּבֹׁש  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ַעל  ִמּמַ הּוא  ָרצֹון  ִאם  ְלַמד  ּתִ ְך  ּכָ

ָרב." ּקְ ּבַ יסֹוֶתיָך  ּגֵ ּוְכִסילּות  ֵלב  מֶֹרְך  ִגין  ּבְ א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
יב: ֵהׁשִ לֹו  ָהאֹון  ַרב  ֶלְך  ַהּמֶ ָאָגֶמְמנֹון  ָבָריו  ּדְ ַעל 

370
. ַבְרּתָ ּגָ ָהָאָכִאים  ל  ּכָ ַעל  ָזֵקן,  ָבֶריָך,  ּדְ ֶטף  ׁשֶ ּבְ

ָאֶתָנה,  , ַאּתְ ְוַגם  ָאּפֹולֹו  ָהֵאל,  ָאִבינּו  ֶזאּוס  הֹו, 
מֹוָך,  ּכָ ׁשֶ יֹוֲעִצים  ִמְנָין  ָהָאָכִאים  ין  ּבֵ ִלי  ָהיּו  לּו 

ֳחָרבֹות, ַגל  ּכְ קֹוֶרֶסת  ִריָאמֹוס  ּפְ ֶקֶרת  ְמֵהָרה  ּבִ ָהְיָתה 
ִנְכַנַעת. ּומּוֶבֶסת  ּה  רֹאׁשָ מּוֵלנּו  ֶאל  יָנה  ַמְרּכִ

375
רֹוֶדה, י  ּבִ ָקׁשֹות  ְקרֹונֹוס,  ן  ּבֶ הּוא  ֵגן,  ַהּמָ א  נֹוׂשֵ ֶזאּוס  ַאְך 

ָפַתִים. ׂשְ ְוִתְגרֹות  ְוא  ׁשָ ִעּמּוֵתי  ְמִריבֹות,  ּבִ אֹוִתי  ְמָעֵרב 
ַנֲעָרה, ַחְסֵדי  ַעל  י  ִנְלַחְמּתִ ָאִכיֶלס  ּבְ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

י. ִהְתַחְלּתִ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ַוֲאִני  ְלנּו  ּפַ ִהׁשְ ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש 
ַיַחד, ַאַחת  ֵעָצה  ּבְ ָהִיינּו  ָהִריב  ֵחֶלף  ֵנינּו  ׁשְ לּו  ַאְך 

380
ְלֶרַגע. ַאף  ָהִעיר  ְטרֹוָיה  ל  ׁשֶ ָנּה  ֻחְרּבָ ׁש  ִמְתּבֹוׁשֵ ָהָיה  לֹא 

ָרב. ַהּקְ ֶאל  ַנְחּבֹר  ֶטֶרם  ּבְ ֶכם  ִלּבְ ֶאת  ִלְסעֹד  ְצאּו  ה  ַעּתָ ַאְך 
רּוׁש, ּדָ ּכַ ָמִגּנֹו  ְוַיְתִקין  ֶאָחד  ל  ּכָ ִחיז  ַיׁשְ ֲחִניתֹו 
ְמזֹוָנם, ּבִ ַיְחסְֹך  לֹא  ָהֶרֶגל,  י  ַקּלֵ סּוָסיו  ַיֲאִביס 
ֲעָבֶריָה, ֵני  ְ ִמּשׁ ִיְתּבֹוֵנן  ָרב  ַהּקְ ֶבת  ֶמְרּכֶ ּבְ ֵהיֵטב 
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385
ָחְרָמה. ִמְלֶחֶמת  ּבְ רֹד  ִיׂשְ ֶעֶרב  ַעד  ִמּבֶֹקר  ְלַמַען 

ְיָלה ַהּלַ ַרק  ֲהפּוָגה,  ְללֹא  ֵחם  ִנּלָ ַהּיֹום  עֹות  ׁשְ ָכל  ּבְ י  ּכִ
ָהְרצּועֹות ָיסֹות.  ַהּגְ ֶעְבַרת  ין  ּבֵ ְפִריד  ּיַ ׁשֶ ֶזה  הּוא 

ֵזָעה, ּבְ טּופֹות  ׁשְ ֵגן,  ַהּמָ ת  ְלִצּנַ ַהחֹוְברֹות  ָחָזם,  ַעל 
ָרב,  ַהּקְ ַחת  ּלַ ִמּקַ ֵלָאה  רַֹמח  ּבָ ְחֶזֶקת  ַהּמַ ְוָיָדם 

390
ֵזָעה. טּוף  ׁשְ הּוא  ם  ּגַ ה  טּוׁשָ ַהּלְ ֶבת  ְרּכֶ ַלּמֶ ָהָרתּום  ְוַהּסּוס 

ַלֲערֹק ָרב  ַהּקְ ִמן  ֶהָחֵפץ  ַאְלמֹוִני  ֶאְרֶאה  ִאם  ֲאָבל 
ְמֵהָרה ּבִ ַמֲחֶסה,  ִלְמצֹא  ַהַחְרטֹום  ְסִפינֹות  ּוֵבין 
ַמִים." ָ ַהּשׁ ְועֹוף  ְרֵעִבים  ָלִבים  ּכְ ת  ּסַ ִלְמׁשִ ִיְהֶיה 

ץ ִמְתַנּפֵ ל  ּגַ אֹון  ׁשְ ּכִ ְוקֹוָלם  ָהַאְרִגיִבים,  ָזֲעקּו  ר.  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

395
רֹום, ִמּדָ ְסָעָרה  ְנׁשֹב  ּבִ ְוָתלּול  א  ִמְתַנּשֵׂ ָים  חֹוף  ַעל 

ָאז י  ִמּנִ ַנְחׁשֹוִלים  ֶהָחבּוט  ע  ְמֻסּלָ ָמצּוק  מּול 
ֶהֶרף. ִלי  ּבְ ּבֹו  ּכֹות  ַהּמַ ַצד  ל  ִמּכָ ְסָערֹות  ַוֲהלּום 

ִפינֹות, ַהּסְ ְלִכּוּון  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ה  ְוָעׂשָ ֶהָהמֹון  ָקם  ָאז 
ם. ִלּבָ ֶאת  ָסֲעדּו  ְוַהּכֹל  ָאֳהלֹו  ּבְ ִאיׁש  ִהְדִליק  ֵאׁש 

400
א ְוָנׂשָ ִמְנָחתֹו,  ִהְקִריב  ֶאָחד  ל  ּכָ ַלֲאדֹונֹו  ָאז 

ָרב. ַהּקְ ִמן  ים  ַחּיִ ּבַ טֹו  ְלַמּלְ ָהַאְלָמֶות  ן  ּבֶ ֶאל  ה  ִפּלָ ּתְ
ָצִעיר ׁשֹור  ָיסֹות,  ַהּגְ יא  ַמְצּבִ ֶלְך,  ַהּמֶ ָאָגֶמְמנֹון  ֲאַזי 

ְקרֹונֹוס, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ אֹון,  ְלַרב  ִמְנָחה  ַחט,  ׁשָ ַח  ִמְזּבֵ ַעל  ָחֵמׁש  ן  ּבֶ
ָהָאָכִאים. יֵאי  ַמְצּבִ ין  ִמּבֵ ָיסֹות  ַהּגְ ִזְקֵני  ֶאת  ס  ְוִכּנֵ

405
ֶלְך, ַהּמֶ ִאידֹוֶמֶנאּוס  א  ּבָ ַאֲחָריו  ה,  ִחּלָ ּתְ ֶנְסטֹור 

ִטיֶדאּוס. ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ּוְדיֹוֶמֶדס  ָהָאָיאִסים  ֵני  ׁשְ ַאֲחֵריֶהם 
ֵעָצה. ּבְ קּול  ׁשָ ְלֶזאּוס  אֹוִדיֶסאּוס,  י  ִ ּשׁ ִ ַהּשׁ ָהָיה 

ַעְצמֹו, ַעת  ּדַ ַעל  יַע  ִהּגִ ֶמֶנָלאֹוס,  קֹול,  ּבְ ֹוֵאג  ַהּשׁ
ֲעבֹוָדה. ְמֵלאֹות  ָיָדיו  ָאִחיו  י  ּכִ ֵהיֵטב  יֹוֵדַע 
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410
עֹוָרה.  ׂשְ ְרִעיֵני  ּגַ ָנְטלּו  ּוְבָיָדם  ֶנֶעְמדּו,  ֹור  ַהּשׁ ְסִביב 

ְוָאַמר: ם,  ְלִצּדָ ה  ִפּלָ ּתְ ָאָגֶמְמנֹון  ָהאֹון  ַרב  א  ָנׂשָ
ֶון ּגָ חֵֹרי  ׁשְ ֶהָעִבים  ֲאדֹון  ה,  ִהּלָ ַהּתְ ַרב  "ֶזאּוס 

ְך ְוַלחֹׁשֶ קַֹע  ִלׁשְ ֶמׁש  ֶ ַלּשׁ ן  ּתֵ ּתִ ַאל  רֹוִמים,  ּמְ ּבַ ֹוֵכן  ַהּשׁ
ָנֵוהּו ֶאת  ָלה  ּכָ ַעד  ְלַהְכִרית  ָאחּוׁש  ֶטֶרם  ּבְ ָלֶרֶדת 

415
ְלַכּלֹות, ֵאׁש  ּבָ ֵאֶפר  ַעד  ָעָריו  ׁשְ ְוֶאת  ִריָאמֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ

ת, חֹׁשֶ ַהּנְ ְרַית  ׁשִ ֶאת  ִלְכרֹת  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ָחֵזהּו  ּוֵמַעל 
ָחָלל,  ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ֵמֵרָעיו  ֲהמֹון  לּו  ִיּפְ ּוְבֶטֶרם 

ם."  ְחּתָ ִמּתַ ָהֲאָדָמה  ֶאת  ִכים  ְונֹוׁשְ ָעָפר  ּבֶ ִמְתָעְרִבים 
ָאָגֶמְמנֹון  ִלְדַבר  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ָעה  ׁשָ לֹא  ְואּוָלם  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

420
לֹו. ה  ִצּוָ ְוֵסֶבל  ֱענּות  ַאְך  נֹו,  ָקְרּבָ ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ֲהַגם 

ָגן, ַהּדָ יֵרי  ְרּגִ ּגַ ֶאת  ה  ִפּלָ ַהּתְ תֹם  ּבְ ִליכּו  ִהׁשְ
רֹוָנם, ּגְ ֶאת  פּו  ּסְ ְוׁשִ ָעְרפּו  ן  ְרּבָ ַהּקָ י  ָראׁשֵ ֶאת  ה  ִחּלָ ּתְ

ְוִכּסּו ֵרְך  ַהּיָ ֶחְלֵקי  ֶאת  ְוָכְרתּו  עֹוָרם  ֶאת  טּו  ׁשְ ּפָ
ֲעֵליֶהם. ָנְתנּו  ָנא  ר  ּוָבׂשָ ן  ּמָ ׁשֻ ל  ׁשֶ ָכבֹות  ׁשְ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ

425
ֵמַעְלָוה,  ָנִקי  ַזע  ּגֶ ַעל  ָצלּו  ָרַבִים  ַהּקְ ֶאת  ֲאַזי 

ֶהַפְיְסטֹוס.  ְלֶהֶבת  ׁשַ ַעל  ְוֶהְחִזיקֹו  ּפּוד  ׁשִ ַעל  ָנְתנּו 
ְוִקְרֵבי ֵרְך,  ַהּיָ ֶחְלֵקי  לֹות  ּכְ ַעד  ְרפּו  ִנׂשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֵלב ׂשּוַמת  ּתְ רֹב  ּבְ ֶתר  ַהּיֶ ֶאת  ֶנֶאְכלּו,  ן  ְרּבָ ַהּקָ
ּפּוד. ִ ִמּשׁ אֹוָתם  ֵהִסירּו  ְלַבּסֹוף  ְוָצלּו.  דּו  ּפְ ׁשִ

430
ִלְסעּוָדה ַהּכֹל  ֶאת  ְוָעְרכּו  ם  ַלאְכּתָ ִמּמְ ָחְדלּו  ֵעת  ֲאַזי 

ה. ּתֶ ׁשְ ּמִ ּבַ ָחַסר  לֹא  ָבר  ּדָ תּו,  ְוׁשָ ָאְכלּו  ֵהֵסּבּו, 
ָאְכלּו, ְוָלׂשַֹבע  ִלְרָוָיה  תּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּוְלַאַחר 

ִראׁשֹוָנה: ר  ְוִדּבֵ ָקם  ֶנְסטֹור,  הּוא  ֶרְנָיה,  ִמּגֶ ָרׁש  ַהּפָ
ֵמְרָבָבה, גּול  ַהּדָ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ָהָרם,  נּו  "ַמְלּכֵ
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435
ַעד, ַהּיַ ֶאת  ְלַבל  ְדָבִרים,  ּבִ ְוָלבֹוא  ָלדּון  עֹוד  יְך  ַנְמׁשִ ַאל 

יג. ְלַהּשִׂ ׁש  ִנְתּבֹוׁשֵ ִהְפִקיד,  ָיֵדינּו  ּבְ ָהֵאל  ׁשֶ
ַהַחִיל, ֶאת  ְרָיה  ִ ַהּשׁ עֹוֵטי  ָהָאָכִאים  רּוֵזי  ּכְ ַיְזִעיקּו 

ְך, ְמַהּלֵ ִפינֹות  ַהּסְ ין  ּבֵ ׁשֶ ר  ַהְמֻפּזָ ֶהָהמֹון  ץ  ִיְתַקּבֵ
ָהָאָכִאים ַמֲחֵנה  ֶאל  ָנבֹוא  ֵתף  ּכָ ֶאל  ֵתף  ּכָ ְוָאנּו 

440
ָרב."  ַהּקְ ֶאל  ַהּיֹוְצִאים  ֵלב  ֶאת  ק  ּוְלַחּזֵ ְלַמֵהר  ְמָנת  ַעל 

לֹו. ֶנֱעַתר  ָהאֹון  ַרב  ֶלְך  ַהּמֶ ָאָגֶמְמנֹון  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ס ְלַכּנֵ קֹול  ַצֵחי  רּוִזים  ּכְ ַעל  ה  ְוִצּוָ ׁש  ִהְתּבֹוׁשֵ לֹא  הּוא 

ָער.  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָהָאָכִאים  ֵחילֹות  ֶאת  ה  ִלְפֻקּדָ
ָיסֹות. ַהּגְ ְנכֹוִנים  בּו  ִהְתַיּצְ ִהּיֹות  ׁשְ ּוְללֹא  ָהָיה,  ְך  ּכָ

445
ַאְטֶרְוס ְלֶבן  ִביב  ִמּסָ ִמֲהרּו  ַמֲעָלה  ָרֵמי  ְמָלִכים 

את נֹוׂשֵ זֹו  ָרִקים,  ּבְ ֵעיֶניָה  ְוָאֶתָנה,  יב,  ְלַהּצִ דּוֵדיֶהם  ּגְ
ָמֶות, ְולֹא  ֵיַדע  ֵקץ  לֹא  ֲערְֹך,  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ָהֵאִגיס 

ֶאָחד  ל  ּכָ ּתֹוִלים,  ָטהֹור  ֶתם  ּכֶ ִדיֵלי  ּגְ ֵמָאה  ְוָעָליו 
ָקר. ּבָ ֵני  ּבְ ֵמָאה  ְוֶעְרּכֹו  ֶבת  ַמְחׁשֶ ְמֶלאֶכת  ּבִ ָארּוג 

450
ָהָאָכִאים, ֲהמֹון  ּבַ ַהּזֹוֶהֶרת  ָהֵאָלה  ָזה  ֶנְחּפְ

נֹוַטַעת ֶבר  ּגֶ ל  ּכָ ּוְבֵלב  ָרב  ַהּקְ ֶאל  אֹוָתם  ֶנת  ְמַדְרּבֶ
ָחְרָמה, ְלִמְלֶחֶמת  תַֹאר  ּתְ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֲאָוה  ּתַ

יָבה  ִ ַהּשׁ ֵני  ּפְ ַעל  ֵחֶקר  ְלֵאין  ו  ַעְכׁשָ ֶהֱעִדיפּו  אֹוָתּה 
ּמֹוֶלֶדת. ּבַ ַאְרָצם  ֶאל  ְיָתה  ַהּבַ ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ּבִ

455
ַח ִמְתַלּקֵ ְדֵלָקה,  ּבִ ָהעֹוֶלה  ָעבֹת  ַיַער  מֹו  ּכְ ְוָכְך, 

ֵמָרחֹוק, ָקף  ִנׁשְ ַהב  ְוַהּלַ ֶהָהִרים  יֵאי  ׂשִ ּבְ
ַההֹוְלִכים,  ָיסֹות  ַהּגְ ֵמֲאַרד  ֵאׁש  ת  ִלּבַ ָעְלָתה  ַמְעָלה  ְך  ּכָ

ַמִים, ָ ַהּשׁ ְמרֹוֵמי  ֶאל  ּוָפְרָצה  ָעָנן  ִהְבִקיָעה 
ְספֹר, ְלֵאין  ָנף  ּכָ נֹות  ּבְ עֹופֹות  ַלַהק  ּכְ ְוָכמֹוָה 
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460
ר ּבַ ֲאָוֵזי  אֹו  ֲעגּוִרים  אר,  ּוָ ַהּצַ י  ֲאֻרּכֵ ְרּבּוִרים  ּבַ

ַקְיְסְטרֹוס, ל  ׁשֶ ָלִגים  ַהּפְ ֶאל  ָסמּוְך  ַאְסיֹוס  ּבְ ָאחּו  ּבָ
ְנֵפיֶהם ּכַ ָעְצַמת  ּבְ ִרים  ִמְתַהּדְ ּוְלָכאן,  ְלָכאן  ָעִפים 

ָהָאחּו. ִמן  עֹוֶלה  ְוַהֵהד  נֹוֲחִתים  ְצָוָחה  ל  ׁשֶ ּוְבקֹולֹות 
ְסָקַמְנֶדר  ּבִ יׁשֹור  ַהּמִ ֶאל  ּוֵמאֶֹהל  ִפיָנה  ִמּסְ ְך  ּכָ

465
ַרְגֵליֶהם  אֹון  ׁשְ ּוְלקֹול  ָיסֹות,  ַהּגְ ים  ֲחמּוׁשִ ָצֲעדּו 

ָרֲעָדה.  ם  ְחּתָ ּתַ ָהָאֶרץ  ַהּסּוִסים  ְרסֹות  ּפַ ְוהֶֹלם 
בּו ִנּצְ ּפֹוֵרַח  ָאחּו  ּבְ ָקַמְנֶדר  ַהּסְ ִלְגדֹות  ְלַבּסֹוף 

ָאִביב ּבָ ָרִחים  ַהּפְ ּוְכמֹו  ָעִלים  מֹו  ּכְ ְספֹר,  ְלֵאין  ָיסֹות  ַהּגְ
ְוָנַסק,  ִריץ  ִהׁשְ ׁשֶ ַרב  ֵעֶרב  בּוִבים,  ַהּזְ ְנִחיל  מֹו  ּכְ אֹו 

470
צֹאן  רֹוֵעה  ת  ֻסּכַ ל  ׁשֶ ּה  ְלִצּדָ ּוְמַזְמֵזם  ְמעֹוֵפף 

ָחָלב. ּבְ ְמֵלאֹות  ֵדרֹות  ַהּקְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהָאִביב  עֹוַנת  ּבְ
ָער  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָהָאָכִאים  בּו  ִנּצְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ מּול  ְך  ּכָ

ָהאֹוֵיב, ֵחיל  ֶאת  ר  ְלַבּתֵ ְנכֹוִנים  ָהָרָחב,  יׁשֹור  ּמִ ּבַ
ָנֵקל  ּבְ ְלַהְפִריד  ַהּיֹוְדִעים  ים  ָהִעּזִ רֹוֵעי  ּכְ מֹוָתם  ּכְ

475
ְרֶעה, ּמִ ּבַ ֶזה  ּבָ ֶזה  ִנְתָעְרבּו  ר  ֲאׁשֶ ַהּצֹאן  ֶעְדֵרי  ין  ּבֵ

ַהַחִיל ֶאת  ָעְרכּו  ֶזה  מּול  ֶזה  ָבאֹות  ַהּצְ יֵאי  ַמְצּבִ ם  ּגַ ְך  ּכָ
ְורֹאׁשֹו ֵעיָניו  ֶלְך,  ַהּמֶ ָאָגֶמְמנֹון  ָרב.  ַהּקְ ּבֹוא  ִלְקַראת 
רֹום, ִמּמָ ָרִקים  ַהּבְ ִליְך  ַמׁשְ ָהָרם  ֶזאּוס  ל  ְלׁשֶ ּדֹוִמים 

ָחֵזהּו. ּפֹוֵסידֹון  ל  ּוְכׁשֶ ָהֵאל  ָאֶרס  ל  ׁשֶ ּכְ ָמְתָניו 

 480
הּוא ַנֲעֶלה  ֶדה,  ּשָׂ ּבַ ֶעְדרֹו  ֶקֶרב  ּבְ ַהּצֹוֵעד  ר  ּפָ ּכַ

רֹאׁש, ּבָ ָהֵעֶדר  ֶאת  ַהּמֹוִביל  הּוא  ן  ּכֵ ׁשֶ רֹות  ַהּפָ ל  ּכָ ַעל 
ַאְטֶרְוס, ן  ּבֶ ֶאת  ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ְלרֹוֵמם  יֹום  אֹותֹו  ַחר  ּבָ ֶזאּוס  ְך  ּכָ

ם. ּלָ ִמּכֻ ֱהָדר  ְוַהּנֶ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ִראׁשֹון 
ָהאֹוִליְמּפּוס, ְמרֹום  ּבִ ֹוְכנֹות  ַהּשׁ ן  ַאּתֶ מּוזֹות,  ִלי,  ָנא  ִאְמרּו 
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 485
ְיֵדיֶכן, ּוַבּכֹל  ַהּכֹל  ֶאת  ַהּיֹוְדעֹות  ָהֵאלֹות  ן  ַאּתֶ

ּתֶֹכן. ֵריקֹות  ים  ִמּלִ ַאְך  ִאם  י  ּכִ ׁשֹוְמִעים  ֵאיֶנּנּו  ֲהלֹא 
ָיסֹות? ַהּגְ ְקִציֵני  ּוִמי  ָנִאים  ַהּדָ יֵאי  ַמְצּבִ ָהיּו  ִמי 

ֳעָלם, ּפָ ְולֹא  אֹוָתם  לֹא  אּוַכל,  לֹא  מֹות  ׁשֵ ּבְ ְלָקְרָאם 
ָרה ֲעׂשָ ּיֹות  ּפִ ְוַגם  ִלי  ְלׁשֹונֹות  ִמְנַין  ַוֲאִפּלּו 

 490
ָאָרד. ּבְ ָיצּוק  ֵלב  י  ְוִלּבִ ִנְלֶאה  לֹא  קֹוִלי  ְוָהָיה 

ֵגן, ַהּמָ אֹוֵחז  ֶזאּוס  נֹות  ּבְ אֹוִליְמּפּוס  מּוזֹות  ֲהתֹוִאילּו, 
ִאיְליֹון, חֹוף  ֶאל  ִאים  ַהּבָ ל  ּכָ ֶאת  יב  ְלָהׁשִ ִזְכרֹוִני  ֶאל 

ְרִניִטים: ּבַ ְוַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ מֹות  ׁשְ ֶאת  מֹוֶנה  י  עֹוֶדּנִ
ֶנֶלאֹוס,  ּוּפֶ ֵליטֹוס  דּו  ּקְ ּפִ ַהּבֹויֹוִטים  ֵני  ּבְ ַעל 

495
רֹותֹוֶאנֹור, ּוּפְ ְקלֹוְניֹוס  ַאְרֶקִסיָלאֹוס,  ֲעֵליֶהם  נֹוְספּו 

ַעת, ַהְמֻסּלַ ְוָאאּוִליס  ִהיְרָיה  ֶלְך  ּפֶ ׁשֹוְכֵני  ם  ׁשָ ָהיּו 
ָהְרָכִסים, ת  ַרּבַ ֵמֶאֶטאֹונֹוס  ְוַגם  ּוְסקֹולֹוס  קֹוְינֹוס  ִמּסְ

ַדִים, ַהּיָ ַרֲחַבת  יָקֶלסֹוס  ּוִמּמִ ָיה  ְסּפֶ ּתֶ ָראָיה,  ִמּגְ
ְוֶאִריְתָרֶאה, ֵאיֶלְסיֹון  ַהְרָמה,  ׁשֹוְכֵני  יֵניֶהם  ּבֵ ָהיּו 

500
ֶרת, ַהּקֶ ּוְבִהיֶלה  ֶטאֹון  ּפֶ ֶאֶלאֹון,  ּבְ ִלים  ַהּמֹוׁשְ

ְלמֹוֵפת, נּוי  ַהּבָ ִמְבָצר   – ֶמֶדאֹון  ּבְ ְוֵכן  אֹוָקֶלָאה  ּבְ
ַהּיֹוִנים, ת  ְמֻרּבַ זֹו  ה,  ְוִתיְסּבֶ ֵאיְטֶרִסיס  אי,  קֹוּפַ ֵני  ּבְ

ַהְלָיאְרטֹוס  ל  ׁשֶ יׁשֹור  ַהּמִ ּוְבֵני  קֹורֹוֵניָאה  ׁשֹוְכֵני 
ִליָסס ּגְ ֶלְך  ּפֶ ׁשֹוְכֵני  ם  ִעּמָ ָלָטאָיה,  ּפְ ּבִ ֹוְלִטים  ַהּשׁ

505
אּות, ּיָ ּכַ נּוי  ַהּבָ ִמְבָצר   – ית  ְחּתִ ַהּתַ י  ֶתּבָ ּבְ ִלים  ַהּמֹוׁשְ
דֹוׁש, ַהּקָ ּפֹוֵסידֹון  ַיַער  ּוָבּה  אֹוְנֶכְסטֹוס,  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר 
ִמיֶדָיה  ֵני  ּבְ ְוֵכן  ָרִמים  ַהּכְ יר  ַעּתִ ַאְרֶנה  ֶלְך  ּפֶ ֵלי  מֹוׁשְ

דֹול, ַהּגָ ַרְך  ַהּכְ ְוַאְנֶתדֹון  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ִניָסה  ְוֵכן 
ֳאִנּיֹות, ים  ִ ֲחִמּשׁ ִסּפּון  ַעל  ה  ַהּזֶ ִיס  ַהּגַ ל  ּכָ ִהְפִליג 
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510
ה. ֳאִנּיָ ָכל  ּבְ ּבֹויֹוְטָיה  ֵני  ּבְ ֲעָלִמים  ִרים  ְוֶעׂשְ ֵמָאה 

דּו  ּקְ ּפִ ְואֹוְרכֹוֶמנֹוס  ֶלדֹון  ַאְסּפְ ׁשֹוְכֵני  ִמיְנָיִאים  ַעל 
ַאְסְטיֹוֶכה  אֹוָתם  ָאֶרס,  ֵני  ּבְ ְוַאְסָקָלפֹוס  ַיְלֶמנֹוס 
ָאֶזאּוס ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַאְקטֹור  ֵבית  ּבְ בּוָדה  ַהּכְ ָהַעְלָמה 

ִית  ַהּבַ ל  ׁשֶ ֶעְליֹוָנה  ְלקֹוָמה  ָעְלָתה  ׁשֶ ְלַאַחר  ָיְלָדה 

515
ָהאֹון. ַרב  ָהֵאל  ָאֶרס  ִעם  ְכָבה  ׁשָ ֶתר  ּסֵ ּבַ ָמה  ְוׁשָ

ם. ּיָ ּבַ לּו  ַהּלָ ִהְפִליגּו  קַֹער  ְסִפינֹות  ים  לֹוׁשִ ׁשְ ּבִ
ָאִחיו  ּוְסֶכְדיֹוס  ֶאּפיְסְטרֹופֹוס  דּו  ּקְ ּפִ פֹוִקים  ֵני  ּבְ ַעל 

ָנאּוּבֹולֹוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶפׁש,  ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ ְרַחב  ִאיִפיטֹוס  ֵני  ּבְ
ַעת, ַהְמֻסּלַ יתֹו  ּפִ ְוֵכן  ַנִים  ְ ַהּשׁ ִריסֹוס  ִקיּפָ יֵטי  ּלִ ׁשַ

520
ְוָדאּוִליס  אּוס  נֹוּפֶ ּפָ ְוֵכן  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ְקִריָסה  ֵלי  מֹוׁשְ

ָאָנמֹוֵריָאה ֵני  ּבְ ְוַעל  ְמּפֹוִליס  ִהּיַ ׁשֹוְכֵני  ַעל  ִלים  ַהּמֹוׁשְ
דֹוׁש ַהּקָ ָהר  ַהּנָ ֶקִפיסֹוס  ל  ׁשֶ ְלחֹופֹו  ֹוְכִנים  ַהּשׁ ְוַעל 

ִפיסֹוס. ַהּקֶ ְלַמַעְינֹות  ִליָלָיה  ּבְ ים  ַהַחּיִ ְוַעל 
ִהְפִליגּו. ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ חֹרֹות  ׁשְ ֳאִנּיֹות  ִעים  ַאְרּבָ ִסּפּון  ַעל 

525
ָיסֹות  ַהּגְ טּוֵרי  ֶאת  ַלֲערְֹך  ַהפֹוִקים  ֵני  ּבְ ֵדי  ְמַפּקְ ָעְמלּו 

ַהּבֹויֹוִטים. ֵחילֹות  מֹאָלם  ִמּשְׂ ֶנֶעְרכּו  ָחְרָמה,  ְלִמְלֶחֶמת 
ַהּלֹוְקִרים, ַעל  ד  ּקֵ ּפִ אֹוְיֶלאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  ַקל־ֶרֶגל,  ָאַיאס 

יו, ְמַמּדָ ּבִ ה  ַהְרּבֵ ּבְ נֹוֵפל  ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ֵמָאַיאס 
ן, ּתָ ׁשְ ִמּפִ ד  ּבַ ְרַית  ׁשִ ַהחֹוֵבׁש  ֶבר  ַהּגֶ הּוא  קֹוָמה  ְקַטן 

530
ם ּלָ ּכֻ ַהֶהֶלִנים  ֵני  ִמּבְ ְלָהִטיל  ֵהיִטיב  הּוא  ֲחִנית  ַאְך 

ְואֹוּפֹוִאיס  ַקְלָיארֹוס  ִקינֹוס,  ׁשֹוְכֵני  ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ל  ִמּכָ ְוֵהן 
אָוה ַהּנָ ָהִעיר  ְואֹוֵגָיה  ּוְסַקְרֶפה  ָסה  ּוּבֶ

ַהּבֹוַאְגִרּיֹוס. י  יּוַבּלֵ ִלְגדֹות  ּוְתרֹוְניֹון  ַטְרֶפה  ְוֵכן 
ּוָבֶהן ד  ּקֵ ּפִ ָאַיאס  ֶון,  ּגָ חֹרֹות  ׁשְ ִעים,  ַאְרּבָ ְסִפינֹות  ַעל 
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535
ה, דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ֶאּוּבֹוָיה  מּול  ָנם  ּכָ ִמׁשְ ר  ֲאׁשֶ ַהּלֹוְקִרים 

ְוַכְלִקיס, ֶאּוּבֹוָיה  ֵרי  ּדָ ַהֵחָמה  ְמִהיֵרי  ְנִטים  ָהָאּבַ
ִין ַהּיַ ׁשֹוַפַעת  ָהָאֶרץ  אָיה,  ְוִהיְסִטּיָ ֶאֶרְטִריָאה 

ָהִרים  ּבֶ צּוָדה  ַהּמְ ְוִדיאֹון  ם  ַהּיָ חֹוף  ּלְ ׁשֶ ְוֶקִריְנתֹוס 
ָקִריְסטֹוס, ַעל  ִלים  ְוַהּמֹוׁשְ ְסִטיָרה  ָהִעיר  ֵרי  ּדָ ְוֵכן 

540
ָאֶרס חֶֹטר  ֶצֱאָצא  הּוא  ַאף  ֶאֶלֶפנֹור,  ד  ּקֵ ּפִ ֲעֵליֶהם 
ָבב. ַהּלֵ ָרֵמי  ְנִטים  ָהָאּבַ יא  ּוַמְצּבִ ַכְלקֹודֹון  ן  ּבֶ הּוא 

ֶרֶגל, י  ַקּלֵ ָער,  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ְנִטים  ָהָאּבַ ַאֲחָריו  ָהְלכּו 
ֶחְפָצם  ל  ּכָ ֵמיָלה,  רַֹמח  ֵאי  נֹוׂשְ ַהֲחִנית,  ְמִטיֵלי 

ְוִלְקרַֹע. ִלְגזֹר  ָהאֹוֵיב  ֲחֵזה  ַעל  ֵגן  ַהּמָ ְריֹות  ׁשִ ֶאת 

545
ֶון  ּגָ חֹרֹות  ׁשְ ֳאִנּיֹות  ִעים  ַאְרּבָ ַמְפִליגֹות  יו  ְוַתְחּתָ
ְלִתְפֶאֶרת, ִמְבָצר   – יָתם  ּבֵ ָאתּוָנה  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ְוֵאּלּו 

ב, ְוַהּלֵ ֶפׁש  ַהּנֶ ְרַחב  ֶאֶרְכֶתאּוס  ל  ׁשֶ ַאְרצֹו  ִהיא 
ָלה, ּדְ ּגִ ֶזאּוס  ת  ּבַ ָאֶתָנה  ַער  ַהּנַ ֶאת  ָגן.  ּדָ ֵדה  ׂשְ ְיִליד 

יר, ֶהָעׁשִ ּה  ׁשָ ִמְקּדָ ֵבית  ּבְ אֹותֹו,  יָבה  הֹוׁשִ ָאתּוָנה  ּבְ

550
ים ׁשִ ְמַבּקְ תֹו  ְרּכָ ּבִ ָנה  ְלׁשָ ַאַחת  נַֹער  ֵני  ּבְ ם  ׁשָ

ָוִרים. ּוׁשְ צֹאן  ֵני  ּבְ ִמְנַחת  ִלְכבֹודֹו,  ַמֲעִלים  ן  ְוָקְרּבָ
ָאתּוָנה, ֵני  ּבְ יא  ַמְצּבִ הּוא  ֶתאֹוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ּוֶמֶנְסֶתאּוס 

בֹות, ֶמְרּכָ ְקַרב  ּבִ לֹו  כֹול  ּיָ ׁשֶ ֵבל  ַהּתֵ ְמלֹוא  ּבִ ֶבר  ּגֶ ֵאין 
ֶנְסטֹור ְוַרק  מֹותֹו,  ּכְ ֵאין  ֵגן  ַהּמָ ֵאי  נֹוׂשְ ּוִבְקַרב 

555
ּנּו. ִמּמֶ הּוא  יֹון  ִנּסָ ְוַרב  ּבֹוֵגר  ׁשֶ יָון  ּכֵ לֹו  ָיכֹול 

ַמְפִליגֹות, יו  ְחּתָ ּתַ ֶון  ּגָ חֹרֹות  ׁשְ ֳאִנּיֹות  ים  ִ ֲחִמּשׁ
הֹוִביל ָלִמיס  ִמּסָ ַקּלֹות  ֵרה  ים־ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ְסִפינֹות  ְוָאַיאס 

ֵמָאתּוָנה. א  ַהּבָ ִיס  ַהּגַ ָחָנה  ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ ְוָעַגן 
חֹומֹוֶתיָה, ּבְ ַהּנֹוַדַעת  ְוִטיִריְנס  ַאְרגֹוס  ַעל  ִלים  ַהּמֹוׁשְ
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560
ֶהָעמֹק ְפָרץ  ַהּמִ ׁשֹוְכנֹות  ָאִסיֶנה  ְוַעל  ֶהְרְמיֹוֶנה  ַעל 

ִין, ַהּיַ ׁשֹוַפַעת  יָדאּורֹוס  ֶאּפִ ְטרֹוֶאֶזן,  ֵאיֹוָנה,  ַעל  ְוֵכן 
ָהָאָכִאים, ֵני  ִמּבְ ִעיר  ַהּצָ ַהּדֹור  ֵהם  ּוָמֶסס,  ַאְיִגיָנה 

ִמְלָחָמה, ַזֲעקֹות  ּבְ ְפִליא  ַהּמַ יֹוֶמֶדס,  ּדְ הּוא  ָדם  ְמַפּקְ
ל, ְלַהּלֵ ַהּנֹוָדע  ֶבר  ַהּגֶ ֶנאּוס  ָקּפָ ן  ּבֶ ִעּמֹו,  ּוְסֶתֶנלֹוס 

565
לֹו, ֵאִלים  מּות  ּדְ לֹוֵחם  ֶאּוְרָיאלֹוס,  הּוא  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

ְנָין, ַהּקִ ַרב  ָטָלאֹוס  ן  ּבֶ ֶלְך  ַהּמֶ ֶמִקיְסֶטאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְוהּוא 
ִמְלָחָמה. ַזֲעקֹות  ּבְ ְפִליא  ַהּמַ יֹוֶמֶדס,  ּדְ הּוא  ָדם  ְמַפּקְ

ִיס. ַהּגַ ֶאת  אֹות  נֹוׂשְ ֶון  ּגָ חֹרֹות  ׁשְ ֳאִנּיֹות  מֹוִנים  ׁשְ
ְלִתְפֶאֶרת, נּוי  ַהּבָ ְבָצר  ַהּמִ ִמיֶקֶנה,  ֶרת  ַהּקֶ ֵלי  מֹוׁשְ

570
ל, ְלַהּלֵ ָפה  ַהּיָ ָהִעיר  ְקֶלאֹוָנה  ֹוַפַעת,  ַהּשׁ קֹוִריְנת 

ֶרת ַהּקֶ ְוִסיְקיֹון  אֹוְרֶנָאה  ָאה,  ַהּנָ ָהִעיר  ָאַרְיִתיֶרָאה 
ֶלְך, ַהּמֶ ַאְדֶרְסטֹוס  ָהִראׁשֹון  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ָהָיה  ּה  ּבָ
ַעל, ִמּמַ ְוגֹונֹוֶאָסה  ֶלֶנה,  ּפֶ ֶרְסָיה,  ִהיּפֶ ֵלי  ּומֹוׁשְ

ָרָחב ַרַעת  ּתָ ׂשְ ַהּמִ ֵאיְגיֹון  ּבְ ֹוְכִנים  ַהּשׁ ם  ְוִעּמָ

575
דֹוָלה,  ַהּגְ ָהִעיר  ֶהִליֶקה  ַעל  ֵכן  ּוְכמֹו  ם  ַהּיָ חֹוף  ֵני  ּפְ ַעל 

יא, ְצּבִ ַהּמַ הּוא  ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ֶלְך,  ַהּמֶ ָאָגֶמְמנֹון  ֲעֵליֶהם 
ָהָאָכִאים, יסֹות  ּגֵ רֹב  ְוַעל  ד  ְמַפּקֵ ֳאִנּיֹות  ֵמָאה  ַעל 

ַהּבֹוֵהק  ָאָרד  ּבָ ַאְטֶרְוס  ּוֶבן  ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ ֵמיַטב 
יסֹוָתיו. ּגֵ ּבֹוֵרי  ּגִ ל  ּכָ ֵמַעל  ָוַמְעָלה  הּוא  ְכמֹו  ִ ִמּשׁ

580
יֵניֶהם  ּבֵ תֹו,  ִלְפֻקּדָ ָיסֹות  ַהּגְ ית  ַמְרּבִ ָסרּו  ן  ּכֵ ַעל 

ְרָחָבה,  ּוְבָקעֹות  ְיא  ּגַ ֶאֶרץ  ָלֶקֵדמֹון  ׁשֹוְכֵני 
ַהּיֹוִנים ת  ְמֻרּבַ ֶרת  ַהּקֶ ּוֶמֶסה  ָפִריס  ְרָטה,  ְסּפַ ּוְבֵני 

אָוה, ַהּנָ ָהִעיר  אֹוֵגָיה  ּוְבֵני  ִריֶסָיה  ּבְ ֵני  ּבְ ְוֵכן 
ָים.  ְלחֹוף  ר  ֲאׁשֶ צּוָדה  ַהּמְ ְוֶהלֹוס  ָאִמיְקָלה  ֵלי  ּומֹוׁשְ
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585
מֶנֶלאּוס  ֲעֵליֶהם  ד  ּקֵ ּפִ ְואֹוְיִטילֹוס,  ָלַאס  ׁשֹוְכֵני 

ִמְלָחָמה. ַזֲעַקת  ּבְ מֹו  ׁשְ ָיָצא  ָאָגֶמְמנֹון,  ֲאִחי 
ְלחּוד. ִהְפִליגּו  ה  ְוֵאּלֶ ִלְרׁשּוָתם,  ֳאִנּיֹות  ים  ִ ּשׁ ׁשִ

ְזרֹועֹו, כַֹח  ּבְ ּבֹוֵטַח  ֶמֶנָלאֹוס  יֵניֶהם  ּבֵ ְך  ִהְתַהּלֵ
ִלּבֹו ּבְ ם  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  י  ּכִ ָרב,  ַהּקְ ֶאל  יו  ֲאָנׁשָ ְמעֹוֵדד 

590
ְוֶאְנקֹוֶתיָה. ֶהֶלָנה  ל  ׁשֶ ִסְבָלּה  ַעל  ׁש  ּקֵ ּבִ הּוא  ִלְנקֹם 

ילֹוס  ּוּפִ ַהּיִֹפי,  ת  ַרּבַ ָאֶרֶנה  ֶרת  ַהּקֶ ְוׁשֹוְכֵני 
ֲעִטיָרה, ַהּמַ י  ְוַאְיּפִ ָהַאְלֵפיֹוס  ִלְגדֹות  ּוְתִרּיֹון 

ֶרת ַהּקֶ ִריֶסִאיס  ְוִקיּפָ ָהִעיר  ַאְמִפיֶגֵנָיה  ֵלי  ּומֹוׁשְ
ְגׁשּו ּפָ ַהּמּוזֹות  ּה  ּבָ ָהִעיר  ְודֹוְריֹון,  ְוֶהלֹוס  ֶטֶלאֹוס  ּוּפְ

595
יר ִ ַהּשׁ ּכַֹח  ֶאת  ָנְטלּו  ּנּו  ִמּמֶ ַרְקָיה,  ּתְ ִאיׁש  ִמיִריס  ּתָ ֶאת 

ָהאֹוְיַכְלָיִני, ֶאּוִריטֹוס  ית  ִמּבֵ ֵמאֹוְיַכְלָיה,  ׁשּובֹו  ּבְ
ַהּמּוזֹות  ַעל  קֹולֹו  ּבְ ִלְגּבֹר  ִלּבֹו  ַרַהב  ּבְ הּוא  ָטַען  י  ּכִ

ֵגן, ַהּמָ א  נֹוׂשֵ ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ֲחָלָציו  יֹוְצאֹות  יר,  ִ ַהּשׁ נֹות  ּבְ
ְפָלא ַהּמֻ קֹולֹו  ֶאת  ְוָנְטלּו  ֵעיָניו  ֶאת  אּו  ִסּמְ ְלִפיָכְך 

600
ֲעֵליֶהם יא  ְצּבִ ַהּמַ ֲהָפכּוהּו,  ִקיָתָרה  ַעל  ּוְלפֹוֵרט 

ֶרְנָיה, ּגֶ ִאיׁש  ָרׁש  ַהּפָ ה,  ִהּלָ ַהּתְ ַרב  ֶנְסטֹור  הּוא 
ַיְרָכַתִים. ְקעּורֹות  ֳאִנּיֹות  ִעים  ׁשְ ּתִ ַעל  ד  ַהְמַפּקֵ
ְלַצד ִקיֶלֶנה  ַהר  ְלַרְגֵלי  ֹוֶכֶנת  ַהּשׁ ַאְרַקְדָיה  ֵני  ּבְ

ְקָרבֹות ּבִ ְלָידֹו  ַהּיֹוְצִאים  ַחִיל  ֵני  ּבְ יטֹוס,  ַאְיּפִ ֶקֶבר 

605
ְואֹוְרכֹוֶמנֹוס ֶפֶנאֹוס  ְוׁשֹוְכֵני  ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ

ָהרּוחֹות, טּוַפת  ׁשְ ה  ֶאִניְסּפֶ ה,  ִריּפֶ ֵלי  מֹוׁשְ ָקר,  ַהּבָ ת  ְמֻרּבַ
ּוְסְטַרְטָיה, ֶטֶגָאה  אָוה,  ַהּנָ ָהִעיר  ַמְנִטיֵנָיה 

ַרְסָיה,  ּפָ ּבְ ֹוְכִנים  ַהּשׁ ְוֵכן  ָהִעיר  ְסִטיְמָפלֹוס  ֵלי  מֹוׁשְ ם  ּגַ
ָהָרם. ַאְנֵקאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ד,  ּקֵ ּפִ נֹור  ָאָגּפֶ ם  ּלָ ּכֻ ַעל 
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610
ְסִפיָנה ל  ּכָ ִסּפּון  ַעל  ֳאִנּיֹות,  ים  ִ ּשׁ ׁשִ ַעל  ד  ְמַפּקֵ

ְלמֹוֵפת. ָרב  ַהּקְ ְמֶלאֶכת  ּבִ ִקיִאים  ּבְ ַאְרָקִדים  ַחִיל  ֵני  ּבְ
ים,  ַעּמִ ַעל  ל  ַהּמֹוׁשֵ ַעְצמֹו,  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון 
ם ַהּיָ ֶאת  ַלְחצֹות  ָיָדם  ּבְ ֶהָהָדר  ְסִפינֹות  ֶאת  ָנַתן 
ם. ְלִלּבָ ָזָרה  ם  ַהּיָ ְמֶלאֶכת  ן  ּכֵ ׁשֶ ִין,  ַהּיַ ִמן  ֶהה  ַהּכֵ

615
ה, דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ֶאִליס  ְוָדֵרי  ַרְסיֹון  ּבֹוּפְ ׁשֹוְכֵני 

ּוְבִהיְרִמיֶנה ִמיְרִסינֹוס  ּבְ ַהּגֹוֵבל  ְרָחב  ַהּמֶ
ָאֶלְסיֹון, ַעל  ַהּסֹוֵגר  ַלע  ַהּסֶ ּוְבאֹוֶלן  ָים  ְלחֹוף  ר  ֲאׁשֶ

ָלֶאָחד, ְסִפינֹות  ר  ֶעׂשֶ ָעה,  ַאְרּבָ ִדים  ְמַפּקְ ֲעֵליֶהם 
ָלרֹב. ִיים  ֶאּפֶ ִנים  ַסּפָ ֲעֵליֶהן  ָחְפָזה,  ּבְ טֹות  ׁשָ

620
ְקֶטָאטֹוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַאְמִפיָמכֹוס  ֲעֵליֶהן  ִדים  ְמַפּקְ

ַנִים. ְ ַהּשׁ ַאְקטֹור  ַרע  ִמּזֶ ֶאּוִריטֹוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ יֹוס  ְוַתְלּפְ
ָהאֹוִנים, ַרב  יֹוֶרס  ּדְ ָאָמִריְנֶקאּוס,  ן  ּבֶ הּוא  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
ָהֵאִלים, מּות  ּדְ ן  ּבֶ ּפֹוִליְקֶסְניֹוס,  ָהְרִביִעי  יא  ְצּבִ ַהּמַ

אֹוֵגיַאס. ל  ׁשֶ ֲחָלָציו  יֹוֵצא  ֶלְך  ַהּמֶ ָאַגְסֶתֶנס  ן  ּבֶ הּוא 

625
ם ּיָ ּבַ ַהּקֶֹדׁש  י  ִאּיֵ ֵני  ׁשְ ְוֶאִכיָנה,  ּדֹוִליְכיֹון  ֵרי  ּדָ

יא  ְצּבִ ַהּמַ ת  ִלְפֻקּדַ ְמעּו  ִנׁשְ ְלֶאִליס,  ֶגד  ִמּנֶ ֹוְכִנים  ַהּשׁ
ִפיֶלאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְוהּוא  ְלָאֶרס  הּוא  ה  ּוֶ ּתַ ִמׁשְ מֹו,  ׁשְ ֶמֶגס 

ָהָרם,  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ְלִלּבֹו  ָקר  ַהּיָ מֹותֹו  ּכְ ֵאין  ָרׁש  ּפָ
ּדֹוִליְכיֹון. ֶאת  ְלֵביתֹו  ַחר  ּבָ ָבר  ִמּכְ ֶזה  ָאִביו,  ַעל  ַעם  ּזָ ׁשֶ

630
יו. ְחּתָ ּתַ ִהְפִליגּו  ֶון  ּגָ חֹרֹות  ׁשְ ֳאִנּיֹות  ִעים  ַאְרּבָ
אֹוִדיֶסאּוס, ד  ּקֵ ּפִ ָבב  ַהּלֵ ָרֵמי  ֶקָפֶלְנָיה  ֵני  ּבְ ַעל 

ֵרי ּדָ ַהְיָערֹות,  רֹוֲחשֹות  ְוִאיָתָקה  ֶנִריטֹון  ֵלי  מֹוׁשְ ַעל 
ָהִעיר ְקרֹוִקיֵלָיה  ְוֵכן  ים,  ְטָרׁשִ ְסָלֶעיָה  ס,  ֵאִגיִליּפְ

ֹוְלִטים ַהּשׁ ָהִאי,  ּוְבָסמֹוס  ָזִקיְנתֹוס  ּבְ ִלים  מֹוׁשְ ַעל  ְוֵכן 
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635
ם. ּיָ ּבַ ׁשֶ ים  ָהִאּיִ ּומּול  ֶגד  ּנֶ ּמִ ׁשֶ ַהחֹוִפים  ַעל 

ֵעָצה. ּבְ קּול  ׁשָ ְלֶזאּוס   – אֹוִדיֶסאּוס  ד  ּקֵ ּפִ ֲעֵליֶהם 
ִני  ׁשָ ָצבּוַע  ַחְרטֹוָמן  ֵרה,  ים־ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ֳאִנּיֹות  יו  ְוַתְחּתָ

ַאְנְדַרְימֹון, ן  ּבֶ ּבֹור  ַהּגִ ּתֹוַאס  הּוא  ָהַאְיטֹוִלים  יא  ַמְצּבִ
ְוַכְלִקיס ֶלאּורֹון  ּפְ אֹוֶלנֹוס,  יֶלֶנה,  ּפִ ְוׁשֹוְכֵני 

640
ַעת, ַהְמֻסּלַ ָהִעיר  ָקִלידֹון  ְוָדֵרי  ָים  ְלחֹוף  ר  ֲאׁשֶ

עֹוד, ָהיּו  לֹא  ָבב  ַהּלֵ ַרם  אֹוְיֶנאּוס  ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ִתים, ּמֵ ּבַ ָער  ַהּשֵׂ ְיֵפה  ּוֶמֶלַאְגרֹוס  ַעְצמֹו,  הּוא  לֹא  ם  ּגַ

ָהַאְיטֹוִלים. ל  ּכָ ֶאת  ְלַהְנִהיג  ּתֹוַאס  ַעל  ֵהִטילּו  ְלִפיָכְך 
ֶון. ּגָ חֹרֹות  ׁשְ ֳאִנּיֹות  ִעים  ַאְרּבָ יו  ְחּתָ ּתַ ִהְפִליגּו  ן  ּכֵ ַעל 

645
ד ּקֵ ּפִ ֵרָתִנים  ַהּכְ ַעל  ֲחִנית  ּבַ ַהּנֹוָדע  ִאידֹוֶמֶנאּוס 
ּוִבְקנֹוסֹוס, צּוָרה  ַהּבְ ָהִעיר  גֹוְרִטיָנה  ּבְ ֹוְכִנים  ַהּשׁ

ּוְבִמיֶלטֹוס,  ִליְקטֹוס  ּבְ ְזִהיר,  ַהּמַ ַרְך  ַהּכְ ִליַקְסטֹוס  ּבְ
ִנים, ַהּבָ ְמֻרּבֹות  ֶהָעִרים  ְוִריְטיֹון  ַפְיְסטֹוס  ּבְ ְוַגם 

ה ֵאּלֶ ל  ּכָ ַעל  ֵרִתים,  ּכְ ּבִ ר  ֲאׁשֶ ֶהָעִרים  ֵמָאה  ְוׁשֹוְכֵני 

650
ַהּנֹוָדע, ַהֲחִנית  ֵמִטיל  הּוא  ד,  ּקֵ ּפִ ִאידֹוֶמֶנאּוס 

ַהַחִיל. ֵני  ּבְ קֹוֵטל  ְלֶאְנַיְליֹוס  קּול  ָ ַהּשׁ ִעּמֹו,  ֶמְריֹוֶנס 
ִהְפִליג. ִיס  ַהּגַ ֶון  ּגָ חֹרֹות  ׁשְ ֳאִנּיֹות  מֹוִנים  ׁשְ ּבִ

רּוַח, ְוַעז  קֹוָמה  ַבּה  ּגְ יא  ַמְצּבִ ֶהַרְקֶלס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְטֶלּפֹוֶלמֹוס 
ִהְפִליגּו. ֵמרֹודֹוס  רֹודֹוס,  ֵני  ּבְ ּבֹוִרים  ּגִ ְסִפינֹות  ע  ׁשַ ּתֵ הֹוִביל 

655
רֹודֹוס, ֵבי  ּתֹוׁשָ ָהיּו  ֲחִטיבֹות  לֹוׁש  ׁשָ ּבְ ֲערּוִכים 

ְרֶאה. ַהּמַ ַצַחת  ָקֵמירֹוס  ֵני  ּבְ ְוֵכן  ָיִליסֹוס  ִליְנדֹוס,  ֵני  ּבְ
ַהּנֹוָדע, ַהֲחִנית  ֵמִטיל  ֲעֵליֶהם,  ד  ּקֵ ּפִ ְטֶלּפֹוֶלמֹוס 
ַאְסְטיֹוֵכיָאה, אֹותֹו  ָיְלָדה  ֵאיָתן  ֶסַלע  ּכְ ְלֶהַרְקֶלס 

ֶלִאיס, ַהּסֶ ִלְגדֹות  ֹוֶכֶנת  ַהּשׁ ָלַקח,  ֵמֶאִפיָרה  אֹוָתּה 
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660
יר. ְלַמְכּבִ לֹוֲחִמים  ָעֵרי  ֶהְחִריב  ּה  ּבָ ְלֵעת  ֶזה  ָהָיה 

ר ַהְמֻבּצָ ַאְרמֹון  ּבָ ַדל  ּגָ ְטֶלּפֹוֶלמֹוס  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל 
ָאִביו, ל  ׁשֶ ָקר  ַהּיָ ּדֹודֹו  ֶאת  ן  ְמֻכּוָ ּבִ ּלֹא  ׁשֶ הּוא  ָהַרג 

ַעְצמֹו. ָאֶרס  ל  ׁשֶ ֶצֱאָצאֹו  ב,  ַהּשָׂ ִליִקיְמִנּיֹוס  הּוא 
ַעם, ֲהמֹון  ְוָאַסף  ְסִפינֹות  ִלְבנֹות  ְטֶלּפֹוֶלמֹוס  ִמֵהר 

665
ֶהַרְקֶלס, ל  ׁשֶ ֲחָלָציו  יֹוְצֵאי  י  ּכִ ְוִנְמַלט,  ם  ַהּיָ ֶאל  ִהְפִליג 

ֲאָרצֹות  ין  ּבֵ ָנַדד  ְך  ּכָ יו.  ַחּיָ ַעל  מּו  ִאּיְ ּוְנָכָדיו,  ָניו  ּבָ
ָאֳהלֹו, ַקע  ּתָ רֹודֹוס  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְותֹוֶעה,  ר  ִמְתַיּסֵ

ָאב. י  ּתֵ ּבָ ה  לֹוׁשָ ִלׁשְ ֲחלּוִקים  אֶֹהל  ָנטּו  יו  ֲאָנׁשָ ּוָבּה 
ְוָאָדם, ָהֵאִלים  ִרּבֹון  ֶלְך,  ַהּמֶ ֶזאּוס  אֹוָתם  ָאַהב 

670
ְקרֹונֹוס. ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ יֵדיֶהם  ּבִ ָנַתן  ר  ְיֻסּפַ ּלֹא  ׁשֶ ר  ְועֹׁשֶ

ֲחטּובֹות. ֳאִנּיֹות  לֹוׁש  ׁשָ הֹוִביל  ִניֶראּוס  יֶמה  ִמּסִ
ָהָרם, ֶלְך  ַהּמֶ ְוָכרֹוּפֹוס  ַאְגָלָיה  ל  ׁשֶ ָנם  ּבְ ִניֶראּוס, 

ָנִאים, ַהּדָ ל  ּכָ ַעל  ָעָלה  ְותַֹאר  יִֹפי  ּבְ ִניֶראּוס 
ֶלאּוס. ּפֶ ן  ּבֶ בֹות  ִעּקְ ּבְ ִאיְליֹון  ֶאל  אּו  ּבָ ׁשֶ ֵמֵאּלּו 

 675
ִעּמֹו. אּו  ּבָ ַרק  ים  ְמַעּטִ ְוָחלּוׁש,  ָרֶפה  הּוא  ָהָיה  ַאְך 

ְוִניִסירֹוס, קֹוס  ּבְ ְוָקסֹוס,  תֹוס  ְקָרּפָ ּבִ ִלים  ַהּמֹוׁשְ
ִליְדִנים, ַהּקָ י  ִאּיֵ ּבְ ְוֵכן  ֶרת  ַהּקֶ ילֹוס  ֵאיִריּפִ ּבְ

ְוַאְנִטיפֹוס, ֵפיִדיּפֹוס  ַאִחים,  ֵני  ׁשְ ם  רֹאׁשָ ּבְ ָעְמדּו 
ֶהַרְקֶלס. ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  ָסלֹוס,  ּתֶ ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ֵני  ׁשְ

680
ִהְפִליגּו. קַֹער  ְסִפינֹות  ים  לֹוׁשִ ׁשְ ַנִים  ְ ַהּשׁ ת  ִלְפֻקּדַ ָסרֹות 

ַלְסְגָיה ּפֶ ֶפֶלְך  ּבְ ַאְרגֹוס  ָהִעיר  ְלׁשֹוְכֵני  ה  ְוַעּתָ
ֶרת, ַהּקֶ ּוִבְטָרִכיס  ָאלֹוס  ּבְ ה,  ָאלֹוּפֶ ּבְ ִלים  ְוַלּמֹוׁשְ
ים, ׁשִ ַהּנָ ְיַפת  ּוְבֶהַלס  ְפִתיָאה  ּבִ ׁשֶ ִלים  ַלּמֹוׁשְ ְוֵכן 

ָאָכִאים.  ְוַאף  ֶהֶלִנים  ם  ּגַ ַאְך  ִמיְרִמידֹוִנים  ָמם  ּוׁשְ
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685
ָאִכיֶלס. הּוא  ָדם  ּוְמַפּקְ ִלְרׁשּוָתם  ֳאִנּיֹות  ים  ִ ֲחִמּשׁ
ְלַבּסֹוף, ָנְטלּו  לֹא  ֶות  ְוַלּמָ ים  ַלַחּיִ ָרב  ּקְ ּבַ ֵחֶלק  ַאְך 

ַלֲחִזית,  אֹוָתם  ְצִעיד  ּיַ ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ָהָיה  לֹא  יא  ַמְצּבִ י  ּכִ
ְסִפיָנתֹו, ִסּפּון  ַעל  נֹוַתר  ַקל־ֶרֶגל  ָאִכיֶלס  י  ּכִ ַיַען 

ָער ַהּשֵׂ ַצַחת  ִריֶסִאיס  ּבְ ל  ׁשֶ ּבְ ָהֵאלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָקַצף 

690
ֶרת ְמֻיּסֶ ָחְרָמה  ִמְלֶחֶמת  ץ  ִמּקֵ ָנַטל  יְרֶנסֹוס  ּלִ ּמִ ׁשֶ

חֹומֹוֶתיָה, י  ֶתּבָ ּבְ ּומֹוֵטט  ֶהְחִריב  ִליְרֶנסֹוס  ֶאת  ּה  ּבָ
ִעּמֹו,  יְסְטרֹופֹוס  ֶאּפִ ְוֶאת  ֲחִנית  ּבַ ָקַטל  ִמיֶנס  ְוֶאת 
יֹוס. ֶסֶלּפְ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאֶונּוס  ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ַנִים  ְ ַהּשׁ

ִיְתַנֵער. ְמֵהָרה  ּבִ ֲאָבל  ָאִכיֶלס,  ּתֹוֵחַח  ִהׁשְ ּדֹוֵאב 

695
ר ּבַ ְרֵחי  ּפִ ָהעֹוָטה  יָרסֹוס  ּוּפִ ִפיָלֶקה  ַעל  ִלים  ַהּמֹוׁשְ

צֹאן, ֶעְדֵרי  ֵאם  ִהיא  ּוְלִאיטֹון,  ְלֶדֶמֶטר  ׁש  ִמְקּדָ ית  ּבֵ ּוָבּה 
ָוִניר,  ָאחּו  ל  ׁשֶ ֶטֶלאֹוס  ּוּפְ ָים  ְלחֹוף  ַאְנְטרֹון  ְוַעל 

ָעָבר, ּבֶ יָאם  ַמְצּבִ ָהָיה  ן־ַחִיל  ּבֶ רֹוֶטִסיָלאֹוס  ּפְ
חֹוֵבק, ֶגר  ַהּפֶ ֶאת  חֹר  ָ ַהּשׁ ֶהָעָפר  ת,  ּמֵ ֶ ִמּשׁ ה  ַעּתָ ַאְך 

700
ִפיָלֶקה, ּבְ נֹוְתָרה  ֶניָה  ּפָ ֶאת  ה  ׁשָ ִרּטְ ַער  ּצַ ּמִ ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ

ֵעת ָקַטל  ְרָדִני  ּדַ אֹותֹו  י  ּכִ ְלֶמֱחָצה  ָנטּוׁש  יתֹו  ּבֵ
ָהָאָכִאים. ל  ּכָ ין  ִמּבֵ ִראׁשֹון  ְסִפיָנתֹו,  ּפּון  ִמּסִ ק  ִזּנֵ

ֶבר, ַהּגֶ רֹוֶטִסיָלאֹוס  ּפְ ַאַחר  ִיס  ַהּגַ ֵלב  ָיָצא 
ֵנֶצר, הּוא  ְלָאֶרס  ה,  ַעּתָ ּפֹוַדְרֶקס  הּוא  יָאם  ַמְצּבִ

705
צֹאן ֶעְדֵרי  ּבְ יר  ֶהָעׁשִ ִפיָלקֹוס  ן  ּבֶ הּוא  ִאיִפיְקֶלס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ

ב, ַהּלֵ ַרם  ָהָאח  ִמן  ָצִעיר  רֹוֶטִסיָלאֹוס,  ּפְ ל  ׁשֶ ְוָאִחיו 
ְקָרב ֵדה  ׂשְ ּבִ ָאִחיו  ּפֹוַדְרֶקס  ַעל  ַהּבֹוֵגר  ָהָאח  ְוָעָלה 

ָחְסרּו. לֹא  יא  ַמְצּבִ ֲאָבל  עֹז,  ַרב  ַחִיל  ן  ּבֶ הּוא  ָהָיה  י  ּכִ
ָבר. ּכְ ֶ ִמּשׁ ָהָאִציל  ד  ַהְמַפּקֵ ַאַחר  ִיס  ַהּגַ ֵלב  ָיָצא  ַאְך 
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710
ּפֹוַדְרֶקס. ַחת  ּתַ ִהְפִליגּו  ֶון  ּגָ חֹרֹות  ׁשְ ֳאִנּיֹות  ִעים  ַאְרּבָ

ִאיס, ּבֹוְיּבֶ מֹו  ׁשְ ָהֲאַגם,  ְלחֹוף  ֶפָרה  ָהִעיר  ְוׁשֹוְכֵני 
ְלמֹוֵפת, נּוָיה  ַהּבְ ִעיר   – ְויֹוְלקֹוס  ָלִפיָרה  ּגְ ה,  ּבֹוְיּבֶ ֵרי  ּדָ

ֲעֵליֶהם, ד  ּקֵ ּפִ ֶאּוֶמלֹוס  ֳאִנּיֹות  ֵרה  ַאַחת־ֶעׂשְ ּבְ
נֹוַלד, ַאְלֶקְסִטיס  ֵמֶרֶחם  ְלַאְדֶמטֹוס,  ָקר  ַהּיָ ן  ַהּבֵ

715
ֶלְך. ַהּמֶ ְלָיאס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹוָתיו  ּבְ ל  ּכָ ין  ִמּבֵ ָפה  ַהּיָ ִסיָכה  ַהּנְ

ֶמתֹוֶנה ּבְ ִרים  ְוַהּדָ ֶרת  ַהּקֶ אּוַמְקָיה  ּתַ ׁשֹוְכֵני 
ּוְבֶמִליּבֹוָיה, ַעת  ַהְמֻסּלַ אֹוִליזֹון  ּבְ ִלים  ַהּמֹוׁשְ ְוֵכן 

ַהַחִיל, ן  ּבֶ נֹוַדע  ּתֹו  ַקׁשְ ּבְ ִפילֹוְקֶטֶטס,  אֹוָתם  ַמְנִהיג 
ְלִסּפּון ְמׁשֹוִטים  ים  ִ ֲחִמּשׁ ד,  ְמַפּקֵ ְסִפינֹות  ַבע  ׁשֶ ַעל 

720
אּות. ּיָ ּכַ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ֲערּוִכים  ֻמְבָחִרים  ִתים  ָ ַקּשׁ ְוֵכן 

ְוכֹוֵאב. ר  ִמְתַיּסֵ ִאי  ּבָ ָנח  ַעְצמֹו  ִפילֹוְקֶטֶטס  זֹאת  ִעם 
ה, דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ֶלְמנֹוס  ּבְ ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ לֹו  יחּו  ִהּנִ

יׁשֹו. ִהּכִ ן  ְמֻסּכָ ָנָחׁש   – ָהָאנּוׁש  ִפְצעֹו  ּבְ ה  ִמְתַעּנֶ
ָהַאְרִגיִבים ְמֵהָרה  ּבִ זֹאת  ִעם  ַכב,  ׁשָ ְוגֹוֵנַח  ר  ִמְתַיּסֵ

725
ִפילֹוְקֶטֶטס. ם  ַמְלּכָ ּבְ ְכרּו  ִיּזָ ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד 

ֵאָליו, ַהַחִיל  ֵלב  ָיָצא  ד  ְמַפּקֵ ָחְסרּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲהַגם 
ְמֵזר ַהּמַ ֲחָלָציו  יֹוֵצא  ִיס,  ַהּגַ ַעל  ד  ּקֵ ּפִ ֶמדֹון  י  ּכִ

ֶרֶנה.  לֹו  ָיְלָדה  ר  ֲאׁשֶ ֶהָעִרים,  ַמְחִריב  אֹוְיֶלאּוס  ל  ׁשֶ
ַהּצּוִקים  ת  ְמֻרּבַ ְוִאיתֹוֶמה  ְטִריֶקה  ָהִעיר  ֵלי  ּומֹוׁשְ

730
ֶלְך, ַהּמֶ ֶאּוִריטֹוס  ל  ׁשֶ ִעירֹו  אֹוְיַכְלָיה  ּבְ ֹוְלִטים  ְוַהּשׁ

ָרב, ַהּקְ ֶאל  אֹוָתם  הֹוִבילּו  יֹוס  ַאְסְקֶלּפְ ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ֵני  ׁשְ
ּוָמָכאֹון. ּפֹוָדֵליִרּיֹוס  מֹוֵתיֶהם  ׁשְ ם,  ְמַלאְכּתָ ּבִ ִאים  ְמַרּפְ

ָרב. ַלּקְ ַנִים  ְ ַהּשׁ ִהְפִליגּו  קַֹער  ְסִפינֹות  ים  לֹוׁשִ ׁשְ ּבִ
ֶרָיה,  ִהיּפֶ ַמַעְינֹות  ְוַעל  אֹוְרֶמְניֹוס  ַעל  ִלים  ְוַהּמֹוׁשְ
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735
ְצחֹוִרים, ְרָכֶסיָה  ר  ֲאׁשֶ ִטיָטנֹוס  ְוַעל  ַאְסֶטְריֹון  ַעל 

ֵאַיְימֹון,  ל  ׁשֶ ַחס  ַהּיַ ַרם  נֹו  ּבְ ד,  ּקֵ ּפִ ילֹוס  ֵאיִריּפִ ֲעֵליֶהם 
ֶון. ּגָ חֹרֹות  ׁשְ ִעים,  ַאְרּבָ ְסִפינֹות,  ִצי  ילֹוס  ֵאיִריּפִ ת  ִלְפֻקּדַ ָסר 

ּוְבאֹוְרֶתה,  ִגיְרטֹוֶנה  ּבְ ֹוְכִנים  ְוַהּשׁ ַאְרִגיָסה,  ֵלי  מֹוׁשְ
ם ּלָ ּכֻ ַעל  חֹוָרה,  ַהּצְ ָהִעיר  ְואֹולֹואֹוסֹון  ֶאלֹוֶנה  ּבְ

740
יִריתֹואֹוס ּפֵ ן  ּבֶ ַחת  ְללֹא  יר  ָהַאּבִ ד,  ּקֵ ּפִ ּפֹוִליּפֹוְיֶטס 

ְואֹותֹו ָהַאְלָמֶות,  ן  ּבֶ ָהָרם  ֶזאּוס  הֹוִליד  ר  ֲאׁשֶ
יִריתֹואֹוס. ְלּפֵ ָיְלָדה  ַהּנֹוַדַעת  ּתֹו  ִאׁשְ ִהיּפֹוָדֵמָיה 

ָער, ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ְנָטאּוִרים  ּקֶ ּבַ ָנַקם  ּבֹו  ּיֹום  ּבַ ֶזה  ָהָיה 
ַאְיִתיִקים. ֶאֶרץ  ַעד  ְוָרַדף  ֵרׁש  ּגֵ הּוא  אֹוָתם  ְליֹון  ִמּפֶ

745
ָאֶרס ֱאָצֵאי  ִמּצֶ ֶלאֹוְנֶטאּוס  ְלַבד,  הּוא  ָהָיה  לֹא  ַאְך 

ָהָרם. ַקְיֶנאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ קֹורֹונֹוס,  ן  ּבֶ ָידֹו,  ּבְ ע  ִסּיַ
ַמְפִליגֹות. ם  ְחּתָ ּתַ ֶון  ּגָ חֹרֹות  ׁשְ ֳאִנּיֹות  ִעים  ַאְרּבָ

ִהְפִליג, יפֹוס  ִמּקִ ּגֹוֶנאּוס  ְסִפינֹות  ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ּבְ
ַחִיל, ֵני  ּבְ ים  ָרּבִ ּוּפֶ ָהֶאְנֶיִנים  ִעּמֹו  ִהְפִליגּו 

750
יָתם ּבֵ ֶאת  נּו  ּבָ ית  ַהָחְרּפִ ּדֹודֹוָנה  ְסִביב  ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו 

ֶלג ַהּפֶ ִטיָטֶרסֹוס  ְגדֹות  ּלִ ׁשֶ ֶהָחִריׁש  ַאְדמֹות  ֵבי  ְויֹוׁשְ
ַחל ַהּנַ ֶניֹוס  ּפֶ ֶאל  ֹוְטִפים  ַהּשׁ ֵמיָמיו  ֶאת  ֹוֵפְך  ַהּשׁ
ֶניֹוס ּפֶ ל  ׁשֶ סּוִפים  ַהּכְ ים  ּלִ ּגַ ּבַ ל  ִמְתַעְרּבֵ לֹא  ַאְך 
ִית,  ַהּזַ ֶמן  ׁשֶ מֹו  ּכְ ִנְפָרד  ָהר  ַהּנָ ֵמיֵמי  ַעל  ְוזֹוֵרם 

755
ִתים. ַהּמֵ בּוַעת  ׁשְ ְנַהר  ְסִטיְקס,  ְלֵמיֵמי  הּוא  ֶלג  ּפֶ י  ּכִ

ד, ּקֵ ּפִ ְגֶנִטים  ַהּמַ ַעל  רֹותֹואֹוס,  ּפְ הּוא  ֶטְנְתֶרדֹון,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ
ַער ַהּיַ ם  ׁשָ יָתם,  ּבֵ ֶאת  נּו  ּבָ ְליֹון  ּוּפֶ ֶניֹוס  ּפֶ ּבְ ׁשֶ ִמי 

רֹותֹואֹוס, ּפְ ֶפׁש  ַהּנֶ ַרם  ד  ּקֵ ּפִ ֲעֵליֶהם  ַעְלָוה.  ּבְ רֹוֵחש 
ִהְפִליגּו. ֶון,  ּגָ חֹרֹות  ׁשְ ִעים,  ַאְרּבָ ֳאִנּיֹות  יו  ְוַתְחּתָ
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760
ָיסֹות. ַהּגְ ְקִציֵני  ָנִאים  ַהּדָ ֲאדֹוֵני  ֵאפֹוא  ֵהם  ה  ִהּנֵ

מּוָזה, ִלי,  ָנא  ִאְמִרי  זֹאת  ֶאת  יֵניֶהם  ּבֵ ַהּטֹוב  הּוא  ִמי  ַאְך 
ַאְטֶרְוס. ֵני  ּבְ ִעם  ַההֹוְלִכים  ַחִיל  ּוְבֵני  סּוִסים  ּבְ ְבָחר  ַהּנִ

ֶפֶרס, ן  ּבֶ ֶאּוֶמלֹוס  ֶהְחִזיק  ַהּסּוִסים  ֵמיַטב  ֶאת 
עֹופֹות, ּכְ ְמִהירֹות  ָהיּו,  ֶרֶגל  ַקּלֹות  סּוסֹות,  ּבְ ָנַהג 

765
ר. ָיׁשָ ַקו  יֶהן  ּבֵ ּגַ ָהיּו  ֶאָחד,  יל  ּגִ ֶאָחד,  ֶון  ּגָ נֹות  ּבְ
ֶרָיה. ּפֶ ּבְ אֹוָתן  ל  ּדֵ ּגִ ָאּפֹולֹו,  ֶסף,  ַהּכֶ ת  ֶקׁשֶ ַעל  ּבַ

ָרב.  ַהּקְ ַחד  ּפַ ֶאת  ֵהִפיצּו  ׁשֶ ֵהן  ָהיּו  ִים  ּתַ ְ ּשׁ סּוסֹות 
ַחִיל, ְבֵני  ּבִ ִכיר  ַהּבָ ָהָיה  ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ְוָאַיאס 

הּוא ָהָיה  י  ּכִ ַזֲעמֹו  ּבְ נֹוַתר  ָאִכיֶלס  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ זֹאת 

770
ֶלאּוס. ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאת  אּו  ׂשְ ּנָ ׁשֶ סּוָסיו  ְך  ּכָ ם,  ּלָ ִמּכֻ ָהאֹון  ַרב 

רֹוֵבץ עֹוד  ׁשֹוִטים  ַהּמְ ַקּלֹות  ַהַחְרטֹום  ְסִפינֹות  ין  ּבֵ הּוא  ַאְך 
ִמְתַרֵעם. ים  ָהַעּמִ יט  ּלִ ׁשַ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ְוַעל 

ם,  ִלּבָ ֶאת  יסֹוָתיו  ּגֵ חּו  ּמְ ׂשִ ַהחֹוף  ְלאֶֹרְך  יְנַתִים  ּבֵ
ָירּו. ת  ׁשֶ ּוִמּקֶ ֲחִנית  ֵהִטילּו  ִליכּו,  ִהׁשְ יְסקּוס  ּדִ

775
ָהָאחּו,  ב  ֵעׂשֶ ֶאת  ְרְסמּו  ּכִ ְבּתֹו,  ֶמְרּכַ ְלַצד  סּוס  ַהּסּוִסים, 

ָראּוי ּכָ ְמֻכּסֹות  ָחנּו  ֲערּוכֹות  לֹוֲחִמים  בֹות  ֶמְרּכְ
יֹוֵצא ִיס  ַהּגַ ֵלב  עֹוד  ּבְ ֲאדֹוָנם,  ָאֳהֵלי  תֹוְך  ּבְ

ם ָוׁשָ ּפֹה  ִכים  ְמַהּלְ ּוְגָבִרים  ַהּלֹוֵחם,  יא  ְצּבִ ַהּמַ ַאַחר 
ְקָרבֹות. ּבִ ְלַהְרֵהר  ִלי  ִמּבְ ֲחֶנה  ַהּמַ ַרֲחֵבי  ּבְ

 780
ּה, ּלָ ּכֻ ָאֶרץ  ּבָ ַחת  ִמְתַלּקַ ֵאׁש  מֹו  ּכְ ַהר  ּדָ ִיס  ְוַהּגַ

ּוֵמִטיל קֹוֵצף  ֶזאּוס  ּה  ּבָ ְלֵעת  מֹו  ּכְ ְנָחה  ּגָ ְוָהָאֶרץ 
ָאִרימֹוי ֶפֶלְך  ּבְ ִטיפֹוֶאאּוס  ּבְ ָרָקיו  ּבְ עֶֹנׁש  ּכְ

ִטיפֹוֶאאּוס. רֹוֵבץ  אֹוְמִרים,  ם,  ׁשָ ע,  ְוַהְמֻסּלָ י  ְרׁשִ ַהּטַ
ְרַקע ַהּקַ ָרֲעָדה  ַההֹוְלִכים  ָיסֹות  ַהּגְ ַרְגֵלי  ַחת  ּתַ ְך  ּכָ
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785
ֶרֶגל. ְוַקל  ָמִהיר  ַצַעד  ּבְ ֵהם  ָחְלפּו  ֵעת  יׁשֹור  ַהּמִ ֵני  ּפְ ַעל 

ְטרֹוָיה ִלְבֵני  ָאה  ּבָ ַקּלֹות,  רּוַח  ּכְ ַרְגֶליָה  ְוִאיִריס, 
ֵגן. ַהּמָ חֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ֵמֵאת  ה  ָקׁשֶ ֶמֶסר  ּוְבִפיָה 

ִריָאמֹוס, ּפְ ֲעֵרי  ׁשַ מּול  סּו  ּנְ ּכִ ֲעֶצֶרת  רֹוָיאִנים  ְוַהּטְ
ָהֵעָדה. ְוִזְקֵני  ְצִעיִרים  ּנּוס,  ַלּכִ בּו  ִהְתַיּצְ ַהּכֹל 

790
– יָדה  ְוִהּגִ ְקָהָלם  ּבִ ָעְמָדה  ב,  ָ ַמּשׁ מֹו  ּכְ ה  ַקּלָ ִאיִריס,  ֲאַזי 

ִריָאמֹוס ּפְ ן  ּבֶ ּפֹוִליֶטס  ל  ׁשֶ ְלקֹולֹו  קֹוָלּה  ְצִליל  ּדֹוֶמה  ָהָיה 
ָמר  ִמׁשְ ַעל  ָהעֹוֵמד  ֶרֶגל  ַקל  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ְזִקיף 

ְוצֹוֶפה ב  ַהּסָ ֶטס  ַאְיִסּיֶ ל  ׁשֶ ְבּתֹו  ַמּצַ ת  ְסּגַ ּפִ ַעל 
ִפינֹות. ַהּסְ ין  ִמּבֵ ָינּועּו  ָהָאָכִאים  ּבֹו  ׁשֶ ָלֶרַגע 

795
יָדה: ְוִהּגִ מּותֹו  ּדְ ֶאת  ה  ָלְבׁשָ ָהַרְגַלִים  ת  ַקּלַ ִאיִריס  ָאז 

ָך. ְלִלּבְ ְיָקִרים  ֵקץ  ְללֹא  ּבּוִרים  ּדִ ב,  ַהּסָ ִריָאמֹוס  "ּפְ
ְלִפְתֵחנּו. ִמְלָחָמה  ֲאָבל  לֹום,  ׁשָ ל  ׁשֶ ָיִמים  ּבְ ָיֶאה  ְך  ּכָ

זֹאת ִעם  ַאְך  י,  ָלַחְמּתִ אֹוֵיב  ּבָ ְספֹר  ְלֵאין  ָעִמים  ּפְ
ְלמֹוֵפת. ָערּוְך  ַרב,  ּכֹה  ִיס  ּגַ עֹוד  ָרִאיִתי  לֹא  ֵמעֹוָלם 

800
ָרם ִמְסּפָ ַהחֹוף  ַעל  חֹולֹות  ּכְ ָהֵעִצים,  ַעְלַות  ּכְ מֹוָתם  ּכְ

ִעיֵרנּו.  ַעל  ִמְלָחָמה  ִלְקַראת  יׁשֹור  ּמִ ּבַ צֹוֲעִדים  עֹוָדם  ּבְ
ְדָרׁש. ּנִ ּכַ ָך  ְמַלאְכּתְ ה  ֲעׂשֵ ֶהְקטֹור,  ְלָך,  ִתי  ֻקּדָ ּפְ ה  ִהּנֵ

ָהָעְצָמה, ת  ַרּבַ ֶרת  ַהּקֶ ִריָאמֹוס,  ּפְ ְלִעיר  ים  ַרּבִ ִרית  ּבְ ֵני  ּבְ
ִפיֶהם, ּבְ ׁשֶ פֹות  ַהּשָׂ ְוׁשֹונֹות  ַהְרֵחק  ֵהם  ׁשֹוְכִנים  ַאְך 

805
ִלְצָבאֹו, ה  ֻקּדָ ּפְ ן  ִיּתֵ יֵניֶהם  ּבֵ יא  ַמְצּבִ ל  ּכָ ְלִפיָכְך 

ָרב." ַהּקְ ֶאל  אֹוָתם  ַיֲערְֹך  ַלֲחִזית,  יסֹוָתיו  ּגֵ יֹוִליְך 
ַהּדֹוֶבֶרת. זֹו  ִהיא  ֵאָלה  י  ּכִ ָיַדע  ֶהְקטֹור  ַאְך  יָדה,  ִהּגִ ְך  ּכָ

ִלּטֹל. ק  ֶנׁשֶ ָאצּו  ַהּכֹל  ֶנס,  ַהּכֶ ֶאת  ר  ּזֵ ּפִ ד,  ִמּיָ ָקם 
ַרץ, ּפָ ִיס  ַהּגַ ם  ְוַדְרּכָ ָעִרים  ׁשְ חּו  ִנְפּתְ ָרָחב 
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810
אֹון. ָ ַהּשׁ ָהָיה  ַרב  בֹות,  ֶמְרּכָ ְורֹוְכֵבי  ַרְגִלי  ֵחיל 

ְוָגבֹוּהַ לּול  ּתָ ל  ּתֵ ִמְתרֹוֵמם  ָהִעיר  מּול  ַהְרֵחק  לֹא 
ָנִגיׁש. הּוא  ֲעָבָריו  ֵני  ְ ּוִמּשׁ יׁשֹור  ּמִ ּבַ ְלַעְצמֹו  ל  ִנְבּדָ
ָהַאְלָמֶות ֵני  ּבְ ָהֵאִלים  ֲאָבל  ְטֵיָאה  ּבַ מֹו  ׁשְ ּכֹל  ִפי  ּבְ
ָהַרְגַלִים. ת  ַקּלַ ל  ׁשֶ ָמּה  ׁשְ ַעל  ּנּוהּו  ּכִ ִמיִריָנה  ל  ּתֵ

 815
ִריָתם. ּבְ ּוְבֵני  ְטרֹוָיה  דּוֵדי  ּגְ ּבֹו  ֶנֶעְרכּו  קֹום  הּמָ ֶזה 

ָרק,  ַהּבָ ת  ַקְסּדַ ַעל  ּבַ הּוא  ל,  ַהְמֻהּלָ ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור 
ים ֲחמּוׁשִ ּבֹוִרים  ּגִ מֹוָתם  ּכְ ֵאין  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ רֹאׁש  ּבְ ָעַמד 

ֲחִניתֹות. ְלָהִטיל  ָרב  ּקְ ּבַ ְלהּוִטים  ְלמֹוֵפת,  ּוְדרּוִכים 
ַאְנִכיֶסס, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַאְיֵנַאס  ד  ּקֵ ּפִ ְרָדִנים  ַהּדַ ֵני  ּבְ ַעל 

820
ָהָרם ְלַאְנִכיֶסס  ָיְלָדה  ַאְפרֹוִדיֶטה  אֹותֹו  ַאְיֵנַאס, 

ְלָאָדם. ָהֵאָלה  ִלְתׁשּוַקת  ֵהִביא  ׁשֶ ִאיָדה  ֶרֶכס  ּבְ
ַאְנֶטנֹור, ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ לֹו  ָחְברּו  י  ּכִ ְלַבד  הּוא  ָהָיה  לֹא 

ִמְלָחָמה. ְלמּוֵדי  מֹוָתם,  ׁשְ ְוָאָקַמס  ַאְרֶכלֹוכֹוס 
ִאיָדה, ֶרֶכס  ְלַרְגֵלי  ְיא  ַהּגַ ֵזֵלָיה  ּבְ ֹוְכִנים  ַהּשׁ

825
ֵמיָמיו  ֶאת  ׁשֹוִתים  רֹו,  ָעׁשְ ּבְ נֹוָדע  ְטרֹוָיאִני  ֶבט  ׁשֵ

ִליָקאֹון, ל  ׁשֶ נּו  ּבְ ֲעֵליֶהם  ד  ְמַפּקֵ ֵאיֶסּפֹוס,  ל  ׁשֶ חִֹרים  ְ ַהּשׁ
ל.  ִקּבֵ ָאּפֹולֹו  ד  ִמּיַ ּתֹו  ַקׁשְ ֶאת  ל,  ַהְמֻהּלָ ְנָדרֹוס  ּפַ הּוא 

ַאְדֶרְסֵטָיה, ְוַעל  סּוס  ָאּפָ ֶאֶרץ  ַעל  ִלים  ַהּמֹוׁשְ
ָהִעיר, יְטֵיָאה  ּפִ ְוַעל  ֶטֵרָיה  ל  ׁשֶ לּול  ַהּתָ ָהָהר  ַעל 

830
ְלגּופֹו, ן  ּתָ ׁשְ ּפִ ד  ּבַ ְרַית  ׁשִ ֲעֵליֶהם,  ּפֹוֵקד  ַאְמְפיֹוס 

ְרקֹוֶטה,  ִמּפֶ ָהִאיׁש  ס,  ֶמרֹוּפְ ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ֵני  ׁשְ ָאִחיו,  ַאְדֶרְסטֹוס  ִעם 
ַנִים  ְ ַהּשׁ ַעל  ָאַסר  ן  ּכֵ ְוַעל  ַהּנֹוָלד  ת  ִלְרִאּיַ מֹותֹו  ּכְ ֵאין 

קֹולֹו  ּבְ ְמעּו  ׁשָ לֹא  ָניו  ּבָ ַאְך  ָהָאבּוד.  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ָלֵצאת 
ָהַאִחים. ּגֹוַרל  ֶאת  ְזרּו  ּגָ ֵמרֹאׁש  ֶות  ַהּמָ חֹור  ׁשְ ֵאלֹות  י  ּכִ
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835
ֵהִקימּו, ַרְקְטיֹון  ּוּפְ ְרקֹוֶטה  ּפֶ ְסִביב  יָתם  ּבֵ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ְוֵאּלּו, 

ה, ָאִריְסּבֶ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ְוֵכן  ְוֶסְסטֹוס  ָאּבידֹוס  ֵלי  ּומֹוׁשְ
ִהיְרָטקֹוס,  ל  ׁשֶ ָהאֹון  ַרב  נֹו  ּבְ ֲעֵליֶהם,  ד  ּקֵ ּפִ ַאְסיֹוס 

ה,  ֵמָאִריְסּבֶ ַהּסּוִסים  ִעּמֹו  ִהיְרָטקֹוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַאְסיֹוס  הּוא 
ַחל. ַהּנַ ֶסֶלִאיס  ֶאת  ָצְלחּו  ּגֹוָנם,  חּום  יִרים,  ַאּבִ ים  ְרָכׁשִ

840
ֲחִנית  ּבַ ַזֲעָמם  ַהּפֹוְרִקים  ַלְסִגים  ַהּפֶ ְבֵטי  ׁשִ ַעל 

ד, ּקֵ ּפִ ִהיּפֹותֹואֹוס  דֹות  ַהּשָׂ רּוַכת  ּבְ ָלִריָסה  ֵני  ּבְ ְוַעל 
ָאֶרס,  ְלֶגַזע  ֶצֱאָצא  ִעּמֹו,  ַיַחד  יָליֹוס  ּוּפִ

ֶטאֹוָטמֹוס. ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  ַלְסִגי,  ַהּפֶ ֵניֶהם,  ׁשְ ֶלתֹוס  ֵני  ּבְ
ַהַחִיל, ן  ּבֶ ִעּמֹו,  ירֹואֹוס  ּוּפֵ ד  ּקֵ ּפִ ָאָקַמס  ָרִקים  ַהּתְ ַעל 

845
ִביב. ִמּסָ ַאְרָצם  ֶאת  יף  ַמּקִ ָרִמים  ַהּזְ ְמִהיר  ֶהֶלְסּפֹוְנט 
ד, ּקֵ ּפִ ֶאּוֶפמֹוס  ָקם  ִנׁשְ ָהרַֹמח   – יקֹוִנים  ַהּקִ ְצָבא  ַעל 

ה. ִהּלָ ָהַרב־ּתְ ֶקַאס  ן  ּבֶ ְטרֹוֶאֶזנּוס  ל  ׁשֶ ֲחָלָציו  יֹוֵצא 
ָהַעז,  יַרְיְכֶמס  ּפִ ד  ּקֵ ּפִ  – ְקעּוָרה  ם  ּתָ ַקׁשְ  – יֹוִנים  ַהּפָ ַעל 

ַאְקְסיֹוס, ֵמיֵמי  ַעל  ׁשֶ ֵמָאִמידֹון  הֹוִליָכם,  ֵמָרחֹוק 

850
ָהָאֶרץ. ל  ּכָ ֵני  ּפְ ַעל  ִאים  ַהּנָ ֵמיָמיו  ֶאת  ְך  ַהּמֹוׁשֵ ָנָהר 

ְפָלגֹוִנים ַהּפַ ֶאת  הֹוִליְך  ְקָרב  ֱאֵלי  ׂש  ַהּשָׂ יַלְיֶמֶנס  ּפִ
– ֶרא  ּפֶ ֵדלֹות  ּגְ ָרדֹות  ּפְ ַזע  ּגֶ ּה  ּבָ ׁשֹוֵכן   – ֶאֶנִטים  ֵמֶאֶרץ 

ָהֶאֶנִטים, יָתם  ּבֵ ֶאת  נּו  ּבָ ְוֶסָסמֹוס  ִקיטֹורֹוס  ְסִביב 
ְרֶתְניֹוס ּפַ ְלַנַחל  ָסִביב  ְכנּו  ׁשָ ַהּנֹוָדע  ּוִבְמעֹוָנם 

855
ֶאִריִתיִני. ִגְבעֹות  ּבְ ְוַגם  ּוְקרֹוְמָנה  ֵאְגָילּוס  ּבְ ְוֵכן 

יְסְטרֹופֹוס, ֶאּפִ ִעּמֹו  אֹוְדיֹוס,  ד  ּקֵ ּפִ ָהִליזֹוִנים  יסֹות  ּגֵ ַעל 
ֶסף. ַהּכֶ יֹוֶלֶדת  ֶאֶרץ  ה,  ֵמָאִליּבֶ הֹוִליכּום,  ְרָחק  ִמּמֶ

ֲעִתידֹות, יד  ַמּגִ  – ְוֶאנֹומֹוס  ְכרֹוִמיס  דּו  ּקְ ּפִ יִסים  ַהּמִ ַעל 
ֶקָרה ַיד  ּבְ ַהּגֹוָרל  ֵזַרת  ִמּגְ ָעָליו  ה  ֵהֵגּנָ לֹא  ְמַלאְכּתֹו  ַאְך 
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860
ָנַפל, ָאָיקֹוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַקל־ֶרֶגל,  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ י  ּכִ
ִריָתם. ּבְ ֵני  ּבְ ְוֶאת  ְטרֹוָיאִנים  יַע  ִהְטּבִ ַנַחל  ּבְ ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

הֹוִליכּו  ַהְפִריִגים  ֶאת  ַאְסַקְניֹוס,  הּוא  ֵאִלים,  מּות  ּדְ ּוֶבן  פֹוְרִקיס 
ָרב.  ַהּקְ ֶאל  ׁשּוָקה  ַהּתְ ם  ּוְבִלּבָ ָהְרחֹוָקה,  ֵמַאְסַקְנָיה 

אֹוִנים,  ַהּמֶ יסֹות  ּגֵ ַעל  דּו  ּקְ ּפִ ָהַעז  ּוֶמְסְתֶלס  ַאְנִטיפֹוס 

865
יָגֵאן, ַהּגִ ֵמֲאַגם  יְמָפה  ַהּנִ ם  ִאּמָ ָטַלְיֶמֶנס,  ֵני  ּבְ ֵהם 

ְטמֹולֹוס. לֹות  ְלַמְרּגְ יָתם  ִמּבֵ הֹוִליכּו  אֹוִנים  ַהּמֶ ֶאת 
ְוָזָרה, ְלׁשֹוָנם  ה  ּנָ ְמׁשֻ הֹוִליְך,  ַנְסֶטס  ַקְרָיה  ֵני  ּבְ ֶאת 
ַהְמיָֹער, ָהָהר  ּוִבְפִתירֹון  ִמיֶלטֹוס  ּבְ ׁשֹוְלִטים  ה  ֵאּלֶ

לּוִלים. ַהּתְ ִמיָקֶלה  ִרְכֵסי  ְוַעל  ָמָיְנֶדר  ְלֵגי  ּפַ ַעל 

870
ְוַנְסֶטס ַאְמִפיָמכֹוס  ְרָיִנים  ַהּקַ יסֹות  ּגֵ ַעל  דּו  ּקְ ּפִ

ְוַנְסֶטס ַאְמִפיָמכֹוס  ל,  ְלַהּלֵ נֹוָדִעים  ֵניֶהם  ׁשְ נֹוְמיֹון,  ֵני  ּבְ
ָזָהב. ּבְ ּלֹו  ּכֻ ה  ְמֻכּסֶ ַעְלָמה,  ּכְ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ַהּצֹוֵעד 

ַאְכָזר. ָמֶות  ֵני  ִמּפְ ָעָליו  ָיֵגן  לֹא  ז  ַהּפָ ֵהן  ׁש,  ּפֵ ַהּטִ
ְוָטַבע, ָנַפל  ַקל־ֶרֶגל  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ְוָאֵכן 

875
ת.  ַהּמֵ ל  ׁשֶ ְזָהבֹו  ֶאת  ָנַטל  ָרבֹות,  ַהּקְ ַאּלּוף  ְוָאִכיֶלס 

יִקים, ַהּלִ ַעל  דּו  ּקְ ּפִ מֹותֹו  ּכְ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ּוְגָלאּוקֹוס  דֹון  ַסְרּפֶ
ל.  ְפּתָ ַהּנִ ָהר  ַהּנָ ְקַסְנתֹוס  ֵמחֹוף  ֵמָרחֹוק,  אֹוָתם  הֹוִליכֹו 

��
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ְקִציֵניֶהם, ת  ִלְפֻקּדַ ָיסֹות  ַהּגְ ֶנֶעְרכּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ַעּתָ
ָהעֹופֹות,  ְלִצְוַחת  דֹוֶמה  ּבְ ַאג,  ׁשַ ּבְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְרצּו  ּפָ

ָהָרִקיַע, ת  ּפַ ּכִ ֶאל  ָמעֹוף  ּבְ ֲעגּוִרים  ְסאֹון  ּכִ
ְך,  ִנּתָ ם  ׁשֶ ּוִמּגֶ ַהחֶֹרף  פֹור  ּכְ ִמּסּופֹות  ִנְמָלִטים 

 5
ָהאֹוְקָינֹוס,  ִזְרֵמי  ֵמַעל  ְצָרחֹות  ַרַעם  ּבְ ְוָטִסים 

יְגֶמִאים. ַהּפִ ְבֵטי  ׁשִ ֶאל  ִאים  נֹוׂשְ ּוָמֶות  ֶטַבח  ׂשֹוַרת  ּבְ
ָחְרָמה,  ִמְלֶחֶמת  ְבׂשֹוַרת  ּכִ ם,  ֻמְקּדָ ַחר,  ׁשַ ִעם  מֹוֶהם  ּכְ
ַהּגֹוֵעׁש,  ִיְצָרם  ֶאת  ִנים  ְמַרּסְ ָהָאָכִאים,  ְדָמָמה  ּבִ ֵיְצאּו 

ָרב. ּקְ ּבַ ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ַע  ְלַסּיֵ ם  ִלּבָ ּבְ ְנכֹוִנים 

10
ֶהָהִרים,  ְסגֹות  ּפִ ֶאת  ֵאד  ּבְ ִליָטה  ַהּמְ רֹום  ּדָ רּוַח  מֹו  ּכְ
ְיָלה,  ַהּלַ ִמן  ֹוֵדד  ַלּשׁ ָעִדיף  ַאְך  רֹוִעים  ַעל  נּוא  ׂשָ ֵאד 

ֶלֶכת, ֻמׁשְ ֶאֶבן  ַוח  ִמּטְ דֹול  ַהּגָ ְלֶמְרָחק  ִיְרֶאה  לֹא  ָאָדם  ּבֹו 
ְך ִמְתַאּבֵ א  ִהְתַנּשֵׂ ָאָבק  ל  ׁשֶ ָסִמיְך  ָעב  ֲעַנן  ְך  ּכָ

יׁשֹור.  ּמִ ּבַ ם  ַדְרּכָ ּבְ ַהחֹוְפִזים  ַההֹוְלִכים  ַרְגֵלי  ַחת  ִמּתַ

15
ֶזה, מּול  ֶזה  בּו  ְוִנּצְ ָיסֹות  ַהּגְ ְרבּו  ּקָ ׁשֶ ֵמַאַחר  ה,  ַעּתָ

רֹוָיאִנים, ַהּטְ ׁשּורֹות  ין  ִמּבֵ ָצַעד  לֹו,  ֵאל  מּות  ּדְ ַסְנֶדר,  ָאֶלּכְ
ָידֹו, ּבְ עּוָרה  ַהּקְ ּתֹו  ְוַקׁשְ ֵתָפיו  ּכְ ַעל  ָנֵמר  עֹור  עֹוֶטה 

ָאָרד. ּבְ ּבֹוֲהִקים  יֶהן  ֻחּדֵ ֲחִניתֹות,  י  ּתֵ ּוׁשְ ֶחֶרב  ְוֵכן 
ָהַאְרִגיִבים  ִלְבִכיֵרי  ְוָקָרא  ָגאֹון  ּבְ יֶהן  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ִטְלֵטל 

20
מּולֹו. ֶאל  ָלֵצאת  ַרֲחִמים  ֲחַסר  ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ִלְקָרב 

ָרָאהּו ָאֶרס,  ֶנֶפׁש  ֲאהּוב  ֶמֶנָלאֹוס,  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָיסֹות, ַהּגְ ֲחִזית  ּבַ ב  ִמְתַיּצֵ ְלָפִנים,  ָגאֹון  ּבְ צֹוֵעד 
ׁשֹוֵפַע, ֶטֶרף  ל  ׁשֶ ְלַמְרֵאהּו  ַהּצֹוֵהל  ֲאִרי  ּכָ ֲאַזי 

ַמְקִרין,  ל  ַאּיָ אֹו  ים  ִעּזִ ִעיר  ׂשְ ָניו,  ִמּפָ ר  ּתֵ ִמְסּתַ ַבְך  ּסְ ּבַ
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25
ִדים ַצּיָ ְלֵבי  ּכַ ֲאִפּלּו  ּבֹוֵלַע,  ֶרף  ַהּטֶ ֶאת  ָרֵעב 

ְלָלְכדֹו, ְלהּוָטה  ֲעָלִמים  ּוְקבּוַצת  ִפיר  ַהּכְ ַעל  סֹוְגִרים 
ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ְלַמְרֵאה  ֶמֶנָלאֹוס  ר  ָ ְמֻאּשׁ ָהָיה  ְך  ּכָ

ַמַעל, ֵמִאיׁש  ָנָקם  ָלַקַחת  ׁש  ּקֵ ּבִ י  ּכִ ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ
ַאְרָצה. ֵמִרְכּבֹו  ְריֹון,  ׁשִ ּבְ ָחגּור  ק,  ְלַזּנֵ ִמֵהר  ן  ּכֵ ְוַעל 

30
ָרָאהּו ַאְלָמֶות,  ן  ּבֶ מּותֹו  ּדְ ַסְנֶדר,  ָאֶלּכְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל 

ָנסֹוג  הּוא  ִקְרּבֹו,  ּבְ ִלּבֹו  ֵמת  ָיסֹות,  ַהּגְ ֲחִזית  ּבַ יֹוֵצא 
ַנְפׁשֹו.  ֶאת  יל  ִהּצִ ְך  ּכָ ְלָאחֹור,  ֵמֵרָעיו  ׁשּורֹות  ֶאל 

ֶהָהִרים, ְנִתיב  ּבִ ָנָחׁש  ל  ׁשֶ ְלַמְרֶאה  ִאיׁש  ּכְ מֹוהּו  ּכָ
ְלָאחֹור, ָנסֹוג  ְוהּוא  רֹוֲחפֹות,  ַעְצמֹוָתיו  ְמבָֹהל, 

35
ַחד. ּפַ ֵמרֹב  רֹון  ִחּוָ ֻמּכֹות  ּוָפָניו  ְך  ְמַהּלֵ ָזִהיר 

ַאְטֶרְוס. ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְלַמְרֵאה  ַסְנֶדר,  ָאֶלּכְ ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ְך  ּכָ
רֹוָיאִנים. ַהּטְ לֹוֲחֵמי  ׁשּורֹות  ין  ּבֵ ִנְבַלע  ּפֹוֵסַע,  ַאט 

ָוֶקֶלס: ּבּוז  ִדְבֵרי  ּבְ ֶהְקטֹור  ֵאָליו  ָנה  ּפָ ְלַמְרֵאהּו 
ֶנֶפׁש,  ֲעלּוב  ָמלֹות  ׂשְ רֹוֵדף  ְלַמְרֶאה,  ֶאה  ַהּנָ ִריס  ּפָ "הֹו, 

40
ֵמֶרֶחם, ָיָצאָת  לֹא  ֵמעֹוָלם  ָלל  ּכְ לּו  ָהִייִתי  ַמֲעִדיף 

אָת, ִנּשֵׂ ֶטֶרם  ּבְ ָמְתָך  ִנׁשְ הֹוֵצאָת  לּו  ְלָפחֹות  אֹו 
ּוְלֶקֶלס. ִלְהיֹות  ְלַלַעג  ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ְלֵעיֵני  ר  ֵמֲאׁשֶ

ָער,  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָהָאָכִאים  מֹוְתָך  ּכְ ׁשֶ ְלֶאָחד  ִזים  ּבָ
ִלְפֵניֶהם. יר  ַאּבִ י  ּכִ ּמּו  ּדִ ֶאה  ַהּנָ ָאְרָך  ּתָ י  ּפִ ַעל 

45
רּוַח. ְועֹז  אֹון  ָך  ִלּבְ ָחֵסר  ַאְך  ה,  ַאּתָ ּתַֹאר  ְיֵפה  ָאֵכן, 

ַלְחצֹות  ָיְדָך,  ּבְ ְוָקא  ּדַ ָיְדָך,  ּבְ ָעָלה  ֶזה  יַצד  ּכֵ
ֵרֶעיָך, ֶחֶבר  ִעם  ָים  ְמצּולֹות  ְמִהירֹות  ְסִפינֹות  ּבִ
ַחת ִנּדַ ֵמֶאֶרץ  ְוָלֵצאת  ָזר,  ַעם  ֶאל  ְוִלְפרֹץ  ָלבֹוא 

רַֹמח,  ֵאי  נֹוׂשְ ָבִרים  ּגְ ֶבט  ְלׁשֵ ת  ּבַ ֵחן,  ת  ֵאׁשֶ ֶחְבַרת  ּבְ
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 50
ְוָאִביָך, ִעיְרָך  ָך,  ַעּמְ ַעל  ְלָהִביא  ְרָענּות  ּפֻ ּוְבָכְך 

אֹוְיֶביָך?  ל  ׁשֶ ם  ִלּבָ ֶאת  ּוְלׁשֹוֵבב  ְלהֹוִריד  ָך  רֹאׁשְ ַעל  ָקלֹון 
ָיָקר? ְלָאֶרס  ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ַעל  ָיָצאָת  לֹא  ִלְקָרב  ה  ָלּמָ

ֵחיקֹו, ת  ֵאׁשֶ ַטְלּתָ  ּנָ ׁשֶ ָהִאיׁש  ֶאת  יר  ַמּכִ ָהִייָת  ְך  ּכָ
ְלתֹוֶעֶלת  עֹוד  ְלָך  ָהיּו  לֹא  ְוָאָבק,  ָעָפר  ּבֶ ּומּוָטל 

55
ְוִקיָתָרה.  ְמֻסְלָסל  ָער  ׂשֵ ֵחן,  ַאְפרֹוִדיֶטה:  ׁשּורֹות  ּתְ ל  ּכָ

ָהִייָת ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ ֵלב  ָהָיה  דֹוַנג  ּכְ ַרְך  ִאְלָמֵלא 
ֵהֵבאָת."  ׁשֶ ְרָענּות  הּפֻ ַעל  ָיֶאה  מּול  ּגְ ִנְסָקל,  ֶאֶבן  ּבְ

ַאְלָמֶות: ֵני  ּבְ ְדמּות  ּבִ ֶבר  ַהּגֶ ַסְנֶדר,  ָאֶלּכְ ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ
ָבֶריָך, ּדְ ֵהם  יב  ְוַיּצִ ֱאֶמת  ֶהְקטֹור,  י,  ּבִ ַעְרּתָ  ּגָ ֶצֶדק  "ּבְ

60
ְרֶזן ּגַ ַלַהב  ּכְ ְוָכמֹוהּו  ָך,  ִלּבְ הּוא  ה  ָקׁשֶ ֵמֶאֶבן 

ַהּקֹוָרה  ֳעִבי  ּבָ ַהּכֹוֵרת  ָהֵכי  ר  ּבַ אי  ּנַ ּבַ ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ
ָהָאָדם. יֵדי  ּבִ ּתֹוֵמְך  ִלי  ְוַהּכְ ִלְסִפיָנה,  ים  ְמִריׁשִ
ֵאיָתן. ֶסַלע  ּכְ ָהרּוַח,  ִהיא  ָהעֹז  ַרב  ָך  ִלּבְ ּבְ זֹו  ּכָ

ָער. ַהּשֵׂ ַצַחת  ַאְפרֹוִדיֶטה  ת  ַמּתַ ַעל  ְנזֹף  ּתִ ַאל  י  ּבִ ַאְך 

65
ַהּטֹוָבה, ָהֵאִלים  ת  ַמּתַ ל  ׁשֶ ּה  ֶעְרּכָ ּבְ ְלָהֵקל  ֵאין  י  ּכִ

מּוָתה. ּתְ ן  ּבֶ ת  ׁשַ ּקָ ּבַ ְולֹא  ִהיא  ְרצֹוָנם  ת  ּתָ ַהּמַ ֲהלֹא 
ִנים, ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ְלִמְלֶחֶמת  ֵאֵצא  ׁשֶ ְרצֹוְנָך  ּבִ ִאם  ַאְך 

ָהָאָכִאים, ְבֵטי  ׁשִ ם  ּגַ בּו  ְוֵיׁשְ ֶבת,  ָלׁשֶ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ַעל  ה  ַצּוֵ
ָאֶרס,  ְלֵלב  ָקר  ַהּיָ ֶמֶנָלאֹוס,  מּול  ֶוְך,  ּוַבּתָ

70
אֹוְצרֹוֶתיָה. ְוַעל  ֶהֶלָנה  ַעל  ָחְרָמה  ְלִמְלֶחֶמת  ֵאֵצא 

ֶזה ְוהּוא  ֵנינּו,  ׁשְ ין  ִמּבֵ ַהּטֹוב  ָרב  ּקְ ּבַ ַח  ַהְמַנּצֵ ְיִהי 
יתֹו.  ּבֵ ֶאל  ָיִביא  ר  ָהעֹׁשֶ ּה  ְוִעּמָ ֵחיקֹו  ת  ֵאׁשֶ ֶאת  ׁשֶ
ֵרעּות, ְוֶנֶדר  לֹום  ׁשָ ִרית  ּבְ ָלֶזה  ֶזה  ְבעּו  ָ ִיּשׁ ָאר  ְ ַהּשׁ

ַהּסּוִסים רּוַכת  ּבְ ַאְרגֹוס  ֶאל  ָהָאָכִאים  ְוֵחיל  בּו,  ׁשְ ּתֵ אן  ּכָ
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75
ְנׁשֹוֶתיָה." ָיפֹות  ָהָאֶרץ,  ָאָכָיה  ֶאל  ְוָיׁשּוב  ַיְפִליג, 

ָבִרים. ַהּדְ ַמע  ְלִמׁשְ ָאה  ּגָ ר  ֵמאֹׁשֶ ֶהְקטֹור  ְוֵלב  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ְוָעַצר  ֲחִניתֹו,  ֵהִניף  ֶוְך  ּוַבּתָ ַלֲחִזית  ָיָצא  הּוא 

ַהַחִיל. ֵני  ּבְ ְמקֹוָמם  ּבִ ָעְמדּו  ֶכת,  ִמּלֶ רֹוָיאִנים  ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ֶאת 
ם,  ּתָ ַקׁשְ ֶאת  ֵאָליו  ָמְתחּו  ָהָאָכִאים  ָער  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ַאְך 

80
ֶאֶבן. ּבְ ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ִלְרּגֹם  ׁשּו  ּוִבּקְ ים  ִחּצִ ּבֹו  ָירּו 
ָקָרא: ֶלְך,  ְוַהּמֶ יא  ְצּבִ ַהּמַ קֹול,  ּבְ ָאָגֶמְמנֹון  ֲאַזי 

ָאָכִאים; ֵני  ּבְ ְיֵדיֶכם  ִנְצרּו  ִרי,  ִמּיֶ ַאְרִגיִבים,  ֵחיל  "ִחְדלּו, 
ִמיַע."  ְלַהׁשְ ָברֹו  ּדְ ֶאת  ׁש  ְמַבּקֵ ה  ְסּדָ ַהּקַ ֵמִניף  ֶהְקטֹור  י  ּכִ

ִרי. ַהּיֶ ִמן  ָידֹו  ֶאת  ְך  ָמׁשַ ד  ִמּיָ ִיס  ְוַהּגַ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

85
ָאַמר:  ְך  ּכָ ָבאֹות  ַהּצְ ֵני  ׁשְ ֶאל  ֶהְקטֹור,  ֲאַזי  ב  ִנּצַ ֶחֶרׁש 

ָהָאָכִאים, ׁשֹוק,  ִצּנֹות  י  חֹוְבׁשֵ ם,  ְוַאּתֶ ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ ִלי,  ְמעּו  "ׁשִ
ָהִריב. ֶאת  חֹוֵלל  ׁשֶ ָהִאיׁש   – ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ִלְדַבר  יבּו  ַהְקׁשִ

ָהָאָכִאים, ְלֵגיסֹות  ְוֵכן  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ִלְצָבא  הּוא  קֹוֵרא 
יַח, ְלַהּנִ ה  ּפֹוִרּיָ ַקְרַקע  ַעל  ְבָחר  ַהּמֻ ָקם  ִנׁשְ ֶאת 

90
ֶמֶנָלאֹוס,  הּוא  ָאֶרס,  יר  ַיּקִ מּול  יֹוֵצא  יֵנינּו  ּבֵ הּוא  עֹוד  ּבְ

אֹוְצרֹוֶתיָה. ְוַעל  ֶהֶלָנה  ַעל  ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ְלִמְלֶחֶמת 
ֶזה ְוהּוא  ַנִים,  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ַהּטֹוב  ָרב  ּקְ ּבַ ַח  ַהְמַנּצֵ ְיִהי 

יתֹו. ּבֵ ֶאל  ָיִביא  ר  ָהעֹׁשֶ ּה  ְוִעּמָ ֵחיקֹו  ת  ֵאׁשֶ ֶאת  ׁשֶ
ֵרעּות." ְוֶנֶדר  לֹום  ׁשָ ִרית  ּבְ ָלֶזה  ֶזה  ְבעּו  ָ ִיּשׁ ָאר  ְ ַהּשׁ

95
ָאְזֵניֶהם; רּו  ּכָ ִלְדָבָריו  ְוַהּכֹל  ַלְך  ֻהׁשְ ַהס  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ָהרֹוֵעם:  קֹולֹו  ּבְ ֶמֶנָלאֹוס  ר  ְוִדּבֵ ָקם  ֲאַזי 
הּוא ָאנִֹכי  ֲהלֹא  י  ּכִ ַהֲאִזינּו,  ִלְדָבַרי  ה  "ְוַעּתָ

ָהֵעת  יָעה  ִהּגִ ָאֵכן  ֶוֱענּות.  ָלָאה  ּתְ ַהּיֹוֵדַע 
ָהָאָכִאים. ּבֹוֵרי  ּגִ ְלֵבין  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ָהִריב  ִמן  ַלְחּדֹל 
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100
ֶכם. רֹאׁשְ ַעל  ְרָענּות  ּפֻ ֵהִביא  ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ֵהֵחל  ּבֹו  ָהִריב 

ּדּו־ְקָרב,  ּבַ ּפֹל  ּיִ ׁשֶ ִמי  ל  ׁשֶ ּגֹוָרלֹו  ְגזֹר  ּתִ ַהּמֹוְיָרה 
ו ְוַעְכׁשָ ִמְלָחָמה,  ֵדה  ִמּשְׂ ַרְגַלִים  אּו  ׂשְ ַמֲהרּו,  ם,  ְוַאּתֶ

ְוָזָכר, ְנֵקָבה  ְוָלָבן,  חֹר  ׁשָ ְטָלִאים,  ֵני  ׁשְ ִלי  ָהבּו 
ִנְפָרד. ּבְ ן  ָקְרּבָ ָנִביא  ְלֶזאּוס  ְוָלָאֶרץ,  ה  ַלַחּמָ

105
בּוָעה, ׁשְ ּבִ ִרית  ַהּבְ ַעל  ַלְחּתֹם  ָהָרם  ִריָאמֹוס  ּפְ ֶאת  ְוַהְזִמינּו 

ֶרֶסן, ֵחי  ּלְ ּוְמׁשֻ ָניו  ּבָ ֵהם  ֱאמּוָנה  ַחְסֵרי  י  ּכִ ַיַען 
ְלֶזאּוס. ֶדר  ַהּנֶ ֶאת  ְלָהֵפר  ַרֲהבֹו  ּבְ ָיֵעז  לֹוִני  ּפְ ן  ּפֶ

ֵאמּון ּבֹו  ָלֵתת  ְוֵאין  ָהֶעֶלם  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  הּוא  ְך  ֲהַפְכּפַ
ְוָאחֹור, ִיְתּבֹוֵנן  ְלָפִנים  ְמָצא,  ּנִ ּבַ ָסב  ִאיׁש  ְלֵעת  ַאְך 

110
ָדִדים." ַהּצְ ֵני  ׁשְ ל  ׁשֶ ִלְרצֹוָנם  ָבר  ַהּדָ ְיִהי  ְלַמַען  זֹאת 

ְטרֹוָיה, ֵני  ּבְ ּוְכמֹוֶהם  ָהָאָכִאים,  ְמחּו  ְוׂשָ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ָחְרָמה,  ְלִמְלֶחֶמת  ֵקץ  מּו  ׂשָ ָכְך  ּבְ ׁשֶ ּמּו  ּדִ י  ּכִ

ַאְרָצה, ָיְרדּו  ׁשּוָרה,  ּבְ דּורֹות  ַהּסְ בֹות  ְרּכָ ַהּמֶ ִמן  ן  ּכֵ ְוַעל 
יחּו. ִהּנִ ָהָאֶרץ  ַעל  ַלח  ֶ ְוַהּשׁ ְרקּו  ִהְתּפָ ָקם  ׁשְ ִמּנִ

115
יֵניֶהם. ּבֵ קֹום  ַהּמָ ּומּוָעט  ָבאֹות  ַהּצְ ְסמּוִכים  ָהיּו 

ר,  ּגֵ ְלׁשַ ז  ֶנְחּפַ ָהִעיָרה  ִליִחים  ׁשְ ֶצֶמד  ֶהְקטֹור  ד  ִמּיָ
ֶלְך. ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ֶאת  ן  ּוְלַזּמֵ ְלָהִביא  ְטָלִאים  ֵני  ׁשְ ה  ִצּוָ

ׁשֹוֵלַח יֹוס  ַטְלִתיּבְ ֶאת  ֲאַזי  ֶלְך  ַהּמֶ ָאָגֶמְמנֹון  ּדֹו  ּוִמּצִ
ְלָהִביא. ְלעֹוָלה  ָטֶלה  הּו  ְמַצּוֵ ַהּקַֹער,  ְסִפינֹות  ֶאל 

 120
ּוֵביְנַתִים ֲאדֹונֹו  ִלְדַבר  ִליַח  ָ ַהּשׁ ֶהֱאִזין 

נֹוֶטֶלת ָאה,  ּבָ ִאיִריס  רֹועֹות  ַהּזְ ְצחֹוַרת  ֶהֶלָנה  ֶאל 
– ַאְנֶטנֹור  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַרְעַית  ֲעָלּה,  ּבַ ֲאחֹות  ל  ׁשֶ מּוָתּה  ּדְ ֶאת 

ָלאּוִדיֶקה,  ֶאת  ַאְנֶטנֹור,  ן  ּבֶ הּוא  ֶלְך,  ַהּמֶ ֶהִליָקאֹון  א  ָנׂשָ
ִריָאמֹוס. ּפְ ל  ׁשֶ נֹוָתיו  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ים  ׁשִ ּנָ ּבַ ָפה  ַהּיָ ָלאּוִדיֶקה, 
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125
ֶפֶלְך  ּבְ אֹוֶרֶגת  ֶבת  יֹוׁשֶ ַחְדָרּה,  ּבְ ָמְצָאה  ֶהֶלָנה  ֶאת 

מּונֹות:  ּתְ ָעֶליָה  רֹוֶקֶמת  ּדֶֹפן,  פּוַלת  ּכְ ָמן  ַאְרּגָ ִליַמת  ּגְ
ָאָכִאים,  ַחִיל  ֵני  ּבְ ה  ּוִמּזֶ ה,  ִמּזֶ ְטרֹוָיאִנים  סּוס  ֵפי  ְמַאּלְ
ָאֶרס.  ַיד  ּבְ ִגיָנּה  ּבְ ִרים  ִמְתַיּסְ ֵמָאָרד,  ְריֹון  ׁשִ ּבְ ים  ֲחבּוׁשִ

יָדה: ְוִהּגִ ָקְרָבה  ֵאֶליָה  ָהַרְגַלִים  ת  ַקּלַ ִאיִריס  ָאז 

130
ֻמְפָלִאים.  ים  ַמֲעׂשִ ְרִאי  ּתִ אן  ּכָ ַהְיָקָרה,  ַעְלָמִתי  ְלָכאן,  "ּבֹוִאי 

ָאָכִאים,  ַחִיל  ֵני  ּבְ ה  ּוִמּזֶ ה,  ִמּזֶ ְטרֹוָיאִנים  סּוס  ֵפי  ְמַאּלְ
ָקׁשֹות, ָאֶרס  ַיד  ּבְ ִרים  ִמְתַיּסְ ֵמָאָרד  ְריֹון  ׁשִ ּבְ ים  ֲחבּוׁשִ

ָחְרָמה. ְלִמְלֶחֶמת  ַעז  ָרצֹון  ם  ּוְבִלּבָ יׁשֹור  ַלּמִ ְרצּו  ּפָ
ָיסֹות, ַהּגְ עֹוְמִדים  ַלְך,  ֻהׁשְ ַהס  ָרב,  ַהּקְ ִמן  ָחְדלּו  ֶזה  ה  ְוִהּנֵ

135
ְרַקע. ּקַ ּבַ ָארְֹך  רַֹמח  חֹד  ְוָנעּוץ  ָמֵגן,  ַעל  ִנְסָמִכים 

ַסְנֶדר, ָאֶלּכְ מּולֹו  ָאֶרס,  ֶנֶפׁש  ֲאהּוב  ֶמֶנָלאֹוס,  ֲאָבל 
ְלדּו־ְקָרב. ִגיֵנְך  ּבְ ֵיְצאּו  ַהֲחִנית  ּוְבָידֹו  ִאיׁש  ִאיׁש 

ֲאהּוָבה." ֵחיק  ת  ֵאׁשֶ ִיְקָרא  ָלְך  ְיִריבֹו,  ִביס  ַהּמֵ
ּה, ִלּבָ ּבְ ּסּוִפים  ּכִ ְוֵהִעיָרה  ֵאִלים  ת  ּבַ ָרה  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

140
ְלהֹוֶריָה,  ְלִעיָרּה,  ָהִראׁשֹון,  ּה  ְלִאיׁשָ ְמתּוָקה  ה  ֶעְרּגָ

ּובֹוֶהֶקת, ֲהדּוָרה  ִליָמה  ּגְ ּגּוָפּה  ַעל  ָנְתָנה  ֶזת  ֶנְחּפֶ
ֶהֶלָנה ַהֶחֶדר  ֶאת  ָיְצָאה  ּדֹוְמעֹות,  ֵעיֶניָה  ת,  ׁשֶ ִנְרּגֶ

ּה:  ֶלְכּתָ ּבְ ן  ִבְרּתָ ּגְ ֶאת  ַהְמַלּוֹות  ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ ַאְמהֹוֶתיָה  ּה  ְוִעּמָ
יֶתאֹוס.  ּפִ ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ְוִאיֶתָרה  ָהֵעיַנִים,  ִליַלת  ּכְ  – ְקִליֶמֶנה 

145
ם  ְוׁשָ ַער,  ַ ַהּשׁ ְסָקאָיה  ֶאל  ן  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ יעּו  ִהּגִ ְמֵהָרה  ּבִ

ְוִתימֹוְיֶטס,  ב  ָיׁשַ ְנֶתאּוס  ּפֶ ֶלְך  ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו 
ִהיָקֵטיאֹון,  ָאֶרס  ַרע  ּוִמּזֶ ם,  ִעּמָ ּוְקִליְטיּוס  ַלְמּפֹוס 

ְלָחְכָמה, נֹוָדִעים  ֵניֶהם  ׁשְ ְוַאְנֶטנֹור,  אֹוָקֶלגֹון 
ַער.  ַ ַהּשׁ ְסָקאָיה  ּבִ ֵהֵסּבּו  ָהל,  ַהּקָ ֵדי  ִנְכּבְ ם  ּלָ ּכֻ
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150
ִפיֶהם, ּבְ ַרב  ּכָֹחם  עֹוד  זֹאת  ִעם  ִמְלָחָמה,  ֵדה  ִלׂשְ ֵהם  ְזֵקִנים 

ָעבֹת  ַיַער  ְסַבְך  ּבִ ׁשֹוֵכן  יָקָדה,  ַהּצִ ֶחֶרק  ּכְ מֹוָתם  ּכְ
ָצחֹור. ֶפַרח  ּכְ מֹוהּו  ּכָ ָענֹג,  ְצִליל  קֹולֹו  ּבְ ּוֵמִפיק 

רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ֲאדֹוֵני  ְבָצר  ַהּמִ חֹוַמת  ַעל  בּו  ָיׁשְ ְך  ּכָ
ֲאֵליֶהם, ֵרָבה  ַהּקְ ָראּו,  ֶהֶלָנה  ֶאת  ר  ְוַכֲאׁשֶ

155
ם  ָהָאׁשָ קֹוַלר  "ֶאת  ָנף:  ַהּכָ ְמעֹוף  ּכִ ָבִרים  ּדְ יחּו  ֵהׂשִ

ְצָחה, ַהּמִ י  חֹוְבׁשֵ ָאָכִאים  ּבָ לֹא  רֹוָיאִנים,  ּטְ ּבַ ִלְתלֹות  ֵאין 
ֶרת,  ִמְתַיּסֶ ֵקץ  ְלֵאין  ם  ַנְפׁשָ זֹו  ה  ָ ִאּשׁ ִגין  ּבְ ׁשֶ ַעל 

ַאְלָמֶות. נֹות  ּבְ ָהֵאלֹות  ִמיִפי  ּפֹל  ּתִ לֹא  ָיְפָיּה  ּבְ זֹו  י  ּכִ
ׁשּוב,  ּתָ י  ּכִ מּוָטב  ְסִפיָנה  ּבִ ֳאָרּה,  ּתָ ַאף  ְוַעל  זֹאת  ְוִעם 

160
ְיָלֵדינּו." רֹאׁש  ְוַעל  ִביא  ּתָ נּו  רֹאׁשֵ ַעל  ן  ֻחְרּבָ ן  ּפֶ
ֵאָליו:  ְלֶהֶלָנה  ָקָרא  ֶלְך  ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּוּפְ רּו  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

י,  ְלִצּדִ ִבי  ּוׁשְ ֵאַלי,  ַהְיָקָרה  י  ּתִ ּבִ ָנא,  "ִקְרִבי 
ְוֵרַעִיְך, יֵתְך  ּבֵ ֵני  ּבְ ֶאת  ַהּקֹוֵדם,  ֲעֵלְך  ּבַ ֶאת  ְרִאי  ּתִ

ָהֵאִלים ַמת  ַאׁשְ זֹו  ִתי,  ַיְלּדָ ם,  ָאׁשָ ְך  ּבָ ּתֹוֶלה  י  ֵאיֶנּנִ

165
ָהָאָכִאים. ֵני  ּבְ ֶאת  נּו  ּבָ חּו  ּלְ ׁשִ ָחְרָמה  ְלִמְלֶחֶמת  ר  ֲאׁשֶ

ַהַחִיל ן  ּבֶ ִפיל  ַהּנָ ֶבר,  ַהּגֶ ל  ׁשֶ מֹו  ְ ׁשּ ַמה  ִלי  ִאְמִרי 
ָהִאיׁש. ָוַמְעָלה  ְכמֹו  ִ ִמּשׁ בֹוּהַ  ּגָ ָהָאָכִאים,  ּבֹור  ּגִ

ּלֹו, ֶ ִמּשׁ בֹוָהה  ּגְ רֹאׁש  ּבְ ַאף  קֹוָמָתם  ר  ֲאׁשֶ ֵיׁש  ָאְמָנם 
מֹוהּו. ּכָ ּתַֹאר  ְיֵפה  ִאיׁש  ְזפּו  ׁשָ לֹא  ֵעיַני  ֲעַדִין  ַאְך 

170
הּוא." ִנְדֶמה  ּוְלֶמֶלְך  ַיַחס,  ְוַרם  ַיֲהלְֹך  ֶנֱאָצל 

יָבה:  ֵהׁשִ ִריָאמֹוס  ִלּפְ ֶהֶלָנה,  ים,  ׁשִ ּנָ ּבַ ָפה  ַהּיָ ֲאַזי 
ְוִנְכֶלֶמת.  ֲאִני  ֲחֵרָדה  ָקר,  ַהּיָ ָחִמי  "ְלָפֶניָך, 

ְלָכאן י  ְעּתִ ִהּגַ ֶטֶרם  ּבְ ָמִתי  ִנׁשְ ּוָפְרָחה  ַהְלַואי 
ָחה, ּפָ ִמׁשְ ּוְבֵני  ִית  ּבַ ַאֲחַרי  ִליָכה  ַמׁשְ ְנָך,  ּבִ ִעם 
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סלע,  על  יושב  אגממנון 
בידו.  המצביא  מטה 

כד  של  מכסה  על  איור 
החמישית  המאה  מן 

נתגלה  לפנה"ס. 
לוצ'יה,  סנטה  בחפירות 

איטליה. טרנטה, 

175
ְנעּוַרי. ְיִדידֹות  ְוֶאת  י  ָאַהְבּתִ ׁשֶ י  ּתִ ּבִ ֶאת 

ה, ְוֶאְבּכֶ ר  ֶאְתַיּסֵ ן  ּכֵ ַעל  ָבר,  ַהּדָ ְוָהָיה  ָקם  לֹא  ַאְך 
יב, ְוָאׁשִ ִהְנִני  ָלַדַעת  ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ ׁשֶ ּבֹור  ַהּגִ ְוַעל 

ַרב, ַעם  ַעל  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ֶזה,  הּוא  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון 
ֲחִניתֹו. ְלָהִטיל  יִטיב  ַהּמֵ א,  ְוִנּשָׂ ָרם  ֶמֶלְך  ְוהּוא 

180
מֹוִתי?"  ּכְ ׁשֶ ֲעלּוָבה  ֲעִלי,  ּבַ ַהֻאְמָנם  ֲעִלי...  ּבַ ֲאִחי 
ְוִנְפָעם: ֶאה  ּתָ ִמׁשְ ָקָרא  ֵקן  ַהּזָ ְוָהִאיׁש  ָרה,  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

, בֹוּהַ ִמּגָ ְבָרָכה  ּבִ ּנֹוַלד  ׁשֶ ל  ַמּזָ ר  ּבַ א,  ַהּגֵ ַאְטֶרְוס  ן  "ּבֶ
ְבְטָך.  ׁשִ ְלָמרּות  ָסִרים  ָלרֹב  ָאָכִאים  ֵני  ּבְ ֲעָלִמים 
ַיִין, ְרֵמי  ּכַ ת  ְמֻרּבַ ָהָאֶרץ,  ִלְפִריְגָיה  ִנְקֵריִתי  ַעם  ּפַ
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185
סּוִסים, ְמֶלאֶכת  ּבִ ְמִהיִרים  ָלרֹב,  ְפִריִגים  ם  ׁשָ ָרִאיִתי 

ַאְלָמֶות, ן  ּבֶ ְדמּות  ּבִ ִמיְגדֹון  ֶאת  ָרִאיִתי,  אֹוְטֶראּוס  ֶבט  ׁשֵ ֶאת 
ַחל.  ַהּנַ ַסְנַגְריֹוס  ִלְגדֹות  ם  ׁשָ חֹוִנים  ָרִאיִתי  ָיסֹות  ּגְ

ֶהם. ִעּמָ ֲאִני  ַאף  ִנְמֵניִתי  ִרית  ּבְ ן  ּבֶ ָהִייִתי  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ִיס, ַהּגַ ֶאת  ָבִרים  ּגְ ל  ׁשֶ ְדמּות  ּבִ ְקפּו  ּתָ ָאָמזֹונֹות  ֶאָחד  יֹום 

190
ט." ּבָ ַהּמַ י  ַחּדֵ ָהָאָכִאים  ְנַין  ִמּמִ ָרן  ִמְסּפָ ָנַפל  ַאְך 

ַאל: ְוׁשָ ֵקן  ַהּזָ ָחַזר  אֹוִדיֶסאּוס  ְלַמְרֵאה  ֲאַזי 
ֶבר, ַהּגֶ ֶזה  ִמי  ִלי  ָנא  ְוִאְמִרי  ַהְיָקָרה,  י  ּתִ ּבִ "הֹוִסיִפי, 

ְלָפחֹות, רֹאׁש  ּבְ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֵמָאָגֶמְמנֹון  הּוא  קֹוָמה  ְקַצר 
ּוְבָחֵזהּו. ֶכם  ֶ ּשׁ ּבַ הוא  ָרָחב  י  ּכִ ֵעיֵני  ּבְ ּדֹוֶמה  ַאְך 

195
יַח,  ִהּנִ ֶבר  ׁשֶ ֹוֶבֶרת  ַהּשׁ ַקְרַקע  ַעל  ַהּבֹוֵהק  קֹו  ִנׁשְ

ָבא.  ַהּצָ ׁשּורֹות  ֶאת  ּפֹוֵקד  ָהַאִיל  מֹו  ּכְ ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ַאְך 
ה,  ּזָ ּגִ ֹוֵפַע  ַהּשׁ ים  ִעּזִ ִעיר  ׂשְ ַעּתּוד,  ּכְ ֵעיַני  ּבְ מּותֹו  ּדְ

ֶון." ּגָ ְצחֹורֹות  יֹות  ׂשֵ ֵעֶדר  ּבְ ָוָאָנה  ָאֶנה  ַהּפֹוֵסַע 
ָבֶריָה: ּדְ ה  ְוֵאּלֶ ֶזאּוס  ת  ּבַ ֶהֶלָנה  יָבה  ֵהׁשִ ָבָריו  ּדְ ַעל 

200
ַעת,  ַהּדַ ר  ּבַ בֹון,  ַהּנָ אֹוִדיֶסאּוס  ֶזה,  הּוא  ָלֶאְרֶטס  ן  "ּבֶ

הּוא נֹוַדע  ְוָגַדל,  נֹוַלד  ַעת  ּוְמֻסּלַ ית  ַטְרׁשִ ִאיָתָקה  ּבְ
ְוֵעָצה."  ה  ּיָ ּתּוׁשִ ְמרּון,  ּתִ ְחּבּולֹות,  ּתַ ן  ָאּמַ ּכְ ים  ַרּבִ ּבָ

ָנה:  ּפָ ֵאֶליָה  ַח  ּקֵ ַהּפִ ֵקן  ַהּזָ ַאְנֶטנֹור  ֲאַזי 
אֹוִדיֶסאּוס,  ֲהלֹא  ֶזה  ָהָיה  י  ּכִ י,  ִבְרּתִ ּגְ ֵהם,  ֱאֶמת  ָבַרִיְך  ּדְ ל  "ּכָ

205
ֵאֵלינּו  ָאֶרס,  ֶנֶפׁש  ֲאהּוב  ֶמֶנָלאֹוס,  ִעם  ׁשֶ לֹו,  ֵאל  מּות  ּדְ

ֵאַלִיְך. ַהּנֹוֵגַע  ִעְנָין  ּבָ ִליחּות  ׁשְ ּבִ ָבר  ִמּכְ ֶזה  א  ּבָ
ֵביִתי, ּבְ אֹוְרִחים  ּכְ ֵניֶהם  ּפְ ֶאת  י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ֲאִני 

י. ְעּתִ ִהְתַוּדַ ְלָעְרָמָתם  ֵהיֵטב,  י  ָעַמְדּתִ ִטְבָעם  ַעל 
ֶמֶנָלאֹוס  ָעָלה  רֹוָיאִנים  ּטְ ּבַ ִהְתָעְרבּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
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210
בּו  ְ ִהְתַיּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל  ֵרֵעהּו,  ַעל  ֶהָחֶזה  ְרַחב 

ַנִים ְ ַהּשׁ ֵהֵחּלּו  ּוְלֵעת  אֹוִדיֶסאּוס,  ָעָליו  ַבר  ּגָ
ֶלת, ְוִנְפּתֶ ֲחָלָקה  ָלׁשֹון  ּבְ ָהגּוָתם  חּוֵטי  ֶאת  ִלְרקֹם 

ָהל.  ַהּקָ ְפֵני  ּבִ ר  ּבֵ ּדִ ֶמֶנָלאֹוס  ּוְברּורֹות  ְקָצרֹות 
ִדּבּור, ּבְ ֲאִריְך  ַהּמַ נֹוֵאם  ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ִאיׁש  ּבָ ר  ִנּכַ

215
א.  ַהּנֹוׂשֵ ר  ֵמִעּקַ ָסָטה  לֹא  ַאְך  ֵניֶהם  ְ ִמּשׁ ִעיר  ַהּצָ

ַעת  ַהּדַ ר  ּבַ אֹוִדיֶסאּוס  ֵמֵרֵעהּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל 
הּו ַמּטֵ ָהָאֶרץ,  ֶאל  טֹו  ַמּבָ יל  ּפִ ִהׁשְ ָקם,  קֹומֹו  ִמּמְ
ֵהִסיט, ָקִדיָמה  לֹא  ְוַאף  ְלָאחֹור  ָאַסף  לֹא  ָידֹו  ּבְ

אֹוֵמר ָהִייָת  ֶגֶבר,  ּכְ ִניַע,  ְללֹא  ֶהְחִזיקֹו  ִאם  י  ּכִ

220
ַמע. ִנׁשְ לֹא  קֹולֹו  ר  ֲאׁשֶ ֶנֶפׁש  ַמר  ָהָאֶרץ,  ַעם  הּוא  ׁשֶ

ֵמָחֵזהּו ָעָלה  רֹוֵעם  קֹול  ַתח,  ּפָ יו  ּפִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְואּוָלם 
חֶֹרף. ּבַ ֶלג  ֶ ַהּשׁ ִלְפִתיֵתי  דֹוֶמה  ּבְ ים  ּלִ ַהּמִ רּו  ְוָנׁשְ

מּוָתה, ַהּתְ ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ִמְתָחֶרה  ְלאֹוִדיֶסאּוס  עֹוד  ָהָיה  לֹא 
ֶבר." ַהּגֶ ל  ׁשֶ מּותֹו  ּדְ ַעל  ׁשּוב  ִלְתהֹות  הֹוַסְפנּו  לֹא  ן  ּכֵ ְוַעל 

225
ֵקן:  ַהּזָ ית  ִליׁשִ ְ ּשׁ ּבַ ַאל  ׁשָ ָאַיאס  ל  ׁשֶ ְלַמְרֵאהּו  ֲאַזי 

ְלַמְרֶאה, ָהעֹז  ַרב  ִפיל  ַהּנָ ָהָאָכִאי  ֶזה  "ּוִמיהּו 
רֹאׁש?" ּבְ ָהַאְרִגיִבים  ל  ִמּכָ ָהָרם  ֵתַפִים,  ַהּכְ ְרַחב 

ה: ֲאֻרּכָ ִאְצְטָלה  ְלבּוׁש  ּבִ ָהֱאלִֹהית  יָבה  ֵהׁשִ לֹו 
ֶבר. ַהּגֶ ָהָאָכִאים  ָמעֹז  ִפיל,  ַהּנָ ֶזה  הּוא  "ָאַיאס 

 230
ב  ִנּצָ ִאידֹוֶמֶנאּוס  ֵרָתִנים,  ּכְ ין  ּבֵ ה,  ִמּזֶ ּוֵמֵעֶבר 

ֵרָתִנים, ַהּכְ יסֹות  ּגֵ יֵאי  ַמְצּבִ ִנְקֲהלּו  ְסִביבֹו  לֹו,  ֵאל  מּות  ּדְ
ָניו ּפָ ָאֶרס,  ֶנֶפׁש  ֲאהּוב  ֶמֶנָלאֹוס,  ל  ִקּבֵ ַאַחת  לֹא 

ֵרנּו. ְלַבּקְ ֵרִתים  ִמּכְ א  ּבָ ֶזה  ְלֵעת  קֹוָרֵתנּו  ֵצל  ּבְ
ט  ּבָ ַהּמַ י  ַחּדֵ ֶרב  ִמּקֶ ים  ַרּבִ ָאָכִאים  עֹוד  ה  ְוַעּתָ
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235
מֹוֵתיֶהם. ׁשְ ְוֶאת  אֹוָתם  י  ָיַדְעּתִ י  ּכִ ְלַזהֹות  כִֹחי  ּבְ

רֹוָאה, י  ֵאיֶנּנִ ָיסֹות  ַהּגְ ֲאדֹוֵני  יִאים,  ַמְצּבִ ֵני  ׁשְ ְוַרק 
ּפֹוִליָדאּוֶקס. ָהֶאְגרֹוף  ְוִאיׁש  ַהּסּוִסים  ן  ְמַרּסֵ ַקְסטֹור 

נּו.  ּתֵ ָלׁשְ ׁשְ ָיָצאנּו  ֶאָחד  ּוֵמֶרֶחם  ַאַחי,  ַנִים  ְ ַהּשׁ
ֶהֱעִדיפּו  ִלְנטֹׁש  ּלֹא  ׁשֶ ָלֶקֵדמֹון  ֶאת  ַהֻאְמָנם 

240
ְפָרׂש ַהּמִ ְמִהירֹות  ִפינֹות  ּסְ ּבַ ְלָכאן  ִהְפִליגּו  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

ְקָרב ֵדה  ׂשְ ּבִ ָיסֹות  ַהּגְ ַאר  ִלׁשְ ַלְחּבֹר  לֹא  ֲחרּו  ּבָ ֲאָבל 
ֶחְלִקי?" ּבְ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ גֹון  ּכְ ָוֶקֶלס  ְלַלַעג  ִיְהיּו  ן  ּפֶ

 – ים  ַחּיִ ִפיַח  ַהּמֵ ֶהָעָפר  ה  ּסָ ּכִ ָבר  ּכְ אֹוָתם  ַאְך  ָרה,  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ
ִנְטְמנּו.  ְמכֹוָרָתם  ָלֶקֵדמֹון  ּבְ ַאֶחיָה  י  ּכִ

245
נֹות ָקְרּבָ ִעיר,  ּבָ ַבח  ַהּזֶ ֶאת  ִליִחים  ְ ַהּשׁ אּו  ָנׂשְ יְנַתִים  ּבֵ
ֶבׂש ּכֶ ֵמעֹור  ּוְבנֹאד  ְטָלִאים,  ֵני  ׁשְ ִרית,  ַלּבְ ַח  ִמְזּבֵ ַעל 

ַח.  ּמֵ ְלׂשַ ֱאנֹוׁש  ֵלב  יִטיב  ַהּמֵ ֲאָדָמה  ִרי  ּפְ ַיִין, 
ְוַקְנַקן,  ז  ּפָ ִביֵעי  ּגְ ּוְבָידֹו  ִאיֶדיֹוס  ִליַח  ָ ַהּשׁ א  ּבָ

ִמיַע: ִהׁשְ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ָהיּו  ְוֵאּלּו  ׁש  ִנּגַ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל 

250
ִלְפֵניֶהם  ָלבֹוא  ְלָך  קֹוְרִאים  י  ּכִ ֶלאֹוֶמדֹון,  ן  ּבֶ "קּום, 

ָהָאָרד. עֹוֵטי  ָאָכִאים  ְוֵכן  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ י  ָרׁשֵ ּפָ
ַח. ִמְזּבֵ ַעל  ַבע  ָ ִהּשׁ ּוְבִרית  ָוֵלְך,  ֵצא  יׁשֹור  ּמִ ּבַ ֶדה  ַלּשָׂ

ָאֶרס, ֶנֶפׁש  ֲאהּוב  ֶמֶנָלאֹוס,  יֹוֵצא  ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ מּול  י  ּכִ
ֲאֻרּכֹות.  ֲחִניתֹות  ָיָדם  ּבְ ה,  ָ ָלִאּשׁ ְזכּוָתם  ַעל  ְלדּו־ְקָרב 

255
אֹוְצרֹוֶתיָה, ּוְבָכל  ה  ִיְזּכֶ ָרב  ּקְ ּבַ ַח  ַהְמַנּצֵ ה  ָ ִאּשׁ ּבָ

ּכֹן.  ִנׁשְ ְטרֹוָיה  ּבִ ָאנּו  ִיְכְרתּו,  לֹום  ׁשָ ִרית  ּבְ ָיסֹות  ַהּגְ
ַהּסּוִסים, ת  ְמֻרּבַ ָהָאֶרץ   – ָיׁשּובּו  ַאְרגֹוס  ֶאל  ָהָאָכִאים 

ל." ְלַהּלֵ פֹות  ַהּיָ ים  ׁשִ ַהּנָ ְמכֹוַרת  ָאָכָיה,  ְוֶאל 
ֵרָעיו  ַעל  ה  ְוִצּוָ ָקם  ֲאָבל  ֵקן,  ַהּזָ ְוִנְבַהל  ָאַמר  ְך  ּכָ
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260
א. ְלַמּלֵ תֹו  ֻקּדָ ּפְ ִמֲהרּו  ְלִרְכּבֹו.  סּוָסיו  ֶאת  ִלְרּתֹם 

ְלָאחֹור,  כֹוָתיו  מֹוׁשְ ָמַתח  ִריָאמֹוס,  ּפְ ָעָלה  ָרב  ַהּקְ ֶבת  ְלֶמְרּכֶ
ַנִים ְ ְוַהּשׁ ַאְנֶטנֹור,  ב  ִנּצַ ַהְמפָֹאר  ב  ְרּכָ ּמֶ ּבַ ְלִצּדֹו 

יׁשֹור,  ַלּמִ סּוֵסיֶהם  ֶאת  ַער  ַ ַהּשׁ ְסָקאָיה  ֶרְך  ּדֶ ָנֲהגּו 
ָיסֹות. ַהּגְ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ְפִריד  ַהּמַ ִמְלָחָמה  ֵדה  ׂשְ ֶאל  יעּו  ְוִהּגִ

265
ֶבר, ֶ ַהּשׁ ׁשֹוֶבֶרת  ָלָאֶרץ  ֵאר  ּפְ ֶבת  ְרּכֶ ִמּמֶ ָיְרדּו 

ה.  ִמּזֶ ְטרֹוָיה  ּוְבֵני  ְמֵזה  ָהָאָכִאים  ְצָבא  ין  ּבֵ ּוָפְסעּו 
ָהֶעְליֹון,  יא  ְצּבִ ַהּמַ ָאָגֶמְמנֹון,  ם  ֶנְגּדָ ּכְ ָקם  ֲאַזי 

ַיַחס  ָרֵמי  ִליִחים  ׁשְ ַעת.  ּדַ ר  ּבַ אֹוִדיֶסאּוס  ּוְכמֹותֹו 
ְוָגִביַע, ַכד  ּבְ ַיִין  ָיְצקּו  ִרית,  ַהּבְ ֶזַבח  ֶאת  יׁשּו  ִהּגִ

270
ָיסֹות. ַהּגְ יֵאי  ַמְצּבִ ְיֵדי  ַעל  ְטהֹוִרים  ָיְצקּו  ּוַמִים 

ַחד  ְגיֹון  ּפִ ַלף  ְוׁשָ ָידֹו  ֶאת  ְלָאחֹור  ַלח  ׁשָ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ
ַחְרּבֹו. ל  ׁשֶ ָדן  ַהּנָ ְלַצד  ִמיד  ּוִמּתָ ֵמָאז  לֹו  לּוי  ַהּתָ

ִליִחים.  ְ ַהּשׁ יֵדי  ּבִ ְוָנַתן  ֶצֶמר  ַזר  ּגָ ָלִאים  ַהּטְ ֵמרֹאׁש 
רֹוָיאִנים. ַהּטְ י  ּוְלָראׁשֵ קּוהּו  ִחּלְ ָהָאָכִאים  ִלְקִציֵני 

 275
תֹו: ִפּלָ ּתְ ַטח  ְוׁשָ ָיָדיו  ֶאת  ָהָרם  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ א  ָנׂשָ ָאז 

ל, ַהְמֻהּלָ ָהאֹון,  ַרב  ִאיָדה,  ֵמַהר  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ָהָאב  "ֶזאּוס, 
ָבר,  ּדָ ל  ּכָ ְורֹוָאה  ַהּכֹל  ֹוַמַעת  ַהּשׁ ה  ַהַחּמָ  , ְוַאּתְ

ְחּתֹון ַהּתַ ָהעֹוָלם  ְוֵאֵלי  ְוָהָאֶרץ,  ְנָהרֹות,  ם,  ְוַאּתֶ
ֵהֵפרּו, ְוֶנֶדר  ָחְטאּו  ׁשֶ ַהּגֹוָרל  י  ֻמּכֵ ּבְ ַהּנֹוְקִמים 

280
ִרית. ַהּבְ ֶנֶדר  ַעל  ְמרּו  ְוׁשִ בּוָעֵתנּו  ׁשְ ֵעֵדי  ָנא  ֱהיּו 

ַסְנֶדר,  ָאֶלּכְ ּדּו־ְקָרב  ּבַ ָחָלל  יל  ַיּפִ ֶמֶנָלאֹוס  ֶאת  ִאם 
אֹוְצרֹוֶתיָה, ָכל  ּבְ ְוֵכן  ֶבר  ַהּגֶ ֶהֶלָנה  ּבְ ה  ִיְזּכֶ

ְפָרׂש. ַהּמִ ְמִהירֹות  ִפינֹות  ּסְ ּבַ כֹוָרה  ַלּמְ ָנׁשּוב  ְוָאנּו 
ַח, ְיַנּצֵ ָרב  ּקְ ּבַ ָער  ַהּשֵׂ ִהיר  ּבְ ֶמֶנָלאֹוס  ִאם  ַאְך 
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279
ספר ג׳

285
אֹוְצרֹוֶתיָה, ּה  ְוִעּמָ יבּו  ָיׁשִ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶהֶלָנה  ֶאת 

ְכבֹוָדם, ּבִ ִגיָעה  ּפְ ַעל  מּול  ּגְ ָלַאְרִגיִבים,  ַיֲעלּו  ר  ּכָ ְוֶאׁשְ
בֹואּו.  ּיָ ׁשֶ ַהּדֹורֹות  ב  ִמּלֵ ַכח  ָ ִיּשׁ לֹא  ר  ֲאׁשֶ מּול  ּגְ
ְיָסְרבּו  ּצּוי  ּפִ ּוָבָניו  ֶלְך  ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּוּפְ ָהָיה  ַאְך 

ֲאַזי י  ּכִ ּדּו־ְקָרב,  ּבַ ִיּפֹל  ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ִאם  ם  ּגַ ם  ּלֵ ְלׁשַ

290
ּצּוי ּפִ ַעל  ר  ֲאַוּתֵ לֹא  י  ּכִ ֵחם  ֶאּלָ ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ָאׁשּוב 

ְלָחָמה." ַהּמִ ל  ׁשֶ סֹוָפּה  ַעד  ְדָרׁש  ַהּנִ ָכל  ּכְ אן  ּכָ ֵאר  ָ ֶאּשׁ
ָהָאָרד ִפְגיֹון  ּבְ ף  ּסֵ ׁשִ ָלִאים  ַהּטְ רֹון  ּגְ ְוֶאת  ָאַמר 

רֹוְטִטים, עֹוָדם  ָהָאֶרץ  ַעל  יָחם  ִהּנִ ָהַרֵחם,  ֲחַסר 
יֶהם. ַחּיֵ ד  ִקּפֵ ַהב  ַהּלַ י  ּכִ ָמָתם  ִנׁשְ מֹוִציִאים 

295
ִין  ַהּיַ ֶאת  ְוָיְצקּו  ִביִעים,  ּגְ ּבַ ד  ַהּכַ ִמן  ָמְזגּו  ַיִין  ָאז 

ָתם.  ִפּלָ ּתְ אּו  ְוָנׂשְ ַאְלָמֶות,  ֵני  ּבְ ְלֵאִלים  ַמְנָחה 
רֹוָיאִני:  ַהּטְ ָלַחׁש  ְוָכמֹוהּו  ִמְלֵמל,  ָאָכִאים  ן  ּבֶ ְוָכזֹאת 
ָהַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ ַאר  ׁשְ ם,  ְוַאּתֶ ְוָהָרם,  ל  ַהַהּלֵ ַרב  "ֶזאּוס 

יֵנינּו,  ִמּבֵ בּוָעה  ְ ַהּשׁ ְמִפיֵרי  ַאֲחִרית  ן  ִיּתֵ ִמי 

300
ִין, ַהּיַ ִביַע  ִמּגְ מֹו  ּכְ ֵפְך  ָ ִיּשׁ מָֹחם  ָהָאֶרץ  ֶאל 

ַלְכָנה." ּתֵ ִבי  ֶ ּשׁ ּבַ ים  ׁשִ ְוַהּנָ ַיְלֵדיֶהם,  ל  ְוׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ
ֵמָעָליו. ָתם  ִפּלָ ּתְ ָחה  ּדָ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ַאְך  ָאְמרּו,  ְך  ּכָ

ר:  ְוִדּבֵ ַתח  ּפָ יו  ּפִ ְרָדנֹוס  ּדַ ַרע  ִמּזֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ֲאַזי 
ֶרֶגל,  ִמְצַחת  י  חֹוְבׁשֵ ָהָאָכִאים  ְוַגם  ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ יבּו,  "ַהְקׁשִ

305
ְוחֹוֵזר, ָאנִֹכי  ָקם  ב  ָ ּשׁ ַהּמַ ְנִעיַמת  ִאיְליֹון  ֶאל 

ָהֵכיַצד  לֹות  ַהּכָ ֵעיַני  ּבְ ִלְראֹות  ַהּכַֹח  י  ּבִ ֵאין  י  ּכִ
ֶמֶנָלאֹוס  ַעל  ִני  ּבְ יֹוֵצא  ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ִלְקַרב 

ָהַאְלָמֶות ּוְבֵני  ֶזאּוס  ַרק  י  ּכִ ָאֶרס,  ֵלב  ַעל  ָהָאהּוב 
ּדּו־ְקָרב." ּבַ ִלּפֹל  ִנְגַזר  ַנִים  ְ ַהּשׁ ִמן  ִמי  ַעל  יֹוְדִעים 
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310
ָלִאים, ַהּטְ ֵני  ׁשְ ֶאת  ם  ׂשָ ִרְכּבֹו  ּבְ ֵאל,  ְדמּות  ּבִ ָהִאיׁש  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ְלָחֵזהּו. כֹוָתיו  מֹוׁשְ ּוָמַתח  ַההֹוד  ֶבת  ְלֶמְרּכֶ ָעָלה 
ֶלְך, ַהּמֶ ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו  ב  ְוִנּצַ ַאְנֶטנֹור  ַאֲחָריו  ק  ִזּנֵ

ַנִים. ְ ַהּשׁ ִאיְליֹון  ֶאל  ְוָחְזרּו  ְלָאחֹור  סּוֵסיֶהם  סֹוְבבּו 
ֵאִלים,  ן  ּבֶ מּותֹו  ּדְ אֹוִדיֶסאּוס,  ְוֵכן  ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  ַאְך 

315
ָאָרד ל  ׁשֶ ה  ַקְסּדָ ּבְ ַוֲאַזי  ה,  ִחּלָ ּתְ ַטח  ֶ ַהּשׁ ֶאת  נּו  ִסּמְ

ַנִים ְ ַהּשׁ ִמן  ְלִמי  ָלַדַעת  ַהּגֹוָרל,  ּסֹות  ּפִ ֶאת  ִנֲערּו 
ִראׁשֹוָנה.  ָהָאָרד  ֲחִנית  ֶאת  ְלָהִטיל  ל  ּזָ ַהּמַ ֵחק  ׂשִ

ַמְעָלה, י  ַלּפֵ ּכְ ְזרֹועֹוָתיו  ט  ּוָפׁשַ ֶהָהמֹון  תֹו  ִפּלָ ּתְ א  ָנׂשָ
רֹוָיאִני:  ַהּטְ ָלַחׁש  ְוָכמֹוהּו  ִמְלֵמל,  ָאָכִאים  ן  ּבֶ ְוָכזֹאת 

320
ל, ַהְמֻהּלָ ָהאֹון,  ַרב  ִאיָדה,  ֵמַהר  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ָהָאב  "ֶזאּוס, 

ים,  ָהַעּמִ ֵני  ׁשְ רֹאׁש  ַעל  ְרָענּות  ּפֻ הֹוִריד  ׁשֶ ָהִאיׁש,  מּול  ּגְ ְיִהי 
ַחת. ִמּתַ ָהֶדס  ֵבית  ּבְ יִהּנֹם  ּגֵ ְוִייַרׁש  ָרב,  ּקְ ּבַ ֶות  ַהּמָ
ֶנַצח." לֹום  ִלׁשְ ה  ְוִנְזּכֶ ָנבֹוא,  ְיִדידּות  ְבִרית  ּבִ ְוָאנּו 

ַהּבֹוֶהֶקת, ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  הּוא  ָהָרם,  ֶהְקטֹור  ֲאַזי  רּו.  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

325
ּגֹוָרל.  ּבַ ָעָלה  ִריס  ּפָ ְלָאחֹור.  ָניו  ּפָ ִנֵער,  הּוא  אֹוָתּה 

סּוֵסיֶהם ְלַצד  ָהָאֶרץ  ַעל  ׁשּורֹות  ּבְ ָיסֹות  ַהּגְ בּו  ָיׁשְ
ָבִעים. ַהּצְ ַלל  ׁשְ ּבִ ָקם  ִנׁשְ ר  ְמֻפּזָ ם  ּוְלִצּדָ ִריִזים,  ַהּזְ

ַסְנֶדר, ָאֶלּכְ ָער,  ַהּשֵׂ ְצחֹוַרת  ֶהֶלָנה  ל  ׁשֶ ֲעָלּה  ּבַ ְוַרק 
ְלִתְפֶאֶרת. רּוף  ַהּצָ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ְלגּופֹו  ְוָחַגר  ָעַמד 

330
ְלַרְגָליו, ְוָחַבׁש  ָנַטל  ְמפֶֹאֶרת  ׁשֹוק  ִמְצַחת  ה  ִחּלָ ּתְ
ָטהֹור, ֶסף  ּכֶ ל  ׁשֶ ַאְבָזם  ּבְ ק  ְמֻהּדָ יו  ַקְרֻסּלָ ֵני  ׁשְ ְוַעל 

