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ִעּמֹו ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ְוֶאת  הֹוִליְך  ֶהְקטֹור  ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֶזאּוס, 
ֵקץ  ִלְבִלי  ִמְלָחָמה  ִלְתָלאֹות  יָחם  ִהּנִ ִפינֹות,  ַהּסְ ֵאֶצל 
ַאְרָצם ֶאל  ַהְרֵחק  ַהּבֹוְרקֹות  ֵעיָניו  ֶאת  נֹוֵתן  ּוְלֵסֶבל, 
יִטיִבים ַהּמֵ יִסים  ְוַהּמִ ַהּסּוִסים  ֵני  ְמַרּסְ ָרִקים  ַהּתְ ל  ׁשֶ

5
ָבב,  ַהּלֵ ְטהֹוֵרי  ים  ָהָאּבִ ֶאל  ִנים,  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ְקָרבֹות  ּבִ

ּדֹות.  ַהּמִ ֲעֵלי  ּבַ ֶהָחָלב  לֹוְגֵמי  ַהִהיּפֹומֹוְלִגים  ֶאל 
י ּכִ ַיַען  ֵהֵסב  לֹא  ַהּזֹוֵהר  טֹו  ַמּבָ ֶאת  ְטרֹוָיה  ֶאל  ַאְך 
ָהַאְלָמֶות ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ִיְהֶיה  י  ּכִ ַנְפׁשֹו  ּבְ ֵער  ׁשִ לֹא  ָלל  ּכְ

ָנִאים. ַלּדָ אֹו  ְטרֹוָיה  ִלְבֵני  ַע  ְלַסּיֵ ֵרד  ּיֵ ׁשֶ ִמי 

10
ֲאָרצֹות,  יז  ְרּגִ ַהּמַ ָהֵאל  ְוא  ָ ַלּשׁ יַח  ּגִ ִהׁשְ לֹא  ְואּוָלם 

ִמְלָחָמה,  ַתְהּפּוכֹות  ּבְ ָרב,  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ִהְתּבֹוֵנן 
ַהְמיָֹער  ָהָהר  ָסמֹוס  ת  ְסּגַ ּפִ ַעל  בֹו  מֹוׁשָ קֹום  ִמּמְ

ִאיָדה, ֶחֶבל  ְלֵעיָניו  ִנְגָלה  ּנּו  ִמּמֶ ְתַרְקָיה,  ּבִ ׁשֶ
ָהָאָכִאים. ְסִפינֹות  ְוַעד  ֶלְך  ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ִעיר  ּבְ ָהֵחל 

15
ָהָאָכִאים ֵני  ּבְ ַעל  ֵמֵצר  ב,  ְוָיׁשַ הֹום  ַהּתְ ִמן  ָעָלה  ם  ׁשָ

ֲחָמתֹו. ָכה  ִנּתְ ֶזאּוס  ַעל  ֻהּכּו.  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַיד  ּבְ י  ּכִ
ֶלְכּתֹו,  ּבְ ז  ֶנְחּפַ ַעת  ַהְמֻסּלַ ה  ְסּגָ ַהּפִ ּוִמן  ָקם,  ֲאַזי 

ָהָעב ַער  ְוַהּיַ בֹוִהים  ַהּגְ ֶהָהִרים  ָרֲעׁשּו  ּוְבַדְרּכֹו 
ָהַאְלָמֶות.  ן  ּבֶ ּפֹוֵסידֹון  ל  ׁשֶ ַהּפֹוְסעֹות  ַרְגָליו  ַחת  ּתַ

20
ַעד, ַהּיַ ֶאל  א  ּבָ ְרִביִעי  ּבָ ְצָעִדים,  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּפֹוֵסַע 

צּוָלה,  ַהּמְ ְתהֹום  ּבִ ַהְמפָֹאר  יתֹו  ּבֵ ּבֹו  ַכן  ׁשָ ַאְיָגִאי,  הּוא 
ְלעֹוָלם. ֵיָחֵרב  ּלֹא  ׁשֶ ָזָהב,  ּבְ ְזִהיר  ַהּמַ ְמעֹונֹו 

ְרָסָתם, ּפַ ָאָרד  סּוָסיו,  ֶאת  ְלִרְכּבֹו  ָרַתם  ְוֵתֶכף  א  ּבָ
עֶֹרף. ַעל  ת  ּגֹוֶלׁשֶ ה  ֻהּבָ ַהּזְ ַרֲעָמָתם  ֶרֶגל,  י  ַקּלֵ
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25
ן ָאּמָ ַיד  ה  ֵמֲעׂשֵ ְוׁשֹוט  ְלגּופֹו  ז  ּפָ ְגֵדי  ּבִ ָלַבׁש 
ַהְמפָֹאר ְלִרְכּבֹו  ָעָלה  ָהב,  ִמּזָ הּוא  ַאף  ָנַטל, 

ְסָבבּוהּו  ם  ַהּיָ ִמְפְלצֹות  ים.  ּלִ ַהּגַ ֵני  ּפְ ַעל  ְוָרַכב 
ֲאדֹוָנם. ֶאת  ירּו  ִהּכִ ֶכף  ּתֵ י  ּכִ צּוָלה  ַהּמְ ִמן  עֹוִלים 
ֲהרּו, ּדָ ַהּסּוִסים  ּוְמתּונֹות  ֵמָרצֹון,  ים  ּלִ ַהּגַ ִנְבְקעּו 

30
ִנְרַטב. לֹא  ָבה  ְרּכָ ַלּמֶ ַחת  ּתַ ּמִ ׁשֶ ָהָאָרד  ִציר  ְך  ּכָ

ָהַרְגַלִים י  ַקּלֵ סּוָסיו  אּוהּו  ְנׂשָ ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ֶאל 
ְמצּולֹות, ּבִ ְמָעָרה  עּוָרה  ּפְ ּוְרָחָבה,  ה  ֲעֻמּקָ ם,  ְוׁשָ

ְלֶטֶנדֹוס. צּוִקים  ַהּמְ ָרַמת  רֹוס  ִאיְמּבְ ין  ּבֵ ֶוְך  ּתָ ּבַ
סּוָסיו, ֶאת  ן  ִרּסֵ ֲאָרצֹות  יז  ְרּגִ ַהּמַ ּפֹוֵסידֹון  תֹוָכּה  ּבְ

35
רֹוְסָיה.  ַאְמּבְ ּבְ ָכיו  ַרּמָ ֶאת  ַמֲאִביס  ָהעֹל,  ִמן  יָרם  ִהּתִ

ַהּסּוִסים,  ַרְגֵלי  ֶאת  אֹוֵסר  ָזָהב  ל  ׁשֶ ּוִבְרצּועֹות 
ַלֲאדֹוָנם ינּו  ַיְמּתִ אן  ּכָ יּוַכל.  לֹא  יר  ְלַהּתִ ִאיׁש  אֹוָתן 
ָעָמיו. ּפְ את  ּפֹוֵסידֹון  ם  ׂשָ ָהָאָכִאים  ֳאִנּיֹות  ֶאל  י  ּכִ

רֹוָיאִנים  ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ָצֲעדּו  ַסַער,  ּכְ לֹוֶהֶבת,  ֵאׁש  ּכְ

40
ָרב ַהּקְ ֶאל  ְלהּוִטים  זֹוֲעִמים,  ִריָאמֹוס,  ּפְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  בֹות  ִעּקְ ּבְ

ָהָאָכִאים ִפינֹות  ּסְ ׁשֶ טּוִחים  ּבְ זֹוֲעִקים,  ֶאָחד  ּוְכִאיׁש 
ָהאֹוֵיב. ם  ּדַ ֶאת  יזּו  ַיּקִ ֶחֶרב  ּוְלִפי  ָיָדם  ּבְ לּו  ִיּפְ

ֵהִגיַח ל,  מֹוׁשֵ ְוָעֶליָה  ֶאֶרץ  יז  ַמְרּגִ ּפֹוֵסידֹון  ַאְך 
ָרב. ַהּקְ ַלַהט  ֶאת  ֵהִפיַח  ָהַאְרִגיִבים  ּוְבֵלב  הֹום  ַהּתְ ִמן 

45
קֹולֹו, ַרַעם  ּבְ ְוָקָרא  ָלַבׁש  ַקְלַכס  ל  ׁשֶ מּותֹו  ּדְ ֶאת 

ָרב:  ַהּקְ ֶאל  הּוִטים  ַהּלְ ָהָאָיאִסים  ֵני  ׁשְ ֶאל  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ
ּפֹוֶעֶמת  ָהָאָיאִסים,  ֶכם,  ִלּבְ ּבְ ָרב  ַהּקְ רּוַח  "עוד 

ָהָאָכִאים. ֵני  ּבְ ֶאת  יל  ְלַהּצִ ֲעֵליֶכם  ֵלב,  מֶֹרְך  ְולֹא 
רֹוָיאִנים,  ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ל  ׁשֶ ּכָֹחם  ְלֵביֵניֶכם,  יִני  ּבֵ ַמהּו,  י  ּכִ
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50
דֹוָלה, ַהּגְ ַלחֹוָמה  ִביב  ִמּסָ ָהמֹון  ּבֶ ִנְקֲהלּו  ִאם  ם  ּגַ

ָלאֹוֵיב. יּוְכלּו  ׁשֹוק  ִמְצַחת  ֲעֵלי  ּבַ ָהָאָכִאים  ֵהן 
ֶהְקטֹור ְדמּות  ּבִ ְרָענּות  ִמּפֻ ָאנִֹכי  ָיֵרא  ְואּוָלם 

רֹאׁש  ּבְ עֹוֶלה  ָעֵלינּו  ֵאׁש  ל  ׁשֶ ֶפֶרץ  ּכְ רּוף,  ַהּטֵ ה  ֻמּכֵ
ָהאֹוִנים. ַרב  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  י  ּכִ ל  ִמְתַהּלֵ יסֹוָתיו,  ּגֵ

55
ְלַמַען ָהֵאִלים  ֵמַאַחד  ֶזה  ֶמֶסר  ֶכם  ִלּבְ ּבְ ְיִהי 

ֶתר, ַהּיֶ ֶאת  ּוְתעֹוְררּו  ַעְמדּו  ּתַ עֹז  ּבְ ֶהְקטֹור  מּול 
ְלָהְדפֹו  ַיְדֶכם  ּבְ ַיֲעֶלה  ְתקֹף  ּיִ ׁשֶ ָכל  ּכְ ֲאַזי  י  ּכִ

י." ָהאֹוִליְמּפִ ְלִצּדֹו  ב  ִנּצָ ַוֲאִפּלּו  ִפינֹות,  ַהּסְ ֵמִעם 
ָבָריו, ּדְ ֶאת  ָאַמר  ָלּה  ּומֹוׁשְ ָהָאֶרץ  ֶאת  ַהְמַטְלֵטל  ְך  ּכָ

60
ַרב. ּכַֹח  ֶהם  ּבָ ֵמִפיַח  הּו,  ַמּטֵ ּבְ ֵניֶהם  ׁשְ ּבִ ָנַגע 
ְוָהֶרֶגל. ד  ַהּיָ ְך  ּכָ ַקּלֹות,  יֶהם  ּפֵ ּגַ ָהיּו  ּוְלֶפַתע 

ַמְעָלה, ְוָטס  ִהְתרֹוֵמם  ֵנץ,  ְדמּות  ּבִ ַעְצמֹו  ּבְ ְוהּוא 
יא  ּגִ ׂשַ ַלע  ִמּסֶ נֹוֵסק  מֹו  ּכְ ִריזֹות,  ַהּזְ ָנָפיו  ּכְ ַעל  ּדֹוֶאה 

יו. ְחּתָ ִמּתַ יׁשֹור  ּמִ ּבַ ַהְמַרֵחף  ַאֵחר  עֹוף  ְורֹוֵדף 

65
ֶאֶרץ. יז  ְרּגִ ַהּמַ ּפֹוֵסידֹון  ָנַטׁש  ָהָאָיאִסים  ֵני  ׁשְ ֶאת  ְך  ּכָ

אֹוְיֶלאּוס. ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָאַיאס  ָהָיה  ּבֹו  יר  ְלַהּכִ ָהִראׁשֹון 
לֹו: ְוָאַמר  ֲאַזי  הּוא  ָנה  ּפָ ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ָאַיאס  ֶאל 

ָלַבׁש ָהאֹוִליְמּפּוס  ֵמֵאֵלי  ֶאָחד  ֶזה  ה  ִהּנֵ "ָאַיאס, 
ְלָהֵגן. ִפינֹות  ַהּסְ ַעל  ה  ִצּוָ ְוָעֵלינּו  ָנִביא  מּות  ּדְ

70
ּפֹור, ַהּצִ ְמעֹוף  י  ּפִ ַעל  א  ַהְמַנּבֵ ֶזה  הּוא  ַקְלַכס  לֹא  י  ּכִ

ר ֲאׁשֶ ּכַ ֵמָאחֹור  ַרְגָליו  ְלַמְרֵאה  ד  ִמּיָ י  ָיַדְעּתִ זֹאת 
ְלַזהֹות. ֵאִלים  ר  ֶאְפׁשָ ָנֵקל  ּבְ י  ּכִ ִנְפַרד,  נּו  ֵמִאּתָ
ֶרֶצת, ִמְתּפָ רּוִחי  ֵמָחִזי  ָרב,  ַלּקְ ָצֵמאִתי  ה  ְוַעּתָ

אֹוֵיב, ּבָ ִלְקטֹל  ׁש  ְמַבּקֵ ּתֹוֵקק,  ֶאׁשְ ְלָחָמה  ַהּמִ ֶאל 
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75
ָיַדי." ַעל  ּוִמּמַ ה  ַמּטָ ִמּלְ ַרְגַלי  י  ּתֵ ׁשְ ְלהּוטֹות  ְוָכְך 

ְוָאַמר: ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ָאַיאס  ֲאַזי 
ָהרַֹמח, ַעל  ְלהּוָטה  טּוָיה  ַהּנְ ְזרֹוִעי  מֹוָך,  ּכָ מֹוִני  "ּכָ

ָקִדיָמה ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ ְוַרְגַלי  ְוהֹוֵלְך  ר  ּבֵ ִמְתּגַ ּכִֹחי 
ִריָאמֹוס, ּפְ ן  ּבֶ מּול  ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ְקַרב  ֶאל  אֹוִתי  סֹוֲחפֹות 

80
ֶהֶרף." ְללֹא  ֵחם  ִיּלָ ְוַאְך  ָינּוַח  לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֶהְקטֹור 

ְמרֹוֶמֶמת רּוָחם  ַנִים,  ְ ַהּשׁ רּו  ּבְ ּדִ ֵרֵעהּו  ֶאל  ִאיׁש  ְך  ּכָ
ּוֵביְנַתִים ָרב.  ַהּקְ ַלַהט  ֶאת  ה  ִלּבָ ם  ִלּבָ ּבְ ָהֵאל  י  ּכִ
ָהָאָכִאים ֵני  ּבְ רּוַח  ֶאת  עֹוֵרר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ַהחֹוֵבק 

ִפינֹות, ַהּסְ ְלַצד  ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ֲעָכה  ּדָ ר  ֲאׁשֶ

85
ֵאיְבֵריֶהם, ֶאת  ה  יׁשָ ִהּתִ ֵבָדה  ַהּכְ ְלָחָמה  ַהּמִ י  ּכִ

רֹוָיאִנים, ַהּטְ ֲהמֹוֵני  ְלַמְרֵאה  ם  ְעּתָ ּדַ ה  ְוָחְלׁשָ
דֹוָלה. ַהּגְ חֹוָמה  ּבַ ְועֹוִלים  ִמְלָחָמה  ְקִריאֹות  ּבִ ִטים  ּפֹוׁשְ

ְנָכִאים, ְמַעת  ּדִ ילּו  ִהּזִ זֹאת  ָראּו  ׁשֶ ֵעיֵניֶהם 
ֶבר. ֶ ַהּשׁ ִמן  ָחְלצּו  ּיֵ ׁשֶ ֶהֱאִמינּו  לֹא  ׁשּוב  י  ּכִ ַיַען 

90
ֵחם. ְלִהּלָ ִיס  ַהּגַ ֶאת  עֹוֵרר  ֶאֶרץ  יז  ַמְרּגִ ַאְך 

רּוָחם, ֶאת  ְועֹוֵדד  ְוֵליטֹוס  ֶטאּוְקרֹוס  ֶאל  א  ּבָ ה  ִחּלָ ּתְ
ֶבר, ַהּגֶ ֶנֶלאֹוס  ּפֶ ְוֶאל  ְותֹוַאס,  ירֹוס  יּפִ ּדֵ ֶאל  ֲאַזי 

ָרב. ַהּקְ ֶאל  זֹוֲעִקים  ֵניֶהם  ׁשְ  – ְוַאְנִטילֹוכֹוס  ֶמְריֹוֶנס  ֶאל 
ָנַפִים: ּכְ ַעל  ָבָריו  ּדְ ׁשֹוֵלַח  ְוָקָרא,  אֹוָתם  ָאַסף 

95
ֶ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 
, ְוָתמּוּהַ נֹוָרא  ּכֹה  ַבר־ָמה  ּדְ ָהרֹואֹות  ְלֵעיַני  ֲאבֹוי 
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100
ּבֹו. ַלֲחזֹות  ּלֹא  ׁשֶ יִתי,  ִקּוִ ְלעֹוָלם,  ר  ֲאׁשֶ ָבר  ּדָ

ָעָבר ּבֶ ׁשֶ ֵאּלּו  ֵהם  ִפינֹות.  ּסְ ּבַ ִטים  ּפֹוׁשְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ
ַיַער, ְסַבְך  ּבִ לֹות  ַאּיָ מֹו  ּכְ ֵנינּו  ִמּפָ ָלנּוס  ָנֲהגּו 

ְנֵבלֹות, ְלאֹוְכֵלי  ן  ָקְרּבָ ְזֵאב,  אֹו  ְלָנֵמר  ַקל  ֶטֶרף 
ן. ִלּבָ ּבְ ְקָרב  רּוַח  ֵאין  י  ּכִ ֵעֶבר  ְלָכל  ָנסֹות  ִנְבָהלֹות, 

105
ָלֵצאת, מּוֵלנּו  ֵהֵעּזּו  לֹא  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְלָפִנים  ְך  ּכָ
ָהָאָכִאים, ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ טּוָיה  ַהּנְ ְזרֹוָעם  מּול  ְוַלֲעמֹד 

ֵמִעיָרם.  ַהְרֵחק  ֵהם  לֹוֲחִמים  ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ה  ַעּתָ ַאְך 
ַהַחִיל, ֵני  ּבְ ָעָליו  זֹוֲעִמים  יא,  ְצּבִ ַהּמַ רֹוֵפס  י  ּכִ זֹאת 

ּלֹות ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ַעל  ָרבֹות,  ּקְ ּבַ ים  ׁשִ ֻמּתָ ן  ּכֵ ְוַעל 

110
ן. ְלִצּדָ ֲחָלִלים  לּו  ִיּפְ זֹאת  ְוַתַחת  ָיֵגּנּו  לֹא 

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

ָהַרְגַלִים, ַקל  ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְכבֹוד  ּבִ ַגע  ּפָ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ִמְלָחָמה.  ׁש  ַקּדֵ ִמּלְ אֹוָתנּו  ְחֵרר  ְמׁשַ ָבר  ַהּדָ ֵאין 

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

ְכבֹוְדֶכם, ּבִ מֹותֹו  ּכְ ֵאין  ֶעְלּבֹון  הּוא  ְקָרב  רּוַח  ָאְבַדן  ַאְך 
רֹוֶצה ָהִייִתי  לֹא  ֲאִני  ַאף  ָהָאָכִאים.  יסֹות  ּגֵ ּבֹוֵרי  ּגִ

ֵחם  ְלִהּלָ ַהְמָסֵרב  ֶנֶפׁש  ֲעלּוב  ֶאָחד  ּבְ ִלְפּגֹׁש 
ֲעֵליֶכם ְלַזֲעִמי  ה  ָהִעּלָ ְוזֹו  הּוא.  ֵלב  מּוג  י  ּכִ

120
ְרָענּות ּפֻ ְמֵהָרה  ּבִ חֹוֵלל  ּתְ ֵמֵרַעי,  ְיֵדיֶכם,  ָאְזַלת  י  ּכִ

ֶחְלקֹו ּבְ ׁשֶ ֶאָחד  ל  ּכָ ֵיַדע  ן  ּכֵ ְוַעל  ִמּזֹו,  ַאף  דֹוָלה  ּגְ
ִלְפֵניֶכם ָחְרָמה  ִמְלֶחֶמת  י  ּכִ ְוַהּבּוז,  ה  ַהֶחְרּפָ לּו  ִיּפְ

ִפינֹות, ּסְ ּבַ ְלָחם  ַהּנִ ָרב  ַהּקְ ְקִריַאת  ַעל  ּבַ ֶהְקטֹור  מּול 
ר."  ּבֵ ׁשִ ִריַח  ַהּבְ ְוֶאת  ָעֵרינּו  ׁשְ ַרץ  ּפָ ׁשֶ הּוא 
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125
ָהָאָכִאים, ֵני  ּבְ ֶאת  ְועֹוֵדד  הֹוִכיַח  ָהָאֶרץ  חֹוֵבק  ְך  ּכָ

אּות. ּיָ ּכַ דּוֵדיֶהם  ּגְ ָעְרכּו  ָהָאָיאִסים  ֵני  ׁשְ ְסִביב  ְוֵאּלּו 
ּדִֹפי, ֶהם  ּבָ מֹוֵצא  ָהָיה  לֹא  תֹוָכם  ּבְ א  ּבָ לּו  ָאֶרס  ם  ּגַ

בּו ִנּצְ י  ּכִ ַהּלֹוֵחם,  עֹז  ֶאת  ה  ַהְמַלּבָ ָאֶתָנה  ְולֹא 
רֹוָיאִנים. ַהּטְ ּוְבֵני  ָהָרם  ֶהְקטֹור  מּול  בּוָרה  ַהּגְ ִכיֵרי  ּבְ

130
ָמֵגן, ּבְ ָמֵגן  ְרָיה,  ׁשִ ּבְ ְרָיה  ׁשִ ר,  ִנְקׁשַ רַֹמח  ּבְ רַֹמח 

ינּו ִהְרּכִ רֹאׁש  ּוְלֵעת  ֶגֶבר.  ּבְ ְוֶגֶבר  ה  ַקְסּדָ ּבְ ה  ַקְסּדָ
ַהּקֹוַבע, ַעל  ּטֹוָטפֹות  ּבַ ׁשֶ ַהּסּוִסים  ַער  ׂשְ ִהְתָעֵרב 

ֶנת, ּנֶ ְמׁשֻ חֹוָמה  ּכְ בּו  ִנּצְ ָיסֹות  ַהּגְ ִדים  ְמֻלּכָ ְך  ּכָ
ְלָפִנים, ָרְמחֹו  ֵהִניף  ַחִיל  ן  ּבֶ ל  ּכָ ֲחָזָקה  ָיד  ּבְ י  ּכִ

135
ָרב. ַהּקְ רּוַח  לֹוֶהֶטת  ם  ּוְבִלּבָ ִנים  ּוְמֻזּמָ ְנכֹוִנים 

רֹאׁש, ּבָ ֶהְקטֹור  ִעם  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֲעֵליֶהם  ָסֲערּו  ֲאַזי 
צּוק ִמּמָ ְלֵטל  ּטַ ַהּמִ ֶסַלע  ּגּוׁש  מֹו  ּכְ ְלָפִנים  ׁשֹוֲעִטים 

ל  ְוַהּגַ ִסיסֹו,  ִמּבְ ָעַקר  ִמים  ׁשָ ּגְ ּבַ ַהּגֹוֶאה  ָהר  ּנָ ׁשֶ
ְוָגַרס.  ּפֹוֵרר  ים  ׁשִ ַהּקָ ְיסֹודֹוָתיו  ֶאת  ָהֲעָנק 

140
רֹוֵעם. ַער  ַהּיַ יו  ְוַתְחּתָ ה  ְלַמּטָ ַלע  ַהּסֶ ל  ְלּגֵ ִמְתּגַ

יַע ּגִ ּיַ ׁשֶ ְוַעד  ַדְרּכֹו,  ּבְ ְך  ִמְתַהּפֵ ר,  ְמַנּתֵ ַמְעָלה 
ּבֹת.  ְוִיׁשְ ֵלם  ִיּבָ ָאז  ַרק  יׁשֹור  ַהּמִ ֵדה  ׂשְ ֶאל  ַחת  ִמּתַ

ָהָאָכִאים ַמֲחֵנה  ֶאל  י  ּכִ ל  ְתַהּלֵ ַהּמִ ֶהְקטֹור  ְך  ּכָ
ם. ַלּיָ יַע  ְוַיּגִ ִיְפרֹץ  ָנֵקל  ּבְ ִפינֹות  ַהּסְ ְוֶאל 

145
ֵתף, ּכָ ֶאל  ֵתף  ּכָ ָהעֹוְמדֹות  ָפַלְנגֹות  ּבַ ׁש  ִהְתַנּגֵ ֵעת  ַאְך 

ָהָאָכִאים י  ּכִ ַיַען  יסֹוָתיו,  ּגֵ ַהְתָקַפת  ִנְבְלָמה 
ָהְדפּו ַהֶחֶרב  ּוְבַלַהב  ָהרַֹמח  ל  ׁשֶ יִפּיֹות  ּפִ חֹד  ּבְ

ֶאה, ּתָ ִמׁשְ ְוָנסֹוג,  ָעַצר  ֶהְקטֹור  ֲאַזי  ַהּתֹוְקִפים.  ֶאת 
ַהּנֹוֵקב: קֹולֹו  ּבְ יו  ֲאָנׁשָ ֶאל  ְוָזַעק  קֹולֹו  ֶאת  ֵהִרים 
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150
ִנים, ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ לֹוֲחִמים  ְוִליִקים,  ְרָדִנים  ּדַ "ְטרֹוָיאִנים, 

ָהָאָכִאים,  אֹוִתי  יעּו  ַיְרּתִ ַרב  ְזַמן  לֹא  י,  ְלִצּדִ ִעְמדּו 
ֶרת. ְמֻבּצֶ חֹוָמה  מֹו  ּכְ מּוִלי  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ֶנֶעְרכּו  ִאם  ם  ּגַ

ָיִדי ּבְ ׁשֶ ַהֲחִנית  חֹד  ַחת  ּתַ ְנעּו  ִיּכָ ְמֵהָרה  ּבִ ְואּוָלם 
ָהרֹוֵעם." ָהֵאל  ֶהָרה,  ַעל  ּבַ ָהֵאִלים,  דֹול  ּגְ י  ּבִ ּתֹוֵמְך  י  ּכִ

155
ם. ִלּבָ ּבְ אֹון  ְוֵהִפיַח  רּוָחם  ֶאת  ְועֹוֵדד  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

א,  ַהּגֵ ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ יפֹוּבֹוס  ּדֵ ַלֲחִזית  ְוָיָצא  ָקם  ֲאַזי 
ְלָפִנים. ֶהָעגֹל  ָמִגּנֹו  ָאַחז  ֶבר  ַהּגֶ ּוְבָידֹו 

ֵגן. ּמָ ּבַ ּגּופֹו  ֶאת  יר  ַמְסּתִ ּלֹות,  ַהּקַ ַרְגָליו  אּוהּו  ְנׂשָ
ִליְך ִהׁשְ ֶמְריֹוֶנס,  ּבֹו  ן  ּוֵ ּכִ ַהּבֹוֶהֶקת  ֲחִניתֹו  ֶאת 

160
ָוִרים. ְ ַהּשׁ עֹורֹות  ְרבּוד  ֵגן  ּמָ ּבַ ּוָפַגע  ֶהְחִטיא,  לֹא 
ָהָארְֹך  מֹוטֹו  י  ּכִ ַיַען  ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ָחַדר  לֹא  ַהחֹד  ַאְך 

יפֹוּבֹוס  ְוּדֵ ַהחֹד,  ִמן  ַהְרֵחק  לֹא  ר  ּבַ ִנׁשְ ָהרַֹמח  ל  ׁשֶ
ָהעֹורֹות ָמֵגן  ּבְ ּגּופֹו  ַעל  ּוְמגֹוֵנן  ִמְתָיֵרא  ָנסֹוג, 
ַהַחִיל ן  ּבֶ ֲאָבל  ָהַעז,  ֶמְריֹוֶנס  ל  ׁשֶ ֲחִניתֹו  ֵני  ִמּפְ

165
ְטָעִמים, ֵני  ְ ִמּשׁ זֹאת  ָנסֹוג,  ְלָאחֹור  ְוזֹוֵעם,  ֶנֱעָצב 

ָידֹו. ּבְ ֶהֱעָלה  ֶחֶרס  ְוִכי  ָרה  ּבְ ִנׁשְ ֲחִניתֹו  י  ּכִ
ָהַלְך  ַמֲחֵנהּו  ְוֶאל  ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל  ן  ּכֵ ַעל 

ָאֳהלֹו. ּבְ יַח  ִהּנִ ׁשֶ ָארְֹך  רַֹמח  עֹוד  ם  ׁשָ ִלּטֹל 
ֵבד. ַהּכָ ָרב  ַהּקְ אֹון  ׁשְ ְוָעָלה  ֶחֶדל  ִלי  ּבְ ָלֲחמּו  ָאר  ְ ַהּשׁ

170
ָהְרגֹו ּבְ ֵהֵחל  ֶטל  ַהּקֶ ֶאת  ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ֶטאּוְקרֹוס 

סּוָסיו. ּבְ ַהּנֹוָדע  ֶמְנטֹור  ן  ּבֶ ַהֲחִנית  ִאיׁש  ִרּיֹוס  ִאיְמּבְ ֶאת 
ב,  ָיׁשַ ֶבר  ַהּגֶ ָדיֹוס  ּפֶ ּבְ ָהָאָכִאים  ּבֹוא  ֶטֶרם  ּבְ

ִריָאמֹוס. ּפְ ל  ׁשֶ יֶלֶגׁש  ּפִ ֶטן  ּבֶ ִרי  ּפְ א,  ָנׂשָ ֶמֶדִסיַקְסֶטה  ֶאת 
ׁשֹוִטים ַהּמְ ְמֻרּבֹות  ָנִאים  ַהּדָ ְסִפינֹות  בֹוא  ּבְ ְואּוָלם 
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175
רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ֵדי  ְמֻכּבְ ִעם  ְוִנְמָנה  ָחַזר  ִאיְליֹון  ֶאל 
ָניו. ִמּבָ ֶאָחד  ּכְ דֹו  ּבְ ּכִ ֶלְך  ַהּמֶ ב,  ָיׁשַ ִריָאמֹוס  ּפְ ְלַצד 

ָהרַֹמח  ֶאת  ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ּבֹו  ָנַעץ  ָהאֶֹזן  ְלַצד 
יָלה ַהּמֵ ֵעץ  מֹו  ּכְ ָמט  ַאְרָצה  ְוֶזה  ְלָאחֹור,  ְך  ּוָמׁשַ

צֹוֵנַח ַאְרָצה  ּוְלֶפַתע  ַהר  רֹאׁש  ַעל  ֵמָרחֹוק  ְרֶאה  ַהּנִ

180
ָהָאָרד.  ְרֶזן  ּגַ ַהב  ִמּלַ רּוָכה  ַהּבְ ַעְלָותֹו  ִעם  ַיַחד 

צֹוֵרם.  ְצִליל  ָהָאָרד  ֲחגֹור  ִמיַע  ְוִהׁשְ ָצַנח,  ַאְרָצה  ְך  ּכָ
ָלל, ׁשָ ָלַקַחת  קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ְלָפִנים  ק  ִזּנֵ ְוֶטאּוְקרֹוס 

אּוָלם ּבֹו,  ֵהִטיל  ַהּבֹוֶהֶקת  ֲחִניתֹו  ֶאת  ֶהְקטֹור  ַאְך 
ֲעָרה, ַהּשַׂ חּוט  ּכְ ַהחֹד  ִמן  ִנְמַלט  ּבֹו  יט  ִהּבִ ׁשֶ ֶטאּוְקרֹוס 

185
ְקֶטָאטֹוס  ן  ּבֶ ַאְמִפיָמכֹוס  ָחֵזהּו  ּבְ ע  ִנְפּגַ יו  ְוַתְחּתָ

ֵבד. ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ָיָצא  ּבֹו  ֶרַגע  ּבָ ַאְקטֹור,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא 
ֶהְקטֹור,  ק  ִזּנֵ ּגּופֹו.  ַעל  ִהְצַטְלֵצל  קֹו  ְוִנׁשְ ָנַפל  ַאְרָצה 

רֹאׁשֹו ֶאת   – ָהָרם  ַאְמִפיָמכֹוס  ת  ַקְסּדַ ֶאת  ְלָהִסיר  ָחַפץ 
ָאַיאס ַאְך  ַצח,  ַהּמֵ ַעל  ֲהדּוָקה  ֵהיֵטב,  ּתֹוֶאֶמת 

190
ֵהִטיל.  ּוְבֶהְקטֹור  ַמְעָלה  ֵהִניף  ַהּבֹוֵהק  ָרְמחֹו  ֶאת 
מּוָגף ֶבר  ַהּגֶ ּגּוף  ָהָיה  י  ּכִ עֹורֹו  ֶאת  ַרט  ׂשָ לֹא  ַאְך 

ֵגן ַהּמָ ֶאת  ָהרַֹמח  חֹד  ב  ִנּקֵ ַאְך  ֵאיִמים,  ת  ְנחֹׁשֶ ּבִ
ַהּגּופֹות, י  ּתֵ ְ ִמּשׁ ָנסֹוג  ֶזה  ָאחֹור.  ֶהְקטֹור  ֶאת  ְוָהַדף 

ִתים. ַהּמֵ ֶאת  ָהָאָכִאים  ְררּו  ּגָ ָרב  ַהּקְ ֵדה  ּוִמּשְׂ

195
ָהָאתּוָנִאים, ֲאדֹוֵני  ּוְסִטיְכיֹוס,  ָהָרם  ֶמֶנְסֶתאּוס 

ָהָאָכִאים. ֵני  ּבְ ֶאל  ֲחָזָרה  אּו  ָנׂשְ ַאְמִפיָמכֹוס  ֶאת 
יר, ּבִ ּכַ ְוחֶֹסן  ְקָרב  ַלַהט  י  ֻמּכֵ ָהָאָיאִסים,  ֵני  ׁשְ ַאְך 
ַצִיד ְלֵבי  ּכַ עֹות  ְלּתְ ִמּמַ ָהֵעז  ֶאת  ֲאָריֹות  ֵני  ׁשְ מֹו  ּכְ

ַער, ַהּיַ ְסַבְך  ַמֲעֵבה  ּבְ ם  ַטְרּפָ ֶאת  ִאים  ְונֹוׂשְ קֹוְרִעים 
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200
ְרַקע,  ַהּקַ ֵמַעל  בֹוּהַ  ּגָ ִניֵביֶהם  ּבְ אֹוָתּה  ִאים  נֹוׂשְ
בֹוּהַ ּגָ ִרּיֹוס  ִאיְמּבְ ֶאת  אּו  ָנׂשְ ָהָאָיאִסים  ֵני  ׁשְ ְך  ּכָ

מֹותֹו ַעל  זֹוֵעם  אֹוְיֶלאּוס  ל  ׁשֶ ּוְבנֹו  קֹו,  ִנׁשְ ֶאת  ִטים  ּפֹוׁשְ
אר ּוָ ִמּצַ רֹאׁשֹו  ֶאת  ַרת  ּכָ ֵרֵעהּו,  ַאְמִפיָמכֹוס  ל  ׁשֶ

ַהַחִיל ֵני  ּבְ ֲהמֹון  ּבַ ל  ְלּגֵ ִמְתּגַ ּדּור  ּכַ מֹו  ּכְ ֶוֱהִטילֹו 

205
ָהָרם.  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ְלַרְגָליו  ֶנֱעָצר  ִמְתּגֹוֵלל,  ה  ּזֶ ׁשֶ ַעד 

מֹות ַעל  ּפֹוֵסידֹון  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ָתה  ִנּצְ ַזַעם  ֲחַמת  ֲאַזי 
ְרּכֹו ּדַ ֶאת  ה  ָעׂשָ ְוָהֵאל  ָרב,  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ֶנְכּדֹו 

ָיסֹות. ַהּגְ ָאֳהֵלי  ְוֶאל  ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ֶאל 
ְטרֹוָיה. ְבֵני  ּבִ ּמֹות  ׁשַ ַלֲעׂשֹות  עֹוֵרר  ָנִאים  ַהּדָ ֶאת 

210
ֶבר  ַהּגֶ ִאידֹוֶמֶנאּוס,  ַדְרּכֹו  ּבְ ָהֵאל  ֶאת  ַגׁש  ּפָ

ֵרֵעהּו,  ֵמֵאֶצל  ה  ַעּתָ ֶזה  ָחַזר  ׁשֶ ַהֲחִנית,  ֵמִטיל 
ָהָאָרד.  ֲחִנית  ַלַהב  ֵמחֹד  ִבְרּכֹו  ּבְ ְפַצע  ּנִ ׁשֶ ִמי 

ַאַחר ְוִאידֹוֶמֶנאּוס,  אּוהּו,  ְנׂשָ ק  ׁשֶ ַלּנֶ ֵרָעיו 
ָעָמיו, ּפְ ם  ׂשָ ָלאֶֹהל  הֹוָראֹות,  ְלרֹוְפָאיו  ק  ִחּלֵ ׁשֶ

215
ר,  ּבֵ ּדִ ֶאֶרץ  יז  ַמְרּגִ ֲאַזי  ַנְפׁשֹו.  ֶאת  א  נֹוׂשֵ ָרב  ַהּקְ ֶאל 

ַאְנְדַרְימֹון, ן  ּבֶ ּתֹוַאס  ְלקֹול  קֹולֹו  ֶאת  ִהְתִאים  ׁשֶ יָון  ּכֵ
ָקִלידֹון ַעל  ם  ּגַ ל  ַהּמֹוׁשֵ ָהַאְיטֹוִלים  ְבֵטי  ׁשִ ֲאדֹון  הּוא 

ַאְלָמֶות:  ן  ּבֶ ָהָיה  לּו  מֹו  ּכְ ַנֲעָרץ  ֶלאּורֹון,  ּפְ ַעל  ְוֵכן 
ֵרָתִנים,  ַהּכְ מֹוֶעֶצת  ֲאדֹון  ִאידֹוֶמֶנאּוס,  ֶזה,  "ְלָאן 

220
רֹוָיאִני?" ַהּטְ ָהאֹוֵיב  ַעל  ָהָאָכִאים  ִאּיּוֵמי  ְרחּו  ּפָ

לֹו: יב  ֵהׁשִ ֵרָתִנים,  ַהּכְ ֲאדֹון  ֲאַזי,  ִאידֹוֶמֶנאּוס 
ָבר. ּדָ ּבַ ם  ָאׁשֵ ֵאיֶנּנּו  ִאיׁש  ׁשֶ ּתֹוַאס,  ִהיא,  י  ְעּתִ "ּדַ

ִמְלָחָמה, ּוְלַנֵהל  ַלֲערְֹך  יֹוְדִעים  נּו  ּלָ ּכֻ ֵהן 
ָלַקַחת ּנּו  ִמּמֶ ַהּמֹוֵנַע  ֶזה  הּוא  ַחד  ַהּפַ לֹא 
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225
ָבר ַהּדָ טֹוב  י  ּכִ ּדֹוֶמה  ַאְך  ָהֻאְמָלל.  ָרב  ּקְ ּבַ ֶחְלֵקנּו  ֶאת 

ָרב ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ִיְהֶיה  ִאם  ָהַעז  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ
ַהְרֵחק. ֵמַאְרגֹוס  ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ָהָאָכִאים  ֵמֵתי  ּבְ יר  ַעּתִ

ָרב,  ּקְ ּבַ עֶֹרף  י  ּוְקׁשִ ִלְגבּוָרה  ַהּנֹוָדע  ה,  ַאּתָ ּתֹוַאס,  ַאְך, 
ָוֶנֶפׁש, ֵלב  בּוֵרי  ׁשְ ּבִ ִעיר  ּתָ ְלָחָמה  ַהּמִ רּוַח  ֶאת  ׁשֶ

230
ם." ּלָ ּכֻ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ֶאת  ְלעֹוֵדד  ְך  ְוַהְמׁשֵ ל  ְחּדַ ּתֶ ַאל 

ֵלאמֹר: ֶאֶרץ,  יז  ְרּגִ ַהּמַ ּפֹוֵסידֹון  ָבָריו  ּדְ ַעל  ָעָנה 
ִנְלָחם, ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ְוָהִאיׁש  ִאידֹוֶמֶנאּוס,  ְיִהי,  "לּו 

רֹוָיאִנים, ּטְ ּבַ ָרב  ַהּקְ דֹות  ִמּשְׂ יתֹו  ּבֵ ֶאל  ָיׁשּוב  לֹא  ָלַעד 
ָלִבים. ַהּכְ ְלֵחְך  ֶטֶרף  ִויִהי  ֵאר  ָ ִיּשׁ אן  ּכָ ִאם  י  ּכִ

235
ֶרְך ַהּדֶ ֶאל  י  ִעּמִ ּוַמֵהר  ְקָך  ִנׁשְ ֵאפֹוא  ָנא  טֹל 

ִלְהיֹות. נּוַכל  ְלֵעֶזר  ֵהן  ֲאַנְחנּו,  ַנִים  ׁשְ ַאְך  ֲאִפּלּו  י  ּכִ
אֹוֵיב, מּול  ּכָֹחם  ה  ִיְרּבֶ ָהמֹון  ּבְ ָבב  ַהּלֵ י  ַרּכֵ ם  ּגַ

ִלְלחֹם." ַחִיל  ֵני  ּבְ ֵמיַטב  ּבְ ֲאמּוִנים  ֲהלֹא  ֵנינּו  ּוׁשְ
מּוָתה. ַהּתְ ֵני  ּבְ ְלִמְלֶחֶמת  ם  ׂשָ ָעָמיו  ּפְ ְוֶאת  ָהֵאל,  ָסח 

240
ַהְמפָֹאר, ָאֳהלֹו  ֶאל  יַע  ִהּגִ ִאידֹוֶמֶנאּוס  ֵעת 

ֲחִניתֹות י  ּתֵ ׁשְ ָנַטל  ָידֹו  ּבְ ְזִהיר,  ַהּמַ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ָחַגר 
ְקרֹונֹוס ן  ּבֶ ׁשֶ ָרק  ַהּבָ אֹותֹו  ּכְ ְלַדְרּכֹו  ז  ְוֶנְחּפַ

ה, ַמּטָ ִליְך  ַמׁשְ ַהּקֹוֵרן  אֹוִליְמּפּוס  ּוִמְקֵצה  אֹוֵחז, 
ְמַסְנֵור. ְיָקרֹות  אֹור  ּבְ ַהּבֹוֵהק  מּוָתה  ַהּתְ ִלְבֵני  אֹות 

245
ּבֹור. ַהּגִ ֲחֵזה  ֶאת  ָהעֹוֶטה  ָהָאָרד  ַרק  ּבְ ָהָיה  ֶזה  ּכָ
ָהאֹון. ַרב  ב  ָהַרּכָ ֶמְריֹוֶנס  ּבֹו  ַגׁש  ּפָ ָלאֶֹהל  ָקרֹוב 

ָהָאָרד ֲחִנית  ֶאת  ִלּטֹל  ַדְרּכֹו  ּבְ ָהג  ַהּנֶ ָהָיה 
ִאידֹוֶמֶנאּוס: לֹו  ָאַמר  ַלְחזֹר.  ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ְוֶאל 

י, ְלִלּבִ ְמאֹד  ָקר  ַהּיָ מֹולֹוס,  ן  ּבֶ ַקל־ֶרֶגל,  "ֶמְריֹוֶנס 
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250
ה? ֵהּנָ ַעד  ּוָבאָת  ּתָ  ָנַטׁשְ ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ֶאת  ֶזה  ָהֵכיַצד 

ָהרַֹמח? חֹד  אֹוְתָך  ר  ַהְמַיּסֵ ה,  ַאּתָ צּוַע  ּפָ ְואּוַלי 
ֲעבּוִרי? הֹוָדָעה  ּוְבָיְדָך  ֵאַלי  אָת  ּבָ א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

אֶֹהל." ּבָ ֶבת  ָלׁשֶ ְולֹא  ה  ִמְתַאּוָ י  ַנְפׁשִ ֵחם  ְלִהּלָ
קּול: ְוׁשָ ָנבֹון  ַחִיל  ן  ּבֶ ֶמְריֹוֶנס,  לֹו  יב  ֵהׁשִ ֲאַזי 

255
ָהָאָרד, י  חֹוְבׁשֵ ֵרִתים  ּכְ ִלְבֵני  יֹוֵעץ  "ִאידֹוֶמֶנאּוס, 
אָֹהֶליָך  ּבְ י  ּכִ ר  ַהֶאְפׁשָ אן,  ִמּכָ ָלַקַחת  אִתי  ּבָ רַֹמח 

יו ַלְכּתִ ִהׁשְ ֵעת  י  ַבְרּתִ ׁשָ י  ּלִ ׁשֶ ֶאת  ֶאָחד?  עֹוד  נֹוַתר 
א."  ְתַנּשֵׂ ַהּמִ ֶבר  ַהּגֶ יפֹוּבֹוס,  ּדֵ ל  ׁשֶ ָמִגּנֹו  ז  ֶמְרּכַ ּבְ

לֹו: יב  ֵהׁשִ ֵרָתִנים,  ַהּכְ ֲאדֹון  ֲאַזי,  ִאידֹוֶמֶנאּוס, 

260
ל, ַקּבֵ ּתְ ִרים  ֶעׂשְ אֹו  ַאַחת  ָך,  ַנְפׁשְ ת  ַאּוַ ּכְ "ֲחִניתֹות 

ָאֳהִלי. ּבְ ַהּבֹוֶהֶקת  ַהְיִריָעה  ַעל  עּונֹות  ׁשְ
ָרב, ּקְ ּבַ י  ַטְלּתִ ּקָ ׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ֵהן  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֲחִניתֹות 

ֵמָרחֹוק.  ֵחם  ְלִהּלָ אֹוֵיב  ּבָ י  ְרּכִ ּדַ זֹו  ֵאין  י  ּכִ
ְמָצא,  ּתִ ם  ׁשָ ְקמּורֹות  ִצּנֹות  ם  ּגַ ֲחִניתֹות  ְלַצד  ן  ּכֵ ַעל 

265
ן." ְפַאְרּתָ ּתִ ְמלֹוא  ּבִ ּבֹוְרקֹות  ּוְקָסדֹות  יר  ְלַמְכּבִ ָריֹות  ׁשְ ם  ּגַ

קּול: ְוׁשָ ָנבֹון  ַחִיל  ן  ּבֶ ֶמְריֹוֶנס,  לֹו  יב  ֵהׁשִ ֲאַזי 
ָאֳהִלי ּבְ ם  ּגַ ֶיְחַסר  לֹא  ְוָעצּום  ַרב  ְטרֹוָיאִנים  ַלל  "ׁשְ

ְרָחק. ַהּמֶ ם  ְלׁשָ ַרב  אּוָלם  חָֹרה,  ְ ַהּשׁ ְסִפיָנִתי  ְוַעל 
י. ּתִ ָנַטׁשְ לֹא  ָרב  ַהּקְ ַלַהט  ֶאת  ֲאִני  ם  ּגַ זֹאת,  ְלָך  ע  ּדַ י  ּכִ

270
ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ֲחִזית  ּבַ ה,  ִהּלָ ּתְ י  ַרּבֵ ַחִיל  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ
ָלִעּמּות. ָהִראׁשֹוִנים  ין  ּבֵ ב  ִמְתַיּצֵ אֹוִתי  ְמָצא  ּתִ

ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ִמי  ָהָאָרד  י  חֹוְבׁשֵ ָאָכִאים  ּבָ ֵיׁש  ִאם  ם  ּגַ
י." ַמֲעׂשַ ֵהיֵטב  יר  ּכִ ַהּמַ הּוא  ה  ַאּתָ ֵהן  זֹאת,  יֹוֵדַע 

ֵלאמֹר: ֵרָתִנים,  ַהּכְ ֲאדֹון  ִאידֹוֶמֶנאּוס,  לֹו  יב  ֵהׁשִ
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275
יַח. ְלָהׂשִ ָכְך  ּבְ צֶֹרְך  ֵאין  י,  ָיַדְעּתִ ֵהן  בּוָרְתָך  ּגְ "ֶאת 

ִפינֹות, ַהּסְ ְלַצד  ֶנֶאְספּו  יֵנינּו  ּבֵ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  לּו 
ַהּלֹוֵחם בּוַרת  ּגְ ִנְבֶחֶנת  ּבֹו  ֲאָרב  ַהּמַ ֵסֶתר  ּבְ
ָבב, ַהּלֵ ְלמּוג  ֶבר  ַהּגֶ ין  ּבֵ ְלַהְבִחין  ָנֵקל  ּובֹו 

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

280
ֶ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 

ׁשֹות. ְמַנּקְ יו  ּנָ ׁשִ ַחד  ּוִמּפַ הּוא  ָחֵרד  ֶות  ַהּמָ ִמן  י  ּכִ
ְסּתֹור ּמִ ּבַ ְמקֹומֹו  ַפס  ּתָ ׁשֶ ְלַאַחר  ב  ַהּלֵ ַעז  ַאְך 

285
ַחד, ּפַ ָעָליו  ָנַפל  לֹא  י  ּכִ ַיְחִליף  לֹא  ְצָבִעים  ב,  ְוָיׁשַ

ָהַאְכָזר. ָרב  ַהּקְ ֶאל  ָלֵצאת  ְמֵהָרה  ּבִ ׁש  ְיַבּקֵ ְוַרק 
ָיֶדיָך. ּוַמַעׂש  ְכבֹוְדָך  ּבִ ֵקל  ַהּמֵ ִנְמָצא  לֹא  ִאיׁש  ם  ׁשָ

ָהרַֹמח, אֹו  ַהֵחץ  ַהב  ִמּלַ ְלָחָמה  ּמִ ּבַ ִנְפַצְעּתָ  לּו 
עֶֹרף, ּבָ אֹו  ב  ּגַ ּבַ אֹוְתָך  ּפֹוֵצַע  ַלח  ֶ ַהּשׁ חֹד  ָהָיה  לֹא 

290
ֶטן,  ּבֶ ּבַ אֹו  ִנְנָעץ  ָחֶזה  ּבֶ ְלָפִנים,  ר  ַהְיׁשֵ ִאם  י  ּכִ

ַהַחִיל. ֵני  ּבְ ֵמיַטב  ִעם  ָקׁשֹות  ְלַחְמּתָ  ּנִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ זֹאת 
יַח ְלָהׂשִ ֵטִלים  ּבְ ּוְדָבִרים  ַלֲעמֹד  אן  ּכָ ַעם  ַטּ ַמה  ַאְך 

יֶהם. ַמֲעׂשֵ ַעל  ִזיָפה  ִמּנְ ִנְבָהִלים  ְיָלִדים  ֵני  ׁשְ מֹו  ּכְ
ֵבד." ּכָ רַֹמח  ְלָך  ּוְבַחר  ָאֳהִלי  ֵאל  ַרְגֶליָך  א  ׂשָ

295
ֶרֶגל, ַקל  ְלָאֶרס  ׁשּול  ַהּמָ ֲאַזי,  ּוֶמְריֹוֶנס  ָאַמר  ְך  ּכָ

ח, ּבָ ְמׁשֻ ָאָרד  רַֹמח  ּבְ ּוָבַחר  ז  ֶנְחּפַ ָהאֶֹהל  ֶאל 
ִאידֹוֶמֶנאּוס. בֹות  ִעּקְ ּבְ ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ּתֹוֵקק  ִמׁשְ ְוָצַעד, 

ָרב ַהּקְ ֶאל  יֹוֵצא  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָבִרים,  ַהּגְ קֹוֵטל  ָאֶרס  ְך  ּכָ
ְלִצּדֹו ָהֵאיָמה,  יל  ַמּפִ ָהָאהּוב,  נֹו  ּבְ ּופֹוּבֹוס 
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300
ַחִיל, ְבֵני  ּבִ יץ  ָהַאּמִ ֵלב  ּבְ ם  ּגַ ֲחָרָדה  ּוְמעֹוֵרר 

ים, ֲחמּוׁשִ ֵניֶהם  ׁשְ ָיעּוטּו  ֶאִפירֹוי  ַעל  ַרְקָיה  ִמּתְ ֵעת 
כָֹחם ּבְ ֵאין  אּוָלם  ָבב,  ַהּלֵ ָרֵמי  ַהְפֶלִגים  ַעל  אֹו 

ְוֵאּלּו. ֵאּלּו  ֶאת  ר  ְלַעּטֵ ִמְלָחָמה  ת  ְתִהּלַ ּבִ
ְוִאידֹוֶמֶנאּוס, ֶמְריֹוֶנס  ָיסֹות,  ַהּגְ יֵאי  ַמְצּבִ ָהיּו  ְך  ּכָ

305
ָהָאָרד. ַקְסדֹות  ּבְ ַהּבֹוֵהק  ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ֶאל  אּו  ּבָ ֵעת 

ִאידֹוֶמֶנאּוס: ֶאל  ר  ּבֵ ּדִ ֶמְריֹוֶנס,  יֵניֶהם,  ּבֵ ָהִראׁשֹון 
ֵבד?  ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ַלְחּבֹר  אּוַקְליֹון,  ּדֶ ְרצֹוְנָך,  ּבִ "ֵהיָכן 

ָרב, ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ז  ֶמְרּכַ ּבְ אֹו  ִמין  ִמּיָ ֲאַגף  ּבָ ֶזה  ֲהִיְהֶיה 
ָער ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָאָכִאים  סֹוְבִלים  ּדֹוַמִני  ם  ׁשָ מֹאל,  ׂשְ ּבִ אֹו 

310
ָהמֹון?"  ּבְ ֲעֵליֶהם  ָהעֹוֶלה  אֹוֵיב  ְזרֹוַע  ַחת  ִמּנַ

ָבָריו: ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֵרָתִנים,  הּכְ ֲאדֹון  ִאידֹוֶמֶנאּוס, 
ז. ְרּכָ ּמֶ ּבַ ִפינֹות  ַהּסְ ַעל  ָיֵגּנּו  זּוָלֵתנּו  "ֲאֵחִרים 

ָהָאָכִאים, ִכיֵרי  ִמּבְ ָהָאָיאִסים,  ֵני  ּוׁשְ ֶטאּוְקרֹוס 
מֹוֶהם, ּכְ ֵאין  ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ּוִבְקַרב  ָוֵחץ  ת  ֶקׁשֶ ּבְ

315
ִמְלָחָמה. לֹו  יבּו  ְוָיׁשִ ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  מּול  ַיַעְמדּו 

ֶהֶרף ְללֹא  ָרב  ַלּקְ הּוא  ְוָלהּוט  ְנטּוָיה  ְזרֹועֹו  י  ּכִ ַאף 
ָידֹו  ּבְ ַיֲעֶלה  ִאם  ָסֵפק  ָינּוַח,  לֹא  ּוֵמַהּכֹות 

הּוַבס, ֶרם  ּטֶ ׁשֶ ִמי  ֶאת  ַח  ּוְלַנּצֵ ֲעֵליֶהם  ִלְגּבֹר 
ַעְצמֹו ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ִאם  י  ְלּתִ ּבִ ית,  ְלַהּצִ ִפינֹות  ּסְ ּבַ ְוֵאׁש 

320
ּלֹות. ַהּקַ ִפינֹות  ּסְ ּבַ ֵאׁש  אּוֵדי  ִליְך  ְלַהׁשְ ִלּבֹו  ּבְ ַמר  ּגָ

ֶבר ּגֶ ְפֵני  ּבִ ִיּסֹוג  לֹא  ִפיל  ַהּנָ ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ָאַיאס 
ֶמֶטר, ּדֶ ל  ׁשֶ נּוָבָתּה  ּתְ ִרי  ִמּפְ ֶלֶחם  אֹוֵכל  מּוָתה,  ּתְ ן  ּבֶ

מּוֶטֶלת.  ֶאֶבן  ַחת  ּתַ ְוקֹוֵרס  ָהָאָרד  חֹד  ּבְ ע  ְפּגָ ַהּנִ
ֵיֵצא, יַנִים  ּבֵ ִלְקַרב  ָבִרים  ַהּגְ קֹוֵטל  ָאִכיֶלס  מּול 
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325
ַרְגַלִים. ַעט  ׁשַ ּבְ ִמְתָחֶרה  ְלָאִכיֶלס  ֵאין  י  ּכִ ַאף  זֹאת 

ה ְוִנְזּכֶ ָיסֹות  ַהּגְ מֹאל  ִלׂשְ ֵנֵצא  ְדָבֶריָך,  ּכִ ן,  ּכֵ ַעל 
ינּו." ְחּתֵ ּתַ ּה  ּבָ ִיְזּכּו  ֲאֵחִרים  לֹא,  ְוִאם  ה,  ִהּלָ ּתְ רֹב  ּבְ

ֶרֶגל, ַקל  ָאֶרס  ּכְ מֹותֹו  ּכְ ֲאַזי,  ּוֶמְריֹוֶנס  ָאַמר,  ְך  ּכָ
יַע. ְלַהּגִ ה  ִנְצַטּוָ ֵאָליו  ׁשֶ קֹום  ַלּמָ ּוָבא  ז  ֶנְחּפַ

330
ֶלָהָבה ֵאׁש  ּכְ ֵהִגיַח  ִאידֹוֶמֶנאּוס  ֵעת  ם,  ְוׁשָ

ַמְזִהיר, ַלח  ׁשֶ ּבְ ֲחגּוִרים   – ִעּמֹו  ַיֵחד  ְוֵרֵעהּו 
ִביבֹו, ִמּסְ צּו  ְוִנְתַקּבְ ֶדה  ּשָׂ ּבַ ָיסֹות  ַהּגְ ָזֲעקּו 

ַח. ִהְתַלּקֵ ַעז  ְקָרב  ֲאַזי  ִפינֹות  ַהּסְ ֵתי  ַיְרּכְ ּוְלַצד 
ּגֹוֵעׁש ַער  ַהּסַ ַאֲחֵריֶהן  ָהרּוחֹות,  ְלֶהְמַית  דֹוֶמה  ּבְ

335
ָרִכים ַהּדְ ׁשּוֵלי  ּבְ ֶהָעמֹק  ָהָאָבק  רֹוֵבץ  ּבֹו  יֹום  ּבְ

ֵמאֶֹפל,  ָעָנן  ּכְ ָעל  ֶאל  ִמְתרֹוֵמם  סּוָפה,  ּבְ ְוִנְטָרף 
ֵרֵעהּו  ִאיׁש  ם  ִלּבָ ּוְבַזַעם  ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ָרְתָחה  ְך  ּכָ

ָאָרד, ַלַהב  ּבְ ָחְרָמה  ִמְלֶחֶמת  ּבְ ׁשּו  ּקְ ּבִ ִלְקטֹל 
ה ֲאֻרּכָ ֲחִנית  ֵמַהְלמּות  ֲחָלִלים  נֹוְפִלים  ּבֹו  ַאְכָזר  ְקָרב 

340
ַסְנֵוִרים ֻמּכֹות  ֵעיָניו  ַחִיל,  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ ַהּמּוֶטֶלת 

ָאָרד, ּבָ ַהּזֹוֲהרֹות  ָסדֹות  ּקְ ּבַ ָקף  ׁשְ ַהּנִ ָהאֹור  ִמן 
ּגּופֹו ַעל  ַהְממָֹרִטים  ְרָיה  ִ ְוַהּשׁ ֵגן  ַהּמָ ִמן 

ָצִריְך ֶבר  ַהּגֶ ֶאֶבן  ְלֵלב  ַהּתֹוֵקף.  ַהּלֹוֵחם  ל  ׁשֶ
ְכָנה. ְחׁשַ ּתֶ לֹא  ְוֵעיָניו  ְרֶאה  ַלּמַ ַמח  ׂשְ ּיִ ׁשֶ ְמָנת  ַעל 

345
ָאִחיו,  ַעל  ִאיׁש  ַהחֹוְלִקים  ָהָעְצָמה  י  ַרּבֵ ְקרֹונֹוס  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ

ה. ָקׁשָ הֹוִרידּו  ְרָענּות  ּפֻ ם  ּלָ ּכֻ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ י  ָראׁשֵ ַעל 
חֹון ּצָ ַהּנִ ֶאת  ָלֵתת  רֹוָיאִנים  ַלּטְ ָחַפץ  ֶזאּוס  י  ּכִ

ׁש ּקֵ ּבִ לֹא  זֹאת  ְוִעם  ַקל־ֶרֶגל,  ְלָאִכיֶלס  ה  ּוְתִהּלָ
ְטרֹוָיה, ֶנֶגד  ְלָחָמה  ּמִ ּבַ ָהָאָכִאים  ַעם  ֶאת  ְלַהְכִרית 
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350
ָהרּוַח. ַעז  ּוְבָנּה  ִטיס  ּתֶ ל  ׁשֶ ְבָחם  ׁשִ ּבְ ִלְדרֹׁש  ַרק  ִאם  י  ּכִ

לּוַח, ַהּמָ ם  ַהּיָ ִמן  ָעָלה  ׁשֶ ַאַחר  ּפֹוֵסידֹון,  ְוִאּלּו 
ֶזאּוס ְוַעל  ק,  ְמַחּזֵ ם  ִלּבָ ֶאת  צֹוֵעד,  ָהָאָכִאים  ין  ּבֵ

ִעּמּות. ּבָ זֹוִכים  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִגינֹו  ּבְ י  ּכִ ַעל  זֹוֵעם 
ֵניֶהם, ִלׁשְ ֶאָחד  ְוָאב  ם,  ַמְחַצְבּתָ ּכּור  הּוא  ֶאָחד  ָאֵכן 

355
ן ּכֵ ְוַעל  ָחְכָמתֹו,  ה  ַרּבָ ְלָכְך  ִאי  כֹור,  ַהּבְ ֶזאּוס  ַאְך 

ֶתר, ּסֵ ּבַ ַאְך  ד,  ְלַצּדֵ ֶהם  ּבָ ָגלּוי  ּבְ ּפֹוֵסידֹון  ִנְמַנע 
ָרב. ּקְ ּבַ ִיס  ַהּגַ ֶאת  ְלעֹוֵדד  ָחַדל  לֹא  מּוָתה,  ּתְ ן  ּבֶ ְדמּות  ּבִ

ת  ֶרׁשֶ ּבְ ילּו  ִהּפִ ָדִדים  ַהּצְ ֵני  ׁשְ ֶאת  ַנִים  ְ ַהּשׁ ְך  ּכָ
ת ָהֶרׁשֶ ֶאת  ָחְרָמה,  ּוִמְלֶחֶמת  ַחת  ּלַ ּתַ ִמׁשְ ְנָאה  ׂשִ ל  ׁשֶ

360
ָימּותּו. ּה  ּבָ ים  ְוַרּבִ ִלְקרַֹע,  אֹו  ר  ֶאְפׁשָ לֹא  ִלְפרֹם 

ָנִאים ַהּדָ ֵני  ּבְ ַעל  יָבתֹו  ׂשֵ ַלְמרֹות  ִאידֹוֶמֶנאּוס  ם  ׁשָ
ם ִלּבָ ֶאת  ַמְחִריד  ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ ַעל  ם  רֹאׁשָ ּבְ ְוָעט  ד  ּקֵ ּפִ

ָבר  ּכְ לֹא  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ סֹוס,  ָקּבֶ ִאיׁש  ָהַרג,  אֹוְתִריאֹוֶנאּוס  ֶאת  י  ּכִ
ׁש ּקֵ ּבִ ִריָאמֹוס  ּפְ ּוֵמֵאת  ָרבֹות  ּקְ ּבַ ָחַבר  רֹוָיאִנים  ַלּטְ

365
ֶלְך. ַהּמֶ ל  ׁשֶ ְבנֹוָתיו  ּבִ אָוה  ַהּנָ ָקַסְנְדָרה,  ל  ׁשֶ ָיָדּה  ֶאת 
ּוְנצּורֹות, דֹולֹות  ּגְ ִהְבִטיַח  ַאְך  ֵהִביא  לֹא  ִעּמֹו  ת  ַמּתָ

רֹוָיה. ִמּטְ ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ֶאת  ְלָאחֹור  ָאַמר  יג  ְלַהּסִ
ְוִהְבִטיַח ֵהן  ְלאֹות  רֹאׁשֹו  ֶאת  ב  ַהּסָ ִריָאמֹוס  ּפְ ין  ִהְרּכִ

אֹוְתִריאֹוֶנאּוס. ִנְלַחם  ְבָרתֹו  ּדִ ְסַמְך  ַעל  אֹוָתּה,  לֹו  ָלֵתת 

370
ִאידֹוֶמֶנאּוס, ּבֹו  ְוֵהִטיל  ן  ּוֵ ּכִ ָאז  ַהּבֹוֵהק  ָרְמחֹו 

ָהָאָרד ְרַית  ׁשִ מּולֹו.  א  ּגֵ צֹוֵעד  ֶזה  עֹוד  ּבְ ּבֹו  ַגע  ּפָ
ְטנֹו.  ּבִ ֶאת  ב  ִנּקֵ ֶוְך  ּתָ ּבַ ְוַהחֹד  ָעָליו  ה  ֵהֵגּנָ לֹא 

א:  ַהּגֵ ַח  ַהְמַנּצֵ ָקָרא  ֲחָבָטה.  קֹול  ּבְ ָמט  ַאְרָצה 
ָאר, ְ ַהּשׁ ָכל  ִמּלְ יֹוֵתר  אֹוְתִריאֹוֶנאּוס,  ְלָך,  ְרכֹוַתי  "ּבִ
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375
ִריָאמֹוס ִלּפְ ְנָדֶריָך  ֶאת  ּבֹו  ם  ְלַקּיֵ קֹום  ַהּמָ ֶזה  ֵהן  י  ּכִ
ּתֹו.  ּבִ ֶאת  ְלָך  ִהְבִטיַח  ׁשֶ ְרָדנֹוס,  ּדַ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶלְך,  ַהּמֶ

ם, ְלַקּיֵ ְוַאף  ְלַהְבִטיַח  ָהָיה  ָיֵדנּו  ְלֶאל  ם  ּגַ
ּוֵמַאְרגֹוס  זֹוֶכה  ָהִייָת  ַאְטֶרְוס  ְבנֹות  ּבִ אָוה  ּנָ ּבַ

זֹאת ְוָכל  ָך,  ּתְ ִאׁשְ ִלְהיֹות  ְמִביִאים  אֹוָתּה  ָהִיינּו 

380
צּוָרה. ַהּבְ ָהִעיר  ִאיְליֹון  ֶאת  ַקְפּתָ  ּתָ נּו  ִעּמָ ַיַחד  לּו 
ְלִדּיּון  ם,  ּיָ ּבַ ָטה  ָ ַהּשׁ ְסִפיָנה  ל  ׁשֶ ּה  ְלִצּדָ י  ִעּמִ ּבֹוא 

ַצע." ּבֶ רֹוְדֵפי  ְדָכִנים  ׁשַ ִנְהֶיה  לֹא  ּוִאין,  ּשׂ ַהּנִ ְתָנֵאי  ּבִ
ֶגר ַהּפֶ ֶאת  ָרב  ַהּקְ ֵדה  ּוִמּשְׂ ִאידֹוֶמֶנאּוס  ל  ִהְתַהּלֵ ְך  ּכָ

ב ְוִנּצַ ֵמִרְכּבֹו  ָיַרד  ַאְסיֹוס  ֲאַזי  ַרְגלֹו.  ּבְ ַרר  ּגָ

385
ֵמָאחֹור  ַאְפָסר  ּבָ ֶהְחִזיק  בֹו  ַרּכָ אֹוָתם  ׁשֶ סּוָסיו  מּול 

ַזֲעמֹו  ֲחַמת  ּבַ ׁש  ְמַבּקֵ ֵתָפיו,  ּכְ ַעל  פּו  ָנׁשְ ְוֵאּלּו 
ּוְבחֹד ִמֵהר  ֶזה  אּוָלם  ִלְפּגַֹע.  ִאידֹוֶמֶנאּוס  ּבְ

ַסְנֵטר.  ַחת  ּתַ ַאְסיֹוס  ל  ׁשֶ רֹונֹו  ּגְ ֶאת  ב  ִנּקֵ ָהָאָרד 
ִהיָרה, ּבְ ַצְפָצָפה  אֹו  ַאְרָצה  ט  ַהּמָ ַאּלֹון  מֹו  ּכְ ָנַפל  ֶזה 

390
ָרתּוהּו ּכְ ֵעץ  י  ָחָרׁשֵ  – ָהִרים  ּבֶ ָזקּוף  אֶֹרן  מֹו  ּכְ אֹו 
ְסִפיָנה, ְלתֶֹרן  נּוהּו  ִיּתְ ַקְרּדֹם,  ל  ׁשֶ ָחז  ֻמׁשְ ַלַהב  ּבְ

ְוסּוָסיו, ִרְכּבֹו  מּול  רֹוֵבץ  ָצַנח,  ַאְסיֹוס  ָלָאֶרץ  ְך  ּכָ
ָדמֹו.  ּבְ ָהָרוּוי  ָעָפר  ּבֶ ָיָדיו  ּבְ ְוחֹוֵפר  נֹוֵהם 

ּתֹונֹוָתיו, ֶעׁשְ ֶאת  ד  ִאּבֵ ְלִצּדֹו  ב  ּצָ ַהּנִ ב  ָהַרּכָ

395
ְלָאחֹור  סּוָסיו  ֶאת  יג  ְלַהּסִ ַדְעּתֹו  ּבְ ָעָלה  לֹא 

ָהעֶֹרף, ה  ְקׁשֵ ֲאַזי,  ַאְנִטילֹוכֹוס  ט.  ְלַמּלֵ ְוַנְפׁשֹו 
ָחַבׁש ׁשֶ ָהָאָרד  ְרַית  ׁשִ ָעְמָדה  לֹא  ֲחִנית.  ּבֹו  ֵהִטיל 
ׁש, ְמֻפּלָ ּבִ ְטנֹו  ּבִ ֶאת  ב  ְוִנּקֵ ָחַדר  ׁשֶ ַהחֹד  ַלַהב  מּול 

ֲעֻמּקֹות. ם  ֵ ִמְתַנּשׁ ָצַנח  ְפֵאר  ּבִ ל  ָ ַהְמֻחּשׁ ֵמִרְכּבֹו 
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400
ָבב,  ַהּלֵ ַרם  ֶנְסטֹור  ן  ּבֶ ַאְנִטילֹוכֹוס,  ַהּסּוִסים  ֶאת  ַאְך 

ְצָחה. ַהּמִ י  חֹוְבׁשֵ יסֹות  ּגֵ ֶאל  ָנַהג  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִמן 
ֵהִטיל ַאְסיֹוס  ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל  ּוֵמֵצר  ָקַרב,  יפֹוּבֹוס  ּדֵ

ֶזה, ַאְך  ִאידֹוֶמֶנאּוס,  ּבְ ַהּבֹוֶהֶקת  ֲחִניתֹו  ֶאת 
ָהָאָרד  ֵמֲחִנית  ָחַמק  ֵעיָניו,  ּבֹו  ַתן  ּנָ ׁשֶ יָון  ּכֵ

405
ָידֹו, ּבְ ֶהָעגֹל  ֵגן  ַהּמָ ֵמֲאחֹוֵרי  ר  ְוִנְסּתַ

ָוִרים, ׁשְ עֹור  ּלֹו  ּכֻ ד  ּוְמֻרּבָ ַהּזֹוֵהר  ָאָרד  ּבָ צּוק  ַהּיָ
ֶהְחִזיק,  ַיַחד  ם  ּגַ ֶהן  ּבָ  – רֹוַע  ַלּזְ לֹו  ָידֹות  י  ּתֵ ּוׁשְ

ֵמָעָליו, ָהָאָרד  ֲחִנית  ְוָחְלָפה   – יו  ְחּתָ ִמּתַ ר  ּתֵ ִמְסּתַ
ָסתּום. ִמיַע  ִהׁשְ קֹול  ְוֶזה  ֵגן  ּמָ ּבַ ַקּלֹות  ׂשֹוֶרֶטת 

410
יפֹוּבֹוס, ּדֵ ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ַהֲחִנית  ְלָכה  ֻהׁשְ ְוא  ָ ַלּשׁ לֹא  אּוָלם 

ים, ָהַעּמִ רֹוֵעה  סֹוס  ִהיּפָ ן  ּבֶ ִנְנֲעָצה,  ֶסנֹור  ִהיּפְ ּבְ י  ּכִ
יו. ְרּכָ ּבִ יָרה  ְוִהּתִ ה  ׁשָ ִרּטְ ְרֶעֶפת  ַהּסַ ְלַצד  ֵבדֹו  ּכְ ֶאת 
ל: ִמְתַהּלֵ ָזַעק,  יפֹוּבֹוס  ּדֵ ַרַעם  קֹול  ּבְ ֵמָעָליו  ֲאַזי 

ִני  ְמֻדּמַ ּכִ ָנָקם.  ַאְסיֹוס  ׁשּוב  ֶיְחַסר  לֹא  ה  ַעּתָ ה  "ִהּנֵ

415
ָלֶבַטח  ָהַעז,  ָהֶדס  ל  ׁשֶ ָעָריו  ׁשְ ּבִ ַיֲעבֹר  ְלֵעת  י  ּכִ

ֵאָליו." י  ְרּתִ ּגַ ׁשִ ְלָוָיה  ן  ּבֶ י  ּכִ ַעל  ִלּבֹו  ּבְ ַמח  ִיׂשְ
ָהַאְרִגיִבים. ֵחיל  ַעל  ֵבד  ּכָ ֶעֶצב  יל  ִהּפִ ְוַרֲהבֹו  ר  ּבֵ ּדִ

ָהַעז, ַאְנִטילֹוכֹוס  ֵלב  ֶנֱעַכר  ם  ּלָ ִמּכֻ ְויֹוֵתר 
ֵרֵעהּו, ֶאת  ָהִאיׁש  ַכח  ׁשָ לֹא  ְנֵכָאה  רּוחֹו  ׁשֶ ָכל  ּכְ ַאְך 

420
יר. ּבִ ַהּכַ ָמִגּנֹו  ּבְ הּו  ְוִכּסָ ֵמָעָליו  ָעַמד  ָרץ, 

ְזִהיר, ַהּמַ ְוָאַלְסטֹור  ֶאְכיֹוס  ן  ּבֶ ֶמִקיְסֶטאּוס  ֲאַזי 
צּוַע, ַהּפָ ֶסנֹור  ִהיּפְ ֵמַעל  ֲחנּו  ּגָ סּוִרים,  ַהּמְ ֵרָעיו  ֵני  ׁשְ