ְמפֶֹאֶרת, ְרָיה  ׁשִ ּבְ יף  ִהּקִ ָחֵזהּו  ֶאת  ְך  ּכָ ַאַחר 
ָאִחיו,  ִליָקאֹון  ל  ׁשֶ ָהְיָתה  י  ּכִ ַאף  ּגּופֹו  ֶאת  ֲאָמה  ּתָ

ֶכֶסף, ּבְ ְמֻסְמֶרֶרת  ָאָרד  ֶחֶרב  ר  ָקׁשַ ִלְכֵתָפיו 
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335
ּוְלרֹאׁשֹו  ָיָדיו,  ּבְ ָנַטל  ַהּגֶֹדל  ַרב  ֵבד,  ַהּכָ ָמִגּנֹו 

סּוס.  ַער  ׂשְ ִציִצית  ּבְ ָעטּור  א  ְלֵעּלָ ָצרּוף  קֹוַבע  ָחַבׁש 
ַמְעָלה. ִמּלְ ְך  ְמַהּלֵ ְוֵאיִמים  ָער  ַהּשֵׂ ְלֵטל  ִמּטַ ְוָהָיה 

ֵהיֵטב.  ַהּתֹוֶאֶמת  ֲחִניתֹו  ָידֹו  ּבְ ָנַטל  ּוְלַבּסֹוף 
ַלח. ֶ ַהּשׁ ֶאת  הּוא  ם  ּגַ ָהעֹז  ַרב  ֶמֶנָלאֹוס  ָחַגר  יְנַתִים  ּבֵ

340
ַמֲחֵנהּו, תֹוְך  ּבְ ִאיׁש  ִאיׁש  ָקם  ִנׁשְ ֶאת  ָחְגרּו  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ָהָאָכִאים, ְלֵבין  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ֶדה  ַהּשָׂ ז  ֶמְרּכַ ֶאל  ָיְצאּו 
ַהּסּוִסים ֵפי  ְמַאּלְ ֵלב  ִנְבַהל  ָטם.  ַמּבָ ֵאיָמה  ּוְמָזֶרה 

ֶרֶגל. ת  ִצּנַ ים  ַהחֹוְבׁשִ ָהָאָכִאים  ּוְכמֹוָתם  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ

ֶזה. מּול  ֶזה  ַהְיִריִבים  בּו  ִנּצְ ן  ַהְמֻסּמָ ָטח  ׁשְ ּמִ ּבַ ְלַבּסֹוף 

345
ֲחִניתֹות. נֹוְפפּו  ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְנַאת  ׂשִ ּבְ ְלהּוִטים 

ָארְֹך, ֵצל  ִטיָלה  ַהּמְ ֲחִניתֹו  ִליְך  ִהׁשְ ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ה  ִחּלָ ּתְ
ַאְטֶרְוס.  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ֶהָעגֹל  ָמִגּנֹו  ז  ֶמְרּכַ ּבְ ּוָפַגע 

ַהֲחִנית. ָנה  ִנְרּכְ ָחְדָרה,  לֹא  ַהּמּוָצק  ָהָאָרד  ֶאת  ַאְך 
ָרְמחֹו,  ְוָנַטל  ִמֵהר  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶמֶנָלאֹוס  ֲאַזי 

350
ָאִבינּו, ֶזאּוס  "הֹו,  תֹו:  ִפּלָ ּתְ א  ָנׂשָ ָהָאב  ֶזאּוס  ְוֶאל 

ִראׁשֹוָנה, ְכבֹוִדי  ּבִ ַגע  ּפָ ׁשֶ ָבל  ַלּנָ ִלְגמֹל  ִלי  ח  ַהּנַ
ָיִדי. כַֹח  ּבְ ַאְכִריַע  ַסְנֶדר,  ָאֶלּכְ ֵאל,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ְוֶאת 
ָעִתיד,  ּבֶ ָהָאָדם  ֵני  ּבְ ֵלב  ְוִיְזּכֹר  ִיְרַעׁש  ְלַמַען  זֹאת 
ֵלב." ְותֹם  ֵרעּות  ַעל  ָזדֹון  ּבְ ּגֹוֵמל  ֶבר  ַהּגֶ ִיְהֶיה  ן  ּפֶ

355
ָארְֹך, ֵצל  ִטיָלה  ַהּמְ ֲחִניתֹו  ִליְך  ְוִהׁשְ ָאַמר  ְך  ּכָ
ִריָאמֹוס. ּפְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ֶהָעגֹל  ָמִגּנֹו  ז  ֶמְרּכַ ּבְ ּוָפַגע 

ִריב,  ַהּיָ ת  ִצּנַ ֶאת  ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ב  ִנּקֵ ָהרַֹמח  חֹד 
ּמֶֹתן,  ּבַ ַח  ּוִפּלֵ ר  ּתֵ ּבִ ִהּדּור  ּבְ רּוָפה  ַהּצְ ְרָיתֹו  ׁשִ

ֶבר. ַהּגֶ תֶֹנת  ּכְ ֶאת  ִלְגָזִרים  ְוָקַרע  ָהַלם  ֶסל  ּכֶ ּבַ
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360
ַהּגֹוָרל.  ֵזַרת  ִמּגְ ַמן  ּזְ ּבַ ָנס  ְוָכְך  ִלְרּכֹן  ֶזה  יק  ִהְסּפִ ַאְך 

ֵהִניף  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶכֶסף  ּבְ רּוָפה  ַהּצְ ַחְרּבֹו  ֶאת  ֲאַזי 
ַהֶחֶרב ַאְך  ה,  ְסּדָ ַהּקַ ת  ּקַ ּפִ ַעל  ִהְנִחית  ּוְבכַֹח 

דֹו.  ִמּיָ ְוָנְפָלה  ה,  לֹוׁשָ ׁשְ אֹו  ָעה  ַאְרּבָ ָבִרים,  ִלׁשְ ָצה  ֻנּפְ
ַמִים: ָ ַלּשׁ יט  ְוִהּבִ יו  ִמּפִ ְזָעָקה  ט  ִמּלֵ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאז 

365
ָהֵאִלים. ל  ּכָ ין  ִמּבֵ ׂשֹוֵנא  מֹוָך  ּכָ ֵאין  ָהָאב,  "ֶזאּוס 

ִלּבֹו, רַֹע  ַעל  ֶאְנקֹם  ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ּבְ ׁשֶ י  ֶהֱאַמְנּתִ
ִדי, ִמּיָ ַמט  ִנׁשְ ְוָהרַֹמח  ֶצת  ְמֻנּפֶ י  ַחְרּבִ ה  ִהּנֵ ַאְך 

ַח."  ְלַקּפֵ יו  ַחּיָ ֶאת  ה  ּמֶ ּבַ ִלי  ֵאין  ְוׁשּוב  ְוא,  ָ ַלּשׁ ַאְך  מּוָטל 
ַהּקֹוַבע ֶאת  סּוס  ַער  ׂשְ ִציִצית  ּבְ ְוָלַכד  ק  ְוִזּנֵ ָאַמר, 

אפרודיטה  מימין,  פריס  משמאל.  בחרבו  מנלאוס  מנלאוס-פריס.  דו־קרב 
בן  העלום  הצייר  שהציב  )ארטמיס?(  הגבירה  מי  ברור  לא  מאחוריו.  מתייצבת 
בחפירות  נמצא  מאטיקה,  גביע  מנלאוס.  מאחורי  לפנה"ס  החמישית  המאה 

בקפואה.
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370
ֶרֶגל,  ת  ִצּנַ ים  ַהחֹוְבׁשִ ָהָאָכִאים  ׁשּורֹות  ֶאל  ְוָגַרר 
ֶרת  ְמֻעּטֶ ְרצּוָעה  ּבִ ִריס  ּפָ ל  ׁשֶ ֶאה  ַהּנָ ארֹו  ַצּוָ חֹוֵנק 

רֹוָיאִני. ַהּטְ ת  ַקְסּדַ ֶאת  ֲהדּוָקה  ּוַמְחֶזֶקת  ְנֵטר  ּסַ ּבַ ׁשּוָרה  ַהּקְ
ה,  ִהּלָ ּתְ רֹב  ּבְ ה  ִיְזּכֶ ְלַמֲחֵנהּו  כֹו  ְלָמׁשְ יל  ּכִ ַיׂשְ ִאם 

ְלֶפַתע,  זֹאת  ָרֲאָתה  ֶזאּוס  ת  ּבַ ַאְפרֹוִדיֶטה  ְואּוָלם 

375
ח,  ְטּבַ ּנִ ׁשֶ ׁשֹור  ֵמעֹור  ְרצּוָעה   – ר  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ד  ִמּיָ ִהיא  ְרָתה  ּכָ

ֵריָקן, קֹוַבע  א  ֶאּלָ נֹוַתר  לֹא  טּוָיה  ַהּנְ ּוִבְזרֹועֹו 
ְלַרְגָליו, ֲהדּוָרה  ה  ִצּנָ ָהָאָכִאים,  ּבֹור  ּגִ אֹותֹו 

סּוִרים. ַהּמְ ֵרָעיו  ְלָכדּוהּו  ִליְך,  ִהׁשְ ּוַמְעָלה  ֵהִניף 
ַלֲהרֹג ׁש  ּוִבּקֵ ָחַזר  ַחת,  ִמְתַלּקַ ְנָאתֹו  ׂשִ ְוהּוא, 

380
– ַאְפרֹוִדיֶטה  ָהִאיׁש  ֶאת  ָחְטָפה  ַאְך  ָאָרד.  רַֹמח  ּבְ אֹוְיבֹו  ֶאת 

ֲעָרֶפל,  ֵאד  ּבְ ֵהִליָטה   – ֵאָלה  ַיד  ּבְ ה  ָקׁשֶ לֹא  ה  ַמֲעׂשֶ
ָנִעים. ִניחֹוַח  ּבְ ָהָרוּוי  ּטֹות  ַהּמִ ַלֲחַדר  ְוֵהִביָאה 

ּה ּבָ ה  ְגׁשָ ּפָ ִהיא  ָיְצָאה,  ֶהֶלָנה  ֶאת  ׁש  ְלַבּקֵ ַוֲאַזי 
ְבָצר. ַהּמִ חֹוַמת  ַעל  ְטרֹוָיה  ְנׁשֹות  ֲהמֹון  ּבַ ֶפת  ֻמּקֶ

385
ַקּלֹות,  ִהיא  ָנְגָעה  ַהְמפֶֹאֶרת  ִליָמָתּה  ּגְ ׁשּוֵלי  ּבְ

ְוָתה ּטָ ׁשֶ ִמי  ִמים,  ּיָ ּבַ ָאה  ּבָ אֹוֶרֶגת  ל  ׁשֶ ּוִבְדמּות 
ֲעַדִין ֶהֶלָנה  ֵעת  ָעָבר,  ּבֶ ַרְך  ֶצֶמר  ֲעבּוָרּה 

ּה, ִבְרּתָ ּגְ ַעל  ֲאהּוָבה  ְוָהְיָתה  ָלֶקֵדמֹון  ּבְ ָרה  ּדָ
ֶהֶלָנה: ֶאל  ָרה  ְוִדּבְ ָקְרָבה  ַאְפרֹוִדיֶטה  זֹו  ל  ׁשֶ ְדמּוָתּה  ּבִ

390
ׁשּוִבי. א  ָאּנָ ְלֵביֵתְך  ָלְך,  קֹוֵרא  ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ָנא,  "ּבֹוִאי 

ְלמֹוֵפת, ר  ַהְמֻעּטָ ע  ַמּצָ ַעל  ָנה,  ֵ ַהּשׁ ֲחַדר  ּבַ ׁשֹוֵכב 
ת  ְמַנֶחׁשֶ ָהִיית  לֹא  ָלל  ּכְ ְבָגָדיו.  ּבִ ָהדּור  ּתַֹאר,  ְיֵפה 

ְמחֹולֹות ּבִ ָצא  ּיָ ׁשֶ ַאֲחֵרי  ָנח  ּדֹוֶמה  ְקָרב,  ֵדה  ִמּשְׂ ָחַזר  ׁשֶ
ָהִרּקּוד." ַרֲחַבת  ֶאל  ָלֵצאת  עֹוֵמד  ׁשֶ ִמי  ּכְ ְלֵהֶפְך,  אֹו 
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395
ּה. ִקְרּבָ ּבְ ִנְסַער  ֶהֶלָנה  ל  ׁשֶ ּה  ְוִלּבָ ָרה,  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

ַהּיִֹפי, ִליל  ּכְ ָהֵאָלה  אר  ַצּוַ ֶאת  ָרֲאָתה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל 
ֵעיֶניָה. זַֹהר  ְוֶאת  ה  ָהֶעְרּגָ יֵתי  ַמּצִ ֶדיָה  ׁשָ ֶאת 

יָדה: ִהּגִ ֵאֶליָה  זֹאת  ּכָ ַיַחד  ם  ּגַ ְוִנְפֶעֶמת  ְיֵרָאה 
ׁשֹוָלל? ּוְלהֹוִליֵכִני  ָלׁשּוב  ַאְכָזִרית,  י,  ׁשִ ַבּקְ ּתְ "ַהִאם 

400
ּתֹוִליִכיִני? ַרב,  ַעם  ֶבת  ַהּנֹוׁשֶ ַעם,  ַהּפַ ֶקֶרת  ְלֵאיזֹו 
– ִלְפִריְגָיה  א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ֶפׁש  ַהּנֶ ְמׁשֹוֶבֶבת  ְלֶמאֹוְנָיה 

מּוָתה.  ּתְ ן  ּבֶ ְוהּוא  ָלְך  ָחסּות  ן  ּבֶ ִעיר  ּבָ ׁשֶ ְתַנאי  ּבִ ִהיא  ַאַחת 
ַסְנֶדר, ָאֶלּכְ ָהֵאל,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ֶאת  ֶמֶנָלאֹוס  ֵהִביס  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ְלֵביתֹו,  יב  ְלָהׁשִ ִנית  ׁשֵ נּוָאה,  ַהּשְׂ אֹוִתי,  הּוא  ְוָנכֹון 

405
ה. ֲחָדׁשָ ה  ְמִזּמָ ִלְרקֹם  ֶנת  ְמֻזּמֶ  , הֹוַפְעּתְ ְלֶפַתע  ַאּתְ 

ָהֵאִלים ְרֵכי  ִמּדַ ְרִדי  ִהּפָ ְלִצּדֹו,  ִבי  ּוׁשְ ָלְך  ְלִכי 
ָהאֹוִליְמּפּוס, ן  ִמְפּתַ ַעל  עֹוד  ִלְדרְֹך  ׁשּוִבי  ּתָ ַאל  ּוְלעֹוָלם 

ִחי, ּקְ ּפִ ֵעיַנִיְך  ֶאת  ָעָליו  ַרק  ַסֲעִדי,  אֹותֹו  ַרק 
ֲחרּוָפה. ְפָחה  ְלׁשִ ָולֹא:  ּתֹו,  ְלִאׁשְ ְהִיי  ּתִ ּבֹו  ַהּיֹום  ַעד 

410
ָבר. ַהּדָ ה  ְמֻגּנֶ ֲהלֹא  י  ּכִ ֵאָליו,  עֹוד  ָאׁשּוב  לֹא  ֲאִני  ַאְך 
רֹוָיאִנים,  ַהּטְ נֹות  ּבְ ִלי  בְֹזָנה  ּתָ תֹו  ִמּטָ ֶאת  יַע  ַאּצִ ִאם 

י." ִקְרּבִ ּבְ ב  ַהּלֵ ֶהֶרף  ְללֹא  ר  ִמְתַיּסֵ ְך  ּכָ ם  ּגַ ֵהן 
יָדה: ִהּגִ ָבֶריָה  ּדְ ֶאת  ָקׁשֹות  ַאְפרֹוִדיֶטה,  ַאף  ָחָרה  ֲאַזי 

ׁשּוב,  ְללֹא  אֹוָתְך  ֶאְנטֹׁש  ַחץ,  ׁשַ ת  ּבַ י,  ּבִ ִלְסנֹט  י  ֵעּזִ ּתָ "ִאם 

415
ְמלֶֹהֶטת, ְנָאה  ׂשִ ּבְ ָאִמיר  ֵאַלִיְך  ַאֲהָבִתי  ֶאת 
ַיַחד ם  ּגַ רֹוָיאִנים  ְוַהּטְ ָנִאים  ַהּדָ י  ָראׁשֵ ְוַעל 

ֶאְגזֹר." ּוָמֶות  ִעּנּוָים  ְוָעַלִיְך  ְרָענּות,  ּפֻ אֹוִריד 
ֶזאּוס, ת  ּבַ ֶהֶלָנה  ֵלב  ֶאת  גֹור  ַהּמָ ְוָאַחז  ָרה  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

אֶֹמר. ְללֹא  ם  ָ ִמּשׁ ה  ְרׁשָ ּפָ ַהּזֹוֶהֶרת,  ִליָמָתּה  ּגְ עֹוָטה 
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420
ְטרֹוָיה. ְנׁשֹות  ּה  ּבָ ִהְבִחינּו  לֹא  ָהֵאָלה,  בֹות  ִעּקְ ּבְ ּפֹוַסַעת 

יעּו,  ִהּגִ ְפֶאֶרת  ַהּתִ ַרב  ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ְמעֹון  ֶאל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ִהיא, ַאְך  ִית,  ַהּבַ ק  ֶמׁשֶ ּבְ ן  ְמַלאְכּתָ ֶאל  ֲאָמהֹות  ִמֲהרּו 

ּטֹות. ַהּמִ ֲחַדר  ֶאל  ד  ִמּיָ ָזה  ֶנְחּפְ ָאה,  ַהּנָ ִביָרה  ַהּגְ
ָלצֹון, ַהחֹוֶמֶדת  ָהֵאָלה  ַאְפרֹוִדיֶטה,  ֲאַזי  ָנְטָלה 

425
ֶהֱעִמיָדה.  אֹותֹו  ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ּומּול  ְלֶהֶלָנה,  א  ּסֵ ּכִ

ֵאִגיס,  ֶאת  ַהחֹוֵבׁש  ָהֵאל  ֶזאּוס,  ת  ּבַ ֶהֶלָנה  ּבֹו  ָבה  ָיׁשְ
קֹול: ּבְ ּגֹוֶעֶרת  לֹו  ָאְמָרה  ֵעיֶניָה,  ּנּו  ִמּמֶ ֵהִסיָטה 
ָחָלל, ּבֹו  נֹוֵפל  ָהִייָת  ׁשֶ ַהְלַואי  ָרב,  ִמּקְ "ָחַזְרּתָ 
ָעָבר, ּבֶ ֲעִלי  ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ֶנֶפׁש  ַעז  ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ִנְקָטל 

430
ָאֶרס ֶנֶפׁש  ֲאהּוב  ֶמֶנָלאֹוס  ַעל  ׁשֶ ִהְתהֹוַלְלּתָ  ה  ְוַאּתָ

יֶגּנּו.  ּשִׂ ּתַ ֲחִנית  ּבַ ְוִכי  ָיְדָך,  כַֹח  ּבְ ר  ְגּבַ ּתִ
ָאֶרס ֶנֶפׁש  ֲאהּוב  ּוְלֶמֶנָלאֹוס  ִנית  ֵ ּשׁ ּבַ ֵאפֹוא  ֵצא 

ְלָך: ִהיא  ֲעָצִתי  זֹאת  ִעם  ַאְך  ְלדּו־ְקָרב.  ר  ֶאְתּגָ ַלח  ׁשְ
ָער,  ַהּשֵׂ ִהיר  ּבְ ֶמֶנָלאֹוס  ּבְ עֹוד  ֶרה  ְתּגָ ּתִ ְוַאל  ֲחַדל 

435
ֶקִרי, ּבְ עֹוד  ֵלְך  ּתֵ ַאל  ְוִעּמֹו  ָך  ִלּבְ ַרַהב  ֶאת  ן  ַרּסֵ

ֲחִנית." ּבַ אֹוְתָך  ָיִביס  ֶבר  ַהּגֶ ָלֶבַטח  ֵכן  לֹא  ִאם  ׁשֶ
ִמּלֹוָתיו: ָהיּו  ְוֵאּלּו  ָבֶריָה,  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ִריס  ּפָ

ָלֵתת. ּדִֹפי  י  ּבִ ָלְך  ְוִחְדִלי  י,  ּתִ ִאׁשְ י,  ּבִ ְנְזִפי  ּתִ ָנא  "ַאל 
ֶמֶנָלאֹוס. ָעַלי  ַבר  ּגָ ָאֶתָנה  ִסּיּוַע  ּבְ ַהּיֹום 

440
נּו. ְלִצּדֵ ָהֵאִלים  ִיְהיּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ אֹותֹו  ַאְכִריַע  עֹוד 

ר, ִנְתַמּסֵ ְוָלַאֲהָבה  ה,  ּטָ ַלּמִ ֵאַלי  ּבֹוִאי  ַאְך 
יֹוֶקֶדת, ּכֹה  ֲאָוה  ּתַ י  ָיַדְעּתִ לֹא  ה  ַעּתָ ַעד  ֵמעֹוָלם 
ֶקֵדמֹון  ִמּלָ אֹוָתְך  י  ָחַטְפּתִ ּבֹו  יֹום  אֹותֹו  לֹא  ַאף 
ְפָרׂש, ַהּמִ ְזִריַזת  ִפיָנה  ּסְ ּבַ ְוִהְפַלְגנּו  אָוה  ַהּנָ ָהִעיר 
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445
ּכֹוְרִכים. ֵנינּו  ׁשְ ֶאת  ְוָהֶעֶרׂש  ׁשּוָקה  ַהּתְ ָהִאי,  ְקָרָנֶאה  ּבִ
ֶטת." ּפֹוׁשֶ י  ּבִ ְמתּוָקה  ה  ְוֶחְמּדָ ה  ַעּתָ ם  ּגַ יְך  ֲאַהְבּתִ ָאז  ּכְ

ַאֲחָריו ָרה  ּגְ ּפִ לֹא  ּתֹו  ְוִאׁשְ ב  ּכָ ִמׁשְ ַעל  ְוָעָלה  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ַנִים. ְ ַהּשׁ ַיַחד  ּבְ ְכבּו  ׁשָ ף  ְמֻגּלָ ׁש  ְרּגָ ּדַ ַעל  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

ָהמֹון, ּבֶ ִמְתרֹוֵצץ  ָעה  ּתָ ֶפֶרא  ּכְ מֹוהּו  ּכָ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ַאְך 

450
ָהֵאִלים. מּות  ּדְ ן  ּבֶ ַאֲחֵרי  ר  ּתָ ַסְנֶדר,  ָאֶלּכְ ַאַחר  ׁש  ְמַבּקֵ

ִרית ּבְ ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ְולֹא  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ין  ִמּבֵ ִאיׁש  ֲאָבל 
ַסְנֶדר. ָאֶלּכְ ֶנֱעַלם  ְלֵהיָכן  לֹו  לֹוַמר  ָיָדיו  ּבְ ָהָיה  לֹא 

ַאֲהָבה,  ֵמרֹב  ירֹו  ַמְסּתִ אי  ַוּדַ ּבְ ָהָיה  לֹא  ָיַדע  לּו 
חֹר. ׁשָ ָמֶות  ּכְ מֹוהּו  ּכָ ם,  ּלָ ּכֻ ַעל  ָהָיה  ֶנֶפׁש  נּוא  ׂשְ י  ּכִ

 455
ָהָרם: ֶלְך  ַהּמֶ ָאָגֶמְמנֹון  ֲאֵליֶהם  ר  ְוִדּבֵ ָקם  ָאז 

ְרָדִנים, ַהּדַ ם,  ְוַאּתֶ ִריְתֶכם  ּבְ ֵני  ּבְ ֵאַלי,  ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ יבּו,  "ַהְקׁשִ
ָאֶרס. ֶנֶפׁש  ֲאהּוב  ֶמֶנָלאֹוס  ּדּו־ְקָרב  ּבַ ַהּיֹום  ַח  ִנּצֵ

אֹוְצרֹוֶתיָה,  ְוֶאת  יבּו  ֵהׁשִ ָהַאְרִגיִבים  ת  ּבַ ֶהֶלָנה  ֶאת 
ְוָיאֹות ָראּוי  מּול  ּגְ ִהְפִקידּו,  ָיֵדינּו  ּבְ ּוִפּצּוי 

460
ילּו." ּכִ ְוַיׂשְ ֵיְדעּו  ְלַמַען  ִאים,  ַהּבָ ַהּדֹורֹות  ְלטֹוַבת 

ָהָאָכִאים. ִלְדָבָריו  ְוֵהִריעּו  ר,  ּבֵ ּדִ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ זֹאת  ּכָ

��
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ֵהֵסּבּו ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ּוְלִצּדֹו  רֹום  ַהּמָ ֵאֵלי  ֶנֶאְספּו 
מֹוֶזֶגת,  ה  ֶהּבֶ ָלֶהם  ֶנְקָטר  ָהב.  ַהּזָ ת  ִרְצּפַ ַעל  ה  ּתֶ ְלִמׁשְ
ֵמִרים ֵרֵעהּו  ֶאל  ִאיׁש  ָהב  ַהּזָ ִביֵעי  ּגְ ֶאת  ְלכּות,  ַהּמַ ת  ּבַ

ַחת. ִמּתַ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִעיר  ּבְ ָטם  ַמּבָ נֹוֲעִצים  ְוַהּכֹל 

5
ל, ְלַהּתֵ ׁש  ּקֵ ּבִ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֶהָהָדר  ת  ַרּבַ ֶהָרה  ּבְ

ָאְמרֹו: ּבְ אֹוָתּה  ִהְקִניט  ְך  ּכָ ַלֲעקֹץ,  רֹות  ִמְתּגָ ים  ּוְבִמּלִ
ַאְטֶרְוס, ן  ּבֶ ֶמֶנָלאֹוס  ַיד  ּבְ ַע  ְלַסּיֵ ִנְזֲעקּו  ֵאלֹות  י  ּתֵ "ׁשְ

ְלקֹוָמִנית,  ַהּלַ ְוָאֶתָנה  ַאְרִגיִבים  ֶבט  ֵ ִמּשׁ ֶהָרה 
ֵמָרחֹוק?  ּבֹו  ְטָנה  ּבֵ ּתַ ַאְך  ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ ִאם  ָכְך  ּבְ ַמה  אּוָלם 

 10
ַאְפרֹוִדיֶטה  יָחה  ּגִ ַמׁשְ ּה  ּלָ ׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ ַעל  ָתן,  ְלֻעּמָ

ְלֶרַגע.  ּנּו  ִמּמֶ סּור  ּתָ לֹא  ת־ְצחֹוק,  ּבַ ַהחֹוֶבֶבת  ָהֵאָלה 
טּוַח. ּבָ ֶות  ִמּמָ יָעה  הֹוׁשִ אֹותֹו,  יָלה  ִהּצִ ֶזה  ה  ִהּנֵ
ָרב,  ּקְ ּבַ ַח  ִנּצֵ ָאֶרס  ֶנֶפׁש  ֲאהּוב  ֶמֶנָלאֹוס  ָאְמָנם 
ם. ְלַסּיֵ ָהִעּמּות  ֶאת  ָהֵכיַצד  ִלְפסֹק  ָעֵלינּו  ַאְך 

15
ָחְרָמה? ּוִמְלֶחֶמת  ָמֶות  ְנַאת  ׂשִ ְלחֹוֵלל  ֲהָנׁשּוב 

ים?  ָהַעּמִ ֵני  ׁשְ ֶאת  ִנְקׁשֹר  ְיִדידּות  ְבִרית  ּבִ א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
ים, ֻסּבִ ַהּמְ ֵעיֵני  ּבְ ֲעִדיָפה  ְרֵאית  ַהּנִ ָהֵעָצה  זֹו  ִאם 

ֶביָה,  יֹוׁשְ ּבְ ע  ִנְפּגַ לֹא  ִריָאמֹוס,  ּפְ ֶקֶרת  ּה  ּנָ ּכַ ַעל  ֵאר  ָ ּשׁ ּתִ
ׁשּוב." ּתָ ֶמֶנָלאֹוס  ֶאל  ָהַאְרִגיִבים  ת  ּבַ ְוֶהֶלָנה 

20
ָרְטנּו. ַיַחד  ם  ּגַ ְוֶהָרה  ָאֶתָנה  ַאְך  ר,  ּבֵ ּדִ ֶזאּוס  ְך  ּכָ

ְרָענּות. ּפֻ רֹוְקמֹות  ְטרֹוָיה  ַעל  ִים,  ּתַ ְ ַהּשׁ ֵהֵסּבּו  ו  ַיְחּדָ
ֶנת  ּוְמַרּסֶ ָבה  ָיׁשְ ּדֹוֶמֶמת  ַמִים,  יָה  ּפִ ָאה  ִמּלְ ָאֶתָנה 

ֶהָרה ַאְך  ָאִביָה,  ֶזאּוס  ַעל  ַעם  ַהּזַ ֶאת  ּה  ִלּבָ ּבְ
ְרעֶֹמת: ַהּתַ קֹול  ּבְ ְרָצה  ּפָ יָה  ּוִמּפִ רּוָחּה  ּבְ ָעְצָרה  לֹא 
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25
ִפיָך? ּבְ ׁשֶ ים  ּלִ ַהּמִ ָהיּו  ֶמה  ַרֲחִמים,  ֲחַסר  ְקרֹונֹוס  ן  "ּבֶ

ָיד? ְמִחי  ּבִ ִלְמחֹות  ְרצֹוְנָך  ּבִ ֵבד  ַהּכָ ֲעָמִלי  ֶאת  ְוִכי 
ֶרְך, ּפָ ּבַ י  ֶהֱעַבְדּתִ סּוַסי  ֶאת  ְוא?  ָ ַלּשׁ י  ְעּתִ ִהּזַ ַהֻאְמָנם 

ְיָלָדיו.  ְוֶאת  ִריָאמֹוס  ּפְ ֶאת  ּבֹו  ְלַהְכִרית  ָצָבא  י  ְסּתִ ּיַ ּגִ
ַח." ּבֵ ְנׁשַ ָעְלָך  ּפָ נּו  ּלָ ּכֻ לֹא  ְואּוָלם  ְרצֹוְנָך,  ּכִ ה  ֲעׂשֵ

30
ַזַעם: ּבְ ָבֶריָה  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֶהָעִבים  לֹוֵכד  ֶזאּוס  ֲאַזי 

ּוָבָניו? ָהָרם  ִריָאמֹוס  ּפְ ָמדֹון,  ת  ֵאׁשֶ ָלְך,  עֹוְללּו  ָבר  ּכְ "ַמה 
ֶאת ה  ִמְתַאּוָ ַאּתְ  י  ּכִ ַיַען  עֹוְררּו  ֲחָמֵתְך  ה  ּמֶ ּבַ

ְלָעָפר? ים  ָלׂשִ ִאיְליֹון,  ֶאת  א,  ַהּגֵ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִמְבַצר 
ָעֶריָה, ּוׁשְ ָהִעיר  חֹומֹות  ֶאת  ַלְחצֹות  כֵֹחְך  ּבְ ָהָיה  לּו 

 35
ֶלְך,  ַהּמֶ ֵני  ּבְ ְוֶאת  ִריָאמֹוס  ּפְ ֶאת  אי  ַוּדַ טֹוֶרֶפת  ָהִיית 

יָעה. ּבִ ַמׂשְ ֵטרּוֵפְך  ְוָכְך  ם,  ּלָ ּכֻ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶאת  ְוֵכן 
ָהִריב ׁשֶ רֹוֶצה  י  ֵאיֶנּנִ ְואּוָלם  ְרצֹוֵנְך,  ּכִ י  ֲעׂשִ
ִמיד. ּתָ ּוְלִמְלֶחֶמת  יֵנינּו  ּבֵ ְלַמֲחלֶֹקת  ָיִביא 

ְך: ְעּתֵ ּדַ ָעָליו  ִני  ּתְ ְוַאּתְ  ַבר־ָמה,  ּדְ ָלְך  אַֹמר  עֹוד  זֹאת  ְוִעם 

 40
ָעָפר,  ַעד  ְלַהְכִחיד  ִעיר  ְרצֹוִני  ּבִ ַיֲעֶלה  ִאם  ְוָהָיה 

ְלָהֵגן, ּתְ  ׁשְ ּקַ ּבִ ְוָעֶליָה  ְיָקִרים  ְך  ְלִלּבֵ ֶביָה  ְויֹוׁשְ
ן. ְלַרּסֵ י  ׁשִ ַבּקְ ּתְ ָנא  ַאל  י  ְוִקְצּפִ ָיִדי  ּבְ ְמִחי  ּתִ ַאל 

ְמָמֶאֶנת.  רּוִחי  ֲאִפּלּו  ָלְך,  ר  ְמַוּתֵ ֲאִני  ם  ּגַ זֹאת  ּבָ ְך  ּכָ
ָהָרִקיַע, ּכֹוְכֵבי  ְוַתַחת  ָאֶרץ  ּבָ ׁשֶ ֶהָעִרים  ל  ִמּכָ

45
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ִאיְליֹון  ֶאת  נּו,  ּכְ ִיׁשְ מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ֶהן  ּבָ

ב, ַהּסָ ִריָאמֹוס  ּפְ ֶאת  ּוָבּה  ן,  ּלָ ִמּכֻ ד  ְמַכּבֵ ֲאִני 
ְלֶמְרָחק. ְלָהִטיל  ֲחִנית  יִטיב  ַהּמֵ ַעּמֹו  ֶאת  ְוֵכן 

ַח,  ִמְזּבֵ ַעל  ָחַסר  לֹא  ִלְכבֹוִדי  ן  ָקְרּבָ ּה  ּבָ ֵמעֹוָלם 
ִלְכבֹוֵדנּו." ְלָחן  ַהּפֻ ִסְמֵלי  ַיִין,  ְולֹא  ים  ַחּיִ ַעל  ּבַ לֹא 
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50
ָהֵעיַנִים:  ָרַמת  ִביָרה  ַהּגְ ֶהָרה,  לֹו  יָבה  ֵהׁשִ ֲאַזי 

ָאֶרץ:  ּבָ ׁשֶ ָריֹות  ַהּקְ ל  ִמּכָ ִלי  רֹובֹות  ַהּקְ ָעִרים  ֵהן  לֹוׁש  "ׁשָ
ַהחּוצֹות.  ַרֲחַבת  ִמיֶקֶנה  ְוֵכן  ְרָטה  ּוְסּפַ ַאְרגֹוס 

זֹאת, ּכָ ָעֶליָך  ה  ְמַצּוֶ ַעם  ַהּזַ ִאם  ן,  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ ֶאת  ַהְחֵרב 
ֵאֵלְך.  לֹא  ָך  ִעּמְ ּוְבֶקִרי  ֲעֵליֶהן,  ָאֵגן  לֹא  ֲאִני 

55
אּוַכל לֹא  י,  ִלּבִ ּבְ ֵאיָבה  ָאְבָדָנן  ית  ַיּצִ ֲאִפּלּו  י  ּכִ

י. ּדַ ִלי  ּבְ ַעד  י  ּלִ ֶ ִמּשׁ אֹוְנָך  ַרב  ֵהן  י  ּכִ ַעְדָך  ּבַ ַלֲעצֹר 
ְוַהּטַֹרח. ֲעָמִלי  ְלִטְמיֹון  ֵיְרדּו  לֹא  זֹאת  ְוִעם 

מֹוָך, ּכָ מֹוִני  ּכָ ַמֲעָמִדי  ּבְ ָאנִֹכי,  ֵאָלה  ֲהֵרי  ׁשֶ
ן  ּכֵ ְוַעל  ִזּמֹות  ַהּמְ חֹוֵרׁש  ְקרֹונֹוס  ְלַיְלֵדי  ֲאִני  כֹוָרה  ּבְ

60
ֶזאּוס,  ת  ֵאׁשֶ ַלּכֹל  ּוְבנֹוָסף  ָאנִֹכי  ֵאִלים  ַרע  ִמּזֶ

ָלנּו מּוָטב  ן  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ָהַאְלָמֶות.  ֵני  ִמּבְ ָהִראׁשֹון 
ָאנִֹכי, ּוְלָך  ה  ַאּתָ ִלי  ָלֶזה,  ֶזה  ר  ְלַוּתֵ ו  ַעְכׁשָ

ֵהם. ם  ּגַ מֹונּו  ּכָ ַיֲעׂשּו  ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ָהֵאִלים  ַאר  ּוׁשְ
ָהֱאלִֹהית ַעל  ה  ְוַצּוֵ ַמֵהר  ָאֶתָנה  ַעל  ה  ְוַעּתָ

65
ַחִיל, ֵני  ּבְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְוֶאל  ָלבֹוא  ָהָאָכִאים  יסֹות  ּגֵ ֶאל 

ָהַאְרִגיִבים ׁשּורֹות  ֶאת  ִלְתקֹף  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶאת  ִסית  ּתָ ְלַמַען 
ְרתּו."  ּכָ ׁשֶ ִרית  ַהּבְ ֶנֶדר  ֶאת  ְלָהֵפר  ִראׁשֹוִנים  ּוְבָכְך 
ָלּה. ֶהֱאִזין  מּוָתה  ַהּתְ ּוְבֵני  ָהֵאִלים  ַוֲאִבי  ָרה  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

ֵלאמֹר: ף  ַהְמֻכּנָ ָברֹו  ּדְ ָאֶתָנה  ֶאל  ר  ּגֵ ׁשִ ְוֵתֶכף 

70
רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ַמֲחֵנה  ְוֶאל  ָהָאָכִאים  יסֹות  ּגֵ ֶאל  "ַמֲהִרי 
הָאָכִאים,  ְצָבא  ֶאת  ִלְתקֹף  ָהִסיִתי  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְוֶאת 

ִרית." ַהּבְ ֶנֶדר  ֶאת  ְלָהֵפר  ִראׁשֹוִנים  ִיְהיּו  ְלַמַען 
ְנָאה. ַהּשִׂ ֵאׁש  ֶאת  ה  ִלּבָ ָאֶתָנה  ל  ׁשֶ ּה  ִלּבָ ּבְ ְדָבָריו  ּבִ

ָהָאֶרץ. ַעל  ָנֲחָתה  ָקה,  ִזּנְ ָהאֹוִליְמּפּוס  רֹוֵמי  ִמּמְ ד  ִמּיָ
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75
ִזּמֹות, ַהּמְ חֹוֵרׁש  ְקרֹונֹוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ית  ִהּצִ ׁשֶ ּכֹוָכב  מֹו  ּכְ

לֹוֲחִמים, ְלֵגיסֹות  ִסיָמן  ָים,  ֵלב  ּבְ ן  ְלַסּפָ אֹות  ְוהּוא 
ִביבֹו, ִמּסְ ִפים  ְרׁשָ יז  ּתִ ַהּמַ ַהּזֹוֵהר  ַהּכֹוָכב 

ָאֶרץ ּבָ נֹוֶחֶתת  זֹוֶהֶרת,  ּדֹוָאה,  ָאֶתָנה  מֹוהּו  ּכָ
ִאים, ּתָ ִמׁשְ ּה  ּבָ יטּו  ִהּבִ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ָיסֹות,  ַהּגְ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ

 80
רֹוָיאִנים. ַהּטְ י  ּוָפָרׁשֵ ָהָאָכִאים  ׁשֹוק  ִמְצַחת  י  חֹוְבׁשֵ

ֵרֵעהּו: ּבְ טֹו  ַמּבָ נֹוֵתן  עֹודֹו  ּבְ ר  ּבֵ ּדִ ַחִיל  ן  ּבֶ ְך  ּכָ
א ּמָ ׁשֶ אֹו  ְקָרבֹות,  ל  ׁשֶ ה  ֲהֻמּלָ ְתחֹוֵלל,  ּתִ ָחְרָמה  "ִמְלֶחֶמת 

ים, ּצִ ַהּנִ ַמֲחנֹות  ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ֶזאּוס  ִיְקׁשֹר  ַאֲחָוה  ל  ׁשֶ ְבִרית  ּבִ
ִמְלָחמֹות." ַהְמחֹוֵלל  ְוהּוא  ָאָדם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  הּוא  ַרק  י  ּכִ

85
ָהָאָכִאים. ּוְכמֹוָתם  ְטרֹוָיה  ֵני  ִמּבְ לֹוֲחִמים  רּו  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

ָלאֹודֹוקֹוס, ְדמּות  ּבִ ָאֶתָנה  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ָאה  ּבָ ָאז 
ְלֶמְרָחק. ְלָהִטיל  ֲחִנית  יִטיב  ַהּמֵ ַאְנֶטנֹור,  ן  ּבֶ הּוא 

ָהֵאִלים. מּות  ּדְ ן  ּבֶ ַהּלֹוֵחם  ִהיא,  ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ְנָדרֹוס  ּפַ ַאַחר 
ַחת, ִלְבִלי  ֶהָעׂשּוי  ִליָקאֹון  ן  ּבֶ ָהִאיׁש,  ֶאת  ָמְצָאה 

90
ָמֵגן  ּבְ אֹוֲחִזים  ְמסּוִרים  ְגָיסֹות  ּבִ ף  ֻמּקָ הּוא  ב  ִנּצַ

ה.  ֵהּנָ ַעד  ָהֵאיֶסּפֹוס  ֵמחֹוֵפי  ַאֲחָריו  ָהְלכּו  ׁשֶ
ִמּלֹוֶתיָה: ָנף  ּכָ נֹות  ּבְ ָהיּו  ָרה,  ְוִדּבְ ֵאָליו  ִהיא  ָקְרָבה 

ַעם?  ַהּפַ זֹו  ְולּו  קֹוִלי  ּבְ ָהַעז,  ִליָקאֹון  ן  ּבֶ ַמע,  "ֲהִתׁשְ
ֶמֶנָלאֹוס, ּבְ ת  ׁשֶ ִמּקֶ ֵחץ  ְוִתיֶרה  ֱאזֹר  ּתֶ עֹז  ִאם 

 95
ל. ְלַהּלֵ ְמָך  ׁשִ ֵיֵצא  ם  ּגַ רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ֵלב  ֶאת  ְצִהיל  ּתַ ם  ּגַ

ֶלְך ַהּמֶ ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ִיְהֶיה  ְבֲחָך  ׁשִ ּיֹאַמר  ׁשֶ ָהִראׁשֹון 
א. ּוְלֵעּלָ א  ְלֵעּלָ ְפָרס  ּבִ ה  ְזּכֶ ּתִ ָלֶבַטח  ּנּו  ּוִמּמֶ

ִיְרֶאה  ֶבר  ַהּגֶ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶמֶנָלאֹוס  ֶאת  ׁשֶ י  ּדַ ֲהלֹא 
יָך.  ִחּצֶ ּבְ ח  ְמֻפּלָ ָחֵזהּו  ַהּמֹוֵקד,  ֵאׁש  ּבְ עֹוֶלה 
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100
ם,  ֵ ַהּשׁ ְידּוַע  ַאְטֶרְוס  ֶבן  ּבְ ר  ּגֵ ׁשַ ּתְ ֵחץ  ֶטֶרם  ּבְ ַאְך 
א,  ׂשָ ֶנֶדר  ּתֹו,  ַקׁשְ ּבְ ַהּנֹוָדע  יָקֶגִני,  ַהּלִ ָאּפֹולֹו  ֶאל 

ים,  ָבׂשִ ַהּכְ יַטב  ִמּמֵ לֹו  ֲעֶלה  ּתַ ְמפָֹאר  ן  ָקְרּבָ י  ּכִ
ֶזֵלָאה."  ַהּקֶֹדׁש  ִקְרַית  ִהיא  יְתָך,  ּבֵ ֶאל  ׁשּוב  ּתָ ְלֵעת  זֹאת 

ִסיל. ַהּכְ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֶאת  ל  ּדֵ ְלׁשַ ָיָדּה  ּבְ ְוָעָלה  ָרה  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

105
ֶרא, ּפֶ ֵאיל  ְרֵני  ִמּקַ ֲעׂשּוָיה  ה,  טּוׁשָ ַהּלְ ּתֹו  ַקׁשְ ֶאת  ַלף  ׁשָ

ה  ּנָ ִמּמֶ לֹו,  ָטַמן  ַמְלּכֶֹדת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָצד  אֹותֹו  ָעָבר  ּבֶ
ָחֵזהּו,  ּבְ ַגע  ּפָ ר  ַהְיׁשֵ ֶסַלע,  ִמּצּוק  ק  ִזּנֵ ָהַאִיל  ֵעת 

ּבֹו. ּגַ ַעל  ְוָנַחת  ל  ְלּגֵ ִהְתּגַ ַהּצּוק,  ִמן  ָנַפל  ֶזה 
ֶטַפח.  ר  ה־ָעׂשָ ָ ּשׁ ׁשִ ן  ָאְרּכָ ְרַנִים  ַהּקַ רֹאׁשֹו  ֵאר  ּפְ

110
ְלִתְפֶאֶרת, ר  ְוִעּטֵ ׁש  ִלּטֵ ְרַנִים  ַהּקַ זּוג  ֶאת  ן  ָאּמָ ַרב 

ֶניָה. ּפָ ֶאת  ָזָהב  ּבְ ָצַרף  ם  ּגַ ִהְתִקין,  ֶלֶמת  ֻמׁשְ ת  ֶקׁשֶ
יַח,  ִהּנִ ָהָאֶרץ  ַעל  ָזִהיר  ְנָדרֹוס  ּפַ תּוָחה  ַהּמְ ּתֹו  ַקׁשְ ֶאת 

א, נֹוׂשֵ ַחִיל  ן  ּבֶ ל  ּכָ ָמִגּנֹו  ֵמֵרָעיו,  אֹותֹו  יפּו  ִהּקִ
ָעָליו,  ָיעּוטּו  ְקָרב  ֱאֵלי  ים  ׂשִ ַהּשָׂ ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ן  ּפֶ

115
ָרבֹות.  ַהּקְ ִאיׁש  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶמֶנָלאֹוס  ֻיְכַרע  ֶטֶרם  ּבְ זֹאת 

ה, ּנָ ִמּמֶ ֵחץ  ַלף  ְוׁשָ ֵהִסיר  תֹו  ּפָ ַאׁשְ ִחּפּוי  ֶאת  ֲאַזי 
ּתֶֹפת. ֵאב  ּכְ חֹוֵלל  ּתְ ִגיָעתֹו  ּפְ ה  ּוְמֻנּצֶ תּול  ּבָ ֵחץ 

ע ּבַ ְוִנׁשְ תֹו  ִפּלָ ּתְ א  ָנׂשָ ַהֵחץ,  ֶאת  ֵמיָתר  ַעל  ָמַתח 
ּתֹו,  ַקׁשְ ּבְ ַהּנֹוָדע  ָהֵאל  יָקֶגִני,  ַהּלִ ְלָאּפֹולֹו 

120
ים,  ָבׂשִ ַהּכְ יַטב  ִמּמֵ לֹו  ַיֲעֶלה  ְמפָֹאר  ן  ָקְרּבָ י  ּכִ

ֶזֵלָאה.  ַהּקֶֹדׁש  ִקְרַית  ּבְ יתֹו  ּבֵ ֶאל  ָיׁשּוב  י  ּכִ ְלֵעת  זֹאת 
ׁשֹור, יד  ִמּגִ ֵמיָתר  ּבְ רּוָכה  ַהּדְ ּתֹו  ַקׁשְ ֶאת  ָנַטל  ָאז 

ֶתר, ַהּיֶ ַעל  ַהֵחץ  ֶאת  ָנַתן  ָמַתח,  כַֹח  ּבְ ָחֵזהּו  ֶאל 
ל, ַמְעּגָ ְלצּוַרת  ָחה  ִנְמּתְ ִפיָלה  ַהּנְ ּתֹו  ַקׁשְ זֹו  ּוְלֵעת 
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125
ַמְעָלה  ק  ִזּנֵ ַהֵחץ  יָתר,  ַהּמֵ ְוָנַאק  ִריָקה,  ׁשְ קֹול  ַרץ  ּפָ

ָהמֹון. ּבֶ ִלְכרֹת  ׁש  ּקֵ ּבִ מֹו  ּכְ נֹוֵקב  ַהב  ַהּלַ חֹד  ַהֵחץ,  ָטס 
ֶמֶנָלאֹוס, ְמרּו,  ׁשָ ָעֶליָך  רּוִכים  ּבְ ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ֲאָבל 

ִראׁשֹוָנה,  ָבה  ּצְ ּנִ ׁשֶ ָלל  ָ ַהּשׁ ת  ְמֻרּבַ ֶזאּוס  ת  ּבַ זֹו  ְוָהְיָתה 
ְונֹוֵקם,  ַמר  ֵחץ  ַלַהב  ֵני  ִמּפְ ָעֶליָך  ְמגֹוֶנֶנת 

130
ַהּדֹוֶאֶגת ָהֵאם  מֹו  ּכְ ֶניָך  ִמּפָ אֹותֹו  ְוֵהִסיָטה 

תּוָקה. ַהּמְ ָנתֹו  ׁשְ ֶאת  ם  ַהּנָ ָנּה  ִמּבְ ת  ְמָגֶרׁשֶ בּוב  ַהּזְ ֶאת 
ַהּמֶֹתן, ַעל  ָהב  ַהּזָ ְצִמיֵדי  ְלִחּבּור  ַהֵחץ  ֶאת  ה  ַמּטָ

ָהָאָרד. ְרַית  ׁשִ ֶרת  ִנְקׁשֶ ַהֲחגֹור  ֶאל  ּבֹו  קֹום  ַהּמָ
ֶבת,  ַמְחׁשֶ ְמֶלאֶכת  ּבִ ֶהָעטּור  ֲחגֹור,  ּבַ ה  ַהּזֶ ַהּצֶֹמת  ַעל 

135
ׁש, ְמֻפּלָ ּבִ אֹותֹו  ב  ִנּקֵ לּוַח,  ָ ַהּשׁ ַהֵחץ  חֹד  ָנַחת 

– ָהעֹור  ּתֶֹנת  ּכֻ ֶאת  ְוֵכן  ְרָיה  ִ ַהּשׁ ְמלֹוא  ֶאת  ָחַדר 
– ֲחִנית  ל  ׁשֶ ֲחָבָטה  ֵני  ִמּפְ ַהּגּוף  ַעל  ְלָהֵגן  ִיעּוָדּה 

יֹוֵתר, לֹא  אן,  ּכָ ַעד  ַאְך  ִלְגָזִרים.  ְוָקַרע  ַהֵחץ  חֹד  ף  ּסֵ ׁשִ
ה.  ַקּלָ ֶרֶטת  ׂשָ ִאם  י  ּכִ ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ רֹו  ְבׂשָ ּבִ הֹוִתיר  לֹא 

140
ֵהֵחל,  ִלְקלַֹח  חֹר  ׁשָ ם  ּדָ רּוט  ַהּשָׂ ָהעֹור  ִמן  ד  ִמּיָ

ַקְרָיה  אֹו  ֶמאֹוְנָיה  ּבְ ַהּצֹוַבַעת  ה  ָ ְלִאּשׁ דֹוֶמה  ּבְ
סּוִסים. ַעל  ָהַאְפָסר  ְלִעּטּור  ִני,  ׁשָ ּבְ ְנָהב  ׁשֶ ל  ׁשֶ ה  ּסָ ּפִ

ַחְדָרּה  ּבְ אֹותֹו  ין  ְצּפִ ּתַ ִהיא  ַאְך  ּבֹו  צּו  ֶיְחּפְ ים  ַרּבִ
ְסּתֹור, ּמִ ּבַ ה  ְיַחּכֶ ְולֹו  הּוא  נֹוַעד  ֶלְך  ַלּמֶ ַרק  י  ּכִ

145
ַיַחד. ם  ּגַ ֶלְך  ְוַלּמֶ ְך  ָלַרּמָ ִלְפֵאר  ִיְהֶיה  ַוֲאַזי 
ֶמֶנָלאֹוס, ָמן,  ַאְרּגָ ַדם  ּבְ ְיֵרֶכיָך  מּו  ֻהְכּתְ ְך  ּכָ

ֶאה. ַהּנָ ְרסֹל  ַהּקַ ְוַעד  ֲחטּוָבה  ֵרְך  ִמּיָ ֹוֵתת  ַהּשׁ
ַער,  ּוִמּצַ ֵאב  ִמּכְ ִלּבֹו  ַרְך  ָאָגֶמְמנֹון,  ים,  ָהַעּמִ יט  ּלִ ׁשַ
ֵרֵעהּו.  ַצע  ִמּפֶ ַהּקֹוֵלַח  חֹר  ָ ַהּשׁ ם  ַהּדָ ֶאת  ָרָאה  ֵעת 
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150
ָאֶרס, ֶנֶפׁש  ֲאהּוב  ֶמֶנָלאֹוס  ִקְרּבֹו  ּבְ ִהְתַחְלֵחל 
חּוץ, ִמּבַ נֹוְתרּו  ֶרס  ְוַהּקֶ ַהחֹד  י  ּכִ ּנֹוַכח  ֶ ִמּשׁ ַאְך 

ֵאָליו.  ָבה  ׁשָ ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ְורּוחֹו  ְעּתֹו  ּדַ ָבה  ְ ִהְתַיּשׁ
ֶלְך, ַהּמֶ ָאָגֶמְמנֹון  ָידֹו  ּבְ ָנַטל  ֶמֶנָלאֹוס  ַיד  ֶאת 
ִיס: ַהּגַ ל  ּכָ ֶנֱאַנח  ִעּמֹו  ֲאָנָקה,  ַלט  ּפָ רּוַח  ְנֵכה 

 155
ְוִתּפֹל. ָהָיה  ִלְכרֹת  ִרית  ּבְ ָקר,  ַהּיָ ָאִחי  י,  ְעּתִ ּבַ "ִנׁשְ

ָהָאָכִאים. ְזכּות  ַעל  ָרב  ַלּקְ ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ מּול  ָיִחיד  ַלְחּתָ  ִנׁשְ
הּוְפָרה. ַהּקֶֹדׁש  בּוַעת  ׁשְ ְך  ּכָ  , ְעּתָ ִנְפּגַ ְטרֹוָיאִני  ֵחץ  ּבְ ַאְך 

ן ָקְרּבַ ּבְ ְכָרת  ַהּנִ ִרית  ֶנֶדר־ּבְ ְלֵמֵפר  ְמִחיָלה  ְוֵאין 
ֱאמּוִנים. ַיד  ּוְתִקיַעת  ִמְנָחה  ֵיין  ַח,  ִמְזּבֵ ַעל  ְטָלִאים  ם  ּדַ

160
מּוָלם,  ּגְ ֶאת  ם  ּלֵ ׁשִ ֶטֶרם  ָהאֹוִליְמּפּוס  ִרּבֹון  ֲאִפּלּו  ַאְך 

ָהעֶֹנׁש, ַכר  ׂשְ נֹוָרא  ְוִיְהֶיה  ֶלַקח  אֹוָתם  ד  ְיַלּמֵ ָעִתיד  ּבֶ
ים, ְוָנׁשִ ְיָלִדים  י  ַחּיֵ ּבְ מּו,  ּלְ ְיׁשַ יֶהם  ַחּיֵ ּבְ י  ּכִ
ְדָבַרי: ּבִ ָאנִֹכי  ַמֲאִמין  י  ְוַנְפׁשִ ְמאִֹדי  ָכל  ּבְ

ֱחַרב. ּתֶ ָלה  ּכָ ַעד  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ְוִאיְליֹון  ָיבֹוא  יֹום 

165
ֵמיָלה,  רַֹמח  א  הנֹוׂשֵ ִעּמֹו  ֵחד  ִיּכָ ִיּפֹל,  ִריָאמֹוס  ּפְ

רֹום, ּמָ ּבַ ס  ַהּכֵ ַעל  ֹוֵכן  ַהּשׁ ַעְצמֹו,  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ְוֶזאּוס 
ַזֲעמֹו ֲחַמת  ֶאת  ָיִטיל  ֲעֵליֶהם  חֹר  ׁשָ ֵאִגיס  ּבְ

הּו. ַמֲעׂשֵ ִיְהֶיה  לֹא  ְוא  ָ ַלּשׁ ְוָכָזב,  ה  ְרִמּיָ ְלׁשֹון  ַעל 
ְודֹוֵאב, י  ִלּבִ ָחֵרד  ָאִחי,  ֶמֶנָלאֹוס  ְלָך,  ַאְך 

170
ְגזֹר. ּתִ ָיֶמיָך  ֶאת  ְוַהּמֹוְיָרה  ָמְתָך  ִנׁשְ ּתֹוִציא  ן  ּפֶ

ֵמָאה,  ַהּצְ ַאְרגֹוס  ֶאל  ָאׁשּוב  ל  ּפָ ּוֻמׁשְ ְמנָֹאץ  ֲאַזי  י  ּכִ
ָיׁשּובּו, ֵאֶליָה  ד  ּוִמּיָ ָהָאָכִאים  ַאְרָצם  ֶאת  רּו  ִיְזּכְ

ֶחְפָצם  ּכְ ל  ְלִהְתַהּלֵ ִריָאמֹוס  ּוּפְ ְטרֹוָיה  ִלְבֵני  ְמִניִחים 
ַעְצמֹוֶתיָך, ַאְדָמָתם  ּבְ ַיְרִקיבּו  ַאְרגֹוס.  ת  ּבַ ֶהֶלָנה  ּבְ
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175
ר. ֶאְתּגָ ּבָ ֲעמֹד  ּתַ ְולֹא  ָמְתָך  ִנׁשְ ְפַרח  ּתִ ִאם  זֹאת 

רֹוֵמס רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ֵני  ִמּבְ ַחץ  ׁשַ ּוֶבן  ָיבֹוא  יֹום  ֲאַזי 
ַיְכִריז: ֶמֶנָלאֹוס,  ל  ׁשֶ ִקְברֹו  ֶאת  ּסֹות  ַהּגַ ַרְגָליו  ּבְ
ִקּצֹו,  ֶאל  ָיבֹוא  ִמיד  ּתָ ָאָגֶמְמנֹון  ַוֲחרֹון  ְיִהי  'לּו 

ָהָאָכִאים. ְצָבא  ַעל  ד  ּקֵ ּפִ ְוא  ָ ַלּשׁ ֵעת  ַהּזֹאת  ַעם  ַבּפַ ּכְ

180
ְוִעּמֹו ּוַמְפִליג  חֹוֵזר  הּוא  ַהְיָקָרה  ְלַאְרצֹו  ה  ִהּנֵ

הּוא.' ָנַטׁש  ֶמֶנָלאֹוס  ְוֶאת  ָלל,  ָ ִמּשׁ ָהֵריקֹות  ְסִפינֹוָתיו 
ַחי."  ְלָכל  ּבֹק  ִלׁשְ ִלי  ָעִדיף  ה  ַהֶחְרּפָ ַאת  ּוִמּפְ יֹאַמר,  ְך  ּכָ

ָער:  ַהּשֵׂ ִהיר  ּבְ ֶמֶנָלאֹוס  ץ  ְלַאּמֵ ׁש  ּקֵ ּבִ ָיָדיו  ֶאת 
ָהָאָכִאים. ֵגיסֹות  ּבְ עֹוֵרר  ּתְ מֹוָרא  ן  ּפֶ ת  ֵ ִהְתַעּשׁ "ָאִחי, 

185
חּוץ ִמּבַ ָעַלי  ֵהֵגן  י,  ִנְפַצְעּתִ לֹא  ַהֵחץ  ִמן  ֲאנּוׁשֹות 

ח, ּבָ ְמׁשֻ עֹור  ַאְבֵנט  יו  ְוַתְחּתָ א  ְלֵעּלָ ֶהָעׂשּוי  ַהֲחגֹור 
ת." חֹׁשֶ ַהּנְ ָחַרׁש  ל  ׁשֶ ְמַלאְכּתֹו  ֵמָאָרד,  ְרָיה  ִ ַהּשׁ ְוֵכן 

ֶלְך: ְוַהּמֶ ָיסֹות  ַהּגְ יא  ַמְצּבִ ָאָגֶמְמנֹון,  יב  ֵהׁשִ ָבָריו  ּדְ ַעל 
ֶמֶנָלאֹוס. ָקר  ַהּיָ ָאִחי  ְדָבֶריָך,  ּכִ ְיִהי  "לּו 

190
ַצע, ַהּפֶ ֶאת  ִיְבּדֹק  ְלַמַען  ן,  ֲאַזּמֵ א  ְמַרּפֵ ד  ִמּיָ ַאְך 

ֵאב." ַהּכְ חֹור  ׁשְ ֶאת  ִלְמנַֹע  ן,  ִיּתֵ ּבֹו  ּוְתרּופֹות  ַיְחּבֹׁש 
ָהֵאִלים: מּות  ּדְ ן  ּבֶ רֹוז  ַהּכָ יֹוס,  ְלַטְלִתיּבְ ְוָקָרא  ָאַמר 

ָמָכאֹון,  ֶאת  ְלָכאן  ּוְקָרא  יֹוס,  ַטְלִתיּבְ ַרְגֶליָך,  א  ׂשָ ַמֵהר  "ִחיׁש 
לֹו. ִני  ׁשֵ ֵאין  א  ַהְמַרּפֵ יֹוס,  ַאְסְקֶלּפְ ל  ׁשֶ ֲחָלָציו  יֹוֵצא 

195
ָהאֶֹמץ. ַרב  ַהּלֹוֵחם  ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ֶאת  ְוִיְרֶאה  ָיבֹוא 

ם, ׁשָ ֵמֵאי  ֵחץ  ּבְ ּבֹו  ַגע  ּפָ ְמַלאְכּתֹו  ּבִ ִקיא  ַהּבָ ת  ָ ַקּשׁ
ֶבל." ַהּסֵ ְוָלנּו  ל,  ְלַהּלֵ ָזָכה  ִליְקָיה,  אֹו  ְטרֹוָיה  ן  ּבֶ

ַרְגָליו ֶאת  רֹוז,  ַהּכָ ִלְדָבָריו  ַמע  ְוִנׁשְ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ָהָאָרד. י  חֹוְבׁשֵ ָהָאָכִאים  ֲהמֹון  ּבַ א  ְוָנׂשָ ִמֵהר 
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200
ּבֹו  ִהְבִחין  ֵעיָניו,  ּבְ ׁש  ְמַבּקֵ ָמָכאֹון  ַהַחִיל  ן  ּבֶ ֶאת 

ַההֹוְלִכים ֵגן,  ַהּמָ ֵאי  נֹוׂשְ ָיסֹות  ַהּגְ ֲהמֹון  ּבַ ב  ִנּצָ
ַלּסּוִסים.  ְרֶעה  ַהּמִ ָכֵרי  ּבְ ַהּנֹוַדַעת  ִריָקה,  ִמּטְ ִעּמֹו 

ָנַפִים: ּכְ ַעל  ָבָריו  ּדְ ַח  ּלֵ ׁשִ ר,  ְוִדּבֵ ְלִצּדֹו  ֶנֱעַמד 
ָאָגֶמְמנֹון. ְלָך  קֹוֵרא  י  ּכִ יֹוס,  ַאְסְקֶלּפְ ן  ּבֶ י,  ִעּמִ "ּבֹוא 

205
ִלְראֹות.  ָעֶליָך  ׁשֶ ָהִאיׁש  הּוא  ָהָאָכִאים,  יא  ַמְצּבִ ֶמֶנָלאֹוס 

ם, ׁשָ ֵמֵאי  ֵחץ  ּבְ ּבֹו  ַגע  ּפָ ְמַלאְכּתֹו  ּבִ ִקיא  ַהּבָ ת  ָ ַקּשׁ
ֶבל." ַהּסֵ ְוָלנּו  ל,  ְלַהּלֵ ָזָכה  ִליְקָיה,  אֹו  ְטרֹוָיה  ן  ּבֶ

ָחֵזהּו. ּבְ ִלּבֹו  ֶאת  ְועֹוֵרר  ר,  ּבֵ ּדִ יֹוס  ַטְלִתיּבְ ְך  ּכָ
ָהָאָכִאים. ׁשּורֹות  ין  ּבֵ חֹוְלִפים  ָהמֹון,  ּבֶ ם  ְרּכָ ּדַ ֶאת  סּו  ּלְ ּפִ

210
ָער, ַהּשֵׂ ִהיר  ּבְ ֶמֶנָלאֹוס  ַכב  ׁשָ ּבֹו  קֹום  ַלּמָ אּו  ּבָ ְך  ּכָ

ֶרג, ּדֶ ָרֵמי  ָיסֹות,  ַהּגְ יֵאי  ַמְצּבִ ֶנֶאְספּו  ּוְסִביבֹו 
ַהֲחגֹור ּוִמן  ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ם  ִקְרּבָ ּבְ ב  ִהְתַיּצֵ

ֶרס,  ַהּקֶ ֶאת  ּוָמדּוד,  קּול  ׁשָ ַלף,  ׁשָ צּוַע  ַהּפָ ַעל  ׁשֶ
ַוֲאַזי  ַהֵחץ,  חֹד  ּדֹוְקָרֵני  ְלָאחֹור  נּו  ְרּכְ ּנִ ׁשֶ ַעד 

215
ַחת  ּתַ ּמִ ׁשֶ ָהעֹור  ַאְבֵנט  ֶאת  ְזִהיר,  ַהּמַ ֲחגֹורֹו  ֵהִסיר 

ת,  חֹׁשֶ ַהּנְ ָחַרׁש  ְצָרָפּה   – ַהּטֹוָבה  ְרָיתֹו  ׁשִ ְוֶאת 
ַהּצֹוֵרב, ַהֵחץ  חֹד  חֹוֵלל   – ַצע  ַהּפֶ ֶאת  ָרָאה  ּוְלֵעת 

א, ַמְרּפֵ ֶצַמח  ּבְ ְוָחַבׁש  ִמּתֹוכֹו  ם  ַהּדָ ֶאת  ָמַצץ 
ָקר.  ַהּיָ ְלָאִביו  ָנַתן  ַעת  ַרב־ּדַ ֵכירֹון  עֹוד  ׁשֶ רּוָפה  ּתְ

220
קֹולֹו, ַרַעם  ּבְ ַהּנֹוָדע  ֶמֶנָלאֹוס,  ל  ְמֻטּפָ עֹוד  ּבְ

ַלֲחִזית, ם,  רֹאׁשָ ַעל  ֵגן  ַהּמָ רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ׁשּורֹות  ָיְצאּו 
ָהָאָכִאים.  ָקם  ִנׁשְ ֶאת  ָחְגרּו  ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ְנכֹוִנים  מּוָלם, 

ְמפָֹהק, רֹוֶאה  ָהִייָת  לֹא  ֲאַזי  ָאָגֶמְמנֹון  ֶאת 
ְקָרב, רּוַח  ֲחַסר  אֹו  ִלים  ּכֵ ֶאל  א  ְחּבָ ַהּנֶ ֵלב  מּוג  לֹא 
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225
ה. ִהּלָ ּתְ ִלְצֵמא  ֶאה  ּיָ ּכַ ִמְלָחָמה  ׁשֹוֵאף  ֶבר  ּגֶ י  ּכִ

ַהּטֹוִבים, ָכיו  ַרּמָ ְוֶאת  ָאָרד  ּבְ ַהּבֹוֵהק  ִרְכּבֹו  ֶאת 
ֵאיִריֶמדֹון  בֹו  ְלַרּכָ ָמַסר  ִפים  ְונֹוׁשְ ִמים  ַהּנֹוׁשְ

יָריֹוס, ּפֵ ל  ׁשֶ ֲחָלָציו  יֹוֵצא  ָהַעז,  טֹוֶלָמיֹוס  ּפְ ן  ּבֶ
הּוא, ּבֹו  ָהֶרַגע  ַעד  ֲעֵליֶהם  מֹר  ִלׁשְ הּו  ְוִצּוָ

230
ָחְרָמה. ִמְלֶחֶמת  ּבְ ֶיֶאְפסּו  ּכֹחֹוָתיו  ָיסֹות,  ַהּגְ יא  ַמְצּבִ

ִיס.  ַהּגַ ַעל  ד  ְלַפּקֵ ָיָצא  ֵאפֹוא  ֶבר  ַהּגֶ ַרְגִלי 
ְקָרב,  ֱאֵלי  הּוט  ַהּלָ ָרָאה,  ָנִאים  ַהּדָ ין  ִמּבֵ ִאיׁש  ּוְלֵעת 

ָיָדיו: ֶאת  ק  ְוִחּזֵ ֶנֱעַצר  ן,  ְמַדְרּבֵ סּוָסיו  ֶאת 
ָרבֹות!  ַהּקְ ֲאַות  ּתַ ָהַאְרִגיִבים,  ֶכם,  ִלּבְ ּבְ ַרְך  ּתֵ "ַאל 

235
ּבֹוְגִדים. ְלֶחֶבר  ָידֹו  ֶאת  יט  יֹוׁשִ לֹא  ָהָאב  ֶזאּוס  י  ּכִ

ִראׁשֹוָנה  בּוָעתֹו  ׁשְ ֵמֵפר  ל  ׁשֶ ֶהָענֹג  רֹו  ׂשָ ּבְ ֶאת 
ְוָאנּו ַמִים,  ָ ַהּשׁ ְלעֹוף  ֶזאּוס  ָהָאב  ן  ִיּתֵ ֶטֶרף 

ים, ָהַרּכִ ַיְלֵדיֶהם  ְוֶאת  אֹות  ַהּנָ ַהּבֹוְגִדים  ְנׁשֹות  ֶאת 
ָנִביא." ְסִפינֹוֵתינּו  ֶאל  ָהִעיר,  ֶאת  ְכּבֹׁש  ּנִ ׁשֶ ְלַאַחר 

240
ָרבֹות,  ַהּקְ ֵמֵאיַמת  סֹוְלִדים  לֹוֲחִמים  ָרָאה  ִאם  ְוָהָיה 
ָהרֹוֵעם: קֹולֹו  ּבְ רֹוְתִחין  ּבְ אֹוָתם  ן  ּדָ זֹוֲעפֹות  ים  ִמּלִ ּבְ

ַאְרִגיִבים, ְוֶנֶפׁש,  ֵלב  ֲעלּוֵבי  ֲחצּוִפים  ְחָדִנים  "ּפַ
ּתֹוֶעה עֶֹפר  ּכְ מֹוֶכם  ּכְ ְנבֹוִכים,  ַעְמדּו  ּתַ ה  ּזֶ ַמה 
יׁשֹור,  ַהּמִ ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ֶהֶרף  ִלי  ּבְ ַהר  ַהּדַ ִמן  ֶהָעֵיף 

245
ְוַהּכַֹח.  ָהעֹז  ּבֹו  לּו  ּכָ י  ּכִ ְותֹוֶהה  ֶנֱעָמד 

ָרב.  ַהּקְ ֶאל  יֹוְצִאים  לֹא  ּבֹוִהים,  ִבים,  ִנּצָ ם  ַאּתֶ מֹוהּו  ּכָ
ִפינֹות ַלּסְ ָסמּוְך  ּבְ רֹוָיאִנים  ַלּטְ ַצּפּו  ּתְ ַהֻאְמָנם 

ַהחֹוף, ְלאֶֹרְך  ַיְרָכַתִים  ֲהדּורֹות  ָהעֹוְגנֹות 
ָידֹו?" ֶאת  ָלֶכם  יט  ְלהֹוׁשִ יֹוִאיל  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ׁשֶ ִתְקָוה  ּבְ
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250
ַחִיל, ֵני  ּבְ ַעל  ד  ּוְמַפּקֵ ְך  ְמַהּלֵ יא,  ְצּבִ ַהּמַ יסֹוָתיו  ּגֵ ָעַרְך  ְך  ּכָ

יַע.  ִהּגִ ֵרָתִנים  ַהּכְ ְצָבא  ֶאל  ָהמֹון,  ּבֶ ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ס  ְמַפּלֵ
ְלִאידֹוֶמֶנאּוס,  ָסִביב  ִבים  ִנּצָ ְנכֹוִנים,  ָרב  ַלּקְ לּו  ַהּלָ

ם  רֹאׁשָ ּבְ ר  ּבַ ֲחִזיר  ְדמּות  ּכִ ָהעֹז,  ַרב  ִלּבֹו  ּבְ ְוֶזה 
ף. ַהְמַאּסֵ ֵחיל  ֶאת  עֹוֵרְך  עֶֹרף  ּבָ ּוֶמְריֹוֶנס  ב,  ִנּצָ

255
ר, אֹׁשֶ ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ֵלב  ְוָרַחב  ָאָגֶמְמנֹון,  ֶהם  ּבָ יט  ַמּבִ

ִאידֹוֶמֶנאּוס: ֶאל  הּוא  ּפֹוֶנה  ְמתּוקֹות  ַבׁש  ִמּדְ ים  ִמּלִ ּבְ
ֶרֶגל, י  ַקּלֵ סּוִסים  ֲעֵלי  ּבַ ָנִאים  ַהּדָ ל  ִמּכָ "אֹוְתָך 

יָך. ַמֲעׂשֶ ַאר  ׁשְ ּבִ ְוִאם  ָרב  ּקְ ּבַ ִאם  אַֹהב,  ִאידֹוֶמֶנאּוס, 
ִזְקֵני  ל  ׁשֶ ַהּבֹוֵהק  ֵייָנם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ַעת  ׁשְ ּבִ ְך  ּכָ

260
ָבר ִמּכְ ֶזה  ן  ּכֵ ׁשֶ ֵדָרה,  ּקְ ּבַ ִנְמָהל  ַמִים  ּבְ ָהַאְרִגיִבים 
ִביַע  ּגְ עֹוד  ָער,  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָהָאָכִאים  ְמָנָתם  ּלּו  ּכִ

י, ּלִ ׁשֶ ְוָכמֹוהּו  ָמֵלא,  ְלָפֶניָך  ב  ִנּצָ ִין  ַהּיַ
ָפֵנינּו. ִמּלְ ָהָרצֹון  ַיֲעֶלה  ְלֵעת  ּנּו  ּתֶ ִנׁשְ ְלַמַען 

ּוְלכַֹח."  ְלאֹון  נֹוַדְעּתָ  ֵעת  ִמים  ַבּיָ ּכְ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ְוֵצא  קּום 

265
ָהעֹז: ַרב  יא  ְצּבִ ַהּמַ יב,  ֵהׁשִ ִאידֹוֶמֶנאּוס  ָבָריו  ּדְ ַעל 
סּור, ַהּמָ ֵרֲעָך  ַאְטֶרְוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֵאר,  ָ ֶאּשׁ "ְלעֹוָלם 

ֵהן. ְלאֹות  י  רֹאׁשִ י  ְנּתִ ְוִהְרּכַ ָעָבר  ּבֶ ְלָך  י  ִהְבַטְחּתִ ְך  ּכָ
ָהָאָכִאים  ין  ִמּבֵ ֲאֵחִרים  ְמִריץ  ּתַ י  ּכִ ְלָך  ָעִדיף 

ְטרֹוָיה,  ְבֵני  ּבִ ּוְלַהּכֹות  ְלַמֵהר  ָער,  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי 

270
ִגיָדָתם, ּבְ ַעל  ְלָמֶות  ְראּוִיים  ִרית  ּבְ ֶנֶדר  ְמִפיֵרי 

ְוִלְתקֹף."  ם  ִעּמָ ִריֵתנּו  ּבְ ֶאת  ְלָהֵפר  ִראׁשֹוִנים  ָהיּו 
ָהְלָאה. ָנה  ּפָ ִמְתרֹוֵנן,  ִלּבֹו  ַאְטֶרְוס  ּוֶבן  ָאַמר,  ְך  ּכָ
ָהָאָיאִסים, ֵני  ׁשְ ֶאל  ּוָבא  ָהמֹון  ּבֶ ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ס  ּלֵ ּפִ

פֹר, ִמּסְ ַרב  ַרְגִלים  ְצָבא  רֹאׁש  ּבְ ָקם  ִנׁשְ ֶאת  ָחְגרּו  ַנִים  ְ ַהּשׁ
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275
צּוק, רֹאׁש  ּבְ צֹאן  רֹוֵעה  ֵעיֵני  ּבְ ְרֶאה  ַהּנִ ָעָנן  ּכְ ְוהּוא 

ָים. רּוַח  ְנֵפי  ּכַ ַעל  ַמֲעָרב  ֲאֵתי  ִמּפַ א  ּשָׂ ַהּנִ
חָֹרה, ׁשְ ֶזֶפת  ּכְ ֵעיָניו  ּבְ ֶהָעָנן  ּדֹוֶמה  ֵמָרחֹוק 

ְמַעְרּבֶֹלת, סּוַפת  ר  ּוְמַבּשֵׂ ָים  ב  ִמּלֵ עֹוֶלה  ֶזה  ְלֵעת 
ָהִרים. ּבֶ ְלִנְקָרה  צֹאנֹו  ֶאת  ְואֹוֵסף  ָהרֹוֶעה  ֶנְחָרד 

280
ָהֵאל, ל  ׁשֶ ִטּפּוָחיו  ֵני  ִמּבְ ָהיּו,  ָהָאָיאִסים  ֵני  ׁשְ ְך  ּכָ

ֵבד, ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ֶאל  נֹוֲהִגים  ַחת  ִלְבִלי  ֲעָלִמים  דּוֵדי  ּגְ
ּוְברַֹמח. ָמֵגן  ּבְ ֵמָעָליו  ְמנֹוֵפף  ַחִיל  ן  ּבֶ ל  ּכָ

הּוא ּוָפָנה  ָיסֹות  ַהּגְ ְלַמְרֵאה  ָצַהל  ָאָגֶמְמנֹון  לב 
ָנַפִים: ּכְ ַעל  ָבָריו  ּדְ ֶאת  ר  ּגֵ ְמׁשַ ֲאַזי,  ָהָאָיאִסים  ֶאל 

285
ָהָאָרד,  חֹוֵגר  ִיס  ַהּגַ ָהַאְרִגיִבים,  יֵאי  ַמְצּבִ ם,  "ַאּתֶ

ְלעֹוֵדד,  ְלַבְבֶכם  ֶאת  אֹו  ְלַצּוֹות  ְלמֹוָתר  ֵניֶכם  ׁשְ ַעל 
ָרב. ַלּקְ ַהַחִיל  ְיֵדי  ֶאת  ץ  ְלַאּמֵ ֵמיִטיִבים  ם  ַאּתֶ י  ּכִ

ָאּפֹולֹו,  ְוַגם  ָאֶתָנה  ה,  ַאּתָ ָאִבינּו,  ֶזאּוס  לּו 
דּוָרה,  ַלּמְ ָהֵאׁש  ְלׁשֹון  ֶאת  ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ֵלב  ּבְ ם  ֵהַפְחּתֶ

290
יָה,  ְחּתֶ ּתַ קֹוֶרֶסת  ֶלָעָפר  ֲאַזי  ִריָאמֹוס  ּפְ ֶקֶרת  ָהְיָתה 

ְוָהַלְך, ָאַמר  ְך  ּכָ ָיֵדינּו."  ּבְ ָלה  ּכָ ֵזֶכר  ְללֹא 
ָיסֹות. ַהּגְ ַאר  ׁשְ ֶאל  ְוצֹוֵעד  ּפֹוֶנה,  ָהָאָיאִסים  ֵמֵחיל 

ילֹוס, ִמּפִ ָהָרהּוט  ַהּנֹוֵאם  ֶנְסטֹור,  ּבְ הּוא  ַגׁש  ּפָ ה  ִחּלָ ּתְ
ק. ְמַחּזֵ ְיֵדיֶהם  ְוֶאת  ַלֲחִזית  ֵרָעיו  ֶאת  ֵמִכין  ֶזה 

295
ְכרֹוְמיֹוס,  ְוַגם  ָהעֹז  ַרב  ָלגֹון  ּפֶ ִביבֹו  ִמּסְ ֶנֶאְספּו 

ָיסֹות. ַהּגְ ד  ְמַפּקֵ יַאס,  ּבִ ְוַגם  ְוַהְימֹון  ָאַלְסטֹור 
ֲחִזית,  ּבַ ְלָפִנים,  יב  ִהּצִ ַהּסּוִסים  בֹות  ֶמְרּכְ רֹוְכֵבי  ֶאת 

– ַחת  ִלְבִלי  ָהֲעׂשּוִיים  ָהַרְגִלים  ֲהמֹון  ֶאת  ֵמָאחֹור 
ָבב, ַהּלֵ מּוֵגי  ָהְלכּו  ֶוְך  ּוַבּתָ  – ָהִעּמּות  ָמעֹז  ֵהם 
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300
ֵהם. ֲחמּו  ִיּלָ ִציאּות  ַהּמְ ִמּכַֹרח   – ֵמְרצֹוָנם  לֹא  ִאם  ְך  ּכָ

ֻקּדֹוָתיו, ּפְ הֹוִריד  ֶרֶכב  ּבָ ַהּנֹוֲהִגים  ַעל  ה  ְתִחּלָ ּבִ
ָהמֹון. ּבֶ ִלְדהֹר  ְוֶטֶרם  ן  ְלַרּסֵ סּוֵסיֶהם  ה  ִצּוָ

ִרְכּבֹו, ּבְ ְולֹא  ִלְבטַֹח  ִלּבֹו  אֶֹמץ  ּבְ ְלִאיׁש  ַאל 
זֹאת, ַיֲעׂשּו  ֲאֵחִרים  ֶטֶרם  ּבְ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ מּול  ֵיֵצא  ַאל 

305
ֲאסֹוֵננּו. ִסיָגה  ַהּנְ ְהֶיה  ּתִ ן  ּפֶ ְלָאחֹור,  ִיּסֹוג  ל  ּבַ ְוִאיׁש 

אֹוֵיב,  ֶבת  ֶמְרּכֶ ּבְ ִיְפּגֹׁש  יֵניֶכם  ּבֵ רֹוֵכב  ִאם  ְוָהָיה 
ָבר. ַהּדָ ְוָיאֹות  ָראּוי  ְך  ּכָ ד,  ִמּיָ רַֹמח  ּבָ הּו  ַיּכֵ

ֲאבֹוֵתינּו, ָעָבר  ּבֶ ְבׁשּו  ּכָ ְוחֹוָמה  ִמְבָצר  ְך  ּכָ ַרק  י  ּכִ
ן." ְמַכּוֵ ָיָדם  ֶאת  ְוָהעֹז  ם  ִלּבָ ּבְ ֵאיָתָנה  רּוָחם 

310
ִיס. ַהּגַ ֶאת  ָרב  ַלּקְ יר  ִהְכׁשִ ֵקן  ַהּזָ ִמְלָחמֹות  ְוִתיק  ְך  ּכָ

ֶבר, ַהּגֶ ֵלב  ָעַלז  ָרָאהּו  ָאָגֶמְמנֹון  יא  ְצּבִ ַהּמַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָנַפִים: ּכְ ַעל  ִמּלֹוָתיו  ָהִאיׁש  ֶאל  ר  ּגֵ ׁשִ ֵמַח  ׂשָ ֲאַזי 

ָך ִלּבְ ְלאֶֹמץ  דֹוֶמה  ּבְ ֵקן,  ַהּזָ י  ְוִאיׁשִ ן  ִיּתֵ "ִמי 
ִנְלֶאה.  י  ְלּתִ ַהּבִ ֶרץ  ּמֶ ּבַ ַרְגֶליָך  ם  ּגַ ְרכֹות  ִמְתּבָ ָהיּו 

315
ָעֶליָך. רֹוֶבֶצת  נּו  ְלֻכּלָ ֶפת  ּתֶ ַהְמׁשֻ ְקָנה  ַהּזִ ַאְך 

ְלָיִמים." ָצִעיר  ה  ְוַאּתָ א  ָנׂשָ ּה  ּבָ ַאֵחר  ֶבר  ּגֶ ַאְך  לּו 
לֹו: יב  ֵהׁשִ ֶרְנָיה,  ּגֶ ִאיׁש  ָרׁש  ַהּפָ ָהָרם,  ֶנְסטֹור  ֲאַזי 

ֵמְרצֹוְנָך יֹוֵתר  ָלֶבַטח  ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ זֹאת,  רֹוֶצה  ָהִייִתי 
י,  ָקַטְלּתִ ֶאֶראּוַתְליֹון  ֶאת  ֶהם  ּבָ ִמים  ּיָ ּבַ ְוִלְחיֹות  ָלׁשּוב 

320
ָלָאָדם. ָהֵאִלים  חֹוְלִקים  ַיַחד  ם  ּגַ ַהּכֹל  ֶאת  לֹא  ַאְך 

ִמים, ּיָ ּבַ א  ּבָ ֲאִני  ְוַהּיֹום  ָצִעיר  ָהִייִתי  ַעם  ּפַ
ֲעֵליֶהם, ד  ֲאַפּקֵ ְוַגם  ֵאר  ָ ֶאּשׁ ָהרֹוְכִבים  ין  ּבֵ ַאְך 

ָזֵקן. ַחִיל  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ְזכּותֹו  זֹו   – ה  ּוְבִמּלָ ֵעָצה  ּבְ מֹוִעיל 
לֹוֵחם ֶעֶלם  ל  ׁשֶ ִאם  י  ּכִ ִהיא  י  ְמַלאְכּתִ לֹא  ַהֲחִנית  ֲהָטַלת 
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 325
ְזרֹועֹו." כַֹח  ּבְ ּובֹוֵטַח  י  ּנִ ִמּמֶ ְלָיִמים  ָצִעיר 

ְוָהְלָאה. ּנּו  ִמּמֶ ָנה  ּפָ עֹוֵלז,  ַאְטֶרְוס  ּוֶבן  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ָהרֹוְכִבים,  ַאּלּוף  ֶטאֹוס  ּפֶ ן  ּבֶ ּפֹוֵגׁש,  ֶמֶנְסֶתאּוס  ֶאת 

ַחִיל, ּוְבֵני  ּבֹוִרים  ּגִ ֲחבּוַרת  ב,  ִנּצַ ָאתּוָנה  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ
ְחּבּולֹות,  ּתַ רֹב  ּבְ ַהּנֹוָדע  אֹוִדיֶסאּוס  ּוְלִצּדֹו 

330
מּוָבס.  י  ְלּתִ ַהּבִ ִיס  ַהּגַ ֶקָפֶלְנָיה,  ִצְבאֹות  יא  ַמְצּבִ

ן ּכֵ ׁשֶ יָעה,  ִהּגִ ֶטֶרם  ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶאל  ָרב  ַהּקְ ַזֲעַקת 
רֹוָיאִנים  ַהּטְ דּוֵדי  ּגְ ָיְצאּו  ה  ַעּתָ ַרק  ִמים  ּדָ ְלִמְלֶחֶמת 

ן  ּכֵ ְוַעל  ֵאר,  ַהּפְ ַרּבֹות  ָהָאָכִאים  בֹות  ֶמְרּכְ ַעל 
ָרב  ַלּקְ ָהָאָכִאים  ֵחיל  ל  ׁשֶ ְלֵצאָתם  ים  ְמַצּפִ ָעְמדּו 

335
ָהִעּמּות. ָיֵחל  ּוְבָכְך  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְצָבא  ֶאת  ְתקֹף  ּיִ ׁשֶ

ָהֶעְליֹון, יא  ְצּבִ ַהּמַ ָאָגֶמְמנֹון  ָרָאה  זֹאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְוָאַמר: ף  ַהְמֻכּנָ ָברֹו  ּדְ ֶאת  ֲאֵליֶהם  ר  ּגֵ ׁשִ זֹוֵעם 

ֶזאּוס,  ל  ׁשֶ ִטּפּוָחיו  ן  ּבֶ הּוא   – ֶלְך  ַהּמֶ ֶטאֹוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  "ּבְ
ְוֶרַוח, ַצע  ּבֶ ַאַחר  רֹוֵדף  ְמִזּמֹות,  ָהרֹוֵקם  ה,  ְוַאּתָ

340
ַחּכּו? ּתְ ְלִמי  ד,  ַהּצַ ִמן  ַעְמדּו  ּתַ ֵלב,  מּוֵגי  ה,  ּזֶ ַמה 

ַהֲחִזית ׁשּורֹות  ּבְ צֹוֲעִדים  ִלְראֹוְתֶכם  ָהָיה  ין  ַהּדִ ִמן 
ַחד! ּפַ ְללֹא  הֹוְלִמים  אֹוֵיב  ּבָ ָרב  ַהּקְ ּוְבַלַהט 

ה ּתֶ ׁשְ ַלּמִ ַמְזִמין  ָהִייִתי  ִראׁשֹוִנים  ֵניֶכם  ׁשְ ֶאת  ֲהלֹא 
ָהָאָכִאים. ְסעּוָדה  ָעְרכּו  ֵקִנים  ַהּזְ ִלְכבֹוד  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

 345
ִין ַהּיַ ִביַע  ּגְ ַעל  ְוֵכן  לּוי,  ַהּצָ ר  ׂשָ ַהּבָ ִנְתֵחי  ַעל 

ם.  ְלַגְמּתֶ ּנּו  ִמּמֶ ֶנֶפׁש  לֹות  ּכְ ַעד  ַבׁש,  ּדְ י  ִמּנִ תֹוק  ַהּמָ
ָהָאָכִאים, דּוֵדי  ּגְ ֶאת  ִלְראֹות  רּו  ַבּכְ ּתְ ֵמָרחֹוק  ה  ַעּתָ ַאְך 

ָהַאְכָזר." ָרב  ַהּקְ ֶאל  ֲחִנית  ּבַ ַהּיֹוְצִאים  ָרה,  ֲעׂשָ ְולּו 
ְוָאַמר: זֹוֵעם  ּבֹו  יט  ִהּבִ ְחּבּולֹות  ַהּתַ ַרב  אֹוִדיֶסאּוס 
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350
ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ יָך,  ּנֶ ׁשִ ֵחיץ  ֶאת  ְרצּו  ּפָ ׁשֶ ים  ּלִ ַהּמִ ָהיּו  "ֶמה 

ָצאנּו  ּיָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֵלב  מּוֵגי  ָהָאָכִאים,  ֵני  ּבְ ַהָאנּו, 
ַהּסּוִסים? ֵפי  ְמַאּלְ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ַעל  ָחְרָמה  ְלִמְלֶחֶמת 

יט, ְלַהּבִ ּתֹוִאיל  ְוִאם  ָבר  ַהּדָ ְלָך  נֹוֵגַע  ִאם 
ַהַחִיל ֵני  ּבְ ֲחִזית  ּבַ לֹוֵחם  ֶטֶלָמכֹוס  ֲאִבי  ֶאת  ְמָצא  ּתִ

355
ָוִריק." ֶהֶבל  ַאְך  ָבֶריָך  ּדְ רֹוָיאִנים.  ַהּטְ י  ָרׁשֵ ּפָ מּול  ֶאל 

ָאָגֶמְמנֹון, יא  ְצּבִ ַהּמַ יב  ֵהׁשִ ָפָתיו  ׂשְ ַעל  ִחּיּוְך  ּבְ ֲאַזי 
ָאְמרֹו: ּבְ ָבָריו  ּדְ ֶאת  יג  ִהּסִ ָקׁשֹות  ּבֹו  ָעַלב  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ְחּבּולֹות, ַהּתַ ַרב  אֹוִדיֶסאּוס  ֶזאּוס,  ן  ּבֶ ָלֶאְרֶטס  ן  "ּבֶ
ָבר, ּדָ ָעֶליָך  ה  ְמַצּוֶ ְוֵאיִני  ָך  ּבְ י  ַעְרּתִ ּגָ לֹא 

360
נֹות, ּוָ ּכַ ֵמיַטב  ּבְ רֹוֵחׁש  ָך  ִלּבְ י  ּכִ ֲאִני  יֹוֵדַע  ֵהן 
ַמֲחלֶֹקת.  יֵנינּו  ּבֵ ְוֵאין  מֹוָך,  ּכָ מֹוִני  ּכָ י  ּכִ ַיַען 

ר. ּוְנַדּבֵ ָנׁשּוב  עֹוד  ֵעת  בֹוא  ּבְ אן,  ּכָ ַעד  ֶהֶרף!  אך 
ָהֵאִלים." אֹותֹו  ְיַכּלּו  י,  ָאַמְרּתִ ֶהֶבל  ַבר  ּדְ ְוִאם 

ֲאֵחִרים. ָיסֹות  ּגְ ֶאל  ּוָפָנה  ַהַחִיל  ֶאת  ָנַטׁש  ָאַמר, 

365
ֶפׁש.  ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ ַרם  ִטיֶדאּוס,  ן  ּבֶ ָמָצא,  יֹוֶמֶדס  ּדְ ֶאת 

ב, ִנּצַ ֶבר  ַהּגֶ ְוסּוִסים  ְרתּומֹות  בֹות  ֶמְרּכָ ְלַצד 
ֶנאּוס.  ָקּפָ ל  ׁשֶ ָהָאִציל  נֹו  ּבְ הּוא  ְסֶתֶנלֹוס,  ּוְלָידֹו 
ָאָגֶמְמנֹון, יא  ְצּבִ ַהּמַ ַער  ּגָ ּבֹו  ד  ִמּיָ ָרָאהּו,  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ְואֹוֵמר: ָבָריו  ּדְ ֶאת  ְדיֹוֶמֶדס  ּבִ ר  ּגֵ ְמׁשַ ָנף  ּכָ ַעל 

370
ִלּבֹו,  אֶֹמץ  ּבְ ַהּנֹוָדע  ַהּסּוִסים  ן  ְמַרּסֵ ִטיֶדאּוס,  ן  "ּבֶ

ַמַעׂש? ְללֹא  ְקָרב  ֵדה  ׂשְ ּבִ יט  ּבִ ּתַ י  ּכִ ְלָבְבָך  ַרְך  ה  ּזֶ ַמה 
ִמְלָחָמה,  רֹוֵדף  ֶבר  ּגֶ ִאם  י  ּכִ ֵלב  מּוג  ִטיֶדאּוס  ָהָיה  לֹא 

ֵבד. ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ָלֵצאת  ַהּטֹוִבים  ֵרָעיו  ין  ּבֵ ִראׁשֹון 
ֶבר, ּגֶ ּבַ י  ּתִ ַגׁשְ ּפָ לֹא  ָאנִֹכי  ֵמֵרָעיו,  רּו  ִסּפְ ְך  ּכָ
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375
ִמים ַהּיָ ַאַחד  ּבְ ָוַמְעָלה.  הּוא  ְכמֹו  ִ ִמּשׁ ָהָיה  ַאְך 

ֶחְבַרת  ּבְ ִאם  י  ּכִ ַחִיל  רֹאׁש  ּבְ לֹא  ָיָצא,  ִמיֶקֶנה  ֶאל 
ֶלֱאסֹף  ׁשּו  ּקְ ּבִ ָיסֹות  ּגְ ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ּפֹולּוֵניקֹוס 

ְלָעָפר. ים  ָלׂשִ י,  ּבָ ּתֶ ַהּקֶֹדׁש,  ִעיר  ּצּוֵרי  ּבִ ְוֶאת 
ׁשּו. ּקְ ּבִ ַנִים  ְ ַהּשׁ ְלַעְצָמם  ה  ִהּלָ ּתְ י  ַרּבֵ ִרית  ּבְ ֵני  ּבְ

380
ְלָסֵרב, ָרצּו  לֹא  ן  ּכֵ ׁשֶ יֶקִנים  ַהּמִ ָבָרם  ּדְ ֶאת  ְמעּו  ׁשָ
ְכִניָתם. ּתָ ׁש  ּבֵ ְוׁשִ ר  ּגֵ ׁשִ ֶנְחָרִצים  אֹותֹות  ֶזאּוס  ַאְך 

ָוָהְלָאה, ה  ּנָ ִמּמֶ ּוָפנּו  י  ְלֶתּבָ ֵאפֹוא  יחֹו  ִהּנִ
ב,  ּוְבֵעׂשֶ סּוף  ְקֵנה  ּבִ בּוָכה  ַהּסְ ָעְצרּו,  ָאסֹוּפֹוס  ִלְגַדת 

ָהָאָכִאים. ְלחּו  ׁשָ ׁשּוב  ִטיֶדאּוס  ֶאת  ַאֵחר  ַיַעד  ְוֶאל 

385
ה ּתֶ ִמׁשְ ּבְ ים  ַרּבִ ַקְדמֹוס  ֵני  ּבְ ּוָפַגׁש  ְלַדְרּכֹו  ָיָצא  ֶזה 

י  ּכִ ַאף  ֵביתֹו,  ּבְ ָעַרְך  ִנים  ַהּפָ ְנׂשּוא  ֶאֶטאֹוְקֶלס  ׁשֶ
ִחיד ַהּיָ ר  ַהּזָ ּבֹו  ָהָיה  ַהּסּוִסים  ן  ְמַרּסֵ ִטיֶדאּוס 

ָקָרא הּוא  ְלָבבֹו,  ַרְך  לֹא  ים  ַרּבִ ַקְדָמִאים  ֶקֶרב  ּבְ
כֹחֹו  ּבְ ְוָגַבר  ִעּמֹו  ָלֶלֶכת  ֶקִרי  ּבְ ָלֶהם 

390
יָטה. הֹוׁשִ לֹו  ָיָדּה  ָאֶתָנה  י  ּכִ ם,  ּלָ ּכֻ ַעל  ָנֵקל  ּבְ

ֲחָמָתם,  ָתה  ִנּצְ ַהּסּוִסים,  ַמְלֵקי  ְדָמִאים  ַהּקַ ֲאָבל 
ָלִאיׁש. ַמְלּכֶֹדת  לֹו  ָטְמנּו  ָהִעיר  ִמן  ֲחָזָרה  ּוְבֵצאתֹו 

ִדים, ְמַפּקְ ֵני  ּוׁשְ ַהֶחֶבר  ֲעָלִמים  ים  ִ ֲחִמּשׁ ָמָנה 
ַאְלָמֶות  ן  ּבֶ מּותֹו  ּדְ ֶבר  ַהּגֶ ַהְימֹון,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  ָמאיֹון, 

395
אֹוטֹופֹונֹוס, ן  ּבֶ הּוא  ּפֹוִליפֹוְנֶטס,   – ָרב  ּקְ ּבַ עֶֹרף  ה  ּוְקׁשֵ

ן. ִזּמֵ ִטיֶדאּוס  ָידֹו  ּבְ ִנְמָהר  ֵקץ  ָלֶהם  ם  ּגַ ְואּוָלם 
ְיָתה,  ַהּבַ ב  ׁשָ ֵמֶהם  ֶאָחד  ַרק  ֶחֶרב,  ְלִפי  ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ָהַרג 

יו. ַחּיָ ֶאת  ֶהֱעִניק  ְלָמאיֹון  ָהֵאִלים,  ְלִמְצַות  ִנְכַנע 
נֹו, ּבְ אּוָלם  ִטיֶדאּוס,  ַאְיטֹוְלָיה,  ִאיׁש  ָהָיה  ֶזה  גֹון  ּכְ
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400
ָרב." ּקְ ּבַ לֹו  ֶוה  ִיׁשְ לֹא  ֶמֶלל,  ְדַבר  ּבִ ֵמָאִביו  טֹוב  ִאם  ם  ּגַ

יב. ֵהׁשִ לֹא  ָהאֹון  ַרב  ּוְדיֹוֶמֶדס  ר  ּבֵ ּדִ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ְך  ּכָ
ֶלְך. ַהּמֶ ל  ׁשֶ ּתֹוָכָחה  ְלִדְבֵרי  ָאְזנֹו  ֶאת  ָרה  ּכָ ִנְכָנע 
ְוָאַמר: ה  ֶהֱחׁשָ לֹא  ה  ִהּלָ ַהּתְ ַרב  ֶנאּוס  ָקּפָ ן  ּבֶ ַאְך 

ָהֱאֶמת ֶאת  ָיַדְעּתָ  ֵהן  ָזִבים,  ּכְ ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ִפיַח,  ּתָ "ַאל 

405
ָהָאבֹות, ֵני  ׁשְ ַעל  ָעִלינּו  ּוְגבּוָרה  עֹז  ּבְ ׁשֶ ָבר,  ִמּכְ ֶזה 

ָעֶריָה ׁשְ ְבַעת  ׁשִ ַעל  נּו  ַבׁשְ ּכָ י  ּבָ ּתֶ ֶאת  ׁשֶ ַדע  ּתֵ ֵהן 
ַהחֹומֹות, עֹז  מּול  יסֹוֵתינּו  ּגֵ מּוָעִטים  ָהיּו  ֲאִפּלּו 
ָהֵאִלים. ְלָמרּות  ָסִרים  ֶזאּוס,  ּבְ ִמְבָטֵחנּו  ִמים  ׂשָ

ִנְמָהר. ַמַעׂש  ּבְ יֶהם  ַחּיֵ ּלּו  ּכִ ֲאבֹוֵתינּו  עֹוד  ּבְ

410
ִלְכבֹוֵדנּו." בֹוָדם  ּכְ ֶאת  ה  ַדּמֶ ּתְ ְוא  ָ ַלּשׁ ַאְך  ן  ּכֵ ְוַעל 

ָהאֹון:  ַרב  ר,  ּבֵ ּדִ יֹוֶמֶדס  ּדְ ְך  ּכָ ָרָעה,  ַעִין  ּבְ ּבֹו  יט  ַמּבִ
ִלְדָבִרי, ָאְזְנָך  ּוְכֵרה  ָקר,  ַהּיָ ֵרִעי  יָך,  ּפִ ֶאת  "ְנצֹר 

ָיסֹות ַהּגְ רֹוֵעה  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ְבֵרי  ּדִ ַעל  י  ִלּבִ ּבְ ִטיָנה  ֵאין 
ָהָאָכִאים,  ֵחילֹות  ּבְ ְלעֹוֵרר  ָרב  ַהּקְ ַלַהט  ֶאת  ֶהָחֵפץ 

415
ָיִביסּו,  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֶאת  ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ִאם  ֲהֵרי  ׁשֶ

ל. ְלַהּלֵ ֵיֵצא  מֹו  ׁשְ ּפֹל,  ּתִ ַהּקֶֹדׁש  ֶקֶרת  ְוִאיְליֹון 
ֵאת. ׂשְ ְללֹא  ְיגֹונֹו  ִיְהֶיה  יּוְבסּו,  ָהָאָכִאים  ִאם  ַאְך 

ָרב."  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ֶאל  ָלֵצאת  ֶרַגע  ן  ּבִ ֵנינּו  ׁשְ ַעל  ּוְלִפיָכְך 
ָהָאֶרץ. ֶאל  ֵמִרְכּבֹו  ק  ִזּנֵ ֲחגֹורֹו  ּוִבְמלֹוא  ָאַמר 

420
ָהָאָרד  ְרַית  ׁשִ ִמיָעה  ִהׁשְ ֵאיִמים  ְצִליל  ְלֵטל,  ִמּטַ ּוְבעֹודֹו 

ְלקֹוָלּה.  ֶנְחָרד  ָהָיה  ֵלב  ַעז  ם  ּגַ ָחֵזהּו.  ּבְ ׁשּוָרה  ַהּקְ
ַהחֹוף, מּול  חֹוָמה  ּכְ ַהּגֹוֶאה  ַנְחׁשֹול  מֹו  ּכְ ַוֲאַזי 

ַסַער, ּבְ ּבֶֹלת  ְלׁשִ ִנְסָחף  ל,  ִמְתַעְרּבֵ ל  ּגַ ַאַחר  ל  ּגַ
ַוֲאַזי א  ִמְתַנּשֵׂ ּגֹוֵלׁש,  ָים,  ב  ִמּלֵ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ עֹוֶלה 
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רֹאׁשֹו ֶאת  ּוֵמִרים  ב  ׁשָ ַרַעם,  קֹול  ּבְ ץ  ִמְתַנּפֵ ַהחֹוף  ֶאל 

ָלָאֶרץ. לּוַח  ַהּמָ ִקְצּפֹו  ֶאת  יז  ַמּתִ ְורֹוֵתַח 
ָנִאים, ַהּדָ יסֹות  ּגֵ ָנעּו  ם  ַהּיָ ַעל  ים  ּלִ ּגַ מֹו  ּכְ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

– דּוִדים  ַהּגְ ֵדי  ּוְמַפּקְ ָחְרָמה,  ְלִמְלֶחֶמת  ִזים  ֶנְחּפָ
ְדָמָמה, ּבִ צֹוֵעד  ִיס  ַהּגַ ַרק  ק,  ְמַחּלֵ ֻקּדֹוָתיו  ּפְ ִאיׁש  ִאיׁש 

430
ִקְרּבֹו.  ּבְ ָמה  ּוְנׁשָ ָצָבא  צֹוֵעד  י  ּכִ ְמַנֵחׁש  ָהִייָת  לֹא 

ְלגּוָפם ׁשּו.  ָחׁשְ ְקִציֵניֶהם  ֵני  ִמּפְ י  ּכִ ִמְצָעָדם  ֵקט  ׁשָ
ָיָדם, ּבְ ַלח  ֶ ַהּשׁ ָצֲעדּו,  ׁש.  ַהְמֻלּטָ ַהֲחגֹור  זֹוֵהר 

ים  ָבׂשִ ּכְ ֵעֶדר  מֹו  ּכְ בּו  ִנּצְ מּוָלם  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְוַאְלֵפי 
ָצחֹור ֶלג  ׁשֶ מֹו  ּכְ ֲחָלָבן  יזֹות  ַמּתִ ֲחִליָבה,  ַעת  ׁשְ ּבִ

435
ָלִאים. ַהּטְ ת  ִעּיַ ּגְ ַמע  ְלִמׁשְ ִלְפעֹות  ְלָנה  ְחּדַ ּתֶ ׁשֶ ִלי  ִמּבְ

יׁשֹור, ַהּמִ ַרֲחֵבי  ּבְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַזֲעקֹות  אּו  ִנּשְׂ ְך  ּכָ
ׁשֹון ַהּלָ אֹוָתּה  ּבְ ְולֹא  ָאִחיד  לֹא  אֹוָנם  ׁשְ ָהָיה 

ְלׁשֹונֹו. ֶאָחד  ּוְלָכל  ם  ׁשָ ִנְתָעְרבּו  ים  ְמֻרּבִ ָיסֹות  ּגְ י  ּכִ
ֶתָנה, ָאֶ  – ָהָאָכִאים  ְוֶאת  ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ ֶאת  עֹוֵדד  ָאֶרס 

440
ָהעֶֹרף,  ת  ְקׁשַ ְנָאה  ְוַהּשִׂ אֹוָתם  ֵהִסיָתה  ָהֵאיָמה 

ָבִרים,  ּגְ ּבַ ַהּקֹוֵטל  ָאֶרס  ל  ׁשֶ ֱאָמָנה  ַהּנֶ ֲאחֹותֹו 
ְוִתְפַרח,  ְמֵהָרה  ּבִ ל  ְגּדַ ּתִ ַאְך  ְהֶיה  ּתִ זֹו  ְזִעיָרה  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ

ַמִים. ָ ּשׁ ּבַ ּה  רֹאׁשָ ְואּוָלם  ּפֹוְסעֹות  ָאֶרץ  ּבָ ַרְגֶליָה 
ּוַמֲחלֶֹקת,  ָהִריב  ְזדֹון  ֶאת  ם  ִקְרּבָ ֶאל  ִליְך  ׁשְ ּתַ ַוֲאַזי 

445
ַהַחִיל. ֵני  ּבְ ִניחֹות  ּגְ ֶאת  ֲעִצים  ּתַ ְך,  ַהּלֵ ּתְ ֶהָהמֹון  תֹוְך  ּבְ

ֵרֵעהּו ַעל  ִאיׁש  ְוָעטּו  ָיסֹות  ַהּגְ ָקְרבּו  ּוְלֵעת 
חֹוֵבׁש ַחִיל  ּוֶבן  ַהֲחִנית,  ֵגן,  ַהּמָ ֶזה  ּבָ ֶזה  ָהְלמּו 

עּור ַהּקָ ָמִגּנֹו  ֶוְך  ּוַבּתָ ָהָאָרד  ְרַית  ׁשִ ֶאת 
ָהַרַעׁש. קֹול  רֹום  ַלּמָ ְוָעָלה  ֶזה,  ּבָ ֶזה  ׁשּו  ּתְ ִהְתּכַ
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450
חֹון  ִנּצָ ְתרּועֹות  ּבִ ִנְבָלִעים  ּוְכֵאב  ָמגֹור  ל  ׁשֶ ְצִליִלים 

ָלָאֶרץ ָנֶפׁש.  אֹותֹו  ה  ַמּכֶ ל  ׁשֶ נֹוֵפל,  ַחִיל  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ
ָהָהר,  ִמן  ׁשֹוְטִפים  חֶֹרף  ּבַ ָלִגים  ּפְ מֹו  ּכְ ם  ַהּדָ קֹוֵלַח 
ו  ַיְחּדָ ָהֵעֶמק  ֶאל  ׁשֹוְצִפים  פּול,  ּכָ ּבּוַע  ִמּמַ נֹוְבִעים 

ֶזה, ּבָ ֶזה  ֵמיֵמיֶהם  ֲאַזי  ִנְבָלִעים  ֶהָעמֹק  ְיא  ּוַבּגַ

455
ְך ּכָ ה  ִהּנֵ צֹאן,  ֵעֶדר  רֹוֵעה  ָאְזֵני  ּבְ אֹון  ָ ַהּשׁ ְועֹוֶלה 

אֹון. ְוַהּסְ הּוָמה  ַהּמְ ָעלּו  ָבאֹות  ַהּצְ ִנְתָעְרבּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֶבר,  ַהּגֶ ֶאֶכּפֹולֹוס  ֶאת  ָקַטל  ַאְנִטילֹוכֹוס  ה  ִחּלָ ּתְ

ִליְסָיאס.  ּתָ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ לֹוֲחֵמי  יַטב  ִמּמֵ
ִהְתנֹוֵסס. ַהּסּוס  ַער  ׂשְ ם  ׁשָ ָהַלם,  ּבֹו  ה  ְסּדָ ַהּקַ ָקְדקֹוד  ּבְ

460
חֹוֵדר, ְלּגֶֹלת  ּגֻ ּבַ ַע,  ְמַבּקֵ ִמְצחֹו  ָהרַֹמח  חֹד 

ֵעיָניו, ֶאת  ֵהִליט  ֲאַזי  ְיָלה  ְוַהּלַ ּופֹוֵלׁש,  ַמֲעִמיק 
ָרב. ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ִמְבָצר  ּכְ מֹותֹו  ּכְ ַאְרָצה,  יו  ְחּתָ ּתַ ַרע  ּכָ

ַכְלקֹודֹון, ן  ּבֶ ֶאֶלֶפנֹור  ַרְגָליו  ּבְ ט  ַהּמָ ֶאת  ָלַכד  ַאְך 
ֶפׁש. ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ ְנׂשּוֵאי  ְנִטים  ָהָאּבַ יסֹות  ּגֵ יא  ַמְצּבִ הּוא 

465
ְלַמֵהר ֵדי  ּכְ ים  ַהִחּצִ ַרד  ּבְ ַחת  ּתַ ּגּופֹו  ֶאת  ַרר  ּגָ

ִנְקַטע. ֶוְך  ּתָ ּבַ ֳעלֹו  ּפָ ְואּוָלם  קֹו,  ִנׁשְ ֶאת  ְוִלְפׁשֹט 
ָהָרכּון  ָהִאיׁש  ֶאת  ַהּנֹוָעז  ָאֶגנֹור  ָרָאה  י  ּכִ

ֵגן, ַהּמָ ן  ּסָ ּכִ לֹא  ַצְלעֹוָתיו,  ֲחׂשּופֹות  ּוְבִצּדֹו 
ק.  ּתֵ ְמׁשַ ֵאיָבָריו  ָנַעץ,  ָאז  רֹו  ְבׂשָ ּבִ ָהָאָרד  חֹד  ֶאת 

 470
רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִצְבאֹות  ין  ּבֵ ָרב  ְוַהּקְ ָמתֹו,  ִנׁשְ ְרָחה  ּפָ

ְזֵאִבים ַלֲהקֹות  ּוְכמֹו  ַבר,  ּגָ ָהָאָכִאים  ְלֵבין 
ָחֶזה. ֶאל  ָחֶזה  לֹוֲחִמים  ַמּכֹות,  ּבְ ַמְפִליִאים  ֶזה  ּבָ ֶזה 

מֹוֵטט, ַאְנֶתְמיֹון  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאת  ֶטָלמֹון,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  ָאַיאס, 
ִסימֹוִאיס  ִלְגדֹות  י  ּכִ ָהֶעֶלם,  ם  ׁשֵ ִסימֹוִאיְסיֹוס 
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475
ִאיָדה  ֵמַהר  ָיְרָדה  הֹוֶריָה  ִעם  ִאּמֹו  ֵעת  ָיָצא,  ֵמֶרֶחם 

יט. ְלַהּבִ ַמְרִעיָתם  צֹאן  ּבְ ָהר  ַהּנָ דֹות  ּגְ ֶאל  ּוָבָאה 
חֹובֹו  ֶאת  ן  ַהּבֵ ק  ִסּלֵ לֹא  ְואּוָלם  ִנְגַזר,  מֹו  ׁשְ אן  ּוִמּכָ

יו, ַחּיָ ִתיל  ּפְ ָהָיה  ָקָצר  ן  ּכֵ ׁשֶ לּוהּו  ּדְ ּגִ ׁשֶ ְלהֹוָריו 
ָבב. ַהּלֵ ֶאה  ּגֵ ָאַיאס  ד  ִמּיַ ַהֲחִנית  חֹד  ּבְ ִנְקַטע 

480
ָחֵזהּו ּבְ ַגע  ּפָ ָאַיאס  ֵער,  ִהְסּתַ ְלֵעת  ֶזה  ָהָיה 

ֵתף,  ּכָ ּבַ ַהֲחִנית  ָחְדָרה  ִמין,  ִמּיָ ְטָמה  ַהּפִ ְלַיד 
ָנַפל ָהֶעֶלם  ַאְרָצה  ֶכם,  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ָהָאָרד  ף  ּסֵ ׁשִ

ַמְדֵמָנה,  ִלְגדֹות  ֶדה  ׂשָ ּבְ ַהּקֹוֵרס  ַצְפָצָפה  ֵעץ  ּכְ
ֶרת, ּמֶ ַהּצַ ַעְנֵפי  ִטים  ּפֹוׁשְ ּוְברֹאׁשֹו  ְזעֹו  ּגִ בֹוּהַ  ּגָ

485
ְמַנְצֵנץ  ַקְרּדֹם  ּבְ ִיְכרֹת  ַזע  ַהּגֶ ֶאת  בֹות  ֶמְרּכָ ן  ֻאּמַ

ַיְתִקין,  ּנּו  ִמּמֶ ים  אֹוַפּנִ ְמפֶֹאֶרת  ָבה  ּוְלֶמְרּכָ
ֹוֵטף. ַהּשׁ ַהּיּוַבל  ִלְגדֹות  ׁש  ִמְתַיּבֵ רֹוֵבץ,  ְלֵבין  ין  ּבֵ
ָאַיאס,  ֶטֶרם  ַאְנֶתִמיס  ן  ּבֶ ִסימֹוִאיְסיֹוס  ָהָיה  ְך  ּכָ

ָאַיאס ֶאת  ָהֶעֶלם.  ֶאת  ָקַטל  ֶזאּוס,  ֱאָצֵאי  ִמּצֶ

490
ֲחִנית ּבַ ַהּבֹוֵהק,  ְריֹון  ִ ַהּשׁ חֹוֵגר  ִריָאמֹוס,  ּפְ ן  ּבֶ ַאְנִטיפֹוס 

ַגע ּפָ ֶלאּוקֹוס  ּבְ זֹאת  ַחת  ּתַ ֶהְחִטיא,  ַאְך  ַלֲהרֹג  ׁש  ּקֵ ּבִ
הּו ִהּכָ ָהרַֹמח  ַהחֶֹמׁש  ֶאל  אֹוִדיֶסאּוס.  ל  ׁשֶ ֵרֵעהּו 

ָהָאֶרץ. ַעל  ַהּגּוָפה  ָנְפָלה  ָיָדיו,  ּבְ א  ָנׂשָ ֶזה  ָחָלל  ֵעת 
אֹוִדיֶסאּוס, ֵלב  ּבְ ַרץ  ּפָ ֵרֵעהּו  ֶקֶטל  ַעל  ַזַעם 

495
ָהָאָרד, ֲחגֹור  בַֹהק  ּבְ ְלָפִנים  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ס  ּלֵ ּפִ

ִביבֹו, ִמּסְ ֵעיָניו  ֶאת  ַתן  ּנָ ׁשֶ ּוְלַאַחר  ֲחִזית,  ּבַ ב  ִנּצַ
רֹוָיאִנים  ַהּטְ ׁשּורֹות  ָנסֹוגּו  ַהּזֹוֵהר.  ָרְמחֹו  ֵהִטיל 

אֹוִדיֶסאּוס. ֱהִטיָלּה  ְוא  ָ ַלּשׁ לֹא  י  ּכִ ַיַען  ַהֲחִנית,  ֵני  ִמּפְ
מֹוקֹואֹון,-  ּדֶ ה  ַהְמֻכּנֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ ְמֵזר  ַהּמַ ְבנֹו  ּבִ ְגָעה  ּפָ זֹו 
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500
ה. ֵהּנָ ּוָבא  ִריִזים  ַהּזְ סּוָסיו  ֶאת  ָנַטׁש  ידֹוס  ָאּבִ ּבְ ׁשֶ

אֹוִדיֶסאּוס ָהַלם  רַֹמח  ּבָ ֵרֵעהּו  ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל  ְגמּול  ּכִ
ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ס  ּלֵ ּפִ ׁשֶ ַהחֹד  מֹוקֹואֹון,  ּדֶ ת  ַרּקַ ַעל 

ֵעיָניו, ֶאת  ה  ּסָ ּכִ ָהאֶֹפל  ֶגד,  ּנֶ ּמִ ׁשֶ ד  ַהּצַ ִמן  ָיָצא 
ֶהָחָלל.  ּגּוַפת  ַעל  ִצְלֵצל  ַלח  ֶ ְוַהּשׁ ָצַנח  ָלָאֶרץ 

505
יֵניֶהם, ּבֵ ָהָרם  ְוֶהְקטֹור  ַהֲחִזית  ׁשּורֹות  ָנסֹוגּו 
ַחְלֵליֶהם ֶאת  אּו  ְוָנׂשְ קֹול  ּבְ ָהַאְרִגיִבים  ָזֲעקּו 

ְרָגמֹוס, ַהּפֶ ת  ְסּגַ ִמּפִ יט  ִהּבִ ָצַעד.  ִיס  ַהּגַ ְוָקִדיָמה 
רֹוָיאִנים: ַהּטְ ֶאל  הּוא  ָזַעק  ֲאַזי,  ָאּפֹולֹו  ַאף  ָחָרה 

רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ַהּסּוִסים  ֵפי  ְמַאּלְ ָאחֹור,  ּסֹוגּו  ּתִ "ַאל 

510
ֶכת,  ַמּתֶ אֹו  ָיצּוק  ֵמֶאֶבן  לֹא  ָרם  ׂשָ ּבְ ָהָאָכִאים,  ֵני  ִמּפְ

ַחת. ַהְמַפּלַ ָהָאָרד  ֲחִנית  חֹד  ְפֵני  ּבִ ַיֲעמֹד  ְולֹא 
ִנְלָחם, לֹא  ָער  ַהּשֵׂ ְיֵפה  ִטיס  ּתֶ ן  ּבֶ ָאִכיֶלס  ׁשֶ ם  ּגַ ַמה 

ִלּבֹו." ּבְ ַהְמַכְרֵסם  ֲחרֹונֹו  ֵמִזין  ְסִפינֹוָתיו  ּוֵבין 
ּוֵביְנַתִים ָהִעיר,  ִמן  ָזַעק  ָהֵאיָמה  יל  ַמּפִ ָהֵאל  ְך  ּכָ

 515
ְלָפֶניָה,  הֹוֵלְך  ָמּה  ׁשְ ְטִריטֹוֶגֵנָיה  ֶזאּוס,  ת  ּבַ ָאֶתָנה 

ִלּבֹו.  ֶאת  ץ  ַאּמֵ ּתְ ָאָכִאים,  ּבָ ה  ְרּפֶ ַהּנִ ְלַמְרֵאה 
ַהּמֹוְיָרה,  ל  ׁשֶ ּה  ּתָ ִרׁשְ ּבְ ד  ִנְלּכַ ָאָמִריְנֶקאּוס  ן  ּבֶ יֹוֶרס  ּדְ

ּבֹו,  ְגָעה  ּפָ ׁשֶ ֵבָדה  ּכְ ֵמֶאֶבן  ְיִמינֹו  ַקְרסֹל  ּבְ ִנְפַצע 
ָרב,  ּקְ ּבַ ָרִקים  ַהּתְ ֵחילֹות  ַעל  יא  ְצּבִ ַהּמַ ִליְך  ִהׁשְ ּבֹו  אֹוָתּה 

520
ֶבר.  ַהּגֶ ָרסֹוס  ִאיְמּבְ ן  ּבֶ יַע,  ִהּגִ ֵמֵאינֹוס  ירֹוס,  ּפֵ מֹו  ׁשְ
יִדים, ַהּגִ ֵני  ׁשְ ֶאת  ְוָקְרָעה  ָהֶעֶצם  ֶאת  ָקה  ִרּסְ ָהֶאֶבן 

ָאָבק. ּבְ ִמְתּגֹוֵלל  ן  ַרְקּדָ ַאּפְ ָצַנח  יֹוֶרס  ּדְ ַאְרָצה 
צּוַע, ַהּפָ ְזרֹועֹוָתיו  י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ַהּטֹוִבים  ֵרָעיו  ֶאל  יט  הֹוׁשִ
ֶזה  הּוא  ירֹוס,  ּפֵ ֵאָליו  ק  ִזּנֵ ּוְלֶפַתע  ְכֵבדּות,  ּבִ ם  ֵ ִמְתַנּשׁ
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525
ּבּור. ּטַ ּבַ ְטנֹו  ּבִ ֶאת  ף  ּסֵ ׁשִ ַהֲחִנית  ּוְבחֹד  ּבֹו,  ַגע  ּפָ ׁשֶ
ֵעיָניו, י  ּתֵ ׁשְ כּו  ְוָחׁשְ ָהָאֶרץ  ֶאל  ֵמָעיו  ֵני  ּבְ כּו  ּפְ ִנׁשְ

ּוָפַגע  ֲחִניתֹו  ֵהִטיל  ֵמַאְיטֹוְלָיה,  ָהִאיׁש  ּתֹוַאס,  ַאְך 
ָהרַֹמח. חֹד  ֵראֹוָתיו  ָקַרע  ירֹוס,  ּפֵ ל  ׁשֶ ָחֵזהּו  ּבְ

דֹוָלה ַהּגְ ַהֲחִנית  ְוֶאת  ִמֵהר  יֹוֶרס  ּדְ ֶאל  ּתֹוַאס  ֲאַזי 

530
ָדן, ִמּנָ ה  ַהַחּדָ ַחְרּבֹו  ֶאת  ַלף  ׁשָ ץ,  ִחּלֵ ֵמָחֵזהּו 

ֶנֶפׁש. אֹותֹו  ה  ִהּכָ ְוָכְך  ִבְטנֹו  ּבְ ְוָהַלם  ֵהִניף 
ֵמֵרָעיו ִביבֹו  ִמּסְ ֶנֶאְספּו  ָלַקח.  לֹא  קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ֲאָבל 

ֲאֻרּכֹות, ֲחִניתֹות  ּוְבָיָדם  ְדקֹוד  ּקָ ּבַ ָעָרם  ׂשְ ָרִקים,  ַהּתְ
ָעָלה   , ְוָגבֹוּהַ עֹז  ַרב  ָחסֹון,  הּוא  ָהָיה  ׁשֶ ֲהַגם 

535
ְוָנסֹוג.  ִנְבַהל  ּתֹוַאס  י  ּכִ ְלָאחֹור,  ְלָהְדפֹו  ָיָדם  ּבְ

ָהָאֶרץ  ַעל  ָאָבק  ּבְ ָרְבצּו  ָיסֹות  ַהּגְ יֵאי  ַמְצּבִ ֵני  ּוׁשְ
ָהָאָרד.  י  חֹוְבׁשֵ ִיים  ֶאּפֶ ַעל  ֶזה  ָרִקים,  ַהּתְ ַעל  ּפֹוֵקד  ֶזה 

ְספֹר. ְלֵאין  ִמְלָחָמה  ַחְלֵלי  ְוָסִביב  ֵמִתים,  ַנִים  ְ ַהּשׁ
רֹאׁשֹו, ּה  ּבָ ֵקל  ּיָ ׁשֶ ִאיׁש  ֵאין  זֹאת,  ּכָ ׁשֶ ְקָרב  ְמֶלאֶכת  ץ  ִמּקֵ

540
ֵמָאָרד, ַהֲחִנית  חֹד  ּבְ צּוַע  ּפָ לֹא  ִאיׁש  ם  ְלׁשָ א  ּבָ לּו 

ָאֶתָנה ַלס  ּפָ ַיד  ּבְ ְוָידֹו  ְך,  ְמַהּלֵ ְקָרב  ֵדה  ׂשְ ּבִ ְוָהָיה 
ִמית. ַהּמֵ ים  ַהִחּצִ ַרד  ּבְ ֵמֵאיַמת  ַנְפׁשֹו  ֹוֶמֶרת  ַהּשׁ

ָבב ַהּלֵ י  ַעּזֵ ְוָאָכִאים  ֶזה  יֹום  ּבְ ים  ַרּבִ ְטרֹוָיאִנים 
ֵמֵרֵעהּו.  ְלַצד  ָהֶאָחד  ָאָבק,  ּבְ ֲחָלִלים  ָרְבצּו 
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ָאֶתָנה ֶהֱעִניָקה  ה  ַעּתָ יֹוֶמֶדס,  ּדְ ִטיֶדאּוס,  ל  ׁשֶ ִלְבנֹו 
ָהַאְרִגיִבים  ַמֲחֵנה  ּבְ ׁשֶ ְמָנת  ַעל  ְואֹון  רּוַח  עֹז 

ם. ּלָ ִמּכֻ ה  ִהּלָ ּתְ ַרב  הּוא  ְוִיְהֶיה  ּכֹוָכבֹו  ִיְדרְֹך 
ָמִגּנֹו. ְוַעל  ָנְתָנה  ַהַחִיל  ן  ּבֶ ת  ַקְסּדַ ַעל  ֵאׁש־ַעד 

5
ַהּזֹוֵרַח  ָהָאִסיף,  עֹוַנת  ּבְ כֹוָכב  ּכְ ֲאַזי  הּוא  ָהָיה 

ָהאֹוְקָינֹוס. י  ּלֵ ִמּגַ ָעָלה  ׁשֶ ַאַחר  ם  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר 
ּוְכֵתָפיו; רֹאׁשֹו  ֵמַעל  ַהּבֹוֵהק  ּבֹו,  ְתָנה  ּנָ ׁשֶ ָהאֹור  ֶזה 

ֵבד. ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ יֹוֶמֶדס  ּדְ ֶאת  ְלָחה  ׁשָ
ם, ּתָ ִאיׁש  ֶרס,  ּדָ מֹו  ׁשְ ֶבר  ּגֶ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ָהָיה 

10
ָניו ּבָ ֵני  ׁשְ ּוְלִצּדֹו  הֹון,  ַרב  ָהָיה,  ְלֶהַפְיְסטֹוס  ּכֵֹהן 

ְלמֹוֵפת, לֹוֲחִמים  ֵניֶהם  ׁשְ ָאִחיו,  ּוֶפֶגאּוס  ִאיָדיֹוס 
ִהְתִקיפּו. יֹוֶמֶדס  ּדְ ְוֶאת  ִיס  ַהּגַ ִמן  ָרֲחקּו  ֵניֶהם  ׁשְ
ֵער ִמְסּתַ ַרְגִלי  ּוְדיֹוֶמֶדס  ָהַאִחים,  ְקפּו  ּתָ ם  ִרְכּבָ ּבְ
ָהִראׁשֹון ָהָיה  ֶפֶגאּוס  ֶזה,  ֵאֶצל  ֶזה  אּו  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

15
ִליְך, ְוִהׁשְ ן  ּוֵ ּכִ ָארְֹך  ֵצל  ִטיל  ַהּמֵ ָרְמחֹו  ֶאת  ׁשֶ

ָמאִלית. ַהּשְׂ ִלְכֵתפֹו  ֵמַעל  ָחַלף  ְוָהרַֹמח  ֶהְחִטיא  ַאְך 
ִליְך ְוִהׁשְ ֲחִניתֹו  ָנַטל  ן  ּכֵ ַעל  ִטיֶדאּוס,  ן  ּבֶ ע  ִנְפּגַ לֹא 

ָחֵזהּו  ֶאְמַצע  ּבְ ָהרַֹמח.  ָטס  ְוא  ָ ַלּשׁ לֹא  אֹוֵיב,  ּבָ
ָלָאֶרץ. ָהֶרֶכב  ִמן  אֹותֹו  יל  ַמּפִ ַהב,  ַהּלַ חֹד  ַגע  ּפָ

20
ְוִנְמַלט. ַהְמפָֹאר  ֵמִרְכּבֹו  ָאִחיו  ִאיָדיֹוס  ק  ִזּנֵ ָאז 
ָאִחיו. ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ַעל  ַלֲעמֹד  ַנְפׁשֹו  ּבְ ִהְרִהיב  לֹא 

חֹר ׁשָ ֶות  ִמּמָ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ט  ְמַמּלֵ ָהָיה  לֹא  הּוא  ם  ּגַ ַאְך 
ֵדי ּכְ זֹאת  ֲעָרֶפל,  ֵאד  ּבְ ֶהַפְיְסטֹוס  הּו  ּסָ ּכִ ִאְלָמֵלא 

ָהָאְבָדן. ֵאב  ּכְ ֶאת  יׁש  ׁשִ ַהּיָ ַהּכֵֹהן  ֵמָאִביו  ַלְחסְֹך 
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 25
ָלַכד  ָהֶרֶכב  סּוֵסי  ֶאת  יֹוֶמֶדס,  ּדְ ִטיֶדאּוס,  ן  ּבֶ ֲאַזי 

יֹוִבילּום. ִפינֹות  ַהּסְ ֶאל  ׁשֶ ְמָנת  ַעל  ְלֵמֵרָעיו  ּוָמַסר 
ֶפׁש ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ יֵצי  ַאּמִ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ָראּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ַנְפׁשֹו, ֶאת  ט  ְמַמּלֵ ְוָאִחיו  ֵמת,  ֶזה  ֶרס,  ּדָ ֵני  ּבְ ֶאת 
ט ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה  ַאְך  ָמָתם,  ִנׁשְ ְרָחה  ּפָ ַחד  ִמּפַ

30
ֵלאמֹר: ָרה  ְוִדּבְ ָיָדּה  ּבְ ָנְטָלה  ֶרא  ַהּפֶ ָאֶרס  ַיד 

ַהחֹומֹות, ּוַמְחִריב  ם  ּדָ ׁשֹוֵפְך  מּוָתה,  ּתְ ֵני  ּבְ ִקְלַלת  ָאֶרס,  "הֹו, 
ְוָלָאָכִאים. רֹוָיאִנים  ַלּטְ יַח  ְלַהּנִ ָהֵעת  יָעה  ִהּגִ

ַח, ַהְמַנּצֵ ּוִמי  יּוַבס  ִמי  ְכִריַע  ּיַ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ֶזאּוס 
ְנעֹוֵרר."  ַזֲעמֹו  ֶאת  ן  ּפֶ ְרּכֹו  ִמּדַ ָנסּור  ְוָאנּו 

35
ָרבֹות ַהּקְ ֵדה  ִמּשְׂ הֹוִליָכה  ֶרא  ַהּפֶ ָאֶרס  ְוֶאת  ָאְמָרה  ְך  ּכָ

יָבה. הֹוׁשִ ַחל  ַהּנַ ְסָקַמְנְדרֹוס  ל  ׁשֶ ָאה  ַהּנָ ָפתֹו  ׂשְ ְוַעל 
ָיסֹות ַהּגְ ֵדי  ְמַפּקְ ָנִאים.  ַהּדָ ָהְדפּו  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶאת 

ֶלְך,  ַהּמֶ ָאָגֶמְמנֹון  ָהִראׁשֹון,  אֹוְיבֹו.  ֶאת  ִאיׁש  ָקְטלּו 
גּול,  ּדָ ָהִליזֹוִנים  יא  ַמְצּבִ ֵמִרְכּבֹו,  ִליְך  ִהׁשְ אֹוְדיֹוס  ֶאת 

40
ּבֹו, ּגַ ֶאת  ַהֲחִנית  ָחה  ּלְ ּפִ ְלָאחֹור  ָנה  ּפָ ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָחֵזהּו. ֶאת  ַהחֹד  ָקַרע  ֵתַפִים  ַהּכְ י  ּתֵ ׁשְ ין  ּבֵ ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ
ַלח. ֶ ַהּשׁ ִמיַע  ִהׁשְ ַרַעם  קֹול  אֹון,  ׁשָ ּבְ ָצַנח  ַאְרָצה 

הּוא ָהָיה  ּבֹורֹוס,  ן  ּבֶ ַפְיְסטֹוס  ֶאת  ִהְכִניַע  ְוִאידֹוֶמֶנאּוס 
ֶמאֹוְנָיה. ֶחֶבל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ה  ַהּפֹוִרּיָ ַטְרֶנה  ִאיׁש 

45
ְלָהִטיל. ֲחִניתֹו  יִטיב  ּמֵ ׁשֶ ִמי  ּכְ ִאידֹוֶמֶנאּוס  נֹוַדע 

ְלִרְכּבֹו,  ָעָלה  ֵעת  ִמין  ִמּיָ ְכֵתפֹו  ּבִ ַקר  ּדָ ַפְיְסטֹוס  ֶאת 
ֵעיָניו. ֶאת  ֵהִליט  ר  ַהּמַ ָהאֶֹפל  ּבֹורֹוס,  ן  ּבֶ ָאז  ָמט  ַאְרָצה 

ַלח. ֶ ַהּשׁ ֶאת  ת  ַהּמֵ ִמן  ְרקּו  ּפָ ִאידֹוֶמֶנאּוס  ַנֲעֵרי 
מֹוהּו, ּכָ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ד  ּיָ ַהּצַ ְסְטרֹוְפיֹוס,  ן  ּבֶ ְסָקַמְנְדִרּיֹוס  ְוֶאת 
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50
ַהּטֹוָבה. ֲחִניתֹו  חֹד  ּבְ ָקַטל  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶמֶנָלאֹוס 

ַאְרֶטִמיס  ָיֶדיָה  מֹו  ּבְ ֶנֶפׁש,  ֲאִציל  ד  ַצּיָ הּוא  ָהָיה 
ְוָהִרים. ְיָערֹות  ׁשֹוְכנֹות  ֶרא  ּפֶ ַחּיֹות  ִלְקטֹל  ַדְתהּו  ִלּמְ

ת ּוְבֶקׁשֶ ֵחץ  ּבְ ַאְרֶטִמיס  ָידֹו  ּבְ ָעה  ִסּיְ לֹא  ַאְך 
ְלֵעֶזר לֹו  ָהְיָתה  לֹא  ִהיא  ַאף  ַלח  ֶ ּשׁ ּבַ ּוְבִקיאּותֹו 

55
ָהרַֹמח, ְמֶלאֶכת  ּבִ ַהּנֹוָדע  ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ֶמֶנָלאֹוס  י  ּכִ
ֵתַפִים. ַהּכְ י  ּתֵ ׁשְ ין  ּבֵ ַגּבֹו  ּבְ ְמנּוָסה  ַעת  ׁשְ ּבִ ּבֹו  ַגע  ּפָ

קֹוַרַעת. ָחֵזהּו  ית  ּבֵ ֶאת  ַהֲחִנית,  ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ָחְדָרה 
ַרַעם. קֹול  ִמיַע  ִהׁשְ ַלח  ֶ ְוַהּשׁ ָאָבק  ּבְ ן  ַרְקּדָ ַאּפְ ָנַפל 

– ַהְרמֹוִניֶדס  ח  ּפָ ַהּנַ ן  ּבֶ ֶפֶרְקלֹוס  ֶאת  ָקַטל  ֶמְריֹוֶנס 

 60
ְלַהְתִקין. ָבר  ּדָ ל  ּכָ ֵהיִטיב  ָלאָכה  ּמְ ּבַ ִריזֹות  ַהּזְ ָיָדיו  ּבְ

ָאֶתָנה. ַלס  ּפָ אֹותֹו  ָאֲהָבה  מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ל  ִמּכָ יֹוֵתר 
אֹות ַהּנָ ְסִפינֹוָתיו  ִצי  ֶאת  ַסְנֶדר  ְלָאֶלּכְ הּוא  ָנה  ּבָ
ן,  ֻחְרּבָ ְטרֹוָיה  ַעל  ְוֵהִביאּו  ְלָאסֹון  ָמקֹור  ָהיּו  ׁשֶ

ָהֵאִלים. ֵזַרת  ּגְ ֶאת  ָיַדע  לֹא  י  ּכִ ַיַען  ְוָעָליו,  ָהִעיר  ַעל 

65
ְוָהַלם,  נֹו  ָקְרּבָ יג  ִהּשִׂ ָרַדף,  ֶמְריֹוֶנס  ַאֲחָריו 
ק ְוִרּסֵ ָחַדר  ַהב  ַהּלַ חֹד  ַעּכּוז,  ּבָ ֲחִניתֹו  נֹוֵעץ 

ֲאַזי  ֶפֶרְקלֹוס  ָלֶעֶצם.  ַחת  ּתַ ּמִ ׁשֶ ְלּפּוִחית  ַ ַהּשׁ ֶאת 
ַחי. ְלָכל  ַבק  ׁשָ ֶבר  ַהּגֶ ְך  ּכָ יו,  ְרּכָ ּבִ ַעל  ְוָנַפל  ָקַרס 

ַאְנֶטנֹור, ן  ּבֶ ָדיֹוס  ּפֶ ֶאת  ֶחֶרב  ְלִפי  ה  ִהּכָ ּוֶמֶגס 

70
ָבִבית ַהּלְ יָאנֹו  ּתֵ זֹאת  ָהְיָתה  ַמְמֵזר,  ַאְך  ן  ּבֵ ָאְמָנם 

ְיָלֶדיָה.  ַאר  ׁשְ ּכִ ַלְתהּו  ּדְ ּגִ ַעל  ַהּבַ ֵלב  ְמַחת  ׂשִ ּלְ ׁשֶ
ָהרַֹמח, ְמֶלאֶכת  ּבִ ַהּנֹוָדע  ִפיֶלאּוס,  ל  ׁשֶ ן  ַהּבֵ ה  ַעּתָ

ָנַעץ,  כַֹח  ּבְ ָעְרּפֹו  ּבְ ַהֲחִנית  חֹד  ֶאת  רֹוב  ִמּקָ
ָהרַֹמח.  חֹד  ָיָצא  יו  ּנָ ׁשִ ין  ּבֵ ְלׁשֹונֹו,  ּכֹוֵרת  ה  ַמּטָ ִמּלְ
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75
ְמַכְרֵסם. ָהָאָרד  ת  ּסַ ּפִ ֶאת  ָצַנח,  ָדיֹוס  ּפֶ ַאְרָצה 

ֶסנֹור,  ִהיּפְ ם  ּדַ ֶאת  יז  ִהּקִ ילֹוס,  ֵאיִריּפִ ֵאַיְימֹון,  ל  ׁשֶ ּוְבנֹו 
ֶפׁש,  ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ ַרם  יֹון  ּדֹולֹוּפְ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  לֹו,  ֵאל  מּות  ּדְ

בֹוד. ּכָ לֹו  ָחַלק  ְלֵאל  מֹו  ּכְ ָהָעם  ִלְסָקַמְנְדרֹוס,  ַהּכֵֹהן 
ֵאַיְימֹון,  ל  ׁשֶ ל  ַהְמֻהּלָ נֹו  ּבְ ילֹוס  ֵאיִריּפִ ָרַדף  ַאֲחָריו 

 80
ְמָלט, ַהּנִ ֶסנֹור  ִהיּפְ ֶתף  ּכֶ ַעל  ָהַלם  ּוְבֶחֶרב  יג,  ִהּשִׂ

ַנְפׁשֹו. ַעל  ס  ַהּנָ ל  ׁשֶ ְזרֹועֹו  ֶאת  ַהַחד  ַהב  ַהּלַ ַרת  ּכָ
ִני ׁשָ ּוָמֶות  ד,  ַהּיָ ָהָאֶרץ  ַעל  ָנְפָלה  ׁשֹוֶתֶתת  ם  ּדָ

ים ָקׁשִ י  ּכִ ָאנּוׁש,  צּוַע  ַהּפָ ֵעיֵני  ֶאת  ֵהִליט  ָלֶנַצח 
ְקָרב.  ֵדה  ׂשְ ּבִ ַהּלֹוֵחם  ל  ׁשֶ ֶבל  ְוַהּסֵ ָהֱענּות  ָהיּו 

85
לֹוֵחם: ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ ֵהיָכן  יֹוֵדַע  ָהִייָת  לֹא  אּוָלם 

ָהָאָכִאים. ין  ּבֵ א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ַהֻאְמָנם 
ֵמיָמיו  חֶֹרף  ּבַ ל  ַהְמַגְלּגֵ ֵאיָתן  ַנַחל  ּכְ מֹוהּו  ּכָ

ַדְרּכֹו  ּבְ ְוָדֵיק  סֹוְלָלה  ּופֹוֵרץ  יׁשֹור  ּמִ ּבַ ׁשֹוֵצף 
ָהר, ַהּנָ ְטפֹון  ׁשִ ֶאת  ִלְבלֹם  ָיכֹול  ֶכר  ַהּסֶ ְוֵאין 

90
ֶפן ּגֶ ְפִרי  ּבִ רּוִכים  ַהּבְ ָרִמים  ַהּכְ חֹומֹות  כַֹח  ּבְ ֵאין 

ְלֶפַתע, ֶזאּוס  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ְך  ּתָ ַהּנִ ָטר  ּמָ ּבַ ַלֲעמֹד 
ים. ַרּבִ ַמִים  ַחת  ּתַ יֹוֵרד  ְלִטְמיֹון  ָהָאָדם  ֲעַמל  ְך  ּכָ

ִטיֶדאּוס,  ן  ּבֶ ט  ׁשַ ּפָ רֹוָיאִנים  ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ַעל  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ים.  ַרּבִ מּול  ָיִחיד  הּוא  ְלָחם  ּנִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲחָלִלים  יל  ַמּפִ

95
ה ִהּלָ ָהַרב־ּתְ ִליָקאֹון  ן  ּבֶ ֵמָרחֹוק  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל 

ָהאֹוֵיב, יסֹות  ּגֵ ֶאת  ה  ּוַמּכֶ יׁשֹור  ּמִ ּבַ ּדֹוֵהר  ָרָאהּו 
ּתֹו,  ַקׁשְ ֶאת  ִהּיֹות  ׁשְ ְללֹא  ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ מּול  ָמַתח 

יֹוֶמֶדס,  ּדְ ל  ׁשֶ ֵתפֹו  ּכְ יִמין  ּבִ ּוָפַגע  ִחּצֹו  ֶאת  ָיָרה 
ְרָיה, ִ ַהּשׁ ְצִמיד  ֶאת  ף  ּסֵ ׁשִ ַהֵחץ,  חֹד  ָחַדר  ֶוְך  ּתָ ּבַ
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100
ָהָאָרד. ְרַית  ׁשִ ֶאת  ָדם  ּבְ ַטף  ְוׁשָ ִנְנַעץ  רֹוַע  ּזְ ּבַ
ָהרֹוֵעם: קֹולֹו  ּבְ ָזַעק  ָהעֹז  ַרב  ִליָקאֹון  ן  ּבֶ ָאז 

ַהּסּוִסים, ֵפי  ְמַאּלְ ָבב  ַהּלֵ ָרֵמי  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ "ָקִדיָמה, 
צּוַע, ּפָ ָהָאָכִאים  ִכיר  ּבְ ָקׁשֹות  י  ּכִ ַחת  ְללֹא  ֲהרּו  ּדַ

ְך ּכָ ם  ְלׁשֵ רֹד.  ִיׂשְ לֹא  י  ּתִ ׁשְ ִמּקַ ַהּמּוָצק  ַהֵחץ  ִמן 

105
ֶלְך." ַהּמֶ ֶזאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְלָכאן,  יְקָיה  ִמּלִ ִלי  ָקָרא  ֵהן 
יֹוֶמֶדס, ּדְ ֶאת  ַהֵחץ  ִהְכִריַע  לֹא  ְואּוָלם  ל,  ִהְתַהּלֵ ְך  ּכָ

ְוִרְכּבֹו, סּוָסיו  מּול  ב  ִנּצַ ְלָאחֹור,  ָנסֹוג  ָעַצר,  ַרק 
ֵלאמֹר: לֹו  ְוָסח  ָנה,  ּפָ ְסֶתֶנלֹוס,  ֶנאּוס,  ָקּפָ ן  ּבֶ ְוֶאל 

ָהֶרֶכב, ִמן  ָך,  ִמּמְ א  ָאּנָ ֵרד,  ֵרִעי,  ֶנאּוס,  ָקּפָ ן  "ּבֶ

110
ִרי." ׂשָ ּבְ ֶאת  ַהּצֹוֵרב  ר  ַהּמַ ַהֵחץ  ֶאת  ֵתִפי  ִמּכְ ץ  ְוַחּלֵ

ק, ִזּנֵ ָלָאֶרץ  ְסֶתֶנלֹוס  ְבּתֹו  ְרּכַ ּוִמּמֶ ָאַמר,  ְך  ּכָ
ה.  ַהְמֻנּצֶ ַהֵחץ  ֶאת  ֵתפֹו  ִמּכְ ַלף  ְוׁשָ ְלִצּדֹו  ָעַמד 

ַהְמפֶֹאֶרת, ְרָיה  ִ ַלּשׁ ַחת  ִמּתַ ַצע  ַהּפֶ ִמן  ַרץ  ּפָ ם  ּדָ
ָהרֹוֵעם: קֹולֹו  ּבְ א  ָנׂשָ ָברֹו  ּדְ ֶאת  ֲאַזי  ּוְדיֹוֶמֶדס 

115
יִבי! ַהְקׁשִ ָהֵאִגיס,  א  נֹוׂשֵ ָהָרם  ֶזאּוס  ת  ּבַ "ִלְדָבַרי, 

ָאִבי, ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ אֹו  ָיִדי  ּבְ טּוֵבְך,  ּבְ ְעּתְ  ִסּיַ ַעם  ּפַ ֵאי  ִאם 
ָאֶתָנה. ֶחֶסד,  י  ִעּמִ י  ֲעׂשִ ָנא  ָחְרָמה,  ִמְלֶחֶמת  ּבְ

י ּבִ ַגע  ּפָ ׁשֶ ָהִאיׁש  ֶאת  ִלְמצֹא  ַהֲחִנית  ְטַוח  ּבִ ִלי  ִעְזִרי 
ְלִפיֶהם ָבָריו  ּדְ ֶאת  א  נֹוׂשֵ ל,  ִמְתַהּלֵ עֹוֵמד  הּוא  ה  ְוַעּתָ

120
ֶמׁש." ֶ ַהּשׁ זַֹהר  ֶאת  ִלְראֹות  ל  ֶאְחּדַ ּה  ּבָ ְרַחק,  ּתִ לֹא  ָהֵעת 

ָאֶתָנה, ַלס  ּפָ לֹו  ְמָעה  ׁשָ תֹו.  ִפּלָ ּתְ א  ְוָנׂשָ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ֶהֱעִניָקה. ּוְלַרְגָליו  ְלָיָדיו  נּוָעה  ַהּתְ ַקּלּות  ֶאת 

ָנַפִים: ּכְ ַעל  ֵאָליו  ָרה  ּגְ ׁשִ ּוְדָבֶריָה  ָסמּוְך  ּבְ ָעְמָדה 
יֹוֶמֶדס. ּדְ רֹוָיאִנים,  ַהּטְ מּול  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ְוֵצא  יָרא  ּתִ "ַאל 
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125
ָך,  ִקְרּבְ ּבְ י  ֵהַפְחּתִ ָאִביָך  רּוַח  עֹז  ֶאת  י  ּכִ ַיַען 

ַחת. ְללֹא  ָמִגּנֹו  ִניף  ַהּמֵ אֹון  ַרב  רֹוֵכב  ִטיֶדאּוס,  ֶזה 
ָמִחיִתי ֵעיֶניָך  ֶאת  ֵהִליט  ׁשֶ חֹר  ָ ַהּשׁ ָהֵאד  ֶאת 

ֶבר, ּגֶ אֹו  ַאְלָמֶות  ן  ּבֶ מּוְלָך  ב  ִנּצָ ִאם  ַדע  ּתֵ ְלַמַען 
ִלְקָרב ָעֶליָך  ֵיֵצא  ָהֵאִלים  ַאַחד  ִאם  ְוָהָיה 

130
ָהַאְלָמֶות. ֵני  ִמּבְ ֵהר  ִהּזָ ָניו,  ִמּפָ ּסֹוג  ּתִ ׁשֶ מּוָטב 

ְפּגֹׁש,  ּתִ ֶזאּוס  ת  ּבַ ֶאת  ָרב  ּקְ ּבַ ִאם  י  ּכִ ַאְפרֹוִדיֶטה  ַבד  ִמּלְ זֹאת, 
ָהָאָרד." חֹד  ּבְ אֹוָתּה  ּוְדקֹר  ֶניָה  ִמּפָ יָרא  ּתִ ַאל 

ט. ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה  ְוָהְלָכה  ָבָרּה  ּדְ יָדה  ִהּגִ
ָיסֹות.  ַהּגְ ֲחִזית  ֶאל  ק  ִזּנֵ ד  ִמּיָ ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ ּוְבנֹו 

135
ְקָרב, ַלַהט  ּלֹו  ּכֻ ְוָהָיה  רֹוָיאִנים  ּטְ ּבַ ָלַחם  קֶֹדם  ִאם 

ֲאָריֹות  ְכִפיר  ּכִ ּוְכמֹותֹו  ׁש  ּלֵ ׁשִ ִלּבֹו  אֶֹמץ  ֶאת  ו  ַעְכׁשָ
ַגע ּפָ ּבֹו  ִמיר  ַהּצָ ֶעְדרֹו  ַעל  ֹוֵמר  ַהּשׁ צֹאן  רֹוֵעה  ר  ֲאׁשֶ

ָקַטל  לֹא  ָהַאְרֵיה  ֶאת  ַאְך  ֵדר,  ּגָ ַעל  ק  ּנֵ ּזִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ
הּו  ַמּכֵ ַעל  ֵיֵצא  לֹא  זֹאת  ִעם  ּבֹו,  עֹוֵרר  ֶיֶתר  ַלַהט  ְוַרק 

140
ים  ָבׂשִ ַהּכְ רֹוֶעה  ּוְללֹא  ה,  ַחּוָ ּבַ ר  ּתֵ ִיְסּתַ ִאם  י  ּכִ

ים. ַחּיִ ּבְֹקָנה  ׁשְ ּתִ ֶטֶרם  ּבְ ן  ַנְפׁשָ ַעל  ִנְמָלטֹות  ּפֹועֹות, 
ֲעֵליֶהן.  ְמטָֹרף  ּכִ ק  ְמַזּנֵ ַהּבֹוֶעֶרת  ֲחָמתֹו  ּבַ ָהֲאִרי 

ְטרֹוָיה ֵני  ּבְ ַעל  ָהָרם  יֹוֶמֶדס  ּדְ ָעט  ָזִזית  ּתְ רּוַח  ּבְ ְך  ּכָ
ים,  ָהַעּמִ רֹוֵעה  ירֹון,  ִהיּפֵ ֶאת  קֹוֵטל,  ַאְסִטינֹואֹוס  ֶאת 

145
ָהָאָרד, ֲחִנית  ֶאת  ָנַעץ  ְטָמה  ַהּפִ ֵמַעל  ִראׁשֹון  ּבָ

אר,  ַצּוָ ַעל  ָהַלם  דֹוָלה  ַהּגְ ַחְרּבֹו  ּבְ ִני  ֵ ַהּשׁ ְוֶאת 
עֶֹרף. ַעד  ֶכם  ֶ ַהּשׁ ִמן  ֵתפֹו  ּכְ ֶאת  ף  ּסֵ ְמׁשַ לֹות  ּכְ ַעד 

ּפֹוִלידֹוס, מֹו  ׁשְ ְוָאִחיו,  רֹוֵדף  ס  ָאּבַ ַאַחר  ם,  ָ ִמּשׁ ָאץ 
ֲחלֹומֹות, ַהּפֹוֵתר  ֵקן  ַהּזָ ֶאּוִריָדַמס,  ֵני  ּבְ ַנִים  ְ ַהּשׁ
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150
ָרב. ַהּקְ ֶאל  ָיְצאּו  ֶטֶרם  ּבְ ֵרׁש  ּפֵ לֹא  ֲחלֹוָמם  ֶאת  ַאְך 

ֶחֶרב.  ְלִפי  אֹוָתם  ה  ִהּכָ ׁשֶ ָהַעז  יֹוֶמֶדס  ּדְ ֶזה  ָהָיה 
ַנִים  ְ ַהּשׁ ָאִחיו,  ּתֹואֹון  ְוֶאת  יג  ִהּשִׂ ְקַסְנתֹוס  ֶאת  ַאֲחֵריֶהם 

יָבתֹו,  ׂשֵ יֵמי  ּבִ הֹוִליָדם  ָהיּו,  ס  ַפְינֹוּפְ ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ
ֵעת.  בֹוא  ּבְ ּתֹו  ְלִרׁשְ ֶהָעִתיד  ן  ּבֵ עֹוד  ּבְ ֵרְך  ִהְתּבָ ְולֹא 

155
ַח ְמַקּפֵ יֶהם  ַחּיֵ ֶאת  ַנִים,  ְ ַהּשׁ ֶאת  ָרב  ּקְ ּבַ ִהְכִריַע 

ַלֲאִביֶהם כֹול  ְ ַהּשׁ ֵסֶבל  ֶאת  ּומֹוִתיר  ָהַעז,  יֹוֶמֶדס  ּדְ
ים,  ַחּיִ ּבַ ָניו  ּבָ ֵני  ׁשְ ֶאת  עֹוד  ְלעֹוָלם  ִיְרֶאה  לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ

יֵניֶהם. ּבֵ ִעְזבֹונֹו  ָחְלקּו  ְרחֹוִקים  ְקרֹוִבים  ּוְלִפיָכְך 
ִהְכִריַע, ְרָדנֹוס  ּדַ ַרע  ִמּזֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ֶאת  ְך  ּכָ ַאַחר 

160
ֶאֶכמֹון. ְוָאִחיו  ְכרֹוְמיֹוס  ֲהרּו  ּדָ ֶאָחד  ֶרֶכב  ּבְ

ְוׁשֹוֵבר ָקר  ּבָ ֵעֶדר  ַעל  ק  ַהְמַזּנֵ ֲאִרי  ּכַ ְוָכְך 
ַער,  ּיַ ּבַ ָאחּו,  ּבָ ָהרֹוִעים  ֹור  ַהּשׁ אֹו  ָרה  ַהּפָ ב  ּגַ ֶאת 

ִליְך, ִהׁשְ ַאְרָצה  ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ ם  ֵמִרְכּבָ ָהַאִחים  ֵני  ׁשְ ֶאת  ְך  ּכָ
ָקם,  ִנׁשְ ֶאת  ָנַטל  ַוֲאַזי  ֲהָרָגם,  ֵניֶהם,  ׁשְ ַעל  ַבר  ּגָ

165
ִפינֹות.  ַהּסְ ֶאל  הֹוִליכּו  ֵמֵרָעיו  סּוֵסיֶהם  ְוֶאת 
ְצָבאֹו, ּבִ ה  עֹוׂשֶ ּמֹות  ׁשַ ָרָאהּו  ַאְיֵנַאס  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ׁש ְמַבּקֵ ֲחִניתֹות,  ְסאֹון  ּבִ ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ז  ֶנְחּפַ
ָהֵאִלים. ְבֵני  ּכִ מּותֹו  ּדְ ְנָדרֹוס,  ּפַ ֶאת  ְמֵהָרה  ּבִ ִלְמצֹא 

ְוָהַעז. ָהֵאיָתן  ִליָקאֹון  ן  ּבֶ ֶאת  הּוא  ה  ּלָ ּגִ ְלַבּסֹוף 

170
ֵלאמֹר: ֵאָליו  ָסח  ְוָכזֹאת  מּולֹו  ַאְיֵנַאס  ָאז  ב  ִנּצַ

ָנף ַהּכָ ֵני  ּבְ יָך  ִחּצֶ ֵאי  ְנָדרֹוס,  ּפַ ִהיא,  ָך  ּתְ ַקׁשְ "ֵהיָכן 
ל, ְלַהּלֵ מֹוְתָך  ּכְ ֵאין  ֲהלֹא  ׁשֶ ְתָך?  ִהּלָ ּתְ ִהיא  ה  ְוַאּיֵ