אּוהּו. ְנׂשָ ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל  ְכֵאב  ּבִ ֶנֱאָנק  ּוְבעֹודֹו 
ֶהֶרף ְללֹא  ֲעָכה,  ּדָ לֹא  ִאידֹוֶמֶנאּוס  ל  ׁשֶ ְורּוחֹו 
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425
ְיָלה ַהּלַ אֶֹפל  ּבְ ָלעּוט  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַאַחד  ַעל  ׁש  ּקֵ ּבִ

ָהָאָכִאים. ֲהָגַנת  ַעל  ִעּמּות  ּבָ ַעְצמֹו  ּבְ ִלּפֹל  אֹו 
ָהָרם,  ַאְיִסיֶאֶטס  ל  ׁשֶ ָהָאהּוב  נֹו  ּבְ הּוא  ם,  ׁשָ ָהָיה  ֶבר  ּגֶ

ַאְנִכיֶסס. ל  ׁשֶ ֲחָתנֹו  ְוהּוא  ּבֹור  ַהּגִ ם  ׁשֵ ַאְלָקתֹואֹוס 
ַהְיָקָרה  ִהיּפֹוָדֶמָיה  הּוא,  א  ָנׂשָ כֹוָרה  ַהּבְ ּתֹו  ּבִ ֶאת 

430
ִביָרה. ַהּגְ ּה  ִאּמָ ּוְלֵלב  ְמאֹד  ָאִביָה  ל  ׁשֶ ְלַנְפׁשֹו 

נֹות  ַהּבָ ל  ּכָ ַעל  ִהיא  ָעְלָתה  י  ּכִ ֵביָתם  ּבְ ְמקֹוָמּה  ָהָיה  ָרם 
ה ָ ְלִאּשׁ ְך  ּכָ ּום  ּוִמּשׁ ּוְבַמַעׂש,  ָחְכָמה  יִֹפי,  ּבְ

רֹוָיאִנים. ַהּטְ יֵרי  ַאּבִ ין  ִמּבֵ ָהִראׁשֹון  אֹוָתּה  א  ָנׂשָ
ִאידֹוֶמֶנאּוס, ַיד  ּבְ ָלמּות  ּפֹוֵסידֹון  ְנָתנֹו  ה  ַעּתָ ַאְך 

435
ַהּקֹוְרנֹות. ֵעיָניו  ֶאת  ף  ֵ ּשׁ ּכִ ָחְזָקה,  ּבְ ֵאיָבָריו  ַפת  ּכָ

ִלְפנֹות, ה  ּדָ ַהּצִ ְולֹא  ָאחֹור  ָלֶסֶגת  ָיכֹל  לֹא 
ֶרת, ַצּמֶ ַרם  ֵעץ  אֹו  ִניַע  ְללֹא  ָעַמד  ֶפֶסל  ּכְ ְוַרק 
ֶוְך. ּתָ ּבַ ָחֵזהּו  ֶאת  ַקר  ּדָ ֶבר  ַהּגֶ ִאידֹוֶמֶנאּוס  ֵעת 

ַהּטֹוָבה ְרָיה  ִ ַהּשׁ ֲאַרד  ֶאת  ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ַהֲחִנית  ָחְדָרה 

440
ָנה, ַסּכָ ֵני  ִמּפְ ּגּופֹו  ַעל  ְלָפִנים  ְלָהֵגן  ְדָעה  ּיָ ׁשֶ

בּור. ׁשָ ָהרַֹמח  מֹוט  תֹוָכּה  ּבְ ִמיָעה,  ִהׁשְ ַרַעם  קֹול  ה  ַעּתָ
ָחֵזהּו, ּבְ ָנעּוץ  ָהרַֹמח  ֶלָעָפר,  ט  ֶנְחּבַ ֶבר  ַהּגֶ

ָהרַֹמח  מֹוט  ְקֵצה  ֶאת  עֹוד  ָחְזָקה  ּבְ ר  ַהְמַפְרּפֵ ְוִלּבֹו 
ַהַחִיל.  ן  ּבֶ ַמת  ִנׁשְ ֶאת  ָנַטל  ָהָרם  ָאֶרס  ֲאַזי  ִהְרִטיט, 

445
ַרַעם: קֹול  ּבְ ל  ִמְתַהּלֵ ָקָרא  ִאידֹוֶמֶנאּוס  ֵמָעָליו 

זֹאת, ָהְיָתה  הֹוֶגֶנת  ִעְסָקה  ׁשֶ לֹוַמר  יפֹוּבֹוס,  ּדֵ "ֲהנּוַכל, 
. ְלּתָ ִהְתַהּלַ ה  ַאּתָ ְך  ּכָ ֲהלֹא  ֶאָחד?  ַעל  ֲהרּוִגים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ

ב, ִהְתַיּצֵ מּוִלי  יַנִים  ּבֵ ְוִלְקַרב  מֹוְתָך,  ּכְ ׁשֶ ֻאְמָלל  קּום, 
ֲאִני. ֶזאּוס  ַרע  ִמּזֶ י  ּכִ ְוֵתַדע  ְלַמד  ּתִ ְלַמַען  זֹאת 
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450
ֵרִתים, ּכְ ַעל  ָהאֹון  ַרב  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ הֹוִליד,  ִמינֹוס  ֶאת  ֶזאּוס 

ם, ְוַהּתָ ר  ׁשָ ַהּיָ נֹו  ּבְ הֹוִליד,  אּוַקְליֹון  ּדֶ ֶאת  ּוִמינֹוס 
ָהִייִתי ים  ַעּמִ ַעל  יט  ּלִ ְלׁשַ אּוַקְליֹון,  ּדֶ הֹוִליד  ְואֹוִתי 

ְסִפינֹוַתי ּבִ י  ִהְפַלְגּתִ ה  ְוֵהּנָ ַהְרָחָבה,  ְכֵרִתים  ּבִ
ָאִביָך." ְוַעל  ָעֶליָך  ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ ַעל  ָאסֹון  ְלהֹוִריד 

455
ָבָריו.  ּדְ ֶאת  ָחצּוי  ֵלב  ּבְ ַקל  ׁשָ ְוֵדיפֹוּבֹוס  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ֵלב ַרם  ְטרֹוָיאִני  ְוִלְמצֹא  ָאחֹור  ָלֶסֶגת  ִאם  ּתֹוֶהה 

ב. ִיְתַיּצֵ מּולֹו  ְלַבד  א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ָידֹו,  ּבְ ַע  ְלַסּיֵ
ֵעיָניו, ּבְ ֲעִדיָפה  ָהְיָתה  ׁשֶ ֵרָרה  ּבְ ּבַ ַחר  ּבָ ֲאַזי 

ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ׁשּוֵלי  ּבְ ַהְרֵחק,  ְלַאְיֵנַאס.  ִלְקרֹא  ְוִהיא 

460
י ּכִ ָהָרם,  ִריָאמֹוס  ִלּפְ ִטיָנה  ְונֹוֵטר  עֹוֵמד  ְמָצאֹו 

ָהָראּוי. בֹוד  ּכָ ּבַ ָזָכה  לֹא  ה  ָהַרּבָ ְפַאְרּתֹו  ּתִ ַאף  ַעל 
ָנַפִים: ּכְ ַעל  ָבָריו  ּדְ לֹו  ר  ּגֵ ְוׁשִ ֵאָליו  יפֹוּבֹוס  ּדֵ א  ּבָ
ָך ְלִלּבְ ְוָקרֹוב  ָהָיה  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ַאּלּוף  "ַאְיֵנַאס 
ֱהֵיה. ְלֵעֶזר  ְלִגיְסָך  ָחה,  ּפָ ִמׁשְ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ּגֹוָרָלם 

465
ֲאחֹוְתָך,  ַעל  ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ַאְלָקתֹואֹוס,  ם  ּדַ ֶאת  ּוְנקֹם  ֵצא 

ָהִייָת. ֶיֶלד  עֹוד  ֵעת  ֵביתֹו  ּבְ אֹוְתָך  ַח  ּפֵ ּטִ ׁשֶ ִמי 
ַהֲחִנית." ֵמִטיל  ִאידֹוֶמֶנאּוס  דּו־ְקָרב  ּבְ אֹותֹו  ָהַרג 

ית. ִהּצִ ַזַעם  ֲחַמת  ַאְיֵנַאס  ל  ׁשֶ ּוְבִלּבֹו  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ִאידֹוֶמֶנאּוס. מּול  ָיָצא  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ְוָלהּוט  ָנכֹון 

470
ִנים, ׁשָ ּבְ ַרְך  ַנַער  ָהָיה  לֹא  ֲהֵרי  ׁשֶ ִנְבַהל  לֹא  ֶזה  ַאְך 
ָהר, ּבָ ֶרא  ּפֶ ֲחִזיר  ּכַ מֹותֹו  ּכְ ב,  ִנּצַ ָהָאֶרץ  ַעל  ִאם  י  ּכִ

ִלְקָראתֹו ָהעֹוֶלה  ִדים  ַצּיָ ֲהמֹון  מּול  ּכֹחֹו  ַעל  סֹוֵמְך 
ּבֹו,  ּגַ ַעל  ְרָוה  ַהּפַ ְסמּוָרה  ֶנֱעָזב,  ָמקֹום  ּבְ ם  ׁשָ ֵאי 

ְלֶהֶבת, ׁשַ ּבְ נֹוְצצֹות  ְוֵעיָניו  עֹוָתיו  ַמְלּתְ ּבְ ּגֹוֵרס 
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475
ְך ּכָ ה  ִהּנֵ ֵחם.  ְלִהּלָ ן  ְמֻזּמָ ִדים  ּוְבַצּיָ ְכָלִבים  ּבִ

ָניו ִמּפָ ָנסֹוג  לֹא  ַהֲחִנית  ֵמִטיל  ִאידֹוֶמֶנאּוס 
ָרם קֹול  ּבְ ָקָרא  ִאם  י  ּכִ ִלְקָראתֹו,  א  ַהּבָ ַאְיֵנַאס  ל  ׁשֶ

ְוֵכן  ָאָפֶראּוס  ַאְסָקָלפֹוס,  ירֹוס,  ְיּפִ ּדֵ ֵהם  ְלֵרָעיו, 
ָרב. ַהּקְ ֶאל  ְלהּוִטים  ֵניֶהם  ׁשְ ְוַאְנִטילֹוכֹוס,  ְלֶמְריֹוֶנס 

480
ם: ִלּבָ ּבְ עֹז  ֵהִפיַח  ָנף  ּכָ ַעל  ים  ִמּלִ ּוְבֵאּלּו 

ְוָיֵרא ְלַבד,  י  נֹוַתְרּתִ י  ּכִ ְיִדיַדי,  י,  ְלִצּדִ "ִעְמדּו 
ְלדּו־ְקָרב. ָעַלי  ָהעֹוֶלה  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ָניו  ִמּפָ ֲאִני 

ַהּנֹוָדע, ָבִרים  ַהּגְ קֹוֵטל  אֹון,  ְוַרב  הּוא  ֶרֶגל  ַקל  י  ּכִ
ֶבר. ַהּגֶ ל  ׁשֶ אֹונֹו  יא  ׂשִ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ֲעלּוָמיו  ְוִלְזכּותֹו 

485
נּו, ִקְרּבֵ ּבְ ֵזָהה  ְורּוַח  יל  ּגִ אֹותֹו  ֵני  ּבְ ָהִיינּו  לּו 

ָאנִֹכי." אֹותֹו  אֹו  אֹוִתי  ֵמִביס  הּוא  ָהָיה  ְמֵהָרה  ּבִ
ם,  ִקְרּבָ ּבְ ְמַפֵעם  ֶאָחד  ֵלב  ם,  ְוֻכּלָ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ֵתף,  ּכָ ַעל  תֹו  ִצּנָ ֶאָחד  ל  ּכָ ְוָנְתנּו  ְלִצּדֹו  ֶנֶאְספּו 

ָקָרא, ק  ׁשֶ ַלּנֶ ֵרָעיו  ֶאל  ה  ִמּזֶ ֵמֵעֶבר  ְוַאְיֵנַאס 

490
ּוְבֵדיפֹוּבֹוס, ִריס  ּפָ ּבְ יט,  ַמּבִ ְזִהיר  ַהּמַ ָאֶגנֹור  ּבְ

ַרב  ִיס  ּגַ ְוַאֲחֵריֶהם  מֹוהּו,  ּכָ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַאּלּוֵפי 
ָהַאִיל ַאַחר  צֹאן  ֵעֶדר  ֶלֶכת  ּכְ ַיַחד,  ם  ִעּמָ צֹוֵעד 

ּתֹות. ִלׁשְ ַמִים  ָהָאחּו  ִמן  ָהרֹוֶעה  ְמַחת  ְלׂשִ ַהּפֹוֵסַע 
ְלַמְרֵאה ְמָחה  ַהּשִׂ ַאְיֵנַאס  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ָהְיָתה  ְך  ּכָ

495
ב.  ִמְתַיּצֵ תֹו  ְוִלְפֻקּדָ ַאֲחָריו,  ַההֹוֵלְך  ֶהָהמֹון 

ַאְלָקתֹואֹוס,  ּגּוַפת  ל  ׁשֶ ּה  ְלִצּדָ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ָיסֹות  ַהּגְ ָיְצאּו 
ָהָאָרד, ּגּוָפם  ֶאת  ְועֹוֶטה  ֲאֻרּכֹות  ֲחִניתֹות  ָיָדם  ּבְ

ֵרֵעהּו, ּבְ ִאיׁש  ם  ׁשָ ֵהִטילּו  ׁשֶ ֲחִניתֹות  ְסאֹון  ָהָיה  ָרם 
ֶתר  ַהּיֶ ַעל  ְלָחָמה  ַהּמִ ְמֶלאֶכת  ּבִ ָעלּו  ַנִים  ׁשְ ֲאָבל 
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500
ָהֵאל, ָאֶרס  ּכְ מֹוֶהם  ּכְ ְוִאידֹוֶמֶנאּוס,  ַאְיֵנַאס 

ָהַרֵחם. ֲחַסר  ָאָרד  ּבָ ף  ּסֵ ְלׁשַ ֶזה  ֶאת  ֶזה  ׁשּו  ּקְ ּבִ
ִאידֹוֶמֶנאּוס, ּבְ ֲחִניתֹו  ִראׁשֹון  ַאְיֵנַאס  ֵהִטיל 

ָהָאָרד  ֵמחֹד  ִנְמַלט  אֹוְיבֹו,  ּבְ ִמְתּבֹוֵנן  ֶזה,  ַאְך 
ִנְנַעץ,  ּוָבָאֶרץ  ָנַחת  עֹוֵפף,  ַאְיֵנַאס  ְורַֹמח 

505
ֲחָזָקה.  ָיד  ּבְ ַלְך  ֻהׁשְ ְוא  ָ ַלּשׁ רֹוֵטט,  ַהֶהֶלם  ֵמָעְצַמת 

ֶוְך ּתָ ּבַ אֹוְינֹוָמאֹוס,  ֶבֶטן  ּבְ ַגע  ּפָ ְוִאידֹוֶמֶנאּוס 
ָרַבִים ַהּקְ ִמּתֹוָכּה  ְרצּו  ּפָ ְרָיתֹו,  ׁשִ ַהֲחִנית  ָבה  ִנּקְ
עֹוָתיו.  ֶאְצּבְ ּבְ ָעָפר  ְממֹוֵלל  ָמט,  ַאְרָצה  ְוהּוא 

ָארְֹך ֵצל  ִטיָלה  ַהּמְ ֲחִניתֹו  ַלף  ׁשָ ִאידֹוֶמֶנאּוס 

510
ַהּבֹוֶהֶקת ְרָיה  ִ ַהּשׁ ֶאת  ָעָלה  לֹא  ָידֹו  ּבְ ַאְך  ִמּגּופֹו, 

ַהּנֹוֵחת,  ִליִעים  ַהּקְ ַרד  ִמּבְ ְוָנסֹוג  ֵתָפיו,  ִמּכְ ִלְפׁשֹט 
ְדָרׁש ַהּנִ ֲאָמץ  ּמַ ּבַ יו  ְרּכָ ּבִ ׁשּוב  ָעְמדּו  לֹא  י  ּכִ ַיַען 

ַהּמּוֶטֶלת. ַהֲחִנית  ִמן  אֹו  ִליִעים  ַהּקְ ַרד  ִמּבְ ְלָמנֹוס 
ץ, ַהּקֵ ֶאת  ִלְדחֹות  ׁש  ּקֵ ּבִ ִנים,  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ִנְלַחם  ְוָכְך 

515
ט. ְלַמּלֵ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ׁש  ּקֵ ּבִ לּו  ַרְגָליו  אּוהּו  ְנׂשָ לֹא  ׁשּוב  י  ּכִ

ַהּזֹוֶהֶרת  ֲחִניתֹו  ְוֶאת  ְלִאּטֹו,  ָנסֹוג  הּוא  עֹוד 
אּוָלם ּבֹו,  ְוֵהִטיל  ֵהִניף  ֶפׁש  ּנֶ ּבַ ׂשֹוְנֵאהּו  יפֹוּבֹוס  ּדֵ

ָאֶרס  ן  ּבֶ ַאְסָקָלפֹוס  ּבְ יו  ְוַתְחּתָ ְוֶהְחִטיא  ָחַזר  ׁשּוב 
ֶאת ף  ּסֵ ְוׁשִ ַגע  ּפָ כַֹח  ּבְ ַהַחד  ָהרַֹמח  ַלַהב 

520
ְממֹוֵלל, ָיָדיו  ּבְ ְוָעָפר  ָמט  ַאְרָצה  ׁש.  ְמֻפּלָ ּבִ ֵתפֹו  ּכְ

ֲעַדִין יַע  ִהּגִ לֹא  ְלָאְזָניו   – ֹוֵאג  ַהּשׁ ִפיל  ַהּנָ ָאֶרס,  ַאְך 
ָחְרָמה. ִמְלֶחֶמת  ּבְ ָחָלל  ַפל  ּנָ ׁשֶ נֹו  ּבְ מֹות  ַעל  ָבר  ּדָ

ָהאֹוִליְמּפּוס, ְמרֹום  ּבִ ָהב  ַהּזָ ֵמי  ׁשְ ַחת  ּתַ ֵסב  ַהּמֵ הּוא,  י  ּכִ
ָהַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ ֶיֶתר  ִעם  ב  ָיׁשַ ֶזאּוס  ת  ֻקּדַ ּפְ י  ּפִ ַעל 
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525
ָהָאֶרץ. ַעל  ׁש  ּטָ ַהּנִ ָרב  ַהּקְ ֵמֵאיֵמי  ְרחֹוִקים  ו  ַיְחּדָ

ֵחָמה, ּבְ ֶזה  ֶאת  ֶזה  ָיסֹות  ַהּגְ ְקפּו  ּתָ ַאְסָקָלפֹוס  ְלַצד 
ַאְסָקָלפֹוס ל  ׁשֶ ַהּזֹוֶהֶרת  תֹו  ַקְסּדָ ֶאת  יפֹוּבֹוס  ּדֵ

אֶֹמץ, ּבְ ְלָאֶרס  ׁשּול  ַהּמָ ּוֶמְריֹוֶנס,  ֵמרֹאׁשֹו,  ָקַרע 
ה ְסּדָ ַהּקַ ְמָטה  ִנׁשְ ְזרֹועֹו,  ֶאת  ַקר  ּדָ ּוְברַֹמח  ק  ִזּנֵ

530
ה. ְנִקיׁשָ קֹול  ּבְ ָנְפָלה  ָלָאֶרץ,  ַהּטֹוֶטֶפת  ֲעִתיַרת 

ַעל, ִמּמַ ַעִיט  ּכְ מֹוהּו  ּכָ ֵער  ִמְסּתַ ָחַזר,  וֶמְריֹוֶנס 
צּוַע ַהּפָ ֶתף  ִמּכֶ ַלף  ׁשָ ָקל  ׁשְ ַהּמִ ַבד  ּכְ ָהרַֹמח  ֶאת 
ּפֹוִליֶטס, ָאז  ֵמֵרָעיו.  ׁשּורֹות  ֶאל  ְלָאחֹור  ְוָנסֹוג 

ּמֶֹתן ּבַ צּוַע  ַהּפָ ֶאת  ֵהִרים  יפֹוּבֹוס,  ּדֵ ל  ׁשֶ ָאִחיו 

535
אֹו,  ְנׂשָ ִריִזים  ַהּזְ סּוָסיו  ֶאל  ָרב  ַהּקְ ַעְרּבֶֹלת  ּוִמּמְ

ם ּוְלִצּדָ ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ׁשּוֵלי  ּבְ ַהְרֵחק  ֵהם  ָעְמדּו 
ְלִתְפֶאֶרת. ְתָקן  ַהּמֻ ְוִרְכּבֹו  ִלים  ַהּכֵ א  נֹוׂשֵ ב  ָהַרּכָ

ֱאָנק ַהּנֶ יפֹוּבֹוס  ּדֵ ֶאת  אּו  ָנׂשְ ָהִעיָרה  ה  ְוֵאּלֶ
צּוָעה.  ַהּפְ ֵתפֹו  ִמּכְ מֹו  ּדָ ְוקֹוֵלַח  ִיּסּוִרים,  ּבְ

540
ִביב. ִמּסָ אֹון  ָ ַהּשׁ ְוָעָלה  ִמְלָחָמה,  ׁשּו  ִקּדְ ָאר  ְ ְוַהּשׁ

ּוְברַֹמח ק  ִזּנֵ ַאְיֵנַאס  ָקֶלטֹור  ן  ּבֶ ָאָפֶראּוס  ַעל 
ִלְקָראתֹו. ִנְפָנה  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ אר  ּוָ ּצַ ּבַ אֹותֹו  ַקר  ּדָ

ֵגן, ַהּמָ ָנַפל  ָלָאֶרץ  ן,  ִנְרּכַ ה  ּדָ ַהּצִ ֶבר  ַהּגֶ רֹאׁש 
ָמה.  ׁשָ ַהּנְ נֹוֵטל  ֶות  ַהּמָ הּו  ְוִכּסָ ה,  ְסּדָ ַהּקַ ִעּמֹו 

545
ַגּבֹו, ּבְ ּפֹוֶנה  ּתֹואֹון  ֶאת  ָרָאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ ַאְנִטילֹוכֹוס, 
ְך ְמׁשָ ַהּנִ ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוֵרק  ֶאת  ף  ּסֵ ְוׁשִ ָהִאיׁש  ַעל  ק  ִזּנֵ

ָהעֶֹרף. ֶאל  יעֹו  ַהּגִ ְוַעד  ה  ַמּטָ ִמּלְ ָהאֶֹרְך  ְלָכל 
ָעָפר, ּבֶ ׁש  ּלֵ ִמְתּפַ ָנַפל  ְותֹואֹון  ָהעֹוֵרק  ִנְבַקע 

ְזרֹועֹוָתיו. י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ק  ׁשֶ ַלּנֶ ְלֵרָעיו  יט  מֹוׁשִ הּוא  עֹוד  ּבְ
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550
ְלָהִסיר ְוָדרּוְך,  ֵער  ׁש,  ּקֵ ּבִ ַאְנִטילֹוכֹוס,  ֵאָליו  ָרץ 

רֹוָיאִנים  ַהּטְ ָעָליו  ָעטּו  ַאְך  ֵתָפיו,  ִמּכְ ְריֹון  ִ ַהּשׁ ֶאת 
לּו ׁשְ ּכָ ַאְך  ָהְלמּו,  ְוָהְרָחָבה  ַהּבֹוֶהֶקת  תֹו  ּוְבִצּנָ

רַֹמח ּבְ ַאְנִטילֹוכֹוס  ל  ׁשֶ ּגּופֹו  ֶאת  רֹט  ְוִלׂשְ ָבּה  ְלַנּקְ
ֶאֶרץ  יז  ְרּגִ ַהּמַ ּפֹוֵסידֹון  י  ּכִ ַרֲחִמים,  ֲחַסר  ָאָרד 

555
ְך. ּתָ ַהּנִ ִליִעים  ַהּקְ ַרד  ִמּבְ ֶנְסטֹור  ן  ּבֶ ֶנֶפׁש  ַעל  ַמר  ׁשָ

ט.  ַהּפֹוׁשֵ ָהאֹוֵיב  ֵני  ִמּפְ ָנסֹוג  לֹא  ְלָאחֹור  ֶזה  י  ּכִ
ית,  ּבִ ִהׁשְ לֹא  ָרְמחֹו  ְוֶאת  ִמְלָחָמה  יב  ֵהׁשִ ְלֵהֶפְך, 
ְלָהִטיל ֲחִניתֹו  ַהִאם  ָעִדיף,  ֶמה  ָהֵעת  ל  ּכָ ׁשֹוֵקל 

ִנים. ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ְקַרב  ּבִ ּבֹו  ֵחם  ְלִהּלָ אֹו  ְפלֹוִני  ּבִ

560
ַאְסיֹוס. ן  ּבֶ ָאָדַמס  ל  ׁשֶ ֵמֵעיָניו  ָבר  ַהּדָ ֶנֱעַלם  לֹא 

ַהַחד  רַֹמח  ּבָ ְוָדַקר  רֹוב  ִמּקָ ֲאַזי  ָעָליו  ָעט 
ָער  ַהּשֵׂ ֵהה  ּכֵ ּפֹוֵסידֹון  ַאְך  ָמִגּנֹו.  ֶאת  ֶוְך  ּתָ ּבַ

ַאְנִטילֹוכֹוס, י  ַחּיֵ ֶאת  ִלּטֹל  לֹו  ָנַתן  לֹא  ַהחֹד,  ֶאת  ה  ִהּטָ
נֹוַתר קּוַע  ּתָ ֵגן  ּמָ ּבַ ָהרַֹמח  ל  ׁשֶ ֶחְציֹו  ֲאַזי 

565
ָהָאֶרץ. ַעל  ִהְתּגֹוֵלל  ֶתר  ְוַהּיֶ ְמלָֹהט  מֹוט  ַדל  ּבְ מֹו  ּכְ

ֶמְריֹוֶנס, ַאְך  ִנְבַלע,  ֵרָעיו  ין  ּבֵ ַנְפׁשֹו,  ֶאת  ט  ְלַמּלֵ ִדי  ּכְ
ֲחִנית, ּבֹו  ְוֵהִטיל  ָחַזר  ְמָלט,  ַהּנִ ַאַחר  ף  ִמְרּדָ ּבְ

קֹום  ּמָ ּבַ ֲחָלָציו,  ְלֵבין  ּבּור  ַהּטַ ין  ּבֵ הּו  ַמּכֵ
לֹו. ִני  ׁשֵ ֵאין  ְכֵאב  ּבִ מֹוִציא  ָמתֹו  ִנׁשְ מּוָתה  ַהּתְ ן  ּבֶ ּבֹו 

570
ְכֵאב,  ּבִ ל  ּתֵ ִמְתּפַ צּוַע  ַהּפָ ִנְנַעץ.  ָהרַֹמח  ם  ׁשָ

ָבעֹות ּגְ ּבַ ָהרֹוִעים  ר  ֲאׁשֶ ר  ַהּפָ מֹו  ּכְ ף  ְונֹוׁשֵ ם  ֵ ִמְתַנּשׁ
ִמְריֹו. ּבְ עֹוֵמד  ר  ְוַהּפָ פּות  ַהּכָ ּגּופֹו  ֶאת  ּגֹוְרִרים 

ַרב ִלְזַמן  לֹא  ֲאָבל  צּוַע  ַהּפָ ף  ֵ ִהְתַנּשׁ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ָהרַֹמח ֶאת  ִמּגּופֹו  ַלף  ְוׁשָ ָקַרב  ֶמְריֹוֶנס  י  ּכִ
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575
ַאְסיֹוס. ן  ּבֶ ָאָדַמס  ֵעיֵני  ַעל  ט  ׁשַ ּפָ ַצְלָמֶות  ְך  ְוחֹׁשֶ

ִמְצחֹו ֶאת  ף  ּסֵ ׁשִ ירֹוס,  יּפִ ּדֵ ַעל  ֵער  ִהְסּתַ ֲאַזי  ֶהֶלנֹוס 
ִלְרִסיִסים. תֹו  ַקְסּדָ ץ  ְמַנּפֵ דֹוָלה,  ּגְ ָרִקית  ּתְ ֶחֶרב  ּבְ

ַרְגֵליֶהם ְלַצד  ֶלת  ְלּגֶ ִמְתּגַ ֵמרֹאׁשֹו,  ָנְפָלה  ַאְרָצה  זֹו 
ָהָאָכִאים, ַאַחד  ֱהִריָמּה  ֶדה.  ּשָׂ ּבַ ָיסֹות  ַהּגְ ל  ׁשֶ

580
ט. ׁשַ ּפָ ְיָלה  ַהּלַ אֶֹפל  ירֹוס  יּפִ ּדֵ ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ אּוָלם 

ָהרֹוֵעם, קֹולֹו  ּבְ ַהּנֹוָדע  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶמֶנָלאֹוס  ֶנֱעַצב 
ֶהֶלנֹוס ַעל  ם  ְמַאּיֵ ָרְמחֹו,  ְוֵהִניף  ם  ְלׁשָ א  ּבָ ד  ִמּיָ

ת. ֶקׁשֶ ַעל  ֵחץ  מּולֹו  ַרְך  ּדָ ׁשֶ יא  ְצּבִ ְוַהּמַ ַהַחִיל  ן  ּבֶ
ָהרַֹמח  ֶאת  ֵמִטיל  ֶזה  ַנִים.  ְ ַהּשׁ ֵרֵעהּו  ַעל  ִאיׁש  ָעטּו 

585
ת. ׁשֶ ַהּקֶ ַעל  יָתר  ַהּמֵ ִמן  ַח  ּלֵ ְמׁשַ יו  ִחּצָ ֶאת  ְוֶזה 

ָחֵזהּו, ַעל  ֵחץ  ּבְ ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ ּבֹו  ּוָפַגע  ֶהְחִטיא  לֹא 
ְלָאחֹור, ְרָיה  ִ ַהּשׁ ִמן  ֶנֱהַדף  ר  ַהּמַ ַלע  ַהּקֶ ַאְך 

ִרים ַהְמַנּתְ חֹר  ָ ַהּשׁ ְוַהּפֹול  ים  ֲעָדׁשִ ֵרי  ְרּגְ ּגַ מֹו  ּכְ
ַדִים, ַהּיָ ַרֲחַבת  ּגֶֹרן  ּבַ בֹוּהַ  ּגָ ִיׁש  ַהּדַ ת  ִרְצּפַ ַעל 

590
ֶבת.  ֶ ַהְמַנּשׁ רּוַח  ּבָ יֹוֵגב  ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ מּוָפִצים 

ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶמֶנָלאֹוס  ְרַית  ִ ִמּשׁ ְמָהר  ַהּנִ ַהֵחץ  ְך  ּכָ
ם. ׁשָ ְלֵאי  ְמעֹוֵפף  ַהְרֵחק  ר,  ְוִנּתֵ ֶנֱהַדף  ְלָאחֹור 

הּו ִהּכָ ָהרֹוֵעם  ַהּקֹול  ִאיׁש  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ּוֶמֶנָלאֹוס 
ָהָאָרד ַוֲחִנית  ה,  טּוׁשָ ַהּלְ ּתֹו  ַקׁשְ ֶאת  ֶהְחִזיק  ּה  ּבָ ָידֹו  ּבְ

595
ֵמָאחֹור. ָידֹו  ֶאת  ּוָפְצָעה  רּוָכה  ַהּדְ ּתֹו  ַקׁשְ ּבְ ָחְלָפה 

ֵרָעיו, ֶקֶרב  ּבְ ְוִנְבַלע  ט  ְלַמּלֵ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ׁש  ּקֵ ּבִ
יָלה ַהּמֵ ַוֲחִנית  ִליָמה  ּבְ ַעל  לּוָיה  ּתְ צּוָעה  ַהּפְ ָידֹו 

ָהרַֹמח ֶאת  דֹו  ִמּיָ ץ  ִחּלֵ ב  ַהּלֵ ַרם  ָאֶגנֹור  ֵמֲאחֹוָריו.  ִנְגֶרֶרת 
ים, ָבׂשִ ּכְ ֶצֶמר  ל  ׁשֶ ִמְתֶלה  ַעל  ְזִהירּות  ּבִ אֹוָתּה  ר  ְוָקׁשַ
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600
ים. ָהַעּמִ רֹוֵעה  ֲעבּור  ּבַ ב  ָהַרּכָ ַמר  ׁשָ ָעֶליָה 

ָהָרם. ֶמֶנָלאֹוס  ַעל  ְוָעט  ְיַסְנְדרֹוס  ּפֵ א  ּבָ ה  ְוַעּתָ
מֹותֹו. ֶאל  אֹותֹו  הֹוִליָכה  ָהַרֵחם  ַחְסַרת  ַהּמֹוְיָרה  ַאְך 

ָהַאְכָזר.  ָרב  ּקְ ּבַ ֶבר  ַהּגֶ ִיּפֹל  ֶמֶנָלאֹוס  ַיד  ּבְ י  ּכִ
ִני, ֵ ַהּשׁ ִלְקַראת  ָהֶאָחד  ֶזה,  ֶאל  ֶזה  ָקְרבּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

605
ְלִצּדֹו, ְוָחַלף  עֹוֵפף  ְוָהרַֹמח  ֶהְחִטיא  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ

ָהָרם ֶמֶנָלאֹוס  ָמֵגן  ֶאת  ֲחִניתֹו  ּבַ ְיַסְנְדרֹוס  ּוּפֵ
ָהָאָרד, חֹד  ּבְ ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ בֹו  ְלַנּקְ ל  ׁשַ ּכָ ַאְך  ַקר,  ּדָ
ָהרַֹמח.  מֹוט  ר  ּבַ ְוִנׁשְ דֹול  ַהּגָ ֵגן  ּמָ ּבַ ִנְבַלם  י  ּכִ

ִנְצחֹונֹו,  ּבְ ּובֹוֵטַח  ַנְפׁשֹו  ּבְ עֹוֵלז  ֶזה  ּוְבעֹוד 

610
ַלף,  ׁשָ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶסף  ּכֶ ל  ׁשֶ ְיֵתדֹות  ָהְרקּוָעה  ַחְרּבֹו  ֶאת 

ָמִגּנֹו סּות  ּכְ ַחת  ּתַ ץ  ִחּלֵ ה  ַהּלָ ַאְך  ק,  ִזּנֵ ְיַסְנְדרֹוס  ּפֵ ַעל 
ַזִית ֵמֵעץ  ב  ּצָ ַהּנִ ֵמָאָרד,  ַלֲהבֹו  ְמפָֹאר,  ְרֶזן  ּגַ

ָהְלמּו. ֵרֵעהּו  ּבְ ִאיׁש  ַנִים  ְ ְוַהּשׁ ָבר,  ִמּכְ ֶזה  ְממָֹרט 
ָהעֹוֵטר ַהּסּוִסים  ַער  ׂשְ ִציִצית  ֶאת  ַרת  ּכָ ְיַסְנְדרֹוס  ּפֵ

615
ְוָהַלם  ק  ִזּנֵ ּוֶמֶנָלאֹוס  ה,  ְסּדָ ַהּקַ ֶאת  ַעל  ִמּמַ

ְוֵהִגיחּו ַעְצמֹוָתיו  ַתׁש  ּכָ ְלַאּפֹו,  ֵמַעל  ִמְצחֹו  ּבְ
ֶלָעָפר. מּולֹו  ְוָצְנחּו  ם  ּדָ טּופֹות  ׁשְ ֵעיָניו  י  ּתֵ ׁשְ ָניו  ִמּפָ

ָחֵזהּו, ׁש  ּדָ ָעֵקב  ּבְ ּוֶמֶנָלאֹוס  ׁש,  ּלֵ ִמְתּפַ ָנַפל  הּוא 
ֵמָעָליו: ָצֳהָלה  קֹול  ּבְ ְוָקָרא  ְריֹונֹו  ׁשִ ַלׁש  ּתָ

620
ה, ַעּתָ יחּו  ּנִ ּתַ ַהּסּוִסים  ֵני  ְמַרּסְ ָנִאים  ַהּדָ "ִלְסִפינֹות 

ֶהֶרף. ְללֹא  ָרב  ַהּקְ ַזֲעַקת  ְצֵמֵאי  ְטרֹוָיאִנים  ַחץ  ׁשַ ֵני  ּבְ
י  ּנִ ִמּמֶ ם  ֲחַסְכּתֶ ׁשֶ ּקּוץ  ְוׁשִ ה  ֶחְרּפָ ַלַעז,  ַבר  ּדְ ֵאין 

ֶכם  ְוִלּבְ אֹוִתי,  יֶתם  ּזִ ּבִ ים,  ְמֻגּנִ ָלִבים  ּכְ ר,  ֲאׁשֶ ּכַ
ָהְרָעִמים. ֵמִטיל  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ַזֲעמֹו  ֵמֲחַמת  ִנְבַהל  לֹא 
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פיסנדרוס.  את  קוטל  מנלאוס  ָחֵזהּו..."  ׁש  ּדָ ָעֵקב  ּבְ ּוֶמֶנָלאֹוס  ׁש,  ּלֵ ִמְתּפַ ָנַפל  "הּוא 
לפנה"ס. הרביעית  המאה  מן  איאולי  כד  שרידי  פי  על  )חופשי(  איור 
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625
ְיסֹוד. ַעד  ִעיְרֶכם  ֶאת  ַיְחִריב  ָהאֹוְרִחים  ְונֹוֵטר  ָיבֹוא  יֹום 