ָך.  ִמּמְ הּוא  יץ  ַאּמִ י  ּכִ ִלְטעֹן  ָיֵעז  ִאיׁש  אן  ּכָ לֹא  ִליְקָיה  ּבְ לֹא 
יָך ִחּצֶ ֶאת  ט,  הֹוׁשֵ ָיֶדיָך  ֶאת  ה,  ִפּלָ ּתְ ֶזאּוס  ֶאל  א  ׂשָ
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175
י ָראׁשֵ ַעל  ְרָענּות  ּפֻ הֹוִריד  ׁשֶ ֶהָחָזק  אֹוֵיב  ּבָ ר  ּגֵ ׁשַ
יסֹוֵתינּו.  ּגֵ ִכיֵרי  ִמּבְ ָקַטל  ַחִיל  ּוְבֵני  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ

ְטרֹוָיה ֵני  ּבְ ַעל  ִלְכעֹס  ַהּנֹוַח  הּוא  ָהֵאִלים  ַאַחד  ִאם  א  ֶאּלָ
ָהֵאִלים."  ַאף  ֲחרֹון  הּוא  ה  ָקׁשֶ י  ּכִ ח.  ּכַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִמְנָחה  ֶזַבח  ַעל 

יב:  ֵהׁשִ ִליָקאֹון,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָעִרים,  ְ ּשׁ ּבַ ַהּנֹוָדע  ָבָריו,  ּדְ ַעל 

180
ֵמָאָרד, ְריֹון  ִ ַהּשׁ י  חֹוְבׁשֵ רֹוָיאִנים  ַהּטְ יֹוֵעץ  "ַאְיֵנַאס, 

ב, ַהּסָ ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ ִלְבנֹו  ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ְמיֹונֹו  ּדִ ַרב 
בֹוָהה ַהּגְ תֹו  ַקְסּדָ י  ּפִ ַעל  יו,  ְרּתִ ִהּכַ ָמִגּנֹו  י  ּפִ ַעל 

יֹוֵדַע. י  ֵאיֶנּנִ זאת  הּוא  ַאְלָמֶות  ן  ּבֶ ַהִאם  ַאְך  ְוסּוָסיו. 
ים, ַרּבִ ּבָ ַהּנֹוָדע  ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ ֶבר,  ַהּגֶ ֶזהּו  ִאם  אּוָלם 

185
ָרב,  ַהּקְ ַלַהט  ֶאת  ֵהִפיַח  ּבֹו  ָהֵאִלים  ַאַחד  י  ּכִ ּדֹוֶמה 

ֲעָרֶפל. ֵאד  ּבְ ֵתָפיו  ּכְ ֶאת  ּוֵמִליט  ְלִצּדֹו  ב  ִנּצָ
ִריִתי  ּיָ ׁשֶ ַהֵחץ  ֶאת  ְרּכֹו  ִמּדַ ִני  ְמֻדּמַ ּכִ ֵהִסיט  ׁשֶ ֶזה  הּוא 

ְריֹון ִ ַהּשׁ לּוחֹות  ּבֹו  ָמקֹום  ִמין,  ִמּיָ ְכֵתפֹו  ּבִ ּוָפַגע 
ַוֲאִני  ַהֵחץ  חֹד  ָחַדר  ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ָלֶזה,  ֶזה  חֹוְבִרים 

 190
ת. ָלֶרׁשֶ ָהֶדס  ֶאת  יו  ַלְחּתִ ׁשְ י  ּכִ ָהִייִתי  ּוָבטּוַח  ָסמּוְך 

זֹאת, ּבָ ֵאי  ׁשֹוֵכן  זֹוֵעם  ֵאל  ָעָליו,  י  ַבְרּתִ ּגָ לֹא  לֹא, 
ִלי. ֲחֵסִרים  ְוסּוִסים  ָבה  ֶמְרּכָ ְלָרְדפֹו,  אּוַכל  לֹא 

בֹות ֶמְרּכָ ֵרה  ַאַחת־ֶעׂשְ ִליָקאֹון  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ י  ּכִ ִאם 
ְלִתְפֶאֶרת,  ה  ַעּתָ ֶזה  ְיצּוקֹות  ְקָרב,  ֱאֵלי  ֲערּוכֹות 

195
סּוִסים ֶצֶמד  ֵמֶהן  ַאַחת  ל  ּכָ ּוְלַצד  ֲעֵליֶהן  ד  ּבַ ת  ֻחּפַ
ָדָגן. ּבְ ֵרָסם  ּכְ ֶאת  ים  ְוגֹוְדׁשִ ְלָבָנה,  עֹוָרה  ׂשְ ּבֹוְלִסים 

יַע ִהּצִ ָהרַֹמח  ְמֶלאֶכת  ּבִ יִטיב  ַהּמֵ ִליָקאֹון  ב  ַהּסָ
ֶהָהדּור  ֵביתֹו  ּבְ ָרב,  ַלּקְ ָיָצאִתי  ֶטֶרם  ּבְ ִלי, 

ה ּנָ ּוִמּמֶ יִרים  ַאּבִ סּוִסים  ְלֶצֶמד  ְרתּוָמה  ָבה  ֶמְרּכָ
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200
רֹוָיאִנים. ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ֶאת  ֵבד  ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ְלַהְנִהיג 

ֲעָצתֹו. ְלִדְבֵרי  י  ַמְעּתִ ִנׁשְ לֹא  ְואּוָלם   – ֲחָבל  ַמה 
ְלָחם ַהּנִ ָהמֹון  ּבֶ ַהּסּוִסים  ֶיְחְסרּו  ְלַבל  י  ַאְגּתִ ּדָ

לּו, ֻהְרּגְ ְבִליָסה  ּבִ ֲהֵרי  ׁשֶ ֵרָסם  ּכְ ֶאת  א  ְלַמּלֵ ִמְסּפֹוא 
ֶרֶגל, ּבָ י  ִמַהְרּתִ ִאיְליֹון  ְוֶאל  אֹוָתם  י  ָעַזְבּתִ ן  ּכֵ ְוַעל 

205
ה  ּנָ ִמּמֶ ַנַחת  י  ַבְעּתִ ׂשָ לֹא  ְואּוָלם  י,  ּתִ ַקׁשְ ַעל  סֹוֵמְך 

ָהאֹוֵיב יֵאי  ַמְצּבִ ֵני  ׁשְ ּבִ י  ְרּתִ ּגַ ׁשִ ָבר  ּכְ י  ִחּצַ ֶאת  ה  ִהּנֵ י  ּכִ
אּות, ּיָ ּכַ ָמם  ּדָ י  ְזּתִ ִהּקַ ִטיֶדאּוס,  ּוְבֶבן  ַאְטֶרְוס  ֶבן  ּבְ

ֲחָמָתם. ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ה  ִלּבָ ַאְך  ָבר  ַהּדָ ְואּוָלם 
ַהּטֹוָבה, י  ּתִ ַקׁשְ ֶאת  י  ָנַטְלּתִ ְרָענּות  ּפֻ ְלֵעת  ָאֵכן 

210
אָוה, ַהּנָ ָהִעיר  ִאיְליֹון  ֶאל  ָיָצאִתי  ּבֹו  ְמָהר  ַהּנִ ּיֹום  ּבַ

ָהֱאלִֹהי. ֶהְקטֹור  ַיד  ּבְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ רֹאׁש  ּבְ ַע  ְלַסּיֵ
ַאְרִצי,  ֶאת  ֵעיַני  ּבְ ִלְראֹות  ָאׁשּוב  ַעם  ּפַ ֵאי  ִאם  ְוָהָיה 

ְלִתְפֶאֶרת, נּוי  ַהּבָ יִתי  ּבֵ ֶאת  ַהּטֹוָבה,  י  ּתִ ִאׁשְ ֶאת 
ֵמָעַלי  י  רֹאׁשִ ֶאת  ֵנָכר  ן  ּבֶ ְוִיְכרֹת  ן  ִיּתֵ ִמי  ֲאַזי 

215
ה, ִליֶכּנָ ַאׁשְ ּוָבֵאׁש  י  ּתִ ַקׁשְ ֶאת  זֹאת  ּבָ ץ  ֲאַנּתֵ לֹא  ִאם 

ה." ֶאּנָ ֶאּשָׂ ָיִדי  ּבְ ם  ּוְלִחּנָ ִלי,  ֵאין  ּה  ּבָ ּתֹוֶעֶלת  י  ּכִ
לֹו: יב  ֵהׁשִ ַאְיֵנַאס,  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ יא  ּוַמְצּבִ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ּנֹות ְלׁשַ ָבר  ּדָ ִנְבָצר  נּו  ֵמִאּתָ ן  ּכֵ ׁשֶ זֹאת  ּתֹאַמר  "ַאל 

ּוְבֶרֶכב סּוִסים  ּבְ ַנִים  ְ ַהּשׁ ַעל  ֵנֵצא  ֶטֶרם  ּבְ

220
ָיֵדינּו.  ּבְ ַהּטֹוב  ַלח  ֶ ְוַהּשׁ ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ל  ׁשֶ ְלִעּמּות 

ָהֵכיַצד ְלַמד  ּתִ ְלַמַען  י  ְלִרְכּבִ ֲעֵלה  ְלִפיָכְך 
ָרב ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ִמיׁשֹור  ּבְ ִלְדהֹר  רֹוָיאִנים  ַהּטְ סּוֵסי  ֵמיִטיִבים 

ָניו. ִמּפָ ְמנּוָסה  ּבִ ְוִאם  ָהאֹוֵיב  ַאַחר  ף  ִמְרּדָ ּבְ
ִנית  ֵ ּוַבׁשּ ְוָהָיה  ָהִעיָרה,  יבּונּו  ְיׁשִ לֹום  ׁשָ ּבְ
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225
ַחְסּדֹו. ֶאת  ַיֲעִניק  ֶזאּוס  ִטיֶדאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִלְדיֹוֶמֶדס, 

ְגֵלב, ַהּמַ ְוֶאת  ַהּבֹוֵהק  ָהֶרֶסן  ֶאת  ָיְדָך  ּבְ ֵאפֹוא  טֹל 
ֵחם. ֶאּלָ אֹוֵיב  ּבָ ַרְגִלי  ב,  ֶאְתַיּצֵ ָך  ְלִצּדְ ַוֲאִני 

ָהֶרֶסן." ֶאת  ח  ֶאּקַ ָיִדי  ּבְ ִעּמּות,  ּבְ ְבַחר  ּתִ ִאם  ְוָהָיה 
ְלִתְפֶאֶרת: ַהּנֹוָדע  ִליָקאֹון  ן  ּבֶ ְך  ּכָ ַעל  לֹו  יב  ֵהׁשִ

230
ְוָהֶרֶסן, ַהּסּוִסים  ֶאת  טֹל  ָיְדָך  ּבְ ֵרִעי,  "ַאְיֵנַאס 

ָהֶרֶכב. ֶאת  ִלְמׁשְֹך  ֵייִטיבּו  ֲאדֹוָנם  ְיֵדי  ַחת  ּתַ י  ּכִ
ִטיֶדאּוס, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֵני  ִמּפְ ָלנּוס  ֶחְלֵקנּו  ּבְ ִיּפֹל  ִאם  ְוָהָיה 

ּוִבְמקֹום ָזר,  קֹול  ַמע  ְלׁשֵ ֵהל  ְלִהּבָ ֵהם  ֲעלּוִלים 
ם, ׁשָ ְלֵאי  ִלְדהֹר  ֶרא  ּפֶ נּו,  ַנְפׁשֵ ֶאת  ָרב  ַהּקְ ִמן  ט  ְלַמּלֵ

235
ָלֶבַטח ֶפׁש  ַהּנֶ ְרַחב  ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ ָהָיה  ֲאַזי  י  ּכִ

ְרָסה. ַהּפַ ְזִריֵזי  סּוֶסיָך  ֶאת  ׁשֹוֵדד  קֹוֵטל,  ֵנינּו  ׁשְ ֶאת 
ָרב, ַהּקְ ֶאל  ָך  ִרְכּבְ ּבְ ְוֵצא  ָהֶרֶסן  ֶאת  ֵאפֹוא  טֹל 

ַהַחד." ָהרַֹמח  ּוְבָיִדי  ֵער  ֶאְסּתַ ָעָליו  ַוֲאִני 
ְלמֹוֵפת, ֶהָעטּור  ָהֶרֶכב  ֶאל  קּו  ְוִזּנְ רּו  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

240
ִהְדִהירּו. ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ מּול  ֶאל  ִריִזים  ַהּזְ סּוֵסיֶהם  ְוֶאת 

ַנִים ְ ַהּשׁ ֶאת  ָרָאה  ְסֶתֶנלֹוס,  ָהָרם,  ֶנאּוס  ָקּפָ ן  ּבֶ
ִטיֶדאּוס: ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאל  ר  ּגֵ ׁשִ ף  ַהְמֻכּנָ ָברֹו  ּדְ ֶאת  ד  ּוִמּיָ

י, ְלִלּבִ ָקר  ַהּיָ ֶבר  ַהּגֶ יֹוֶמֶדס  ּדְ ִטיֶדאּוס,  ן  "ּבֶ
ָלעּוט, ָעֶליָך  ְלהּוִטים  ַחִיל  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ּדֹוֲהִרים  ה  ִהּנֵ

245
– ת  ׁשֶ ַהּקֶ ְמֶלאֶכת  ּבִ ן  ָאּמָ הּוא  ָהֶאָחד  ְועֹז,  חֶֹסן  י  ַרּבֵ

ָהַאֵחר, ָאִביו.  ּבְ א  ַהּגֵ ִליָקאֹון,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְנָדרֹוס  ּפַ
ל ְתַהּלֵ ַהּמִ ַאְיֵנַאס  ָוֶנֶפׁש,  ֵלב  ַרם  ַאְנִכיֶסס,  ן  ּבֶ

ָבר, ַהּדָ ְך  ּכָ ְוִאם  ַאְפרֹוִדיֶטה.  ָהֵאָלה  ִאּמֹו  ּבְ
ְוסּוֶסיָך ָך  ִרְכּבְ יג  ְלַהּסִ ְלָאחֹור  ְלָך  מּוָטב 
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250
יָך." ַחּיֶ ַח  ַקּפֵ ּתְ ן  ּפֶ ֲחִזית  ּבַ ַלֲעמֹד  ְולֹא 

ֵלאמֹר: לֹו  ְוָסח  ָהָרם  יֹוֶמֶדס  ּדְ ַזַעם  ּבְ ּבֹו  יט  ִהּבִ
י, ִלּבִ ֶאת  ל  ּדֵ ׁשַ ּתְ לֹא  י  ּכִ יַח  ׂשִ ּתָ ַאל  ְמנּוָסה  ַעל  י  "ִעּמִ
ט ּמֵ ּתַ ִמׁשְ ָרב  ַהּקְ ִמן  אֹו  י  ַנְפׁשִ ַעל  ס  ַהּנָ הּוא  ֲאִני  לֹא 

ָרב. ַהּקְ ֶאל  ָאנִֹכי  ְוָלהּוט  ָמְתַני  ּבְ ּכִֹחי  ְלֵהֶפְך, 

255
אֹוֵיב. ּבָ ֵחם  ֶאּלָ ָדד  ּבָ י  ּכִ ֵאֵצא  לֹא  ָבה  ֶמְרּכָ ּבְ ם  ּגַ

ַחד ּפַ רֹב  ּבְ ְלֵהָרַתע  ָאֶתָנה  ַלס  ּפָ ִלי  ן  ּתֵ ּתִ לֹא 
י ּנִ ִמּמֶ ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶאת  ִריִזים  ַהּזְ סּוֵסיֶהם  טּו  ְיַמּלְ ְולֹא 

ַנְפׁשֹו. ַעל  ֵלט  ִיּמָ ֵניֶהם  ְ ִמּשׁ ְוֶאָחד  ָהָיה  ֲאִפּלּו 
ָך: ִלּבְ ַעל  אֹוָתם  ְוֵתן  ַהֲאֵזן  ִלְדָבַרי  ה  ְוַעּתָ

260
ל ְלַהּלֵ ּתֹוִציא  ִמי  ׁשְ ֶאת  ָהֵעצֹות  ת  ְמֻרּבַ ָאֶתָנה  ִאם 

ַהּסּוִסים  כֹות  מֹוׁשְ ֶאת  ֲאַזי  ַנִים,  ְ ַהּשׁ ֶאת  ֶאְקטֹל  ׁשֶ ְתַנאי  ּבִ
ָהֶרֶכב. דֶֹפן  ּבְ ְקׁשֹר  ְבלֹם,  ּתִ ׁשֶ ּוְלַאַחר  ָאחֹור,  ְמׁשְֹך 

ִהּיֹות ׁשְ ְללֹא  ַלח  ּוׁשְ ַאְיֵנַאס  ל  ׁשֶ סּוָסיו  ֶאת  ְוטֹל  ֵצא 
ֲהדּוָרה.  ׁשֹוק  ִמְצַחת  י  חֹוְבׁשֵ ָהָאָכִאים  יסֹות  ּגֵ ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ

 265
ָהְראּות ַמְרִחיק  אּוס  ּזֶ ׁשֶ ָהֵעֶדר  ַרע  ִמּזֶ אּו  ּבָ

ִניֶמֶדס. ּגָ נֹו  ּבְ ֶזל  ּגֶ ַעל  ְתמּוָרה  ּבִ ֶהֱעִניק  ִלְטרֹוס 
מֹוָתם. ּכְ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַחת  ּתַ עֹוד  ְוֵאין  ֵהם  ּסּוִסים  ּבַ ַהּטֹוִבים 

ְיִדיַעת  ְללֹא  ֵעת  ַנב,  ּגָ ֶלְך  ַהּמֶ ַאְנִכיֶסס  ָמם  ּדָ ֶאת 
ֶזאּוס. ל  ׁשֶ ֵמֵעֶדר  ֶזַרע  ּבְ סּוסֹוָתיו  ִהְפָרה  ָלאֹוֶמדֹון 

270
ִכים.  ַרּמָ ת  ּיַ ִ ּשׁ ׁשִ ִהְמִליטּו  ַהּסּוסֹות  ּוְבַאְרמֹונֹו 

אּות, ּיָ ּכַ אֹוָתם  ֶהֱאִביס  ַמר,  ׁשָ ַאְנִכיֶסס  ָעה  ַאְרּבָ ַעל 
הּוָמה. ַהּמְ ְמחֹוְלֵלי  ְוֵהם  ְלַאְיֵנַאס,  ָנַתן  ַנִים  ּוׁשְ

ה." ִהּלָ ּתְ רֹב  ּבְ ה  ִנְזּכֶ ַנִים,  ְ ַהּשׁ ֶאת  ִנְלּכֹד  ִאם  ְוָהָיה 
ֵרֵעהּו. ִעם  ִאיׁש  חּו  ׂשָ ּבֹו  ָבר  ַהּדָ ָהָיה  ֶזה  ה  ִהּנֵ
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 275
ֶרֶגל. י  ַקּלֵ סּוִסים  ָחְפזּו  מּוָלם,  ֶאל  ַהר  ּדָ ָהֶרֶכב,  ָאץ 

יֹוֶמֶדס: ּדְ ֶאל  ִראׁשֹוָנה  ר  ּבֵ ּדִ ל  ַהַהּלֵ ַרב  ִליָקאֹון  ן  ּבֶ
ֶפׁש, ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ ְרַחב  ל,  ַהַהּלֵ ַרב  ִטיֶדאּוס  ן  "ּבֶ

ִלְגּבֹר. ָעֶליָך  י  ּתִ ׁשְ ִמּקַ ַהּצֹוֵרב  ַהֵחץ  חֹד  ָצַלח  לֹא 
אֹוְתָך." ְכִניַע  ּתַ זֹו  ר  ְוֶאְפׁשָ ה,  ֲאַנּסֶ ֲחִנית  ּבַ ה  ַעּתָ

280
ִליְך. ְוִהׁשְ ָארְֹך,  ֵצל  ִטיָלה  ַהּמְ ֲחִניתֹו  ֵהִניף  ָאַמר, 

ִטיֶדאּוס, ן  ּבֶ ָמֵגן  ּבְ ּוָפְגָעה  ַהֲחִנית  עֹוְפָפה 
ְרָיתֹו. ׁשִ ַרט  ְוׂשָ ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ָהָאָרד  חֹד  אֹותֹו  ב  ִנּקֵ

ָהרֹוֵעם: קֹולֹו  ּבְ ָקָרא  ָהָרם  ִליָקאֹון  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָאז 
ַרב ְזַמן  עֹוד  ּלֹא  ׁשֶ ְודֹוַמִני  זֹאת  ּבָ י  ְפּתִ ּסַ ׁשִ ֵרְסָך  ּכְ "ֶאת 

285
ל." ְלַהּלֵ ֵיֵצא  ִמי  ׁשְ ְזכּוְתָך  ּבִ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ ַמֲעָמד.  ְחִזיק  ּתַ

ַחת: ִלְבִלי  ֶהָעׂשּוי  ּבֹור  ַהּגִ יב,  ֵהׁשִ יֹוֶמֶדס  ּדְ ָבָריו  ּדְ ַעל 
ּדֹוַמִני, ְך  ּכָ ֵניֶכם,  ׁשְ ַאְך  ֶהְחֵטאָת.  י  ּכִ ָיְדָך,  ּבְ "ָטעּות 

ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָרב  ַהּקְ ֶאת  ַלַהְטֶכם  רֹב  ּבְ יתּו  ּבִ ׁשְ ּתַ לֹא 
ֵגן." ַהּמָ ַאּלּוף  ָאֶרס  ֶאת  ַיְרֶוה  לֹא  ָדמֹו  ּבְ ֶכם  ּבָ ִאיׁש 

290
ָאֶתָנה ִהְדִריָכה  אֹוָתּה  ֲחִניתֹו.  ְוֵהִטיל  ָאַמר  ְך  ּכָ

חֹורֹות ַהּצְ יו  ּנָ ׁשִ ֶאת  ָחַדר  ָלַעִין.  ַחת  מּתַ ַהחֶֹטם  ֶאל 
ְוָקַרע.  ף  ּסֵ ׁשִ ַחת  ִמּתַ ְלׁשֹונֹו  ְוֶאת  ַהב,  ַהּלַ חֹד 

ֵהִגיַח.  ה  ַמּטָ ּוִמּלְ ַסְנֵטרֹו,  ק  ְוִרּסֵ ָהָאָרד  ב  ִנּקֵ
ַהּבֹוֵהק  קֹו  ְוִנׁשְ ֵמִרְכּבֹו,  ְנָדרֹוס  ּפַ ָצַנח  ַאְרָצה 

295
ֶרֶגל י  ַקּלֵ ַהּסּוִסים  קּו  ִזּנְ ַחד  ִמּפַ ִמיַע,  ִהׁשְ ֶכת  ַמּתֶ ְצִליל 

ָהאֹוִנים.  ֲחַסר  ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ְרָחה  ּפָ ה,  ּדָ ַהּצִ
ּוָמֵגן דֹוָלה  ַהּגְ ֲחִניתֹו  ק,  ִזּנֵ ַאְיֵנַאס  ַאְרָצה 

ֵרֵעהּו. ֶגר  ּפֶ ֶאת  ָהָאָכִאים  חּו  ִיּקְ ן  ּפֶ ָחֵרד  ָיָדיו,  ּבְ
ַלּגּוָפה, ִביב  ִמּסָ צֹוֵעד  ּבֹוֵטַח,  הּוא  כֹחֹו  ּבְ ֲאִרי  מֹו  ּכְ
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ֶהָעגֹל ֵגן  ּמָ ּבַ הּו  ּסָ ּכִ ְלִצּדֹו,  ַקע  ּתָ ָהרַֹמח  ֶאת 

ַלּגּוָפה ֵרב  ַהּקָ ל  ּכָ ֶאת  ִיְקטֹל  י  ּכִ ָרם  קֹול  ּבְ ְוָקָרא 
ִטיֶדאּוס, ן  ּבֶ ָנַטל  ֶאֶבן  ֲאַזי  ׁשֹוֵלַח.  ּה  ּבָ ְוָידֹו 

ְלָהִניף. יּוְכלּו  ָבִרים  ּגְ ֵני  ׁשְ ַהּיֹום  ִאם  ֵפק  ּסָ ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ּכֹה 
יֹוֶמֶדס. ּדְ ַלע  ַהּסֶ ֶאת  ֵהִרים  ְלַבד,  י,  קֹׁשִ ְללֹא  אּוָלם 

 305
ַלע,  ַהּסֶ קֹוֵלַע  ַאְיֵנַאס  ּבְ ִליְך,  ִהׁשְ ּוְבכַֹח 

ֵרְך ַהּיָ ִמְפַרק  ֶאת  ּפֹוֵגַע,  ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ יֵרכֹו  ּבִ
ן  ָהַאּגָ ר  ׂשַ ּבְ ֶאת  ְוֵכן  יִדים,  ּגִ ֵני  ׁשְ ִלְרִסיִסים,  ּכֹוֵתׁש 

ֵמָעָליו.  עֹורֹו  ֶאת  ָקה  ּתְ ּבִ ָהֶאֶבן  ְוקֹוֵרַע,  ק  ְמַרּסֵ
ְלָידֹו ׁש  ְמַבּקֵ ָען  ִמׁשְ ּכֹוֵרַע,  ֶרְך  ּבֶ ַעל  ֲאַזי 

אתנה  באיליאדה(.  כמצוין  באבן  )ולא  בחנית  אינאס  ירך  את  פוצע  דיומדס 
ראשית  באתיקה,  מחפירות  מכתש  מאחור.  חסותן  בני  על  שומרות  ואפרודיטה 

החמישית. המאה 
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310
ַאְיֵנַאס. ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ֶאת  ֵהִליט  חֹר  ׁשָ ַלְיָלה  ָהָאֶרץ  ַעל 

ים, ָהַעּמִ רֹוַדן  ֶלְך,  ַהּמֶ מֹותֹו  ֶאת  מֹוֵצא  ָהָיה  ְך  ּכָ
– אֹוֶהֶבת  ִאם  ט  ַמּבַ ּבֹו  ָנְתָנה  ֶזאּוס  ת  ּבַ ַאְפרֹוִדיֶטה  לּוֵלא 

צֹאנֹו. ֵעֶדר  ֶאת  ָרָעה  ׁשֶ ְלַאְנִכיֶסס  אֹותֹו  ָיְלָדה 
ֶקת, ְמַחּבֶ ְצחֹורֹות  ָיַדִים  ּבְ ָזה,  ֶנְחּפְ ָהָאהּוב  ָנּה  ּבְ ֶאל 

315
ים, ֵמִחּצִ ָמֵגן  ָעָליו,  ּפֹוֶרֶסת  ָחה  ַהּצֶ ִליָמָתּה  ּגְ ֶאת 

ֲחִנית, ּבֹו  ִליְך  ַיׁשְ ַהּסּוִסים  ְזִריֵזי  ָנִאים  ַהּדָ ַאַחד  ן  ּפֶ
מֹו. ּדָ ֶאת  ּפְֹך  ְוִיׁשְ ָחֵזהּו  ֶאת  ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ב  ְיַנּקֵ

ָהָאהּוב. ָנּה  ּבְ ֶאת  ָרב  ַהּקְ ִמן  ט  ְלַמּלֵ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
לֹו  ק  ִחּלֵ ׁשֶ ֻקּדֹות  ַהּפְ ֶאת  ָזַכר  ֶנאּוס  ָקּפָ ן  ּבֶ ַאְך 

320
ֶאת ָעַצר  ן  ּכֵ ְוַעל  ָהרֹוֵעם,  ַהּקֹול  ַעל  ּבַ יֹוֶמֶדס  ּדְ
ָרב, ַהּקְ ַחת  ּלַ ִמּקַ ַהְרֵחק  ְרָסה  ַהּפַ ְמִהיֵרי  סּוָסיו 

ָהֶרֶכב, ְלדֶֹפן  ר  ָקׁשַ ְוָהֶרֶסן  כֹות  ַהּמֹוׁשְ ֶאת 
ְבּתֹו  ֶמְרּכַ ְוֶאת  ַאְיֵנַאס  ל  ׁשֶ ָהַרֲעָמה  ִליֵלי  ּכְ סּוָסיו 

ָהָאָכִאים  יסֹות  ּגֵ ְלִכּוּון  ִהְדִהיר  ְטרֹוָיה  ֵני  ִמּבְ ַהְרֵחק 

325
ָנַתן, ילֹוס  יּפִ ּדֵ ל  ׁשֶ ּוְבָידֹו  ֲהדּוָרה,  ׁשֹוק  ִמְצַחת  י  חֹוְבׁשֵ

ֵמֵרָעיו, ל  ִמּכָ לֹו  ָקר  ַהּיָ ֱאָמן,  ַהּנֶ ֵרֵעהּו  הּוא 
ְלָהִביא. ְמֵהָרה  ּבִ ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל  אֹוָתם  ּבֹו  ַמְפִציר 

ָהב, ַהּזָ כֹות  מֹוׁשְ ֶאת  ָנַטל  ק,  ִזּנֵ ָהֶרֶכב  ֶאל  ְוהּוא 
ִטיֶדאּוס. ן  ּבֶ בֹות  ִעּקְ ּבְ ִהְדִהיר  ְרָסה  ַהּפַ ְזִריֵזי  סּוָסיו  ֶאת 

 330
ִריס ִקיּפְ ֶאת  ַרֲחִמים  ְנטּול  ָאָרד  רַֹמח  ּבְ ֶזה,  עֹוד  ּבְ

ָהַאְלָמֶות ֵאלֹות  ֵמחֶֹסן  ּה  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ָיַדע  י  ּכִ ַקר,  ּדָ
ָרב, ּקְ ּבַ ַחִיל  ְבֵני  ּבִ ֹוְלטֹות  ַהּשׁ נּוָתן,  ָאּמָ ְלָחָמה  ּמִ ׁשֶ
ֶלָעָפר. ָעִרים  ָמה  ַהּשָׂ ֶאְניֹו  אֹו  ָאֶתָנה  ַלס  ּפָ ּכְ לֹא 
ַהּלֹוֵחם ָיסֹות  ַהּגְ ֲהמֹון  ּבַ מּוָתּה  ּדְ ֶאת  ָרָאה  ׁשֶ ד  ִמּיָ
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335
ֶפׁש  ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ ְרַחב  ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ ֲחִניתֹו  ן  ּוֵ ּכִ

ֶהָענֹג. ָרּה  ׂשָ ּבְ ֶאת  ַצע  ּפָ רֹוַע  ּזְ ּבַ ִליְך,  ְוִהׁשְ ֵאָלה  ּבָ
 – רֹוְסָיה  ַאְמּבְ ִניחֹוַח  ֶרת  ַהְמַפּזֶ ָהֵאָלה  ִליַמת  ּגְ ֶאת 
ָהרַֹמח, חֹד  ָנֵקל  ּבְ ָחַדר   – ַהֵחן  נֹות  ּבְ ֲעבּוָרּה  ָאְרגּו 

ַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ ם  ּדַ קֹוֵלַח  ד.  ַהּיָ ף  ּכַ עֹור  ֶאת  קֹוֵרַע 

על  שרוע  אינאס  מאחוריה,  איריס  הפצועה,  ימינה  את  מושיטה  אפרודיטה 
.(Angres, 1805) אנגרה  דומיניק  ז'אן  הארץ. 
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340
ַרֲעבֹונֹו ֶאת  ָהֵאל  י  ּכִ ֱאנֹוׁש  ֵני  ּבְ ם  ִמּדַ הּוא  ׁשֹוֶנה 
חֹר, ׁשָ ַיִין  ּבְ ִצְמאֹונֹו  ַיְרֶוה  לֹא  ּבֹר,  ִיׁשְ ֶלֶחם  ּבְ לֹא 

ַאְלָמֶות. ֵני  ּבְ ָמם:  ׁשְ ִנְגַזר  אן  ּוִמּכָ גּוָפם  ּבְ ם  ּדָ ֵאין  ּוְלִפיָכְך 
ָנּה. ּבְ ֶאת  ת  נֹוֶטׁשֶ ָטה,  ׁשְ ּפָ ָיֶדיָה  ֶאת  ָרם,  קֹול  ּבְ ָזֲעָקה 

ַאְיֵנַאס, ֶאת  ָיָדיו  ּבְ ָנַטל  ָאּפֹולֹו  פֹוְיּבֹוס  ד  ִמּיָ

345
ָהָאָכִאים יסֹות  ִמּגֵ לֹוֵחם  ן  ּפֶ ֲעָרֶפל  ֵאד  ּבְ הּו  ּסָ ּכִ

מֹו. ּדָ ֶאת  ּפְֹך  ְוִיׁשְ ָחֵזהּו  ּבְ ֲחִניתֹו  ָיִטיל  עֹוד 
ְלֶעְבָרּה: ָקָרא  יֹוֶמֶדס  ּדְ ָהַרַעם,  קֹול  קֹולֹו,  ּבְ ֲאַזי 

ִמְלָחָמה. ֵדה  ִלׂשְ יִחי  ַהּנִ אן,  ִמּכָ ֶזאּוס,  ת  ּבַ ַרְגַלִיְך,  ִאי  "ׂשְ
ַמְלּכֶֹדת? ּבְ יל  ְלַהּפִ אִֹפי  ְרפֹות  ים  ָנׁשִ ָלְך  י  ּדַ לֹא 

350
ֵדְך, ֲאַלּמְ ד  ִמּיָ ֶלַקח  ְקָרב,  ֵדה  ׂשְ ּבִ ְך  ַאּפֵ ּתֹוֶחֶבת  ְך  ּלָ ַמה 

ֵמָרחֹוק."  ִמְלָחָמה  ְלקֹול  ַאף  ָמֵתְך  ִנׁשְ ְפַרח  ּתִ ַאֲחָריו 
ְודֹוֶאֶבת. ֲאֵבָלה  ם  ָ ִמּשׁ ִנְפְרָדה  ְוִהיא  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ֵמָהמֹון, ּה  ַנְפׁשָ ֶאת  ָטה  ִמּלְ ַרְגֶליָה,  רּוַח  ּכְ  – ִאיִריס 
ֵאב. ְוַהּכְ ם  ַהּדָ ִמן  חֹוָרה  ַהּצְ ְזרֹוָעּה  ִחיָרה  ִהׁשְ ֻאְמֶלֶלת, 

355
ָרב, ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ׁשּוֵלי  ּבְ ַהְרֵחק,  ְלַבּסֹוף,  ָמְצָאה  ָאֶרס  ֶאת 

ָעָנן ַעל  ֲחִניתֹו  ֲעָנה  ִנׁשְ ֵהֵסב,  ַעׂש  ִמּמַ ֵטל  ּבָ
ָאִחיָה מּול  ְרָעה  ּכָ ִריס  ִקיּפְ ִריִזים.  ַהּזְ סּוָסיו  זּוג  ּוְלִצּדֹו 

ם: ְלרֹאׁשָ ָזָהב  ל  ׁשֶ טֹוָטפֹות  ַהּסּוִסים,  ֵני  ׁשְ ֶאת  ה  ׁשָ ּוִבּקְ
סּוֶסיָך,  ֶצֶמד  ֶאת  ִלי  ְוֵתן  ָקר,  ַהּיָ ָאִחי  יֵלִני,  "ַהּצִ

360
ָהַאְלָמֶות. ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ְמעֹוָנם  ָלאֹוִליְמּפּוס,  ָאׁשּוב  ְלַמַען 

ַצע,  ַהּפֶ ִמן  ִיּסּוַרי  ים  ּוְמֻרּבִ ַגע,  ּפָ י  ּבִ מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ
ָלֶלֶכת." ֶקִרי  ּבְ ֶזאּוס  ִעם  ם  ּגַ כֹון  ַהּנָ הּוא,  ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ

ַהּטֹוֶטֶפת. ֲהדּוֵרי  סּוָסיו  ֶאת  ָלּה  ָנַתן  ְוָאֶרס  ָאְמָרה, 
ָהֵאל. ֶבת  ֶמְרּכֶ ֶאל  ָעְלָתה  ְוכֹוֶאֶבת,  ֲאֵבָלה  ְוזֹו, 
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365
נֹוֶטֶלת, ָיֶדיָה  ּבְ כֹות  מֹוׁשְ ֶבת,  ִנּצֶ ִאיִריס  ֲאַזי  ְלָיָדּה 

סּוָסיו. ַעל  נֹוֵסק  ָהֶרֶכב  ָעל  ְוֶאל  ּסּוִסים  ּבַ ַמְצִליָפה 
ָהַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ ן  ּכַ ִמׁשְ הּוא  אֹוִליְמּפּוס,  ּבָ ָנֲחתּו  ְמֵהָרה  ּבִ

ַהּסּוִסים ֵני  ׁשְ ֶאת  יָרה  ִהּתִ רּוַח,  י  ִמּנִ ה  ַקּלָ  – ִאיִריס  ם  ׁשָ
ֵאבּוס. ּבָ ָלֶהם  ה  יׁשָ ִהּגִ רֹוְסָיה  ַאְמּבְ ַטַעם  ּבְ ּוִמְסּפֹוא 

370
ַאְפרֹוִדיֶטה, ָנְפָלה  ּה,  ִאּמָ ִהיא  ֲאַזי,  יֹוֶנה  ּדְ ל  ׁשֶ יָה  ְרּכֶ ּבִ ֶאל 

ָהאֹוֶהֶבת, ּה  ּתָ ּבִ ֶאת  ָנְטָלה  ְזרֹועֹוֶתיָה,  ֶאת  ֶטת  ּפֹוׁשֶ זֹו, 
יָדה: ִהּגִ ָלּה  ים  ּלִ ַהּמִ ָהיּו  ְוֵאּלּו  ָפה,  ְוִלּטְ ָקה  ִחּבְ
ַגע ּפָ ְך  ּבָ רֹום  ַהּמָ ֵאֵלי  ין  ִמּבֵ ִמי  ַהְיָקָרה,  י  ּתִ "ּבִ

ְלֵעיָניו?" ָחת  ּוֻמׁשְ ְמסָֹאב  ה  ַמֲעׂשֶ ית  ָעׂשִ ִאּלּו  ּכְ

375
יָבה: ֵהׁשִ ָלּה  ת־ְצחֹוק  ּבַ ַהחֹוֶמֶדת  ַאְפרֹוִדיֶטה  ְך  ּכָ ַעל 

ה,  ִהּלָ ָהַרב־ּתְ יֹוֶמֶדס  ּדְ ִטיֶדאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ אֹוִתי  ַצע  "ּפָ
ץ, ְלַחּלֵ ָרב  ִמּקְ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ָהָאהּוב  ִני  ּבְ ֶאת  ׁשֶ ְך  ּכָ ַעל 
מּוָתה. ּתְ ֵני  ּבְ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  י  ְלִלּבִ ָקר  ַהּיָ ַאְיֵנַאס  ֶאת 

ָהָאָכִאים, ְלֵבין  ְטרֹוָיה  ין  ּבֵ ִמְלָחָמה  עֹוד  לֹא  זֹו  ה  ַעּתָ

380
ָהַאְלָמֶות." ֵני  ּבְ ַעל  ִלְקָרב  ָנִאים  ַהּדָ ָיְצאּו  י  ּכִ ַיַען 

ֶבת: ּגֶ ׂשְ ַהּנִ רֹום  ַהּמָ ֵאַלת  יָבה,  ֵהׁשִ יֹוֶנה  ּדְ ָבֶריָה  ּדְ ַעל 
רּוַח. קֹר  ּבְ ִסְבֵלְך  ֶאת  ִאי  ּוׂשְ ִתי,  ַיְלּדָ ַסְבָלִנית,  "ֲהִיי 

מּוָתה ּתְ ֵני  ּבְ ִמיֵדי  ָהאֹוִליְמּפּוס,  ׁשֹוְכֵני  נּו,  ֵמִאּתָ ים  ַרּבִ
יעּו. ּבִ ִהׂשְ ֵאּלּו  ֶאת  ֵאּלּו  ּוְמרֹוִרים  ַרב,  ֵסֶבל  ָיְדעּו 

385
ָאִחיו, ְואֹוטֹוס  ֶאְפָיְלֶטס  ִמיֵדי  ָאֶרס  ָיַדע  ִיּסּוִרים 

ֵחֶבל,  ּבְ ָפתּוהּו  ּכְ ְלָכדּוהּו,  ַנִים,  ְ ַהּשׁ ָאלֹוֶאּוס  ֵני  ּבְ
ָאָרד. ַמְלּכֶֹדת  ּבְ ַכב  ׁשָ ְיָרִחים  ר  ָעׂשָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ

ִאְלָמֵלא  – ָרב  ַהּקְ ֶאל  הּוט  ַהּלָ ָהֵאל   – ֵמת  ָאֶרס  ָהָיה 
ָאלֹוֶאּוס,  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ַהחֹוֶרֶגת  ם  ִאּמָ ֵחן,  ִליַלת  ּכְ  – ֶאִריּבֹוָיה 
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390
ָאֶרס.  ֶאת  ִבי  ֶ ַהּשׁ ִמן  ץ  ְלַחּלֵ ָרה  ּגְ ׁשִ ֶהְרֶמס  ֶאת 

פּות. ַהּכָ גּופֹו  ּבְ ה  ִמְתַעּנָ ָאֶרס,  רּוַח  ָהְיָתה  קֹוֶדֶרת 
ָהַעז  ַאְמִפיְטִרּיֹון  ן  ּבֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָיְדָעה,  ֵסֶבל  ֶהָרה  ם  ּגַ

ִמין, ִמּיָ ָדּה  ׁשָ ּבְ ַגע  ּפָ ים  ַהֻחּדִ ׁש  ּלַ ְמׁשֻ ֵחץ  ּבַ
ִיּסּוֶריָה. ְלאּובֹות  ּתַ ֶאת  ְלָתֵאר  ים  ִמּלִ ְחַסְרָנה  ּתֶ

395
ע ִנְפּגַ ת  ׁשֶ ִמּקֶ ֵחץ  ּבְ ָהֵאיִמים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָהֶדס  ם  ּגַ

ָהֵאִגיס, ֶאת  ַהחֹוֵבׁש  ָהֵאל  ֶזאּוס,  ן  ּבֶ ֶהַרְקֶלס  ֵעת 
ִיּסּוָריו. ְברּו  ּגָ ּבֹו,  ָיָרה  ִתים,  ַהּמֵ ן  ּכַ ִמׁשְ ילֹוס,  ּפִ ּבְ

ׁשֹוֵכן. ֶזאּוס  ּבֹו  ַלֵהיָכל  ָהֶדס,  ָאץ  ָהאֹוִליְמּפּוס  ְמרֹום  ֶאל 
ַהֵחץ י  ּכִ גֹון  ַהּיָ ִלּבֹו  ּבְ ְכֵאב,  ּבִ ר  ִמְתַיּסֵ א  ּבָ

400
י. ּדַ ִלי  ּבְ ַעד  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ְוֶהְחִריד  ֶהָחסֹון  ְכמֹו  ׁשִ ּבְ ִנְנַעץ 

ֲארּוָכה. ד  ִמּיָ לֹו  ֶהֱעָלה  א  ְמַרּפֵ ַסם  ּבְ ֶיאֹון  ּפָ אּוָלם 
מּוָתה. ַהּתְ ִלְבֵני  ַרק  נֹוַעד  ֶות  ַהּמָ י  ּכִ ֵאבֹו  ּכְ ָחַדל 

ִמְתָחֵרט. ְוֵאינֹו  חֹוֵטא  ים,  ְוַאּלִ ֵלב  ֲעַרל  הּוא  ה  ִהּנֵ
ָהאֹוִליְמּפּוס. ׁשֹוְכֵני  ָהֵאִלים,  י  ַחּיֵ ֶאת  ּתֹו  ַקׁשְ ּבְ ְמָמֵרר 

405
ֶבר. ַהּגֶ ֶאת  ָרה  ּגְ ׁשִ ָעַלִיְך  ט  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה 
ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ ֵמִביא  ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ִסיל,  ַהּכְ ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ
ָהַאְלָמֶות. ְבֵני  ּבִ ַהּלֹוֵחם  ְיֵמי  ֵהם  ְקָצִרים  י  ּכִ

ִבים  ַהּיֹוׁשְ ְיָלָדיו  י  ִמּפִ ה  ִחּבָ ל  ׁשֶ ים  ִמּלִ הּוא  ֵיַדע  לֹא 
ָחְרָמה. ְלֶחֶמת  ִמּמִ ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ׁשּובֹו  ּבְ יו,  ְרּכָ ּבִ ַעל 

410
ה. ֵמַעּתָ ַנְפׁשֹו  ַעל  מֹר  ִלׁשְ ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ ִלְבנֹו  לֹו  מּוָטב 

ָחָזק, ּנּו  ּמֶ ּמִ ׁשֶ ִמי  ּבְ ִלְלחֹם  לֹו  ַאל  ַאְך  הּוא,  אֹון  ַרב 
ַאְדָרְסטֹוס, ל  ׁשֶ בּוָנה  ַהּתְ ת  ַרּבַ ּתֹו  ּבִ ֵאִגיָאֵלָיה,  ן  ּפֶ

ַחת ִמְתַיּפַ עֹוָדּה  ּבְ ִעיר  ּתָ ָנָתם  ְ ִמּשׁ יָתּה  ּבֵ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ֶאת 
ָהָאָכִאים, ּבֹוֵרי  ּגִ דֹול  ּגְ ַעל,  ַהּבַ ֶאל  ִכּסּוִפים  ּבְ
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415
ַהּסּוִסים." ן  ְמַרּסֵ יֹוֶמֶדס  ּדְ ל  ׁשֶ ֶאה  ַהּגֵ ּתֹו  ִאׁשְ ִהיא 

ָיֶדיָה. ּבְ ָמֲחָתה  ָהַאְלָמֶות  ם  ּדַ ְוֶאת  ָאְמָרה,  ְך  ּכָ
ֵאב. ַהּכְ ְוָחַדל  ֲארּוָכה  ד  ִמּיָ רֹוַע  ַהּזְ ֶהֶעְלָתה 

ּה, ִעּמָ ְוֶהָרה  ָאֶתָנה  ִים,  ּתַ ְ ַהּשׁ זֹאת  ָראּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֶרה. ִמְתּגָ ִקְנטּור  ל  ׁשֶ ָלׁשֹון  ּבְ נּו  ּפָ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֶזאּוס  ֶאל 

420
יָדה: ִהּגִ ָבֶריָה  ּדְ ֶאת  ה  ִחּלָ ּתְ ט  ּבָ ַהּמַ ַצַחת  ָאֶתָנה 

אַֹמר? ֶ ׁשּ ַמה  ַעל  ֶניָך  ּפָ ֶאת  ֲהַתְזִעיף  ָאִבי,  "ֶזאּוס 
ָהָאָכִאים ׁשֹות  ִמּנְ ַאַחת  ֶאת  ָלה  ּדְ ׁשִ ָלֶבַטח  ִריס  ִקיּפְ

ו; ַעְכׁשָ אֹוֶהֶבת  ִהיא  אֹוָתם   – ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶאל  ּה  ִעּמָ ָלֶלֶכת 
ּתֶֹנת,  ַהּכֻ ְנַאת  ָהָאָכִאית  ִלּטּוֵפי  ב  ְוַאּגַ

425
ִמיד." ַהּצָ ְפִריַפת  ּבִ ְרָטה  ׂשָ ָחה  ַהּצֶ ְזרֹוָעּה  ֶאת  ר  ֶאְפׁשָ

ָהָאָדם. ּוְבֵני  ָהֵאִלים  ֲאִבי  ָאז  ְך  ְוִחּיֵ ָאְמָרה,  ְך  ּכָ
ָלּה: ְוָאַמר  ָער  ַהּשֵׂ ת  ְזֻהּבַ ְלַאְפרֹוִדיֶטה  הּוא  ָקָרא 
ָלְך מּוָטב  ִעְנָיֵנְך,  ֵאיָנם  ִתי,  ַיְלּדָ ִמְלָחָמה,  "ִעְסֵקי 
ּוִאין. ִנּשׂ ְוִעְסֵקי  ַאֲהָבה  ֵאלֹות  ׁשְ ַעל  ְך  ְעּתֵ ּדַ ָלֵתת 

430
ּוְלָאֶתָנה." ר  ַהּסָ ְלָאֶרס  יִחי  ַהּנִ ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ֶאת 

יֹוֶמֶדס, ּדְ יְנַתִים  ּבֵ ַאְך  ֶזה.  ִעם  ֶזה  ָהֵאִלים  רּו  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ
י ּפִ ַעל  ַאף  זֹאת  ַאְיֵנַאס,  ַעל  ק  ִזּנֵ ַרַעם  קֹול  ּבְ ַהּנֹוָדע, 

ָיָדיו. ּבְ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ׁשֹוֵמר  ַעְצמֹו  ָאּפֹולֹו  י  ּכִ ַדע  ּיָ ׁשֶ
ְוִלּטֹל  חֹט  ִלׁשְ ַאְיֵנַאס  ֶאת  ְרצֹונֹו  ָהָיה  ַעז  ּכֹה  ַאְך 

 435
ְלָאּפֹולֹו.  ֵחׁש  ְלִהְתּכַ ַחר  ּבָ ׁשֶ ְזִהיר,  ַהּמַ קֹו  ִנׁשְ ֶאת 

ֶבר, ַהּגֶ ֶאת  ִלְקטֹל  ה  ְמַנּסֶ ֵער,  ִהְסּתַ ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ
ַהּזֹוֶהֶרת. תֹו  ִצּנָ ָהַדף  ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ ּופֹוְיּבֹוס 

ְימֹון, ּדַ ְדמּות  ּבִ ָעָליו  ֵער  ִהְסּתַ ְרִביִעית  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְואּוָלם 
ַזַעם: רֹב  ּבְ ֵאָליו  ָקָרא  ְרָחק  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ָאּפֹולֹו 
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440
ֵאִלים, ִעם  ׁש  ַבּקֵ ּתְ ְוַאל  ִטיֶדאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָך,  ּבְ "ֲחזֹר 

ַרְגָליו, ָאֶרץ  ּבָ ׁשֶ ָאָדם  ַזע  ּגֶ י  ּכִ ֶקִרי,  ּבְ ָלֶלֶכת 
ַאְלָמֶות." ֵני  ּבְ רֹום  ַהּמָ ֵאֵלי  ְלֶגַזע  ָלל  ּכְ ּדֹוֶמה  לֹא 

ְלָאחֹור ְמַעט  ָנסֹוג  ֲאַזי  ּוְדיֹוֶמֶדס  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
רֹאׁשֹו. ַעל  ְרָענּות  ּפֻ יֹוִריד  ָאּפֹולֹו  ַאף  ֲחרֹון  ְלַבל 

445
ָאּפֹולֹו, ַאְיֵנַאס  ֶאת  ץ  ִחּלֵ ָרב  ַהּקְ ַחת  ּלַ ִמּקַ ֲאַזי 

ב. ִנּצַ ם  ׁשָ ׁשֹו  ִמְקּדָ ֵהִביא,  דֹוׁש  ַהּקָ ְרָגמֹוס  ּפֶ ְוֶאל 
ְוֶלטֹו ת  ׁשֶ ַהּקֶ ת  ֵאׁשֶ ַאְרֶטִמיס  דֹוׁש  ַהּקָ בּול  ּזְ ּבַ ם  ׁשָ

ל. ְלַהּלֵ מֹו  ׁשְ ֶאת  ֶהֱאִדירּו  ְוַגם  ְפָצָעיו  ּבִ לּו  ִטּפְ
ְרָפִאים מּות  ּדְ ֶסף,  ַהּכֶ ת  ֶקׁשֶ ַעל  ּבַ ֲאַזי,  ּופֹוְיּבֹוס 

450
ַלח,  ּוְבׁשֶ ָמֵגן  ּבְ ָחגּור  ַאְיֵנַאס  ל  ׁשֶ ַצְלמֹו  ּבְ ִהְתִקין 
ָהָאָכִאים ֵאִלים  ּוְבֵני  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִלְדמּותֹו  ָסִביב 

ָחָזם, ַעל  ֹור  ַהּשׁ עֹור  י  ָמִגּנֵ ּבְ ָהְלמּו  ֵרֵעהּו  ִאיׁש 
ְלמֹוֵפת. רּופֹות  ַהּצְ ְוַקּלֹות  ֲעֻגּלֹות  ּוְבִצּנֹות 

ָרבֹות: ַהּקְ ׁשֹוֵאף  ָאֶרס  ֶאל  ר  ּבֵ ּדִ ָאּפֹולֹו  פֹוְיּבֹוס  ֲאַזי 

455
ם ְכּתָ ַהּמֻ ַהחֹומֹות  ַמְחִריב  מּוָתה,  ּתְ ֵני  ּבְ ִקְלַלת  ָאֶרס,  "הֹו 

ּנּו  ִמּמֶ יַח  ּוְלַהּדִ ַלְחּבֹר  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ֲהתּוַכל  ָדם,  ּבְ
ֶזאּוס? מּול  ם  ּגַ ָלֵצאת  ה  ַעּתָ ֶזה  כֹון  ַהּנָ ָהִאיׁש  יֹוֶמֶדס,  ּדְ ֶאת 

ָיד ף  ּכַ ֶפֶרק  ּבְ הּוא  ַצע  ּפָ ָרב  ּקְ ּבַ ִריס  ִקיּפְ ֶאת  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ
ֶרַצח."  ֲחַמת  ּבַ ָעַלי  ֵער  ִהְסּתַ ֵאל  ְדמּות  ּבִ ַוֲאַזי 

460
ְרָגמֹוס. ַהּפֶ ת  ְסּגַ ּפִ ַעל  ְוֵהֵסב  ר  ּבֵ ּדִ ָאּפֹולֹו  ְך  ּכָ
ְוֵהִאיץ, ַחק  ּדָ ָאֶרס  ֲאַזי  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ׁשּורֹות  ּבְ

ָרָכִאים.  ַהּטְ יא  ַמְצּבִ ַקל־ֶרֶגל,  ָאָקַמס  ל  ׁשֶ ְדמּותֹו  ּבִ
ָקָרא: ָאֶרס  ֶזאּוס,  ַיד  ּבְ חּו  ּפְ ּטֻ ׁשֶ ֵמֶהם  ִריָאמֹוס,  ּפְ ִלְבֵני 
ֶזאּוס, ַיד  ּבְ חּו  ּפְ ּטֻ ׁשֶ ִמי  ֶלְך,  ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ֵני  ּבְ ם,  "ַאּתֶ
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 465
ַלֲהרֹג? יֶכם  ַאְנׁשֵ ּבְ יחּו  ּנִ ּתַ ָלָאָכִאים  ָמַתי  ַעד 

ְלִתְפֶאֶרת? נּויֹות  ַהּבְ חֹומֹוֵתינּו  ְלַרְגֵלי  ָרב  ַלּקְ ַהַעד 
לֹו, ֵאל  מּות  ּדְ ְלֶהְקטֹור,  ׁשּול  ַהּמָ ֶדה  ּשָׂ ּבַ ׁשֹוֵכב  לֹוֵחם 

ֶפׁש, ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ ְרַחב  ַאְנִכיֶסס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא,  ַאְיֵנַאס 
ָרב." ַהּקְ ַחת  ּלַ ִמּקַ ָהָאִציל  ֵרֵענּו  ֶאת  ִנְגַאל  ָהָבה 

470
ם. ִלּבָ ֶאת  ְועֹוֵרר  ֹוְמִעים  ַהּשׁ ְיֵדי  ֶאת  ק  ִחּזֵ ְדָבָריו  ּבִ
ַער: ּגָ לֹו,  ֵאל  מּות  ּדְ ּוְבֶהְקטֹור,  דֹון  ַסְרּפֶ ר  ּבֵ ּדִ ֲאַזי 

ָך? ִלּבְ אֶֹמץ  ז  ּגָ ְלֵהיָכן  עֹז,  ַרב  ָהִייָת  ֶהְקטֹור,  ַעם,  "ּפַ
ּוְגָיסֹות ִרית  ּבְ ֵני  ּבְ ְללֹא  ּפֹל  ּתִ לֹא  ָהִעיר  י  ּכִ ֲהתֹאַמר 

ּוְבִגיֶסיָך? מֹר  ִלׁשְ ָעֶליָה  ַאֶחיָך  ּבְ י  ּדַ ְוִכי 

475
ָראּו, לֹא  ֵעיַני  ֲעַדִין  ֵמֶהם  ִאיׁש  ה  ַעּתָ ַעד  ְך,  ּכָ אֹו  ְך  ּכָ

ָהֲאִרי. ֵני  ִמּפְ א  ְחּבָ ַהּנֶ ָלִבים  ּכְ ַלַהק  ּכְ מֹוֶהם  ּכְ
ְקָרב. ֵדה  ׂשְ ּבִ לֹוֲחִמים  ָאנּו  ַרק  ַאְך  ִרית  ּבְ ֵני  ּבְ ַרק  ִהְננּו 

ָהָאֶרץ יְקָיה,  ִמּלִ ה  ֵהּנָ א  ּבָ ׁשֶ ִריָתם  ּבְ ן  ּבֶ ֲאִני,  ְך  ּכָ
ְוגֹוֵעׁש, ֹוֵטף  ַהּשׁ ַסְנתֹוס  ַהּקְ ַעל  ם  ׁשָ ֵאי  ֹוֶכֶנת  ַהּשׁ

480
י. ָאַהְבּתִ ׁשֶ י  ּתִ ִאׁשְ ל  ׁשֶ ֵחיָקּה  ּבְ ָהעֹוָלל  ִני  ּבְ ּוָבּה 

ֵעיָניו. ֶאת  ה  ַעּתָ ּבֹו  לֹוֵטׁש  ֶאְביֹון  ל  ּכָ י,  ְרכּוׁשִ ַרב  ּה  ּבָ
ּוְבַעְצִמי ְמָזֵרז,  ֲאִני  ָרב  ַלּקְ יִקים  ַהּלִ ֶאת  ַאְך 

זֹו ִעיר  ּבְ ִלי  ֵאין  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  אֹוֵיב  מּול  עֹוֵמד 
ָלל. ְלׁשָ ְוִלְהיֹות  ִלּפֹל  ָהָאָכִאים  ַיד  ּבְ ֶהָעלּול  ָבר  ּדָ

485
יָך ֲאָנׁשֶ ַעל  ה  ְמַצּוֶ לֹא  ַאף  ֲעמֹד,  ּתַ ֵטל  ּבָ ה  ְוַאּתָ
ְנׁשֹוֵתיֶהם. ַעל  ְלָהֵגן  ְמָנת  ַעל  ׁש  ְלַקּדֵ ִמְלָחָמה 

ָלל, ְלׁשָ ְוִתְהיּו  ְכדּו  ּלָ ּתִ ן  ּתָ ׁשְ ּפִ ת  ֶרׁשֶ ּבְ ְלַבל  זֹאת 
ָהאֹוֵיב  יֵדי  ּבִ ג,  ּיָ ַהּדַ יֵדי  ּבִ ִגים  ּדָ מֹו  ּכְ ַקל,  ֶטֶרף 

ְמֵהָרה. ּבִ ֶלָעָפר  ַיְחִריב  ֶבת  ַהּנֹוׁשֶ ִעיְרֶכם  ֶאת  ה  ַעּתָ ׁשֶ
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490
ּכַֹח. ִלׁשְ לֹא  ילֹות  ּוַבּלֵ ִמים,  ּיָ ּבַ ִלְזּכֹר  ָעֶליָך  זֹאת 

ים ְרַחּקִ ִמּמֶ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ ִריְתָך  ּבְ ֵני  ּבְ י  ָראׁשֵ ׁשֶ ְמָנת  ַעל 
אֹוְתָך." יֹוִכיחּו  ן  ּפֶ ֵמר  ָ ִהּשׁ ֵחם,  ְלִהּלָ יֹוִסיפּו 

ָסַער. ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ִלְדָבָריו  דֹון,  ַסְרּפֶ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ָהָאֶרץ, ֶאל  ֵמִרְכּבֹו  ק  ִזּנֵ ד  ּוִמּיָ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ָנַטל 

495
ׁשּורֹות ֶאל  ְוָיָצא  ֵהִניף  ים  ַהַחּדִ ְרָמָחיו  ֵני  ׁשְ ֶאת 

ָרב. ַהּקְ ֶאל  ֵער  ְלִהְסּתַ ַהַחִיל  ֶאת  ְמעֹוֵדד  יסֹוָתיו,  ּגֵ
ָהָאָכִאים. מּול  ֶאל  בּו  ְוִנּצְ ָיסֹות  ַהּגְ ֵניֶהם  ּפְ ֶאת  ָהְפכּו 

ׁשּורֹוֵתיֶהם, ֶאת  צֹוְפפּו  ָהַאְרִגיִבים  ַחת  ְללֹא  ֲאַזי 
את נֹוׂשֵ ּגֶֹרן  ּבַ ָהרּוַח   – ָקדֹוׁש  ִיׁש  ּדַ יֹום  ּבְ ּוְכמֹו 

500
ִסּיּוַע ּבְ ָער  ַהּשֵׂ ְצחֹוַרת  ֶמֶטר  ּדֶ ְך  ּכָ ַהּמֹוץ,  ֶאת 
ַחת ּוִמּתַ ֶבן,  ַהּתֶ ִמן  ַהּמֹוץ  ֶאת  ְפִריד  ּתַ ָהרּוַח 
ָהָאָכִאים ָלָבן  ּבְ ּסּו  ּכֻ ְך  ּכָ ָלָבן,  ּבְ ֶנֱעָרם  ַהּמֹוץ 

סּוֵסיֶהם ְרסֹות  ִמּפַ ָעָלה  ׁשֶ ר  ּמֵ ִמּתַ ָאָבק  ֵמֲעַנן 
ָאָרד. ָגֶון  ּבְ ׁשּוִחים  ַהּמְ ַעל  ִמּמַ ַמִים  ָ ַהּשׁ ְמרֹום  ֶאל 

505
ֲאמּוָנה ָיד  ּבְ ָנֲהגּו  ָהרֹוְכִבים  ָנה,  ְוִנׁשְ ָרב  ַהּקְ ב  ׁשָ
ָאֶרס  רּוַח  ֲחַמת  ּבַ ֲאַזי  ְלָפִנים.  ְוָתְקפּו  ִביב  ִמּסָ

ְיָלה ַהּלַ אֶֹפל  ֶאת  ּפֹוֵרׂש  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ְלֶעְזַרת  ָיָצא 
ּוְבָכְך ָיסֹות,  ַהּגְ ׁשּוַרת  ֶאת  ְועֹוֵרְך  ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ַעל 

ז. ַהּפָ ֶחֶרב  ַעל  ּבַ ָאּפֹולֹו  ל  ׁשֶ ֻקּדֹוָתיו  ּפְ א  ְמַמּלֵ

510
ן ּכֵ ׁשֶ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ רּוַח  ֶאת  ְלעֹוֵדד  ה  ִצּוָ ָאֶרס  ַעל  ֶזה 

ָהָאָכִאים. ִרית  ּבְ ת  ּבַ ָאֶתָנה  ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ֶאת  ִהְפִקיָרה 
אֹוָצרֹו, ית  ִמּבֵ ַאְיֵנַאס  ֶאת  ְלָהִביא  ָנה  ּפָ ּופֹוְיּבֹוס 

ּוְגבּוָרה. עֹז  ֵהִפיַח  ָיסֹות  ַהּגְ רֹוֵעה  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ
צֹוֲהִלים ֵניֶהם  ּפְ ַאְיֵנַאס,  ב  ִנּצַ ק  ׁשֶ ַלּנֶ ֵרָעיו  ין  ּבֵ

BOOK א ךרכ.indb   334 08/10/2015   13:48:38



335
ספר ה׳

515
גּופֹו, ּבְ ֵלם  ְוׁשָ ִריא  ּבָ ֲאֵליֶהם  ב  ְוׁשָ הּוא,  ַחי  י  ּכִ

ָבר ּדָ ָאלּוהּו  ׁשְ ְולֹא  ְונֹוֶעֶזת,  ֵאיָתָנה  רּוחֹו 
ז, ַהּפָ ת  ֶקׁשֶ ַעל  ּבַ ת  ְפֻקּדַ ּבִ ם  ִמְלַחְמּתָ ָהְיָתה  ֵבָדה  ּכְ י  ּכִ

דֹון. ַהּמָ ְצֵמַאת  ֶאִריס  ְוִעם   – ְמגָֹאל  ָדם  ּבְ  – ָאֶרס  ִעם 
ָהָאָיאִסים ֵני  ּוׁשְ ִעּמֹו  יֹוֶמֶדס  ּדְ אֹוִדיֶסאּוס,  מּוָלם 

520
ִאם ם  ּגַ זֹאת  ְלָחָמה.  ּמִ ּבַ ָנִאים  ַהּדָ ְיֵדי  ֶאת  צּו  ִאּמְ

ּוְלִפיָכְך רֹוָיאִנים,  ַהּטְ יַטת  ִלְפׁשִ ָיסֹות  ַהּגְ ִצּפּו  לֹא 
ַהּדֹוֵמם ֲאִויר  ּבָ ְלָעִבים  דֹוֶמה  ּבְ ֲערּוִכים  ָעְמדּו 

ֶהָהִרים,  יֵאי  ׂשִ ּבְ ׁשֹוְקִטים  ּתֹוֶלה,  ֶחֶרׁש  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ׁשֶ
ְוִיְסַער, ָנתֹו  ְ ִמּשׁ ָיקּום  ּבֹוֵריַאס  ֶטֶרם  ּבְ זֹאת 

525
ֵקְצָנה  ּתָ ׁשֶ ָנה  ׁשֵ ּבְ קּועֹות  ְ ַהּשׁ רּוחֹות  עֹוד  ְוִעּמֹו 

– ָהרּוחֹות  ְלָכל  ָנה  ְגֵעׁשְ ּתַ ָהָאפֹר  ַעְנֵני  ְוֶאת 
ָנִאים. ַהּדָ יסֹות  ּגֵ ְטרֹוָיה  ִלְבֵני  ינּו  ִהְמּתִ ַחד  ּפַ ְללֹא  ְך  ּכָ

ק: ְמַחּלֵ ֻקּדֹוָתיו  ּפְ ּוְבקֹול  ם  ִקְרּבָ ּבְ צֹוֵעד  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ
בּוָרה, ּגְ רֹב  ֶכם  ִלּבְ ֶאת  אּו  ּוַמּלְ ַהּטֹוִבים,  ֵרַעי  אֶֹמץ,  "ִאְזרּו 

530
ַחִיל,  ן  ּבֶ ֵרֵעהּו  ְפֵני  ּבִ ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ְוֵיבֹוׁש 

ָבב. ַהּלֵ מּוֵגי  ְונֹוְפִלים  ְכָלם  ַהּנִ ַהּלֹוֵחם  ׂשֹוֵרד  י  ּכִ
ִסּיּוַע." ּבְ לֹא  ַבח,  ׁשֶ ּבְ לֹא  ה  ִיְזּכֶ לֹא  ַנְפׁשֹו  ַעל  ס  ְוַהּנָ

ּפֹוֵגַע, ְרָגסֹוס  ּפֶ ֶבן  ּבְ ֲחִניתֹו,  ְוֵהִטיל  ָאַמר  ְך  ּכָ
ָבב, ַהּלֵ ַרם  ַאְיֵנַאס  ל  ׁשֶ סּור  ַהּמָ ֵרעֹו  יקֹואֹון,  ּדֵ

535
ִריָאמֹוס, ּפְ ל  ׁשֶ ָניו  ִמּבָ ֶאָחד  ָהָיה  מֹו  ּכְ ַהּכֹל,  דּוהּו  ּבְ ּכִ

ֲחִזית.  ּבַ ֵעת  ָכל  ּבְ ְלָחם  ַהּנִ ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ְלָבבֹו  יץ  ַאּמִ י  ּכִ
ָיסֹות, ַהּגְ יא  ַמְצּבִ ָאָגֶמְמנֹון  ֲחִנית  ְגָעה  ּפָ ֵגן  ּמָ ּבַ

ַהחֹוֵדר ָהָאָרד  חֹד  מּול  ַלֲעמֹד  ה  ּנָ ַהּצִ ָלה  ׁשְ ּכָ ַאְך 
ֶבר. ַהּגֶ ל  ׁשֶ ִבְטנֹו  ּבְ ָעמֹק  ְוִנְנָעץ  ֵגן  ַהּמָ ית  ְחּתִ ּתַ ֶאת 
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540
ִהְצַטְלֵצל. קֹו  ְוִנׁשְ ָצַנח  ֲחָבָטה  קֹול  ּבְ ָלָאֶרץ 

ָנִאים, ַהּדָ ּבֹוֵרי  ּגִ ֵני  ׁשְ ל  ׁשֶ ַמם  ּדָ ֶאת  ַפְך  ׁשָ ְוַאְיֵנַאס 
אֹוְרִסילֹוכֹוס, ְוָאִחיו  ְקֶרתֹון  ָהָרם,  ּיֹוְקֶלס  ּדִ ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ

ְלִתְפֶאֶרת, נּוָיה  ַהּבְ ִקְרָיה  ַכן,  ׁשָ ֶפֶרה  ּבְ ֲאִביֶהם 
ַאְלֵפיֹוס, ֵמֶחֶבל  מֹוָצאֹו  ָהִאיׁש,  ל  ׁשֶ ָממֹונֹו  ַרב 

545
יֶלִנים. ּפִ ֶאֶרץ  ּבְ ֵמיָמיו  ֶאת  ְך  ַהּמֹוׁשֵ ָהָרָחב  ָהר  ַהּנָ

הּו ְוָעׂשָ ֶהֱעִניק  ים  ַחּיִ אֹוְרִטילֹוכֹוס  ּלְ ׁשְ ֶזה  הּוא 
ּיֹוְקֶלס  ּדִ ֶאת  הֹוִליד  אֹוְרִטילֹוכֹוס  ים.  ְמֻרּבִ ים  ְלַעּמִ ָאדֹון 

אֹוִמים: ּתְ ִנים  ּבָ ֵני  ׁשְ ּוְלִדּיֹוְקֶלס  ֶפׁש  ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ ַרם 
ָרב. ַהּקְ ְמֶלאֶכת  ּבִ ֲאמּוִנים  ֵניֶהם  ׁשְ ּוְקֶרתֹון,  אֹוְרִסילֹוכֹוס 

550
חֹרֹות, ְ ַהּשׁ ִפינֹות  ַלּסְ ָעלּו  ַחִיל,  ִלְבֵני  ָהיּו  ְלָיִמים 

ָהַאְרִגיִבים, ִעם  ִהְפִליגּו  סּוֶסיָה  ּבְ ַהְידּוָעה  ְלִאיְליֹון 
– את  ָלׂשֵ ֶמֶנָלאֹוס  ם  ׁשֵ ְוֶאת  ִלְנקֹם  ָאָגֶמְמנֹון  בֹוד  ּכְ ֶאת 

ם. ׁשָ ָלֶהם  ין  ִהְמּתִ ֶות  ַהּמָ ֲאָבל  ַנִים.  ְ ַהּשׁ ַאְטֶרְוס  ֵני  ּבְ
בֹוּהַ ּגָ ַהר  ת  ְסּגַ ּפִ ַעל  ם  ִאּמָ ֲאָריֹות,  ְכִפיֵרי  ּכִ מֹוָתם  ּכְ

555
ר ֲאׁשֶ ַעד  ַער  ַהּיַ סֶֹבְך  ּבְ ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶאת  יָרה  ַמְסּתִ

ם ְמֻפּטָ ְוָטֶלה  ׁשֹור  ַעל  ֵיְצאּו  ְלַצִיד  ֵעת  בֹוא  ּבְ
ּוְלַבּסֹוף ר,  ָהִאּכָ ת  ַחּוַ ּבְ ַיֲעׂשּו  ּמֹות  ְוׁשַ

ָימּותּו. ֶבר,  ּגֶ ַיד  ּבְ ַהּמּוָטל  ָאָרד  רַֹמח  חֹד  ּבְ
ֲאָריֹות, ִפיֵרי  ּכְ ָנְפלּו  ַאְיֵנַאס  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ָחָלל  ְך  ּכָ

560
ָהָאֶרץ. ַעל  חּו  ּטְ ּתַ ִהׁשְ ִאים  ִנּשָׂ ּוִחים  ַאּשׁ ֵני  ׁשְ ּוְכמֹו 

ָאֶרס, ֶנֶפׁש  ֲאהּוב  ֶמֶנָלאֹוס  ֵני  ּפְ ָנְפלּו  מֹוָתם  ּבְ
ְזִהיר, ַהּמַ ְריֹונֹו  ׁשִ עֹוֶטה  ָיסֹות  ַהּגְ ֲחִזית  ּבַ ָצַעד 

ֵהִפיַח, ֶנֶפׁש  ֵחרּוף  ָאֶרס  ּוְבִלּבֹו  ְמנֹוֵפף,  ֲחִניתֹו 
מֹו. ּדָ ֶאת  יז  ַיּקִ ַאְיֵנַאס  ָרַקם,  ׁשֶ ה  ִזּמָ ַהּמְ י  ּפִ ַעל  י  ּכִ
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565
ֶפׁש  ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ ְרַחב  ֶנְסטֹור  ן  ּבֶ ַאְנִטילֹוכֹוס  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ים, ָהַעּמִ רֹוֵעה  ֶאל  ָנה  ּפָ ַחִיל,  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ָצַעד  ָרָאהּו, 
ְלִטְמיֹון. ֲעָמָלם  ְוֵיֵרד  ִיּפֹל  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ן  ּפֶ ָחֵרד 
ּוְבָיָדם ֶזה  מּול  ֶזה  ָהְלכּו  ּוֶמֶנָלאֹוס  ַאְיֵנַאס  ַאְך 

ָרב.  ַהּקְ ֶאל  ְלהּוִטים  ֵניֶהם  ּוׁשְ ַהַחד,  ָהרַֹמח  מּוָנף 

570
ים. ָהַעּמִ ְלרֹוֵעה  ָסמּוְך  ָקַרב  ַאְנִטילֹוכֹוס  ֲאַזי 

ְלדּו־ְקָרב, ּתֹוֵקק  ִהׁשְ י  ּכִ ַאף  ְמקֹומֹו  ּבִ נֹוַתר  ְוַאְיֵנַאס 
ֵרֵעהּו, ְלַצד  ִאיׁש  ָהעֹוְמִדים  ָבִרים  ַהּגְ ֵני  ׁשְ ּבִ ִמְתּבֹוֵנן 
ָהָאָכִאים ֵחיל  ֶאל  ָרב  ַהּקְ ַחְלֵלי  ּגּופֹות  ֶאת  ּגֹוְרִרים 

ַהּגֹוָרל. י  ֻמּכֵ ֶצֶמד  ֶאת  ֵרֵעיֶהם  יֵדי  ּבִ ּומֹוְסִרים 

575
ַהֲחִזית.  ׁשּורֹות  ּבְ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ְוָחְזרּו  ם  ְמַלאְכּתָ ֶאת  ּלּו  ּכִ

ֲאדֹון הּוא   – ָמׁשּול  ְלָאֶרס   – ָקְטלּו  יַלְיֶמֶנס  ּפִ ֶאת  ם  ׁשָ
ֶפׁש. ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ ַרֲחֵבי  ֵגן  ַהּמָ י  חֹוְבׁשֵ ְפָלגֹוִנים  ּפַ

ֲחִנית ְמֶלאֶכת  ּבִ ַהּנֹוָדע  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶמֶנָלאֹוס  אֹותֹו, 
ִריַח. ַהּבְ ַעְצמֹות  ּבְ ר  ַהְיׁשֵ עֹוֵמד,  ֶזה  עֹוד  ּבְ ַקר,  ּדָ

580
ָאִטיְמִנּיֹוס ן  ּבֶ ָליו,  ּכֵ ֶאת  א  נֹוׂשֵ  – ְבּתֹו  ֶמְרּכַ ֶנַהג  ִמידֹון,  ּבְ

ְרָסה, ַהּפַ ְזִריֵזי  ַלּסּוִסים  ָהָרתּום  ִרְכּבֹו  ּבְ ב  ַהּסַ
ְנָהב ֶ ַהּשׁ ֲעדּויֹות  כֹות  ַהּמֹוׁשְ ַגע.  ּפָ ֶאֶבן  ּבְ ַאְנִטילֹוכֹוס 

ָעָפר. ּבֶ ׁשֹות  ּלְ ִמְתּפַ ָנְפלּו  ְוַאְרָצה  ָדיו  ִמּיָ ְמטּו  ִנׁשְ
ַחְרּבֹו, ּבְ ַרּקֹוָתיו  ף  ּסֵ ְוׁשִ ַאְנִטילֹוכֹוס  ֵאָליו  ׁש  ִנּגַ

585
ַהְמפָֹאר  ֵמִרְכּבֹו  צּוַע,  ַהּפָ ְכֵבדּות  ּבִ ם  ֵ ִמְתַנּשׁ

ָעָפר. ּבֶ ְורֹאׁשֹו  ֵתָפיו  ּכְ ַעל  ְוִנְבַלע  ִלְנּפֹל,  ָמט 
ַהחֹול. ם  ׁשָ ָהָיה  ָעמֹק  י  ּכִ גּופֹו  ּבְ ַאר  ִנׁשְ ָנטּוַע  ְך  ּכָ

ָלָאֶרץ, ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ְטחּו  ְוׁשָ סּוִסים  ּבֹו  ֲעטּו  ּבָ ְלַבּסֹוף 
ָהָאָכִאים. ַמֲחֵנה  ֶאל  ַאְנִטילֹוכֹוס  ִהְדִהיר  ְואֹוָתם 
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590
ִלְקָראָתם, ָיָצא  ד  ּוִמּיָ ָזַעק,  ֶהְקטֹור  אֹוָתם  ָרָאה  ֵעת 

ִעּמֹו. ְוָהאֶֹמץ  ָהאֹון  י  ַרּבֵ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְוֵגיסֹות 
ֵאַלת ִהיא  ְלִצּדֹו,  ּפֹוַסַעת  ְוֶאְניֹו  ם  רֹאׁשָ ּבְ ָאֶרס 

ַהּסֹוֶעֶרת, ָרבֹות  ַהּקְ ְוֵאיַמת  ִנים  ַהּפָ ת  ַעּזַ ְנָאה  ַהּשִׂ
דֹוָלה, ַהּגְ גֹור  ַהּמָ ֲחִנית  ֶאת  ָידֹו  ּבְ ֵמִניף  ְוָאֶרס 

595
ֵמָאחֹור. ְצַעד  ּיִ ׁשֶ ְוֵיׁש  ִיְצַעד  ֶהְקטֹור  ִלְפֵני  ר  ֲאׁשֶ ֵיׁש 

ָהרֹוֵעם, ַהּקֹול  ַעל  ּבַ ֵלב  ֶנְחַרד  יֹוֶמֶדס  ּדְ ָרָאהּו  ֵעת 
ֶנֱעָצר ָהָרָחב,  יׁשֹור  ּמִ ּבַ ְך  ַהְמַהּלֵ ִאיׁש  ּוְכמֹו 

ם, ַהּיָ ֶאל  ֵמיָמיו  ֶאת  ְך  ַהּמֹוׁשֵ ׁשֹוֵטף  ַנַחל  מּול  ַדְרּכֹו  ּבְ
ְלָאחֹור, ְוָנסֹוג  ַהּקֹוֵצף  ְחׁשֹול  ַהּנַ ְלַמְרֵאה  ִנְבָהל 

600
ְצָבאֹו:  ֶאל  ר  ְוִדּבֵ ִטיֶדאּוס,  ן  ּבֶ ְוָנסֹוג  ָעַצר  ְך  ּכָ

יִטיב ַהּמֵ ַחת,  ְללֹא  לֹוֵחם  ָהֵאִלים  ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  "ָאְמָנם 
ְבחֹו, ׁשִ ּבְ ַמְפִליִגים  ֵרַעי,  נּו,  ּלָ ּכֻ  – ִליְך  ְלַהׁשְ ֲחִנית 

ָמר.  ִמׁשְ ַעל  ְלִצּדֹו  ב  ִמְתַיּצֵ ָהֵאִלים  ַאַחד  ִמיד  ּתָ ַאְך 
מּוָתה. ּתְ ן  ּבֶ ֱאנֹוׁש  מּות  ּדְ ַהּלֹוֵבׁש  ֶזה,  הּוא  ָאֶרס  ֶרַגע  ּכָ

605
ָנֵסב, רֹוָיאִנים  ַהּטְ מּול  ֵנינּו  ּפָ ֶאת  ִאם  ם  ּגַ ן  ּכֵ ְוַעל 
ֵאִלים." ּבָ ִמְלָחָמה  ׁש  ְלַקּדֵ ָנֵעז  לֹא  ְלָאחֹור,  ִנּסֹוג 

רֹוָיאִנים. ַהּטְ ּוְקֵרִבים  הֹוְלִכים  ר,  ְמַדּבֵ ֶזה  עֹוד  ה  ְוִהּנֵ
ְקָרב, ֵדה  ׂשְ ּבִ ִלים  ְרּגָ ַהּמֻ ַחִיל  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ָקַטל  ֶהְקטֹור  ד  ִמּיָ

לֹוס. ְוַאְנִכּיָ ֶמֶנְסֶתס   – ֶאָחד  ֶרֶכב  ּבְ ֵהם  ָהיּו 

610
ִנְכָמִרים,  ַרֲחָמיו  ָהַעז,  ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ֲאַזי,  ָאַיאס 

כַֹח, ּבְ ַהּזֹוֶהֶרת  ֲחִניתֹו  ִליְך  ַמׁשְ ַנִים,  ְ ַהּשׁ ֶאל  ָקַרב 
ָהִאיׁש ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ְיסֹוס  ּפַ ֶסָלגֹוס,  ן  ּבֶ ַגע,  ּפָ ַאְמְפיֹוס  ּבְ

ַהּמֹוְיָרה ַאְך  ְרָחִבים,  דֹות  ׂשָ ּבְ רֹו,  ָעׁשְ ּבְ ַהּנֹוָדע 
ּוָבָניו. ַלְחּבֹר  ִריָאמֹוס  ּפְ ֶאל  ָלקּום,  ֶבר  ַהּגֶ ַעל  ָתה  ִצּוְ
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615
ֶטָלמֹון, ן  ּבֶ ּבֹו  ַגע  ּפָ ַהּבֹוֵהק  ֲחגֹור  ּבַ ה  ְוַעּתָ

ִבְטנֹו, ּבְ ָעמֹק  ִנְנֲעָצה  ָארְֹך  ֵצל  ִטיָלה  ַהּמְ ֲחִניתֹו 
ה ִהּלָ ַהּתְ ַרב  ָאַיאס  ָלָאֶרץ.  ַרַעם  קֹול  ּבְ ָצַנח 

ְוַחּדֹות ּבֹוֲהקֹות  ֲחִניתֹות  ִלּטֹל.  א  ּבָ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ק,  ִזּנֵ
ֵגן. ּמָ ּבַ ִנְנֲעצּו  ן  ֻרּבָ ַאְך  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ּבֹו  ֵהִטילּו 

620
ָהָאָרד ֲחִנית  ֶאת  ץ  ְוִחּלֵ ֶגר  ַהּפֶ ַעל  ַרְגלֹו  ֶאת  יב  ִהּצִ

יט. ְלַהְפׁשִ ָידֹו  ּבְ ָעָלה  לֹא  ֶהָהדּור  ֲחגֹורֹו  ֶאת  ַאְך 
ַהּמּוָטל  ֲחִניתֹות  ַרד  ּבְ מּול  ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ְלָבבֹו  ַרְך  י  ּכִ

ֶהָעִטים ָבב  ַהּלֵ י  ַעּזֵ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִמיֵדי  ְלֶעְברֹו 
ֶאָחד. ל  ּכָ יֵדי  ּבִ ְורַֹמח  ֲעָבָריו  ל  ִמּכָ ָאַיאס  ַעל 

625
ַחת, ְללֹא  ָרב  ַהּקְ ֵדה  ּוִבׂשְ הּוא,  אֹון  ְוַרב  קֹוָמה  ַבּה  ּגְ ָאְמָנם 

ָאחֹור. ָלֶסֶגת  ֶנֱאַלץ  ים  ַהְמֻרּבִ אֹוְיָביו  ֵני  ִמּפְ ַאְך 
ָחְרָמה. ִמְלֶחֶמת  ֵעת  ּבְ ַחִיל  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ֶחְלָקם  הּוא  ֶהָעָמל 

ֶהַרְקֶלס, ן  ּבֶ ַהּקֹוָמה,  ּוְגַבּה  ָהַעז  ְטֶלּפֹוֶלמֹוס  ֶאת 
ֵהִסיָתה. ַהּמֹוְיָרה  ָאז  דֹון,  ַסְרּפֶ ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ֶנֶגד 

630
ְקרֹוִבים, ֵרֵעהּו  ֶאל  ִאיׁש  ֶזה,  ֶאל  ֶזה  ָחְפזּו  ַנִים  ְ ַהּשׁ ֵעת 

ֶהָעִבים, לֹוֵכד  ֶזאּוס  ֶנֶכד  ִראׁשֹון,  ְטֶלּפֹוֶלמֹוס  ָנה  ּפָ
דֹון, "ַסְרּפֶ ֵלאמֹר:  הּוא  ַתח  ּפָ יו  ּפִ ים  ּלִ ַהּמִ ּוְבֵאּלּו 

ְלָכאן, אָת  ּבָ ֶזה  ה  ָלּמָ ִלי  ֱאמֹר  ִליְקָיה,  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ יֹוֲעָצם 
ְקָרב? ֵדה  ׂשְ ּבִ ָרה  ַהְכׁשָ ַוֲחַסר  ר  ּתֵ ִמְסּתַ ֶהָחֵרד,  ה  ַאּתָ

 635
חֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ַרע  ּזֶ ּמִ ׁשֶ ָהאֹוְמִרים  ִפי  ּבְ ָזב  ּכָ י  ּכִ

ר ֲאׁשֶ ַחִיל  ֵני  ִמּבְ ה  ַאּתָ ֵהן  ָנחּות  ָיָצאָת,  ָהֵאִגיס 
ָהָאָדם, ית  ֵראׁשִ יֵמי  ּבִ ים  ַחּיִ ֵהִפיַח  ֶזאּוס  ֶהם  ּבָ

ַהחֶֹסן, ַרב  ָהָיה,  ֶהַרְקֶלס  ִרים,  ְמַסּפְ ְך  ּכָ מֹוהּו,  ּכָ
ף, ִנּגַ לֹא  עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ ַהּלֹוֵחם  ָהֲאִרי,  ֵלב  ַעל  ּבַ ָאִבי, 
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640
ָלאֹוֶמדֹון סּוֵסי  ִעְנַין  ּבְ ִהְפִליג  ה  ֵהּנָ ַעם  ּפַ ׁשֶ ִמי 

ְלַבד ּבִ ַחִיל  ֵני  ּבְ ּוְבקֶֹמץ  יֹוֵתר,  לֹא  ֳאִנּיֹות,  ׁש  ׁשֵ ּבְ
חּוצֹוֶתיָה. ֵמָאָדם  רֹוֵקן  ֶלָעָפר,  ֶהְחִריב  ִאיְליֹון  ֶאת 

יָך, ֲאָנׁשֶ ֵלב  ְוָכמֹוהּו  ְחָדן  ַהּפַ ֵלב  ֵהן  ָך  ִלּבְ ַאְך 
ֲהַגם  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִיְזּכּו  לֹא  ָך  ִמּמְ ֵעֶזר  ּלְ ׁשֶ ּדֹוֶמה 

 645
אֶֹמץ,  ָך  ּבְ ָהָיה  ֲאִפּלּו  ַאְך  ְלָכאן.  יְקָיה  ִמּלִ אָת  ּבָ ׁשֶ

ָהֶדס." ל  ׁשֶ ָעָריו  ׁשְ ּבִ ְוָתבֹוא  ַדי  ִמּיָ ה  ַעּתָ ּפֹל  ּתִ
ְוָאַמר: ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ דֹון,  ַסְרּפֶ יִקים,  ַהּלִ יא  ַמְצּבִ

ֶהְחִריב, ֶהַרְקֶלס  ִאיְליֹון  ֶאת  ְטֶלּפֹוֶלמֹוס,  ֱאֶמת,  ְרּתָ  ּבַ "ּדִ
ָהָרם, ָלאֹוֶמדֹון  י  ִמּפִ ֶהָעָתק  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ְנָקָמה 

650
ָניו, ּפָ ֶאת  ין  ִהְלּבִ ּבֹו,  ַער  ּגָ סּוִרים  ַהּמְ רּוָתיו  ׁשֵ ַעל  ׁשֶ ִמי 

ֵמָרחֹוק. ֵאָליו  א  ּבָ ׁשֶ ַאף  יב,  ְלָהׁשִ סּוסֹוָתיו  ְוֵסֵרב 
חֹר ָ ַהּשׁ ַהּגֹוָרל  ְגֵזַרת  ּבִ ַהּיֹום,   , ֻהְזַהְרּתָ ְרֵאה  ַאְך 

ְמָך. ּדָ ֶאת  יז  ַאּקִ ָהרַֹמח  חֹד  ּבְ י  ּכִ ַדי,  ִמּיָ ה  ְזּכֶ ּתִ
ָמְתָך."  ִנׁשְ  – ַהּסּוִסים  רּוְך  ּבְ ּוְלָהֶדס  ל,  ַהַהּלֵ ִיְהֶיה  ִלי 

655
ֲחִניתֹו, ֵהִניף  ֲאַזי  ְטֶלּפֹוֶלמֹוס  דֹון.  ַסְרּפֶ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
כַֹח. ּבְ ִליכּו  ִהׁשְ ֶזה  ּבָ ֶזה  ָרְמחֹו  ֶאת  ִאיׁש  ַנִים  ְ ְוַהּשׁ
דֹון,  ַסְרּפֶ ֲחִנית  ְגָעה  ּפָ ְטֶלּפֹוֶלמֹוס  ל  ׁשֶ ארֹו  ַצּוָ ּבְ
ֵעיָניו י  ּתֵ ׁשְ ְוַעל  ָעְרּפֹו,  ֶאת  ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ַהחֹד  ַח  ּלֵ ּפִ

ְוַצְלָמֶות. ֲאֵפָלה  ֵליל  ִנְפַרׂש  ְטֶלּפֹוֶלמֹוס  ל  ׁשֶ

660
ָהָארְֹך ָרְמחֹו  ּבְ צּוַע  ַהּפָ יק  ִהְסּפִ עֹוד  ְואּוָלם 

ַהב ַהּלַ חֹד  ִנְנַעץ  ָמאִלית,  ַהּשְׂ יֵרכֹו  ּבִ אֹוְיבֹו  ֶאת  ִלְדקֹר 
יַע ְלהֹוׁשִ ן  ֵמֻחְרּבָ נֹו  ּבְ ֶאת  ָאץ  ָהָאב  ַאְך  ָעמֹק,  ֶעֶצם  ּבָ

ָרב. ַהּקְ ִמן  ֵמֵרִעים  צּו  ִחּלְ ֵאִלים  ן  ּבֶ דֹון  ַסְרּפֶ ְוֶאת 
ָהרַֹמח צּוַע  ַהּפָ ַעל  יד  ִהְכּבִ ַאְך  ם  ָ ִמּשׁ אּוהּו  ְנׂשָ
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665
ַעת ַהּדַ ַעל  ֶהֱעָלה  לֹא  ִאיׁש  י  ּכִ ֶדה,  ּשָׂ ּבַ ַאֲחָריו  ְגַרר  ּנִ ׁשֶ

ַרְגָליו  ַעל  ָיקּום  ְלַמַען  ַהב  ַהּלַ ֶאת  ִמיֵרכֹו  ץ  ְלַחּלֵ
ַחז. ְוַהּפַ אֹון  ַהּסְ ַאת  ִמּפְ ֶזה  ָהָיה  ַעְצמֹו,  ּבְ ְוִיְצַעד 

ֶרֶגל, ִמְצַחת  ְנֵאי  ָהָאָכִאים,  ָנְטלּו  ְטֶלּפֹוֶלמֹוס  ְוֶאת 
אֹוִדיֶסאּוס אֹותֹו  ָרָאה  ֵעת  אּוהּו.  ְנׂשָ ֶטל  ַהּקֶ ֵדה  ּוִמּשְׂ

670
ּוְברּוַח ִקְרּבֹו,  ּבְ ַעׁש  ּגָ ְלָבבֹו  ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ

ֶזאּוס  ן  ּבֶ ֶאת  ָעִדיף  ִאם  ַנְפׁשֹו  ּבְ ְלַהְרֵהר  ֵהֵחל  טֹוָבה 
לֹו מּוָטב  א  ּמָ ׁשֶ אֹו  יג  ְלַהּשִׂ ָרִקים  ַהּבְ ֵמִטיל 

ר. ֶאְפׁשָ ׁשֶ ָכל  ּכְ ים  ַרּבִ יִקים,  ַהּלִ ל  ׁשֶ ָמם  ּדָ ֶאת  יז  ְלַהּקִ
ָהָרם ְלאֹוִדיֶסאּוס  יַח  ִהּנִ לֹא  ַהּגֹוָרל  ְואּוָלם 

675
ֶזאּוס.  ל  ׁשֶ ָהרּוַח  ַעז  נֹו  ּבְ ֶאת  ָאָרד  ַלַהב  ּבְ ִלְקטֹל 

יִקים. ַהּלִ ֶאל  ִלּבֹו  ׂשּוֶמת  ּתְ ֶאת  ָאֶתָנה  ה  ֵהֵסּבָ ְלִפיָכְך 
קֹוְיָרנֹוס, ְוֶאת  ְכרֹוְמיֹוס  ֶאת  ָאָלְסטֹור,  ֶאת  ִהְכִריַע  ְך  ּכָ

ְוַהְליֹוס, ַאְלָקְנְדרֹוס  נֹוֶאמֹון,  ִריָטִניס,  ּפְ ֶאת 
לֹו, ֵאל  מּות  ּדְ אֹוִדיֶסאּוס,  ֲעֵליֶהם  מֹוִסיף  עֹוד  ְוָהָיה 

680
ַהּזֹוֶהֶרת  תֹו  ַקְסּדָ ַהחֹוֵבׁש  ָהָרם,  ֶהְקטֹור  לּוֵלא 

ַהֲחִזית, ׁשּורֹות  ֶאל  ז  ֶנְחּפַ ַהּבֹוֵהק,  ְריֹונֹו  ׁשִ ְועֹוֶטה 
דֹון ַסְרּפֶ ל  ׁשֶ ְלָבבֹו  ָעַלץ  ָנִאים.  ַהּדָ יסֹות  ּגֵ ֶאת  ַמְחִריד 

נּות: ִמְסּכֵ ִדְבֵרי  ּבְ ָנה  ּפָ ֶהְקטֹור  ְוֶאל  ָהַעז,  ֶזאּוס  ן  ּבֶ
ָנִאים, ַלּדָ ָלל  ׁשָ אֹוִתי  אן  ּכָ ְפִקיר  ּתַ ִריָאמֹוס,  ּפְ ן  ּבֶ ָנא,  "ַאל 

685
ִעיְרֶכם, ּבְ ָבר  ַהּדָ ִיְקֶרה  ָאמּות  ִאם  ְוָכְך  ִלי,  ֲעזֹר  ָנא 

מֹוֶלֶדת, ֶאֶרץ  ֶאל  עֹוד  ָלׁשּוב  לֹא  ּגֹוָרִלי  ִנְגַזר  י  ּכִ
ָהאֹוֶהֶבת י  ּתִ ִאׁשְ ֶנֶפׁש  ֶאת  ַח  ּמֵ ּוְלׂשַ יִתי,  ּבֵ ֶאל 

ֶהְקטֹור, ֲאָבל  ר,  ּבֵ ּדִ דֹון  ַסְרּפֶ ְך  ּכָ עֹוט."  ַהּפָ י  ַיְלּדִ ֵלב  ְוֶאת 
יב. ֵהׁשִ לֹא  ָבָריו  ּדְ ַעל  ַהּזֹוֶהֶרת,  תֹו  ַקְסּדָ ַהחֹוֵבׁש 

BOOK א ךרכ.indb   341 08/10/2015   13:48:38



איליאדה – כרך א׳
342

690
ִמְתֶקֶפת ֶאת  ז  ֶנְחּפַ י  ּכִ ָניו,  ּפָ ַעל  ַסח  ּפָ אֶֹמר  ְללֹא 

יר. ְלַמְכּבִ יֵניֶהם  ּבֵ ְוִלְקטֹל  ִלְבלֹם,  ָהַאְרִגיִבים  יסֹות  ּגֵ
ֵרָעיו ָהַאְלָמֶות,  ִלְבֵני  ׁשּול  ַהּמָ דֹון  ַסְרּפֶ ְוֶאת 

ָהֵאִגיס, חֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ּבּוִקיָצה  ַחת  ּתַ יבּו  הֹוׁשִ
ָבר,  ּכְ ֶ ִמּשׁ דֹון  ַסְרּפֶ ְיִדיד  יץ,  ָהַאּמִ ָלגֹון  ּפֶ ד  ּוִמּיָ

695
צּוָעה.  ַהּפְ ֵרְך  ּיָ ּבַ עּוָצה  ַהּנְ יָלה  ַהּמֵ ֲחִנית  ֶאת  ץ  ִחּלֵ

ֵעיָניו. ֶאת  ה  ּסָ ּכִ ְוָהאֶֹפל  ָמתֹו  ִנׁשְ ָיְצָאה  ֶזה  ַאְך 
ֵמָחָדׁש, ַנְפׁשֹו  ֶאת  יב  ְלָהׁשִ ז  ֶנְחּפַ ּבֹוֵריַאס  ְואּוָלם 

יַע. הֹוׁשִ ע  ֶיׁשַ ּוֵמחֶֹסר  ים  ַחּיִ רּוַח  ּבֹו  ֵהִפיַח 
ְוֶהְקטֹור ָאֶרס  ִהְתִקיפּו  אֹוָתם  ָהַאְרִגיִבים,  ֲאַזי 

700
ְמנּוָסה  ּבִ ַרְגֵליֶהם  אּו  ָנׂשְ לֹא  ָהָאָרד,  ְריֹון  ׁשִ י  חֹוְבׁשֵ

ְלָפִנים, ְקפּו  ּתָ לֹא  ם  ּגַ ַאְך  חֹרֹות  ְ ַהּשׁ ָהֳאִנּיֹות  ֶאל 
ָאחֹור. ָנסֹוגּו  ַאט  ַאט  ָאֶרס  ל  ׁשֶ ְלַמְרֵאהּו  ִאם  י  ּכִ

ִמיֵדי ַאֲחרֹון  ּוִמי  ִתים  ּמֵ ּבַ ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ִמי 
ֵמָאָרד? ְריֹון  ִ ַהּשׁ עֹוֵטה  ְוָאֶרס  ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור 

 705
ַהּסּוִסים, ן  ְמַרּסֵ אֹוֶרְסֶטס  ַאֲחָריו  ִראׁשֹון,  ֶטאּוְתַרס 

ס,  אֹוְינֹוּפְ ן  ּבֶ ֶהֶלנֹוס  ֵמַאְיטֹוְלָיה,  ַהֲחִנית  ִאיׁש  ְטֶרכֹוס 
– ַהּזֹוֶהֶרת  ְרָיתֹו  ׁשִ ּבְ יֹוס  אֹוֶרְסּבְ ְוֵכן  אֹוְינֹוָמאֹוס 

ׁשֹוֶכֶנת,  ֶקִפיִסיס  ָים  ַפת  ׂשְ ּלִ ׁשֶ יתֹו,  ּבֵ ִהיֶלה  ּבְ
ַהּבֹויֹוִטים  ֵכָניו  ּוׁשְ ים,  ָהַרּבִ אֹוְצרֹוָתיו  ׁשֹוֵמר  ם  ׁשָ

710
ַיַחד. ִעּמֹו  חֹוְלִקים  ָכִסים  ַהּנְ ת  ְמֻרּבַ ַהּפֹוָרה  ַאְרָצם  ֶאת 

ָרֲאָתה רֹועֹות,  ַהּזְ ְצחֹוַרת  ָהַאְלָמֶות  ת  ּבַ ֶהָרה  ֵעת 
ָחְרָמה, ִמְלֶחֶמת  ּבְ ַהּנֹוְפִלים  ָהַאְרִגיִבים  ַחְלֵלי  ֶאת 
ָבֶריָה: ּדְ ֶאת  ָנף  ּכָ ַעל  ָרה  ּגְ ׁשִ ָאֶתָנה  ַלס  ּפָ ֶאל  ד  ִמּיָ
ָהֵאִגיס, חֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ָאה  ַהּגֵ ּתֹו  ּבִ ָלנּו,  "אֹוָיה 
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715
ֶאת י  ּכִ ְלֶמֶנָלאֹוס  בּוָעֵתנּו  ׁשְ ָהְיָתה  ְוא  ָ ַלּשׁ ַאְך 

ַח. ְמַנּצֵ ּכִ ָיׁשּוב  ֲאַזי  ְיָתה  ְוַהּבַ ִיְכּבֹׁש  ִאיְליֹון 
ְרצֹונֹו? ּכִ ַלֲעׂשֹות  ּמֹות  ׁשַ ָהָאסֹון  ֲהֵרה  ְלָאֶרס  יַח  ַנּנִ ְוִכי 

ַע." ְלַסּיֵ ָרב  ּקְ ּבַ ַאְטֶרְוס  ְלֶבן  נּוַכל  ֵאיְך  קֹל  ִנׁשְ ָהָבה 
יָבה. ִהְקׁשִ ָלּה  ט  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ְוָאֶתָנה  ָרה  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

720
ֶבת,  ּגֶ ׂשְ ַהּנִ ָהֵאָלה  ָהָרם,  ְקרֹונֹוס  ת  ּבַ ֶהָרה  ֲאַזי 

ם, רֹאׁשָ ַעל  ָזָהב  ל  ׁשֶ טֹוָטפֹות  ָלֶהם  סּוֶסיָה,  ֶאת  ָרְתָמה 
ה ֶהּבֶ זֹו  ֶכת,  ַמּתֶ ֶסֶרן  ַעל  ֶבת  ְרּכֶ ַהּמֶ י  ִצּדֵ ֵני  ּוִבׁשְ

ָהֶאָחד. ּוִרים  ִחּשׁ מֹוָנה  ׁשְ ֵני  ּבְ ֵמָאָרד  ים  ּלִ ְלּגַ ּגַ ָנְתָנה 
עֹוָלם, ַעד  ֲעֵליֶהם  ִלים  ָ ְמֻחּשׁ ָהב  ַהּזָ ּוֵקי  ִחּשׁ ָהיּו 

725
ָלֵעיַנִים,  ֲאָוה  ּתַ ַהּזֹוֵהר,  ָאָרד  ּבָ ֲחפּוִיים 

ְצרּוִפים, ֶכֶסף  ּבְ ַצד  ל  ִמּכָ ים  ּבִ ַהּסַ ָהאֹוַפן  ְוִציֵרי 
ָטהֹור, ֶסף  ּוִמּכֶ ָהב  ִמּזָ ָקלּוַע  ָהֶרֶכב  ּגּוף  ים  ַפּסִ ּבְ

צּול ַהּיָ יל,  ַמְקּבִ ּבְ ָרִצים  ַהּדֶֹפן  ְסִביב  ַמֲעִקים  ֵני  ּוׁשְ
ָקֵצהּו ּבְ ְלָפִנים,  ר  ּקֵ ִמְזּדַ הּוא  ַאף  ֶכֶסף  ּבְ ָקלּוַע 

730
ְמפֶֹאֶרת, ְוִרְתָמה  ָזָהב  ֶרֶסן  ֶרת  קֹוׁשֶ ה  ֶהּבֶ

ֶרֶגל, י  ַקּלֵ סּוִסים  ֶצֶמד  ֶהם  ּבָ נֹוֶתֶנת  ְוֶהָרה 
ָאֶתָנה ַלס  ּפָ ֲאַזי  ָרב.  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ֶאל  ְלהּוִטים 

ָאִביָה ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ת  ְלִרְצּפַ ָהֵאִגיס,  חֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ת  ּבַ
ּוְמפֶֹאֶרת, ה  ַרּכָ ָוִנים,  ַהּגְ ת  ַרּבַ ּה  ְנּתָ ּתָ ּכֻ יָלה  ִ ַמּשׁ

735
יָה ְחּתֶ ּתַ ת  ְולֹוֶבׁשֶ ֶמת,  ְמֻרּקֶ ָיֶדיָה  ּבְ א  ְלֵעּלָ

ְוָעֶליָה ֶהָעִבים,  לֹוֵכד  ָאִביָה  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ִליָמתֹו  ּגְ
ֶהָעגּום. ָרב  ַלּקְ ַלח  ׁשֶ ְונֹוֶטֶלת  ֲחגֹור  ת  חֹוֶבׁשֶ

ִדיִלים,  ַהּגְ ֲעטּור  ָהֵאִגיס,  ָמֵגן  ֶאת  ֵתָפּה  ּכְ ַעל  ִליְך  ׁשְ ּתַ
ִטים  ִנּבָ ּוָמגֹור,  צּות  ּלָ ּפַ ַהּזֹוָרה  ָהֵאיִמים  ת  ִצּנַ
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740
ֵמנּו, ּדָ ֶאת  יא  ְקּפִ ַהּמַ ף  ְרּדָ ַהּמִ ְוָהִריב,  ַהְיׁשּוָעה  ִמּתֹוָכּה 
ָהאֹות  הּוא  ָהֵאיָמה,  ְמָזֶרה  ּגֹוְרגֹוָנה  ְפֶלֶצת  ַהּמִ ְורֹאׁש 

ָהֵאִגיס. חֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ֵמֵאת  ּוָבא  ֵרב  ַהּקָ ָלָאסֹון 
ְוָעֶליָה ּה  ְלרֹאׁשָ ה  ָחְבׁשָ ַמְסֵרקֹות  ָעה  ַאְרּבָ ת  ַקְסּדַ

ָעִרים. ָאה  ִמּמֵ ַחִיל  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ֲחקּוִקים  ּוְצָלִמים  ֻמּיֹות  ּדְ

745
ְזִהיר, ַהּמַ ּה  ְלִרְכּבָ ְוָעְלָתה  ֵהִריָמה  ָהֶרֶגל  ֶאת  ֲאַזי 

ָמם. ּדָ יָזה  ִהּקִ ּבֹו  ָיָדּה  ּבְ ְוָכֵבד  יר  ּבִ ּכַ רַֹמח 
ֲחָמָתּה. ָעָליו  ָכה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ים,  ַרּבִ ַחִיל  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ

ֵמַעְצָמם ַהּסּוִסים,  ֵני  ׁשְ ּבִ ִהְצִליָפה  ֶהָרה  ֶזת  ֶנְחּפֶ
ַההֹורֹות יֵדי  ּבִ מּוִרים  ְ ַהּשׁ ַמִים,  ָ ַהּשׁ ֲעֵרי  ׁשַ חּו  ִנְפּתְ

 750
ּלֹו, ּכֻ ָהָרִקיַע  ְוֶאת  ָהאֹוִליְמּפּוס  ְמרֹום  ֶאת  ַהּנֹוְצרֹות 

ָעָנן. אֶֹפל  ּבְ ִלְסּגֹר  אֹו  ִלְפּתַֹח  ַער  ַ ַהּשׁ ֶאת  ָיָדן  ּבְ
ְקרֹונֹוס, ן  ּבֶ ֶאל  סּוֵסיֶהן  ֶאת  נֹוֲהגֹות  ָהֵאלֹות,  ֲהרּו  ּדָ

ֶאָחד ַעל  ב  ָיׁשַ ְיִחיִדי  ָהֵאִלים,  ַאר  ׁשְ ל  ִמּכָ ַהְרֵחק 
ָסגֹות. ַהּפְ ְוַרב  רֹוִמים  ַהּמְ יר  ַעּתִ ָהאֹוִליְמּפּוס  יֵאי  ִמּשִׂ

755
ַהר ִמּדַ סּוֶסיָה  ֶאת  ָעְצָרה  רֹועֹות  ַהּזְ ְצחֹוַרת  ֶהָרה  ֲאַזי 
ָאִבינּו, "ֶזאּוס  ָהָרם:  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֶאל  ֵאָלה  ׁשְ ּבִ ּוָפְנָתה 

יו? ַמֲעׂשָ ְוַעל  ָאֶרס  ַעל  רּוַח  ֲחַמת  ָך  ִלּבְ ּבְ ֵאין  ַהִאם 
ָהָאָכִאים. יַטב  ִמּמֵ הּוא  ָקַטל  ֵהן  ֵטרּופֹו  ֲחַמת  ּבַ

– ּה  ִעּמָ ּופֹוְיּבֹוס  ִריס  ִקיּפְ ַאְך  ֲעֵליֶהם,  ְלָבִבי  ֵמֵצר 

760
ְמָחה ִמּשִׂ צֹוֲהִלים  ֵניֶהם  ּפְ ָהב,  ִמּזָ ּתֹו  ַקׁשְ ָאּפֹולֹו 
ִמים. ַהּדָ ׁשֹוֵפְך  ָאֶרס  ֶאת  ל  ּדֵ ְלׁשַ ָיָדם  ּבְ ָעָלה  י  ּכִ
ֵאַלי ֶניָך  ּפָ ֶאת  ְזִעיף  ּתַ ָהָרם,  ָאִבינּו  ֶזאּוס  ַהִאם, 

ְקָרב?" ֵדה  ִמּשְׂ ָהַעְוָלה  ן  ּבֶ ֶאת  ִליְך  ְוַאׁשְ ה  ַאּכֶ ָאֶרס  ֶאת  ִאם 
ְוָאַמר:  יב  ֵהׁשִ ָבֶריָה  ּדְ ַעל  ֶהָעִבים  לֹוֵכד  ֶזאּוס 
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765
ּוַמְלקֹוַח, ָלל  ׁשָ ּבְ ה  ְרּבָ ַהּמַ ּבֹו,  י  ּסִ ׁשַ ָאֶתָנה  ֶאת  ְך  ּכָ "ִאם 
ַמּכֹוֶתיָה." ֶאת  ּבֹו  ְלַהְפִליא  מֹוָתּה  ּכְ עֹוד  ֵאין  ֲהלֹא  י  ּכִ

רֹועֹות. ַהּזְ ַצַחת  ֶהָרה  לֹו  יָבה  ִהְקׁשִ עֶֹנג  ּבְ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ֵחֶפץ  רֹב  ּבְ ֲהרּו  ּדָ ְוֵאּלּו  ִהְצִליָפה  סּוֶסיָה  ּבְ

ַחת.  ִמּתַ ְוָהָאֶרץ  ַעל  ִמּמַ ָהָרִקיַע  ּכֹוְכֵבי  ין  ּבֵ

770
ית, ְצּפִ ַהּתַ קֹום  ִמּמְ ֵעיָניו  ּבְ ָאָדם  רֹוֶאה  ׁשֶ ְרָחק  ּמֶ ּכַ

ְלַמְרֶאה, ָמִני  ָהַאְרּגְ ם  ַהּיָ ֶאל  ִמְתּבֹוֵנן  עֹודֹו 
ַהּצֹוֵהל. ֵמיִמי  ְ ַהּשׁ ַהּסּוס  ַצַעד  ְטַוח  ֶזהּו  ּכָ

ְנָהרֹות,  ֵני  ׁשְ ֶאל  ָסמּוְך  ּבְ יעּו,  ִהּגִ ְטרֹוָיה  ֶאל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ִסימֹוִאיס,  ֶזֶרם  ֶאל  חֹוְבִרים  ָקַמְנְדרֹוס  ַהּסְ י  ּלֵ ּגַ ּבֹו  קֹום  ַהּמָ

775
ַהר, ִמּדַ סּוֶסיָה  ֶאת  ָעְצָרה  רֹועֹות  ַהּזְ ְצחֹוַרת  ֶהָרה 

ֲעָרֶפל, ֵאד  ּבְ יָרה  ְוִהְסּתִ צּול  ַהּיָ ִמן  יָרה  ִהּתִ
רֹוְסָיה. ַאְמּבְ ּבְ ֶהֱאִביס  ַנִים  ְ ַהּשׁ ימֹוִאיס  ַהּסִ ּוְנַהר 

ִנְבָהלֹות, יֹוִנים  ֶצֶמד  מֹו  ּכְ ָהֵאִלים  נֹות  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ ָצֲעדּו 
ָהַאְרִגיִבים. יסֹות  ּגֵ ֶקֶרב  ּבְ ִלְהיֹות  ְלֵעֶזר  ְלהּוטֹות 

780
ָלֲחמּו, ְוטֹוִבים  ים  ַרּבִ ּבֹו  קֹום  ַהּמָ ֶאל  אּו  ּבָ ְוֵעת 

ַהּסּוִסים ן  ְמַרּסֵ יֹוֶמֶדס  ּדְ ַעל  ַחִיל  ֵני  ּבְ ֶחֶבר  ּבֹו  ָמקֹום 
ַהַחי,  ל  ׁשֶ רֹו  ׂשָ ּבְ ַהּטֹוֵרף  ֲאָריֹות  ִפיר  ּכְ מֹו  ּכְ ָסֲערּו 

ָחֵדל.  לֹא  רּופֹו  ּטֵ ׁשֶ ֶרא  ַהּפֶ ַלֲחִזיר  דֹוֶמה  ּבְ אֹו 
רֹועֹות, ַהּזְ ְצחֹוַרת  ָהֵאָלה  ְוָעְמָדה,  ָעְצָרה  ֶהָרה  ם  ׁשָ

785
ָהָרם ְסֶטְנטֹור  ל  ׁשֶ זֹו  מֹו  ּכְ ְזָעָקה  ַלט  ּפָ ּוִפיָה 

ים: ִ ֲחִמּשׁ קֹולֹות  ְלַרַעם  ֶוה  ָ ַהּשׁ ָהָאָרד  קֹול  ַעל  ּבַ
ְלַבד, ּבִ ַעִין  ְלַמְרִאית  ָבִרים  ּגְ ֵלב,  מּוֵגי  ַאְרִגיִבים  "ּבֹוׁשּו, 

ָרב, ַהּקְ ֶאל  ֶכם  ִעּמָ ָיָצא  לֹו,  ֵאל  מּות  ּדְ  – ָאִכיֶלס  עֹוד  ל  ּכָ
ְרָדִנים, ּדַ ַער  ׁשַ ּבְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ָלֵצאת  ֵהֵעּזּו  לֹא 
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790
יר.  ּבִ ַהּכַ ָרְמחֹו  ֵני  ּוִמּפְ ֵמָאִכיֶלס  ְלָבָבם  ָחַרד  י  ּכִ

ֵהם." לֹוֲחִמים  ִפינֹות  ַלּסְ ָסמּוְך  ֵמִעיָרם,  ַהְרֵחק  ַהּיֹום,  ַאְך 
יָתה. ִהּצִ ְוַלַהט  בּוָרה  ּגְ ַחִיל  ן  ּבֶ ל  ּכָ ּוְבֵלב  ָרה  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ
ִטיֶדאּוס, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאל  ִמֲהָרה  ט  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ְוָאֶתָנה 

ְוסּוָסיו, ְבּתֹו  ֶמְרּכַ ְלַצד  עֹוֵמד  ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ָמְצָאה 

795
ֵזָעתֹו ן.  ְמַצּנֵ ְנָדרֹוס  ּפַ ת  ׁשֶ ִמּקֶ ַצע  ַהּפֶ ֶאת 

ֶהָעגֹל. ָמִגּנֹו  ִלְרצּוַעת  ַחת  ִמּתַ ָעָליו  קֹוַלַחת 
ֵגן ַהּמָ ְרצּוַעת  ֶאת  ן  ּכֵ ַעל  ֵאב,  ִמּכְ ֲחָמתֹו  ָתה  ִנּצְ

רֹוַע. ַהּזְ ִמן  חֹר  ָ ַהּשׁ ם  ַהּדָ ֶאת  ב  ְוִנּגֵ ֵהִרים 
יָדה: ְוִהּגִ ַהּסּוִסים  ִרְתַמת  ַעל  ָיָדּה  יָחה  ִהּנִ ָאֶתָנה 

800
הֹוִליד. יֶדאּוס  ּטִ ׁשֶ ן  ַהּבֵ ְלָאִביו  ּדֹוֶמה  ְמַעט  "ַאְך 

ַחִיל. ן  ּבֶ ל  ׁשֶ מֹוֵפת  זֹאת  ִעם  ָאְמָנם,  הּוא  ָהָיה  לֹא  קֹוָמה  ַבּה  ּגְ
ְקָרב ֵדה  ִלׂשְ ָלֵצאת  ָעָליו  י  ָאַסְרּתִ ּה  ּבָ ְלֵעת  ֲאִפּלּו 
ֶחֶבר ְללֹא  ִליחּות  ׁשְ ּבִ ַעם  ּפַ ָיָצא  ֶלֱאסֹר,  ּוִמְלָחָמה 
ְדָמִאים.  ַהּקַ ת  ְמֻרּבַ ָהִעיר  י,  ּבָ ּתֶ ֶאל  ִעּמֹו  ָאָכִאים 

805
ַאְרמֹון, ּבָ ִלּבֹו  ֶאת  ִלְסעֹד  ִניחּוָתא  ּבְ ָעָליו  יִתי  ִצּוִ

ַהּסֹוֶעֶרת, ַנְפׁשֹו  ַעל  ִלְגּבֹר  ָידֹו  ּבְ ָעָלה  לֹא  אּוָלם 
ּוְבָנֵקל ְלדּו־ְקָרב  ָקָרא  ְדָמִאים  ַהּקַ ַעְלֵמי  ֶאת 
ָידֹו. ּבְ ָעה  ִסּיְ ר  ֲאׁשֶ זֹו  ֲאִני  י  ּכִ ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ֵהִביס 

ָך, ַנְפׁשְ ֶאת  ׁשֹוֶמֶרת  ב,  ֶאְתַיּצֵ ָך  ְלִצּדְ ה  ְוַעּתָ

810
רֹוָיאִנים. ּטְ ּבַ ַחת  ְללֹא  ֵחם  ִהּלָ אֹוְתָך,  יִתי  ִצּוִ י  ּכִ ְרֵאה, 

ְואּוַלי ּגּוְפָך,  ֶאת  יׁש  ִהּתִ ֵבד  ַהּכָ ָרב  ַהּקְ א  ּמָ ׁשֶ ַאְך 
ה ֵמַעּתָ ן  ּכֵ ְוַעל  ם  ַהּדָ עֹוְרֶקיָך  ּבְ ָקָפא  ַחד  ִמּפַ

ָהַעז." ֶבר  ַהּגֶ אֹוְיֶנאּוס  ן  ּבֶ ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ה  ַאּתָ ֵאין  ׁשּוב 
ָבֶריָה: ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ זֹאת  ּכָ ְוָהאֶֹמץ  ָהאֹון  ַרב  יֹוֶמֶדס  ּדְ
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815
ָהֵאִגיס, חֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ת  ּבַ ַאּתְ  ֵאָלה  י  ּכִ ֲאִני  "יֹוֵדַע 
ַנִיְך. ִמּפָ יר  ַאְסּתִ לֹא  ְוָדָבר  ר  ֲאַדּבֵ לּויֹות  ּגְ ְלָכְך  ִאי 

ְקָרב,  ֵדה  ׂשְ ּבִ ִנְלָאה  לֹא  ְוגּוִפי  עֹוְרַקי  ּבְ ם  ַהּדָ ָקָפא  לֹא 
ָעַלי  ַקְדּתְ  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִמְצָוֵתְך  ֶאת  י  ָזַכְרּתִ ַאְך 

רּוִכים, ּבְ ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ִעם  ֶקִרי  ּבְ ָלֶלֶכת  ּלֹא  ׁשֶ

820
ֶזאּוס ת  ּבַ י  ּבִ ֵחם  ּלָ ּתִ ִאם  י  ּכִ ַאְפרֹוִדיֶטה,  ְלַמֵעט  ם  ּלָ ּכֻ ִעם 

ָהָאָרד. חֹד  ּבְ  , ָאַמְרּתְ ְך  ּכָ ִלְפּגַֹע,  ּה  ּבָ חֹוִרין  ן  ּבֶ ֶאְהֶיה 
ָהַאְרִגיִבים ַאר  ׁשְ ְוַעל  ְנסּוגֹוִתי  ָרב  ַהּקְ ִמן  ן  ּכֵ ְוַעל 

ֲהֵרי ׁשֶ אן,  ּכָ ֵאַלי  ְוַלְחּבֹר  ִלְנהֹג  מֹוִני  ּכָ יִתי  ִצּוִ
ָהֶעְליֹון." יא  ְצּבִ ַהּמַ הּוא  ַעם  ַהּפַ ָאֶרס  י  ּכִ י  ָיַדְעּתִ

825
ֵלאמֹר: יָבה  ֵהׁשִ ָבָריו  ּדְ ַעל  ט  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה 

ְמאֹד, ַעד  י  ְלִלּבִ ָקר  ַהּיָ ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ יֹוֶמֶדס,  "ּדְ
ָהַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ ַאר  ְ ִמּשׁ ְולֹא  ַלְחרֹד  ֵמָאֶרס  עֹוד  ְלָך  ַאל 

ָרב. ּקְ ּבַ ַע  ֲאַסּיֵ ָיְדָך  ּבְ ָאנִֹכי  ַהּזֹאת  ַעם  ּפַ ּבַ י  ּכִ
ֶקִרי. ּבְ ָאֶרס  ִעם  ֵלְך  ָרסֹות  ַהּפְ ְזִריֵזי  סּוֶסיָך  ּבְ

830
ִנים, ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ְקַרב  ּבִ הּו  ְוַהּכֵ ָניו  ִמּפָ ְחַרד  ּתֶ ַאל 

ִהְבִטיַח ׁשֶ ָהָאָדם,  ִקְלַלת  ַע,  ַהְמַתְעּתֵ ַהּבֹוֵגד 
ְטרֹוָיה ֵני  ּבְ מּול  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ֵיֵצא  י  ּכִ ְוִלי  ְלֶהָרה  ָבר  ִמּכְ לֹא 
ְטרֹוָיאִנים ֶאל  חֹוֵבר  הּוא  ה  ְוִהּנֵ ָידֹו,  ָלַאְרִגיִבים  יט  ְויֹוׁשִ

יָבה. ֵהׁשִ ָאֶתָנה  ַלס  ּפָ ְך  ּכָ ׁשֹוֵכַח."  ָהָאָכִאים  ְוֶאת 

835
ְסֶתֶנלֹוס ֶאת  ב  ְרּכָ ַהּמֶ ּוִמן  ְלָאחֹור  ָיָדּה  יָטה  הֹוׁשִ

ָהָאֶרץ. ֶאל  ק  ְוִזּנֵ ב  ָהַרּכָ ִמֵהר  ק.  ְלַסּלֵ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ
ָהֵאִלים, מּות  ּדְ ן  ּבֶ יֹוֶמֶדס  ּדְ ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו  ָבה  ְוִנּצְ

ָהַאּלֹון ִציֵרי  ָחְרקּו  ָרם  ְצִליל  ּבִ ְקָרב.  ַלַהט  ּה  ִלּבָ ּבְ
ַחת. ִלְבִלי  ּבֹור  ַהּגִ ְוֶאת  ָקם  ַהּנָ ֵאַלת  ֶאת  ִאים  נֹוׂשְ
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 840
ָאֶתָנה ֵהִניָפה  ֹוט  ַהּשׁ ֶאת  ָיָדּה,  ּבְ כֹות  ַהּמֹוׁשְ ֲאַזי, 
ִהְדִהיָרה. ָאֶרס  מּול  ְרָסה  ַהּפַ ְזִריֵזי  ַהּסּוִסים  ְוֶאת 
ִפיל, ַהּנָ ִריַפס  ּפֶ ֶאת  ֲאנּוׁשֹות  ַצע  ּפָ הּוא  ה  ַעּתָ ֶזה 
ה. ִהּלָ ָהַרב־ּתְ אֹוֶכְסיֹוס  ן  ּבֶ ָהַאְיטֹוִלים  ּבֹוֵרי  ּגִ דֹול  ּגְ
ְוָאֶתָנה  ֵמָעָליו  ת  ַהּמֵ ַלח  ׁשֶ ֶאת  הּוא  ט  ּפֹוׁשֵ עֹוד 

 845
ה.  ִיְרֶאּנָ ָאֶרס  ְלַבל  ּה  ְלרֹאׁשָ ה  ָחְבׁשָ ָהֶדס  קֹוַבע 

יֹוֶמֶדס, ּדְ ֶאת  ְלָפָניו  ָרָאה  ָהָאָדם,  ִקְלַלת  ָאֶרס,  ֵעת 
ָסרּוַח,  ָהָאֶרץ  ַעל  ְגרֹו  ּפִ  – ִפיל  ַהּנָ ִריַפס  ְלּפֶ ד  ִמּיָ

מֹו, ּדָ ֶאת  ַפְך  ׁשָ קֶֹדם  ּבֹו  קֹום  ַהּמָ אֹותֹו  ּבְ יַח  ִהּנִ
ָהעֹז. ַרב  ַהּסּוִסים  ן  ְמַרּסֵ יֹוֶמֶדס  ּדְ ַעל  ֵער  ִהְסּתַ ְוָקם, 

850
ִני, ֵ ַלּשׁ ָהֶאָחד  ָקְרבּו  ֶדה,  ּשָׂ ּבַ ִזים  ֶנְחּפָ ר,  ֲאׁשֶ ּכַ

דֹוָלה ַהּגְ ָהָאָרד  ֲחִנית  ֶאת  ְוֵהִטיל  ִראׁשֹון  ָאֶרס  ָקם 
יֹוֶמֶדס. ּדְ ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ֶאת  יז  ְלַהּקִ ָחֵפץ  י  ּכִ ַהּסּוִסים  ב  ּגַ ֵמַעל 

ָהרַֹמח, ֶאת  ְמעֹופֹו  ּבִ ָלְכָדה  ט  ּבָ ַהּמַ ְצחֹוַרת  ָאֶתָנה  ַאְך 
ְוא. ָ ַלּשׁ ַאְך  ְרּכֹו  ּדַ ֶזה  ה  ָעׂשָ ְך  ּכָ ַעד,  ַהּיַ ִמן  ֻחּדֹו  ֶאת  ְמִסיָטה 

855
ֲחִניתֹו,  ִליְך  ִהׁשְ ָהרֹוֵעם,  ַהּקֹול  ַעל  ּבַ ֲאַזי,  יֹוֶמֶדס  ּדְ

ָאֶתָנה, ַלס  ּפָ ַעד  ַהּיַ ֶאל  ָהָאָרד  ֲחִנית  ֶאת  ַמְנָחה 
ְתַנִים. ַהּמָ ִלְכסּות  ַחת  ִמּתַ ּפֹוַגַעת  ֲחָלַצִים  ּבַ
ֶאה. ַהּנָ רֹו  ׂשָ ּבְ קֹוַרַעת  ָרָחב,  ַצע  ּפֶ ּפֹוֶעֶרת 

ָאָרד,  ּכְ מּוָצק  ְוָאֶרס,  יֹוֶמֶדס,  ּדְ ָהרַֹמח  ֶאת  ץ  ִחּלֵ

860
ִרְבַבת אֹו  ֲאָלִפים  ַעת  ׁשְ ּתִ מֹוָתּה  ּכְ ׁשֶ ָאָגה  ׁשְ ט  ִמּלֵ

ָרב.  ַהּקְ ֶאל  ָהאֹוֵיב  מּול  ֵצאָתם  ּבְ ַמְרִעיִמים  לֹוֲחִמים 
ָהָאָכִאים ַמת  ִנׁשְ ְרָחה  ּפָ רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ְלקֹולֹו  ֶנְחְרדּו 

ְוַהֶהֶרג. ם  ַהּדָ ְצֵמא  ָאֶרס  ל  ׁשֶ זֹו  ָהֵאיִמים,  ִלְקִריַאת 
ֵבד ַהּכָ ַהּיֹום  חֹם  ץ  ִמּקֵ ֵעת  ר  ּגֵ ְמׁשַ ָהָעב  ָהאֶֹפל,  מֹו  ּכְ
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יֹוֶמֶדס ּדְ ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ ּפֹוֵרץ,  ְלֶפַתע  ַער  ַהּסַ

ר ֲאׁשֶ ּכַ ָאָרד,  ּכְ מּוָצק  הֹוִפיַע,  ָאֶרס  ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ
ַמִים. ָ ַהּשׁ ֶמְרֲחֵבי  ֶאל  ּוָבא  ָעָנן  ּבְ ָנַסק  ַמְעָלה 

ָהָרם, ָהאֹוִליְמּפּוס  ת  ִפְסּגַ ּבְ ָהֵאִלים  ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאל  ז  ֶנְחּפַ
יג ִהּצִ קֹוֶדֶרת  ּוְבֶנֶפׁש  ֵהֵסב,  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֶזאּוס  ְלַצד 

870
ָקַלח, ַצע  ַהּפֶ ִמן  ר  ֲאׁשֶ ָהַאְלָמֶות  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ֶאת 

ְיָבָבה: קֹול  ּבְ לֹו  ר  ּגֵ ׁשִ ָנף  ּכָ ַעל  ִמּלֹוָתיו  ְוֶאת 
ָהַעְוָלה? ְלַמְרֵאה  ְכַעס  ּתִ לֹא  ַהֻאְמָנם  ָאִבי,  "ֶזאּוס 

ח ּפָ ׂשְ ַהּמִ נֹות  ָקְרּבְ ִהְננּו  ָהֵאִלים,  ִמיד,  ּתָ ָאנּו  ֵהן 
ַע. ְלַסּיֵ ֱאנֹוׁש  ִלְבֵני  בֹוֵאנּו  ּבְ ים,  ּצִ ַהּנִ ִמיֵדי 

875
ַהְמטֶֹרֶפת ת  ַהּבַ ִגין  ּבְ זֹאת  חֹוְלִקים,  ָעֶליָך  נּו  ּלָ ּכֻ

ַעל. ּוְבִלּיַ ָזדֹון  ל  ׁשֶ ים  ַמֲעׂשִ ּה  ְוֻכּלָ הֹוַלְדּתָ  ׁשֶ
ְלקֹוְלָך  ָמִעים  ִנׁשְ ָהאֹוִליְמּפּוס,  ׁשֹוְכֵני  נּו,  ּלָ ּכֻ ֵהן 

ֲאַנְחנּו. ְנִתיֶניָך  י  ּכִ ָסִרים,  ְוִלְפֻקּדֹוֶתיָך 
ַמַעׂש,  ּבְ לֹא  ה,  ִמּלָ ּבְ לֹא   . ּתָ ָעַנׁשְ לֹא  ֵמעֹוָלם  אֹוָתּה  ַאְך 

880
ֲחָלֶציָך. יֹוֵצאת  ִהיא  ֲהֵרי  ׁשֶ עֹוֵדד,  ּתְ רּוָחּה  ְלֵהֶפְך, 

ָהָרם, ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ יֹוֶמֶדס,  ּדְ ֶאת  ָלה  ּדְ ִ ּשׁ ׁשֶ ִהיא  זֹו 
ְלַכּלֹות. ַזֲעמֹו  ֲחַמת  ֶאת  ָהַאְלָמֶות,  ֵאֵלי  נּו,  ּבָ

ָיָדּה, ֶרק  ּפֶ ֶאת  ּפֹוֵצַע  ִריס,  ִקיּפְ ּבְ הּוא  ַגע  ּפָ ה  ִחּלָ ּתְ
ע. ָרׁשָ ן  ְימֹוֹ ּדַ ל  ׁשֶ ַצְלמֹו  ּבְ ֵער  ִהְסּתַ ָעַלי  ְך  ּכָ ַאַחר 

885
ָלֶבַטח ָהִייִתי  לֹא,  ִאם  ׁשֶ ִריזֹות,  ַהּזְ ַרְגֵלי  אּוִני  ְנׂשָ

ָרב, ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ַחְלֵלי  ְספֹר  ֵאין  ין  ּבֵ ֵקץ  ְללֹא  ר  ִמְתַיּסֵ
ָהרַֹמח." חֹד  ֵמַהְלמּות  ַחי  ְלָכל  ׁשֹוֵבק  ַאף  ר  ְוֶאְפׁשָ

ֶהָעִבים: לֹוֵכד  ֶזאּוס  ָרָעה  ַעִין  ּבְ ּבֹו  יט  ִהּבִ ָאז 
ּבֹוֵגד. ַרְגֶליָך,  ֶאת  ִמּפֹה  א  ׂשָ ל,  ּוְמַיּלֵ ב  יֹוׁשֵ אן  ּכָ ָך  ּלְ "ַמה 
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מֹוָך. ּכָ עֹוד  ׂשֹוֵנא  ִלי  ֵאין  ָהאֹוִליְמּפּוס  ֵאֵלי  ֶקֶרב  ּבְ ֵהן 

ִמיד. ִמּתָ ָך  ְלִלּבְ ְיָקִרים  ְוִעּמּות  ִמְלָחָמה  ִריב,  י  ּכִ
ָך,  ִאּמְ  , ּתָ ָיַרׁשְ ֵמֶהָרה  ְנׂשא  ְללֹא  ָזדֹון  עֶֹרף,  י  ְקׁשִ

ֶלֱאכֹף. ָמרּוִתי  אּוַכל  ָעָמל  ֵדי  ּבְ ַאְך  ָעֶליָה  ם  ּגַ
ֶהָרה.  ל  ׁשֶ ֲעצֹוֶתיָה  ִרי  ּפְ ֵהם  ִסְבלֹוֶתיָך  י  ּכִ ְסבּוַרִני 

895
ְוִלְכאֹב, יְך  ְלַהְמׁשִ ְלָך  יַח  ְלַהּנִ אּוַכל  לֹא  זֹאת  ִעם 

ֵמֶרֶחם. ָיָצאָת  ְרִעי  ִמּזַ ֶנה,  ּמָ ּתִ ֲחָלַצי  יֹוְצֵאי  ִעם 
ַעל, ּוְבִלּיַ ע  ָרׁשָ מֹוָך  ּכָ ַאֵחר,  ֵאל  ָהָיה  ָאִביָך  לּו 

אּוָרנּוס." ל  ׁשֶ ָניו  ִמּבָ ָעמֹק  ָלְך  ֻמׁשְ ָהִייָת  ָבר  ִמּכְ ֶזה 
א. ְלַרּפֵ ָצָעיו  ּפְ ֶאת  ֶיאֹון  ּפָ ַעל  ה  ְוִצּוָ ָאַמר  ְך  ּכָ

900
ֵאב, ַהּכְ ּכּוְך  ְלׁשִ ַסם  ּבְ ֶיאֹון  ּפָ ַצע  ַהּפֶ ֶאת  ח  ָמׁשַ

ְלֵאל. ֶות  ַהּמָ לֹו  ָיכֹול  לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ א  ִרּפֵ ָאֶרס  ְוֶאת 
ַהּנֹוֵזל ֶהָחָלב  ֶאת  ׁשֶ ֵאָנה  ַהּתְ ַלֲעִסיס  ּוְבדֹוֶמה 

תֹוכֹו, ּבְ ב  ְתַעְרּבֵ ּיִ ׁשֶ ְלַאַחר  ְמֵהָרה  ּבִ ַיְקִריׁש 
ֲארּוָכה.  ֶהֱעָלה  ֶיאֹון  ּפָ ֶרא  ַהּפֶ ְלָאֶרס  ְך  ּכָ

905
ָהָדר, ּתֶֹנת  ּכֻ ה  יׁשָ ִהְלּבִ ה,  ֶהּבֶ אֹותֹו  ָרֲחָצה  ֲאַזי 

ְכבֹודֹו. ּבִ ֶאה  ּגֵ הּוא  ב  ָיׁשַ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ּוְלִצּדֹו 
ה ִמּזֶ ָחְזרּו,  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ֶאל  ָהֵאלֹות  י  ּתֵ ּוׁשְ

ה. ִמּזֶ ֵמַאְרגֹוס  ְוֶהָרה  ֶפׁש  ַהּנֶ ּגֹוֶאֶלת  ָאֶתָנה 
ָוֶהֶרס.  ָמְנעּו  ֶקֶטל   – ָהָאָדם  ִקְלַלת   – ָאֶרס  ד  ִמּיַ יֶהן  ּתֵ ׁשְ

��
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ָהָאָכִאים ְוֶאת  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶאת  ָהֵאִלים  ְטׁשּו  ּנָ ׁשֶ ה  ַעּתָ
ַהּמֹאְזַנִים,  ּפֹות  ּכַ ֲחִליפֹות  ְוָנטּו  ָרב,  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ָלַהט 

ָאָרד, ל  ׁשֶ ֲחִניתֹות  ֶזה  ּבָ ֶזה  ָהאֹוֵיב  יסֹות  ּגֵ ֵהִטילּו 
ימֹוִאיס. ְוַהּסִ ַסְנתֹוס  ַהּקְ ְנָהרֹות,  ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ׁשֶ יׁשֹור  ּמִ ּבַ

5
ָלָאָכִאים, ּוְגבּוָרה  עֹז  ִמְבַצר  ֶטָלמֹון,  ן  ּבֶ ָאַיאס 

ית  ִהּצִ ְקָוה  ּתִ ל  ׁשֶ ְואֹור  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ֶאת  ַרץ  ּפָ
ֶאּוסֹורֹוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָאָקַמס  ֶאת  ָקַטל  ֵעת  ֵמֵרָעיו  ֵלב  ּבְ

ָרִקים. ַהּתְ ין  ּבֵ ָהִראׁשֹון  ְוָהאֶֹמץ,  ָהעֹז  ַרב  ִפיל  ַהּנָ
ה,  ַהְמֻנּצֶ קֹוָבעֹו  ת  ֻגּלַ ּבְ הּו  ִהּכָ ָהרַֹמח  חֹד  ה  ִחּלָ ּתְ

10
ְלּגֶֹלת, ַהּגֻ ַעְצמֹות  ֶאת  חֹוֵדר  ִמְצחֹו,  ּבְ ִנְנַעץ  ַוֲאַזי 

יֹוֶמֶדס, ּדְ ָאָקַמס.  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ַעל  ִנְפַרׂש  ְואֶֹפל 
ִהְכִריַע, ַאְקִסילֹוס  ֶאת  ֲאַזי  ָהרֹוֵעם,  קֹולֹו  ּבְ ַהּנֹוָדע 
ַהחּוצֹות,  ְנַאת  ָהִעיר  ה  ָאִריְסּבֶ ּבְ ר  ַהּדָ ֶטאּוְתַרס  ן  ּבֶ

ם.  ּלָ ּכֻ ַעל  ְוָאהּוב  הּוא,  ָהָיה  ְנָכִסים  יר  ַעּתִ ֶבר  ּגֶ

15
ל, ְלַקּבֵ אֹוְרָחיו  ֶאת  ָנַהג  ֶרְך  ַהּדֶ ֵאם  ַעל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ

ַנְפׁשֹו. ֶאת  יל  ְלַהּצִ ִמֵהר  לֹא  יָזיו  ּפִ ֻאׁשְ ין  ִמּבֵ ִאיׁש  ֲאָבל 
ָקֶלְסיֹוס ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ֶאת  ַפְך  ְוׁשָ מֹו,  ּדָ ֶאת  יז  ִהּקִ יֹוֶמֶדס  ּדְ

ַאְקִסילֹוס. ל  ׁשֶ ִרְכּבֹו  ּבְ ַהג  ּנָ ׁשֶ ִלים  ַהּכֵ א  נֹוׂשֵ
ְלָמֶות. ַהּצַ יא  ּגֵ ֶאל  ְוָיְרדּו  ָמָתם,  ִנׁשְ ָנְפחּו  ַנִים  ְ ַהּשׁ

 20
אֹוֶפְלְטיֹוס,  ֶאת  ִעּמֹו  ְוַיַחד  ָקַטל,  ֶרסֹוס  ּדְ ֶאת  ֶאּוְרָילֹוס 

ָדסֹוס ּפֶ לֹוֲחִמים,  ֵני  ׁשְ ַאַחר  ף  ִמְרּדָ ּבְ ָיָצא  ַוֲאַזי 
ֶרה  ְרּבָ ָאּבָ ָיְלָדה  ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶאת  ָאִחיו,  ְוַאְיֶסּפֹוס 

ָלאֹוֶמדֹון. ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָהָאִציל  ְלּבֹוקֹוְליֹון  יְמָפה  ַהּנִ
ְסּתֹור ּמִ ּבַ ֲאָוה.  ּתַ ִרי  ּפְ זֹאת  ְוִעם  ָהָיה  הּוא  כֹור  ַהּבְ נֹו  ּבְ
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25
צֹאנֹו.  ֶאת  ָרָעה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלאֹוֶמדֹון  ַבׁש  ּכָ יְמָפה  ַהּנִ ֶאת 

ָיְלָדה.  לֹו  אֹוִמים  ּתְ ְוזֹו  יְמָפה,  ַהּנִ ֶאת  ְוָאַהב  ַבׁש  ּכָ
ָהַעז,  ֶמִקיְסְטיֹוס  ן  ּבֶ ה  ַעּתָ ֶזה  ָקַטל  ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶאת 

ּוֵביְנַתִים ִתים,  ַהּמֵ ְתֵפי  ִמּכִ ַרק  ּפָ ק  ׁשֶ ַהּנֶ ֶאת 
ַאְסְטָילֹוס, ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ֶאת  ַפְך  ׁשָ ַחִיל  ן  ּבֶ ּפֹוִליּפֹוְיֶטס 

30
ְרקֹוֶטה,  ִמּפֶ ָהִאיׁש  יִדיֶטס  ּפִ ֶאת  ָקַטל  ְואֹוִדיֶסאּוס 

ֶנְסטֹור  ן  ּבֶ ַאְנִטילֹוכֹוס  ָאֶרָטאֹון,  ֶאת  ָהַרג  ֶטאּוְקרֹוס 
ֶלְך, ַהּמֶ ְוָאָגֶמְמנֹון  ַקר,  ּדָ רַֹמח  ּבָ ֶלרֹוס  ַאּבְ ֶאת 

ֶאָלטֹוס  ֶאת  ב  ִנּקֵ ֶות  ַלּמָ ֲחִנית  ּבַ ים,  ָהַעּמִ רֹוֵעה 
ַחל. ַהּנַ ְסַטְניֹוִאיס  ִלְגדֹות  ֹוֶכֶנת  ַהּשׁ ָהִעיר  ָדסֹוס,  ּפֶ ִאיׁש 

35
ְוָהַרג,  ַגע  ּפָ ַנְפׁשֹו  ַעל  ס  ַהּנָ ִפיָלקֹוס  ּבְ ְוֵליטֹוס 

ֶמַלְנְתיֹוס,  ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ֶאת  ַפְך  ׁשָ ַחִיל  ן  ּבֶ ילֹוס  ֵאיִריּפִ
ָהרֹוֵעם  קֹולֹו  ּבְ ַהּנֹוָדע  ֶלְך  ַהּמֶ ּוֶמֶנָלאֹוס 

יׁשֹור  ּמִ ּבַ סּוָסיו  ֶרא  ּפֶ י  ּכִ ים,  ַחּיִ ּבַ ָלַכד  ַאְדֶרְסטֹוס  ֶאת 
ל  ֵאׁשֶ ֲעֵצי  ּוִבְסַבְך  ִנְבָהִלים,  ֲהרּו  ּדָ ָהָרָחב 

40
ַהּסּוִסים ֶנְחְלצּו  צּול.  ַהּיָ ר  ּבַ ְוִנׁשְ ט  ֶנְחּבַ ָהֶרֶכב 

ם.  ַנְפׁשָ ַעל  ָנִסים  נּו,  ּפָ ָהִעיָרה  ָהֶרֶכׁש  ֶיֶתר  ְוִעם 
ָעָפר. ּבֶ ּוָפָניו  ָהאֹוַפן  ְלַצד  ָנַפל  ְוַאְדֶרְסטֹוס 

צֹוֵנַח, ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ָרָאה  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶמֶנָלאֹוס  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
יר. ּבִ ַהּכַ ָרְמחֹו  אֹוֵחז  ּוְבָידֹו  ְלִצּדֹו  ז  ֶנְחּפַ

45
ָהאֹוֵיב: י  ְרּכֵ ּבִ ֶאת  לֹוֵפת  צּוַע,  ַהּפָ יו  ַחּיָ ַעל  ן  ִהְתַחּנֵ

ָיְדָך, ּבְ ן  ֶאּתֵ ְוכֶֹפר  ִלְחיֹות  ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ִלי,  ח  "ַהּנַ
ָאִבי, הּוא  ְנָכִסים  יר  ַעּתִ י  ּכִ ר,  ְיֻסּפַ ּלֹא  ׁשֶ אֹוָצר 
ל, ָ ְמֻחּשׁ ְרֶזל  ּבַ ל  ׁשֶ ֲעֵרמֹות  ְוָאָרד,  ָזָהב  ֲעֶתֶרת 

ַרב ּכֶֹפר  ָיְדָך  ּבְ ִיְהֶיה  ה  ַהּזֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ ל  ּוִמּכָ
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50
ָהָאָכִאים." ְסִפינֹות  ּבִ ַחי  י  ּנֹוַתְרּתִ ׁשֶ ָאִבי  ֵיַדע  ִאם 

ַאְטֶרְוס, ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֶאת  ְך  ְוִרּכֵ ר  ּבֵ ּדִ ַאְדֶרְסטֹוס  ְך  ּכָ
ִלים  ַהּכֵ א  ְלנֹוׂשֵ ְלָמְסרֹו  ׁש  ְמַבּקֵ ֶזה  עֹוד  ְואּוָלם 

ָהָאָכִאים,  ְסִפינֹות  ֶאל  ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ּיֹוִליְך  ׁשֶ ְמָנת  ַעל 
ים:  ִמּלִ ֵאּלּו  ּבְ ּבֹו  ְוָגַער  ָאָגֶמְמנֹון  ֵאָליו  ִנְבַהל 

55
ְלַגּלֹות. ַרֲחִמים  ָאִחי,  ֶמֶנָלאֹוס  ָהֵעת,  ִהיא  זֹו  "לֹא 

ָעֶליָך? רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַרֲחֵמי  ֵביְתָך  ּבְ ִנְכְמרּו  ְוִכי 
ֵדינּו, ִמּיָ ָינּוס  ַאל  ֵמֶהם  ִאיׁש  ֲעֵליֶהם,  ָלחּוס  ָלנּו  ַאל 

ִאּמֹו, ֶרֶחם  ּבְ א  ּשָׂ ַהּנִ נֹוַלד,  ֶרם  ּטֶ ׁשֶ ר  ָהֻעּבָ לֹא 
ִאיְליֹון ּבְ ָימּותּו  ַנֲהרֹג,  ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ֶאָחד,  לֹא  ְוַאף 

60
ָבָריו  ּדְ ֶאת  ְך  ּכָ ְוֵזֶכר."  ָיד  ְללֹא  ְלעֹוָלם,  ִחים  ּכָ ִנׁשְ

ֶמֶנָלאֹוס, ָאִחיו  ֵלב  ֶאת  ה  ַמּטֶ ָאָגֶמְמנֹון,  ָאַמר 
ָהַדף  ֶמֶנָלאֹוס  ֲאַזי  ַהּגֹוָרל.  ָרָצה  ְך  ּכָ ן  ּכֵ ׁשֶ

ֶלְך ַהּמֶ וָאָגֶמְמנֹון  ֶבר,  ַהּגֶ ַאְדֶרְסטֹוס  ֶאת  ָידֹו  ּבְ
ְוָדַרְך  ֵהִטיל  ַאְרָצה  ֲחִנית,  ּבַ ְטנֹו  ּבִ ֶאת  ַקר  ּדָ

65
ָהרַֹמח. ֶאת  ִמּגּופֹו  ׁשֹוֵלף  ָחֵזהּו,  ַעל  ַרְגלֹו  ּבְ
ָלַאְרִגיִבים: ָהרֹוֵעם  קֹולֹו  ּבְ ָקָרא  ֶנְסטֹור  ֲאַזי 

ָהָרם, ָאֶרס  ֶאת  ָהעֹוְבִדים  ָנִאים  ַהּדָ ּבֹוֵרי  ּגִ "ֵרַעי 
ִתים  ַהּמֵ ִמּגּופֹות  ָלל  ׁשָ ְוָלבֹז  ְלַמֵהר  ְלִאיׁש  ַאל 

ֵמָאחֹור. ׁש  ִיְתּבֹוׁשֵ ְלַבל  ִפינֹות,  ַלּסְ ִלּטֹל  ּוַמְלקֹוַח 

70
ָאז ְוַרק  אֹוֵיב,  ּבָ ִנְקטֹל  ּנּוַכל  ׁשֶ ָכל  ּכְ ה  ִחּלָ ּתְ

ְרצֹוֵננּו." ּכִ ִנְפׁשֹט  ַלח  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ֶדה  ּשָׂ ּבַ ַהּגּופֹות  ִמן 
רּוַח. ְועֹז  ָרב  ַהּקְ ֵאׁש  ם  ִלּבָ ּבְ חּו  ִהְתַלּקְ ִלְדָבָריו 

ִעיָרם, ִאיְליֹון  ֶאל  ִנְמָלִטים  ָהיּו  ָלֶבַטח  ְטרֹוָיה  ּוְבֵני 
ים, ּוֻמּכִ מּוָבִסים  ָהאֹוֵיב,  יסֹות  ּגֵ יֵדי  ּבִ ִפים  ִנְרּדָ
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75
ְוֶהְקטֹור ַאְיֵנַאס  ל  ׁשֶ ם  ְלִצּדָ ב  ִהְתַיּצֵ ִאְלָמֵלא 

ִצּפֹוִרים: ְמעֹוף  י  ּפִ ַעל  א  ַהְמַנּבֵ ִריָאמֹוס,  ּפְ ן  ּבֶ ֶהֶלנֹוס 
רֹוָיאִנים ְוַהּטְ יִקים  ַהּלִ ּגֹוַרל  ְוֶהְקטֹור,  "ַאְיֵנַאס 

ֵעת, ָכל  ּבְ ַהּטֹוִבים  ם  ַאּתֶ י  ּכִ ֵניֶכם  ׁשְ ֶכם  ׁשֶ ַעל  ח  ֻמּנָ
ס. ְלַטּכֵ ֵעָצה  ְוִאם  ָחְרָמה  ְלִמְלֶחֶמת  ָלֵצאת  ֵאם 

80
ִיס, ַהּגַ ֶאת  ִלְפקֹד  ּוְצאּו  אן  ִמּכָ ּסֹוגּו  ּתִ ַאל  ן  ּכֵ ַעל 

ָהִעיר ַער  ׁשַ ּבְ ָינּוסּו  יֶהם  ְנׁשֵ ְזרֹועֹות  ֶאל  ְלַבל 
ְלַאַחר  ַרק  י  ּכִ ָהאֹוֵיב,  ֵעיֵני  ּבְ ה  ְלֶחְרּפָ ְוִיְהיּו 

ְנכֹוִנים ִנְהֶיה  ִפיחּו,  ּתָ ם  ִלּבָ ּבְ ְועֹז  אֶֹמץ  ׁשֶ
ָנִאים, ַהּדָ ֵני  ּבְ מּול  ָרב  ַלּקְ ְוָלֵצאת  ַלֲעמֹד  ֵאיָתן 

85
ַאֶחֶרת.  ֶרְך  ּדֶ ֵאין  ִלְפעֹל,  ֵיׁש  ְך  ּכָ ׁש.  ֻמּתָ ִיס  ַהּגַ ִאם  ם  ּגַ
נּו,  ִאּמֵ ֶאל  ּבֹוא  ָהִעיָרה,  ָעֶמיָך  ּפְ ים  ׂשִ ֶהְקטֹור,  ה,  ְוַאּתָ

בּודֹות ַהּכְ ָהִעיר  ַמְטרֹונֹות  ֶאת  ס  ַכּנֵ ּתְ י  ּכִ ָלּה  ֶוֱאמֹר 
ח  ְוִתְפּתַ ט,  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה  ל  ׁשֶ ּה  ׁשָ ִמְקּדָ ּבְ

ְוִתּטֹל ּתֹוכֹו  ֶאל  בֹוא  ּתָ ַהּקֶֹדׁש,  ֲחַדר  ֶלת  ּדֶ ֶאת 

90
ּוְמפֶֹאֶרת דֹוָלה  ַהּגְ ִלימֹות,  ַהּגְ יַטב  ִמּמֵ ִאְצְטָלה 

יָה  ְרּכֶ ּבִ ַעל  אֹוָתּה  ן  ְוִתּתֵ ן.  ּלָ ִמּכֻ ּה  ְלִלּבָ ּוְקרֹוָבה 
ָנה ׁשָ נֹות  ּבְ ֶעְגלֹות  ּוְתֵריַסר  ֲעָנָוה,  רֹב  ּבְ ָאֶתָנה  ל  ׁשֶ

ָהֵאָלה ׁש  ִמְקּדַ ּבְ עֹוד  ֲעֵליֶהן  ָעָלה  לֹא  עֹל  ר  ֲאׁשֶ
ְלַמַען ָאז  ָתּה  ִחּנָ ּתְ ַטח  ְוִתׁשְ ְלַהְקִריב.  ַבע  ָ ּשׁ ּתִ

95
ְוִליָלֶדיָה, ִלְנׁשֹוֶתיָה  ּה,  ַחְסּדָ ֶאת  ֲעִניק  ּתַ ָלִעיר 

ִטיֶדאּוס, ל  ׁשֶ נֹו  ִמּבְ מֹר  ׁשְ ּתִ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ִאיְליֹון  ְוַעל 
ם ּלָ ּכֻ ַעל  תֹו  ִחּתָ יל  ּפִ ַהּמַ ַהֲחִנית,  ִליְך  ַמׁשְ יֹוֶמֶדס  ּדְ

ְלעֹז.  מֹוהּו  ּכָ עֹוד  ֵאין  ְסבּוַרִני,  ָהָאָכִאים,  ל  ּכָ ּוֵבין 
אֹוָתנּו ְך  ּכָ ֶהְחִריד  לֹא  ָיסֹות  ַהּגְ ֵמֵגן  ָאִכיֶלס  ַאף 
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100
ַהּפֹוַרַחת. מּוָעה  ְ ַהּשׁ ְדַבר  ּכִ ָהֵאָלה  ן  ּבֶ הּוא  ַוֲאִפּלּו 
ל."  ָמׁשָ יֹוֶמֶדס  ּדְ ל  ׁשֶ ֶהָעֵרל  ַזֲעמֹו  ַלֲחַמת  ֵאין  י  ּכִ
ֶהְתֵאם. ּבְ ּוָפַעל  ְלָאִחיו  ַמע  ִנׁשְ ְוֶהְקטֹור  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ָהָאֶרץ, ֶאל  ִצּיּודֹו  ְמלֹוא  ּבִ ֵמִרְכּבֹו  ק  ְוִזּנֵ ִמֵהר 
ַהַחִיל, ֵני  ּבְ ׁשּורֹות  ֶאת  ָעַרְך  ֲחִניתֹות  ִצְלצּול  ּוְלקֹול 

 105
ָרב. ַהּקְ ֶאל  ם  ִלּבָ ֶאת  ּוֵמִאיץ  ְמעֹוֵדד  רּוָחם  ֶאת 
ָהָאָכִאים. ֵני  ּפְ מּול  בּו  ְוִנּצְ ַלֲחִזית  נּו  ּפָ ְמֵהָרה  ּבִ

ִמים, ַהּדָ ְרַחץ  ִמּמֶ ְוָחְדלּו  ָאחֹור  ָנסֹוגּו  ה  ְוֵאּלֶ
ָהָרִקיַע  ּכֹוְכֵבי  רֹום  ִמּמְ ָהֵאִלים  ַאַחד  ׁשֶ ּמּו  ּדִ י  ּכִ

ְואֶֹמץ. עֹז  ְרכּו  ּדָ ֶפַתע  ּלְ ׁשֶ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְלֶעְזַרת  ֶנְחַלץ 

110
קֹוֵרא: ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ ֶאת  עֹוֵדד  ְלִמְלָחָמה  ְוֶהְקטֹור 

ִלים, ַהְמֻהּלָ ִריֵתנּו  ּבְ ֵני  ּבְ ם,  ְוַאּתֶ ַחִיל,  ֵני  ּבְ "ְטרֹוָיאִנים 
ל,  ְלָמׁשָ בּוַרְתֶכם  ּגְ ְוִתְהֶיה  ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ֶאל  קּו  ַזּנְ
ְזֵקִנים, מֹוֶעֶצת  ֶאל  יֹוֵצא  ִאיְליֹון  ֶאל  ָאנִֹכי  עֹוד  ּבְ

ֶהָקטֹוְמּבֹות ן  ָקְרּבַ ֲעֶליָנה  ּתַ ׁשֶ לֹוַמר  ְוִלְנׁשֹוֵתינּו 

115
אָנה." ּשֶׂ ּתִ ְוֶחֶסד  ְלֵעֶזר  ה  ּוְתִפּלָ רֹום,  ּמָ ּבַ ָלֵאִלים 

ְוָיָצא ָאַמר,  ָברֹו  ּדְ ַהּבֹוֵהק  ַהּקֹוַבע  ִאיׁש  ֶהְקטֹור  ְך  ּכָ
חֹר ָ ַהּשׁ עֹוָרּה  ּבְ ֶהָעגֹל  ֵגן  ַהּמָ ִקְמרֹון  ּוְכסּות 
ֶבר. ַהּגֶ ֶלֶכת  ּבְ ה  יׁשָ ִהּקִ ְוָעְרּפֹו  יו  ַקְרֻסּלָ ַעל 

ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ּוְדיֹוֶמֶדס  ִהיּפֹולֹוכֹוס  ן  ּבֶ ָלאּוקֹוס  ּגְ ֲאַזי 

120
ְקָרב. ֱאֵלי  ים  ׂשִ ׂשָ ֵניֶהם  ׁשְ ָיסֹות,  ַהּגְ ַלֲחִזית  ָיְצאּו 

ָלִעּמּות, ּנֹוַעד  ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ בּו  ִנּצְ ֵרֵעהּו  מּול  ִאיׁש  ְוֵעת 
ָהרֹוֵעם: קֹולֹו  ּבְ ַתח  ּפָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָהָיה  יֹוֶמֶדס  ּדְ

מּוָתה?  ַהּתְ ֵני  ִמּבְ ֶבט  ׁשֵ ֵאיֶזה  ּוֶבן  ָהעֹז,  ַרב  ה,  ַאּתָ "ִמי 
ּכֹה, ַעד  ְרִאיִתיָך  לֹא  ה  ִהּלָ ּתְ ֲעטּוֵרי  ְקָרבֹות  ּבִ
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125
ָלֵצאת  נֹוַעְזּתָ  י  ּכִ ָאר  ְ ַהּשׁ ַעל  ָך  ִלּבְ אֶֹמץ  ּבְ ר  ְגּבַ ּתִ ַאְך 

ָארְֹך, ֵצל  ִטיָלה  ַהּמְ ָיִדי  ּבְ ׁשֶ ַהֲחִנית  מּול  ֶאל 
י.  ֶנְגּדִ ּכְ ם  ַנְפׁשָ ֶאת  ֵחְרפּו  ֵניֶהם  ּבְ ׁשֶ ָאבֹות  ְמַאְמֶלֶלת 

ה, ַאּתָ ַאְלָמֶות  ּוֶבן  רֹום  ַהּמָ ֵמי  ְ ִמּשׁ אָת  ּבָ ִאם  ַאְך 
רֹוִמים. ַהּמְ ׁשֹוְכֵני  ּבְ לֹוֵחם  י  ֵאיֶנּנִ י  ּכִ ֵאֵצא  לֹא  מּוְלָך 

130
ֵעת  ֶטֶרם  ּבְ ים  ַחּיִ ַבק  ׁשָ ִריַאס  ּדְ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָהַעז  ִליקֹוְרגֹוס  ַאף 

ָלֵצאת. ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ מּול  ִלּבֹו  ּבְ ַמר  ּגָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
רּוף  ַהּטֵ ֲאחּוז  יֹוִניסּוס  ּדְ ל  ׁשֶ אֹוְמנֹוָתיו  ַאַחר  ׁשֶ הּוא, 

ִנְבֲהלּו, ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָרַדף  ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ  ִניָסה  ּבְ
עֹוד  ּבְ ִליכּו,  ִהׁשְ ְרִביֵטיֶהן  ׁשַ ֶאת  ָלָאֶרץ 

העולל,  דיוניסוס  את  להרוג  וביקש  האלמוות  בני  על  שקם  כיוון  תרקיה,  מלך  ליקורגוס 
המאה  מאפוליה,  כד  על  איור  בניו.  ואת  )בתמונה(  אשתו  את  וקטל  דעת  בטירוף  נענש 

לפנה”ס. הרביעית 
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135
ָקר.  ַהּבָ ַמְלַמד  ּבְ ַמְצִליף  ן  ּבָ ּגַ ַעל  ָבִרים  ַהּגְ קֹוֵטל 

ִטיס ּתֶ ם  ׁשָ ִלְמצּולֹות,  ָצַלל  ְחָרד  ַהּנֶ ּוְדיֹוִניסּוס 
ָאז  ֲעָרה  ּבָ ֵחיָקּה.  ּבְ ְבָהל  ַהּנִ ָהֵאל  ֶאת  ִנֲחָמה 

ֶחְלָקם. ּבְ ֵמִחים  ַהּשְׂ ָהָרִקיַע  ׁשֹוְכֵני  ל  ׁשֶ ֲחָמָתם 
ֶבר, ַהּגֶ ֵמת  ְמֵהָרה  ְוַעד  ֵעיָניו  ֶאת  ר  ִעּוֵ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ

140
ם. ּלָ ּכֻ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ם  ִלּבָ ַעל  נּוא  ׂשָ ָהָיה  י  ּכִ
ַמִים. ָ ַהּשׁ ֵאֵלי  ּבְ ָרב  ַלּקְ ֵאֵצא  לֹא  ֲאִני  ם  ּגַ ן  ּכֵ ְוַעל 

ֲאָדָמה, ִרי  ִמּפְ ּזֹון  ַהּנִ ִנְבֵראָת,  ֶצֶלם  ּבְ ִאם  ַאְך 
ַחי." ְלָכל  ּבֹק  ִלׁשְ ים  ְקּדִ ּתַ ן  ּכֵ ְתָקֵרב  ּתִ ֵאַלי  ׁשֶ ָכל  ּכְ

ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶזה,  "ַמּדּוַע  יב:  ֵהׁשִ ִהיּפֹולֹוכֹוס  ּוֶבן 

 145
י? ְעּתִ ִהּגַ ֶבט  ׁשֵ ֵמֵאיֶזה  אֹוִתי  ַאְלּתָ  ׁשָ ֶפׁש,  ַהּנֶ ַרם 

ָהִאיָלן. ֲעֵלי  ּכַ מֹוָתם  ּכְ ֱאנֹוׁש,  ֵני  ּבְ ּגֹוַרל  הּוא  ֶזה  ּכָ
יר, ִ ַמּשׁ ָהרּוַח  ַאְרָצה  ָתו  ּסְ ּבַ ֶכת  ּלֶ ַ ַהּשׁ ֲעֵלי  ֶאת 

ִלְפרַֹח.  ַער  ַהּיַ ֲעֵלי  ִבים  ׁשָ ָהָאִביב  ּוְלֵעת 
נֹוָלד.  ֵנהּו  ּוִמׁשְ ָקֵמל  ֶזה  עֹוד  ָהָאָדם.  ּדֹורֹות  ְך  ּכָ

150
י, ַמְחַצְבּתִ צּור  ֶאת  ָלַדַעת  ְרצֹוְנָך  ּבִ ֵיׁש  ִאם  ְואּוָלם 

ַהֶחֶבל ַאְרגֹוס  ֵלב  ּבְ אַֹמר:  הּוא,  נֹוַדע  ים  ַרּבִ ּבָ ׁשֶ ַאף 
ָהִעיר, ֶאִפיֶרה  ׁשֹוֶכֶנת  ל  ְלַכְלּכֵ סּוָסיו  ֶאת  יִטיב  ַהּמֵ

מֹוהּו,  ּכָ ֵאין  ְמִזּמֹות  חֹוֵרׁש  ְלָפִנים,  ר  ּדָ ִסיִסיפֹוס  ּה  ּבָ
ָלאּוקֹוס. ּגְ ם  ׁשֵ ּבְ ן  ּבֵ ְולֹו  ָהָיה  ֶבר  ַהּגֶ ָאיֹולֹוס  ן  ּבֶ

155
ָהֵאִלים ָחְסכּו  לֹא  הֹוִליד,  ֶלרֹופֹון  ּבֶ ֶאת  ּוְגָלאּוקֹוס 

רֹוְיטֹוס ּפְ ַאְך  ְונַֹעם,  יִֹפי  ִליל  ּכְ ַער  ַלּנַ ֵתת  ִמּלָ
ְרָענּות. ּפֻ רֹאׁשֹו  ַעל  ְלָהִביא  ִלּבֹו  ּבְ ה  ְמִזּמָ ָרַקם 

ָהַאְרִגיִבים, ֵמַאְדַמת  ֱהִניסֹו  ן  ּכֵ ְוַעל  אֹון  ַרב  הּוא  ָהָיה 
ִלְמלּוָכה.   ָיָדיו  ּבְ ָנַתן  ָהָרם  אּוס  ּזֶ ׁשֶ ָהָאֶרץ  זֹו 
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160
ֶבר, ַהּגֶ ֶאת  ָחְמָדה  רֹוְיטֹוס,  ּפְ ת  ֵאׁשֶ ָהֱאלִֹהית  ַאְנֵטיָאה  ַאְך 

ִעּמֹו. ֶתר  ּסֵ ּבַ ֲאָהִבים  ְלַתּנֹות  ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ֶהֶרף  ּוְבִלי 
ֵריָקם. ֶניָה  ּפָ ֶאת  יב  ֵהׁשִ ֶלרֹופֹון,  ּבֶ בֹוד  ּכָ ִאיׁש  ַאְך 

ֵלאמֹר: ָזִבים  ּכְ ֵהִפיָחה  ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ ָאְזנֹו  ּבְ ֲאַזי 
ָיְדָך, ַלח  ׁשְ ָך  ַנְפׁשְ ּבְ אֹו  ֲהרֹג  ָנא  ֶלרֹופֹון  ּבֶ "ֶאת 

165
ֲאָהִבים."  י  ִעּמִ ְלַתּנֹות  ִלְרצֹוִני  ִנּגּוד  ּבְ ָחַפץ  י  ּכִ

מֹו. ּדָ ֶאת  ּפְֹך  ִלׁשְ ׁש  ָחׁשַ ַאְך  ֶלְך  ַהּמֶ ִלְדָבֶריָה  ָזַעם 
ְוָעָליו ָידֹו  ּבְ לּוַח  ָהִאיׁש,  ֶאת  ַלח  ׁשָ ִליְקָיה  ֶאל  ן  ּכֵ ַעל 
רֹאׁשֹו,  ַעל  ְרָענּות  ּפֻ ְלָהִביא  ַיֲעָדם  ָזב,  ּכָ ל  ׁשֶ אֹותֹות 

ְלמֹותֹו, ְלָהִביא  ְכִליָתם  ּתַ ָלׁשֹון,  ֶכֶפל  ּבְ ְרׁשּוִמים 

 170
ָלמּות. הּוא  ָעַמד  ָדיו  ִמּיָ ְלָחִמיו,  ִלְמסֹר  הּו  ְוִצּוָ

ַמִים. ָ ַהּשׁ ַחְסֵדי  ּבְ ָיָצא  ֶלרֹופֹון  ּבֶ ִליְקָיה  ֶאל 
יַע,  ִהּגִ ִליְקָיה  ּבְ ֹוֵטף  ַהּשׁ ַחל  ַהּנַ ְקַסְנתֹוס  ֶאל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ֵאְרחֹו, ַאף  ָיִמים  ָעה  ְוִתׁשְ ָניו  ּפָ ֶאת  יל  ִהְקּבִ ֶלְך  ַהּמֶ
ן.  ְלָקְרּבָ ֶהֱעָלה  ַח  ִמְזּבֵ ַעל  ָקר  ּבָ ֵני  ּבְ ָעה  ׁשְ ּתִ ם  ּגַ

175
עֹוֶתיָה ֶאְצּבְ ּבְ ָזְרָחה  ֶאאֹוס  ְלֵעת  יִרי,  ֲעׂשִ יֹום  ּבְ ַאְך 
ַהּלּוַח ֶאת  ָפָניו  ּבְ יג  ְלַהּצִ ֵמאֹוְרחֹו  ׁש  ּקֵ ּבִ ֻרּדֹות,  ַהּוְ

ִליַח. ָ ַהּשׁ ַיד  ּבְ לֹו  ר  ּגֵ ׁשִ ּתֹו,  ּבִ ַעל  ּבַ רֹוְיטֹוס,  ּפְ ׁשֶ
ה  ִצּוָ ֶלרֹופֹון  ּבֶ ְוַעל  דֹון,  ַהּזָ ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ָקָרא 

ִכיֶמָרה,  ְפֶלֶצת  ַהּמִ ֶאת  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ִלְקטֹל  ָלֵצאת 

180
ַאְלָמֶות.  ֵני  ּבְ אֹוָתּה  הֹוִלידּו  י  ּכִ מֹוָצָאּה,  ָהָאָדם  ֵני  ִמּבְ לֹא 

ְזָנָבּה, הּוא  ְוָנָחׁש  ָהֵעז  ּגּוף  ּגּוָפּה  ֲאִרי,  רֹאׁש  ּה  רֹאׁשָ
אֹוֶכֶלת. ֵאׁש  ת  ִלּבַ ּבֹוַקַעת  ְפֶלֶצת  ַהּמִ י  ּוִמּפִ
ֶלרֹופֹון.  ּבֶ אֹוָתּה  ָקַטל  רֹום  ַהּמָ ֵאֵלי  ֶחֶסד  ּבְ

ָהָרם,  סֹוִליִמי  ֶבט  ׁשֵ ַעל  ֶלֱאסֹר  ָקַרב  ָעָליו  ה  ְוַעּתָ
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185
ָמיו.  ִמּיָ ֵהל  ּנִ ׁשֶ  – ָאַמר  ְך  ּכָ  – ם  ּלָ ִמּכֻ ה  ׁשֶ ַהּקָ ָרב  ַהּקְ

ִלְגָבִרים. ְקָרב  ֵדה  ׂשְ ּבִ קּולֹות  ְ ַהּשׁ ָהַרג,  ָאָמזֹונֹות  ְלַבּסֹוף 
ֶנְגּדֹו. ּכְ ה  ְמִזּמָ ְוָרַקם  ֶלְך  ַהּמֶ ב  ׁשָ ימֹוָתיו  ְמׂשִ ְגַמר  ּבִ ַאְך 

ֲעֵליֶהם ה  ְוִצּוָ ָאַסף,  ִליְקָיה  ּבְ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ֵמיַטב  ֶאת 
יֵניֶהם ּבֵ ִאיׁש  ַאְך  ָהָיה,  ְך  ּכָ ׁשּובֹו.  ּבְ ִלְטמֹן  לֹו  ַמֲאָרב 

פגסוס,  בכימרה.  נלחם  בלרופון  ְזָנָבּה",  הּוא  ְוָנָחׁש  ָהֵעז  ּגּוף  ּגּוָפּה  ֲאִרי,  רֹאׁש  ּה  "רֹאׁשָ
לפנה"ס.  השישית  המאה  אתונאי,  כד  מימינו.  המכונף,  סוסו 
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190
ֶלרֹופֹון. ּבֶ ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ָהַרג  י  ּכִ יתֹו,  ּבֵ ֶאל  ב  ׁשָ לֹא  ַחי 

ַהַחִיל,  ן  ּבֶ ֵאִלים  ַרע  ִמּזֶ י  ּכִ ֵהִבין  ֶלְך  ַהּמֶ ָאז 
ּכֹן, ִלׁשְ לֹו  ָנַתן  ּוְבִליְקָיה  ָמַסר  לֹו  ּתֹו  ּבִ ֶאת  ה  ָ ְלִאּשׁ
ֶוה. ׁשָ ּבְ ֶוה  ׁשָ ִעּמֹו  ק  ִחּלֵ לּוָכה  ַהּמְ מֹוְתרֹות  ֶאת  ם  ּגַ

ּפֹוַרַחת, ֶאֶרץ  ֶחְלַקת  ָיָדיו  ּבְ ָמְסרּו  ִליְקָיה  ּוְבֵני 

195
רֹוֶתיָה. ּפֵ ְוִלְקצֹר  ד  ְלַעּבֵ ְוֶכֶרם  ר  ּבַ ַאְדַמת 

ִנים  ּבָ ֵני  ׁשְ ְיָלִדים.  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ֶלרֹופֹון  ּבֶ ת  ֵאׁשֶ ָיְלָדה 
ָלאֹוַדֵמָיה.  ּוַבת,  ִאיַסְנְדרֹוס,  ִהיּפֹולֹוכֹוס,  מֹוֵתיֶהם  ׁשְ
לֹו ָיְלָדה  זֹו  ת,  ַהּבַ ִעם  ַכב  ׁשָ יֹוֵעץ,  ֶלא  ּפֶ ְקרֹונֹוס,  ן  ּבֶ

ָהָאָרד. עֹוֵטה  ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ּבֹור,  ַהּגִ דֹון  ַסְרּפֶ ֶאת 

200
ָהֵאִלים, נּוא  ִלׂשְ ְוָהָיה  ִחּנֹו  ָסר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל 

ָאֵליָאה, ל  ׁשֶ יׁשֹור  ַהּמִ ַדְרֵכי  ּבְ ְלָבָדד  ָהֻאְמָלל  ָעה  ּתָ
מּוָתה. ַהּתְ ִלְבֵני  ּבֹו  ּגַ ֶאת  ּוַמְפֶנה  ִלּבֹו  ּבְ ר  ִמְתַיּסֵ
ן ַהּבֵ ִאיַסְנְדרֹוס  ֶאת  ָקַטל  ָרבֹות  ַהּקְ ְצֵמא  ָאֶרס 
ְואֹון, ְלאֶֹמץ  ַהּנֹוָדע  סֹוִליִמי  ֶבט  ׁשֵ מּול  ָרב  ּקְ ּבַ

 205
כֹוֶתיָה.  מֹוׁשְ ָהב  ּזָ ׁשֶ ַאְרֶטִמיס  ָהְרָגה  ָלאֹוַדֵמָיה  ְוֶאת 

ָיָצאִתי. ֵמֲחָלָציו  ִהיּפֹולֹוכֹוס,  ַרק  נֹוַתר  ה  ַעּתָ
ָוׁשּוב  ׁשּוב  ָעַלי  ה  ְוִצּוָ ָאִבי,  ָלַחִני  ׁשְ ְטרֹוָיה  ֶאל 

ַחִיל  ֶאל  ֵמַחִיל  ְוָלֶלֶכת  ְוִראׁשֹון  רֹאׁש  ַאְך  ִלְהיֹות 
ִנים ַהּפָ ְנׂשּוֵאי  ֲאבֹוַתי  י  ָראׁשֵ ַעל  ה  ֶחְרּפָ ָאִמיט  ן  ּפֶ

210
ה. ִהּלָ ּתְ י  ַרּבֵ ְכנּו  ׁשָ ְוִליְקָיה  ֶאִפיֶרה  ּבְ ר  ֲאׁשֶ

ָאנִֹכי." ֶאה  ּגֵ ְוָעָליו  י  ַמְחַצְבּתִ צּור  הּוא  ה  ִהּנֵ
ָהרֹוֵעם, ַהּקֹול  ִאיׁש  יֹוֶמֶדס  ּדְ ֵלב  ְוָצַהל  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

יד ְוִהּגִ ֲחִניתֹו  ָנַעץ  ֶבר  ֶ ַהּשׁ ׁשֹוֶבֶרת  ָאֶרץ  ּבָ
ים: ָהַעּמִ רֹוֵעה  ִלְגָלאּוקֹוס  ְיִדידּות  רֹב  ּבְ ָבָריו  ּדְ ֶאת 
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215
ֶדם. ִמּקֶ ֲאבֹוֵתינּו  ִמְנַהג  ּכְ ֵביִתי  ּבְ ה  ַאּתָ "אֹוֵרַח 
ֶלרֹופֹון,  ּבֶ ֵני  ּפְ ֶאת  ל  ִקּבֵ ָהֱאלִֹהי  אוֹ ְיֶנאּוס  ְך  ּכָ

ָוַלְיָלה, יֹום  ִרים  ֶעׂשְ ְך  ְלֶמׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ אֹותֹו  ֵאֵרַח 
ְלֵרֵעהּו. ִאיׁש  ה  ַרּבָ ת  ַמּתָ ַנִים  ְ ַהּשׁ ָלֶזה  ֶזה  קּו  ִחּלְ

ר, ְמֻהּדָ ָמן  ַאְרּגָ ַאְבֵנט  ְלאֹוְרחֹו  ָנַתן  אוֹ ְיֶנאּוס 

220
ָיִדּיֹות,  פּול  ּכְ ָזָהב  ְגִביַע  ּבִ יב  ֵהׁשִ ָהאֹוֵרַח 

ִלְטרֹוָיה. ָיָצאִתי  ֶטֶרם  ּבְ אֹותֹו  י  הֹוַתְרּתִ ִית  ּבַ ּבַ
עֹוָלל י  עֹוֶדּנִ י  ּכִ ֶאְזּכֹר  לֹא  ָאִבי  ִטיֶדאּוס  ֶאת 

ָהָאָכִאים. ַאר  ׁשְ ִעם  ַיַחד  י  ֶתּבָ ּבְ ָנַפל  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
יִתי, ּבֵ ַאְרגֹוס  ּבְ ֶניָך  ּפָ ֶאת  יל  ַאְקּבִ ֵחֶפץ  ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל 

225
ָאבֹוא. ֵאֶליָה  ַעם  ּפַ ִאם  ַני  ּפָ ֶאת  יל  ְקּבִ ּתַ ּוְבִליְקָיה 

ֲחִנית. ּבַ ֶזה  ַעל  ֶזה  ָלֵצאת  לֹא  מּוָטב  ֵנינּו  ִלׁשְ ן  ּכֵ ַעל 
ִלְגבּוָרה נֹוָדִעים  ִרית  ּבְ ּוְבֵני  ים  ַרּבִ ְטרֹוָיאִנים  עֹוד  ֵהן 

אֹוְיַבי, ֶאת  ָהֵאִלים  ֶעְזַרת  ּבְ יג  ַאּשִׂ ִאם  ַלֲהרֹג,  ָעַלי 
ָהָאָכִאים. יסֹות  ּגֵ ֶאת  ּתּוַכל,  ִאם  ּוְקטֹל,  ֵצא  ה  ְוַאּתָ

230
ֲאֵחִרים ֵיְדעּו  ְלַמַען  ַנְחִליף,  ֵקנּו  ִנׁשְ ֶאת  ה  ְוַעּתָ

ַהּיֹום." ֲאַנְחנּו  ֵמֵרִעים  ֶדם  ִמּקֶ ֲאבֹוֵתינּו  ְזכּות  ּבִ י  ּכִ
ָהָאֶרץ, ֶאל  ם  ֵמִרְכּבָ קּו  ִזּנְ ַנִים  ְ ְוַהּשׁ ָאַמר,  ְך  ּכָ

ַאִחים. ִרית  ּבְ עּו  ּבְ ִנׁשְ ְוַיַחד  ֵרֵעהּו  ַיד  ָנַטל  ִאיׁש 
ִהְטִריף, ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֶזאּוס  ָלאּוקֹוס  ּגְ ֶנֶפׁש  ֶאת  ׁשֶ ּדֹוֶמה  ַאְך 

235
ַהּמּוָפז, קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ָנַתן  ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ ִלְבנֹו  ָלאּוקֹוס  ּגְ י  ּכִ

ָעה. ׁשְ ּתִ ֵעֶרְך  ּבְ ָלָאָרד  ְתמּוָרה  ּבִ ָוִרים  ׁשְ ֵמָאה  ֶעְרּכֹו 
ֶהְקטֹור, א  ּבָ ַער  ַ ַהּשׁ ּוְסָקאָיה  ָהַאּלֹון  ֵעץ  ֶאל  ְלֵבין  ין  ּבֵ

ְוׁשֹוֲאלֹות ּוְבנֹוֶתיָה  ְטרֹוָיה  ְנׁשֹות  אֹותֹו  סֹוְבבֹות 
ַעל. ְוַהּבַ ָהָאח  ן,  ַהּבֵ יָתן,  ּבֵ ֵני  ּבְ גֹוַרל  ּבְ ָעָלה  ֶמה 
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240
ָלֵאִלים. ָתן  ִפּלָ ּתְ את  ָלׂשֵ ֲעֵליֶהן  ה  ִצּוָ ֶהְקטֹור  ַאְך 
ֲאָמָריו.  ַמע  ְלִמׁשְ ֵמֶהן  ַרּבֹות  ֵלב  ִלְגָזִרים  ִנְקַרע 

הּוא, ָעַמד  ִריָאמֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ ַהְמפָֹאר  ַאְרמֹונֹו  ן  ִמְפּתַ ַעל 
ּוְבתֹוכֹו ל,  ְמֻפּסָ ַעּמּוִדים  ְסַטו  ּבִ ִביב  ִמּסָ ֶנֱעָטר 

ִזית, ּגָ ֶאֶבן  ּבְ ֲחצּוִבים  ים  ִ ֲחִמּשׁ ִמּטֹות  ַחְדֵרי 

245
ֶלְך ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ֵני  ּבְ ָלנּו  ּוָבֶהם  ָלֶזה  ֶזה  מּוִכים  ַהּסְ

ין. ְוַכּדִ חֹק  ּכַ לֹו  ׂשּוָאה  ַהּנְ ֵחיקֹו  ת  ְוֵאׁשֶ ִאיׁש  ִאיׁש 
ִאים ִנּשָׂ ֲחָדִרים  ֵריַסר  ּתְ ִניִמית,  ַהּפְ ָחֵצר  ּבֶ ִמּמּול, 

ִני, ֵ ַלּשׁ ָהֶאָחד  ּוְסמּוִכים  ִזית  ּגָ ֶאֶבן  ּבְ ֲחצּוִבים 
ֶלְך ַהּמֶ ל  ׁשֶ ֲחָתָניו  ֶהם  ּבָ ִריָאמֹוס,  ּפְ ִלְבנֹות  נֹוֲעדּו 

250
ּוְצנּוָעה. ֲחסּוָדה  ַרְעָיה  ֵחיק  ּבְ ִאיׁש  ָנָתם,  ׁשְ ָנמּו 
ּה ּוְלִצּדָ ַגׁש,  ּפָ ֶהְקטֹור  ָהאֹוֶהֶבת  ִאּמֹו  ֶאת  ם  ְוׁשָ

ָלאֹוִדיֶקה. נֹות,  ּבָ ּבַ ֶפה  ַהּיָ ת  ַהּבַ ֶכת  ְמַהּלֶ
יָדה: ִהּגִ ְלֶהְקטֹור  ְוָכזֹאת  ָיָדּה,  ּבְ ָנּה  ּבְ ַיד  ֶאת  ָנְטָלה 
? ּתָ ָנַטׁשְ ַמּדּוַע  ָרב  ַהּקְ ֶאת  ִני,  ּבְ אן,  ּכָ יָך  ֲעׂשֶ ּמַ "ַמה 

255
ָהֲארּוִרים  ָהָאָכִאים  ָעֵלינּו  ּגֹוְבִרים  ׁשֶ ִנְרֶאה 

ָלבֹוא ָמָצאָת  ְלָנכֹון  ן  ּכֵ ְוַעל  ָהִעיר,  ַעל  ְועֹוִלים 
ְבָצר. ַהּמִ ְבֵהי  ִמּגָ ִלְפׁשֹט  ֶזאּוס  ֶאל  ָיֶדיָך  ְוֶאת 

צּוִפים, נֶֹפת  ּכְ ָמתֹוק  ַיִין  ְלָך  ְוָאִביא  ן  ַהְמּתֵ ַאְך 
ְלַהְרוֹות, ִצְמאֹוְנָך  ֵדי  ּכְ ה  ּתֶ ׁשְ ּתִ ּנּו  ִמּמֶ ּוְבֶטֶרם 

260
ַמִים ָ ַהּשׁ ׁשֹוְכֵני  ּוְלֶיֶתר  ן  ּתֵ ּתִ ְלֶזאּוס  ֶנֶסְך 

ָיֵגַע, ְלֶגֶבר  ַיִין  י  ּכִ ִצְמאֹוְנָך,  ַהְרֵוה  ָאז  ְוַרק 
יתֹו, ּבֵ ַעל  ֲהָגָנה  ּבַ מֹוָך  ּכָ ֶהֶרף  ְללֹא  ַהּלֹוֵחם 

יב,  ֵהׁשִ ֶהְקטֹור  ָבֶריָה  ּדְ ַעל  ּוְגבּוָרה."  מֹוִסיף  ּכַֹח 
ִין ַהּיַ ַח  ּמֵ ְמׂשַ "ָאְמָנם  ַהּבֹוֶהֶקת:  ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש 
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265
ַיִין,  ִלי  י  יׁשִ ּגִ ּתַ ַאל  י,  ִאּמִ ָנא,  ַאל  ַאְך  ֱאנֹוׁש,  ֵלב 

אּוַכל לֹא  ָלֵתת  ְלֶזאּוס  ְוֶנֶסְך  אֹוִני.  ֶאת  ח  ּכַ ֶאׁשְ ן  ּפֶ
ְוָאָבק,  ְמזָֹהם  ָדם  ּבְ י  ּלִ ּכֻ ֵהן  צֹואֹות,  ָיַדִים  ּבְ

ֶהָעָנן? חֹר  ׁשְ ְלֶזאּוס  ִתי  ִפּלָ ּתְ א  ֶאּשָׂ ֶזה  ָהֵכיַצד 
ָלל, ׁשָ ַהחֹוֶטֶפת  ָאֶתָנה  ל  ׁשֶ ּה  ׁשָ ִמְקּדָ ֶאל  ָלְך  ְלִכי  ַאְך 

270
ָהִעיר,  ַמְטרֹונֹות  ֶאת  ִסי  ְוַכּנְ ת,  ַמּתָ רֹב  ּוְבָיֵדְך  ְלִכי 

ּוְמפֶֹאֶרת, ִלימֹות  ַהּגְ יַטב  ִמּמֵ ִאְצְטָלה  ָלְך  ּוְקִחי 
יָה  ְרּכֶ ּבִ ַעל  אֹוָתּה  ּוְתִני  ְך.  ְלִלּבֵ יֹוֵתר  ּבְ רֹוָבה  ַהּקְ

ָנה ׁשָ נֹות  ּבְ ֶעְגלֹות  ּוְתֵריַסר  ָער,  ַהּשֵׂ ְיַפת  ָאֶתָנה  ל  ׁשֶ
ָלּה, ְלַהְקִריב  ְבִעי  ָ ִהּשׁ ֲעֵליֶהן,  ָעָלה  לֹא  עֹל  ר  ֲאׁשֶ

275
ּה,  ַחְסּדָ ֶאת  ֲעִניק  ּתַ ָלִעיר  ְלַמַען  ֵתְך  ִחּנָ ּתְ ְטִחי  ְוׁשִ

ִאיְליֹון,  קֶֹדׁש,  ִקְרַית  ְוֶאת  ְוִליָלֶדיָה.  ִלְנׁשֹוֶתיָה 
ַהֲחִנית  ִליְך  ַמׁשְ יֹוֶמֶדס  ִמּדְ ְנצֹר,  ּתִ ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ ֵני  ִמּפְ

ַלס ּפָ ל  ׁשֶ ּה  ׁשָ ִמְקּדָ ֶאל   , ְוַאּתְ ם.  ּלָ ּכֻ ַעל  תֹו  ִחּתָ יל  ּפִ ַהּמַ
ַרְגַלִיְך. ֶאת  ְמֵהָרה  ּבִ ִאי  ׂשְ ָלל  ָ ַהּשׁ ת  ְמֻרּבַ ָאֶתָנה 

280
ִלי יב  ְלַהְקׁשִ ִיְרֶצה  ִאם  ֵאֵצא,  ִריס  ּפָ ַאַחר  ַוֲאִני 

ַחי. אֹותֹו  ְלָעה  ּבָ ָהָאֶרץ  לּו  ָרב.  ַהּקְ ֶאל  אֹותֹו  ן  ֲאַזּמֵ
ַעל, ִמּמַ ֶזאּוס  אֹותֹו  יר  ִהְכׁשִ ֲאסֹוֵננּו  ְלַהְרּבֹות 

ֲחָלָציו. ְויֹוְצֵאי  ִריָאמֹוס  ּפְ ַעל  ְטרֹוָיה,  רֹאׁש  ַעל  ְרָענּות  ּפֻ
ִנְכָנס, ֶות  ַהּמָ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ ָהֶדס,  יֹוֵרׁש  ְרִאיִתיו  ַאְך  לּו 

285
י." ּבִ ִמּלִ רֹות  ַהּצָ ִנְמָחקֹות  ָהיּו  ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ָאז  י  ּכִ

א, ּשָׂ ַהּנִ ָלאּוָלם  ָהְלָכה  ְנָתה,  ּפָ ה  ְוֶהָקּבֶ ָאַמר,  ְך  ּכָ
ָהִעיר, ַמְטרֹונֹות  ֶאת  ן  ְלַזּמֵ ּה  ִצְוּתָ ַאְמהֹוֶתיָה  ְוַעל 

יחֹוַח, ַהּנִ יף  ַמּדִ ַחְדָרּה  ֶאל  ָאה  ּבָ ַעְצָמּה  ִהיא  עֹוד  ּבְ
א ְלֵעּלָ ָהְרקּומֹות  ִלימֹוֶתיָה  ּגְ ֲחמּודֹות,  ְגֵדי  ּבִ ּבֹו 
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290
ידֹון  ִמּצִ ְלָפִנים  ֵהִביא  ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ִצידֹון,  נֹות  ּבְ יֵדי  ּבִ

ֶהֶלָנה ֶאת  ִעּמֹו  א  ְוָנׂשָ ָהָרָחב  ם  ּיָ ּבַ ִהְפִליג  ֵעת 
ָנְטָלה  ה  ֶהָקּבֶ ֵמֶהן  ַחס.  ְוַהּיַ ֲעָלה  ַהּמַ ָרַמת 

ְבֶחֶרת ַהּנִ ִליָמה  ַהּגְ ָהְיָתה  ְלָאֶתָנה,  ן  ָקְרּבָ ַאַחת 
ְלִתְפֶאֶרת, ַוֲעדּוָיה  ִהיא  דֹוָלה  ּגְ ן,  ּלָ ִמּכֻ ָפה  ַהּיָ

295
ִלימֹות.  ַהּגְ ַאר  ׁשְ ל  ּכָ ַעל  עֹוֶלה  רֹום,  ּבָ זֹוֶהֶרת  כֹוָכב  ּכְ

ָהִעיר. ַמְטרֹונֹות  ּה  ְוִעּמָ ה  ֶהָקּבֶ ַרְגֶליָה  ֶאת  ָאה  ָנׂשְ
ְבָצר ַהּמִ רֹאׁש  ּבְ ָאֶתָנה  ל  ׁשֶ ּה  ׁשָ ִמְקּדָ ֶאל  אּו  ּבָ ֵעת 

ְרֶאה,  ַהּמַ ְיַפת  יָאנֹו  ּתֵ ַער  ַ ַהּשׁ ֶאת  ָלֶהן  ְתָחה  ּפָ
ָאֶתָנה. ְוכֶֹהֶנת  ִקיֶסאּוס  ת  ּבַ ַאְנֶטנֹור,  ַרְעַית 

300
ְלֵתיָאנֹו. רֹוָיאִנים  ַהּטְ ָקְראּו  ָאֶתָנה  ּכֶֹהֶנת  ּתַֹאר  ּבַ

ְיֵדיֶהן ֶאת  יטּו  הֹוׁשִ ים  ׁשִ ַהּנָ ּוְנִהי  ה  ְתִחּנָ ּבִ
י ְרּכֵ ּבִ ַעל  ְרֶאה  ַהּמַ טֹוַבת  ְוֵתיָאנֹו  ָאֶתָנה,  ַלס  ּפָ ֶאל 

ֵאר, ַהּפְ ִליַמת  ּגְ ֶאת  ָנְתָנה  ָער  ַהּשֵׂ ְיַפת  ָאֶתָנה 
ֵלאמֹר: ָרה  ַהּבָ ָתּה  ִפּלָ ּתְ ֶאת  ָאה  ָנׂשְ ְקרֹונֹוס  ת  ּבַ ְוֶאל 

305
ִעיֵרנּו, ַהּנֹוֶצֶרת  ְטרֹוִנית  ּפַ ָהֵאלֹות,  ִכיַרת  ּבְ "ָאֶתָנה 

ּוֵמת יֹוֶמֶדס,  ּדְ רַֹמח  ֶאת  ְך  ַחְסּדֵ ּבְ ְבִרי  ׁשִ א  ָאּנָ
ָעָפר. ּבֶ ּוָפָניו  אֹותֹו  ִליִכי  ַהׁשְ ְסָקאָיה  ַער  ׁשַ מּול 

ָנה ׁשָ נֹות  ּבְ ֶעְגלֹות  ֵריַסר  ּתְ ָלְך,  ַנֲעֶלה  ן  ָקְרּבָ ְך  ּכָ ְוַעל 
ָהִעיר  ֶאת  י  ְפּדִ ּתִ ִאם  זֹאת  ֲעֵליֶהן,  ָעָלה  לֹא  עֹל  ר  ֲאׁשֶ

 310
ים." ָהַרּכִ ַיְלֵדיֶהן  ן  ְוִעּמָ ְנׁשֹוֶתיָה  ַעל  ְטרֹוָיה 

ּה.  רֹאׁשָ ֶאת  ִליָלה  ׁשְ ּבִ ָאֶתָנה  ֵהִניָדה  ַאְך  ָרה,  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ
ָהָרם, ְקרֹונֹוס  ְלַבת  ָתן  ִחּנָ ּתְ ים  ׁשִ ַהּנָ אֹות  נֹוׂשְ ּוְבעֹוד 

ְפֶאֶרת ַהּתִ ַרב  ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ַאְרמֹון  ֶאל  ָקַרב  ֶהְקטֹור 
ִנים, ֻאּמָ ִאים  ּנָ ּבַ ֶעְזַרת  ּבְ ְלַעְצמֹו  ֵהִקים  ִריס  ּפָ ׁשֶ
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315
ֶבת. ַמְחׁשֶ ְמֶלאֶכת  ּבִ ִחיִרים  ּבְ ּכַ ִעיר  ּבָ ָמם  ׁשְ ָצא  ּיָ ׁשֶ ִמי 

ְוָחֵצר  אּוָלם  ְמפָֹאר,  ִהְתִקינּו  לֹו  ִמּטֹות  ֲחַדר 
ֶרת.  ַהּקֶ ַמֲעֵלה  ּבְ ְוֶהְקטֹור  ִריָאמֹוס  ּפְ י  ּתֵ ּבָ ְלַיד 

רַֹמח, ּוְבָידֹו  ז  ֶנְחּפַ ֶזאּוס  ֶנֶפׁש  ֲאהּוב  ֶהְקטֹור  ם  ְלׁשָ
ָאָרד ּבְ ִהְזִהיר  ּוְבָקֵצהּו  ָאְרּכֹו  ֶרֶגל  ֵרה  ַאַחת־ֶעׂשְ

320
ִריס ּפָ ֶאת  ָזָהב,  ַעת  ַטּבַ ּבְ ף  ֻמּקָ ָהרַֹמח  חֹד 

ְזִהיר, ַהּמַ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ַמְתִקין  ּטֹות,  ַהּמִ ֲחַדר  ּבַ הּוא  ָמָצא 
מּורה, ַהּקְ ּתֹו  ַקׁשְ ְוֶאת  ָמִגּנֹו  ַהּטֹוָבה,  ְרָיתֹו  ׁשִ

ַאְמהֹוֶתיָה, ין  ּבֵ ֶבת  יֹוׁשֶ ָהַאְרִגיִבים  ת  ּבַ ְוֶהֶלָנה 
ֶבת. ַמְחׁשֶ ְמֶלאֶכת  ִהיא  ן,  ְמַלאְכּתָ ַעל  רֹוב  ִמּקָ ַחת  ְמַנּצַ

 325
ּבֹו: ַער  ּגָ ֶנֶפׁש  ַאט  ׁשְ ּבִ ֶהְקטֹור,  אֹותֹו  ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ַעם ַהּזַ ֶאת  ָך  ִלּבְ ּבְ ִלְנצֹר  מֹוְתָך,  ּכְ ׁשֶ ֲעלּוב  ַעם,  ַהּטַ "ַמה 
ָרב ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ינּו  ֲאָנׁשֵ ַהחֹומֹות  ְלַרְגֵלי  עֹוד  ּבְ

ִמים. ַהּדָ ֶמְרַחץ  ֶנֱעָרְך  ִגיְנָך  ּבְ ַוֲהלֹא  נֹוְפִלים, 
ָרב ַהּקְ ִמן  ס  ַהּנָ ֶבר  ּגֶ ְמקֹוִמי  ּבִ ה  ַאּתָ ָרִאיָת  לּו 

330
ְוֵצא ַרְגֶליָך  א  ׂשָ קּום,  ּבֹו.  ְגעֹר  ִמּלִ ָחֵדל  ָהִייָת  לֹא 
ּוְלֵאֶפר. ְלָעָפר  ְוִתְהֶיה  ֵאׁש  ּבָ ְכֶלה  ּתִ ְטרֹוָיה  ֶטֶרם  ּבְ

ֵלאמֹר: ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ לֹו,  ֵאל  מּות  ּדְ ַסְנֶדר,  ָאֶלּכְ ֲאַזי 
ֶצֶדק, ִאי  ְדָבֶריָך  ּבִ ְוֵאין  ֶהְקטֹור,  י,  ּבִ ַעְרּתָ  ּגָ ר  יֹׁשֶ "ּבְ

יב: ָאׁשִ ָבֶריָך  ּדְ ַעל  ְלֵעת  ִלְדָבִרי  ב  ַהְקׁשֵ א,  ָאּנָ ַאְך 

335
ֶזה הּוא  ַעם  ַהּזַ ְולֹא  ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ ַעל  י  ִלּבִ ּבְ ֵאין 
ְלִהְתַיֵחד ָהָרצֹון  ִאם  י  ּכִ ֵביִתי  ּבְ אֹוִתי  ְחִזיק  ַהּמַ
ָפֶתיָה  ׂשְ נַֹעם  ּבְ ַהּטֹוָבה  י  ּתִ ִאׁשְ ם  ּגַ ֲאסֹוִני.  ִעם 

ָעִדיף, ּדֹוַמִני  ְך  ּכָ ָאֵכן  ָרב.  ַהּקְ ֶאל  אֹוִתי  ׁשֹוַלַחת 
ִיס. ּגַ ֶאל  ִיס  ִמּגַ עֹוֵבר  ֵהן  ְקָרב  ֵדה  ׂשְ ּבִ חֹון  ּצָ ַהּנִ י  ּכִ
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 340
ַלח, ֶ ַהּשׁ ֶאת  ָיִדי  ּבְ ִלּטֹל  ִלי  ח  ְוַהּנַ ֵאפֹוא  ִלי  ן  ַהְמּתֵ

יְגָך." ַאּשִׂ ָאבֹוא,  ַאֲחֶריָך  ַוֲאִני  ֵלְך  ּתֵ א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
ַהּבֹוֶהֶקת,  ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  ָהָרם,  ֶהְקטֹור  ַאְך  ָאַמר,  ְך  ּכָ

ָפֶתיָה  ׂשְ נַֹעם  ּבְ ֶהֶלָנה  ַאְך  יב.  ֵהׁשִ לֹא  ְוָדָבר  ַתק  ׁשָ
ַעת,  ַ ּוְמֻרּשׁ ָפָלה  ׁשְ ה  ְלּבָ ּכַ ִהְנִני  יִסי,  "ּגִ לֹו:  ָאְמָרה 

345
ֵמֶרֶחם,  ָיָצאִתי  ּבֹו  יֹום  אֹותֹו  ָמִתי  ִנׁשְ ְרָחה  ּפָ לּו 

ָהר, ּבָ ִליָכה  ְוִהׁשְ ָרָעה  רּוַח  אֹוִתי  ָאה  ָנׂשְ לּו  אֹו 
ְמצּולֹות ּבִ ַנְחׁשֹול  ִני  ְוִכּסַ ַהּגֹוֵעׁש  ם  ּיָ ּבַ ֵהִטיָלה  אֹו 

ה. ַעּתָ ינּו  ְלַחּיֵ ַהּיֹוְרִדים  ָבִרים  ַהּדְ ָקרּו  ֶטֶרם  ּבְ
ִסְבֵלנּו, ֶאת  ָרְקמּו  ר  ֲאׁשֶ ה  ֵאּלֶ ֵהם  ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ִאם  ַאְך 

350
ּנּו, ִמּמֶ ֻמְצָלח  ִלי  ָנְתנּו  לּו  חֹות  ַהּפָ ְלָכל  ַעל  ּבַ

ַמְצּפּונֹו,  ְונֹוֵקף  ֵאָליו  ים  ָהַרּבִ ְנַאת  ׂשִ ֶאת  ִבין  ַהּמֵ
ּבֹו,  ִיְהֶיה  לֹא  ּוְלעֹוָלם  אֶֹמץ  ָלל  ּכְ ּבֹו  ֵאין  ֵהן  ֶזה  ַאְך 

לֹו.  ָראּוי  ּכָ ָעְנׁשֹו  ּבְ א  ּשָׂ ּיִ ׁשֶ ה,  ֲאַצּפֶ ּוְלזֹאת  ֲהַגם, 
יִסי, ּגִ נֹוַח,  ּבְ ב  ְוׁשֵ ֵנס  ִהּכָ ּבֹוא  ֶהְקטֹור,  ה,  ְוַעּתָ

355
ָך. ִלּבְ ַעל  ּכֹל  קֶֹדם  ֵמִעיק  ְלָחָמה  ַהּמִ ֶבר  ׁשֶ י  ּכִ
ַסְנֶדר ָאֶלּכְ את  ַחּטַ ְוַעל  ה,  ְלּבָ ַהּכַ ִגיִני,  ּבְ ַוֲהלֹא 

ִרּיֹות ַהּבְ ָעִתיד  ּבֶ ֶבר.  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ֵהִביא  ָעֵלינּו  ֶזאּוס 
ִסְבֵלנּו."  ֶאת  ִלְבֵניֶהם  רּו  ְיַסּפְ ִניָנה  ּוׁשְ ל  ָמׁשָ ֶרְך  ּדֶ ַעל 

ַהּבֹוֶהֶקת: ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  ֶהְקטֹור,  יב  ֵהׁשִ ָבֶריָה  ּדְ ַעל 

360
ָלנּוַח, יִני  ׁשִ ַבּקְ ּתְ ַאל  ֶהֶלָנה,  ֵאַלי,  ֵתְך  ִחּבָ ַאף  "ַעל 
ְטרֹוָיה, ֵני  ּבְ ַעל  ּוְלָהֵגן  ָלֵצאת  ה  ְמַצּוֶ ָעַלי  י  ִלּבִ י  ּכִ
ׁשּורֹוֵתיֶהם. ֶאל  ְלׁשּוִבי  לֹות  ּכָ ֵעיַנִים  ּבְ ים  ַהְמַצּפִ

ָהַעז, ֶבר  ַהּגֶ רּוַח  ֶאת  ִריס  ּפָ ּבְ ְלָהִפיַח  ָעִדיף  ָלְך 
ָאנִֹכי. ִעיר  ּבָ עֹוד  ל  ּכָ ְיַמֵהר  ֵאַלי  ׁשֶ ְמָנת  ַעל 
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365
י ּתִ ִאׁשְ ֶאת  ְוִלְפּגֹׁש  ָלסּור  ְיָתה  ַהּבַ עֹוד  ְרצֹוִני  ּבִ ֵיׁש  י  ּכִ

ִית.  ַהּבַ ֵני  ּבְ ַאר  ׁשְ ְוֶאת  ָטן  ַהּקָ ִני  ּבְ ֶאת  ָהאֹוֶהֶבת, 
ִלְראֹוָתם, ָאׁשּוב  ְכָלל  ּבִ ִאם  ָמַתי  יֹוֵדַע  י  ֵאיֶנּנִ ֵהן 
ָהָאָכִאים." ד  ִמּיַ ֶאּפֹל  י  ּכִ ָהֵאִלים  ְזרּו  ּגָ א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
ְוָהַלְך. ָאַמר,  ַהּבֹוֶהֶקת  ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  ֶהְקטֹור  ְך  ּכָ

370
ְואּוָלם א,  ּשָׂ ַהּנִ יתֹו  ּבֵ ֶאל  ְמֵהָרה  ּבִ ּוָבא  ז  ֶנְחּפַ

רֹועֹות ַהּזְ ְצחֹוַרת  ּתֹו  ִאׁשְ ַאְנְדרֹוָמֶכה,  ֶאת  ּבֹו  ָמָצא  לֹא 
ִהּדּור  ּבְ ה  בּוׁשָ ַהּלְ ַוֲאָמָתּה  ָנּה  ּבְ ִעם  ַיַחד  זֹו  ן  ּכֵ ׁשֶ

ִריַח. ַהּצְ ל  ִמְגּדַ ֶאל  ָוִהי ָעְלָתה  ָוֶהגה  ִקיִנים  ּבְ
ִית, ּבַ ּבַ ֶבת  ּגֶ ׂשְ ַהּנִ ּתֹו  ִאׁשְ ִנְמְצָאה  ּלֹא  ׁשֶ יָון  ּכֵ

375
ר: ּבֵ ּדִ ִית  ַהּבַ ְפחֹות  ׁשִ ֶאל  ָהאּוָלם,  ן  ִמְפּתַ ַעל  ב  ִנּצַ

ידּו, ַהּגִ ִלי  ָהֱאֶמת  ל  ּכָ ֶאת  ַאְמהֹוַתי,  ן,  ִמּכֶ א  ָאּנָ
רֹועֹות, ַהּזְ ְצחֹוַרת  י  ּתִ ִאׁשְ ַאְנְדרֹוָמֶכה  ָהְלָכה  ֶזה  ְלָאן 

בּוׁש,  ַהּלְ ֲהדּורֹות  יסֹוַתי  ּגִ ֶאל  ִאם  ַאֲחיֹוַתי,  ַהֵאל 
ְטרֹוָיה  נֹות  ּבְ ֶיֶתר  ִעם  ָאֶתָנה  ל  ׁשֶ ּה  ׁשָ ִמְקּדָ ֶאל  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

380
ָהֵאיִמים?"  ְלֵאַלת  את  ָלׂשֵ ָתן  ִפּלָ ּתְ ָמה,  ַהּצָ ְיפֹות 

יב: ְלָהׁשִ ִמֲהָרה  רּוָדה  ַהּטְ ִית  ַהּבַ סֹוֶכֶנת  ֲאַזי 
ָהֱאֶמת. ל  ּכָ ֶאת  ַרק  אַֹמר  אֹוָתנּו,  ְעּתָ  ּבַ ִהׁשְ ׁשֶ יָון  "ּכֵ
ָהֲאָחיֹות ֶאל  ְולֹא  ֶהָהָדר  לֹוְבׁשֹות  יסֹות  ַהּגִ ֶאל  לֹא 

ְיפֹות ְטרֹוָיה  נֹות  ּבְ ֶיֶתר  ִעם  ָאֶתָנה  ֵני  ּפְ ֵחר  ְלׁשַ ְולֹא 

385
ָהֵאיִמים. ֵאַלת  ֶאל  את  ָלׂשֵ ָתן  ִפּלָ ּתְ ְוֶאת  ָמה  ַהּצָ

ר ְמֻיּסָ ֵלב  ּבְ ִריַח  ַהּצְ ל  ִמְגּדַ ֶאל  ָזה  ֶנְחּפְ ִאם  י  ּכִ
ָהָאָכִאים, יֵדי  ּבִ רֹוָיאִנים  ַהּטְ הּוְבסּו  י  ּכִ מּועֹות  ְ ִמּשׁ
ַרְגֶליָה ֶאת  ָאה  ָנׂשְ ַלחֹוָמה  עֹון  ּגָ ׁשִ ת  ֻמּכַ ּכְ ן  ּכֵ ְוַעל 

ְזרֹועֹוֶתיָה." ּבִ ֶלד  ַהּיֶ ִעם  ֲאָמָתּה  ּה  ִעּמָ ְוַיַחד 
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390
יתֹו ִמּבֵ ִחיׁש  ֶהְקטֹור  ָיָצא  ִית.  ַהּבַ סֹוֶכֶנת  ָרה  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

ֵאר, ַהּפְ חּוצֹות  ּבְ ז  ֶנְחּפַ ֲחָזָרה,  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ה  ְוָעׂשָ
ָקַרב, ְסָקאָיה  ַער  ׁשַ ְוֶאל  דֹוָלה  ַהּגְ ָהִעיר  ֶאת  ָחָצה 

ָרב.  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ְלִמיׁשֹור  ָלֵצאת  ּבֹור  ַהּגִ ד  ִהְתַעּתֵ ְרּכֹו  ּדַ
ַאְנְדרֹוָמֶכה ּתֹו  ִאׁשְ ֶאת  ָרָאה  ֵאָליו,  ְמַמֶהֶרת  ם,  ׁשָ ַאְך 

395
ֵביתֹו  ּבְ ֹוֵכן  ַהּשׁ ֶפׁש,  ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ ַרם  ֶאְטיֹון  ת  ּבַ

ָלִקית,  ַהּפְ י  ֶתּבָ ּבְ ׁשֶ ַהְמיָֹער  ָהָהר  ָלקֹוס  ּפְ ְלַרְגֵלי 
ְגבּוָרה.  ּבִ ַהּנֹוָדִעים  יִליִקים  ַהּקִ ְבֵטי  ׁשִ ַעל  ִרּבֹון  הּוא 
ָהָאָרד. ת  ַקְסּדַ ִאיׁש  ֶהְקטֹור  ה  ָ ְלִאּשׁ ָלַקח  ּתֹו  ּבִ ֶאת 

ּפֹוַסַעת, ַאֲחֶריָה  ֲאָמָתּה  ֲעָלּה,  ּבַ ֶאל  ֶזת  ֶנְחּפֶ

400
ֶלד ַהּיֶ ּוִבְזרֹועֹוֶתיָה  ִהּדּור  ּבְ ה  בּוׁשָ ַהּלְ זֹו 

ד.  ַהְמַרּצֵ ּכֹוָכב  ּכַ מֹוהּו  ּכָ ֶהְקטֹור,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָהעֹוָלל, 
ּנּוהּו,  ּכִ ַאְסְטָיַנְקס  ַהּכֹל  ַאְך  ָהָאב,  לֹו  ָקָרא  ְסָקַמְנְדִרּיֹוס 
ָעֶליָה. ֶהֶרף  ִלי  ּבְ ִנְלַחם  ֵהֵגן,  ִאיְליֹון  ַעל  ֶהְקטֹור  ַרק  י  ּכִ

ֶלד, ַהּיֶ ֶאל  ֵקט  ׁשָ ְך  ְוִחּיֵ ִהְתּבֹוֵנן,  עֹוָלל  ּבָ ָהָאב 

405
ְלִצּדֹו, ָבה  ִנּצְ ַאְנְדרֹוָמֶכה  ּדֹוְמעֹות  ֵעיַנִים  ּבְ ֲאָבל 

ֵלאמֹר: ָרה  ְוִדּבְ ָידֹו  ּבְ ָיָדּה  ֶאת  ָהַרְעָיה  ָנְתָנה 
ְלמֹוְתָך. ִביא  ּיָ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ָזִזית  ַהּתְ ה  ֻמּכֵ ָך  ִלּבְ "עֹז 
ָהֻאְמֶלֶלת,  ָעַלי  לֹא  ַרֵחם,  ּתְ ט  ַהּקָ ֵננּו  ּבְ ַעל  לֹא 

ָהָאָכִאים אֹוְתָך  יפּו  ַיּקִ י  ּכִ ָקרֹוב,  ּבְ ַאְלְמָנְתָך 

410
ִלי ּתֹאַבד  ֶטֶרם  ּבְ ֵהן  ְך  ּכָ ְוִאם  ָדם.  ִמּיָ ְוִתּפֹל 

עֹוד ִיְהֶיה  לֹא  ָבר  ּדָ י  ּכִ ָעָפר  ּבֶ ב  ּכַ ִלׁשְ ִלי  מּוָטב 
ָהֶעֶצב. ַרק  ֵתר  ִיּוָ מֹוְתָך  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ י,  ַנְפׁשִ ֶאת  ְלׁשֹוֵבב 

ַיַחס. ָרַמת  ֵאם  ִלי  ֵאין  ָאב,  ִלי  ֵאין  ָך.  ַבּדְ ִמּלְ ִאיׁש  ִלי  ֵאין 
ָאִבי ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ֶאת  ַפְך  ׁשָ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאִכיֶלס 

BOOK א ךרכ.indb   370 08/10/2015   13:48:42



371
ספר ו׳

415
ִקיִליְקָיה, ֵני  ּבְ יַרת  ּבִ י  ּבָ ּתֶ ֶאת  ָעָפר  ַעד  ֶהְחִריב  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ְואּוָלם ָקַטל  ֶאְטיֹון  ֶאת  ָעֶריָה,  ׁשְ ִאים  ִנּשָׂ ָהִעיר 
ְלָאִבי.  ָרַחׁש  בֹוד  ּכָ י  ּכִ ֵמָעָליו,  קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ַרק  ּפָ לֹא 

ַלח, ֶ ְוַהּשׁ ַהֲחגֹור  ִעם  מֹוֵקד  ַעל  ֶהֱעָלה  ּגּופֹו  ֶאת 
ָהֵאִגיס, ֶאת  ַהחֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ּוְבנֹות  ֵהִקים,  ֶקֶבר  ְוַגם 

420
ָנֶאה. ּבּוִקיצֹות  ן  ּגַ ָנְטעּו  ֶבר  ַהּקֶ ְסִביב  ָהָהר,  ִניְמפֹות 

ֵביֵתנּו ּבְ ֹוְכִנים  ַהּשׁ ָאִבי  ֵני  ּבְ ָהַאִחים  ְבַעת  ְוׁשִ
יֹום. אֹותֹו  ְבָעה  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ֵהם,  ָעְמדּו  ָהֶדס  ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ

עֹוָדם ּבְ ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ַקל־ֶרֶגל  ָאִכיֶלס  ֲהָרָגם 
ה.  ּזָ ּגִ ְצחֹור  צֹאן  ְוֵעֶדר  ַצַעד  ְבֵדי  ּכִ ָקר  ּבָ ֵני  ּבְ רֹוִעים 

425
ָלקֹוס,  ּפְ ַהר  לֹות  ְלַמְרּגְ ָהָאֶרץ  ַעל  ה  ְלּכָ ַהּמַ י,  ִאּמִ ֶאת 

ְלַעְבדּות.  ּוָמַסר  ֵהִביא  ַזז,  ּבָ ׁשֶ ָלל  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ ִעם 
ה ְמֻרּבֶ ְלכֶֹפר  ְתמּוָרה  ּבִ י  ַלָחְפׁשִ הֹוִציָאּה  ָאְמָנם 

ָאִביָה. ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ אֹוָתּה  יג  ִהּשִׂ ֵמַאְרֶטִמיס  ֵחץ  ַאְך 
ְוָאִחי י  ִאּמִ ָאִבי,  הּוא  ה  ַאּתָ ֶהְקטֹור,  ן,  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ

430
ָעַלי, ָנא  ַרֵחם  ְך  ּכָ ּום  ִמּשׁ ָהאֹוֵהב.  ִחיד,  ַהּיָ ּוַבֲעִלי 

ִריַח ַהּצְ ל  ִמְגּדַ ּבְ י  ִאּתִ אן  ּכָ ֵאר  ָ ִהּשׁ ֵלְך,  ּתֵ ַאל 
ָך. ּתְ ִאׁשְ ְוַאְלָמָנה  ִיְהֶיה  ֵננּו  ּבְ ֵמָאב  ָיתֹום  ן  ּפֶ

יסֹוֶתיָך,  ּגֵ ֲערְֹך  אן  ּכָ ֵאָנה,  ַהּתְ ְלֵעץ  ָסמּוְך  ְוַרק 
ָהִעיר. ֶאל  ס  ְלַטּפֵ חֹוָמה  ּבַ ָנֵקל  ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ

435
ָהָאָכִאים יֵרי  ַאּבִ ָעלּו  אן  ּכָ ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ ָבר  ּכְ ֶזה 

ה,  ִהּלָ ַהּתְ ַרב  ְוִאידֹוֶמֶנאּוס  רֹאׁש  ּבָ ָאַיאס  ִעם 
ִטיֶדאּוס. ל  ׁשֶ ָהעֹז  ַרב  יר  ָהַאּבִ ּוְבנֹו  ַאְטֶרְוס  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ

ר  ְוֶאְפׁשָ ֲעִתידֹות  חֹוֵזה  ל  ׁשֶ יו  ִמּפִ זֹאת  ְמעּו  ׁשָ י  ּכִ ר  ֶאְפׁשָ
ָחְרָמה."  ִמְלֶחֶמת  ֶאל  ַהְמלָֹהט  ם  ִלּבָ ֶזה  ָהָיה  ׁשֶ
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440
ָלּה: יב  ֵהׁשִ ַהּבֹוֶהֶקת  ה  ְסּדָ ַהּקַ יר  ַאּבִ ֶהְקטֹור  ֲאַזי 

ה  ְלֶחְרּפָ ֶאְהֶיה  ַאְך  ָבִרים,  ּדְ ּבַ ִנְטָרד  מֹוִני  ּכָ מֹוְך  "ּכָ
ֶרֶכת, ׂשְ ַהּנִ ְכסּוָתן  ּבִ ּוְבנֹוֶתיָה  ָהִעיר  ֵני  ּבְ ֵעיֵני  ּבְ

ָאר. ִנׁשְ ָהִייִתי  אן  ּכָ ֵלב,  מּוג  ִמְלָחָמה,  ֵדה  ִמּשְׂ ַהְרֵחק  לּו 
ְועֹז ֶקֶטל  ִעם  י  ְנּתִ ִהְסּכַ זֹאת,  ה  ְרׁשֶ ּתַ לֹא  י  ְפׁשִ ּנַ ׁשֶ ם  ּגַ ַמה 

445
ְלָהֵגן  ֵדי  ּכְ ֵחם  ֶאּלָ רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ׁשּורֹות  ֲחִזית  ּבַ

ֲאבֹוַתי. ת  ִהּלַ ּתְ ְוַעל  ָזִכיִתי  ּה  ּבָ ה  ִהּלָ ַהּתְ ַעל 
ּוְבֶנֶפׁש, ֵלב  ּבְ טּוַח  ּבָ ֲאִני,  יֹוֵדַע  זֹאת  ְוִעם 

ֶלָעָפר ְהֶיה  ּתִ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ִאיְליֹון  ֵעת  ַהּיֹום,  בֹוא  ּבְ י  ּכִ
ְוַעּמֹו,  ַהֲחִנית  ן  ָאּמַ ֶלְך  ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ִעם  ַיַחד  ּבְ

450
ה,  ְוֶהָקּבֶ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ּגֹוַרל  ַעל  ֵאִבי  ּכְ ֶוה  ִיׁשְ לֹא 

ל ַהַהּלֵ ּבֹוֵרי  ּגִ ַאַחי  ְוַעל  ֶלְך  ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ַעל 
אֹוְיֵביֶהם ִמיֵדי  ְקָרב  ֵדה  ׂשְ ּבִ ֲחָלִלים  לּו  ִיּפְ ר  ֲאׁשֶ

ָלְך א  ּמָ ׁשֶ ֲחָרָדה  ְלאֹוָתּה  ָאָבק,  ּבְ ְוִיְתּגֹוְללּו 
יֵדי  ּבִ ה  ּבֹוִכּיָ ֶאָחד  יֹום  ִלי  ְוִתּפְ ַהּגֹוָרל  ל  ִיְתַנּכֵ

 455
ֵחרּוֵתְך. ַהּנֹוֵטל  ָהָאָרד,  י  ֵמחֹוְבׁשֵ ָאָכִאים,  ן  ּבֶ

ְך ִלְגִבְרּתֵ נּול  ַעל  אֹוֶרֶגת  אּוַלי,  ַאְרגֹוס  ּבְ ם,  ׁשָ ְוֵאי 
ֵריָאה, ִהיּפֶ אֹו  ֶמֶסִאיס  ֵאר  ִמּבְ את  נֹוׂשֵ ַמִים  אֹו 

ִציאּות. ַהּמְ ְלכַֹרח  ִנְכָנע  ַאְך  ְך  ִקְרּבֵ ּבְ ֶנְחָמץ  ְך  ִלּבֵ
ֵעיַנִיְך: ּבְ ָמעֹות  ַהּדְ ְלַמְרֵאה  הּוא  ּדְ ָמאן  יֹאַמר  ּוַפַעם 

460
ַהּנֹוָדע, ָרבֹות  ַהּקְ ּבֹור  ּגִ ֶהְקטֹור,  ת  ֵאׁשֶ ָהְיָתה  זֹו  ה  'ִהּנֵ
ִאיְליֹון.'  ַעל  ָרבֹות  ּקְ ּבַ ּסּוִסים  ּבַ נֹוֵהג  מֹותֹו  ּכְ ָהָיה  לֹא 

ָיַדְעּתְ ֶרם  ּטֶ ׁשֶ ְכֵאב  ּבִ ץ  ּוֵ ִיְתּכַ ְך  ְוִלּבֵ יֹאַמר  ְך  ּכָ
ֲאסֹוֵנְך.  ְליֹום  ֵקץ  ם  ׂשָ ָהָיה  ׁשֶ ְך  ְלִאיׁשֵ ְכִמיָהה  ּבִ
ָעָפר ּבְ ב  ּכַ ְוִלׁשְ י  ַנְפׁשִ ֶאת  יב  ְלָהׁשִ ִלי  מּוָטב  ַאְך 
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465
ְלַעְבדּות." ֵצאֵתְך  יֹום  ּבְ ֵבד  ַהּכָ ְכֵיְך  ּבִ ֶאת  ַמע  ֶאׁשְ ֶטֶרם  ּבְ

ָיָדיו, ּבְ ן  ַהּבֵ ֶאת  ִלּטֹל  ׁש  ּוִבּקֵ ר  ּבֵ ּדִ ֶהְקטֹור  ְך  ּכָ
ָהאֹוֶמֶנת ְזרֹועֹות  ּבִ ע  ְוִנְרּתַ ינֹוק  ַהּתִ ִנְבַהל  ַאְך 

ֶהְקטֹור, של  ְרֵאהּו  ִמּמַ ֶנְחַרד  י  ּכִ ָהַאְבֵנט,  ֲהדּוַרת 
ּטֹוֶטֶפת  ּבַ ַהּסּוס  ְזַנב  ּוֵמֲאִניֵצי  ה  ְסּדָ ַהּקַ ַרק  ִמּבְ

470
ֶלד. ַהּיֶ ֶאת  ּוַמְפִחיִדים  ֵמָעָליו  ְלְטִלים  ּטַ ַהּמִ

ֶלת, ַהְמֻהּלֶ ָהֵאם  ָצֲחָקה  ָהאֹוֵהב,  ָהָאב  ָצַחק 
ַהּקֹוַבע ֶאת  ֵמרֹאׁשֹו  ֵהִסיר  ָהַעז  ֶבר  ַהּגֶ ְוֶהְקטֹור 
ָהָאָרד. ת  ַקְסּדַ ִהְבִהיָקה  ָנַתן;  ָהָאֶרץ  ַעל  ּוְלִצּדֹו 

ק, ֵ ְוִנּשׁ ָיָדיו  ּבְ ק  ִחּבֵ ָקר  ַהּיָ נֹו  ּבְ ֶאת  ַוֲאַזי 

475
רֹום: ַהּמָ ֵאֵלי  ַאר  ְוִלׁשְ תֹו  ִחּנָ ּתְ א  ָנׂשָ ֶזאּוס  ְוֶאל 
ְוִיְהֶיה י  ְלַיְלּדִ נּו  ּתְ ָהֵאִלים,  ם,  ְוַאּתֶ ֶזאּוס,  "הֹו 

ְטרֹוָיה. ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ְוִראׁשֹון  רֹאׁש  ָאִביו,  ּכְ ָעִתיד  ּבֶ
ִאיְליֹון, ַעל  ֶכל  ׂשֵ ׂשֹום  ּבְ ְוִיְמׁשֹל  ּכֹחֹו  ַרב  ְיִהי  לּו 

ָאִביו', ַעל  ן  ַהּבֵ ָעָלה  עֹז  'ּבְ ָעִתיד:  ּבֶ יֹאְמרּו  ְלַמַען 

480
ָידֹו ּבְ ָהאֹוֵיב  ַלל  ּוׁשְ ָרב  ַהּקְ ִמן  ׁשּובֹו  ּבְ ְלֵעת 

ְרֶאה."  ַלּמַ ּה  ִקְרּבָ ּבְ ּגֹוֶאה  ָהֵאם  ל  ׁשֶ ּה  ְוִלּבָ נֹוֵטף,  ם  ּדָ
ֶלד, ַהּיֶ ֶאת  ָנַתן  ָהֵאם  ל  ׁשֶ ּוִבְזרֹועֹוֶתיָה  ָאַמר  ְך  ּכָ

ן,  ַהּבֵ ֶאת  ָצה  ִאּמְ ִניחֹוח  יף  ּדִ ַהּמַ ָחָזּה  ֶאל  ְוזֹו 
ַעל, ַהּבַ ֵלב  ִנְכַמר  ְמעֹוֶתיָה.  ּדִ ִחּיּוְך  ּבְ יָרה  ַמְסּתִ

485
מֹוֵתְך,  ּכְ ׁשֶ "ֱאלִֹהית  ְוָאַמר:  ָיָדיו  ּבְ אֹוָתּה  ק  ִחּבֵ

לֹא י  ּכִ קֹוַרַעת,  ַאּתְ  ְוא  ָ ַלּשׁ ְך  ִלּבֵ ֶאת  ִיּסּוִרים  ּבְ ֲהלֹא 
רֹום, ִמּמָ ַצו  י  ּפִ ַעל  ּלֹא  ׁשֶ ְלָהֶדס  ִאיׁש  אֹוִתי  ַלח  ִיׁשְ

ַהּגֹוָרל, ֵזַרת  ִמּגְ ָלנּוס  כֹול  ּיָ ׁשֶ מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ְוֵאין 
ֵלָבב. ַרְך  ָיֵרא,  אֹו  הּוא,  ְוִגּבֹור  ַעז  ִאם  ִהיא  ְוַאַחת 
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490
ָיֵדְך: ַלח  ִמׁשְ ּבְ ִלי  ְוַטּפְ ֵאפֹוא  ְיָתה  ַהּבַ ׁשּוִבי 

ְמֶלאֶכת ַעל  יִחי  ּגִ ְוַהׁשְ ה,  ּוְטִוּיָ יׁשֹור  ּכִ ּבַ ֲאִריָגה 
ָרבֹות, ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ֶאת  יִחי  ַהּנִ ֶבר  ְוַלּגֶ ִית,  ּבַ ּבַ ָפחֹות  ְ ַהּשׁ

ִאיְליֹון." ל  ׁשֶ ַחִיל  ֵני  ּבְ ַעל  יא  ְצּבִ ַהּמַ ם,  ּלָ ּכֻ רֹאׁש  ּבְ ְוִלי 
קֹוָבעֹו ְוָנַטל  ר  ּבֵ ּדִ ה  ִהּלָ ַהּתְ ַרב  ֶהְקטֹור  ְך  ּכָ

הסוריאליסטי.  ההיבט  מאנדרומכה.  הקטור  פרידת 
.)Chiriko, 1917( קיריקו  דה  ג’ורג’יו 
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495
ָהאֹוֶהֶבת ְוַרְעָיתֹו  סּוס,  ְזַנב  ֲאִניֵצי  ֶהָעטּור 

ה. ּבֹוִכּיָ ְלָאחֹור  ּפֹוָנה  ַעם  ּפַ י  ִמּדֵ ָהְלָכה,  ְיָתה  ַהּבַ
ָבִרים ַהּגְ קֹוֵטל  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ַהְמפָֹאר  ְמעֹונֹו  ַסף  ַעל 
ו. ַיְחּדָ ְפחֹוֶתיָה  ׁשִ ֶאת  ם  ׁשָ ּוָמְצָאה  ְמֵהָרה,  ּבִ ָבה  ִנּצְ

ֵאפֹוא ידּו  ִהְסּפִ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ ן,  ִקְרּבָ ּבְ עֹוְרָרה  ַמר  ִכי  ּבְ

500
ֶהֱאִמינּו לֹא  ה  ֵהּמָ י  ּכִ ֵביתֹו  ּבְ ַהַחי  ֶהְקטֹור  ֶאת 
ַאּפֹו, ּבְ ים  ַחּיִ ְורּוַח  ָרב  ַהּקְ ִמן  ָיׁשּוב  ֶהְקטֹור  ׁשֶ

ָהָאָכִאים. ֲחרֹון  ֶצף  ׁשֶ ּבְ רֹד  ְוִיׂשְ ֵצל  ִיּנָ ְוִכי 
ְוָהָרם, ַהְמפָֹאר  ֵביתֹו  ּבְ ׁש  ִהְתּבֹוׁשֵ לֹא  ִריס  ּפָ ם  ּגַ

ְלִתְפֶאֶרת, ָאָרד  ּבְ ַהְיצּוָקה  ְרָיתֹו  ׁשִ ָחַבׁש  א  ֶאּלָ

505
ַרְגָליו, ַעל  ְיָהבֹו  ִליְך  ַמׁשְ ָהִעיר,  ֶאת  ְוָחָצה  ז  ֶנְחּפַ

אּות,  ּיָ ּכַ עֹוָרה  ׂשְ ּבִ ָהָאבּוס  ֻאְרָוה  ּבָ סּוס  ּוְכמֹו 
ָהָרָחב, ר  ּכַ ּבַ ּדֹוֵהר  רּוַח  ּוְכמֹו  ק  ִנּתֵ ַהֶחֶבל  ֶאת 

ָבר, ִמּכְ ֶזה  ָרִגיל  הּוא  ִלְרחֹץ  ּבֹו  ׁשֹוֵטף  ַנַחל  ֶאל  א  ּבָ
ת,  ְפֶרׂשֶ ַהּנִ ַרֲעָמתֹו  ֵתָפיו  ּכְ ַעל  רֹאׁשֹו,  ֶאת  זֹוֵקף 

510
ְך ָהַרּמָ ְלָיְפיֹו  ֵער  ה.  ַעּזָ רּוַח  ּבְ ִמְתנֹוֶפֶפת 

ַהּסּוסֹות.  ִמְרֵעה  ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ ַרְגָליו,  ֶאת  א  נֹוׂשֵ ָלָאחּו 
ְמַמֵהר,  ְרָגמֹוס  ּפֶ ִמְבַצר  רֹום  ִמּמְ ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ ִריס  ּפָ ְך  ּכָ

ֶמׁש, ֶ ּשׁ ּכַ זֹוֵרַח  ְוֻכּלֹו  ָידֹו  ּבְ ּבֹוֵהק  ַלח  ֶ ַהּשׁ
ַמֵהר.  ִחיׁש  אֹותֹו  אֹות  נֹוׂשְ ְוַרְגָליו  יו  ּפִ ְמלֹוא  ּבִ צֹוֵחק 

515
ר ּבֵ ּדִ ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ יק  ִהְדּבִ א  ּשָׂ ַהּנִ ָאִחיו  ֶהְקטֹור  ֶאת 
ָרב. ַהּקְ ֶאל  ָלׁשּוב  ָאַמר  ּנּו  ּוִמּמֶ ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  ֲעֻנּגֹות 

ָהֵאִלים: מּות  ּדְ ן  ּבֶ ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ה  ִחּלָ ּתְ ֵאָליו  ָנה  ּפָ
ֶרְך, ּדֶ ּבַ אֹוְתָך  י  ְבּתִ ְוִעּכַ ָקר,  ַהּיָ ָאִחי  ֵהיִתי,  ּתַ "ִהׁשְ

ָעַלי."  יָת  ִצּוִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַמן  ּזְ ּבַ י  ְעּתִ ִהּגַ לֹא  י  ּכִ ַיַען 
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520
לֹו: יב  ֵהׁשִ ַהּבֹוֶהֶקת,  ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  הּוא  ֶהְקטֹור,  ֲאַזי 

ָרבֹות,  ּקְ ּבַ בּוָרְתָך  ּגְ ָסֵפק  ּבְ ִטיל  ּיָ ׁשֶ ֵלָבב  ר  ּבַ ִאיׁש  "ֵאין 
זֹאת  ִעם  ַיַחד  ַאְך  ַחִיל,  ּוֶבן  ה  ַאּתָ ַעז  ֶבר  ּגֶ ְוָאֵכן 

ְוכֹוֵאב ַמֵהר,  ּדֹוֶעֶכת  ָך  ּבְ ֶתת  ּצֶ ַהּנִ ָהֵאׁש 
רֹוָיאִנים ַהּטְ י  ִמּפִ ְוֶקֶלס  ּבּוז  ְבֵרי  ּדִ ַמע  ְלִמׁשְ י  ִלּבִ

525
יָך. ַמֲעׂשֶ ִגין  ּבְ זֹאת  ל  ּכָ ְוָעָמל,  ְתָלאֹות  ּבִ ִאים  ַהּנֹוׂשְ

ת  ַהְמֻעּוָ ֶאת  ִלְתקֹן  נּוַכל  עֹוד  ְואּוַלי  ֵנֵצא,  ַאְך 
ְלָהִקים ָהֵאִלים  ִלְכבֹוד  ֶזאּוס  ָלנּו  ה  ַיְרׁשֶ ִאם  ָעִתיד,  ּבֶ

ָהָאָכִאים, ֶאת  ׁשֶ ְתַנאי  ּבִ זֹאת  אּוָלם,  ּבָ ַהֵחרּות  ִזיְך  ּבָ ֶאת 
ַאְרֵצנּו." רֹוָיה  ִמּטְ ְלָגֵרׁש  ֵנַדע  ֶרֶגל,  ת  ִצּנַ י  חֹוְבׁשֵ

��
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ַער, ַ ַהּשׁ ֶאת  ְוָחָצה  ר  ּבֵ ּדִ ל  ַהַהּלֵ ַרב  ֶהְקטֹור  ְך  ּכָ
ַנִים ְ ַהּשׁ ָוֶנֶפׁש  ֵלב  ּבְ ִעּמֹו,  ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ְוָאִחיו 

ׁש. ְלַקּדֵ ִמְלָחָמה  ֲחֵפִצים  ְלהּוִטים,  ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ֶאל 
ֵקץ ְללֹא  ֵמֲחִתיָרה  ִאים  ַהּלֵ ם  ַהּיָ יֹוְרֵדי  ּלְ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ

5
ְוָיֵגַע, ֵמָעָמל  ּכֹוֵאב  ְוגּוָפם  ַהּבֹוֵהק  ׁשֹוט  ּמָ ּבַ

ַנִים  ְ ַהּשׁ ְך  ּכָ ְפָרׂש,  ּמִ ּבַ ב  ָ ַמּשׁ טּובֹו  ּבְ ר  ּגֵ ְמׁשַ ָהֵאל 
ֵעיַנִים. ִכְליֹון  ּבְ ה  ַהְמַצּפֶ ִיס  ַהּגַ ֶקֶרב  ּבְ הֹוִפיעּו 

ַאְרֶנה,  ִאיׁש  ֶמֶנְסְתיֹוס  ֶאת  ְוָקַטל  ָעט  ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ
ְלַהּכֹות  ה  ַאּלָ ּבָ יִטיב  ַהּמֵ ָהָרם  ָאֵריתֹואֹוס  ל  ׁשֶ ָנם  ּבְ

10
ָהֵעיַנִים,  ִליַלת  ּכְ ִביָרה  ַהּגְ ּתֹו  ִאׁשְ ּוִפילֹוֶמדֹוָסה 

ָאָרד, ְלקֹוַבע  ַחת  ִמּתַ ֵאיֹוֶנאּוס  אר  ּוְבַצּוַ
ֶהְקטֹור.  ָאז  ּפֹוֵגַע  ֲאנּוׁשֹות  ַהּבֹוֵהק  ַהֲחִנית  חֹד  ּבְ

יִקים,  ַהּלִ ַעל  ד  ַהְמַפּקֵ ִהיּפֹולֹוכֹוס,  ן  ּבֶ הּוא  ּוְגָלאּוקֹוס, 
ְקְסַיאס  ּדֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִאיִפינֹואֹוס  ל  ׁשֶ ְזרֹועֹו  ֶאת  ָרב  ַהּקְ ַלַהט  ּבְ

15
ק.  ְלַזּנֵ ִרְכּבֹו  ֶאל  ִמֵהר  ֶזה  עֹוד  ּבְ ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ב  ִנּקֵ

ָהֶרֶכב. ִמן  ָצַנח  ַאְרָצה  ֵמת,  ַהַחִיל,  ן  ּבֶ יו  ְחּתָ ִמּתַ ָקַרס 
ט  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה  ָהֵאָלה  ָרֲאָתה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָרב, ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ָחָלל  ָהַאְרִגיִבים  נֹוְפִלים  יַצד  ּכֵ
ָלָאֶרץ, ה  ַמּטָ ִחיׁש  ָטָסה  ָהאֹוִליְמּפּוס  רֹוֵמי  ִמּמְ ד  ִמּיָ

20
ָעֶמיָה.  ּפְ ֶאת  ָמה  ׂשָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ִאיְליֹון  ְוֶאל 

ָאּפֹולֹו,  ָהַאְלָמֶות  ת  ּבַ ֶאת  ְרָגמֹון  ּפֶ רֹוֵמי  ִמּמְ ָרָאה 
ִלְקָראָתּה, ָיָצא  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ִנְצחֹון  ּבְ ֶהָחֵפץ  ָהֵאל 

ֶזאּוס: ן  ּבֶ ָאּפֹולֹו  ָלּה  ָאַמר  ָהַאּלֹון.  ְלַיד  ׁשּו  ִנְפּגְ
ָהאֹוִליְמּפּוס  רֹום  ִמּמְ ִמַהְרּתְ  ּכֹה  ָהָרם,  ֶזאּוס  ת  ּבַ "ַמּדּוַע, 

BOOK א ךרכ.indb   379 08/10/2015   13:48:44



איליאדה – כרך א׳
380

25
ְך ִלּבֵ ָעַלִיְך  ה  ְמַצּוֶ ַהֻאְמָנם  ִלְנחֹת?  ָהָאֶרץ  ַעל 

ָנִאים ַהּדָ יֵדי  ּבִ ָלֵתת  לֹו  ֲערְֹך  ֵאין  חֹון  ִנּצָ
ֶחְמָלה? ַדל  ּבְ ְולּו  ָלחּוׁש  לֹא  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַחְלֵלי  ְוַעל 

יִבי: ַהְקׁשִ ָנא  ְך,  ּלָ ׁשֶ ַעל  ֲעִדיָפה  ִפי  ּבְ ׁשֶ ָהֵעָצה  ַאְך 
ֶות ְוַהּמָ ים  ַהַחּיִ ַעל  ָרב  ַהּקְ ִמן  ל  ֶנְחּדַ ַהּיֹום  עֹוד 

30
ָחְרָמה, ִמְלֶחֶמת  ַהּסֹוף  ַעד  ְך  ׁשֵ ּמָ ּתִ ֵעת,  ָכל  ּבְ ּוָמָחר, 

ָהִעיר, ל  ׁשֶ ּגֹוָרָלּה  ֵזר  ְוִיּגָ ְלִאיְליֹון  יַע  ּגִ ּתַ ר  ֲאׁשֶ ַעד 
ְלָעָפר."  אֹוָתּה  ְלַהְחִריב  ַאְלָמֶות,  נֹות  ּבְ ְרצֹוְנֶכן,  ּבִ ֵהן  י  ּכִ

ט: ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָהֵאָלה  ָאֶתָנה  יָבה  ֵהׁשִ ָבָריו  ּדְ ַעל 
י ְבּתִ ָחׁשַ ְך  ּכָ ֲאִני  ם  ּגַ ְרָחק,  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ְך,  ּכָ ְיִהי  "לּו 

אגינה.  באי  אפאיה,  מקדש  גמלון  על  תבליט  הגווע.  הלוחם 
לפנה”ס. החמישית  המאה  ראשית 
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35
ְטרֹוָיה ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ אִתי  ּבָ ָהאֹוִליְמּפּוס  ן  ּמִ ׁשֶ ְלַאַחר 

ן ְלַצּנֵ ֵצם  ַאּלְ ּתְ יַצד  ּכֵ ַאְך  ה.  ִמּזֶ ְוָאָכִאים  ה  ִמּזֶ
ֶזאּוס: ן  ּבֶ ָאּפֹולֹו  ָלּה  יב  ֵהׁשִ ְך  ּכָ ַעל  ָרב?"  ַהּקְ ַלַהט  ֶאת 

נֹוָרא, ָנִפיַח  ַזַעם  ַהּסּוִסים  ן  ְמַרּסֵ ֶהְקטֹור  ֵלב  "ּבְ
ָנִאים ַהּדָ יֵרי  ַאּבִ ין  ִמּבֵ ְלֶאָחד  ְקָרא  ּיִ ׁשֶ ְמָנת  ַעל 

40
ָמֶות. ַעד  יַנִים  ּבֵ ְלִמְלֶחֶמת  ֶנְגּדֹו  ּכְ ָלֵצאת 

ְתעֹוֵרר,  ּתִ ְנָאה  ַהּקִ ֲאַזי  ֶרֶגל  ִמְצַחת  י  חֹוְבׁשֵ ָאָכִאים  ּבָ
ָהָרם." ֶהְקטֹור  מּול  ְלדּו־ְקָרב  רּו  ּגְ ְיׁשַ ם  ְרּבָ ִמּקִ ְוֶאָחד 

ט. ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה  ִעּמֹו  יָמה  ְוִהְסּכִ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
י ְרׁשֵ ׁשָ ֶאל  ָיַרד  ִריָאמֹוס,  ּפְ ל  ׁשֶ ָהָאהּוב  נֹו  ּבְ ֶהֶלנֹוס, 

45
יֵניֶהם. ּבֵ ָהֵאִלים  ֵני  ׁשְ סּו  ּכְ ּטִ ׁשֶ ֵעָצה  ּבָ ָבִרים  ַהּדְ

ֵלאמֹר: לֹו  יד  ִהּגִ ְוָכזֹאת  ב,  ִנּצַ ֶהְקטֹור  ְלַצד  ן  ּכֵ ְוַעל 
ְקרֹונֹוס, ְלֶבן  ָחְכָמה  ּבְ ׁשּול  ַהּמָ ָהָרם,  ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ "ֶהְקטֹור 

ָדה. ִמּלֵ ֲאִני  ָאִחיָך  ֵהן  ִלְדָבַרי,  יב  ְלַהְקׁשִ הֹוֵאל 
ָהָאָכִאים, ַעל  ם  ּגַ ְוָכזֹאת  ָלנּוַח,  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ַעל  ה  ַצּוֵ

50
ָאָכִאים ּבָ ּבֹור  ַהּגִ ָיקּום   – ָלאֹוֵיב  ר  ֶאְתּגָ ַלח  ׁשְ ה  ְוַאּתָ

ָמֶות. ְוַעל  ים  ַהַחּיִ ַעל  ב,  ִיְתַיּצֵ ְלדּו־ְקָרב  ּומּוְלָך 
י ַמְעּתִ ׁשָ ְך  ּכָ ָאְזַני  ּבְ ָלמּות,  ּגֹוָרְלָך  ִנְגַזר  ֶטֶרם 

יד, ִהּגִ ֶהֶלנֹוס  זֹאת  ּכָ ָהַאְלָמֶות."  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ יֶהם  ִמּפִ
ֲאַזי ֶהְקטֹור,  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ָבִרים  ַהּדְ ַמע  ְלִמׁשְ ְוָעַלץ 

55
ֶוְך, ּתָ ּבַ ָהרַֹמח  ֶאת  אֹוֵחז  ָרב,  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ֲחִזית  ֶאל  ָיָצא 

ְמקֹוָמם,  ּבִ ֶנֶעְמדּו  ַהּכֹל  רֹוָיאִנים.  ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ֶאת  ְוָעַצר 
ָאָגֶמְמנֹון.  ת  ִלְפֻקּדַ ַבת  ׁשָ ֶרֶגל  ִמְצַחת  י  חֹוְבׁשֵ ּוְצָבא 

ִעּמֹו,  ְוָאֶתָנה  סּוָפה,  ּכְ ת  ֶקׁשֶ ַעל  ּבַ ָאּפֹולֹו,  ם  ּגַ
דֹוׁש ַהּקָ ָהַאּלֹון  ד  ּבַ ַעל  ּדֹוְרִסים,  ֵעיִטים  ֵני  ׁשְ ְדמּות  ּבִ
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60
ַהַחִיל. ֵני  ּבְ ְמַחת  ְלׂשִ בּו  ָיׁשְ ֵאִגיס  ָמֵגן  חֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ

רֹוב, ִמּקָ ֶזה  ֵאֶצל  ֶזה  ָהאֹוְיִבים  יסֹות  ּגֵ ְוֵהֵסּבּו 
ּוְקָסדֹות,  ְרָמִחים  ים,  ָמִגּנִ ְספֹר  ֵאין  ּבְ זֹוֲהִרים 

ִפירּוס ַהּזֶ ב  ַ ַמּשׁ ֶפֶרץ  ּבְ ְחׁשֹול  ַהּנַ ַאְדוֹות  ּכְ ּוְכמֹוָתם 
ָהָרָחב יׁשֹור  ּמִ ּבַ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ צּוָלה,  ּמְ ּבַ ט  ּפֹוׁשֵ אֶֹפל  ֵעת 

65
ַיַחד,  ם  ּגַ רֹוָיאִנים  ְוַהּטְ ָהָאָכִאים  ׁשּורֹות  ָנעּו 

ָיסֹות: ַהּגְ ְפֵני  ּבִ ָברֹו  ּדְ ֶאת  ְוָאַמר  ָקם  ֶהְקטֹור  ְלֵעת 
ֶרֶגל, ִמְצַחת  י  חֹוְבׁשֵ ם,  ַאּתֶ ְוֵכן  ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ יבּו,  "ַהְקׁשִ

ֵלאמֹר.  ָעַלי  ה  ְמַצּוֶ ְלָבִבי  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  יד  ַאּגִ י  ּכִ
ם, ְיַקּיֵ לֹא  ְנָדֵרינּו  ַהְמרֹוָמם  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֶזאּוס 

70
ֶכם, ּלָ ׁשֶ ְוַגם  נּו  ּלָ ׁשֶ הּוא,  ָחֵפץ  ֲאסֹוֵננּו  ּבַ

ֶאָחד ַעד  ׁשֶ אֹו  ּפֹל,  ּתִ ִריִחים  ַהּצְ ְיַפת  רֹוָיה  ּטְ ׁשֶ אֹו 
ְרָחק. ַלּמֶ טֹות  ָ ַהּשׁ ִפינֹות  ַהּסְ י  ְלִצּדֵ לּו  ּפְ ּתִ ָחָלל 
ָהָאָכִאים. ּבֹוֵרי  ּגִ ֵמיַטב  יֵניֶכם  ּבֵ ִבים  יֹוׁשְ ַוֲהלֹא 

ְלדּו־ְקָרב, ָלֵצאת  ּבֹו  ּדֹוֵחק  ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ִמי  ֶכם  ּבָ ֵיׁש  ִאם 

75
ּבֹו. ֵחם  ִיּלָ ְוִראׁשֹון  ֵיֵצא  ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  מּול 

ְלֵעדּות. קֹוֵרא  ֲאִני  ֶזאּוס  ְוֶאת  ָבַרי  ּדְ ֵאּלּו  ה  ִהּנֵ
ם, ִמּכֶ ִמי  ִמיֵדי  ֶאּפֹל  ָארְֹך  רַֹמח  ּבְ ִאם  ְוָהָיה 

ְקעּוָרה, ְסִפיָנה  ֶאל  ְוָיִביא  י  ּנִ ִמּמֶ ַלח  ֶ ַהּשׁ ִיּטֹל 
ַיֲעלּוהּו מֹוֵקד  ַעל  ם  ְוׁשָ יִתי  ּבֵ ֶאל  ּגּוִפי  ֶאת  יב  ָיׁשִ ַאְך 

80
ּוְנׁשֹוֵתיֶהם.  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִמְנַהג  ּכְ ְרפּו  ִיׂשְ ּוָבֵאׁש 

ה,  ֶאְזּכֶ ָאּפֹולֹו  ַבח  ּוְבׁשֶ ִדי  ִמּיָ ְויּוַבס  ָהָיה  ַאְך 
ה דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ִאיְליֹון  ֶאל  ְוָאִביא  קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ֶאּטֹל 

ְרָחק, ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ָאּפֹולֹו  ל  ׁשֶ ׁש  ְקּדָ ּמִ ּבַ ְוֶאְתֶלה 
ּפּון  ַהּסִ ְנאֹות  ִפינֹות  ּסְ ּבַ ֶהָחָלל  ּגּוַפת  ֶאת  ן  ְוֶאּתֵ
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85
ָער, ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָהָאָכִאים  ֶקֶבר,  ּבְ נּוהּו  ִיּתְ ְלַמַען 

ָהָרָחב.  ֶהֶלְסּפֹוְנט  ֵני  ּפְ ַעל  ָבה  ַמּצֵ לֹו  ְוָיִקימּו 
ָהָרחֹוק, ָעִתיד  ּבֶ ָאָדם  ְויֹאַמר  ְיִהי  לּו  ֲאַזי 

ָאֵפל: ַיִין  ּכְ ָים  ּבְ ְמׁשֹוִטים  ְסִפיַנת  ּבִ ְפִליג  ַהּמַ
ָהָרחֹוק, ֶהָעָבר  ִמיֵמי  יר  ַאּבִ ל  ׁשֶ ִקְברֹו  הּו  'ִהּנֵ

90
ָהָרם.' ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ ָנַפל  ַאְך  ַחת,  ְללֹא  יר  ַאּבִ

ִיּנֹון."  ָלֶנַצח  ּוְכבֹוִדי  ֵעת,  בֹוא  ּבְ יֹאַמר  לֹוִני  ּפְ ְך  ּכָ
ה ַהֶחְרּפָ ה  ִמּזֶ י  ּכִ ַיַען  ַתק,  ׁשָ ִיס  ְוַהּגַ ָאַמר  ְך  ּכָ

ַוֲאַזי ָסְכרּו.  יֶהם  ּפִ ֶאת  ה,  ִמּזֶ ּנּו  ִמּמֶ ַחד  ְוַהּפַ
ָבָריו, ּדְ ֶאת  א  ָנׂשָ ַזַעם  ּוְברֹב  ֶמֶנָלאֹוס,  ַרְגָליו  ַעל  ָקם 

95
ָיסֹות: ּגְ ּבַ ְוָנַזף  ַער  ּגָ ִלּבֹו,  ֵמעֶֹמק  ֶנֱאַנח 

ָהָאָכִאים,  נֹות  ּבְ ִאם  י  ּכִ ֵני  ּבְ לֹא  ְוא,  ׁשָ ֵאיַמת  "ְמעֹוְרֵרי 
ָנִאים ַהּדָ ין  ִמּבֵ ִאיׁש  ִאם  מֹוָתּה  ּכְ ֵאין  ה  ֶחְרּפָ זֹו  ְהֶיה  ּתִ ֵהן 

ֲאַזי י  ּכִ ִנים,  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ִלְקָרב  ֶהְקטֹור  מּול  ֵיֵצא  לֹא 
ּוְלֵאֶפר, ְלָעָפר  ַהְפכּו  ּתַ ְהיּו,  ּתִ ַמִים  ּלְ ׁשֶ מּוָטב 

100
ְוָכבֹוד. אֹוִנים  ע,  ֶיׁשַ ַחְסֵרי  אן  ּכָ צּו  ְרּבְ ּתִ ְולֹא 

יֵדי ּבִ י  ּכִ ַעְצִמי,  ּבְ ָעָליו  ְוֵאֵצא  ר  ֶאְתַחּגֵ ְך  ּכָ ִאם 
ָרב." ּקְ ּבַ ַח  ַהְמַנּצֵ ִיְהֶיה  ִמי  ֶנְחַרץ  רֹום  ּמָ ּבַ ָהֵאִלים 

ְזִהיר. ַהּמַ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ְלגּופֹו  ְוָחַגר  ָאַמר,  ְך  ּכָ
ָלמּות יָך  ַחּיֶ ֶאת  ּגֹוֵזר  ָהִייָת  ֶמֶנָלאֹוס,  ה,  ְוַעּתָ

105
אֹון, ּבְ ָעֶליָך  ָהעֹוֶלה  ָהָרם  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ

ֵאֶליָך. ְוָחׁשּו  ָקמּו  ָהָאָכִאים  ְנִסיֵכי  לּוֵלא 
ים, ָהַעּמִ ִרּבֹון  ַעְצמֹו,  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון 

ְוָאַמר: יו  ּפִ ֶאת  ּוָפַתח  ַכּפֹו  ּבְ ְיִמינֹו  ָנַטל 
ָאִחי? ֶזאּוס,  ן  ּבֶ ֶמֶנָלאֹוס  ָך,  ְעּתְ ִמּדַ "ֲהָיָצאָת 
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110
ָבר. ַהּדָ ּכֲֹחָך  ְלִפי  לֹא  ְלָך,  חֹוֶרה  ִאם  ם  ּגַ

ֶקִרי. ּבְ ֵלְך  ּתֵ ַאל  ָך  ִמּמְ טֹוִבים  ְוִעם  ָיְדָך  ְמׁשְֹך  ן  ּכֵ ַעל 
ַוֲאִפּלּו ּפֹוֲחִדים,  ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ ֵמֶהְקטֹור  ַהּכֹל  ֵהן 

ל,  ְלַהּלֵ ַהּנֹוָדע  ָרבֹות  ַהּקְ ּבֹור  ּגִ ַעְצמֹו,  ָאִכיֶלס 
ֶהְקטֹור.  מּול  ָרב  ַלּקְ ֵצאת  ִמּלָ ִנְמָנע  ָעֶליָך,  ָהעֹוֶלה 

115
ֵרֶעיָך,  ֶקֶרב  ּבְ ֶבת  ָלׁשֶ ֵאפֹוא  ֶמֶנָלאֹוס,  ֲחזֹר, 

ָהָראּוי. ִריב  ּיָ ּבַ ִלְבחֹר  ִיְהֶיה  ָהָאָכִאים  ְוַעל 
ָרב, ַהּקְ ֶאל  ְוָלהּוט  ֵלב  ַעז  יר  ָהַאּבִ ִיְהֶיה  ֲאִפּלּו  ַאְך 

לֹו ַמּזָ ֵחק  ְיׂשַ ִאם  זֹאת  ָלנּוַח,  ִני  ְמֻדּמַ ּכִ ַמח  ִיׂשְ
ָמֶות." ְוַעל  ים  ַהַחּיִ ַעל  ָרב  ַהּקְ ִמן  ֵיֵצא  ֵלם  ְוׁשָ

120
לֹו, ַמע  ׁשָ ֶזה  ָאִחיו.  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ַעל  ּבֹור  ַהּגִ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ָאָגֶמְמנֹון.  ֲעַצת  ְוטֹוָבה  ְנבֹוָנה  ָהְיָתה  י  ּכִ
ַלח. ֶ ַהּשׁ ֶאת  ִמּגּופֹו  טּו  ּוָפׁשְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֵרָעיו  ָחְפזּו 

ֲאֵליֶהם: ר  ּבֵ ּדִ ְוכֹה  ֶנְסטֹור,  ָקם  ַאְרִגיִבים  ּבָ ֲאַזי 
ָאָכִאים! ֶאֶרץ  ַעל  יֹוֶרֶדת  נֹוָרָאה  ְרָענּות  ּפֻ "ֲאבֹוי, 

125
ְפָלא, ַהּמֻ ָהרֹוֵכב  ב,  ַהּסָ ֶלאּוס  ּפֶ ֵלב  ָהָיה  ּדֹוֵאב  ַמה 

ִמיְרִמידֹוִנים, ְבֵטי  ׁשִ ֶקֶרב  ּבְ קֹולֹו  ּבְ ַהּנֹוָדע  ַהּיֹוֵעץ 
מֹוָצא  ַעל  ִעְנָין  רֹב  ּבְ ָאַלִני  ׁשְ ֵביתֹו  ּבְ ׁשֶ ֵמי 

ְוֶצֱאָצָאיו, ִיחּוסֹו  ָהַאְרִגיִבים,  ין  ִמּבֵ ֶאָחד  ל  ּכָ
ֶהְקטֹור. ֵני  ִמּפְ ֶנְחָרִדים  ם  ּלָ ּכֻ ַהּיֹום  ֶזה  יַצד  ּכֵ ַמע  ׁשָ לּו 

130
ּתֹוֵבַע  ָהַאְלָמֶות,  ֵני  ּבְ ֶאל  ט  ּפֹוׁשֵ הּוא  ָהָיה  ָיָדיו  ֶאת 

ְלָהֶדס. ּה  ּוְלָגְרׁשָ ַהּגּוף  ִמן  ְלַהְפִריד  ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת 
– ָאּפֹולֹו  ה,  ְוַאּתָ ָאֶתָנה  ָאִבי,  ֶזאּוס   – ָהִייִתי  'לּו 
ָלדֹון ַהּקֶ ִלְגדֹות  ָלֲחמּו  ּבֹו  ּיֹום  ּבַ מֹו  ּכְ ְלָיִמים  ָצִעיר 

ַהֲחִנית ְמִטיֵלי  ַאְרָקִדים  ּבָ יֶלִאים  ּפִ ֵני  ּבְ ֲהמֹוֵני 
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135
ְרָדן. ַהּיַ ְנַהר  דֹות  ּגְ י  ּתֵ ִלׁשְ ַהֵפיָאִנים,  חֹומֹות  ֶאל  ָסמּוְך 

מּותֹו,  ּדְ ַאְלָמֶות  ן  ּבֶ ָהאֹוֵיב,  יא  ַמְצּבִ ֶאֶראּוַתְליֹון 
ָהָרם,  ָאֵריתֹואֹוס  ל  ׁשֶ ַלח  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ֵתָפיו  ּכְ ַעל  א  ָנׂשָ
ָהִאיׁש, ל  ׁשֶ ּנּויֹו  ּכִ אן  ִמּכָ  – תֹו  ַאּלָ ַהְלמּות  ּבְ ַהּנֹוָדע 

ָהַאְבֵנט, ֲהדּורֹות  ים  ׁשִ ְוּנָ ָבִרים  ּגְ לֹו  ָקְראּו  ְך  ּכָ

140
ֲחִנית, ּבַ לֹא  ת  ׁשֶ ּקֶ ּבַ לֹא  ָלַחם  לֹא  ֵמעֹוָלם  ְוָלֵכן 
ָהאֹוֵיב. ׁשּורֹות  ּבְ ָהַלם  ְרֶזל  ַהּבַ ת  ַאּלַ ּבְ ְוַרק  ַאְך 

ַתְחּבּוָלה.  ּבְ  – כַֹח  ּבְ לֹא  אֹותֹו,  ִהְכִניַע  ִליקֹוְרגֹוס  ַאְך 
ֶות ִמּמָ יָלה  ִהּצִ לֹא  ם  ׁשָ ָבר,  ַהּדָ ָהָיה  ַצר  ָערּוץ  ּבְ

ֲחִנית ּבַ ָלֵכן  קֶֹדם  י  ּכִ ְרֶזל,  ַהּבַ ת  ַאּלַ ֶבר  ַהּגֶ ֶאת 

145
ָלָאֶרץ, ט  ַהּמָ ֶאת  ְוָקַטל  ּגּופֹו  ֶאת  ַקר  ּדָ ִליקֹוְרגֹוס 

ָאָרד, ּבְ ֶהָחמּוׁש  ָאֶרס  ת  ַמּתַ ֵמָעָליו,  קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ָקַרע 
ּגּופֹו.  ַעל  אֹותֹו  א  ָנׂשָ ִמְלֲחמֹוָתיו  ּבְ ּוֵמָאז 

ַאְרמֹונֹו, ַחְדֵרי  ּבְ ִהְזִקין  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִמים,  ַהּיָ ְרבֹות  ּבִ
ֵמֵרֵעהּו,  ְלֶאֶראּוַתְליֹון  ַלח  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ת  ַמּתָ ּבְ ָמַסר 

 150
ִכיִרים ַהּבְ אֹוְיָביו  ֶאת  ָקָרא  קֹו,  ִנׁשְ ּבְ ָחגּור  ְוֶזה, 

ִעּמֹו.  ֶקִרי  ּבְ ָלֶלֶכת  ֵהֵעז  לֹא  ִאיׁש  ַאְך  ְלדּו־ְקָרב, 
ּוָבטּוַח,  ָסמּוְך  ֵלב  ּבְ ָפַני,  ִמּלְ ָהָרצֹון  ָעָלה  ָאז 
ם. ּלָ ִמּכֻ ָצִעיר  ָהִייִתי  ׁשֶ ַוֲאִפּלּו  מּולֹו,  ָלֵצאת 

חֹו. ְלַנּצְ ָיִדי  ּבְ ָעה  ִסּיְ ְוָאֶתָנה  ָרב,  ַלּקְ ָיָצאנּו 

155
ָהָאָדם. ְבֵני  ּבִ ְוֶהָחָזק  דֹול  ַהּגָ ֶאת  י  ָהַרְגּתִ ְך  ּכָ

ַח. ּטֵ ּתַ ִהׁשְ ּוֶבָעָפר  ָלָאֶרץ  ָמט  ָהֲעָנק  ּגּופֹו 
ָמְתַני, ּבְ ּכִֹחי  ׁש  ּתַ ְולֹא  ָצִעיר  ָהִייִתי  ַהּיֹום  לּו 

ֶעְרּכֹו. ּכְ ָיִריב  ָחַסר  לֹא  קֹוָבעֹו  ּבֹוֵהק  ׁשֶ ְלֶהְקטֹור 
ָהָאָכִאים, יסֹות  ּגֵ ֵמיַטב  ִעם  ְמִנים  ַהּנִ ם,  ַאּתֶ ְואּוָלם 
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160
ִנים." ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ִלְקַרב  ֶהְקטֹור  מּול  ֵיֵצא  לֹא  ם  ִמּכֶ ִאיׁש 

ם. ְרּבָ ִמּקִ ָעה  ׁשְ ּתִ ָקמּו  ֲאַזי  ֵקן,  ַהּזָ ֶהם  ּבָ ַער  ּגָ ְך  ּכָ
ים, ַעּמִ ַעל  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ָהִראׁשֹון 

ָרבֹות, ַהּקְ ּבֹור  ּגִ יֹוֶמֶדס  ּדְ ִטיֶדאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָקם  ַאֲחָריו 
ָרב.  ַהּקְ ֶאל  ְלהּוִטים  ֵניֶהם  ׁשְ ִעּמֹו,  ָהָאָיאִסים  ֵני  ּוׁשְ

165
ק  ׁשֶ ַלּנֶ ֵרֵעהּו  ּוֶמְריֹוֶנס  ִאידֹוֶמֶנאּוס  ַאֲחֵריֶהם 

ְקָרב. ֵדה  ׂשְ ּבִ ָבִרים  ַהּגְ קֹוֵטל  ְלֶאְנַיְליֹוס  ַהּדֹוֶמה 
ל,  ְלַהּלֵ ַהּנֹוָדע  ֵאַיְימֹון  ן  ּבֶ ָקם,  הּוא  ם  ּגַ ילֹוס  ֵאיִריּפִ

ָהֵאִלים.  מּות  ּדְ ן  ּבֶ אֹוִדיֶסאּוס  ְוֵכן  ַאְנְדַרְימֹון  ן  ּבֶ ּתֹוַאס 
ָהֱאלִֹהי. ֶהְקטֹור  מּול  ְלדּו־ְקָרב  ְלהּוִטים  ם  ּלָ ּכֻ

170
ֶרְנָיה: ִמּגֶ ָהרֹוֵכב  ָסח  ְוכֹה  ֲאֵליֶהם,  ָנה  ּפָ ֶנְסטֹור  ֲאַזי 

ַהּזֹוֶכה ּגֹוָרל,  ילּו  ַהּפִ ַאֲחרֹון  ַעד  ֵמִראׁשֹון  ה  "ְוַעּתָ
ָנָאה, ֶרֶגל  ִמְצַחת  י  חֹוְבׁשֵ ָהָאָכִאים,  ֵלב  ֶאת  ח  ּמַ ְיׂשַ

יל ְלַהּצִ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ה  ִיְזּכֶ ִאם  ִקְרּבֹו  ּבְ ִיְתרֹוֵנן  ְוִלּבֹו 
ָמֶות."  ְוַעל  ים  ַהַחּיִ ַעל  לֹו  פּוי  ַהּצָ ָהֵאיִמים  ְקַרב  ּבִ

175
ָנַתן, ִיס  ּפַ ּבַ ִאיׁש  ִסיָמנֹו  ָעה,  ׁשְ ַהּתִ ְוָכל  ָאַמר,  ְך  ּכָ
ִליְך. ִהׁשְ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ל  ׁשֶ ָהעֹור  ּוְבקֹוַבע 
ָלֵאִלים, תֹו  ִפּלָ ּתְ א  ְוָנׂשָ ָיָדיו  ֶאת  ֶהָהמֹון  יט  הֹוׁשִ

ַמִים:  ָ ַהּשׁ ֶמְרֲחֵבי  ֶאל  ֵעיֵניֶהם  אּו  ָנׂשְ ים  ְוַרּבִ
ִלְבחֹר, ָאַיאס  ּבְ ַלּגֹוָרל  ן  ּתֵ א  ָאּנָ ָאִבינּו,  "ֶזאּוס 

180
ָפז." ּבְ ֹוַפַעת  ַהּשׁ ִמיֶקֶנה  ֶמֶלְך  ּבְ אֹו  ִטיֶדאּוס  ֶבן  ּבְ

ֶרְנָיה, ּגֶ ִאיׁש  ָהרֹוֵכב  ֲאַזי,  וֶנְסטֹור  ידּו,  ִהּגִ ְך  ּכָ
ָנַפל. ָאַיאס  ַעל  ְרצֹוָנם  ּכִ ְוַהּפּור  ִנֵער,  ַהּקֹוַבע  ֶאת 

ָיסֹות, ַהּגְ ֲהמֹון  ּבַ ּוָבא  ִיס  ַהּפַ ֶאת  רֹוז  ַהּכָ ָנַטל 
ָהָאָכִאים. ּבֹוֵרי  ּגִ ְפֵני  ּבִ ְלָיִמין  מֹאל  ִמּשְׂ ַמְרֵאהּו 
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185
ְלָאחֹור. ְוָנסֹוג  ַהּפּור,  ֶאת  יר  ִהּכִ לֹא  ֵמֶהם  ִאיׁש  ַאְך 

ָהֶאָחד ֶאל  ֶנְסטֹור  א  ּבָ ַהּצֹוֵבא  ָהמֹון  ּבֶ ר  ֲאׁשֶ ַעד 
ל. ְלַהּלֵ ַהּנֹוָדע  ָאַיאס  ְוהּוא  ַהּפּור,  ֶאת  ִליְך  ִהׁשְ ׁשֶ
לֹו. יׁש  ִהּגִ ִיס  ַהּפַ ֶאת  רֹוז  ַהּכָ ָידֹו,  ֶאת  יט  הֹוׁשִ ֶזה 

ָצֲהָלה. ְוַנְפׁשֹו  ירֹו,  ִהּכִ ט,  ַמּבָ ָאַיאס  ּבֹו  ָנַתן 

190
ֵלאמֹר: יד  ְוִהּגִ ְלַרְגָליו  ִליכֹו  ִהׁשְ ד  ִמּיָ ַאְרָצה 

ִרי. ְלָאׁשְ ּגֹוָרל,  ּבַ ֵרַעי,  ָעִליִתי,  ִיס,  ַהּפַ י  ּלִ "ׁשֶ
ָהֵאִלים, מּות  ּדְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  ֶאת  ְלָהִביס  אּוַכל  ׁשֶ ּדֹוֶמה 

ָרב, ַלּקְ ַלח  ֶ ַהּשׁ ֶאת  חֹוֵגר  ֶאְהֶיה  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל 
ָהָרם. ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֶזאּוס  ֶאל  ה  ִפּלָ ּתְ אּו  ׂשְ ֵמֵרַעי,  ם,  ַאּתֶ

195
רֹוָיאִנים. ַהּטְ ְמעּו  ִיׁשְ ן  ּפֶ יֵניֶכם,  ּבֵ ְוַרק  ֶקט  ׁשֶ ּבְ ַאְך 

ֵמִאיׁש ַחד  ּפַ י  ּבִ ֵאין  ֲהלֹא  ׁשֶ ָרם,  קֹול  ּבְ ְוָקא  ּדַ א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
ִני. ְלָגְרׁשֵ ָרב  ַהּקְ ֵדה  ִמּשְׂ כֹחֹו  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִאיׁש  ְוֵאין 

ְוא ָ ַלּשׁ לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ ָרב,  ַהּקְ ְמֶלאֶכת  ּבִ לֹא  אֹון,  ּבְ לֹא 
י."  ְוָגַדְלּתִ י  ִאּמִ ֵמֶרֶחם  ָיָצאִתי  ַאְרִצי  ָסָלִמיס  ּבְ

200
ְקרֹונֹוס, ן  ּבֶ ֶזאּוס  ְפֵני  ּבִ ָתם  ִחּנָ ּתְ ְטחּו  ׁשָ ְוֵרָעיו  ָאַמר, 

ַמִים:  ָ ַהּשׁ ֶמְרֲחֵבי  ֶאל  ֵעיֵניֶהם  אּו  ָנׂשְ ים  ְוַרּבִ
ִאיָדה, ַהר  ַעל  ל  ַהּמֹוׁשֵ ל,  ַהְמֻהּלָ ָהָרם,  ָאִבינּו  "ֶזאּוס 

ים.  ַרּבִ ּבָ מֹו  ׁשְ ֶאת  ְוהֹוֵצא  ָאַיאס  ַיד  ּבְ חֹון  ִנּצָ ן  ּתַ
, ָחַפְצּתָ ּוִביָקרֹו  ָך  ְלִלּבְ ָיָקר  ֶהְקטֹור  ְוִאם 

205
ַנִים." ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ְוָכבֹוד  אֹון  ֶוה  ׁשָ ּבְ ֶוה  ׁשָ ָנא  ק  ַחּלֵ

ַהּבֹוֵהק, ָהָאָרד  ֲחגֹור  ֶאת  ָחַבׁש  ְוָאַיאס  ָאְמרּו,  ְך  ּכָ
ָסִביב, יפּו  ִהּקִ ּגּופֹו  ַלח  ֶ ְוַהּשׁ ֵגן  ַהּמָ ּוְלֵעת 
ַהּקֹוָמה ַבּה  ּגְ ָאֶרס  ּכְ ְוָכמֹוהּו  ְלָפִנים  ָצַעד 

ְקרֹונֹוס ן  ּבֶ ֶזאּוס  ר  ֲאׁשֶ לֹוֲחִמים  יסֹות  ּגֵ ין  ּבֵ ַהּפֹוֵרץ 
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210
ָרב.  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ֶאל  ֵהִסית  ְנָאה  ַהּשִׂ ֵטרּוף  ּבְ ם  ִלּבָ ֶאת 
ָצַעד, ָהָאָכִאים,  ִמְבַצר  הּוא  ַהּקֹוָמה,  ַבּה  ּגְ ָאַיאס  ְך  ּכָ
ְצָעָדיו,  ְרָחִבים  ַהּקֹוְדִרים,  ָניו  ּפָ ַעל  ם  ּדָ ְצֵמא  ְצחֹוק 

ְך. ְמַהּלֵ ְוֵאיִמים  ְמַטְלֵטל  ָלִלים  ַהּצְ ֲארְֹך  ָרְמחֹו 
ְרֶאה. ַלּמַ ְלָבָבם  ְוָרַחב  ָהַאְרִגיִבים  ֵני  ּבְ ָראּוהּו 

215
ִרֲחפּו, ַעְצמֹוֵתיֶהם  ְרָחה,  ּפָ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַמת  ִנׁשְ ַאְך 

ָחֵזהּו.  ּבְ ָחְזָקה  ּבְ ָהַלם  ַעְצמֹו  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ִלּבֹו 
ׁש ּוְלַבּקֵ ָאחֹור  ָלֶסֶגת  ר  ֶאְפׁשָ עֹוד  ָהָיה  לֹא  ַאְך 

ְלדּו־ְקָרב. ָרא  ּקָ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ֲהֵרי  ׁשֶ ָהמֹון,  ּבֶ ִמְסּתֹור 
ְצִריַח, מּוי  ּדְ ָאָרד  ָמֵגן  ָידֹו  ּבְ ָאַיאס,  ָקַרב  ה  ְוַעּתָ

220
ִטיְכיֹוס, ל  ׁשֶ ֶבת  ַמְחׁשֶ ְמֶלאֶכת  זֹו  ׁשֹור,  עֹורֹות  ְבָעה  ׁשִ ּבְ ָרפּוד 

עֹוֵמד. ִהיֶלה  ּבְ יתֹו  ּבֵ ְקצֹוַע.  ּמִ ּבַ ָהִראׁשֹון  ן  ָהֻאּמָ
ָיָדיו  מֹו  ּבְ ִהְתִקין  ְפָלא  ַהּמֻ ֵגן  ַהּמָ ֶאת  ׁשֶ ֶזה  הּוא 

ָאָרד. ּבְ ָהָיה  ָרקּוַע  ִמיִני  ְ ַהּשׁ ׁשֹור,  עֹורֹות  ְבָעה  ִ ִמּשׁ
ָחֵזהּו, מּול  ָמִגּנֹו  א  ַהּנֹוׂשֵ ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ָאַיאס  ֲאַזי 

225
ַהְמַצְמֵרר: קֹולֹו  ּבְ ְוָצַעק  ב  ִנּצַ ֶהְקטֹור  ֶאל  ָסמּוְך  ּבְ

ִלְראֹות ֵעיֶניָך  מֹו  ּבְ ֶהְקטֹור,  ּתּוַכל,  ה  ַעּתָ ֶזה  ה  "ִהּנֵ
ַחִיל, ְבֵני  ּבִ ַמְחסֹור  ָנִאים  ַהּדָ ֲהמֹון  ֶקֶרב  ּבְ ֵאין  ׁשֶ

ָבִרים.  ּגְ ּבַ ַהּקֹוֵטל  ָהֲאִרי,  ֵלב  ְלָאִכיֶלס  נֹוָסף 
ָמׁשֹוט, טֹובֹות  ְסִפינֹות  ין  ּבֵ ְוקֹוֵצף  רֹוֵבץ  ֶזה  ְואּוָלם 

230
ֲחָמתֹו. ָכה  ִנּתְ ים  ָהַעּמִ רֹוֵעה  ָאָגֶמְמנֹון  ַעל 
ָלֶלֶכת ֶקִרי  ּבְ ְנכֹוִנים  ים  ַרּבִ ַחִיל  ֵני  ּבְ ְואּוָלם 

ִנים." ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ְקַרב  ּבִ ּוְפַתח  ֵצא  ן  ּכֵ ְוַעל  ָך,  ִעּמְ
ָבָריו: ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ַהּבֹוֶהֶקת  ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  ֶהְקטֹור  ֲאַזי 
ְקרֹונֹוס, ן  ּבֶ ַרע  ִמּזֶ ים  ָהַעּמִ ל  מֹוׁשֵ ֶטָלמֹון,  ן  ּבֶ "ָאַיאס 
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235
ָהִייִתי מֹו  ּכְ אֹוִתי  ַקְנֵטר  ִמּלְ ַלְחּדֹל  ְלָך  מּוָטב 

ָלּה. ָזִרים  ִמְלָחָמה  ִעְסֵקי  ׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ אֹו  ֵלב  ַרְך  ֶיֶלד 
ֶקֶטל, ּבְ מֹוִני  ּכָ ְוֵאין  ָרב  ַהּקְ ְמֶלאֶכת  ִלי  ֶרת  ֻמּכֶ

ָהעֹורֹות  ְרפּוד  ֵגן  ּמָ ּבַ ְלנֹוֵפף  ֲאִני  יֹוֵדַע 
ַחד, ּפַ ְללֹא  ָלֵצאת  ָרב  ַהּקְ ְוֶאל  מֹאָלה,  ּוׂשְ ָיִמיָנה 

240
בֹות,  ֶמְרּכָ ֲהמֹון  ּבַ ִלְפרֹץ  ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ יַצד  ּכֵ

זֹאת  ִעם  ַאְך  ָהֵאיִמים.  ְמחֹול  ּבִ ָלֵצאת  ָאֶרס  ִעם  ְוֵכיַצד 
ַמֲאָרב.  ִמְסּתֹור  ּבְ ין  ַאְמּתִ לֹא  מֹוְתָך  ּכְ ׁשֶ ְלֶאָחד 
ַהְצָלָחה." ֶאְנַחל  ְך  ּכָ ר  ְוֶאְפׁשָ ֶאֱהלֹם,  ָך  ּבְ ָגלּוי  ּבְ

ָארְֹך, ֵצל  ִטיָלה  ַהּמְ ֲחִניתֹו  ִליְך  ְוִהׁשְ ָאַמר,  ְך  ּכָ

245
ָער, ַהּשֵׂ ר  ְמַסּמֵ ָאַיאס  ָמֵגן  ּבְ ּוָפַגע  ִליְך  ִהׁשְ

ָאָרד. ּבְ ל  ָ ְמֻחּשׁ ִמיִני  ּוׁשְ עֹורֹות  ְבָעה  ׁשִ ּבְ ָהָרפּוד 
ׁש, ְמֻפּלָ ּבִ ַהֲחִנית  ָבה  ְוִנּקְ ָחְדָרה  עֹור  ְכבֹות  ׁשִ ׁש  ׁשֵ
יַע. ִהּגִ ָאַיאס  ּתֹור  ֲאַזי  ִנְבְלָמה.  ִביִעית  ְ ּשׁ ּבַ ְואּוָלם 

ֱהִניָפּה  ָארְֹך,  ֵצל  ִטיָלה  ַהּמְ ֲחִניתֹו  ּבֹור  ַהּגִ ָנַטל 

250
ִריָאמֹוס. ּפְ ן  ּבֶ ָמֵגן  ז  ֶמְרּכַ ּבְ ּוָפַגע  ִליְך  ִהׁשְ כַֹח,  ּבְ

ְוָחַדר,  ֵאר  ַהּפְ ִמְצַחת  ֶאת  ב  ִנּקֵ ָהרַֹמח  חֹד 
ֶבת ַמְחׁשֶ ְמֶלאֶכת  ּבִ ָהְרקּוָעה  ְרָיה  ִ ַהּשׁ ֶאת  קֹוֵרַע 

ֶבר ַהּגֶ ַאְך  ָמְתָניו.  ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ יָה,  ְחּתֶ ִמּתַ ִליָמתֹו  ּגְ ְוֶאת 
ֶות.  ַהּמָ ֵמאֶֹפל  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ט  ִמּלֵ ְך  ּכָ ָנָטה,  ה  ּדָ ַהּצִ

255
ֲחִניתֹו, ֶאָחד  ל  ּכָ ָנְטלּו  יֵדיֶהם  ּבִ ֲאַזי  ַנִים  ְ ַהּשׁ

ֶרף ַהּטֶ ַעל  ֶהָעִטים  ם  ּדָ ְצֵמֵאי  ֲאָריֹות  זּוג  ּוְכמֹו 
ֵרֵעהּו.  ַעל  ִאיׁש  ָעטּו  אֹון,  י  ַרּבֵ ר  ּבַ ֲחִזיֵרי  ֵני  ׁשְ אֹו 

ל ׁשַ ּכָ ַאְך  ָהעֹורֹות,  ִמְצַחת  ּבְ ָהַלם  ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ כַֹח  ּבְ
ף. ְוִנּגַ ַלְחּדֹר,  ֵגן  ַהּמָ ֲאַרד  ֶאת  ָהרַֹמח  חֹד 
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260
ָהאֹוֵיב, ָמֵגן  ֶאת  ְוָדַקר  ְלָפִנים  ק  ִזּנֵ ְוָאַיאס 

ָאחֹוָרה. ֶהְקטֹור  ֶאת  ְוהֹוֵדף  ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ אֹותֹו  ב  ְמַנּקֵ
ַרץ. ּפָ ּנּו  ִמּמֶ חֹר  ׁשָ ם  ּדָ ָהרַֹמח,  חֹד  ַרט  ׂשָ רֹונֹו  ּגְ ֶאת 

ַהּבֹוֶהֶקת, ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  ֶהְקטֹור  ָרב  ַהּקְ ִמן  ָחַדל  לֹא 
ֲחָזָקה, ָיד  ּבְ ֶאֶבן  ֵהִרים  ְלָאחֹור,  ְמַעט  ָנסֹוג  ַרק 

265
יׁשֹור,  ַהּמִ ֵדה  ׂשְ ּבִ מּוֶטֶלת  ֶמת  ֶ ּוְמֻגּשׁ חָֹרה  ׁשְ ֵבָדה,  ּכְ

ָער ַהּשֵׂ ר  ְמַסּמֵ ָאַיאס  ָמֵגן  ּבְ ּוָפַגע  ִליְך  ִהׁשְ
ַרַעם. קֹול  ּנּו  ִמּמֶ ָעָלה  עֹורֹות.  ְבָעה  ׁשִ ּבְ ָהָרפּוד 

ֵבד ּכָ ֶסַלע  ֶאֶבן,  הּוא  ַאף  תֹורֹו  ּבְ א  ָנׂשָ ָאַיאס  ֲאַזי 
ִליְך, ִהׁשְ רֹוַע  ַהּזְ ּוְבכַֹח  ֵהִניף,  ִמּקֹוְדמֹו,  יֹוֵתר  ַאף 

270
ֵגן. ַהּמָ זֹו  ֶמְרּכָ ּבְ ִנְפַער  ֵרַחִים  ֶאֶבן  ּוְכמֹו 

ּבֹו ּגַ ַעל  ָצַנח  ַאְרָצה  יו,  ְחּתָ ִמּתַ ְרעּו  ּכָ ֶהְקטֹור  י  ְרּכֵ ּבִ
ָלקּום ָאּפֹולֹו  לֹו  ָעַזר  ד  ִמּיָ ַאְך  ֵגן,  ַהּמָ ּגּופֹו  ַעל 
לּוֵלא ַהֶחֶרב  ַלַהב  ּבְ ׂשֹוְרִטים  ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ְוָהיּו 

ָהַאְלָמֶות,  ּוְבֵני  מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ַעם  ִמּטַ ִליִחים  ׁשְ ֵני  ׁשְ

275
ָהָאָרד: י  חֹוְבׁשֵ ָהָאָכִאים  ר  ְלּדַ ּבַ ְוֶזה  רֹוָיה  ִמּטְ ֶזה 

ֶכל.  ׂשֵ טֹוֵבי  ֵניֶהם  ׁשְ ִאיָדיֹוס,  מֹו  ׁשְ ְוֶזה  יֹוס,  ַטְלִתיּבְ ֶזה 
ַנִים, ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ז  ְרּכָ ּמֶ ּבַ בּו  ִהְתַיּצְ ָידֹו  ּבְ ְרִביט  ׁשַ ִאיׁש 
ר: ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ ָחְכָמתֹו,  רֹב  ּבְ ַהּנֹוָדע  ר  ְלּדָ ַהּבַ ְוִאיָדיֹוס, 
יַנִים. ּבֵ ּוְלִמְלֶחֶמת  ָרב  ַלּקְ י  ּדַ ְיָקִרים,  ִנים  ּבָ י,  "ּדַ

280
ֶהָעִבים, לֹוֵכד  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ְלִלּבֹו  ְיָקִרים  ֵניֶכם  ׁשְ

זֹאת. ּבָ נֹוַכְחנּו  ָהרַֹמח,  ְמֶלאֶכת  ּבִ ִנים  ָאּמָ ֵניֶכם  ׁשְ
ָלסּור." ְיָלה  ַהּלַ ת  ִלְפֻקּדַ ּומּוָטב  ָקֵרב,  ִיל  ַהּלַ ַאְך 
ֵלאמֹר: ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ָאַיאס  ֲאַזי 

ִלְדָבֶריָך, ָעֵתר  ּיֵ ׁשֶ ר,  ּבֵ ּדַ ִאיָדיֹוס,  ֶהְקטֹור,  ֵלב  "ַעל 
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285
ַהַחִיל. ֵני  ּבְ ֵמיַטב  ֶאת  ְלדּו־ְקָרב  ן  ּמֵ ּזִ ׁשֶ הּוא  י  ּכִ ַיַען 

לֹו." ַמע  ָ ֶאּשׁ ָרצֹון  ּבְ יו,  ִמּפִ ָבִרים  ַהּדְ ֵיְצאּו  ִאם  ן  ּכֵ ַעל 
ַהּבֹוֶהֶקת: ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  ָהָרם,  ֶהְקטֹור  ָאז  לֹו  ָעָנה 
ּוְבאֹון,  ְתבּוָנה  ּבִ ָהֵאל  ָאַיאס,  אֹוְתָך,  ֵרְך  ּבֵ ׁשֶ יָון  "ּכֵ

מֹוְתָך, ּכְ ׁשֶ ֲחִנית  ֵמִטיל  ָהָאָכִאים  ֵגיסֹות  ּבְ ֵאין  ן  ּכֵ ׁשֶ

290
ָמֶות. ְוַעל  ים  ַהַחּיִ ַעל  ֵבד  ַהּכָ ַלּדּו־ְקָרב  ַהּיֹום  י  ּדַ

ֵרֵעהּו,  ַעל  ִאיׁש  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ְוֵנֵצא  ָנקּום  ׁשּוב  ָמָחר 
ַח. ִנּצֵ ֵנינּו  ְ ִמּשׁ ִמי  ִיְגזֹר  ָהֵאל  ַעל  ִמּמַ ר  ֲאׁשֶ ַעד 

א. ְלַמּלֵ ִמְצָותֹו  ִיְהֶיה  ין  ַהּדִ ִמן  יֹוֵרד,  ַלְיָלה  ה  ִהּנֵ
ם ַנְפׁשָ ֶאת  ְלׁשֹוֵבב  ָהָאָכִאים,  ְסִפינֹות  ֶאל  ֵאפֹוא  ׁשּוב 

בין  הדו־קרב  את  מפסיק  השליח  יַנִים..."  ּבֵ ּוְלִמְלֶחֶמת  ָרב  ַלּקְ י  ּדַ ְיָקִרים,  ִנים  ּבָ י,  "ּדַ
לפנה"ס. החמישית  המאה  מאפוליה.  כד  על  איור  של  שחזור  לאיאס.  הקטור 
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295
ֵמֵרֶעיָך.  ֵלב  ְוֶאת  ְקרֹוֶביָך  ֶנֶפׁש  ֶאת  ּוִבְפָרט 

ֶלְך, ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ֵלב  ֶאת  ְלׁשֹוֵבב  ֵאֵצא  ָהִעיָרה  ַוֲאִני 
– ֶרֶכת  ׂשְ ַהּנִ ִליָמה  ּגְ ּבַ ְנׁשֹוֶתיָה  ְוֶאת  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶאת 

ה ְוַעּתָ ׁש.  ְקּדָ ּמִ ּבַ לֹוִמי  ִלׁשְ ָתן  ִפּלָ ּתְ אֹות  ּנֹוׂשְ ׁשֶ ֵמֶהן 
ְמפָֹאר. ת  ַמּתָ ּבְ יֵנינּו  ּבֵ ַנְחלֹק  ֵרֵעהּו  ִעם  ִאיׁש 

300
יֹאַמר: ָהָאָכִאים  ן  ּבֶ אֹו  ְטרֹוָיה  ִאיׁש  ַעם  ּפַ ֵאי  ְלַמַען 

ם, ִלּבָ ֶאת  ָחְצָתה  ַמֲחלֶֹקת  י  ּכִ ַנִים  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ׁש  ִנּטַ ַאְכָזר  'ְקָרב 
ה.'" ִמּזֶ ֶזה  ִנְפְרדּו  ֵמֵרִעים  ּכְ ַהּדּו־ְקָרב  תֹם  ּבְ ַאְך 
ֶכֶסף ּבְ ַהְמֻסְמֶרֶרת  ַחְרּבֹו  ֶאת  יט  ְוהֹוׁשִ ָאַמר  ְך  ּכָ

ְלִתְפֶאֶרת. ָהְרקּוָמה  ּוְרצּוָעה  ָדן  ַהּנָ ִעם  ַיַחד 

305
ָמן. ַאְרּגָ ְבַרק  ּבִ ֲחגֹוָרה  ָמַסר  ָאַיאס  לֹו  ְתמּוָרה  ּבִ
ַמֲחֵנה ֶאל  ָנה  ּפָ ָהֶאָחד  ים.  ּצִ ַהּנִ ִנְפְרדּו  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

ֲהמֹון  ֶקֶרב  ּבְ א  ּבָ ֵרֵעהּו  ְוִאּלּו  ָהָאָכִאים, 
הּוא, ֵלם  ְוׁשָ ִריא  ּבָ י  ּכִ ְלַמְרֵאהּו  ְמחּו  ׂשָ  – רֹוָיאִנים  ַהּטְ

ַגע.  ּפֶ ְללֹא  ֶנְחַלץ  ה  ִהּנֵ ַהּזֹוֵעם  ְיִריבֹו  ּוִמיֵדי 

310
ָהִעיר. ֶאל  ִעּמֹו  אּו  ּבָ ה  ַעּתָ ְלָבָבם,  ְחַרד  ּנֶ ׁשֶ אֹוָתם 

ָאַיאס ֶאת  הֹוִליכּו  ֶרֶגל,  ִמְצַחת  י  חֹוְבׁשֵ ְוָהָאָכִאים, 
ַח. ַהְמַנּצֵ ִלְקַראת  ַהּצֹוֵהל  לֹו,  ֵאל  מּות  ּדְ ָאָגֶמְמנֹון,  ֶאל 

ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ָאֳהלֹו  ּבְ צּו  ִנְקּבְ ַהּכֹל  ׁשֶ ּוְלַאַחר 
הֹוָדָיה ן  ְלָקְרּבַ ים  ָהַעּמִ יט  ּלִ ׁשַ ָאָגֶמְמנֹון  ַחט  ׁשָ

315
ָהָרם. ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ִלְכבֹודֹו  ָחֵמׁש  ן  ּבֶ ָזָכר  ׁשֹור 

ּוְבָצעּוהּו, רֹו  ׂשָ ּבְ ֶאת  ְרתּו  ּכָ ֵמָעָליו,  עֹורֹו  ֶאת  טּו  ׁשְ ּפָ
ָנֲעצּו.  ּפּוִדים  ׁשִ ְוַעל  ֲאמּוָנה  ָיד  ּבְ ָרסּוהּו  ּפְ ם  ּגַ

ָהֵאׁש, ִמן  ִלי  ַהּצָ ֶאת  ְוֵהִסירּו  אּות  ּיָ ּכַ ָקלּו 
מּוָכָנה, ָרה  ַהּכֵ ְוָהְיָתה  ם  ְמַלאְכּתָ ֶאת  מּו  ּיְ ּסִ ׁשֶ ה,  ַעּתָ
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320
ַמֲאָכל, ָחְסרּו  לֹא  י  ּכִ ה  ּפֶ ָכל  ּבְ ם  ִלּבָ ֶאת  ָסֲעדּו 

ָאָגֶמְמנֹון,  יא  ְצּבִ ַהּמַ ים,  ָהַעּמִ ל  מֹוׁשֵ ַאְטֶרְוס  ּוֶבן 
ָקר. ּבָ ן  ּבֶ ְדַרת  ׁשִ ל  ׁשֶ ֲהגּוָנה  ָמָנה  ּבְ ד  ּבֵ ּכִ ָאַיאס  ֶאת 

ֶקה, ּוַמׁשְ יל  ַתְבׁשִ ּבְ ֵרָסם  ּכְ ֶאת  אּו  ּלְ ּמִ ׁשֶ ְלַאַחר  ַוֲאַזי, 
ָרם. קֹול  ּבְ ְכִניתֹו  ּתָ ִלְטוֹות  ֶחֶבר  ּבַ ׁשֶ ֵקן  ַהּזָ ֵהֵחל 

ְבַרק  ּבִ ֲחגֹוָרה  ָמַסר  ָאַיאס  לֹו  ְתמּוָרה  ּבִ ֶכֶסף  ּבְ ַהְמֻסְמֶרֶרת  ַחְרּבֹו  ֶאת  יט  "…הֹוׁשִ
מתנות". מחליפים  והקטור  "איאס  הכותרת  תחת  עץ  חיתוך  ָמן"  ַאְרּגָ

 .1591 משנת   ,emblematum libellus היד:  כתב  מתוך 
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325
ֲעצֹוָתיו, יא  ְלַהּשִׂ ֵהיִטיב  ָעָבר  ּבֶ ם  ּגַ ׁשֶ ִמי  ֶנְסטֹור, 

ּבּור:  ַהּדִ ְרׁשּות  ֶאת  ָנַטל  ָחְכָמה,  ּבְ ַהּנֹוָדע  ֵקן  ַהּזָ
ָהָאָכִאים,  ין  ִמּבֵ ִכיִרים  ַהּבְ ם,  ְוַאּתֶ ָהָרם,  ַאְטֶרְוס  ן  "ּבֶ
מֹוָתם, ֶאת  ְצאּו  ּמָ ׁשֶ ָער  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָהָאָכִאים  ים  ַרּבִ

ָקַמְנֶדר ַהּסְ ִלְגדֹות  חֹר  ָ ַהּשׁ ָמם  ּדָ ֶאת  ַפְך  ׁשָ ְוָאֶרס 

330
ם.  ַנְפׁשָ ֶאת  ִליְך  ִהׁשְ ּוְלָהֶדס  ָהָדר,  ּבְ ֵמיָמיו  ֶאת  ְך  ַהּמֹוׁשֵ

ָהָאָכִאים,  ָרב  ַלּקְ ֵיְצאּו  ַאל  ַחר  ׁשַ ִעם  ֶאאֹוס  ֵצאת  ּבְ ְלִפיָכְך 
ַעם רֹב  ּבְ ְוָנִביא  ִנְרּתֹם,  ָוִרים  ּוׁשְ ָרִדים  ּפְ ְוָאנּו 

ַהְרֵחק.  לֹא  ִפינֹות  ַהּסְ ִמן  ְלמֹוֵקד,  ַהֲחָלִלים  ֶאת 
נּו ֵמִאּתָ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשּוב  ּבְ ִתים,  ַהּמֵ ַעְצמֹות  ְוֶאת 

335
ַיְלֵדיֶהם.  יֵדי  ּבִ ְוִיְמסֹר  ָיִביא  כֹוָרה,  ּמְ ּבַ יתֹו  ּבֵ ֶאל 

ְנכֹוֵנן  ָהָרָחב  יׁשֹור  ּמִ ּבַ ַלּמֹוֵקד  ִביב  ּוִמּסָ
ה  יֶפּנָ ַנּקִ ְלִזְכָרם,  ָבה  ַמּצֵ ַהְרֵחק,  לֹא  ַאִחים  ֶקֶבר 

ָמֵגן, ְוָלנּו  ִפינֹות  ַלּסְ  – ְמרֹוֶמֶמת  ִמְבָצִרים  ׁשּוַרת  ּבְ
ְדָרׁש, ּנִ ּכַ ַהּתֹוֵאם  ח  ִנְפּתַ ַער  ׁשַ ֵמֶהם  ֶאָחד  ּוְבָכל 

340
ּבֹו. ֲעבֹר  ּתַ ּה  ְלַדְרּכָ ַהּיֹוֵצאת  סּוִסים  ֶבת  ֶמְרּכֶ ְלַמַען 

ֶפת ּקֶ ַהּמַ ה  ֲעֻמּקָ ַנְחּפֹר  ָעָלה  ּתְ ַלחֹוָמה  ּוִמחּוץ 
ְוסּוִסים, ָיסֹות  ּגְ ַלֲעצֹר  ְמָנת  ַעל  ל,  ּוִמְגּדָ חֹוָמה 

ֵלב." ַבּה  ּגְ ְטרֹוָיאִני  ִיס  ּגַ ל  ׁשֶ ַהְתָקָפה  ֵני  ִמּפְ ָמֵגן 
ם. ּלָ ּכֻ ָהָאָכִאים  יֵאי  ַמְצּבִ ִעּמֹו  ימּו  ְוִהְסּכִ ָאַמר,  ְך  ּכָ

345
ִריָאמֹוס  ּפְ ית  ּבֵ ַער  ׁשַ ּבְ ְבָצר,  ַהּמִ ְמרֹום  ּבִ ּוְבִאיְליֹון, 

ת. רֹוֶגׁשֶ סֹוֶעֶרת,  ְוָדָנה  ְטרֹוָיאִנים  מֹוֶעֶצת  ָבה  ָיׁשְ
ְוָאַמר: ְנבֹוִנים  ּתֹוֵכָחה  ִדְבֵרי  ּבְ ַאְנֶטנֹור  ַתח  ּפָ

ֵאַלי, יבּו  ַהְקׁשִ רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ם,  ְוַאּתֶ ִרית,  ּבְ ֵני  ּבְ ְרָדִנים,  "ּדַ
אַֹמר. זֹאת  ָעַלי,  ה  ְמַצּוֶ י  ּבִ ּלִ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ ַיַען 
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350
יב,  ְלָהׁשִ ֵיׁש  ַאְטֶרְוס  ִלְבֵני  ָלל  ָ ַהּשׁ ְוֶאת  ֶהֶלָנה  ֶאת 
ֵהַפְרנּו, ֶדר  ַהּנֶ בּוַעת  ׁשְ ֶאת  ָרב  ַלּקְ ֵצאֵתנּו  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ

ָבר ַלּדָ ץ  ַהּקֵ ָיבֹוא  ִלְזכּוֵתנּו  ּלֹא  ׁשֶ ּוְלִפיָכְך 
ֲעָצִתי." לּו  ַקּבְ ָנא  ן  ּכֵ ְוַעל  ֶדק.  ַהּצֶ נּו  ִעּמָ לֹא  י  ּכִ

ַסְנֶדר ָאֶלּכְ ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ֲאַזי  ב,  ְוָיׁשַ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

355
ָער. ַהּשֵׂ ְיַפת  ֶהֶלָנה  ּוַבַעל  ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ

ֵלאמֹר: ָבָריו  ּדְ ֶאת  ָנף  ּכָ ַעל  ר  ּגֵ ְוׁשִ ְלקֹוְדמֹו  יב  ֵהׁשִ
ְלָאְזַני. ָנֲעמּו  לֹא  ָלל  ּכְ ָבֶריָך  ּדְ ַאְנֶטנֹור,  "ָאֵכן, 

ְלָפֵנינּו, את  ָלׂשֵ ָיכְֹלּתָ  ִמּזֹו  ְראּוָיה  ֵעָצה  ֵהן 
ֲאַזי ַעת,  ַהּדַ ּוב  ִיּשׁ ּבְ ָבִרים  ַהּדְ ֶנֶאְמרּו  ִאם  ַאְך 

360
ָהֵאִלים. ָך  ְעּתְ ּדַ ֶאת  ִהְטִריפּו  י  ּכִ ָבר  ַהּדָ ִנְרֶאה 

ָבִרי. ּדְ ֶאת  אַֹמר  ָהרֹוְכִבים,  ִכיֵרי  ּבְ ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ ֶאל  ן  ּכֵ ְוַעל 
י. ּתִ ִאׁשְ ֶאת  ֶאְמסֹר  לֹא  ְלִאיׁש  י  ּכִ ר,  ֲאַדּבֵ ֶנְחָרצֹות 

ֵהֵבאנּו, ַאְרגֹוס  ּמֵ ׁשֶ ָלל  ָ ַהּשׁ אֹוְצרֹות  ֶאת  ְואּוָלם 
יִתי." ִמּבֵ ֲחָפִצים  ֲעֵליֶהם  ְואֹוִסיף  ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  יב  ָאׁשִ

 365
ם ְרּבָ ִמּקִ ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ֲאַזי  ב,  ְוָיׁשַ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ֵעָצה ּבְ ָלֵאִלים  ׁשּול  ַהּמָ ְרָדנֹוס  ּדַ ַרע  ִמּזֶ ִריָאמֹוס  ּפְ
ר: ְוִדּבֵ ָנַטל  ּבּור  ַהּדִ ְרׁשּות  ֶאת  ְגבּוָרה.  ּבִ ְונֹוַדע 

ֵאַלי, יבּו  ַהְקׁשִ רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ם,  ְוַאּתֶ ִרית  ּבְ ֵני  ּבְ ְרָדִנים,  "ּדַ
אַֹמר. זֹאת  ָעַלי,  ה  ְמַצּוֶ י  ּבִ ּלִ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ י  ּכִ ַיַען 

370
ָהַעְרִבית, ת  ּפַ ֶאת  ִעיר  ּבָ ְסֲעדּו  ּתִ ְנָהג  ּמִ ּכַ ה  ְוַעּתָ

ן, ּוְמֻזּמָ ָנכֹון  ֶאָחד  ל  ּכָ ְוִיְהֶיה  ָמר  ִמׁשְ ַעל  ִעְמדּו  ַאְך 
ֵיֵצא,  ִאיָדיֹוס  ַהּקַֹער  ֳאִנּיֹות  ֶאל  ַחר  ׁשַ ִעם  י  ּכִ

ֶמֶנָלאֹוס, ְוָאִחיו  ָאָגֶמְמנֹון  ַאְטֶרְוס,  ֵני  ּבְ ֶאל  ְוָיִביא 
ֲחלֶֹקת. ַהּמַ ְרָצה  ּפָ ִגינֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ַבר  ּדְ ֶאת 
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375
ְנכֹוִנים ִיְהיּו  ִאם  ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶאת  ַאל  ְוִיׁשְ ְויֹוִסיף 

ֵמֵתינּו,  ֶאת  ֶנֱאסֹף  ָאנּו  ְלֵעת  ָקם  ִנׁשְ ֶאת  ית  ּבִ ְלַהׁשְ
ׁש, ְלַקּדֵ ִמְלָחָמה  ָנׁשּוב  ַוֲאַזי  ְלמֹוֵקד.  ְנִביֵאם 

ַח." ְיַנּצֵ ה  ַהּזֶ ָרב  ּקְ ּבַ ִמי  ָהֵאִלים  ְגְזרּו  ּיִ ׁשֶ ַעד 
ְלקֹולֹו. ְמעּו  ִנׁשְ ָחֵפץ  ֵלב  ּבְ ם  ְוֻכּלָ ָאַמר,  ְך  ּכָ

380
ם, ִלּבָ ֶאת  ְוָסֲעדּו  ִלְגדּוִדים  ָיסֹות  ַהּגְ ֶנְחְלקּו 
ָנה.  ּפָ ִאיָדיֹוס  ַהּקַֹער  ֳאִנּיֹות  ֶאל  ַחר  ׁשַ ְוִעם 

ְוָדִנים, ִבים  יֹוׁשְ הּוא  ָמָצא  ָאֶרס  ַעְבֵדי  ָנִאים  ַהּדָ ֶאת 
ָאָגֶמְמנֹון. ְסִפיַנת  ֵתי  ַיְרּכְ ֶאל  ְסמּוִכים  ֲעֶצֶרת  ּבַ
ָהרֹוֵעם: קֹולֹו  ּבְ ְוָקָרא  ָהל,  ַהּקָ תֹוְך  ּבְ הּוא  ב  ִנּצַ

385
ָהָאָכִאים, ין  ִמּבֵ ַהּטֹוִבים  ם,  ְוַאּתֶ ָהָרם,  ַאְטֶרְוס  ן  "ּבֶ

ָלחּוִני ׁשְ ִנים  ַהּפָ ְנׂשּוֵאי  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֵאר  ּוׁשְ ִריָאמֹוס  ּפְ
– ֶכם  ִלּבְ ּבְ ָראּוי  ָבר  ַהּדָ ְוִיְהֶיה   – ִלְפֵניֶכם  ִלְמסֹר 

ֲחלֶֹקת. ַהּמַ ְרָצה  ּפָ ִגינֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ַבר  ּדְ ֶאת 
ִלְטרֹוָיה ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ּבִ ֵהִביא  ׁשֶ ָהאֹוָצר  ַלל  ׁשְ

390
– רּוחֹו  ֶאת  יב  ֵמׁשִ ָהָיה  קֶֹדם  ַאְך  לּו   – ֶהָעָבר  יֵמי  ּבִ

ּלֹו. ֶ ִמּשׁ ֲעֵליֶהם  ְויֹוִסיף  יב  ְלָהׁשִ ָלֶכם  הּוא  ים  ַמְסּכִ
חֹק  ּכַ לֹו  ׂשּוָאה  ַהּנְ ֶמֶנָלאֹוס  ת  ֵאׁשֶ ֶאת  ְואּוָלם 

רֹוָיאִנים.  ַהּטְ ָכְך  ּבְ ָרצּו  ם  ּגַ ְולּו  יב  ָיׁשִ לֹא  ְלעֹוָלם 
ַלְחּדֹל מּוָכִנים  ְהיּו  ּתִ ִאם  ֶאְרֶצה,  ָלַדַעת  זֹאת  ְועֹוד 

395
אֹוְסִפים ֵמֵתינּו  ֶאת  ָאנּו  עֹוד  ּבְ ָהַאְכָזר  ָרב  ַהּקְ ִמן 
ׁש ְלַקּדֵ ִמְלָחָמה  ָנׁשּוב  ַוֲאַזי  מֹוֵקד.  ַעל  ּוַמֲעִלים 

ַח." ְיַנּצֵ ה  ַהּזֶ ָרב  ּקְ ּבַ ִמי  ָהֵאִלים  ְגְזרּו  ּיִ ׁשֶ ַעד 
ִהְרהּוֵריֶהם. ירּו  ִהְסּתִ ם  ּלָ ּכֻ ַלְך,  ֻהׁשְ ַהס  ָאַמר,  ְך  ּכָ

ָהרֹוֵעם. קֹולֹו  ּבְ ַהּנֹוָדע  יֹוֶמֶדס,  ּדְ ר  ּבֵ ּדִ ְלַבּסֹוף 
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400
ה,  ַעּתָ ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ִמיֵדי  ָבר  ּדָ עֹוד  ל  ְיַקּבֵ לֹא  "ִאיׁש 
ֵהיֵטב  יֹוֵדַע  ׁשֹוֶטה  ל  ּכָ ֵהן  י  ּכִ ֶהֶלָנה,  ֶאת  לֹא  ם  ּגַ

ָחֵרב." ּתֵ ם  ּוְבֶהְקּדֵ ְטרֹוָיה  ל  ׁשֶ ָיֶמיָה  ֵהם  ְספּוִרים  י  ּכִ
ָמֲחאּו,  ִים  ּפַ ּכַ ֵהִריעּו,  ָהָאָכִאים  ְוָכל  ָאַמר,  ְך  ּכָ
ַהּסּוִסים. ן  ְמַרּסֵ יֹוֶמֶדס  ּדְ ל  ׁשֶ ִלְדָבָריו  ִנְלָהִבים 

405
ים: ָהַעּמִ ל  מֹוׁשֵ ָאָגֶמְמנֹון  ר  ּבֵ ּדִ ִאיָדיֹוס  ֶאל  ֲאַזי 

ָהָאָכִאים, ַבר  ּדְ ֶאת  ִאיָדיֹוס,   , ַמְעּתָ ׁשָ ָאְזֶניָך  מֹו  "ּבְ
י.  ְעּתִ ּדַ ם  ְוַדְעּתָ ֵהֵבאָת,  ׁשֶ ָעה  ַהַהּצָ ַעל 

ַמֲחלֶֹקת. יֵנינּו  ּבֵ ֵאין  ַהּגּופֹות  ֵרַפת  ִלׂשְ ר  ּוַבֲאׁשֶ
ְלֵהֶפְך,  מֹוֵקד,  ַעל  ַלֲעלֹות  ִתים  ַהּמֵ ִמן  ֵהן  ִנְמַנע  לֹא 

410
ָהֵאׁש. ְלֶהֶבת  ׁשַ ּבְ ְמנּוָחָתם  ְוָלֵתת  ְלַמֵהר  ֵיׁש 

ָרִקים  ַהּבְ ִליְך  ַמׁשְ ֶזאּוס  ִלְדָבֵרינּו  ָהֵעד  ְוִיְהֶיה 
ָלֵאִלים. ְרִביטֹו  ׁשַ א  ָנׂשָ ּוַמְעָלה  ָאַמר  ֶהָרה."  ַעל  ּבַ

ַרְגָליו.  ֶאת  א  ָנׂשָ ִאיָדיֹוס  ֲאַזי  קֶֹדׁש  ִעיר  ִאיְליֹון  ֶאל 
ְרָדִנים, ְוַהּדַ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ְוָדנּו  ֵהֵסּבּו  עֹוד  ם  ְוׁשָ

 415
ִאיָדיֹוס. ל  ׁשֶ ְלׁשּובֹו  ינּו  ְוִהְמּתִ בּו  ָיׁשְ ַיַחד  ּבְ

ׂשֹוָרתֹו. ּבְ ּוָמַסר  ב  ִהְתַיּצֵ ד  ִמּיָ ֶוְך  ּוַבּתָ ב  ׁשָ ֶזה 
ְנכֹוִנים ם  ּלָ ּכֻ ָקמּו  ד  ִמּיָ יֵניֶהם,  ּבֵ ׁש  ִהְתּבֹוׁשֵ לֹא  ִאיׁש 

ִלְכרֹת. ַער  ּיַ ּבַ ֵעץ  ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ְוֵיׁש  ֶלֱאסֹף,  ֵמֵתיֶהם 
ּפּון ַהּסִ ֲחפּויֹות  ִפינֹות  ִמּסְ ָהַאְרִגיִבים  ִמֲהרּו  מֹוָתם  ּכְ

420
ִלְכרֹת.  ַער  ּיַ ּבַ ֵעִצים  ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ְוֵיׁש  ֶלֱאסֹף  ֵמֵתיֶהם 

ָלָאֶרץ, ַקְרֶניָה  ֶאת  ַקּלֹות  ה  ַהַחּמָ ָרה  ּגְ ׁשִ ּוְלֵעת 
ה ָהַרּכָ ַאְדָותֹו  ֵמַעל  זֹוַרַחת,  אֹוְקָינֹוס  הֹום  ִמּתְ

ֶזה. ֶאת  ֶזה  ָיסֹות  ַהּגְ ְגׁשּו  ּפָ ֲאַזי  ָהרֹום,  ֶאל  ּה  ַדְרּכָ ּבְ
ִתים. ּמֵ ּבַ ָוִמי  ִמי  ְלַזהֹות  ָבר  ַהּדָ ָהָיה  ַקל  לֹא 
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425
רּוׁש, ַהּקָ ם  ַהּדָ ִמן  ּגּוָפם  ֶאת  ֵאפֹוא  ִים  ּמַ ּבַ ָרֲחצּו 

ֶהֱעִמיסּו. ֲעָגלֹות  ַעל  ָמעֹות  ּדְ זֹוֶלֶגת  ּוְבַעִין 
ְלקֹוֵנן, ָרם  קֹול  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ֲעֵליֶהם  ָאַסר 
ַלּמֹוֵקד, ֵמֵתיֶהם  ֶרת  ְמֻיּסֶ ְדָמָמה  ּבִ אּו  ָנׂשְ ּוְלִפיָכְך 
ָהִעיר. ִאיְליֹון  ֶאל  בּו  ׁשָ ְלֶהֶבת,  ַ ּשׁ ּבַ לּו  ּכָ ׁשֶ ּוְלַאַחר 

430
ָנָאה, ֶרֶגל  ִמְצַחת  י  חֹוְבׁשֵ ָהָאָכִאים,  ֵחיל  ֶגד  ִמּנֶ

ַלּמֹוֵקד. ֵמֵתיֶהם  ֶאת  ֶרת  ְמֻיּסֶ ְדָמָמה  ּבִ אּו  ָנׂשְ
ָחְזרּו. ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל  ֵאׁש  ּבָ לּו  ּכָ ׁשֶ ּוְלַאַחר 

ְיָלה, ַהּלַ ֵמאֶֹפל  עֹוֶלה  ֵהִאיר,  ַחר  ַ ַהּשׁ ּוְבֶטֶרם 
ַלּמֹוֵקד, ִביב  ִמּסָ ֶנֱאַסף  ִנְבָחר  ָאָכִאים  ֲהמֹון 

435
ְלֶהֶבת ַ ַהּשׁ ָעְלָתה  ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ ּכֹוְננּו  ַאִחים  ְוֶקֶבר 

ֵהִקימּו,  ָרם  ל  ּוִמְגּדָ ְוחֹוָמה  ָהָרָחב,  יׁשֹור  ּמִ ּבַ
ִיס. ְוַהּגַ ָהֳאִנּיֹות  ְלָמֵגן  בֹוִהים  ּגְ ִלים  ִמְגּדָ

ְדָרׁש, ּנִ ּכַ ַהּתֹוֵאם  ח  ִנְפּתַ ַער  ׁשַ ֵמֶהם  ֶאָחד  ּוְבָכל 
ּבֹו. ֲעבֹר  ּתַ ּה  ְלַדְרּכָ ַהּיֹוֵצאת  סּוִסים  ֶבת  ֶמְרּכֶ ְלַמַען 

440
ּוְרָחָבה, ה  ֲעֻמּקָ ָחְפרּו  ָעָלה  ּתְ ַלחֹוָמה  ִמחּוץ 

ָסִביב. יפּוָה  ִהּקִ ּדֹוְקָרִנים  ת  ְמֻרּבַ ּוְבָגֵדר 
ָער. ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָהָאָכִאים  ָעְמלּו  ֶרְך  ּפֶ ּבַ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