ֵחיִקי  ת  ֵאׁשֶ ֶאת  ם  ֲחַטְפּתֶ ֶכם  ִלּבְ ַרַהב  ּבְ ׁשֶ ם,  ַאּתֶ
ָרצֹון, ּבְ ֵניֶכם  ּפְ ֶאת  ָלה  ִקּבְ זֹו  ְלֵעת  אֹוְצרֹוֶתיָה,  ְוֶאת 

ֵדי ּכְ ְסִפינֹוֵתינּו  ין  ּבֵ ם  ֲחַזְרּתֶ ֵרַע  ְלִהְתּפָ
ָהָאָכִאים. יסֹות  ּגֵ ֵאת  ְוִלְקטֹל  ֵרָפה  ׂשְ ּבִ ְלַכּלֹוָתן 

630
ֶכם. ִלּבְ ּבְ ּבֹוֵער  ָאֶרס  ִאם  ם  ּגַ קּום  ּתָ לֹא  ְתֶכם  ְמִזּמַ ַאְך 

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

635
ְ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 
ֶהֶרף." ְללֹא  ִמְלָחָמה  ּבְ ֶחְפָצם  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְוַרק 

640
ְריֹונֹו ׁשִ ט  ּוָפׁשַ ָברֹו,  ּדְ ֶאת  ַהַחף  ֶמֶנָלאֹוס  ָאַמר 

ֵרָעיו, ַיד  ּבְ אֹותֹו  ָמַסר  ָדם,  ּבְ ַהּקֹוֵלַח  ִמּגּופֹו 
ָהָאָכִאים. ַאּלּוֵפי  ִעם  ַהֲחִזית  ׁשּורֹות  ֶאל  ְוָחַזר 
ֶלְך, ַהּמֶ יַלְיֶמֶנס  ּפִ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִלְקָראתֹו  ק  ִזּנֵ ה  ַעּתָ

ֵבָדה ַהּכְ ְלָחָמה  ַהּמִ ֶאל  ָאִביו  ֶאל  ָחַבר  ׁשֶ ְליֹון,  ַהְרּפַ

645
מֹוַלְדּתֹו.  ֶאֶרץ  ֶאל  ְיָתה  ַהּבַ ב  ׁשָ ְולֹא  ְטרֹוָיה  ּבִ

ַאְטֶרְוס. ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ָמִגּנֹו  ֶאת  רֹוב  ִמּקָ ַקר  ּדָ רַֹמח  ּבָ
ב. ִנּקֵ לֹא  ָהָאָרד  ֶאת  ַאְך  ַגע  ּפָ ֶוְך  ּתָ ּבַ ָאְמָנם 

ֵמֵרָעיו, ׁשּורֹות  ֶאל  ָנסֹוג  ְמֵהָרה  ּבִ ִנְמַלט,  ָרה  ִמּקֶ
ַגע.  ִיּפָ ָאָרד  ַלח  ֶ ִמּשׁ ן  ּפֶ ׁש  ֵמֲחׁשָ ִמְתּבֹוֵנן  ְסִביבֹו 
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650
ֵמָאָרד ֵחץ  ּבֹו  ר  ּגֵ ׁשִ סֹוג,  ּנָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ֶמְריֹוֶנס,  ַאְך 

ב ְוִנּקֵ ַהֵחץ  ּבֹו  ַגע  ּפָ ְליֹון  ַהְרּפַ ֲאחֹוֵרי  יִמין  ּבִ
ָיֵרְך. ְלֶעֶצם  ַחת  ּתַ ּמִ ׁשֶ ְלּפּוִחית  ַ ַהּשׁ ֶאת  ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ

ַהּטֹוִבים.  ְיִדיָדיו  יֵדי  ּבִ ְוָנַפל  ְלָפִנים  ָרַכן  ֶזה 
ָהָאֶרץ, ַעל  ָאָדם  ּתֹוַלַעת  מֹו  ּכְ ְוָרַבץ  ָמתֹו  ִנׁשְ הֹוִציא 

655
ֶהָעָפר.  ֵדה  ׂשְ ּבִ ג  ִנְסּפַ ְוקֹוֵלַח,  חֹר  ָ ַהּשׁ מֹו  ּדָ ָזב 

ִלְקָראתֹו, ִמֲהרּו  ָבב  ַהּלֵ ָרֵמי  ְפָלגֹוִנים  ּפַ ֲאַזי 
ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ְטרֹוָיה  ְוֶאל  ּגּוָפתֹו  ָנְתנּו  ֶרֶכב  ּבָ

ם. ְלִצּדָ ְדָמעֹות  ּבִ ָאִביו  ַסע  ּפָ ֵהִביאּו,  רּוַח  ְנֵכי 
ת. ַמּתָ אֹו  ְתמּוָרה  ּבִ ָהָאב  ָזָכה  לֹא  ַיְלּדֹו  ֶקֶטל  ַעל  ַאְך 

660
ַעם,  ַהּזַ ִריס  ּפָ ֵלב  ּבְ ָאה  ּגָ ָהֶעֶלם  ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל  אּוָלם 

ְפָלגֹוִנים. ַהּפַ ל  ׁשֶ ַאְרָצם  ּבְ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ אֹוְרחֹו  הּוא  ָהָיה 
ֵמָאָרד. ֵחץ  הּוא  ר  ּגֵ ׁשִ מֹותֹו  ַעל  ְוָזֵעף  ָסר  ֲאַזי 

ֶהָעִתיד,  חֹוֵזה  ּפֹוְלִיידֹוס  ן  ּבֶ ֶאּוֶכנֹור  ֶאָחד,  ם  ׁשָ ָהָיה 
ַהּיֹוֵדַע ֵלב,  ְוטֹוב  יר  ָעׁשִ ִאיׁש  יתֹו,  ּבֵ קֹוִריְנתֹוס  ּבְ

665
ינֹו ּדִ ֶאת  חֹוֵרץ  ֶות  ַלּמָ הּוא  ִפיָנה  ַלּסְ ֲעלֹותֹו  ּבַ ׁשֶ

ַעם  ּפַ לֹא  לֹו  ְוָאַמר  ָחַזר  ֵקן  ַהּזָ ָאִביו  ּפֹוְלִיידֹוס  י  ּכִ
א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ֵבד  ּכָ חִֹלי  ּבְ ר  ִמְתַיּסֵ ֵביתֹו  ּבְ מּות  ּיָ ׁשֶ

ִיּפֹל. רֹוָיאִנים  ַהּטְ ד  ּוִמּיַ ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ּבִ ַיְפִליג 
ָהָאָכִאים ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ם  ֵמָעְנׁשָ ַנע  ְלִהּמָ ֵאפֹוא  ַחר  ּבָ

670
נּוָאה. ַהּשְׂ ֲחָלה  ַהּמַ ִסְבלֹות  ֶאת  ֵמַעְצמֹו  ְוַלְחסְֹך 

ּוֵמֵאיָבָריו  ָלאֶֹזן,  ֶסת  ַהּלֶ ין  ּבֵ ַגע  ּפָ ִריס  ּפָ ּבֹו 
ֵעיָניו. ֶאת  ֵהִליט  ר  ַהּמַ ְוָהאֶֹפל  ָמתֹו  ִנׁשְ ְרָחה  ּפָ

ֶהְקטֹור  אּוָלם  ֵחם,  ְלִהּלָ יכּו  ִהְמׁשִ ְמַלֶהֶטת  ֵאׁש  ּכְ ְך  ּכָ
ָיַדע לֹא  ְך,  ּכָ ַעל  ַמע  ׁשָ לֹא  ָבר  ּדָ ֶזאּוס  ֶנֶפׁש  ֲאהּוב 
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675
ָהאֹוֵיב, ִמיֵדי  יסֹוָתיו  ּגֵ ִפינֹות  ַהּסְ מֹאל  ִלׂשְ נֹוְפִלים  י  ּכִ

ַח. ַהְמַנּצֵ ת  ְתִהּלַ ּבִ ִלְזּכֹות  עֹוְמִדים  ָהַאְרִגיִבים  ְוִכי 
יָזּה, ּוַמְרּגִ ֶאֶרץ  ַהחֹוֵבק  ּפֹוֵסידֹון  ְזכּות  ּבִ זֹאת 

ַיַחד. ם  ִעּמָ ְוִנְלָחם  ַאְרִגיִבים  ּבָ ְקָרב  רּוַח  ה  ְמַלּבֶ
ַהחֹוָמה ֶאת  ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ ָעִרים  ְ ּשׁ ּבַ ִנְלַחם  ְוֶהְקטֹור 

אחיו  לפוסידון  הנמהרים.  ממעשיו  אחד  על  בפוסידון  גוערת  אתנה 
של זאוס יצא שם של מר נפש נעדר בינה. איור על קלחת מחפירות 

לפנה“ס. הרביעית  המאה  בטוסקנה. 
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680
ְוטֹוֵבַח, קֹוֵטל  ַלח  ׁשֶ חֹוְגֵרי  ּוְבָדָנִאים  ִהְבִקיַע, 

רֹוֶטִסיָלאֹוס, ּוּפְ ָאַיאס  ל  ׁשֶ ִפינֹות  ַהּסְ ָעְגנּו  ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ
ָהְיָתה ם  ׁשָ ָהָאפֹר,  ם  ַהּיָ ל  ׁשֶ ְלחֹופֹו  ְוִנְגְררּו 

ָרב  ַהּקְ ַח  ִהְתַלּקֵ ם  ְוׁשָ ָהָאָכִאים  חֹוַמת  ְנמּוָכה 
ּוָבֶרֶכב. ּסּוִסים  ּבַ ַרְגִלי,  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֲערּו  ִהְסּתַ ּבֹו 

685
ֲאֻרּכֹות, ּתֹונֹות  ּכֻ י  חֹוְבׁשֵ ְוַהּבֹויֹוִטים  ַהּיֹוִנים  ם  ׁשָ

ה ִהּלָ ּתְ י  ַרּבֵ ִיים  ֶאּפֶ ְוֵכן  ַהְפִתיִאים  ַהּלֹוְקרים, 
ְוא ָ ַלּשׁ ַאְך  ִפינֹות,  ַהּסְ ֶאל  ַדְרּכֹו  ּבְ ַלֲעמֹד  לּו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ

ֶלָהָבה. ֵאׁש  ּכְ מֹוהּו  ּכָ לֶהְקטֹור,  לֹו  ָיְכלּו  לֹא  י  ּכִ
ם ּוְברֹאׁשָ ָאתּוָנה,  ֵני  ּבְ יַטב  ִמּמֵ ם  ִקְרּבָ ּבְ ִנְלֲחמּו 

690
ָצֲעדּו ַאֲחָריו  ד  ּוִמּיָ ֶטאֹוס,  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶמֶנְסֶתאּוס 
ִיים ָהֶאּפֶ ּוְברֹאׁש  ָהַעז,  יַאס  ּוּבִ ּוְסִטיְכיֹוס  ֵפְיַדס 
ּוְדָרְקיֹוס, ָאְמְפיֹון  ְוִעּמֹו  ָעַמד  ִפיֶלאּוס  ן  ּבֶ ֶמֶגס 

ּוֶמדֹון. ָרב,  ּקְ ּבַ עֶֹרף  ה  ְקׁשֵ  – ּפֹוָדְרֶקס  ַהְפִתיִאים  ַעל  דּו  ּקְ ּפִ
ָהֱאלִֹהי אֹוְיֶלאּוס  ל  ׁשֶ ְמֵזר  ַהּמַ נֹו  ּבְ ֶמדֹון  ָהָיה 

695
ְמעֹונֹו, ָהָיה  ִפיָלֶקה  ּבְ אּוָלם  ָאַיאס,  ל  ׁשֶ ְוָאִחיו 

ָאִחיָה ֶאת  ָהַרג  י  ּכִ ַיַען  ָאבֹות,  ֵמֶאֶרץ  ַהְרֵחק 
אֹוְיֶלאּוס. ת  ְוֵאׁשֶ ַהחֹוֶרֶגת  ִאּמֹו  יס,  ֶאְריֹוּפִ ל  ׁשֶ

ִפיָלקֹוס. ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְוהּוא  ָהָיה,  ִאיִפיְקלֹוס  ן  ּבֶ ִני  ֵ ַהּשׁ
בּו, ִנּצְ ַנִים  ְ ַהּשׁ ים  ֲחמּוׁשִ ָבב  ַהּלֵ ָרֵמי  ְפִתיִאים  רֹאׁש  ּבְ

700
ַהּבֹויֹוִטים. ְלַצד  ִנְלָחִמים  ְסִפינֹות  ַעל  ֲהָגָנה  ּבַ

ּתֶֹקף ָכל  ּבְ ֵסֵרב  אֹוְיֶלאּוס  ל  ׁשֶ ְמָהר  ַהּנִ נֹו  ּבְ ָאַיאס  ַאְך 
ֶטָלמֹון.  ן  ּבֶ ָאַיאס  ְללֹא  ֶרַגע  ְולּו  ֵחם  ְלִהּלָ

ִין,  ַהּיַ ֶצַבע  ּבְ ָוִרים  ׁשְ ְלֶצֶמד  דֹוֶמה  ּבְ ֲאַזי 
ָזרּוַע, לֹא  ֶדה  ׂשָ ּבְ ה  ַמְחֵרׁשָ ֶוה  ׁשָ כַֹח  ּבְ ִכים  ַהּמֹוׁשְ
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705
ה, ְוַרּבָ ְסִמיָכה  קֹוַלַחת  ֵזָעָתם  ַקְרֵניֶהם  ּוִבְבִסיס 

ָוִרים, ְ ַהּשׁ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ַמְפִריד  ׁש  ַהְמֻלּטָ צּול  ַהּיָ מֹוט  ְוַרק 
ָהֲאָפר, ֵדה  ׂשְ ל  ׁשֶ בּולֹו  ּגְ ַעד  ם  ְחּתָ ּתַ ֶלם  ּתֶ ּבַ ֲעֵמִלים 

ְסמּוִכים. ְלֵרֵעהּו  ִאיׁש  ֵאּלּו  ַנִים  ׁשְ בּו  ִנּצְ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ֶנֶאְספּו ים  ַרּבִ ַחִיל  ֵני  ּבְ ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ְסִביב  ְואּוָלם 

710
ָדיו ִמּיָ נֹוְטִלים  ָהיּו  דֹול  ַהּגָ ָמִגּנֹו  ֶאת  ְוֵאּלּו 
ֵזָעה. ּבְ ּגּופֹו  ַטף  ְוִנׁשְ ּכֹחֹוָתיו  ָאְפסּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

אֹוְיֶלאּוס.  ל  ׁשֶ ב  ַהּלֵ ַרם  נֹו  ּבְ ֶאל  ַהּלֹוְקִרים  ֵני  ּבְ ָחְברּו  לֹא  ַאְך 
רֹוב ִמּקָ ָרבֹות  ּקְ ּבַ ַלֲעמֹד  ם  ִלּבָ ּבְ ָהעֹז  ָהָיה  לֹא 

סּוִסים ְזַנב  ֲעטּורֹות  ֵמָאָרד  ְקָסדֹות  ֵהם  ָחְסרּו  י  ּכִ

715
ֵמיָלה, רַֹמח  ְולֹא  ָיָדם  ּבְ אּו  ָנׂשְ לֹא  ה  ֲעֻגּלָ ה  ְוִצּנָ

יֵדיֶהם, ּבִ ׁשֶ ַלח  ֶ ּשׁ ּבַ ּבֹוְטִחים  ְלִאיְליֹון  אּו  ּבָ ִאם  י  ּכִ
ָקלּוַע, ֶצֶמר  ִתיַלת  ּפְ ּוְבִמְקַלַעת  תֹוֵתיֶהם  ַקׁשְ ּבְ
רֹוָיאִנים. ּטְ ּבַ ָעׂשּו  ּמֹות  ְוׁשַ ִליכּו  ְוִהׁשְ ָירּו  ֶהן  ּבָ

ֶהָהדּור  ַהֲחגֹור  ֲעֵלי  ּבַ ָלֲחמּו  ֲחִזית  ּבַ אּוָלם 

720
ֵמָאָרד. ָסדֹות  ַהּקְ י  חֹוְבׁשֵ ְוֶהְקטֹור  רֹוָיאִנים  ַהּטְ מּול 

ְטרֹוָיה ּוְבֵני  ֵמָאחֹור,  ִרים  ִנְסּתָ ָלֲחמּו  ַהּלֹוְקִרים 
ּמֹות. ׁשַ ם  ּבָ ה  ָהעֹוׂשֶ ִליִעים  ַהּקְ ְמַטר  ּבִ רּו  ִנְתַיּסְ ָקׁשֹות 

ְנסֹוִגים ָהיּו  ָלֶבַטח  ּוַמֲחֵנהּו  אֹוֵיב  ִפינֹות  ִמּסְ
ּפֹוִליָדַמס ִאְלָמֵלא  ֶבת,  נֹוׁשֶ רּוַח  ּה  ּבָ ְטרֹוָיה  ֶאל 

725
ֵלאמֹר: ֵאָליו  ר  ְוִדּבֵ ָהַעז  ֶהְקטֹור  ְלַיד  ָעַמד  א,  ּבָ

מַֹע, ִלׁשְ ַטַעם  ְבֵרי  ּדִ ַהְמָסֵרב  עֶֹרף  ה  ְקׁשֵ "ֶהְקטֹור, 
ָיֶדיָך, ּבְ ָהֵאל  ָמַסר  ִמְלָחָמה  ַלֲערְֹך  י  ּכִ ַיַען 

ם. ּלָ ּכֻ ַעל  עֹוֶלה  ה  ַאּתָ ֵעצֹות  ּבְ ם  ּגַ י  ּכִ ה  ַדּמֶ ּתְ
ֻגּלֹות, ַהּסְ ָכל  ּבְ ַחְנּתָ  ּנִ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ לֹא  ֵהן  ְואּוָלם 
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730
ַלֲערְֹך, ִמְלָחָמה  רֹון  ָ ּשׁ ּכִ ָהֵאל  לֹו  ּנֹוֵתן  ׁשֶ ִמי  ֵיׁש 
ּפֹוֵרט, ּוְבֵנֶבל  ר  ָ ַהּשׁ ֵיׁש  ָמחֹול,  ּבְ ֵצא  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ֵיׁש 

– ָחְכָמה  ּבְ ה  ְזּכֶ ּיִ ְראֹות  ְרִחיק  ַהּמַ ֶזאּוס  ד  ּיַ ּמִ ׁשֶ ְוֵיׁש 
ִביא, ּתָ ּתֹוֶעֶלת  ים  ְלַרּבִ ְוִהיא  ָלּה  ה  ִנּיָ ׁשְ ֵאין  ת  ַמּתָ

ָעֶליָה. ּבְ ם  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  ַאְך  ְזכּוָתּה  ּבִ ְצלּו  ִיּנָ ים  ַרּבִ

735
ֵעיַני. ּבְ בֹון  ַהּנָ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַמהּו  ְלָך  אַֹמר  ה  ְוַעּתָ

ֵאׁש, ל  ׁשֶ ַעת  ַטּבַ ּבְ ְסִביְבָך  ַח  ִמְתַלּקֵ ָרב  ַהּקְ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֵגן, ַהּמָ סֹוְלַלת  ֵני  ּפְ ַעל  ָעְברּו  ׁשֶ ִמי  ְטרֹוָיה,  ּוְבֵני 

ַמַעׂש, ְללֹא  ים  ֲחמּוׁשִ עֹוְמִדים  ּוֵמֶהם  ִנְלָחִמים  ֵמֶהם 
ַעת, ּדַ ְבִלי  ּבִ ִפינֹות  ַהּסְ ין  ּבֵ ְנפֹוִצים  ים,  ַרּבִ מּול  ים  ְמַעּטִ

740
יֵנינּו, ּבֵ ׁשֶ ּבֹוִרים  ּגִ ְלִדּיּון  ס  ְוַכּנֵ ָאחֹור  ִהּסֹוג 

ְוטֹוִבים, ים  ַרּבִ מֹוֶעֶצת  ּבְ ס  ְנַטּכֵ ֵעָצה  ְלַמַען 
– ַלֲעלֹות  ׁשֹוִטים  ַהּמְ ְמֻרּבֹות  ְסִפינֹוֵתיֶהם  ַעל  ִאם 

א ּמָ ׁשֶ אֹו   – ַהּכַֹח  ֶאת  ָלנּו  ַיֲעִניק  ְוָהֵאל  ָהָיה 
ַגע. ִנּפָ ְולֹא  נּו  ַנְפׁשֵ ֶאת  ט  ְנַמּלֵ ִפינֹות  ַהּסְ ִמן 

745
ָהֶאְתמֹול בּוַסת  ּתְ ַעל  ִלְנקֹם  ָהָאָכִאים  רֹוִצים  ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ

ִמְלָחָמה,  ְצֵמא  ַחִיל  ן  ּבֶ ם  ׁשָ ִפינֹות  ּסְ ּבַ אֹוֵרב  י  ּכִ ַיַען 
ָרב." ַהּקְ ֶאל  ֵצאת  ִמּלָ בֹו  ְלַעּכְ נּוַכל  עֹוד  ּלֹא  ׁשֶ ְודֹוַמִני 
ֲעָצתֹו. ַבר  ּדְ ֶאת  ַמע  ׁשָ ְוֶהְקטֹור  ּפֹוִליָדַמס,  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ד. ִמּיָ ָהָאֶרץ  ֶאל  ק  ִזּנֵ ָהֶרֶכב  ִמן  קֹו  ִנׁשְ ּבְ ָחגּור 

 750
"ּפֹוִליָדַמס, ָנף:  ּכָ ַעל  ים  ִמּלִ ּבְ הּו  ְוִצּוָ ֵאָליו  ר  ּבֵ ּדִ
ַחִיל. ְבֵני  ּבִ ּבֹוִרים  ַהּגִ ֶאת  ְמֵהָרה  ּבִ ן  ַזּמֵ ה  ְוֵהּנָ ֵלְך 

ָהאֹוֵיב. ֵני  ּפְ ֶאת  ם  ְלַקּדֵ ֲאֵליֶהם  יֹוֵצא  ַוֲאִני 
הֹות." ּתַ ְלִהׁשְ ִלי  ּבְ ְוָאׁשּוב  ֻקּדֹוַתי  ּפְ ָלֶהם  ק  ֲאַחּלֵ

ֶלֶגת. ֻמׁשְ ַהר  ת  ִפְסּגַ ּכְ מֹותֹו  ּכְ ְלַדְרּכֹו,  ּוָפָנה  ָאַמר 
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755
ִריָתם. ּבְ ּוְבֵני  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ׁשּורֹות  ין  ּבֵ ּוָפַרץ  ָזַעק 

ְוָחַבר ָקם  ֶהְקטֹור,  ַבר  ּדְ ֶאת  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ֶתר,  ְוַהּיֶ
ְנתֹואֹוס. ּפַ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  ָהָרם  ּפֹוִליָדַמס  ֶאל  ְמֵהָרה  ּבִ
ַאַחר ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ ׁשּורֹות  ֶאת  ָסַרק  יְנַתִים  ּבֵ ְוֶהְקטֹור 

ַאְסיֹוס  ֶאת  ָהַעז,  ֶלְך  ַהּמֶ ֶהֶלנֹוס  ֶאת  ׁש,  ּקֵ ּבִ יפֹוּבֹוס  ּדֵ

760
ְמָצָאם. ַאְך  לּו  ָאָדַמס,   – ַאְסיֹוס  ן  ּבֶ ֶאת  ִהיְרָטקֹוס,  ן  ּבֶ

גּופֹו. ּבְ ֵלם  ׁשָ אֹו  ים  ַחּיִ ּבַ ִאיׁש  ֵמֶהם  ָמָצא  לֹא  ֲאָבל 
ָרְבצּו, ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ֵתי  ַיְרּכְ ּלְ ׁשֶ ֵמֶהם 

ּוִמי  ָהַאְרִגיִבים  ִמיֵדי  מֹוָתם  ֶאת  ְצאּו  ּמָ ׁשֶ ִמי 
ֵמרַֹמח. אֹו  ֵמֵחץ  צּוִעים  ּפְ ַלחֹוָמה  ִמחּוץ  ָרְבצּו  ׁשֶ

765
ֶזה ָהָיה  ֶטל,  ַהּקֶ ֵדה  ׂשְ מֹאל  ִמּשְׂ לֹו,  ִנְמָצא  ֶאָחד  ְוַרק 

ָער, ַהּשֵׂ ְיַפת  ֶהֶלָנה  ל  ׁשֶ ֲעָלּה  ּבַ ָהָרם,  ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ
בּוָרה. ּגְ רּוַח  ֶהם  ּבָ ּוֵמִפיַח  ְמעֹוֵדד  ֵמֵרָעיו  ֵלב  ֶאת 

ּבֹו: ְונֹוֵזף  ָניו  ּפָ ֶאת  ין  ַמְלּבִ ֶהְקטֹור,  ֵאָליו  ׁש  ִנּגַ
ַעל, ִלּיַ ּבְ ן  ּבֶ ים  ָנׁשִ יַח  ַמּדִ ַהְמֻיְפָיף,  ִריס  ּפָ "הֹו, 

770
הּוא, ה  ַאּיֵ ֶלְך  ַהּמֶ ְוֶהֶלנֹוס  ֶנֱעַלם,  ְלָאן  יפֹוּבֹוס  ּדֵ
ִהיְרָטקֹוס, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְוַאְסיֹוס  ַאְסיֹוס  ן  ּבֶ וָאָדַמס 

ָאְבָדה  ִאיְליֹון  ֶרת  ַצּמֶ י  ּכִ ּדֹוֶמה  אֹוְתִריאֹוֶנאּוס?  ֵהיָכן 
". ִיְתַמְהֵמּהַ לֹא  סֹוְפָך  י  ּכִ א,  ּבָ ה  ִהּנֵ ּתֹוְרָך  ה  ְוַעּתָ

ָהֵאִלים: מּות  ּדְ ן  ּבֶ ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֲאַזי 

775
ַנַחת, ְלָך  ּגֹוֵרם  ֶהְקטֹור,  ָעַלי,  ַהֲעִליל  ּלְ ׁשֶ יָון  "ּכֵ

ָרב ַהּקְ ֶאל  ְלַהּיֹום,  ִנּגּוד  ּבְ ׁשֶ ָעָבר,  ּבֶ ָקָרה  ִאם  ם  ּגַ
י. ִאּמִ ֵמֶרֶחם  ֵלב  מּוג  ָיָצאִתי  לֹא  ֵהן  י,  ִמַהְרּתִ לֹא 

ִפינֹות, ַהּסְ ְלַצד  ַתְחּתָ  ּפָ ְלָחָמה  ּמִ ּבַ ׁשֶ ּוֵמָאז 
ָנִאים. ַהּדָ ֵחיל  ּבְ נּו  ּלָ ּכֻ ָחַדְלנּו  לֹא  ֵחם  ְלִהּלָ
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780
ְקָרב, ֵדה  ׂשְ ּבִ ָנְפלּו  ַאְלּתָ  ׁשָ אֹודֹוָתם  ַעל  ְוֵרֵעינּו 

ְוֵדיפֹוּבֹוס  ָהעֹז  ַרב  ִסיְך  ַהּנָ ֶהֶלנֹוס  ַרק  ּוָבֶהם 
ִקיַרת ִמּדְ צּוִעים  ּפְ ַנִים  ְ ַהּשׁ יֵדיֶהם  ּבִ ים,  ַחּיִ ּבַ נֹוְתרּו 

ם.  ַנְפׁשָ ֶאת  ט  ִמּלֵ ֶות  ִמּמָ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ַאְך  ה,  ֲאֻרּכָ ֲחִנית 
ים. ְמַצּוִ ָך  ְוֻעּזְ ָך  ּבְ ּלִ ׁשֶ ְלָאן  הֹוִליֵכנּו  ה  ַעּתָ

785
ֶנְחַסר לֹא  ָרב  ַהּקְ רּוַח  ֶאת  ם  ּגַ ַאֲחֶריָך.  ֵנֵלְך  ָרצֹון  ּבְ

ה ִמּזֶ ֵמֵעֶבר  י  ּכִ נּו,  ִעּמָ ּכֵֹחנּו  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ זֹאת 
ֵחם." ְלִהּלָ עֹוד  יּוַכל  לֹא  הּוא,  ָלהּוט  ִאם  ם  ּגַ ַהַחִיל,  ן  ּבֶ

ָאִחיו. ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֶאת  ְכֵנַע  ְוׁשִ ּבֹור  ַהּגִ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
אֹון, ָ ַהּשׁ ָהָיה  ַרב  ם  ׁשָ ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ְרצּו  ּפָ ַיַחד  ֲאַזי 

790
ר, ְוָיׁשָ ם  ַהּתָ ּפֹוִליָדַמס  ּוְלַצד  ִרּיֹוֶנס  ֶקּבְ ְלַצד 

ּפֹוִליֶפֶטס, ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ּוֶבן  אֹוְרָתיֹוס  ָפְלֶקס,  ְלַצד 
יעּו ִהּגִ ׁשֶ ִהיּפֹוְטיֹון,  ֵני  ּבְ ּומֹוִריס,  ַאְסָקְניֹוס  ְלִמיס,  ּפָ

ם, ֻמְקּדָ ַחר  ׁשַ ִעם  ֶאֶמׁש  ַאְך  ַהּפֹוָרה  ַאְרָצם  ֵמַאְסַקְנָיה 
ְקָרב. רּוַח  ם  ִלּבָ ּבְ ֵמִפיַח  ֶזאּוס  ה  ִהּנֵ ה  ְוַעּתָ

795
ה ַעּזָ רּוַח  ִמּתֹוְך  ַהּפֹוֶרֶצת  סּוָפה  מֹו  ּכְ ָסֲערּו 

ָלָאֶרץ,  ֶכת  ִמְתַהּפֶ ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ְרָעָמיו  ְוִעם 
ְספֹר ְוֵאין  ם,  ּיָ ּבַ ֶצת  ִמְתַנּפֶ יר  ַאּדִ ַרַעם  ּוְבקֹול 

ָלָבן,  ֶקֶצף  י  ַמּזֵ ִים,  ַהּמַ ַעל  ים  ּגֹוֲעׁשִ ַנְחׁשֹוִלים 
ִני. ֵ ּשׁ ּבַ ָהֶאָחד  ִמְתָעְרִבים  אֹון  ַהּסְ ְמַעְרּבֶֹלת  ּבִ

800
ּוֵמֶהם ֲחִזית  ּבַ ֵמֶהם  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ׁשּורֹות  מֹוֶהם  ּכְ

בֹות ִעּקְ ּבְ ָצֲעדּו  ָהָאָרד  ְריֹון  ׁשִ זַֹהר  ּבְ ֵמָאחֹור, 
ָהֵאל ָאֶרס  ּכְ מֹוהּו  ּכָ ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ ְוֶהְקטֹור  ְקִציֵניֶהם, 

רּוף  ַהּצָ ֶהָעגֹל  ָמִגּנֹו  ּוְבָידֹו  ָבִרים,  ַהּגְ קֹוֵטל 
ָוִרים,  ׁשְ ל  ׁשֶ עֹורֹות  ּבְ ְוָרבּוד  ְלִתְפֶאֶרת  ָאָרד  ּבְ
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805
ַרּקֹוָתיו. ֲעֵלי  ְלֵטל  ִמּטַ ַהּבֹוֵהק  קֹוָבעֹו  ֶלְכּתֹו  ּבְ
ָהָאָכִאים  דּוֵדי  ּגְ ִאם  ּבְ הּוא  חֹוֵקר  ֵיֵלְך  ר  ֲאׁשֶ ּבַ
ָמִגּנֹו. ָחסּות  ּבְ אֹוָתם  ִיְתקֹף  ִאם  מּולֹו  ִיּסֹוגּו 
ָלַטַעת.  ַחד  ּפַ ָהָאָכִאים  ֵלב  ּבְ ִהְצִליַח  לֹא  ַאְך 

ר: ּגָ ּתִ ָעָליו  ִלְקרֹא  ָהִראׁשֹון  ִלְקָראתֹו,  ָצַעד  ָאַיאס 

810
ְלַהְפִחיד זֹו  ֶדֶרְך  ּבְ ַחְרּתָ  ּבָ י  ּכִ ְמטָֹרף,  ה,  ֵהּנָ "ּבֹוא 

ָרב,  ַהּקְ ְמֶלאֶכת  ּבִ ִטירֹוִנים  ָאנּו  ֵאין  ָהָאָכִאים.  ֶאת 
ַזֲעמֹו. ׁשֹוט  ּבְ אֹוָתנּו  ְצִליף  ַהּמַ ֶזה  הּוא  ֶזאּוס  אּוָלם 

ְסִפינֹוֵתינּו, ִמיד  ְלַהׁשְ ה  ַקּוֶ ּתְ ָך  ִלּבְ ּבְ ׁשֶ ּדֹוַמִני 
ֲעֵליֶהן. ְלָהֵגן  ְוֵנַדע  ֲחָזָקה  ָיד  ָלנּו  ם  ּגַ ַאְך 

815
צּוָרה  ַהּבְ ִעיְרֶכם  ְהֶיה  ּתִ ָלֵכן  קֶֹדם  ַרב  ְזַמן  עֹוד 

ָחֵרב.  ּתֵ ָעָפר  ְוַעד  יסֹוֵתינּו,  ּגֵ יֵדי  ּבִ ה  ּסָ ִלְמׁשִ
ַהּיֹום הּוא  ָקרֹוב  י  ּכִ ע  ּדַ ּגֹוָרְלָך,  ִלְגֵזַרת  ר  ּוַבֲאׁשֶ

י ּכִ ָהֵאִלים  ַאר  ְוִלׁשְ ְלֶזאּוס  ל  ּלֵ ְוִתְתּפַ נּוס  ּתָ ּבֹו 
ים ִנּצִ ּכְ ְמִהיִרים  ִיְהיּו  ָהַרֲעָמה  ִהיֵרי  ּבְ סּוֶסיָך 

820
ָהִעיר." ֶאל  אֹוְתָך  אּו  ִיּשְׂ ק  ַהְמֻאּבָ יׁשֹור  ּמִ ּבַ ְלֵעת 

ְרָענּות, ּפֻ א  ְמַנּבֵ ָנַחת,  עֹוף  ְיִמינֹו  ְוַעל  ָסח  ֶזה  עֹוד 
ָהָאָכִאים, ֵלב  ֲאַזי  ת  ֵ ִהְתַעּשׁ ֶזה.  ָהָיה  דֹול  ּגָ ר  ֶנׁשֶ

ָהָרם: ֶהְקטֹור  ָלֶהם  יב  ֵהׁשִ ְלַמְרֵאהּו.  ְמָחה  ִמּשִׂ קֹוְרִאים 
? ְבּתָ ּבַ ּגִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ָהיּו  ֶמה  ְמַלֵהג,  ַחץ  ׁשַ ן  ּבֶ "ָאַיאס, 

825
חֹוֵבׁש ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ָנם  ּבְ ֵרא  ְלִהּקָ ֶחְפִצי  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָכל  ּכְ

ּוְכבֹוִדי  נֹוַתי,  ׁשְ ל  ּכָ י  ִאּמִ ֶהָרה  ִביָרה  ְוַהּגְ ָהֵאִגיס 
ָאּפֹולֹו, ל  ְוׁשֶ ָאֶתָנה  ל  ׁשֶ ְכבֹוָדם  ּכִ ָחִקים  ׁשְ ַמְרִקיַע 

ָהָאָכִאים י  ָראׁשֵ ַעל  ָאסֹון  ִביא  ּיָ ׁשֶ ּיֹום  ּבַ טּוַחִני  ּבְ ְך  ּכָ
אֶֹמץ ָך  ּבְ ֵיׁש  ִאם  אּוָלם  ֶפה.  ּסָ ּתִ ם  ּלָ ּכֻ ִעם  ה  ְוַאּתָ
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830
ְוָלֵתת ַלֲעמֹד  ָיִדי  ּבְ ׁשֶ ָהָארְֹך  ָהרַֹמח  מּול 

ַמֲאָכל ְהֶיה  ּתִ ִלְכָלִבים  ֲאַזי  י  ּכִ ה,  ּסָ ִלְמׁשִ ּגּוְפָך  ֶאת 
ֶאָחד." ּכְ ן  ּמָ ְוׁשֻ ר  ׂשָ ּבָ רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ּוְלעֹופֹות 

ַאֲחָריו הֹוְלִכים  ָאר  ְ ְוַהּשׁ ְלַדְרּכֹו,  ּוָפָנה  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ָיסֹות. ַהּגְ ָזֲעקּו  ֵמֲאחֹוָריו  יִרים,  ַאּדִ ת  ֲהֻמּלַ ּבַ

835
ֶהֶרף, ְללֹא  ָזֲעקּו  ֵהם  ם  ּגַ ה  ִמּזֶ ָהַאְרִגיִבים  ַאְך 

רֹוָיאִנים. ַהּטְ ֵחיל  מּול  ָרב  ַהּקְ ֶאל  בּו  ְוִהְתַיּצְ ָנסֹוגּו  לֹא 
יַע. ִהּגִ ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ְלָאְזָניו  ָיסֹות  ַהּגְ ֵני  ְ ִמּשׁ אֹון  ְוַהּסְ