ָהֵאִלים, ֶנֶאְספּו  ָרִקים  ַהּבְ ֲאדֹון  ֶזאּוס  ְסִביב  ּוָברֹום 
ָהָאָרד. י  חֹוְבׁשֵ ָהָאָכִאים  ֲעַמל  ּבַ ְפִליָאה  ּבִ צֹוִפים 

445
ְוָאַמר: ַתח  ּפָ יו  ּפִ ֶאֶרץ  יֹות  ָאׁשְ ַהְמַטְלֵטל  ּפֹוֵסידֹון 

ֵבל  ּתֵ ּבַ ָאָדם  עֹוד  ֵצא  ִיּמָ ַהִאם  ָאִבינּו,  "ֶזאּוס 
ְלַגּלֹות? ְצפּונֹוָתיו  ָהַאְלָמֶות  ִלְבֵני  כֹון  ַהּנָ

ֶזה יַצד  ּכֵ ָהָאָכִאים  ָער  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ֶאת  ְרֶאה  ּתִ ֵהן 
יפּוָה. ִהּקִ ּוַבֲחִפיר  חֹוָמה  ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  נּו  ּבָ
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450
ֶהָקטֹוְמּבֹות? ִמְנַחת  ָלֵאִלים  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ֶהֱעלּו  ַהִאם  ַאְך 

ַעת,  ַמּגַ ֶאאֹוס  ׁשֶ ָכל  ּכְ ט  ֵ ּשׁ ְתּפַ ּתִ ַהחֹוָמה  ת  ִהּלַ ּתְ
ָאּפֹולֹו פֹוְיּבֹוס  ִעם  ָעָמל  ּבְ ִניִתי  ּבָ ׁשֶ ַהחֹוָמה  ַאְך 

ַכח."  ָ ּשׁ ּתִ ְמֵהָרה  ּבִ ּבֹור,  ַהּגִ ָלאֹוֶמדֹון  ל  ׁשֶ ִעירֹו  ְסִביב 
ָבָריו: ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ַזַעם  ּבְ ֶהָעִבים  ס  ְמַכּנֵ ֶזאּוס  ֲאַזי 

455
? ָאַמְרּתָ ָמה  מֹוְתָך,  ּכְ ׁשֶ ֻאְמָלל  ֶאֶרץ,  יֹות  ָאׁשְ ַהְמַטְלֵטל  ה,  "ַאּתָ

ָאָכִאים, ַעׂש  ִמּמַ ַלְחרֹד  ֲאֵחִרים  ְלֵאִלים  ח  ַהּנַ
רֹוַע. ַהּזְ ּוְבכַֹח  ָרָרה  ַהּשְׂ ָעְצַמת  ּבְ ָך  ִמּמְ ַלּנֹוְפִלים 

ְתָך. ִהּלָ ּתְ ם  ּגַ בֹוא  ּתָ ְך  ּכָ זֹוַרַחת  ֶאאֹוס  ׁשֶ ָכל  ּכְ
ִפינֹות ּסְ ּבַ ָער  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָהָאָכִאים  ְלֵעת  ִלי:  ב  ַהְקׁשֵ

460
ַהּטֹוָבה,  ְמכֹוָרָתם  חֹוֵפי  ֶאל  ְרָחק  ַלּמֶ ה  ִמּזֶ ַיְפִליגּו 
ִליְך, ׁשְ ּתַ ה  ּמָ ַהּיָ ּה  ּלָ ּכֻ ֶאת  חֹוָמָתם,  ְוַתְחִריב  קּום  ּתָ

ְוֵאּלּו ֲערֹם,  ּתַ ְוחֹולֹות  ׁשּוב  ּתָ ַהחֹוף  ֵני  ּפְ ְוַעל 
ַהְמרֹוֶמֶמת." ָהָאָכִאים  חֹוַמת  ֶאת  רּו  ִיְקּבְ ָלַעד 

ֶזה. ִעם  ֶזה  ָהֵאִלים  ׂשֹוֲחחּו  ֲעֵליֶהם  ָבִרים  ַהּדְ ה  ִהּנֵ

465
ָהָאָכִאים. ם  ְמַלאְכּתָ ֶאת  ִלימּו  ְוִהׁשְ ְבָתה  ּכָ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ

ם. ִלּבָ ֶאת  ְוָסֲעדּו  ָקר  ּבָ ֵני  ּבְ ֲאָהל  ּמַ ּבַ ֲחטּו  ׁשָ
ְמֻרּבֹות ע  ַמּסָ ֳאִנּיֹות  ְמנֹוס  ִמּלֶ יעּו  ִהּגִ ֲאַזי 

 – ָיאסֹון  ן  ּבֶ ֵמֵאיֶנאֹוס  ת  ַמּתָ זֹו  ַרב,  ַיִין  ּוָבֶהן 
ים. ָהַעּמִ ל  מֹוׁשֵ ָיאסֹון  ְוָאִביו  ִאּמֹו  יֶלה  ִסיּפִ ִהיּפְ

470
ְוָאָגֶמְמנֹון,  ֶמֶנָלאֹוס  ָהָרם,  ַאְטֶרְוס  ֵני  ּבְ ֵני  ִלׁשְ

ָיאסֹון. ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַלח  ׁשָ ָכר  ֵ ַהּשׁ יַטב  ִמּמֵ ִמּדֹות  ֶאֶלף 
ָער, ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָהָאָכִאים  ִלּטֹל  ִין  ַהּיַ ֶאת  ָיְצאּו 

ַהּבֹוֵהק, ְרֶזל  ּבַ ּבַ ְוֵיׁש  ָאָרד  ּבְ מּו  ּלְ ִ ּשׁ ׁשֶ ֵיׁש 
ָוִרים, ְ ַלּשׁ ְתמּוָרה  ּבִ ְוֵיׁש  ָוִרים  ׁשְ ל  ׁשֶ עֹורֹות  ּבְ ֵיׁש 
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475
ָרה ּכֵ ֵהִכינּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ִמְלָחָמה.  בּוֵיי  ׁשְ ּבִ ְוֵיׁש 

ָער. ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ַחִיל,  ֵני  ּבְ ְיָלה,  ַהּלַ ל  ּכָ ְוָסֲעדּו 
ם. ְלִצּדָ ִרית  ַהּבְ ּוְבֵני  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ִאיְליֹון  ּבְ ּוְכמֹוֶהם 

ְמִזּמֹות, ם  ֶנְגּדָ ּכְ רֹוֵקם  ָרַעם,  ְיָלה  ּלַ ּבַ ְוֶזאּוס 
ַחד. ּפַ ֵמרֹב  ֵניֶהם  ּפְ ָחְורּו  ים  ָהַעּזִ ְרָעָמיו  ַמע  ְלִמׁשְ

480
ֵהֵעז לֹא  ֶהם  ּבָ ִאיׁש  ן  ּכֵ ׁשֶ רֹוְקנּו,  ָלָאֶרץ  ֵייָנם  ֶאת 

ָהָרם. ְקרֹונֹוס  ְלֶבן  ֶהֱעלּו  ן  ָקְרּבָ ֶטֶרם  ּבְ ּתֹות  ִלׁשְ
יַע. ְרּגִ ַהּמַ ַהֲחלֹום  ֵחיק  ּבְ מּו  ִנְרּדְ ֲעֵיִפים  ְלַבּסֹוף 

��
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ְזַעְפָרן,  ְגִליַמת  ּבִ ָאֶרץ  ּבָ נֹוַגַהת  ֶאאֹוס  עֹוד  ּבְ
ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ֶאת  ס  ּנֵ ּכִ ָהְרָעִמים  ֲאדֹון  ֶזאּוס 

ָהְרָכִסים. ה  ְמֻרּבֵ ָהָהר  ָהאֹוִליְמּפּוס,  ת  ְסּגַ ּפִ ַעל  ְלִדּיּון 
ָאְזָנם: ֶאת  רּו  ּכָ ְוַהּכֹל  ר,  ְוִדּבֵ יו  ּפִ ֶאת  ֶזאּוס  ַתח  ּפָ

5
ו, ַיְחּדָ ם  ּגַ ְוֵאלֹות  ֵאִלים  ִלְדָבַרי,  ֵהיֵטב  יבּו  "ַהְקׁשִ

ה,  ְמַצּוֶ ָעַלי  י  ִלּבִ ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ָלֶכם  אַֹמר  י  ּכִ
ָהַאְלָמֶות,  ת  ּבַ אֹו  ן  ּבֶ ִלי  ְלַהְפִריַע  ָיֵעז  ְוַאל 

ִמיַע,  ַאׁשְ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ַעל  ים  ַנְסּכִ ו  ַיְחּדָ נּו  ּלָ ּכֻ ִאם  ַרק  י  ּכִ
ַהּפַֹעל.  ֶאל  ָרִתי  ַמּטְ ְלהֹוִציא  ַקּלּות  ֶיֶתר  ּבְ ין  ַאְסּכִ

10
ְוֶחְפצֹו אן  ִמּכָ ַהּיֹוֵצא  ָהֵאִלים  ַאַחד  ֶאת  ֶאְרֶאה  ִאם 

ָהָאָכִאים, אֹו  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ָיסֹות,  ַהּגְ יֵדי  ּבִ ַע  ְלַסּיֵ
ָלאֹוִליְמּפּוס ִנְכָלם  יבֹו  ַוֲאׁשִ אֹותֹו  אֹוִכיַח  ָקׁשֹות 

ִליֶכּנּו,  ַאׁשְ ֶהָעמֹק  ְרָטרֹוס  ַהּטַ ֵאיַמת  אֶֹפל  ֶאל  אֹו 
ָהֶדס  ּבְ ַצְלָמֶות  ִלְתהֹום  ַחת  ִמּתַ ֵרַע  ּתָ ׂשְ ַהּמִ

15
ֵמֶאֶרץ,  ַמִים  ָ ַהּשׁ ְרחֹק  ּכִ ַנִים  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ְרָחק  ְוַהּמֶ

ת. ְנחֹׁשֶ ּבִ ן  ְפּתָ ְוַהּמִ ַבְרֶזל  ּבְ ְיצּוִקים  ָעָריו  ׁשְ
ֵאִלים.  ּבָ ְוִראׁשֹון  רֹאׁש  הּוא  ֲאִני  י  ּכִ ְדעּו  ּתֵ ְלַמַען  זֹאת 

ֲעׂשּו:  זֹאת  ַכח,  ְלִהּוָ ׁשּו  ַבּקְ ּתְ ְדָבַרי  ּבִ ְוִאם 
ַוֲאַזי  ְרכּו,  ּכִ ָלָאֶרץ  ַמִים  ָ ִמּשׁ ָזָהב  ֶלת  ְלׁשֶ ׁשַ

20
ָהֵאלֹות,  ְוָכל  ָהֵאִלים  ֶכם,  ּלְ ּכֻ ה  ַמּטָ אֹוָתּה  כּו  ִמׁשְ
רֹום ִמּמָ ִלְמׁשְֹך  ֶזאּוס  ֶאת  ַיְדֶכם  ּבְ ַיֲעֶלה  לֹא  ַאְך 

ֲעַמְלֶכם.  ִיְהֶיה  ַרב  ָמה  ִהיא  ְוַאַחת  יו,  ְחּתָ ּתַ ָהָאֶרץ  ֶאל 
ַיַחד  ם  ּגַ ְוָהָאֶרץ  ם  ַהּיָ ֶאת  ֲאִני  י  ָחַפְצּתִ לּו  ַאְך 

ָנֵקל. ּבְ ָיִדי  ּבְ עֹוֶלה  ָבר  ַהּדָ ָהָיה  ִלְמׁשְֹך,  ְלַמְעָלה 
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25
ָהאֹוִליְמּפּוס,  יא  ׂשִ ּבְ ַהֶחֶבל  ֶאת  ר  קֹוׁשֵ ָהִייִתי  ַוֲאַזי 

לּוי.  ּתָ בֹוּהַ  ּגָ ָאז  ָהָיה  ְוַהּכֹל  ָראּוי,  ּכָ ק  ְמַהּדֵ
ֶאָחד."  ּכְ ְוֵאִלים  ָאָדם  ַעל  ָאנִֹכי  עֹוֶלה  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

יבּו  ְוִהְקׁשִ אּו  ִמּלְ ַמִים  יֶהם  ּפִ ְוַהּכֹל  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ְורֹוֵעם. קֹולֹו  א  ִנּשָׂ ָהָיה  י  ּכִ ָבָריו  ִמּדְ ִנְפָעִמים 

30
יָדה: ִהּגִ ּכֹה  ט,  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָהֵאָלה  ֲאַזי,  ָאֶתָנה 

כֹחֹו, ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ָהעֹוֶלה  ָהָרם,  ָאִבינּו  ְקרֹונֹוס  ן  "ּבֶ
ְלאֹון, מֹוָך  ּכָ עֹוד  ֵאין  י  ּכִ יֹוְדִעים  נּו  ּלָ ּכֻ זֹאת  ֵהיֵטב 

ֲחִנית, ְמֶלאֶכת  ּבִ יִטיִבים  ַהּמֵ ָנִאים  ַהּדָ ַעל  ָלנּו  ַצר  ַאְך 
ְקָרב. ֵדה  ׂשְ ּבִ ְספֹר  ְללֹא  ֲחָלִלים  ַהּגֹוָרל  ְגֵזַרת  ּבִ ַהּנֹוְפִלים 

35
ַרְגֵלינּו, ֶאת  ָרב  ַהּקְ ִמן  יר  ַנּדִ יָת,  ּוִ ּצִ ׁשֶ ִפי  ּכְ ָאְמָנם 

ָהַאְרִגיִבים, ֵחילֹות  יֵדי  ּבִ ַע  ְנַסּיֵ ֵעָצה  ּבְ ְוַרק 
ִיס." ַהּגַ ל  ּכָ לּו  ִיּפְ עֹוד  ָחָלל  ַזַעְמָך,  ְרדּוֵפי  ְלַבל, 
ֶהָעִבים: ס  ְמַכּנֵ ֶזאּוס  ִחּיּוְך  ּבְ ְך  ּכָ ַעל  ָלּה  יב  ֵהׁשִ

ְנָכִאים, ִלְלּבֹׁש  ְטִריטֹוֶגֵנָיה,  ַהְיָקָרה  י  ּתִ ּבִ ָלְך,  "ַאל 

40
ס."  ֲאַפּיֵ ְך  ְעּתֵ ּדַ ִמיד  ּתָ י,  ְרּתִ ּבַ ּדִ לֹא  ֵלם  ׁשָ ֵלב  ּבְ י  ּכִ

ֵמָאָרד,  ְרָסָתם  ּפַ סּוָסיו,  ֶאת  ְוָרַתם  ָאַמר  ְך  ּכָ
סּוָפה.  ּכְ ּדֹוֲהִרים  ִמְתנֹוֶפֶפת,  ְזָהָבם  ַרֲעַמת 

ְוָנַטל ָזָהב,  ל  ׁשֶ ַמְחָלצֹות  ְלגּופֹו  הּוא  ַאף  ֶהֱעָטה 
ְלִרְכּבֹו, ְוָעָלה  ֵהיֵטב,  לּוַע  ַהּקָ ָהב  ַהּזָ ׁשֹוט  ֶאת 

45
ְלָפִנים,  ֲעטּו  ׁשָ קּו,  ִזּנְ לּו  ְוַהּלָ ּסּוִסים  ּבַ ִהְצִליף 

ּכֹוָכִבים,  ֵמי  ּוׁשְ ָהָאֶרץ  ין  ּבֵ ָחָלל  ּבֶ ּדֹוֵהר,  ֶוְך  ּתָ ּבַ
– ֶרא  ּפֶ ַחּיֹות  ְמקֹור  ָהֲעָינֹות,  ה  ְמֻרּבֵ ִאיָדה  ַהר  ֶאל  א  ּבָ

ׂשּום.  ַהּבָ חֹו  ִמְזּבְ ּובֹו  ב  ִנּצַ ַגְרָגרֹוס  ּבְ ׁשֹו  ִמְקּדָ
ַהר, ַהּדַ ִמן  סּוָסיו  ֶאת  ְוָאָדם  ָהֵאִלים  ֲאִבי  ָעַצר 
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50
ה, ְמֻעּבֶ ֲעָרֶפל  ֲעַנן  ּבַ יף  ְוִהּקִ ִרְתָמָתם  יר  ִהּתִ

תֹו, ְתִהּלָ ּבִ ָרצֹון  ַבע  ׂשְ ָהָהר  ת  ְסּגַ ּפִ ַעל  ּוֵמֵסב 
ָהָאָכִאים. ּוִבְסִפינֹות  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִעיר  ּבְ ִהְתּבֹוֵנן 

ָהָאָכִאים  ֲאָהל  ּמַ ּבַ ם  ִלּבָ ֶאת  ָסֲעדּו  ה  ַעּתָ ֶזה 
ָקם.  ִנׁשְ ֶאת  ַלְחּגֹר  ּוִמֲהרּו  מּו  ִסּיְ ָער.  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי 

55
ָרב. ַלּקְ ַלח  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ָחְבׁשּו  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ִאיְליֹון  ּבְ מֹוָתם  ּכְ
ִמְלָחָמה,  ֵדה  ִלׂשְ ָלהּוט  ַאְך  ָיסֹות  ַהּגְ ִמְנַין  הּוא  ַרב  לֹא 

ְלָהֵגן. ּוְנׁשֹוֵתיֶהם  ַיְלֵדיֶהם  ַעל  הּוא  ֶהְכֵרַח  י  ּכִ
ְלָפִנים, ַרץ  ּפָ ִיס  ְוַהּגַ חּו,  ִנְפּתְ ָעִרים  ׁשְ ָרָחב 

ַמִים. ָ ַלּשׁ אֹון  ָ ַהּשׁ ָעָלה  ְוַרְגִלים,  בֹות  ֶמְרּכָ ֲהמֹון 

 60
ֶזה ּבָ ֶזה  ׁשּו  ִהְתַנּגְ ּוְלֵעת  ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ָיסֹות  ַהּגְ ָצֲעדּו 

אֹון  ְוׁשָ ה  ֲהֻמּלָ ְוָעלּו  עֹור,  ִצּנֹות  טּו,  ֶנְחּבְ ֲחִניתֹות 
ים  ִגּנִ ַהּמָ ָהָאָרד,  ְריֹון  ׁשִ י  חֹוְבׁשֵ ַחִיל  ֵני  ּבְ ָאְזֵני  ּבְ

ֶהְחִריׁשּו, ָאְזַנִים  ְרגּו,  ּתָ ִהׂשְ ֶזה  ּבָ ֶזה  מּוִרים  ַהּקְ
ְקָטִלים,  ַהּנִ ל  ׁשֶ ֵאּלּו  ּבְ ַהּקֹוְטִלים  ֲאגֹות  ׁשַ ִנְתָעְרבּו 

65
ָדם. ּבְ ָהָאֶרץ  ּוָמְלָאה  ִמית,  ַהּמֵ ּומּולֹו  ת  ַהּמֵ ל  ׁשֶ

דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּיֹום  ְך  ְוִנְמׁשַ אֹוָרּה  ֶאת  ָנְתָנה  ֶאאֹוס  עֹוד  ל  ּכָ
ַצד. ל  ִמּכָ ֲחָלִלים  ְוָנְפלּו  ֲחִניתֹות  ְמַטר  ָחַדל  לֹא 
ס,  ִטּפֵ ֶהְליֹוס  ָהָרִקיַע  ת  ְסּגַ ּפִ ֶאל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְואּוָלם 

ְוָנַתן ָהב  ִמּזָ ַהּגֹוָרל  מֹאְזֵני  ֶאת  ֵהִרים  ֶזאּוס 

70
ָהרֹוְכִבים,  ֵמיַטב  ין  ּדִ ֶאת  ַהחֹוְרצֹות  ֵזרֹות  ּגְ י  ּתֵ ׁשְ ּפֹות  ּכַ ּבַ

ּוָבזֹו  ַהּסּוִסים,  ֵני  ְמַרּסְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ין  ּדִ ֶאת  זֹו  ּבָ
ַקל.  ְוׁשָ ֵהִרים,  ֶוְך  ּתָ ּבַ ָהָאָרד,  י  חֹוְבׁשִ ָאָכִאים  ין  ּדִ
ֶבר, ֶ ַהּשׁ ׁשֹוֶבֶרת  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָהָאָכִאים  ף  ּכַ ְקָעה  ׁשָ

ַמִים. ָ ַהּשׁ ְמרֹום  ֶאל  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ּגֹוַרל  ף  ּכַ ְוָנְסָקה 
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75
קֹולֹו, ּבְ ִהְרִעים  ֶזאּוס  ֲאַזי  ָהָרם  ִאיָדה  ַהר  ת  ְסּגַ ִמּפִ

ָיסֹות ַהּגְ ֵאׁש.  ַרק  ּבְ ַח  ּלֵ ׁשִ ָהָאָכִאים  ּוְבַמֲחֵנה 
ַחִיל. ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ֵניֶהם  ּפְ ָחְורּו  ַחד  ּוִמּפַ ָהאֹות  ֶאת  ָראּו 

ִאידֹוֶמֶנאּוס, ְולֹא  ָאָגֶמְמנֹון  ָרב  ּקְ ּבַ עֹוד  ָעְמדּו  לֹא 
ֵניֶהם. ׁשְ ָאֶרס  ֶנֶפׁש  ֲחִביֵבי  ָהָאָיאִסים,  ֵני  ׁשְ לֹא  ְוַאף 

80
ָהָאָכִאים,  ֵמֵגן  ֶרְנָיה,  ּגֶ ִאיׁש  נֹוַתר,  ֶנְסטֹור  ְוַרק 

ָהֵאִלים, מּות  ּדְ ן  ּבֶ ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ סּוסֹו  ֶאת  ַצע  ּפָ י  ּכִ
ּתֹו. ׁשְ ִמּקַ ֵחץ  ּבְ ָער,  ַהּשֵׂ ְיַפת  ֶהֶלָנה  ל  ׁשֶ ֲעָלּה  ּבַ

ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ ָהֶרֶכׁש,  ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ֶאת  ַהֵחץ  חֹד  ב  ִנּקֵ
צּוַע, ַהּפָ קֹום  ַהּמָ ַקְטָלִני  ָהַרֲעָמה,  צֹוַמַחת 

85
ַרְגָליו, ֶאת  ְוֵהִניף  ע  ִנְרּתַ ֲאנּוׁשֹות.  מֹחֹו  ֶאת  ַרט  ׂשָ

זֹו,  ּבָ זֹו  כֹות  ַהּמֹוׁשְ כּו  ּבְ ִנְסּתַ ְלִצּדֹו.  ַהּסּוִסים  ִנְבֲעתּו 
ַחְרּבֹו ֶאת  ְלָהִניף  ב  ַהּסָ ֶנְסטֹור  ַיד  ּבְ ק  ִסּפֵ ָהָיה  ַאְך 

ִריִזים ַהּזְ סּוָסיו  ה  ְוִהּנֵ כֹות.  ַהּמֹוׁשְ ְסַבְך  ֶאת  ף  ּסֵ ּוְלׁשַ
אֹון, ְוַהּסְ ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ֲהרּו  ּדָ ָהָרם  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ

90
ְוָלֶבַטח  ַחת,  ִלְבִלי  ֶהָעׂשּוי  ָהֶרֶכב  ַעל  ּבַ ֶאת  ִאים  נֹוׂשְ

יֹוֶמֶדס  ּדְ ָרָאהּו  ִאְלָמֵלא  ֵקן  ַהּזָ ֵמת  ָהָיה 
ׁש  ְמַבּקֵ נֹוָראֹות,  ָזַעק  ֶזה  ָהרֹוֵעם.  ַהּקֹול  ִאיׁש 

ָהָרם,  ָלֶאְרֶטס  ן  "ּבֶ ַלֲעצֹר:  ס  ַהּנָ אֹוִדיֶסאּוס  ֶאת 
ב, ּגָ ׂשְ ַהּנִ ְמרֹוִמים  ְיִליד  ְחּבּולֹות,  ָהַרב־ּתַ אֹוִדיֶסאּוס 

95
ְבָהל? ַהּנִ ָהמֹון  ּבֶ ֵלב  מּוג  ּכְ ּוְכמֹוְתָך  ֵלט  ּמָ ּתִ ְלָאן 
ֵתֶפיָך.  ּכְ ין  ּבֵ ָך  ּבְ ּגַ ֶאת  ֲחִנית  ּבַ ב  ְיַנּקֵ לֹוִני  ּפְ עֹוד 

ַהּזֹוֵעם!"  ֵמאֹוְיבֹו  ִלְגאֹל  ָעֵלינּו  ֶנְסטֹור  ֶאת  י  ּכִ ֲעצֹר, 
ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ אֹוִדיֶסאּוס  קֹולֹו  ֶאת  ַמע  ׁשָ לֹא  ַאְך 

ָהָאָכִאים.  ְסִפינֹות  ֶאל  ז  ֶנְחּפַ י  ּכִ ְוָהָרם,  ר  ַהְמֻיּסָ
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100
ַהֲחִזית. ׁשּורֹות  ּבְ ִהְתָעֵרב  ְלַבד  ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ ֲאַזי 

ֶנֶלאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶנְסטֹור  ל  ׁשֶ ִרְכּבֹו  מּול  ב  ְוִנּצַ ִמֵהר 
י, יׁשִ ְקׁשִ ָעֶליָך,  "ֲעָלִמים  ָנף:  ּכָ ַעל  ָבִרים  ּדְ לֹו  ר  ּגֵ ְוׁשִ

רֹוֶבֶצת,  ָעֶליָך  ִזְקָנה  ּכֹחֹוֶתיָך,  לּו  ּכָ י  ּכִ עֹוִלים, 
ַרְגָליו. ֶאת  ֵרְך  ְמׂשָ ְוסּוְסָך  ע  ֶיׁשַ ֲחַסר  ָהג  ַהּנֶ ַנַעְרָך 

 105
ְרֶאה  ּתִ ֵעיֶניָך  ּוְבמֹו  י,  ְלִרְכּבִ ַוֲעֵלה  ן  ּכֵ ִאם  ּבֹוא 

ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ַעט  ַ ַהּשׁ ַעל  ֲאמּוִנים  ְטרֹוס  סּוֵסי  יַצד  ּכֵ
ְלָאחֹור. ְמנּוָסה  ּבִ אֹו  ְלָפִנים  ף  ִמְרּדָ ּבְ יׁשֹור,  ַהּמִ

תֹו.  ִחּתָ יל  ּפִ ַהּמַ ָהַעז  ֵמַאְיֵנַאס  אֹוָתם  י  ָנַטְלּתִ
י ְבּתִ ֶמְרּכַ ּבְ ֵנינּו  ּוׁשְ סּוֶסיָך,  ּבְ ְנָעִרים  לּו  ְיַטּפְ

110
ֶהְקטֹור ְוָכְך  ַהּסּוִסים,  ֵני  ְמַרּסְ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ַעל  ֵער  ִנְסּתַ

ְוִנְמָהר."  ַמר  ק  ֶנׁשֶ הּוא  ָיִדי  ּבְ ָהרַֹמח  י  ּכִ ִיְרֶאה 
ֶרְנָיה. ּגֶ ִאיׁש  ָהרֹוֵכב  לֹו,  ַמע  ׁשָ ְוֶנְסטֹור  ָאַמר,  ְך  ּכָ
– סּוָסיו  ּבְ לּו  ִטּפְ ֶנְסטֹור  ל  ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ֵרָעיו  ֲאַזי 

יץ.  ָהַאּמִ ְוֵאיִריֶמדֹון  רֹועֹות  ַהּזְ ֵאיַתן  ְסֶתֶנלֹוס 

115
ר, ְלַאְלּתַ ָעלּו  יֹוֶמֶדס  ּדְ ל  ׁשֶ ְבּתֹו  ֶמְרּכַ ֶאל  ַנִים  ְ ְוַהּשׁ
ַהּבֹוֶהֶקת,  ָכה  ּמֹוׁשְ ּבַ ָאַחז  חּוי  ּדִ ִלי  ּבְ ב  ַהּסָ ְוֶנְסטֹור 

ְמֵהָרה.  ּבִ יק  ִהְדּבִ ֶהְקטֹור  ְוֶאת  ָכיו,  ַרּמָ ּבְ ִהְצִליף 
ּבֹו.  ֵהִטיל  ָהרַֹמח  ֶאת  יֹוֶמֶדס  ּדְ ַאְך  ֵניֶהם,  ׁשְ ֶאת  ַקף  ּתָ ֶזה 

ִרְכּבֹו, ּבְ ַהּנֹוֵהג  ַנֲערֹו  ֶאת  ַאְך  ָהרַֹמח,  חֹד  ֶהְחִטיא 

120
ֶפׁש ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ ְרַחב  יֹוס  ּבָ ּתֶ ן  ּבֶ אּוס  ֶאְניֹוּפֶ

ְטָמה. ַהּפִ ְלַיד  ַצע  ּפָ ָחֵזהּו  ּבְ כֹות,  ּמֹוׁשְ ּבַ ָהאֹוֵחז 
ְברּו. ׁשָ ה  ּדָ ְוַהּצִ ַהּסּוִסים  ִנְבֲהלּו  ָצַנח,  ַאְרָצה  ֶזה 
ְוַנְפׁשֹו, אֹונֹו  ְרחּו  ּפָ אּוס,  ֶאְניֹוּפֶ ִנְפַצע  ֲאנּוׁשֹות 
ֶעֶצב,  ּבְ ֶהְקטֹור  ֵלב  ֶנֱעַטף  ָהג  ַהּנֶ ֵרעֹו  מֹות  ַעל 
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125
ַמְצּפּונֹו  ר  ְתַיּסֵ ּנִ ׁשֶ ֲהַגם  ֶדה,  ּשָׂ ּבַ ת  ַהּמֵ ֶאת  ָנַטׁש  ַאְך 

ְמֵהָרה  ּבִ ַמְחִליף,  לֹו  ׂש  ִחּפֵ הֹוִתירֹו.  ָלְך  ׁשְ ּמֻ ׁשֶ ַעל 
ד ִמּיָ לֹו  ּוָמָצא  ׂש  ִחּפֵ ֶהְקטֹור  י  ּכִ ַלּסּוִסים,  ֶנָהג  ב  ׁשָ

ִאיִפיטֹוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  ָהַעז,  ֶבר  ַהּגֶ טֹוֶלמֹוס  ַאְרֶכּפְ ֶאת 
ָהֶרֶסן. ֶאת  ָידֹו  ּבְ ְוָנַתן  ִלְקּפֹץ,  ָלֶרֶכב  הּו  ִצּוָ

 130
ים  ָבׂשִ ּכְ ֵעֶדר  ּוְכמֹו  ּוְכָלָיה,  ׁש  ִמְתַרּגֵ ָהָיה  ָאסֹון 

ִאְלָמֵלא זֹאת  ל  ּכָ ִאיְליֹון.  ֶאל  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִפים  ִנְרּדָ ָהיּו 
ְוָאָדם. ָהֵאִלים  ֲאִבי  ְוָרָאה  ֵעיָניו  ּבְ יט  ִהּבִ

ַחת  ִמְתַלּקַ ֵאׁש  ַרק  ּבְ ִליְך  ְוִהׁשְ נֹוָראֹות  ָרַעם  הּוא 
ָרק, ַהּבָ ָחַדר  ַאְרָצה  יֹוֶמֶדס.  ּדְ ל  ׁשֶ סּוָסיו  ְלַרְגֵלי 

135
ְלַמְרֶאה, ה  ֲאֻיּמָ ְצָפה  ׁשָ ְפִרית,  ּגָ ל  ׁשֶ ֶלָהָבה  ְרָצה  ּפָ

ָאחֹור. ְוָנסֹוגּו  ָעְצרּו  ִנְבֲעתּו,  ַהּסּוִסים  ֵני  ּוׁשְ
ב,  ַהּסָ ֶנְסטֹור  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ַהּבֹוֶהֶקת  ָכה  ַהּמֹוׁשְ ָנְפָלה 

יֹוֶמֶדס: ּדְ ֶאל  ָהִאיׁש  ר  ּבֵ ּדִ ּוָמגֹור,  ַחְלָחָלה  ִנְתַקף 
ְלָאחֹור. ה  ַעּתָ ַהְפֵנה  ְרָסה  ַהּפַ ְזִריֵזי  סּוֶסיָך  "ֶאת 

140
ַחְסּדֹו. ֶאת  ָך  ִמּמְ ַהּיֹום  ֵהִסיר  ֶזאּוס  י  ּכִ ֵלט,  ִנּמָ
יו, ַמֲעׂשָ את  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ן  ְמַכּוֵ ָהַאֵחר  ת  ִלְתִהּלַ

ְך. ּכָ ַאַחר  ל  ַהַהּלֵ ֵזר  ֶאת  ִיְקׁשֹר  ינּו  ְלָראׁשֵ ִיְרֶצה,  ִאם 
ְקרֹונֹוס, ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ְרצֹונֹו  ֶאת  ל  ְלַסּכֵ ָאָדם  ַיד  ּבְ ֵאין  י  ּכִ

ָהֵאל." ּנּו  ִמּמֶ דֹול  ּגָ ְוָרם,  הּוא  גּול  ּדָ ַוֲאִפּלּו 

145
קֹולֹו: ַרַעם  ּבְ ַהּנֹוָדע  יֹוֶמֶדס,  ּדְ לֹו  יב  ֵהׁשִ ְך  ּכָ ַעל 

ֵהם. ְוָנכֹון  ֱאֶמת  ֵקן,  ַהּזָ ֵרִעי  ָבֶריָך,  ּדְ ל  ּכָ "ָאֵכן 
ר, ְמַיּסֵ ֵבד  ּכָ ֵסֶבל  י  ְוַנְפׁשִ י  ִלּבִ ֶאת  ְואּוָלם 

רֹוָיאִנים: ַהּטְ ְפֵני  ּבִ ֶהְקטֹור  ל  ִיְתַהּלֵ יֹום  בֹוא  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ
ְסִפינֹוָתיו.' ֶאל  ּבֹוֵרַח  ִטיֶדאּוס,  ן  ּבֶ ַני  ִמּפָ 'ָנסֹוג 

BOOK א ךרכ.indb   408 08/10/2015   13:48:48



409
ספר ח׳

150
ָהָאֶרץ." ְבָלֵעִני  ּתִ ֲאַזי  י  ּכִ ּומּוָטב  ִיְתַרְבֵרב,  ְך  ּכָ

ָבָריו:  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ זֹאת  ּכָ ֶרְנָיה,  ּגֶ ִאיׁש  ָהרֹוֵכב  ְוֶנְסטֹור, 
. ָאַמְרּתָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ְוא  ׁשָ ֵהן  ָהַעז,  ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ "ָהּה, 

ֵלב,  ּומּוג  אֹוִנים  ֲחַסר  ֶהְקטֹור  ְלָך  ְוִיְקָרא  ָהָיה 
ְרָדִנים, ַהּדַ ְולֹא  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ָלִאיׁש  יבּו  ַיְקׁשִ לֹא 

155
ֵגן, ַהּמָ ֵאי  נֹוׂשְ ָבב  ַהּלֵ ָרֵמי  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְנׁשֹות  לֹא 

". ַלְכּתָ ִהׁשְ ָהָאֶרץ  ַלֲעַפר  ַהּטֹוִבים  ֲעֵליֶהן  ּבַ ֶאת 
ְלָאחֹור.  ְרָסה  ַהּפַ ְזִריֵזי  סּוָסיו  ֶאת  יג  ְוִהּסִ ָאַמר 

ְוֶהְקטֹור,  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ַאֲחֵריֶהם  ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ָרְדפּו 
ַמִים. ָ ַהּשׁ ֵלב  ַעד  זֹוֲעִקים  ֶהֶרף,  ְללֹא  ים  ִחּצִ ַרד  ּבְ יֹוִרים 

160
ַהּבֹוֶהֶקת: ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  ָהָרם,  ֶהְקטֹור  ָקָרא  ֲאַזי 

ִטיֶדאּוס,  ן  ּבֶ ה,  ַעּתָ ַעד  סּוֵסיֶהם  ִריִזים  ּזְ ׁשֶ ָנִאים  "ַהּדָ
ִביַע. ַהּגָ ּוְמלֹוא  ר  ׂשָ ּבָ בֹוד,  ּכָ ס  ּכֵ ְלָך  ֶהֱעִניקּו 

ה. ָ ִאּשׁ ּכְ ה  ַאּתָ ֵלב  מּוג  י  ּכִ ְלָך,  ָיבּוזּו  ה  ַעּתָ ַאְך 
ְלַבל  יַח  ּגִ ַאׁשְ ַוֲאִני  ֶלת,  ְמֻנּוֶ ה  ּבָ ּבֻ ְלָך,  ַרח  ּבְ

165
ְטרֹוָיה ל  ׁשֶ ְנׁשֹוֶתיָה  ְוֶאת  חֹוָמֵתנּו  ּבְ ֲעֶלה  ּתַ

ֶנֶפׁש."  אֹוְתָך  ה  ַאּכֶ ֶטֶרם  ּבְ ְחטֹף  ּתַ לֹא  ִפינֹות  ַהּסְ ֶאל 
ַנְפׁשֹו. ֶאת  ָיַדע  לֹא  ֲאַזי  ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ ּוְבנֹו  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ֵיֵצא? ֶהְקטֹור  מּול  ְוִלְקָרב  ְלָאחֹור  ְבּתֹו  ֶמְרּכַ ֲהָיֵסב 
ְוֵכיַצד, ְחִליט  ּיַ ַמה  ַנְפׁשֹו  ּבְ ַקל  ְוׁשָ ָחַזר  לֹוׁש  ׁשָ

170
ַעל, ִמּמַ ַרַעם  ּבְ ִהְרִעיׁש  ֵמִאיָדה  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ לֹוׁש  ְוׁשָ

ְטרֹוָיה.  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ֶחְלָקם  ּבְ ִיּפֹל  חֹון  ּצָ ַהּנִ י  ּכִ אֹות 
ֶהְקטֹור:  ָקָרא  ֻקּדֹוָתיו  ּפְ ֶאת  ָהרֹוֵעם  קֹולֹו  ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל 

ְוִליְקָיה,  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ְרָדִנים  ּדַ ַלֲחמּו,  ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  "ּפָ
ִיּסֹוג.  ל  ּבַ ְוִאיׁש  ְקָרב,  רּוַח  ֵמֵרַעי,  ֵלב,  אֶֹמץ  ּלּו  ּגַ
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 175
ִהְבִטיַח  רֹאׁש  ְמנֹוד  ּבִ ְוִלי  ְקרֹונֹוס,  ן  ּבֶ נּו  ִעּמָ ֵמיִטיב 

ָלָאָכִאים. ּוְתבּוָסה  חֹון,  ִנּצָ ת  ִהּלַ ּתְ ַהּיֹום  ָלנּו  י  ּכִ
ְוָרעּוַע ׁש  ַחּלָ ִקיר  ַאְך  ֵהִקימּו,  אן  ּכָ ּצּוִרים  ּבִ ִסיִלים  ַהּכְ

ִיְצַלח.  לֹא  ֲחרֹוִני  מּול  ְוָלֶבַטח  ָיֵגן  לֹא  ָבר  ּדָ ַעל 
ֵמָעָליו. ַהּסּוִסים  גּו  ְיַדּלְ ָנֵקל  ּבְ ֲהלֹא   – ְוַהֲחִפיר 

180
יַע, ַאּגִ ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל  ְלַבּסֹוף,  ָאבֹוא  ר  ְוַכֲאׁשֶ

ית ְלַהּצִ ּוְבֵעָרה  אֹוֶכֶלת  ֵאׁש  ְלַהְדִליק  ח  ּכַ ִנׁשְ ל  ּבַ
ַעְצָמם  ְוָהָאָכִאים  י,  ַהּצִ ֶאת  ִמיד  ְלַהׁשְ ְמָנת  ַעל 

סּוָסיו:  ֶאל  ְוָקָרא  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ ן."  ָעׁשָ ּבֶ ֵיָחְנקּו 
ַמִים,  ָ ִמּשׁ ַהּסּוס  ְוַלְמּפֹוס,  ַאְיתֹון  ּוְקַסְנתֹוס,  "ּפֹוַדְרגֹוס 

185
ְרָחה  ּטָ ׁשֶ ֶהָעָמל  ְוַעל  ַהּטַֹרח  ַעל  ַהּיֹום  ִלי  ְמלּו  ּגִ
ר ֲאׁשֶ ּכַ ָהָרם  ֶאְטיֹון  ת  ּבַ י  ּתִ ִאׁשְ ַאְנְדרֹוָמֶכה  ֶכם  ּבָ
ֶאְתֶכם, ֶהֱאִביָסה  ַבׁש  ִמּדְ ְמתּוָקה  ה  ִחּטָ ַפע  ׁשֶ ּבְ

ָמהּול.  ַמִים  ּבְ ַיִין  ּבְ ִהְרְוָתה  ִצְמאֹוְנֶכם  ְוֶאת 
ֶלֱאכֹל.  ָהאֹון  ַרב  ְלַבֲעָלּה  ָנְתָנה  ֶטֶרם  ּבְ זֹאת  ל  ּכָ

190
ֶנְסטֹור, ת  ִצּנַ אּוַכל  ְלַמַען  ַמֲהרּו  ִלְדהֹר  ן  ּכֵ ְוַעל 
ָלל. ׁשָ ְוָלַקַחת  ִלְתּפֹס  ל,  ְלַהּלֵ ָיָצא  ָמּה  ׁשְ ר  ֲאׁשֶ

ֵגן.  ַהּמָ ב  ִנּצַ ם  ּגַ ְוָכְך  ְיצּוָקה  ָזָהב  ּבְ ּה  ּלָ ּכֻ
ִנְפרֹק ַהּסּוִסים  ן  ְמַרּסֵ יֹוֶמֶדס  ּדְ ל  ׁשֶ ֵתָפיו  ּוִמּכְ

ּה.  ּבָ ָעַמל  ֶהַפְיְסטֹוס  ֶבת,  ַמְחׁשֶ ְמֶלאֶכת  זֹו  ְריֹון,  ִ ַהּשׁ ֶאת 

195
ְיָלה ַהּלַ עֹוד  ָלבֹז,  ֵאּלּו  ֵני  ׁשְ ַרק  ְולּו  ַנְצִליַח  ִאם 
ְוַיְפִליגּו." ִפינֹות  ַלּסְ ַיֲעלּו  ָהָאָכִאים  י  ּכִ טּוַחִני  ּבְ

ד  ּוִמּיָ ֲחָמָתּה  ָכה  ִנּתְ ְוֶהָרה  ל,  ִהְתַהּלֵ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ָהאֹוִליְמּפּוס. יֹות  ָאׁשְ ָרֲעׁשּו  ַמְלכּוָתּה,  ס  ּכֵ ַעל  ָעְלָתה 

יָדה: ִהּגִ ָבֶריָה  ּדְ ֶאת  ָהאֹון  ַרב  ָהֵאל  ּפֹוֵסידֹון  ֶאל 
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 200
ר ּבָ ִנׁשְ לֹא  ְוִכי  ָהָאֶרץ,  ְמלֹוא  ַהְמַטְלֵטל  ה  ַאּתָ "ּפֹוֵסידֹון, 

ָנִאים? ַהּדָ רֹאׁש  ַעל  ַהּיֹוֵרד  ָהָאסֹון  ְלַמְרֵאה  ָך  ִלּבְ
ּוְבֵאיֵגי  ֶהִליֶקה  ּבְ ַמֲעִלים  ְלָך  ַוֲהלֹא 

יֵדיֶהם ּבִ ְמסֹר  ן  ּכֵ ְוַעל  ְוָנִאים,  ים  ְמֻרּבִ נֹות  ָקְרּבָ
ָנִאים ַהּדָ ְבֵני  ּבִ לּו  ן  ּכֵ ׁשֶ חֹון.  ּצָ ַהּנִ ְפֶאֶרת  ּתִ ֶאת 

 205
ְטרֹוָיה, ֵני  ּבְ ֶאת  ְלָאחֹור  ְגנּו  ְוִהּסַ ו  ַיְחּדָ ַמְכנּו  ּתָ
ְרָחק, ַלּמֶ קֹולֹו  ּבְ ְרִעים  ַהּמַ ֶזאּוס  ֲעַצת  ְמֵפִרים 

ָהִאיָדה." ַהר  ת  ְסּגַ ּפִ ַעל  ֶנֱעָצב  ּבֹוֵדד,  הּוא  ֵמֵסב  ָהָיה 
ָהָאֶרץ:  ְמלֹוא  ְמַטְלֵטל  יב  ֵהׁשִ ָבֶריָה  ּדְ ַעל  זֹאת  ּכָ ֲאַזי 
ִנְזֶהֶרת,  ה  ֵאיֶנּנָ ְדָבֶריָה  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ֶהָרה  ָסָחה,  ַאּתְ  "ָמה 

 210
ָלֶלֶכת, ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֶזאּוס  ִעם  רֹוֶצה  י  ֵאיֶנּנִ ֶקִרי  ּבְ לֹא, 

ַיַחד."  ם  ּגַ נּו  ּלָ ִמּכֻ ָחָזק  הּוא  יַע,  ַאּצִ לֹא  ם  ּגַ זֹאת  ְלִאיׁש 
ַעל. ִמּמַ ָהאֹוִליְמּפּוס  ֵאֵלי  יֵניֶהם  ּבֵ ׂשֹוֲחחּו  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

ְוַלֲחִפיר ַלחֹוָמה  ִפינֹות  ַהּסְ ין  ּבֵ ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ּוָמֵלא 
ֵגן, ַהּמָ י  חֹוְבׁשֵ ַחִיל  ּוְבֵני  סּוִסים  ּבְ ָמקֹום  ֶאֶפס  ַעד 

215
ָמׁשּול,  ָאֶרס  ּלְ ׁשֶ ֶהְקטֹור  ת  ְפֻקּדַ ּבִ ְדָחק  ַהּנִ ַרב  ָהמֹון 
לֹו.  ַמֲעִניק  ה  ִהּלָ ּתְ ֶזאּוס  ְלֵעת  ה  ַעּתָ ִריָאמֹוס,  ּפְ ן  ּבֶ

אֹות ַהּנָ ִפינֹות  ַהּסְ ֶאת  ה  ְמַכּלֶ ֵאׁש  ּבְ הּוא  ְוָהָיה 
ָאָגֶמְמנֹון ֵלב  ּבְ יֹון  ִהּגָ ְמַעט  ֵהִפיָחה  ֶהָרה  לּוֵלא 

ָעָמיו ּפְ ים  ֵהׂשִ ן  ּכֵ ַעל  ָהָאָכִאים.  ֵגיסֹות  ּבְ ִלְדחֹק 

220
ַהּמּוֶצֶקת ָידֹו  ּבְ ִפינֹות,  ַהּסְ ִצי  ְוֶאל  ֲאָהל  ַהּמַ ֶאל 

אֹוִדיֶסאּוס,  ְסִפיַנת  ּוְלַצד  ִמּדֹות,  ַרב  ָמן  ַאְרּגָ ְמִעיל 
ב,  ִנּצַ ֶוְך  ּתָ ּבַ ָהעֹוֶגֶנת  חָֹרה,  ּוׁשְ ֲעצּוָמה 

ָקֶצה,  ֶאל  ֶצה  ִמּקָ ַמע  ָ ִיּשׁ קֹולֹו  ְלַמַען  זֹאת 
ְוַעד ֶבר,  ַהּגֶ ָאַיאס  הּוא  ֶטָלמֹון,  ן  ּבֶ ָאֳהֵלי  ּבְ ָהֵחל 
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225
ֶגד,  ִמּנֶ ּקֶֹטב  ּבַ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ נֹו  ּכָ ִמׁשְ ְמקֹום  ֶאל 

ּוִבְגבּוָרָתם.  כָֹחם  ּבְ ֱאמּוָנם  ֵניֶהם  ׁשְ ָנְתנּו  י  ּכִ
ָהָאָכִאים: ַמֲחֵנה  ּבְ ט  ׁשַ ּפָ ָהרֹוֵעם  ְוקֹולֹו  ר,  ּבֵ ּדִ

ְבָיכֹול, ּכִ ְוֵלב  ֶנֶפׁש  י  ַעּזֵ ָפִלים,  ׁשְ ַאְרגֹוס  ֵני  ּבְ "ּבֹוׁשּו, 
ְלאֶֹמץ? מֹונּו  ּכָ עֹוד  ֵאין  י  ּכִ ִפיֶכם  ּבְ ָהַרַהב  הּוא  ה  ַאּיֵ

230
ַמְענּו, ׁשָ ֶלְמנֹוס  ּבְ ם  ּכֶ ּמִ ׁשֶ ֶהָעָתק  ְנאּוֵמי  ה  ַאּיֵ

ַמְקִריִנים, ָוִרים  ׁשְ ר  ׂשַ ּבְ ְבָעה  ְלׂשָ ְמָגְרִמים  עֹוְדֶכם  ּבְ
ֲאַזי  דֹוֶתיָה.  ּגְ ַעד  ֵלָאה  ַהּמְ ה  ְנּכָ ִמּפִ ׁשֹוִתים  ְוַיִין 
ָמאַתִים אֹו  ֵמָאה  ַעל  ִלְקָרב  ֶאָחד  ל  ּכָ ָהָיה  ָנכֹון 

ּתּוְכלּו, לֹא  ֶכם  ּלְ ּכֻ ְלֶאָחד  ם  ּגַ ה  ְוַעּתָ ָלֵצאת,  ְטרֹוָיאִנים 

 235
ְמֵהָרה.  ּבִ ית  ַיּצִ ְסִפינֹוֵתינּו  ֶאת  ׁשֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  הּוא 

ְרּתָ  ִיּסַ ַעם  ּפַ ֵאי  מֹוִתי  ּכְ ׁשֶ ַהֻאְמָנם  ָאִבי,  ֶזאּוס 
תֹו? ּוְתִהּלָ בֹודֹו  ּכְ ֶאת  ְוָגַזְלּתָ  גּול  ּדָ ֶמֶלְך 

י  ַדְרּכִ ּבְ ׁשֹוִטים  ַהּמְ ת  ַרּבַ ְסִפיָנִתי  ּבִ י  ּכִ ַדע  ּתֵ ֵהן 
ימֹוֶתיָך ּבִ ֵני  ּפְ ַעל  י  ָחַלְפּתִ לֹא  ְלָכאן  ְמֶהֶרת  ַהּנִ

240
ן ּמָ ְוׁשֻ ׁשֹור  ַיְרֵכי  ִלְצלֹות  ְלַהֲעלֹות,  ְנָך  ָקְרּבָ ִלי  ִמּבְ

ָעָפר. ַעד  ְלַהְחִריב  צּוָרה  ַהּבְ ָהִעיר  ְטרֹוָיה  ֶאת  ֶחְפִצי  ׁשֶ ּכְ
ָהֶאָחד  י  ׁשִ ְמֻבּקָ ְולּו  א  ַמּלֵ ֶזאּוס,  א,  ָאּנָ ן  ּכֵ ְוַעל 
ָלמּות, לֹא  אן,  ִמּכָ ָלנּוס  נּו  ְלֻכּלָ ח  ַהּנַ עֹוד,  ְולֹא 

ָהָאָכִאים." ֵני  ּבְ ֶאת  ְלַהְכִרית  רֹוָיאִנים  ַלּטְ ן  ּתֵ ּתִ ְוַאל 

245
לֹו ְוָנַתן  ָעָליו  ִרֵחם  ְוָהָאב  ּוָבָכה,  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ֶחֶרב.  ְלִפי  ִיּפֹל  לֹא  ע,  ׁשַ ִיּוָ ַעּמֹו  י  ּכִ ָהאֹוֵמר  אֹות 
ָהאֹותֹות,  ין  ּבֵ ׁשֶ ַהּטֹוב  ר,  ֶנׁשֶ ֵאָליו  ר  ּגֵ ְוׁשִ ד  ִמּיָ ָקם 

ֶרֶגל,  ת  ַקּלַ ה  ְצִבּיָ ִהְמִליָטה  ׁשֶ ְטָפָריו,  ין  ּבֵ ְועֶֹפר 
ָהעֶֹפר,  ֶאת  ָהעֹוף  ִליְך  ִהׁשְ ָנָאה  ֶזאּוס  יַמת  ּבִ ַעל 
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250
ָהָאָכִאים.  נֹות  ָקְרּבָ ֶהֱעלּו  ר  ַהְמַבּשֵׂ ְלֶזאּוס  ם  ׁשָ

ֶזאּוס, ָלֶהם  ר  ּגֵ ׁשִ ר  ֲאׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּנֶ ֶאת  ָראּו  ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ
אֶֹמץ. רֹב  ּבְ ִמְלָחָמה  ְוָאְסרּו  קּו  ִזּנְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַעל 

ָהיּו, ׁשֶ ָכל  ּכְ ים  ְמֻרּבִ ָנִאים,  ַהּדָ ין  ִמּבֵ ִאיׁש  זֹאת  ִעם 
ים  ְוִהְקּדִ ַהֲחִפיר  ֵני  ּפְ ַעל  ג  ּלֵ ּדִ י  ּכִ ֵהֵעז  לֹא  ִלְטעֹן 

255
ק ּנֵ ּזִ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאת 
ְפַרְדמֹון,  ן  ּבֶ ָאֶגָלאֹוס  ֶאת  ה  ִחּלָ ּתְ אֹוֵיב.  ּבָ ְוָקַטל 

ְלָאחֹור. ִרְכּבֹו  ֶאת  ה  ַעּתָ ֶזה  ָהַפְך  ׁשֶ ּבֹור  ּגִ ְטרֹוָיה  ן  ּבֶ
ֲחִניתֹו, ֵהִטיל  יֹוֶמֶדס  ּדְ ָאֶגָלאֹוס,  ל  ׁשֶ ֵתָפיו  ּכְ ין  ּבֵ ַגּבֹו,  ּבְ

ָחֵזהּו. ּבְ ְוָיָצא  ּגּופֹו  ֶאת  ָהרַֹמח  חֹד  ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ב  ִנּקֵ

 260
ְרָיה. ִ ַהׁשּ ָרם  ְצִליל  ִמיָעה  ִהׁשְ ָהָאֶרץ,  ֶאל  ָצַנח  ֶזה 
ּוֶמֶנָלאֹוס,  ָאָגֶמְמנֹון  יעּו,  ִהּגִ ַאְטֶרְוס  ֵני  ּבְ ַאֲחָריו 

ָהָאָיאִסים, ָצֲעדּו   – ְקָרב  רּוַח  ם  ִלּבָ ּבְ  – ַאֲחֵריֶהם 
ֶמְריֹוֶנס  ְוֵרֵעהּו  ִאידֹוֶמֶנאּוס  בֹוֵתיֶהם  ּוְבִעּקְ
לֹוֲחִמים. ַהּקֹוֵטל  ְלֶאְנַיְליֹוס  אֹונֹו  ּבְ ׁשּול  ַהּמָ

265
ֵאַיְימֹון.  ל  ׁשֶ ָהעֹז  ַרב  נֹו  ּבְ ַאֲחֵריֶהם,  ָצַעד  ילֹוס  ֵאיִריּפִ

מֹוֵתַח, ֶתר  ַהּיֶ ֶאת  ּתֹו  ַקׁשְ ַעל  יִעי,  ׁשִ ַהּתְ ָהָיה  ֶטאּוְקרֹוס 
ַמֲחֶסה.  ּתֹוֵפס  ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ָאַיאס  ת  ְלִצּנַ ַחת  ִמּתַ

ַטח, ֶ ַהּשׁ ֶאת  ּבֹוֵחן  ְוֶטאּוְקרֹוס  תֹו  ִצּנָ ֵמִסיט  ָאַיאס  ָהָיה 
ָהמֹון ּבֶ ְפלֹוִני  ּבִ ּוָפַגע  ְוָהָיה  ְויֹוֶרה,  ן  ְמַכּוֵ

270
ַנְפׁשֹו, ֶאת  יב  ְוֵהׁשִ ֲאנּוׁשֹות  ְוִנְפַצע  ִהְתמֹוֵטט  ְוֶזה 

ס  ּנֵ ִמְתּכַ ִאּמֹו,  ֶאל  ב  ָ ַהּשׁ ִתינֹוק  ּכְ ֶטאּוְקרֹוס  ָהָיה 
ַהּבֹוֶהֶקת. תֹו  ִצּנָ ּבְ ְמִליטֹו  ְוֶזה  ָאַיאס  ֵאֶצל 

ּבֹור?  ַהּגִ ֶטאּוְקרֹוס  ָקַטל  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ין  ִמּבֵ ִמי  ְוֶאת 
אֹוֶפֶלְסֶטס, ְוֶאת  אֹוְרֶמנֹוס  ֶאת  ה,  ִחּלָ ּתְ אֹוְרִסילֹוכֹוס  ֶאת 
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275
ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ִליקֹופֹוְנֶטס  וֶאת  ְכרֹוְמיֹוס  ֶאת  ְיטֹור,  ּדַ ֶאת 

ֶמָלִניּפֹוס.  ֶאת  ַאֲחֵריֶהם  ּפֹוִליַאְימֹון,  ן  ּבֶ אֹון  ָאמֹוּפָ ֶאת 
ֹוַפַעת. ַהּשׁ ְרַקע  ַלּקַ יל  ִהּפִ ֲחָלִלים  ֶזה  ַאַחר  ֶזה 

ָאָגֶמְמנֹון, ים  ָהַעּמִ ל  מֹוׁשֵ ל  ׁשֶ ְלָבבֹו  ְוָרם  זֹאת  ָרָאה 
רֹוָיאִנים. ַהּטְ ֵגיסֹות  ּבְ ָטַבח  ה  ָהַעּזָ ּתֹו  ַקׁשְ ּבְ ֶזה  ֵעת 

280
ֵלאמֹר: יד  ְוִהּגִ ְלִצּדֹו  ב  ִנּצַ ֶאְצלֹו,  א  ּבָ ֲאַזי 

ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ יא  ַמְצּבִ ֶטָלמֹון,  ן  ּבֶ ָקר  ַהּיָ "ֶטאּוְקרֹוס 
ֱהֵיה,  ָנִאים  ַלּדָ ְואֹור  יָך  ִחּצֶ ֶאת  ר  ּגֵ ְלׁשַ ְך  ַהְמׁשֵ

ְלדּות ִמּיַ אֹוְתָך  ל  ּדֵ ּגִ ר  ֲאׁשֶ ָאִביָך  ְלִתְפֶאֶרת 
ג. ּגַ קֹוַרת  ְלָך  ֶהֱעִניק  ַמְמֵזר  ָהִייָת  ׁשֶ ַוֲהַגם 

285
ְוָכבֹוד.  ְיָקר  לֹו  ָהֵבא  הּוא,  ָרחֹוק  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף 

ָבר:  ַהּדָ ָיקּום  ְוָלֶבַטח  ֲאִני,  ַמְבִטיַח  ְלָך  זֹאת 
ָיִדי ּבְ נּו  ִיּתְ ְוָאֶתָנה  ָהֵאִגיס  ֶאת  ַהחֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ִאם 

ְלָעָפר, ים  ָלׂשִ ְלִתְפֶאֶרת  צּוָרה  ַהּבְ ָהִעיר  ִאיְליֹון  ֶאת 
ְמפָֹאר ָלל  ׁשָ ּבְ ִלְזּכֹות  ַאֲחַרי  ָהִראׁשֹון  ְהֶיה  ּתִ

290
ָהָדר, ֶבת  ְלֶמְרּכֶ ְרתּוִמים  סּוִסים  ֶצֶמד  אֹו  ַחת  ַקּלַ
ב." ּכָ ְלִמׁשְ ָך  ִעּמְ ֲעֶלה  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ֵחיק  ת  ֵאׁשֶ ְואּוַלי 

ְוָאַמר:  ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ַהּדִֹפי  ְנטּול  ֶטאּוְקרֹוס  ֲאַזי 
רּוִחי? ֶאת  ְלעֹוֵדד  ׁש  ַבּקֵ ּתְ ָהָרם,  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ה,  ּזֶ ַמה  "ַעל 

אֹוֵיב.  ּבָ ֵמַהּכֹות  ל  ֶאְחּדַ לֹא  ָמְתַני  ּבְ ּכִֹחי  עֹוד  ל  ּכָ ֵהן 

295
ָהִעיָרה רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֶאת  ַלֲהדֹף  ִהְתַחְלנּו  ֵמָאז 

ָהאֹוֵיב.  יסֹות  ּגֵ ֶקֶרב  ּבְ ֶטל  ִמּקֶ ְלֶרַגע  י  ַסְקּתִ ּפָ לֹא 
ה, ַעּתָ ַעד  ֶהם  ּבָ ָיִריִתי  חֹד  י  ֲאֻרּכֵ ים  ִחּצִ מֹוָנה  ׁשְ

ַחִיל. ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ גּוָפם  ּבְ ָעמֹק  ְנעּוִצים  מֹוָנה  ְ ַהּשׁ ְוָכל 
י." ַגְעּתִ ּפָ לֹא  ֹוֶטה  ַהּשׁ ה  ְלּבָ ַהּכַ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ גּופֹו  ּבְ ְוַרק 
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300
ּתֹו. ׁשְ ִמּקַ ר  ּגֵ ׁשִ ֵחץ  ְועֹוד  ָמַתח,  ֶתר  ַהּיֶ ֶאת  ָאַמר, 
ִלְפּגַֹע. ּבֹו  ׁש  ּקֵ ּבִ ְמאֹדֹו  ָכל  ּבְ י  ּכִ ן,  ּוֵ ּכִ ֶהְקטֹור  ֶאל 

ֲחֵזה  ּבַ ָהַאְכָזר  ַהֵחץ  זֹאת  ַחת  ּתַ ּוָפַגע  ֶהְחִטיא,  ַאְך 
ַחת,  ְללֹא  ַהּלֹוֵחם  ָהֶעֶלם  ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ ּגֹוְרִגיְתיֹון, 

ָמּה  ּוׁשְ ַאְיִסיֶמה  ׁשֹוֶכֶנת  ִאּמֹו  ֵמֶרֶחם  ֵהִגיַח 

305
ְזָרָתּה. ּגִ ָהֵאִלים  ְוִכְבנֹות  ַמְרֶאה  ְיַפת  ַקְסְטָיֵניָרה, 

ַאת ִמּפְ רֹאׁשֹו  ֶאת  ין  ְרּכִ ַהּמַ ה  ּנָ ּגִ ּבַ ָרג  ַהּפָ ְבעֹול  ּגִ מֹו  ּכְ
ָאִביב, ּבָ ְך  ּתָ ַהּנִ ָטר  ַהּמָ ְוִטּפֹות  ִרי  ַהּפְ ּכֶֹבד 

ָהָאָרד. ת  ַקְסּדַ ִמּכֶֹבד  ין  ְוִהְרּכִ ה  ִהּטָ הּוא  רֹאׁשֹו  ֶאת 
ָיָרה  ּוְבֶהְקטֹור  ּתֹו  ַקׁשְ ֶאת  ֶטאּוְקרֹוס  ָמַתח  ב  ׁשָ

 310
ָהִאיׁש. ֶאת  ַלֲהרֹג  ְלָבבֹו  ָכל  ּבְ ִנְכַסף  י  ּכִ ַהֵחץ,  ֶאת 

ְרּכֹו, ִמּדַ ַהֵחץ  ֶאת  ֵהִסיט  ָאּפֹולֹו  י  ּכִ ְוֶהְחִטיא  ָחַזר  ׁשּוב 
כֹות  ּמֹוׁשְ ּבַ ָהאֹוֵחז  טֹוֶלמֹוס  ַאְרֶכּפְ ּבְ ַגע  ּפָ ַאְך 

ְטָמה. ַהּפִ ְלַיד  ַצע  ּפָ ָחֵזהּו  ֶאת  ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ז  ְוֶנְחּפָ
ֶרֶגל, י  ַקּלֵ ִכים  ַרּמָ עּו  ִנְרּתְ ָאחֹור  ָהֶרֶכב,  ִמן  ָצַנח 

315
ַיַחד. ם  ּגַ ֶפׁש  ַהּנֶ ִעם  ַרח  ּפָ ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ְואֹונֹו 

ֶנָהגֹו, מֹות  ַעל  ר  ִמְתַיּסֵ ֶהְקטֹור,  ֵלב  ָיגֹון  ּבְ ֶנֱעַטף 
ֵרֵעהּו, ַעל  ֵהֵצר  ׁשֶ ֲהַגם  ֶדה  ּשָׂ ּבַ אֹותֹו  ָנַטׁש  ַאְך 
ַהְרֵחק, לֹא  ַחם  ּלָ ׁשֶ ָאִחיו,  ִרּיֹוֶנס  ֶקּבְ ַעל  ה  ְוִצּוָ

ה.  ֻקּדָ ַלּפְ ָהָאח  ֵסֵרב  לֹא  ַהּסּוִסים.  כֹות  מֹוׁשְ ֶאת  ִלּטֹל 

320
ק, ִזּנֵ ָהָאֶרץ  ֶאל  ֶהְקטֹור  ֲאַזי  ֶהָהדּור  ֵמִרְכּבֹו 

ֵבד  ּכָ ֶסַלע  ֶאֶבן  ֵהִניף  ה,  ֲאֻיּמָ ְזָעָקה  ַלט  ּפָ
ְלָהְרגֹו.  ִלּבֹו  ּבְ אֹוֵמר  ֶטאּוְקרֹוס,  ַעל  ֵער  ְוִהְסּתַ

ְוָנַתן ְוִנְמָהר,  ַמר  ֵחץ  ִלי  ַהּתְ ִמן  ַלף  ׁשָ ְוֶטאּוְקרֹוס 
ַהּבֹוֶהֶקת, ה  ְסּדָ ַהּקַ ּבֹור  ּגִ ֶהְקטֹור,  ַאְך  ֶתר,  ַהּיֶ ַעל 
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325
קֹום ּמָ ּבַ ְכמֹו  ׁשִ ּבְ ָהַלם  ּתֹו,  ַקׁשְ מֹוֵתַח  ֶזה  עֹוד  ּבְ

אר. ְלַצּוָ ָחֶזה  ין  ּבֵ ְפִריד  ַהּמַ ן  ְוַהְמֻסּכָ ִגיַע  ַהּפָ
ְוִנְפַצע,  ע  ִנְפּגַ ֶטאּוְקרֹוס  ֶנת  ּנֶ ּוְמׁשֻ ֵבָדה  ּכְ ֵמֶאֶבן 
ָנַדם.  ד  ַהּיָ ף  ּכַ ֶרק  ּפֶ ת,  ׁשֶ ַהּקֶ ַעל  יָתר  ַהּמֵ ִנְקַרע 

דֹו,  ִמּיָ ָנְפָלה  ת  ׁשֶ ְוַהּקֶ ֶטאּוְקרֹוס  יו  ְרּכָ ּבִ ַעל  ַרע  ּכָ

330
ְוָנַפל ַרע  ּכָ ֶזה  ּוְלֵעת  ָאִחיו,  ֶאת  ָזַכר  ָאַיאס  ַאְך 
ֵמָעָליו.  ֵגן  ַהּמָ ת  ֻחּפַ ֶאת  ַרס  ּפָ ְוֵתֶכף  ֵאָליו  ָחׁש 

ּגּופֹו,  ַעל  רֹוְכִנים  יעּו,  ִהּגִ ַהּטֹוִבים  ֵמֵרָעיו  ֵני  ׁשְ ְוַגם 
ָהֵאִלים. מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאַלְסטֹור  ִעּמֹו  ֶאְכיֹוס,  ן  ּבֶ ֶמִקיְסֶטאּוס 

אּוהּו. ְנׂשָ ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל  ֶנֱאָנק,  ִיּסּוָריו  ּבְ

335
ָרב, ַהּקְ ַלַהט  ֶאת  ית  ִהּצִ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ּוְבֵלב  ֶזאּוס  ב  ׁשָ

ֶהָעמֹק.  ַהֲחִפיר  ּתֹוְך  ֶאל  ָהָאָכִאים  ֶאת  ֵהם  ָהְדפּו 
ּובֹוֵטַח. אֹונֹו  ּבְ ַמְזִהיר  ם,  רֹאׁשָ ּבְ צֹוֵעד  ְוֶהְקטֹור 

ֲאִרי, אֹו  ר  ּבַ ֲחִזיר  ָהרֹוֵדף  ִיד  ַהּצַ ֶלב  ּכֶ מֹו  ּכְ
עֹוָתיו ַמְלּתְ ּבְ ְוקֹוֵרַע  ֶרֶגל  ַקל  ֵמָאחֹור  ב  ְמַזּנֵ

340
ְמָלט,  ַהּנִ נּועֹות  ּתְ ֶאת  ּבֹוֵחן  מֶֹתן,  אֹו  ֲאחֹוַרִים  ת  ּסַ ּפִ
ָער, ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָהָאָכִאים  ּגֹוַרל  ֶאת  ּגֹוֵזר  ֶהְקטֹור  ְך  ּכָ

עֶֹרף.  ּבָ ׁשֶ ִסים  ַהּנָ ין  ִמּבֵ ֲחָלִלים  יל  ּוַמּפִ ַמְכִרית 
ַהֲחִפיר,  ֶאת  ִלְצלַֹח  ָיָדם  ּבְ ָעָלה  ׁשֶ ּוְלַאַחר 

רֹוָיאִנים, ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ִמיֵדי  מֹוָתם  ֶאת  ָמְצאּו  ים  ְוַרּבִ

 345
ּלֹות, ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ִנְקֲהלּו  נֹוס,  ִמּמָ ָעְצרּו 
ָהמֹון  ּבֶ ָיָדיו  ֶאת  יט  ְוהֹוׁשִ ָקָרא  ְלֵרֵעהּו  ְוִאיׁש 
ת. ׁשֶ ְרּגֶ ַהּנִ תֹו  ִפּלָ ּתְ א  ָנׂשָ רֹום  ַהּמָ ֵאֵלי  ל  ּכָ ְוֶאל 

ָאֶרס, ל  ׁשֶ ֵאּלּו  אֹו  ּגֹוְרגֹוָנה  ֵעיֵני  ּכְ ֵעיָניו  ְוֶהְקטֹור 
ָהַרֲעָמה. ִליֵלי  ּכְ סּוָסיו  ִעם  ַסב  ם  ׁשָ ֱאנֹוׁש,  ֵני  ּבְ ְמֵאַרת 
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350
רֹועֹות. ַהּזְ ַצַחת  ֶהָרה  ל  ׁשֶ ְלֵעיֶניָה  לּוי  ּגָ זֹאת  ל  ּכָ

ָאֶתָנה: ֶאל  ָנף  ּכָ ַעל  ָבָרּה  ּדְ ָחה  ּלְ ׁשִ ַרֲחֶמיָה,  ִנְכָמִרים 
ֵנֵצא לֹא  ְוִכי  ָהֵאִגיס,  חֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ת  ּבַ ָלנּו,  "אֹוי 

ֵהן  י  ּכִ ָנִאים?  ַהּדָ ְלֶעְזַרת  ַאֲחרֹון  ֶרַגע  ּבְ ְולּו 
ִלְכָלָיה, ּגֹוָרָלם  ֵזַרת  ּגְ ֶהם  ּבָ ֶמת  ִמְתַקּיֶ זֹאת  ּבָ

355
ִריָאמֹוס. ּפְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  ְוָיִחיד,  ֶאָחד  ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ זֹאת  ְוָכל 

ֶחֶרב."  ְלִפי  ֶהם  ּבָ ְוקֹוֵטל  ֵטרּוף  ַעד  ֲחָמתֹו  ָתה  ִנּצְ
יָבה: ֵהׁשִ זֹאת  ָהֵאָלה  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ט  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה 

ָבר ִמּכְ ֶזה  ָהיּו  יו  ְוַחּיָ ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ אֹונֹו  "ָאֵכן, 
ָהַאְרִגיִבים, ִמיֵדי  ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ַאְרצֹו  ּבְ ִלים  ּכָ

360
ִלּבֹו,  ּבְ ָרעֹות  ַאְך  ַהחֹוֵרׁש  ָהַאְכָזר  ָאִבי  ְואּוָלם 

הֹוֵפְך.  יֶהן  ּפִ ְוַעל  ְלַאל  ם  ׂשָ ֲעצֹוַתי  ל  ּכָ ֶאת  עֶֹרף.  ה  ְקׁשֵ
ֲחָלָציו  יֹוֵצא  ֶאת  ָהֵכיַצד  זֹוֵכר  ֵאיֶנּנּו  ָלֶבַטח 

ּבֹו.  ר  ְתַעּמֵ ַהּמִ ֶאּוִריְסֶתאּוס  ד  ִמּיַ י  ְלּתִ ִהּצַ ַעם  ּפַ לֹא 
ַמִים ָ ַהּשׁ ֵני  ּפְ ֶאל  ְמָעתֹו  ּדִ יל  ִהּזִ ֶהַרְקֶלס  ּוְלֵעת 

365
ַעל. ִמּמַ לֹו  ְלָהִביא  ָמזֹור  ֶזאּוס  אֹוִתי  ר  ּגֵ ְמׁשַ ָהָיה 

ּבּוי, ַהּנִ ָחְכַמת  ִמּכַֹח  זֹאת  ל  ּכָ ָלַדַעת  י  ָיכְֹלּתִ לּו 
ָלֶרֶדת  ָהֶדס  ֶאל  ֶהַרְקֶלס  ֶאת  ה  ִצּוָ ֶאּוִריְסֶתאּוס  ּבֹו  ּיֹום  ּבַ

ֹוֵמר, ַהּשׁ רּוס  ֶקְרּבֶ ֶאת  ֶאֶרּבּוס  ֵמאֶֹפל  ץ  ּוְלַחּלֵ
ֵמיָמיו. ֶאת  ֹוֵפְך  ַהּשׁ ִטיְקס  ַהּסְ צּוַלת  ִמּמְ ב  ׁשָ עֹוד  הּוא  ָהָיה  לֹא 

370
רֹאׁשֹו,  ֶאת  ין  ַמְרּכִ ִטיס  ּתֶ מּול  ֶזאּוס,  אֹוִתי  ׂשֹוֵנא  ה  ַעּתָ

ָיָדּה  ּבְ ַסְנֵטרֹו  ֶאת  ֶפת  ּוְמַלּטֶ יו  ְרּכָ ּבִ ֶקת  ַהּנֹוׁשֶ
בֹודֹו. ּכְ ֶאת  ֶהָעִרים  ַמְחִריב  ְלָאִכיֶלס  יב  ָיׁשִ ְלַמַען 

ט.  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ תֹו  ֶחְמּדָ ִלי  ְוִיְקָרא  ָיבֹוא  יֹום  עֹוד  ַאְך 
ְרָסה,  ַהּפַ ְזִריֵזי  סּוַסִיְך  ֶאת  ִלְרּתֹם  ָלנּו  ְצִאי  ה  ְוַעּתָ
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 375
ָהֵאִגיס,  ֶאת  ַהחֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאל  ָאנִֹכי  ְוֵאֵלְך 

ֲאִני  ָלַדַעת  ֵאָבה  ּתְ ס.  ּנֵ ֲאׁשַ ָמְתַני  ַלח  ֶ ּשׁ ּבַ
ַהּבֹוֶהֶקת ה  ְסּדָ ַהּקַ חֹוֵבׁש  ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  ֵלב  יַצד  ּכֵ

ְקָרב.  ֵדה  ׂשְ ּבִ ִיְרֶאה  ינּו  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִקְרּבֹו  ּבְ ִיְתרֹוֵנן 
גּוָפם  ּבְ ִיְהיּו  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַחְלֵלי  ים  ַרּבִ י  ּכִ ַיַען 

380
ָהָאָכִאים." ְסִפינֹות  ְלַצד  ְועֹופֹות  ִלְכָלִבים  ַמֲאָכל 
רֹועֹות ַהּזְ ְצחֹוַרת  ָהֵאָלה  ְוֶהָרה  ָרה,  ּבְ ּדִ ָאֶתָנה  ְך  ּכָ
ְזֶהֶבת, ַהּמֻ ּה  ְבּתָ ְלֶמְרּכַ סּוֶסיָה  ֶאת  ִלְרּתֹם  ִמֲהָרה 

ָהֵאִלים. ְבנֹות  ּבִ ִכיָרה  ַהּבְ ָהָרם,  ְקרֹונֹוס  ת  ּבַ ֶהָרה  זֹו 
ָאִביָה ית  ּבֵ ַסף  ַעל  ָהֵאִגיס,  חֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ת  ּבַ ְוָאֶתָנה 

385
ּוְמפֶֹאֶרת, ה  ַרּכָ ָוִנים,  ַהּגְ ת  ַרּבַ ּה  ְנּתָ ּתָ ּכֻ יָלה  ִ ַמּשׁ

יָה ְחּתֶ ּתַ ת  ְולֹוֶבׁשֶ ֶמת,  ְמֻרּקֶ ָיֶדיָה  ּבְ א  ְלֵעּלָ
ְוָעֶליָה ֶהָעִבים,  לֹוֵכד  ָאִביָה  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ִליָמתֹו  ּגְ
ָמעֹות. ַהּדְ ִלְקַרב  ַלח  ׁשֶ ְונֹוֶטֶלת  ֲחגֹור  ת  חֹוֶבׁשֶ

ְזִהיר,  ַהּמַ ּה  ְלִרְכּבָ ְוָעְלָתה  ֵהִריָמה  ָהֶרֶגל  ֶאת  ֲאַזי 

390
ָמם ּדָ יָזה  ִהּקִ ּבֹו  ָיָדּה,  ּבְ ְוָכֵבד  יר  ּבִ ּכַ רַֹמח 

ֲחָמָתּה. ָעָליו  ָכה  ּתְ ּנִ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ים,  ַרּבִ ַחִיל  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ
ֵמַעְצָמם ַהּסּוִסים,  ֵני  ׁשְ ּבִ ִהְצִליָפה  ֶהָרה  ֶזת  ֶנְחּפֶ

ַההֹורֹות יֵדי  ּבִ מּוִרים  ְ ַהּשׁ ַמִים  ָ ַהּשׁ ֲעֵרי  ׁשַ חּו  ִנְפּתְ
ּלֹו, ּכֻ ָהָרִקיַע  ְוֶאת  ָהאֹוִליְמּפּוס  ְמרֹום  ֶאת  ַהּנֹוְצרֹות 

395
ָעָנן. אֶֹפל  ּבְ ִלְסּגֹר  אֹו  ִלְפּתַֹח  ַער  ַ ַהּשׁ ֶאת  ָיָדן  ּבְ

ְקרֹונֹוס. ן  ּבֶ ֶאל  סּוֵסיֶהן  ֶאת  נֹוֲהגֹות  ָהֵאלֹות,  ֲהרּו  ּדָ
ֲחָמתֹו, ָתה  ְוִנּצְ ָהָאב,  ֶזאּוס  אֹוָתן  ָרָאה  ֵמִאיָדה 

ֶרֶגל,  ת  ְוַקּלַ ָהֲאָברֹות  ת  ְזֻהּבַ ָקָרא,  ְלִאיִריס 
ֵאַלי ֵעְזָנה  ּתָ ל  ּבַ אֹוָתן,  יִבי  ָהׁשִ "ְלִכי  ָלּה:  אֹוֵמר 
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400
ְהֶיה. ּתִ לֹא  ָנָאה  יֵנינּו  ּבֵ ָפַתִים  ַהּשְׂ ְגַרת  ּתִ י  ּכִ ָלבֹוא, 

ם. ֲאַקּיֵ ְך  ֶהְמׁשֵ ּבַ ֲאָבל  ֶהן,  ּבָ ַאְתִריַע  ַרק  ה  ַעּתָ
ָהְרתּוִמים,  ַהּסּוִסים  ְרסֹות  ּפַ ֶאת  יׁש  ַאּתִ ׁשֶ ִאְמִרי 
ִליְך.  ַאׁשְ ָלָאֶרץ  ְואֹוָתן  ן  ִרְכּבָ ֶאת  ץ  ֲאַנּתֵ ִלְגָזִרים 

ּתּוַכְלָנה לֹא  א  ְלַרּפֵ ִנים  ׁשָ ר  ֶעׂשֶ ץ  ִמּקֵ ֲאִפּלּו 

איריס.  ֶרֶגל".  ת  ְוַקּלַ ָהֲאָברֹות  ת  ְזֻהּבַ ָקָרא,  "ְלִאיִריס 
לפנה"ס. החמישית  המאה  יווני,  כד  ציור 
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405
ֲאחֹוֵלל. ָרִקים  ַהּבְ ֵאׁש  ּבְ ׁשֶ גּוָפן  ּבְ ָצִעים  ַהּפְ ל  ּכָ ֶאת 

ֶבת ּצֶ ַהּנִ ט  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ַהּיֹום  ֶאת  ְזּכֹר  ּתִ ֵהיֵטב 
ף, ֶאְתַאּנֵ חֹות  ּפָ ֶהָרה  ּבְ ְואּוָלם  ָרב.  ַלּקְ ָאִביָה  מּול 

ֵזרֹוַתי." ּגְ ל  ּכָ ֶאת  ל  ְלַסּכֵ ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ִמיד  ִמּתָ זֹו  ֵהן  י  ּכִ
ָבָריו. ּדְ ֶאת  ִלְמסֹר  ָטָסה  רּוַח  ּכְ ְוִאיִריס  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

410
ָהאֹוִליְמּפּוס,  ְמרֹוֵמי  ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ נֹוֶסֶקת  ִאיָדה  ֵמַהר 

ָהְרָכִסים  ה  ְמֻרּבֵ אֹוִליְמּפּוס  ּבָ ִראׁשֹון  ַער  ׁשַ ּבְ ּוְכָבר 
ֶזאּוס: ַבר  ּדְ ֶאת  ּוָמְסָרה  יֶהן,  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ָעְצָרה  ֵאלֹות,  ּבָ ה  ְגׁשָ ּפָ

ִנְטְרָפה? ֶכן  ְעּתְ ּדַ ְוִכי  זֹות,  ֶנְחּפָ ן  ַאּתֶ ֶזה  "ְלָאן 
ָהַאְרִגיִבים. ְלֶעְזַרת  ָלֵצאת  ֲעֵליֶכן  אֹוֵסר  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ

 415
ם. ְיַקּיֵ ְך  ֶהְמׁשֵ ּבַ ֲאָבל  ֶכן,  ּבָ ַמְתִריַע  ַרק  ה  ַעּתָ

ָהְרתּוִמים,  ַהּסּוִסים  ְרסֹות  ּפַ ֶאת  יׁש  ּתִ ּיַ ׁשֶ ָאַמר 
ִליְך.  ַיׁשְ ָלָאֶרץ  ְוֶאְתֶכן  ץ  ְיַנּתֵ ֶכן  ִרְכּבְ ִלְגָזִרים 
ּתּוַכְלָנה לֹא  א  ְלַרּפֵ ים  ּנִ ׁשֶ ר  ֶעׂשֶ ץ  ִמּקֵ ֲאִפּלּו 

ְיחֹוֵלל. ָרִקים  ַהּבְ ֵאׁש  ּבְ ׁשֶ גּוְפֶכן  ּבְ ָצִעים  ַהּפְ ל  ּכָ ֶאת 

420
ֶבת ּצֶ ַהּנִ ט  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ַהּיֹום  ֶאת  ְזּכֹר  ּתִ ֵהיֵטב 

ף, ִיְתַאּנֵ חֹות  ּפָ ֶהָרה  ּבְ ְואּוָלם  ָרב.  ַלּקְ ָאִביָה  מּול 
ל. ְלַסּכֵ ֵזרֹוָתיו  ּגְ ֶאת  ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ִמיד  ִמּתָ זֹו  ֵהן  י  ּכִ
ְך  ִלּבֵ ַיְרִהיב  ַהֻאְמָנם  ֶפת,  ְמֻחּצֶ ה  ְלּבָ ּכַ  , ַאּתְ ֲאָבל 

ְקרֹונֹוס?" ן  ּבֶ ֶזאּוס  ַעל  ְלָהִרים  דֹוָלה  ַהּגְ ֲחִניֵתְך  חֹד  ֶאת 

425
ָהַרְגַלִים. ת  ַקּלַ ִאיִריס  ה  ְוֵאיֶנּנָ ְרָחה  ּפָ ָאְמָרה, 

יָדה: ִהּגִ ּוְדָבֶריָה  ָחְזָרה  ָאֶתָנה  ַלס  ּפָ ֶאל  ֶהָרה  ַאְך 
אּוָלם  ָהֵאִגיס,  חֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ת  ּבַ ינּו,  ּתֵ ִלׁשְ "ֲאבֹוי 

מּוָתה. ּתְ ֵני  ּבְ יל  ְלַהּצִ ֵדי  ּכְ ֶזאּוס  ִעם  ֶקִרי  ּבְ ֵאֵלְך  לֹא 
ְוִיְחֶיה, רֹד  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ִמי  ְוֵיׁש  מֹותֹו,  ֶאת  ְמָצא  ּיִ ׁשֶ ִמי  ֵיׁש 
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430
ִלּבֹו, ּבְ ִיְגמֹר  ְוֶזאּוס  ַהּגֹוָרל.  ֵזַרת  ּגְ י  ּפִ ַעל  זֹאת 

ָנִאים." ְוַהּדָ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ט  ּפַ ִמׁשְ ֶאת  ֶחְפצֹו  ּכְ ְוַיְחרֹץ 
ְלָאחֹור.  סֹוְבָבה  ְרָסה  ַהּפַ ְזִריֵזי  ְוסּוֶסיָה  ָאְמָרה 
ֵאר, ַהּפְ ַרֲעַמת  סּוֵסי  ֶאת  ֲאַזי  ירּו  ִהּתִ ַההֹורֹות 

רֹוְסָיה,  ָהַאְמּבְ ֲאבּוֵסי  ְלַצד  ָכה  ּמֹוׁשְ ּבַ אֹוָתם  רּו  ָקׁשְ

435
ִעינּו.  ִהׁשְ ָהֶרֶכב  ֶאת  ּבֹוֲהִקים  ִקירֹות  י  ּוְלִצּדֵ
ָהֵאִלים  ַאר  ׁשְ ֶקֶרב  ּבְ ָהֵאלֹות  ְמקֹוָמן  ְפסּו  ּתָ

ְכֵאב. ּבִ ר  ִמְתַיּסֵ ן  ְוִלּבָ ָהב,  ַהּזָ ס  ּכֵ י  ּבֵ ּגַ ַעל 
ָהאֹוַפן  ֲהדּור  ִרְכּבֹו  ּבְ ָהָאב  ֶזאּוס  ִאיָדה  ֵמַהר 

אֹוִליְמּפּוס. ּבָ ָהֵאִלים  ְקַהל  ֶאל  א  ּבָ סּוָסיו,  ּבְ ַמְצִליף 

 440
יר,  ְלַהּתִ ָכיו  ַרּמָ ָחׁש  ַהּנֹוָדע  ֵבל  ַהּתֵ ּוַמְרִעיׁש 

ַבד.  ּבְ הּו  ְוִכּסָ ָהֶרֶכב  ֶאת  ֶהֱעִמיד  ָמה  ּבָ ַעל 
ָהב, ַהּזָ ס  ּכֵ ֶאל  ָנה  ּפָ קֹולֹו  ּבְ ְרִעים  ַהּמַ ְוֶזאּוס 

ַחת. ִמּתַ ָהאֹוִליְמּפּוס  ְוָרַעׁש  ְמקֹומֹו  ִלְתּפֹס  ָצַעד 
ְוֶהָרה. ָאֶתָנה  ֵהֵסּבּו  ַהְרֵחק  ּנּו  ּוִמּמֶ ָדד  ּבָ

445
ָבר. ּדָ ָאלּוהּו  ׁשְ ְולֹא  ה  ִמּלָ יֶהן  ִמּפִ הֹוִציאּו  לֹא 

ֲאֵליֶהן: ּוָפָנה  ִלּבֹו  ּבְ ַהּכֹל  ֶאת  ָיַדע  הּוא  ַאְך 
ֶנֱעַכר? ְלַבְבֶכן  ְוֶהָרה,  ָאֶתָנה  ה,  ּזֶ ַמה  "ַעל 
יר ָלַאּבִ ה  ִהּלָ ּתְ ִביא  ַהּמֵ ָרב  ּקְ ּבַ ִנְלֵאיֶתן  ְוִכי 

ֶכן? ַנְפׁשְ נּוֵאי  ׂשְ ְטרֹוָיה  ְבֵני  ּבִ ּמֹות  ׁשַ יֶתן  ֲעׂשִ ְלֵעת 

450
ֵאיָתנֹות,  ָיַדי  ְוִכי  ּכִֹחי,  הּוא  ַרב  ָמה  ַדְעָנה  ּתֵ ֵהן 

ָהאֹוִליְמּפּוס. ֵאֵלי  ל  ּכָ יּוְכלּו  לֹא  ּנֹות  ְלׁשַ ֶחְפִצי  ְוֶאת 
ְזָועֹוֶתיָה  ל  ּכָ ַעל  ִמְלָחָמה  ֵעיֵניֶכן  ָראּו  ֶטֶרם  ּבְ ַאְך 

ֶאה. ַהּנָ ּגּוְפֶכן  ֵאיְבֵרי  ַחד  ּפַ ֵמרֹב  ִנְרֲעדּו  ּוְכָבר 
ם. ֲאַקּיֵ ִמיד  ּתָ ֵהן  ִאּיּוַמי  ְוֶאת  ֶכן,  ּבָ ִהְתֵריִתי  י  ּכִ
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455
בֹות ׁשָ ֲהִייֶתן  לֹא  ְלעֹוָלם  ֶכן,  ִרְכּבְ ָבָרק  ּבְ יִתי  ִהּכֵ לּו 

ָהאֹוִליְמּפּוס."  ְמרֹום  ּבִ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ּכֹן  ִלׁשְ
זֹו ְלַצד  זֹו  בֹות  ַהּיֹוׁשְ ְוֶהָרה  ְוָאֶתָנה  ָאַמר,  ְך  ּכָ

ָהֵכיַצד  ן  ִלּבָ ּבְ זֹוְממֹות  יֵניֶהן,  ּבֵ ַבר־ָמה  ּדְ ִמְלְמלּו 
ַמִים  יָה  ּפִ ָאה  ִמּלְ ְוָאֶתָנה  ְטרֹוָיה.  ֵני  ּבְ ֶאת  ְלַהְכִחיד 

460
ִחית.  ְלַהׁשְ ֲחָמָתּה  ֲעָרה  ּבָ ָהָאב  ֶזאּוס  ַעל  ׁשֶ ֲהַגם 

ּה,  ִקְרּבָ ּבְ ֲחרֹוָנּה  ֶאת  עֹוד  ָעְצָרה  ּלֹא  ׁשֶ ְוֶהָרה, 
זֹאת? ּבָ ָלנּו  ָאַמְרּתָ  ָמה  ַאְכָזר,  ְקרֹונֹוס  ן  "ּבֶ לֹו:  ָאְמָרה 

אֹוְנָך. הּוא  ָכְך  ּבְ ַמה  ּלֹא  ׁשֶ יֹוְדִעים  נּו  ּלָ ּכֻ ֵהיֵטב  ֵהן 
ָנִאים ַהּדָ יסֹות  ּגֵ ַעל  ַרֲחֵמינּו  ִנְכְמרּו  ְוָאְמָנם 

465
, ָחַרְצּתָ ֶות  ַלּמָ ּגֹוָרָלם  ַזַעְמָך  ֲחַמת  ּבַ ר  ֲאׁשֶ

ָרב ּקְ ּבַ ֶחְלֵקנּו  ִנּטֹל  לֹא  ֲאַזי  הּוא,  ֶחְפְצָך  ִאם  ַאְך 
ְלַבל ָלַאְרִגיִבים,  ֵעצֹות  ל  ׁשֶ ן  ַמּתָ ּבְ ק  ּפֵ ְוִנְסּתַ
ֲחָלִלים." ם  ּלָ ּכֻ לּו  ִיּפְ ה  ָהַעּזָ ְנָאְתָך  ׂשִ ְרדּוֵפי 

ֵלאמֹר: ָלּה  יב  ֵהׁשִ ָבֶריָה  ּדְ ַעל  ֶהָעִבים  ס  ְמַכּנֵ ֶזאּוס 

470
ְרצֹוֵנְך,  ָאֵכן  ֶזהּו  ִאם  ָהֵעיַנִים,  ִליַלת  ּכְ "ֶהָרה 

ְקרֹונֹוס ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ֵבד  ַהּכָ ַזֲעמֹו  ָהֵכיַצד  ְרִאי  ּתִ ָמָחר 
ָהַאְרִגיִבים.  יסֹות  ּגֵ ַעל  מֹוִריד  ְרָענּות  ּפֻ ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ַאף 

ר ֲאׁשֶ ַעד  ָרב  ַהּקְ ִמן  ל  ֶיְחּדַ לֹא  ָהאֹוִנים  ַרב  ֶהְקטֹור  י  ּכִ זֹאת 
ְסִפינֹוָתיו, ין  ִמּבֵ ָיקּום  ָהַרְגַלִים  ַקל  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ

475
ִפינֹות  ַהּסְ ֵתי  ַיְרּכְ ּבְ ֵיְצאּו  ָבאֹות  ַהּצְ ֵני  ׁשְ ּבֹו  ּיֹום  ּבַ

ם.  ּדָ ּוְצֵמא  ַרֲחִמים  ֲחַסר  ִלְקָרב  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶגר  ּפֶ ַעל 
ֲחרֹוֵנְך. ְך  ִנּתָ ִאם  ִהיא  ְוַאַחת  ַהּגֹוָרל,  ַזר  ּגָ ְך  ּכָ

בֹוִאי, ּתָ ְוָהָאֶרץ  ם  ַהּיָ ֵתי  ַיְרּכְ ֶאל  ַוֲאִפּלּו 
עֹוד  לֹא  ָנם,  ּכָ ִמׁשְ ֶאת  ּוְקרֹונֹוס  טֹוס  ָיּפֶ ָקְבעּו  ם  ׁשָ
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480
אֶֹפל  ּבְ יֹוְדִעים  לֹא  ְריֹון,  ִהיּפֶ ֶהְליֹוס  יו  ִמּזִ ֶנֱהִנים 

ְנָפׁשֹות.  ה  ּוְמַחּיֶ ַרֲעָנן  רּוַח  ב  ַ ַמּשׁ ְרָטרֹוס  ַהּטַ
הֹום, ּתְ ּבַ ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶאל  ְך,  ַדְרּכֵ ּבְ ּתֹוָעה   , ְעּתְ ִהּגַ ֲאִפּלּו 

ל." ָמׁשָ ֵאין  ֵתְך  ְלֻחְצּפָ י  ּכִ ִני  ׁשֵ ְיַרּגְ לֹא  ַזֲעֵמְך 
ַמִים.  יָה  ּפִ ָאה  ִמּלְ רֹועֹות  ַהּזְ ְצחֹוַרת  ְוֶהָרה  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

485
ָהאֹוְקָינֹוס,  הֹום  ּתְ ֶאל  ָצְלָלה  ֲאַזי  ֶהְליֹוס  ֶבת  ֶמְרּכֶ

ִנְפַרס,  ְיָלה  ַהּלַ אֶֹפל  ָגן  ַהּדָ נּוַבת  ּתְ ֶאֶרץ  ְוַעל 
ָהָאָכִאים,  ְמַחת  ְלׂשִ ַאְך  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ רּוָחם  ְלמֹוַרת 

ְלבֹואֹו. ָתם  ִפּלָ ּתְ אּו  ָנׂשְ ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ָ ּשׁ ׁשֶ ִמי 
ס, ּנֵ ּכִ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֶאת  ַלֲעֶצֶרת  ָהָרם  ֶהְקטֹור  ֲאַזי 

490
סֹוֵאן, ַנַחל  ְלחֹוף  ָאחֹור  ָהָאָכִאים  ִפינֹות  ִמּסְ יָגם  ַמּסִ

ֲחָלִלים.  ְגֵרי  ִמּפִ ָנִקי  ֵרַע,  ּתָ ִהׂשְ ָרָחב  ֶדה  ׂשָ ם  ׁשָ
י ּכִ ַיַען  ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ ם  ֵמִרְכּבָ קּו  ִזּנְ ָלָאֶרץ 

ֶזאּוס. ֶנֶפׁש  ֲאהּוב  ָהָרם,  ֶהְקטֹור  ַבר  ּדְ ֶאת  מַֹע  ִלׁשְ ׁשּו  ּקְ ּבִ
ַלח. ֶ ַהּשׁ אֶֹרְך  ֵרה  ַאַחת־ֶעׂשְ ַאּמֹות  ָנַטל,  רַֹמח  ֶזה 

495
ִביבֹו, ִמּסְ ז  ַהּפָ ַעת  ְוַטּבַ ָהָאָרד  חֹד  ִהְבִריקּו 

ֵלאמֹר: ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶאל  ָנה  ּפָ ִנְסָמְך,  רַֹמח  ַעל  וֶהְקטֹור, 
יבּו. ַהְקׁשִ ִריֵתנּו,  ּבְ ֵני  ּבְ ם,  ְוַאּתֶ ְטרֹוָיאִנים  ְרָדִנים,  "ּדַ

ְלַהְכִרית,  ְסִפינֹוֵתיֶהם  ְוֶאת  ָהָאָכִאים  ֶאת  יִתי  ִקּוִ
ֶבת.  ֶ ְמַנּשׁ ַצְפִריר  רּוַח  ּה  ּבָ ָנׁשּוב,  ְלִאיְליֹון  ֶטֶרם  ּבְ זֹאת 

500
ר ֲאׁשֶ ָהאֶֹפל  ֶזה  ְוָהָיה  ָיַרד,  ַלְיָלה  ה  ִהּנֵ ְואּוָלם 

ִפינֹות.  ַהּסְ ֶאת  יַע  ְוהֹוׁשִ יל,  ִהּצִ ָהַאְרִגיִבים  ֶאת 
מַֹע,  ִלׁשְ ְיָלה  ַהּלַ ַכת  ְלֶחׁשְ מּוָטל  ָעֵלינּו  ם  ּגַ ה  ַעּתָ ַאְך 

ָהַרֲעָמה  ֲהדּוֵרי  ּוִמּסּוֵסינּו  ִלְסעֹד,  ֶבת  ָלׁשֶ
ָהֵאבּוס. ְמלֹוא  ְמזֹוָנם  ֶאת  ן  ְוִנּתֵ ִרְתָמָתם  יר  ַנּתִ
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505
ָהִעיר, ִמן  ָוִרים  ׁשְ ְמֵהָרה  ּבִ ְוָהִביאּו  ֵאפֹוא  קּומּו 

ֱאנֹוׁש. ֵני  ּבְ ֵלב  ַח  ּמֵ ַהְמׂשַ ַבׁש  ּדְ ְוֵיין  ֲאבּוִסים  צֹאן  ֵני  ּבְ
ִלְמדּוָרה,  ֵעִצים  ַפע  ׁשֶ ְוַגם  יֶכם,  ּתֵ ִמּבָ ְוֶלֶחם 

זֹוַרַחת, ֶאאֹוס  ֶטֶרם  ּבְ ְיָלה,  ַהּלַ ל  ּכָ נּוַכל  ְלַמַען 
ֲעֶלה, ּתַ רֹום  ַלּמָ ן  ַהְבּתָ ּלַ ׁשֶ ְמדּורֹות  ְלַהְדִליק 

 510
ם ַנְפׁשָ ֶאת  ט  ְלַמּלֵ ׁשּו  ְיַבּקְ ַלִיל  ַכת  ֶחׁשְ ְכסּות  ּבִ ן  ּפֶ

ָהָרָחב, ם  ַהּיָ י  ּלֵ ּגַ ַעל  ָער,  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָהָאָכִאים 
ַמֲאָבק. ּוְללֹא  ָנֵקל  ּבְ ִפינֹות  ַלּסְ ַיֲעלּו  ּוְלַבל 

ֵביָתם ּבְ ְצֵעיֶהם  ּפִ ַרב  ְזַמן  עֹוד  ׁשּו  ַיְחּבְ ים  ַרּבִ ְלַמַען 
רֹוָיאִנים  ַהּטְ ד  ִמּיַ מּוָטל  ֵמרַֹמח  אֹו  ֵחץ  ל  ׁשֶ ִגיָעה  ִמּפְ

 515
ֲאֵחִרים  ֲהלּו  ִיּבָ ְך  ּכָ ּפּון.  ַלּסִ ִקים  ְמַזּנְ עֹוָדם  ּבְ

ַהּסּוִסים.  ֵני  ְמַרּסְ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ מּול  ָחְרָמה  ְלִמְלֶחֶמת  ָלֵצאת 
ַיְכִריזּו ָהִעיר  חּוצֹות  ּבְ ֶזאּוס,  יֵרי  ַיּקִ ִרים  ְלּדָ ּבַ ֵיְצאּו 

ָערֹו ׂשְ ּבִ ָזְרָקה  יָבה  ּשֵׂ ׁשֶ ָזֵקן  ְוַעד  ַער  ִמּנַ י  ּכִ
ֵאִלים, נּוָה  ּבָ ׁשֶ ַהחֹוָמה  ִמְבְצֵרי  ְלַצד  בּו  ִיְתַיּצְ

520
ְמדּוָרה,  יָתּה  ּבֵ ֲחַצר  ּבַ ית  ּצִ ּתַ ְטרֹוָיה  ת  ֵאׁשֶ ְוָכל 

ָהאֹוֵיב  ן  ּנֵ ִיְסּתַ ְלַבל  ֲעמֹד  ּתַ ָמר  ׁשְ ַהּמִ ְוַעל 
ְקָרב. ֵדה  ִלׂשְ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ָיסֹות  ִמּגְ ָהֵריָקה  ָהִעיר  ֶאל 

ְוָכזֹאת ֲאֵליֶכם,  ָבִרי  ּדְ ָבב,  ַהּלֵ ָרֵמי  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶזה, 
ו. ְלַעְכׁשָ ָבר  ַהּדָ ְוטֹוב  ָנכֹון  י  ּכִ ְוִיְהֶיה  ָיקּום 

 525
ַהּסּוִסים  ֵני  ְמַרּסְ ְטרֹוָיה  ִלְבֵני  ְזַרח,  ּתִ ֶאאֹוס  ֵעת  ּוָמָחר, 
ִתי ִפּלָ ּתְ ָהֵאִלים  ַאר  ּוׁשְ ֶזאּוס  ֶאל  י  ּכִ ָבַרי,  ּדְ ַעל  אֹוִסיף 

ֵמַאְרֵצנּו, ָלִבים  ַהּכְ ֶאת  ְלָגֵרׁש  ְמָנת  ַעל  א  ֶאּשָׂ
חֹרֹות.  ְ ַהּשׁ ֳאִנּיֹות  ּבָ ֵהִביאּו  ֶקָרה  נֹות  ּבְ ׁשֶ ָלִבים  ַהּכְ

ַנְפׁשֹוֵתינּו,  ַמר  ִמׁשְ ַעל  ַנֲעמֹד  ה  ַהּזֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ ַאְך 
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 530
ַנְחּגֹר, ֵקנּו  ְוִנׁשְ ָנׁשּוב  ְזַרח,  ּתִ ֶאאֹוס  ֵעת  ּוָמָחר, 

ָחְרָמה, ְלִמְלֶחֶמת  ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ין  ּבֵ ְוֵנֵצא 
ָהַעז,  ֶבר  ַהּגֶ יֹוֶמֶדס  ּדְ ִטיֶדאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִאם  ְוֵאַדע 

רַֹמח  ּבָ אֹו  ַהחֹוָמה,  ֶאל  יֵגִני  ַיּסִ ִפינֹות  ַהּסְ ִמן 
ָדם. ּבְ ַהּקֹוֵלַח  ָללֹו  ׁשְ ֶאת  ֶאּטֹל  הּו,  ַאּכֵ ֶות  ַלּמָ

535
ֻחּדֹו מּול  ַלֲעמֹד  כֹול  ַהּיָ הּוא  ֵלב  ַעז  ִאם  ֵיַדע  ָמָחר 

זֹאת ִעם  ּדֹוַמִני  ַאְך  גּופֹו.  ּבְ ִליְך  ַאׁשְ ָהרַֹמח  ל  ׁשֶ
ֶמׁש ֶ ַהּשׁ ְזרַֹח  ּבִ ִלּפֹל  ָהִראׁשֹוִנים  ין  ּבֵ ִיְהֶיה  י  ּכִ

י  ַמֲעׂשַ ְזכּות  ּבִ לּו  ֲאָהּה,  מּוָטִלים.  ְסִביבֹו  ְוֵרָעיו 
ְלָיִמים, ָצִעיר  ְוָלֶנַצח  ָהִייִתי  ַאְלָמֶות  ן  ּבֶ

540
ָבר ַהּדָ ִאי  ַוּדָ ַאְך  לּו  ְוָאּפֹולֹו.  ַנֲעָרץ  ָאֶתָנה  ּכְ

ָהַאְרִגיִבים." י  ָראׁשֵ ַעל  ָאִביא  ׁשֶ ָהָאסֹון  ִאי  ּדָ ּוַ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
קֹול. ּבְ ֵהִריעּו  ִלְדָבָריו  ְטרֹוָיה  ּוְבֵני  ר,  ּבֵ ּדִ ֶהְקטֹור  ְך  ּכָ

ְרָתמֹות, ֵהִסירּו  ָעה  ַהּזֵ טּוֵפי  ׁשְ סּוֵסיֶהם  ב  ִמּגַ
ַהּטֹוָבה.  ְבּתֹו  ֶמְרּכַ ְלַצד  סּוסֹו  ִאיׁש  ר  ָקׁשַ ּוַבֶחֶבל 

 545
ָהִעיר, ִמן  ָוִרים  ׁשְ ְמֵהָרה  ּבִ ְוֵהִביאּו  ֵאפֹוא  ָקמּו 

ֱאנֹוׁש. ֵני  ּבְ ֵלב  ַח  ּמֵ ַהְמׂשַ ַבׁש  ּדְ ְוֵיין  ֲאבּוִסים  צֹאן  ֵני  ּבְ
ִלְמדּוָרה.  ֵעִצים  ַפע  ׁשֶ ְוַגם  יֶהם,  ּתֵ ִמּבָ ְוֶלֶחם 
ָהַאְלָמֶות,  ִלְבֵני  ְלַהְקִריב  ה  ֶהָקטֹוְמּבָ ּוִמֲהרּו 

ַמִים. ָ ַלּשׁ ן  ָעׁשָ ּבְ ָעָלה  ִניחֹוַח  ֵאד  יׁשֹור  ַהּמִ ּוִמן 

550
ַבח ַהּזֶ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ֵסְרבּו  רּוִכים  ַהּבְ רֹום  ַהּמָ ֵאֵלי  ַאְך 

ַעּמֹו ְוֶאת  ִריָאמֹוס  ּפְ ֶאת  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ִאיְליֹון  ֶאת  י  ּכִ
ְנָאה.  ַהּשִׂ ְכִלית  ּתַ ֵהם  ְנאּו  ׂשָ ְלָהִטיל  ֲחִנית  יִטיב  ַהּמֵ

ְיָלה ַהּלַ ל  ּכָ חֹוְגִגים  בּו  ָיׁשְ ם  ִלּבָ אֶֹמץ  ּבְ ְוֵאּלּו 
ַהר ַהּסַ ְסִביב  ּכֹוָכִבים  מֹו  ּכְ ַהּדֹוְלקֹות.  דּורֹות  ַהּמְ ְלַצד 
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555
ֶהָחָלל  ּדֹוֵמם  ְלֵעת  סּוף  ַהּכָ אֹורֹו  ֶאת  ַהּזֹוֶרה 

ַמִים ָ ַהּשׁ ְרֵמי  ּגַ ּוְבבַֹהק  ב,  ֵ ְלַנּשׁ רּוחֹות  ְלָנה  ְוֶתְחּדַ
ָבעֹות,  ְוַהּגְ ֶהָהִרים  יֵאי  ׂשִ ָהרֹוֶאה  ְלֵעין  ּבֹוְלִטים 

רֹום  ַהּמָ ּכֹוְכֵבי  ִתים  ִנּצָ ָהָרִקיַע  ּוְבֶמְרֲחֵבי 
ָאחּו, ּבָ ָהֵעֶדר  רֹוֵעה  ל  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ְרִניִנים  ַהּמַ

560
ְקַסְנתֹוס דֹות  ִמּגְ זּורֹות  ַהּפְ ְספֹר  ְלֵאין  ְמדּורֹות  ְלקּו  ּדָ ְך  ּכָ

רֹוָיאִנים.  ַהּטְ אֹוָתן  יתּו  ִהּצִ ַהחֹוף,  ַעל  ִפינֹות  ַהּסְ ְוַעד 
ֶרת,  ַהּקֶ ְלִאיְליֹון  ִמּמּול  ָזֲהרּו  ֶלָהבֹות  ַאְלֵפי  ּבְ

סּוֵסיֶהם עֹוד  ּבְ ָהַאַחת,  ְסִביב  ַחִיל  ֵני  ּבְ ים  ִ ֲחִמּשׁ
ֶמת,  ְוֻכּסֶ ְצחֹוָרה  עֹוָרה  ׂשְ בֹות  ֶמְרּכָ ְלַצד  זֹוְלִלים 

565
ֶהָהדּור. ס  ַהּכֵ ֵאַלת  ַחר,  ַ ַהּשׁ ֶלת  ְלַאּיֶ ים  ְמַצּפִ

��
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ספר ט׳

ָהָאָכִאים  ִנְתְקפּו  ַאְך  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ָעְמדּו  ָמר  ִמׁשְ ַעל 
ִים. ְרּכַ ַהּבִ ּוִפיק  ַחד  ּפַ ל  ּכָ ֵאם  נֹוָרָאה,  ָהָלה  ּבֶ

ה ִהּכָ ִגּבֹוֵריֶהם  ּבְ ֵאתֹו  ִמּשְׂ ֵבד  ַהּכָ ֵלב  מֶֹרְך 
ָגה, ּדָ ֹוֵפַע  ַהּשׁ ם  ַהּיָ ֶאת  ַהּפֹוְרעֹות  רּוחֹות  י  ּתֵ ׁשְ ּכִ

5
ַרְקָיה  ּתְ בּול  ִמּגְ ְוָצפֹון  ָים  רּוַח  ּוּבֹוֵריַאס,  ֶזִפיר 

ְמִניפֹות  ּוְבאֹון  ַמְצִליפֹות  ְתאֹום  ּפִ ּוְלֶפַתע  בֹות  ְ ְמַנּשׁ
ֵעֶבר  ל  ִמּכָ ַוֲאַזי  חֹור  ׁשְ ַנְחׁשֹוֵלי  צּוָלה  ַהּמְ הֹום  ִמּתְ

ְסַבְך. ּבִ ָים  ֵבי  ִעׂשְ ל  ׁשֶ ֶמְרָקָחה  ַהחֹוף  ֶאל  ִליכֹות  ַמׁשְ
ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ַנְפׁשֹו  ּבְ ר  ְמֻיּסָ ָסַער.  ָהָאָכִאים  ְלַבב  ְך  ּכָ

10
הּוא ה  ְמַצּוֶ ַהּקֹול  ָרֵמי  ָריו  ְלּדָ ּבַ ְוַעל  ְך  ְמַהּלֵ

ד. ִמּיָ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ֶאת  ַלֲעֶצֶרת  ָמם  ׁשְ י  ּפִ ַעל  ן  ְלַזּמֵ
ְוטֹוֵרַח. ָעֵמל  ַעְצמֹו  ּבְ קֹולֹו.  ֶאת  ָיִרים  ל  ּבַ ִאיׁש  ַאְך 

ָאָגֶמְמנֹון  יא  ְצּבִ ְוַהּמַ גֹון,  ִמּיָ קֹוְדִרים  אּו  ּבָ ַהּכֹל 
ַמְעָין ּכְ מֹוהּו  ּכָ ֵמֵעיָניו,  ׁשֹוֵטף  ַמע  ַהּדֶ

15
חִֹרים. ְ ַהּשׁ ֵמיָמיו  ּבְ ְוׁשֹוֵטף  ֶסַלע  ּבְ ִקיַע  ִמּבְ ַהּפֹוֵרץ 

ֵלאמֹר: ָבָריו  ּדְ ֶאת  יד  ְוִהּגִ ֶנֱאַנח  ְנָכִאים  קֹול  ּבְ
ָהַאְרִגיִבים,  יסֹות  ּגֵ יֵאי  ַמְצּבִ ִלים,  ַהּמֹוׁשְ "ֵמֵרַעי 

ֵבד. ּכָ ֵסֶבל  ָעַלי  ַזר  ּגָ ְקרֹונֹוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָהָרם  ֶזאּוס 
רֹאׁש  ְמנֹוד  ּבִ ר  ֵ ִאּשׁ ְוַגם  ָהַאְכָזר,  ָפַני,  ּבְ ב  ִהְתַחּיֵ

 20
צּוָרה, ַהּבְ ָהִעיר  ִאיְליֹון  ֶאת  ַאְחִריב  ׁשֶ ְלַאַחר  י  ּכִ

בּוָסה ּתְ ִאם  ן  ּכֵ ׁשֶ הֹוִליַכִני,  ׁשֹוָלל  ַאְך  ְלֵביִתי,  ָאׁשּוב 
ְלַאַחר ָאׁשּוב,  ַאְרגֹוס  ֶאל  ל  ְמֻקּלָ ֲאַזי  י  ּכִ ֵנַדע 

ְקרֹונֹוס ן  ּבֶ ֵלב  ְמַחת  ְלׂשִ ְקָרב,  ֵדה  ׂשְ ּבִ ים  ַרּבִ ַחִיל  ֵני  ּבְ מֹות 
צּורֹות  ַהּבְ ָעִרים  ּבֶ ְספֹר  ְלֵאין  ְמצּודֹות  ְחִריב  ַהּמַ
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25
ְלאֹונֹו. ֵקץ  ֵאין  י  ּכִ ָעִתיד,  ּבֶ ְלַהְחִריב  ְויֹוִסיף 

ִמיַע.  ַאׁשְ ׁשֶ ָבִרים  ַלּדְ ת  ְלַצּיֵ ֶכם  ּלְ ּכֻ ַעל  ן  ּכֵ ְוַעל 
נּו,  ַמְחַצְבּתֵ צּור  ֶאל  ְוַנְפִליג  ָנבֹוא  ְסִפינֹוֵתינּו  ֶאל 

ַהחּוצֹות." ַרֲחַבת  ְטרֹוָיה  ֶאת  ִלְכּבֹׁש  עֹוד  נּוַכל  לֹא  י  ּכִ ַיַען 
ַמִים. יֶהם  ּפִ אּו  ִמּלְ ְוַהּכֹל  ר,  ּבֵ ּדִ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

 30
ֵבד. ּכָ ָהָאָכִאים  ֵלב  י  ּכִ ָבר,  ּדָ יבּו  ֵהׁשִ לֹא  ַלְך,  ֻהׁשְ ַהס 

ִמיַע: ִהׁשְ יֹוֶמֶדס  ּדְ זֹאת  ּכָ ָהרֹוֵעם  קֹולֹו  ּבְ ַוֲאַזי 
ָרב, ַהּקְ ֶאל  ֵאֵצא  ִראׁשֹון  ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ָבֶריָך,  ּדְ ֶכֶסל  "ּבְ

ֲאדֹוִני, ְך  ּכָ ַעל  ִלי  ּוְמַחל  ְסנּו,  ּנַ ִהְתּכַ ֶזה  ְלצֶֹרְך  ֵהן 
ָנִאים, ַהּדָ ְפֵני  ּבִ הֹוַקְעּתָ  ָבר  ִמּכְ לֹא  י  ִלּבִ אֶֹמץ  ֶאת  י  ּכִ

 35
אּוָלם ֵעֶרְך,  ֲחַסר  ָרב  ּקְ ּבַ ָאנִֹכי,  ָחלּוׁש  ׁשֶ ָטַעְנּתָ 

ָזֵקן. ְוַעד  ַער  ִמּנַ ָהַאְרִגיִבים  ל  ּכָ אֹוִתי  יֹוְדִעים  ֵהן 
ָיֶדיָך:  ּבְ ָנַתן  ַאַחת  ַרק  ִזּמֹות  ַהּמְ חֹוֵרׁש  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ

ם.  ּלָ ִמּכֻ ַהּנֹוָדע  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ זֹאת  ְלכּות,  ַהּמַ ְרִביט  ׁשַ ֶאת 
יֹוֵתר. ּבְ דֹול  ַהּגָ ָהאֹון  הּוא   – ֵלב  אֶֹמץ  ָך  ִמּמְ ָחַסְך  ַאְך 

40
ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ׁשֶ ה  ַדּמֶ ּתְ מֹוָך,  ּכָ ׁשֶ ׁשֹוֶטה  ְוִכי, 

ָבֶריָך? ִמּדְ עֹוֶלה  ּכָ ִיּכֹונּו,  לֹא  ִלְקָרב  ֵהם,  ֵלב  מּוֵגי 
ְוֵלְך. ֵצא   – יְתָך  ּבֵ ֶאל  ָלׁשּוב  ְוָחֵפץ  ְלָבְבָך  ַרְך  ִאם 

יֶקֶנה ִמּמִ ֶהן  ּבָ ִפינֹות  ַהּסְ תּוָחה,  ּפְ ֶרְך  ַהּדֶ ֲהלֹא  ׁשֶ
ָים.  ַפת  ִלׂשְ אן,  ִמּכָ ַהְרֵחק  לֹא  בֹות  ִנּצָ ְלָכאן  ִהְפַלְגּתָ 

45
ַהּיֹום  ַעד  ְתרּו,  ִיּוָ ָער  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ַאר  ׁשְ

ֵהם ם  ּגַ ַיְפִליגּו  ֶחְפָצם,  ּבְ ֵיׁש  ְוִאם  ַנְחִריב.  ְטרֹוָיה  ֶאת  ּבֹו 
ֵחם ִנּלָ י  ִעּמִ ּוְסֶתֶנלֹוס  ֲאִני  ַאְך  מֹוֶלֶדת.  ֶאֶרץ  ֶאל 

ַמִים." ָ ַהּשׁ ִמְצַות  ּבְ ְלָכאן  אנּו  ּבָ י  ּכִ ִאיְליֹון,  ל  ׁשֶ ּה  ִקּצָ ַעד 
ָרם, קֹול  ּבְ לֹו  ֵהִריעּו  ָהָאָכִאים  ְוָכל  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
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 50
ַהּנֹוָדע.  ַהּסּוִסים  ן  ְמַרּסֵ יֹוֶמֶדס  ּדְ ל  ׁשֶ ְבחֹו  ׁשִ ּבְ ים  ּדֹוְרׁשִ

ֵלאמֹר: יד  ְוִהּגִ ְפָלא,  ַהּמֻ ָהרֹוֵכב  ָקם,  ֶנְסטֹור  ֲאַזי 
מֹותֹו, ּכְ ֵאין  ֵעָצה  ּבְ ׁשֶ ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבֹור  ּגִ ִטיֶדאּוס,  ן  "ּבֶ

ָיסֹות.  ַהּגְ ְצִעיֵרי  ֶקֶרב  ּבְ ָהִראׁשֹון  ּוְבזֹאת  זֹאת  ּבְ
ָאָכִאים ּבָ ִאיׁש  ָך  ּבְ ִיְגַער  לֹא  ָבֶריָך  ּדְ ַעל  י  ּכִ ּדֹוַמִני 

 55
ַאֲחִרית. ָלֶהם  ֵאין  זֹאת  ְוִעם  ֲעֵליֶהם.  יג  ַיּשִׂ ְולֹא 
ִלְהיֹות, ָיכְֹלּתָ  ִלי  ְזקּוִנים  ן  ּבֶ ְלָיִמים,  ה  ַאּתָ ָצִעיר 

– לֹוַמר  ָבֶריָך  ּדְ ֵהיַטְבּתָ  יְלָך  ּגִ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ּמִ ׁשֶ ֲהַגם 
ָהַאְרִגיִבים. ַמְלֵכי  ֶאל  ָבִרים  ַהּדְ ָהיּו  ּוְנכֹוִחים  טֹוִבים 

ָך,  ִמּמְ ה  ּוְמֻנּסֶ ֵקן  ַהּזָ ִלי,  ה  ַהְרׁשֵ ָנא  ן  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ּבַ

60
ִתְקָוה  ּבְ ַהּכֹל  ֶאת  ַאְבִהיר  ָבִרי.  ּדְ ֶאת  את  ְוָלׂשֵ ָלקּום 

ֶלְך. ַהּמֶ ָאָגֶמְמנֹון  לֹא  ַאף  ם,  ּבָ ָיֵקל  לֹא  רֹאׁשֹו  ִאיׁש  ׁשֶ
ֶבר ַהּגֶ הּוא  ְוַאְכָזר  ם  ּדָ ְצֵמא  ַע,  ּופֹוׁשֵ ְלַעּמֹו  אֹוֵיב 

ַעּמֹו.  ֶקֶרב  ּבְ ְוִלְזרֹות  ְלחֹוֵלל  ְמָדִנים  ֶהָחֵפץ 
ְיָלה ַהּלַ ל  ׁשֶ ְלקֹולֹו  יב  ַנְקׁשִ ְלָכאן,  אנּו  ּבָ ׁשֶ ָאנּו,  ַאְך 

65
ָמר ׁשְ ַהּמִ י  ַאְנׁשֵ ַיַעְמדּו  ָהַעְרִבית.  ת  ּפַ ֶאת  ְוָנִכין 

ָחַפְרנּו.  ׁשֶ ָעָלה  ַהּתְ ּוְלאֶֹרְך  ַהחֹוָמה  מּול  ֶאל 
ָהָרם, ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ה,  ְוַאּתָ ְהֶיה,  ּתִ ַהּנַֹער  ְמֶלאֶכת  זֹו 
נּו,  ִקְרּבֵ ּבְ ה  ַאּתָ ִראׁשֹון  י  ּכִ ָיְדָך,  ּבְ ּקּוד  ַהּפִ ֶאת  טֹל 

ָיסֹות. ַהּגְ ִזְקֵני  ֶאת  ן  ַזּמֵ ָהַעְרִבית  ְסעּוַדת  ְוֶאל 

70
ְוָנֶאה. ָראּוי  ַלֲעׂשֹותֹו  ִעּתֹו,  ּבְ ָבר  ּדָ ֶזה  ִיְהֶיה 

ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ּפֹוְרקֹות  ׁשֶ ָמְלאּו,  ַיִין  ּבְ אָֹהֶליָך 
ַרְקָיה.  ִמּתְ ֵאֵלינּו  ם  ַהּיָ ַנְחׁשֹוֵלי  ֵני  ּפְ ַעל  ן  ַדְרּכָ ּבְ

ְחַסר.  ּתֶ לֹא  ָבר  ּדָ ֵהן  ים,  ָהַעּמִ ל  מֹוׁשֵ ם,  ּלָ ּכֻ ֶאת  ן  ַזּמֵ
ָהֵעָצה  ְלִדְבֵרי  ַהֲאֵזן  סּו,  ּנְ ִיְתּכַ ים  ַרּבִ ּוְלֵעת 
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75
ְלֵעת  ִמּכֹל,  ָלָאָכִאים  ה  רּוׁשָ ּדְ זֹו  ן,  ּלָ ִמּכֻ קּוָלה  ְ ַהּשׁ

ְסִפינֹוֵתינּו. ְלַצד  ּדֹוְלקֹות  ְספֹר  ְלֵאין  ָהאֹוֵיב  ְמדּורֹות 
יֵענּו  יֹוׁשִ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ַהּלַ ְרֶאה?  ַלּמַ ַמח  ִיׂשְ ִמי  ְוִכי 

ם ְוֻכּלָ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ ָיִביא."  ָהָאָכִאים  ֵקץ  ֶאת  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
ַע.  ְלַבּצֵ יָמתֹו  ְמׂשִ ָנה  ּפָ ֶאָחד  ל  ּכָ ִלְדָבָריו,  ְמעּו  ׁשָ

80
ָמר: ׁשְ ַהּמִ ֵדי  ְמַפּקְ ָיְצאּו  אּות  ּיָ ּכַ ָקם  ִנׁשְ ּבְ ֲחגּוִרים 

ָאֶרס,  ּוְבֵני  ָיסֹות,  ַהּגְ יא  ַמְצּבִ ֶנְסטֹור,  ן  ּבֶ ָרִסיֶמֶדס  ּתְ
ָצֲעדּו  ַאֲחֵריֶהם  ְוַאְסָקָלפֹוס,  ַיְלֶמנֹוס  ֵהם  ֲהלֹא 
ּוְלַבּסֹוף  ירֹוס  יּפִ ּדֵ ְוֵכן  ִעּמֹו  ְוָאָפֶראּוס  ֶמְריֹוֶנס 

ֵהִגיַח. ְקֵראֹון  ַרע  ִמּזֶ ֵאִלים,  ן  ּבֶ מּותֹו  ּדְ ִליקֹוֶמֶדס, 

 85
ְלִאיׁש, ַחִיל  ֵני  ּבְ ּוֵמָאה  ָמר  ׁשְ ַהּמִ ֵדי  ְמַפּקְ ְבָעה  ׁשִ

ָהָארְֹך. ָרְמחֹו  ֶאת  ִאיׁש  ֶאָחד  ל  ּכָ ִאים  ַהּנֹוׂשְ ֲעָלִמים 
ו, ַיְחּדָ ֵהֵסּבּו  ָעָלה  ְוַהּתְ ַהחֹוָמה  ין  ּבֵ ֶוְך  ּתָ ּבַ

ּתֹו.  ּפִ ֶאת  ֶאָחד  ל  ּכָ ְוֵהִכין  דּורֹות  ַהּמְ ֵאׁש  ֶאת  יתּו  ִהּצִ
ַיַחד ם  ּגַ ָהָאָכִאים  ִזְקֵני  ֶאת  ָהַעז  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ס  ְוִכּנֵ

90
ֶלְך. ַהּמֶ ַיד  ּכְ ְסעּוָדה  ָלֶהם  יׁש  ְוִהּגִ אָֹהָליו  ֶאל 
ֵמיַטב ֶאל  ָידֹו  ֶאת  ֶאָחד  ל  ּכָ ים  ֻסּבִ ַהּמְ ְלחּו  ׁשָ

ִלְפֵניֶהם,  ָהֲערּוָכה  ֹוַפַעת  ַהּשׁ ָרה  ַהּכֵ ְמנֹות 
ִלְרָוָיה,  תּו  ׁשָ ְוַגם  ָאְכלּו  ַֹבע  ּשׂ ּלַ ׁשֶ ּוְלַאַחר 

ֵעָצה, ּבְ ם  ִעּמָ ֵהיִטיב  ָבר  ּכְ ּקֶֹדם  ּמִ ׁשֶ ב,  ַהּסָ ֶנְסטֹור 

95
ִלְפֵניֶהם: ְכִניתֹו  ּתָ ּוָפַרס  ּבּור  ַהּדִ ְרׁשּות  ֶאת  ָנַטל 

ָאָגֶמְמנֹון, ים,  ָהַעּמִ ל  מֹוׁשֵ ל,  ַהַהּלֵ ַרב  ַאְטֶרְוס  ן  "ּבֶ
ן ּכֵ ַעל  ׁשֶ ם,  ֲאַסּיֵ ּוְבָך  ָבִרי  ּדְ ֶאת  ַאְתִחיל  ָך  ּבְ

ָיְדָך ּבְ ְרִביט  ַ ַהּשׁ ְוֶאת  ָיסֹות,  ַהּגְ יא  ַמְצּבִ הּוא  ה  ַאּתָ
ּפֹט. ְוִתׁשְ ים  ַעּמִ ַעל  ְמׁשֹל  ּתִ ְלַמַען  ִהְפִקיד  ֶזאּוס 
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100
מַֹע. ִלׁשְ ְוִראׁשֹון  רֹאׁש  ם  ּגַ ַאְך  ַהּדֹוְבִרים  ִראׁשֹון  הּוא  ה  ַאּתָ

ּה  ּבָ ְוֵיׁש  ֵלב  תֹם  ּבְ ֶנֶאְמָרה  ַאֵחר  ל  ׁשֶ ֲעָצתֹו  ְוִאם 
ַהּפַֹעל. ֶאל  ְלהֹוִציָאּה  ָעֶליָך  ְוֶרַוח,  ּתֹוֶעֶלת 

ֵעיַני, ּבְ יֹוֵתר  ּבְ ַהּטֹוב  הּוא  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  אַֹמר  ה  ְוַעּתָ
י. ּלִ ֶ ִמּשׁ ְוטֹוָבה  ְנבֹוָנה  ֲעָצתֹו  ר  ֲאׁשֶ ִאיׁש  ְוֵאין 

 105
יָה, ְאּתִ ְנׂשָ י  ּוְבִלּבִ אֹוָתּה  י  ְחּתִ ִטּפַ ֵהן  ָבר  ִמּכְ ֶזה 

ִריֶסִאיס  ּבְ ֶאת  ָהָרם,  ֶזאּוס  ֵנֶצר  ה,  ַאּתָ ּבֹו  ַהּיֹום  ִמן  עֹוד 
ִלְכעֹס,  ַהּנֹוַח  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ֵמָאֳהלֹו  ָלַקְחּתָ 

יָך  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ְוֵהן   . ָסַתְרּתָ נּו  ּלָ ּכֻ ַעת  ּדַ ֶאת  ּוְבָכְך 
ָך, ִלּבְ ְלַרַהב  ִנְכַנְעּתָ  ה  ַאּתָ ַאְך  ַעׂש,  ַהּמַ ִמן  ָלסּור 

110
ָהַאְלָמֶות.  ֵני  ּבְ ַעל  ָהָאהּוב  ּבֹור  ַהּגִ ְכבֹוד  ּבִ ּוָפַגְעּתָ 

ר. יֹׁשֶ ּבְ ּבֹו  ָזָכה   – ּנּו  ִמּמֶ ָנַטְלּתָ  ָרס  ַהּפְ ֶאת  י  ּכִ
ְך,  ְלַרּכֵ ִלּבֹו  ֶאת  יַצד  ּכֵ קֹל  ִלׁשְ ָעֵלינּו  ה  ַעּתָ ַאְך 
נַֹעם." ּוְדַבר  ְנִדיָבה  ת  ַמּתָ ּבְ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ּוְלׁשֹוֵבב 

יב:  ֵהׁשִ ֶלְך  ַהּמֶ ָאָגֶמְמנֹון  ֵקן  ַהּזָ ְבֵרי  ּדִ ַעל  ֲאַזי 

 115
ֵטרּוִפי. ֶאת  הֹוַקְעּתָ  ְלֵעת  ָזֵקן,   , ְרּתָ ּבַ ּדִ "ֱאֶמת 
ָאהּוב,  ֶזאּוס  ַעל  ְוכֹה  ֶבר,  ַהּגֶ ִיס  ַהּגַ ַעל  ַנֲעָרץ 
ְוָאסֹון.  הֹוִריד  ֶבר  ׁשֶ ָהָאָכִאים  י  ָראׁשֵ ַעל  ה  ּזֶ ׁשֶ

ִהְנִני מּוָכן  י,  ְלּתִ ִנְכׁשַ י  ִלּבִ ַרַהב  ּבְ ִאם  ְואּוָלם 
ֵעֶרְך. ת  ַרּבַ ֲעצּוָמה  ת  ַמּתָ ּבְ ר  ְלַכּפֵ ֲעוֹוִני  ַעל 

120
פֹר: ּוִמּסְ ל  ֵמַהּלֵ ָהַרב  ַהּכֶֹפר  ֶאת  ִלְפֵניֶכם  ֶאְמֶנה 

ֲעַדִין,  ְלֶהֶבת  ַ ַהּשׁ ֶהן  ּבָ ָנְגָעה  לֹא   – חֹות  ַקּלָ ַבע  ׁשֶ
ּבֹוֲהקֹות,  ְקֵדרֹות  ִרים  ְוֶעׂשְ ָרה  ֲעׂשָ ָזָהב  ָטֶלְנִטים 
ֵמרֹוִצים.  ּבְ חּו  ְוִנּצְ כּו  ּזָ ׁשֶ אֹון  י  ַרּבֵ ִכים  ַרּמָ ֵריַסר  ּתְ

ֵיַדע  לֹא  ָזָהב  ּבְ ּוַמְחסֹור  ָלל  ׁשָ ֶבר  ַהּגֶ ֶיְחַסר  לֹא 
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125
ְזכּוָתם  ּבִ ֲאִני  ָזִכיִתי  ּבֹו  מֹון  ַהּמָ ָידֹו  ּבְ ָהָיה  לּו 

ת  ּתָ ַלּמַ אֹוִסיף  ֵאּלּו  ְוַעל  ְרָסה.  ַהּפַ ְזִריֵזי  סּוַסי  ל  ׁשֶ
ִית. ַהּבַ ְמֶלאֶכת  ּבִ ֵמיִטיבֹות  מֹוָתן  ּכְ ֵאין  ים,  ָנׁשִ ַבע  ׁשֶ עֹוד 

אֹוָתן, י  ָאַסְפּתִ ַבׁש,  ּכָ הּוא  ָהִעיר  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶלְסּבֹוס,  ּבְ
לֹו, ן  ֶאּתֵ ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ים.  ׁשִ ּנָ ּבַ מֹוָתן  ּכְ ֵאין  ְוֵחן  ְליִֹפי 

 130
ּנּו ּמֶ ּמִ ׁשֶ ָרס  ַהּפְ  – ִריֶסִאיס  ּבְ ֶאת  ֲעֵליֶהם  ְואֹוִסיף 

ְבָרִתי  ּדִ ן  ְוֶאּתֵ ַבע  ָ ֶאּשׁ ּוָבזֹאת  ֲאַזי,  י  ָנַטְלּתִ
ַעם ּפַ ַאף  ָעִליִתי  לֹא  ִריֶסִאיס  ּבְ ל  ׁשֶ ְיצּוָעּה  ַעל  י  ּכִ

ֵחיקֹו.  ת  ֵאׁשֶ ֶאת  ֶגֶבר  ּכְ אֹוָתּה  י  ָיַדְעּתִ לֹא  ְוַגם 
ָאִכיֶלס, ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ן  ֶאּתֵ ׁשֶ ת  ּתָ ַהּמַ ֵאפֹוא  ִהיא  ה  ִהּנֵ

135
ְלִתְפֶאֶרת, נּוָיה  ַהּבְ ָהִעיר  ִריָאמֹוס,  ּפְ ֶקֶרת  ְוֶאת  ְוָהָיה 

ֲאַזי י  ּכִ ָעָפר,  ַעד  ְלַהְחִריב  ָיֵדינּו  ּבְ ָהֵאִלים  נּו  ִיּתְ
ְרצֹונֹו ּכִ ְוָאָרד  ז  ּפָ ָהָאָכִאים,  ָלָלם  ׁשְ ַיְחלֹקּו  ֵעת 

ְטרֹוָיה,  ְנׁשֹות  ִרים  ְוֶעׂשְ ן,  ִיּתֵ ְסִפיָנתֹו  ְוַעל  ִיּטֹל 
ֵמֶהֶלָנה. ְלַבד  ח,  ְוִיּקַ ִיְבַחר  ן,  ּלָ ִמּכֻ פֹות  ַהּיָ

140
ָהָאָכִאים,  ַאְרצֹות  ּבְ ָנה  ׁשֵ ַהּדְ ָנׁשּוב,  ַאְרגֹוס  ֶאל  ְוִאם 

ָהָאהּוב ִני  ּבְ אֹוֶרְסֶטס  ּכְ ִלי,  רֹוב  ַהּקָ ֲחָתִני  ִיְהֶיה 
לֹוׁש ׁשָ ר.  ָועֹׁשֶ ַפע  ׁשֶ ּבְ ָהָיה  ּוְלֶגֶבר  ַדל  ּגָ ׁשֶ

ְלִתְפֶאֶרת, נּוי  ַהּבָ ַאְרמֹוִני  ּבְ נֹוְלדּו  ִלי  נֹות  ּבָ
ְוִאיִפיָאָנָסה.  ָלאֹוִדיֶקה  ְכִריסֹוֶתִמיס,  מֹוֵתיֶהן  ׁשְ

145
ָיִביא, ֶלאּוס  ּפֶ ית  ּבֵ ְוֶאל  ְלָבבֹו  ת  ֶחְמּדַ ֶאת  ח  ִיּקַ

ָאנִֹכי ה  ּלָ ַהּכַ ְנדּוְנַית  ֶאת  י  ּכִ מַֹהר,  ְללֹא  ְוזֹאת 
ְלִבּתֹו. ָאב  עֹוד  ָנַתן  לֹא  מֹוָתּה  ּכְ ׁשֶ ן,  ֶאּתֵ ַפע  ׁשֶ ּבְ
ֻאְכלּוִסין, ְוַרּבֹות  דֹולֹות  ּגְ ן,  ֶאּתֵ לֹו  ָעִרים  ַבע  ְוׁשֶ

דֹות, ַהּשָׂ ת  ְמֻרּבַ ִהיֶרה  ְוֶאת  ה  ֶאנֹוּפֶ ַקְרָדִמיֶלה,  ֶאת 
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150
ָהָאחּו,  ׁשֹוַפַעת  ַאְנֵתיָאה  ָהֵאִלים,  ת  ֶחְמּדַ ֶפֶרה  ֶאת 

ָרִמים,  ַהּכְ ת  ְיֻרּקַ ָדסֹוס  ּפֶ ְוֶאת  ְיַפת־נֹוף  יָאה  ֵאּפֵ ֶאת 
ַהחֹולֹות.  ת  ְמֻרּבַ ילֹוס  ּפִ בּול  ּגְ ַעל  ָים  ְלחֹוף  ׁשֹוְכנֹות  ן  ּלָ ּכֻ

ּוְבצֹאן, ָבָקר  ּבְ ֵבִדים  ּכְ ְנָכִסים,  יֵרי  ַעּתִ ֵביֶהן  יֹוׁשְ
ּוִמְנָחה  רֹום,  ַהּמָ ֵאֵלי  ִלְפֵני  ּכְ ְלָפָניו  חּו  ּטְ ּתַ ִיׁשְ

155
ְרִביטֹו.  ׁשַ ֶחְזַקת  ּבְ ׁשֹוְכִנים  חֹק,  ּכַ לֹו  ַיֲעלּו  ִתי  ַרּבָ

ס. ֲאַפּיֵ ְעּתֹו  ּדַ ָכְך  ּבְ ִאם  ָידֹו  ּבְ ן  ֶאּתֵ ֵאּלּו  ל  ּכָ
ין,  ְלַהְרּכִ רֹאׁשֹו  ּוְמָסֵרב  ִמְריֹו  ּבְ עֹוֵמד  ָהֶדס  ַרק 

ָהֵאִלים.  ל  ִמּכָ הּוא  נּוא  ׂשָ מּוָתה  ַהּתְ ֵני  ּבְ ַעל  ן  ּכֵ ְוַעל 
ּובֹוֵגר  ּלֹו  ׁשֶ ַעל  ַנֲעֶלה  בֹוִדי  ּכְ ׁשֶ ְויֹוֶדה  ַנע  ִיּכָ

160
בֹוִדי." ּכְ ַעל  מֹוִסיפֹות  ֵהן  ַאף  נֹוַתי  ּוׁשְ ֲאִני,  ּנּו  ִמּמֶ

ָבָריו:  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֶנְסטֹור,  ֶרְנָיה,  ּגֶ ִאיׁש  ל  ַהְמֻהּלָ ָהרֹוֵכב 
ַהּנֹוָדע, ים  ָהַעּמִ ל  מֹוׁשֵ ָהָרם,  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ "ָאָגֶמְמנֹון 

ָיָדיו. ּבְ ְלַהְפִקיד  ה  ַאּתָ כֹון  ּנָ ׁשֶ ת  ּתָ ַהּמַ ֵטָלה  ּבְ לֹא 
ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ָאֳהֵלי  ֶאל  ַלח  ְוִנׁשְ ֵאפֹוא  ָנקּום 

165
הֹוְלִכים, ּבַ ָוִמי  ִמי  ע  ֶאְקּבַ ֲאִני  ַמֲעָלה,  ַרם  ֶחֶבר 

ְוִראׁשֹון,  רֹאׁש  ִיְהֶיה  פֹוְיִניְקס  קֹוִלי.  ּבְ ְמעּו  ִיׁשְ ְוֵהם 
ָהעֹז,  ַרב  ִיְהֶיה,  ָאַיאס  לֹו  ִני  ׁשֵ ֶזאּוס.  ְלֵלב  ָיָקר 

ָהַאְלָמֶות,  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ מּוָתם  ּדְ ן  ּבֶ אֹוִדיֶסאּוס,  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
ֲאֵליֶהם.  חֹוְבִרים  ְואֹוְדיֹוס,  ֶטס  ֶאּוִריּבָ ִרים,  ְלּדָ ּבַ ֵני  ּוׁשְ

 170
ַמִים, ּבְ ָיֵדינּו  ֶאת  ְוִנּטֹל  ִליְך  ַנׁשְ ַהס  ה  ְוַעּתָ

ׁש." ְנַבּקֵ ּוְמִחיָלה  ְקרֹונֹוס,  ן  ּבֶ ֶזאּוס  ֶאל  א  ִנּשָׂ ה  ּוְתִפּלָ
ים. ֻסּבִ ַהּמְ ֵלב  ּבְ ֶחֶסד  אּו  ָנׂשְ ּוְדָבָריו  יד,  ִהּגִ ֶנְסטֹור  ְך  ּכָ

ְיֵדיֶהם,  ַעל  ְוָיְצקּו  ֵהִביאּו  ַמִים  ֲאַזי  ִליִחים  ְ ַהּשׁ
יׁשּו ְוִהּגִ דֹות  ּגָ ַעד  ים  ּדִ ּכַ אּו  ִמּלְ ַיִין  ּבְ ְוַהּנַֹער 
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175
ְלַאַחר  ִמין,  ִמּיָ ֲאַגף  ּבָ ָהֵחל  ּכֹוסֹו  ֶאת  ְלִאיׁש 

ִלְרָוָיה  תּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ְוֵכיָון  ָיְצקּו.  ְלֶנֶסְך  ּפֹות  ּטִ ׁשֶ
ַלֲעזֹב.  ִמֲהרּו  ֲאַזי  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ָאֳהלֹו  ֶאת 

ִליִחים,  ְ ַלּשׁ הֹוָראֹות  ק  ִחּלֵ ֶרְנָיה  ִמּגֶ ָהרֹוֵכב  ְוֶנְסטֹור, 
אֹוִדיֶסאּוס, ֶאת  ּוִבְפָרט  ֵצאתֹו,  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ ֵרְך  ּבֵ

 180
ֶלאּוס. ּפֶ ן  ּבֶ ֵלב  ַעל  ר  ְלַדּבֵ ׁש  ּוִבּקֵ ָחַזר  ּנּו  ִמּמֶ

ַהּסֹוֵער  ם  ַהּיָ ְלחֹוף  ְוָאַיאס  אֹוִדיֶסאּוס  ָהְלכּו 
ְלַמַען  ֵהם  ִאים  נֹוׂשְ ה  ִפּלָ ּתְ ְוֶאֶרץ  ַמִים  ׁשָ ִלְמַטְלֵטל 

ָהָרם.  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ֵלב  ֶאת  ְך  ְלַרּכֵ ֲעֵליֶהם  ָיֵקל 
אּו, ּבָ ה  ִהּנֵ ּוְסִפינֹוֵתיֶהם  ִמיְרִמידֹוִנים  ַמֲאַהל  ֶאל 

 185
ּפֹוֵרט  ֵנֶבל  ַעל  ְמׁשֹוֵבב,  ְצִליִלים  ּבִ ַנְפׁשֹו  ָראּוהּו, 

ּבֹו ַחר  ּבָ ּלֹו,  ּכֻ ֶסף  ִמּכֶ ר  ׁשֶ ַהּגֶ ב,  חֹוׁשֵ ה  ַמֲעׂשֵ
ֶרת.  ַהּקֶ ֶאְטיֹון  ֶאת  ֶהְחִריב  ׁשֶ ְלַאַחר  ָלל  ָ ַהּשׁ ִמּתֹוְך 

ּבֹוִרים.  ּגִ ת  ִהּלַ ּתְ יֵרי  ׁשִ ּבְ ִלּבֹו  ֶאת  ַמְרִנין  ה  ַעּתָ
יו,  ּפִ ֶאת  ּפֹוֵתַח  לֹא  ָדד,  ּבָ ב  יֹוׁשֵ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ מּולֹו 

 190
ם. ְיַסּיֵ ִמְזמֹוָריו  ֶאת  ָאִכיֶלס  ּבֹו  ָהֶרַגע  ַעד  ין  ַמְמּתִ
ם. רֹאׁשָ ּבְ ָצַעד  אֹוִדיֶסאּוס  ֵאָליו,  ָאה  ּבָ ַלַחת  ׁשְ ַהּמִ

ְלַמְרָאם,  ִנְדַהם  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ָסמּוְך.  ּבְ ְלִצּדֹו,  ֶנֶעְמדּו 
ֶבל. ַהּנֵ ֶאת  ָיָדיו  ּבְ אֹוֵחז  בֹו,  מֹוׁשָ קֹום  ִמּמְ ד  ִמּיָ ָקם 

ְוָעַמד. ַרְגָליו  ַעל  ָקם  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ם  ּגַ ֵרִבים  ַהּקְ ְלַמְרֵאה 

195
ֵלאמֹר:  ְוָסח  ַקל־ֶרֶגל  ָאִכיֶלס  ָאז  אֹוְרָחיו  ֶאת  ֵרְך  ּבֵ
ָלֶבַטח. אֶתם  ּבָ ָלֶכם  ר  ּצַ ּבַ ֵמֵרַעי,  ִאים,  ַהּבָ רּוִכים  "ּבְ

ָהָאָכִאים."  ל  ִמּכָ ִלי  ְיָקִרים  ם  ַאּתֶ ַאְך  רּוִחי  ָסָרה  ָאְמָנם 
ִאים, ַהּבָ ֵני  ּפְ ֶאת  יל  ִהְקּבִ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאִכיֶלס  ְך  ּכָ

ֶעֶרׂש, ְוַעל  ִני  ׁשָ ִטיֵחי  ׁשְ ַעל  אֹוְרָחיו  ֶאת  יב  הֹוׁשִ ׁשֶ ְוֵכיָון 
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 200
ָאַמר:  לֹו,  ָסמּוְך  ּבְ ב  ּצָ ַהּנִ ֵרֵעהּו  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶאל 

ם, ּלָ ִמּכֻ דֹול  ַהּגָ ד  ַהּכַ ֶאת  ֶמנֹוְיְטיֹוס,  ן  ּבֶ ָהֵבא,  "ִחיׁש 
ָגִביַע,  ּבְ ִאיׁש  ְלָכל  ט  ְוהֹוׁשֵ ָמהּול,  לֹא  ב,  ַעְרּבֵ ַיִין 

ִנְקֲהלּו." קֹוָרִתי  ּוְבֵצל  ְלָבִבי  ּכִ ֵהם  ַחִיל  ֵני  ּבְ י  ּכִ
ַהּטֹוב. ֵרֵעהּו  ְלִדְבֵרי  ַמע  ִנׁשְ ְטרֹוְקלֹוס  ּוּפַ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

 205
ַהּדֹוֶלֶקת דּוָרה  ַהּמְ ְלאֹור  ֶהֱעִמיד  ִמּדֹות  ַרב  ָטח  ִמׁשְ

ֶמת, ְמֻפּטֶ ְוֵעז  ֶבׂש  ּכֶ ל  ׁשֶ ְנָתִחים  ָעָליו  ְוָנַתן 
ן. ּמָ ׁשֻ ּבְ יר  ְוַעּתִ ָאבּוס  ל  ְמֻגּדָ ֲחִזיר  ל  ׁשֶ רֹו  ׂשָ ּבְ ם  ּגַ

ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאִכיֶלס  ר,  ׂשָ ּבָ ּבַ ֶהְחִזיק  אֹוטֹוֶמדֹון 
ּפּוד. ׁשִ ַעל  ְוָנַתן  ִלְבָתִרים  ּוָפַרס  ַרת  ּכָ ּבֹו,  ָחַתְך 

 210
דּוָרה,  ַהּמְ ֵאׁש  ֶאת  ה  ִלּבָ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ֶמנֹוְיְטיֹוס  ן  ּבֶ

ְלֶהֶבת ַ ַהּשׁ ְוָגְוָעה  ָהֵאׁש  ֲעָכה  ּדָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל 
ר ׂשָ ַהּבָ רּוסֹות  ּפְ ַעל  ְוָזָרה  ָחִלים,  ַהּגֶ ֶאת  ר  ּזֵ ּפִ

ה.  ִלְקִלּיָ ַהּמֹוֵקד  ָסמֹוכֹות  ַעל  ְוָנַתן  ָקדֹוׁש  ֶמַלח 
ְלָחן. ֻ ַלּשׁ אֹותֹו  יׁש  ִהּגִ ָראּוי  ּכָ ר  ׂשָ ַהּבָ ִנְצָלה  ּוְלֵעת 

 215
יׁש  ְוִהּגִ ָנַתן  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶלֶחם  ֲהדּורֹות  ַסְלִסּלֹות  ּבְ

ִלי, ַהּצָ ֶאת  ק  ְוִחּלֵ ר  ּתֵ ּבִ ְוָאִכיֶלס  ָלאֹוְרִחים, 
ְמקֹומֹו ֶאת  ָנַטל  ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ אֹוִדיֶסאּוס  ּומּול 

ֵרֵעהּו  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ַעל  ה  ְוִצּוָ יר,  ַהּקִ ֶאל  ַגּבֹו  ּבְ
ַהּמֹוֵקד.  ֵאׁש  ּבְ ֶחְלָקם  ֶאת  ָנַתן  ֶזה  ָלֵאִלים.  ְלַהְקִריב 

 220
ֹוַפַעת  ַהּשׁ ָרה  ַהּכֵ ְמנֹות  ֶאל  ָידֹו  ִאיׁש  ים  ֻסּבִ ַהּמְ ְלחּו  ׁשָ

ִלְרָוָיה  תּו  ְוׁשָ ָאְכלּו  ַֹבע  ּשׂ ּלַ ׁשֶ ּוְלַאַחר 
ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ אֹוִדיֶסאּוס  ִסיָמן,  ְלפֹוְיִניְקס  ָאַיאס  ָנַתן 

ָאִכיֶלס: ל  ׁשֶ ִלְכבֹודֹו  ֵהִרים  ִביַע  ּגָ ן  ּכֵ ַעל  זֹאת  ָרָאה 
ה, ֵהּנָ ַעד  ָחַסְרנּו  לֹא  ֲארּוחֹות  ָאֵכן  ָאִכיֶלס.  יָך,  "ְלַחּיֶ
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225
ַהּיֹום  ָסַעְדנּו  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ל  ׁשֶ ָאֳהלֹו  ּבְ

ָחֵסר  לֹא  ָבר  ּדָ י  ּכִ ּדֹוֶמה  ְך  ּכָ ְוִאם  ֶאְצְלָך,  ה  ְוַעּתָ
ִעְנָיֵננּו. ֶזה  ּבְ לֹא  ְואּוָלם  ַהּסֹוֵעד.  ֵלב  ֶאת  ַח  ּמֵ ְלׂשַ
ֶזאּוס, ִטּפּוֵחי  ן  ּבֶ ָאִכיֶלס  ִנַחת,  נּו  רֹאׁשֵ ַעל  ָאסֹון 

ׁשֹוִטים ַהּמְ ְמֻרּבֹות  ְסִפינֹוֵתינּו  ֶאת  ְלַבל  ָאנּו  ְיֵרִאים 

230
ָהאֹוִנים. ת  ַרּבַ ְזרֹוֲעָך  ְללֹא  ָלָיה  ִמּכְ יל  ַנּצִ לֹא 

ָבב ַהּלֵ י  ַעּזֵ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ְוַלחֹוָמה  ִפינֹות  ַלּסְ ָסמּוְך 
ָהְרחֹוִקים. ִריָתם  ּבְ ְוִלְבֵני  ָלֶהם  ֵהִקימּו,  ַמֲחֶנה 

נּוַכל. לֹא  ֶהם  ּלָ ׁשֶ טּוִחים  ּבְ ְספֹר,  ֵאין  יתּו  ִהּצִ ְמדּורֹות 
ְלָהִביא. ְרָענּות  ּפֻ ְרצֹוָנם  ּבִ חֹרֹות  ְ ַהּשׁ ִפינֹות  ַהּסְ ַעל 

 235
רּוָחם, ֶאת  ְלעֹוֵדד  ָרָקיו  ּבְ ֶאת  יֹוֶרה  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֶזאּוס 

ָהִאיׁש ּבֹוֵטַח  ֵרַע,  ִמְתּפָ ָאָדם  ֶפֶרא  ּכְ ְוֶהְקטֹור 
הּוא. ָיֵרא  לֹא  ְוָאָדם  ֵמֵאִלים  יר,  ּבִ ַהּכַ כֹחֹו  ּבְ
ָזִזית,  ּתְ רּוַח  ּבְ ְוִנְתַקף  ִמְבָטחֹו  ם  ׂשָ ֶזאּוס  ּבְ

ְלַהְפִציַע.  ים  ְקּדִ ּתַ ׁשֶ ַחר  ַ ַהּשׁ ֶלת  ְלַאּיֶ ל  ּלֵ ִמְתּפַ

240
ִלְגּדַֹע,  ֶהְקטֹור  ַמְבִטיַח  ְסִפינֹוֵתינּו  ֵתי  ַיְרּכְ ֶאת 
ָהָאָכִאים ֵני  ּבְ ְוֶאת  ֵאׁש  ּבְ ְלַכּלֹות  ִפינֹות  ַהּסְ ֶאת 

ֶחֶרב.  ְלִפי  ּוְלַהְכִרית  ם,  ּלָ ּכֻ ֶאת  ְלַהְחִניק,  ן  ָעׁשָ ּבְ
ִויִהי ָבר  ַהּדָ ָיקּום  ן  ּפֶ י  ַנְפׁשִ ּבְ ָחֵרד  ַוֲאִני 

ר, ַהּמַ ּגֹוָרֵלנּו  ֵזר  ִיּגָ רֹום,  ַהּמָ ֵאֵלי  ת  ְפֻקּדַ ּבִ

245
ַאְרֵצנּו ֵמַאְרגֹוס  ַהְרֵחק  ּפְֹך  ִיׁשְ ְטרֹוָיה  מּול  ֵמנּו  ּדָ ֶאת 

ְמֻאָחר  ִיְהֶיה  ֶטֶרם  ּבְ ֵאפֹוא  קּום  ַהּסּוִסים.  ת  ְמֻרּבַ
רֹוָיאִנית,  ַהּטְ ָהֵאיָמה  ִמן  ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ֶאת  ט  ּוַמּלֵ

ר ֶאְפׁשָ עֹוד  ִיְהֶיה  לֹא  ְלֵעת  ְך  ּכָ ַאַחר  ְלָבְבָך  ִיְנקֹף  ן  ּפֶ
ַהּגֹוָרל. ינֹו  ּדִ ֶאת  ַיְחרֹץ  י  ּכִ ת,  ַהְמֻעּוָ ֶאת  ִלְתקֹן 
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250
ס  ְלַטּכֵ ֵעָצה  ֵיׁש  ד  ִמּיָ ָקר,  ַהּיָ ֵרִעי  ן,  ּכֵ ְוַעל 

ָהָאסֹון. יֹום  ֶאת  ְלַהְרִחיק  ָנִאים  ַהּדָ ֵני  ִמּבְ יַצד  ּכֵ
ּיֹום  ּבַ ָעֶליָך  ה  ִצּוָ ָאִביָך  ֶלאּוס  ּפֶ ְך  ּכָ ֲהלֹא 

אֹוֵמר:  ָאָגֶמְמנֹון,  ֶאל  ַלח  ׁשָ ִמְפִתיָאה  אֹוְתָך  ּבֹו 
ְוֶהָרה  ָאֶתָנה  ְרֶציָנה,  ּתִ ִאם  ָרב,  ַהּקְ ַלַהט  ֶאת  ִני,  'ּבְ

255
ָהַרַהב ֶאת  ָך  ִלּבְ ּבְ ן  ַרּסֵ ה  ַאּתָ ַאְך  ָך,  ּבְ ָיִפיחּו 

דֹון ִמּמָ ָך  ַנְפׁשְ מֹר  ּוׁשְ ַהּנַֹעם.  ֶרְך  ּדֶ ִהיא  טֹוָבה  י  ּכִ
ָהָאָכִאים ֵאֶצל  ה  ְזּכֶ ּתִ ְך  ּכָ רּוָרה,  ַהּצְ ָרה  ַהּצָ ֲאִבי 

ָיַעץ, ָאִביָך  ְך  ּכָ ַנַער.'  ְוַעד  ֵקן  ִמּזָ ָכבֹוד  ּבְ
ְלַהְכִניַע. ַזַעְמָך  ֶאת  ָהֵעת  יָעה  ִהּגִ י  ּכִ ָבָריו.  ּדְ ְזכֹר 

260
יֵניֶכם ּבֵ ּיּוס  ַהּפִ מּוַרת  ּתְ יַע  ַמּצִ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ת  ַמּתָ רֹב 

ָאָגֶמְמנֹון,  ׁשּורֹות  ּתְ ֶאת  ֶאְמֶנה  ְלָפֶניָך  קֹוִלי,  ּבְ ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם 
ָיֶדיָך:  ּבְ ָלֵתת  ִהְבִטיַח  ָאֳהלֹו  ּבְ אֹוָתן  ׁשֶ

ֲעַדִין,  ְלֶהֶבת  ַ ַהּשׁ ֶהן  ּבָ ָנְגָעה  לֹא   – חֹות  ַקּלָ ַבע  ׁשֶ
ּבֹוֲהקֹות, ְקֵדרֹות  ִרים  ְוֶעׂשְ ָרה  ֲעׂשָ ָזָהב  ָטֶלְנִטים 

265
ֵמרֹוִצים.  ּבְ חּו  ְוִנּצְ כּו  ּזָ ׁשֶ אֹון  י  ַרּבֵ ִכים  ַרּמָ ֵריַסר  ּתְ

ֵיַדע  לֹא  ָזָהב  ּבְ ּוַמְחסֹור  ָלל  ׁשָ ֶבר  ַהּגֶ ֶיְחַסר  לֹא 
ְזכּוָתם  ּבִ ְוָגַרף  ָזָכה  ּבֹו  מֹון  ַהּמָ ָידֹו  ּבְ ָהָיה  לּו 

ת  ּתָ ַלּמַ יֹוִסיף  ֵאּלּו  ְוַעל  ְרָסה.  ַהּפַ ְזִריֵזי  סּוָסיו  ל  ׁשֶ
ִית. ַהּבַ ְמֶלאֶכת  ּבִ ֵמיִטיבֹות  מֹוָתן  ּכְ ֵאין  ים,  ָנׁשִ ַבע  ׁשֶ עֹוד 

270
אֹוָתן,  הּוא  ָאַסף   , ּתָ ַבׁשְ ּכָ ָהִעיר  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶלְסּבֹוס,  ּבְ

ֵהן ָך  ּלְ ׁשֶ ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ים.  ׁשִ ּנָ ּבַ מֹוָתן  ּכְ ֵאין  ְוֵחן  ְליִֹפי 
ָך ּמְ ּמִ ׁשֶ ָרס  ַהּפְ ֶזה   – ִריֶסִאיס  ּבְ ֶאת  ֲעֵליֶהם  ְויֹוִסיף 
ְבָרתֹו ּדִ ן  ְוִיּתֵ ְלָך  הּוא  ַבע  ָ ִיּשׁ ּוָבזֹאת  ֲאַזי,  הּוא  ָנַטל 

ַעם  ּפַ ַאף  הּוא  ָעָלה  לֹא  ִריֶסִאיס  ּבְ ל  ׁשֶ ְיצּוָעּה  ַעל  י  ּכִ
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275
ֵחיקֹו. ת  ֵאׁשֶ ֶאת  ֶגֶבר  ּכְ אֹוָתּה  הּוא  ָיַדע  לֹא  ְוַגם 

ָיְדָך, ּבְ נֹוֵתן  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ׁשֶ ת  ּתָ ַהּמַ ֵאפֹוא  ִהיא  ה  ִהּנֵ
ְלִתְפֶאֶרת, נּוָיה  ַהּבְ ָהִעיר  ִריָאמֹוס,  ּפְ ֶקֶרת  ְוֶאת  ְוָהָיה 

ֲאַזי י  ּכִ ָעָפר,  ַעד  ְלַהְחִריב  ָיֵדינּו  ּבְ ָהֵאִלים  נּו  ִיּתְ
ְרצֹוְנָך ּכִ ְוָאָרד  ז  ּפָ ָהָאָכִאים,  ָלָלם  ׁשְ ַיְחלֹקּו  ֵעת 

280
ְטרֹוָיה  ְנׁשֹות  ִרים  ְוֶעׂשְ ְסִפיָנְתָך,  ִסּפּון  ֶאל  ח  ּקַ ּתִ

ֵמֶהֶלָנה. ְלַבד  ח,  ְוִתּקַ ְבַחר  ּתִ ן  ּלָ ִמּכֻ פֹות  ַהּיָ
ָהָאָכִאים, ַאְרצֹות  ּבְ ָנה  ׁשֵ ַהּדְ ָנׁשּוב,  ַאְרגֹוס  ֶאל  ְוִאם 

ָהָאהּוב נֹו  ּבְ אֹוֶרְסֶטס  ּכְ לֹו,  רֹוב  ַהּקָ ֲחָתנֹו  ְהֶיה  ּתִ
לֹוׁש ׁשָ ר.  ָועֹׁשֶ ַפע  ׁשֶ ּבְ ָהָיה  ּוְלֶגֶבר  ַדל  ּגָ ׁשֶ

285
ְלִתְפֶאֶרת, נּוי  ַהּבָ ַאְרמֹונֹו  ּבְ נֹוְלדּו  לֹו  נֹות  ּבָ

ְוִאיִפיָאָנָסה. ָלאֹוִדיֶקה  ְכִריסֹוֶתִמיס,  מֹוֵתיֶהן  ׁשְ
ִביא, ּתָ ֶלאּוס  ּפֶ ית  ּבֵ ְוֶאל  ְלָבְבָך  ת  ֶחְמּדַ ֶאת  ח  ּקַ ּתִ

ֶלְך ַהּמֶ ה  ּלָ ַהּכַ ְנדּוְנַית  ֶאת  י  ּכִ מַֹהר,  ְללֹא  ְוזֹאת 
ְלִבּתֹו. ָאב  עֹוד  ָנַתן  לֹא  מֹוָתּה  ּכְ ׁשֶ ן,  ִיּתֵ ַפע  ׁשֶ ּבְ

 290
ֻאְכלּוִסין, ְוַרּבֹות  דֹולֹות  ּגְ ָעִרים,  ַבע  ׁשֶ ְלָך  ן  ְוִיּתֵ

דֹות, ַהּשָׂ ת  ְמֻרּבַ ִהיֶרה  ְוֶאת  ה  ֶאנֹוּפֶ ַקְרָדִמיֶלה,  ֶאת 
ָהָאחּו,  ׁשֹוַפַעת  ַאְנֵתיָאה  ָהֵאִלים,  ת  ֶחְמּדַ ֶפֶרה  ֶאת 

ָרִמים,  ַהּכְ ת  ְיֻרּקַ ָדסֹוס  ּפֶ ְוֶאת  ְיַפת־נֹוף  יָאה  ֵאּפֵ ֶאת 
ַהחֹולֹות.  ת  ְמֻרּבַ ילֹוס  ּפִ בּול  ּגְ ַעל  ָים  ְלחֹוף  ׁשֹוְכנֹות  ן  ּלָ ּכֻ

295
ּוְבצֹאן, ָבָקר  ּבְ ֵבִדים  ּכְ ְנָכִסים,  יֵרי  ַעּתִ ֵביֶהן  יֹוׁשְ

ּוִמְנָחה ָהֵאִלים,  ִלְפֵני  ּכְ ְלָפֶניָך  חּו  ּטְ ּתַ ִיׁשְ
ְרִביְטָך.  ׁשַ ַחת  ּתַ ָלֶבַטח  ׁשֹוְכִנים  ַיֲעלּו,  ְלָך  חֹק  ּכַ

ס. ְיַפּיֵ ָך  ְעּתְ ּדַ ָכְך  ּבְ ִאם  ָיְדָך  ּבְ ן  ִיּתֵ ֵאּלּו  ל  ּכָ
ַאְטֶרְוס, ן  ּבֶ ַעל  ַזַעְמָך  ֶאת  ְך  ְלַרּכֵ ר  ֶאְפׁשָ לֹא  ִאם  ַאְך 
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300
ָהָאָכִאים ֵני  ּבְ ַעל  ְלָפחֹות  ַרֵחם  ׁשּורֹוָתיו,  ּתְ ְוַעל  ָעָליו 

ם. ִלּבָ ּבְ ְלֵאל  ְוָהִייָת  ם,  רֹאׁשָ ַעל  ָהָאסֹון  ַחת  ּנִ ׁשֶ
ְקטֹל,  ּתִ ָלֶבַטח  ֶהְקטֹור  ֶאת  י  ּכִ ה,  ִהּלָ ּתְ רֹב  ּבְ ה  ְזּכֶ ּתִ ם  ּגַ

ֵיַדע ָעֶליָך,  ֵער  ִיְסּתַ ַרֲהבֹו  רֹב  ּבְ ֲהֵרי  ׁשֶ
ּלֹות  ַהּקַ ִפינֹות  ּסְ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ָנִאים  ַהּדָ ל  ּכָ ין  ִמּבֵ י  ּכִ

305
ם."  ּלָ ִמּכֻ ן  ַהְמֻסּכָ ָהאֹוֵיב  הּוא  ה  ַאּתָ ִהְפִליגּו,  ְטרֹוָיה  ֶאל 

ֵלאמֹר: ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֲאַזי  ַקל־ֶרֶגל  ָאִכיֶלס 
ָלֶאְרֶטס,  ל  ׁשֶ ּוְבנֹו  ֶזאּוס  ֵנֶצר  ִזּמֹות,  ַהּמְ ַרב  "אֹוִדיֶסאּוס 

ָבֶריָך, ּדְ ַעל  יב  ָאׁשִ לּויֹות  ּגְ ִאם  י  ּכִ ָפַתִים  ׂשְ ֶמֶתק  ּבְ לֹא 
ְוִיְהֶיה. קּום  ּיָ ׁשֶ ם  ּוְכׁשֵ י,  ִלּבִ ִלי  אֹוֵמר  ׁשֶ ִפי  ּכְ זֹאת 

310
ֶבת, ָלׁשֶ ּתֹוִסיפּו  אן  ּכָ ְלַבל  ַהּכֹל  ֶאת  אַֹמר  לּויֹות  ּגְ

ְוא. ָ ַלּשׁ ָפַתִים  ׂשְ ִקים  ּופֹוׂשְ ָעָקר  ַלַהג  ּבְ ים  ַמְרּבִ
ֶבר ַהּגֶ ֶאת  ֲאִני  ְמַתֵעב  ְלָהֶדס  ַער  ַ ַהּשׁ ֶאת  מֹו  ּכְ
ִלּבֹו. ּבְ ה  ִזּמָ ַהּמְ ֶאת  ֲחָלקֹות  ְלׁשֹון  ּבִ יר  ְסּתִ ַהּמַ

ֵעיַני. ּבְ ַהּטֹוב  הּוא  ׁשֶ ֶאת  ירֹות  ְיׁשִ אַֹמר  ן  ּכֵ ְוַעל 

315
ָרב  ַהּקְ ֶאל  ָלֵצאת  ָאָגֶמְמנֹון  י  ִלּבִ ֶאת  ה  ַיּטֶ לֹא 
ָרס ַהּפְ הּוא  ַמה  ְוִכי  ָנִאים.  ַהּדָ ין  ִמּבֵ ִאיׁש  ְולֹא 
ֶהֶרף, ְללֹא  אֹוֵיב  ּבָ ְלָחם  ַהּנִ ַהַחִיל  ן  ּבֶ ה  ִיְזּכֶ ּבֹו 

ֶנֶפׁש?  ַעז  ֶבר  ּגֶ ל  ׁשֶ ְלִדינֹו  ֵלב  מּוג  ל  ׁשֶ ינֹו  ּדִ קּול  ׁשָ ֵעת 
סֹוָפם.  ֶות  ַהּמָ ֵניֶהם  ׁשְ  – ָעִלים  ּפְ ַרב  ְוִאיׁש  ֶנֶפׁש  ֲעלּוב 

 320
י,  ְבּתִ ְוׁשַ י  ַבְלּתִ ּסָ ׁשֶ ַעל  ָבר  ּדָ י  ְלּתִ ִקּבַ לֹא  ֵמעֹוָלם 
ֵעת. ָכל  ּבְ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ָנכֹון  ֶגד,  ִמּנֶ י  ַנְפׁשִ י  ַלְכּתִ ִהׁשְ
ִנְבְקעּו,  ה  ַעּתָ ֶזה   – ּגֹוָזֶליָה  ִזיָנה  ַהּמְ ִצּפֹור  מֹו  ּכְ

ּדֹוֶאֶגת,  לֹא  ְלַעְצָמּה  ְמזֹוָנם,  ֶאת  ַמּקֹוָרּה  ּבְ ְמִביָאה 
י, ָעַצְמּתִ לֹא  ֵעיַני  ֶאת  ילֹות  ּלֵ ּבַ ָאָגה  ּדְ ֵמרֹב  ֲאִני  ְך  ּכָ

BOOK א ךרכ.indb   441 08/10/2015   13:48:51



איליאדה – כרך א׳
442

325
ָרב,  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ַמֲעִביר  ָיַמי  ֶאת  ִמים  ּדָ ִמְלֶחֶמת  ּבְ

ְנׁשֹוֵתיֶהם.  ֶאת  ִלּטֹל  ַחִיל,  ְבֵני  ּבִ ֲעבּוְרֶכם  ֶנֱאָבק 
ר,  ֵרי־ָעׂשָ ּתְ ָעִרים  י  ּתִ ַבׁשְ ּכָ ּלֹות  ַהּקַ ְסִפינֹוַתי  ּבִ

ֲעִטיָרה.  ַהּמַ ְטרֹוָיה  ְלַיד  ַרְגִלי,  עֹוד  ֵרה  ְוַאַחת־ֶעׂשְ
אֹוָצרֹות, ַלל  ּוׁשְ י  ָלַקְחּתִ ר  ְיֻסּפַ ּלֹא  ׁשֶ ַמְלקֹוַח 

330
י, ָנַתּתִ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  יֵדי  ּבִ ַהּכֹל  ֶאת 

ַהּכֹל. ֶאת  נֹוֵטל  ְסִפינֹוָתיו  ְלַצד  ֵמֵסב  ַנַחת  ּבְ ְוֶזה 
ְלַעְצמֹו.  ׁשֹוֵמר  ר  ָהִעּקָ ֶאת  י  ּכִ ק,  ְמַחּלֵ ֻקְרטֹוב  ַאְך 

ֶלְך,  ְוַהּמֶ ָהָאִציל  ְלַעְצָמם  ׁשֹוְמִרים  ת  ּתָ ּמַ ּבַ ֶחְלָקם  ֶאת 
ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ין  ִמּבֵ ְלַבד  ּבִ י  ּנִ ִמּמֶ ְוַרק 

335
הּוא, ָחֵפץ  ִאם  י.  ְלִלּבִ ַהְיָקָרה  ֵחיֵקי  ת  ֵאׁשֶ ֶאת  ַזל  ּגָ

ְיׁשֹוֵבב. ַנְפׁשֹו  ֶאת  ּה  ְוִעּמָ ַיֲעֶלה  ְיצּוָעּה  ַעל 
ְטרֹוָיה? ְבֵני  ּבִ לֹוֵחם  ָהַאְרִגיִבים  יס  ּגֵ ַמּדּוַע  ַאְך 

ה, ֵהּנָ ּוָבא  ִצְבאֹוָתיו  ֶאת  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶזה  ץ  ִקּבֵ ה  ְוָלּמָ
ָער? ַהּשֵׂ ִליַלת  ּכְ ֶהֶלָנה  ִביָרה  ַהּגְ ִגין  ּבְ לֹא  ְוִכי 

 340
ְלַבד  ּבִ ַאְטֶרְוס  ֵני  ּבְ אֹוֲהִבים  מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ין  ִמּבֵ ְוִכי 

ֵלב ְוַתם  ָנבֹון  ֶבר  ּגֶ ל  ּכָ ַוֲהלֹא  ְנׁשֹוֵתיֶהם?  ֶאת 
ִריֶסִאיס, ּבְ ֶאת  ֲאִני  י  ָאַהְבּתִ ָלּה.  ְודֹוֵאג  ּתֹו  ִאׁשְ ֶאת  אֹוֵהב 

ר ֲאׁשֶ ּכַ ה  ְוַעּתָ ִמְלָחָמה.  ַלל  ׁשְ ּבִ ָזִכיִתי  ּה  ּבָ ׁשֶ ֲהַגם 
ָזדֹון, ּבְ ֵעיַני  ֶאת  ְוִאֵחז  ַדי  ִמּיָ אֹוָתּה  ַזל  ּגָ

345
ְלַהּטֹות. י  ִלּבִ ֶאת  ָיבֹוא  ַאל  ן  ּכֵ ְוַעל  אֹותֹו,  י  ָיַדְעּתִ

ֵמֵרֶעיָך  ְוִעם  ָך  ִאּתְ אֹוִדיֶסאּוס,  ָך,  ִאּתְ ֲהלֹא  י  ּכִ
ִפינֹות ַהּסְ ְליֹון  ּכִ ֶאת  ל  ְלַסּכֵ ָהֵכיַצד  ס,  ְיַטּכֵ ֵעָצה 

ְלָעַדי. ּבִ ַעל  ּפָ ַרּבֹות  ַוֲהלֹא  ֶלָהָבה,  ֵאׁש  ּבְ
ְלָמֵגן, ּוְגבֹוָהה,  ְרָחָבה  ְלָהִקים,  ַקד  ּפָ חֹוָמה 
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350
ֵעץ.  מֹוטֹות  ָנַעץ  ּוְבתֹוָכּה  ִביָבּה,  ִמּסְ ה  ֲעֻמּקָ ָעָלה  ּתְ

ָבִרים. ַהּגְ קֹוֵטל  ְלֶהְקטֹור  יּוַכל  לֹא  ֳעלֹו,  ּפָ ְוא  ָ ַלּשׁ ַאְך 
ֶהְקטֹור ַנְפׁשֹו  ּבְ ִהְרִהיב  לֹא  ָרב  ַלּקְ ָיָצאִתי  עֹוד  ל  ּכָ
יַע  ְוִהּגִ עֹז  ָאַזר  ַהּיֹוֵתר  ּוְלָכל  ָלֵצאת.  ִאיְליֹון  ֶאת 

ַער.  ַ ַהּשׁ ִלְסָקאָיה  מּוְך  ַהּסָ יק  ָהַעּתִ ָהַאּלֹון  ֵעץ  ֶאל 

355
ַדי.  ִמּיָ ָיָצא  ַחי  ֵנס  ּבְ ִנְלַחְמנּו,  ִלי,  ָאַרב  ַעם  ּפַ ם  ׁשָ

ָהָרם.  ֶהְקטֹור  מּול  ָלֵצאת  רֹוֶצה  י  ֵאיֶנּנִ ׁשּוב  ה  ַעּתָ ַאְך 
ָהֵאִלים, ּוְלָכל  ְלֶזאּוס  ַאְקִריב  ַח  ִמְזּבֵ ַעל  ָמָחר 

ִים.  ַהּמַ ֶאל  אֹוִריד  ַלֲעֵיָפה  ֲעמּוסֹות  ְסִפינֹוַתי  ְוֶאת 
ה  ַהַחּמָ ְזִריַחת  ִעם  יַצד  ּכֵ ּתּוַכל,  ִלְראֹוֵתנּו  ְרֶצה  ּתִ ִאם 

360
ְסִפינֹוַתי ָגה  ּדָ ֹוַפַעת  ַהּשׁ ֶהֶלְסּפֹוְנט  ת  ַיּמַ ֵמיֵמי  ּבְ

ְמָחה.  ְוׂשִ אֹון  ּבְ חֹוְתִרים  י  ֲאָנׁשַ ְוֵכיַצד  ַמְפִליגֹות, 
ֶאֶרץ, מֹוְסֵדי  ַהְמַטְלֵטל  לֹום  ׁשָ ּבְ ָלׁשּוט  ֵנִני  ִיּתְ ִאם 
ה, ַהּפֹוִרּיָ ְפִתיָאה  ֶאל  ָיִמים  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ץ  ִמּקֵ ָאבֹוָאה 

ָהֻאְמָלל, ע  ּסָ ַלּמַ ֵצאִתי  ּבְ י  הֹוַתְרּתִ ַרב  ִקְנָין  ּה  ּבָ

365
אן.  ִמּכָ ִלְפִתיָאה  ָאִביא  ׁשֶ ָלל  ָ ַהּשׁ ּנּו  ִמּמֶ ַרב  ַאְך 

ְפֵאר,  ּבִ ֲחגּורֹות  ים  ָנׁשִ ְוָזָהב,  ּגֹונֹו  חּום  ָאָרד 
ַהּגֹוָרל.  ֶחְלִקי  ּבְ יל  ִהּפִ ֵאּלּו  ל  ּכָ ר,  ֲאַפְרּפַ ְרֶזל  ּבַ

ַעְצמֹו, ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ִלי  ָחַלק  ׁשֶ י  ִלּבִ אֶֹמץ  ַעל  ָרס  ַהּפְ ַאְך 
ָזדֹון.  ּבְ ַדי  ִמּיָ ָחַטף  ִלּבֹו  ַרַהב  ּבְ ׁשֶ ֶזה  הּוא 

370
ָאָכִאים ַאף  ְוִיַחר  ַעם,  ֳקָבל  ִמי,  ׁשְ ּבִ לֹו  ִאְמרּו  זֹאת  ל  ּכָ

ְלהֹוִליְך  ׁשֹוָלל  ִנית  ׁשֵ ַצח,  ַהּמֵ ַעז  ִלּבֹו,  ּבְ יֹאַמר  ִאם 
ָניו, ּפָ ֶלב  ּכֶ ֵני  ּפְ ׁשֶ ַוֲהַגם  ָנִאים.  ַהּדָ ִמן  ֶאָחד  עֹוד 

ַאֶחֶרת אֹו  ְך  ּכָ ְואּוָלם  יט.  ְלַהּבִ ֵעיַני  ּבְ ַיְרִהיב  לֹא 
ה, ֻעּלָ ּפְ ף  ּתֵ ֲאׁשַ ְולֹא  ְלִדּיּון  ִעּמֹו  ב  ֵאׁשֵ לֹא 
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375
ן ּכֵ ַעל  ִלי,  ְוָחָטא  ֵעיַני  ֶאת  ִאֵחז  ָבר  ּכְ י  ּכִ ַיַען 

ַנַחת  ּבְ לֹו  ֵיֵלְך  י,  ּדַ ַאְך  ֵלִני.  ּדְ ְיׁשַ ְדָבָריו  ּבִ עֹוד  לֹא 
ְעּתֹו. ּדַ ִהְטִריף  אּוס  ּזֶ ׁשֶ ִנְרֶאה  י  ּכִ ָאְבָדנֹו,  ִלְקַראת 

ים,  ָהִאיׁשִ ֲחַדל  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ׁשּורֹוָתיו  ּתְ ָעַלי  נּואֹות  ׂשְ
ִלי ַקל  ׁשָ ִרים  ֶעׂשְ י  ּפִ ְוַאף  ה  ִמּזֶ ָרה  ֲעׂשָ י  ּפִ לּו  ְוַגם 

 380
ָעִתיד, ּבֶ ָלל  ָ ַהּשׁ ּוִמן  הֶֹוה  ּבַ אֹוְצרֹוָתיו  ל  ִמּכָ

– ִמְצַרִים  ּבְ י  ּבָ ּתֶ ל  ׁשֶ ָרּה  ָעׁשְ ֶאת  אֹוְרכֹוֶמנֹוס,  אֹוַצר  ֶאת 
ר  עֹׁשֶ ׁשֹוֵפַע  יָה  ָבּתֶ ּבְ ָעִרים  ְ ַהּשׁ ֵמָאה  ת  ּבַ ָהִעיר 

רֹוְכִבים  ָמאַתִים  ַיְבִקיעּו  ח  ִנְפּתָ ַער  ׁשַ ל  ִמּכָ ּוָבּה 
ֲעטּו, ִיׁשְ ְלָפִנים  ְלסּוִסים  ְרתּומֹות  בֹות  ּוְבֶמְרּכָ

385
ְוָאָבק,  ָים  ַפת  ִלׂשְ חֹול  ּכַ ַרּבֹות  ׁשּורֹוָתיו  ּתְ ָהיּו  לּו  ם  ּגַ

י  ִלּבִ ֶאת  ְוִלְכּבֹׁש  ְלַהּטֹות  ָיכֹול  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָהָיה  לֹא 
י. ְלַחּיַ ַהּיֹוֵרד  ָהָעֶול  ַעל  חֹובֹו  ֶאת  ַרע  ּפָ ֶטֶרם  ּבְ

ָיְפָיּה ּבְ זֹו  ֲאִפּלּו  ח,  ֶאּקַ לֹא  ה  ָ ְלִאּשׁ ּתֹו  ּבִ ֶאת 
ַעְצָמּה, ּבְ ָער  ַהּשֵׂ ת  ְזֻהּבַ ִריס  ִקיּפְ ַעל  ֶהֱאִפיָלה 

390
– ט  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ֵמָאֶתָנה  ְזִריָזה  ָיֶדיָה  ּוִבְמֶלאֶכת 
ָהָאָכִאים, ֵני  ִמּבְ ְלֶאָחד  ה  ֶנּנָ ִיּתְ ֵחֶפץ,  ּה  ּבָ ִלי  ֵאין 

י.  ּנִ ִמּמֶ ַמְלכּותֹו  ּוַבֲהַדר  ְכבֹודֹו  ּבִ דֹול  ַהּגָ לֹוִני  ּפְ
ָאׁשּוב, ְיָתה  ְוַהּבַ יֵעִני  יֹוׁשִ ָהֵאל  ִאם  ַוֲאִני, 

ׁש. ֲאַקּדֵ ה  ָ ְלִאּשׁ ְואֹוָתּה  ָאִבי  ִלי  ִיְמָצא  ַעְלָמה 

 395
ּוְפִתיָאה,  ֶהַלס  ּבְ ְחַסְרָנה  ּתֶ לֹא  ֵחן  ַעְלמֹות  ַוֲהֵרי 
ְוֶקֶרת. ִעיר  ֵלי  מֹוׁשְ ַמֲעָלה,  ָרֵמי  ִלְגָבִרים  נֹות  ּבָ
ה, ֲאִביֶאּנָ יִתי  ּבֵ ְוֶאל  ח  ֶאּקַ י  ִלּבִ ֶאת  ְכּבֹׁש  ּתִ ׁשֶ זֹו 

זּוג,  ְלַבת  ִנְכְסָפה  ַאַחת  לֹא  י  ַנְפׁשִ ּבֹו  ִית  ַהּבַ
ֶנֶגד,  ּכְ ְוֵעֶזר  ִית  ּבַ ְנַות  ְראּוָיה,  ֵחיק  ת  ֵאׁשֶ
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400
ב. ַהּשָׂ ֶלאּוס  ּפֶ ץ  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ ִמן  ִלְרוֹות  ְוַנַחת 

ְנָין,  ַהּקִ ֵמאֹוְצרֹות  ֵעיַני  ּבְ ְיָקִרים  ָהָאָדם  י  ַחּיֵ
ֶביָה, ּתֹוׁשָ ים  ַרּבִ ׁשֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ִעיר  ִאיְליֹון  ּבְ ֵמֵאּלּו  ַאף 

ָהָאָכִאים, ֵני  ּבְ ֶרת  ַהּקֶ ַעל  ָעלּו  ֶטֶרם  ּבְ ִמים  ּיָ ּבַ
ָאּפֹולֹו,  פֹוְיּבֹוס  ל  ׁשֶ לּום  ַהּבָ ֵמאֹוָצרֹו  ַוֲאִפּלּו 

405
ַעת.  ַהְמֻסּלַ יתֹו  ּפִ ּבְ ַמְטמֹונֹו  יר  ְסּתִ ַהּמַ ת,  ָ ּשׁ ַהּקַ

ּוָבָקר, צֹאן  ֶעְדִרי  ַלל  ׁשְ ְלַמְלקֹוַח  ִלְלּכֹד  ר  ֶאְפׁשָ י  ּכִ
ַעְרמֹוִנית, ַרֲעָמה  ֲעֵלי  ּבַ ְוסּוִסים  ְיָקרֹות  חֹות  ַקּלָ

ָלל ְלׁשָ ָהָאָדם  ַמת  ִנׁשְ ֶאת  ח  ּקַ ּתִ לֹא  ְלעֹוָלם  ֲאָבל 
רֹום. ַלּמָ עּוף  יָהה  ְוִהְגּבִ ָפָתיו  ִמּשְׂ ְרָחה  ּפָ ׁשֶ ְלַאַחר 

410
ָהַרְגַלִים, סּוַפת  ּכְ ִטיס  ּתֶ י,  ִאּמִ ִלי  ָאְמָרה  ַאַחת  לֹא 

ֶות.  ַהּמָ ֶאל  ְנִתיִבים  ֵני  ׁשְ ִלי  סֹוְללֹות  ּגֹוָרל  נֹות  ּבְ י  ּתֵ ׁשְ י  ּכִ
 – ִמְלָחָמה  ֶלֱאסֹר  ְטרֹוָיה  ַעל  ֵאר,  ָ ֶאּשׁ אן  ּכָ ִאם  ָהֶאָחד, 

עֹוָלִמים. ת  ְתִהּלַ ּבִ ה  ֶאְזּכֶ ַאְך  ָאׁשּוב  לֹא  ְלעֹוָלם 
י,  ְלִלּבִ ַהְיָקָרה  ְלַאְרִצי  ְוָאׁשּוב  ָאקּום  ִאם  ַאְך 

415
ִלי ַיֲעִניק  ַהּגֹוָרל  ְואּוָלם  ל,  ַהּלֵ ּבְ ה  ֶאְזּכֶ לֹא  ָאז 
ָאבֹוא. ֶות  ַהּמָ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ ֶכף  ּתֵ ְולֹא  ים  ֲאֻרּכִ ים  ַחּיִ

ה,  ַמֲעׂשֶ ֲעׂשּו  מֹוִני  ּכָ ָלֶכם,  זֹו  ֲעָצִתי  ן  ּכֵ ְוַעל 
ָיבֹוא לֹא  ץ  ַהּקֵ ְלעֹוָלם  י  ּכִ ְיָתה  ַהּבַ ַהְפִליגּו  קּומּו, 

ָהְראּות ַמְרִחיק  אּוס  ּזֶ ׁשֶ את,  ּשֵׂ ַהּנִ ָהִעיר  ְטרֹוָיה  ַעל 

 420
ֵהִפיַח.  לֹוֲחֶמיָה  ֵלב  ּבְ ְועֹז  ָידֹו  ָעֶליָה  ַרס  ּפָ

יֵדי ּבִ ְוִלְמסֹר  ָלׁשּוב  ָהֵעת  ָאה  ּבָ ה  ִהּנֵ ה  ְוַעּתָ
ם.  ְעּתֶ ּצַ ּבִ ׁשֶ ִליחּות  ְ ַהּשׁ ַבר  ּדְ ֶאת  ָהָאָכִאים  יֵאי  ַמְצּבִ

יַצד ּכֵ ַאֶחֶרת,  ָתְכִנית  ּבְ ַלֲהגֹות  ָלֶהם  מּוָטב 
ָהָאָכִאים. ְצָבא  ֶאת  ן  ּוְלִצּדָ ְסִפינֹוֵתיֶהם  ֶאת  יל  ְלַהּצִ
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425
ם  ַנְפׁשָ ֶאת  ט  ַמּלֵ ּתְ לֹא  ֵאַלי  אֶתם  ּבָ ּה  ִעּמָ ָהֵעָצה 

לֹו  מּוָטב  פֹוְיִניְקס  ַאְך  ְך.  ְלַרּכֵ ּתּוְכלּו  לֹא  ַזֲעִמי  ֶאת  י  ּכִ
ּכַֹח  ַיְחִליף  ן,  ְוִייׁשַ ָינּום  ֵאר,  ָ ְלִהּשׁ נּו  ִעּמָ

ַהּטֹוָבה. כֹוָרה  ַהּמְ ֶאל  נּו  ִאּתָ ְלָמֳחָרת  ְוַיְפִליג 
ֶחְפִצי." ֶאת  ָעָליו  ה  ֶאְכּפֶ לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ ִיְרֶצה,  ִאם  ַרק  זֹאת 

430
אּו,  ִמּלְ ַמִים  יֶהם  ּפִ ֶאת  ם  ְוֻכּלָ ַלְך,  ֻהׁשְ ַהס  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ר. ּבֵ ּדִ ָאִכיֶלס  ָקׁשֹות  י  ּכִ ָאְזֵניֶהם  ַמע  ְלִמׁשְ ִאים  ּתָ ִמׁשְ

ל,  ְלַהּלֵ ַהּנֹוָדע  ָהרֹוֵכב  יָבה,  ַהּשֵׂ ִאיׁש  פֹוְיִניְקס  ֲאַזי 
ָהָאָכִאים: ִלְסִפינֹות  ִלּבֹו  ָחַרד  י  ּכִ ְדָמעֹות  ּבִ ַרץ  ּפָ

ָלׁשּוב, ְיָתה  ְוַהּבַ ָלׁשּוט  ָהָרם,  ָאִכיֶלס   , ִהְכַרְעּתָ "ִאם 

435
ְסִפינֹוֵתינּו ר  ֲאׁשֶ ָהֵאׁש  ֶאת  ּתֶֹקף  ָכל  ּבְ ַלֲהדֹף  ְמָסֵרב 
ֵבד,  ַהּכָ ֶהָחרֹון  ָך  ִלּבְ ֶאת  עֹוֵכר  י  ּכִ ה,  ַכּלֶ ּתְ ֵאֶפר  ַעד 

ְלָעֶדיָך? ּבִ רֹד  ִלׂשְ ָקר,  ַהּיָ י  ַיְלּדִ ָאנִֹכי,  אּוַכל  ֵאיְך 
ְפָלא,  ַהּמֻ ָהרֹוֵכב  ֶלאּוס  ּפֶ ָלַחִני  ׁשְ ַיַחד  ָך  ִאּתְ ֵהן 

ְלָכאן, ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶאל  אֹוְתָך  ר  ּגֵ ׁשִ ִמְפִתיָאה  ּבֹו  ּיֹום  ּבַ

 440
ָרב ַהּקְ ִלְמֶלאֶכת  ְוָזר  ְלָיִמים  ָצִעיר  עֹוד  ה  ְוַאּתָ

ֶבר. ַהּגֶ ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ֶאת  ים  ַרּבִ ּבָ ַהּמֹוִציא  ְמִליָצה  ְוִלְדַבר 
ְלַמַען  ָעַלי,  יל  ִהּטִ ֶלאּוס  ּפֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ ְדָך  ְלַלּמֶ

ָעְלָך.  ּפָ ִיְהֶיה  ְוָראּוי  ָבֶריָך  ּדְ ֶאת  א  ּשָׂ ּתִ יא  ַמְצּבִ ּכְ
י,  ֵמִעּמִ ֵרד  ּפָ ּתִ ַאל  א,  ָאּנָ ָקר,  ַהּיָ י  ַיְלּדִ ן,  ּכֵ ְוַעל 

445
ְלָהִסיר, ִזְקָנִתי  ָהֵאִלים  ַאַחד  ָאַמר  ַוֲאִפּלּו 

ּבֹו ְביֹום  ּכִ ִלי  יב  ְלָהׁשִ ַהּפֹוְרִחים  ְנעּוַרי  ְוֶאת 
ְנׁשֹוֶתיָה, יִפי  ּבִ ַהְידּוָעה  ֶהַלס  ֶאת  י  ּתִ ָנַטׁשְ

ָתה ּצְ ּנִ ׁשֶ ִמי  אֹוְרֶמנֹוס,  ן  ּבֶ ָאִמיְנטֹור  ֵמָאִבי,  ָנס 
ַמְחָלפֹות, ְיַפת  יֶלֶגׁש  ּפִ ל  ׁשֶ ִגיָנּה  ּבְ ֲחָמתֹו  ָעַלי 
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450
י.  ִאּמִ ִהיא  ּתֹו,  ִאׁשְ ֶאת  ה  ּזָ ּבִ ּה,  ּבָ ְוָדַבק  ָאִבי  ּה  ּבָ ק  ָחׁשַ

ֲאָהִבים  ה  ֲאַתּנֶ ׁשֶ ֶנת  ִמְתַחּנֶ ָחְבָקה,  י  ְרּכַ ּבִ זֹו 
ֵקן. ַהּזָ ָאִבי  ֶאת  ָנא  ׂשְ ּתִ ְלַמַען  יֶלֶגׁש  ַהּפִ ִעם 

ֵהִבין  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָאִבי,  ַאְך  ְלִאּמֹו,  ֵבן  ּכְ י  ַמְעּתִ ִנׁשְ
י  ּבִ ה  ּסָ ְוׁשִ ִנְמָרצֹות  ְקָללֹות  ַלִני  ִקּלְ ּקֹוֶרה,  ַמה 

455
ְוָאַמר הֹוִסיף  ָהֶאִריְניֹות,  ָקם,  ַהּנָ ֵאלֹות  ֶאת 

ֲחָלַצי.  יֹוֵצא  ינֹוק  ּתִ יו  ְרּכָ ּבִ ַעל  ח  ִיּקַ לֹא  ָלַעד  י  ּכִ
צּולֹות  ַהּמְ ל  מֹוׁשֵ ֶזאּוס  ָהֵאִלים,  ִקְלָלתֹו  מּו  ִקּיְ

ָאָרד  ַלַהב  ּבְ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ְבִעיָתה.  ַהּמַ ְרֶספֹוֶנה  ּוּפֶ
ַעם  ַהּזַ ֶאת  י  ִלּבִ ּבְ ְך  ּכֵ ׁשִ ָהֵאִלים  ַאַחד  ַאְך  ְלָהְרגֹו, 

460
ּוְגנּוָתן, ִרּיֹות  ַהּבְ ת  ּבַ ּדִ ֵני  ִמּפְ י  ּבִ עֹוֵרר  ּוַפַחד 

ָהָאָכִאים.  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ֵיֵצא  ִמי  ׁשְ ָאִביו  רֹוֵצַח  ּכְ ן  ּפֶ
ַהּטַֹרח  ֶאת  ֵאת  ִמּשְׂ ׁשּוב  ְוִנְלֵאיִתי  י  ַנְפׁשִ ָקָצה  ַאְך 

ַהּזֹוֵעם, ָאִבי  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ּכֹן  ְוִלׁשְ ְלהֹוִסיף 
ׁשּוִני ּוִבּקְ ָתם  ִפּלָ ּתְ אּו  ָנׂשְ ְוֵרַעי  יִתי  ּבֵ ֵני  ּבְ ׁשֶ ֲהַגם 

 465
ֲחטּו ׁשָ צֹאן  ֵני  ּבְ ְוַגם  ֶבת  ְוָלׁשֶ יְך  ְלַהְמׁשִ ֵביתֹו  ּבְ
ֶקֶרן,  ְסבּוֵכי  ּוָפִרים  אּות,  ּיָ ּכַ ִמים  ְמֻפּטָ ן,  ְלָקְרּבָ

ן,  ּמָ ׁשֻ ּבְ ַהּטֹוְבִלים  ים  ּוְמֻרּבִ ֲאבּוִסים  ֲחִזיִרים  ְוַגם 
ָצלּו  ֶהַפְיְסטֹוס  ְלֶהֶבת  ׁשַ ְוַעל  ֵהִביאּו  ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ֶאת 

ִלְרָוָיה,  ָכר  ׁשֵ ֵיין  תּו  ׁשָ ֵקן  ַהּזָ ֵדרֹות  ּוִמּקְ

470
ֶהֶרף, ְללֹא  ָעה  ׁשְ ּתִ ֵלילֹות  ָעַלי  יבּו  ִהּצִ ְוׁשֹוְמִרים 

ַהּדֹוֶלֶקת.  דּוָרה  ַהּמְ ְלאֹור  ָמר  ִמׁשְ ַעל  עֹוֵמד  ִאיׁש  ִאיׁש 
חֹוָמה,  ֶפת  ּקֶ ַהּמֻ ָחֵצר  ּבֶ ְמַאְבֵטַח  ֵמֶהם  ֶאָחד 
ִבי.  ּכָ ִמׁשְ ֲחַדר  ְלֶדֶלת  ֶגד  ִמּנֶ רֹוְזּדֹור  ּפְ ּבַ ִני  ֵ ַהּשׁ

יִרי, ֲעׂשִ יֹום  ּבְ ַלְיָלה  ִעם  ָהאֶֹפל  ֶרֶדת  ּבְ ְואּוָלם 
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ּוְבִריַח, ַמְנעּול  ַעל  גּור  ַהּסָ ַחְדִרי  ֶלת  ּדֶ ֶאת  י  ַרְצּתִ ּפָ

ָחֵצר, ּבֶ ַהחֹוָמה  ֵמַעל  ָנֵקל  ּבְ ג  ְמַדּלֵ י,  ְקּתִ ִזּנַ
ם  ָ ִמּשׁ ִית  ַהּבַ ְפחֹות  ְוׁשִ ֹוְמִרים  ַהּשׁ ֵמֵעיֵני  ר  ְוִנְסּתָ

ַדִים  ַהּיָ ַרֲחַבת  ֶהַלס  ֵני  ּפְ ַעל  ַרְגַלי  אִתי  ָנׂשָ ִנְמָלט. 
ְוׁשֹוַפַעת. ה  ּפֹוִרּיָ צֹאן,  ֶעְדֵרי  ֵאם  ְפִתיָאה,  ֶאל  ּוָבאִתי 

לפנה"ס. החמישית  המאה  מאטיקה,  כד  על  איור  והדס.  פרספונה 
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 480
ִנים, ּפָ ֶלְך  ַהּמֶ ִלי  יר  ִהְסּבִ י,  ְעּתִ ִהּגַ ֶלאּוס  ּפֶ ֶאל  ֲאַזי 

לֹו, ָקר  ַהּיָ נֹו  ּבְ ֶאת  ָאב  ּכְ ַח  ְוִטּפֵ אֹוִתי  ָאַהב 
ים.  ָהַרּבִ אֹוְצרֹוָתיו  יֹום  בֹוא  ּבְ ה  ִיְזּכֶ ת  ֶרׁשֶ ּלָ ׁשֶ ִמי 

ים,  ְמֻרּבִ ּוְנִתיִנים  ָמַסר  ָיִדי  ּבְ ִקְנָין  רֹב  ְוָאֵכן 
ים. ַהּדֹולֹוּפִ ַעם  ַעל  י  ְלּתִ ָמׁשַ ְפִתיָאה  ֶאֶרץ  ְצֵוי  ִמּקַ

485
י, ְלּתִ ְוִגּדַ אֹוְתָך  י  ְחּתִ ִטּפַ ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאִכיֶלס  ְך,  ּכָ

ָלֵצאת  ֵסַרְבּתָ  ה  ְוַאּתָ יָך,  ֲאַהְבּתִ י  ִלּבִ ָכל  ּבְ י  ּכִ
ֶלֱאכֹל, ֵביְתָך  ּבְ אֹו  ִלְסעּוָדה  זּוָלִתי  ִאיׁש  ִעם 

י, ְרּכַ ּבִ ַעל  אֹוְתָך  ַאְחִזיק   – ָהִייָת  ֶיֶלד  ֵעת   – ֶטֶרם  ּבְ
ָפֶתיָך. ִלׂשְ יׁש  ַמּגִ ְוַיִין  ים  ַמְטַעּמִ ְלָך  ּפֹוֵרס 

490
ִליָמִתי, ּגְ ֶאת  ִהְרַטְבּתָ  ָאִכיֶלס,  ִים,  ּתַ ׁשְ ְולֹא  ַאַחת  לֹא 

ַיּנּוָקא,  ל  ׁשֶ אֹוִנים  חֶֹסר  ּבְ ַלט  ּפָ יָך  ּפִ ַיִין  ֵעת 
ֲעָמִלי. ָהָיה  ְוַרב  י  ְרּתִ ִהְתַיּסַ ִגיְנָך  ּבְ ְמַעט  לֹא 

י, ּלִ ֶ ִמּשׁ עֹוָלל  ִלי  ָנְתנּו  לֹא  ָהֵאִלים  ִאם  י  ּכִ יִתי  ּמִ ּדִ
ְלֵבן, ִלי  ח  ֶאּקַ ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאִכיֶלס  אֹוְתָך, 

495
ָהַאְכָזר. ִמּגֹוָרִלי  ֵצל  ֶאּנָ ְזכּוְתָך  ּבִ ְך  ּכָ ה  ְוִהּנֵ

ָאה.  ַהּגֵ רּוֲחָך  ן  ַרּסֵ ָאִכיֶלס,  ן,  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ּבַ
ְוִלְקנֹות,  ְך  ְלַרּכֵ ר  ֶאְפׁשָ ָהֵאִלים  ֵלב  ֶאת  ֲאִפּלּו 

ְוֶעְרּכֹו,  בֹודֹו  ּכְ ָהֵאל,  ל  ׁשֶ אֹונֹו  ָך  ּלְ ֶ ִמּשׁ ַרב  ַוֲהלֹא 
ֶצֶדק,  ֵהן  ּבְ בּוָעה  ּוִבׁשְ טֶֹרת  ַהּקְ ִניחֹוַח  ּבְ אּוָלם 

500
ָהֵכיַצד מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ יֹוְדִעים  ֶנֶסְך,  ְוֵיין  ן  ָעׁשֵ ַח  ִמְזּבֵ
ְוָעוֹון. את  ַחּטָ ַעל  ה  ּוִבְמִחּלָ ָהֵאִלים  ַחְסֵדי  ּבְ ִלְזּכֹות 

ֵאִלים, ּבָ ָהָרם  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ נֹוָתיו  ּבְ ֵהן  ִפּלֹות  ַהּתְ י  ּכִ
ּופֹוְזלֹות,  ְסחֹות  ּפִ ְקמּוטֹות,  ָדָבר,  ּבְ ְוהֹוְפכֹות  ּתֹוהֹות 

ְזִהירּות.  ּבִ ּפֹוְסעֹות  ַרְגֵליֶהן,  ְרכֹות  ְמׂשָ ַהֵחְטא  ַאַחר 
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505
ם,  ּלָ ּכֻ ֶאת  ים  ַמְקּדִ ֵאיָתנֹות,  ְוַרְגָליו  ּכֹחֹו  ַרב  ְוַהֵחְטא 

ִפּלֹות  ַהּתְ ָאָדם.  ַעל  ְרָענּות  ּפֻ מֹוִריד  ֶאֶרץ,  ְמלֹוא  ּבִ צֹוֵעד 
ת.  ַהְמֻעּוָ ֶאת  ִלְתקֹן  ׁשֹות  ְמַבּקְ ַאֲחָריו,  ּפֹוְסעֹות  ַאט 
ְקֵרבֹות,  ֵהן  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶזאּוס  נֹות  ּבְ ֶאת  ד  ַהְמַכּבֵ ּוְלִפיָכְך 

ְעָנה.  ַסּיַ ּתְ ָהֻאְמָלל  ּוִביֵדי  ְלַתֲחנּוָניו  ְבָנה  ְקׁשֵ ּתַ

510
ָחן,  ּלְ ְמׁשַ ָניו  ּפָ ּוֵמַעל  ר  ִמְתַנּכֵ ֶהן  ּלָ ׁשֶ ִמי  ַאְך 

לּוָנָתן.  ּתְ אֹות  נֹוׂשְ ּוְלֶזאּוס  ד  ִמּיָ עֶֹרף  לֹו  ַמְפנֹות  ֵהן 
ַמר.  ֶלַקח  דֹו  ּוְמַלּמְ ׁש  ָהִעּקֵ ַלחֹוֵטא  ַהֵחְטא  ב  ׁשָ

ֶזאּוס, ִלְבנֹות  בֹוד  ּכָ ן  ּתֵ ָאִכיֶלס,  ה,  ַאּתָ ם  ּגַ ּוְלִפיָכְך 
ָרצֹון. ּבְ ָלֶהן  ִנְכְנעּו  ֶנֶפׁש  ֲאִציֵלי  ים  ַרּבִ י  ּכִ

 515
ְולּוֵלא ַזֲעמֹו,  ּבְ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ִהְתִמיד  לּו  ֲהֵרי  ׁשֶ

ָעִתיד,  ּבֶ ָעָליו  ְלהֹוִסיף  ְוִהְבִטיַח  ָנַתן  ַרב  ן  ַמּתָ
ְך ְלַרּכֵ ָך  ִלּבְ ֶאת  ְוָחֵפץ  ל  ּדֵ ְמׁשַ אֹוְתָך  ָהִייִתי  לֹא 

ְלִסּיּוַע.  קּוִקים  ַהּזְ ָהַאְרִגיִבים  ְלֶעְזַרת  ֵצא  ּתֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ
יֹוֵתר, ּוַמְבִטיַח  ת  ַמּתָ רֹב  ֵאֶליָך  ׁשֹוֵלַח  ֶזה  ַאְך 

 520
ָך, ִלּבְ ֶאת  ִלְקנֹות  ר  ּגֵ ְמׁשַ ָהָאָכִאים  ֵמיַטב  ַלַחת  ּוִמׁשְ

ָהַאְרִגיִבים.  ִנְבֲחֵרי  ין  ִמּבֵ ּוְבֶנֶפׁש  ֵלב  ּבְ ֵרֶעיָך 
ֵאֶליָך, ִליחּות  ְ ַלׁשּ ְולֹא  ֵאפֹוא  בּוז  ּתָ ַאל  ְלִדְבֵריֶהם 

ַזַעְמָך.  ּבְ ִגיָת  ׁשָ י  ּכִ ְטַען  ּיִ ׁשֶ ִאיׁש  ֵאין  ַוֲאִפּלּו 
ָעָבר, ּבֶ מּועֹות  ְ ַהּשׁ כּו  ִהּלְ ה  ִהּלָ ּתְ ּבֹוֵרי  ּגִ ַעל  ֵהן 

525
ָך,  ּלְ ׁשֶ ְקֶרה  ַלּמִ דֹוֶמה  ּבְ ִחית  ְלַהׁשְ ֲחָמָתם  ָתה  ּצְ ּנִ ׁשֶ

ה  ְתִחּנָ ּבִ ם  ִלּבָ ֶאת  ְך  ּכֵ ְלׁשַ ֲאַזי  ם  ּגַ ׁשּו  ּקְ ּבִ ְוֵכיַצד 
ה,  ֵאּלֶ ּכָ ׁשֶ ִמְקִרים  ִלי  ְזכּוִרים  ְפֶאֶרת,  ּתִ ַרב  ן  ּוְבַמּתָ

ר: ֲאַסּפֵ יַרי,  ַיּקִ ה,  ִהּנֵ ָיַמי.  ּבְ ָקרּו  ּלֹא  ׁשֶ ֲהַגם 
ַהּקּוֶרִטים, מּול  ָהַאְיטֹוִלים  ָקִלידֹון  חּוצֹות  ּבְ ָלֲחמּו 
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 530
ֵאּלּו. ֶאת  ֵאּלּו  ָיסֹות  ַהּגְ ָהִעיר  ֶאל  בֹוא  ּמָ ּבַ ָקְטלּו 
ָהַאְיטֹוִלים  ֵני  ּבְ ֵהֵגּנּו  ָקִלידֹון  ִעיָרם  חֹומֹות  ַעל 

ְלָעָפר. ָהִעיר  ֶאת  ים  ָלׂשִ ַהּקּוֶרִטים  ת  ְמִזּמַ ֵני  ִמּפְ
ם, רֹאׁשָ ַעל  ְלָחה  ׁשָ זֹו  ְרָענּות  ּפֻ ַאְרֶטִמיס  ס  ַהּכֵ ת  ְזֻהּבַ

ָהֵאִלים,  ַאר  ִלׁשְ ִהְקִריב  ה  ֶהָקטֹוְמּבָ ר  ֲאׁשֶ אֹוְיֶנאּוס,  י  ּכִ

535
ֹוְפִעים, ַהּשׁ ָניו  ְסּתָ ּבֻ ּכּוֵרי  ּבִ ִרי  ּפְ ֶאת  ָלּה  ֶהֱעָלה  לֹא 

ּוְבֶזַבח. ן  ָקְרּבָ ּבְ ד  ּבֵ ּכִ לֹא  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ֶאת  ְוַרק 
ֶלָעוֹון.  ְמִחיָלה  ֵאין  י  ּכִ ִהיא,  ַאַחת  ַכח,  ׁשָ אֹו  ֵסֵרב 

ֵהִסיָתה ת,  ׁשֶ ְוַהּקֶ ַהֵחץ  ֵאַלת  ַאְרֶטִמיס  זֹוֶעֶמת 
ִניִבים.  ַצח  קֹוֵצף,  ֶרא  ּפֶ ֲחִזיר  ָתה  ּסְ ׁשִ ּוְבאֹוְיֶנאּוס 

 540
ִחיָתה.  ְוִהׁשְ ָתה  ָעׂשְ ּמֹות  ׁשַ ְפֶלֶצת,  ַהּמִ דֹוָתיו  ׂשְ ּבִ ְרָעה  ּפָ

ִליְך  ִהׁשְ ְוַאְרָצה  ִאיָלנֹות  ְוָתַלׁש  ַהֲחִזיר  ָעַקר 
ּפּוַח. ַהּתַ ּוְפִריַחת  ו  ַיְחּדָ ַזע  ְוַהּגֶ ֶֹרׁש  ַהּשׁ ִעם 

ֶרא. ַהּפֶ ֶאת  ְלַבּסֹוף  ָהַרג  אֹוְיֶנאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶמַלְגרֹוס, 
ים ְמֻרּבִ ּוְכָלִבים  ִדים  ַצּיָ ְך  ּכָ ם  ְלׁשֵ ְוָאַסף  ץ  ִקּבֵ

545
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָהָיה  ַחִיל  ֵני  ּבְ קֶֹמץ  ּבְ י  ּכִ ֵכנֹות,  ׁשְ ֵמָעִרים 

ְוִלְקטֹל, ִלְלּכֹד  ְוַהּגֶֹדל  ָהאֹון  ַרב  ר  ַהּבַ ֲחִזיר  ֶאת 
ה ְוִהּנֵ ַלּמֹוֵקד.  ים  ַרּבִ ְפֶלֶצת  ַהּמִ ָרה  ּגְ ׁשִ ְך  ּכָ ם  ּגַ

ָהֵאָלה,  ָמדֹון  עֹוְרָרה  ִעיר  ַהּשָׂ ְועֹורֹו  רֹאׁשֹו  ַעל 
ָוֶנֶפׁש. ֵלב  ָרֵמי  ַאְיטֹוִלים  ִלְבֵני  ַהּקּוֶרִטים  ין  ּבֵ ִריב 

550
ָאֶרס,  ְלֵלב  ָקר  ַהּיָ ֶמַלְגרֹוס  ִנְלַחם  ם  רֹאׁשָ ּבְ עֹוד  ל  ּכָ

ַהחֹומֹות ְלַצד  פּו  ְוִנּגְ ַהּקּוֶרִטים  בּוָסה  ּתְ ָנֲחלּו 
ָרם. ִמְסּפָ ָהָיה  ַרב  י  ּכִ ַאף  ָהַאְיטֹוִלי,  ָהאֹוֵיב  ֵני  ִמּפְ

ּקֹוֶרה  ׁשֶ ִפי  ּכְ ת,  ִנּצַ ַזַעם  ֶמַלְגרֹוס  ֵלב  ּבְ ֲאַזי  ַאְך 
ְדרֹו. ִמּגִ ַהּיֹוֵצא  ַעת  ּדַ ר  ּבַ ֶנֶפׁש  ּבְ ם  ּגַ ים  ְלִעּתִ
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555
ן ַהּבֵ ֶמַלְגרֹוס  ל  ׁשֶ ֲחרֹונֹו  ְך  ִנּתַ ִאּמֹו  ַאְלֵתָאה  ַעל 

אָוה ַהּנָ ּתֹו  ִאׁשְ ְטָרה  ְקֶלאֹוּפַ ְלַצד  נֹוָתר  עֹודֹו  ּבְ
 – ְוִאיַדס  ֶאֶונּוס  ל  ׁשֶ ם  ּתָ ּבִ ְרסֹל,  ַהּקַ ְיַפת  ָסה  ַמְרּפֶ ת  ּבַ

ּה, ּלָ ּכֻ ָאֶרץ  ּבָ ֶהָעָבר  יֵמי  ּבִ ִלְגבּוָרה  מֹותֹו  ּכְ ֵאין 
ָאּפֹולֹו פֹוְיּבֹוס  ּומּול  ּתֹו  ַקׁשְ ֶאת  ְוָנַטל  ֵהֵעז  ׁשֶ ִמי 

560
ֶאה.  ַהּנָ ְרסֹל  ַהּקַ ַעְלַמת  ָסה,  ַמְרּפֶ ל  ׁשֶ ּה  ִלּבָ ַעל  ָלַחם 

ַאְלְקיֹוֶנה,  ם  ֵ ּשׁ ּבַ ָקְראּו  בּוָדה  ַהּכְ ְוָהֵאם  ָהָאב  ָלּה 
ָהֻאְמֶלֶלת  ּה  ִאּמָ ָקְרָאה  ִצּפֹור  אֹוָתּה  ּכְ ִגיָנּה  ּבְ י  ּכִ

ָאּפֹולֹו, פֹוְיּבֹוס  ֵעת  ַחת  ִמְתַיּפַ ָצְוָחה  ְוָכמֹוָה 
ַהְיָקָרה.  ּה  ּתָ ּבִ ֶאת  ָחַטף  ּופֹוֵגַע,  ְרָחק  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה 

565
ָחֵזהּו, ּבְ ה  ְמַלּבֶ ַעם  ַהּזַ ֶאת  ַכב,  ׁשָ ֶמַלְגרֹוס  ּה  ְלִצּדָ

ָחְדָלה ּלֹא  ׁשֶ הֹוָרתֹו  ִאּמֹו  ְללֹות  ִמּקִ ר  ִמְתַיּסֵ
ִלְנקֹם,  ָאִחיָה  מֹות  ֶאת  ָלֵאִלים  ָתּה  ִחּנָ ּתְ את  ׂשֵ ִמּלָ

ֶטת  ּפֹוׁשֶ ָיֶדיָה  ּכֹוַרַעת,  ָהָאָדם  ְמִזיַנת  ָלָאֶרץ 
ֶנת, ּוִמְתַחּנֶ ְבִעיָתה  ַהּמַ ְרֶספֹוֶנה  ּוּפֶ ָהֶדס  ֶאל 

ֶרא..." הצייד הקלידוני מלגרוס קוטל את  ַהּפֶ ְלַבּסֹוף ֶאת  ָהַרג  ל אֹוְיֶנאּוס,  ׁשֶ נֹו  ּבְ "ֶמַלְגרֹוס, 
לספירה. השנייה  המאה  פומפיי,  רומי,  סרקופג  ארטמיס.  לשמאלו  הבר.  חזיר 
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570
ֵמֵעיֶניָה.  זֹוֵלג  ַמע  ְוַהּדֶ ת,  ׁשֶ ְמַבּקֶ ָנּה  ּבְ ל  ׁשֶ מֹותֹו  ֶאת 

קֹוָלּה  ֶאת  ּה,  ִלּבָ ֶאֶבן  ֵלב  צֹוֶעֶדת,  אֶֹפל  ּבָ ֶאִריִניס 
ָקִלידֹון  ֲעֵרי  ּוְבׁשַ ׁשֹוַמַעת.  ֶאֶרּבּוס  ַכת  ֵמֶחׁשְ

ְתֶקֶפת.  ַהּמֻ ַהחֹוָמה  ְבַצר  ִמּמִ ִמְלָחָמה  ת  ֲהֻמּלַ עֹוָלה 
ְלֶמַלְגרֹוס, ָתם  ִחּנָ ּתְ אּו  ָנׂשְ ֲאַזי  ָהַאְיטֹוִלים  ִזְקֵני 

575
ֶבר, ַהּגֶ ֶאל  רּו  ּגְ ׁשִ ּכֲֹהִנים  ִכיֵרי  ּבְ ַלַחת  ִמׁשְ ם  ּגַ

ִהְבִטיחּו: לֹו  ת  ַמּתָ ְתמּוָרה  ּבִ ְלֶעְזָרם.  ָלבֹוא  ׁשּוהּו  ּקְ ּבִ
ַהּפֹוֶרה ָקִלידֹון  ִמיׁשֹור  ּבְ ָנה  ׁשֵ ַהּדְ ְרַקע  ַהּקַ ֵמיַטב 

ְרצֹונֹו,  ּכִ ים  ִ ֲחִמּשׁ ֶחְלקֹות  ִחיָרתֹו  ּבְ י  ּפִ ַעל  לֹו  ח  ִיּקַ
ָהַאֶחֶרת ֲחִצית  ַהּמַ ַיִין,  ְרֵמי  ּכַ ְלִגּדּול  ַמֲחִציָתן 

580
ָהָאב, אֹוְיֶנאּוס  ם  ּגַ נֹוֲעָדה.  ָגן  ּדָ דֹות  ׂשְ ַלֲחִריׁש 

ן  ִמְפּתַ ַעל  עֹוֵמד  ן,  ִהְתַחּנֵ הּוא  ַאף  ֵקן,  ַהּזָ ָהרֹוֵכב 
עּוָלה ַהּנְ ֶלת  ַהּדֶ ֶאת  ן,  ַהּבֵ ל  ׁשֶ ְקָרה  ַהּתִ ַבּה  ּגְ ַחְדרֹו 

ן.  ִמְתַחּנֵ יו  ְרּכָ ּבִ ַעל  ָחְזָקה,  ּבְ ּוַמְרִטיט  ְמַטְלֵטל 
ִנים. ַהּפָ ְנׂשּוַאת  ִאּמֹו  ן  ְוִעּמָ ַאֲחיֹוָתיו  ּוְכמֹותֹו 

585
ָניו, ּפָ ֶאת  ִחּלּו  ֵרָעיו  ם  ּגַ ֵניֶהם.  ּפְ ֶאת  יב  ֵהׁשִ ֵריָקם  ַאְך 

ַהְיָקִרים, ֱאמּונֹו  י  ַאְנׁשֵ ְמאֹד,  לֹו  רֹוִבים  ַהּקְ ֵמֶהם 
ַהְמָמֵאן, ִלּבֹו  ַעל  ר  ְלַדּבֵ לּו  ׁשְ ּכָ ֵאּלּו  ם  ּגַ ְואּוָלם 

ַהּקּוֶרִטים  ַוֲהמֹון  ְקִליִעים,  ּבִ ֲחָדָריו  ָמְלאּו  ר  ֲאׁשֶ ַעד 
חּוצֹות. ּבַ ָטה  ׁשְ ּפָ ּתֶֹפת  ְוֵאׁש  ֵער,  ִהְסּתַ ַהחֹוָמה  ַעל 

590
ָהַאְבֵנט ְיַפת  ַרְעָיתֹו  יֵדי  ּבִ ָעָלה  ָאז  ַרק 

ָפָניו ּבְ ְנָתה  ּמָ ׁשֶ ְלַאַחר  ֶמַלְגרֹוס,  ֵלב  ֶאת  ְלַהּטֹות 
ָהִעיר,  ַעל  ֶזה  ַאַחר  ֶזה  ּבָ ַהּיֹוְרִדים  ָהֲאסֹונֹות  ֶאת 

ף  ְוַהּטַ ה  ְמַכּלָ ְוֵאׁש  חּוצֹות  ּבַ ָבִרים  ּגְ ֶהֶרג  ם  ׁשָ
ִבי. ֶ ַהּשׁ ֶאל  ְחָטִפים  ַהּנֶ ֲאֻרּכֹות  ְגִלימֹות  ּבִ ים  ָנׁשִ ִעם 
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595
ַחִיל, ָאַזר  ת,  ֵ ִהְתַעּשׁ ָהֵאיִמים  י  ַמֲעׂשֵ ַמע  ְלִמׁשְ

ְזִהיר, ַהּמַ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ָחַגר  ד  ּוִמּיָ קֹומֹו  ִמּמְ ק  ִזּנֵ ָקם, 
ָלַאְיטֹוִלים.  פּוי  ַהּצָ בּוָסה  ַהּתְ יֹום  ֶאת  ְלָאחֹור  יג  ְוִהּסִ

לֹו,  ֻהְבְטָחה  ר  ֲאׁשֶ ַהְיָקָרה  ת  ּתָ ּמַ ּבַ ָזָכה  ֶטֶרם  עֹוד 
בּוָסה. ַהּתְ ְרָענּות  ּפֻ ֵמֵאיֵמי  אֹוָתם  יַע  הֹוׁשִ זֹאת  ְוִעם 

600
ִלְנהֹג. מֹוהּו  ּכָ ּתֹאַמר  ן  ּפֶ ֵהר  ִהּזָ ְיִדיִדי,  ה,  ַאּתָ ַאְך 

יל. ְלַהּצִ ּתּוַכל  עֹוד  לֹא  ֵרָפה  ׂשְ ּבִ לֹות  ַהּכָ ְסִפינֹות  י  ּכִ
מּוָטב ֵהן  ִדיב,  ַהּנָ ָרס  ַהּפְ ַעל  ְתמּוָרה  ּבִ ן  ּכֵ ְוַעל 

ָהָאָכִאים. ֵעיֵני  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ּוְכֵאל  ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ֵצא  ּתֵ י  ּכִ
ֲאַזי  י  ּכִ ת,  ּתָ ַהּמַ ְללֹא  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ֵצא  ּתֵ ִאם  ֲאָבל 

605
ּוְבָכבֹוד." ל  ַהּלֵ ּבְ ה  ְזּכֶ ּתִ לֹא  ר  ַהּצַ ֶאת  ִביס  ּתָ ֲאִפּלּו 

ֵלאמֹר: פֹוְיִניְקס  ל  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ַקל־ֶרֶגל  ָאִכיֶלס 
ָהָרם, ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ִטּפּוָחיו  ן  ּבֶ יׁש,  ׁשִ ַהּיָ ִדי  ִנְכּבָ "פֹוְיִניְקס, 

ָזִכיִתי.  ֶזאּוס  ד  ִמּיַ ל  ַהּלֵ ּבְ ְוֵהן  ִלי,  רּוׁש  ּדָ לֹא  בֹוד  ּכָ
– י  ּלִ ׁשֶ ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ְלַצד  ֵעת  י  ִלּבִ ּבְ ּכֹן  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ֶזה  הּוא 

610
ֵאר.  ָ ֶאּשׁ  – י  ִקְרּבִ ּבְ ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ ֵאיָתנֹות  י  ְרּכַ ּבִ עֹוד  ל  ּכָ

ָך: ִלּבְ ּבְ מֹר  ׁשְ ּתִ י  ּכִ מּוָטב  ְואֹותֹו  ָבר,  ּדָ עֹוד  ְואֹוִסיף 
ִלְקנֹות ְוֶעֶצב  ֶדַמע  ּבְ רּוִחי  ֶאת  ׁש  ַבּקֵ ּתְ ָנא  ַאל 

ָבר. ַהּדָ ִלְכבֹוְדָך  לֹא  י  ּכִ ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ִליחּותֹו  ׁשְ ּבִ
ֲהפְֹך. ּתַ ְנָאה  ְלׂשִ ְלָך  ַאֲהָבִתי  ן  ּפֶ ֵהר,  ִהּזָ

615
לֹו, ָראּוי  ּכָ יחּות  ְקׁשִ ּבִ ִעּמֹו  ְנַהג  ָזדֹון,  ּבְ ָך  ּבְ ַהּפֹוֵגַע 

ּוְבָכבֹוד. ַמְלכּות  ּבְ ְוַנְחלֹק  י  ִעּמִ ָנא  ֵתר  ִהּוָ ַאְך 
ב  ּכָ ׁשְ ַלּמִ ֲעֵלה  ה  ְוַאּתָ ִליחּות,  ׁשְ ּבִ ֵיְלכּו  ֶתר  ַהּיֶ

ֶאאֹוס, ֵצאת  ּבְ ּוְלָמֳחָרת,  ַהְחֵלף.  ְוכַֹח  ְוָהַרְך,  ִעים  ַהּנָ
ֵאר." ָ ִנּשׁ עֹוד  א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ָנׁשּוב  ִאם  ְוָנדּון,  ִנְתַיֵעץ 
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620
ְטרֹוְקלֹוס ּפַ ְלֵרֵעהּו  ְגִביָניו  ּבִ ָרַמז  ֶקט  ּוְבׁשֶ ָאַמר,  ְך  ּכָ

ֶתר ַהּיֶ ׁשֶ ִתְקָוה  ּבְ ְלפֹוְיִניְקס,  יַע  ְלַהּצִ ב  ּכָ ִמׁשְ
ָהֱאלִֹהי ָאַיאס  ֲאַזי  עֹונֹו.  ִמּמְ ְמֵהָרה  ּבִ ֵיְצאּו 

ְוָאַמר: ים  ֻסּבִ ַלּמְ ָנה  ּפָ ַרְגָליו,  ַעל  ָקם  ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ
ְקרֹונֹוס,  ן  ּבֶ ַרע  ִמּזֶ ָלֶאְרֶטס  ן  ּבֶ ִזּמֹות,  ַהּמְ ַרב  "אֹוִדיֶסאּוס 

 625
ָבֵרינּו.  ּדְ ל  ּכָ ְוא  ָ ַלּשׁ ַאְך  ֲהֵרי  ׁשֶ ְוֵנֵלְך  ָנקּום  י  ּכִ מּוָטב 

ָעֵלינּו ָנִאים,  ַהּדָ ים  ְמַצּפִ ִלְתׁשּוָבה  ַמן,  ַהּזְ ָאץ 
ַחת. ּמַ ְמׂשַ ׂשֹוָרה  ַהּבְ ֵאין  י  ּכִ ַאף  ם,  ֶהְקּדֵ ּבְ ְלָמְסָרּה 

ַדׁש ּגָ ָאִכיֶלס  אן  ּכָ עֹוד  ּבְ רּוַח,  ִקְצֵרי  ם  ׁשָ ָלנּו  ים  ְמַצּפִ
ַחת, ּלַ ּתַ ִמׁשְ ְנָאה  ׂשִ ל  ׁשֶ יקֹוד  ּבִ ָהָרָמה  ַנְפׁשֹו  ֶאת 

630
אֹוֲהָביו,  ת  ִלְתִחּנַ ָהַאְכָזר  ִלּבֹו  י  ְקׁשִ ְך  ְיַרּכֵ ְולֹא 

ָאר. ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ֵמַעל  בֹודֹו  ּכְ ֶאת  רֹוְממּו  ִפינֹות  ַהּסְ ין  ּבֵ ׁשֶ ִמי 
ָנִדיב  ְלכֶֹפר  ְתמּוָרה  ּבִ ֶבר  ּגֶ ָמַחל  ַאַחת  לֹא  ְוֵהן 

ָהרֹוֵצַח  ַעּמֹו  תֹוְך  ּבְ ְונֹוַתר  ָאִחיו,  אֹו  נֹו  ּבְ מֹות  ַעל 
ע ׁשַ ַהּפֶ ַעל  מּולֹו  ּגְ ֶאת  ם  ּלֵ ׁשִ ְרָחָבה  ָיד  ּבְ ׁשֶ ְלַאַחר 

 635
ֶבר ַהּגֶ ל  ׁשֶ ַזֲעמֹו  ְוָכָלה  ָהַאֵחר  ֵלב  ֶאת  ְך  ְוִרּכֵ

ָהֵאִלים ָך  ִלּבְ ֶאת  אּוָלם  ָהַרב.  ַהּכֶֹפר  ל  ׁשֶ ְזכּותֹו  ּבִ
ָהַאַחת ָהַעְלָמה  ַבר  ּדְ ַעל  זֹאת  ְוָכל  ָחֶזה,  ּבֶ ָנֲעלּו 

יֹוֵתר ּבְ ַהּטֹובֹות  ֶאת  ַחר  ּבְ ַבע.  ׁשֶ ְלָך  נֹוְתִנים  ָאנּו  עֹוד  ּבְ
ֵנינּו ּפָ ֶאת  ָך,  ִמּמְ א  ָאּנָ ַאְך  ת,  ַמּתָ עֹוד  ְונֹוִסיף 

640
אָֹהֶליָך, ּבְ ָאנּו  אֹוְרִחים  ֲהֵרי  ׁשֶ אּות,  ּיָ ּכַ ל  ַקּבֵ

ֶחְפֵצנּו  ּבְ נֹות  ּוְלִהּמָ ָאנּו  ָנִאים  ַהּדָ ְבֲחֵרי  ִמּנִ
ָהָאָכִאים." יסֹות  ּגֵ ֶקֶרב  ּבְ ֵרֶעיָך  ֵמיַטב  ִעם 

ֵלאמֹר:  ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֲאַזי  ַקל־ֶרֶגל  ָאִכיֶלס 
ָיסֹות, ַהּגְ יא  ַמְצּבִ ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ "ָאַיאס 
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645
ֵהִגיַח, י  ִלּבִ ְסגֹור  ִמּתֹוְך  מֹו  ּכְ יד  ִהּגִ יָך  ּפִ אן  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ

ָהֵכיַצד  ְוֶאְזּכֹר  ָאׁשּוב  ֵעת  ַעם  ַהּזַ י  ִקְרּבִ ּבְ ּגֹוֶאה  ַאְך 
ם, ּלָ ּכֻ ָהָאָכִאים  ְלֵעיֵני  ֲאַזי  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ י  ּבִ ָנַהג 

ן  ּכֵ ְוַעל  ְזֻכּיֹות,  ל  ּכָ ֲחַסר  ד  ַנּוָ ָהִייִתי  מֹו  ּכְ י  ּבִ עֹוֵלב 
ְלׁשֹוָנם. ּכִ ָבַרי  ּדְ ֶאת  ּוִמְסרּו  ִחְזרּו  אֶתם  ּבָ ׁשֶ ת  ְלֻעּמַ ּכִ

 650
ָהָרם,  ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ ֶטֶרם  ּבְ ֵאֵצא  לֹא  ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ֶאל 

יְרִמידֹוִנים, ַהּמִ ַעל  ָיעּוט  ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  הּוא 
ָהבֹות, ּלֶ ּבַ ה  ְיַכּלֶ ְוָאֳהֵליֶהם  ְסִפינֹוֵתיֶהם  ֶאת 

ַיֲעֶלה. ֵאׁש  ּבָ ּוְסִפינֹות  ָהַאְרִגיִבים  ְבֵני  ּבִ ִיְקטֹל 
חָֹרה  ְ ַהּשׁ ְסִפיָנִתי  מּול  ֶאל  ַיֲעמֹד  ַיֲעצֹר,  ֲאַזי 

655
יֹוִסיף." לֹא  ָרב,  ַלּקְ הּוא  ָלהּוט  ַוֲאִפּלּו  ְמעֹוִני,  ּוְלַצד 
ָיִדית,  פּול  ּכְ ָנַטל,  ִביַע  ּגָ ֶאָחד  ל  ּכָ ְואֹוְרָחיו  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

אֹוִדיֶסאּוס. ַאַחר  ִפינֹות  ַלּסְ ּוָפנּו  ִהְקִריבּו  ֶנֶסְך  ֵיין 
ְוֵרָעיו ַאְמהֹוָתיו  ַעל  ה  ִצּוָ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ּוֵביְנַתִים 

ַלְיָלה.  ִלְמנּוַחת  ב  ּכָ ִמׁשְ ְלפֹוְיִניְקס  יַע  ּוְלַהּצִ ְלַמֵהר 

660
יַע, ְלַהּצִ ָנִעים  ב  ּכָ ִמׁשְ ִמֲהרּו  ִלְדָבָריו,  ְמעּו  ִנׁשְ

ְונֹוַח. ַרְך  ן  ּתָ ׁשְ ּפִ ּוְסִדין  ְועֹורֹות,  ְרסּו  ּפָ ים  ַמְרַבּדִ
ַחר. ַ ַהּשׁ ֶלת  ְלַאּיֶ ין  ְוִהְמּתִ ֵקן  ַהּזָ ע  ַמּצָ ַעל  ַכב  ׁשָ

ַכב,  ׁשָ ְלִתְפֶאֶרת  ְתָקן  ַהּמֻ נֹו  ּכָ ִמׁשְ ְפִנים  ּבִ ְוָאִכיֶלס 
ָחַטף, ֶלְסּבֹוס  ּבְ ר  ֲאׁשֶ יֶלֶגׁש  ּפִ ִעם  עֹו  ַמּצָ חֹוֵלק 

665
ָחַיִים. ַהּלְ ְיַפת  יֹוֶמֶדה  ּדְ ֲעָרה,  ַהּנַ ס  פֹוְרּבַ ת  ּבַ

ִעּמֹו ַכב,  ׁשָ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ָהַאֶחֶרת  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ת  ּוְבִפּנַ
ָיָדיו  ּבְ ְנָתָנּה  ָאִכיֶלס  ָהַאְבֵנט.  ְנַאת  ִאיִפיס 

ֶאְנֶיאּוס.  ל  ׁשֶ ִמְבָצרֹו  ַבׁש,  ּכָ ְסִקירֹוס  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ַאְטֶרְוס ן  ּבֶ ל  ׁשֶ אָֹהָליו  ֶאל  ַלַחת  ׁשְ ַהּמִ ָחְזָרה  ּוְלֵעת 
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 670
ז  ִמּפָ ַיִין  ּוִבְגִביֵעי  ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ָאז  ָקמּו 

ׁשֹוֲאִלים. לֹוָמּה,  ׁשְ ּבִ ים  ּדֹוְרׁשִ ַלַחת,  ׁשְ ַהּמִ ֵני  ּפְ ֶאת  לּו  ִקּבְ
ִראׁשֹון: ָלַדַעת  ׁש  ּקֵ ּבִ ָאָגֶמְמנֹון  יא  ְצּבִ ַהּמַ ֲאַזי 

ָהָאָכִאים, ת  ִהּלַ ּתְ רֹאׁש  ָהָרם,  אֹוִדיֶסאּוס  ר,  ּבֵ "ּדַ
ַהב ִמּלַ ְסִפינֹוֵתינּו  ֶאת  ִלְנצֹר  ֶבר  ַהּגֶ ֲהָנכֹון 

675
ֲחרֹונֹו?" א  נֹוׂשֵ הּוא  ָאה  ַהּגֵ ַנְפׁשֹו  ּבְ ַהעֹוד  לֹא,  אֹו 

לֹו:  יב  ֵהׁשִ ֶבל  ַהּסֵ ְידּוַע  ָהֱאלִֹהי  אֹוִדיֶסאּוס 
ָהֶעְליֹון, יא  ְצּבִ ַהּמַ ָאָגֶמְמנֹון  ל,  ַהַהּלֵ ַרב  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ

ְוקֹוֵצף, ִמְריֹו  ּבְ עֹוֵמד  ְלֵהֶפְך,  ַזֲעמֹו,  ָנמֹוג  לֹא 
ׁשּורֹוֶתיָך. ּתְ ף  ַהּסַ ַעל  ְודֹוֶחה  ֵריָקם  ֶניָך  ּפָ יב  ֵמׁשִ

680
ָהֵכיַצד ה  ְמִזּמָ ְרקֹם  ּתִ ָהַאְרִגיִבים  ִעם  ׁשֶ יַע  ַמּצִ

ֶות. ִמּמָ ָהָאָכִאים  ְוֶאת  ֵמֵאׁש  ְסִפינֹוֵתינּו  יל  ְלַהּצִ
ַהּקַׁער  ְסִפינֹות  ֶאת  ֶאאֹוס,  ֲעלֹות  ִעם  ד  ּיָ ּמִ ׁשֶ אֹוֵמר 

ִלְנהֹג  ּוְכמֹותֹו  ם  ַהּיָ ֶאל  יֹוִריד  ׁשֹוִטים  ַהּמְ ַרּבֹות 
ַיְפִליגּו. ְיָתה  ְוַהּבַ ֵיְצאּו  יַע,  ַמּצִ הּוא  ַלֲאֵחִרים  ם  ּגַ

685
ּפֹל ּתִ ּבֹו  ַלּיֹום  ַצּפּו  ּתְ אֹוֵמר,  ָאִכיֶלס  ְך  ּכָ ְוא,  ָ ַלּשׁ י  ּכִ

ָהרֹוֵעם קֹולֹו  ּבְ אּוס  ּזֶ ׁשֶ את,  ּשֵׂ ַהּנִ ָהִעיר  ִאיְליֹון 
ָרב.  ַהּקְ ֶאל  יֹוֵצאת  ֶניָה  ּבָ ל  ׁשֶ ְורּוָחם  ָידֹו  ָלּה  יט  מֹוׁשִ

ָבִרי, ּדְ ֶאת  רּו  ְ ְיַאּשׁ ַלַחת  ׁשְ ַלּמִ ְוֵרַעי  ר.  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ַנִים. ְ ַהּשׁ רֹאׁש  ְוִכְבֵדי  קּוִלים  ׁשְ ִליִחים,  ְ ַהּשׁ ֵני  ּוׁשְ ָאַיאס  ם  ּגַ

 690
ָאִכיֶלס ּבֹו  ִהְפִציר  י  ּכִ ַאר,  ִנׁשְ יָבה  ַהּשֵׂ ִאיׁש  פֹוְיִניְקס  ֲאָבל 

ַהּטֹוָבה. ְלַאְרָצם  ְוָלׁשּוב  ְלָמֳחָרת  ִעּמֹו  ְלַהְפִליג 
ֶחְפצֹו."  ֶאת  ָעָליו  ה  ִיְכּפֶ לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ ִיְרֶצה,  ִאם  ַרק  זֹאת 

ַמִים,  יֶהם  ּפִ אּו  ִמּלְ ְוַהּכֹל  ַלְך  ֻהׁשְ ַהס  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ָעְצָמָתם. ה  ַרּבָ ּוְכֶסַלע  ְרהּוִטים  ָבָריו  ּדְ ָהיּו  י  ּכִ
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695
ם, ַנְפׁשָ ּבְ ִרים  ְתַיּסְ ַהּמִ ָהָאָכִאים  ְממּו  ּדָ ַרב  ְזַמן 

ר:  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ ָהרֹוֵעם  ּוְבקֹולֹו  יֹוֶמֶדס  ּדְ ָקם  ְלַבּסֹוף 
ָהֶעְליֹון, יא  ְצּבִ ַהּמַ ָאָגֶמְמנֹון  ל,  ַהַהּלֵ ַרב  ַאְטֶרְוס  ן  "ּבֶ

ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ֵני  ּפְ ֶאת  ב  ַחּיָ עֹוד  ְהֶיה  ּתִ לֹא  ְוָלַעד  ְיִהי  לּו 
ֶבר, ַהּגֶ ַחץ  ׁשַ ן  ּבֶ י  ּכִ ַיַען  ת,  ַמּתָ ּבְ ְלַחּלֹות  ָהעֹז  ַרב 

700
חּוַח. ַהּזָ ִלּבֹו  ַרַהב  ַעל  הֹוַסְפּתָ  ַאְך  ה  ְוַאּתָ

ֵאר. ָ ִיּשׁ ְוִאם  ַיְפִליג  ִאם  ְלַנְפׁשֹו,  לֹו  יַח  ַנּנִ ַאְך 
ִלּבֹו ִיְמָלֶאּנּו  ֵעת  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ֵיֵצא  ָלֶבַטח  ֵהן 

ה. ַמֲעׂשֶ ַלֲעׂשֹות  ָלקּום,  ָהֵאִלים  ַאַחד  הּו  ַיּטֵ אֹו 
אַֹמר: ֶ ׁשּ ְלַמה  יבּו  ְוַהְקׁשִ אֶֹזן  רּו  ּכְ א  ָאּנָ ן,  ּכֵ ְוַעל 

705
ְוַהְצִהילּו ה,  ּתֶ ִמׁשְ ּבְ ִעים  ַהּנָ ֶכם  ִלּבְ ֶאת  ַסֲעדּו 
ְוָהאֹון. בּוָרה  ַהּגְ ֶהם  ּבָ י  ּכִ ּוְבַיִין,  ֵכָרה  ּבְ אֹותֹו 

עֹוֶתיָה,  ֶאְצּבְ ֶוֶרד  ֶאת  ַחר  ַ ַהּשׁ ֶלת  ַאּיֶ ְפרֹס  ּבִ ַאְך 
ַחִיל, ּוְבֵני  ֲערְֹך  ֶרֶכב  ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ְסִפינֹוֵתינּו,  ְלַצד 

ֵחם." ּלָ ּתִ ם  רֹאׁשָ ּבְ ֵהן  י  ּכִ ם,  ִלּבָ ּבְ ְקָרב  רּוַח  ה  ְוַלּבֵ

710
ָלִכים ַהּמְ ְוָכל  ר  ּבֵ ּדִ ַהּסּוִסים  ן  ְמַרּסֵ יֹוֶמֶדס  ּדְ ְך  ּכָ
בֹוָנה.  ַהּנְ ֲעָצתֹו  ִצים  ְמַאּמְ ֵהִריעּו,  לֹו  ָרם  קֹול  ּבְ

ַמֲאָהלֹו,  ֶאל  ֶאָחד  ל  ּכָ ּוָפנּו  ָיְצקּו  ֶנֶסְך  ֵיין 
ַהֲחלֹום. ת  ְלַמּתַ ם  ַנְפׁשָ ֶאת  ּוָמְסרּו  ב  ּכָ ְלִמׁשְ ָעלּו 

��
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ָהָאָכִאים,  יֵאי  ַמְצּבִ ֶנֶאְספּו  חֹרֹות  ְ ַהּשׁ ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד 
ְיָלה.  ַהּלַ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  נּו  ּפָ ֲעֵרָבה  ָנה  ּוְבׁשֵ

ַהְמרֹוָמם,  ָיסֹות  ַהּגְ יא  ַמְצּבִ ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ְוַרק 
ְספֹר. ְלֵאין  ָאגֹות  ּדְ ְטָרדּוהּו  י  ּכִ ֵעיָניו  ֶאת  ָעַצם  לֹא 

5
ָרָקיו, ּבְ ֶאת  ַהּזֹוֶרה  ָער  ַהּשֵׂ ִליַלת  ּכְ ֶהָרה  ַעל  ּבַ ּוְכמֹו 

ַמִים  ָ ִמּשׁ ְך  ּתָ ַהּנִ ּוָבָרד  סּוָפה  מֹוִריד,  ַזַעם  ֵמי  ׁשְ ּגִ
יׁשֹור,  ּמִ ּבַ דֹות  ׂשָ קֹר  ְפִתיֵתי  ּבִ ה  ַהְמַכּסֶ ֶלג  ׁשֶ אֹו 

ָחְרָמה, ִמְלֶחֶמת  ִסּיּוֵטי  ל  ׁשֶ לָֹעם  ֶאת  ָרָחב  ּפֹוֵתַח  אֹו 
ִניחֹות, ַהּגְ ָעלּו  א  ַהּגֵ ָאָגֶמְמנֹון  ֵמֲחֵזה  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

10
ֵעיָניו ֶנֶגד  ּלְ ׁשֶ ּכְ רּוחֹו  ֶאת  ְוׁשֹוְברֹות  ִלּבֹו  ְסגֹור  קֹוְרעֹות 

רֹוָיאִני ַהּטְ ֲחֶנה  ַהּמַ ְמדּורֹות  ִמְתַרּבֹות  יׁשֹור  ּמִ ּבַ
ֶהָהמֹון. ְוקֹולֹות  ְקָרנֹות  ְצִליל  ֲחִליִלים,  ִריקֹות  ׁשְ ֶרַקע  ַעל 

ָהָאָכִאים, ּוְבֵגיסֹות  ִפינֹות  ּסְ ּבַ ִהְתּבֹוֵנן  ּוְלֵעת 
ִקְרּבֹו, ּבְ ִלּבֹו  ר  ּבַ ִנׁשְ י  ּכִ ַהחֶֹפן  ְמלֹוא  ָערֹו  ׂשְ ָמַרט 

15
ָזַעק.  ַעל  ִמּמַ ֶזאּוס  ֶאל  חָֹרה  ְ ַהּשׁ ּוְבָמָרתֹו 

ֶנֶלאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶנְסטֹור  ֶאל  ִלּבֹו  ּבְ ְוָגַמר  ָקם  ֲאַזי 
ס  ְלַטּכֵ ִעּמֹו  ְוַיַחד  ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ִלְפּגֹׁש  ָלֶלֶכת, 

ֲעָצתֹו, ִלְדַבר  מַֹע  ְוִלׁשְ ָלדּון  ְנבֹוָנה,  ֵעָצה 
ּוָאה. ּשׁ ִמּמַ ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ֶאת  יַע  ּתֹוׁשִ ׁשֶ ֵעָצה 

20
ֵעיָניו,  ּבְ ְוָראּוי  ָנכֹון  ָבר  ַהּדָ ָהָיה  ׁשֶ ְוֵכיָון 

ָחֵזהּו,  ַעל  ְתָנתֹו  ּכֻ ֶאת  ָלַבׁש  ָאָגֶמְמנֹון,  ָקם 
ּבֹוֲהִקים, ֵאר  ּפְ ֵלי  ַסְנּדְ חֹות  ַהּצַ ְלַרְגָליו  ר  ָקׁשַ

ְויֹוֶרֶדת  ה  ֲאֻרּכָ ָהֵאׁש,  גֹון  ּבְ ָהֲאִרי  ּוַפְרַות 
ָהרַֹמח. ֶאת  ָידֹו  ּבְ ְוָנַטל  ְכמֹו,  ׁשִ ַעל  ֵהִטיל  ַרְגָליו,  ַעד 
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25
ָמגֹור, ּבְ ַעְצמֹוָתיו  ָרֲחפּו  ֶמֶנָלאֹוס,  ָאִחיו  ְוָכמֹוהּו 

ָהָאָכִאים, ְלגֹוַרל  ׁש  ֵמֲחׁשָ ֵעיָניו  ַעל  ָנה  ׁשֵ ָנַתן  לֹא 
ָהָרָחב ם  ּיָ ּבַ ִפינֹות  ַהּסְ ִהְפִליגּו  ֵהן  ִגינֹו  ּבְ י  ּכִ

ָחְרָמה.  ִמְלֶחֶמת  ְטרֹוָיה  ַעל  ׁש  ְלַקּדֵ ְלָכאן  ּוָבאּו 
אּות ּיָ ּכַ ּוְטלּוָאה  קּוָדה  ַהּנְ ֵמר  ַהּנָ ְרַות  ּפַ ֶאת  ן  ּכֵ ַעל 

30
ַהּטֹוָבה ָהָאָרד  ת  ַקְסּדַ ֶאת  ָהְרָחבֹות.  ֵתָפיו  ּכְ ַעל  ָעָטה 

ָהרַֹמח. ֶאת  ָנַטל  ֲחָזָקה  ּוְבָיד  ְלרֹאׁשֹו  ָחַבׁש 
ָהָרם, ָהַאְרִגיִבים  ל  מֹוׁשֵ ָאִחיו,  ֶאת  ְלָהִעיר  ְוָחׁש 

ֶהָהמֹון. ֵעיֵני  ּבְ ֵאל  ּכְ ֲעָרץ  ַהּנַ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ
ר ֲאׁשֶ ּכַ ָאִחיו  ֶאת  ַגׁש  ּפָ ִפיָנה  ַהּסְ ֵתי  ַיְרּכְ ְלַצד 

35
ָניו. ּפָ ֶאת  ם  ִקּדֵ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֶאה.  ַהּנָ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ָחַגר  ֶזה 

קֹולֹו: ַרַעם  ּבְ ע  ַהּנֹוּדָ ֶמֶנָלאֹוס,  ר  ְוִדּבֵ ַתח  ּפָ
ֲהתֹאַמר ָקר,  ַהּיָ ָאִחי  ַלח,  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ְחּגֹר  ּתַ ה  ּזֶ ַמה  "ַעל 

רֹוָיאִנים?  ַהּטְ ַאַחר  ל  ְלַרּגֵ ֵמֵרֵעינּו  ִאיׁש  לַֹח  ִלׁשְ
יָמה,  ׂשִ ַלּמְ כֹון  ַהּנָ ִאיׁש  נּו  ִקְרּבֵ ּבְ ְמָצא  ּתִ ִאם  ָסֵפק 

40
ָהאֶֹמץ  ּבֹו  ִיְהֶיה  ׂשּום  ַהּבָ ה  ַהּזֶ ְיָלה  ּלַ ּבַ ׁשֶ ִמי 
ָקׁשּוַח  ַחִיל  ן  ּבֶ ָאֵכן  ָהאֹוֵיב.  ַמֲחֵנה  ּבְ ל  ְלַרּגֵ

ָאָגֶמְמנֹון: יא  ְצּבִ ַהּמַ יבֹו  ֱהׁשִ ִלְהיֹות."  הּוא  ָצִריְך 
ָהֵאל, ל  ׁשֶ ִטּפּוָחיו  ן  ּבֶ ָקר,  ַהּיָ ָאִחי  "ֶמֶנָלאֹוס 

יל ְלַהּצִ ְמָנת  ַעל  ְנבֹוָנה  ְלֵעָצה  ְזקּוִקים  ֵנינּו  ׁשְ

45
ֶזאּוס ֵלב  ָעֵלינּו  ֶנֱהַפְך  י  ּכִ ִיס,  ְוַהּגַ ִפינֹות  ַהּסְ ֶאת 

לֹו.  ִהְקִריב  ׁשֶ ן  ְרּבָ ַהּקָ ְזכּות  ּבִ הּוא,  נֹוֶטה  ֶהְקטֹור  ְוֶאל 
ָיָדיו  מֹו  ּבְ הֹוִריד  ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ּגֶ ַעל  י  ַמְעּתִ ׁשָ ֶטֶרם  י  ּכִ

ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ַעל  ה  ָקׁשָ ּכֹה  ְרָענּות  ּפֻ ֶאָחד  יֹום  ּבְ
ֶזאּוס, ֶנֶפׁש  ֲאהּוב  ֶהְקטֹור  ַיד  ּבְ ָבר  ַהּדָ ַלח  ּצָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
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50
ֵאָלה. אֹו  ֵאל  ְיִליד  ַעְצמֹו  הּוא  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִלי  ִמּבְ ְוזֹאת 

ָהָאָכִאים י  ָראׁשֵ ַעל  ֵהִמיט  ׁשֶ ן  ַהֻחְרּבָ ַרב  ְוכֹה 
ֵכר. ִיּזָ עֹוָלִמים  ְלִדְראֹון  ָבר,  ַהּדָ ַכח  ָ ִיּשׁ ּלֹא  ׁשֶ

ִאידֹוֶמֶנאּוס, ֶאת  ן  ְוַזּמֵ ָאִחי,  ָאַיאס,  ֶאל  ֵלְך  ה  ְוַעּתָ
ָהֵאִלים מּות  ּדְ ן  ּבֶ ֶנְסטֹור  ֶאל  ַוֲאִני  ִפינֹות.  ַהּסְ ֶאל  חּוׁש 

55
קּום,  ּיָ ׁשֶ ְמָנת  ַעל  י  רֹאׁשִ ֶאת  ְלָפָניו  ין  ַאְרּכִ ֵאֵלְך, 
ָמר.  ׁשְ ַהּמִ ֵחיל  ֶאל  ָלֶלֶכת  ְרצֹונֹו  ּבִ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ

ֲעֵליֶהם,  ד  ְמַפּקֵ נֹו  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ לֹו  תּו  ְיַצּיְ ָרצֹון  ּבְ
ִאידֹוֶמֶנאּוס, ֶרֶכב  ֶנַהג  ָהַעז,  ֶמְריֹוֶנס  ִעם  ו  ַיְחּדָ
ָמר." ׁשְ ַהּמִ ֵחיל  ַעל  ּקּוד  ַהּפִ ן  ִנּתַ ַנִים  ְ ַהּשׁ יֵדי  ּבִ

60
ָהרֹוֵעם: ַהּקֹול  ַעל  ּבַ ֶמֶנָלאֹוס  יבֹו  ֱהׁשִ ְך  ּכָ ַעל 

ִליחּות? ְ ַהּשׁ ַנת  ּוָ ּכַ ִהיא  ּוַמה  ְתָך  ֻקּדָ ּפְ ֵאפֹוא  ִהיא  "ַמה 
ין, ְלַהְמּתִ ּוְלָך  ֶתר  ַהּיֶ ִעם  ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ֶהָעַלי 

ֶאְמסֹר?" ֻקּדֹוֶתיָך  ּפְ ֶאת  ׁשֶ ְלַאַחר  ָלׁשּוב  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
ֵלאמֹר: ָהֶעְליֹון  יא  ְצּבִ ַהּמַ ָאָגֶמְמנֹון  ֲאַזי  יבֹו  ֱהׁשִ

65
ַנְחִטיא,  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש  ְלַבל  ֵאר  ָ ּשׁ ּתִ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ "ָעִדיף 

ָהָאָכִאים. ַמֲחֵנה  ּבְ ִביִלים  ְ ְוׁשּ ָרִכים  ַהּדְ ים  ַרּבִ י  ּכִ
ִקיצּו, ּיָ ׁשֶ ְמָנת  ַעל  קֹול  ּבְ ם  ׁשָ ְקָרא  בֹוא,  ּתָ ר  ּוַבֲאׁשֶ

ָאִביו. ם  ׁשֵ ְוֶאת  ֶבר  ּגֶ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְבטֹו  ׁשִ ֶאת  ן  ְלַצּיֵ ּוְזכֹר 
ֲעֵליֶהם.  א  ְתַנּשֵׂ ּתִ ְוַאל  ֵהר,  ִהּזָ רּוִאים  ַהּקְ ְכבֹוד  ּבִ

70
מֹוָצֵאנּו  ְזכּות  ּבִ ׁשֶ ָהעֹל  ֶזה  זֹו,  ִהיא  נּו  ְמַלאְכּתֵ

ַהּגֹוָרל."  ְגֵזַרת  ּבִ את  ָלׂשֵ ֵהִטיל  ָעֵלינּו  ֶזאּוס 
תֹו, ֻקּדָ ּפְ ַתן  ּנָ ׁשֶ ְלַאַחר  ָאִחיו  ֶאת  ַלח  ְוׁשָ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ֵקן.  ַהּזָ ים  ָהַעּמִ רֹוֵעה  ִמֵהר,  ֶנְסטֹור  ֶאל  ּוְבַעְצמֹו 
חָֹרה,  ְ ַהּשׁ ְסִפיָנתֹו  ְלַצד  ָהִאיׁש  ֶאת  ָמָצא  אֶֹהל  ּבָ
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75
ָלרֹב. ק  ֶנׁשֶ ֵלי  ּכְ ּוְלִצּדֹו  ְוָנִעים  ַרְך  ְיצּוַע  ַעל 

ּבֹוֵהק ְוקֹוַבע  ֵמָאָרד  ֲחִניתֹות  י  ּתֵ ּוׁשְ ָמֵגן 
ֵקן ַהּזָ ָחַגר  אֹותֹו  ן,  ֻאּמָ ָיד  ה  ֵמֲעׂשֵ ְוֵאזֹור 

ֵבד,  ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ָיָצא  יסֹוָתיו  ּגֵ רֹאׁש  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְפָלג.  ַהּמֻ ילֹו  ּגִ ִעם  יׁש  ׁשִ ַהּיָ ִלים  ְלַהׁשְ ֵסֵרב  י  ּכִ

80
ֶאל ּוָפָנה  ֵהִרים  ֶנְסטֹור  רֹאׁשֹו  ֶאת  ק,  ַמְרּפֵ ַעל  עּון  ׁשָ

ֵלאמֹר: ֵאָליו  ר  ִדּבֵ ּכֹה  ִלְקָראתֹו,  א  ַהּבָ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ
ַחִיל, ּוְבֵני  ְסִפינֹות  ין  ּבֵ ילֹות  ּלֵ ּבַ ַהּנֹוֵדד  ה  ַאּתָ "ִמי 

ִנים? ְיׁשֵ מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ עֹוד  ּבְ ְיָלה  ַהּלַ אֶֹפל  ּבְ ְלַבד 
ֶרד? ּפֶ ְלָך  ִנְמַלט  א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ְדרֹׁש,  ּתִ ֵמֵרֶעיָך  ַאַחר 

85
ֶחֶרׁש."  ֶחֶרׁש  ֵאַלי  ְתָקֵרב  ּתִ ַאל  ַאְך  ר,  ּבֵ ּדַ יָך,  ּפִ ַתח  ּפְ

ֵלאמֹר: ָהֶעְליֹון,  יא  ְצּבִ ַהּמַ ָאָגֶמְמנֹון  ֲאַזי  יבֹו  ֱהׁשִ
ָהָאָכִאים,  ת  ִהּלַ ּתְ ָהָרם,  ֶנֶלאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ "ֶנְסטֹור, 

אר ַצּוָ ַעד  ף  ְוִנְרּדָ ר  ַהְמֻיּסָ ָאָגֶמְמנֹון,  ֲאִני,  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ
קֹות. ּפָ לֹא  י  ּוִבְרּכַ י  ַאּפִ ּבְ ָמה  ְנׁשָ עֹוד  ל  ּכָ ֶזאּוס,  ַיד  ּבְ

90
עֹוֶצֶמת לֹא  מּורֹוַתי  ׁשְ ֶאת  י  ּכִ ָאנִֹכי,  ְמׁשֹוֵטט  ָאֵכן 

ַהּגֹוָרל ֵזַרת  ּגְ ַעל  ְוַרק  תּוָקה,  ַהּמְ ָנה  ֵ ַהּשׁ ת  ְרּכַ ּבִ
ָנִאים ַהּדָ ְרָענּות  ּפֻ ְוַעל  ָהָאָכִאים  ִלְבֵני  ה  ַהְמַצּפֶ

גֹון, ִמּיָ ר  ּבָ ִנׁשְ י  ִלּבִ ֶהֶרף.  ְללֹא  ְמַהְרֵהר  ֲאִני 
ַעְצמֹוַתי. ּוְמַרֲחפֹות  ַחד  ּפַ ֵמרֹב  קֹות  ּפָ י  ְרּכַ ּבִ

95
ה  ַמֲעׂשֶ ְוַלֲעׂשֹות  ָלקּום  ְרצֹוְנָך  ּבִ ֵיׁש  ִאם  ְואּוָלם 

ְוָנבֹוא  ֵנֵצא  ֵנינּו  ּוׁשְ י,  ִעּמִ ּבֹוא  ָנְתָך,  ׁשְ ְונֹוֶדֶדת 
ָנה  ׁשֵ חֶֹסר  א  ּמָ ׁשֶ ְוִנְרֶאה  ָמר,  ׁשְ ַהּמִ ֵחיל  ֵאֶצל 
ַהַחִיל ֵני  ּבְ ְדִריכּות  ּבִ ְגעּו  ּפָ ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ַוֲעַמל 

ֲעֵליֶהם. ָנְפָלה  ָמה  ְרּדֵ ּתַ ָמר  ִמׁשְ ַעל  ֲעִמיָדה  ְוֵחֶלף 
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100
ִלּבֹו  ּבְ ה  ְמִזּמָ הּוא  רֹוֵקם  ְואּוַלי  ָרחֹוק,  לֹא  ָהאֹוֵיב 

ָלעּוט." יסֹוֵתינּו  ּגֵ ַעל  ִלְתקֹף,  ְיָלה  ַהּלַ אֶֹפל  ְכסּות  ּבִ
ֶרְנָיה: ִמּגֶ ַהּנֹוָדע  ָהרֹוֵכב  ֶנְסטֹור,  יב  ֵהׁשִ ָבָריו  ּדְ ַעל 
ַהְמרֹוָמם, ָיסֹות  ַהּגְ יא  ַמְצּבִ ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ "ָאָגֶמְמנֹון 

ָהֵעצֹות  יא  ַמּשִׂ ֶזאּוס  א  ְיַמּלֵ לֹא  י  ּכִ ִהיא  י  ְעּתִ ּדַ

105
ַמֲאִמין,  ה  ּזֶ ׁשֶ ִפי  ּכְ ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ְקוֹוָתיו  ּתִ ַאַחר 

ְתַנאי ּבִ זֹאת  אּוָלם  ָיִביא,  עֹוד  ָעָליו  יר  ְלַמְכּבִ ָלאֹות  ּתְ ְוִכי 
ַהּזֹוֵעם. ִלּבֹו  ֶאת  ן  ְיַרּסֵ ָהֱאלִֹהי  ָאִכיֶלס  ׁשֶ

יֵניֶהם ּבֵ ָבִרים,  ּגְ עֹוד  ָנִקיץ  ַאְך  ֵאפֹוא,  ַיַחד  ָך  ִאּתְ ֵאֵלְך 
אֹוִדיֶסאּוס,  ֶאת  ַהֲחִנית,  ן  ָאּמַ ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאת 

110
ֶבר. ַהּגֶ ִפיֶלאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְוֶאת  ַקל־ֶרֶגל  ָאַיאס  ֶאת 

ִיְקָרא  ְוֵאֵלינּו  ִקיץ  ּיָ ׁשֶ הּוא  ּדְ ָמאן  ִנְמָצא  י  ּכִ ּומּוָטב 
ִאידֹוֶמֶנאּוס, ֶאת  ְוִעּמֹו  ָהֱאלִֹהי  ָאַיאס  ֶאת 

ָיֵדנּו. ַחת  ּתַ ְולֹא  ַהְרֵחק  עֹוְגנֹות  ַנִים  ְ ַהּשׁ ְסִפינֹות  י  ּכִ
הּוא ד  ּוְמֻכּבָ ֲהִליכֹות  ִעים  ּנְ ׁשֶ ֲהַגם   – ֶמֶנָלאֹוס  ּבְ ַאְך 

115
ה. ֶאֱחׁשֶ לֹא  ר,  ֲאַדּבֵ ָסָרה   – ְך  ּכָ ַעל  י  ּבִ ְגַער  ּתִ י  ּכִ ְוַאף 

ֶהָעָמל. ְמלֹוא  ֶאת  ֵמִטיל  ְוָעֶליָך  ן  ָיׁשֵ הּוא  ה  ִהּנֵ
ָלֵצאת ה  ׁשָ ַהּקָ ִציאּות  ַהּמְ ּוְלאֹור  ָלקּום  ַחת  ּתַ זֹאת 

ָיסֹות." ַהּגְ יֵאי  ַמְצּבִ ֵמיַטב  ל  ׁשֶ ֲעָצָתם  ׁש  ְלַבּקֵ ַעְצמֹו  ּבְ
ֵלאמֹר: ָהֶעְליֹון,  יא  ְצּבִ ַהּמַ ָאָגֶמְמנֹון  ֲאַזי  יבֹו  ֱהׁשִ

120
ְדָבֶריָך ּכִ ֶהם  ּבָ ָיִמים  ֵיׁש  ָאְמָנם  יׁש,  ׁשִ ַהּיָ י  "ִאיׁשִ

ָלאָכה,  ִמּמְ ָיָדיו  ְך  מֹוׁשֵ ם  ּגַ ּוַמְזִניַח,  ָאִחי  ל  ֵ ִמְתַרּשׁ
ַעת,  ּדַ זּור  ּפְ אֹו  ָעֵצל  ָאִחי,  ֶכל  ׂשֵ ל  ּדַ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ לֹא  זֹאת 

ְכִריַע. ּיַ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ֲאִני  ֵנינּו  ׁשְ ין  ּבֵ ׁשֶ ַיֲעִדיף  ִאם  י  ּכִ
ׁש ִהְתּבֹוׁשֵ ִלי  ּוִמּבְ ִראׁשֹון,  ָקם  אֹוִתי,  ים  ִהְקּדִ ַהּיֹום  ַאְך 

BOOK א ךרכ.indb   465 08/10/2015   13:48:54



איליאדה – כרך א׳
466

 125
ר ֲאׁשֶ ֵאּלּו  ְלָכל  ִלְקרֹא  יו  ַלְחּתִ ׁשְ ְלָפַני.  ב  ִהְתַיּצֵ
ָעִרים ְ ּשׁ ּבַ ם  ְלָפְגׁשָ ֵנֵצא  ן  ּכֵ ְוַעל  ָמם,  ׁשְ ּבִ ָנַקְבּתָ 

ס." ְלַכּנֵ אֹוָתם  יִתי  ִצּוִ ם  ׁשָ ָמר,  ִמׁשְ ַעל  ָהעֹוְמִדים  ֵאֶצל 
ֶרְנָיה: ּגֶ ִאיׁש  ב  ַהּסָ ֶנְסטֹור  ָהרֹוֵכב,  ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ

ּבֹו. ר  ְיַדּבֵ ָרה  ּסָ ׁשֶ ִאיׁש  ַאְרִגיִבים  ּבָ ִיְהֶיה  לֹא  ְך  ּכָ "ִאם 

130
אּו."  ְיַמּלְ ֻקּדֹוָתיו  ּפְ ַאַחר  קֹולֹו,  ּבְ ְמעּו  ִיׁשְ ְלֵהֶפְך, 

ָחֵזהּו,  ַעל  ְנּתֹו  ּתָ ּכֻ ָלַבׁש  ד  ּוִמּיָ ֵקן  ַהּזָ יד  ִהּגִ ְך  ּכָ
ּבֹוֲהִקים, ֵאר  ּפְ ֵלי  ַסְנּדְ חֹות  ַהּצַ ְלַרְגָליו  ר  ָקׁשַ

ְרָחָבה ִני  ׁשָ ֶרת  ַאּדֶ ֵתפֹו  ּכְ ַעל  ַאְבָזם  ּבְ ָרַכס 
ִקּפּוֶליָה.  ְלַרְגָליו  יֹוְרִדים  פּול,  ּכָ ֶצֶמר  ַבד  ּבְ ֲארּוָגה 

135
ָקֵצהּו, ּבְ ָהָאָרד  חֹד  ָהֵאיָתן,  ָרְמחֹו  ָנַטל 

ָהָאָרד. ְריֹונֹות  ׁשִ י  חֹוְבׁשֵ ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ֶאל  ְוָיָצא 
ַדַעת, ּבְ ְלֶזאּוס  ׁשּול  ַהּמָ אֹוִדיֶסאּוס  ֶאת  ִראׁשֹון 

ָנתֹו ְ ִמּשׁ ֵהִעיר  ֶרְנָיה  ּגֶ ִאיׁש  ַהּנֹוָדע  ָהרֹוֵכב  ֶנְסטֹור 
ם, ַהּנָ ל  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ֶאל  ַהּקֹול  א  ּבָ ָהרֹוֵעם.  קֹולֹו  ּבְ

140
ַנִים: ְ ַהּשׁ ֶאת  ַאל  ְוׁשָ ָהאֶֹהל  ִמן  ָיָצא  ֵהִקיץ, 

רֹוְסָיה ָהַאְמּבְ ׂשּום  ּבְ ִיל  ּלַ ּבַ ׁשֹוְטטּו  ּתְ ַעם  ַהּטַ "ַמה 
ַהחֹוף? ַעל  ּוְסִפינֹות  ַהַחִיל  ֵני  ּבְ יסֹות  ּגֵ ין  ּבֵ ְלַבד 

ַאֵחר?"  צֶֹרְך  א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ֶכם,  ִלּבְ ּבְ צּוָקה  ַהּמְ זֹו  ַהִאם 
ֶרְנָיה: ּגֶ ִאיׁש  ַהּנֹוָדע  ָהרֹוֵכב  ָבָריו,  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֶנְסטֹור 

145
ִזּמֹות,  ַהּמְ רֹוֵקם  אֹוִדיֶסאּוס  ָהָרם,  ָלֶאְרֶטס  ן  "ּבֶ

ָהָאָכִאים. ִלְבֵני  ָצפּוי  ָאסֹון  י  ּכִ ן,  ַרּסֵ ָבֶריָך  ּדְ
ָיסֹות  ַהּגְ י  ָראׁשֵ ֶאת  ָנִקיץ  ו,  ַיְחּדָ נּו  ִעּמָ ּבֹוא  ן  ּכֵ ַעל 
ָחְרָמה." ְלִמְלֶחֶמת  ָלֵצאת  אֹו  ֲהָלנּוס  ס,  ְנַטּכֵ ְוֵעָצה 

ְוָנַטל ָאֳהלֹו  ֶאל  ב  ׁשָ אֹוִדיֶסאּוס  ד  ִמּיָ ָאַמר,  ְך  ּכָ
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150
ִטיֶדאּוס.  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאל  ֶהם  ִעּמָ ְוָיָצא  ֵתף,  ּכָ ַעל  ָמִגּנֹו 

ִנים, ְיׁשֵ ֵרָעיו  ּוְסִביבֹו  ָאֳהלֹו  ְלַצד  יֹוֶמֶדס  ּדְ ָנם 
ָנעּוץ ָהרַֹמח  ם  ּוְלִצּדָ ָמֵגן  ַעל  ָען  ִנׁשְ ם  רֹאׁשָ
ֵניֶהם  ּפְ ַעל  ֵמָרחֹוק  ג  ְמַדּלֵ ְוַהּזַֹהר  ְרַקע,  ּקַ ּבַ

ַעל. ִמּמַ ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ ָרִקים  ּבְ מֹו  ּכְ ָהָאָרד  י  ֻחּדֵ ל  ׁשֶ

155
ָהָאֶרץ,  ַעל  רּוס  ּפָ ֹור  ַהּשׁ עֹור  יו  ְוַתְחּתָ ּבֹור  ַהּגִ ָנתֹו  ׁשְ ָנם 

ֲאַזי ֶבר.  ַהּגֶ ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ָנח  ּבֹוֵהק  ִטיַח  ׁשָ ַעל 
ֶרְנָיה, ּגֶ ִאיׁש  ַהּנֹוָדע  ָהרֹוֵכב  ב  ַהּסָ ֶנְסטֹור  ֵאָליו  ָקַרב 

ּבֹו: ְוָגַער  ָהִאיׁש  ֶאת  ֵהִעיר  ַרְגלֹו,  ּבְ ַקּלֹות  ּבֹו  ָנַגע 
ְיָלה ַהּלַ ל  ּכָ ן  יׁשַ ּתִ ֶזה  ָהֵכיַצד  ְוקּום,  ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ "ָהֵקץ 

160
יׁשֹור  ּמִ ּבַ ְוחֹוִנים  ְלׁשּו  ּפָ רֹוָיאִנים  ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ׁשֶ ָעה  ׁשָ

ְרָחק?" ַהּמֶ ָקָצר  ֵאֵלינּו  ּוֵמֶהם  ִפינֹות  ַלּסְ רֹוב  ַהּקָ
ִמיצּועֹו ְוָקם  ק  ִזּנֵ ד  ִמּיָ ֶבר  ְוַהּגֶ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ָנף: ּכָ נֹות  ּבְ ים  ִמּלִ ּבְ יב  ֵהׁשִ ב  ַהּסָ ֶנְסטֹור  ְבֵרי  ּדִ ְוַעל 
ְוָתנּוַח? ֵמָעָמל  קֹט  ׁשְ ּתִ לֹא  ֲהָלַעד  אֹוִנים,  ַרב  "ָזֵקן 

165
ִנים, ׁשָ ּבְ ָך  ִמּמְ ְצִעיִרים  ָהָאָכִאים  ין  ּבֵ עֹוד  ַהֵאין 
ָיסֹות? ַהּגְ יֵאי  ַמְצּבִ ֶאת  ְלָהִקיץ  ֵיְצאּו  יָך  ְחּתֶ ּתַ ׁשֶ

ָיֶדיָך." ֶאת  ְלַרּפֹות  יּוַכל  לֹא  ַמן  ַהּזְ ׁשֶ י,  יׁשִ ְיׁשִ ִנְרֶאה,  ַאְך 
ֶרְנָיה: ִמּגֶ ַהּנֹוָדע  ָהרֹוֵכב  ָבָריו,  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֶנְסטֹור 

יב.  ְוַיּצִ ֱאֶמת  ָבֶריָך  ּדְ ל  ּכָ ָקר,  ַהּיָ ֵרִעי  "ָאֵכן, 

170
י, ֲאָנׁשַ ִמְנַין  הּוא  ְספֹר  ְוֵאין  ים,  ַרּבִ ִלי  ֵלב  י  ַעּזֵ ִנים  ּבָ

ַלְיָלה. ַנת  ְ ִמּשׁ ֶאְתֶכם  ְלָהִקיץ  ָאץ  ָהָיה  ֵמֶהם  ֶאָחד  ל  ּכָ
נֹוַדע, לֹא  מֹותֹו  ּכְ ׁשֶ ָאסֹון  ָלָאָכִאים  ָצפּוי  ַהּיֹום  ַאְך 

– ם  ּלָ ּכֻ יסֹוֵתינּו  ּגֵ ּגֹוַרל  ח  ֻמּנָ ַער  ַהּתַ חֹד  ַעל  י  ּכִ
ֶאָחד. ַעד  לּו  ִיּפְ א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ָלָאָכִאים  ְקָוה  ּתִ ֵיׁש  ִאם 
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175
ִפיֶלאּוס, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְוֶאת  ם  ּכֵ ַהׁשְ ָהַעז  ָאַיאס  ֶאת  ה  ַעּתָ ַאְך 

ַרֲחֶמיָך." ִנְכְמרּו  ְוָעַלי  ה  ַאּתָ י  ּנִ ִמּמֶ ָצִעיר  י  ּכִ
– ֵתָפיו  ּכְ ַעל  ָהֲאִרי  ְרַות  ּפַ ֶאת  ִליְך  ִהׁשְ ּוְדיֹוֶמֶדס  ָאַמר, 

יו, ַקְרֻסּלָ ַעד  ְויֹוֶרֶדת  לֹוֵהט  ָגֶון  ּבְ ה,  ֲאֻרּכָ
קֹום. ַלּמָ ְוֵהִביא  ֱהִקיָצם  ז,  ְוֶנְחּפַ ָרְמחֹו  ָנַטל 

180
ָמר  ִמׁשְ ַעל  ָהעֹוֵמד  ַהַחִיל  ין  ּבֵ ִהְתָעְרבּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָנָתם, ׁשְ ֶאת  ָנִמים  ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ְקִציֵני  ֶאת  ָמְצאּו  לֹא 
ָנכֹון. ַלח  ֶ ַהּשׁ ָיָדם  ּבְ ָהיּו,  ּוְדרּוִכים  ֵעִרים  ְלֵהֶפְך, 

ָהֵעֶדר ַעל  ִמיָרה  ׁשְ ּבִ ַלֲעֵיָפה  ֲעֵמִלים  ָלִבים  ּכְ מֹו  ּכְ
ַער  ַהּיַ ִמן  ה  ְנחּוׁשָ ּדֹוֶלֶקת  ֶטֶרף  ת  ַחּיַ ַמע  ְלִמׁשְ

185
ף, ּוִמְרּדָ ה  ֲהֻמּלָ קֹולֹות  ִאים  ִנּשָׂ ְוָסִביב  ָהר,  ּבָ

ֵעיֵניֶהם,  ִנְפָקחֹות  ּוְלֶפַתע  ּוְכָלִבים,  ָאָדם  ֵני  ּבְ
ָמר ִמׁשְ ַעל  ָהעֹוְמִדים  ֵמֵעיֵני  ָנה  ֵ ַהּשׁ ָנְדָדה  ם  ּגַ ְך  ּכָ
ֶהֶרף  ְללֹא  ֵעיֵניֶהם  ָנְתנּו  ֵעת  ַהּנֹוָרא,  ֶזה  ַלְיָלה  ּבְ
רֹוָיאִנים. ַהּטְ ְלַהְתָקַפת  ׁש  ֵמֲחׁשָ יׁשֹור  ּמִ ּבַ ְלָפִנים 

190
ְלעֹוֵדד. רּוָחם  ֶאת  ׁש  ּוִבּקֵ ִלְראֹוָתם,  ֵקן  ַהּזָ ַמח  ׂשָ
ָנף: ּכָ ַעל  ֲאָמָריו  ַלח  ְוׁשָ ּבּור,  ַהּדִ ְרׁשּות  ֶאת  ָנַטל 

ִאיׁש ְוַאל  ַלֲעמֹד,  ַני,  ּבָ חֹוָבֵתנּו,  ָמר  ׁשְ ַהּמִ "ַעל 
ַח." ּמֵ ְנׂשַ ָהאֹוֵיב  ֵלב  ֶאת  ן  ּפֶ ַיֲעצֹם,  מּורֹוָתיו  ׁשְ
ֵגן.  ַהּמָ ָעַלת  ּתְ ֵני  ּפְ ַעל  ַלֲעבֹר  ז  ְוֶנְחּפַ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

195
ה,  ִגיׁשָ ַהּפְ ֶאל  ָהַאְרִגיִבים  יֵאי  ַמְצּבִ ָצֲעדּו  ַאֲחָריו 
ּוֶמְריֹוֶנס, ל  ַהַהּלֵ ַרב  ֶנְסטֹור  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָהְלכּו  ַיַחד 

ְלמֹוָעָצה.  ֶנס  ַהּכֶ ֶאל  יַע  ְלַהּגִ ִנְקְראּו  י  ּכִ ַיַען 
ֶנֶאְספּו  ָעְברּו,  ֵגן  ַהּמָ ָעַלת  ּתְ ֵני  ּפְ ַעל  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ֲחָלִלים, ִמּגּופֹות  ִקי  ַהּנָ ָמקֹום  ּבְ ָלָאֶרץ  ְוֵהֵסּבּו 
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200
ְיָלה ַהּלַ ֶרֶדת  ִעם  ָנסֹוג  ָהָרם  ֶהְקטֹור  ּנּו  ִמּמֶ ָמקֹום 

ָהַאְרִגיִבים.  ֵני  ּבְ ֶאת  ָלה  ּכָ ַעד  ִהְכִרית  ׁשֶ ְלַאַחר  ָסִביב 
יַח.  ֵהׂשִ ֵרֵעהּו  ִעם  ְוִאיׁש  ָבִרים,  ַהּגְ ֵאפֹוא  בּו  ָיׁשְ ם  ׁשָ
ֶרְנָיה:  ּגֶ ִאיׁש  ַהּנֹוָדע  ָהרֹוֵכב  ר,  ְוִדּבֵ ָקם  ֶנְסטֹור  ֲאַזי 

ִלּבֹו,  ּבְ ַיְרִהיב  ׁשֶ ַחִיל  ן  ּבֶ ֵרַעי,  יֵנינּו,  ּבֵ ֵאין  "ְוִכי 

205
ֶפׁש? ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ י  ַעּזֵ ָלֵצאת,  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶאל  כֹון  ַהּנָ

ֵמָאחֹור, ְונֹוַתר  ל  ְחׁשַ ּנֶ ׁשֶ ִמּתֹוָכם  ֶאָחד  ִלְלּכֹד 
ְלַהֲאִזין  רֹוָיאִנים  ַהּטְ יַחת  ְלׂשִ רֹוֶאה  ֵאין  ּבְ אֹו 

ם. ְעּתָ ּדַ ת  ַחּוַ ִהיא  ּוַמה  ם,  ִלּבָ ּבְ ְרָקם  ּנִ ַמה  ְוִלְלמֹד 
ָהִעיר, ִמן  ַהְרֵחק  ַלֲחנֹות,  ֶחְפָצם  ְסִפינֹוֵתינּו  ַהְלַיד 

210
– ָנִאים  ַהּדָ ְצָבא  ּבִ ִהּכּו  ׁשֶ יָון  ּכֵ  – ֵהם  אֹוְמִרים  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

ְוָחַזר זֹאת  ל  ּכָ ָלַמד  לּו  ָלֶסֶגת.  ִאיְליֹון  ְוֶאל  ָלקּום 
נֹוֵסק ֶבר  ַהּגֶ בֹוד  ּכְ ָהָיה  ֵלם,  ְוׁשָ ִריא  ּבָ ֵאֵלינּו 

מֹוהּו. ּכָ ֵאין  ְפָרס  ּבִ זֹוֶכה  ם  ּגַ ָאָדם,  ל  ּכָ ֵעיֵני  ּבְ רֹום  ַלּמָ
ם  ְרּבָ ִמּקִ ֶאָחד  ל  ּכָ ים,  ָהַרּבִ ִפינֹות  ַהּסְ ְרִניֵטי  ַקּבַ ל  ּכָ

215
ֵחיָקּה ּבְ ָקט  ְוָטֶלה  חָֹרה  ׁשְ ה  ְבׂשָ ּכִ לֹו  ַמֲעִניק  ָהָיה 
ָלּה,  ֶוה  ׁשָ ֵאין  ת  ַמּתָ ָאֵכן  ֵמֲעִטיֶניָה,  עֹוד  ַהּיֹוֵנק 

ֶבר." ַהּגֶ נּו  ִעּמָ ב  ֵיׁשֵ ה  ּתֶ ּוִמׁשְ ְסעּוָדה  ּוְבָכל 
אּו. ִמּלְ ַמִים  יֶהם  ּפִ ְוַהּכֹל  ַלְך  ֻהׁשְ ַהס  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ָהרֹוֵעם: קֹולֹו  ּבְ ָבָריו  ּדְ ְוָאַמר  ֲאַזי  יֹוֶמֶדס  ּדְ ָקם 

220
ְנכֹוִנים  ָהָרם,  ֶנְסטֹור  ֶבת,  ּגֶ ׂשְ ַהּנִ י  ְוַנְפׁשִ י  "ִלּבִ

ֵאֵלינּו. הּוא  ָקרֹוב  י  ּכִ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַמֲחֵנה  ֶאל  ָלבֹוא 
ַחִיל  ן  ּבֶ עֹוד  ֵאַלי  ָחַבר  ִאּלּו  ָהָיה  ָהָראּוי  ִמן  ַאְך 
ֵרֵעהּו.  ֶאת  ְמעֹוֵדד  ְוִאיׁש  יֹוֵתר,  טּוַח  ּבָ ְך  ּכָ ן  ּכֵ ׁשֶ

ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֹוֵקל  יֹוְצִאים,  ַנִים  ְ ַהּשׁ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

BOOK א ךרכ.indb   469 08/10/2015   13:48:55



איליאדה – כרך א׳
470

225
הּוא, ָחִריף  ֲאִפּלּו  ָהֶאָחד,  ֵניֶהם.  ׁשְ ַעל  ָהֲעִדיָפה 

ְעּתֹו."  ּדַ ָקְצָרה  ֲהלֹא  י  ּכִ לֹו  ְוֵעָצה  ה  ּיָ ּתּוׁשִ חֹות  ּפָ
ִעּמֹו. ָלֶלֶכת  ׁשּו  ּקְ ּבִ ים  ַרּבִ ַחִיל  ּוְבֵני  ָאַמר,  ְך  ּכָ

ַנִים, ְ ַהּשׁ ָאֶרס  ֵלי  ּכְ ֵאי  נֹוׂשְ ָאַיאס,  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ִנְמנּו  ֶהם  ִעּמָ
ֶנְסטֹור, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ב  ְוִהְתַנּדֵ ׁש,  ּקֵ ּבִ ָלֶלֶכת  ֶמְריֹוֶנס 

230
ַהּנֹוָדע, ַהֲחִנית  ֵמִטיל  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶמֶנָלאֹוס  ׁש  ּקֵ ּבִ

רֹוָיאִנים ַהּטְ ַמֲחֵנה  ּבְ ָלבֹוא  הּוא  ַאף  אֹוִדיֶסאּוס  ׁש  ּקֵ ּבִ
ָחֵזהּו. ּבְ ְוָהעֹז  בּוָרה  ַהּגְ ֲערּו  ּבָ ִמיד  ּוִמּתָ ֵמָאז  י  ּכִ

ֵלאמֹר: ָהֶעְליֹון  יא  ְצּבִ ַהּמַ ָאָגֶמְמנֹון  ֲאַזי  ר  ּבֵ ּדִ
ְמאֹד, ַעד  י  ְלִלּבִ ָקר  ַהּיָ ִטיֶדאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ יֹוֶמֶדס  "ּדְ

235
ָך,  ַנְפׁשְ ת  ַאּוַ ּכְ ה  ַאּתָ ַחר  ּבְ יָמה  ׂשִ ַלּמְ ף  ּתָ ֻ ַהּשׁ ֶאת 

ַלְחּבֹר.  ֵאֶליָך  ָהרֹוִצים  ה  ֵאּלֶ ין  ּבֵ ַהּטֹוב  הּוא  ְוִיְהֶיה 
ַחִיל ֵני  ּבְ ֶרב  ִמּקֶ ְוִלְבחֹר  ׁשֹוָלל  ָלֶלֶכת  לֹא  ֵלב  ים  ְוׂשִ

מֹוָצאֹו, ְזכּות  ּבִ ִאם  י  ּכִ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ בּוָרתֹו  ּגְ י  ּפִ ַעל  לֹא 
ּבֹו." ְבַחר  ּתִ ַאל  ִיְהֶיה,  ֶבר  ַהּגֶ ְמָלִכים  ַרע  ִמּזֶ ֲאִפּלּו 

240
ֶמֶנָלאֹוס ָאִחיו  ּבְ ִיְבַחר  ן  ּפֶ ׁש  ָחׁשַ י  ּכִ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ָהרֹוֵעם: קֹולֹו  ּבְ יֹוֶמֶדס  ּדְ יבֹו  ֱהׁשִ ָער.  ַהּשֵׂ ִהיר  ּבְ
יָמה, ׂשִ ַלּמְ ֵרִעי  ֶאת  ִלְבחֹר  ָעַלי  ֵהַטְלּתָ  ׁשֶ "ֵמַאַחר 

ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ּכַֹח,  ִלׁשְ אּוַכל  אֹוִדיֶסאּוס  ֶאת  ֵאיְך 
ָהעֹוֶמֶדת בּוָרה  ּגְ ְורּוַח  ָהָרָחב  ב  ַהּלֵ ַעל  ּבַ

245
ָאֶתָנה. ַלס  ּפָ ַעל  ְוָהָאהּוב  ּוִמְכׁשֹול,  ְמׂשּוָכה  ָכל  ּבְ

ּתֶֹפת, ֵאׁש  ֲאִפּלּו  ֵנינּו  ׁשְ ּבִ ע  ְפּגַ ּתִ לֹא  ה  ִיְתַלּוֶ ֵאַלי  ֵאם 
אֹוִדיֶסאּוס."  ְחּבּולֹות  ּתַ ַרב  י  ּכִ ֵלִמים,  ּוׁשְ ִריִאים  ּבְ ְוָנׁשּוב 

לֹו: יב  ֵהׁשִ ֶבל  ַהּסֵ ְידּוַע  ָהֱאלִֹהי  אֹוִדיֶסאּוס 
ְגנּות. ּבִ לֹא  ְוַגם  ַבח  ׁשֶ ּבְ לֹא  ְפִריז,  ּתַ ָנא  ַאל  ִטיֶדאּוס,  ן  "ּבֶ
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250
ָבִרים. ַהּדְ ָלֶהם  ְידּוִעים   , ְרּתָ ּבַ ּדִ ָהַאְרִגיִבים  ֶאל  ֵהן 

ָקרֹוב. ּבְ ְזַרח  ּתִ ֶאאֹוס  ְיָלה,  ַהּלַ ז  ּגָ ֵלְך.  ּנֵ ׁשֶ מּוָטב  ַאְך 
ְיָלה, ַהּלַ ל  ׁשֶ ֻרּבֹו  ְוָחַלף  ם  ְרּכָ ּדַ ֶאת  ָעׂשּו  ַלִיל  ּכֹוְכֵבי 

נֹוְתָרה."  נּו  ִעּמָ ַרק  ַאַחת  עֹוד  מֹורֹות,  ַאׁשְ י  ּתֵ ׁשְ ָנמֹוגּו 
ָהֵאיָמה. ְמעֹוֵרר  ָקם  ִנׁשְ ֶאת  ָחְגרּו  ַנִים  ְ ְוַהּשׁ ָאַמר, 

255
ָהַעז  ָרִסיֶמֶדס  ּתְ ָנַתן  יִפּיֹות,  ּפִ ַלֲהָבּה  ַחְרּבֹו,  ֶאת 

ּלֹו. ׁשֶ ֶאת  ִפיָנה  ּסְ ּבַ ִאיר  ִהׁשְ ֶזה  י  ּכִ ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ ִלְבנֹו 
ר ּפַ ֵמעֹור  ַקל  קֹוַבע  ְלרֹאׁשֹו  ְוָחַבׁש  ָנַתן,  לֹו  ָמֵגן  ם  ּגַ

ַעל  ִמּמַ ְרּבֶֹלת  ּכַ ּוְללֹא  ְלָפִנים  ִמְצָחה  ְללֹא 
ָרב. ַהּקְ ֶאל  ָהָאץ  ָהֶעֶלם  ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ַעל  ֹוֶמֶרת  ַהּשׁ

260
ה,  ּפָ ְוַאׁשְ ָנַתן  ּתֹו  ַקׁשְ ְלאֹוִדיֶסאּוס  ּוֶמְריֹוֶנס 

עֹור  קֹוַבע  רֹאׁשֹו  ַעל  ָחַבׁש  ַהּטֹוָבה.  ַחְרּבֹו  ֶאת  ְוֵכן 
ְמֻרּבֹות, ְרצּועֹות  ְסַבְך  ּבִ ָהרֹאׁש  ֶאל  ְפִנים  ִמּבִ ׁשּור  ַהּקָ

חּוץ ִמּבַ ּתֹוִלים  ֶרא  ַהּפֶ ֲחִזיר  ל  ׁשֶ ְצחֹוִרים  ים  ְוִחּטִ
ד.  ְמֻרּפָ ֶלֶבד  ל  ׁשֶ ְכָבה  ׁשִ ּבְ ּתֹוכֹו  ַהּקֹוַבע,  ֶאת  ְלָפֵאר 

265
ֶאֶלאֹון  ּבְ ֵעת  אֹוטֹוִליקֹוס,  ָלל  ׁשָ ַהּקֹוַבע  ֶאת  ָלַקח 

ְלַאְמִפיָדַמס אֹוְרֶמנֹוס,  ן  ּבֶ ָאִמיְנטֹור  ית  ּבֵ ֶאת  ַדד  ׁשָ
ַאְמִפיָדַמס  אּוָלם  ְסַקְנֵדָיה,  ּבִ ִקיֶתָרה  ִאיׁש  ְנָתנֹו, 
ָקר,  ַהּיָ אֹוְרחֹו  ְלמֹולֹוס  ת  ַמּתָ ַהּקֹוַבע  ֶאת  יׁש  ִהּגִ
ַהּקֹוַבע ַעל  ה  ְוַעּתָ נֹו,  ּבְ ְלֶמְריֹוֶנס  ְמָסרֹו  ּומֹולֹוס 

270
ָהָרם.  אֹוִדיֶסאּוס  רֹאׁש  ַעל  ּוְלָהֵגן  ְלַחּפֹות  ָהָיה 

ָהֵאיָמה ְמעֹוֵרר  ָקם  ִנׁשְ ֶאת  ָחְגרּו  ׁשֶ ּוְלַאַחר 
ָיסֹות. ַהּגְ ֵדי  ְמַפּקְ קֹום  ּמָ ּבַ ְונֹוְתרּו  ְוָהְלכּו,  נּו  ּפָ

ֲאָנָפה,  ַהְרֵחק,  לֹא  ִמין,  ִמּיָ ם  ְרּכָ ּדַ ַעל  ִנְקְרָתה  ֲאַזי 
ָאֵפל ְיָלה  ַהּלַ ָהָיה  ָאֶתָנה.  ַלס  ּפָ ַיד  ּבְ ְלָחה  ִנׁשְ

קֹוַבע  רֹאׁשֹו  ַעל  “ָחַבׁש 
של  קובעו  תיאור  עֹור...” 

מתיאורי  לחלוטין  שונה  דולון 
תואם  והוא  האכאים,  קסדות 

המיקני.  הקובע  לתיאור 
הי”ד  המאה  מיקנית,  קסדה 

מיקונוס. חפירות  לפנה”ס, 
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275
ֶהֱאִזינּו. ְלקֹוָלּה  ַאְך  ִלְראֹוָתּה  ָיְכלּו  לֹא  ן  ּכֵ ַעל 

ָאֶתָנה: ֶאל  ה  ִפּלָ ּתְ א  ְוָנׂשָ אֹות,  ּבָ אֹוִדיֶסאּוס  ַמח  ׂשָ
ִתי, ִפּלָ ּתְ ְלקֹול  יִבי  ַהְקׁשִ ָהֵאִגיס,  ֶאת  ַהחֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ת  "ּבַ

ְוֵעיַנִיְך  יָטה  מֹוׁשִ ָיד  ִלי  ָלאֹוַתי  ּתְ ָכל  ּבְ ׁשֶ ַאּתְ 
ְוֶאְפַעל,  ֵאֵלְך  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּבְ י  ּנִ ִמּמֶ ִסיִרי  ּתָ לֹא 

280
ָאֶתָנה, ְלֵעֶזר,  ִלי  ֲהִיי  ִמים  ַהּיָ ל  ִמּכָ ַהּיֹום 

ּבֹוִרים ּגִ ת  ִהּלַ ּתְ ֲעטּוֵרי  ִפינֹות  ַלּסְ ָלׁשּוב  ָלנּו  ִני  ּתְ
רֹוָיאִנים." ַהּטְ ְלַדֲאבֹון  ר  ֶאְתּגָ ּבָ ֲעמֹד  ּנַ ׁשֶ ְלַאַחר 

ָהרֹוֵעם: ַהּקֹול  ִאיׁש  יֹוֶמֶדס  ּדְ תֹו  ִפּלָ ּתְ א  ָנׂשָ ַאֲחָריו 
ַחת, ְמֻנּצַ ַהּלֹא  ֶזאּוס  ת  ּבַ ְלקֹוִלי,  ם  ּגַ יִבי  "ַהְקׁשִ

285
ָאִבי ְלִטיֶדאּוס  ָעַזְרּתְ  ַעם  ּפַ ֵאי  ׁשֶ ִפי  ּכְ ִלי  ִעְזִרי 

ָהָאָכִאים. ר  ְלּדַ ּבַ ְוהּוא  י  ּבָ ּתֶ ַעל  ע  ּסָ ַהּמַ יֵמי  ּבִ
ָהָאסֹוּפֹוס,  ִלְגדֹות  נֹוְתרּו  ָהָאָרד  י  חֹוְבׁשֵ ָהָאָכִאים 

ְדָמִאים. ַהּקַ ָאְזֵני  ּבְ לֹום  ׁשָ ַבר  ּדְ א  נֹוׂשֵ ִטיֶדאּוס  עֹוד  ּבְ
ָאָדם,  ל  ׁשֶ ְלכֹחֹו  ֵמַעל  ָבִרים  ּדְ הּוא  ה  ָעׂשָ ׁשּובֹו  ּבְ ַאְך 

290
ֲחָסַדִיְך. רֹב  ּבְ ּבֹו  ַמְכּתְ  ּתָ י  ּכִ ָהֵאָלה,  ְזכּוֵתְך,  ּבִ זֹאת  ל  ּכָ

ְך  ּכָ ַעל  ִלי,  ֲהִיי  ּוְלֵעֶזר  ֶחֶסד  י  ִעּמִ י  ֲעׂשִ ה  ַעּתָ
ה, ְוַרּכָ ָנה  ׁשֵ ּדְ ֵמַצח,  ַרֲחַבת  ַאְקִריב,  ָלְך  ֶעְגָלה 

ָהעֹל.  ֵנֶטל  ֶאת  ִאיׁש  ָנַתן  לֹא  אָרּה  ַצּוָ ּבְ ֲעַדִין  ׁשֶ
ָלְך." ִני  ָקְרּבָ ִיְהֶיה  ְוֶזה  ה  ֲאַצּפֶ ָזָהב  ּבְ ַקְרֶניָה  ֶאת 

295
ָאֶתָנה. ַלס  ּפָ ָלֶהם  ֶנֶעְנָתה  ָתם,  ִחּנָ ּתְ ֶאת  ילּו  ִהּפִ ְך  ּכָ

ֶזאּוס  ת  ּבַ ָאֶתָנה  ל  ׁשֶ ֶניָה  ּפָ ֶאת  ִחּלּו  ׁשֶ ְוֵכיָון 
ְיָלה ַהּלַ אֶֹפל  ּבְ ֲאָריֹות  ֶצֶמד  ּכְ ם  ְלַדְרּכָ ָחְפזּו 

ָהָאֶרץ. ַעל  ָלְך  ֻמׁשְ ַלח  ְוׁשֶ ָקרּוׁש  ם  ּדָ ֲחָלִלים,  ּגּופֹות  ין  ּבֵ
ִליׁשֹן, ֶקט  ׁשֶ ּבְ ְטרֹוָיה  ִלְבֵני  יַח  ִהּנִ לֹא  הּוא  ַאף  ֶהְקטֹור 
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 300
רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ִכיֵרי  ּבְ ֶרב  ִמּקֶ מֹוָעָצה  ֵאָליו  ן  ְוִזּמֵ
יט. ּלִ ׁשַ ֶמֶלְך  אֹו  יא  ַמְצּבִ יֵניֶהם  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ
ְפֵניֶהם: ּבִ ְכִניתֹו  ּתָ יג  ִהּצִ ֶנֶאְספּו  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ְלַאַחר 

ַע ְיַבּצֵ אֹוָתּה  ִאם  ר  ֲאׁשֶ יָמה  ִלְמׂשִ ֶכם  ּבָ ָנכֹון  "ִמי 
ע. ּבַ ׂשְ ּיִ ַחת  ּנַ ׁשֶ לֹו  ֻמְבָטח  ְמפֶֹאֶרת?  ת  ַמּתָ ּבְ ה  ִיְזּכֶ

305
ן,  ֶאּתֵ לֹו  אר  ַצּוָ ֲחסֹוֵני  סּוִסים  ְוֶצֶמד  ָבה  ֶמְרּכָ

ּלֹות.  ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ַצד  ּלְ ׁשֶ ָהָאָכִאים  ֵכי  ַרּמָ יַטב  ִמּמֵ
– ה  ִהּלָ ּתְ ֵיַדע  ְך  ּכָ ְוַעל   – ָהעֹז  ּבֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְלִמי  זֹאת 

ָאְמָנם ִאם  ְוִלְלמֹד  ָלתּור  ּלֹות,  ַהּקַ ִפינֹות  ַלּסְ ָלֵצאת 
ּלֹות, ַהּקַ ִפינֹות  ּסְ ּבַ ְוצֹוֶפה  ָהאֹוֵיב  ַמר  ִמׁשְ עֹוד  עֹוֵמד 

310
ָיֵדינּו  ּבְ ָקׁשֹות  הּוְבסּו  ׁשֶ ְלַאַחר  ּנֹוֲאׁשּו  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

ַלֲעמֹד ם  ִלּבָ ּבְ עֹוד  ֵאין  י  ּכִ ְמנּוָסה  ּבִ ִנים  ּדָ ְוֵהם 
ָאַמר, ְך  ּכָ ֶנֶעְכָרה."  רּוָחם  י  ּכִ ַיַען  ִפינֹות  ַהּסְ ַמר  ִמׁשְ ַעל 

ַמִים. יֶהם  ּפִ אּו  ִמּלְ ְוַהּכֹל  קֹום  ּמָ ּבַ ַלְך  ֻהׁשְ ַהס  ֲאַזי 
ֶאּוֶמֶדס ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ּדֹולֹון,  ֶאָחד  ָהָיה  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ּוֵבין 

315
יר.  ְלַמְכּבִ ְוָזָהב  ָאָרד  לֹו  ֵאִלים,  ֵני  ּבְ ְדמּות  ּבִ ר  ְלּדָ ַהּבַ

ְמרּוָצה. ּבִ ָהָיה  ֶרֶגל  ַקל  ַאְך  צּוָרתֹו  ֲעלּוָבה  ָהְיָתה 
ְלָאִביו.  ָיִחיד  ן  ּבֵ ְוהּוא  ֲאָחיֹות  ָחֵמׁש  ּוְלדֹולֹון 

ֵלאמֹר: רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְוֶאל  הּוא  ָנה  ּפָ ֶהְקטֹור  ֶאל  ֲאַזי 
ָלֵצאת ִלי  קֹוְרִאים  ַהְמרֹוֶמֶמת  ְורּוִחי  י  ִלּבִ "ֶהְקטֹור, 

320
ְדָבֶריָך.  ּכִ ל  ּוְלַרּגֵ ָלבֹוא,  ּלֹות  ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ְוֶאל 

ְוִלְנּדֹר  ְרִביְטָך  ׁשַ ֶאת  ְלָהִרים  ִיְהֶיה  ָעֶליָך  ַאְך 
ְבּתֹו ֶמְרּכַ ְוֶאת  ִלי  ן  ּתֵ ּתִ ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ סּוֵסי  ֶאת  ׁשֶ

לֹו.  ִני  ׁשֵ ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ ָרַכב  ּה  ּבָ ָאָרד,  ּבְ רּוָפה  ַהּצְ
ְקוֹוֶתיָך, ּתִ ַאְכִזיב  ְולֹא  ם  ְלִחּנָ ֵאֵצא  לֹא  ן  ּכֵ ׁשֶ
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325
ר  ֲאׁשֶ ַעד  ל  ֶאְחּדַ ְולֹא  ָהָאָכִאים,  ַמֲחֵנה  ֶאל  ן  ּנֵ ֶאְסּתַ

ָיסֹות ַהּגְ י  ָראׁשֵ אי  ַוּדַ ּה  ּבָ ָאָגֶמְמנֹון,  ְסִפיַנת  ֶאל  ָאבֹוא 
יְך."  ְלַהְמׁשִ ָרב  ּקְ ּבַ אֹו  ָלנּוס  מּוָטב  ִאם  ֵאָלה  ְ ּשׁ ּבַ ִנים  ּדָ

ֵלאמֹר: ע  ּבַ ְוִנׁשְ ְרִביטֹו  ׁשַ ָנַטל  ְוֶהְקטֹור  ָאַמר,  ְך  ּכָ
רֹום, ִמּמָ ְרָעָמיו  ר  ּגֵ ַהְמׁשַ ֶהָרה  ַעל  ּבַ ֵעִדי,  "ֶזאּוס 

330
ה ַהּזֶ ֶרֶכב  ּבָ ִיְנַהג  לֹא  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ין  ִמּבֵ ִאיׁש  י  ּכִ

ל." ּוְבַהּלֵ ָכבֹוד  ּבְ ְנַהג  ּתִ  – זֹאת  ּבָ י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ  – זּוָלְתָך 
ּדֹולֹון.  ל  ׁשֶ רּוחֹו  ֶאת  ק  ִחּזֵ זֹאת  ְוִעם  ְוא  ׁשָ בּוַעת  ׁשְ ָנַדר  ְך  ּכָ

מּוָרה, ַהּקְ ּתֹו  ַקׁשְ ֶאת  ֵתָפיו  ּכְ ַעל  ְוָנַתן  ּדֹולֹון  ָקם  ֲאַזי 
ֲאפָֹרה, ְזֵאב  ַפְרַות  ּבְ ִביב  ִמּסָ ּגּופֹו  ֶאת  ְוָעַטף 

ּגּופֹו  ֶאת  "ְוָעַטף 
ַפְרַות  ּבְ ִביב  ִמּסָ
ֲאפָֹרה..."  ְזֵאב 

כד  דולון. 
אמצע  מאטיקה, 
החמישית  המאה 

לפנה"ס.
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335
ֶהָחמֹוס, ְרַות  ִמּפַ הּוְכָנה   – ְלרֹאׁשֹו  ָחַבׁש  ּוִמְצֶנֶפת 

ָיַדע לֹא  ִפינֹות,  ַהּסְ ְלִכּוּון  ְוָיָצא  ֲחִניתֹו  ָנַטל 
ּבֹון.  ְוֶחׁשְ ין  ּדִ ְלֶהְקטֹור  ִלְמסֹר  עֹוד  ָיׁשּוב  לֹא  ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ

ְוּסּוִסים ָהָאָדם  ֲהמֹון  ֶאת  ַטׁש  ּנָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה  ַעּתָ
ֲאַזי  ּבֹו  ִהְבִחין  ֵמָרחֹוק  ֶרְך.  ַהּדֶ ֶאל  ִקיָקה  ׁשְ ּבִ ָיָצא 

340
יד: ִהּגִ יֹוֶמֶדס  ּדְ ְוֶאל  ְקרֹונֹוס,  ן  ּבֶ ַרע  ִמּזֶ אֹוִדיֶסאּוס 

יֹוֶמֶדס, ּדְ ֵאֵלינּו,  ָקֵרב  ָהאֹוֵיב  ֲחֵנה  ִמּמַ לֹוִני  "ּפְ
אּוַלי אֹו  ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  הּוא  ׁש  ְמַבּקֵ ל  ְלַרּגֵ ִאם 

ֶדה.  ּשָׂ ּבַ ֲחָלִלים  ּגּופֹות  יט  ְלַהְפׁשִ א  ַהּבָ ֶאָחד  עֹוד 
ֵנינּו, ּפָ ַעל  יׁשֹור  ּמִ ּבַ ַלְחלֹף  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ לֹו  יַח  ַנּנִ

345
ְמֵהָרה.  ַעד  ֶדּנּו  ְוִנְלּכְ ָהִאיׁש  ַעל  ק  ְנַזּנֵ ֲאַזי 
ק ְנַנּתֵ ַיְרִחיק,  ְוַגם  ִיְרֶצה  ִלְברַֹח  ִאם  ְוָהָיה 

ִפינֹות ַהּסְ ֶאל  ּנּו  ּוְנָגְרׁשֶ ֲחָזָרה  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ֲחִנית  ּבַ
ִלְברַֹח." ָהִעיָרה  ָידֹו  ּבְ ַיֲעֶלה  ּלֹא  ׁשֶ ְמָנת  ַעל 

ַהֲחָלִלים.  ין  ּבֵ ְכבּו  ְוׁשָ ֶרְך  ַהּדֶ ִמן  ָסטּו  ָאְמרּו,  ְך  ּכָ

350
ַנִים, ְ ּשׁ ּבַ יַח  ּגִ ִהׁשְ לֹא  ז,  ֶנְחּפָ ֵניֶהם  ּפְ ַעל  ָחַלף  ּדֹולֹון 

 – חֹוֵרׁש  ֶרד  ּפֶ ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ִכְבַרת  ּכְ ָרַחק  ֵעת  ַאְך 
תּוָלה ּבְ ַקְרַקע  ּבְ ׁשֶ ּכְ ֹור  ַהּשׁ ַעל  עֹוֶלה  ֶרד  ַהּפֶ י  ּכִ

 – ֶדה  ּשָׂ ּבַ ָלִמים  ּתְ ַע  ּוְלַבּקֵ ח  ְלַפּלַ ּתֹו  ַמְחַרׁשְ ְצִריָכה 
ָהַרַחׁש ֶאת  ּדֹולֹון  ַמע  ׁשָ ֵעת  ַאֲחָריו.  ֵניֶהם  ׁשְ קּו  ִזּנְ

355
ז  ֶנְחּפָ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֵמֵרָעיו  ֶאָחד  ׁשֶ ה  ִקּוָ ָעַמד, 

ַהּקֹוֶדֶמת.  תֹו  ֻקּדָ ּפְ ֶאת  ל  ּטֵ ּבִ ֶהְקטֹור  י  ּכִ ּבֹו  ַלֲעצֹר 
ֵאָליו  ֵהם  ָקְרבּו  רַֹמח  ל  ׁשֶ ֲהָטָלה  ֶמְרַחק  ּבְ ֵעת  ַאְך 

ְמרּוָצה, ּבִ יו  ְרּכָ ּבִ ֶאת  ֵהִרים  ֲאַזי  ֵהם,  אֹוְיִבים  י  ּכִ ְוָרָאה 
רֹוָיאִני. ַהּטְ ַאֲחֵרי  ּדֹוְלִקים  ף,  ִמְרּדָ ּבְ ְתחּו  ּפָ ַנִים  ְ ְוַהּשׁ
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360
ף, ְרּדָ ּמִ ּבַ ָהְרִגיִלים  עֹות  ַמְלּתָ י  ַחּדֵ ַצִיד  ְלֵבי  ּכַ ֵני  ׁשְ מֹו  ּכְ

ָהַאְרֶנֶבת  אֹו  ל  ָהַאּיָ בֹות  ִעּקְ ּבְ ים  ְנחּוׁשִ ּדֹוְלִקים 
ַער,  ַהּיַ סֶֹבְך  ּבְ ּגֹוָעה  ה,  ַהַחּיָ ֵמֶהם  ְוִנְמֶלֶטת 

ִטיֶדאּוס, ן  ּבֶ ְוִעּמֹו  ֶהָעִרים  ַמְחִריב  אֹוִדיֶסאּוס  ְך  ּכָ
ְלַמֲחֵנהּו. ָלנּוס  ּנּו  ִמּמֶ מֹוְנִעים  ּבֹו  ְבקּו  ּדָ ֶנְחָרִצים 

365
ִפינֹות,  ַהּסְ ׁשֹוְמֵרי  ין  ּבֵ ִלְמצֹא  ַמֲחֶסה  ׁש  ּקֵ ּבִ ּדֹולֹון  ׁשֶ ּכְ ַאְך 

ִטיֶדאּוס, ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ָאֶתָנה  ָאז  עֹוְרָרה  ָחרֹון 
ע ִיְפּגַ עֹוד  ָהָאָרד  י  חֹוְבׁשֵ ָהָאָכִאים  ַאַחד  ן  ּפֶ ׁש  ָחׁשַ

יַע.  ְלַהּגִ ִאֵחר  יֹוֶמֶדס  ּדְ י  ּכִ ֵאר  ְוִיְתּפָ דֹולֹון  ּבְ
ְוָקָרא: ֲחִניתֹו  ָעל  ֶאל  ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ ֵהִניף  ן  ּכֵ ַעל 

370
ָיִדי,  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ָהרַֹמח  יְגָך  ַיּשִׂ לֹא,  ִאם  י  ּכִ "ֲעמֹד! 