��
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זאוס הונאת 
נסטור יוצא מאוהלו ורואה את האכאים נסוגים בבהלה  נסטור פוגש בשלושת 
הספינות  על  לעלות  הקטור  מציע  המתקיים  הפצועים  בדיון  המלכים 
ולהימלט הביתה  אודיסאוס מגנה במילים חריפות את אגממנון  דיומדס 
רוקמת  הארגיבים  הרה  לב  את  מעודד  לקרב  פוסידון  לחבור  מציע 
את  להרדים  אותו  ומשכנעת  היפנוס  את  פוגשת  זאוס  היא  נגד  מזימה 
זאוס  הרה מתנה אהבה עם זאוס וזה נרדם  פוסידון מקבץ את הארגיבים 
והטבח  נסוג  הקרב  הקטור  הקטור  את  פוצע  לקרב  איאס  ויוצא 

הארגיבים לצד  נוטים  הניצחון  ממשיכים  מאזני  ההדדי 
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ֵיינֹו. ֶאת  ָתה  ׁשָ ֶזה  ֵעת  ֶנְסטֹור  ָאְזֵני  ּבְ אֹון  ָ ַהּשׁ ָעָלה 
ָנף: ּכָ ַעל  ים  ִמּלִ ֲאַזי  הּוא  ר  ּגֵ ׁשִ יֹוס  ַאְסְקֶלּפְ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאל 

ָבר, ַהּדָ קֹוֶרה  ֵאיְך  ְרֵאה  א  ָאּנָ ָהֱאלִֹהי,  "ָמָכאֹון 
ִפינֹות, ַהּסְ ְלַצד  ְוהֹוֶלֶכת  ָבִרים  ַהּגְ ְקִריַאת  ּגֹוֶבֶרת 

5
ַהּבֹוֵהק, ֵייְנָך  ֶאת  ֵתה  ּוׁשְ ב  ְוׁשֵ ָנא  הֹוֵסף  ה  ַאּתָ ַאְך 

ָער, ַהּשֵׂ ְיַפת  ֶהָקֶמֶדה  ַחם  ט  ַאְמּבָ ְלָך  ְוָתִכין 
ַהְמסָֹאב. ם  ַהּדָ ֶאת  טֹף  ׁשְ ּתִ ִמּגּוְפָך  ים  ַחּמִ ַמִים  ּבְ
ר ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ ית."  ְלַתְצּפִ ָמקֹום  ִלי  ׁש  ְלַבּקֵ ֵאֵלְך  ַוֲאִני 

ן ַהּבֵ ל  ׁשֶ ְלמֹוֵפת  רּוָפה  ַהּצְ תֹו  ִצּנָ ָיָדיו  ּבְ ְוָנַטל 

10
ַחת,  ֻמּנַ אֶֹהל  ּבָ זֹו  ַרִסיֶמֶדס,  ּתְ ַהּסּוִסים,  ף  ְמַאּלֵ

ָאִביו. ל  ׁשֶ תֹו  ִצּנָ א  ָנׂשָ ן  ְוַהּבֵ ָאָרד,  ּבְ ַמְבִהיָקה 
ַמְעָלה ֵהִניף  ֵמָאָרד,  ַלֲהבֹו  ֵאיָתן,  רַֹמח  ֲאַזי 

ְלֵעיָניו, ִנְגָלה  יר  ַמְחּפִ ַמֲחֶזה  ָהאֶֹהל.  ֶאת  ְוָיָצא 
ֲחבּוָרה יֵדי  ּבִ ִפים  ִנְרּדָ ם  ַנְפׁשָ ַעל  ִנְמָלִטים  לֹוֲחִמים 

15
קֹוֶרֶסת. ָהָאָכִאים  ל  ׁשֶ ְוחֹוָמָתם  ְטרֹוָיאִנים,  ל  ׁשֶ
ְדָמָמה, ּבִ ֵמיָמיו  ֶאת  ל  ַהְמַגְלּגֵ דֹול  ַהּגָ ם  ַהּיָ מֹו  ּכְ

ְבִקיַע ּתַ ׁשֶ ַלּסּוָפה  ין  ַמְמּתִ ָניו,  ּפָ ֶאת  יר  ּוַמְקּדִ הֹוֵלְך 
ָדִדים ַהּצְ ְלַאַחד  עֹוד  ִהְפָנה  לֹא  ַנְחׁשֹוָליו  ֶאת  הֹום,  ַהּתְ ֶאת 

ָהרּוחֹות.  ַאַחת  ּבְ ִלְבחֹר  ֶהְחִליט  ֶטֶרם  ֶזאּוס  י  ּכִ

20
ֲהמֹון  ֶאל  ֲהַיְחּבֹר  ָחצּוי,  ְוִלּבֹו  ֵקן  ַהּזָ ִהְרֵהר  ְך  ּכָ
א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ָהַרְגַלִים,  י  ַקּלֵ ּוְלסּוֵסיֶהם  ָנִאים  ַהּדָ

ים. ָהַעּמִ רֹוֵעה  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ַאַחר  ִיְדרֹׁש 
ׁש ְלַבּקֵ ִיְהֶיה  ָעִדיף  י  ּכִ ִלּבֹו  ּבְ ְוָגַמר  ִהְרֵהר  ְך  ּכָ
ָרב ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ִיס  ַהּגַ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ָאָגֶמְמנֹון  ֶאת 

Book ב ךרכל.indb   603 08/10/2015   14:04:20



איליאדה – כרך ב'
604

25
ִלְצִליֵלי ֶזה  ֶאת  ֶזה  קֹוְטִלים  ּוְבֶחֶרב  ֲחִנית  ַלַהב  ּבְ

ּגּוָפם. ַעל  ַהּזֹוֲהִרים  ָהָאָרד  ְריֹונֹות  ׁשִ ְקׁשּוק  ׁשִ
ֲחבּוִלים ַדְרּכֹו,  ּבְ נּו  ּמְ ִנְזּדַ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ַרע  ִמּזֶ ְמָלִכים 

ה:  לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ ִפינֹות,  ַהּסְ ִמן  בּו  ׁשָ ה  ַעּתָ ֶזה  ָאָרד,  ַלח  ׁשֶ ּבְ
ַאְטֶרְוס. ן  ּבֶ ְוָאָגֶמְמנֹון  ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ אֹוִדיֶסאּוס, 

30
ָרבֹות ַהּקְ יַרת  ִמּזִ ַהְרֵחק  ה  לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ ֳאִנּיֹות  ָעְגנּו  י  ּכִ

ַלֲעגֹן, ָהיּו  ִראׁשֹונֹות  יָבה.  ַהּשֵׂ ָים  חֹוף  ל  ׁשֶ ְלָאְרּכֹו 
ּכֹוְננּו, ֵגן  ַהּמָ חֹוַמת  ֶאת  ֵתיֶהן  ַיְרּכְ ּבְ ּוְלֵעת 

ן, ְלֻכּלָ ּיֹו  ּדַ ָרָחב  ָהָיה  לֹא  ַהחֹוף  ׁשֶ ְוֵכיָון 
קֹום,  ַהּמָ ַצר  י  ּכִ ָיסֹות  ַהּגְ ֶנֶאְלצּו  ּוְלִהְצטֹוֵפף 

35
ִניָמה, ּפְ ם  ַהּיָ ַפת  ִמּשְׂ ֶהָחלּוץ  ְסִפינֹות  ֶאת  ְררּו  ּגָ

ַהחֹוף. אֶֹרְך  ְלָכל  יֵניֶהן  ּבֵ ָהֶרַוח  ֶאת  ְוִצְמְצמּו 
ֶאָחד, ל  ּכָ ֲחִנית  ַעל  ָעִנים  ִנׁשְ ָלִכים,  ַהּמְ ֵאפֹוא  ָצֲעדּו 

ְורּוָחם ים,  ׁשִ ְמַבּקְ ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ְלִהְתּבֹוֵנן 
ב ַהּסָ ֶנְסטֹור  ל  ׁשֶ ְלַמְרֵאהּו  ֲאַזי  ם.  ִקְרּבָ ּבְ ְנֵכָאה 

40
ָהָאָכִאים. ַמְלֵכי  ֵלב  ּבְ גֹון  ַהּיָ ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ַבר  ּגָ

ָרם: קֹול  ּבְ ֵאָליו  ר  ְוִדּבֵ ָהַעז  ָאָגֶמְמנֹון  ָנה  ּפָ
ֶזה יַצד  ּכֵ אּוס,  ֶנֶלֶ ן  ּבֶ ָהָאָכִאים,  ת  ִהּלַ ּתְ "ֶנְסטֹור 
ְלָכאן? ּוָבאָת  ּתָ  ָנַטׁשְ ָרב  ּקְ ּבַ ַהּנֹוֵפל  ַהַחִיל  ֶאת 

בּוָעתֹו ׁשְ ם  ְיַקּיֵ ָאֵכן  ָהָרם  ֶהְקטֹור  ׁשֶ ּדֹוַמִני 

45
ם  ִאּיֵ הּוא  ָעַלי  ֵעת  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ מֹוֶעֶצת  ּבְ ַדר  ּנָ ׁשֶ

ֶטֶרם ּבְ ְסִפינֹוֵתינּו  ין  ִמּבֵ ִיּסֹוג  לֹא  ָאחֹור  ִאיְליֹון  ּלְ ׁשֶ
ַיְכִרית. ינּו  ֲאָנׁשֵ ְוֶאת  ן  ּלָ ּכֻ ֶאת  ֵאׁש  ּבָ ַיֲעֶלה 

ה ַלּבּוׁשָ ַוֲאבֹוי  ם,  ְמַקּיֵ ְבָרתֹו  ּדִ ְוֶאת  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ְצָחה  ַהּמִ י  חֹוְבׁשֵ ָהָאָכִאים  ה  ַעּתָ ׁשֶ ּדֹוַמִני  י  ּכִ
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50
ְלָאִכיֶלס ּוְבדֹוֶמה  ם,  ִלּבָ ּבְ ִטיָנה  ִלי  ים  רֹוֲחׁשִ

ָהעֹוְגנֹות." ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ֵחם  ְלִהּלָ ְיָסְרבּו  ֵהם  ם  ּגַ
ֵלאמֹר: ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֶרְנָיה  ִמּגֶ ָרׁש  ַהּפָ ֶנְסטֹור 

ְרָעָמיו, ִליְך  ׁשְ ַהּמַ ֶזאּוס  ְוַאף  ָבִרים,  ַהּדְ ֵני  ּפְ ֵהם  ְך  ּכָ "ָאֵכן 
ַלֲהפְֹך. ָעָרה  ַהּקְ ֶאת  כֹחֹו  ּבְ ה  ַעּתָ ׁשּוב  ָהָיה  לֹא 

55
ּלֹא ׁשֶ ִמְבָטֵחנּו  ֶאת  ְמנּו  ׂשַ ּה  ּבָ ַהחֹוָמה  ָקְרָסה  י  ּכִ

ְסִפינֹוֵתינּו. ְוַעל  ָעֵלינּו  גֹוֵנן  ּתְ ּוְלִפיָכְך  ּמֹוט  ּתִ
ִפינֹות, ַהּסְ ְלַצד  ִיס  ַהּגַ לֹוֵחם  ֶהֶרף  ִלי  ּבְ ִאם  ְוַגם 
ּתּוַכל  לֹא  יט  ְלַהּבִ קֹד  ְוִתׁשְ א  ּשָׂ ּתִ ֵעיֶניָך  ֲאִפּלּו 
ָהָאָכִאים, מּוָבִסים  ּבֹו  ד  ַהּצַ הּוא  ֵאיֶזה  ְלַהְבִחין 

60
ּוְלִפיָכְך ְזָעקֹות,  ְלקֹול  ְספֹר  ְלֵאין  ֲחָלִלים  נֹוְפִלים 

ס  ְלַטּכֵ ֵעָצה  ָעֵלינּו  ְתבּוָנה,  ּבִ ֵיׁש  ַטַעם  ִאם 
י, ְעּתִ ּדַ ְלִפי  ָלנּו,  ַאל  ינּו.  ַמֲעׂשֵ ל  ְלַכְלּכֵ יַצד  ּכֵ

אֹוֵיב." ּבָ ִנְלָחם  צּוַע  ַהּפָ ֵאין  י  ּכִ ֶלֱאסֹר,  ְקָרב  ה  ַעּתָ
ָבָריו: ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ָיסֹות  ַהּגְ יא  ַמְצּבִ ָאָגֶמְמנֹון  ֲאַזי 

65
ִפינֹות, ַהּסְ ְלַצד  ָהִעּמּות  ׁש  ּטָ ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ "ֶנְסטֹור, 

ֲחִפיר ּבַ ְולֹא  ּה  ּבָ לֹא  ּתֹוֶעֶלת,  ֵאין  ּוַבחֹוָמה 
ַהּתֹוֶחֶלת ם  ּוְבִלּבָ ָנִאים  ַהּדָ ָעְמלּו  ֲעֵליֶהם 

ְוָלֶהם,  ִפינֹות  ַלּסְ ר  ּבַ ִנׁשְ לֹא  ְלָמֵגן  ִיְהיּו  ֵאּלּו  י  ּכִ
ְלָבבֹו ְמַחת  ְלׂשִ י  ּכִ ָהָרם  אּוס  ִמּזֶ ִהיא  אֹות  ֲאַזי 

70
ַהְרֵחק. ֵמַאְרגֹוס  ֵזֶכר,  ְללֹא  ָלמּות  ָהָאָכִאים  ַעל 

ָנִאים, ַהּדָ ֵני  ּבְ ַעל  ַלַהט  ּבְ ֵהֵגן  ֵעת  זֹאת  י  ָיַדְעּתִ
ַחְסּדֹו ֶאת  ָלֶהם  הּוא  חֹוֵלק  ֵעת  ה  ַעּתָ זֹאת  ְוֵאַדע 

נֹוֵטל.  ּכֵֹחנּו  ְוֶאת  ר  קֹוׁשֵ ָיֵדינּו  עֹוד  ּבְ ְלֵאִלים,  ּכִ
אַֹמר: ׁשֶ ָכל  ּכְ ַוֲעׂשּו  ַהֲאִזינּו  ְלקֹוִלי  ן  ּכֵ ַעל 
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75
ַהחֹוף ַעל  ִראׁשֹוָנה  ׁשּוָרה  ּבְ ָהעֹוְגנֹות  ִפינֹות  ַהּסְ ֶאת 

ֵכֶלת,  ַהּתְ ֵמי  ֵני  ּפְ ַעל  יטּו  ְוָהׁשִ ם  ַהּיָ ֶאל  ְררּו  ּגִ
ַאְלָמֶות,  ֵליל  ּבֹוא  ַעד  ִליכּו  ַהׁשְ עֶֹגן  ּוָבעֶֹמק 

ְלָחָמה, ַהּמִ ִמן  רֹוָיאִנים  ַהּטְ לּו  ְחּדְ ּיֶ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ּבֹו 
יט. ְלָהׁשִ ם  ּיָ ּבַ ַנְצִליַח  ִפינֹות  ַהּסְ ַאר  ׁשְ ֶאת  ָאז  אֹו 

80
ַלִיל, ִעם  ַוֲאִפּלּו  ָרה  ִמּצָ ָמנֹוס  ּבְ ה  ּבּוׁשָ ֵאין  י  ּכִ
ְלָאסֹון." ין  ְלַהְמּתִ ר  ֵמֲאׁשֶ ֵצל  ּוְלִהּנָ ָלֶסֶגת  טֹוב 

ְוָאַמר: ִזּמֹות  ַהּמְ רֹוֵקם  אֹוִדיֶסאּוס  ָקׁשֹות  ּבֹו  יט  ִהּבִ
יָך? ּנֶ ׁשִ ֵחיץ  ֶאת  ְרָצה  ּפָ ׁשֶ ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ה,  ּלָ ַהּמִ ִהיא  "ַמה 

ֲעלּוִבים ָיסֹות  ּגְ ל  ׁשֶ יא  ַמְצּבִ ְוָהִייָת  ן  ִיּתֵ ִמי  ִחית!  ַמׁשְ

85
ֵהִטיל  אּוס  ּזֶ ׁשֶ ִיס  ַהּגַ יסֹוֵתינּו,  ּגֵ ד  ְמַפּקֵ ְולֹא 
עּוֵרינּו ִמּנְ ֶהֶרף,  ְללֹא  ׁש  ְלַקּדֵ ִמְלָחָמה  ָעָליו 

ָרב. ּקְ ּבַ נּו  ּלָ ּכֻ מֹות  ַעד  יָבה,  ְוׂשֵ ִזְקָנה  יל  ּגִ ְוַעד 
רֹוָיאִנים ַהּטְ ִעיר  ַעל  ר  ְלַוּתֵ ֱאֶמת  ּבֶ ֲהתֹאַמר 

נּו? ּלָ ּכֻ ֶאת  ְמרֹוִרים  יָעה  ּבִ ִהׂשְ ׁשֶ ַהחּוצֹות,  ַרֲחַבת 

90
ָהָאָכִאים, ְלָאְזֵני  ָיבֹוא  ָבר  ַהּדָ ן  ּפֶ זֹאת!  ּתֹאַמר  ַאל 

ָהָאָדם  ְפֵתי  ׂשִ ֶאת  ַלְחצֹות  ָלֶהם  ַאל  ַעד  ּלָ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ
ֶכל, ׂשֵ ׂשֹום  ּבְ ָבָריו  ּדְ ֶאת  לֹוַמר  יַצד  ּכֵ ְויֹוֵדַע  ִבין  ַהּמֵ

ַיֲאִזינּו, ים  ַעּמִ יו  ּפִ ּוְלמֹוָצא  ָידֹו  ּבְ ֶמֶלְך  ֶבט  ׁשֵ
ָהַאְרִגיִבים. ֵני  ּבְ ַעל  ְלטֹונֹו  ׁשִ ַהּפֹוֵרׂש  ה  ַאּתָ מֹוָך  ּכָ

95
יָך. ִמּפִ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ָבִרים  ַלּדְ ּבּוז  א  ֶאּלָ י  ִלּבִ ּבְ ֵאין 
ָרב ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ל  ׁשֶ יָאּה  ׂשִ ּבְ ְלַצּוֹות  ֵעז  ַהּמֵ ה  ַאּתָ

ִים, ַהּמַ ֶאל  ַלֲהדֹף  ַהּטֹובֹות  ִפינֹות  ַהּסְ ֶאת  ָעֵלינּו 
הּוַבְסנּו ׁשֶ ַאַחר  ְלהֹוִסיף  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ת  ִלְתִהּלַ
ָהָאָכִאים ן  ּכֵ ׁשֶ נּו,  רֹאׁשֵ ַעל  ְלהֹוִריד  ּוֻפְרָענּות 
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100
ּגֹוְרִרים עֹוָדם  ּבְ אֹוֵיב  מּול  ִעּמּות  ּבְ ַיַעְמדּו  לֹא 

ם. ּבָ ִמּלִ ק  ּלֵ ְסּתַ ּתִ ְקָרב  רּוַח  ם,  ַהּיָ ֶאל  ִפינֹות  ַהּסְ ֶאת 
נּו." ְלֻכּלָ ָאסֹון  ִהיא  ְכִניְתָך  ּתָ ים,  ָהַעּמִ ֲאדֹון  ָאֵכן, 

ָאָגֶמְמנֹון: ים  ָהַעּמִ ל  מֹוׁשֵ ִלְדָבָריו  יב  ֵהׁשִ ָקם,  ֲאַזי 
 , ָאַמְרּתָ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ּבַ ָקׁשֹות  אֹוִדיֶסאּוס,  י,  ּבִ ַגְעּתָ  "ּפָ

105
ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ַעל  ְלַצּוֹות  ָלל  ּכְ א  ּבָ י  שֵאיֶנּנִ ע  ּדַ ַאְך 

ם. ַהּיָ ֶאל  ׁשֹוט  ַהּמָ ְסִפינֹות  ֶאת  ִלְרצֹוָנם  ִנּגּוד  ּבְ ִלְגרֹר 
י, ּלִ ֶ ִמּשׁ ַהּטֹוָבה  ֵעָצה  ַעל  ּבַ ֶכם  ּבָ ָנא  ָיקּום  ה  ְוַעּתָ
ְלרּוִחי." ּיֹאַמר  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ְוִיְהיּו  ָזֵקן,  אֹו  ָצִעיר 
ָהרֹוֵעם: קֹולֹו  ּבְ נֹוָדע  ַחִיל  ן  ּבֶ יֹוֶמֶדס,  ּדְ ָקם  ֲאַזי 

110
ַאֲחָריו.  ׁש  ְלַבּקֵ ַהְרֵחק  צֶֹרְך  ְוֵאין  ָהִאיׁש  הּוא  אן  "ּכָ

ִטיָנה ִלי  ְמרּו  ׁשְ ּתִ ְולֹא  ֶבת  ֶ ַקּשׁ אֶֹזן  ִלי  ּטּו  ּתַ ִאם 
ֶכם, ּלְ ּכֻ ין  ּבֵ ִעיר  ַהּצָ ֲאִני  ֲהלֹא  ׁשֶ מֹוָצִאי,  ִגין  ּבְ

ָאנִֹכי, ל  ְמֻהּלָ ָאב  ל  ׁשֶ ֲחָלָציו  ּיֹוֵצא  ׁשֶ ֲהַגם 
י. ֶתּבָ ּבְ ָעָפר  ּבְ ה  ְמֻכּסֶ ֹוֵכב  ַהּשׁ ָהִאיׁש  ִטיֶדאּוס, 

115
ֶרְך, ּדֶ ִמיֵמי  ּתְ ם  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ נֹוְלדּו,  ְלּפֹוְרֶתאּוס  ִנים  ּבָ ה  לֹוׁשָ ׁשְ

ָהָיה.  ֶלאּורֹון  ּוִבּפְ ָהָרם  ָקִלידֹון  ִמיׁשֹור  ּבְ יָתם  ּבֵ
ַהּסּוִסים, ן  ְמַרּסֵ ְואֹוְיֶנאּוס  ֶמַלס  ֲאַזי  כֹור,  ַהּבְ ַאְגִרּיֹוס 

ֶאָחיו. ֶיֶתר  ַעל  ָעָלה  ְגבּוָרה  ּבִ ָאִבי.  ל  ׁשֶ ָאִביו  הּוא 
ּוְבַאְרגֹוס ּגַֹרׁש  ָאִבי  ַאְך  ַאְרצֹו,  ּבְ ַאר  ִנׁשְ אֹוְיֶנאּוס 

120
ַאְלָמֶות. ֵני  ּבְ ַאר  ּוׁשְ ֶזאּוס  ָקְבעּו  ְך  ּכָ נֹו.  ּכָ ִמׁשְ ָמָצא 

ַאְדֶרְסטֹוס, ל  ׁשֶ נֹוָתיו  ִמּבְ ַאַחת  ֶאת  א  ׂשָ ּנָ ׁשֶ ַאַחר  ֲאַזי, 
ְרָחִבים, ָגן  ּדָ דֹות  ׂשְ ְוָזַרע  ְלִתְפֶאֶרת  ֵהִקים  ִית  ּבַ

יפּו ִהּקִ ִית  ַהּבַ ֶאת  ָסִביב  ִרי  ּפְ ֲעֵצי  ֵעי  ַמּטָ ְספֹר  ֵאין 
ָהָאָכִאים ל  ּכָ ַעל  הּוא  ָעָלה  ים.  ְמֻרּבִ ָקר  ּבָ ְוֶעְדֵרי 
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125
ָעָליו. ָלֶבַטח  ם  ַמְעּתֶ ׁשְ ָבר  ַהּדָ ֱאֶמת  ִאם  ֲחִנית.  ּבַ

ֵלב ּומּוג  ָאנִֹכי  ְקֶלה  ּנִ ׁשֶ ּתֹאְמרּו  לֹא  ן  ּכֵ ְוַעל 
ר. ֲאַדּבֵ ֵהיֵטב  ִאם  ֶכם  רֹאׁשְ ֵקּלּו  ּתָ ֵאל  ּוִבְדָבַרי 

זֹאת  ְוִעם  ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ָלׁשּוב  חֹוָבֵתנּו  צּוִעים  ּפְ ֲאִפּלּו 
ָהאֹוֵיב  ִליֵעי  ּוִמּקְ ִמים  ּדָ ְלֶחֶמת  ִמּמִ ֵמר  ָ ִנּשׁ

130
ָלֵצאת חֹוָבֵתנּו  אּוָלם  נֹוִסיף.  ַצע  ּפֶ ַעל  ַצע  ּפֶ ְלַבל 
ָאר. ְ ַהּשׁ ֶאת  ְלעֹוֵדד  ְמָנת  ַעל  ַהְקָרבֹות  ִזיַרת  ֶאל 

ֵחם ְלִהּלָ עֹוד  ִיְרצּו  לֹא  ְקָרב,  רּוַח  אֹוָתם  ה  ָנְטׁשָ י  ּכִ
קֹולֹו ּבְ ְמעּו  ׁשָ ם  ְוֻכּלָ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ ָאחֹור."  ְוִיּסֹוגּו 

ים. ָהַעּמִ ל  מֹוׁשֵ ָאָגֶמְמנֹון  ם  רֹאׁשָ ּבְ ם,  ְלַדְרּכָ ְוָהְלכּו 

135
ִמיָרה, ְ ּשׁ ּבַ ם  ִנְרּדַ לֹא  הּוא  ם  ּגַ ָהָרם  ָהָאֶרץ  יז  ַמְרּגִ ַאְך 

ִנים, ָ ּשׁ ּבַ ָזֵקן  ֶבר  ּגֶ ל  ׁשֶ ְדמּותֹו  ּבִ ֲאֵליֶהם  א  ּבָ י  ּכִ
ָידֹו, ּבְ ָנַטל  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ְיִמין  ֶאת  ָעַמד, 

ַאְטֶרְוס,  ן  "ּבֶ ֶבר:  ַהּגֶ ֶאל  ָנף  ּכָ ַעל  ָבָריו  ּדְ ֶאת  ר  ּגֵ ְוׁשִ
ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ָהַאְכָזר  ִלּבֹו  עֹוֵלץ  י  ּכִ ה  ַעּתָ ּדֹוַמִני 

140
ָהָאָכִאים ְבֵני  ּבִ ָהאֹוֵיב  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ּמֹות  ַ ַהּשׁ ְלַמְרֵאה 
ִלּבֹו. ּבְ ַרֲחִמים  ֵאין  י  ּכִ זֹאת  ָיסֹות,  ַהּגְ ּוִבְתבּוַסת 

ָבל.  ַהּנָ ם  ּדַ ֶאת  יז  ְוַיּקִ ָהֵאל  הּו  ְוַיּכֵ ְיִהי  לּו 
ֲעַדִין,  מּוֶעֶטת  ֵאֶליָך  רֹום  ַהּמָ ֵאֵלי  ִטיַנת  ַאְך 

יֹוֲעֵציֶהם ם  ְוִעּמָ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ּוְנִסיֵכי  ָיבֹוא  יֹום 

145
 – עֹוד  ְרֶאה  ּתִ ֵעיֶניָך  מֹו  ּבְ זֹאת   – יׁשֹור  ּמִ ּבַ ַיֲעלּו  ָאָבק 

ּוֵמאֶֹהל." ִפיָנה  ִמּסְ ַהְרֵחק  ָהִעיר,  ֶאל  ם  ַנְפׁשָ ֶאת  ִטים  ְמַמּלְ
ׁשּול ַהּמָ ֵאיִמים  ַאג  ׁשַ ּבְ ֶדה  ַלּשָׂ ּוָפַרץ  ָאַמר 

לֹוֲחִמים ַאְלֵפי  ֶרת  ֲעׂשֶ אֹו  ָעה  ׁשְ ּתִ ל  ׁשֶ ְלַזֲעָקָתם 
חֹוֵלל. ָאֶרס  ׁשֶ ְבִעית  ַהּמַ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ֲעִרים  ְסּתַ ַהּמִ
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150
ְחֵרר  ׁשִ ָהָאֶרץ,  יז  ַמְרּגִ ַזֲעַקת  ָהְיָתה  ָרָמה  ּכֹה 
ָהָאָכִאים, ֵני  ּבְ ל  ּכָ ֵלב  ּבְ אֹוָתּה  ֵמִפיַח  ֵמָחֵזהּו, 

ַחד. ּפַ ְללֹא  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ְוָיְצאּו  רּוָחם  ָבה  ׁשָ ֵאּלּו  ׁשֶ ַעד 
ָהאֹוִליְמּפּוס, ְמרֹוֵמי  ּבִ ָהב  ַהּזָ ס  ּכֵ ִביַרת  ּגְ ֶהָרה,  ה  ַעּתָ

ּפֹוֵסידֹון ֶזה  יַצד  ּכֵ ָרֲאָתה  ֵעיֶניָה  ּוְבמֹו  יָטה  ִהּבִ

155
ְקָרב,  ֵדה  ׂשְ ּבִ ִמְתרֹוֵצץ  ֲעָלּה  ּבַ ַוֲאִחי  ּה  ּלָ ׁשֶ ָאִחיָה 

ר. ָ ְמֻאּשׁ ָהָיה  ּה  ְוִלּבָ זֹוֶכה,  ַבח  ׁשֶ ּבְ ֶבר  ַהּגֶ ם  ׁשָ
ת ְסּגַ ּפִ ַעל  ֵסב  ַהּמֵ ָנְתָנה,  ֶזאּוס  ּבְ ֵעיֶניָה  ֶאת  ֲאַזי 

ָהַאְלָמֶות. ן  ּבֶ ֶאת  ְנָאה  ְוׂשָ ָהֲעָינֹות,  ה  ְמֻרּבֵ ִאיָדה  ַהר 
ּה ִלּבָ ּבְ ֲהָתה  ּתָ ָהֵעיַנִים  ִליַלת  ּכְ ֶהָרה  ה  ַעּתָ

160
ְלהֹוִליְך. ׁשֹוָלל  ָהֵאִגיס  חֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ֵלב  ֶאת  יַצד  ּכֵ

ְוהּוא: ֶהְחִליָטה,  ַלֲעׂשֹות  אֹותֹו  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ְוֶזה 
ָלֶרֶדת, ִאיָדה  ְוֶאל  ֲחמּודֹות  ְגֵדי  ּבִ ְלגּוָפּה  ַלֲעטֹות 

ּוְלֵעת ְלַפּתֹות  ּדֹוִדים  ב  ּכַ ְלִמׁשְ ֲעָלּה  ּבַ ֶאת  ם  ׁשָ
ָמה,  ְרּדֵ ּתַ מּורֹוָתיו  ׁשְ ֲעֵלי  יל  ְלַהּפִ עֹוָרּה  ּבְ ק  ִיְדּבַ

165
רּוִכים. ַהּדְ יו  חּוׁשָ ֶאת  ְקֶהה  ּתַ ׁשֶ ה  ְוַחּמָ ְנִעיָמה  ָנה  ׁשֵ

ָקר ַהּיָ ָנּה  ּבְ ֶהַפְיְסטֹוס  ׁשֶ ְלַחְדָרּה,  ֵאפֹוא  ִמֲהָרה 
קֹוף, ׁשְ ּמַ ּבַ ָלתֹות  ַהּדְ ְנֵפי  ּכַ ֶאת  ָנֲעָלה  ֲעבּוָרּה,  ִהְתִקין 

ִלְפּתַֹח, ָהַאְלָמֶות  ֵני  ִמּבְ ְבַצר  ּנִ ׁשֶ ְסָתִרים  ְבִריַח  ּבִ
ְיָקרֹות, אֹור  ּבְ ַהּבֹוֶהֶקת  ָסְגָרה,  ֶלת  ַהּדֶ ֶאת  ֲאַזי 

170
רֹוְסָיה  ַאְמּבְ ּבְ ְטָפה  ְוׁשָ ק,  ְחׁשָ ַהּנֶ ּגּוָפּה  ֶאת  ָרֲחָצה 

ּגּוָפּה. ֶאת  ָחה  ָמׁשְ ַזִית  ֶמן  ּוְבׁשֶ ֵמָעָליו,  ָתִמים  ּכְ
ר  ַוֲאׁשֶ ּה  ְלִצּדָ ב  ּצַ ּנִ ׁשֶ יחֹוַח  ַהּנִ ה  ְמֻרּבֵ ֶמן  ֶ ַהּשׁ

ַיְזִליפּוהּו,  ן  ְפּתָ ַהּמִ ְזהֹב  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ִאם 
ַמִים. ָ ּוַבּשׁ ָאֶרץ  ּבָ יחֹוַח  ַהּנִ ר  ּזֵ ִיְתּפַ ד  ִמּיָ
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175
ֶהָענֹג, ּגּוָפּה  ֶאת  ָחה  ָמׁשְ ֶמן  ֶ ּשׁ ּבַ ׁשֶ ּוְלַאַחר 

רֹוְסָיה ָהַאְמּבְ י  ּלֵ ַתְלּתַ ּבְ ְוָטְרָחה  ָעָרּה  ׂשְ ְוָסְרָקה 
ָהַאְלָמֶות, ת  ּבַ ל  ׁשֶ ּה  רֹאׁשָ ַעל  ְלִתְפֶאֶרת  ַהּזֹוֲהִרים 

ָאֶתָנה, ָלּה  ְפָרה  ּתָ ׁשֶ רֹוְסָיה  ָהַאְמּבְ ִליַמת  ּגְ ֶאת  ה  ְוָלְבׁשָ
יר, ְלַמְכּבִ ְדֻמּיֹות  ּבִ ְרקּוָמה  ה  ַרּכָ ֶבת  ַמְחׁשֶ ְמֶלאֶכת 

180
ּוָמְתֶניָה  ָרְכָסה,  ֶדיָה  ׁשָ ַעל  ָהב  ִמּזָ ּוִבְפִריָפה 

ִציִצּיֹות, ֵמָאה  יֹוְרדֹות  ּנּו  ִמּמֶ יָפה,  ִהּקִ ַאְבֵנט  ּבְ
ְלִתְפֶאֶרת, ֲעִגיִלים  ָעְנָדה  קּוִבים  ַהּנְ ָאְזֶניָה  ְתנּוֵכי  ּבִ

ַהּיִֹפי, ִליל  ּכְ ּכֹול  ֶאׁשְ ְדמּות  ּבִ ָעִגיל  ל  ּכָ ֲעָדִיים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ
ֵהִליָטה ָהַאְלָמֶות  ְבנֹות  ּבִ ִכיָרה  ַהּבְ ּה  רֹאׁשָ ְוֶאת 

185
ֶמׁש, ֶ ַהּשׁ זַֹהר  מֹו  ּכְ ַגּה  ּנָ ׁשֶ ְוָחָדׁש  ַרֲעָנן  ָצִעיף  ּבְ
ַהּבֹוֲהקֹות, ְלַרְגֶליָה  ַמְרִהיִבים  ִלים  ַסְנּדָ ָנֲעָלה 

ְוִתְפֶאֶרת, ְלהֹוד  יָה  ַמְלּבּוׁשֶ ֲהַדר  ּבַ לּוָלה  ּכְ ה,  ְוַעּתָ
ִלְפרֹׁש ֵמַאְפרֹוִדיֶטה  ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ֵמַחְדָרּה,  ָיְצָאה 

ָלּה: ָאְמָרה  ֵאֶליָה.  ת  ְוָלֶגׁשֶ ָהֵאִלים  ֵמֶחְבַרת 

190
ַלֲעׂשֹות ֲעבּוִרי  ַבר־ָמה  ּדְ ִתי,  ַיְלּדָ ְך,  ִמּמֵ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ לּו 

ַנִיְך ּפָ יִרי  ְקּדִ ּתַ ֲהָלַעד  ָסְרִבי?  ּתְ אֹו  יִמי  ֲהַתְסּכִ
רֹוָיאִנים?" ּטְ ּבַ ְוַאּתְ  ּתֹוֶמֶכת  ָנִאים  ּדָ ּבַ ֲאִני  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ֵלאמֹר: ָרה  ּבְ ּדִ ֶהָרה  ֶאל  ֶזאּוס  ת  ּבַ ַאְפרֹוִדיֶטה  ֲאַזי 
ָבַרִיְך, ּדְ ֶאת  ִאְמִרי  ָהַעז,  ְקרֹונֹוס  ת  ּבַ ַיַחס,  ָרַמת  "ֵאָלה 

195
א ְלַמּלֵ ָיִדי  ּבְ ְוֵיׁש  ֶקת,  חֹוׁשֶ ּבֹו  ְך  ְפׁשֵ ּנַ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ

ֲעבּוֵרְך."  ד  ִמּיָ ּנּו  ׂשֶ ֶאֱעַ ָבר,  ַהּדָ ה  ּיָ ֲעׂשִ ר  ּבַ י  ּכִ
ָכִכים: ּתְ ָהרֹוֶקֶמת  ִביָרה  ַהּגְ ֶהָרה  ָלּה  יָבה  ֵהׁשִ ֲאַזי 

ְוַהּנַֹעם, ֲאָוה  ַהּתַ ִלי,  ָהִבי  ּתּוי  ַהּפִ ְסֻגּלֹות  "ֶאת 
ָהַאְלָמֶות. ּוְבֵני  מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ָבִרים  ּגְ ת  ּכֹוֶבׁשֶ ַאּתְ  ֶהם  ּבָ
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200
ְלִבּקּור י  ַדְרּכִ ּבְ ָאנִֹכי  ִזיָנה  ַהּמְ ֵבל  ַהּתֵ ֵקץ  ֶאל  י  ּכִ