ָהַאְכָזר." ַהּגֹוָרל  ֵזַרת  ִמּגְ ֵלט  ּמָ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ְודֹוַמִני 
יֹוְדִעין. ּבְ ַמְחִטיא  ָהרַֹמח,  ֶאת  ְוֵהִטיל  ָאַמר  ְך  ּכָ

ַהְממָֹרט ָהרַֹמח  מֹוט  ְיִמינֹו  ֶתף  ּכֶ ֵמַעל  ָחַלף 
ְמבָֹהל, ָעַצר  ד  ִמּיָ ֶזה  ְרַקע.  ּקַ ּבַ ֻחּדֹו  ְוִנְנַעץ 

375
ְלׁשֹונֹו ִפיו  ּבְ ָקְפָאה  י  ּכִ נֹוְקׁשֹות,  ִים  ּנַ ׁשִ ּבְ ה,  ּפֶ ֵבד  ּכְ

ִמים ְ ִמְתַנּשׁ ֵאָליו  ָחְפזּו  ַנִים  ְ ְוַהּשׁ ר,  ִחּוֵ ַחד  ִמּפַ
ְוָקָרא: ְדָמעֹות  ּבִ ַרץ  ּפָ ֶזה  ָיָדיו.  ֶאת  ְוָתְפסּו 

ם. ּלֵ ֲאׁשַ ַרב  כֶֹפר  ּבְ ים  ַחּיִ ּבַ ִלי  יחּו  ּנִ ּתַ "ִאם 
ל, ָ ְמֻחּשׁ ּוַבְרֶזל  ָהָאָרד  ָהב,  ַהּזָ ֵביִתי  ּבְ ַרב  י  ּכִ

 380
ים, ַחּיִ ּבַ ֲאִני  י  ּכִ ָאִבי  ַדע  ּיֵ ׁשֶ ְלִפיָכְך  ְוַדי 

ֵעֶרְך." ַרב  כֶֹפר  ּבְ ִני  ִיְפּדֵ ד  ּוִמּיָ ְסִפיָנה,  ּבִ בּוי  ׁשָ
ְלדֹולֹון: יב  ֵהׁשִ ּכֹה  ִזּמֹות  ַהּמְ רֹוֵקם  אֹוִדיֶסאּוס  ְך  ּכָ ַעל 

ֶות.  ַהּמָ ַחד  ּפַ ֶאת  ָך  ִלּבְ ּבְ ֲעֶלה  ּתַ ְוַאל  ַחת  ּתֵ "ַאל 
ְלַכֵחׁש.  ה  ַנּסֶ ּתְ ְוַאל  ָהֱאֶמת  ֶאת  ִלי  ֱאמֹר  ַאְך 
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385
ָהאֹוֵיב ֲחֵנה  ִמּמַ אָת  ּבָ ְסִפינֹוֵתינּו  ֶאל  ַמּדּוַע 

ִנים? ְיׁשֵ מּוָתה  ַהּתְ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאֵפָלה  ֵליל  ּבְ
ֶדה,  ּשָׂ ּבַ ִתים  ַהּמֵ ּגּופֹות  ֶאת  ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ יט  ְלַהְפׁשִ ַהִאם 

ַאֲחֵרינּו ל  ְלַרּגֵ אֹוְתָך  ַלח  ׁשָ ֶהְקטֹור  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
ה?" ִזּמָ ַהּמְ ִנְרְקָמה  ָך  ִלּבְ ּבְ ְואּוַלי  ִפינֹות,  ַהּסְ ְלַצד 

390
ָבָריו:  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ּדֹולֹון  ֵמֵאיָמה,  ַעְצמֹוָתיו  רֹוֲחפֹות 

י. ְעּתִ ּדַ ְוִהְטִריף  ִני  ּתַ ּפִ י,  ִקּצִ ֶאת  ָזַמם  "ֶהְקטֹור 
ֵאיָתָנה,  ְרָסָתם  ּפַ סּוִסים,  ִלי  ָלֵתת  ְלָפַני  ע  ּבַ ִנׁשְ
ָאָרד.  ּבְ ה  ַהְמֻצּפָ ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶבת  ֶמְרּכֶ ְוֶאת 

ְוחֹוֵלף,  חֹר  ׁשָ ַלְיָלה  ּבְ ָלקּום  ֱהִסיַתִני  ׁשֶ הּוא 

395
ָאְמָנם ִאם  ְוִלְלמֹד  ָלתּור  ּלֹות,  ַהּקַ ִפינֹות  ַלּסְ ְוָלֵצאת 
ּלֹות, ַהּקַ ִפינֹות  ּסְ ּבַ ְוצֹוֶפה  ָהאֹוֵיב  ַמר  ִמׁשְ עֹוד  עֹוֵמד 
ָיֵדינּו,  ּבְ ָקׁשֹות  ם  הּוַבְסּתֶ ׁשֶ ַאַחר  ם  ּתֶ נֹוַאׁשְ א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

ַלֲעמֹד ֶכם  ִלּבְ ּבְ עֹוד  ֵאין  י  ּכִ ְמנּוָסה  ּבִ ְוָתדּונּו 
ֶנֶעְכָרה."  רּוֲחֶכם  י  ּכִ ּלֹות,  ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ַמר  ִמׁשְ ַעל 

400
ִזּמֹות: ַהּמְ רֹוֵקם  אֹוִדיֶסאּוס  ִחּיּוְך  ּבְ יבֹו  ֱהׁשִ ְך  ּכָ ַעל 

ֵעֶרְך  ַרב  ַמְלקֹוַח  ּבְ ִלְזּכֹות  ָך  ַנְפׁשְ ָחְפָצה  "ָאֵכן 
יּוַכל  לֹא  ָאָיקֹוס.  ל  ׁשֶ ָהָרם  ֶצֱאָצאֹו  סּוֵסי  ּכְ

ְלִרְכּבֹו, ִלְרּתֹם  אֹו  ִלְנהֹג  ּסּוִסים,  ּבַ לֹט  ִלׁשְ מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ
ִאּמֹו. ַאְלָמֶות  ת  ּבַ י  ּכִ ָאִכיֶלס  ַרק  ַלֲעׂשֹות  יּוַכל  זֹאת 

405
ַכֵחׁש. ּתְ ְוַאל  ִלי  ֱאמֹר  ָהֱאֶמת  ל  ּכָ ֶאת  ו  ְוַעְכׁשָ

 , ָהַלְכּתָ ׁשֶ ְלַאַחר  נֹוַתר  ים  ָהַעּמִ רֹוֵעה  ֶהְקטֹור  ֵאיפֹה 
סּוָסיו? ֵהם  ה  ְוַאּיֵ ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ קֹו  ִנׁשְ הּוא  ֵהיָכן 

ָמר? ׁשְ ַהּמִ ֶעְמדֹות  ְוֵהיָכן  ָערּוְך  ְיָלה  ּלַ ּבַ ַהַחִיל  ֵאיְך 
יֵניֶהם? ּבֵ ֻהְחַלט  ּוַמה  ּדֹוָנה  ּנִ ׁשֶ ְכִנית  ַהּתָ ִהיא  ַמה 
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410
ֶרת ַהּקֶ ֶאל  ַלְחזֹר  אֹו  ִלְתקֹף  ְסִפינֹוֵתינּו  ַהֻאְמָנם 
ָהָאָכִאים?" הּוְבסּו  ׁשֶ יָון  ּכֵ יׁשֹור  ַהּמִ ִמן  ְוָלֶסֶגת 

ֶאּוֶמֶדס: ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  ּדֹולֹון,  לֹו  יב  ֵהׁשִ ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ַעל 
ָהֱאֶמת:  ל  ּכָ ֶאת  ַרק  ְלָפֶניָך  ר  ְמַסּפֵ "ִהְנִני 

ָבר. ִמּכְ ֶזה  יֹוֲעָציו  ִעם  ס  ְמַטּכֵ ְוֵעָצה  ן  ּדָ ֶהְקטֹור 

415
ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ִאילֹוס  ל  ׁשֶ ְלִקְברֹו  ָסמּוְך  ּבְ ִבים  יֹוׁשְ ֵהם 

ָלַדַעת,  ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ ׁשֶ ָמר  ׁשְ ַהּמִ ּוִבְדַבר  אֹון.  ַהּסְ ִמן  ַהְרֵחק 
ִיס. ַהּגַ ַעל  ָמר  ִמׁשְ ל  ּכָ ב  ִנּצָ לֹא  ַחִיל,  ּבֹור  ּגִ ּוְבֵכן, 

ִבים  ַחּיָ דּורֹות  ַהּמְ ׁשֹוְמֵרי  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ל  ּכָ י  ּכִ זֹאת 
ִלְקרֹא. ְלֵרֵעהּו  ְוִאיׁש  יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ָמר,  ִמׁשְ ַעל  ַלֲעמֹד 

420
ים, ְרַחּקִ ִמּמֶ אּו  ּבָ ׁשֶ ִמי  ִריֵתנּו,  ּבְ ֵני  ּבְ ִנים  ְיׁשֵ זֹאת  ִעם 

ֶמֶרת, ׁשְ ּמִ ּבַ ָהֲעִמיָדה  ֶאת  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַיד  ּבְ יִחים  ַמּנִ
ָסמּוְך."  ּבְ ׁשֹוְכִנים  לֹא  ֵהן  ּוְבֵניֶהם  ְנׁשֹוֵתיֶהם  י  ּכִ זֹאת 

ִזּמֹות: ַהּמְ רֹוֵקם  אֹוִדיֶסאּוס  ׁש  ּקֵ ּבִ ָלַדַעת  ֲאַזי 
ֵהם ִנים  ְיׁשֵ ַהֻאְמָנם  ָהרֹוְכִבים,  ִכיֵרי  ּבְ רֹוָיאִנים  "ַהּטְ

425
ִלי." ֱאמֹר  ָנא  ֵמֶהם?  ַהְרֵחק  אֹו  ִרית  ּבְ ְבֵני  ּבִ ְמעָֹרִבים 

ֶאּוֶמֶדס: ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ּדֹולֹון  לֹו  יב  ֵהׁשִ ֵאָלתֹו  ׁשְ ַעל 
ַחׁש. ּכַ ְללֹא  ְלָך  יב  ָאׁשִ ָהֱאֶמת  ל  ּכָ ֶאת  ְך  ּכָ ַעל  ם  "ּגַ

חֹוִנים  ת  ׁשֶ ַהּקֶ ְקמּוֵרי  יֹוִנים  ַהּפָ ְוֵכן  ַקְרָיה  ֵני  ּבְ
ֶלִגים. ְוַהּלֶ אּוקֹוִנים  ַהּקַ ַלְסִגים,  ַהּפֶ ְוֵכן  ָים,  ַפת  ִלׂשְ

430
ֶרה,  ְלִתיְמּבְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ חֹוִנים  יִקים  ְוַהּלִ ָהַעז  יִסים  ַהּמִ ַעם 

אֹוִנים. ַהּמֶ ב  ְרּכָ ַהּמֶ ַאּלּוֵפי  ְלַצד  ַהְפִריִגים  ְורֹוְכֵבי 
ָרִטים? ַהּפְ ָרֵטי  ּפְ ל  ּכָ ַאַחר  ׁש  ַבּקֵ ּתְ ֶזה  ַמּדּוַע  ַאְך 

רֹוָיאִנים ַהּטְ ַמֲחֵנה  ּתֹוְך  ֶאל  ִלְפרֹץ  ְרצֹוְנֶכם  ּבִ ִאם  י  ּכִ
יעּו  ִהּגִ ָרִקים  ַהּתְ בּולֹו  ּגְ ֶאל  ָבר  ִמּכְ לֹא  ה  ּזֶ ׁשֶ ָלֶכם  עּו  ּדְ
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435
ֶאיֹוֶנאּוס. ל  ׁשֶ ּבֹור  ַהּגִ נֹו  ּבְ רֹאׁש,  ּבָ ֶלְך  ַהּמֶ ֶרסֹוס  ִעם 

ְלָהָדר. ְולֹא  ְלגֶֹדל  לֹא  מֹוָתם  ּכְ ֵאין  סּוָסיו,  ָרִאיִתי 
סּוָפה,  ּכְ ְודֹוֲהִרים  ינּו  ַיְלּבִ ֶלג  ֶ ִמּשׁ ַצִחים 
ּוְבָזָהב. ֶכֶסף  ּבְ ְלִתְפֶאֶרת  ר  ְמֻעּטָ ְוִרְכּבֹו 

ָגְדלֹו, ּבְ יר  ּבִ ּכַ ִעּמֹו,  ֵהִביא  ר  ֲאׁשֶ ַלח  ֶ ַהּשׁ ם  ּגַ ְוָכְך 

440
אתֹו,  ְלׂשֵ מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ נֹוַעד  לֹא  ָפז,  ּבְ ְלִתְפֶאֶרת  ָצרּוף 

ְלַבד. ּבִ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ֵאִלים,  ל  ׁשֶ ַנֲחָלָתם  הּוא  י  ּכִ
ִריזֹות,  ַהּזְ ִפינֹות  ַהּסְ ִסּפּון  ֶאל  ָנא  ֲהִביאּוִני  ו  ְוַעְכׁשָ

ר ֲאׁשֶ ַעד  אן  ּכָ ִלי  יחּו  ְוַהּנִ ָיַדי  ֶאת  ְפתּו  ּכִ אֹו 
י ָאַמְרּתִ ׁשֶ ל  ּכָ ִאם  ְלְמדּו  ּתִ ֵעיֵניֶכם  ּוְבמֹו  ְלכּו  ּתֵ

445
ָלֶכם." י  ְבּתִ ּזַ ּכִ א  ּמָ ׁשֶ אֹו  יב  ְוַיּצִ ִהּנֹו  ֱאֶמת 

לֹו:  ְוָאַמר  ָהָרם  יֹוֶמֶדס  ּדְ ָרָעה  ַעִין  ּבְ ּבֹו  יט  ִהּבִ
ְמנּוָסה  ִתְקַות  ּבְ ה  ּגֶ ׁשְ ּתִ ַאל   , ָנַפְלּתָ ּדֹולֹון,  ָיֵדינּו,  "ּבְ

ֲעבּוֵרנּו. ה  ַרּבָ ְלתֹוֶעֶלת  ָהיּו  ָבֶריָך  ּדְ ׁשֶ ֲהַגם 
אן, ִמּכָ ְוָלֶלֶכת  ָלקּום  ְלָך  יַח  ַנּנִ ִאם  י  ּכִ זֹאת 

450
ָהָאָכִאים,  ְסִפינֹות  ֶאל  ָלבֹוא  ְיָלה  ַהּלַ עֹוד  ּתּוַכל 

ָרב.  ַלּקְ מּוֵלנּו  ָלֵצאת  ְוַאף  ַאֲחֵרינּו  ל  ְלַרּגֵ
ָמְתָך  ִנׁשְ ְותֹוִציא  ּפֹל  ּתִ ַדי  ִמּיָ ה  ַעּתָ ִאם  ַאְך 

ָהַאְרִגיִבים." ְבֵני  ּבִ ִלְפּגַֹע  ׁשּוב  ּתּוַכל  לֹא  ְלעֹוָלם 
ֶלת,  ַהּכֹוׁשֶ ָידֹו  ֶאת  יׁש  ִהּגִ ַסְנֵטרֹו  ֶאל  ְודֹולֹון  ָאַמר, 

455
ְוָנַעץ  ַחְרּבֹו  ֶאת  ֵהִניף  יֹוֶמֶדס  ּדְ ַאְך  יו,  ַחּיָ ַעל  ן  ִמְתַחּנֵ

אר. ּוָ ַהּצַ יֵדי  ּגִ ֵני  ׁשְ ֶאת  ּכֹוֵרת  ַהב,  ַהּלַ ֶאת  ְגרֹונֹו  ּבִ
ָעָפר. ּבֶ ׁש  ּלֵ ִהְתּפַ ְורֹאׁשֹו  ָקַרס  ַאְך  ַבר־ָמה  ּדְ עֹוד  ר  ּבֵ ּדִ

ּתֹו ַקׁשְ ֶאת  ֵמרֹאׁשֹו,  ָחְלצּו  ֶהָחמֹוס  עֹור  קֹוַבע  ֶאת  ָאז 
דֹוָלה. ַהּגְ ֲחִניתֹו  ְוֶאת  ֵאב  ַהּזְ ְרַות  ּפַ ֶאת  מּוָרה,  ַהּקְ
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460
ְלקֹוַח  ַהּמַ ֵאַלת  ְלָאֶתָנה  ָהֱאלִֹהי  אֹוִדיֶסאּוס 

ֵלאמֹר: תֹו  ִפּלָ ּתְ א  ְוָנׂשָ ָללֹו  ׁשְ ֶאת  ָעל  ֶאל  ֵהִרים 
ָהאֹוִליְמּפּוס  ֵאֵלי  ין  ִמּבֵ י  ּכִ ָלֵלנּו  ׁשְ ּבִ ָהֵאָלה,  יִלי,  "ּגִ

ּתֹוִליִכי  ְלַמַען  ּפֹוִנים,  ֲאַנְחנּו  ֵאֶליָה  ַאּתְ  ִראׁשֹוָנה 
סּוֵסיֶהם."  ְוֶאל  ָרִקים  ַהּתְ ֶאל  י  ּוְתַלּוִ אֹוָתנּו 

465
ְוָתָלה ֵהִרים  בֹוּהַ  ּגָ ָלל  ָ ַהּשׁ ְוֶאת  ָאַמר  ְך  ּכָ

ִסיָמן: ּבֹו  ְוָנַתן  ל  ָהֵאׁשֶ ֵעץ  ֵמַעְנֵפי  ֶאָחד  ַעל 
ְלַמַען  ל,  ָהֵאׁשֶ ִמן  ַרֲעָנן  ְוָעָנף  סּוף  ְקֵני  חֶֹפן 

ְיָלה. ַהּלַ אֶֹפל  ּבְ ֲחָזָרה  ם  ַדְרּכָ ּבְ אֹותֹו  ירּו  ַיּכִ
ָצֲעדּו, חֹר  ָ ַהּשׁ ְוָדָמם  ִתים  ַהּמֵ ֲחגֹוֵרי  ין  ּבֵ ְך  ּכָ

470
יעּו. ִהּגִ ָרִקים  ַהּתְ ל  ׁשֶ ָיסֹות  ַהּגְ ַמֲחֵנה  ֶאל  ּוִבְמֵהָרה 

ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ֲעֵיִפים  נּו  ָיׁשְ ַהְקָרבֹות  ֲעַמל  ְלַאַחר 
ם, ְלִצּדָ ׁשּורֹות  לֹוׁש  ׁשָ ּבְ ְלמֹוֵפת  ָערּוְך  ָקם  ְוִנׁשְ

לֹו. ָסמּוְך  ּבְ עֹוְמִדים  ָנם  ֶבר  ּגֶ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָכיו  ַרּמָ ֵני  ּוׁשְ
ֵמָאחֹור ִריִזים  ַהּזְ ְוסּוָסיו  ן,  ָיׁשַ ֶרסֹוס  ֶוְך  ּתָ ּבַ

475
כֹות.  מֹוׁשְ ּבְ ְבּתֹו  ְלֶמְרּכַ ְרתּוִמים  ן,  ׁשֵ ַהּיָ ִלְמַרֲאׁשֹות 
ִלְדיֹוֶמֶדס:  ָעָליו  יַע  ִהְצּבִ ִראׁשֹון,  ָרָאהּו  אֹוִדיֶסאּוס 

סּוָסיו,  ם  ּגַ ה  ְוִהּנֵ יֹוֶמֶדס,  ּדְ ֶבר,  ַהּגֶ הּוא  ה  "ִהּנֵ
ֵדינּו.  ִמּיָ ת  ּמֵ ׁשֶ ּדֹולֹון  ר  ִסּפֵ ָאְזֵנינּו  ּבְ ֲעֵליֶהם 

ַטַעם ל  ּכָ ֵאין  י  ּכִ ָהֵחל,  ּוְבַמַעׂש  עֹז  ֱאזֹר  ה  ְוַעּתָ

480
ַהּסּוִסים, ִרְתמֹות  ֶאת  ר  ַהּתֵ ם.  ְלִחּנָ ַלֲעמֹד  ָחגּור 

ל." ֲאַטּפֵ ּסּוִסים  ּבַ ַוֲאִני  ח  ְפּתַ ּתִ ֶהֶרג  ּבְ ׁשֶ אֹו 
ט,  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה  ֵהִפיָחה  ְדיֹוֶמֶדס  ּבִ עֹז  ֲאַזי 

ֵאיָמה  ל  ׁשֶ ִניחֹות  ּגְ ְוָעלּו  ְלַהּכֹות,  ְסִביבֹו  ַעל  ֵהֵחל  ֶזה 
ם. ַהּדָ ִמן  ְטָפה  ִנׁשְ ִני  ׁשָ ְוָהָאֶרץ  צּוִעים  ַהּפְ י  ִמּפִ
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ספר י׳

485
רֹוֶעה לֹו  ֵאין  ׁשֶ ֵעֶדר  ַעל  ַהּנֹוֵפל  ָהַאְרֵיה  ּוְכמֹו 

ים,  ְוִעּזִ ים  ָבׂשִ ּכְ צֹאן,  ֵני  ִמּבְ ֶרף,  ַהּטֶ ַעל  ָרֵעב  ְוָעט 
ִטיֶדאּוס, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ יֹוֶמֶדס  ּדְ ָנַפל  ָרִקים  ַהּתְ ַעל  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

ִזּמֹות ַהּמְ רֹוֵקם  אֹוִדיֶסאּוס  ַוֲאַזי  ר.  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ָקַטל 
ֵרֵעהּו,  ַיד  נֹות  ָקְרּבְ ָרִקים,  ַהּתְ ְגֵרי  ִמּפִ ֶאָחד  ל  ּכָ ַפס  ּתָ

490
אֹוִדיֶסאּוס ָיַדע  י  ּכִ ְלָאחֹור,  ּוְגָררֹו  ַרְגָליו  ּבְ

ָהַרֲעָמה ִליֵלי  ּכְ ַהּסּוִסים  ֶאת  ָעִדיף  ֶזה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ
ה ַמֲעׂשֶ ֵמִתים,  ּגּופֹות  ַעל  ְדְרכּו  ּיִ ׁשֶ ִלי  ִמּבְ ְלהֹוִליְך 

לֹו. ְרִגיִלים  ָהיּו  ֶטֶרם  י  ּכִ ַחד  ּפַ ֶהם  ּבָ עֹוֵרר  ּיְ ׁשֶ
– תּוִקים  ַהּמְ יו  ַחּיָ ֶאת  ִטיֶדאּוס,  ן  ּבֶ ָמָצא  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ֲאַזי 

495
ּוְלֵעת ָהִאיׁש,  ִמן  ָנַטל   – ְנָין  ּמִ ּבַ ר  ה־ָעׂשָ לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ
ָאֶתָנה  ַלס  ּפָ ֵאָליו  ָרה  ּגְ ׁשִ י  ּכִ ם  ֵ ִהְתַנּשׁ ָקׁשֹות  ֶזה 

אֹוִדיֶסאּוס  ִמֵהר  אֹויֶנאּוס,  ן  ּבֶ מּות  ּדְ ֶאת  ַלְיָלה  ִסּיּוט  ּבְ מֹו  ּכְ
יר,  ְלַהּתִ ֲחָזָקה  ָיד  ּבְ ְרָסה  ַהּפַ ְזִריֵזי  ַהּסּוִסים  ֶאת 
ָאחֹור, ָרִקים  ַהּתְ ֵמֲהמֹון  יג  ְוִהּסִ כֹות  ּמֹוׁשְ ּבַ ְוָרַתם 

500
ַעת  ַהּדַ ַעל  ֶהֱעָלה  לֹא  י  ּכִ ּתֹו  ַקׁשְ ּבְ ֶהם  ּבָ ַמְצִליף 
ָהֶרֶכב.  י  ּבֵ ּגַ ַעל  ַסְסּגֹוִני  ח  ּנָ ַהּמֻ ֹוט  ַהּשׁ ֶאת  ִלּטֹל 

ָהֱאלִֹהי. ִלְדיֹוֶמֶדס  ִריָקה  ׁשְ ּבִ ָנַתן  אֹות  ֲאַזי 
כֹון, ַהּנָ ֳעלֹו  ּפָ ְהֶיה  ּיִ ַמה  ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ ָהה  ּתָ ַאְך 

ֶנֱעַרם ָעָליו  ָהֶרֶכב  ֶאת  ִלְגרֹר  צּול  ּיָ ּבַ ַהִאם 

505
אתֹו,  ְלׂשֵ ָיָדיו  ּבְ א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ּוַמְזִהיר,  ָהדּור  ק  ֶנׁשֶ

ְלהֹוִציא? ָמָתם  ִנׁשְ ְוֶאת  חֹט  ִלׁשְ ָרִקים  ּוַבּתְ ָלׁשּוב  אֹו 
ֶבת. ִנּצֶ ָאֶתָנה  ּוְלִצּדֹו  ַנְפׁשֹו,  ּבְ ּתֹוֶהה  ֶבר  ַהּגֶ עֹוד 

ֵלאמֹר:  ּוְדָבָרּה  ְנָתה,  ּפָ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ יֹוֶמֶדס  ּדְ ֶאל 
ֶפׁש, ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ ְרַחב  ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ ׁשּוְבָך,  ַעל  "ֲחׁשֹב 
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510
ַאֲחֶריָך,  פּו  ִיְרּדְ ְלַבל  ַמֵהר  ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל 

רֹוָיאִנים."  ַהּטְ ֵחיל  ֶאת  ָיִקיץ  ָהֵאִלים  ַאַחד  ּוְבֶטֶרם 
ָבֶריָה. ּדְ ֶאת  ֵהִבין  ּוְדיֹוֶמֶדס  ָהֵאָלה,  ָרה  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

ּתֹו, ַקׁשְ ּבְ ִהְצִליף  אֹוִדיֶסאּוס  סּוס,  ב  ּגַ ַעל  ְוָעָלה  ק  ִזּנֵ
ָהָאָכִאים.  ְסִפינֹות  ּבֹוֲאָכה  ְתחּו  ּפָ ַדַהר  ּבְ ַנִים  ְ ְוַהּשׁ

515
ֶסף,  ַהּכֶ ת  ֶקׁשֶ ֵאל  ָאּפֹולֹו  ַעִין  ַקח  ּפָ ְוא  ָ ַלּשׁ לֹא  ַאְך 

ִטיֶדאּוס, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִעם  יָחה  ְמׂשִ ָאֶתָנה  ֶאת  ָרָאה  ֵעת  י  ּכִ
ִנים,  ַהְיׁשֵ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ּוָפַרץ  ִנְתַקף  ַזַעם  ּבְ

ֶלְך,  ַהּמֶ ֶרסֹוס  ל  ׁשֶ ֵארֹו  ׁשְ ִהיּפֹוקֹואֹון,  ֶאת  ְוֵהִקיץ 
ָנתֹו ְ ִמּשׁ ִהְתעֹוֵרר  ֶזה  ְוֵעת  ַהּטֹוָבה.  ָהֵעָצה  ִאיׁש  הּוא 

520
ִריִזים, ַהּזְ ַהּסּוִסים  ָעְמדּו  ּבֹו  קֹום  ַהּמָ ֵריק  י  ּכִ ְוָרָאה 

ּוֵמִתים, ּגֹוְסִסים  ֲהמֹון  ּבַ ְלֵעיָניו  ִנְגָלה  ַבח  ְוַהּטֶ
ָקר.  ַהּיָ ְלֵרעֹו  ְוָקָרא  ֵאב,  ּכְ ל  ׁשֶ ְזָעָקה  ַלט  ּפָ

רֹוָיאִנים ַהּטְ ִנְתְקפּו  ְמבּוָכה  ּבִ ִביב,  ִמּסָ ַרץ  ּפָ ְסאֹון 
דֹוָלה,  ַהּגְ ִחיָטה  ְ ּשׁ ּבַ ִלְראֹות  ָהמֹון  ּבֶ ֲהרּו  ּנָ ׁשֶ

525
ּלֹות.  ַהּקַ ִפינֹות  ַלּסְ ָחְזרּו  ׁשֶ ַנִים  ְ ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְיֵדיֶהם  ה  ַמֲעׂשֵ

ָקְטלּו, ִליַח  ָ ַהּשׁ ֶאת  ּבֹו  קֹום  ַלּמָ בֹוָאם  ּבְ ְוֵהם, 
ְרָסה ַהּפַ י  ַקּלֵ סּוָסיו  ָעַצר  ֶזאּוס  ֲאהּוב  אֹוִדיֶסאּוס 

ָדם  ּבְ ק  ׁשֶ ַהּנֶ ְוֶאת  ַאְרָצה  ַרד  ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ ּוְבנֹו 
כֹו,  ַרּמָ ב  ּגַ ַעל  ב  ְוָיׁשַ ְוָחַזר  יׁש,  ִהּגִ לֹו  ְמגָֹאל 

530
עֹט  ִלׁשְ ֵחֶפץ  ּבְ ִמֲהרּו  ַהּסּוִסים  ֵני  ּוׁשְ ּבֹו  ִהְצִליף 

ֲאֵליֶהן.  ְך  ִנְמׁשַ ם  ְוִלּבָ הֹוִאיל  ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל 
ְוָאַמר: ִראׁשֹון,  מַֹע  ִלׁשְ ֶנְסטֹור  ים  ִהְקּדִ ָרסֹות  ַהּפְ קֹול  ֶאת 

ים, ָהַעּמִ ֵלי  ּומֹוׁשְ ָהַאְרִגיִבים  ַאּלּוֵפי  יַרי,  "ַיּקִ
 – י  ִלּבִ ִעם  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  אַֹמר  ַאְך  ֶקר,  ׁשֶ אֹו  ָבר  ַהּדָ ֱאֶמת 
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535
ָאְזַני. ּבְ ְמַהְדֵהד  ֶרֶגל  י  ַקּלֵ סּוִסים  ַהר  ּדַ קֹול 

ָהָרם, ֵרֵעהּו  ּוְדיֹוֶמֶדס  ֶזה  הּוא  אֹוִדיֶסאּוס  ַהִאם 
ְרָסה? ַהּפַ ְזִריֵזי  ּסּוִסים  ַלל  ׁשְ ּוְבָיָדם  ִבים  ׁשָ רֹוָיה  ִמּטְ

ָבב  ַהּלֵ י  ַעּזֵ ַרב  ֵסֶבל  ָיְדעּו  ן  ּפֶ ָאנִֹכי  ָחֵרד  ַאְך 
רֹוָיאִנים." ַהּטְ ֵני  ּבְ מּול  ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ָהַאְרִגיִבים 

540
ּלּו. ִנְתּגַ ִאים  ַהּבָ ה  ְוִהּנֵ ָבָריו  ּדְ ֶאת  ם  ִסּיֵ ֶטֶרם  ּבְ עֹוד 

ְועֹוְלִזים  צֹוֲהִלים  ְוַהּכֹל  ף,  ֵמֻאּכָ קּו  ִזּנְ ָלָאֶרץ 
ְיֵדיֶהם. ְוָלֲחצּו  ׁשֹות  ִנְרּגָ ים  ִמּלִ ּבְ ֵניֶהם  ּפְ ֶאת  לּו  ִקּבְ

ֵלאמֹר:  ר  ְוִדּבֵ ַתח  ּפָ ֶרְנָיה  ּגֶ ִאיׁש  ָהרֹוֵכב  ֶנְסטֹור 
ָנא ֱאמֹר  ָהָאָכִאים,  ת  ִהּלַ ּתְ ָהָרם,  "אֹוִדיֶסאּוס 

545
רֹוָיאִנים? ַהּטְ ְקַהל  ּבִ ם  ַרְצּתֶ ּפְ ֵאיְך  ַהּסּוִסים,  ֶאת  ם  ְלַקְחּתֶ ֵאיְך 

ָהֵאִלים? ַאַחד  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ת  ַמּתָ ֵהם  ָהיּו  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
ַהּזֹוֶהֶרת.  ה  ַהַחּמָ ַקְרֵני  ּכְ ְלַמְרֶאה  מֹוָתם  ּכְ ֲהֵרי  ׁשֶ

ֲהַגם  רֹוָיאִנים,  ּטְ ּבַ ָאנִֹכי  ִנְלָחם  ָבר  ִמּכְ ֶזה  ָאֵכן 
ב, ֵאׁשֵ לֹא  ִפינֹות  ּסְ ּבַ ֵטל  ּבָ ִהְנִני,  ָזֵקן  ַחִיל  ן  ּבֶ ׁשֶ

550
ָיִפים. ֵמֵאּלּו  סּוִסים  ָרִאיִתי  לֹא  ֵמעֹוָלם  אֹוֶדה,  ַאְך 

ָהֵאִלים. ַאַחד  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ת  ַמּתָ ֵהם  ָהיּו  ָלֶבַטח 
ְוָכמֹוהּו אֹוֶהְבֶכם,  ֲהלֹא  ֶהָעִבים  ס  ְמַכּנֵ ֶזאּוס 

ָהֵאִגיס." ֶאת  ַהחֹוֵבׁש  ת  ּבַ ט  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה 
ֵלאמֹר: ְחּבּולֹות,  ָהַרב־ּתַ אֹוִדיֶסאּוס  יב  ֵהׁשִ ָבָריו  ּדְ ַעל 

555
ָהָאָכִאים, ת  ִהּלַ ּתְ יר  ַאּבִ ֶנֶלאּוס,  ן  ּבֶ ָהָרם  "ֶנְסטֹור 

ֵמֵאּלּו, ָיִפים  סּוִסים  ם  ּגַ רֹום  ּמָ ּבַ ָהֵאל  ַעל  ה  ִיְקׁשֶ לֹא 
ְלאֹונֹו, בּול  ּגְ ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ ת,  ַמּתָ ּבְ יׁש  ְלַהּגִ ִיְרֶצה,  ִאם 

ב, ַהּסָ ֶנְסטֹור   , ַאְלּתָ ׁשָ ֲעֵליֶהם  ַהּסּוִסים  ְואּוָלם 
ָהַעז יֹוֶמֶדס  ּדְ ם  ַמְלּכָ ֶאת  יעּו.  ִהּגִ ָרִקים  ַהּתְ ִמן  ר  ַהְיׁשֵ
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560
יָריו.  ַאּבִ ִנְבֲחֵרי  ין  ִמּבֵ ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ְוִעּמֹו  ָקַטל 

ִפינֹות.  ַהּסְ ְלַצד  ָלַכְדנּו   – ל  ְמַרּגֵ  – ר  ה־ָעׂשָ לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ ֶאת 
ַאֲחֵרינּו,  ל  ְלַרּגֵ ְיָכְלּתֹו  ֵמיַטב  ּכְ ה  ָעׂשָ ֶזה 

ֲאֵחִרים." ֵלב  י  ַעּזֵ ְטרֹוָיה  ּוְבֵני  ַלח  ִנׁשְ ֶהְקטֹור  ַיד  ּבְ
ְרָסה. ַהּפַ י  ַקּלֵ סּוָסיו  ּבְ ְוִהְצִליף  ְך  ִחּיֵ ָאַמר,  ְך  ּכָ

565
בֹוָתיו ּוְבִעּקְ ֶהָעמֹק,  ַהֲחִפיר  ֵני  ּפְ ַעל  ֵהם  ָעְברּו 

ָאֳהלֹו  ֶאל  אּו  ּבָ ְוֵעת  ָהָאָכִאים.  ׂשֹון  ׂשָ ּבְ אּו  ּבָ
ֲהדּורֹות  כֹות  מֹוׁשְ ּבְ רּו  ָקׁשְ יֹוֶמֶדס,  ּדְ ל  ׁשֶ ֵאר  ַהּפְ ַרב 
ָבר ּכְ ָעְמדּו  ם  ׁשָ ֵאבּוס,  ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו  ַהּסּוִסים  ֵני  ׁשְ ֶאת 

לֹוֲעִסים. ְמתּוָקה  ה  ִחּטָ יֹוֶמֶדס,  ּדְ ל  ׁשֶ ִריִזים  ַהּזְ סּוָסיו 

570
אֹוִדיֶסאּוס  ָדם,  ּבְ ם  ְכּתָ ַהּמֻ ּדֹולֹון,  ל  ׁשֶ קֹו  ִנׁשְ ְוֶאת 

ְלָאֶתָנה. ְקִריב  ּיַ ׁשֶ ַעד  יַח  ִהּנִ ְסִפיָנתֹו  ֵתי  ַיְרּכְ ּבְ
ַהּקֹוַלַחת ֵזָעָתם  ְוֶאת  ָים  ֵמי  ּבְ ָטְבלּו  ְך  ּכָ ַאַחר 
ּוֵמעֶֹרף. ֵרְך  ִמּיָ ֵמָחֶזה,  ָראּוי,  ּכָ ִמּגּוָפם  ְטפּו  ׁשָ

ָעה, ִמּזֵ ּגּוָפם  ֵהִדיחּו  ים  ּלִ ַהּגַ ֵמי  ּבְ ׁשֶ ּוְלַאַחר 

575
ֶרְך,  ַהּדֶ ִמן  ּכָֹחם  ְוֶהְחִליפּו  ם  ַנְפׁשָ יבּו  ְוֵהׁשִ
ְלִתְפֶאֶרת.  ׁש  ְמֻלּטָ ְמפָֹאר  ט  ַאְמּבָ ּבְ ָרֲחצּו 

ּגּוָפם, ֶמן  ׁשֶ ּבְ חּו  ָמׁשְ ִעי  ְלִמׁשְ ְרחּוִצים  ַוֲאַזי 
דֹוָתיו ּגְ ַעד  ֵלא  ַהּמָ ד  ּוִמּכַ ִלְסעֹד,  ַנִים  ְ ַהּשׁ בּו  ָיׁשְ

ְלָאֶתָנה.  ִמְנָחה  ֶנֶסְך  תּו,  ְוׁשָ ָמתֹוק  ַיִין  ָיְצקּו 

��
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ָהָרם,  ִטיתֹונֹוס  ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו  ָעּה  ּצָ ִמּמַ ֶאאֹוס  ָקָמה 
ְוַאְלָמֶות.  ָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ְליֹוָמם  אֹוָרּה  ֶאת  ְלָהִביא 

ר, ּגֵ ׁשִ ֶזאּוס  ֶאִריס  ֶאת  ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ְוֶאל 
ִמְלָחָמה.  אֹותֹות  ָנַתן  ּוְבָיֶדיָה  דֹון,  ַהּמָ ֵאַלת 

5
ֶבת, ִנּצֶ אֹוִדיֶסאּוס  ל  ׁשֶ חָֹרה  ְ ַהּשׁ ְסִפיָנתֹו  ַעל 

ֵעֶבר ְלָכל  ַמע  ִנׁשְ קֹוָלּה  אן  ּוִמּכָ ָעְגָנה  ֶוְך  ּתָ ּבַ י  ּכִ
ה ּוִמּזֶ ֶטָלמֹון,  ן  ּבֶ ָאַיאס  ל  ׁשֶ ַמֲחֵנהּו  ַעד  ה  ִמּזֶ

ָעְגנּו, ַנִים  ְ ַהּשׁ ָטִבים  ּקְ ּבַ ָאִכיֶלס.  ל  ׁשֶ ָאֳהלֹו  ַעד 
ם. ִלּבָ אֶֹמץ  ַעל  ְוסֹוְמִכים  טּוָיה  ַהּנְ ְזרֹוָעם  ּבִ ּבֹוְטִחים 

10
ְמַצְמֵרר  ָאָגה  ׁשְ קֹול  ּבְ ְוֵהִריָעה  ָהֵאָלה  ָבה  ִנּצְ ם  ׁשָ

ָהָאָכִאים ֵלב  ּבְ ְמִפיָחה  ָרבֹות,  ַהּקְ ַזֲעַקת  ֶאת 
ְוֵתֶכף  ים,  ַהחּוׁשִ ְכרֹון  ׁשִ ַעד  ְלָחָמה  ַהּמִ ַלַהט  ֶאת 
ר  ֵמֲאׁשֶ ּוְמתּוָקה  ֲעִדיָפה  ם  ִלּבָ ּבְ ִלְהיֹות  זֹו  ָהְפָכה 

ּמֹוֶלֶדת.  ּבַ יָתם  ּבֵ ֶאל  ּלֹות  ַהּקַ ִפינֹות  ּסְ ּבַ יָבה  ִ ַהּשׁ

15
ָהַאְרִגיִבים ְלָכל  ָקָרא  ָרם,  קֹול  ּבְ ָזַעק  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ם  ּגַ

ַהּבֹוֵהק. ָאָרד  ּבָ ר  ִמְתַחּגֵ עֹודֹו  ּבְ ס,  ּנֵ ְלׁשַ ָקם  ִנׁשְ ֶאת 
ֹוַקִים,  ַהּשׁ ִמְצחֹות  ֶאת  ְלַרְגָליו  ר  ָקׁשַ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ

זֹוֵהר,  ֶסף  ִמּכֶ ְפִריפֹות  ּבִ ַקְרסֹל  ַעל  מּוָגפֹות  ֲהדּורֹות, 
ָהָאָרד,  ְריֹון  ׁשִ ּבְ ָחֵזהּו  ֶאת  יף  ִהּקִ ָקם,  ַוֲאַזי 

20
ִקיִניַרס ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ְמָאֵרַח  ת  ַמּתַ ּבְ ָזָכה  ּבֹו 

ָהָאָכִאים ְרצֹון  ּבִ ֵיׁש  י  ּכִ ַמע  ׁשָ ֶזה  ַכְפּתֹור.  ּבְ ב  ַהּיֹוׁשֵ
ְריֹון ִ ַהּשׁ ֶאת  ן  ּכֵ ַעל  ִלְטרֹוָיה,  ּלֹות  ַהּקַ ִפינֹות  ּסְ ּבַ ָלׁשּוט 

ֶלְך. ַהּמֶ ל  ׁשֶ ַחְסּדֹו  ּבְ ִלְזּכֹות  ׁש  ּקֵ ּבִ ְך  ּכָ ָיָדיו,  ּבְ ָנַתן 
חֹל, ּכָ ָגֶון  ּבְ ֶכת  ּתֶ ִמּמַ ְרצּועֹות  ִמְנָין  ּבְ ָעטּור 
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25
ה לֹוׁשָ ּוׁשְ ִרים,  ֶעׂשְ עֹוד  ִדיל  ּוִמּבְ ָהב,  ִמּזָ ֵרה  ים־ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ

ֵעֶבר ל  ִמּכָ אר  ַצּוָ ַעד  זֹוֲחִלים  ָלָדה  ִמּפְ ים  ְנָחׁשִ
ָעָנן ּבֶ ּתֹוֶלה  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ אֹוָתּה  ת  ׁשֶ ַהּקֶ מֹו  ּכְ ּוְדמּוָתם 

ֶכם ׁשֶ ְוַעל  מּוָתה.  ַהּתְ ִלְבֵני  ְוִסיָמן  אֹות  ְוִהיא 
ָהב, ִמּזָ ַמְסְמרֹות  ּבְ ַהּבֹוֶהֶקת  ַחְרּבֹו  ֶאת  ִליְך  ִהׁשְ

30
ֶסף. ּכֶ ל  ְוׁשֶ ז  ּפָ ל  ׁשֶ ְרצּועֹות  ּבִ לּוי  ַהּתָ ָדן  ּנָ ּבַ ְוזֹו 

ַהּסֹוֵכְך  ה,  ְקׁשֶ ַהּנֻ ֵגן  ַהּמָ ֶאת  ָידֹו  ּבְ ָנַטל  ֲאַזי 
ְלמֹוֵפת,  רּוף  ְוַהּצָ ָרב,  ּקְ ּבַ ַחִיל  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ּגּופֹו  ַעל 
ֵגן ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל  ֲחרּוטֹות  ת  חֹׁשֶ ִמּנְ עֹות  ַטּבָ ּוִמְנַין 

ר. ִחּוֵ אֹור  ַמְבִליחֹות  ִדיל  ִמּבְ ְיצּוקֹות  טֹוָטפֹות  ִרים  ְוֶעׂשְ

35
ֶהה,  ּכֵ ֶלד  ִמּפֶ ְיצּוָקה  ֶוְך  ּתָ ּבַ טֹוֶטֶפת  ְועֹוד 

ּגֹוְרגֹוָנה,  ל  ׁשֶ ֶרא  ַהּפֶ ְפֵני  ּבִ ֵגן  ַהּמָ ֶאת  עֹוֶטֶרת 
ֵעיֶניָה.  ֶאת  רֹוב  ִמּקָ ְמַלּוֹות  ָוָעה  ְוַהּזְ ַחד  ַהּפַ

ֶניָה  ּפָ ְוַעל  ֶסף  ִמּכֶ ֵגן  ַהּמָ ְרצּוַעת  ָהְיָתה 
ַחל, ַלּזַ לֹו  ים  ָראׁשִ ה  לֹוׁשָ ּוׁשְ ל  ִנְפּתָ ֶהה  ּכֵ ֶלד  ִמּפֶ ָנָחׁש 

40
ְלִצּדֹו, ֶאָחד  ל  ּכָ ָנִעים  ה  לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ ֶאָחד  אר  ּוָ ִמּצַ

ַמְסְרקֹות  ע  ְוַאְרּבַ ְלרֹאׁשֹו  טֹוָטפֹות  פּול  ּכְ ְוקֹוַבע 
תֹו.  ִחּתָ יל  ַמּפִ ִמְתנֹוֵפף,  ָער  ׂשֵ ִדיל  ּגְ ּוֵמָעל  סּוס,  ַנב  ִמּזְ

יֶהן ֻחּדֵ ֲחִניתֹות,  י  ּתֵ ׁשְ ָיָדיו  ּבְ ַפס  ּתָ ַוֲאַזי 
ַמִים.  ָ ַלּשׁ אֹוָרם  ֶאת  ַהְרֵחק  רּו  ּגְ ׁשִ ְוֵאּלּו  ֵמָאָרד, 

45
ָהרֹוֵעם  קֹוָלן  ּבְ ָזֲעקּו  ֲאַזי  ְוֶהָרה  ָאֶתָנה 

ָזָהב. ּבְ יָרה  ָהֲעׁשִ ִמיֶקֶנה  ֶמֶלְך  ל  ׁשֶ ִלְכבֹודֹו 
ַהּנֹוֵהג ָליו  ּכֵ א  נֹוׂשֵ ַעל  ה  ִצּוָ ַחִיל  ן  ּבֶ ל  ּכָ ָאז  אֹו 

אּות, ּיָ ּכַ ַלֲערְֹך  סּוָסיו  ֶאת  ֵגן  ַהּמָ ָעַלת  ּתְ ְלַצד 
חֹוֵגר,  ַלח  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ַרְגִלי  ָהָאֶרץ,  ֶאל  ק  ְמַזּנֵ הּוא  עֹוד  ּבְ
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50
ֶהֶרף, ְללֹא  אֹון  ַהּסְ ָעָלה  ּבֶֹקר  ִעם  ְלָפִנים.  ז  ְוֶנְחּפָ

ַהֲחִפיר, ַפת  ִלׂשְ בּו  ִנּצְ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ם  ִרְכּבָ ֶאת  יִמים  ַמְקּדִ
ֶנָהֵגיֶהן. ִעם  בֹות  ְרּכָ ַהּמֶ יעּו  ִהּגִ ַאֲחֵריֶהם  ְוַרק 

ָחָלל ּבֶ ם  ׁשָ ֵמֵאי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְמהּוָמה  עֹוֵרר  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ
ִסיָמן ִטּפֹוָתיו  ְוַדם  ָיַרד,  ְלֶפַתע  ָלָאֶרץ  ַטל 

55
לַֹח. ִלׁשְ ְלָהֶדס  הּוא  עֹוֵמד  ְוֵגִאים  ים  ַרּבִ ַחִיל  ֵני  ּבְ י  ּכִ

רֹוָיאִנים ַהּטְ ֶנֶאְספּו  ַלֲחִפיר  ֵעֶבר  ּמֵ ׁשֶ יׁשֹור  ּוַבּמִ
ר  ְוָיׁשָ ם  ַהּתָ ּוּפֹוִליָדַמס  ָהָרם  ְלֶהְקטֹור  ָסִביב 

ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶאֶרץ  ּבְ ֵאל  ּכְ ֲעָרץ  ַהּנַ ְוַאְיֵנַאס 
ְזִהיר  ַהּמַ ָאֶגנֹור  ּפֹוִליּבֹוס,  ַאְנֶטנֹור,  ֵני  ּבְ ת  לֹׁשֶ ׁשְ ּוְסִביב 

60
ָהֵאִלים.  ִלְבֵני  ל  ְמׁשָ ַהּנִ ֲעַדִין,  ֶעֶלם  ְוָאָקַמס, 
ִיס,  ַהּגַ מּול  ֶהָעגֹל  ָמִגּנֹו  א  נֹוׂשֵ ֶהְקטֹור  ֲאַזי 

ָעִבים, ּבֶ ְוִנְרֶאה  ב  ָ ַהּשׁ ְרָענּות  ּפֻ א  ַהְמַנּבֵ ּכֹוָכב  מֹו  ּכְ
ֶהָעָנן, ַכת  ֶחׁשְ ּבְ ר  ִנְסּתָ ְוָיׁשּוב  אֹורֹו  ּבְ ַיְזִהיר 

ָיסֹות, ַהּגְ ֲחִזית  ּבַ ַמְזִהיר  ְויֹוִפיַע  ֵיׁש  ֶהְקטֹור  ְך  ּכָ

65
ָהָאָרד, ְריֹון  ׁשִ ּבְ ּלֹו  ּכֻ ף,  ְמַאּסֵ ּבַ ּדֹוֵחק  ׁשֶ ְוֵיׁש 

ָאִבינּו.  ָהֵאִגיס,  חֹוֵבׁש  ְקרֹונֹוס,  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ָבָרק  ּכְ נֹוֵהר 
ֶדה, ּשָׂ ּבַ ִרים  ִאּכָ ֲחבּורֹות  י  ּתֵ ׁשְ ּכִ ָיסֹות  ַהּגְ ֵני  ּוׁשְ

ְנָכִסים,  ּבִ ה  ְמֻרּבֶ ְלָאדֹון  ה  ְוִחּטָ עֹוָרה  ׂשְ קֹוְצִרים 
ֳעָמִרים, ֳעָמִרים  ִלְפֵניֶהם  ָגן  ַהּדָ ָטח  ִנׁשְ ְוַאְרָצה 

70
ֶזה, ּבָ ֶזה  ְוהֹוְרִגים  ּתֹוְקִפים  וָהָאָכִאים  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ְך  ּכָ

ָאחֹור.  ָלֶסֶגת  ֹוֵקל  ַהּשׁ ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ִאיׁש  ְוֵאין 
ּכֹחֹות. ֵוי  ׁשְ לֹוֲחִמים  ִעְוִעים  רּוַח  ּבְ ֶטֶרף  ְזֵאֵבי  ּכִ

ְרֶאה,  ַלּמַ ּה  ִלּבָ ֵמַח  ׂשָ ֶהם,  ּבָ ֶטת  ַמּבֶ ְוֶאִריס 
ָהַאְלָמֶות ֵני  ּבְ ֶרב  ִמּקֶ ָהַאַחת  ָהֵאָלה  ְוִהיא 
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75
נֹוַח ּבְ ֵהֵסּבּו  ֶתר  ַהּיֶ ָרב.  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ֶאל  יָעה  ִהּגִ ׁשֶ

ְלִתְפֶאֶרת,  ב  ּצָ ַהּנִ ָהָרם  ְמעֹונֹו  ּבִ ֶאָחד  ל  ּכָ ַהְרֵחק, 
ָהאֹוִליְמּפּוס. ֵמִעְמֵקי  ַאַחד  ּבְ ֲעבּוָרם  נּוי  ַהּבָ

ֶהָעָנן, חֹר  ׁשְ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ַעל  ֲחָמָתם  ִנֲחָתה  ַהּכֹל  י  ּכִ
רֹוָיאִנים.  ַלּטְ ה  ִהּלָ ּתְ ַלְחלֹק  ִלּבֹו  ּבְ ַמר  ּגָ ׁשֶ ַעל 

80
ְלַבּדֹו ַכן  ְוׁשָ ִלּבֹו  ֶאת  ֲאֵליֶהם  ָהָאב  ת  ׁשָ לֹא  ַאְך 

בֹודֹו.  ּכְ עֶֹצם  ּבְ ֵמַח  ְוׂשָ ֶאה  ּגֵ ֶתר,  ַהּיֶ ִמן  ַהְרֵחק 
ָהָאָכִאים, ּוִבְסִפינֹות  ֵעיָניו  ֶאת  נֹוֵתן  ְטרֹוָיה  ּבִ

ֵמָאָרד. ָקף  ׁשְ ַהּנִ ּוָבאֹור  ּוַבֲהרּוִגים  הֹוְרִגים  ּבַ
דֹוׁש, ַהּקָ ַהּיֹום  ְוָאַרְך  ֵהִאיָרה  ֶאאֹוס  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ זֹאת 

85
ּבֹו. ְוִנְקְטלּו  ק  ֶנׁשֶ ּבְ ָלֲחמּו  ָדִדים  ַהּצְ עֹוד  ל  ּכָ

ּוֵמִכין ָהֵעִצים  חֹוֵטב  ָקם  ּה  ּבָ ָעה  ָ ַהּשׁ בֹוא  ּבְ ַאְך 
ֶהָהִרים,  ֲערּוץ  ּבַ ם  ׁשָ ֵאי  ְלַעְצמֹו  ַעְרִבית  ְסעּוַדת 

בֹוִהים ַהּגְ ָהֵעִצים  ִריַתת  ִמּכְ ְזרֹועֹוָתיו  ָעְיפּו  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֶקה, ּוַמׁשְ ָמזֹון  ּבְ ָחֵפץ  ָעָמל  ּבֶ ַאס  ּמָ ׁשֶ ְוִלּבֹו 

 90
– ֵרֵעהּו  ֶאל  ִאיׁש  ְקִריאֹות  ּבִ  – ָנִאים  ַהּדָ ֵחיל  ּה  ּבָ ָהֵעת  זֹו 

ְטרֹוָיה. ֵני  ּבְ ָפַלְנגֹות  ַעל  ַבר  ּגָ ּוְבעֹז  ׁשּורֹוָתיו  ד  ִלּכֵ
ָקַטל  ֶינֹור  ּבְ ְוֶאת  ַלֲחִזית  ָאָגֶמְמנֹון  ַרץ  ּפָ ה  ִחּלָ ּתְ

ַהּסּוִסים, ף  ְמַאּלֵ אֹוְיֶלאּוס  ֶאת  ַאֲחָריו  ים,  ָהַעּמִ רֹוֵעה 
ִנים, ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ִלְקַרב  ב  ְוִנּצַ ֵמִרְכּבֹו  ק  ּנֵ ּזִ ׁשֶ

95
רֹאׁשֹו. ֶאת  ַקר  ּדָ ַצח  ּמֵ ּבַ ֶזה  ַאְך  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ַעל  ֵער  ִמְסּתַ

ָהרַֹמח. ַלַהב  ֶאת  ְלמּו  ּבָ לֹא  ָהָאָרד  ת  ַקְסּדַ ׁשּוֵלי 
ַהּמַֹח ֶאל  ַהחֹד  ָחַדר  ָהֶעֶצם,  ֶאת  ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ב  ִנּקֵ

ָאָגֶמְמנֹון. ּתֹוְקפֹו  ַעל  ַבר  ּגָ ְך  ּכָ ִלְרִסיִסים.  ז  ּתַ ּנִ ׁשֶ
ֶדה,  ּשָׂ ּבַ ים  ָהַעּמִ ל  מֹוׁשֵ יַח  ִהּנִ ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶאת 
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100
ִלימֹוֵתיֶהם. ּגְ ֶאת  ָקַרע  י  ּכִ ֶהָחׂשּוף  ָחָזם  ּבְ ּבֹוֲהִקים 
ָאִחיו, ַאְנִטיפֹוס  ְוֶאת  ַלֲהרֹג  ָנה  ּפָ ִאיסֹוס  ֶאת  ָאז 

י.  ֻחּקִ ן  ּבֵ ָהַאֵחר  ָהֶאָחד,  ַמְמֵזר  ִריָאמֹוס,  ּפְ ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ
ִאיסֹוס. הּוא  ּבֹו,  נֹוֵהג  ְמֵזר  ַהּמַ ֶאָחד,  ֶרֶכב  ּבְ ַנִים  ְ ַהּשׁ

ָאִכיֶלס ָבר  ּכְ ִלְגבּוָרה,  ַהּנֹוָדע  ַאְנִטיפֹוס  הּוא  ַהּלֹוֵחם 

105
צֹאָנם ֶאת  רֹוִעים  ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶאת  ָלַכד  ִאיָדה  ַהר  ְלַרְגֵלי 

ֶנֶפׁש. ּכֶֹפר  מּוַרת  ּתְ ְחֵרר  ְוׁשִ ֲעָרָבה  ַעְנֵפי  ּבְ ַפת  ּכָ
ָהאֹון, ַרב  ים  ָהַעּמִ יט  ּלִ ׁשַ ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ה  ַעּתָ

ָחֵזהּו, ּבְ ְטָמה  ַהּפִ ֵמַעל  ַקר,  ּדָ ִאיסֹוס  ֶאת  רַֹמח  ּבְ
ּפֹוֵצַע ָהאֶֹזן  ְלַיד  ַאְנִטיפֹוס  ֶאת  ּוְבַחְרּבֹו 

110
ַהְמפָֹאר, ְריֹוָנם  ׁשִ ִלְפׁשֹט  ָאץ  ִליְך,  ַמׁשְ ָהֶרֶכב  ּוִמן 

ּלֹות ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ְלַיד  ם  ּבָ ַגׁש  ּפָ י  ּכִ יָרם  ִהּכִ ד  ִמּיָ
ִאיָדה. ֵמַהר  ֵניֶהם  ׁשְ ֶאת  ֵהִביא  ַקל־ֶרֶגל  ָאִכיֶלס  ֵעת 

ְמֶלֶטת  ַהּנִ ה  ִבּיָ ַהּצְ ַוְלדֹות  ֶאת  ַהּלֹוֵכד  ַאְרֵיה  ּוְכמֹו 
ִלְגָזִרים  ָרם  ׂשָ ּבְ ֶאת  ׁשֹות  ַהּקָ עֹוָתיו  ַמְלּתְ ּבְ ְוקֹוֵרַע 

115
ְמאּוָרתֹו; ֶאל  ּגֹוֵרר  ָמָתם,  ִנׁשְ הֹוִציא  ׁשֶ ְוֵכיָון 

יַע ְלהֹוׁשִ ּתּוַכל  לֹא  ִהיא,  רֹוָבה  ּקְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ְוָהֵאם, 
ְוָתנּוס, ַעט  ׁשְ ּתִ ַער  ַהּיַ ֶאל  ְוִנְבֶעֶתת  גֹור,  ַהּמָ נֹוָרא  י  ּכִ

ַרְגֶליָה, ֶאת  את  נֹוׂשֵ ַבְך  ְוַהּסְ ָהֵעִצים  ַמֲעֵבה  ּבְ
ֶרא. ַהּפֶ ָעֶליָה  ָיעּוט  ן  ּפֶ ְוֶנְחֶרֶדת  ֵזָעה  ּבְ טּוָפה  ׁשְ

120
ְלֶעְזָרם ָלֵצאת  ֵהֵעז  לֹא  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ין  ִמּבֵ ִאיׁש  ְך  ּכָ

ָהַאְרִגיִבים. ֵני  ִמּפְ ַהּכֹל  ָנסּו  י  ּכִ מֹוָתם,  ְוִלְמנַֹע 
ב, ַהּלֵ ַעז  ִהיּפֹולֹוְך  ְוֶאת  ְיַסְנְדרֹוס  ּפֵ ֶאת  ָלַכד  ה  ַעּתָ

ָכה ּזָ ׁשֶ ִמי  ַעת,  ַהּדַ ַרב  ַאְנִטיָמכֹוס  ֵני  ּבְ ַנִים  ְ ַהּשׁ
ַסְנֶדר, ָאֶלּכְ ִמיֵדי  ְמפָֹאר  ר  ּכָ ְוֶאׁשְ ה  ְמֻרּבֶ ָזָהב  ּבְ
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125
ְלֶמֶנָלאֹוס. ֶהֶלָנה  ֶאת  יב  ְלָהׁשִ ד  ִהְתַנּגֵ ן  ּכֵ ַעל 
ָרב, ּקְ ּבַ ָאָגֶמְמנֹון  ָלַכד  ֲחָלָציו  יֹוְצֵאי  ֵני  ׁשְ ֶאת 

ּסּוִסים ּבַ ַלֲעצֹר  ים  ׁשִ ְמַבּקְ ֶאָחד,  ֶרֶכב  ַעל  ֵניֶהם  ׁשְ
ָהָאֶרץ, ַעל  ֶהָהָדר  ַרּבֹות  כֹות  ַהּמֹוׁשְ ָדם  ִמּיָ ָנְפלּו  י  ּכִ

ְפֵניֶהם ּבִ ב  ִנּצַ ֲאַזי  סּוֵסיֶהם.  ֲעטּו  ׁשָ ְוִנְבָהִלים 

130
אּו  ָנׂשְ ָהֶרֶכב  ִמן  ְוֵהם  ֶבר.  ַהּגֶ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ַאְרֵיה,  מֹו  ּכְ

ֶנֶפׁש ּוְבכֶֹפר  ינּו  ַחּיֵ ֶאת  ן  ּתֵ א,  ָאּנָ ָתם:  ִחּנָ ּתְ
ל ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ָהאֹוָצרֹות  ים  ַרּבִ י  ּכִ ה  ְזּכֶ ּתִ ֵעֶרְך  ַרב 

ת.  ּוְנחֹׁשֶ ל  ָ ְמֻחּשׁ ְרֶזל  ּבַ ָזָהב,  ָאִבינּו,  ַאְנִטיָמכֹוס 
ֶנֶפׁש ּכֶֹפר  ְלָך  ָלֵתת  ַאְנִטיָמכֹוס  ַמח  ִיׂשְ ִמּתֹוָכם 

135
ָהָאָכִאים." ַמֲחֵנה  ּבְ ים  ַחּיִ ּנֹוַתְרנּו  ׁשֶ ֵיַדע  ֵעת 

ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאל  ְבֵריֶהם  ּדִ אּו  ָנׂשְ ֵעיַנִים  ּבָ ְדָמעֹות  ּבִ
ַרֲחִמים: ֲחַסר  קֹול  אֹוָתם  ָקַטע  ַאְך  ְמתּוִקים,  ְדַבׁש  ּכִ

ַעת ַהּדַ ַרב  יר  ָהַאּבִ ם,  ַאּתֶ ַאְנִטיָמכֹוס  ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ "ִאם 
– ִלְקטֹל  ֶמֶנָלאֹוס  ֶאת  ַבע  ּתָ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ מֹוֶעֶצת  ּבְ ׁשֶ

140
– ָהֱאלִֹהי  אֹוִדיֶסאּוס  ִעם  ִליחּות  ׁשְ ּבִ ו  ַיְחּדָ א  ּבָ ׁשֶ ִמי 

ָהָאָכִאים,  ַעּמֹו  ֵני  ּבְ ֶאל  ָלׁשּוב  לֹו  ָלֵתת  ְולֹא 
מֹוִלידֹו." ת  ֶחְרּפַ ַעל  יו  ַחּיָ ּבְ ם  ּלֵ ְלׁשַ ָעָליו  מּוָטל 
ְיַסְנְדרֹוס ּפֵ ֶאת  ֵמִרְכּבֹו  ֵהִטיל  ְוָלָאֶרץ  ָאַמר  ְך  ּכָ

ן, ַרְקּדָ ּפְ ְיַסְנְדרֹוס  ּפֵ ָנַפל  רַֹמח.  ּבְ ָחֵזהּו  ֶאת  ְוָדַקר 

145
ַאְטֶרְוס, ן  ּבֶ אֹותֹו  ָהַרג  ַאְך  ָהָאֶרץ  ֶאל  ִהיּפֹולֹוְך  ק  ִזּנֵ

אר,  ּוָ ִמּצַ רֹאׁשֹו  ֶאת  יז  ִהּתִ ָיָדיו,  ֶאת  ַחְרּבֹו  ּבְ ַרת  ּכָ
ל. ְלּגֵ ִהְתּגַ ֵבָדה  ּכְ ֶאֶבן  מֹו  ּכְ ְוֶזה  ֶגר,  ַהּפֶ ֶאת  ִליְך  ִהׁשְ

ַהּסֹוֵאן ֶהָהמֹון  ְוֶאל  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ יַח  ִהּנִ ִתים  ַלּמֵ
ְצָחה. ַהּמִ ְנֵאי  ָהָאָכִאים  ָנֲהרּו  ַאֲחָריו  ַרץ,  ּפָ
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150
ְלָאחֹור, אֹוָתם  יִגים  ַמּסִ ִנְלֲחמּו,  ַרְגִלים  ּבְ ַרְגִלים 

ַהּסּוִסים ְרסֹות  ּפַ ַחת  ּוִמּתַ רֹוְכִבים,  ּבְ ָהְרגּו  רֹוְכִבים 
ָהָאָבק  ֲעַנן  ר  ּמֵ ִהּתַ ֶדה,  ּשָׂ ּבַ ׁשֹוֲעִטים  ַההֹוְלִמים, 
ָאָגֶמְמנֹון  ָוכֹה  ּכֹה  ין  ּבֵ יׁשֹור.  ַהּמִ ֵני  ּפְ ַעל  א  ְוִנּשָׂ
ַאְרִגיִבים. ֵני  ּבְ ַעל  ּופֹוֵקד  אֹוְיָביו  ּבְ ְוקֹוֵטל  ב  ׁשָ

155
ֵעִצים, ׁשֹוֵפַע  ַיַער  ַעל  ַהּנֹוֶפֶלת  ֵרָפה  ַהּשְׂ ֵאׁש  מֹו  ּכְ

עֹוֶקֶרת ַהב,  ַהּלַ ֶאת  את  נֹוׂשֵ ֵעֶבר  ְלָכל  ְוַהּסּוָפה 
אֹוֵכָלה, ֵאׁש  ּבְ קֹוְרִסים  ו,  ַיְחּדָ ֶֹרׁש  ַהּשׁ ִעם  יִחים  ׂשִ
רֹוָיאִנים ַהּטְ י  ָראׁשֵ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ִלְפֵני  ְך  ּכָ

אר ּוָ ַהּצַ י  ֲאֻרּכֵ סּוֵסיֶהם  ֶלָעָפר.  ָצְנחּו  ְספֹר  ְלֵאין 

160
ַרַעם, קֹול  ּבְ בֹות  ֶמְרּכָ ּגֹוְרִרים  ְקָרב,  ֵדה  ׂשְ ּבִ ֲעטּו  ׁשָ
ָעָפר. ּבֶ ֵמִתים  ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ָרְבצּו  י  ּכִ ֵמרֹוֵכב  ֵריקֹות 

ֶרף. ַהּטֶ עֹוף  ֲחִביֵבי  ִאם  י  ּכִ יֶהם  ְנׁשֵ ֵבי  ִנְלּבְ עֹוד  לֹא 
ֵבד, ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ַחת  ּלַ ִמּקַ ץ  ִחּלֵ ֶהְקטֹור  ֶאת  ֶזאּוס  ַאְך 

ְוַהֶהֶרג. ִליִעים  ַהּקְ ַטר  ִמּמְ ֵמָאָבק,  ם,  ַהּדָ ֶפְך  ֶ ִמּשׁ

165
ָנִאים. ַהּדָ ֵחיל  ֶאת  ן  ְמַדְרּבֵ ַאֲחָריו,  ָעַקב  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ
ִאילֹוס, ֶקֶבר  ֵני  ּפְ ַעל  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ָחְלפּו  ְמנּוָסָתם  ּבִ

ָהָרָחב יׁשֹור  ּוַבּמִ הּוא,  ָהָיה  ְרָדנֹוס  ּדַ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ
ַאְטֶרְוס ּוֶבן  ֵאָנה.  ַהּתְ ֵעץ  ֵני  ּפְ ַעל  ָהִעיר,  ֶאל  ם  ַדְרּכָ ּבְ

ְוזֹוֵעק. ַאֲחֵריֶהם  רֹוֵדף  נֹוֵטף,  ם  ּדָ רֹועֹות  ַהּזְ ֲחסֹון 

170
ָהַאּלֹון, ְוֵעץ  ַער  ַ ַהּשׁ ְסָקאָיה  ֶאל  בֹוָאם  ּבְ ְלַבּסֹוף, 

ינּו. ְוִהְמּתִ ָיסֹות  ַהּגְ ֶזה  מּול  ֶזה  בּו  ִנּצְ ְוָעְמדּו.  ָעְצרּו 
ִנְמָלִטים. ָקר  ּבָ ֵעֶדר  מֹו  ּכְ יׁשֹור,  ּמִ ּבַ עֹוָדם  ֶתר  ַהּיֶ

ֲאֵפָלה ֵליל  ּבְ ֲעֵליֶהן  ִנְבָהלֹות,  ָפרֹות  ּכְ מֹוָתם  ּכְ
ָהֵעֶדר, ִמן  רֹות  ַהּפָ ַאַחת  ֶאת  ְוָקַטל  ָהֲאִרי  ָנַפל 
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175
ּה ַמְפַרְקּתָ עֹוָתיו  ַמְלּתְ ּבְ ק  ְמַרּסֵ מֹוָתּה,  הּוא  נֹוָרא 

טֹוֵרף. ְקָרֶביָה  ְוֶאת  ָמּה  ּדָ ֶאת  ׁשֹוֶתה  ְך  ּכָ ַאַחר 
יא, ְצּבִ ַהּמַ אֹוָתם  ָרַדף  ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ְך  ּכָ

מֹוָרא  ּבְ ָניו  ִמּפָ ָנִסים  ֵמָאחֹור.  ָרְך  ׂשְ ַהּנִ ֶאת  קֹוֵטל 
ָהָאֶרץ, ֶאל  ְזרֹועֹו  ַחת  ִמּנַ ם  ֵמִרְכּבָ נֹוְפִלים  ים  ְוַרּבִ

180
ַהּקֹוֶצֶפת.  ֲחִניתֹו  חֹד  ּבְ ן  ַרְקּדָ ּפְ אֹו  ִנים  ַהּפָ ַעל 
חֹומֹוֶתיָה ְוֶאל  ָקַרב  ָהִעיר  ֶאל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְואּוָלם 
ְוָאָדם  ֵאִלים  ֲאִבי  ֶרת,  ַהּקֶ ֶאל  ִלְפרֹץ  ֶחְפצֹו  ּבְ

ֲעָינֹות, ּבַ יר  ֶהָעׁשִ ָהָהר  רֹום,  ִמּמָ ָיַרד  ִאיָדה  ֶאל 
ֶהְחִזיק.  כַֹח  ּבְ ָרָקיו  ּבְ ֶאת  ּוְבָידֹו  ה  ְסּגָ ּפִ ּבַ ֵהֵסב 

185
ה: ִצּוָ ְוָעֶליָה  ָקָרא  ָנַפִים  ַהּכְ ת  ְזֻהּבַ ְלִאיִריס 

ֵלאמֹר: ָבַרי  ּדְ ֶאת  ָהִביִאי  ּוְלֶהְקטֹור  ִאיִריס,  י,  "חּוׁשִ
הּוא רֹוֶאה  ָאָגֶמְמנֹון,  ֶאת  ים,  ָהַעּמִ רֹוֵעה  ֶאת  עֹוד  ל  ּכָ

קֹוֵטל, רֹוָיאִנים  ּוַבּטְ ֵרַע  ִמְתּפָ יסֹוָתיו  ּגֵ רֹאׁש  ּבְ
ן ְיַדְרּבֵ יסֹוָתיו  ּגֵ ֵלב  ֶאת  זֹאת  ַחת  ּתַ מּולֹו,  ֶאל  ֵיֵצא  ַאל 

190
אֹוֵיב.  ּבָ ָחְרָמה  ִמְלֶחֶמת  ֵחם  ּוְלִהּלָ ַלְחּדֹל  לֹא 

רַֹמח, ּבְ אֹו  ֵחץ  ּבְ ִנְפַצע  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶאת  ִיְרֶאה  ִאם  ַאְך 
ּכַֹח ּבֹו  ָאִפיַח  ׁשֶ ֵיַדע  ֲאַזי  י  ּכִ ִרְכּבֹו,  ֶאל  ק  ְמַזּנֵ

ׁשֹוִטים ַהּמְ ְמֻרּבֹות  ְסִפינֹות  ֶאל  ְוָלבֹוא  ָבִרים  ּגְ ּבַ ִלְקטֹל 
ְמבֶֹרֶכת." ֲעָלָטה  ְוֵתֵרד  ַקע  ׁשְ ּתִ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֶטֶרם  ּבְ

195
קֹולֹו, ּבְ ְמָעה  ׁשָ רּוַח,  ּכְ ֶרֶגל  ת  ַקּלַ ְוִאיִריס,  ר  ּבֵ ּדִ

ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ִאיְליֹון  ֶאל  ֶזת  ֶנְחּפֶ ִאיָדה  ַהר  מֹוְרדֹות  ּבְ
ַעת  ַרב־ּדַ ֶלְך  ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ ָהֱאלִֹהי  ֶהְקטֹור  ֶאת 

ָראּוי, ּכָ ְלסּוִסים  ָהְרתּומֹות  בֹות  ֶמְרּכָ ְלַצד  ָמְצָאה 
ָהַרְגַלִים: ת  ַקּלַ ִאיִריס  לֹו  יָדה  ְוִהּגִ ֵאָליו  ָקְרָבה 
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200
ֵעָצה. ּבְ ָמׁשּול  ְלֶזאּוס  ֶלְך,  ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ "ֶהְקטֹור 

ְלָאְזֶניָך: ָבָריו  ּדְ ֶאת  ְלָהִביא  ָאִבי  ֶזאּוס  ָלַחִני  ׁשְ
ְרֶאה ּתִ ָאָגֶמְמנֹון  ֶאת  ים,  ָהַעּמִ רֹוֵעה  ֶאת  עֹוד  ל  ּכָ

קֹוֵטל, רֹוָיאִנים  ּוַבּטְ ֵרַע  ִמְתּפָ יסֹוָתיו  ּגֵ רֹאׁש  ּבְ
ן ְרּבֵ ּדַ יסֹוֶתיָך  ּגֵ ֵלב  ֶאת  זֹאת  ַחת  ּתַ מּולֹו,  ֶאל  ֵצא  ּתֵ ַאל 

205
אֹוֵיב.  ּבָ ָחְרָמה  ִמְלֶחֶמת  ֵחם  ּוְלִהּלָ ַלְחּדֹל  לֹא 

רַֹמח, ּבְ אֹו  ֵחץ  ּבְ ִנְפָצע  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶאת  ְוִתְרֶאה  ָהָיה  ַאְך 
ּכַֹח ֶזאּוס  ָך  ּבְ ָיִפיַח  ֲאַזי  י  ּכִ ִרְכּבֹו,  ֶאל  ק  ְמַזּנֵ

ׁשֹוִטים ַהּמְ ְמֻרּבֹות  ְסִפינֹות  ֶאל  ְוָלבֹוא  ָבִרים  ּגְ ּבַ ִלְקטֹל 
ְמבֶֹרֶכת." ֲעָלָטה  ְוֵתֵרד  ַקע  ׁשְ ּתִ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֶטֶרם  ּבְ

210
רּוַח,  ּכְ ֶזת  ֶנְחּפֶ ה  ּוָפְרׁשָ יָדה  ִהּגִ ִאיִריס  ָבֶריָה  ּדְ ֶאת 

ָהֶרֶכב, ִמן  ק  ִזּנֵ ַאְרָצה  ִצּיּודֹו  ְמלֹוא  ּבִ ְוֶהְקטֹור 
ִיס,  ַהּגַ ֶקֶרב  ּבְ ְמנֹוֵפף  ים  ַהַחּדִ ְרָמָחיו  ֵני  ׁשְ ּבִ

ְזִויַע. ַהּמַ ָלִעּמּות  ּוְמעֹוֵרר  רּוָחם  ֶאת  ְמעֹוֵדד 
ָאָכִאים. ּבָ ֵחם  ְלִהּלָ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ בּו  ׁשָ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

215
ַהָפַלְנגֹות  ׁשּורֹות  ֶאת  ָהַאְרִגיִבים  קּו  ִחּזְ ֶגד  ּוִמּנֶ

ַהְקָרבֹות. ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ָדִדים  ַהּצְ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ְוִנְטׁשּו 
ְוִראׁשֹון. רֹאׁש  ִלְהיֹות  ָחַפץ  י  ּכִ ה,  ִחּלָ ּתְ ָאָגֶמְמנֹון  ָהַלם 

ַעל, ִמּמַ ָהאֹוִליְמּפּוס  ׁשֹוְכנֹות  מּוזֹות,  ָנא  ִלי  ִאְמרּו  ה  ְוַעּתָ
ב ִנּצַ ָאָגֶמְמנֹון  ּומּול  ָצא  ּיָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ֶזה  ִמי 

220
גּוִלים?  ַהּדְ ִריָתם  ּבְ ֵני  ּבְ ין  ִמּבֵ אֹו  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֵחיל  ֶרב  ִמּקֶ

ַאְנֶטנֹור, ן  ּבֶ ָהאֹון  ַרב  ִפיל  ַהּנָ ֶזה,  ָהָיה  ִאיִפיָדַמס 
צֹאן. ֶעְדֵרי  ְוֵאם  ְרַקע  ַהּקַ רּוַכת  ּבְ ַרְקָיה  ּתְ ֶאֶרץ  ְיִליד 

ָהָרם ִקיֶסאּוס  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ְנעּוָריו  ְיֵמי  ֶאת  ה  ָעׂשָ
ָחַיִים. ַהּלְ ְיַפת  ּתֹו  ּבִ יָאנֹו  ּתֵ זֹו   – הֹוָרתֹו  ִאּמֹו  ַאב 
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225
ֶנֶפׁש, ַעז  ְלֶעֶלם  ְוָהָיה  ַגר  ּבָ ַער  ַהּנַ ֵעת  ְלָיִמים, 

ּתֹו.  ּבִ ֶאת  א  ָנׂשָ ְוַאף  ִקיֶסאּוס  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ַאר  ִנׁשְ
ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ מּול  ָיָצא  בֹו  ּכָ ִמׁשְ ֵמֲחַדר  ְואּוָלם 

יו.  ְחּתָ ּתַ ִהְפִליגּו  קַֹער  ְסִפינֹות  ֵריַסר  ּתְ ׁש,  ְלַבּקֵ ה  ִהּלָ ּתְ
ְרקֹוֶטה ּפֶ ּבְ ֵמֲאחֹוָריו  יַח  ִהּנִ ִיט  ַ ַהּשׁ ֵלי  ּכְ ִצי  ֶאת 

230
ה  ְוַעּתָ ַרְגָליו,  ֶאת  א  ָנׂשָ ֵחם  ְלִהּלָ ִאיְליֹון  ְוֶאל 

ַאְטֶרְוס.  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ַעל  ָיָצא  ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ִלְקַרב 
ָהרַֹמח ֶאת  ָהיּו  ְקרֹוִבים  ּוְלֵעת  ֶזה,  מּול  ֶזה  ָצֲעדּו 

ֵמָאחֹור. ָנַחת  ַלח  ֶ ְוַהּשׁ ֶהְחִטיא  ַאְך  ֵהִטיל,  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ
ַקר, ּדָ ִאיִפיָדַמס  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶאת  ְרָיתֹו  ְלׁשִ ַחת  ִמּתַ

235
ָידֹו, חֶֹסן  ּבְ ּבֹוֵטַח  ְוָדַחק,  ַען  ִנׁשְ ָהרַֹמח  ַעל 

ַהחֹד  י  ּכִ ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ָהַאְבֵנט  ִנְפַלח  לֹא  ַאְך 
ה. ַרּכָ עֹוֶפֶרת  מֹו  ּכְ ְוִנְמַעְך  ֶסף,  ַהּכֶ ֶסֶגר  ּבְ ִנְבַלם 

ָאָגֶמְמנֹון, ֲחָזָקה  ָיד  ּבְ ַפס  ּתָ ָהרַֹמח  ֶאת  ֲאַזי 
ִאיִפיָדַמס,  ִמיֵדי  אֹותֹו  ץ  ְוִחּלֵ ֲאִרי  ּכַ ַאג  ׁשָ

240
ֶחֶרב. ְלִפי  אֹותֹו  ְוָהַרג  ָעְרּפֹו  ּבְ ְוָהַלם  הֹוִסיף 

ת, חֹׁשֶ ַהּנְ ַנת  ׁשְ ּבִ ַקע  ְוׁשָ ִאיִפיָדַמס  ֶלָעָפר  ָצַנח 
ַאְלָמָנה. ַאֲחָריו  ְוהֹוִתיר  ַעּמֹו  ְלֵעֶזר  א  ּבָ ֻאְמָלל, 

יֶֹקר. ּבְ לֹו  ָעְלָתה  ׁשֶ ַאף  ֵלָהנֹות,  ּה  ֵמַחְסּדָ יק  ִהְסּפִ לֹא 
ָלֵתת,  ִהְבִטיַח  ֶאֶלף  ְועֹוד  ָוִרים  ׁשְ ֵמָאה  ָנַתן  ה  ִחּלָ ּתְ

245
ֵביתֹו. ּבְ ים  ָהַרּבִ ֲעָדָריו  ְפעּו  ׁשָ י  ּכִ ים  ְוִעּזִ ים  ָבׂשִ ּכְ

ת ַהּמֵ ל  ׁשֶ קֹו  ְנׁשָ ֶאת  ַרק  ּפָ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ֲאַזי 
ֶהָהדּור. ָללֹו  ׁשְ ֶאת  א  נֹוׂשֵ ָהָאָכִאים,  ֵני  ּבְ ֶאל  ּוִמֵהר 

ָבִרים, ַהּגְ ין  ּבֵ ׁשֶ ָהָאִציל  קֹואֹון,  זֹאת  ְוָרָאה  יט  ִהּבִ ֵעת 
ֵאב  ּכְ ל  ׁשֶ ֲעָרֶפל  ה  ּסָ ּכִ ַאְנֶטנֹור,  ְבֵני  ּבִ ׁשֶ כֹור  ַהּבְ
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250
ּדּו־ְקָרב. ּבַ ָאִחיו  מֹות  ַעל  ֵצר  ַהּמֵ יר  ָהַאּבִ ֵעיֵני  ֶאת 

ָהָרם, ָאָגֶמְמנֹון  ֵמֵעיֵני  ֶנֱעַלם  ד,  ַהּצַ ִמן  ֲאַזי 
ק,  ְרּפֵ ַלּמַ ָסמּוְך  ֶאְמַצע,  ּבָ ְזרֹועֹו,  ּבִ ֲחִניתֹו  ָנַעץ 

ַהּבֹוֶהֶקת. ַהֲחִנית  חֹד  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ְזרֹועֹו  ֶאת  ף  ּסֵ ׁשִ
ים. ָהַעּמִ ל  מֹוׁשֵ ָאָגֶמְמנֹון  ּוְכֵאב  ֵמֵאיָמה  ִנְרַעד 

255
ֵחם. ּוְלִהּלָ ד  ְלַפּקֵ ָחַדל  לֹא  ִנְפַצע  י  ּכִ ְוַאף 

הּו ִהּכָ רַֹמח  ּבָ ַסַער  ּכְ ּוָמִהיר  ק,  ִזּנֵ קֹואֹון  ֶאל 
ִאיִפיָדַמס, ָאִביו,  ן  ּבֶ ָאִחיו  ֶאת  ַרְגָליו  ּבְ ּגֹוֵרר  ֶזה  עֹוד  ּבְ

ָבב. ַהּלֵ י  ַעּזֵ ֶאת  ְלֶעְזָרה  ְוקֹוֵרא  ְלָאחֹור  ְך  מֹוׁשֵ
ׁש ְמֻלּטָ ָאָרד  רַֹמח  ּבְ ֶגר,  ַהּפֶ ֶאת  סֹוֵחב  ֶזה  עֹוד  ַאְך 

260
ַאְטֶרְוס, ן  ּבֶ ּבֹו  ַגע  ּפָ מּור  ַהּקָ ְלָמִגּנֹו  ַחת  ִמּתַ

ִאיִפיָדַמס. ּגּוַפת  ֵמַעל  רֹאׁשֹו  ֶאת  ְוָכַרת  ֲהָרגֹו 
ֶלְך ַהּמֶ ַאְטֶרְוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ד  ִמּיַ ַאְנֶטנֹור  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

אּו. ּבָ ָהֶדס  ֲעֵרי  ּוְבׁשַ ַהּגֹוָרל  ֵזַרת  ּגְ ֶאת  מּו  ִקּיְ
ַהֲחִזית, ׁשּורֹות  ֶאל  ָחַבר  ָאָגֶמְמנֹון,  ָנח  לֹא  ַאְך 

265
מֹו, ּדָ קֹוֵלַח  ֲחִנית  ּבַ צּוָעה  ַהּפְ רֹועֹו  ִמּזְ ּוְבעֹוד 

ֶסַלע.  ַאְבֵני  ִליְך  ּוַמׁשְ ּוְבֶחֶרב  לֹוֵחם  רַֹמח  ּבְ הּוא 
ֶנֱעַצר, ם  ַהּדָ ְוֶזֶרם  ָיַבׁש  ַצע  ַהּפֶ ׁשֶ ַאַחר  ַאְך 

ּכֹחֹו. ֶאת  יׁש  ְוִהּתִ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ַעל  ט  ּלֵ ּתַ ִהׁשְ ַחד  ֵאב  ּכְ
ְלֶפַתע, ַהּיֹוֶלֶדת  ֶאת  ָדה  ַהּלֵ ִציֵרי  ּתֹוְקִפים  ְך  ּכָ

270
ַלּיֹוֶלֶדת,  ת  ַמּתָ ַלְחָנה  ׁשְ ּתִ ָהֵאיֵליְתיֹות  ֵאב  ַהּכְ
ִרים. ַהּמָ ָדה  ַהּלֵ ִציֵרי  ִביַרת  ּגְ ֶהָרה,  נֹות  ּבְ ֵאּלּו 

ָרב. ַהּקְ ַלַהט  ֶאת  ּבֹו  ן  ִצּנֵ גּופֹו  ּבְ ט  ׁשַ ּפָ ׁשֶ ֵאב  ַהּכְ
ְלַמֵהר, רֹוְכבֹו  ַעל  ה  ְוִצּוָ ָהֶרֶכב  ֶאל  ָעָלה  ן  ּכֵ ַעל 

ִקְרּבֹו. ּבְ ֶנֱעַצב  ִלּבֹו  י  ּכִ ִלְרּכֹב  ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל 
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275
ָנִאים: ַהּדָ ל  ּכָ ֶאל  ְוָקָרא  קֹולֹו  ֶאת  ֵהִרים  ֲאַזי 

ים, ָהַעּמִ ֵלי  ּומֹוׁשְ ָיסֹות  ַהּגְ ַאּלּוֵפי  ֵרַעי,  "ַאְרִגיִבים 
ִמְלָחָמה, ּבְ ָהֵגּנּו  ים  ּמִ ּיַ ּבַ טֹות  ָ ַהּשׁ ִפינֹות  ַהּסְ ַעל 

ִלי נֹוֵתן  לֹא  ָהֵעצֹות  ַרב  ֶזאּוס  י  ּכִ ּוִבְקָרב,  ָעָמל  ּבְ
רֹוָיאִנים." ּטְ ּבַ ּוְלַהּכֹות  ְלהֹוִסיף  ַהּיֹום  ל  ׁשֶ ֵצאתֹו  ַעד 

280
ָהַרֲעָמה, ְיֵפי  ּסּוִסים  ּבַ ָהרֹוֵכב  ְוִהְצִליף  ר,  ּבֵ ּדִ

ַהּסּוִסים, ֲהרּו  ּדָ ָרצֹון  ּבְ ז.  ֶנְחּפַ ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל 
ה, ַמּטָ ִמּלְ ָהָאָבק  ם  ְוִכּסָ ֵמָחָזם  ָקְלָחה  ָעה  ַהּזֵ

ֶלְך. ַהּמֶ ֶאת  אּו  ָנׂשְ ָהַאְכָזר  ָרב  ַהּקְ ַחת  ּלַ ִמּקַ ַהְרֵחק 
ָאָגֶמְמנֹון,  ָנסֹוג  יַצד  ּכֵ ָרָאה  ֶהְקטֹור  ֵעת  אּוָלם 

285
רֹוָיאִנים: וַהּטְ יִקים  ַהּלִ ֶאל  ָרם  קֹול  ּבְ ְוָזַעק  ָנה  ּפָ

ִמְלָחָמה, ּבֹוֵרי  ּגִ ֵלב  י  ַעּזֵ ְרָדִנים  ּדַ ִליִקים,  "ְטרֹוָיאִנים, 
ַחד.  ּפַ ְללֹא  ֶכם  ַנְפׁשְ ָחְרפּו  ַלֲחמּו,  ֶכם  ִלּבְ ַלַהט  ּבְ

ִהְבִטיַח ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ְוִלי  אֹוְיִבים,  ּבָ דֹול  ַהּגָ ָנסֹוג  י  ּכִ
ְוקּומּו ָהִאיצּו  ּסּוִסים  ּבַ ן  ּכֵ ְוַעל  עֹוָלם,  ת  ִהּלַ ּתְ

290
ה." ִהּלָ ּתְ רֹב  ּבְ ְזּכּו  ּתִ ְך  ּכָ ָנִאים,  ַהּדָ ּבֹוֵרי  ּגִ ַעל 

רּוָחם. ּבְ ה  ִלּבָ ְוָהעֹז  ָרב  ַהּקְ ַלַהט  ְוֶאת  ָאַמר  זֹאת 
יִבים ַהּנִ ְצחֹוֵרי  ָלָביו  ּכְ ֶאת  ה  ּסֶ ַהְמׁשַ ד  ּיָ ּצַ ּכַ מֹותֹו  ּכְ

ְך ּכָ ה  ִהּנֵ ַאְרֵיה,  אֹו  ר  ּבַ ֲחִזיר  ַער,  ּיַ ּבַ ֶרא  ּפֶ ַעל  ָלעּוט 
ֱאָצִלים ַהּנֶ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶאת  ה  ּסָ ׁשִ ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור 

295
ָבִרים. ַהּגְ קֹוֵטל  ָאֶרס  ּכְ מֹוהּו  ּכָ ָהָאָכִאים,  ֵחיל  ּבְ

ַהֲחִזית, ׁשּורֹות  ין  ּבֵ ֶאל  ָצַעד  ָגאֹון  ּבְ ַעְצמֹו  ְוהּוא 
ַער  ַהּסַ רּוַח  ּכְ ַרץ  ּפָ ַהּגֹוֵעׁש  ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ֶאל 

חֹל. ַהּכָ ם  ַהּיָ ְמצּולֹות  ֶאת  ְוסֹוֵחף  ָהָהר  ִמן  ַהּגֹוֵלׁש 
ֶהְקטֹור ד  ִמּיַ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ְוָהַאֲחרֹון  ָהִראׁשֹון  ָהיּו  ִמי 
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300
עֹוָלִמים? ת  ְתִהּלַ ּבִ הּו  ִזּכָ אּוס  ּזֶ ׁשֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ

יֶטס, ְואֹוּפִ אֹוטֹונֹואֹוס  ַאֲחָריו  ָהִראׁשֹון,  ָהָיה  ָאָסאיֹוס 
ְוָאֶגָלאֹוס, אֹוֶפְלְטיֹוס  ְקִליְטיֹוס,  ן  ּבֶ הּוא  ֲאַזי,  ס  ְודֹולֹוּפְ

ָבב.  ַהּלֵ ַעז  ְוִהיּפֹונֹואֹוס  ֵאיִסיְמנֹוס  ֲאַזי,  אֹורֹוס 
ְוָעט ֶחֶרב,  ְלִפי  ָקַטל  ָהָאָכִאים,  ַאּלּוֵפי   – אֹוָתם 

305
ַהּזֹוָרה ם  ַהּיָ רּוַח  ּכְ ָהמֹון,  ּבֶ ּמֹות  ׁשַ ַלֲעׂשֹות 

ָצה.  ִקּבְ ַיַחד  ם  ּגַ ָקִדים  רּוַח  ׁשֶ ָעִבים  ֵעֶבר  ְלָכל 
ֵעֶבר ְלָכל  ז  ִנּתָ ֶצף  ַהּקֶ ּבֶֹלת  ִ ַהּשׁ י  ְלַגּלֵ ּוֵמַעל 

ֹוֶרֶקת. ַהּשׁ ַהּסּוָפה  ל  ׁשֶ ָהרֹוַתַחת  ּיֹוָרה  ּבַ ָעל,  ֶאל 
ֶהְקטֹור. ד  ִמּיַ ֲחָלִלים  ָהאֹוֵיב  ֲהמֹוֵני  ָנְפלּו  ְך  ּכָ

310
הּוְבסּו,  ׁשֶ ּוֵמַאַחר  ֹוֶרֶרת,  ַהּשׂ הּוָמה  ּמְ ּבַ ה  ַעּתָ

ְסִפינֹוֵתיֶהם, ֶאל  ָאחֹור  ָלֶסֶגת  ָהָאָכִאים  ָיְכלּו 
ִטיֶדאּוס: ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ יֹוֶמֶדס  ּדְ ֶאל  אֹוִדיֶסאּוס  ָזַעק  לּוֵלא 

ָרב?  ַהּקְ רּוַח  ָלנּו  ָאְבָדה  ֵרִעי,  יֹוֶמֶדס  ּדְ ֶזה,  יַצד  "ּכֵ
ֵתנּו ֶחְרּפָ ֶחה  ּמָ ּתִ לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ י  ְלִצּדִ ֲעמֹד  ּבֹוא 

315
ִיְלּכֹד." ְסִפינֹוֵתינּו  ֶאת  ה  ְסּדָ ַהּקַ ּבֹוֵהק  ֶהְקטֹור  ִאם 

ּוְגבּוָרה: אֹון  ַרב  יר  ַאּבִ ִטיֶדאּוס,  ן  ּבֶ ָבָריו  ּדְ ַעל  ָעָנה 
ּדֹוֶמה  ַאְך  ׁש,  ְלַקּדֵ ִמְלָחָמה  ְואֹוִסיף  ֵאר  ָ ֶאּשׁ ָך  "ִאּתְ

ֶהָעִבים ס  ְמַכּנֵ ֶזאּוס  ן  ּכֵ ׁשֶ נּו,  ּתֹוַחְלּתֵ ָצָרה  ּקְ ׁשֶ
רֹוָיאִנים." ַהּטְ ְבֵני  ּבִ ִאם  י  ּכִ ַח  ְלַנּצֵ ַחר  ּבָ נּו  ּבָ לֹא 

320
ָלָאֶרץ, ָראיֹוס  יְמּבְ ּתִ ֶאת  ֵמִרְכּבֹו  יל  ִהּפִ ּוְברַֹמח  ָאַמר 

ֵרֵעהּו ואֹוִדיֶסאּוס  מֹאל,  ִמּשְׂ ָחֵזהּו  ֶאת  ף  ּסֵ ְמׁשַ
ַאְלָמֶות. ן  ּבֶ ְדמּות  ּבִ מֹוְליֹון,  הּוא  ִלים,  ַהּכֵ א  נֹוׂשֵ ֶאת  ָהַרג 

ְקָרב.  ֵדה  ׂשְ ּבִ ֶחְלָקם  ַלם  ִנׁשְ י  ּכִ ָהָאֶרץ  ַעל  אֹוָתם  יחּו  ִהּנִ
ּתֹוְקִפים ר  ּבַ ֲחִזיֵרי  ֵני  ׁשְ ּכִ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ֲהמֹון  ּבַ ּוָפְרצּו 
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325
ַאֲחֵריֶהם. ָהרֹוֶדֶפת  ָלִבים  ַהּכְ ֲעַדת  ֶאת  מֹוָרא  ִלי  ּבְ

ּוֵביְנַתִים ָעׂשּו,  ָפִטים  ׁשְ רֹוָיאִנים  ּטְ ּבַ נּוָסה,  ַהּמְ ַעת  ׁשְ ּבִ ְך  ּכָ
ָהָרם. ֶהְקטֹור  ד  ִמּיַ עּו  ּנֹוׁשְ ׁשֶ ָהָאָכִאים  ִלְרָוָחה  מּו  ָנׁשְ

ָהאֹוֵיב,  ִכיֵרי  ִמּבְ ַנִים  ׁשְ ּוָבּה  ָבה  ֶמְרּכָ ָלְכדּו  ם  ּגַ
ם ּלָ ִמּכֻ טֹוב  ַהּיֹוֵדַע  ְרקֹוָטה,  ִמּפֶ ָהִאיׁש  ס  ֶמרֹוּפְ ֵני  ּבְ

330
ִנים ַהּבָ ֵני  ׁשְ ּבִ ַלֲעצֹר  ׁש  ּקֵ ּבִ ֶזה  ֶהָעִתיד,  ְצפּונֹות  ֶאת 

ַהַחִיל. ֵני  ּבְ נֹוְפִלים  ָחָלל  ּה  ּבָ ְלִמְלָחָמה  ֶלֶכת  ִמּלָ
חֹר, ָ ַהּשׁ מֹוָתם  ֶאת  ָחְרצּו  רֹות  ַהּקֶ י  ּכִ קֹולֹו  ּבְ ְמעּו  ׁשָ לֹא 

ַהּנֹוָדע ַהֲחִנית  יר  ַאּבִ ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ּוְדיֹוֶמֶדס 
ַהְמפָֹאר ָקם  ִנׁשְ ֶאת  ּוֵפֵרק  ְורּוָחם  ם  ַנְפׁשָ ֶאת  ָנַטל 

335
ְוִהיּפֹוָדמֹוס.  ירֹוכֹוס  ִהיּפֵ ֶאת  קֹוֵטל  אֹוִדיֶסאּוס  עֹוד  ּבְ

ִאיָדה,  ֵמַהר  ֶהם  ּבָ צֹוֶפה  ְקרֹונֹוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ֲאַזי 
ֶזה. ֶאת  ֶזה  ִלְקטֹל  ְוהֹוִסיפּו  ָרב,  ַהּקְ ַלַהט  ֶאת  ה  ִלּבָ

ָהָרם, ָאָגְסְטרֹופֹוס  ּבְ ָרְמחֹו  ָנַעץ  ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ
ְואּוָלם  ֵרְך.  ַהּיָ ִמְפַרק  ּבְ ָהַלם  יֹון,  ּפָ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא 

340
ַנְפׁשֹו, ֶאת  ט  ְלַמּלֵ ְמָנת  ַעל  ָסמּוְך  ּבְ ָהיּו  לֹא  סּוָסיו 

ִנְלַחם ָמֶות  ְוַעד  ָיַרד  ַאְרָצה  ֵעת  יָנתֹו  ּבִ ָאְבָדה  י  ּכִ
ֶבר. ַהּגֶ ַיד  ג  ֶהּשֵׂ ּבְ ֵאיָנם  ְוסּוָסיו  ְבּתֹו  ֶמְרּכַ עֹוד  ּבְ

ֵער, ִהְסּתַ ים  ּצִ ַהּנִ ֲהמֹון  ֶקֶרב  ּבְ זֹאת  ָרָאה  ׁשֶ ֶהְקטֹור 
רֹוָיאִנים. ַהּטְ דּוֵדי  ּגְ ְקפּו  ּתָ ְוִעּמֹו  ָרם,  קֹול  ּבְ קֹוֵרא 

345
ָהרֹוֵעם. ַהּקֹול  ִאיׁש  יֹוֶמֶדס,  ּדְ ְלַמְרֵאהּו  ִנְתַקף  ַרַעד 

ָאַמר: לֹו,  ָסמּוְך  ב  ּצָ ַהּנִ אֹוִדיֶסאּוס  ְוֶאל  ִמֵהר 
ִרְכּבֹו. ּבְ ִפיל  ַהּנָ ֶהְקטֹור  יַע,  ַמּגִ ֲאסֹוֵננּו  ה  "ִהּנֵ

ִמְלָחָמה." ָעָליו  ֶלֱאסֹר  נּו  ְיָכְלּתֵ ֵמיַטב  ּכְ ִנְפַעל 
ָארְֹך, ֵצל  ִטיָלה  ַהּמְ ֲחִניתֹו  ְוֵהִטיל  ֵהִניף  ָאַמר, 
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350
ּפֹוֵגַע, ַהּקֹוַבע  ָקְדקֹוד  ּבְ ֶהְחִטיא,  לֹא  ן,  ְמַכּוֵ רֹאׁשֹו  ֶאל 

ָאָרד, ּבְ ַגע  ּפָ ָאָרד  י  ּכִ ָהרַֹמח  חֹד  ְלָאחֹור  ר  ִנּתֵ ַאְך 
ה ְסּדָ ַהּקַ רֹאׁשֹו  ַעל  ה  ֵהֵגּנָ י  ּכִ עֹורֹו  ֶאת  ַרט  ׂשָ ְולֹא 

ָאּפֹולֹו. פֹוְיּבֹוס  ד  ִמּיַ ׁשּוָרה  ּתְ ְרָבִדים,  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ָהְרפּוָדה 
ִמְתָעֵרב, ָיסֹות  ַהּגְ ֲהמֹון  ּבַ ְלָאחֹור,  ָנסֹוג  ְוֶהְקטֹור 

355
ֵבָדה  הּכְ ּוְבָידו  ָעָפר  ּבֶ יו  ְרּכָ ּבִ ַעל  ֶנְחַלׁש  ּכֹוֵרַע 

ֵעיָניו. ֶאת  ה  ּסָ ּכִ ְיָלה  ַהּלַ ְואֶֹפל  ָהָאֶרץ  ַעל  ַען  ִנׁשְ
ָהרַֹמח ַאֲחֵרי  ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ ז  ֶנְחּפַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל 

ַהֲחִזית, ׁשּוַרת  ֵמֲאחֹוֵרי  ְרַקע  ּקַ ּבַ ַהְרֵחק  ְנַעץ  ּנִ ׁשֶ
ּוִמֵהר ִרְכּבֹו  ֶאל  ק  ִזּנֵ רּוחֹו,  ֶאת  יב  ְוֵהׁשִ ת  ֵ ִהְתַעּשׁ

360
חֹר. ׁשָ ֶות  ִמּמָ ָנס  ְך  ּכָ ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ ֲהמֹון  ּבַ ִלְרּכֹב 

יֹוֶמֶדס: ּדְ לֹו  ָקָרא  ָהרַֹמח,  ֶאת  ָידֹו  ּבְ ְמנֹוֵפף  ֲאַזי, 
ָהָיה ע  ּוְכֶפׂשַ ֶלב,  ּכֶ ן  ּבֶ ֶות,  ִמּמָ ְלּתָ  ִנּצַ "ׁשּוב 

ָאּפֹולֹו, פֹוְיּבֹוס  אֹוְתָך  יל  ִהּצִ ׁשּוב  ְלֵבינֹו,  יְנָך  ּבֵ
ָרב. ַהּקְ ֶאל  ֵצא  ּתֵ ֶטֶרם  ּבְ אי  ַוּדַ ּבְ ל  ּלֵ ְתּפַ ּתִ ֵאָליו 

365
ֵגׁש, ִנּפָ ָאה  ַהּבָ ַעם  ּפַ ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ אֹוְתָך  ָאִביס  ַאְך 

ִלי. ְלַהּטֹות  ַחְסּדֹו  ֶאת  יֹוִאיל  ָהֵאִלים  ַאַחד  ִאם  זֹאת 
ְהֶיה." ּיִ ׁשֶ ִמי  מּוִלי  ִיְהֶיה  ֶתר,  ַהּיֶ ַעל  ֵאֵצא  ו  ְוַעְכׁשָ

ַהּנֹוָדע. ַהֲחִנית  ֵמִטיל  יֹון  ּפָ ן  ּבֶ ֶאת  ּוָבַזז  ָאַמר 
ָער,  ַהּשֵׂ ְיַפת  ֶהֶלָנה  ֲאדֹון  ַסְנֶדר,  ָאֶלּכְ ְואּוָלם 

370
ים, ָהַעּמִ רֹוֵעה  ִטיֶדאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ מּול  ּתֹו  ַקׁשְ ֶאת  ָמַתח 

ִקְברֹו ַעל  ָאָדם,  ל  ׁשֶ ְמַלאְכּתֹו  ַעּמּוד,  ל  ׁשֶ ָעְרּפֹו  ּבְ ר  ּתֵ ִמְסּתַ
ֶקֶדם. יֵמי  ּבִ ה  ָהֻאּמָ ֵמֲאבֹות  ְרָדנֹוס  ּדַ ן  ּבֶ ִאילֹוס  ל  ׁשֶ

ְרָיה, ִ ַהּשׁ ֶאת  ָאָגְסְטרֹופֹוס  ֵמֲחֵזה  ט  ׁשַ ּפָ יֹוֶמֶדס  ּדְ ֵעת 
ֵבָדה ַהּכְ תֹו  ַקְסּדָ ְוֶאת  ַהּבֹוֵהק,  ָמִגּנֹו  ְכמֹו  ִ ִמּשׁ
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375
ַהֵחץ. ֶאת  ר  ּגֵ ְוׁשִ ִריס  ּפָ ֶתר  ַהּיֶ ֶאת  ָמַתח  ֵמרֹאׁשֹו, 
ּפֹוֵגַע י  ּכִ ֶהְחִטיא,  לֹא  ְוֻחּדֹו  ִהְתעֹוֵפף  ְוא  ָ ַלּשׁ לֹא 

ַח ְמַפּלֵ אֹוָתּה  ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ יֹוֶמֶדס,  ּדְ ל  ׁשֶ ָיִמין  ֶרֶגל  ף  ּכַ ּבְ
ַסְנֶדר ָאֶלּכְ צֹוֵחק  עֹוֵלז,  ַוֲאַזי  ִנְנָעץ.  ּוָבָאֶרץ 

חֹון: ִנּצָ ְבֵרי  ּדִ א  נֹוׂשֵ ַמְחּבֹואֹו,  קֹום  ִמּמְ ק  ּוְמַזּנֵ

380
ֲחָבל ַמה  ְוא.  ָ ַלּשׁ לֹא  א  ִנּשָׂ ִריִתי  ּיָ ׁשֶ ַהֵחץ   ! "ִנְפַצְעּתָ

יָך ַחּיֶ י  ְחּתִ ִקּפַ ְולֹא  י  ּתִ ׁשְ ִרּטַ לֹא  ֵרְסָך  ּכְ ֶאת  ׁשֶ
ֶניָך  ִמּפָ ָהרֹוֲעִדים  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ יּוְכלּו  ְלַמַען 

ם." ַנְפׁשָ ֶאת  יב  ְלָהׁשִ ָהַאְרֵיה,  ֵני  ִמּפְ ַהּגֹועֹות  ים  ִעּזִ ּכְ
ָהאֹון: ַרב  ַחת  ְללֹא  ַהּלֹוֵחם  יֹוֶמֶדס,  ּדְ לֹו  יב  ֵהׁשִ ְך  ּכָ ַעל 

385
ֲעָלמֹות. ת  ֶחְמּדַ ים,  ּלִ ְלּתַ ּתַ ְיֵפה  ֶנֶפׁש,  ֲעלּוב  ת  ָ "ַקּשׁ

ָבִרים, ּגְ ק  ֶנׁשֶ ּבְ ָחמּוׁש  ִלְקָראִתי  ָלֵצאת  ֵהַעְזּתָ  לּו 
ּוְבֵחץ. ְקמּוָרה  ת  ֶקׁשֶ ּבְ ְיׁשּוָעה  מֹוֵצא  ָהִייָת  לֹא 

ֵעיַני ּבְ ַרְגִלי,  ַכף  ּבְ ַגְעּתָ  ּפָ י  ּכִ ל  ְתַהּלֵ ּתִ ְוא  ָ ַלּשׁ
ֶלד. ַהּיֶ אֹו  ה  ָ ָהִאּשׁ יֵדי  ּבִ ְלֵגרּוד  ָבר  ַהּדָ ָמׁשּול 

390
ַחִיל. ן  ּבֶ ַלח  ׁשֶ לֹא  ֵלב,  מּוג  ל  ׁשֶ קֹו  ִנׁשְ הּוא  ַהֵחץ  י  ּכִ

ַרט,  ְוׂשָ ַגע  ּפָ גּוְפָך  ּבְ ִדי  ִמּיָ ַהּנֹוֶרה  ַהֵחץ  לּו  ַאְך 
ּוֵמִמית. ָעָפר  ּבֶ אֹוְתָך  ִליְך  ַמׁשְ ַהב  ַהּלַ חֹד  ָהָיה 

ְמקֹוֶנֶנת ָך  ּתְ ְוִאׁשְ ָהָאֶרץ  ֶאת  ים  ַמְכּתִ ְמָך  ּדָ
ְיָלֶדיָך ְיתֹוִמים  ְוָהיּו  סּופֹות  ׁשְ ָחַיִים  ּלְ ּבַ

395
ים." ָנׁשִ ַעל  ר  ֵמֲאׁשֶ יֹוֵתר  ָהַעִיט  ַעל  ָחִביב  ְוגּוְפָך 

ֲחִנית, ּבַ ַהּנֹוָדע  ֵרעֹו,  אֹוִדיֶסאּוס  ב  ְוִנּצַ ר,  ּבֵ ּדִ
ַהֵחץ  ֶאת  ְך  ָמׁשַ ּוְבכַֹח  ב  ָיׁשַ ּוְדיֹוֶמֶדס  ְלִצּדֹו, 

ֵאיָבָריו. ָכל  ּבְ ט  ׁשַ ּפָ ּוְכֵאב  ַרְגלֹו,  ּבְ עּוץ  ַהּנָ
ִלים ַהּכֵ א  ְלנֹוׂשֵ ְוָקָרא  ק  ִזּנֵ ָהֶרֶכב  ֶאל  ֲאַזי 
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400
ְלָבבֹו. ַבד  ּכָ י  ּכִ ְמֵהָרה  ּבִ ִלְרּכֹב  ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל 

ְלַבּדֹו ֲחִנית,  ּבַ ַהּנֹוָדע  אֹוִדיֶסאּוס,  נֹוַתר  ה  ַעּתָ
ֲעֵליֶהם.  ָהֵאיָמה  ָנְפָלה  י  ּכִ ָהַאְרִגיִבים  יֵדי  ּבִ ָנטּוׁש 
ַהְמרֹוֶמֶמת: ַנְפׁשֹו  ֶאל  יד  ִהּגִ ֵבד  ַהּכָ ִלּבֹו  ּבְ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

ָאנּוס ִאם  ה  ֶחְרּפָ זֹו  ְהֶיה  ּתִ ה,  ֶאֱעׂשֶ ּוָמה  ִלי,  "ַאְלַלי 

405
ֵכד  ֶאּלָ אן  ּכָ ִאם  ה  ִמּזֶ רּוַע  ּגָ ַאְך  ָהאֹוֵיב.  ֵני  ִמּפְ

ֵהִניס. ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֲהלֹא  ָנִאים  ַהּדָ ַאר  ׁשְ ֶאת  י  ּכִ ָדד,  ּבָ
ְותֹוֶהה? ָאנִֹכי  ׁשֹוֵקל  י  ִלּבִ ּבְ זֹאת  ל  ּכָ ַמּדּוַע  ַאְך 

ָרב, ַהּקְ ִמן  ס  ַהּנָ ֶזה  הּוא  ֵלב  מּוג  י  ּכִ ֵאַדע  ָידֹוַע  ֵהן 
ׁש ְיַבּקֵ ה  ִהּלָ ּתְ ִאם  ָהעֹז,  ַרב  ּבֹור  ַהּגִ תֹו  ְלֻעּמָ

410
ַגע."  ּפָ ּיִ ׁשֶ אֹו  אֹוֵיב  ּבָ ע  ְוִיְפּגַ קֹו  ִנׁשְ יַח  ַיּנִ לֹא 

רֹוָיאִנים ַהּטְ ה  ְוִהּנֵ ַנְפׁשֹו  ּתֹוָהה  ה  ֵאּלֶ ְכגֹון  ּבִ עֹוד 
יפּוהּו ִהּקִ ָיָדם,  ּבְ ָנכֹון  ַלח  ֶ ַהּשׁ ֶבר,  ַהּגֶ ֶאל  ָקְרבּו 

ם, רֹאׁשָ ַעל  ְרָענּות  ּפֻ ִאם  י  ּכִ ֵהִביאּו  לֹא  זֹאת  ּבָ ַאְך 
רּו ְיַכּתְ ּוְכָלִבים  ִדים  ַצּיָ ַהֲחִזיר  ֶאת  ַער  ּיַ ּבַ ְך  ּכָ

415
ַער, ַהּיַ ְועֶֹמק  יַח  ׂשִ ְסַבְך  ּבִ ֵמִרְבצֹו  ּפֹוֵרץ  ְוֶזה 

עֹוָתיו, ַמְלּתְ ּבְ ְוגֹוֵרס  חֹוִרים  ַהּצְ ִניָביו  ֶאת  ִחיז  ַמׁשְ
ֶרא ַהּפֶ ל  ׁשֶ יו  ּנָ ׁשִ ֲחִריַקת  ְמעֹוֶרֶרת  ֵאיָמה  י  ּכִ ְוַאף 

רֹוָיאִנים ַהּטְ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ ר,  ַהּבַ ֲחִזיר  ַעל  ִטים  ּפֹוׁשְ ם  ּלָ ּכֻ
טּו. ׁשְ ּפָ ֶזאּוס,  ֵלב  ֲאהּוב  אֹוִדיֶסאּוס,  ַעל  ֵעֶבר  ל  ִמּכָ

420
ַחת, ְללֹא  לֹוֵחם   – יֶטס  ֶדיֹוּפִ ּבְ ֲחִניתֹו  ָנַעץ  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ

ַעל. ִמּמַ ֶבר  ַהּגֶ ְזרֹוַע  ֶאת  ָהרַֹמח  ַלַהב  ּבְ ף  ּסֵ ְמׁשַ
ְוַאֲחֵריֶהם ֶאנֹומֹוס,  ֶאת  ָקַטל,  ּתֹואֹון  ֶאת  ַאֲחָריו 

ֵמִרְכּבֹו ק  ִזּנֵ ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַקר  ּדָ ֶכְרִסיָדַמס  ֶאת 
ּבּור  ּטַ ּבַ ֵרסֹו  ּכְ ֶאת  אֹוִדיֶסאּוס  ף  ּסֵ ׁשִ ָהָאֶרץ,  ֶאל 
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425
צּוַע, ַהּפָ ְרַקע  ַלּקַ ָצַנח  מּור.  ַהּקָ ָמִגּנֹו  ַחת  ּתַ

ָהָאֶרץ. ֶאת  ְרָניו  ִצּפָ ּבְ קֹוֵרַע  ָעָפר,  ּבֶ ׁש  ּלֵ ִמְתּפַ
ֲחִנית, ּבַ ַקר  ּדָ ס  ָכרֹוּפְ ְוֶאת  ָעָפר  ּבֶ ִלְרּבֹץ  ֱהִניָחם 

ר. עֹׁשֶ רֹב  ּבְ ַהּנֹוָדע  סֹוקֹוס  ֲאִחי  סֹוס,  ִהיּפָ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ
ָהֵאִלים, מּות  ּדְ ן  ּבֶ סֹוקֹוס  ִמֵהר  ָאִחיו  ל  ׁשֶ ְלֶעְזָרתֹו 

ֵלאמֹר: ּבֹו  ר  ְוִדּבֵ ָעַמד  ֵמאֹוִדיֶסאּוס  ַהְרֵחק  לֹא 

430
ְוָעָמל, ְחּבּולֹות  ּתַ ְצֵמא  ה,  ִהּלָ ַהּתְ ַרב  "אֹוִדיֶסאּוס 

סֹוס,  ִהיּפָ ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ֵני  ׁשְ ֶאת  ָהַרְגּתָ  י  ּכִ ל  ְתַהּלֵ ּתִ ַהּיֹום 
ַלח ֶ ַהּשׁ ֶאת  ֵמֶהם  ְוָנַטְלּתָ  ַחת,  ְללֹא  יִרים  ַאּבִ

ָיִדי." ּבְ ׁשֶ ה  ַהּזֶ רַֹמח  ּבָ ָמְתָך  ִנׁשְ אֹוִציא  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
ֶהָעגֹל,  ָמִגּנֹו  ֶאת  ַקר  ּדָ ּוְבכַֹח  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

435
ַהּבֹוֵהק, ֵגן  ַהּמָ ֶאת  ָהרַֹמח  חֹד  ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ף  ּסֵ ׁשִ

ָחַדר, ְלִתְפֶאֶרת  רּוָפה  ַהּצְ ְרָיה  ִ ַהּשׁ ְוֶאת  ֶהֱעִמיק, 
ָאֶתָנה  ַלס  ּפָ ְואּוָלם  ַצְלעֹוָתיו.  עֹור  ֶאת  קֹוֵרַע 

ְלָכְך. ֵמֵעֶבר  ִלְפרֹץ  ַהחֹד  ְלַלַהב  יָרה  ִהּתִ לֹא 
ֲאנּוׁשֹות, ִנְפַצע  ּלֹא  ׁשֶ אֹוִדיֶסאּוס  ַדע  ּיָ ׁשֶ יָון  ּכֵ

440
ְדָבִרים: ּבִ ָנה  ּפָ סֹוקֹוס  ְוֶאל  ְלָאחֹור  ְמַעט  ָנסֹוג 

ַהּיֹום.  עֹוד  ְלָך  ה  ְמַצּפָ נֹוָרָאה  ְרָענּות  ּפֻ ֻאְמָלל,  "ָהּה, 
רֹוָיאִנים,  ּטְ ּבַ י  ִמְלַחְמּתִ ֶאת  ַלְמּתָ  ּבָ ׁשֶ ָנכֹון  ָאְמָנם 

חָֹרה ׁשְ ֶקָרה  ל  ׁשֶ ְדמּוָתּה  ּבִ ֶות  ַהּמָ ׁשֶ ְלָך  ע  ּדַ ַאְך 
ָיִביא, ִלי  ה  ִהּלָ ּתְ ּומֹוְתָך  ְמַעט,  עֹוד  אֹוְתָך  ֵיַדע 

445
ַהּסּוִסים." ה  ְמֻרּבֵ ָהֶדס  ָהֵאל  ק  ְיַסּלֵ ָמְתָך  ִנׁשְ

ָמנֹוס, ּבְ ִלְמצֹא  ְיׁשּוָעה  ׁש  ּקֵ ּבִ סֹוקֹוס  ְוֵעת  ָאַמר,  ְך  ּכָ
ָהרַֹמח. ֶאת  ַגּבֹו  ּבְ ָנַעץ  ְלָאחֹור,  ּוָפָנה  ַסב 

ָחֵזהּו.  ּבְ ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ְוָיָצא  ּגּופֹו  ֶאת  ב  ִנּקֵ ֵתָפיו  ּכְ ין  ּבֵ
אֹוִדיֶסאּוס: ֵאר  ִהְתּפָ ֵמָעָליו  ָרם,  קֹול  ּבְ ָמט  ַאְרָצה 
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450
ַעת, ַהּדַ ַרב  ַהּסּוִסים,  ף  ְמַאּלֵ סֹוס  ִהיּפָ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ "סֹוקֹוס, 

לֹו. ְלַסּכְ ָיְדָך  ּבְ ָעָלה  לֹא  יג,  ִהּשִׂ ֶות  ַהּמָ אֹוְתָך  ִחיׁש 
בּוָדה ַהּכְ ָך  ִאּמְ ּתּוַכל  לֹא  ָאִביָך,  עֹוד  יּוַכל  לֹא  ֻאְמָלל, 

ַהּטֹוֵרף ָהעֹוף  ְוַרק  ֵעיֶניָך,  ֶאת  מֹוְתָך  ּבְ ַלֲעצֹם 
ִלְגָזִרים. ְרָך  ׂשָ ּבְ ֶאת  ְוִיְקַרע  ָנף  ּכָ ָעֶליָך  ִיְפרֹׂש 

455
ָהָאָכִאים." ד  ִמּיַ ה  ֶאְזּכֶ ד  ְמֻכּבָ ֶקֶבר  ּבְ ֲאִני  ַאְך 

ַעת  ר־ּדַ ּבַ סֹוקֹוס  ל  ׁשֶ ֵבד  ַהּכָ ָרְמחֹו  ְוֶאת  ָאַמר  ְך  ּכָ
ָחַדר. ַהב  ַהּלַ ּבֹו  ֵגן  ַהּמָ ּוִמן  ִמּגּופֹו  ץ  ִחּלֵ

ִנְכַמר. אֹוִדיֶסאּוס  ְוֵלב  ַצע,  ַהּפֶ ִמן  ַרץ  ּפָ ם  ּדָ ַאְך 
ם, ַהּדָ ֶרץ  ּפֶ ֶאת  ָראּו  ָבב  ַהּלֵ ָרֵמי  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֵעת 

460
ִני. ֵ ַלּשׁ ָהֶאָחד  זֹוֲעִקים  ֵעֶבר,  ל  ִמּכָ ָהִאיׁש  ֶאת  ְקפּו  ּתָ

ֵמֵרָעיו,  ְלֶעְזַרת  ְוָקָרא  ְלָאחֹור  ְמַעט  ָנסֹוג  הּוא 
כֹחֹו ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ָכל  ּכְ ָקָרא  ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ְוׁשָ ב  ׁשָ

ָמָעהּו. ׁשְ ָאֶרס  ֲאהּוב  ֶמֶנָלאֹוס  ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ְוׁשָ
ְוָאַמר: ַהְרֵחק,  לֹא  ָעַמד  ׁשֶ ֲאַזי,  ַיאס  ָאַ ֶאל  הּוא  ָנה  ּפָ

465
ים, ָהַעּמִ ֲאדֹון  ֶזאּוס,  ֲחִביב  ֶטָלמֹון,  ן  ּבֶ ַיאס  "ָאַ

ָאְזִני. ּבְ ַמע  ִנׁשְ ִים  ָהַאּפַ ֶאֶרְך  אֹוִדיֶסאּוס  קֹול 
רֹוָיאִנים, ַהּטְ ְבֵני  ּבִ ף  ֻמּקָ ָדד,  ּבָ הּוא  נֹוַתר  י  ּכִ ּדֹוֶמה 

ָהַאְכָזר, ָרב  ּקְ ּבַ ְמִביסֹו  ֶהָהמֹון,  ָעָליו  צֹוֵבא 
ָהאֹוֵיב, מּול  לֹו  ַע  ְלַסּיֵ ְוֵנֵצא  ֵאפֹוא  ְנַמֵהר 

470
רֹוָיאִנים. ַהּטְ יסֹות  ּגֵ מּול  ָדד  ּבָ ּגֹוָרלֹו,  ִיְהֶיה  ַאְכָזר  ן  ּפֶ

ָנִאים." ּדָ ַעל  ָיִביא  ְרָענּות  ּפֻ ְוָאְבָדנֹו  הּוא,  אֹון  ַרב 
ָלֵאִלים. ׁשּול  ַהּמָ מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ִעּמֹו  ְוָיָצא,  ָאַמר  ְך  ּכָ

ָמְצאּו, ֶזאּוס,  ֶנֶפׁש  ֲאהּוב  אֹוִדיֶסאּוס,  ֶאת  ְמֵהָרה  ּבִ
ָבעֹות ּגְ ּבַ ְצבֹוִעים  ַלַהק  ּבְ מֹו  ּכְ ף  ֻמּקָ ְטרֹוָיאִנים  ּבִ
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475
ר ּגָ ַהְמׁשֻ ֵמֵחץ  צּוַע  ּפָ ַמְקִרין,  ל  ַאּיָ ַעל  ֶהָעִטים 

ָהַאִיל, עֹוד  ַרְגָליו  ַעל  ּדֹוֵהר  ַאְלמֹוִני.  ד  ַצּיָ ִמיֵדי 
ִים. ְרּכַ ַהּבִ אֹותֹו  אֹות  ְונֹוׂשְ ם  ַהּדָ ּבֹו  זֹוֵרם  עֹוד  ל  ּכָ

ַהֵחץ, ּבֹו  ַרט  ּשָׂ ׁשֶ ַצע  ִמּפֶ ּכֹחֹו  ׁש  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאָבל 
ַבְך ַהּסְ ּוְבאֶֹפל  ֵבלֹות,  ַהּנְ אֹוְכֵלי  ָעָליו  ֲערּו  ִיְסּתַ

480
קֹום ַלּמָ ן  ְיַזּמֵ ַהּגֹוָרל  ִאם  ַאְך  רֹו.  ׂשָ ּבְ ֶאת  ִיְטְרפּו 
ָהַאִיל. ֶאת  ִיְטרֹף  ַחל  ַ ְוַהּשׁ בֹוַע,  ַהּצָ ָינּוס  ַאְרֵיה, 
נּון ָ ַהּשׁ ְחּבּולֹות  ַהּתַ רֹוֵקם  אֹוִדיֶסאּוס  ְסִביב  ְך  ּכָ

ְוֶנְחָרץ,  ֵלב  ַעז  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ֲהמֹון  ֶהֶרף  ְללֹא  ָסַער 
ץ. ַהּקֵ ֶאת  ִלְדחֹק  ַמְצִליַח  ֲחִניתֹו,  ה  ּסֶ ְמׁשַ ֶזה  עֹוד  ּבְ

485
חֹוָמה, ּכְ ָמִגּנֹו  אֹוֵחז  ָאַיאס  ֵאָליו  ָקַרב  ז,  ֶנְחּפַ

ֵעֶבר. ְלָכל  ם  ַנְפׁשָ טּו  ִמּלְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְלִצּדֹו.  ב  ְוִנּצַ
ט ּוִמּלֵ ָידֹו  ֶאת  יט  הֹוׁשִ ָהַעז  ֶמֶנָלאֹוס  ַוֲאַזי 

ָהג,  ַהּנֶ ֵהִחיׁש  ׁשֶ ִרְכּבֹו  ֶאל  ֵרֵעהּו  ֶאת  ֶדה  ַהּשָׂ ִמן 
ּפֹוֵגַע,  דֹוִריְקלֹוס  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ר,  ַהּצַ ַעל  ָעט  ְוָאַיאס 

490
ְנדֹוקֹוס, ּפַ ֶאת  ַקר  ּדָ ַאַחר  ִריָאמֹוס,  ּפְ ל  ׁשֶ ְמֵזר  ַהּמַ נֹו  ּבְ

יַלְרֶטס. ּוּפִ יָרסֹוס  ּפִ ִליַסְנֶדר,  ַעל  ַבר  ּגָ ְלַבּסֹוף 
ָהָהר ִמן  ׁשֹוֵטף  דֹוָתיו,  ּגְ ַעל  ָהעֹוֶלה  ָהר  ּנָ ּכַ מֹותֹו  ּכְ

ְקרֹונֹוס, ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ָמיו  ְגׁשָ ּבִ ּגֹוֶאה  יׁשֹור,  ַהּמִ ֶמְרֲחֵבי  ּבְ
ְספֹר, ְלֵאין  ָוֳאָרִנים  עֹוֵקר  ְמלּו  ּקָ ׁשֶ ַאּלֹון  ֲעֵצי 

495
לּוַח. ַהּמָ ם  ַלּיָ סֹוֵחף  ּובֹץ  ֶרֶפׁש  ִעם  ה  ֵאּלֶ ְוֶאת 

ְקָרב ֵדה  ׂשְ ּבִ ְוקֹוֵטל  ָחֵדל,  לֹא  נֹוָעז,  ַחִיל  ן  ּבֶ ָאַיאס,  ְך  ּכָ
יֹוֵדַע  ֶטֶרם  ֶהְקטֹור  ַאְך  ֶאָחד.  ּכְ ְוסּוִסים  ָבִרים  ּגְ

ֲאַגף  ּבָ ָלַחם  ן  ּכֵ ׁשֶ רֹוָיאִנים,  ַהּטְ בּוַסת  ּתְ ַעל  ָבר  ּדָ
ִלְגדֹוָתיו ֲחָלִלים  ַרּבּו  ָקַמְנֶדר,  ַהּסְ ִלְנַהר  מֹאל  ִמּשְׂ
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500
ם, ׁשָ ָחַדל  לֹא  ָרב  ַהּקְ אֹון  ּוׁשְ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ יַטב  ִמּמֵ

ָהַעז. ְוִאידֹוֶמֶנאּוס  ָהָרם  ֶנְסטֹור  ל  ׁשֶ ם  ְלִצּדָ
ַהּקֹוֶדֶרת, ְלָחָמה  ַהּמִ ְמֶלאֶכת  ּבִ ָעֵמל  ְוֶהְקטֹור 

ָהאֹוֵיב. דּוֵדי  ִמּגְ ֲעָלִמים  ֲחִנית  ּבַ ֵמִרְכּבֹו  קֹוֵטל 
ָהָאָכִאים, ֵני  ּבְ ֶאת  ְרּכֹו  ִמּדַ ק  ְלַסּלֵ ל  ׁשַ ּכָ זֹאת  ְוִעם 

505
ַסְנֶדר, ָאֶלּכְ ָער,  ַהּשֵׂ ְיַפת  ֶהֶלָנה  ל  ׁשֶ ֲעָלּה  ּבַ לּוֵלא 
ים,  ָהַעּמִ רֹוֵעה  ָמָכאֹון  ֶאת  ּוְבעֹז  ְגבּוָרה  ּבִ ָעַצר 

ְיִמינֹו. ֶכֶתף  ּבְ ּופֹוֵגַע  ת  ׁשֶ ִמּקֶ ּבֹו  יֹוֶרה  ֵחץ 
ַחת,  ִלְבִלי  ָהֲעׂשּוִיים  ָהָאָכִאים  ֶנְחְרדּו  ֲאַזי 

ֶבר. ַהּגֶ ֶאת  ָהאֹוֵיב  ִיְלּכֹד  ָרב  ַהּקְ ַתְהּפּוכֹות  ּבְ ן  ּפֶ

510
ִאידֹוֶמֶנאּוס: ְוָאַמר  ָנה  ּפָ ָהֱאלִֹהי  ֶנְסטֹור  ֶאל  ָאז 

ָהָאָכִאים, ֵני  ּבְ ְפֶאֶרת  ּתִ ֶנֶלאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ "ֶנְסטֹור, 
ב, ִיְתַיּצֵ ָמָכאֹון  ָך  ּוְלִצּדְ ֲעֵלה  ָלֶרֶכב  קּום, 

ְרָסה. ַהּפַ ְזִריֵזי  סּוֶסיָך  ֶאת  ְנַהג  ְסִפינֹוֵתינּו  ְוֶאל 
א ִלְמַרּפֵ ׁשּוִלים  ַהּמְ ַהַחִיל  ִני  ּבְ ים  ְמַעּטִ ַאְך  י  ּכִ

515
ָלֵתת." ַצע  ּפֶ ַעל  ּוְתרּוָפה  ץ  ְלַחּלֵ ים  ִחּצִ יִטיב  ַהּמֵ

ֶרְנָיה. ּגֶ ִאיׁש  ָרׁש  ַהּפָ קֹולֹו  ּבְ ַמע  ְוׁשָ ָאַמר,  ְך  ּכָ
ָמָכאֹון ב  ִהְתַיּצֵ ּוְלִצּדֹו  ק,  ִזּנֵ ִחיׁש  ָבה  ְרּכָ ַלּמֶ

ל. ְלַהּלֵ ַהּנֹוָדע  א  ַהְמַרּפֵ ָהָרם,  יֹוס  ַאְסְקֶלּפְ ן  ּבֶ
ְלקֹולֹו, תּו  ִצּיְ ְוֵאּלּו  סּוָסיו  ּבְ ִהְצִליף  ֶנְסטֹור  ָאז  אֹו 

520
ֵחֶפץ. רֹב  ּבְ ם  ְלַדְרּכָ ׁשֹוֲעִטים  נּו,  ּפָ ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל 

ֶהְקטֹור, ְלַצד  ָבה  ְרּכָ ּמֶ ּבַ ָהעֹוֵמד  ֲאַזי,  ִרּיֹוֶנס  ֶקּבְ
רֹוָיאִנים, ַהּטְ ׁשּורֹות  ּבְ ט  ַהּפֹוׁשֵ גֹור  ּמָ ּבַ ּנֹוַכח  ׁשֶ ּוִמי 

ָרב ַהּקְ ֵדה  ׂשְ בּול  ּגְ ַעל  אן  ּכָ ֵנינּו  "ׁשְ ֵרֵעהּו,  ֶאל  ָאַמר  "ֶהְקטֹור," 
רֹוָיאִנים,  ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ַאר  ׁשְ ַאְך  ָנִאים,  ּדָ ּבַ ִנְלָחִמים 
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525
ם,  ִקְרּבָ ּבְ ּוְמבּוָקה  ּבּוָקה   – ַיַחד  ם  ּגַ ַחִיל  ּוְבֵני  סּוִסים 

ָיֵרְך, ַעל  ׁשֹוק  ֶהם  ּבָ ה  ַמּכֶ ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ָאַיאס  ֶזה 
ּוְלִפיָכְך אֹותֹו,  י  ְרּתִ ִהּכַ דֹול  ַהּגָ ָמִגּנֹו  י  ּפִ ַעל 
קֹום ַהּמָ ֶאל  ּוָבֶרֶכב  ּסּוִסים  ּבַ ֵצא  ּנֵ ׁשֶ מּוָטב 

ַהּסֹוֶעֶרת, ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ִנְלָחִמים  ְורֹוֵכב  ַרְגִלי  ּבֹו 

530
ְלֶרַגע." ַאף  ָחֵדל  לֹא  אֹון  ְוַהּסְ הֹוְרִגים  ֵרֵעהּו  ִאיׁש 
ָהַרֲעָמה ְיֵפי  סּוָסיו  ב  ּגַ ׁשֹוטֹו  ּבְ ְוִהְצִליף  ָאַמר  ְך  ּכָ

ד  ּוִמּיָ תּו,  ִצּיְ ַהּבֹוֵהק  ְרּגֹול  ַהּפַ ע  ְלַמּגַ ְוֵאּלּו 
רֹוָיאִנים, ְוַהּטְ ָהָאָכִאים  ין  ּבֵ ֶאל  ָהֶרֶכב  ִעם  ֲהרּו  ּדָ
ם ַהּדָ ה  ַמּטָ ּוִמּלְ ּוָמֵגן,  ֲחָלִלים  ְמרּוָצה  ּבִ ּדֹוְרִסים 

535
ִביב, ִמּסָ ָפנֹות  ַהּדְ ֶאת  ים,  ִהְכּתִ ָהֶרֶכב  ֶסֶרן  ֶאת 

זּו  ּתְ ּנִ ׁשֶ ם  ַהּדָ ִטּפֹות  ּבְ ָהאֹוַפן  ַמֲעֵטי  ְוֶאת 
ָהמֹון, ּבֶ ַרץ  ּפָ ֶהְקטֹור  ֲאַזי  רּוָצה.  ּמְ ּבַ ַהּסּוִסים  ְרסֹות  ִמּפַ

ָנִאים, ַהּדָ ֵחיל  ַעל  ִלְגּבֹר  ָחַפץ  ַתע  ּפֶ ִמְתֶקֶפת  ּבְ
ֵהִניַח. לֹא  ֲחִניתֹו  ָהָלה,  ּבֶ ם  ִקְרּבָ ּבְ עֹוֵרר  ְוָאְמָנם 

540
דֹולֹות ַהּגְ ֶדה  ַהּשָׂ ַאְבֵני  ּבְ ְוֵכן  ְוֶחֶרב  רַֹמח  ּבְ

מּולֹו. ָנִאים  ַהּדָ י  ַחּיֵ ֶאת  ּוֵמֵרר  ה  ָעׂשָ ּמֹות  ׁשַ
ֶטָלמֹון, ן  ּבֶ ָאַיאס  מּול  ִמּדּו־ְקָרב  ִנְמַנע  ְואּוָלם 

ָלֵצאת.  ּנּו  ִמּמֶ טֹוִבים  ֵמַעל  ֶזאּוס  אֹותֹו  ֵהִניא  י  ּכִ
ָאַיאס. ֵלב  ּבְ עֹוֵרר  ָמגֹור  רֹום  ּמָ ּבַ ָהָאב  ְוֶזאּוס 

545
ָרבּוד, עֹור  ָכבֹות  ׁשְ ַבע  ׁשֶ  – ֵתף  ּכָ ַעל  ָמִגּנֹו  ִליְך  ִהׁשְ ֶזה 

ָהמֹון.  ּבֶ ֵעיָניו  ֶאת  ָנַתן  ַער  ִמּיַ ּוְכֶפֶרא  ָנסֹוג 
זֹו; ַאַחר  זֹו  יג  ִהּסִ יו,  ְרּכָ ּבִ ֶאת  ְוָזִהיר  ָאחֹור  ַסב 

ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ְלֵבי  ּכַ ַוֲעַדת  ד  ְמֻבּדָ ֹוֵכן  ַהּשׁ ָפר  ּכְ ֵני  ּבְ ְך  ּכָ
גּוָרה ַהּסְ ָוִרים  ְ ַהּשׁ ֲחַצר  ֶאל  ַהּפֹוֵרץ  ָהַאְרֵיה  ֶאת 
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550
גּוָרה, ַהּסְ ָוִרים  ְ ַהּשׁ ֵמֲחַצר  ִויָגְרׁשּו  ַיְבִהילּו 

עֹוָתיו, ַמְלּתְ ּבְ ָוִרים  ְ ַהּשׁ ן  ּמַ ׁשֻ ֶאת  ְוִיְטרֹף  ִיְקַרע  ן  ּפֶ
ר,  ְלָבׂשָ ָהָרֵעב  ְוהּוא,  ָמר,  ִמׁשְ ַעל  ֵליל  ִעם  ַיַעְמדּו 
מּוָטלֹות  ֲחִניתֹות  ְמַטר  י  ּכִ ַיַען  ְוא,  ָ ַלּשׁ ַאְך  ּתֹוֵקף 

ְיָגְרׁשּוהּו. ַהּבֹוֵער  יד  ּפִ ַהּלַ ְוֵאׁש  ָפר  ַהּכְ ֵני  ּבְ יֵדי  ּבִ

555
ַרְגָליו. ֶאת  א  ִיּשָׂ ְוָרֵעב  ַיֲהפְֹך  ָעְרּפֹו  ַחר  ׁשַ ִעם 
רֹוָיאִנים ַהּטְ ֵני  ִמּפְ ָנסֹוג  ֶנֱעַכר,  ִלּבֹו  ָאַיאס  ְך  ּכָ
ִפינֹות. ַהּסְ ְלגֹוַרל  ָחַרד  י  ּכִ ַיַען  ִלְרצֹונֹו,  ִנּגּוד  ּבְ

ָגן ַהּדָ ֵדה  ׂשְ ֶאל  ַהּצֹוֵעד  ׁש  ָהִעּקֵ ַהֲחמֹור  אֹותֹו  ּכְ
ֶהֶרף,  ְללֹא  ּבֹו  ּגַ ַעל  לֹות  ַמּקְ ׁשֹוְבִרים  נַֹער  ֵני  ּבְ עֹוד  ּבְ

560
בּוָאה, ַהּתְ ֵדה  ׂשְ ֶאת  ְורֹוֵמס  ּפֹוֵסַע  עֶֹרף  ה  ְקׁשֵ הּוא  ַאְך 

נַֹער, ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ּכָֹחם  ָרֶפה  ַאְך  ָאְמָנם  ּבֹו  ים  ַמּכִ ְוֵהם 
ְיָגְרׁשּוהּו. ּבֹוִלים,  ׁשִ ַלס  ּבָ ַֹבע  ּשׂ ּלַ ׁשֶ ַאַחר  ְוַרק 

ָרֲחׁשּו ִרית  ַהּבְ ֵני  ּבְ ם  ְוִעּמָ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ּבֹוֵרי  ּגִ ְך  ּכָ
ְוָהָרם. ִפיל  ַהּנָ ָאַיאס  הּוא  ֶטָלמֹון,  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו 

565
דֹול, ַהּגָ ָמִגּנֹו  ז  ֶמְרּכַ ּבְ ֲחִנית  ּבַ ְודֹוְקִרים  חֹוְזִרים 
ַזַעם. רֹב  ּבְ ִמְלָחָמה  יב  ּוֵמׁשִ ְוחֹוֵזר  ב  ׁשָ ְוָאַיאס 

רֹוָיאִנים, ּטְ ּבַ ַמּכֹוָתיו  ּוַמְפִליא  אֹוְיָביו  ַעל  ֵער  ִמְסּתַ
ְלָאחֹור, ָנסֹוג  ִלְפָרִקים  ַהּסּוִסים,  ֵני  ְמַרּסְ ּבִ ּכֹוֵתׁש 

ּלֹות. ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ֶאל  בֹוא  ִמּלָ אֹוְיָביו  ֶאת  עֹוֵצר  ְך  ּכָ

570
ה ִמּזֶ ָהָאָכִאים  ֲהמֹון  ין  ּבֵ ב  ִנּצַ ֶוְך  ּתָ ּבַ ָדד  ּבָ

ַהּמּוָטל  ִליִעים  ַהּקְ ּוְבַרד  ה.  ִמּזֶ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַלֲהמֹון 
דֹול  ַהּגָ ֵגן  ּמָ ּבַ ְגעּו  ּפָ ׁשֶ ֵיׁש   – ים  ַעּזִ ַחִיל  ֵני  ּבְ ַיד  ּבְ

ִנְנֲעצּו  ָבן,  ַהּלָ עֹורֹו  ֶאת  ְרטּו  ׂשָ ֶטֶרם  ּבְ ׁשֶ ְוֵיׁש 
ִלְפּגַֹע. ֶבר  ַהּגֶ גּוף  ּבְ ִנְכָסִפים  ְרַקע,  ּקַ ּבַ ּדֹוְמִמים 
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575
ָהָרם,  ֵאַיְימֹון  ל  ׁשֶ ל  ַהְמֻהּלָ נֹו  ּבְ הּוא  ילֹוס,  ֵאיִריּפִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָהאֹוֵיב, ֲחִניתֹות  ַרד  ּבְ ַחת  ּתַ ּכֹוֵרַע  ָרָאה,  ָאַיאס  ֶאת 
ַהּבֹוֵהק ָרְמחֹו  ְוֵהִטיל  ְלִצּדֹו  ֶנֱעַמד  ֵאָליו,  א  ּבָ

ים ָהַעּמִ רֹוֵעה  ָפאּוְסַיאס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ יָסאֹון  ָאּפִ ּבְ ּוָפַגע 
יו. ְרּכָ ּבִ ֶאת  ּפֹוֵקק  ֵבד,  ּכָ ּבַ ר  ַהְיׁשֵ ֶרס,  ַלּכֶ ַחת  ִמּתַ

580
ֵתָפיו. ִמּכְ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ּוָפַרק  ילֹוס  ֵאיִריּפִ ק  ִזּנֵ ָאז  אֹו 
ז ֶנְחּפָ ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ָרָאה  ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ִריס  ּפָ ֵעת 

ָמַתח  ַלח,  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ִלְפרֹק  יָסאֹון  ָאּפִ ְתֵפי  ִמּכִ
ֵרְך. ּיָ ּבַ ַהֵחץ,  ַגע  ּפָ ילֹוס  ֵאיִריּפִ ּבְ ּתֹו,  ַקׁשְ ֶיֶתר  ֶאת 

יֵרכֹו, ּבִ ט  ׁשַ ּפָ ַחד  ֵאב  ּכְ ַהּסּוף,  ְקֵנה   – ַהֵחץ  מֹוט  ר  ּבַ ִנׁשְ

585
ֶקָרה. ל  ׁשֶ ֶדיָה  ִמּיָ ָנס  ְוָכְך  ֵמֵרָעיו  ין  ּבֵ ֶאל  ָנסֹוג 

ָנִאים: ַהּדָ ֵני  ּבְ ין  ּבֵ טּו  ׁשְ ּפָ ּוְדָבָריו  ָרם  קֹול  ּבְ ָקָרא  ֲאַזי 
ָהַאְרִגיִבים, ַאּלּוֵפי  ם,  ְוַאּתֶ ים,  ָהַעּמִ ֵלי  מֹוׁשְ "ֵמֵרַעי 

ֵמָאַיאס ְוָהִסירּו  ָהאֹוֵיב  יסֹות  ּגֵ מּול  בּו  ִהְתַיּצְ
ָהַאְכָזר. ַהּיֹום  ֵאיַמת  ֶאת  ים  ַהִחּצִ ַרד  ּבְ ַחת  ּתַ ַהּקֹוֵרס 

590
ֵבד.  ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ֵאיַמת  ּבְ ִני,  ְמֻדּמַ ּכִ רֹד,  ִיׂשְ לֹא  ָולֹא, 

אֹוֵיב." ַעל  ִמְלָחָמה  ׁשּו  ְוַקּדְ ִביבֹו  ִמּסְ בּו  ִהְתַיּצְ ן,  ּכֵ ְוַעל 
בּו ִהְתַיּצְ ְוֵרָעיו  ר  ּבֵ ּדִ צּוַע  ַהּפָ ילֹוס  ֵאיִריּפִ ְך  ּכָ
ֲחִניתֹו אֹוֵחז  ְוִאיׁש  ֱהִליטּוהּו  ִצּנֹות  ּבְ ְלִצּדֹו, 

ְמֵהָרה.  ּבִ ֲאֵליֶהם  ָחַבר  ְוָאַיאס  בּו,  ִהְתַיּצְ ְנכֹוִנים 

595
ֵמֵרָעיו,  ֲהמֹון  ֶקֶרב  ּבְ ִהְתָעֵרב  ָחַזר,  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ַהּפֹוֶרֶצת. ָהֵאׁש  ַלַהט  מֹו  ּכְ ָרב  ַהּקְ ַח  ִהְתַלּקֵ ָחַזר 
ָהָרם,  ֶנֶלאּוס  ל  ׁשֶ ָעה  ַהּזֵ נֹוְטֵפי  ָכיו  ַרּמָ ְררּו  ּגָ
ים. ָהַעּמִ רֹוֵעה  ָמָכאֹון  ֶאת  ְוִעּמֹו  ֶנְסטֹור  ֶאת 

ֶבר, ַהּגֶ ֶאת  ָרָאה  ָהֶרֶגל  ַקל  ָהֱאלִֹהי  ָאִכיֶלס 
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600
ּפּון, ַהּסִ טּוַחת  ׁשְ דֹוָלה  ַהּגְ ְסִפיָנתֹו  ַחְרטֹום  ּבְ ָעַמד  י  ּכִ

ִעיק. ַהּמֵ ף  ְרּדָ ּוַבּמִ ָרבֹות  ַהּקְ ֵאיַמת  ּבְ ִמְתּבֹוֵנן 
ֱאָמן,  ַהּנֶ ֵרֵעהּו  ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ֶאת  ן  ִזּמֵ ִחיׁש  ֲאַזי 
ִיְדֶמה,  ְלָאֶרס  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ִפיָנתֹו.  ִמּסְ לֹו  ָקָרא 

ֶבר. ַהּגֶ ל  ׁשֶ ֲאסֹונֹו  ֵהֵחל  ְוָכְך  ָהאֶֹהל,  ִמן  ָיָצא 

605
ֵלאמֹר: ר  ְוִדּבֵ ַתח  ּפָ ֶמנֹוְיְטיֹוס  ל  ׁשֶ ָהַעז  נֹו  ּבְ ִראׁשֹון 

ֵאֶליָך?" ָקָראָת  ִלי  ָאִכיֶלס,  ה,  ְוָלּמָ ה  ּזֶ ַמה  "ַעל 
יב: ֵהׁשִ ַקל־ֶרֶגל  ָאִכיֶלס  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ ֵאָלתֹו  ׁשְ ַעל 

ם, ּלָ ִמּכֻ י  ַנְפׁשִ ַעל  ָהָאהּוב  ָהֱאלִֹהי,  ֶמנֹוְיְטיֹוס  ן  "ּבֶ
ָהָאָכִאים,  ְלַרְגַלי  לּו  ִיּפְ ְמֵהָרה  ּבִ י  ּכִ ּדֹוַמִני 

610
ָרבֹות. ּקְ ּבַ ֶחְלָקם  הּוא  ָוַמר  ַרע  י  ּכִ ׁשּו  ְיַבּקְ ַרֲחַמי  ֶאת 

ַאל ּוׁשְ ֶנְסטֹור  ֶאל  ֵצא  ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ֶזאּוס,  ֲאהּוב  ן,  ּכֵ ַעל 
ְקָרב. ֵדה  ִמּשְׂ ִרְכּבֹו  ּבְ א  נֹוׂשֵ אֹותֹו  צּוַע  ַהּפָ ֶזה  הּוא  ִמי 

ֵעיַני, ּבְ ָהָיה  ּדֹוֶמה  ּוְלָמָכאֹון  ְרִאיִתיו  ֵמָאחֹור 
ָרִאיִתי לֹא  ד  ַהּצַ ִמן  ָניו  ּפָ ֶאת  אּוָלם  יֹוס,  ַאְסְקֶלּפְ ן  ּבֶ

615
ְלָפִנים."  ּדֹוֲהִרים  ַני  ּפָ ַעל  ַהּסּוִסים  ָחְלפּו  י  ּכִ

ַמע, ׁשָ ֵרֵעהּו  קֹול  ּבְ ָהָרם  ְטרֹוְקלֹוס  ּוּפַ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ָהָאָכִאים. ַמֲחֵנה  ְוֶאל  ִמֵהר  ִפינֹות  ַהּסְ ְוֶאל  ָקם 
ֶנֶלאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ אֶֹהל  ֶאל  יְנַתִים  ּבֵ אּו  ּבָ ְוֵאּלּו 

ָהֶרֶכב, ִמן  ָיְרדּו  ֶבר  ֶ ַהּשׁ ׁשֹוֶבֶרת  ָהָאֶרץ  ֶאל 

620
ֵקן ַהּזָ סּוֵסי  ֶאת  יר  ִהּתִ ֵאיִריֶמדֹון  ִלים  ַהּכֵ א  ְונֹוׂשֵ

ֲאַזי ַנִים  ְ ַהּשׁ ָמחּו  ֵזָעָתם  ֶאת  ָהֶרֶכב.  ִמן 
ָהרּוַח.  מּול  ם  ַהּיָ ַפת  ׂשְ ַעל  ְוָעְמדּו  ִלימֹוֵתיֶהם,  ִמּגְ

ִמְסָעד,  ִעם  ַסְפָסל  ַעל  בּו  ָיׁשְ ָהאֶֹהל,  ֶאל  ָחְזרּו  ֲאַזי 
ם,  ַנְפׁשָ ֶאת  יב  ְלָהׁשִ ְמָנת  ַעל  ָלֶהם  ֵהִכיָנה  ּקּוי  ְוׁשִ
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625
ַאְרִסינֹואֹוס,  ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ִהיא  ָער,  ַהּשֵׂ ְיַפת  ֶהָקֶמֶדה 

ַבׁש.  ּכָ ָאִכיֶלס  אֹוָתּה  ּה,  ּבָ ָזָכה  ֶנְסטֹור  ֶטֶנדֹוס  ּבְ
יֹוֵעץ. ֶלא  ּפֶ מֹותֹו  ּכְ ֵאין  י  ּכִ ֵקן,  ַהּזָ ָלִאיׁש  ְנָתנּוָה 

צּוָרתֹו,  ָנָאה  מּוָלם,  ֶהֱעִמיָדה  ְלָחן  ׁשֻ ה  ִחּלָ ּתְ
ָעָליו ֵכֶלת,  ּתְ ְלַדת  ִמּפִ ַרְגָליו  ְלִתְפֶאֶרת,  ׁש  ְמֻלּטָ

לנסטור.  שיקוי  מגישה  ָער״  ַהּשֵׂ ְיַפת  ״ֶהָקֶמֶדה 
לפנה"ס. החמישית  המאה  תחילת  מאטיקה,  גביע  על  ציור 
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630
ֶקה, ׁשְ ַהּמַ ְלִתּבּול  ָצל  ּבָ ָנְתָנה  ת  ְנחֹׁשֶ ל  ׁשֶ ְקֵדָרה  ּבִ

ַהְמבֶֹרֶכת.  עֹוָרה  ַהּשְׂ ֵאר  ּפְ  – ֶלֶחם  ּוַפת  ָצהֹב  ַבׁש  ּדְ
ֵקן  ַהּזָ ֱהִביאֹו  ִהּדּור,  ּבְ ָצרּוף  ִביַע  ּגָ ם  ּוְלִצּדָ

ע  ַאְרּבַ ְוָאְזַנִים  ָזָהב  ל  ׁשֶ ַמְסְמרֹות  יתֹו.  ִמּבֵ
ָהב ִמּזָ יֹוִנים  י  ּתֵ ׁשְ ַאַחת  ל  ּכָ ּוְלַצד  חֹוְברֹות  ִביַע  ַלּגָ

635
הּוא.  א  ִמְתַנּשֵׂ פּוָלה  ּכְ ֶבת  ּתֹוׁשֶ ַעל  יו  ְוַתְחּתָ רֹות,  ְמַנּקְ

ָהָיה ֶבר  ּגֶ ִאם  ָסֵפק  ִביַע  ּגָ ּבַ אּו  ִמּלְ ַיִין  לּו 
ָנֵקל. ּבְ ֱהִרימֹו  ב  ַהּסָ ֶנְסטֹור  ֲאָבל  אתֹו,  ְלׂשֵ ָיכֹול 

ָיְצָקה ָהַאְלָמֶות,  נֹות  ּבְ ל  ׁשֶ ְדמּוָתן  ּבִ ִביָרה,  ַהּגְ ֲאַזי 
ְמגֶֹרֶדת  ים  ִעּזִ ּוְגִביַנת  ַרְמֶנִאי,  ּפְ ַיִין  ִביַע  ּגָ ּבַ

640
עֹוָרה. ַהּשְׂ ֶקַמח  ִעם  ּבֹו,  ָנְתָנה  ת  ְנחֹׁשֶ ִמְגֶרֶרת  ּבְ
ּתֹותֹו, ִלׁשְ ֵמֶהם  ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ֶקה  ׁשְ ַהּמַ מּוָכן  ָהָיה  ֵעת 

ֵבד,  ַהּכָ ִצְמאֹוָנם  ֶאת  ְוִהְרוּו  ְמאּו  ּגָ ׁשֶ ּוְלַאַחר 
ם, ַנְפׁשָ ַנִים  ְ ַהּשׁ ׁשֹוְבבּו  ב  ְמַלּבֵ ֵרִעים  יַח  ּוְבׂשִ

ָהֵאִלים. מּות  ּדְ ן  ּבֶ ֶבר  ַהּגֶ ַתח,  ּפֶ ּבַ הֹוִפיַע  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ

645
ַהּבֹוֵהק, אֹו  ּסְ ִמּכִ ד  ִמּיָ ָקם  ב  ַהּסָ ָרָאהּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ְלָהֵסב. ְלָחן  ֻ ַלּשׁ אֹותֹו  ְוִהְזִמין  ָידֹו  ֶאת  ָנַטל 
ֵלאמֹר: ֲאֵליֶהם  ר  ּבֵ ּדִ ְוָכזֹאת  ֵסֵרב  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ אך 

ְקרֹונֹוס, ן  ּבֶ ַעל  ָהָאהּוב  י  יׁשִ ְיׁשִ ֵלִני,  ּדְ ׁשַ ּתְ לֹא  ֶבת  "ָלׁשֶ
ָחֵפץ ַדַעת  ּלָ ׁשֶ ָהִאיׁש  ְך  ּכָ ַעל  י  ּבִ נֹוֵזף  ָהָיה  י  ּכִ

650
ה  ַעּתָ ַאְך  ֵהֵבאָת,  ֵהָנה  ׁשֶ צּוַע  ַהּפָ ֶזה  הּוא  ִמי 

ים. ָהַעּמִ רֹוֵעה  ָמָכאֹון  הּוא  ָהִאיׁש  ׁשֶ רֹוֶאה  ִהְנִני 
ֶבר, ַהּגֶ הּוא  ִמי  לֹו  ְואַֹמר  ָאִכיֶלס  ֶאל  ֵאפֹוא  ָאׁשּוב 

ֶזאּוס, ֶנֶפׁש  ֲאהּוב  י  יׁשִ ְיׁשִ ְלָך,  ָידּוַע  ֲהֵרי  ׁשֶ
ע." ׁשַ ּפֶ ל  ִמּכָ ַהַחף  ַעל  ם  ּגַ ָאִכיֶלס  הּוא  ִלְכעֹס  נֹוַח  י  ּכִ
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655
ֶרְנָיה: ּגֶ ִאיׁש  ָרׁש  ַהּפָ ִלְדָבָריו,  יב  ֵהׁשִ ֶנְסטֹור  ֲאַזי 

ָהָאָכִאים ֵני  ּבְ ַעל  ְתאֹום  ּפִ ְלָאִכיֶלס  ַצר  ֶזה  "ַמּדּוַע 
יֹוֵדַע הּוא  ֵאין  ְוִכי  ָהאֹוֵיב,  י  ֵמִחּצֵ צּוִעים  ַהּפְ

ֶהם ּבָ ׁשֶ יִצים  ָהַאּמִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָיסֹות  ַהּגְ ּתּוַגת  ֶאת 
ַהֲחִנית? ֵמחֹד  אֹו  ֵמֵחץ  ֲחבּוִלים  ִפינֹות  ּסְ ּבַ ׁשֹוְכִבים 

660
ֵמֵחץ. צּוַע  ּפָ יֹוֶמֶדס,  ּדְ ִטיֶדאּוס,  ל  ׁשֶ ָהאֹון  ַרב  נֹו  ּבְ ְך  ּכָ

ָאָגֶמְמנֹון. ׁשֹוֵכב  ְוָחבּול  ֵמֲחִנית,  ע  ִנְפּגַ אֹוִדיֶסאּוס 

ָהַעז. ילֹוס  ֵאיִריּפִ ל  ׁשֶ ְיֵרכֹו  ֶאת  ף  ּסֵ ׁשִ ת  ׁשֶ ִמּקֶ ֵחץ 
צּוַע, ַהּפָ ָמָכאֹון  ֶאת  ֵהֵבאִתי  ָרב  ַהּקְ ֵדה  ּוִמּשְׂ

ָאִכיֶלס, יְנַתִים  ּבֵ אּוָלם  ת.  ׁשֶ ִמּקֶ ֵחץ  נֹוָרה  ּבֹו  ַאף 

665
ָנִאים. ַהּדָ ִלְכֵאב  ֶנֶפׁש  ֵוה  ׁשְ ַחִיל,  ּוֶבן  עֹז  ַרב  ִאם  ם  ּגַ

ית  ְוַיּצִ ָהאֹוֵיב  ָיקּום  ּבֹו  ַלּיֹום  הּוא  צֹוֶפה  ָלֶבַטח 
ַאף ַעל  זֹאת  ָים.  ְלחֹוף  ָהעֹוְגנֹות  ּלֹות  ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ֶאת 

ְקַרב. ֵדה  ׂשְ ּבִ ֲחָלִלים  ת  ַרּבַ ת  נֹוֶאׁשֶ ַאְרִגיִבים  ִמְלֶחֶמת 
ְלָפִנים, ּגּוִפי  ֶאת  ֲחדּו  ּיִ ׁשֶ ְוַהּכַֹח  ִמיׁשֹות  ַהּגְ ֵאיָנם  ׁשּוב 

670
ָאז, ֵאי  מֹו  ּכְ ָמְתַני  ּבְ ְוכִֹחי  ָצִעיר  ָהִייִתי  ַאְך  לּו 
ָהֶאִליִדים  ְלֵבין  יֵנינּו  ּבֵ ַרץ  ּפָ ִריב  ֶהם  ּבָ ִמים  ּיָ ּבַ

ִאיִטימֹוֶנאּוס ֶאת  י  ָקַטְלּתִ ָיַדי  מֹו  ּבְ ָקר,  ּבָ ֶזל  ּגֶ ַעל 
ֶבר.  ַהּגֶ ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ֶאִליס  ּבְ ב,  ַהּלֵ ַעז  ירֹוכֹוס  ִהיּפֵ ן  ּבֶ

י, ֶנְגּדִ ּכְ ָצא  ּיָ ׁשֶ ְוהּוא  ֶעְדרֹו,  י  ַפְסּתִ ּתָ י,  ָנַקְמּתִ ּבֹו 

675
י. ֵהַטְלּתִ ּבֹו  ֵמֲחִנית  ָהָיה  צּוִעים  ַהּפְ ִראׁשֹוֵני  ין  ּבֵ
ִנְמְלטּו  ִנְבָהִלים  ָפר  ַהּכְ ֵני  ּבְ ֵמֵרָעיו  ָמט,  ַאְרָצה 