ּנּו, ִאּמַ ְוֶתִטיס  ָהֵאִלים  ֲאִבי  אֹוְקָינֹוס  ֵאֶצל 
י ּבִ לּו  ְוִטּפְ אֹוִתי  לּו  ּדְ ּגִ ב  ַהְמַלּבֵ ֵביָתם  ּבְ ר  ֲאׁשֶ

טֹו ַמּבָ ְרִחיק  ַהּמַ ֶזאּוס  ֵעת  ֵמֵריָאה,  ָטלּוִני  ּנְ ׁשֶ ְלַאַחר 
ֶהָעָקר. ם  ַהּיָ ְמַמת  ּוְלׁשִ ָלָאֶרץ  ְקרֹונֹוס  ֶאת  ִליְך  ִהׁשְ

205
יֵניֶהם ּבֵ ָהִריב  ֶאת  ְך  ּכֵ ְלׁשַ ׁש  ֲאַבּקֵ ֲאֵליֶהם,  ֵאֵצא 

ֶזה ֶאת  ֶזה  ְפּגֹׁש  ִמּלִ ִנְמָנִעים  ַנִים  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ַרב  ְזַמן  ֶזה  י  ּכִ
ם. ִלּבָ ֶאת  א  ְמַמּלֵ ר  ַהּמַ ַעם  ַהּזַ י  ּכִ ַאֲהָבה,  ב  ּכַ ְלִמׁשְ
אֹוֲהבֹות ים  ִמּלִ ּבְ ם  ִלּבָ ַעל  ר  ְלַדּבֵ ַיֲעֶלה  ָיִדי  ּבְ ִאם 

ה, ּטָ ּמִ ּבַ ֲעָלּה  ּבַ ְזרֹועֹות  ּבִ ָהַאַחת  ְוַלֲהִביָאם 

210
ֵעיֵניֶהם." ּבְ ֶדת  ְוִנְכּבֶ ֲאהּוָבה  ֶאְהֶיה  ְלעֹוָלִמים 

ָבִרים: ַהּדְ ַעל  יָבה  ֵהׁשִ חֹוק  ַהּצְ ׁשֹוֶחֶרת  ַאְפרֹוִדיֶטה 
ָנֶאה. ֶזה  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ם  ּגַ ַמה  ָלְך,  ְלָסֵרב  אּוַכל  "לֹא 

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

215
ים, ָהַרּבִ ּתּוי  ַהּפִ ָאְפֵני  ְוִתְפֶאֶרת  רּוט  ּפֵ רֹב  ּבְ

ּדּול  ִ ַהּשׁ י  ְוַלֲחׁשֵ ׁשּוָקה  ּתְ ַמּדּוַח  ִרים,  ׂשָ ַהּבְ ת  ֶחְמּדַ
ב. ָ ּוְמֻיּשׁ רֹאׁש  ַבד  ּכְ הּוא  ִויִהי  ָהִאיׁש  ַעת  ּדַ ֶאת  ַהּגֹוְנִבים 

יָדה: ְוִהּגִ ָמּה  ׁשְ ּבִ ָלּה  ָקְרָאה  ֶהָרה,  ַיד  ּבְ אֹותֹו  ָנְתָנה 
יִרי. ַהְסּתִ ַדִיְך  ׁשָ ּוֵבין  אֹותֹו  ְקִחי  ָהַאְבֵנט,  ֶזה  ה  "ִהּנֵ

220
טּוַחִני ּבְ ֶיְחַסר,  לֹא  ְוָדָבר  תֹוכֹו  ּבְ ָמצּוי  ַהּכֹל 

י." ַאּוִ ּתְ ֶ ׁשּ ַמה  ָכל  ּבְ ִלְזּכֹות  ְך  ַדְרּכֵ ּבְ ַיֲעמֹד  לֹא  ָבר  ּדָ ׁשֶ
ָכה, ִחּיְ ֵאֶליָה  ָהֵעיַנִים  ִליַלת  ּכְ ְוֶהָרה  ָרה  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

יָרה. ִהְסּתִ ֶדיָה  ׁשָ ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ְצחֹוק  ַבת  ּבְ ָהַאְבֵנט  ְוֶאת 
ָהֵאִלים ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאל  ָחְזָרה  ֶזאּוס  ת  ּבַ ַאְפרֹוִדיֶטה  ֲאַזי 
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225
ָהָרם ָהאֹוִליְמּפּוס  ת  ְסּגַ ִמּפִ ַרְגֶליָה  ֶאת  ָאה  ָנׂשְ ְוֶהָרה 
ִריָאה,  ּיֶ ּפִ ֵני  ּפְ ְוַעל  ָחְלָפה  ֶאַמְתָיה  ל  ׁשֶ ּה  ִחּנָ ֵני  ּפְ ַעל 

ַרְקָיה, ּתְ ֵני  ּבְ ים  ָרׁשִ ַהּפָ ל  ׁשֶ ָלִגים  ְ ַהּשׁ ְבעֹות  ּגִ ַעל  ִרֲחָפה 
ָאֶרץ. ּבָ ַרְגֶליָה  ָנְגעּו  לֹא  ֶהָהִרים  יֵאי  ׂשִ ַעל  ְוַאף 
יו,  ַגּלָ ּבְ ע  ְוִנְרּתָ ַהּגֹוֶאה  ם  ַהּיָ ֶאת  ָצְלָחה  ֵמָאתֹוס 

230
ָהֵאִלים. מּות  ּדְ ן  ּבֶ ּתֹוַאס  ל  ׁשֶ ִעירֹו  ֶלְמנֹוס  ֶאל  ּוָבָאה 

ָנטֹוס. ּתָ ל  ׁשֶ אֹום  ַהּתְ ָאִחיו  הּוא  ה  ְגׁשָ ּפָ נֹוס  ִהיּפְ ֶאת  ם  ׁשָ
נֹוס,  "ִהיּפְ ֵאָליו:  ָרה  ְוִדּבְ ָידֹו  ֶאת  ָחְזָקה  ּבְ ָלֲחָצה 

ַיַחד, ם  ּגַ ָהַאְלָמֶות  ּוְבֵני  מּוָתה  ַהּתְ ֵני  ּבְ ַעל  ָהָאדֹון 
ִלי. ַהֲאֵזן  ה  ַעּתָ ם  ּגַ ַעם,  ּפַ ֵאי  ַמְעּתָ  ׁשָ ִאם  קֹוִלי  ּבְ

235
– י  ַחּיַ ל  ּכָ ֶאְהֶיה  ּתֹוָדה  ֲאִסיַרת  ְך  ּכָ ְוַעל   – יָך  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ

ָנה, ׁשֵ ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ַהּבֹוְרקֹות  ֵעיָניו  ַעל  טּוְבָך  ּבְ ל  ַהּפֵ
ֲאָהִבים. ה  ְמַתּנָ ְלִצּדֹו,  ב  ּכַ ֶאׁשְ ֵעת  ד  ִמּיָ זֹאת  ה  ֲעׂשֵ

ְלעֹוָלם,  ְקָיָמא  ר  ּבַ ָזָהב  ס  ּכֵ ל:  ַקּבֵ ּתְ ת  ַמּתָ ְתמּוָרה  ּבִ
ֶהַפְיְסטֹוס, לֹו,  ִני  ׁשֵ ֵאין  ן  ָהָאּמָ ִני  ּבְ ְיֵדי  ה  ַמֲעׂשֵ

240
ְלַרְגֶליָך ֲהדֹום  ם  ּגַ ִני  ּבְ יֹוִסיף  ֶבת  ַמְחׁשֶ ּוִבְמֶלאֶכת 

ְסעּוָדה." ַעת  ׁשְ ּבִ יַח  ְלַהּנִ ּתּוַכל  ַרְגֶליָך  ֶאת  ָעָליו 
ָבֶריָה: ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ה  ָהַרּכָ ָנה  ֵ ַהּשׁ יל  ַמּפִ נֹוס  ִהיּפְ ֲאַזי 

ָהַעז,  ְקרֹונֹוס  ל  ׁשֶ ּתֹו  ּבִ ַיַחס,  ָרַמת  ֵאָלה  "ֶהָרה, 
ָהַאְלָמֶות ֵני  ּבְ ַרע  ִמּזֶ רֹום  ַהּמָ ֵאֵלי  ַאר  ׁשְ ל  ּכָ ֶאת 

245
ַנְחׁשֹוָליו  ֶאת  ַוֲאִפּלּו  ים,  ְלַהְרּדִ אּוַכל  ָנֵקל  ּבְ

ָהַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ ֶאת  ָרא  ּבָ ׁשֶ אֹוְקָינֹוס  ל  ׁשֶ ַהּגֹוִאים 
ְלִהְתָקֵרב, ַאף  ַאְרִהיב  לֹא  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֶזאּוס  ֶאל  ְואּוָלם 

זֹאת. ה  ְיַצּוֶ ָעַלי  ׁשֶ ִלי  ִמּבְ ימֹו,  ְלַהְרּדִ ָוחֶֹמר  ַקל 
יָנה. ּבִ ַדִני  ּמְ ּלִ ׁשֶ ְוהּוא  ְך  ִעּמָ ֶחֶסד  ָבר  ּכְ יִתי  ָעׂשִ ֵהן 
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250
ָבב  ַהּלֵ ַבּה  ּגְ ֶזאּוס  ן  ּבֶ ֶהַרְקֶלס  ּבֹו  ּיֹום  ּבַ ֶזה  ָהָיה 

רֹוָיאִנים, ַהּטְ ִעיר  ֶאת  ֶהְחִריב  ׁשֶ ְלַאַחר  ִהְפִליג  ֵמִאיְליֹון 
י,  ִהְכַנְעּתִ ָהֵאִגיס  חֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ מֹחֹו  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ְואּוָלם  נַֹעם,  ת  ַרּבַ ה,  ַרּכָ ָמה  ְרּדֵ ּתַ ָעָליו  יל  ַמּפִ
ַנְחׁשֹוִלים ּוְבסּוַפת  ם  ַהּיָ ֶאת  ְזדֹוֵנְך  ּבִ עֹוַרְרּתְ  ַאּתְ 

255
ַחִיל, ְבֵני  ּבִ ה  ַהְמֻרּבֶ ָהִאי  קֹוס,  ֶאל  ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ּתְ  ַרׁשְ ּגֵ

ַזַעם, רֹב  ּבְ ָקם  ֶזאּוס  ֲאַזי  ָאְבדּו.  ׁשֶ ֵמֵרָעיו  ַהְרֵחק 
ָהַאְלָמֶות. ֵני  ּבְ ֶאת  ְמַטְלֵטל  ַאֲחַרי  יו  ִחּפּוׂשָ ּבְ

לּוֵלא ַמִים  ָ ַהּשׁ רֹום  ִמּמְ ם  ַלּיָ ִליֵכִני  ַמׁשְ ָהָיה 
ְוָאָדם, ֵאִלים  ִביַרת  ּגְ ִניְקס  ל  ׁשֶ ָיֶדיָה  ּבְ י  ְלּתִ ִנּצַ

.)Morgan, 1878( מורגן  דה  אוולין  ְוָאָדם".  ֵאִלים  ִביַרת  ּגְ ִניְקס  ל  ׁשֶ ָיֶדיָה  ּבְ י  ְלּתִ "ִנּצַ
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260
יַח. ִהּנִ ָלּה  זֹוֵעף,  ִאם  ם  ּגַ ְוֶזאּוס,  ֵאֶליָה  י  ַנְסּתִ ֵעת 

ְיעֹוֵרר. ָעָליו  ְיָלה  ַהּלַ ֵאַלת  ל  ׁשֶ ֲעָסּה  ּכַ ֶאת  ן  ּפֶ
ה." ַמֲעׂשֶ אֹותֹו  ַעל  ַלְחזֹר  י  ּנִ ִמּמֶ ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ַאּתְ  ַאְך 

ֵלאמֹר: ִלְדָבָריו  ָעְנָתה  ָהֵעיַנִים  ִליַלת  ּכְ ֶהָרה  ֲאַזי 
ְותֹוֶהה? ָך  ִלּבְ ּבְ ה  ַאּתָ ָחֵרד  נֹוס,  ִהיּפְ ֶזה,  "ַמּדּוַע 

265
רֹוָיאִנים,  ַלּטְ ָהעֹוֵזר  ָהְראּות  ַמְרִחיק  ֶזאּוס  ִיְזַעם  ְוִכי 

ֶהַרְקֶלס? ְבנֹו  ּבִ ּפֹוֵגַע  ׁשֶ ִמי  ַעל  ַעם  ּזָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
ַעְלָמה י  ּכִ ת,  ַמּתָ ּבְ ִדי  ִמּיָ ה  ְוִתְזּכֶ ְדָבַרי  ּכִ ה  ֲעׂשֵ קּום, 

ֵרא, ּקָ ּתִ ָך  ִבְרּתְ ּגְ ה,  ָ ְלִאּשׁ ָיְדָך  ּבְ ן  ֶאּתֵ ֵחן  נֹות  ִמּבְ
ָבר." ִמּכְ ֶזה  יֹוֵצא  ָך  ִלּבְ ֵהן  ֵאֶליָה  ִסיֶתָאה,  ּפָ ֶאת 

270
ָלּה: יב  ֵהׁשִ ֵמַח  ׂשָ ֵלב  ּבְ ֲאַזי  נֹוס  ְוִהיּפְ ָאְמָרה  ְך  ּכָ

דֹוׁש, ַהּקָ ִטיְקס  ַהּסְ ל  ׁשֶ ֵמיָמיו  ַעל  ְבִעי  ָ ִהּשׁ ְך,  ּכָ ִאם  "ּבֹוִאי 
ה ִנּיָ ְ ַהּשׁ ֶאת  יִחי,  ַהּנִ ַאַחת  ָיד  ִזיָנה  ַהּמְ ָהָאֶרץ  ַעל 
צּולֹות ַהּמְ ֵאֵלי  ְמעּו  ִיׁשְ ְלַמַען  ְזִהיר,  ַהּמַ ם  ַהּיָ ַעל 

בּוָעֵתְך. ׁשְ ִלְדַבר  ִיְהיּו  ְוֵעִדים  ְקרֹונֹוס,  ֶאת  ַהּסֹוְבִבים 

275
ָכִריס,  נֹות  ִמּבְ ַאַחת  ּבְ ֵדְך  ִמּיָ ה  ֶאְזּכֶ י  ּכִ ִלי  ְבִעי  ָ ִהּשׁ
ר ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ י."  ַחּיַ ל  ּכָ ק  חֹוׁשֵ ָאנִֹכי  ּה  ּבָ ׁשֶ ִסיֶתָאה,  ּפָ ּבְ

ִלְרצֹונֹו. ֶנֶעְנָתה  רֹועֹות  ַהּזְ ְצחֹוַרת  ָהֵאָלה  ְוֶהָרה 
ָהֵאִלים, מֹות  ׁשְ ּבִ ְוָקְרָאה  ֶחְפצֹו  ּכְ ֱאמּוִנים  ָעה  ּבְ ִנׁשְ

ִטיָטִנים. ִפינּו  ּבְ רּוִיים  ַהּקְ ַטְרָטרֹוס  הֹומֹות  ּתְ ׁשֹוְכֵני 

280
בּוָעָתּה,  ּוׁשְ ְנָדֶריָה  ִליָמה  ִהׁשְ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַוֲאַזי 

ֶרת, ַהּקֶ רֹוס  ּוֵמִאיְמּבְ ְמנֹוס  ִמּלֶ ְוָיְצאּו  ַרְגֵליֶהם  אּו  ָנׂשְ
ֲעֵמיֶהם ּפַ ֶאת  ם,  ַהּיָ ֶאת  ָעְזבּו  ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ֶלְקטֹון  ֶאל 

ה ַקּלָ ֶרֶגל  ּבְ ְוִהְפִסיעּו  ֲעָרֶפל  ָלְבׁשּו  ֵהִרימּו, 
ֶרא, ּפֶ ַחּיֹות  ִנְבְראּו  ּבֹו  ָהֲעָינֹות  ה  ְמֻרּבֵ ִאיָדה  ֶאל 
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285
ָהֵעִצים. רֹות  ַצּמְ ָרֲעדּו  ָהֲאָדָמה  ַעל  ם  ּוְבֶלְכּתָ

ֵעיָניו. ּבְ אֹותֹו  ִיְרֶאה  ֶזאּוס  ֶטֶרם  ּבְ ָעַצר  נֹוס  ִהיּפְ ם  ׁשָ
ִאיָדה,  ֲעֵצי  ָכל  ּבְ ָהָרם  ס,  ִטּפֵ אֶֹרן  ֵעץ  ַמֲעלה  ּבְ

ִהְבִקיָעה. ָהֶאֶתר  ֵמי  ׁשְ ֶאל  יָאּה  ׂשִ ּבְ ְרּתֹו  ַצּמַ ר  ֲאׁשֶ
ּלֹו, ּכֻ ָהאֶֹרן  ַעְנֵפי  ּבְ ה  ְמֻכּסֶ ֵהָחֵבא  ּבְ ב  ָיׁשַ ם  ׁשָ

290
ְיִהי ָמּה  ׁשְ ָהִרים  ּבֶ ר  ֲאׁשֶ יר  ׁשִ ִצּפֹור  אֹוָתּה  ּכְ מֹותֹו  ּכְ
ָהָאָדם. ִפי  ּבְ ְוִקיִמיְנִדיס  ַאְלָמֶות,  ֵני  ּבְ ִפי  ּבְ ַכְלִקיס 

ּה, ְרּכָ ּדַ ֶאת  ָתה  ָעׂשְ ְרָגרּוס  ּגַ ֶאל  ָהַרְגַלִים  ת  ַקּלַ ֶהָרה  ַאְך 
ֶהָעִבים, ּכֹוֵנס  ֶזאּוס  ּה  ּבָ ִהְבִחין  ִאיָדה.  ָהֵרי  ת  ְסּגַ ּפִ ִהיא 

יו חּוׁשָ ֶאת  ָלה  ִעְרּפְ ה  ַהֶחְמּדָ ד,  ִמּיָ ּה  ּבָ ק  ְוָחׁשַ ָרָאה 

295
ַכב,  ׁשָ ֶהָרה  ִעם  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ מֹו  ּכְ
הֹוֵריֶהם.  ְך  ּכָ ַעל  ָיְדעּו  לֹא  ְוָדָבר  אֹוָתּה  יֹוֵדַע 

"ֶהָרה, ְוָאַמר:  ָמּה  ׁשְ ּבִ ָקָרא  מּוָלּה,  הּוא  ב  ִנּצַ ֲאַזי 
ְלָכאן, ֵמאֹוִליְמּפּוס  בֹוֵאְך  ּבְ ּתֹוֶקֶקת  ִמׁשְ ַאּתְ  ה  ּזֶ ַמה  ֶאל 

ִלְרּכֹב."  נֹוֶהֶגת  ַאּתְ  ּבֹו  ְוָהֶרֶכב  ַהּסּוִסים  ְללֹא  ְך  ּכָ

300
ָכִכים: ּתְ ָהרֹוֶקֶמת  ִביָרה  ַהּגְ ֶהָרה  לֹו  יָבה  ֵהׁשִ ֲאַזי 

ְלִבּקּור י  ַדְרּכִ ּבְ ָאנִֹכי  ִזיָנה  ַהּמְ ֵבל  ַהּתֵ ֵקץ  "ֶאל 
נּו, ִאּמֵ ְוֶתִטיס  ָהֵאִלים  ֲאִבי  אֹוְקָינֹוס  ֵאֶצל 

י. ּבִ לּו  ְוִטּפְ אֹוִתי  לּו  ּדְ ּגִ ב  ַהְמַלּבֵ ֵביָתם  ּבְ ר  ֲאׁשֶ
יֵניֶהם. ּבֵ ָהִריב  ֶאת  ְך  ּכֵ ְלׁשַ ׁש  ֲאַבּקֵ ֲאֵליֶהם,  ֵאֵצא 

305
ֶזה ֶאת  ֶזה  ְפּגֹׁש  ִמּלִ ִנְמָנִעים  ַנִים  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ַרב  ְזַמן  ֶזה  י  ּכִ

ם. ִלּבָ ֶאת  א  ְמַמּלֵ ר  ַהּמַ ַעם  ַהּזַ י  ּכִ ַאֲהָבה,  ב  ּכַ ְלִמׁשְ
ְוָהָאֶרץ ם  ַהּיָ ֵני  ּפְ ַעל  אֹוִתי  ִאים  ַהּנֹוׂשְ ְוסּוַסי 

ִים. ַהּמַ ׁשֹוֵפַע  ִאיָדה  ַהר  לֹות  ְלַמְרּגְ ִלי  ים  ְמַצּפִ
ֵאֶליָך, ָהאֹוִליְמּפּוס  ִמן  ה  ַעּתָ י  ְעּתִ ִהּגַ ֶזה  ה  ִהּנֵ
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310
ָעַמי  ּפְ ים  ָאׂשִ ֶקט  ׁשֶ ּבְ ְלֵעת  י  ּבִ ף  ְתַאּנֵ ּתִ ְלַבל  זֹאת 

צּולֹות."  ּמְ ּבַ ֹוֵכן  ַהּשׁ אֹוְקָינֹוס  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ֶאל  ְוֵאֵצא 
ֵלאמֹר: ָבֶריָה  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֶהָעִבים  ס  ְמַכּנֵ ֶזאּוס  ֲאַזי 
ֵאָליו, ָלֶלֶכת  ּתּוְכִלי  ּה  ּבָ ָהֵעת,  ֶהָרה,  יַע,  ּגִ ּתַ "עֹוד 

ֲאָהִבים. ה  ּוְנַתּנֶ ה  ּטָ ַלּמִ ֵאַלי  ּבֹוִאי  ה  ַעּתָ ַאְך 

315
ה  ַעּזָ ּכֹה  ֲאָוה  ּתַ י  ָיַדְעּתִ לֹא  ּכֹה  ַעד  ַעם  ּפַ ַאף  י  ּכִ

ה. ַעּתָ ּכְ ְלָבִבי  ֶאת  ֵהִמיָסה  ׁשֶ ֵאָלה  אֹו  ה  ָ ְלִאּשׁ
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 

320
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 

325
ָ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 
ַעְצֵמְך,  ּבְ ְך  ִאּתָ לֹא  ְוַאף  ְזִהיָרה  ַהּמַ ֶלטֹו  ִעם  לֹא 

י." ּתִ ִאׁשְ ֵאַלִיְך,  ק  ַהֵחׁשֶ ה  ַעּתָ י  ּבִ ּבֹוֵער  ׁשֶ ִפי  ּכְ
ָכִכים: ּתְ ָהרֹוֶקֶמת  ִביָרה  ַהּגְ ֶהָרה,  לֹו  יָבה  ֵהׁשִ ֲאַזי 

330
ֵאַלי? ְרּתָ  ּבַ ּדִ ה  ּזֶ ַמה  ְוִכי  ְוִנְמָהר,  ר  ַהּמַ ְקרֹונֹוס  ן  "ּבֶ

אֹוִתי ָלַדַעת  ְרצֹוְנָך  ּבִ ְוֵיׁש  ִנְתַקְפּתָ  ק  ֵחׁשֶ ּבְ ִאם 
ִמְתּבֹוֵנן, ל  ּכָ ְלֵעיֵני  לּוי  ַהּגָ ִאיָדה  ַהר  ת  ְסּגַ ּפִ ַעל  אן  ּכָ
ֵנינּו ׁשְ ֶאת  ָהַאְלָמֶות  ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  ִאם  ְקֶרה  ּיִ ַמה  ֲאַזי 

ם? ְלֻכּלָ ר  ְלַסּפֵ ְוֵיֵלְך  ַאֲהָבה  ים  ְמַתּנִ ִיְרֶאה 
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335
ה  ּטָ ַהּמִ ן  ּמִ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ִיְהֶיה  יר  ּוַמְחּפִ ֵמִביׁש  ּכֹה 

ַלֲחזֹר. יְתָך  ּבֵ ֶאל  ְמָנת  ַעל  ָלקּום  עֹוד  אּוַכל  לֹא 
אֹוִתי, ָלַדַעת  ּוִבְרצֹוְנָך  ִנְתַקְפּתָ  ק  ֵחׁשֶ ּבְ ִאם  ן  ּכֵ ְוַעל 

ָקר ַהּיָ ִני  ּבְ ֶהַפְיְסטֹוס  ׁשֶ ַחְדִרי,  ֶאל  ְפרֹׁש  ּנִ ׁשֶ מּוָטב 
ָראּוי.  ּכָ קֹוף  ׁשְ ּמַ ּבַ ְנעּולֹות  ְלתֹוָתיו  ּדַ ֲעבּוִרי,  ִהְתִקין 

340
ב." ּכָ ִמׁשְ ּבְ ָך  ַנְפׁשְ ָקה  ָחׁשְ י  ּכִ ְרצֹוְנָך,  ּכִ ֵאַלי  בֹוא  ּתָ ם  ׁשָ

ֵלאמֹר: ָבֶריָה  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֶהָעִבים  ס  ְמַכּנֵ ֶזאּוס  ֲאַזי 
ָאָדם, אֹו  ֵאל  ִיְרֵאנּו  ן  ּפֶ ְלִהְתָיֵרא  ֶהָרה,  ָלְך,  ַאל 

ר,  ַהּכֵ ִלְבִלי  ָעֵלינּו  ה  ְיַכּסֶ ָזָהב  ל  ׁשֶ ָעָנן  י  ּכִ
ִלְראֹות,  אֹוָתנּו  יּוַכל  לֹא  ַעְצמֹו  ֶהְליֹוס  ַאף  ֲעדֹו  ִמּבַ

345
ַהַחּדֹות." ֵעיָניו  ּבְ עֹוֶלה  הּוא  ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ׁשֶ ֲאִפּלּו 

ָיָדיו. ּבְ ֵחיקֹו  ת  ֵאׁשֶ ֶאת  ק  ְוִחּבֵ ר  ּבֵ ּדִ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ְך  ּכָ
ם, ְחּתָ ִמּתַ ָירֹק  א  ׁשֶ ּדֶ ה  ֵהֵנּצָ ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ  ֲאַזי 

ְוַכְרּכֹם. ָיִקיְנטֹון  ַטל,  ְרוּוי  ן  ְלּתָ ּתִ ְוָצִעיר,  ַרֲעָנן 
ַחת. ִמּתַ ָהָאֶרץ  ָהְיָתה  ְוָנִעים  ַרְך  ְלַמְרָבד  ְוָכְך 

350
ֲעֵליֶהם ַרׂש  ּפָ ְוֶזאּוס  ֲחבּוִקים,  ְכבּו  ׁשָ ָעֶליָה 

זֹוֵהר. ַטל  נֹוֵטף  ּנּו  ּוִמּמֶ ָהב  ִמּזָ ֻמְפָלא  ָעָנן 
ָהֵאִלים ֲאִבי  ֵקט  ׁשָ ָנם  ְרָגרּוס,  ּגַ ת  ְסּגַ ּפִ ַעל  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

ק. ְמַחּבֵ ֵחיקֹו  ת  ֵאׁשֶ ֶאת  ֵלו,  ְוׁשָ ְצרֹו  ִמּיִ ע  ִנְרּגָ
ְמֵהָרה ּבִ ָחַמק  נֹוס  ִהיּפְ ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ֶאל  ֲאַזי 

355
ּפֹוֵסידֹון.  ָהָאֶרץ,  יז  ְלַמְרּגִ ְלָמְסרֹו  ִפיו  ּבְ ּוֶמֶסר 

ָנף: ּכָ ַעל  ים  ּלִ ַהּמִ ֶאת  לֹו  ר  ּגֵ ְוׁשִ ְלִצּדֹו  ֶנֱעַמד 
ְמאְֹדָך, ָכל  ּבְ ָנִאים  ַהּדָ ְלֶעְזַרת  ּפֹוֵסידֹון,  ֵצא,  קּום 

ֶזאּוס עֹוד  ּבְ ְוַרק  ַאְך  זֹאת  ְואּוָלם  ה,  ִהּלָ ּתְ ָלֶהם  ַהב 
ה  ָהַרּכָ נּוָמה  ּתְ ּבַ י  ַסְכּתִ ֵעיָניו  י  ּכִ ַיַען  ָנתֹו.  ׁשְ ֶאת  ָנם 
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360
ּה." ְלִצּדָ ַאֲהָבה  ב  ּכַ ְלִמׁשְ ָהֵאל  ֶאת  ָלה  ּדְ ׁשִ ְוֶהָרה 

ּפֹוֵסידֹון  ֶאת  ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ עֹוֵדד  ׁשֶ ְוֵכיָון  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
מּוָתה. ַהּתְ ֵני  ּבְ ֶאל  ַמֵהר  ִחיׁש  ָחַזר  ָלָאָכִאים,  ַלֲעזֹר 

ָהרֹוֵעם: קֹולֹו  ּבְ קֹוֵרא  ַלֲחִזית,  ק  ִזּנֵ ּוּפֹוֵסידֹון 
ְלֶהְקטֹור נֹוִכיַח  ַעם  ּפַ ְועֹוד  ֲהָנׁשּוב  "ַאְרִגיִבים, 

365
ה? ּוִבְתִהּלָ ה  ִיְזּכֶ ְסִפינֹוֵתינּו  ּבִ י  ּכִ ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ

ָאִכיֶלס ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ הּוא,  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ּוְלָכְך  ְרצֹונֹו  ֶזה  ְוֵהן 
ַהּזֹוֵעם. ִלּבֹו  ּבְ ָנח  ֲעַדִין  ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ין  ּבֵ

ֵנֵצא, נּו  ּלָ ּכֻ ִאם  ָלאֹוֵיב  נּוַכל  ְלָעָדיו  ּבִ ם  ּגַ ַאְך 
רּוֵחנּו. ֶאת  יב  ְוָנׁשִ ַנֲעמֹד  ֵתף  ּכָ ֶאל  ְוָכֵתף 

370
ִתי: ֻקּדָ ּפְ ַאַחר  אּו  ּוַמּלְ ְוקּומּו,  ַחִיל  ִאְזרּו  ן  ּכֵ ַעל 

ְרׁשּוֵתנּו ּבִ צּויֹות  ַהּמְ דֹולֹות  ַהּגְ ּנֹות  ַהּצִ ֵמיַטב  ֶאת 
ּבֹוֲהקֹות, ְקָסדֹות  ּבִ יֶכם  ָראׁשֵ ְוַכּסּו  מּוְלֶכם,  ָהִניפּו 

ַחִיל. ן  ּבֶ ל  ּכָ ָידֹו  ּבְ ִיּטֹל  ְוטֹוָבה  ה  ֲאֻרּכָ ַוֲחִנית 
ּוְבטּוַחִני ֲעֵליֶכם  ד  ֲאַפּקֵ ַעְצִמי  ּבְ ַוֲאִני 

375
ָפֵנינּו. ּבְ ַלֲעמֹד  ל  ׁשֵ ִיּכָ ַזֲעמֹו  ְמלֹוא  ּבִ ֶהְקטֹור  ׁשֶ

ֵגן, ַהּמָ ְכמֹו  ׁשִ ַעל  ָטן  ּקָ ׁשֶ ָהעֹז,  ַרב  ַהּלֹוֵחם  ן  ִיּתֵ
ִמּדֹות." ַרב  ָמֵגן  ְוִיּטֹל  ּנּו,  ִמּמֶ ׁש  ַלַחּלָ ָמִגּנֹו 

ִלְדָבָריו. תּו  ִצּיְ ְוַהּכֹל  ִיס  ַהּגַ לֹו  יב  ִהְקׁשִ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ַלֲערְֹך, דּוֵדיֶהם  ּגְ ֶאת  צּוִעים  ַהּפְ ָלִכים  ַהּמְ ִמֲהרּו 

380
ִטיֶדאּוס ל  ׁשֶ ּוְבנֹו  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  אֹוִדיֶסאּוס, 

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

ְבִהיק ַהּמַ ָאָרד  ּבָ ים  ֲחבּוׁשִ ְוָאז  ָידֹו.  ּבְ ּיּוד  ַהּצִ לּוי  ּבָ
ּפֹוֵסידֹון, ָהָאֶרץ,  יז  ַמְרּגִ ם  ּוְברֹאׁשָ ְלָפִנים  ָצֲעדּו 
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385
ק, ַהּדַ ַהב  ַהּלַ ת  ַחּדַ ַחְרּבֹו  ֶאת  ֵבָדה  ַהּכְ ָידֹו  ּבְ אֹוֵחז 

מֹר, ִלׁשְ ה  ּנָ ִמּמֶ ֶמְרָחק  טֹוב   – ָרק  ּבָ זַֹהר  ּכְ ַהּבֹוֶהֶקת 
מּוָתה.  ַהּתְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ָמֶות  ַחד  ּפַ ָהֵאל  ּה  ּבָ ֵמִטיל 

רֹוָיאִנים. ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ד  ְמַפּקֵ ָהָרם,  ֶהְקטֹור  ֶגד  ּוִמּנֶ
ל ַהַהּלֵ ַרב  ְוֶהְקטֹור  ָער  ַהּשֵׂ חֹר  ׁשְ ּפֹוֵסידֹון  ה  ַעּתָ

390
ָהֶאָחד ֶנֱעָרִכים,  ַקְטָלִנית  ָחְרָמה  ְלִמְלֶחֶמת 

ַאְרִגיִבים. ּבָ ֵמִאיץ  ְוָהֵאל  ה,  ְמַלּבֶ עֹז  רֹוָיאִנים  ּטְ ּבַ
ָהַאְרִגיִבים ַמֲאַהל  ַעד  ְטפּו  ְוׁשָ ים  ּלִ ַהּגַ ָסֲערּו 

ְזָעָקה.  קֹול  ּבְ ָעטּו  ֶזה  ַעל  ֶזה  ֲאַזי  ִפינֹות.  ְוַהּסְ
ִחיַח, ַהּצָ ַהחֹוף  ַעל  ְחׁשֹול  ַהּנַ ֲאַגת  ׁשַ ִהיא  זֹו  ּכָ לֹא 

395
כַֹח, ּבְ הֹוֶדֶפת  הֹום  ַהּתְ ִמן  פֹון  ַהּצָ ַסֲעַרת  אֹותֹו 

ֵעֶמק ּבָ ֶלת  ְלּגֶ ְתּגַ ַהּמִ ֵרָפה  ַהּשְׂ ֵאׁש  ְך  ּכָ רֹוֶעֶמת  לֹא 
ַלֲהבֹוֶתיָה. ּבְ ַיַער  ֲעֵצי  ה  ּוְמַכּלָ ָבעֹות  ַהּגְ ין  ּבֵ

ר ֲאׁשֶ ּכַ ָהַאּלֹון  ַעְלַות  ּבְ ַההֹוֶמה  ַהּקֹול  הּוא  ֶזה  ְולֹא 
ָהֵעץ. ֶרת  ַצּמֶ ּבְ ׁשֹוֵרק  ַזֲעמֹו  ֵטרּוף  ּבְ ַער  ַהּסַ

400
ָהָאָכִאים  י  ִמּפִ ַרץ  ּפָ ׁשֶ ָהֵאיִמים  אֹון  ׁשְ ִמּכֹל  ָרם 
ֶזה. ַעל  ֶזה  ָיסֹות  ַהּגְ טּו  ׁשְ ּפָ ְלֵעת  רֹוָיאִנים,  ְוַהּטְ

ל, ְלַהּלֵ ַהּנֹוָדע  ֶהְקטֹור  ֵער  ִהְסּתַ ה  ִחּלָ ּתְ ָאַיאס  ַעל 
ָהרַֹמח, חֹד  ֶהְחִטיא  לֹא  ְוֵהִטיל,  ֵהִניף  ָרְמחֹו 

בֹות, ִמְצַטּלְ ְרצּועֹות  י  ּתֵ ׁשְ ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ ַגע  ּפָ ָחֵזהּו  ּבְ

405
ֶכֶסף, ּבְ ֶרת  ַהְמֻסּמֶ ַחְרּבֹו  ל  ׁשֶ ְוזֹו  ֵגן  ַהּמָ ל  ׁשֶ זֹו 
ֶהְקטֹור, ַזַעם  רֹב  ּבְ ֲאַזי  ֵהֵגּנּו.  עֹורֹו  ַעל  ׁשֶ ְוֵהן 

ְמָנת ַעל  ְוא,  ָ ַלּשׁ ַאְך  דֹו  ִמּיָ הּוַטל  ַלח  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ְלָאחֹור. ֵרָעיו  ֶאל  ָנסֹוג  ַנְפׁשֹו  ֶות  ִמּמָ ט  ְלַמּלֵ

ִפיל ַהּנָ ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ָאַיאס  ְוָנסֹוג,  ע  ִנְרּתָ ֶזה  עֹוד  ַאְך 
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410
ִפינֹות, ַהּסְ רּו  ִנְקׁשְ ֲאֵליֶהם  ֵאּלּו  ין  ִמּבֵ ָנַטל  ֶסַלע 
ְוֵהִטיל,  ֵהִניף  ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ ַרְגֵלי  ין  ּבֵ ִמְתּגֹוְלִלים 

ֵגן. ַלּמָ ֵמַעל  אר  ּוָ ַהּצַ ְלַיד  ּפֹוֵגַע  ָחֵזהּו  ּבְ
ְחֵרר, ִהְסּתַ ְסִביבֹון  ּכִ ֶהְקטֹור,  ָחג  ַהֲחָבָטה  ִמן  ָהלּום 

ים ָרׁשִ ׁשָ ֲעקּור  ַהּצֹוֵנַח  ָהַאּלֹון  ֵעץ  ּכְ ַאְרָצה  ּוָמט 

415
ְפִרית ּגָ ְוֵריַח  ָאִבינּו,  ֶזאּוס  ד  ִמּיַ ָרק  ַהּבָ ִגיַעת  ִמּפְ

ָנמֹוג, ָהרּוַח  עֹז  זֹאת  ָהרֹוֶאה  ּוְבֵלב  ט,  ּפֹוׁשֵ ּנּו  ִמּמֶ
ֶזאּוס.  ד  ִמּיַ ר  ּגָ ַהְמׁשֻ ָרק  ַהּבָ הּוא  ְוִנְמָהר  ַמר  י  ּכִ ַיַען 

ָעָפר, ּבֶ ַרְגָליו  ַעל  ָצַנח  ָעְצָמתֹו  ַאף  ַעל  ֶהְקטֹור  ן  ּכֵ ַעל 
דֹול, ַהּגָ ָמִגּנֹו  ְוָנַפל  דֹו  ִמּיָ ַהֲחִנית  ְמָטה  ִנׁשְ

420
ִמיעּו. ִהׁשְ ְצִליל  ֵמָאָרד  ֶהָהדּור  קֹו  ְוִנׁשְ ה  ְסּדָ ַהּקַ

ְזָעָקה,  קֹול  ּבְ ָעָליו  ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ֲאַזי  ָסֲערּו 
ֵהִטילּו, ּבֹו  ֲחִניתֹות  ַרד  ּבְ ּגּופֹו,  ֶאת  ִלְגרֹר  ִתְקָוה  ּבְ

ים. ָהַעּמִ רֹוֵעה  ֶאת  ִלְדקֹר  ִהְצִליַח  לֹא  ֵמֶהם  ִאיׁש  אּוָלם 
רֹוָיאִנים, ַהּטְ ּבֹוֵרי  ּגִ ֵמיַטב  ְלִצּדֹו  ֶנֶאְספּו  ד  ִמּיָ

מאטיקה.  כד  להקטור.  איאס  בין  דו־קרב 
לפנה"ס. השישית  המאה  של  השנייה  המחצית 
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425
ָהֵאִלים, מּות  ּדְ ן  ּבֶ ַאֶגנֹור  ּוּפֹוִליָדַמס,  ַאְיֵנַאס 

ם. ְוַהּתָ ר  ׁשָ ַהּיָ ּוְגָלאּוקֹוס  דֹון  ַסְרּפֶ יִקים  ַהּלִ ֲאדֹון 
ִמֲהרּו ֶנְחַרד,  לֹא  ם  ִלּבָ ַאף  ַהּלֹוֲחִמים  ְוֶיֶתר 

ּוֵמֵרָעיו ִצּנֹות,  ַעת  ַטּבַ ּבְ ֵמָעָליו  ְוגֹוְננּו 
ָרב ַהּקְ ַחת  ְלַקּלַ ִמחּוץ  ֶאל  ְיֵדיֶהם  ַעל  אּוהּו  ְנׂשָ

430
ֵמָאחֹור ִבים  ּצָ ַהּנִ ָהַרְגַלִים  י  ַקּלֵ סּוָסיו  ֶאל 
ב. ָהַרּכָ ֶהם  ְוִעּמָ ַהְמפֶֹאֶרת  ְבּתֹו  ֶמְרּכַ ְלַצד 

ָהִעיר. ֶאל  ֵאב  ִמּכְ ֶנֱאָנק  אֹותֹו  יעּו  ִהּסִ ְוֵאּלּו 
ָנֶאה, ַהּקֹוֵלַח  ָהר  ַהּנָ ַפת  ׂשְ ֶאל  אּו  ּבָ ֵעת  אּוָלם 

ָהַאְלָמֶות, ן  ּבֶ ֶזאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ל,  ּתֵ ְתּפַ ַהּמִ ְקַסְנתֹוס  הּוא 

435
ְפכּו ְוׁשָ ַהּסּוִסים  ֵמֲאחֹוֵרי  אֹותֹו  הֹוִרידּו  ַאְרָצה 

ֵעיָניו,  ֶאת  ַקח  ּפָ הּוא  רּוחֹו,  ָבה  ׁשָ ֲאַזי  ַמִים.  ָעָליו 
חֹר. ׁשָ ם  ּדָ ְקִריׁש  יו  ִמּפִ ֵהִקיא  ֶרְך,  ּבֶ ַעל  ּכֹוֵרַע  ְוָקם 

ֵעיָניו,  ֶאת  ֵהִליט  ְוָהאֶֹפל  ָעָפר,  ּבֶ ּבֹו  ּגַ ַעל  ַכב  ׁשָ
ֶבר. ַהּגֶ ל  ׁשֶ ּכֹחֹוָתיו  ָאְפסּו  ַהֲחָבָטה  ִמן  י  ּכִ ַיַען 

440
ָנסֹוג, ֶהְקטֹור  ֶאת  ָראּו  ָהַאְרִגיִבים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ אּוָלם 
ְטרֹוָיה. ֵני  ּבְ ַעל  ֲערּו  ִהְסּתַ ִנית  ֵ ּוַבּשׁ רּוָחם  ֵנעֹוָרה 

ם, ּלָ ּכֻ ֶאת  ים  ִהְקּדִ ָהַרְגַלִים  ַקל  אֹוְיֶלאּוס  ן  ּבֶ ָאַיאס 
ָנַעץ,  ַסְטִנּיֹוס  גּוף  ּבְ ַהַחד  ָהרַֹמח  ַלַהב  ְוֶאת  ק  ִזּנֵ

ְלֵעת לֹו  ָיְלָדה  יִֹפי  ִליַלת  ּכְ יְמָפה  ּנִ ׁשֶ ס  ֶאנֹוּפְ ן  ּבֶ הּוא 

445
ַחל. ַהּנַ ַסְטִנּיֹוִאיס  ל  ׁשֶ ִלְגדֹוָתיו  ֲעָדָריו  ֶזה  ָרָעה 

ֶבר, ַהּגֶ ֶאל  ָקרֹוב  ק  ִזּנֵ ֲחִנית  ּבַ ְפִליא  ַהּמַ אֹוְיֶלאּוס  ן  ּבֶ
ּוְסִביבֹו  ָאחֹור,  ַסְטִנּיֹוס  ָמט  ַח.  ְמַפּלֵ ְעּתֹו  ִמְפׂשַ

ָרב.  ַהּקְ ַח  ִהְתַלּקֵ ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ים  ּצִ ַהּנִ ַמֲחנֹות  ין  ּבֵ
ַהּמּוֶנֶפת,  ַהֲחִנית  ִאיׁש  ְנתֹואֹוס,  ּפַ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ּפֹוִליָדַמס 
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450
רֹותֹוֶאנֹור, ּפְ ל  ׁשֶ ָיִמין  ָכֵתף  ּבְ ּוֶפַגע  ְלִצּדֹו  ָעַמד 

ַהַחד. ָהרַֹמח  חֹד  ֵתפֹו  ּכְ ב  ִנּקֵ ָאֵריִליקֹוס,  ן  ּבֶ הּוא 
ָעָפר. ּבֶ עֹוָתיו  ֶאְצּבְ חֹוְפרֹות  ָלָאֶרץ,  רֹותֹוֶאנֹור  ּפְ ָמט 

קֹולֹו: ַרַעם  ּבְ קֹוֵרא  ּפֹוִליָדַמס,  ֵמָעָליו  ל  ִהְתַהּלֵ
ה ׁשָ ַהּקָ ָידֹו  ּבְ ַהּמּוֶטֶלת  ַהֲחִנית  ׁשֶ ִני  ְמֻדּמַ "ּכִ

455
ְלָכה, ֻהׁשְ ְוא  ָ ַלּשׁ לֹא  ָבב  ַהּלֵ ַבּה  ּגְ ְנתֹואֹוס  ּפַ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ

ְוֶזה ָהַאְרִגיִבים,  ַאַחד  ל  ׁשֶ עֹורֹו  ּבְ ִנְנֲעָצה  ִאם  י  ּכִ
ַחת." ִמּתַ ָהֶדס  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ֶאל  ָהרַֹמח,  ַעל  ָען  ִנׁשְ ה,  ְיַדּדֶ

ָהַרַהב, ַבר  ּדְ ַמע  ְלִמׁשְ ֶנֱעַכר  ָהַאְרִגיִבים  ְוֵלב  ָאַמר, 
ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ הּוא  עֹוֵרר  ם  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  ַאְך 

460
ּנּו,  ִמּמֶ ָרחֹוק  לֹא  רֹותֹוֶאנֹור  ּפְ ָנַפל  י  ּכִ ַרב  ַזַעם 

ֶזה  אּוָלם  ַהּבֹוֵהק,  ָרְמחֹו  ִליְך  ִהׁשְ ּפֹוִליָדַמס  ּבְ ד  ִמּיָ
ֶות. ַהּמָ ֵמאֶֹפל  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ט  ִמּלֵ ְך  ּכָ ק,  ִזּנֵ ה  ּדָ ַהּצִ
ַגע, ּפָ ַאְנֶטנֹור  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַאְרֶכלֹוכֹוס  ּבְ ָהרַֹמח  ַאְך 
ָבר. ּכְ ֶ ִמּשׁ מֹותֹו  ֶאת  ְזרּו  ּגָ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ י  ּכִ ַיַען 

465
אר ּוָ ַלּצַ ָהרֹאׁש  ין  ּבֵ ַהִחּבּור  ת  ְנֻקּדַ ּבִ ַהחֹד  ּבֹו  ַגע  ּפָ
ֶאָחד. ּכְ יִדים  ַהּגִ ֵני  ׁשְ ֶאת  ב  ְוִנּקֵ ֶעְליֹוָנה,  ֻחְלָיה  ּבְ
ְוָחְטמֹו יו  ּפִ ִעם  ָלָאֶרץ  ָנַחת  ֶבר  ַהּגֶ רֹאׁש  ן  ּכֵ ַעל 
ָאַיאס  ֲאַזי  יו.  ּוִבְרּכָ ַרְגָליו  ֶלָעָפר  ְרעּו  ּכָ ֶטֶרם  ּבְ

ְזָעָקה: קֹול  ּבְ יב  ֵהׁשִ ּפֹוִליָדַמס  ָבב  ַהּלֵ ְלַבר 

470
ָהֱאֶמת, ֶאת  ִלי  ֶוֱאמֹר  ּפֹוִליָדַמס,  ָך,  ִלּבְ ּבְ "ַהְרֵהר 

ָראּוי ֶבר  ַהּגֶ ֶזה  ָהָיה  לֹא  רֹותֹוֶאנֹור  ּפְ מֹות  ַעל  ְוִכי 
ל. ְמֻנּוָ ְלָאב  ן  ּבֶ ָפל  ׁשָ הּוא  ֵאין  ֵהן  ם?  ּלֵ ְלׁשַ יו  ַחּיָ ּבְ
ַהּנֹוָדע, ַהּסּוִסים  ן  ְמַרּסֵ הּוא,  ַאְנֶטנֹור  ֲאִחי  ָלֶבַטח 

ַהּסּוִסים." ף  ְמַאּלֵ ִלְקרֹוֵבי  הּוא  ּדֹוֶמה  י  ּכִ נֹו,  ּבְ א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
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475
ֶנְחַמץ.  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְוֵלב  ירֹו,  ִהּכִ ֵהיֵטב  י  ּכִ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ַקר, ּדָ ַהּבֹויֹוִטי  רֹוָמכֹוס  ּפְ ֶאת  ֶהָחָלל  ֲאִחי  ָאָקַמס  ָאז 
ַרְגָליו. ּבְ ִלְגרֹר  ַאְרֶכלֹוכֹוס  ּגּוַפת  ֶאת  ׁש  ּקֵ ּבִ ֶזה  ֵעת 

קֹולֹו: ַרַעם  ּבְ קֹוֵרא  ָאָקַמס,  ל  ִהְתַהּלֵ ְגרֹו  ּפִ ֵמַעל 
ֵקץ, ְללֹא  ִמְלָחָמה  ְצֵמֵאי  ים,  ַהִחּצִ יֹוֵרי  "ַאְרִגיִבים 

480
ֶבל,  ְוַהּסֵ גֹון  ַהּיָ לּו  ִיּפְ ֶחְלֵקנּו  ּבְ ַרק  ּלֹא  ׁשֶ ּדֹוֶמה 
ה. ַהּזֶ ֶגר  ּפֶ ּכַ ֲחָלִלים  ִלּפֹל  ִנְגַזר  ֲעֵליֶכם  ם  ּגַ י  ּכִ

י, ְחּתַ ּתַ ָלֶנַצח  ָנתֹו  ׁשְ ֶאת  ם  ַהּנָ רֹוָמכֹוס  ּפְ ּבִ ַהְרֲהרּו 
מֹו ּדָ ֶפְך  ׁשֶ ַעל  מּול  ַהּגְ ן  ּפֶ ַדי  ִמּיָ ֲחִנית  ּבַ ה  ֻמּכֶ

ְמַיֵחל ַחִיל  ן  ּבֶ ל  ּכָ י  ּכִ  . ִיְתַמְהֵמּהַ ָאִחי  ל  ׁשֶ

485
ַאֲחָריו."  מֹותֹו  ֶאת  ְנקֹם  ּיִ ׁשֶ ִאיר  ְלַהׁשְ ָחה  ּפָ ִמׁשְ ן  ּבֶ
ָהַרַהב. ַבר  ּדְ ַמע  ְלִמׁשְ ֶנְחַמץ  ָהַאְרִגיִבים  ְוֵלב  ָאַמר 

ָתה. ִנּצְ ַעם  ַהּזַ ֲחַמת  ֶנֶלאֹוס  ּפֶ ֶהָחָכם  ֵלב  ּבְ ַאְך 
ֶנְגּדֹו. ּכְ ָעַמד  לֹא  ְוֶזה  עֹז,  ּבְ ָאָקַמס  ֶאת  ַקף  ּתָ הּוא 

ַקר, ּדָ ִאיְליֹוֶנאּוס  ֶאת  ֶנֶלאֹוס  ּפֶ יא  ְצּבִ ַהּמַ ֲאַזי 

490
רֹוָיאִנים ַהּטְ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ִמְקֶנה,  ּבְ יר  ֶהָעׁשִ ס  פֹוְרּבַ ן  ּבֶ
לֹו. ֶהֱעִניק  ַרּבֹות  ַנֲחלֹות  ן  ּכֵ ַעל  ֶהְרֶמס,  אֹותֹו  ָאַהב 

ָהאֹוֶהֶבת.  ְלִאּמֹו  ִאיְליֹוֶנאּוס  ָהָיה  ָיִחיד  ן  ּבֵ
ֶנֶלאֹוס,  ּפֶ ָקרֹו  ּדְ ַצח  ַלּמֵ ַחת  ִמּתַ ָהַעִין  ל  ַגְלּגַ ּבְ
ׁש ְמֻפּלָ ּבִ ב  ִנּקֵ ְוָהרַֹמח  ָהַעִין  ַהחּוָצה  ִנְפְלָטה 

495
צּוַע ַהּפָ אר.  ּוָ ַהּצַ יֵדי  ּגִ ֶאת  ף  ּסֵ ְמׁשַ ה,  ָהֲאֻרּבָ ֶאת 

ֶנֶלאֹוס ּפֶ ֲאַזי  ָיָדיו.  ֶאת  ט  ּוָפׁשַ ְלָאחֹור  ָנַפל 
ְוָהרֹאׁש ארֹו,  ַצּוָ ַרת  ּכָ ה,  ַהַחּדָ ַחְרּבֹו  ֶאת  ַלף  ׁשָ
ֵעינֹו. ּבְ ָנעּוץ  ְוָהרַֹמח  ָלָאֶרץ  ָמט  ה  ְסּדָ ַהּקַ ִעם 

ָרג, ּפָ ל  ׁשֶ רֹאׁש  ֶזה  ָהָיה  מֹו  ּכְ ת  ַהּמֵ ְלּגֶֹלת  ּגֻ ֶאת  ֵהִרים 
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500
ֵלאמֹר: ל  ִהְתַהּלֵ ַוֲאַזי  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֵני  ּפְ מּול  יגֹו  ִהּצִ
ִהיר ַהּיָ ן  ַהּבֵ ִאיְליֹוֶנאּוס  ַלֲאִבי  ִאְמרּו  ְטרֹוָיה,  ֵני  "ּבְ

ֵביָתם, ּבְ ָעָליו  לּו  ִיְתַאּבְ י  ּכִ ְלִאּמֹו  ְוַגם  ִמי,  ׁשְ ּבִ
ָאֶלֶגנֹור ן  ּבֶ רֹוָמכֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ ַרְעָיתֹו  ם  ּגַ ן  ּכֵ ׁשֶ

ּבֹו ּיֹום  ּבַ ֲעָלּה  ּבַ ל  ׁשֶ ָניו  ּפָ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ַמח  ׂשְ ּתִ לֹא 

505
ָיׁשּובּו."  ְיָתה  ַהּבַ ָהָאָכִאים  ְסִפינֹוֵתיֶהם  ּבִ רֹוָיה  ִמּטְ

ּוְבַרַעד, ִחיל  ּבְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ י  ְרּכֵ ּבִ ּוָפקּו  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ט. ְלַמּלֵ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ׁש  ְמַבּקֵ ִלְצָדִדים  ֶאָחד  ל  ּכָ יט  ְוִהּבִ

ַעל, ִמּמַ ָהאֹוִליְמּפּוס  ׁשֹוְכנֹות  מּוזֹות  ִלי,  ידּו  ַהּגִ ה  ַעּתָ
ִמים ַהּדָ ַלל  ׁשְ ּבִ ַהּזֹוֶכה  ָאָכִאים  ּבָ ָהִראׁשֹון  הּוא  ִמי 

510
ָהִעּמּות? ּפֹות  ּכַ ֶאת  ָהַפְך  ָהָאֶרץ  יז  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ְלַאַחר 

ִלְקטֹל, ִהיְרְטיֹוס  ֶאת  ָהִראׁשֹון  ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ָאַיאס  ָהָיה 
ָבב. ַהּלֵ י  ַעּזֵ יִסים  ַהּמִ ֵחיל  יא  ַמְצּבִ יְרְטיֹוס  ּגִ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ

ָקַטל, ֶמְרֶמרֹוס  ְוֶאת  ָפְלֶקס  ֶאת  ַאְנִטילֹוכֹוס  ֲאַזי 
ֶטאּוְקרֹוס ְוִהיּפֹוְטיֹון.  מֹוִריס  ָנְפלּו  ֶמְריֹוֶנס  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ

515
ּוֶמֶנָלאֹוס רֹותֹואֹון.  ּפְ ְוֶאת  ִהְכִרית  ִריֶפֶטס  ּפֶ ֶאת 

רַֹמח חֹד  ּבְ ים,  ָהַעּמִ רֹוֵעה  ְרנֹור  ִהיּפֶ ֶאת  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ
ְקָרָביו,  ָהָאֶרץ  ֶאל  כּו  ּפְ ִנׁשְ ְעּתֹו,  ִמְפׂשַ ּבְ ַקר  ּדָ
ַמֵהר ִחיׁש  ַנְפׁשֹו  ָהרַֹמח  ַער  ּפָ ׁשֶ ְרָצה  ַהּפִ ּוִמן 
ֵעיָניו.  ֶאת  ֵהִליט  חֹר  ׁשָ ֲעָרֶפל  ַוֲעַנן  ִנְמְלָטה, 

520
ְוָקַטל ָלַכד  אֹוְיֶלאּוס,  ן  ּבֶ ָהַרְגַלִים,  ַקל  ָאַיאס  ַאְך 

ְמרּוָצה ּבִ לֹו  ֶוה  ִיׁשְ לֹא  ִאיׁש  י  ּכִ ם,  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר 
ַחד. ּפַ ָעָליו  יל  ִהּפִ אּוס  ּזֶ ׁשֶ ְלַאַחר  ָהאֹוֵיב  בֹות  ִעּקְ ּבְ

��
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ט״ו ספר 

הספינות לצד  נגד  התקפת 
על  זועם  אידה  זאוס  הר  פסגת  על  מקיץ  נסוגים  זאוס  הטרויאנים 
ואת אפולו  הרה שבה  איריס  אליו את  הרה לשגר  על  הרה  זאוס מצווה 
אל האולימפוס זועמת על זאוס  אתנה מרסנת את זעמה של הרה  איריס 
זאוס  של  בשליחותו  יוצאת  אידה  איריס  בהר  זאוס  אל  יוצאים  ואפולו 
הקרב  זאוס  מן  פורש  פוסידון  פוסידון  של  פוסידון  עלבונו  אל 
הפצוע  הקרב  הקטור  את  מרפא  הקטור  אפולו  אל  אפולו  את  שולח 
האכאים  את  הודפים  הטרויאנים  הטרויאנים  בראש  עומד  אפולו  מתחדש, 
לוחמים  החפיר  הגייסות  את  וממלא  החומה  את  ממוטט  לאחור  אפולו 
ירכתי  את  לוכד  הקרב  הקטור  גיבור  האכאים,  מגן  הספינות  איאס  לצד 

האכאים על  להגן  מצליח  איאס  אך  הספינה 
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לפנה"ס.  החמישית  המאה  )פרט(.  כד  על  ציור  הרגליים.  קלת  לאלה  סמל 

סיציליה. אגריג'נטו,  חפירות 
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ְוַהְיֵתדֹות, ַהֲחִפיר  ֵני  ּפְ ַעל  ָחְלפּו  ׁשֶ ְלַאַחר 
ָנִאים, ַהּדָ ִמיֵדי  ָנְפלּו  ם  ִקְרּבָ ּבְ ים  ַרּבִ ׁשֶ ּוְלַאַחר 

ְוָעְמדּו בֹות  ְרּכָ ַהּמֶ י  ְלִצּדֵ ְלַבּסֹוף  ָעְצרּו 
ָהָרם ִאיָדה  ַהר  ּבְ ֲאַזי  ֵמֵאיָמה.  ִרים  ִחּוְ ִנְבָהִלים, 

5
ְזָהב. ַהּמֻ ס  ַהּכֵ ִביַרת  ּגְ זֹו  ֶהָרה,  ְלַצד  ֵהִקיץ  ֶזאּוס 

ָהָאָכִאים, ְוֶאת  ָרָאה  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְוֶאת  יט,  ִהּבִ ָקם, 
ַאֲחֵריֶהם.  רֹוְדִפים  ְוֵאּלּו  ְלָאחֹור  ָנִסים  ֵאּלּו 

ָהַאְלָמֶות, ן  ּבֶ ּפֹוֵסידֹון  ּבְ ִהְבִחין  ָהַאְרִגיִבים  ּוֵבין 
ְיׁשּוִבים ְוֵרָעיו  ׁשֹוֵכב,  ֶדה  ּשָׂ ּבַ ָרָאה  ֶהְקטֹור  ְוֶאת 

10
ְוכֹוֵאב, ם  ֵ ִמְתַנּשׁ ֵבדֹות  ּכְ ְוֶהְקטֹור  צּוַע,  ַלּפָ ָסִביב 

ּבֹו, ַגע  ּפָ ׁשֶ ָהָיה  ָחלּוׁש  ָאָכִאים  ן  ּבֶ לֹא  י  ּכִ ם  ּדָ ֵמִקיא 
מּוָתה, ַהּתְ ּוְבֵני  ָהֵאִלים  ֲאִבי  ֶבר  ַהּגֶ ַעל  ִרֵחם 

ָלּה: ְוָאַמר  ָנַתן,  ֶהָרה  ּבְ ֵעיָניו  ֶאת  ִנים  ּפָ ְזעּום 
מֹוֵתְך, ּכְ ׁשֶ ָנה  ּקָ ּתַ ַחְסַרת  ּובֹוֶגֶדת,  ָכִכים  ּתְ "רֹוֶקֶמת 

15
ִיס ְוַהּגַ ָרב  ַהּקְ ֶאת  ָנַטׁש  ָהֱאלִֹהי  ֶהְקטֹור  ִגיֵנְך  ּבְ

ֶזַרע  ֶאת  ׁשֶ ִהי  ּתְ זֹאת  ַאּתְ  ִאם  יֹוֵדַע  י  ֵאיֶנּנִ ִנְבַהל. 
ׁשֹוט. ּבְ ְך  ּבָ ַאְצִליף  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְקְצִרי  ּתִ ְרָענּות  ַהּפֻ

ְלַרְגַלִיְך ַוֲאִני  לּוָיה,  ּתְ ָהִיית  ֶזה  יַצד  ּכֵ ָבר  ּכְ ַכְחּתְ  ֲהׁשָ
י ַרְכּתִ ּכָ ָיַדִיְך  ְוֶאת  ֵבִדים  ּכְ י  ְרּתִ ָקׁשַ ִנים  ַסּדָ ֵני  ׁשְ

20
ִליִתי. ּתָ ַמִים  ָ ּוַבּשׁ ֲחָזָקה  ָזָהב  ֶרת  ְרׁשֶ ׁשַ ּבְ

ה ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ עֹוד  ָעְמדּו  לֹא  ָהאֹוִליְמּפּוס  ֵאֵלי  ּוְלֵעת 
ָבַלִיְך, ּכְ ֶאת  ְחֵרר  ְלׁשַ לּו  ׁשְ ּכָ ַאְך  ְך  ְלִצּדֵ בּו  ְוִנּצְ

ּתֹוֵפס ָהִייִתי  ָיַדי  ּבְ ֵמֶהם  ִמי  ָנַפל  ִאם  ֲאַזי 
ֵאב ַהּכְ ְואּוָלם  ִליְך.  ַמׁשְ ַאְרָצה  ן  ְפּתָ ַהּמִ ּוִמן  אֹותֹו 
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25
ָהִיית זֹו  ַאּתְ  ְוֵהן  ָחַדל,  לֹא  ָהֱאלִֹהי  ֶהַרְקֶלס  ַעל 

ָהרּוחֹות, ַאר  ׁשְ ל  ּכָ ַעל  ַבְרּתְ  ּגָ ְך  ְלִצּדֵ ּבֹוֵריַאס  ִעם  ׁשֶ
תּוַח,  ַהּפָ ם  ַהּיָ ְמַמת  ׁשִ ּבְ ֵלב  ְזדֹון  ּבִ ַאֲחָריו  ָרַדְפּתְ 

ים.  ַהְמֻרּבִ ׁשֹוְכָניו  ּבְ ַהּנֹוָדע  ָהִאי  הּוא   , ּתְ ַרׁשְ ּגֵ קֹוס  ְוֶאל 
ֶוֱענּות ִיּסּוִרים  ץ  ּוִמּקֵ יו,  ְלּתִ ִהּצַ ָאנִֹכי  ְלַבּסֹוף 

30
ְלסּוִסים.  ִמְרֶעה  דֹות  ׂשְ ֲעִתיַרת  ַאְרגֹוס,  ֶאל  י  ְבּתִ ֵהׁשַ אֹותֹו 

ִלְנָכַלִיְך, יִחי  ּנִ ּתַ ְלַמַען  י  ְרּתִ ִהְזּכַ ָלְך  זֹאת  ל  ּכָ
ב  ּכָ ִמׁשְ ַעל  ֲאָהִבים  ּדּוֵלי  ׁשִ ָלְך  יֹוִעילּו  לֹא  י  ּכִ

ָהֵאִלים." ֵמֵעיֵני  ַהְרֵחק  ֵעיַני  ֶאת  ְלַאֵחז  ְרצֹוֵנְך  ּבִ
ֶנְחֶרֶדת, ָהֵעיַנִים  ִליַלת  ּכְ ֶהָרה  ֲאַזי  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

35
ֵלאמֹר: יָבה  ֵהׁשִ ְלֶזאּוס  ִמּלֹוֶתיָה,  ָנף  ּכָ ַעל  ָרה  ּגְ ׁשִ

צּולֹות, ּמְ ּבַ ִטיְקס  ַהּסְ ּוְבֵמיֵמי  ּוָבָאֶרץ  רֹוִמים  ּמְ ּבַ "ָסֲהִדי 
ֶבת  ְמַחּיֶ ֱאמּוִנים  בּוַעת  ׁשְ עֹוד  תַֹאר  ּתְ לֹא  ְוֵהן 

ָהַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ י  ְעּתִ ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ִמּזֹו  יֹוֵתר 
לּולֹוֵתינּו, ּכְ ת  ִמּטַ ְוֵעָדה  דֹוׁש  ַהּקָ ָך  רֹאׁשְ ֵעד  ְוִיְהֶיה 

40
ַעת, ּבַ ִנׁשְ ֶקר  ֶ ַלּשׁ ָהִייִתי  לֹא  ֵמעֹוָלם  ֵניֶהם  ׁשְ ּבִ

ּפֹוֵסידֹון, ֶאֶרץ,  יז  ַמְרּגִ ָידֹו  ֶאת  ֵמִרים  ִלי  הֹודֹות  ּלֹא  ׁשֶ
ָלָאָכִאים. ָידֹו  יט  ּומֹוׁשִ רֹוָיאִנים  ְוַהּטְ ֶהְקטֹור  ַעל 

ה, ֲעׂשֶ ַלּמַ ּפֹוֵסידֹון  ֶאת  ֵהִניַע  ּלֹו  ׁשֶ ִלּבֹו  י  ּכִ
ִפינֹות ַהּסְ ְלַצד  ָהָאָכִאים  בּוַסת  ּתְ ֶאת  ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

45
ּבֹוֶחֶרת ָהִייִתי  לֹו  י  ָיַעְצּתִ לּו  ֲעֵליֶהם.  ְוִרֵחם 

מֹוִליֵכנּו." חֹר,  ׁשָ ָעב  ֶנֱעַטף  ה,  ַאּתָ ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ
ָהֵאִלים. ֲאִבי  ְפֵתי  ׂשִ ַעל  ַהִחּיּוְך  ְוָעָלה  ָרה  ּבְ ּדִ
ָנף: ּכָ ַעל  ים  ִמּלִ ֵאֶליָה  ר  ּגֵ ְמׁשַ ר,  ְוִדּבֵ ב  ׁשָ ֲאַזי 

ַאּתְ ם  ּגַ ָהֵעיַנִים,  ִליַלת  ּכְ י  ִבְרּתִ ּגְ ֶהָרה  ַעם,  ּפַ ֵאי  "ִאם 
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50
ָהַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ָעה  ַלּדֵ ְצָטְרִפי  ּתִ ֵאַלי 

ה, ּנֶ ְיׁשַ ְעּתֹו  ּדַ ֶאת  ָהעֶֹרף  ה  ְקׁשֵ ּפֹוֵסידֹון  ָאז  ַרק 
ְך. ְעּתֵ ּדַ ֶאת  ְוַגם  ץ  ְלַאּמֵ י  ְעּתִ ּדַ ְמָנת  ַעל  זֹאת 
ְוָנכֹון, ָהָיה  ֱאֶמת  ִלי  ָאַמְרּתְ  ׁשֶ ל  ּכָ ִאם  ְואּוָלם 

ָהַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ ַעל  י  ְוַצּוִ ּוְלִכי  ו  ַעְכׁשָ קּוִמי  ֲאַזי 

55
יַע. ְלַהּגִ ֵאַלי  ְוִאיִריס,  ּתֹו  ַקׁשְ ּבְ ַהּנֹוָדע  ָאּפֹולֹו 

ָהָאָכִאים יסֹות  ּגֵ ֶאל  ּה  ַדְרּכָ ּבְ ֵצא  ּתֵ ִאיִריס  ְלַמַען  זֹאת 
ָהָרם, ְלּפֹוֵסידֹון  ָבִרי  ּדְ ּוְבִפיָה  ָהָאָרד  י  חֹוְבׁשֵ

ְלֵביתֹו, ְוָלׁשּוב  ָרבֹות  ַהּקְ ִזיַרת  ֶאת  ִלְנטֹׁש  ָעָליו  י  ּכִ
ן. ְלַדְרּבֵ ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ֶאל  ֶהְקטֹור  ֶאת  ָאּפֹולֹו  פֹוְיּבֹוס  ְוַעל 

60
ים ׁשִ ַהּקָ ִיּסּוָריו  ְוֶאת  ִלּבֹו,  ּבְ ה  ְיַלּבֶ בּוָרה  ּגְ

ָהָאָכִאים ֵני  ּבְ ְוַעל  ְך,  ּכֵ ְיׁשַ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ים  ַהְמַעּנִ
ִיס ַהּגַ ֶאת  ְלָאחֹור  יב  ְוָיׁשִ ּומֹוָרא  ָיִטיל  ַחד  ּפַ

ָאִכיֶלס ל  ׁשֶ ׁשֹוִטים  ַהּמְ ְסִפינֹות  ֶאל  ּוְסאֹון  ְמהּוָמה  רֹב  ּבְ
ָרב. ַהּקְ ֶאל  ַלח  ִיׁשְ ֵרעֹו  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶאת  ְוֶזה  ֶלאּוס,  ּפֶ ן  ּבֶ

65
ְטרֹוְקלֹוס ּפַ ֶאת  ֲחִניתֹו  ּבַ ָהֱאלִֹהי  ֶהְקטֹור  ֲאַזי 

ים ַרּבִ ַחִיל  ֵני  ּבְ ֶהֶרג  ַעל  מּול  ּגְ ִיְקטֹל,  ִאיְליֹון  ְלַיד 
ָהֵאִלים. מּות  ּדְ ן  ּבֶ דֹון  ַסְרּפֶ ֵני  ּבְ יֵניֶהם  ּבֵ דֹו,  ִמּיָ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ

ִיְקטֹל, ֶהְקטֹור  ֶאת  ָהָרם  ָאִכיֶלס  ַאף  ֳחִרי  ּבָ ֲאַזי 
ָרב ַהּקְ ֶאת  ִפינֹות  ַהּסְ ִמן  ֶאֱהדֹף  ְוֵאיָלְך  אן  ּוִמּכָ

70
ָהָאָכִאים יסֹות  ּגֵ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ָהִעּמּות  ְזַמן  ל  ּכָ ְך  ְלֶמׁשֶ

ָאֶתָנה. ל  ׁשֶ ְרצֹוָנּה  י  ּפִ ַעל  ִליל  ּכָ ַיְחִריבּו  ִאיְליֹון  ֶאת 
ָהַאְלָמֶות ְוִלְבֵני  ַזֲעִמי,  ְך  ּכַ ִיׁשְ לֹא  ָלֵכן  קֶֹדם  ַאְך 

ר ֲאׁשֶ ַעד  ָנִאים  ַהּדָ ַיד  ּבְ ַע  ְלַסּיֵ ה  ַאְרׁשֶ לֹא 
ֶלאּוס, ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ֶחְפצֹו  ְדָרׁש  ּנִ ּכַ א  ִיְתַמּלֵ
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75
יֹום אֹותֹו   – ֵהן  ְלאֹות  י  רֹאׁשִ י  ְנּתִ ִהְרּכַ  – י  ִהְבַטְחּתִ ׁשֶ ִפי  ּכְ

ת ׁשֶ ְמַבּקֶ י,  ְרּכַ ּבִ ֶאת  ָחְבָקה  ָהַאְלָמֶות  ת  ּבַ ִטיס  ּתֶ ּבֹו 
ֶהָעִרים." ַמְחִריב  ְלָאִכיֶלס  ל  ְוַהּלֵ ן  ֶאּתֵ ַבח  ׁשֶ י  ּכִ

לֹו. ֵסְרָבה  לֹא  רֹועֹות  ַהּזְ ְצחֹוַרת  ְוֶהָרה  ָברֹו,  ּדְ ֶאת  ָאַמר 
ָהאֹוִליְמּפּוס, ְמרֹוֵמי  ֶאל  ָזה  ֶנְחּפְ ָלׁשּוב  ִאיָדה  ֵמַהר 

80
ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ַדְעּתֹו  ּבְ ַהחֹוֵלף  ִהְרהּור  ּכַ מֹוָתּה  ּכְ

ַנְפׁשֹו ּבְ ְותֹוֶהה  ים  ַרּבִ ְמקֹומֹות  ֵני  ּפְ ַעל  ָהעֹוֵבר 
ה.  ְמַדּמֶ ים  ְמֻרּבִ ּוְדָבִרים  ְוָכאן",  ָהִייִתי,  אן  ּכָ ַאְך  "לּו 

ֶפת, ַהְמֻכּנֶ ָהֵאָלה  ֶהָרה  ָנְסָקה  ַעִין  ֶהֶרף  ּבְ ְך  ּכָ
ִמְתָעֶרֶבת  ִהּיֹות  ׁשְ ְללֹא  ָלאֹוִליְמּפּוס,  ר  ַהְיׁשֵ יָעה  ִהּגִ

85
ָראּוָה ֵעת  ְוֵהם  ֶזאּוס,  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ָהֵאִלים  ין  ּבֵ
ִלְכבֹוָדּה. ֶקה  ַמׁשְ ִביַע  ּגְ ְוֵהִרימּו  אֹוָתּה  יפּו  ִהּקִ

ִמיס ּתֶ ד  ִמּיַ ָנְטָלה  ְוכֹוס  ֵניֶהם  ּפְ ַעל  ָחְלָפה  זֹו  ַאְך 
ִלְפֵניֶהם. אֹוָתּה  ְרָכה  ּבֵ ִהיא  י  ּכִ ָחַיִים,  ַהּלְ ְיַפת 