ְוָעצּום, ַרב  ְרֶעה  ּמִ ּבַ ַפְסנּו  ּתָ ׁשֶ ָלל  ָ ַהּשׁ ְוָהָיה 
צֹאן, ֶעְדֵרי  ים  ִ ֲחִמּשׁ ְועֹוד  ֲעָדִרים  ים  ִ ֲחִמּשׁ ָקר  ּבָ

ֶדה. ּשָׂ ּבַ ֲאבּודֹות  ים  ְוִעּזִ ֲחִזיִרים  ֶזה  ר  ִמְסּפָ ּכְ
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680
ְנֵקבֹות, ן  ּלָ ּכֻ ֶון,  ּגָ י  ֻחּמִ ים,  ִ ֲחִמּשׁ ֵמָאה  סּוִסים 
ָלַקְחנּו  ן.  ְלִצּדָ ְסָיִחים  ַהּסּוסֹות  ין  ִמּבֵ ּוְלַרּבֹות 

ֶנֶלאּוס,  ל  ׁשֶ ִעירֹו  ילֹוס,  ּפִ ֶאל  ָהַרב  ְלקֹוַח  ַהּמַ ל  ּכָ ֶאת 
ֶנֶלאּוס, ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ָעַלז  ְיָלה.  ּלַ ּבַ נּו  ְרּכֵ ּדַ ֶאת  ים  עֹוׂשִ

ה. ְמֻרּבֶ ּכֹה  ָלל  ׁשָ ּבְ ָזָכה  מֹוִתי  ּכְ ׁשֶ ָצִעיר  ֶעֶלם  י  ּכִ

685
רֹוז ַהּכָ קֹולֹו  ֵהִרים  ֵהִקיָצה,  ֶאאֹוס  ֵעת  ְלָמֳחָרת, 
ַהּזֹוֶהֶרת, ָהִעיר  ֶאִליס  ל  ׁשֶ חֹוב  ַעל  ּבַ ְלָכל  קֹוֵרא 
ילֹוס ּפִ ל  ׁשֶ ֶדיָה  ִנְכּבָ ין  ִמּבֵ ָהִעיר  מֹוֶעֶצת  י  ְוָראׁשֵ

ִיים.  ָהֶאּפֶ ין  ִמּבֵ ים  ַהּנֹוׁשִ ים  ַרּבִ י  ּכִ ז,  ַהּבַ ֶאת  קּו  ִחּלְ
ּוֵמֵצר.  ְרָענּות  ּפֻ ה  ֻמּכֵ יֶלִאים  ַהּפִ ַעם  ָהָיה  מּוָעט 

690
ָעֵלינּו,  ָקם  ֶהָעָבר  יֵמי  ּבִ ָהאֹוִנים  ַרב  ֶהַרְקֶלס 

ֶחֶרב. ְלִפי  ָקַטל  ּבֹוֵרינּו  ּגִ ְוֶאת  אֹוָתנּו  ֵהִביס 
– ָהָיה  ִמְנָיֵננּו  ר  ֵרי־ָעׂשָ ּתְ  – ֶנֶלאּוס  ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ין  ּוִמּבֵ

ְקָרב. ֵדה  ׂשְ ּבִ ַאַחי  ל  ּכָ ָנְפלּו  ָחָלל  י.  נֹוַתְרּתִ ַחי  ֲאִני  ַרק 
ָהָאָרד י  חֹוְבׁשֵ ִיים  ָהֶאּפֶ ִמים,  ַהּיָ אֹוָתם  ּוֵמָאז 

695
נּו. ּבָ ָעׂשּו  ּמֹות  ׁשַ ּוְלֶקֶלס,  ְלַלַעג  אֹוָתנּו  מּו  ׂשָ

יר, ְלַמְכּבִ ְוצֹאן  ָקר  ּבָ ֵעֶדר  ֵקן  ַהּזָ ֵאפֹוא  ָלַקח 
ֲעֵליֶהם, ָנַתן  ְורֹוִעים  ִמּתֹוָכם  ַחר  ּבָ ֵמאֹות  לֹוׁש  ׁשְ

ֶנֶלאּוס. ֶלְך  ַלּמֶ ֶאִליס  ל  ׁשֶ חֹובֹוֶתיָה  ָהיּו  ֵבִדים  ּכְ י  ּכִ
ְרתּוִמים  ֵמרֹוִצים  סּוֵסי  ָעה  ַאְרּבָ ְלֵעת  ֶזה  ָהָיה 

700
ָרס. ַהּפְ ַחת  ַקּלַ ַעל  ֲחרּות  ּתַ ְלֵמרֹוץ  ַלח  ׁשָ ְלֶרֶכב 

ְלַדְרּכֹו ַלח  ְוׁשָ ים  ָהַעּמִ ל  מֹוׁשֵ אֹוֵגיַאס  ֲחָטָפם 
ְוָהֶרֶכב. ַהּסּוִסים  ָאְבַדן  ַעל  ֵצר  ַהּמֵ ב  ָהַרּכָ ֶאת 
הּו. ַמֲעׂשֵ ְוַעל  ְקִלים  ַהּנִ ָבָריו  ּדְ ַעל  ֵקן  ַהּזָ ָזַעם 

ֶתר ַהּיֶ ֶאת  ִאיר  ִהׁשְ ּוְלַעּמֹו  ָלל,  ָ ַהּשׁ רֹב  ֶאת  ָנַטל 
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705
מּול. ּגְ ְללֹא  ֵתר  ִיּוָ ִאיׁש  ְלַבל  יֵניֶהם  ּבֵ ַלְחלֹק 
ְקנּו, ִחּלַ ְלקֹוַח  ַהּמַ ֶאת  ֶאִליס  ל  ׁשֶ חּוצֹוֶתיָה  ּבְ

י ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ְואּוָלם  ָלֵאִלים,  ן  ָקְרּבָ ֶהֱעֵלינּו 
ְרָסה ַהּפַ ְזִריֵזי  סּוֵסיֶהם  ּבְ ָעֵלינּו,  ָקמּו  ִיים  ָהֶאּפֶ

ַהּמֹוְליֹוִנים,  ֵני  ׁשְ ָהיּו  ים  ֲחמּוׁשִ תֹוָכם  ּבְ ָעֵלינּו,  ָעטּו 

710
ֵבד. ַהּכָ ָרב  ּקְ ּבַ יֹון  ִנּסָ ַחְסֵרי  ְצִעיִרים  ֲעָלִמים 

ׁשֹוֶכֶנת בֹוּהַ  ּגָ ִמיׁשֹור  ּבְ ְטִריאֹוֶאָסה  ָמּה  ּוׁשְ ָנה  ְיׁשָ ִעיר 
ַהחֹול. ֶאֶרץ  ילֹוס,  ּפִ בּול  ּגְ ַעל  ַהְרֵחק  ָהַאְלֵפיאֹוס,  ִלְגדֹות 

ְלָעָפר. ָהִעיר  ֶאת  ְלַהְכִרית  הּוט  ַהּלָ ָהאֹוֵיב  ָחָנה  ם  ׁשָ
ָאֶתָנה ֵאֵלינּו  ָחְפָזה  יׁשֹור,  ּמִ ּבַ ט  ׁשַ ּפָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַאְך 

 715
ָלקּום ִהְתִריָעה  ּוָבנּו  ֵמאֹוִליְמּפּוס  ִליחּות  ׁשְ ּבִ

ֵחֶפץ, ִלי  ּבְ לֹא  ֶנֶאְספּו,  ילֹוס  ּפִ ֵני  ּבְ נּו.  ַנְפׁשֵ ַעל  ַלֲעמֹד 
ֶנֶלאּוס ַאְך  ַהּתֹוֵקף,  ר  ַהּצַ מּול  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ְנכֹוִנים 

סּוַסי, ֶאת  יא  ְוֶהְחּבִ ֶהם  ִעּמָ ָלֵצאת  י  ּנִ ִמּמֶ ָמַנע 
ְלָחָמה. ַהּמִ ִלְמֶלאֶכת  עֹוד  ָנכֹון  י  ֵאיֶנּנִ ׁשֶ ָסַבר  י  ּכִ

720
יסֹוֵתינּו, ּגֵ ין  ּבֵ יִתי  ָעׂשִ ַחִיל  ַרְגִלי  ֲאִפּלּו  ַאְך 

ָאֶתָנה. ֵהִפיָחה  י  ִלּבִ ּבְ ְלָחָמה  ַהּמִ ַלַהט  ֶאת  י  ּכִ
ָלָאֶרֶנה,  ָסמּוְך  ם  ַהּיָ ֶאל  ְך  ּפָ ׁשְ ַהּנִ יִניֶאיֹוס  ּמִ ִלְנַהר 

ָהֱאלִֹהית, ְלֶאאֹוס  ין  ְוִהְמּתִ ָחָנה  ַהַחִיל  ם  ׁשָ
ַרְגִלי, ֵחיל  ֲהמֹוֵני  אּו  ּבָ נּו  ְוִעּמָ ילֹוס  ּפִ רֹוְכֵבי 

725
ּיּוד.  ַהּצִ ְמלֹוא  ּבִ ֶהָחגּור  ְוָעצּום  ַרב  ִיס  ּגַ ַיַחד 

ָצֳהַרִים ְלֵעת  אנּו  ּבָ ַהּקֶֹדׁש  ַנַחל  ַאְלֵפיאֹוס  ֶאל 
ָהָרם  ְלֶזאּוס  נֹות  ָקְרּבָ ֶהֱעֵלינּו  ְוִלְגדֹוָתיו 

ְלּפֹוֵסידֹון,  ר  ּפַ ְועֹוד  ִהְקַרְבנּו  ְלַאְלֵפיאֹוס  ר  ּפַ ְוֵכן 
ָקר. ַהּבָ יַטב  ִמּמֵ ָרה  ּפָ  – ט  ּבָ ַהּמַ ַצַחת  ּוְלָאֶתָנה 
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730
ָהַעְרִבית  ת  ּפַ ֶאת  ָסַעְדנּו  תֹורֹו,  ּבְ דּוד  ּגְ דּוד  ּגְ ֲאַזי 
ֲחגֹורֹו  ְמלֹוא  ּבִ ֶאָחד  ל  ּכָ ים  ֲחמּוׁשִ ִליׁשֹן  נּו  ּוָפַרׁשְ

ָבב ַהּלֵ ָרֵמי  ִיים  ָהֶאּפֶ יְנַתִים  ּבֵ ָהר.  ַהּנָ ַפת  ִלׂשְ
ָעָפר. ַעד  ְלַהְכִריָתּה  ְרצֹוָנם  ּבִ ָהִעיר  ְסִביב  ֶנֶעְרכּו 

ָהָרם. ָאֶרס  ל  ׁשֶ ָהַרב  הּו  ַמֲעׂשֵ ְזָמָמם  ֶאת  ל  ִסּכֵ ַאְך 

735
ָהָאֶרץ  ַעל  ה  ַהַחּמָ אֹור  רֹום  ַלּמָ ָעָלה  ֵעת  י  ּכִ ַיַען 

ְוֶזאּוס. ְלָאֶתָנה  ה  ִפּלָ ּתְ נּו  ּוְבִלּבֵ ָרב  ַלּקְ ָיָצאנּו 
ָהאֹוֵיב, ַחְלֵלי  ין  ִמּבֵ ָהִראׁשֹון  ִדי  ִמּיָ ָנַפל  ֲאַזי 

ֶזה ָהָיה  ָלל.  ׁשָ י  ָנַטְלּתִ ְרָסה  ַהּפַ ְזִריֵזי  סּוָסיו  ֶאת 
אֹוֵגיַאס, ל  ׁשֶ ֲחָתנֹו  הּוא  ַהֲחִנית,  ֵמִטיל  מּוְליֹוס 

740
כֹוָרה ַהּבְ ָער,  ַהּשֵׂ ִהיַרת  ּבְ ָאָגֶמֶדה  ֵחיקֹו  ת  ֵאׁשֶ

א  ְרּפֵ ַהּמַ ְסֻגּלֹות  ֶאת  יֹוַדַעת  ֶלְך,  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ְבנֹוָתיו  ּבִ
ָהָאָרד ֲחִנית  חֹד  ּבְ ָאֶרץ.  ּבָ ֶדה  ַהּשָׂ ֵבי  ִעׂשְ ל  ׁשֶ

ָלל ׁשָ י  ַקְחּתִ ּלָ ׁשֶ ִרְכּבֹו  ּבְ ָקַרב.  ֵעת  אֹותֹו  י  ָקַטְלּתִ
ִיים, ָהֶאּפֶ יסֹות  ּגֵ ֵלב  ֶנְחַרד  ָהַרְגִלים.  ׁשּורֹות  ּבְ י  ָלַחְמּתִ

745
יֵניֶהם, ּבֵ ָהַעז  ּבֹור  ַהּגִ ְלַמְרֵאה  ִנְבָהִלים  ִנְמְלטּו 

צֹוֵנַח. ָלָאֶרץ  ָחָלל  הּוא  ה  ְוִהּנֵ ָהֶרֶכב  ֵחיל  יא  ַמְצּבִ
חֹר, ׁשָ ַסַער  ּכְ מֹוִני  ּכָ י  ַעְרּתִ ִהְסּתַ ֲעֵליֶהם  ֲאַזי 

ָבִרים. ּגְ ֵני  ׁשְ ָבה  ֶמְרּכָ ּוְבָכל  בֹות  ֶמְרּכָ ים  ִ ֲחִמּשׁ ַעל 
ָלֲעסּו. יֶהם  ּנֵ ׁשִ ְוָעָפר  ְזרֹוִעי  ַנַחת  ֶאת  ָיְדעּו 

750
ָאְקטֹור, ֵני  ּבְ ַהּמֹוְליֹוִנים  ֵני  ׁשְ ֶאת  קֹוֵטל  ָהִייִתי  ה  ְוַעּתָ

ֶאֶרץ, יֹות  ָאׁשְ ַהְמַטְלֵטל  ָהָאב  ָניו  ּבָ ֶאת  יל  ִהּצִ לּוֵלא 
ֲעָרֶפל. ֵאד  ּבְ ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶאת  ט  ִמּלֵ הּוא  ֶדה  ַהּשָׂ ִמן 

ְוָעצּום.  ַרב  אֹון  ֶזאּוס  ֵהִפיַח  יֶלִאים  ּפִ ּבַ ֲאַזי 
ְוָהַרְגנּו ָהָרָחב  יׁשֹור  ּמִ ּבַ ָהאֹוֵיב  ֶאת  ָרַדְפנּו 
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755
ַהְמפָֹאר  ָקם  ִנׁשְ ֶאת  ָלל  ְבׁשָ נֹוְטִלים  ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ ֶאת 

ָגן, ַהּדָ דֹות  ׂשְ ּבִ ֹוַפַעת  ַהּשׁ ַרְסיֹון  ּבּוּפְ ֶאל  ְורֹוְכִבים 
ָאֶלְסיֹוס, מֹו  ׁשְ ִמְתרֹוֵמם  ל  ּתֵ ם  ׁשָ אֹוֶלְנָיה,  ַלע  ַהּסֶ צּוק  ְוֶאל 

ִדי ִמּיָ ָנַפל  ם  ׁשָ ָלֶסֶגת,  ָאֶתָנה  ָעֵלינּו  ְקָדה  ּפָ ם  ׁשָ
ּוֵביְנַתִים  ם,  ׁשָ לֹו  י  ְחּתִ ִהּנַ ָהַאֲחרֹון,  ֶהָחָלל 

760
סּוֵסיֶהם.  בּו  ִנּתְ ילֹוס  ּפִ ֶאל  ָהָאָכִאים  ַרְסיֹון  ּבּוּפְ דֹות  ִמּשְׂ

ֶנְסטֹור. ָהָיה  ָבִרים  ּגְ ּבַ ָהָרם  ֵאִלים,  ּבָ ָהָרם  הּוא  ֶזאּוס 
ְלַבּדֹו הּוא  ַרק  ָאִכיֶלס,  ַאְך  ֲאִני.  ָהִייִתי  ְך  ּכָ ָאֵכן 

ְמָעתֹו ּדִ יל  ַיּזִ ַוֲאִפּלּו  ג.  ִיְתַעּנֵ ִלּבֹו  אֶֹמץ  ַעל 
ְוא. ָ ְוַלּשׁ ְמֻאָחר  ָבר  ַהּדָ ִיְהֶיה  ֶלה  ַהּכָ ַעּמֹו  ַעל 

765
זֹאת ְלָך  ָאַמר  ׁשֶ ָקר,  ַהּיָ י  ַיְלּדִ ֶזה,  ָהָיה  ֶמנֹוְיְטיֹוס 

ָאָגֶמְמנֹון.  ית  ּבֵ ֶאל  אֹוְתָך  ַלח  ׁשָ ִמְפִתיָאה  ּבֹו  ּיֹום  ּבַ
לֹו. ֵאל  מּות  ּדְ  – ְואֹוִדיֶסאּוס  ֲאִני  ֵנינּו,  ׁשְ ם  ׁשָ ָהִיינּו 

ר. ּבֵ ּדִ ֵאֶליָך  ׁשֶ ל  ּכָ ַמְענּו  ְוׁשָ ֵהיֵטב  ְבנּו  ִהְקׁשַ
ֵדי ּכְ ְלִתְפֶאֶרת,  נּוי  ַהּבָ ְענּו,  ִהּגַ ֶלאּוס  ּפֶ ית  ּבֵ ֶאל 

770
ִדיָבה. ַהּנְ ָהָאֶרץ  ָאָכָיה  ּבְ לֹוֲחִמים  ֶלֱאסֹף 

ֶבר, ַהּגֶ ֶמנֹוְיְטיֹוס  ֶחְבַרת  ּבְ אֹוְתָך  ָמָצאנּו  ם  ְוׁשָ
ֵקן.  ַהּזָ ָהרֹוֵכב  ֶלאּוס,  ּפֶ ְוֵכן  ָאִכיֶלס  ֶכם  ּוְלִצּדְ
ָרִקים ַהּבְ חֹוֵבב  ְלֶזאּוס  ַמֲעֶלה  יׁש  ׁשִ ַהּיָ ָהָיה 

ָזָהב, ּכֹוס  ּוְבָידֹו  ׁשֹור  ַיְרֵכי  צֹוֶלה  ָחֵצר.  ּבֶ ן  ָקְרּבָ

775
ֵניֶכם ּוׁשְ ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהֵאׁש  ַעל  ּבֹוֵהק  ַיִין  נֹוֵסְך 

ָאנּו עֹוד  ּבְ ר,  ׂשָ ּבָ ּבַ ְוטֹוְרִחים  ְלִצּדֹו  ִבים  ִנּצָ
ּוְבָיֵדינּו ִמֵהר  ָאִכיֶלס  ִלְקָראֵתנּו  עֹוְמִדים.  ַתח  ּפֶ ּבַ

ֶבת. ָלׁשֶ ָלנּו  יַע  ִהּצִ ם  ּגַ יתֹו,  ּבֵ ֶאל  ְוֵהִביא  ָאַחז 
ְלאֹוֵרַח. ֶאה  ּיָ ּכַ ָיפֹות  ִנים  ּפָ ֵסֶבר  ּבְ זֹאת  ל  ּכָ
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780
ִצְמאֹוֵננּו, ֶאת  ַבְרנּו  ְוׁשָ ַבְענּו  ּשָׂ ׁשֶ ְלַאַחר  ֲאַזי, 

ָלבֹוא. נּו  ִאּתָ ֵניֶכם  ְ ִמּשׁ י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ ֶכם  ִאּתְ י  ְרּתִ ּבַ ּדִ
ָהָאבֹות. ֲאֵליֶכם  רּו  ְוִדּבְ ַנֲעֵניֶתם,  ֵלב  ֵחֶפץ  ּבְ

לֹו ְוָאַמר  נֹו  ּבְ ָאִכיֶלס  ֶאל  ב  ַהּסָ ֶלאּוס  ּפֶ ר  ּבֵ ּדִ
ְקָרב. ֵדה  ׂשְ ּבִ ם  ּלָ ִמּכֻ ְוטֹוב  ֵעת  ָכל  ּבְ ִלְהיֹות  ִראׁשֹון 

785
ְוָאַמר: ר  ּבֵ ּדִ ֵאֶליָך  ַאְקטֹור  ן  ּבֶ ֶמנֹוְיְטיֹוס  עֹוד  ּבְ

ָך  ּלְ ֶ ִמּשׁ ָרם  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ִיחּוסֹו  ָקר,  ַהּיָ י  'ַיְלּדִ
ּלֹו. ֶ ִמּשׁ ַרּבֹות  נֹוֶתיָך  ׁשְ ַאְך  ֵמאֹוְנָך,  דֹול  ּגָ ְוכֹחֹו 

ְלֵעֶזר. ָבֶריָך  ּדְ לֹו  ְוִיְהיּו  ְנכֹוָחה  ִעּמֹו  ר  ּבֵ ּדַ ן  ּכֵ ַעל 
לֹו.' ְהֶיה  ּתִ ְלתֹוֶעֶלת  ֲעָצְתָך  י  ּכִ ַיַען  ְרּכֹו,  ּדַ ֶאת  ב  ַנּתֵ

790
ְואּוָלם  ָך,  ּבְ ִמּלִ חּו  ּכְ ִנׁשְ ּוְדָבָריו  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

יב. ְקׁשִ ּיַ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ ְלָאִכיֶלס,  ַהּיֹום  זֹאת  ּתֹאַמר  ִאם 
ָהֵאִלים, ַאַחד  ר  ְיַדּבֵ ִלּבֹו  ַעל  אּוַלי  יֹוֵדַע,  ִמי 

ִדיד. ַהּיָ ֲעַצת  ל  ׁשֶ ּה  ֶעְרּכָ הּוא  ַרב  י  ּכִ ָך  ְעּתְ ּדַ ַמע  ְוִיׁשְ
ַעל, ִמּמַ ָאה  ַהּבָ בּוָאה  ִמּנְ ַנְפׁשֹו  ֶנְחֶרֶדת  ִאם  ֲאָבל 

795
הֹוָרתֹו, יֵדי  ּבִ לֹו  ר  ּגֵ ׁשִ ָהָרם  אּוס  ּזֶ ׁשֶ ֵמאֹות  אֹו 

יְרִמידֹוִנים. ַהּמִ ַאר  ׁשְ ָך  ְוִאּתְ ְלִמְצָער,  אֹוְתָך,  ַח  ּלֵ ְיׁשַ
ָנִאים. ַהּדָ ְלֵגיסֹות  אֹור  עֹוד  ְוִתְהֶיה  ר  ֶאְפׁשָ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ָרב, ַלּקְ ּבֹו  ָלֵצאת  ְלָך,  ן  ִיּתֵ ְזִהיר  ַהּמַ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ְוִאם 

ָאִכיֶלס, הּוא  ה  ַאּתָ ִאּלּו  ּכְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִיְטעּו  אּוַלי 

800
ָהִעּמּות ֵבֵעי  ׂשְ ָהָאָכִאים  ּוְבֵני  ָרב,  ַהּקְ ִמן  לּו  ֶיְחּדְ

ַהּלֹוֵחם, ְמנּוַחת  ִהיא  ְקָצָרה  ַוֲאִפּלּו  רּוָחם.  ישיבו 
ֵגַע  ַהּיָ ָהאֹוֵיב  ֶאת  ַלֲהדֹף  ֲעֵליֶכם  ֵיַקל  ְך  ּכָ

ּלֹות." ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ּוִמן  ָאֳהֵלינּו  ין  ִמּבֵ ִעירֹו  ֶאל 
ִקְרּבֹו. ּבְ ֶנֱהַפְך  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ ְוִלּבֹו  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
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805
ִמֵהר, ָאָיקֹוס  ַרע  ִמּזֶ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ְסִפינֹוָתיו  ֶאל 

ָהָרם, אֹוִדיֶסאּוס  ל  ׁשֶ ְסִפינֹוָתיו  ֵני  ּפְ ַעל  ָחְלפֹו  ּבְ ַאְך 
ָהָאָכִאים ְלמֹוָעָצה  ִסים  ּנְ ִמְתּכַ ָהיּו  ּבֹו  קֹום  ַהּמָ
ָהַאְלָמֶות,  ִלְבֵני  ֶזַבח  ֶהן  ּבָ ְלַהְקִריב  מֹות  ּבָ ּובֹו 

ֵאַיְימֹון, ל  ׁשֶ ְזִהיר  ַהּמַ נֹו  ּבְ הּוא  ַגׁש,  ּפָ ילֹוס  ֵאיִריּפִ ֶאת  ם  ׁשָ

810
ְיֵרכֹו.  ֶאת  ַרע  ּקָ ׁשֶ ֵמֵחץ  ְפַצע  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ צֹוֵלַע, 
ּנּו ִמּמֶ נֹוֶטֶפת  ָעה  ַהּזֵ ֵבד,  ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ִמן  ֶנְחַלץ 
חֹר  ָ ַהּשׁ ם  ַהּדָ ר  ְוִנּגַ ּוְכֵתָפיו,  ָניו  ִמּפָ ַמִים  מֹו  ּכְ

ָרִגיל. ּכָ ּוְדרּוִכים  ֵעִרים  יו  חּוׁשָ ַאְך  צּוָעה,  ַהּפְ ִמיֵרכֹו 
ֶמנֹוְיְטיֹוס ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ּבֹו  יט  ִהּבִ ַרֲחִמים  ָמֵלא  ט  ַמּבָ ּבְ

815
לֹו: ר  ּגֵ ׁשִ ָנף  ּכָ ַעל  ָבָריו  ּדְ ֶאת  ָעָליו,  לֹו  ָהָיה  ַצר  י  ּכִ

ָנִאים, ַהּדָ ּוְקִציֵני  ַאּלּוִפים  ַמר,  ּגֹוָרל  י  ֻמּכֵ "ָהּה, 
ּגֹוַרְלֶכם ִנְגַזר  ְוֵרִעים  ָאבֹות  ֵמֶאֶרץ  ַהְרֵחק  י  ּכִ

רֹוָיאִנים.  ַהּטְ ְלֵבי  ּכַ ֶאת  ָבן  ַהּלָ ְרֶכם  ְבׂשַ ּבִ ם  ְלַפּטֵ
ְקרֹונֹוס, ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֲחִביב  ילֹוס,  ֵאיִריּפִ ָנא,  ִלי  ֱאמֹר  ַאְך 

820
רֹד? ִלׂשְ ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ אֹונֹו  מּול  ָאָכִאים  כַֹח  ּבְ ֲהֵיׁש 

ֶבר?" ַהּגֶ ל  ׁשֶ ָרְמחֹו  חֹד  ּבְ ּגֹוָרָלם  ִנְגַזר  ֶות  ַלּמָ אֹו 
ֵלאמֹר: ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֶהָחבּול,  ֲאַזי,  ילֹוס  ֵאיִריּפִ

ָהָאָכִאים, ֵני  ּבְ ֶאת  ָהָרם,  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ עֹוד,  יל  ַיּצִ לֹא  ָבר  "ּדָ
חֹרֹות. ְ ַהּשׁ ִפינֹות  ּסְ ּבַ נּו  ִיּתְ ּגּופֹוֵתיֶהם  ֶאת  ּכָֹחם,  ׁש  ּתַ

825
ְלָחָמה, ּמִ ּבַ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ֵמיַטב  ִעם  ְמנּו  ּנִ ׁשֶ ִמי  י  ּכִ

ת ׁשֶ ִמּקֶ אֹו  ֵמֲחִנית  צּוִעים  ּפְ ׁשֹוְכִבים  ְסִפינֹוֵתינּו  ין  ּבֵ
ְוָגֵדל. הֹוֵלְך  ּכָֹחם  ר  ֲאׁשֶ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִמיֵדי 

חָֹרה, ְ ַהּשׁ ְסִפיָנִתי  ֶאל  ָלבֹוא  ִלי  ֲעזֹר  ָך,  ִמּמְ א  ָאּנָ ַאְך 
ַהּקֹוֵלַח ִמי  ּדָ ֶאת  ּוְרַחץ  ַהֵחץ  ֶאת  ִמיֵרִכי  ץ  ַחּלֵ
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830
ַצע, ַהּפֶ ַעל  ן  ּתֵ א  ָאּנָ א  ַמְרּפֵ ב  ְוֵעׂשֶ ים  ַחּמִ ַמִים  ּבְ

ָאִכיֶלס ָעֶליָך  אֹוְמִרים,  ְך  ּכָ ה,  ּוָ ּצִ ׁשֶ ִפי  ּכְ זֹאת  ה  ֲעׂשֵ
ְנָטאּוִרים. ּקֶ ּבַ דֹול  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ ד,  ִלּמֵ ֵכירֹון  אֹותֹו 
ּוּפֹוַדֵליְריּוס,  ָמָכאֹון  ָהרֹוְפִאים,  ֵני  ִלׁשְ ר  ּוַבֲאׁשֶ

ְוִנְזָקק  ׁשֹוֵכב  אֶֹהל  ּבָ ִני,  ְמֻדּמַ ּכִ ִנְפַצע  ָמָכאֹון 

לוחם. של  בפצעו  מטפל  מרפא  ִלְקלַֹח.”  ּנּו  ִמּמֶ ָחַדל  ם  ְוַהּדָ ָיַבׁש  ַצע  ַהּפֶ ם  “ּגַ
בקירוב. לפנה”ס  החמישית  המאה  תחילת  מאטיקה.  כד  על  איור 

BOOK א ךרכ.indb   521 08/10/2015   13:49:02



איליאדה – כרך א׳
522

835
ֲעַדִין ֶזה  ִני,  ֵ ַהּשׁ ן.  ְמֻיּמָ א  ִלְמַרּפֵ ַעְצמֹו  הּוא 

ּוָמָרה." ה  ָקׁשָ ְטרֹוָיאִנים  ִמְתֶקֶפת  מּול  ֶדה  ּשָׂ ּבַ ב  ִנּצָ
ֶמנֹוְיְטיֹוס: ל  ׁשֶ ָהַעז  נֹו  ּבְ תֹורֹו  ּבְ ר  ְוִדּבֵ ב  ׁשָ ֲאַזי 

ילֹוס? ֵאיִריּפִ ה,  ֲעׂשֶ ּנַ ּוַמה  ְיִביֵאנּו,  ֶזה  ל  ּכָ "ָאָנה 
ֶסר ַהּמֶ ֶאת  א  נֹוׂשֵ ֲאִני  בּוָנה  ַהּתְ ַרב  ָאִכיֶלס  ֶאל 

840
ָהָאָכִאים. ֵמֵגן  ֶרְנָיה,  ּגֶ ִאיׁש  ָיִדי,  ּבְ ָנַתן  ְסטֹור  ּנֶ ׁשֶ

ְכֵאב." ּבִ ר  ִמְתַיּסֵ אן,  ּכָ ְלָך  יַח  ַאּנִ לֹא  זֹאת  ְוִעם 
ְזרֹועֹו  ּבִ ָיסֹות  ַהּגְ רֹוֵעה  ֶאת  ּוַמְחִזיק  ָאַמר,  ְך  ּכָ

ר, ּפַ עֹורֹות  ַנֲערֹו  ַרס  ּפָ ָהאֶֹהל.  ֶאל  אֹותֹו  ֵהִביא 
ַלַהב  ּוְבחֹד  ֲעֵליֶהם  אֹותֹו  יַח  ִהּנִ ְטרֹוְקלֹוס  ּוּפַ

845
ים. ַחּמִ ַמִים  ּבְ ְוָרַחץ  ַהֵחץ  ֶאת  ִמיֵרכֹו  ץ  ִחּלֵ

ּוָמַעְך ק  ּדַ ַעד  ׁש  ּדָ ְוצֹוֵרב,  ַמר  ׁשֶֹרׁש  ָידֹו  ּבְ ָנַטל 
ָהַאְכָזר. ֵאב  ַהּכְ ֶאת  ְך  ּכֵ ׁשִ ְך  ּכָ ְיֵרכֹו,  ַעל  ח  ּוָמׁשַ

ִלְקלַֹח. ּנּו  ִמּמֶ ָחַדל  ם  ְוַהּדָ ָיַבׁש  ַצע  ַהּפֶ ם  ּגַ

��
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ֶהָחבּול ילֹוס  ֵאיִריּפִ ַעל  ֶמנֹוְיְטיֹוס  ל  ׁשֶ ָהַעז  נֹו  ּבְ ְך  ּכָ
ָרב  ַהּקְ ַלַהט  ּבְ ּוֵביְנַתִים  ָאֳהלֹו.  ּבְ יַח  ּגִ ִהׁשְ

רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ֲהמֹון  ּבַ ָהַאְרִגיִבים  דּוֵדי  ּגְ ָלֲחמּו 
ֵמָעָליו ְוַהחֹוָמה  ַהֲחִפיר  ּנּו  ֵהּגַ לֹא  ְואּוָלם 

5
ֲחִפיר. ֶפת  ֻמּקֶ ִפינֹות,  ַלּסְ ָמֵגן  ֵהִקימּו  ָנִאים  ּדָ ׁשֶ

ָיֵגּנּו  ְלַמַען  ה  ֶהָקטֹוְמּבָ ָלֵאִלים  ֶהֱעלּו  לֹא  ַאְך 
ָהַרב.  ְלקֹוַח  ַהּמַ ְוַעל  ּלֹות  ַהּקַ ָהֳאִנּיֹות  ַעל 

ַאְלָמֶות ֵני  ּבְ ְרצֹון  ֵחֶרף  ַהחֹוָמה  ֵאפֹוא  ִנְבְנָתה 
ַלֲעמֹד. ּתּוַכל  לֹא  ְוֵאיָתן  ְקָצִרים  ָיֶמיָה  ן  ּכֵ ְוַעל 

10
ְוזֹוֵעם מֹוִסיף  ְוָאִכיֶלס  ָהַעז  ֶהְקטֹור  ַחי  עֹוד  ל  ּכָ

ֶלְך ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ צּוָרה  ַהּבְ ְרָיה  ַהּקִ ָחְרָבה  לֹא 
ֵהִקימּו. ָאָכִאים  ׁשֶ ַהחֹוָמה  ּה  ּנָ ּכַ ַעל  ְוָעְמָדה 

ָרבֹות, ּקְ ּבַ לּו  ִיּפְ ָחָלל  ֵלב  י  ַעּזֵ ְטרֹוָיאִנים  ְלֵעת  ַאְך 
– ְרדּו  ִיׂשְ ים  ַחּיִ ׁשֶ ּוֵמֶהם  ים,  ַרּבִ ַאְרִגיִבים  ְוָימּותּו 

15
– ָרבֹות  ַהּקְ ִלְפרֹץ  ֶהָעׂשֹור  ַנת  ׁשְ ּבִ ִריָאמֹוס  ּפְ ֶקֶרת  ְנפֹל  ּבִ

ם, ְלִלּבָ ַהְיָקָרה  ָאבֹות  ֶאֶרץ  ֶאל  ַיְפִליגּו 
ַיַחד  אֶֹמר  ְמרּו  ּגָ ְוָאּפֹולֹו  ּפֹוֵסידֹון  ָאז  ַרק 

ִאיָדה, ֵמַהר  ם  ַלּיָ ֹוְטִפים  ַהּשׁ ָחִלים  ַהּנְ ל  ּכָ ֵמיֵמי  ֶאת 
ְיסֹוד. ַעד  ָצּה  ּוְלַנּתְ ַהחֹוָמה  ְלִכּוּון  ְלַהּטֹות 

20
ְורֹוְדיֹוס ָקֶרסֹוס  ֶאת  ָטּפֹורֹוס,  ֶהּפְ ְוֶאת  ֶרסֹוס  ֶאת  ְך  ּכָ

ָהֱאלִֹהי, ְסָקַמְנֶדר  ְוֶאת  ֵאיֶסּפֹוס  ֶרִניקֹוס,  ּגְ ֶאת 
ְספֹר ְלֵאִין  ּוְקָסדֹות  עֹור  י  ָמִגּנֵ ְלחֹופֹו   – ִסימֹוִאיס  ֶאת 

ְלֶמֱחָצה. ֵאִלים  ְבֵטי  ׁשִ ִעם  ָהר  ַהּנָ חֹוַלת  ּבְ ָצְנחּו 
ֶאָחד, ְלֶזֶרם  ָאּפֹולֹו  ה  ִהּטָ ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ֶטף  ׁשֶ ֶאת 
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25
ֶזאּוס ְוַגם  ּבּול,  ַהּמַ ָהַלם  חֹוָמה  ּבַ ָיִמים  ָעה  ְוִתׁשְ

יַע. ְלַהְטּבִ אֹוָתּה  ם  ּיָ ּבַ ֹוְטִפים,  ַהּשׁ ָמיו  ׁשָ ּגְ ֶאת  ִהְמִטיר 
ָיָדיו ּבְ ים  ֻחּדִ ַלת  ּתְ ִקְלׁשֹון  ַעְצמֹו,  ָהָאֶרץ  ּוְמַטְלֵטל 

ִליְך ַמׁשְ ָוֶאֶבן  ֵעץ  ם  ַלּיָ ַהֶהֶרס,  ְמֶלאֶכת  ַעל  ַח  ִנּצֵ
ּכֹוְננּו.  ָעָמל  רֹב  ּבְ ָאָכִאים  ׁשֶ ַהחֹוָמה  ֵמֶחְלֵקי 

30
ַהּסֹוֵאן, ֶהֶלְסּפֹוְנט  דֹות  ּגְ ֶאת  ְלִמיׁשֹור  ם  ְוׂשָ ב  ׁשָ ְוָכְך 

חֹולֹות  ּבְ ה  ְוִכּסָ ְוָחַזר  ַהחֹוָמה  ָחְרָבה  ׁשֶ ּוְלַאַחר 
ָחִלים ַהּנְ ֲערּוֵצי  ֶאת  ה  ִהּטָ ב,  ׁשָ ַהחֹוִפים,  ֶמְרֲחֵבי  ֶאת 

ִחים. ַהּצָ ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  הֹוִליכּו  קֶֹדם  ּבֹו  ַואי  ּתְ ּבַ
ַלֲעׂשֹות. ֵעת  בֹוא  ּבְ ְוָאּפֹולֹו  ּפֹוֵסידֹון  ָאְמרּו  זֹאת 

35
יאֹו. ׂשִ ּבְ ָרב  ַהּקְ ְסאֹון  ִהְתַנֵהל  ַלחֹוָמה  ָסִביב  ה  ַעּתָ ַאְך 

ְוָקְרסּו, צּודֹות  ַהּמְ ְצִריֵחי  ּבִ ָהֵעִצים  קֹורֹות  ֶנֶאְנקּו 
ְרעּו  ּכָ ְוֵאּלּו  ֶזאּוס,  ָהַאְרִגיִבים  ֵגיסֹות  ּבְ ִהְצִליף 

ָנִסים ַהּקַֹער,  ְסִפינֹות  ל  ׁשֶ ן  ְלִצּדָ ָהמֹון  ּבֶ ְלכּוִדים 
תֹו.  ִחּתָ יל  ּפִ ַהּמַ ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ טּוָיה  ַהּנְ ְזרֹועֹו  ֵמֵאיַמת 

40
ְמַעְרּבֶֹלת. סּוַפת  ּכְ מֹותֹו  ּכְ ָלַחם,  ּמּקֶֹדם  ּכְ ְוֶזה 

ִדים ַצּיָ ַוֲחבּוַרת  ַצִיד  ְלֵבי  ּכַ ֲעַדת  ֶקֶרב  ּבְ ְך  ּכָ
אֹונֹו, ֶצף  ׁשֶ ּבְ ּבֹוֵטַח  ַאְרֵיה,  אֹו  ר  ּבַ ֲחִזיר  ֵער  ִמְסּתַ

ֶנְחֶרֶצת ֶבת,  ְתַיּצֶ ַהּמִ צּוָרה  ּבְ ִדים  ַצּיָ חֹוַמת  ַעל 
ּבֹו  ִליָכה  ַמׁשְ ּוִביֵדיֶהם  ִנים,  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ֶגד  ִמּנֶ

45
ֶאה ַהּגֵ ָהֲאִרי  ַאְך  ֶהֶרף.  ְללֹא  ֲחִניתֹות  ֵחי  ַמּטְ

ְלמֹותֹו. ִביא  ּתָ בּוָרתֹו  ּגְ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָנס  ְולֹא  ֶנְחָרד  לֹא 
ָהאֹוֵיב ׁשּוַרת  ֶאת  ִלְפרֹץ  ׁש  ּוְמַבּקֵ ָאחֹור  ַסב  ָוׁשּוב  ׁשּוב 

ָפָניו. ִמּלְ ָהָאָדם  חֹוַמת  ּוְנסֹוָגה  ֵער,  ּוִמְסּתַ ב  ׁשָ
ֵמֵרָעיו ׁשּורֹות  ּבְ ְודֹוֵחק  ֵער  ִמְסּתַ ָקם,  ֶהְקטֹור  ְך  ּכָ
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50
ַהּסּוִסים  עּו  ִנְרּתְ ַאְך  ֵגן.  ַהּמָ ָעַלת  ּתְ ֶאת  ַלְחצֹות 

ָמגֹור ּבְ נֹוֲעִרים  ֶניָה,  ּפָ ַעל  ֵמֲעבֹר  ִריִזים  ַהּזְ
ָהָרָחב. ַהֲחִפיר  ֶהם  ּבָ ֲחָרָדה  עֹוֵרר  י  ּכִ ָרם,  ּוְבקֹול 

ֶרֶגל,  ּבָ ּבֹו  ְלטֹוֵפף  ְולֹא  ֵמָעָליו  ק  ְלַזּנֵ ָיְכלּו  לֹא 
ֲחרּוצֹות, ְיֵתדֹות  ִנְנֲעצּו  לּול  ַהּתָ ְלִסּפֹו  ן  ּכֵ ׁשֶ

55
ְנעּוצֹות, ְיֵתדֹות  עֹוד  ָעמֹק  ּוְבתֹוכֹו  ֲעָבָריו  ֵני  ְ ִמּשׁ

ָהָאָכִאים,  ֵני  ּבְ ִהְתִקינּו  ֶרת  ְמֻבּצֶ ָגֵדר  ּכְ אֹוָתן 
ַהּתֹוֵקף. ֵני  ִמּפְ ֲעֵליֶהם  ְלָהֵגן  ּוְדחּוָסה  את  ִנּשֵׂ
ּה, ּבָ ַלֲעבֹר  כֹחֹו  ּבְ ָהָיה  לֹא  ָרתּום  ְלֶרֶכב  סּוס 

ַהֲחִפיר. ֵני  ּפְ ַעל  ַלֲעבֹר  ְלהּוִטים  ָהַרְגִלים  ָהיּו  ַאְך 

60
לֹו: ָאַמר  ֶהְקטֹור,  ֶאל  ָקַרב  ּפֹוִליָדַמס  ֲאַזי 

ִריֵתנּו, ּבְ ּוְבֵני  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַאּלּוֵפי  ָהָרם,  "ֶהְקטֹור 
ִלְנהֹג ָהֶרֶגל  י  ַקּלֵ סּוֵסינּו  ֶאת  ה  ְנַנּסֶ ְוא  ָ ַלּשׁ ַאְך 

ּבֹו ְנעּוצֹות  י  ּכִ ְלָעְברֹו  ר  ֶאְפׁשָ לֹא  ַהֲחִפיר.  ֵני  ּפְ ַעל 
ֶבת. ִנּצֶ ָהָאָכִאים  חֹוַמת  ּוְלִצּדֹו  ֲחרּוצֹות  ְיֵתדֹות 

65
ָלֵצאת, ֶרֶכב  ּבָ ִלְקָרב  לֹא  ה,  ַמּטָ ִמּלְ ְלָעְברֹו  ן  ִנּתָ לֹא 

יר. ְלַמְכּבִ ֵבדֹות  ּכְ ֲאֵבדֹות  ְוִנְסּבֹל  קֹום  ַהּמָ ַצר  י  ּכִ
רֹום, ִמּמָ ְרָעָמיו  ר  ּגֵ ַהְמׁשַ ֶזאּוס  ְרצֹון  ּבִ ֵיׁש  ִאם  ַאְך 

ְלַהְכִרית, אֹוְיֵביֶהם  ְוֶאת  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַיד  ּבְ ַע  ְלַסּיֵ
ד ִמּיָ ּפֹה  לּו  ּפְ ּיִ ׁשֶ ְוטֹוב  ּבֹו,  ַמח  ֶאׂשְ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ֶזה 

70
ִחים. ּכָ ִנׁשְ ב  ּוִמּלֵ ַהְרֵחק  ַאְרָצם  ֵמַאְרגֹוס,  ָהָאָכִאים 

ַיַהְדפּו  רֹוְדֵפיֶהם  ְוֶאת  ָאחֹור  ִיּסֹּבּו  ִאם  ַאְך 
ִיְדֲחקּו, ַהֲחִפיר  ֶאל  ְואֹוָתנּו  ִפינֹות,  ַהּסְ ֵמִעם 

לַֹח ִלׁשְ ְוָהִעיָרה  ץ  ְלַחּלֵ נּוַכל  לֹא  ר  ְלּדָ ּבַ ם  ּגַ ֲאַזי 
ָהָאָכִאים. ד  ִמּיַ בּוָסֵתנּו  ּתְ ׂשֹוַרת  ּבְ ֶאת  ְלָהִביא  ֵדי  ּכְ
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75
ָבַרי, ִמּדְ עֹוֶלה  ּכָ ַוֲעׂשּו  יבּו  ְוַהְקׁשִ ֵאפֹוא  קּומּו 
ַהֲחִפיר ַפת  ׂשְ ַעל  סּוֵסינּו  ּבְ ִבים  ָהַרּכָ ַיְחִזיקּו 

ֲערּוִכים ֵנֵצא  ְוַרְגִלי  ַנְחּגֹר  ֵקינּו  ְנׁשָ ְוָאנּו 
ָהָאָכִאים ּגֹוַרל  ִאם  ֲאַזי  ָהָרם.  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ְצָעָדיו  ּבִ

ָפֵנינּו." ּבְ ַלֲעמֹד  יּוְכלּו  לֹא   – ִנְגַזר  ֶות  ַלּמָ ָאֵכן 

80
ָרצֹון. ּבְ אֹוָתּה  ל  ִקּבֵ ְוֶהְקטֹור  ּפֹוִליָדַמס,  ֲעַצת  זֹו 

ָלָאֶרץ ָהֶרֶכב  ִמן  ק  ִזּנֵ ִצּיּודֹו  ְמלֹוא  ּבִ ָאז  אֹו 
ִרְכּבֹו. ּבְ נֹוַתר  לֹא  ִאיׁש  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ַאר  ׁשְ ְוָכמֹוהּו 

ָהָרם. ְלֶהְקטֹור  דֹוֶמה  ּבְ ָהָאֶרץ  ֶאל  קּו  ִזּנְ ַהּכֹל  י  ּכִ
ְבּתֹו,  ֶמְרּכַ ְלֶנַהג  ֻקּדֹוָתיו  ּפְ ק  ּוְמַחּלֵ ְמָפֵרט  ִאיׁש  ִאיׁש 

85
אּות. ּיָ ּכַ סּוֵסיֶהם  ַלֲערְֹך  ַהֲחִפיר  ַפת  ִלׂשְ יַצד  ּכֵ
ה, ָ ֲחִמּשׁ ִלְגדּוִדים  ֶנְחְלקּו  ַעְצָמם  ַהַחִיל  ּוְבֵני 

ָיסֹות, ַהּגְ רֹאׁש  ּבְ וֶהְקטֹור  יא,  ְצּבִ ַהּמַ דּוד  ּגְ ל  ּכָ ֲחִזית  ּבַ
ַחת. ִלְבִלי  ֶהָעׂשּוי  ֶבר  ַהּגֶ ּפֹוִליָדַמס,  ְלִצּדֹו 
ְוָלהּוט ֵלב  יץ  ַאּמִ ֶזה,  ָהָיה  ְוָעצּום  ַרב  ִיס  ּגַ

90
ְלַהְחִריב. ַהחֹוָמה  ְוֶאת  ִלְלחֹם  ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ּבִ

ֶהְקטֹור  יו  ְחּתָ ּתַ ִאיר  ִהׁשְ י  ּכִ י,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ָהָיה  ִרּיֹוֶנס  ְוֶקּבְ
עֹז. ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ַהּנֹוֵפל  ַחִיל  ן  ּבֶ ְוסּוָסיו  ִרְכּבֹו  ִעם 

ְוַאְלָקתֹואֹוס, ָאֶגנֹור  ִריס,  ּפָ ְקדּו  ּפָ א  ַהּבָ דּוד  ַהּגְ ַעל 
ָהֵאִלים, מּות  ּדְ ן  ּבֶ יפֹוּבֹוס  ּדֵ ִעם  י  ִליׁשִ ְ ַהׁשּ ַעל  ֶהֶלנֹוס 

95
ַחִיל, ן  ּבֶ ַאְסיֹוס  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ם  ְוִעּמָ ֵניֶהם  ׁשְ ִריָאמֹוס  ּפְ ֵני  ּבְ

ָהָרִמים סּוָסיו  אּוהּו  ְנׂשָ ר  ֲאׁשֶ ִהיְרָטקֹוס  ן  ּבֶ ַאְסיֹוס 
ָהר. ַהּנָ ֶסֶלִאיס  ֶאת  צֹוְלִחים  ה,  ֵהּנָ ַעד  ה  ֵמָאִריְסּבֶ

ַאְנִכיֶסס, ל  ׁשֶ ָהאֹון  ַרב  נֹו  ּבְ ָהְרִביִעי  דּוד  ַהּגְ ַעל  ד  ּקֵ ּפִ
ַנִים,  ְ ַהּשׁ ַאְנֶטנֹור,  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ִעּמֹו  ְוַיַחד  ַאְיֵנַאס, 
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100
ָרב. ַהּקְ ְמֶלאֶכת  ּבִ ָיָצא  ָמם  ׁשְ ְוַאְרֶכלֹוכֹוס,  ָאָקַמס 

דֹון, ַסְרּפֶ ד  ּקֵ ּפִ ה  ִהּלָ ּתְ י  ַרּבֵ ִרית  ּבְ ֵני  ּבְ ֶחֶבר  ַעל 
ָהַעז. יֹוס  ּוְבַאְסֶטרֹוּפָ ַחר  ּבָ ְגָלאּוקֹוס  ּבִ ּוְלִצּדֹו 

מֹוֶהם ּכְ עֹוד  ֵאין  ׁשֶ ָסַבר  י  ּכִ ַיַען  ֵניֶהם  ׁשְ ּבִ ַחר  ּבָ
ַחִיל. ִלְבֵני  ְוִראׁשֹון  רֹאׁש  הּוא  ֲהֵרי  ׁשֶ ַבּדֹו,  ִמּלְ ִלְגבּוָרה 

105
ר,  ַהּפַ עֹור  י  ָמִגּנֵ ֶאת  ַיַחד  ּבְ ִהְסִמיכּו  ׁשֶ ה  ַעּתָ

ָנִאים  ַהּדָ ֶאת  ׁשֶ ִתְקָוה  ּבְ ְלהּוִטים,  ָרב  ַלּקְ ָעטּו 
ְמֵהָרה.  ּבִ טּו  ִיְפׁשְ חֹרֹות  ְ ַהּשׁ ִפינֹות  ַהּסְ ְוַעל  ָיִביסּו 

ֵלב,  י  ַעּזֵ ִריָתם  ּבְ ִני  ּבְ ם  ְוִעּמָ רֹוָיאִנים  ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ָהיּו 
ּפֹוִליָדַמס. ֲעַצת  ַאַחר  ְלׁשֹוָנּה  ּכִ א  ְלַמּלֵ ְנכֹוִנים 

110
ֵנאֹות לֹא  ים,  ָהַעּמִ ל  מֹוׁשֵ ִהיְרָטקֹוס  ן  ּבֶ ַאְסיֹוס  ְוַרק 

ב. ָהַרּכָ ִלים,  ַהּכֵ א  נֹוׂשֵ יֵדי  ּבִ יַח  ְלַהּנִ סּוָסיו  ֶאת 
ּלֹות, ַהּקַ ִפינֹות  ַלּסְ ּדֹוֵהר  ַעְצמֹו,  ּבְ ֲעֵליֶהם  ַמר  ׁשָ

ָכיו, ּוְבַרּמָ ִרְכּבֹו  ּבְ ִמְבָטחֹו  ם  ַהּשָׂ ֻאְמָלל  ִסיל  ּכְ
ֶהָרה, ָעָליו  ְזָרה  ּגָ ֶבר,  ֶ ַהּשׁ ִמן  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ט  ְיַמּלֵ לֹא 

115
ֶבת. ֶ ְמַנּשׁ ה  ַקּלָ רּוַח  ּה  ּבָ ָיׁשּוב,  ְלִאיְליֹון  עֹוד  ְולֹא 
ְזרֹועֹוֶתיָה ין  ּבֵ ֶאל  ֶאְסֶפּנּו  ּתֶ חָֹרה  ׁשְ מֹוְיָרה  ֶטֶרם  ּבְ
אּוַקְליֹון. ּדֶ ל  ׁשֶ א  ַהּגֵ נֹו  ּבְ ִאידֹוֶמֶנאּוס,  רַֹמח  ּבְ זֹאת 

ָהָאָכִאים ה  ַעּתָ ֶזה  ם  ְלׁשָ ַאְסיֹוס,  ָרַכב  ִפינֹות  ַהּסְ מֹאל  ִלׂשְ
ם. ְוִרְכּבָ סּוֵסיֶהם  ַעל  יׁשֹור,  ּמִ ּבַ ָרב  ַהּקְ ִמן  ָחְזרּו 

 120
ם ׁשָ ָמָצא  לֹא  ְוִרְכּבֹו.  סּוָסיו  ֶאת  ָנַהג  ּבֹו  ַואי  ַהּתְ ֶזה 

ָעִרים. ְ ַהּשׁ ַעל  ִריַח  ּבְ מֹוט  ְולֹא  ָסגּור  ַתח  ּפֶ לֹא 
ְלִמְקֶרה ָרָחב,  תּוַח  ּפָ ָהָאָכִאים  ָעָליו  ְמרּו  ׁשָ י  ּכִ

ִפינֹות. ַהּסְ ַאַחת  ֶאל  ַלְחזֹר  ׁש  ְיַבּקֵ ָרב  ַהּקְ ִמן  ס  וַהּנָ
ַהַחִיל, ֵני  ּבְ ְוַאֲחָריו  א  ַהּגֵ ַאְסיֹוס  ָרַכב  ם  ְלׁשָ
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125
ָהָאָכִאים, ֵני  ּבְ פּו  ּגְ ּנִ ׁשֶ ּמּו  ּדִ י  ּכִ ָרם  קֹול  ּבְ זֹוֲעִקים 
חֹרֹות. ְ ַהּשׁ ִפינֹות  ַלּסְ ְלָהְדָפם  ֲעֵליֶהם  ה  ִיְקׁשֶ ְולֹא 

ֶנֶפׁש, י  ַעּזֵ לֹוֲחִמים  ֵני  ׁשְ ְגׁשּו  ּפָ ַער  ַ ּשׁ ּבַ ׁשֹוִטים!  הֹו, 
ָהרַֹמח. ְמֶלאֶכת  ּבִ ֻמְבָחִרים  ַמֲעָלה,  ָרֵמי  יִתים  ַלּפִ

ָהאֹוִנים. ַרב  ּפֹוִליּפֹוְיֶטס  יִריתֹואֹוס,  ּפֵ ן  ּבֶ ֵמֶהם  ֶאָחד 

 130
ָהַאְכָזר. ָאֶרס  ּכְ מֹוהּו  ּכָ ִני,  ֵ ַהּשׁ ָהָיה  ֶלאֹוְנֶטאּוס 

ָהָרם  ַער  ַ ַהּשׁ ֶפַתח  ּבְ ָהֵכן  ַנִים  ְ ַהּשׁ ָעְמדּו 
ַמִים, ָ ַלּשׁ ַעְלָוָתם  ִאים  ַהּנֹוׂשְ ָהר  ּבָ ַאּלֹוִנים  ֵני  ׁשְ מֹו  ּכְ

ְך, ִנּתָ ם  ְוֶגׁשֶ ַסַער  מּול  יֹומֹו  ּבְ יֹום  י  ִמּדֵ ִבים  ִנּצָ
ְלֶמְרָחק. ִטים  ְ ּשׁ ּוִמְתּפַ ים  ֲעֻמּקִ יֶהם  ְרׁשֵ ׁשָ י  ּכִ ַיַען 

135
ְזרֹועֹוֵתיֶהם,  ַנַחת  ּבְ ּבֹוְטִחים  ַנִים,  ְ ַהּשׁ ָעְמדּו  ְך  ּכָ

ֲעֵליֶהם. ָהָעט  ָהָרם  ַאְסיֹוס  מּול  ַחת  ְללֹא  ְנכֹוִנים 
ִצּנֹוֵתיֶהם ֶאת  ֵהִניפּו  ְזָעָקה  קֹול  ּבְ ֶתר  ַהּיֶ

ַהחֹוָמה, ּצּוֵרי  ּבִ ֶאת  ְוָתְקפּו  עֹור,  ּבְ ָהְרבּודֹות 
אֹוֶרְסֶטס ֶמנֹוס,  ִאּיָ  – ִצים  ִמְתַקּבְ יָאיו  ּוַמְצּבִ ַאְסיֹוס  ְסִביב 

140
ְותֹואֹון. אֹוְינֹוָמאֹוס  ְוֵכן  ַאְסיֹוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  ָאַדְמס 

ָהָאָכִאים, ֵני  ּבְ ֶאת  ְלעֹוֵרר  יִתים  ּפִ ַהּלַ ׁשּו  ּקְ ּבִ ה  ַעּתָ
ֵעת ֲאָבל  ְסִפינֹוֵתיֶהם,  ַעל  ְלָהֵגן  ׁשֹוק,  ִמְצַחת  ְיֵפי 
ַהּכֶֹתל, ֶאת  ּתֹוְקִפים  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶאת  ָראּו  ָנִאים  ַהּדָ

ָרב. ַהּקְ ִמן  ְיֵדיֶהם  כּו  ּוָמׁשְ ם  ִקְרּבָ ּבְ ָעְלָתה  ְזָעָקה 

145
ִמְלָחָמה. יִבים  ְמׁשִ ַער,  ַ ַהּשׁ ִמן  ְרצּו  ּפָ ַנִים  ְ ַהּשׁ ַאְך 

ָהִרים ּבֶ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֶרא  ּפֶ ֲחִזיֵרי  ֵני  ׁשְ ּכִ מֹוֶהם  ּכְ
ְותֹוֶקֶפת, ָלֶהם  יָנה  ַמְמּתִ ּוְכָלִבים  ִדים  ַצּיָ ֲעַדת 

ַער,  ַהּיַ סֶֹבְך  ֶאת  רֹוְמִסים  ֵמֲאַגף,  ּפֹוְרִצים  ַנִים  ְ ְוַהּשׁ
ְוצֹוֵרם, ַחד  ְצִליל  ּבִ עֹוִלים  יִבים  ַהּנִ ִחיַקת  ׁשְ ְוקֹולֹות 
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150
ָמָתם. ִנׁשְ ּומֹוִציא  ֶהם  ּבָ ּפֹוֵגַע  הּו  ִמיׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ַעד 

ּגּוָפם, ַעל  ָהָאָרד  ְריֹות  ִ ִמּשׁ ָעָלה  ׁשֶ ִליל  ַהּצְ ָהָיה  ֶזה 
ר, ְוַהּמַ ֵבד  ַהּכָ ָרב  ּקְ ּבַ ַהֲחִנית  י  ֻחּדֵ ּבְ ּכֹות  ַהּמֻ
ַעל ִמּמַ ּוְבֵרֵעיֶהם  כָֹחם  ּבְ ּבֹוְטִחים  ַנִים  ְ ְוַהּשׁ

דֹולֹות ּגְ ֶסַלע  ַאְבֵני  ְמַטר  ַמְעָלה  ִמּלְ ִליִכים  ׁשְ ַהּמַ

155
ָאֳהֵליֶהם ַעל  ים  ְמִגּנִ ְבָצר,  ַהּמִ ֵמחֹוַמת  ְרקּו  ּפָ ׁשֶ

ָלָאֶרץ  ֶאֶבן  י  ּגּוׁשֵ ָצְנחּו  ִפינֹות.  ַהּסְ ְוַעל  ַעְצָמם  ַעל 
קֹוֵדר ֵמָרִקיַע  צֹוְנִחים  רּוַח,  ּבָ ֶלג  ֶ ַהּשׁ ִתיֵתי  ּפְ מֹו  ּכְ

ה.  ַהּפֹוִרּיָ ָהָאֶרץ  ַעל  ָהמֹון  ּבֶ ְוֶנֱאָסִפים 
ִליִעים ַהּקְ ְרחּו  ּפָ ָהָאָכִאים  ְלֵבין  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ין  ּבֵ ְך  ּכָ

160
ָהֵרַחִים, ַאְבֵני  ּכְ מֹוָתם  ּכְ ָלִעים,  ַהּסְ ְמַטר  ַחת  ּתַ

ָעמּום.  ֶנֶפץ  קֹול  ִהְדֵהד  ְוַהּקֹוַבע  ֵגן  ַהּמָ ּוִמן 
ִהיְרָטקֹוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַאְסיֹוס  י  ִמּפִ ְנִהי  קֹול  ָעָלה  ֲאַזי 

ָהֻאְמָלל: ְוָקָרא  ְיֵרָכיו  ַעל  ּפֹוָתיו  ּכַ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ָהַלם 
ָהֵעיַנִים!? ֲאִחיַזת  ְבָקה  ּדָ ָך  ּבְ ם  ּגַ ָהָאב,  "ֶזאּוס 

165
ַלֲעמֹד יּוְכלּו  ָהָאָכִאים  ּלֹוֲחֵמי  ׁשֶ י  ְבּתִ ָחׁשַ לֹא 

טּוָיה.  ַהּנְ ּוְזרֹוֵענּו  ָהַרב  ּכֵֹחנּו  מּול  ִעּמּות  ּבָ
בֹוִרים ּדְ ַלַהק  אֹו  ְזִריזֹות  ְצָרעֹות  ל  ׁשֶ ְנִחיל  ּכִ ֵהם  ה  ְוִהּנֵ

ָהִרים, ּבֶ ע  ְמֻסּלָ ִביל  ׁשְ ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו  ן  ִקּנָ ֶאת  ַהּבֹונֹות 
ָעָליו ַחְמָנה  ּלָ ּתִ י  ּכִ ָנה  ְנטֹׁשְ ּתִ לֹא  ָהֵריק  ן  ַהּקֵ ֶאת 

170
ִלְמחֹוָתן. ֶהָחֵפץ  ּתֹוֵקף  מּול  ֱאָצִאים  ַהּצֶ ְלַמַען 

ַעת ַהּדַ ַעל  ַיֲעלּו  לֹא  ָלל  ּכְ ָלֶסֶגת  יִתים,  הַלּפִ ֵני  ׁשְ ְך  ּכָ
ֶדה." ּשָׂ ּבַ ָחָלל  לּו  ִיּפְ אֹו  אֹוֵיב  ּבָ ִיְקְטלּו  ר  ֲאׁשֶ ַעד 
ָידֹו, ּבְ ָעָלה  לֹא  ְואּוָלם  ֶזאּוס  ֵאֶצל  ל  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ְך  ּכָ

ִלְקׁשֹר. ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ְלרֹאׁשֹו  ה  ִהּלָ ּתְ ַמר  ּגָ ָהֵאל  י  ּכִ
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175
ָעִרים. ׁשְ עֹוד  ּבְ ֶזה  מּול  ֶזה  ָיסֹות  ַהּגְ ָלֲחמּו  ה  ַעּתָ

י. ֵאיֶנּנִ ַאְלָמֶות  ן  ּבֶ ֵהן   – ִמּכִֹחי  ִנְגָרע  זֹאת  ְלָתֵאר 
ָסִביב, ָהֶאֶבן  חֹוַמת  ּבְ ְרצּו  ּפָ אֹוֶכֶלת  ֵאׁש  ַלֲהבֹות 

מּוָטל ִפינֹות  ַהּסְ ַעל  י  ּכִ ָהַאְרִגיִבים,  נֹוָאׁשֹות  ָלֲחמּו 
ַעְצָמם ַעל  ְטלּו  ּנָ ׁשֶ ָהֵאִלים  ְוָכל  ְלָהֵגן.  ֲעֵליֶהם 

180
ֶנֱעַכר.  ם  ִלּבָ ם  ּגַ ַע,  ְלַסּיֵ ָרב  ּקְ ּבַ ָנִאים  ַלּדָ

ָהַאְכָזר. ָרב  ּקְ ּבַ יִתים  ּפִ ַהּלַ ֵחם  ְלִהּלָ יכּו  ִהְמׁשִ ַאְך 
יִריתֹואֹוס,  ּפֵ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  ָהַעז,  ּפֹוִליּפֹוְיֶטס  ְוָהַלם 

ָרְמחֹו. חֹד  ּבְ ָפּה  ּסְ ׁשִ ָמסֹוס,  ּדָ ל  ׁשֶ ָהָאָרד  ת  ַקְסּדַ ּבְ
ָהַעז, ָהרַֹמח  חֹד  ַהְלמּות  ּבְ ה  ְסּדָ ַהּקַ ֲאַרד  ָעַמד  לֹא 

185
ַלׁש,  ּפָ ַהב  ַהּלַ ּוְבתֹוָכּה  ב  ִנּקֵ ְלּגֶֹלת  ַהּגֻ ַעְצמֹות  ֶאת 

אֹוְיבֹו. ֶאת  ָקַטל  ְך  ּכָ ֵעֶבר.  ְלָכל  ז  ִנּתַ ְוַהּמַֹח 
אֹוְרֶמנֹוס, ְוֶאת  ילֹון  ּפִ ֶאת  ְוָקַטל  יְך  ִהְמׁשִ ַאֲחָריו 

ֲחגֹורֹו,  ַאְבֵנט  ַעל  ה  ִהּכָ ָאֶרס  ַרע  ִמּזֶ ֶלאֹוְנֶטאּוס  ֶאת 
ֶבר, ַהּגֶ ַאְנִטיָמכֹוס  ן  ּבֶ ָקַטל,  ִהיּפֹוָמכֹוס  ֶאת  ַאֲחָריו 

190
ּוָפַרץ ָדן,  ִמּנָ ה  ַהַחּדָ ַחְרּבֹו  ֶאת  ַלף  ׁשָ ַוֲאַזי 

ף, ּסֵ ְוׁשִ ָהַלם  רֹוב  ּוִמּקָ ָרב,  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ
ן. ַרְקּדָ ַאּפְ ָקַרס  ָלָאֶרץ  ֶזה  ה.  ִחּלָ ּתְ ַאְנִטיָפֶטס  ּבְ
ַח, ּטֵ ׁשִ אֹוֶרְסֶטס  ֶאת  ַהּטֹוָבה  ְרַקע  ַלּקַ ַאֲחָריו 

ּתֹורֹו. יַע  ִהּגִ ֶאָחד  ל  ּכָ ֶמנֹוס,  ִאּיָ ְוֶאת  ֶמנֹון  ֶאת 

195
ַהֲחָלִלים, ל  ׁשֶ ַהּבֹוֵהק  ָקם  ִנׁשְ ֶאת  ּפֹוְרִקים  ֵהם  ּוְבעֹוד 

– ּוּפֹוִליָדַמס  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ה  ִלְפֻקּדָ ר  ַהּסָ ַהַחִיל 
ְוָלהּוט ְלָהב  ְמׁשֻ נֹוָעז,  ַחת,  ִלְבִלי  ֶהָעׂשּוי  ַרב  ִיס  ּגַ

– ִפינֹות   ּסְ ּבַ ֵאׁש  לַֹח  ְוִלׁשְ ְלַקְרֵקר  ַהחֹוָמה  ֶאת 
ֲעׂשֹות. ּלַ ּוַמה  ֵאיְך  ּתֹוֶהה  ַהֲחִפיר,  ַפת  ִלׂשְ עֹוד  ָעַמד 

BOOK א ךרכ.indb   532 08/10/2015   13:49:03



533
ספר י״ב

200
ְלֵעיֵניֶהם. ִנְגָלה  עֹוף  ְסעּו,  ּפָ ָקִדיָמה  ֶטֶרם  ּבְ י  ּכִ
ָיסֹות ַלּגְ מֹאל  ִמּשְׂ רֹום  ּמָ ּבַ ס  ַהּטָ ֶזה,  ָהָיה  ר  ֶנׁשֶ

ֲעָנִקי, ָמן  ַאְרּגָ ְנַחׁש  ְטָפָריו  י  ֻחּדֵ ּבְ ְולֹוֵפת 
ְלָאחֹור  ּגּופֹו  ֶאת  ל  ְמַפּתֵ ם,  ְונֹוׁשֵ ַחי  ֲעַדִין 
ָחֵזהּו ּבְ ר  ַהְיׁשֵ ַזַעם  רֹב  ּבְ יׁש  ַמּכִ ר  ׁשֶ ַהּנֶ ְוֶאת 

205
ַחל ַהּזַ ֶאת  ִסְבלֹו,  ּבְ ר  ִמְתַיּסֵ ְוָהעֹוף  אר,  ּוָ ַלּצַ ָקרֹוב 

ְועֹוֵפף ִליְך  ִהׁשְ ָלָאֶרץ  ְטָפָריו,  י  ֵמֻחּדֵ ְחֵרר  ׁשִ
ָהרּוחֹות. ְנֵפי  ּכַ ַעל  א  ִנּשָׂ ֵאב,  ּכְ ל  ׁשֶ ְצָרחֹות  ּבִ ם  ָ ִמּשׁ

ל ְפּתָ ַהּנִ ָחׁש  ַהּנָ ְלַמְרֵאה  רֹוָיאִנים  ַהּטְ י  ְרּכֵ ּבִ קּו  ּפָ
ֶזה. הּוא  ָהֵאִגיס  חֹוֵבׁש  אּוס  ִמּזֶ אֹות  ם,  ִקְרּבָ ּבְ ָהרֹוֵבץ 

210
ֵלאמֹר: ר  ְוִדּבֵ ָקַרב  ֶהְקטֹור  ֶאל  ּפֹוִליָדַמס  ֲאַזי 

ֲאִפּלּו  , ֵהַטְלּתָ ּדִֹפי  ְדָבַרי  ּבִ ִמיד  ּתָ ׁשֶ "ֲהַגם 
ל  ַלַחּיָ ָיֶאה  ֶזה  ֵאין  י  ּכִ ְוטֹוִבים,  ָהיּו  ְנכֹוִחים 
ָרב.  ּקְ ּבַ אֹו  ּמֹוָעָצה  ּבַ יַע  ְלַהּבִ ְעּתֹו  ּדַ ׁשּוט  ַהּפָ

ֻקּדֹוֶתיָך,  ּפְ א  ּוְלַמּלֵ ת  ְלַצּיֵ ְלָך  ַרק  ְוָעַלי 

215
ֵעיַני: ּבְ ַהּטֹוב  ַעד  ַהּצַ הּוא  ַמה  ְלָך  אַֹמר  זֹאת  ַלְמרֹות 

ִפינֹות, ַלּסְ ָסמּוְך  ּבְ ִלְתקֹף  ָנִאים  ַהּדָ ֶאת  ָלנּו  ַאל 
ר ּשֵׂ ּבִ ׁשֶ ָהאֹות  הּוא  ֱאֶמת  ִאם  ָבר,  ַהּדָ ֵמר  ִיּגָ ַרע  ּבְ

ר  ֲאׁשֶ ּכַ  – מֹאֵלנּו  ִמּשְׂ ס  ַהּטָ ר  ׁשֶ ַהּנֶ רֹוָיאִנים  ַלּטְ
 – ַלְחצֹות  ׁש  ּקֵ ּבִ ִיס  ַהּגַ ֵגן  ַהּמָ ָעַלת  ּתְ ֶאת 

220
ֲעָנִקי ָמן  ַאְרּגָ ְנַחׁש  ְטָפָריו  י  ֻחּדֵ ּבְ לֹוֵפת 

ן, ַהּקֵ ֶאל  אֹותֹו  ָיִביא  ֶטֶרם  ּבְ ִליֶכּנּו  ַמׁשְ ְוַחי 
ַמֲאָכל.  ְלגֹוָזָליו  אתֹו  ְלׂשֵ יָכְלּתֹו  ּבִ ֵאין  י  ּכִ

ַער, ַ ַהּשׁ ֶאת  ָהַרב  כֵֹחנּו  ּבְ ִנְפרֹץ  ֲאִפּלּו  ָאנּו,  ְך  ּכָ
ִיּסֹוגּו, ְוָהָאָכִאים  ְנמֹוֵטט,  ַהחֹוָמה  ְוֶאת 
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225
ּוְסדּוִרים,  ֲערּוִכים  ָנׁשּוב  לֹא  ִפינֹות  ַהּסְ ִמן  נּו  ַדְרּכֵ ּבְ

ַאֲחֵרינּו,  ְתרּו  ִיּוָ ים  ְמֻרּבִ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֲחָלִלים  י  ּכִ
ִפינֹות. ַהּסְ י  ְמִגּנֵ ָהָאָכִאים  ֵמֲאַרד  ִנְקָטִלים 
ָהֵאל ֶנֶפׁש  ַהּיֹוֵדַע  ִביא  ַהּנָ ְמָפֵרׁש  ָהָיה  ְך  ּכָ

ִלְדָבָריו. ַמֲאִמין  ָהָיה  ְוָהָעם  רֹוִמים,  ִמּמְ ָהאֹות  ֶאת 

230
ַהּבֹוֶהֶקת, ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  ֶהְקטֹור  ָרָעה  ַעִין  ּבֹו  ָנַתן 
ֵעיַני. ּבְ ֵחן  ָבֶריָך  ּדְ ּפֹוִליָדַמס,  אּו,  ָנׂשְ "לֹא  ְוָאַמר: 
י. ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ה  ִמּזֶ ֻמְצָלח  ה  ַמֲעׂשֶ ִלְרקֹם  ָיכְֹלּתְ  ֵהן 

 , ָאַמְרּתָ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ּבַ ָנכֹון  ֶאל  ה  ַאּתָ ּבֹוֵטַח  ִאם  ֲאָבל 
ָך. ְעּתְ ּדַ ֶאת  ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ִהְטִריפּו  ׁשֶ ִנְרֶאה  ָאז  י  ּכִ

235
ֶזאּוס, ִלי  ִהְבִטיַח  ֶ ׁשּ ַמה  ֶאת  ח  ּכַ ֶאׁשְ ׁשֶ ְרֶצה  ּתִ ַהֻאְמָנם 

אּות, ּיָ ּכַ ֵהן  ְלאֹות  רֹאׁשֹו  ֶאת  ְוֵהִניד  ְרִעים,  ַהּמַ ָהֵאל 
ָנַפִים ּכְ ת  ּפֹוֶרׂשֶ ִצּפֹור  ּבְ זֹאת  ַחת  ּתַ ן  ֶאּתֵ ְוֵאמּון 
עּוף, ּתָ ָאָנה  ִהיא  ְוַאַחת  ִעְנָין  ל  ּכָ ּה  ּבָ ִלי  ֵאין  ׁשֶ

ַהּזֹוַרַחת ה  ַהַחּמָ מּול  ָיִמיָנה  ֶאאֹוס  ִלְקַראת  ִאם  ין  ּבֵ

240
ְוָהאֶֹפל. ָהֲעָרֶפל  ּדֹק  ֶאל  ֶגד,  ִמּנֶ מֹאָלה,  ׂשְ אֹו 

ָהָרם. ָאִבינּו  ֶזאּוס  ּבְ ַרק  ים  ָנׂשִ ִמְבָטֵחנּו  ֶאת  לֹא, 
ַאְלָמֶות. ֵני  ּבְ ְוַעל  ָאָדם  ַעל  לֹו,  ִני  ׁשֵ ֵאין  ָהָאדֹון,  הּוא  י  ּכִ

ַהּמֹוֶלֶדת. ַעד  ּבְ ֵחם  ְלִהּלָ ָהאֹות:  הּוא  ֶאָחד  ְוַרק 
ּוְקָרבֹות, ִמְלָחָמה  ֵמֵאיֵמי  ַלְחׁשֹׁש  ְלָך  ַאל  ַאְך 

245
ָהָאָכִאים ְסִפינֹות  ְלַצד  נּו  ּלָ ּכֻ ֲאִפּלּו  י  ּכִ ַיַען 

ִיְקֶרה.  לֹא  ָבר  ּדָ ְלָך  ֵהן  ִביְבָך,  ִמּסְ ֲחָלִלים  ִנּפֹל 
בּוָרה. ַהּגְ ְולֹא  ַהט  ַהּלַ לֹא  ָך  ִלּבְ ּבְ ּבֹוֲעִרים  לֹא  י  ּכִ

ׁש ַבּקֵ ּתְ ִאם  אֹו  ָרב,  ַהּקְ ִמן  ַלֲערֹק  ה  ַנּסֶ ּתְ ִאם  ַאְך 
ט, ְלַמּלֵ ַנְפׁשֹו  ֶאת  לֹוִני  ּפְ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ַעל  ר  ְלַדּבֵ
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250
ָמְתָך." ִנׁשְ אֹוִציא  ָיִדי  ּבְ ׁשֶ ַהֲחִנית  חֹד  ּבְ י  ּכִ ְלָך  ע  ּדַ

אֹון  ְוׁשָ ה  ֲהֻמּלָ קֹולֹות  ּבְ ְלָפִנים,  ְוָיָצא  ָאַמר 
ָהַרַעם  ַמְפִריַח  ְוֶזאּוס  ָיסֹות,  ַהּגְ ַאֲחָריו  ָצֲעדּו 

ְמַעְרּבֶֹלת  סּוַפת  ר  ּגֵ ׁשִ ה  ְלַמּטָ ִאיָדה  ַהר  ִמּמֹוְרדֹות 
ּוְבֶהֶלם ִפינֹות  ַהּסְ ֶאת  ֵהִליָטה  זֹו  ָאָבק,  ֲעַנן  ּבַ

255
רֹוָיאִנים ְוַלּטְ ְלֶהְקטֹור  ְך  ּכָ ָתה,  ִהּכְ ָהָאָכִאים  ֶאת 

ּוְבכָֹחם, אֹותֹות  ּבָ ּבֹוְטִחים  ְוֵאּלּו,  ָנַתן,  ַח  ְלַנּצֵ
ְלַהְבִקיַע. צּוָרה  ַהּבְ ָהָאָכִאים  חֹוַמת  ֶאת  ׁשּו  ּקְ ּבִ

רּו, ּבְ ׁשִ יָה  ַנּבֶ ֶאׁשְ ֶאת  ָלָאֶרץ,  ְצִריֶחיָה  ֶאת  צּו  ִנּתְ
חּוץ ִמּבַ אֹוָתן  ָקְבעּו  ָהָאָכִאים   – ַהחֹוָמה  מֹוכֹות  ּתְ ֶאת 

260
ילּו  ְוִהּפִ מֹוטֹות  ּבְ ִטְלְטלּו   – ַמֲחָנם  ַלֲהָגַנת 
ְלַהְכִניַע. ָהאֹוֵיב  ֶאת  ָיָדם  ּבְ ֲעֶלה  ּיַ ׁשֶ ִתְקָוה  ּבְ
ָאחֹור. ָנסֹוגּו  ְולֹא  ָנִאים  ַהּדָ רּו  ּבְ ִנׁשְ לֹא  ַאְך 
ָוִרים,  ְ ַהּשׁ עֹורֹות  ּבְ ִחּפּו  ִרי  ַהּיֶ י  ַנּבֵ ֶאׁשְ ַעל 
ה. ַמּטָ ִמּלְ ַהּתֹוֵקף  אֹוֵיב  ּבָ ְגעּו  ּפָ ַמְעָלה  ּוִמּלְ

265
ֵגן,  ַהּמָ סֹוְלַלת  ֵני  ּפְ ַעל  ָחְפזּו  ָהָאָיאִסים  ֵני  ּוׁשְ

ם. ִלּבָ ֶאת  ְועֹוְדדּו  ָהָאָכִאים  ְבֵני  ּבִ ֲחקּו  ּדָ
ָקׁשֹות, ּבֹו  ְזפּו  ּנָ ׁשֶ ְוֵיׁש  ְלֶגֶבר  ֶהְחִמיאּו  ׁשֶ ֵיׁש 

אֹוֵיב: ּבָ ָרב  ַהּקְ ִמן  ַהחֹוֵמק  ט  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ ָראּו  ִאם  זֹאת 
ם, ַאּתֶ ָהַאְרִגיִבים  ּבֹוֵרי  ּגִ ין  ּבֵ ִאם  ֵרֵעינּו,  ִהיא,  "ַאַחת 

270
ָלל. ּכְ אֶֹמץ  ֶכם  ִלּבְ ּבְ ֵאין  א  ּמָ ׁשֶ אֹו  בּוַרְתֶכם,  ּגְ ינֹוִנית  ּבֵ אֹו 

נּו ּלָ ּכֻ ֶאת  ב  ְמַחּיֵ ָרב  ַהּקְ ֵעֶרְך,  ֵוי  ׁשְ נּו  ּלָ ּכֻ לֹא  ִאם  ם  ּגַ
ְלִאיׁש ַאל  ן  ּכֵ ְוַעל  זֹאת,  ְדעּו  ּתֵ ֵהן  ָקׁשֹות,  ּבֹו  ַלֲעמֹל 

ָהאֹוֵיב, ִריאֹות  ִמּקְ ִנְבָהל  ְלָאחֹור  ִפינֹות  ּסְ ּבַ יט  ְלַהּבִ
ְיעֹוֵדד. ָאִחיו  ֶאת  ְוִאיׁש  ְלָפִנים  ֵער  ִיְסּתַ ִאם  י  ּכִ
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275
ן ְוִיּתֵ ר  ֶאְפׁשָ אֹוִליְמּפּוס,  ּבָ ָרִקים  ַהּבְ אֹוֵחז  ְוֶזאּוס, 

ִעירֹו." ַעל  ְוָלקּום  ְלָגֵרׁש  ָהאֹוֵיב  ֶאת  ּכַֹח  ָלנּו 
ָאָכִאים. ּבָ ְקָרב  רּוַח  ְוֵהִפיחּו  רּו  ּבְ ּדִ ַנִים  ְ ַהּשׁ ְך  ּכָ

ַעל, ִמּמַ ַאְרָצה  ֶכת  ּתֶ ַהּנִ ָלִגים  ְ ַהּשׁ סּוַפת  ּכְ מֹוָתם  ּכְ
ֶחְפצֹו ּבְ ְמחֹוֵלל,  ְסָעָרה  ַעת,  ר־ּדַ ּבַ ֶזאּוס  ֵעת  חֶֹרף  יֹום  ּבְ

280
ְרׁשּותֹו,  ּבִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִליִעים  ַהּקְ ִמְגַון  ֶאת  ָלָאָדם  יג  ְלַהּצִ

ֶהֶרף, ְללֹא  ַיְמִטיר  ֶלג  ְוׁשֶ ַער  ַהּסַ ֶאת  ְך  ּכֵ ְיׁשַ ַוֲאַזי 
יׁשֹור, ַהּמִ ָרַמת  ֶאת  עֹוֶטה  ֶהָהִרים,  יֵאי  ׂשִ ֶאת  ה  ְמַכּסֶ

ָהָאָדם. ֵמֲעַמל  ַהּפֹוְרִחים  דֹות  ַהּשָׂ ֶאת  ָהָאחּו,  ֶאת 
ֶלג, ֶ ַהּשׁ צֹוֵנַח  ְוָנֵמל  חֹוף  ַעל  יָבה,  ַהּשֵׂ ָים  ַעל 

285
ַאר ְ ַהּשׁ ל  ּכָ י,  ָחְפׁשִ ּנּו  ִמּמֶ ֹוֵטף  ַהּשׁ ְחׁשֹול  ַהּנַ ְוַרק 

ַמְעָלה. ִמּלְ ִהְמִטיר  אּוס  ּזֶ ׁשֶ ְצחֹוָרה  ָפרֶֹכת  ּבְ עֹוֶטה 
ְך, ִנּתַ ֵעֶבר  ל  ִמּכָ ר  ֲאׁשֶ ָלִעים  ַהּסְ ַרד  ּבְ ָהָיה  ֶזה  ּכָ

ָהָאָכִאים, ְבֵני  ּבִ ּוֵמֶהם  רֹוָיאִנים  ּטְ ּבַ ְגעּו  ּפָ ׁשֶ ֵמֶהם 
ִריָבה. ַהּמְ חֹוַמת  ל  ׁשֶ ּה  ְלָאְרּכָ ָחַדל  לֹא  ָרב  ַהּקְ ּוְסאֹון 

290
רֹוָיאִנים ַהּטְ ְוֵחיל  ֶהְקטֹור  יֵדי  ּבִ עֹוֶלה  ָהָיה  לֹא  ַאְך 
ַער, ַ ַהּשׁ ִריַח  ּבְ ֶאת  ּבֹר  ִלׁשְ אֹו  חֹוָמה  ּבַ ִלְפרֹץ  ַתח  ּפֶ
דֹון ַסְרּפֶ נֹו  ּבְ ֶאת  ר  ּגֵ ׁשִ ָהֵעצֹות  ֵמיִטיב  ֶזאּוס  לּוֵלא 

ְקִרין. ַהּמַ ָקר  ּבָ ּבַ ֲאִרי  ּכַ מֹותֹו  ּכְ ָהַאְרִגיִבים,  ְצָבא  ַעל 
ְלָפָניו, ֶהָעגֹל  ָמִגּנֹו  ָנַתן  ֶרַגע  ּוִבן  ָקם  ֶזה 

295
ָצַרף ֶכת  ַמּתֶ ָחַרׁש  ׁשֶ ְוָהדּור,  ָאָרד  ָרקּוַע 

ְרָבִדים ּבִ לּוִעים  ַהּקְ ׁשֹור  עֹורֹות  ּוְבתֹוכֹו  ֲעבּורֹו, 
ה. ּנָ ַהּצִ ל  ַמְעּגַ ְסִביב  ָהב  ִמּזָ ִסיִבים  ּבְ ּוְכרּוִכים 

ֲחִניתֹות, י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ּוְמנֹוֵפף  ְלָפָניו  ָמִגּנֹו  אֹוֵחז 
ַרב ַמן  ּזְ ׁשֶ ָהָהר,  ִמן  ֲאָריֹות  ִפיר  ּכְ מֹו  ּכְ ַרץ  ּפָ ָקִדיָמה 
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300
הּו  ְמַצּוֵ א  ַהּגֵ ְוִלּבֹו  ר  ׂשָ ּבָ ל  ׁשֶ ַטֲעמֹו  ָיַדע  לֹא 

רֹוָבה.  ַהּקְ ה  ַהַחּוָ ֲחַצר  ּבַ ים  ָבׂשִ ּכְ ֵעֶדר  ַעל  ָלעּוט 
ֲחִנית  ּבַ ים  ַהֲחמּוׁשִ צֹאן  רֹוֵעי  ִיְרֶאה  ַוֲאִפּלּו 

ים, ָבׂשִ ַהּכְ ֶעְדֵרי  ַעל  ֹוְמִרים  ַהּשׁ ְלֵביֶהם  ּכַ ם  ּוְלִצּדָ
ֵער, ִיְסּתַ ְלָפִנים  ִאם  י  ּכִ ְלָאחֹור  ִיּסֹוג  לֹא  ָאז  ם  ּגַ

305
א ּמָ ׁשֶ אֹו  ֵמֵעֶדר,  ֶבׂש  ּכֶ ָאֵכן  ַהּתֹוֵקף  ִיְלּכֹד  ִאם  ין  ּבֵ

ְמִהיָרה. ָיד  ּבְ ֶלֶכת  ׁשְ ַהּמֻ ַהֲחִנית  חֹד  ּבְ ַגע  ִיּפָ
ָהֵאִלים, מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָהַעז,  דֹון  ַסְרּפֶ רּוַח  ָהְיָתה  זֹאת  ּכָ

ִרי ַהּיֶ י  ַנּבֵ ֶאׁשְ ְוֶאת  חֹוָמה  ּבַ ִלְפרֹץ  ִהְכִריַע  ֵעת 
ָאַמר: ְך  ּכָ ִהיּפֹולֹוכֹוס  ן  ּבֶ ָלאּוקֹוס  ּגְ ְוֶאל  ץ,  ְלַנּפֵ

310
ה ּתֶ ׁשְ ּמִ ּבַ ם,  ּלָ ִמּכֻ ַרב  בֹוד  ּכָ ָנַחְלנּו  ָלאּוקֹוס,  ּגְ ֶזה,  ה  "ָלּמָ

ִין, ְוַהּיַ ר  ׂשָ ַהּבָ ֵמיַטב  ּבְ ד,  ְמֻכּבָ ָמקֹום  ּבְ ה  ִנְזּכֶ
ָהִיינּו, ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ מֹו  ּכְ נּו  ּבָ יִטים  ַמּבִ ּוְבִליְקָיה 

ָזִכינּו, ַסְנתֹוס  ַהּקְ ִלְגדֹות  ָיד  ַרֲחַבת  ּוְבַנֲחָלה 
ָגן? ַהּדָ דֹות  ּוׂשְ ֶפן  ּגֶ ְרֵמי  ּכַ ִרי,  ּפְ ֲעֵצי  ה,  ּפֹוִרּיָ ַקְרַקע 

315
יִקים, ַהּלִ ֵני  ּבְ ַלֲחִזית  ָלֵצאת  חֹוָבֵתנּו  ּוְלִפיָכְך 

ם. רֹאׁשָ ּבְ ֵחם  ּוְלִהּלָ ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ַלֲעמֹד 
ִליְקָיה: ֵני  ִמּבְ ָחמּוׁש  לֹוֵחם  יֹאַמר  ָעֵלינּו  ְלַמַען  זֹאת 

ה, ִהּלָ ּתְ ַחְסֵרי  ֵאיָנם  ַאְרֵצנּו  ַעל  ִלים  ַהּמֹוׁשְ 'ָאֵכן 
ֵמן ׁשָ ֶבׂש  ּכֶ ר  ְבׂשַ ּבִ ם  ִלּבָ ֶאת  סֹוֲעִדים  ָאְמָנם  ְמָלֵכינּו 

320
ְואֹוָנם בּוָרָתם  ּגְ ים  ַרּבִ ַאְך  ְמתּוִקים,  ֵיינֹות  ְוגֹוְמִעים 
יִקים.'  ַהּלִ ֵני  ּבְ יסֹות  ּגֵ רֹאׁש  ּבְ אֶֹמץ  ּבְ ֵהם  ְולֹוֲחִמים 

ָרב ַהּקְ ִמן  ָנִסים  ָהִיינּו  ֵנינּו  ְ ּשׁ ׁשֶ ֵרִעי,  נֹאַמר,  ּבֹוא 
ָמֶות. ְולֹא  יֹוְדִעים  לֹא  ִזְקָנה  ֶנַצח,  י  ַחּיֵ ּבְ ְוזֹוִכים 

ָרב ַהּקְ ֶאל  ִראׁשֹון  יֹוֵצא  ָהִייִתי  לֹא  ֲאַזי  י  ּכִ ְך,  ּכָ לּו 
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325
ה. ִהּלָ ּתְ ֲעטּור  ְלִעּמּות  ָך  ּבְ י  ַחְקּתִ ּדָ לֹא  ְוַגם 

ּה ִעּמָ ֶות  ַהּמָ ְורּוחֹות  יֵנינּו,  ּבֵ ֶקָרה  ֵעת  ה  ַעּתָ ַאְך 
ט. ְלַמּלֵ ַנְפׁשֹו  עֹוד  ָיכֹול  ֶבר  ַהּגֶ ֵאין  ְספֹר,  ְלֵאין  ים  ַרּבִ

ה ַנְנִחיֶלּנָ ָולֹא,  ה,  ְתִהּלָ ּבִ ה  ְוִנְזּכֶ ֵאפֹוא  ֵנֵלְך 
ֵמֵרֵעהּו.  ָסר  לֹא  ּוְגָלאּוקֹוס  ָאַמר,  ְך  ּכָ ַלֲאֵחִרים." 

330
יִקים. ַהּלִ ֵחיל  ֲהמֹוֵני  ם  ְוִעּמָ ְרצּו  ּפָ ָקִדיָמה  ֲאַזי 
ֶטאֹוס ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶמֶנְסֶתאּוס  ְוִנְבַהל  אֹוָתם  ָרָאה 

ְרָענּות. ּפֻ ַנת  ַסּכָ ם  ְוִעּמָ ִמְבָצרֹו  ַעל  ָעטּו  י  ּכִ
ְלַגּלֹות ִתְקָוה  ּבְ יט,  ִהּבִ ָהָאָכִאים  חֹוַמת  ּבְ ן  ּכֵ ַעל 
יו. ֲאָנׁשָ ְלֶעְזַרת  ָלבֹוא  כֹול  ַהּיָ אֹוִנים  ַרב  יא  ַמְצּבִ

335
ִבים ִנּצָ ָרב,  ַלּקְ ְצֵמִאים  ָהָאָיאִסים  ֵני  ׁשְ ֶאת  ָרָאה  ם  ׁשָ

ָקַרב, ָהאֶֹהל,  ִמן  ָיָצא  ְוֶטאּוְקרֹוס  ַהחֹוָמה,  ַעל 
קֹולֹו, ֶאת  ׁשֹוְמִעים  ָהיּו  לֹא  ֲאֵליֶהם  ָקָרא  ִאּלּו  ַאְך 

ַמִים  ָ ַהּשׁ ֵלב  ַעד  ּוְזָעקֹות  אֹון,  ָ ַהּשׁ ָהָיה  ַרב  ּכֹה 
סּוס ְזַנב  ֶצת  ְמֻצּיֶ ה  ְוַקְסּדָ ָמֵגן  ַעל  ַהֲחִנית  ַהּכֹות  ּבְ

340
ים  ׁשִ ַהְמַבּקְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ יֵדי  ּבִ ָנעּול,  ַער  ׁשַ ְוַעל 

ם. ְרּכָ ּדַ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ּוְפִניָמה  חּוץ  ִמּבַ אֹותֹו  ִלְפרֹץ 
לֹו: ְוָאַמר  ד  ִמּיָ ָאַיאס  ֶאל  ַלח  ׁשָ ּתֹואֹוֶטס  ֶאת  ֲאַזי 

ְלָכאן ָאַיאס  ֶאת  ּוְקָרא  חּוׁש  ָהֱאלִֹהי,  "ּתֹואֹוֶטס 
אי, ַוּדַ ּבְ ִיְהֶיה  ָעִדיף  ְך  ּכָ ָהָאָיאִסים.  ֵני  ׁשְ ֶאת  מּוָטב  אֹו 

345
מֹוָה.  ּכָ ֵאין  ְרָענּות  ּפֻ ִנְרֶקֶמת  ְלֵעיֵנינּו  ה  ִהּנֵ י  ּכִ
יִקים ַהּלִ ֵחיל  ַאּלּוֵפי  ד  ִמּיַ ָנה  ּכָ ַהּסַ ִהיא  נֹוָרָאה 

ָבר, ּכְ ֶזה  ָלַדַעת  נֹוַכְחנּו  ְקָרב  ֵדה  ׂשְ ּבִ ַזֲעָמם  ַעל  ׁשֶ
ֵבד. ּכָ ְקָרב  ָהאֹוֵיב  ית  ָיׁשִ ַעְצָמם  יִקים  ַהּלִ ַעל  ִאם  י  ְלּתִ ּבִ

ֶטָלמֹון,  ן  ּבֶ הּוא  ָיבֹוא,  ָאַיאס  ִאם  חֹות  ַהּפָ ְלָכל  זֹאת 
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350
ת." ׁשֶ ַהּקֶ ְמֶלאֶכת  ּבִ מֹוהּו  ּכָ ֵאין  ֶטאּוְקרֹוס,  ְוִעּמֹו 

ת, ְלַצּיֵ תֹו  ִלְפֻקּדָ ר  ְלּדָ ַהּבַ ֵסֵרב  ְולֹא  ָאַמר.  ְך  ּכָ
ְמַמֵהר. ָהָאָרד  י  חֹוְבׁשֵ ָהָאָכִאים  חֹוַמת  ּוְלַצד 

ָבָריו: ּדְ ֶאת  ָאַמר  ּוְגלּויֹות  ָהָאָיאִסים,  ֵני  ׁשְ ְלַצד  ָקַרב 
ֶמֶנְסֶתאּוס ָהָאָרד,  י  חֹוְבׁשֵ ָהַאְרִגיִבים  ְקִציֵני  "ָאָיאִסים, 

355
ׁש ְמַבּקֵ ם  ִמּכֶ ֶזאּוס  ֵנֶצר  ֶטאֹוס  ּפֶ ל  ׁשֶ ָהָאהּוב  נֹו  ּבְ

ְמַעט. ַאְך  ְולּו  ָהִאּיּום,  מּול  ָידֹו  ּבְ ַע  ּוְלַסּיֵ ָלבֹוא 
ָעִדיף. ְך  ּכָ ֲהלֹא  ׁשֶ ׁש,  ְמַבּקֵ ֵניֶכם  ׁשְ ֶאת  ר  ֶאְפׁשָ ִאם 

מֹוָה.  ּכָ ֵאין  ְרָענּות  ּפֻ ִנְרֶקֶמת  ְלֵעיֵנינּו  ה  ִהּנֵ י  ּכִ
יִקים ַהּלִ ֵחיל  ַאּלּוֵפי  ד  ִמּיַ ָנה  ּכָ ַהּסַ ִהיא  נֹוָרָאה 

360
ָבר, ּכְ ֶזה  ָלַדַעת  נֹוַכְחנּו  ְקָרב  ֵדה  ׂשְ ּבִ ַזֲעָמם  ַעל  ׁשֶ

ֵבד. ּכָ ְקָרב  ָהאֹוֵיב  ית  ָיׁשִ ַעְצָמם  יִקים  ַהּלִ ַעל  ִאם  י  ְלּתִ ּבִ
ֶטָלמֹון,  ן  ּבֶ הּוא  ָיבֹוא,  ָאַיאס  ִאם  חֹות  ַהּפָ ְלָכל  זֹאת 

ת." ׁשֶ ַהּקֶ ְמֶלאֶכת  ּבִ מֹוהּו  ּכָ ֵאין  ֶטאּוְקרֹוס,  ְוִעּמֹו 
לֹו. ֵסֵרב  לֹא  ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ִפיל  ַהּנָ ְוָאַיאס  ָאַמר  ְך  ּכָ

365
ָנף: ּכָ ַעל  ָבִרים  ּדְ ר  ּגֵ ׁשִ אֹוְיֶלאּוס  ן  ּבֶ ָאַיאס  ֶאל  ֶכף  ּתֵ

ָהאֹוִנים, ַרב  ִליקֹוֶמֶדס  ָך  ִעּמְ ְוַיַחד  ה  ַאּתָ "ָאַיאס, 
ָנִאים, ַהּדָ ֵלב  ֶאת  ְלָחָמה  ּמִ ּבַ צּו  ְוַאּמְ ְתרּו  ִהּוָ אן  ּכָ

ד ּוִמּיָ ֵמֶהם,  ָהאֹוֵיב  ֶאת  ַלֲהדֹף  ֵאֵצא  ַוֲאִני 
ַע." ֲאַסּיֵ ים  ִגּנִ ּמְ ּלַ ׁשֶ ְלַאַחר  ָאׁשּוב  ה  ֵהּנָ

370
ְלַדְרּכֹו, ּוִמֵהר  ָבָריו  ּדְ ֶאת  ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ָאַיאס  ָאַמר 

ם ְוִעּמָ ֶאָחד.  ָאב  ֵניֶהם  ִלׁשְ ָאִחיו,  ֶטאּוְקרֹוס  ְוִעּמֹו 
ֶטאּוְקרֹוס. ל  ׁשֶ מּוָרה  ַהּקְ ּתֹו  ַקׁשְ ֶאת  א  ַהּנֹוׂשֵ ְנִדיאֹון  ּפַ

ֶמֶנְסֶתאּוס  ִמְבַצר  ַעד  ָצֲעדּו  ֶוְך,  ּתָ ּבַ ַהחֹוָמה,  ְלַצד 
ְוָחֵרד. ְמבָֹהל  ים  ְמִגּנִ ֶחֶבר  ּבְ ְגׁשּו  ּפָ ּבֹו  ָהָרם, 
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375
ֶהם ּבָ ׁשֶ ּבֹוִרים  ְוַהּגִ יִקים  ַהּלִ ֵחיל  ֵני  ּבְ י  ּכִ ַיַען 

ַהחֹוָמה. י  ַנּבֵ ֶאׁשְ ַעל  טּו  ׁשְ ּפָ קֹוֶדֶרת  סּוָפה  מֹו  ּכְ
ַמִים. ָ ַלּשׁ אֹון  ַהּסְ ָעָלה  ָיסֹות,  ַהּגְ ָלֲחמּו  ֶזה  מּול  ֶזה 

ֶטָלמֹון. ן  ּבֶ ָאַיאס  ָהָיה  אֹוֵיב  ּבָ ִלְקטֹל  ָהִראׁשֹון 
דֹון. ַסְרּפֶ ל  ׁשֶ ק  ׁשֶ ַלּנֶ ֵרֵעהּו  ֶזה,  ָהָיה  יְקֶלס  ֶאּפִ

380
ַחת ּנַ ַהּמֻ ֲחרּוָצה,  דֹוָלה,  ּגְ ֶאֶבן  ּבְ ָאַיאס  ּבֹו  ַגע  ּפָ
ֶבר  ַהּגֶ הּוא  ָחסֹון  ֲאִפּלּו  ַהחֹוָמה.  י  ַנּבֵ ֶאׁשְ ְלַיד 

– ָהָאֶרץ  ִמן  אֹוָתּה  ְלָהִרים  ָיָדיו  ּבְ ָעָלה  ִאם  ָסֵפק 
ִליְך, ְוִהׁשְ ֱהִניָפּה  הּוא  ַאְך   – ַהּיֹום  ֶבר  ַהּגֶ ָוחֶֹמר  ַקל 

ץ ְוִנּפֵ טֹוָטפֹות,  ע  ַאְרּבַ ֶהָעטּור  קֹוָבעֹו  ר  ּבֵ ׁשִ

385
ַהחֹוָמה ִמן  ַאְרָצה  ְלּגֶֹלת.  ַהּגֻ ַעְצמֹות  ֶאת  ִלְרִסיִסים 

ַעְצמֹוָתיו. ין  ִמּבֵ ִנְמֶלֶטת  ְוַנְפׁשֹו  ָצַלל  יְקֶלס  ֶאּפִ
ִהיּפֹולֹוכֹוס,  ל  ׁשֶ ֶהָחסֹון  ְבנֹו  ּבִ ֵחץ  ר  ּגֵ ׁשִ ְוֶטאּוְקרֹוס 

, בֹוּהַ ַהּגָ ְבָצר  ַהּמִ ֶאת  ַקף  ּתָ ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָלאּוקֹוס,  ּגְ הּוא 
ַהַחִיל. ן  ּבֶ ָרב  ַהּקְ ִמן  ָחַדל  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ ְזרֹועֹו.  ֶאת  ף  ְוָחׂשַ

390
ָהָאָכִאים, ַאַחד  ן  ּפֶ ִמְתָיֵרא  ק,  ִזּנֵ ָלאּוקֹוס  ּגְ ַאְרָצה 

ֶכם.  ֶ ַהּשׁ ַעל  ְלַעְצמֹו  ח  ְוִיְטּפַ ָיקּום  צּוַע,  ּפָ ִיְרֶאּנּו  ִאם 
ָרב ַהּקְ ִמן  ָנסֹוג  ָלאּוקֹוס  ּגְ י  ּכִ ָרָאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ דֹון,  ַסְרּפֶ

ֶטל. ַהּקֶ ֵדה  ׂשְ ּבֹו  ִמּלִ ח  ּכַ ִנׁשְ לֹא  ְואּוָלם  ֶנֶעְכרּו,  ָניו  ּפָ
ידֹונֹו, ּכִ חֹד  ּבְ ָהַלם  ְסטֹור  ּתֶ ן  ּבֶ ַאְלְקָמאֹון  ְוֶאת  ָקם, 

395
ָהרַֹמח. ַלַהב  ֶאת  ְלָאחֹור  ְך  ּוָמׁשַ ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ בֹו  ִנּקְ

ִמיַע. ִהׁשְ קֹול  ָסִביב  ָהָאָרד  ְריֹון  ְוׁשִ ָניו,  ּפָ ַעל  ָמט  ֶזה 
ָיָדיו ּבְ דֹון  ַסְרּפֶ ָלַפת  ַהחֹוָמה  ַמֲעֵקה  ֶאת  ֲאַזי 

ַהחֹוָמה ְונֹוְתָרה  ר  ּבַ ְוִנׁשְ ָקַרס  ֶזה  ְך.  ָמׁשַ ּוְבכַֹח 
ִיס. ַהּגַ ְלִמְתֶקֶפת  רּוָצה  ּפְ לּוָיה,  ּגְ מּוֶגֶנת,  לֹא 
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400
ֶטאּוְקרֹוס ד,  ִמּיָ ָקפּוהּו  ּתְ ְוֶטאּוְקרֹוס  ָאַיאס  ַיַחד 

א  ְוָנׂשָ יף  ִהּקִ ָחֵזהּו  ׁשֶ ַהּבֹוֵהק  ֲחגֹור  ּבַ ַגע  ּפָ
ֶות ַהּמָ ֶקרֹות  ֶאת  ֶזאּוס  ַאְך  ּגּופֹו.  ַעל  ֵגן  ַהּמָ ֶאת 
ִפינֹות. ַהּסְ ְלַצד  מֹותֹו  ֶאת  ּוָמַנע  נֹו  ּבְ ִמּגּוף  ֵרׁש  ּגֵ

ַהב ְוַהּלַ ֵגן,  ּמָ ּבַ ַקר  ּדָ ְיִריבֹו  ֶאת  ָאַיאס  ָאז 

405
ַהּתֹוֵקף. ָעְצַמת  ֶאת  ְך  ּכֵ ׁשִ ׁש,  ְמֻפּלָ ּבִ ָחַדר  לֹא  ִאם  ם  ּגַ

ָנסֹוג, לֹא  אּוָלם  ַהחֹוָמה  ִמן  דֹון  ַסְרּפֶ ְמַעט  ע  ִנְרּתַ
ה. ִהּלָ ּתְ רֹב  ּבְ ִלְזּכֹות  ֲעַדִין  ה  ְמַקּוֶ ִלּבֹו  ּבְ

ר: ְוִדּבֵ ָנה  ּפָ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ֵני  ּבְ יִקים  ַהּלִ ֶאל  ֲאַזי 
ָרב? ַהּקְ רּוַח  יִקים,  ַהּלִ ֵני  ּבְ ֶכם,  ִלּבְ ּבְ ְכָכה  ׁשָ "ַהֻאְמָנם 

מול  בתחרות  שהובס  לאחר  חרבו.  על  בנפילה  לדעת  עצמו  לאבד  עומד  איאס 
אודיסאוס אבדו עשתונותיו, הוא מבקש לנקום ולקטול את אודיסאוס ואגממנון. 
הוא  אליו  שבה  שרוחו  לאחר  צאן.  עדר  תחתם  שוחט  הוא  הזיות  מוכה  אולם 

לפנה”ס.  540 כד,  על  איור  בנפשו.  יד  ושולח  נכלם 
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410
ְלַקְרֵקר ָיכֹול  י  ֵאיֶנּנִ ְלַבד  ַאְך  ּכִֹחי  ַרב  ָאֵכן 

ִפינֹות.  ַלּסְ ָנִתיב  ֲעבּוְרֶכם  ּבַ ְוִלְפרֹץ  ַהחֹוָמה  ֶאת 
ים." ָהַרּבִ ֲעַמל  הּוא  ָעִדיף  י  ּכִ ַלֲחמּו,  י  ִעּמִ ַיַחד 

יא, ְצּבִ ַהּמַ ִזיַפת  ִמּנְ ְבַהל  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ִיס,  ְוַהּגַ ר  ּבֵ ּדִ
ָהֵעצֹות. ַרב  ֶבר  ַהּגֶ ְסִביב  ׁשּורֹוָתיו  ד  ְוִלּכֵ ַבר  ּגָ

415
ָהַאְרִגיִבים צּו  ְוִאּמְ ָעְרכּו  ַהָפַלְנגֹות  ֶאת  ֶגד  ּוִמּנֶ

ָדִדים. ַהּצְ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ִהְתחֹוֵלל  ֵבד  ּכָ ְקָרב  ַהחֹוָמה.  ְפִנים  ּבִ
ְלַהְבִקיַע ָהאֹון  י  ַרּבֵ יִקים  ַהּלִ ַיד  ּבְ ָעָלה  לֹא  אּוָלם 

ָהָאָכִאים. ְסִפינֹות  ֶאל  ָנִתיב  ְוִלְסלֹל  חֹוָמה  ּבַ ְרָצה  ּפִ
ָאחֹור יִקים  ַהּלִ ֶאת  יג  ְלַהּסִ לּו  ׁשְ ּכָ ָנִאים  ַהּדָ ם  ּגַ ַאְך 

420
ַהחֹוָמה. ְלַצד  ַטח  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ְבׁשּו  ּכָ ֵאּלּו  ׁשֶ ְלַאַחר 
יֵדיֶהם, ּבִ ְמִדיָדה  ִסְרֵטי  ִרים,  ִאּכָ ֵני  ׁשְ ּכִ מֹוֶהם  ּכְ

ֶדה, ַהּשָׂ ֶחְלקֹות  י  ּתֵ ׁשְ ין  ּבֵ ָהעֹוֵבר  בּול  ַהּגְ ַעל  ים  ׁשִ ּתְ ִמְתּכַ
ים. ִ ּשׁ ׁשִ ּבְ ֵטָלה  ַהּבְ ַקְרַקע  ת  ּסַ ּפִ ַעל  ִבים  ִנּצָ עֹוָדם  ּבְ

ָהאֹוֵיב  יסֹות  ּגֵ ֵני  ׁשְ ֶנֶאְחזּו  ַהחֹוָמה  ַמֲעֵקה  ּבְ ְך  ּכָ

425
ָהעֹורֹות,  ָמֵגן  ּבְ ּופֹוְגִעים  ֶזה  ּבָ ֶזה  ַהּלֹוֲחִמים 

ַהַחִיל.  ן  ּבֶ ֲחֵזה  ַעל  ַהְמגֹוֵנן  ְוָקמּור,  ל  ְמֻעּגָ
ֵגן, ַהּמָ ְנטּול  ּבֹו  ּגַ ֶאת  ף  ְוחֹוׂשֵ ַהּלֹוֵחם  ַסב  ּוְלֵעת 

ָבן. ַהּלָ רֹו  ְבׂשָ ּבִ ׂשֹוֵרט  ָהַרֵחם  ֲחַסר  ָהָאָרד 
ָתם.  ִצּנָ ֶאת  ֶבת  ַהְמַנּקֶ ַהֲחִנית  גּוֵעי  ּפְ ים  ְוַרּבִ

430
ּוְצִריִחים, ים  ַנּבִ ֶאׁשְ ַעל  קֹוֵלַח  ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ְוַדם 

ְטרֹוָיאִנים. ְוַגם  ָאָכִאים  לֹוֲחִמים  ִמּגּופֹות  ׁשֹוֵטף 
ָהָאָכִאים, ִלְמנּוַסת  ְלָהִביא  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ַיד  ּבְ ָעָלה  לֹא  ַאְך 

את ַהְמַוּדֵ ה,  ּמָ ּתַ אֹוֶרֶגת  ל  ׁשֶ ָיָדּה  ּבְ ַהּמֹאְזַנִים  ּוְכמֹו 
ה, ִנּיָ ְ ַהּשׁ ף  ַהּכַ ַקל  ְלִמׁשְ ֶוה  ׁשָ ֶמר  ַהּצֶ ַקל  ִמׁשְ י  ּכִ
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435
ֶלֶחם,  ת  ּפַ ִליָלֶדיָה  ָלֵתת  ֲעֵמָלה  ל  ַהּדַ ָכָרּה  ׂשְ ּבִ

יֵניֶהם ּבֵ ָרב  ַהּקְ ָהָיה  מּוָטל  ַהּמֹאְזַנִים  ף  ּכַ ַעל  ְך  ּכָ
ל ַהַהּלֵ כֹוֵרת  ּבְ ֶאת  ָלֵתת  ַחר  ּבָ ְלֶהְקטֹור  אּוס  ּזֶ ׁשֶ ַעד 

ָהָאָכִאים. חֹוַמת  ֶאת  ִלְפרֹץ  ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ִריָאמֹוס  ּפְ ּוֵבן 
רֹוָיאִנים ַהּטְ עֹז,  "ִאְזרּו  ָקָרא:  ָהרֹוֵעם  קֹולֹו  ּבְ ֲאַזי 

440
ָהַאְרִגיִבים, חֹוַמת  ֶאת  ְוַהְחִריבּו  ַהּסּוִסים,  ֵני  ְמַרּסְ
ֵאֶפר." ַעד  ה  ַהְמַכּלָ ֵאׁש  ּבְ ִפינֹות  ַהּסְ ֶאת  ְוַהְבִעירּו 

ֵהִפיַח. ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ֵלב  ּבְ בּוָרה  ּגְ ְורּוַח  ָקָרא  ְך  ּכָ
ַלחֹוָמה סּו  ּפְ ּטִ ׁשֶ ֵמֶהם  ֶהָהמֹון,  ֵער  ִהְסּתַ ֲאַזי 

ִרי, ַהּיֶ י  ַנּבֵ ֶאׁשְ ׁשּוַרת  ֶאת  ִרים  ּבְ ְמׁשַ ָיָדם  ּבְ ָהרַֹמח 

445
ַער.  ַ ּשׁ ּבַ רֹוֶבֶצת  ֶאֶבן  ְוֵהִניף  ָלַפת  ְוֶהְקטֹור 

ְוָחָלק  ר  ָיׁשָ ַחת  ּוִמּתַ ָהָיה,  ַלע  ַהּסֶ ל  ְמֻעּגָ
ָבִרים ּגְ ֵני  ׁשְ ָקָהל  ּבְ ְצאּו  ִיּמָ ִאם  ָסֵפק  ַעל.  ִמּמַ ַחד  ַאְך 

ֲעָגָלה,  ּבַ נּוָה  ְוִיּתְ אֹוָתּה  ָיִרימּו  ַיַחד  ּבְ ׁשֶ
ָהֶאֶבן ֶאת  ֵהִרים  ֶהְקטֹור  ַאְך  ָיֵמינּו.  ֵני  ּבְ ָבִרים  ּגְ ְקִרי: 

450
ַלע.  ַהּסֶ ִמּכֶֹבד  ַרע  ּגָ ִזּמֹות  ַהּמְ רֹוֵקם  ֶזאּוס  י  ּכִ

ָהַאִיל  ת  ּזַ ּגִ ֶאת  ָנֵקל  ּבְ א  ַהּנֹוׂשֵ צֹאן  רֹוֵעה  ּוְכמֹו 
ֶהְקטֹור  ם  ּגַ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ ָקָלּה,  ִמׁשְ מּוָעט  י  ּכִ ָהַאַחת  ָידֹו  ּבְ

ֶגד,  ִמּנֶ ַער  ַ ַהּשׁ ְנֵפי  ּכַ ֶאל  ָהֶאֶבן  ֶאת  ָידֹו  ּבְ א  ָנׂשָ
ִריַח. ּבְ ַעל  ִנְנֲעלּו  י  ּכִ ַתח  ַהּפֶ ֶאת  חֹוְסמֹות  ְוֵאּלּו 

455
ֵמָאחֹור ָנעּול  ַער,  ַ ַהּשׁ א  ִנּשָׂ בֹוּהַ  ּגָ ָנף  ּכָ פּול  ּכְ

ֶאָחד.  ֶסֶרן  ַעל  ֶזה  ּבָ ֶזה  ְצָלב  ַהּנִ פּול  ּכָ ְבִריַח  ּבִ
ְמָנת ַעל  ָרָחב  ַצַעד  ַתח  ּפָ ַער,  ַ ַלּשׁ ֶהְקטֹור  ָקַרב 

ְלָפִנים. ִליְך  ְוִהׁשְ ִמּכָֹחּה,  ד  ַאּבֵ ּתְ לֹא  ָהֶאֶבן  ׁשֶ
ְוָהֶאֶבן ָלתֹות,  ַהּדְ ָקְרסּו  רּו,  ּבְ ִנׁשְ ָעִרים  ְ ַהּשׁ ִציֵרי 
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460
ִריִחים ַהּבְ ַנח,  ּגָ ַער  ַ ַהּשׁ קֹול  ּבְ כַֹח.  ּבְ ִניָמה  ּפְ ְרָצה  ּפָ
עֹוְפפּו ָלתֹות  ַהּדְ ְבֵרי  ְוׁשִ ַמֲעָמד,  עֹוד  ֶהְחִזיקּו  לֹא 

ָהָרם, ֶהְקטֹור  ִניָמה  ּפְ ַרץ  ּפָ ֲאַזי  ָהֶאֶבן.  ֵמֶהֶלם 
ָהָאָרד  ְריֹון  ׁשִ ּבְ ּוַמְזִהיר  ְתאֹום  ּפִ ַלְיָלה  מֹו  ּכְ ִנים  ּפָ חֹר  ׁשְ

ֲחִניתֹות. י  ּתֵ ׁשְ הּוא  א  נֹוׂשֵ ּוְבָיָדיו  ּגּופֹו,  ֶאת  ָהעֹוֶטה 

465
ֲעדֹו  ּבַ ַלֲעצֹר  ְולֹא  ַלֲעמֹד,  ָיכֹל  לֹא  מּולֹו  ִאיׁש 
ֵאׁש, זֹורֹות  ְוֵעיָניו  ַרץ  ּפָ ָהַאְלָמֶות.  ֵני  ִמּבְ ְלַבד 

רֹוָיאִנים  ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ֶאל  ָרם  קֹול  ּבְ ְוָקָרא  ָאחֹור  ַסב 
קֹולֹו  ּבְ ְמעּו  ׁשָ ים  ַרּבִ ַלֲעלֹות.  ּוַבחֹוָמה  ָלקּום 
ְרצּו ּפָ ַחִיל  ֵני  ּבְ ַוֲהמֹון  ִהּיֹות.  ׁשְ ְללֹא  ּה  ּבָ ְוָעלּו 

470
טּו ִמּלְ ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל  ְלָפִנים.  ֵאר  ַהּפְ ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ

ַמִים. ָ ַהּשׁ ֵלב  ַעד  ָעָלה  אֹון  ְוַהּסְ ָנִאים,  ַהּדָ ם  ַנְפׁשָ

��
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הערות

הערה מתודולוגית

אחרות,  אפיות  ליצירות  הערות  מאשר  יותר  מורכבת  לאיליאדה  ההערות  סוגיית 
טעמים.  משלושה  וזאת 

מהות.  נעדרי  שמות   .1
וגיבוריה.  האיליאדה  אלי   .2

ודימויים.  אפיתטים   .3

ממחצית,  למעלה  הניכר,  חלקם  אולם  אלף,  על  עולה  באיליאדה  השמות  מספר   .1
אינם כי אם שמות חסרי ֶהקשר עלילתי ישיר. על פי רוב זו רשימה ארוכה של חללי 
קרבות הנופלים מידיו של אחד מגיבורי היצירה בשלב המכריע של האריסטיאה 
שלו, העומדת ביחס ישר למספר קורבנותיו. כך למשל בספר י"א, 304-301, קוטל 
ד  ִמּיַ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ְוָהַאֲחרֹון  ָהִראׁשֹון  ָהיּו  "ִמי  הקטור חבורה של אכאים, והמחבר שואל: 

ֶהְקטֹור...?" ומונה את הבאים:

יֶטס, ָאָסאיֹוס ָהָיה ָהִראׁשֹון, ַאֲחָריו אֹוטֹונֹואֹוס ְואֹוּפִ  
ן ְקִליְטיֹוס, אֹוֶפְלְטיֹוס ְוָאֶגָלאֹוס, ס ֲאַזי, הּוא ּבֶ ְודֹולֹוּפְ  

ָבב.  אֹורֹוס ֲאַזי, ֵאיִסיְמנֹוס ְוִהיּפֹונֹואֹוס ַעז ַהּלֵ  
 – מותם  מלבד   – דבר  תורמים  הם  ואין  השמות  על  דבר  יודעים  איננו  אולם   

לעלילה.
קבוצה אחרת של שמות נעדרי דמות הם רעיו משכבר הימים של נסטור, המהלל   
– כדרכם של זקני הדור מאז ומעולם – את גיבורי העבר לעומת עלובי הנפש של 

ההווה. הנה הרשימה מתוך ספר א', שורות 260, 265-263: 

י, ְכּתִ ָבִרים ִהְתַהּלַ ֶקֶרב ּגְ יֵמי ֶהָעָבר ּבְ ַעם ּבִ ֵאי ּפַ   
]...[   

מֹו, ָהרֹוֶעה ֶאת ַעּמֹו,  ְרַיאס ׁשְ ִני ּדַ יִריתֹוס, ׁשֵ מֹו ּפֵ ֶאָחד ׁשְ   
ַעל, ֵקיָנאֹוס, ֶאְקֶסְסיּוס,  מּותֹו ֵאל ִמּמַ ּפֹוִליֶפמּוס, ּדְ   

ן ָהַאְלָמֶות.  ֶבר ּבֶ ל ֵאיֶגַאס ַהּגֶ נֹו ׁשֶ ֶסאּוס, הּוא ּבְ ּתֶ   

]545]
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בדומה למקרה הקודם, גם זו רשימת מצאי נעדרת חיים. חבורות אלו של נעדרי   
צלם אינן מופיעות בהערות. 

המי  כל  קרי:  לחסרי הצלם,  מנגד  זו העומדת  היא  מופיעה  קבוצה אחרת שאינה   .2
ומי באיליאדה, בין אם אלו אלי האולימפוס ובין אם הם גיבורי היצירה. רשימה זו 

מופיעה בנפרד במבוא, תחת הכותרת "הנפשות הפועלות". 
סוגיות הדימויים, האפיתטים, כלי הנשק ועוד, מופיעות בפרק המבואות ואין צורך   .3

להציגן ולפרטן בשנית. 
בחר  המחבר  אך  לעלילה  אמנם  התורמים  שמות  רק  כולל  ההערות  שפרק  מכאן   
זאת  לקונית.  הערה  בתוספת  לעתים  שמם,  בציון  מלבד  אליהם  להתייחס  שלא 
משום שהמאזינים או הקוראים בעת העתיקה הכירו את הדמות ומעשיה במורשת 

המיתולוגית. כך גם לגבי מקומות גיאוגרפיים. 

��

הערות ל�פר א'
ַעל ֶטֶנדֹוס, ֶאת ְכִריֶסה נֹוֵצר ְוַגם ֶאת ִקיָלה, ִעיר קֶֹדׁש. ֶטֶנדֹוס, אי דרומית לטרויה   .40
במרחק של 25 ק"מ לערך. ְכִריֶסה, עירו של כריסס, סמוכה לטרויה. ִקיָלה, עיר 

סמוכה לטרויה. 
ָנִאים. שם מקובץ לגיסות הברית ההלנית תחת פיקודו של אגממנון. שמות  ַהּדָ  .44

אחרים: אכאים וארגיבים.
ַמִים  כוהן ומפרש אותות לצבא  ָ ּשׁ ַפת ָהעֹוף ּבַ מֹו, הּוא ָלַדַעת ֵמיִטיב ֶאת ׂשְ ַקְלַכס ׁשְ  .71
האכאים. בספר י"ג פוסידון ילבש את דמותו על מנת לעודד את רוח הגייסות. 
של  ביתם  יוון(,  )צפון  תסליה  בדרום  ארץ  חבל  ֶהָעָפר...  ַנת  ׁשֵ ּדְ  – ּוִבְפִתיָאה   .153

אכילס ופלאוס אביו, מוצא גיסות המירמידונים בפיקודו של אכילס. 
ילֹוס... חבל ארץ בדרום פלופונס, ממלכתו של נסטור. ֵני ּפִ ל ּבְ ׁשֶ  .249

ים  'ֶהָקטון' ביוונית – מאה. זבח של מאה שוורים לזאוס.  ִרים ּוְתָיׁשִ ת ּפָ ֶהָקטֹוְמּבַ  .316
מאוחר יותר תואר לקרבן עצום ורב גם לאלים אחרים בטרם החלטה גורלית, 

כגון יציאה למלחמה. 
נזכרות שלוש ערים  ֶאְטיֹון. באיליאדה  ל  ׁשֶ ָנּה  ּכָ ִמׁשְ ָעִלינּו,  ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  י  ּבָ ּתֶ ַעל   .366
י. כאן הכוונה לעיר הסמוכה לטרויה, אותה כבש והחריב אכילס.  ּבָ תחת השם ּתֶ

י במצרים הנזכרת בספר ט'.  ּבָ י, עיר בבויוטיה, נזכרת בספר ד' וכן ּתֶ ּבָ ּתֶ
ביותר  הרחוקות  הארצות  ואתיופיה,  לוב  מצרים  ֵלב...  ִמיֵמי  ּתְ ים  ֶאְתיֹוּפִ ֶאל   .423
גיאוגרפית שהיו ידועות להומרוס, בהן מבקר מנלאוס בדרכו לספרטה )ראו: 

האודיסאה). 
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בנות  הנראידות  נראוס, אבי חמישים  היא בתו של  ֶתטיס  ם...  ַהּיָ ִמן  ֵקן  ַהּזָ ת  ּבַ  .556
הים. תיאורו הוא של זקן חכם המצטיין בכושר חיזוי עתידות. ממלכתו היא הים 

התיכון ובעיקר הים האגאי.
ֶלְמנֹוס. אי בצפון הים האגאי בין יוון לאסיה הקטנה, מערבית לטרויה.   .593

��

הערות ל�פר ב'

ַאְרֵגיפֹוְנֶטס... התואר ארגיפונטס – קוטל ארגוס  רֹוז  ַהּכָ ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ ְנָתנֹו  ְוֶזאּוס   .103
– ניתן להרמס לאחר שזה הרג את ארגוס, מגיבוריו הקדומים של אותו חבל 
כוהנת הרה. הרה  זאוס ששכב עם איו  זה בעקבות אחת מפרשיות  ארץ. היה 
זאוס שחשק באיו שלח  הזועמת הפכה את איו לפרה ומסרה אותה לארגוס. 
את הרמס לשחרר את איו. הרמס כשל בשליחותו אך הרג את ארגוס במהלומת 

אבן. 
את  להדגיש  מבקש  המחבר  ּה.  ּלָ ּכֻ ַאְרגֹוס  ְוַעל  ים  ְמֻרּבִ ים  ִאּיִ ּבְ ִיְמׁשֹל  ְלַמַען   .108
גדולתו של אגממנון המצביא העליון אשר שלטונו משתרע על מחוזות מחוץ 

לממלכתו. 
מֹוהּו ִנְקֶלה  ִאים ֱאֵלי ִאיְליֹון ֵאין ּכָ ל ַהּבָ ּוֵבין ּכָ   .216

ִים צֹוֵלַע     ּתַ ְ י ַרְגָליו ֲעֻקּמֹות, ַעל ַאַחת ִמן ַהּשׁ ּתֵ ׁשְ   
בדבר  היסוד  הנחת  מכאן  רשעותו.  עם  אחד  בקנה  עולה  כיעורו של תרסיטס   
שיקבל  מונח   ,καλὸς κἀγαθός  – הקאלוס־קגטוס  הטוב,  עם  היופי  זהות 

מאוחר יותר בסיס בתפיסה המוסרית־אסתטית בעידן יוון הקלאסית.
ָאאּוִליס ְסִפינֹות ָהָאָכִאים    באאוליס נאספו ספינות האכאים בניסיון  ָבר ֵעת ּבְ 303.    ַהּדָ
את  להקריב  עליהם  היה  במפרשיהם  רוח  מהעדר  אולם  טרויה.  אל  להפליג 

איפיגניה, בתו של אגממנון. 
ן ַהַחִיל    מגיבורי יוון, יורש קשתו של  ּתֹו נֹוַדע ּבֶ ַקׁשְ ַמְנִהיג אֹוָתם ִפילֹוְקֶטֶטס, ּבְ  .718
הרקלס, נושא מחזהו של סופוקלס פילוקטטס. המשך מעלליו לאחר שהנחש 

הכישו כמתואר באיליאדה, מסופרים באיליאדה הקטנה. 
ִטיפֹוֶאאּוס, מפלצת קמאית שזממה להכרית  ִטיפֹוֶאאּוס     רֹוֵבץ  ם, אֹוְמִרים,  ׁשָ  .783

את אלי האולימפוס. זאוס קבר אותה חיים למרגלות הר אתנה בסיציליה.
ל  בספר ד' נפגוש את פנדרוס  ִקּבֵ ָאּפֹולֹו  ד  ִמּיַ ּתֹו  ַקׁשְ ל, ֶאת  ַהְמֻהּלָ ְנָדרֹוס  ּפַ הּוא   .827
ַמהלך   – הצדדים  בין  הנשק  שביתת  את  מפר  ובכך  במנלאוס  בקשתו  פוגע 
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בהשראת האלים שנשבעו להחריב את טרויה. מאוחר יותר ייפול חלל מידו של 
דיומדס.

��

הערות ל�פר ג'
לעם  הכינוי  מכאן  ביוונית,  אמה  מידת  פוגמאיוס,  יְגֶמִאים...  ַהּפִ ְבֵטי  ׁשִ  .6
הליליפוטים שאורכם אמה. משכנם מוגדר בדרך כלל במקורות הנילוס, מקום 

הגירתם של העגורים בחורף. 
ּגֹוָרלֹו    לסוגיית הגורל הנגזר ומקומן של המוירות, ראו "מונחי  ְגזֹר  ַהּמֹוְיָרה ּתִ  .101

יסוד באיליאדה" במבואות.
יֹוס. כרוז ובלדר מטעם אגממנון המצביא העליון.  ַטְלִתיּבְ  .118

יֶתאֹוס. מלך טרואסן בחצי האי פלופונס, וסבו של תזאוס.  ּפִ  .144
נגד  פריאמוס  עם  יחד  שנלחם  פריגיה  מלך  ַאְלָמֶות...  ן  ּבֶ ְדמּות  ּבִ ִמיְגדֹון  ֶאת   .182

האמזונות. 
ַחל  שמו העתיק של נהר סקאריה הזורם ממרכז טורקיה אל  ִלְגדֹות ַסְנַגְריֹוס ַהּנַ  .187

הים השחור. 
ן ַהּסּוִסים ְוִאיׁש ָהֶאְגרֹוף ּפֹוִליָדאּוֶקס... בניהם של לדה וזאוס. אצל  ַקְסטֹור ְמַרּסֵ  .237
הומרוס מדובר בבני תמותה למחצה. אולם מסורת מאוחרת יותר מעניקה להם 
כוחות על־אנושיים. בין היתר העניקו השניים את שמותיהם לכוכבים: קסטור 

ופולוקס. 
ָלֶקֵדמֹון ְמכֹוָרָתם... ָלֶקֵדמֹון: שמה העתיק של ספרטה.  י ַאֶחיָה ּבְ ּכִ  .244

ִליַח ִאיֶדיֹוס. כרוז ושליח מטעם גיסות הטרויאנים.  ָ א ַהּשׁ ּבָ  .248
א ִלְפִריְגָיה – שני חבלי ארץ נודעים בעושרם  ּמָ ֶפׁש אֹו ׁשֶ ְלֶמאֹוְנָיה ְמׁשֹוֶבֶבת ַהּנֶ  .401

בצפון אסיה הקטנה.

��

הערות ל�פר ד'
אחרים  עדות ממקורות  לכך  אין  בבויוטיה.  עיר  ְלקֹוָמִנית.  ַהּלַ ְוָאֶתָנה  ַאְרִגיִבים   .8

אולם הכוונה לכך שאתנה הייתה פטרונית המקום. 
ִמיֶקֶנה ַרֲחַבת ַהחּוצֹות. אפיתט לעיר גדולה.  .52

ִזּמֹות, ל ְקרֹונֹוס חֹוֵרׁש ַהּמְ נֹו ׁשֶ ית ּבְ ִהּצִ מֹו ּכֹוָכב ׁשֶ ּכְ  .75
ֵלב ָים, ִסיָמן ְלֵגיסֹות לֹוֲחִמים, ן ּבְ ְוהּוא אֹות ְלַסּפָ  
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ִביבֹו    ִפים ִמּסְ יז ְרׁשָ ּתִ ַהּכֹוָכב ַהּזֹוֵהר ַהּמַ  
הכוונה לכוכבי שביט שעוררו בלב המתבונן אמונה כי המדובר באות משמים.  

ֶלְך. אלכסנדר איננו מלך והחוקרים חלוקים בנושא. אחת ההנחות  ַסְנֶדר ַהּמֶ ָאֶלּכְ  96
הסבירות טוענת שמלך, קרי: בזיליאוס – Βασιλεύς, שימש בעידן הקלאסי 
הצוות  של  העריכה  מתיקוני  אחד  שזהו  הסברה  מכאן  נסיכים,  לתיאורי  גם 

האלכסנדריני בראשותו של אריסטרכוס. 
ת ֶזאּוס  הכוונה לאתנה.  ְוָהְיָתה זֹו ּבַ  .128

ִני. דוגמה מובהקת לדימוי בעל זנב. להרחבה ראו: "דימויים"  ׁשָ ְנָהב ּבְ ל ׁשֶ ה ׁשֶ ּסָ ּפִ  .142
בפרק המבואות. 

ָקר. כירון הקנטאור שחינך את אכילס  ַעת ָנַתן ְלָאִביו ַהּיָ עֹוד ֵכירֹון ַרב־ּדַ רּוָפה ׁשֶ ּתְ  .219
והכשיר את אסקלפיוס בחוכמת הרפואה. 

ליאנים  י... לוחם איש ארקדיה, מי שנלחם בּפֶ ֶהם ֶאת ֶאֶראּוַתְליֹון ָקַטְלּתִ ִמים ּבָ ּיָ ּבַ  .319
וכן  בשריון שקיבל מידיו של ליקורגוס. נקטל בידיו של נסטור. וראו ספר ד' 

ספר ז'. 
ִלְגַדת ָאסֹוּפֹוס ָעְצרּו. אסופוס, נהר הזורם ליד תבאי.   .383

ֵני ַקְדמֹוס. קרי: אנשי תבאי. קדמוס יסד, על פי המסורת, את תבאי. ּבְ  .385
ָעֶריָה  הכוונה ל"שבעה נגד תבאי".  ְבַעת ׁשְ נּו ַעל ׁשִ ַבׁשְ י ּכָ ּבָ ֶאת ּתֶ ַדע ׁשֶ ֵהן ּתֵ  .406

של  חלציהם  יוצאי  האפיגונים  רק  ִנְמָהר.  ַמַעׂש  ּבְ יֶהם  ַחּיֵ ּלּו  ּכִ ֲאבֹוֵתינּו  עֹוד  ּבְ  .409
הקבוצה המקורית הצליחו לכבוש את תבאי.

ֶבר. אנטילוכוס הוא בנו של נסטור. על  ה ַאְנִטילֹוכֹוס ָקַטל ֶאת ֶאֶכּפֹולֹוס ַהּגֶ ִחּלָ ּתְ  .457
פי האודיסאה נפל במלחמת טרויה מידו של ממנון האתיופי. על ֶאֶכּפֹולֹוס איננו 

יודעים דבר. 
ל ַאְנֶתְמיֹון מֹוֵטט. הוא איאס הגדול, הנפיל  נֹו ׁשֶ ל ֶטָלמֹון, ֶאת ּבְ נֹו ׁשֶ ָאַיאס, הּוא ּבְ  .473

שבֶקרב לוחמי הברית ההלנית. 
י ִלְגדֹות ִסימֹוִאיס. נהר הזורם מהר אידה וחובר לקסנתוס.  ּכִ  .474

ָמּה הֹוֵלְך ְלָפֶניָה. טריטו או ְטִריטֹוֶגֵנָיה – משמותיה של אתנה. אחת  ְטִריטֹוֶגֵנָיה ׁשְ  .515
הסברות קובעת את מוצא השם מטריטוניס אשר בלוב, שם, יש הטוענים, יצאה 
לאוויר העולם. אחרים מייחסים את מוצא השם לנחל טריטון הזורם בבויוטיה. 
העתיקה  ביוון  הדיאלקטים  אחד  מטריטו,  המוצא  את  קובעת  שלישית  סברה 

שפירושו "ראש", שהרי אתנה הגיחה מראשו של זאוס. 
ל ַהּמֹוְיָרה... ָאָמִריְנֶקאּוס מלך האלאנים  ּה ׁשֶ ּתָ ִרׁשְ ד ּבְ ן ָאָמִריְנֶקאּוס ִנְלּכַ יֹוֶרס ּבֶ ּדְ  .517

חַבר למלחמת טרויה. למוירה ראו "מונחי יסוד באיליאדה" בפרק המבואות. 
ירֹוס, מפקד גיס התרקים, בני  ֶבר. ּפֵ ָרסֹוס ַהּגֶ ן ִאיְמּבְ יַע, ּבֶ ירֹוס, ֵמֵאינֹוס ִהּגִ מֹו ּפֵ ׁשְ  .520

בריתו של פריאמוס. על אביו איננו יודעים דבר. 
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ספינות  ארבעים  בראש  יצא  האיטולים  מלך  ּתֹוַאס  ֵמֵאיטֹוְלָיה.  ָהִאיׁש  ּתֹוַאס,   .527
למלחמה על טרויה. ראו אזכורו במרשם הספינות בספר ב'. 

��

הערות ל�פר ה'

ח ַהְרמֹוִניֶדס... על פי מקורות מאוחרים יותר היה זה הרמונידס שבנה גם  ּפָ ַהּנַ  .59
את הספינה בה הפליג פריס עם הלנה.

ָדיֹוס... מגס נזכר בספר ב' כמי שפיקד על ארבעים  ּפֶ ֶחֶרב ֶאת  ְלִפי  ה  ִהּכָ ּוֶמֶגס   .69
ספינות שהפליגו עם גיסותיו מדוליכיון. 

ַהּכֵֹהן ִלְסָקַמְנְדרֹוס... אל הנהר סקמנדר או קסנתוס. נפגוש אותו במאבקו מול   .78
אכילס בספר כ'. 

בסולם  בעלותו  תבאי".  נגד  מ"שבעה  אחד  עם  נמנה  קפנאוס  ֶנאּוס   ָקּפָ ן  "ּבֶ  .109
לחומת העיר הכהו זאוס בברק. 

דרדנוס שבהר אידה.  יוחסין של מלכות טרויה, מלך  בעל שושלת  ַאְנִכיֶסס...   .247
אהובה של ארטמיס שילדה לו את אינאס. 

גנימדס,  של  אביו  פריגיה,  מלך  ִניֶמֶדס.  ּגָ נֹו  ּבְ ֶזל  ּגֶ ַעל  ְתמּוָרה  ּבִ ֶהֱעִניק  ִלְטרֹוס   .266
שמסר את בנו לזאוס בתמורה למתת של סוסים. 

ב. עיר באסיה הקטנה )הקרויה היום  ם ִנּצַ ׁשֹו ׁשָ דֹוׁש ֵהִביא, ִמְקּדָ ְרָגמֹוס ַהּקָ ְוֶאל ּפֶ  .446
ברגמה( לחוף נהר קאיקוס. העיר נקראה על שמו של פרגמוס, נכדו של אכילס 

שהקים בה מקדש.
יֵדי ַההֹורֹות. ראו "הנפשות הפועלות" במבוא.  מּוִרים ּבִ ְ ַהּשׁ  .749

ְסֶטְנטֹור ָהָרם. כרוז האכאים. קולו הרם היה למשל לזעקות אימים וצחוות בשדה   .785
הקרב. 

ל אּוָרנּוס. אורנוס, האל הקדום )פרוטוגנוס(  ָניו ׁשֶ ָלְך ָעמֹק ִמּבָ ָבר ָהִייָת ֻמׁשְ ֶזה ִמּכְ  .898
בניו  בנות.  ושש  בנים  שנים־עשר  ולהם  הארץ,  אלת  גאיה,  את  לאישה  נשא 

הטיטנים שמרדו בזאוס הושלכו על ידו אל המצולות. 

��

הערות ל�פר ו'

ה ָהִעיר ְנַאת ַהחּוצֹות. עיר בלסבוס, האי בצפון מזרח  ָאִריְסּבֶ ר ּבְ ן ֶטאּוְתַרס ַהּדָ ּבֶ  .13
הים האגאי. 

ְרקֹוֶטה. עיר בחצי האי פלופונס.  ָהִאיׁש ִמּפֶ  .30

BOOK א ךרכ.indb   550 08/10/2015   13:49:06



551
הערות

איתמוס  למצר  מערבה  מגרה,  של  המקורי  שמה  ַהּקֶֹדׁש...  ֶאֶרץ  ִניָסה  ּבְ  .133
בקורינתוס. 

ִליַח  האזכור היחיד  ָ ַיד ַהּשׁ ר לֹו ּבְ ּגֵ ּתֹו, ׁשִ ַעל ּבִ רֹוְיטֹוס, ּבַ ּפְ ָפָניו ֶאת ַהּלּוַח ׁשֶ יג ּבְ ְלַהּצִ  .176
ביצירה כולה לאפשרות של ידיעת כתב בעידן ההומרי. 

ֶבט סֹוִליִמי ָהָרם. בבוא העת, איסנדרוס, בנו של בלרופון, ייפול חלל מידו של  ׁשֵ  .184
ארס בקרב נגד שבט סולימי. 

ֶאִפיֶרה... שמה הקודם של קורינתוס.  ר ּבְ ֲאׁשֶ  .210

��

הערות ל�פר ז'

י. סלמיס, האי בו הביסו היוונים את צי  י ְוָגַדְלּתִ ָסָלִמיס ַאְרִצי ָיָצאִתי ֵמֶרֶחם ִאּמִ ּבְ  .199
יוון העתיקה. )480  ספינותיו של קסרקסס באחד הקרבות הגדולים בתולדות 

לפנה"ס(. 
ן ָיאסֹון –  ת ֵמֵאיֶנאֹוס ּבֶ 469-468. זֹו ַמּתָ

ים  ל ָהַעּמִ יֶלה ִאּמֹו ְוָאִביו ָיאסֹון מֹוׁשֵ ִהיּפִסיּפִ   
יֶלה – בתו של  יאסון נודע באהבתו למדיאה ובמסעו אחר גיזת הזהב. ִהיּפִסיּפִ  

מלך תואס ונכדתו של דיוניסוס. 

��

הערות ל�פר ח'
ב. הפסגה הגבוהה ביותר ברכס הרי אידה. ַגְרָגרֹוס ִנּצַ ׁשֹו ּבְ ִמְקּדָ   .48

ֶהִליֶקה ּוְבֵאיֵגי... הליקה, עיר בחבל אכאיה. ֵאיֵגי, שם של כמה ערים ביוון. כאן  ּבְ  .203
ככל הנראה הכוונה לֵאיֵגי באובויה הנודעת במקדשה לפוסידון. 

יִעי... בנו של טלמון ואחיו למחצה של איאס. ׁשִ ֶטאּוְקרֹוס ָהָיה ַהּתְ  .266
סֶתֶנלֹוס,  בנו של  ֶאּוִריְסֶתאּוס  ּבֹו.  ר  ְתַעּמֵ ַהּמִ יְסֶתאּוס  ֶאּוִרִ ד  ִמּיַ י  ְלּתִ ִהּצַ ַעם  ּפַ לֹא   .363
מלך מיקנוס. הרה הסיתה אותו להטיל על הרקלס תריסר מלאכות קשות. אחת 

מהם הייתה שחרורו של קרברוס מהדס. אתנה סייעה בידו. 
טֹוס, בנם של אורנוס וגאיה. הושלך  ָיּפֶ ָנם.  ּכָ טֹוס ּוְקרֹונֹוס ֶאת ִמׁשְ ָיּפֶ ם ָקְבעּו  ׁשָ  .479

אל מצולות הטרטרוס כעונש על שנטל חלק במרידה בזאוס. 

��
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הערות ל�פר ט'
ַרְקָיה. חבל ארץ מצפון לים האגאי.  בּול ּתְ ִמּגְ  .6

לעלבון  דיומדס  של  כוונתו  ָנִאים.  ַהּדָ ְפֵני  ּבִ הֹוַקְעּתָ  ָבר  ִמּכְ לֹא  י  ִלּבִ אֶֹמץ  ֶאת  י  ּכִ  .34
שהטיח בו אגממנון בעת עריכת הגייסות. ראו ספר ד'.

ֲהלֹא ֵהם ַיְלֶמנֹוס ְוַאְסָקָלפֹוס...אחים, בני ארס ואסטיוכה. שליטי בויוטיה.   .82
ֶמְריֹוֶנס. בנו של מולוס, מנהיג יחד עם אידומנאוס את גיסות הקרתנים ב־80   .83

ספינות. וראו את מרשם הספינות בספר ב'. 
קורינת  מלך  קראון  של  בנו  ֵהִגיַח.  ְקֵראֹון  ַרע  ִמּזֶ ֵאִלים,  ן  ּבֶ מּותֹו  ּדְ ִליקֹוֶמֶדס,   .84

המיתולוגי. 
מֹוֵתיֶהן ְכִריסֹוֶתִמיס, ָלאֹוִדיֶקה ְוִאיִפיָאָנָסה. אין לדעת אם אגממנון ממציא את  ׁשְ  .144
השמות על מנת להתפאר במוצאו האלילי על ידי מתן שמות של אלות או אלות 
למחצה לשלוש בנותיו. ְכִריסֹוֶתִמיס היא בתה של דמטר אלת האדמה. ָלאֹוִדיֶקה 
הוא ככל הנראה שמה האחר של אלקטרה בתו של אגממנון. ִאיִפיָאָנָסה, ככל 

הנראה שם אחר של איפיגניה. 
ן... הערים שהוא מונה שוכנות מזרחית למפרץ המסני שלחוף  ַבע ָעִרים לֹו ֶאּתֵ ְוׁשֶ  .149

הים היוני. 
של  בחצרו  מקלט  מצא  מארצו,  גורש  פויניקס  ְוִראׁשֹון...  רֹאׁש  ִיְהֶיה  פֹוְיִניְקס   .166

פלאוס והיה מחנכו של אכילס. 
ִמיְרִמידֹוִנים. הגייסות שעליהם מפקד אכילס.  .184

ֶרת. עיר בחבל קיליקיה. שכנתה של טרויה.  ֶאת ֶאְטיֹון ַהּקֶ  .187
אֹוטֹוֶמדֹון. נהג רכבו של אכילס ונושא כליו.  .208

ָרה... הטלנט הוא מידת משקל של מתכת יקרה )מכאן מקור  ָטֶלְנִטים ָזָהב ֲעׂשָ  .264
ה"שקל"(, בעיקר כסף או זהב. ערכו של הטלנט באטיקה בעידן הקלאסי היה 
שווה ערך לשכר תשע שנות עבודה של בעל מקצוע. שכירי חרב קיבלו שכר של 
דרכמה ליום כאשר טלנט היה שווה ערך לשישים אלף דרכמות. מכאן שהסכום 
המוצע על ידי אגממנון – בהנחה שלא מדובר בהפלגת דמיון פיוטי – הנו שווה 

ערך לשכרו השנתי של גיס בן 1648 לוחמים 
ילידת  אפרודיטה  של  משמותיה  ִריס,  ִקיּפְ ַעְצָמּה.  ּבְ ָער  ַהּשֵׂ ת  ְזֻהּבַ ִריס  ִקיּפְ ַעל   .389

קיפריס – קפריסין. 
ַעת... פיתו אשר בדלפי. מקדשו של אפולו.  יתֹו ַהְמֻסּלַ ּפִ ּבְ  .405

ֶות. הכוונה לקלוטו ואטרופוס.  ֵני ְנִתיִבים ֶאל ַהּמָ נֹות ּגֹוָרל סֹוְללֹות ִלי ׁשְ י ּבְ ּתֵ י ׁשְ ּכִ  .411
להרחבה ראו "נשות האיליאדה" במבואות.

ָקם, ָהֶאִריְניֹות. להרחבה ראו "נשות האיליאדה" במבואות. ֶאת ֵאלֹות ַהּנָ  .455
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ם ַאְלְקיֹוֶנה, משמותיה של קליאופטרה, אשת  ֵ ּשׁ בּוָדה ָקְראּו ּבַ ָלּה ָהָאב ְוָהֵאם ַהּכְ  .561
מלגרוס מי שמתה מצער לאחר שבעלה נקטל מידי אפולו. 

ֶהקשר פנימי. כך  ִלְנקֹם... סיפורו של פויניקס מצטיין בהעדר  ָאִחיָה  ֶאת מֹות   .567
למשל איננו יודעים מי הוא אחיה של האם שבגין מותו היא מבקשת את מות 

בנה. מכאן שגם חרונו של מלגרוס נעדר אחיזה בסיפור.
ְרֶספֹוֶנה, בתם של זאוס ודמטר, שמה  ֶנת. ּפֶ ְבִעיָתה ּוִמְתַחּנֶ ְרֶספֹוֶנה ַהּמַ ֶאל ָהֶדס ּוּפֶ  .569

נגזר מ"להביא מוות". על פי הומרוס היא רעייתו של הדס. 
ַכת ֶאֶרּבּוס ׁשֹוַמַעת. ֶאֶרּבּוס, שם חלופי להדס.  ֵמֶחׁשְ  .572

ָחַיִים. בתו של פורבאס מלמנוס. שלל אכילס ופילגשו. יֹוֶמֶדה ְיַפת ַהּלְ ּדְ  .665
ַבׁש… סקירוס, האי הגדול ביותר בקבוצת איי ספורדוס בים  ר ֶאת ְסִקירֹוס ּכָ ֲאׁשֶ ּכַ  .668

האגאי. 

��

הערות ל�פר י'

יים מאלידה.  ֶבר... הכוונה לֶמֶגס, מצביא גייסות הֶאּפֶ ל ִפיֶלאּוס ַהּגֶ נֹו ׁשֶ ְוֶאת ּבְ  .110
ל ֶנְסטֹור. הכוונה לאנטילוכוס. נֹו ׁשֶ ב ּבְ ְוִהְתַנּדֵ  .229

ָלל אֹוטֹוִליקֹוס    סבו של אודיסאוס. ָלַקח ֶאת ַהּקֹוַבע ׁשָ  .265
ְסַקְנֵדָיה... ִקיֶתָרה, אי מול חופי לקוניה. סקנדיה, מפרץ ִקיֶתָרה. ִאיׁש ִקיֶתָרה ּבִ  .267

יֹוִנים. שוכני מקדוניה ותרקיה, בני ברית של טרויה.  ֵני ַקְרָיה ְוֵכן ַהּפָ ּבְ  .428
חופי  נודדים שוכני  ֶלִגים. שבטים  ְוַהּלֶ אּוקֹוִנים... שבטים שוכני פפלגוניה   ַהּקַ  .429

אסיה הקטנה במערב. 
ֶרה... עיר לחופי הנהר תימבריוס, בשכנות לטרויה.  ֶרְך ְלִתיְמּבְ ּדֶ חֹוִנים ּבַ  .430

��

הערות ל�פר י"א
ִטיתֹונֹוס. בנו של לאומדון, הוא אבי פריאמוס. טיתונוס נחטף בידי אאוס, אלת   .1
הזריחה. זאוס נעתר לבקשתה של אאוס והעניק לטיתונוס חיי נצח, אולם שכח 
להעניק לו נעורי נצח. הגבר הולך ומזקין ואאוס מאבדת בו עניין. הסיפור זכה 

לכיסוי נרחב בשירה. 
ָאָרד ַהּבֹוֵהק. שלב ההתחמשות של אגממנון הוא השלב הראשון  ר ּבָ עֹודֹו ִמְתַחּגֵ ּבְ  .16

באריסטיאה של הגיבור ההומרי.
ל ִקיִניַרס. ִקיִניַרס, שליט קפריסין הנודע בעושרו המופלג. דֹו ׁשֶ ִמּיָ  .20
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ל ּגֹוְרגֹוָנה. הגורגונה היא מדוזה בעלת מחלפות  ֶרא ׁשֶ ְפֵני ַהּפֶ ֵגן ּבִ עֹוֶטֶרת ֶאת ַהּמָ  .36
של נחשים, נקטלה בידי פרסאוס. 

ְזִהיר ֵני ַאְנֶטנֹור, ּפֹוִליּבֹוס, ָאֶגנֹור ַהּמַ ת ּבְ לֹׁשֶ ּוְסִביב ׁשְ  .60
ל ִלְבֵני ָהֵאִלים   ְמׁשָ ְוָאָקַמס, ֶעֶלם ֲעַדִין, ַהּנִ  

אקמס, בנם של אנטנור ותיאנו ייפול מידו של מריונס בספר ט"ז. אין הכוונה   
לאקמס התרקי, שאת דמותו לבש ארס בספר ה' והנופל חלל בספר ו'. 

של  באריסטיאה  הבא  השלב  ָקַטל.  ֶינֹור  ּבְ ְוֶאת  ַלֲחִזית  ָאָגֶמְמנֹון  ַרץ  ּפָ ה  ִחּלָ ּתְ  .92
אגממנון.

ֶינֹור.  ף ַהּסּוִסים. אֹוְיֶלאּוס הטרויאני הוא נהגו של ּבְ ַאֲחָריו ֶאת אֹוְיֶלאּוס ְמַאּלֵ  .93
ְרָדנֹוס ָהָיה הּוא  אילוס בנם של דרדנוס ובתיאה, בתו  ל ּדַ נֹו ׁשֶ 162-161. ֶקֶבר ִאילֹוס, ּבְ

של טאוקרוס. אילוס מת ללא יורשים והניח את ממלכתו לאריכתוניוס. 
ּתֹו. קיסאוס היה מלך תרקיה, אביה של  א ֶאת ּבִ ל ִקיֶסאּוס ְוַאף ָנׂשָ ֵביתֹו ׁשֶ ַאר ּבְ ִנׁשְ  .226

תיאנו, ולפי פירוש אחר, של הקבה. 
ק... בנו של אנטנור ואחיו של איפידמס.  ֶאל קֹואֹון ִזּנֵ  .256

ת ַלּיֹוֶלֶדת... ֵאיֵליתיה היא אלת הלידה המסייעת  ַלְחָנה ַמּתָ ׁשְ ֵאב ָהֵאיֵליְתיֹות ּתִ ַהּכְ   270
ואחרת,  מסייעת  האחת  איליתיות,  שתי  היו  הגרסאות  אחת  פי  על  ליולדת. 

נרגזת, מאריכה את צירי הלידה ודוחה את הלידה. 
רֹות: ראו "מונחי יסוד באיליאדה" בפרק  חֹר. ַהּקֶ ָ רֹות ָחְרצּו ֶאת מֹוָתם ַהּשׁ י ַהּקֶ ּכִ  .332

המבואות. 
ַאֲחָריו ֶאת ּתֹואֹון ָקַטל... טרויאני אחר בעל אותו שם נקטל בידי דיומדס בספר   .422

ה'. 
ֵני ַהּמֹוְליֹוִנים... ככל הנראה בניו של אקטור או פוסידון.  ים ָהיּו ׁשְ תֹוָכם ֲחמּוׁשִ ּבְ  .709

הותקפו בידי נסטור בימי נעוריו. פוסידון מילט אותם בענן. 
ָסמּוְך ָלָאֶרֶנה, עיר בבויוטיה.  .722

ֶאל ַאְלֵפיאֹוס ַנַחל ַהּקֶֹדׁש. נהר הזורם במערב חצי האי פלופונס.   .726
ֹוַפַעת    עיר בחצי האי פלופונס. ַרְסיֹון ַהּשׁ ְורֹוְכִבים ֶאל ּבּוּפְ  .756

מֹו ָאֶלְסיֹוס. עיר ותל בצפון מערב  ל ִמְתרֹוֵמם ׁשְ ם ּתֵ ַלע אֹוֶלְנָיה, ׁשָ ְוֶאל צּוק ַהּסֶ  .757
חצי האי פלופונס. 

ֵני ָהרֹוְפִאים, ָמָכאֹון ּוּפֹוַדֵליְריּוס. השניים, בניו של אסקלפיוס הנודע  ר ִלׁשְ ּוַבֲאׁשֶ  .833
שבין רופאי יוון, היו מרפאים אף הם. 

��
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הערות ל�פר י"ב

של  בעלה  שביניהם.  התואר  נאי  ומבין  הטרויאנים  ממצביאי  ְוַאְלָקתֹואֹוס...   .93
היפודמיה. ייפול מידיו של אידומנאוס בסיוע פוסידון. 

ְמֶלאֶכת ָהרַֹמח... שבט מיתולוגי מהרי תסליה, מי  יִתים ָרֵמי ַמֲעָלה, ֻמְבָחִרים ּבִ ַלּפִ  .123
שהביסו את הקנטאורים. 

 40 בראש  הפליג  פוליפויטוס  עם  יחד  הַלּפיתים.  ממצביאי  ֶלאֹוְנֶטאּוס...  ֶאת   .188
ספינות לטרויה. 
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