ֵלאמֹר: ִמיס  ּתֶ ָרה  ּגְ ׁשִ ֶהָרה  ֶאל  ָבֶריָה  ּדְ ֶאת  ָנף  ּכָ ַעל 

90
ט. ִנּבָ ַחד  ַהּפַ ַנִיְך  ִמּפָ ְלָכאן,  ֶהָרה,  את,  ּבָ ֶזה  ה  "ָלּמָ

ֲעֵלְך." ּבַ  , ִנְבַהְלּתְ ּנּו  ִמּמֶ ֶזה  הּוא  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ י,  ָיַדְעּתִ
רֹועֹות: ַהּזְ ְצחֹוַרת  ָהֵאָלה  יָבה,  ֵהׁשִ ֶהָרה  ָבֶריָה  ּדְ ַעל 

ְך.  ּכָ ַעל  ֲאִליִני  ׁשְ ּתִ ָנא  ַאל  ָהַאְלָמֶות,  ת  ּבַ ִמיס  ּתֶ "ָהּה, 
עֶֹרף.  ה  ּוְקׁשֵ הּוא  ֵמַצח  ַעז  ָהָרָעה,  רּוחֹו  ֶאת  ָיַדְעּתְ  ֵהן 

95
ְלָהֵסב, עּוָדה  ַלּסְ ָהֵאִלים  ל  ּכָ ִעם  ָלְך  מּוָטב  ַאְך 
י ִמּפִ ָלַדַעת  ְלְמִדי  ּתִ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ֶיֶתר  ִעם  י  ּכִ

ְודֹוֶמה ֶזאּוס,  ָלנּו  א  ְמַנּבֵ ְרָעֻנּיֹות  ּפֻ ֵאילּו 
ָבִרים, ַלּדְ ַמח  ִיׂשְ לֹא  מּוָתה  ַהּתְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ּבֹו  ּלִ ׁשֶ

ָרָתם." ּכֵ ִלְקַראת  ה  ַעּתָ ָהעֹוֵלז  ָהֵאִלים  ֵלב  ְולֹא 
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100
ַאְלָמֶות ֵני  ּבְ ְוֵלב  יָה,  ְחּתֶ ּתַ ָבה  ְוָיׁשְ ָרה  ּבְ ּדִ ֶהָרה  ְך  ּכָ

– ִחּיּוְך  ּבְ ִביָרה  ַהּגְ ֲאַזי  ָנַפל.  ֶזאּוס  ֵבית  ּבְ ים  ֻסּבִ ַהּמְ
ּבֹוֶתיָה ּגַ ֵמַעל  ִמְצָחּה  י  ּכִ ְלַבד,  ּבִ ָפֶתיָה  ׂשְ ַעל 

ִמיָעה:  ִהׁשְ ָבֶריָה  ּדְ ַעס  ּכַ ּוְברֹב   – ֶנֱעַכר  חֹרֹות  ְ ַהּשׁ
ר, ּגָ ּתִ ֶזאּוס  ַעל  ָקָראנּו  ְלֵעת  ָהִיינּו  "ׁשֹוִטים 

105
ַזֲעֵמנּו, ּבְ ֶזאּוס  ַעל  ׁש  ְנַבּקֵ ַלְחלֹק  ַוֲעַדִין 

ִניחּוָתא,  ּבְ ב  יֹוׁשֵ ֶזה  עֹוד  ּבְ כַֹח,  ּבְ אֹו  ְדָבִרים  ּבִ ִאם 
ָהֵאִלים ין  ּבֵ י  ּכִ ְואֹוֵמר  ְמַהְרֵהר,  לֹא  ָלל  ּכְ נּו  ּבָ

ֶכם ּלְ ּכֻ ַעל  ּוְלִפיָכְך  ּוְלאֹון.  ָרָרה  ִלׂשְ מֹותֹו  ּכְ ֵאין 
ֲאֵליֶכם. ר  ּגֵ ְמׁשַ אּוס  ּזֶ ׁשֶ ָהָאֶון  ִעם  ין  ְלַהְסּכִ

110
ׂשֹא, ִמּנְ ֵבד  ּכָ ֶבר  ׁשֶ ָאֶרס  רֹאׁש  ַעל  ִנַחת  ַהּיֹום  ְך  ּכָ
מּוָתה. ַהּתְ ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ְלִלּבֹו  ָקר  ַהּיָ נֹו,  ּבְ ָנַפל  ָרב  ּקְ ּבַ

ָהַרֵחם." ֲחַסר  ָאֶרס  ִפי  ּבְ מֹו  ׁשְ ָהָיה  ִני'  ּבְ 'ַאְסָקָלפֹוס 
דֹולֹות ַהּגְ ְיֵרָכיו  ַעל  ְוָאֶרס  יָדה,  ִהּגִ ָבֶריָה  ּדְ ְך  ּכָ

ְוזֹוֵעם:  קֹוֵדר  ר  ְוִדּבֵ ַדִים,  ַהּיָ ַכּפֹות  ּבְ ָהַלם 

115
ד, ְלַלּמֵ ָעַלי  חֹוָבה  ָהאֹוִליְמּפּוס,  ׁשֹוְכֵני  ָלֶכם,  "ַאל 

ִלְנקֹם, י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ִני  ּבְ מֹות  ֶאת  ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ין  ּבֵ י  ּכִ ַעל 
ָרָקיו  ִמּבְ ֶאָחד  ּבְ ֶזאּוס  ְך  ּכָ ַעל  ִני  ִהּכַ ֲאִפּלּו 

ִתים."  ַהּמֵ ּוְבַדם  ָעָפר  ּבֶ ׁש  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִני  ְוִצּוַ
ְוִלְרּתֹם ְלַמֵהר  ַקד  ּפָ ּופֹוּבּוס  ְימֹון  ּדַ ְוַעל  ָאַמר 

120
ַהּבֹוֵהק. ְריֹונֹו  ׁשִ ַלְחּגֹר  ָחׁש  ַעְצמֹו  ּבְ ְוהּוא  סּוָסיו,  ֶאת 

ה ֵהּנָ ַעד  ֵמֵאּלּו  ֵבִדים  ַהּכְ ְוָיגֹון  ָצָרה  עֹוד  ה  ְוִהּנֵ
ַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ ָהֵאִלים  רֹאׁש  ַעל  ֶזאּוס  ד  ִמּיַ ִנָחִתים  ָהיּו 

ָהֵאִלים, לֹום  ִלׁשְ ׁש  ֵמֲחׁשָ ָקה  ִזּנְ ָאֶתָנה  ִאְלָמֵלא 
ַרְגֶליָה, ֶאת  ָאה  ָנׂשְ ֶהָחֵצר  ְוֶאל  ה  ֵהֵסּבָ ּבֹו  ס  ַהּכֵ ִמן 
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125
ְכמֹו, ִ ִמּשׁ ֵגן  ַהּמָ ְוֶאת  ֵהִסיָרה  ַהּקֹוַבע  ֶאת  ֵמרֹאׁשֹו 

ד, ּצַ ּבַ יָחה  ְוִהּנִ דֹו  ִמּיָ ָהָאָרד  ֲחִנית  ֶאת  ְוָחְטָפה 
ֵלאמֹר: ָרה  ּבְ ּדִ ֶכל  ׂשֵ ׂשֹום  ּבְ ף  ְתַאּנֵ ַהּמִ ָאֶרס  ְוֶאל 
רּויֹות, ּכְ ָאְזֶניָך  בּוָנה  ּתְ ְלקֹול  ָך,  ְעּתְ ִמּדַ "ֲהָיָצאָת 

רּוַח. אֶֹרְך  ה  ַאּתָ ְוָחֵסר  יָנְתָך  ּבִ ָרה  ּתְ ִנְסּתַ ַאְך 

130
רֹועֹות?  ַהּזְ ְצחֹוַרת  ֶהָרה  ל  ׁשֶ ָבֶריָה  ּדְ ַמְעּתָ  ׁשָ לֹא  ְוִכי 

ֶזאּוס, ֵמֵאֶצל  ָלאֹוִליְמּפּוס  ָהֵאָלה  ָחְזָרה  ה  ַעּתָ ֶזה 
ְספֹר ְלֵאין  ֲאסֹונֹות  ַדע  ּתֵ ׁשֶ ְלַאַחר  ֲהִתְרֶצה, 
ְרָענּות, ַהּפֻ ֶזַרע  ֶאת  נּו  ִקְרּבֵ ּבְ ְטִמין  ּתַ ׁשֶ ְוֵכיָון 

רֹוַע? ַהּזְ ּוְבכַֹח  ה  ְכִפּיָ ּבִ ָלׁשּוב  ָהאֹוִליְמּפּוס  ֶאל 

135
ְוֶאת ָהָאָכִאים  ֶאת  ְמֵהָרה  ּבִ ִיְנטֹׁש  ֶזאּוס  ֵהן  י  ּכִ

ֶלַקח. אן  ּכָ ֵדנּו  ְלַלּמְ ְוָיבֹוא  ָבב,  ַהּלֵ ָרֵמי  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ
אי. ַזּכַ אֹו  ָהֵאל  ם  ָאׁשֵ ִאם  ִהיא  ְוַאַחת  נּו,  ּלָ ּכֻ ֶאת 
ן, ַהּבֵ ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל  ַזַעְמָך  ן  ַרּסֵ יִתיָך,  ִצּוִ ן  ּכֵ ַעל 

ּוְבאֶֹמץ אֹון  ּבְ ְנָך  ִמּבִ דֹוִלים  ּגְ ה  ַעּתָ ֶזה  י  ּכִ ַיַען 

140
ִנְבָצר ֵדנּו  ִמּיָ ְוֵהן  ְמֵהָרה,  ּבִ לּו  ִיּפְ אֹו  ָנְפלּו  ָבר  ּכְ
יַע." ְלהֹוׁשִ ַזְרעֹו  ְוֶאת  מּוָתה  ַהּתְ ֵני  ּבְ ַזע  ּגֶ ֶאת 
ה. ִצְוּתָ ֶבת  ָלׁשֶ ִנים  ַהּפָ ְזעּום  ָאֶרס  ְוַעל  ָאְמָרה 

ֵאֶליָה, ָאּפֹולֹו  פֹוְיּבֹוס  ֶאת  ָנה  ִזּמְ ֶהָרה  ָוכֹה  ּכֹה  ין  ּבֵ
ַעל, ִמּמַ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ִליַחת  ׁשְ ִאיִריס  ֶאת  ְוִעּמֹו 

145
ֵלאמֹר: ָנף  ּכָ ַעל  ִמּלֹוֶתיָה  ָרה  ּגְ ׁשִ ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶאל 

ִאיָדה, ַהר  ֶאל  ֵאָליו  בֹואּו  ּתָ ד  ִמּיָ י  ּכִ ּדֹוֵרׁש  "ֶזאּוס 
ְלָפָניו, בּו  ְתַיּצְ ּתִ ְוַגם  ם  ְלׁשָ יעּו  ּגִ ּתַ ׁשֶ ּוְלַאַחר 

אּות." ּיָ ּכַ ִמְצוֹוָתיו  ַאַחר  א  ְלַמּלֵ ֲעֵליֶכם  ִיְהֶיה 
ס. ַהּכֵ ַעל  ָבה  ְוָיׁשְ יָדה,  ִהּגִ ֶהָרה  ִביָרה  ַהּגְ זֹאת  ּכָ
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150
ִאיָדה, ֶאל  ּוָבאּו  ַנִים  ְ ַהּשׁ ָאז  ְרחּו  ּפָ ַעִין  ֶהֶרף  ּבְ

ֶרא. ַהּפֶ ַחּיֹות  ּומֹוֶלֶדת  ֲעָינֹות  ֹוֵפַע  ַהּשׁ ָהָהר 
ְרָגרּוס ַהּגַ יא  ׂשִ ַעל  ָמְצאּו  ָהְראּות  ַמְרִחיק  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֶאת 

יֶפּנּו. ַיּקִ ָסִביב  ִניחֹוַח  ל  ׁשֶ ְוָעָנן  ֵמֵסב  ִנּנֹוַח 
ֶהָעִבים, ס  ְמַכּנֵ ֶזאּוס  ִלְפֵני  ֶגד  ִמּנֶ ַנִים  ְ ַהּשׁ ָעְמדּו 

155
ְרעֶֹמת, ִמּתַ ָנִקי  ְוִלּבֹו  ֵעיָניו  ֶאת  ֶהם  ּבָ ָנַתן  הּוא 

יָרתֹו. ַיּקִ ֶהָרה  ַבר  ּדְ ֶאת  ְמֵהָרה  ּבִ אּו  ּלְ ּמִ ׁשֶ נֹוַכח  י  ּכִ
ָלּה: ר  ּגֵ ְמׁשַ ָנף  ּכָ ַעל  ִמּלֹוָתיו  ר,  ּבֵ ּדִ ִאיִריס  ֶאל  ה  ִחּלָ ּתְ

ָהַרְגַלִים, ת  ַקּלַ ִאיִריס  ַמֲהִרי,  ָהָרם  ּפֹוֵסידֹון  "ֶאל 
ֶקר. ֶ ַלּשׁ ִליַח  ׁשָ ִהי  ּתְ ַאל  ְלׁשֹוָנם,  ּכִ ָבַרי  ּדְ לֹו  ּוִמְסִרי 

160
ְוָלׁשּוב ְלָחָמה  ַהּמִ ִמן  ַלְחּדֹל  ד  ִמּיָ לֹו  ִאְמִרי 

ם, ַהּיָ ְתֵכֶלת  ּבִ אֹו  ּכֹן  ִלׁשְ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ּוְבֶקֶרב 
רֹאׁשֹו, ֶאת  ֶהם  ּבָ ָיֵקל  אֹו  ִלְדָבַרי  ת  ְיַצּיֵ לֹא  ְוִאם 

ֶאָחד ּכְ ּוְברּוחֹו  ִלּבֹו  ּבְ ְלַהְרֵהר  ֲאַזי  לֹו  מּוָטב 
ְזרֹוִעי ַנַחת  ֶאת  לֹו  ַאְרֶאה  ַאְך  ִאם  הּוא,  אֹון  ַרב  י  ּכִ ַאף  ׁשֶ

165
ּפֹוֵסידֹון  ַעל  ֲאִני  עֹוֶלה  י  ּכִ ַלֲעמֹד  יּוַכל  לֹא  מּוִלי 

ַני,  ִמּפָ רֹוֲעִדים  ַהּכֹל  ִנים.  ׁשָ ּבְ ְוַגם  כַֹח  ּבְ ם  ּגַ
מֹוִני."  ּכָ מֹוהּו  ּכָ ׁשֶ ְלַדּמֹות  ָחֵדל  לֹא  ִלּבֹו  ּבְ ְוֶזה 

לֹו, ֵסְרָבה  לֹא  ַקּלֹות  רּוַח  ּכְ ַרְגֶליָה  ְוִאיִריס  ר,  ּבֵ ּדִ
ַהּקֶֹדׁש. ִעיר  ְנָתה,  ּפָ ִאיְליֹון  ְוֶאל  ָיְרָדה  ִאיָדה  ֵמַהר  ִחיׁש 

170
ֵמָעָנן, ְך  ִנּתָ ָלָאֶרץ  ֶלג  ֶ ַהּשׁ אֹו  ָרד  ּבָ ּכַ מֹוָתּה  ּכְ

ִהיר,  ַהּבָ ֶהָחָלל  ְיִליד  ּבֹוֵריַאס  יַמת  ְנׁשִ ּבִ א  ִנּשָׂ
ֶפת  ּוְמֻכּנֶ לּוָחה  ׁשְ ָלה  ַאּיָ ּכְ הּוָטה  ַהּלְ ִאיִריס  ְך  ּכָ

יָדה: ְוִהּגִ ָעְמָדה  ָהָאֶרץ  יז  ַמְרּגִ ל  ׁשֶ ּוְלִצּדֹו  ָאה  ּבָ
ָער, ַהּשֵׂ חֹר  ׁשְ ָהָאֶרץ  יף  ַמּקִ ִפי,  ּבְ ֵאֶליָך  "ֶמֶסר 
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175
ֵהֵבאִתי. ֵאֶליָך  אֹותֹו  ָהֵאִגיס,  חֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ֵמֵאת 

ְוָלׁשּוב, ְלָחָמה  ַהּמִ ִמן  ַלְחּדֹל  אֹוְתָך  הּוא  ה  ְמַצּוֶ
ם, ַהּיָ ְתֵכֶלת  ּבִ אֹו  ּכֹן  ִלׁשְ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ּוְבֶקֶרב 

ָך, רֹאׁשְ ֶאת  ֶהם  ּבָ ֵקל  ּתָ אֹו  ִלְדָבָריו  ת  ַצּיֵ ּתְ לֹא  ְוִאם 
ֵחם ִיּלָ ּוְבָך  ֵיֵרד  רֹוָמיו  ִמּמְ ֲאַזי  י  ּכִ ם  ְמַאּיֵ

180
ָך ּבְ הּוא  ּוַמְתֶרה  חֹוֵזר  זֹאת  ְוִעם  ִנים,  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ

ָעֶליָך הּוא  עֹוֶלה  ִכי  ֵהר  ְלִהּזָ טּוָיה  ַהּנְ רֹועֹו  ִמּזְ
ָניו  ִמּפָ רֹוֲעִדים  ַהּכֹל  ִנים.  ׁשָ ּבְ ְוַגם  כַֹח  ּבְ ם  ּגַ
ִלְהיֹות." לֹו  ֶוה  ׁשָ ָך  ִלּבְ ּבְ ה  ְמַדּמֶ ה  ַאּתָ ְוַרק 

ַזַעם: ּבְ ָבֶריָה  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֲאַזי  ָהָאֶרץ  יז  ַמְרּגִ

185
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

ִתים. ַהּמֵ עֹוַלם  ַעל  ל  ַהּמֹוׁשֵ ְוָהֶדס  ֲאִני  ֶזאּוס, 
ַמְמַלְכּתֹו. ֶאָחד  ְלָכל  ֶנְחַלק,  נּו  ּתֵ ָלׁשְ ׁשְ ין  ּבֵ ַהּכֹל 

190
ָ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 
ֵאפֹוא, ַנַחת  ּבְ לֹו  ָיֵסב  לֹו.  פּוף  ּכָ י  ֵאיֶנּנִ ַוֲאִני 

195
ק ּפֵ ִיְסּתַ ֲחָלה  ַהּנַ ִליׁש  ׁשְ ּבִ מֹותֹו,  ּכְ ׁשֶ ֵלו  ְוׁשָ אֹון  ַרב 

טּוָיה  ַהּנְ ְזרֹועֹו  ּבִ ָעַלי  ְך  ְלַהּלֵ ֵאיִמים  ל  ְוֶיְחּדַ
לֹו מּוָטב  ּוְלִפיָכְך  ָהִייִתי,  ָנחּות  ּנּו  ִמּמֶ לּו  מֹו  ּכְ

לֹו  ְמעּו  ָ ִיּשׁ ִאּיּוָמיו.  ֶאת  ּוְבנֹוָתיו  ְלָבָניו  מֹר  ִלׁשְ
מַֹע." ִלׁשְ יו  ּפִ ּוְלמֹוָצא  לֹו  יב  ְלַהְקׁשִ חֹוָבָתם  זֹו  י  ּכִ
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200
לֹו: ָעְנָתה  רּוַח  ּכְ ָהַרְגַלִים  ת  ַקּלַ ִאיִריס  ֲאַזי 

ָהָאֶרץ,  יף  ּוַמּקִ ָער  ַהּשֵׂ חֹר  ׁשְ ָבֶריָך,  ּדְ ֶאת  "ַהֻאְמָנם 
א ּמָ ׁשֶ אֹו  את,  ָלׂשֵ ֶזאּוס  ֶאל  ים  ָקׁשִ ּכֹה  י  ֵמִעּמִ ׁש  ַבּקֵ ּתְ

ִמּדֹות, ַעל  ּבַ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  הּוא  ָרָחב  י  ּכִ ֵנם  ַמּתְ ּתְ ִקְמָעה 
ם."  ּלָ ִמּכֻ ִכיר  ַלּבָ נֹוטֹות  ן  ַחְסּדָ ַהפּוְריֹות  י  ּכִ ַדע  ּתֵ ֵהן 

205
ּפֹוֵסידֹון: ָהָאֶרץ  יז  ַמְרּגִ יב,  ֵהׁשִ ָבֶריָה  ּדְ ַעל  ֲאַזי 

ְוָכָראּוי,  ֶאה  ּיָ ּכַ ְרּתְ  ּבַ ּדִ ָהֱאלִֹהית  ִאיִריס  "ָאֵכן 
ֶדק. ַלּצֶ ִליַח  ָ ַהּשׁ ִלּבֹו  ת  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָבר  ַהּדָ ָיֶפה  י  ּכִ

ְורּוִחי, י  ְלִלּבִ ָבר  ַהּדָ ְוִנְמָהר  ַמר  זֹאת  ַלְמרֹות  ַאְך 
י. ּבִ ִלְנזֹף  ַזַעם,  ְבֵרי  ּדִ ְדָבָריו,  ּבִ ׁש  ְמַבּקֵ ֶזאּוס  ְלֵעת 

210
ַיַחד. ם  ּגַ ּוְלגֹוָרל  ָרָרה  ִלׂשְ מֹוהּו  ּכָ מֹוִני  ּכָ ׁשֶ י,  ּבִ

ֵבד, ַהּכָ ַזֲעִמי  ַאף  ַעל  ַעם  ַהּפַ לֹו  ר  ֲאַוּתֵ זֹאת  ִעם 
ַאְתָרָאה, י  ִמּפִ זֹו  ְוִתְהֶיה  ְואַֹמר,  אֹוִסיף  ְואּוָלם 

ְוֶהָרה ֶהְרֶמס  ִלי  ּבְ ְלָעַדי,  ּבִ ַעְצמֹו,  ַעת  ּדַ ַעל  ִאם  י  ּכִ
ָלל ָ ַהּשׁ ת  ְמֻרּבַ ִביָרה  ַהּגְ ָאֶתָנה  ּוְבִלי  ֶהַפְיְסטֹוס  ִלי  ּבְ

215
ִויָסֵרב ְלָהֵגן,  ַיְחִליט  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ִאיְליֹון  ַעל 

ָלַאְרִגיִבים,  ְמפָֹאר  חֹון  ִנּצָ ְוָלֵתת  אֹוָתּה  ִלְכּבֹׁש 
ַזֲעֵמנּו." ן  ְלַרּסֵ נּוַכל  עֹוד  ּלֹא  ׁשֶ לֹו,  ִאְמִרי  ֲאַזי,  י  ּכִ

ָנַטׁש, ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ֶאת  ר,  ּבֵ ּדִ ָהָאֶרץ  יז  ַמְרּגִ ְך  ּכָ
ָהָאָכִאים. ֵאָליו  ִנְכְספּו  ָים,  ֵלב  ּבְ ְוָצַלל  ָנה  ּפָ

220
ָאּפֹולֹו: ֶאל  ר  ְוִדּבֵ ָנה  ּפָ ֶהָעִבים  ס  ְמַכּנֵ ֶזאּוס  ֲאַזי 

חֹוֵבׁש ֶהְקטֹור  ֶאל  ַרְגֶליָך  א  ׂשָ י,  ְלַנְפׁשִ ָקר  ַהּיָ "פֹוְיּבֹוס 
יָזּה ּוַמְרּגִ ָהָאֶרץ  יף  ַמּקִ י  ּכִ ַיַען  ָהָאָרד,  ת  ַקְסּדַ

ל. ִנּצַ ֲעֵמנּו  ִמּזַ ְוָכְך  ָחַזר,  ֵכֶלת  ַהּתְ ָים  ֶאל 
ָבר ַהּדָ נֹוָדע  ָהָיה  ָאִחיו  ּבְ ִאיׁש  ִנְלַחְמנּו  לּו  י  ּכִ
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225
ְקרֹונֹוס. ְלַצד  ְקָהִלים  ַהּנִ ַחת,  ִמּתַ ָהַאְלָמֶות  ִלְבֵני 

ֲעִדיָפה, ְוָעָליו  ָעַלי  ּה  ּבָ ַחר  ּבָ ֶרְך  ַהּדֶ ּוְלִפיָכְך 
טּוָיה, ַהּנְ ְזרֹוִעי  מּול  ִנְכַנע  דֹול  ַהּגָ ַזֲעמֹו  ַאף  ַעל  ֵעת 

ְוָעָמל. ִיּסּוִרים  ְללֹא  דֹון  ַהּמָ ם  ּתָ ָהָיה  לֹא  ן  ּכֵ ׁשֶ
ֶהָעטּור  ֵגן  ַהּמָ ֵאִגיס,  ֶאת  ָיְדָך  ּבְ ָנא  ַקח  ה  ְוַעּתָ

230
ָהָאָכִאים, ֵני  ּבְ ֵלב  ְלֶחְרַדת  ּבֹו  ְונֹוֵפף  ִציִצּיֹות  ּבְ

ָך. ִלּבְ ֶאת  ָהֵסב  ֶהְקטֹור  ֶאל  ְרָחק,  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ַוֲאַזי, 
ָהָאָכִאים יסֹות  ּגֵ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ִקְרּבֹו  ּבְ עֹוֵרר  יר  ּבִ ּכַ אֹון 
ֶהֶלְסּפֹוְנט.  ֵמיֵמי  ּבְ ָהעֹוְגנֹות  ִפינֹות  ַהּסְ ֶאל  ָינּוסּו 

ּוְבַמַעׂש ְדָבִרים  ּבִ ָהֵכיַצד  ַאְחִליט  ְוֵאיָלְך  ם  ָ ִמּשׁ

235
ָהָאָכִאים." בּוַרת  ּגְ ֶאת  יב  ְלָהׁשִ ֵבד  ַהּכָ ָרב  ַהּקְ תֹם  ּבְ
ָאִביו,  ל  ׁשֶ ְלקֹולֹו  ַמע  ׁשָ ָאּפֹולֹו  ּופֹוְיּבֹוס  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ְוָכמֹוהּו ִמֵהר,  ִאיָדה  ָהֵרי  ּוְבמֹוַרד  ָנה  ּפָ ָקם, 
ַמִים. ָ ַהּשׁ עֹופֹות  ין  ּבֵ ִהיר  ַהּמָ ַהּיֹוִנים  קֹוֵטל  ץ  ּנֵ ּכַ

ֶזה עֹוד  ּבְ ַגׁש  ּפָ ִריָאמֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָהֱאלִֹהי  ֶהְקטֹור  ֶאת 

240
ֵאיָבִרים, ּוט  ִפּשׁ ּבְ רֹוֵבץ  עֹוד  לֹא  ּכַֹח,  ַמְחִליף  ב  יֹוׁשֵ

ֵבָדה ַהּכְ יָמה  ׁשִ ְוַהּנְ ָעה  ַהּזֵ ֵרָעיו,  ֶאת  ְסִביבֹו  ְמַזֶהה 
ֵהִקיץ. ֶזאּוס  ל  ׁשֶ דֹו  ּיָ ּמִ ׁשֶ ְלַאַחר  ֵהם  ַאף  ָחְדלּו 

ְוָאַמר: ְלִצּדֹו  ָעַמד  ְרָחק  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ָאּפֹולֹו 
ם, ּלָ ִמּכֻ ָרחֹוק  ב,  ׁשֵ ּתֵ אן  ּכָ ִריָאמֹוס,  ּפְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  ֶזה,  ה  "ָלּמָ

245
ָך?" רֹאׁשְ ַעל  ִנַחת  ָאסֹון  ַהֻאְמָנם  ְוֻאְמָלל,  ׁש  ֻמּתָ
יב: ֵהׁשִ ָיֵגַע  ַהּבֹוֶהֶקת,  ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  ֶהְקטֹור  ֲאַזי 

ֵאָלה, ׁשְ ּבִ ֵאַלי  ַהּפֹוֶנה  ֵאִלים,  ּבָ ָהָרם  הּוא,  ה  ַאּתָ "ִמי 
ָהרֹוֵעם,  קֹולֹו  ּבְ ַהּנֹוָדע  ָאַיאס  ׁשֶ ָיַדְעּתָ  לֹא  ַהֻאְמָנם 

ִני?" ִהּכַ ֶסַלע  ּבְ ָחִזי  ַעל  ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ְלַצד 
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250
אֹוִני,  ֶאת  ָנַטל  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ ַדי  ִמּיָ ֵרָעיו  ֶקֶטל  ַעל  זֹאת 

ָרבֹות ַהּקְ ֵמֵתי  ֶאל  ֶאְחּבֹר  י  ּכִ י  ָסַבְרּתִ ָהֶרַגע  ֶזה  ּבְ
ְמֵהָרה." ּבִ ָאבֹוא  ָהֶדס  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ֶאל  ָמִתי  ִנׁשְ ּוְבֵצאת 

ְרָחק: ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ָאּפֹולֹו,  פֹוְיּבֹוס  לֹו  יב  ֵהׁשִ
ָאִבי ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ָלַחִני  ׁשְ ִלְנקֹם  י  ּכִ ֵהל,  ּבָ ּתִ ָנא  ַאל 

255
ּוְלֵעֶזר. ְלָמֵגן  ְלָך  ִלְהיֹות  ֵאֶליָך,  ִאיָדה  ֵמַהר 

ָעָבר ּבֶ ז,  ַהּפָ ֶחֶרב  ַעל  ּבַ ָאּפֹולֹו  פֹוְיּבֹוס  הּוא  ֲאִני 
ְמגֹוֵנן. ִעיְרָך  ִמְבַצר  ַעל  ָך,  ְלִצּדְ י  ָעַמְדּתִ ָבר  ּכְ

ַהּסּוִסים בֹות  ֶמְרּכְ ֵחיל  ַעל  ִהּיֹות  ׁשְ ְללֹא  ּוְלִפיָכְך 
ּוֵביְנַתִים  ְמֵהָרה,  ּבִ עֹט  ִלׁשְ ה  ַצּוֵ ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל 

260
ֶרְך ַהּדֶ ֶאת  ַלּסּוִסים  ְלָהִכין  ֶכם  רֹאׁשְ ּבְ ֲאִני  ֵאֵצא 

ָהָאָכִאים."  לֹוֲחֵמי  ֶאת  ְלָאחֹור  יג  ְלַהּסִ ְוֵכן 
ים, ָהַעּמִ רֹוֵעה  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ַרב  אֹון  ְוֵהִפיַח  ר  ּבֵ ּדִ

ֵאבּוס, ּבָ ֵרסֹו  ּכְ ֶאת  א  ּלֵ ּמִ ׁשֶ ה  ְרּפֶ ַהּנִ ַהּסּוס  מֹו  ּכְ ְוֶזה 
יׁשֹור, ַהּמִ ֵני  ּפְ ַעל  ּדֹוֵהר  ַרַעם  ּוְכמֹו  ּפֹוֵרץ  ָהֶרֶסן  ֶאת 

265
ִלְטּבֹל הּוא  ָרִגיל  ּבֹו  ְלָמקֹום  ַהּזֹוֵרם  ָהר  ַהּנָ ַפת  ׂשְ ֶאל 

ִמְתנֹוֶפֶפת רֹאׁשֹו,  בֹוּהַ  ּגָ ַמְחִזיק  כֹחֹו  ּבְ ְוֵגא 
יו ְרּכָ ּבִ ּבֹוֵטַח,  ֻעּזֹו  ּבְ ְכמֹו.  ׁשִ ַעל  ָהַרֲעָמה 

ַהּסּוִסים. ִמְרֵעה  ּבְ ָהָאהּוב  ִלְמקֹומֹו  אֹותֹו  אֹות  נֹוׂשְ
ּלֹות  ַהּקַ ַרְגָליו  ַעל  ָהֵאל,  ֶאת  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ ֶהְקטֹור,  ְך  ּכָ

270
ְמעֹוֵדד. בֹות  ְרּכָ ַהּמֶ ֶנָהֵגי  ֵלב  ֶאת  א,  ִנּשָׂ ָקִדיָמה 
ְלֵביֶהם  ּכַ ֲעַדת  ר  ֲאׁשֶ ח  ִנּדָ ֶבט  ׁשֵ ִלְבֵני  ּוְבדֹוֶמה 

ּוְלֶפַתע ַמְקִרין,  ל  ַאּיָ אֹו  ֶרא  ּפֶ ִיׁש  ּתַ ַאַחר  רֹוֶדֶפת 
ָאֵפל, ַיַער  אֹו  ֶסַלע  צּוק  ה  ְמַכּסֶ ס  ַהּנָ ֶרף  ַהּטֶ ַעל 

ְמָלט, ַהּנִ ַטְרּפֹו  ֶאת  ָיצּוד  לֹא  י  ּכִ ַהֶחֶבר  ְויֹוֵדַע 
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275
ב ִיְתַיּצֵ מּוָלם  ֵהִקימּו,  ׁשֶ אֹון  ָ ַהּשׁ ִגין  ּבְ ּוִפְתאֹום, 
ָניו. ִמּפָ ִנְמָלִטים  ְוֵהם  ַרֲעָמה,  ֲעטּור  ָרם  ַחל  ׁשַ

ֶהֶרף ְללֹא  ָהאֹוֵיב  ַאַחר  ּכֹה  ַעד  ָנִאים,  ַהּדָ ְך  ּכָ
ַהֲחִנית, ְוחֹד  ַהֶחֶרב  ַלַהב  ּבְ ּבֹו  ּפֹוְגִעים  ָרְדפּו, 

יו, ֲאָנׁשָ רֹאׁש  ּבְ ַהחֹוֵזר  ָראּו,  ֶהְקטֹור  ֶאת  ׁשֶ ּכְ ַאְך 

280
ָהָאָכִאים. בּוַרת  ּגְ ְוָנגֹוָזה  ֲעֵליֶהם  ָנְפָלה  ֵאיָמה 
ִכיר ַהּבָ ֲאֵליֶהם,  ר  ּבֵ ּדִ ַאְנְדַרְימֹון  ן  ּבֶ ּתֹוַאס  ֲאַזי 

ַהּנֹוָדע, ַהֲחִנית  ִליְך  ַמׁשְ ָהַאְיטֹוִלים,  ֵני  ִמּבְ ְוָהָרם 
ְמַעט ָאָכִאים  ַאְך  ֵעָצה  ּבְ ֵלב.  ַעז  יַנִים  ּבֵ ּוִבְקַרב 
ִוּכּוַח. ּבְ ִעיִרים  ַהּצְ ִעם  ְלֵמס  ִיְתּפַ ְלֵעת  לֹו  יּוְכלּו 

285
ְדָבָריו: ּבִ ְלהֹוִעיל  ׁש  ְמַבּקֵ ֲאֵליֶהם,  ר  ּבֵ ּדִ ַטַעם  ְבֵרי  ּדִ

ֶזה  ָהֵכיַצד  ֵעיַני,  ְלֶנֶגד  ִמְתַרֵחׁש  מּוָזר  ַבר־ָמה  "ּדְ
רֹות. ַהּקֶ ִמן  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ט  ְמַמּלֵ ָקם,  ֶהְקטֹור  ַרְגָליו  ַעל 

ְקָוה, ַהּתִ ֲעָמה  ּפִ נּו  ּלָ ּכֻ ֵלב  ּבְ י  ּכִ ֲאִני  טּוַח  ּבָ
ֶבר. ַהּגֶ ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ֶאת  ַפְך  ׁשָ ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ָאַיאס  ׁשֶ

290
יַע  ְוהֹוׁשִ ְלֶעְזָרתֹו  א  ּבָ ָהֵאִלים  ַאַחד  ה  ַעּתָ ַאְך 

ים. ַרּבִ ָנִאים  ּדָ ל  ׁשֶ יֶהם  ְרּכֵ ּבִ יר  ִהּתִ ׁשֶ ִמי  ֶהְקטֹור,  ֶאת 
ֵהִפיַח ב,  ׁשָ ְרִעים  ַהּמַ ֶזאּוס  י  ּכִ זֹאת,  ַלֲעׂשֹות  ָיׁשּוב  הּוא 

רֹוָיאִנים. ַהּטְ ַאּלּוף  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ַעם  ַהּזַ ֲחַמת  ֶאת 

אּות. ּיָ ּכַ תּו  ְוַצּיְ ֲעׂשּו,  אַֹמר  ׁשֶ ְוָכל  קּומּו  ן  ּכֵ ַעל 

295
ִפינֹות, ַהּסְ ּוּון  ּכִ ֶאל  ִיּסֹוג  ְלָאחֹור  ָיסֹות  ַהּגְ ר  ִעּקַ
ַהַחִיל, ֵני  ּבְ יסֹות  ּגֵ ֶקֶרב  ּבְ ְבָחִרים  ַהּמֻ ָאנּו,  עֹוד  ּבְ

ִלְבלֹם אֹוְיֵבינּו  ֶאת  נּוַכל  ִאם  ְוִנְרֶאה  ַנֲעמֹד  ֵאיָתן 
ַאף ַעל  ּדֹוַמִני,  ֲאַזי,  י  ּכִ ּומּוָטל.  מּוָנף  רַֹמח  ּבְ

ָנִאים." ַהּדָ ׁשּורֹות  ֶאל  ִלְפרֹץ  ִלּבֹו  ֶנּנּו  ִיּתְ לֹא  ַזֲעמֹו 
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300
ֻקּדֹוָתיו. ּפְ ַאַחר  אּו  ּוִמּלְ ְלקֹולֹו  ְמעּו  ׁשָ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ֶמְריֹוֶנס, ַאּלּוֵפיֶהם:  ְסִביב  ֶנֶאְספּו  ה  ַמֲעׂשֶ ת  ִחּלַ ּתְ
ְוִאידֹוֶמֶנאּוס,  ֶטאּוְקרֹוס  ָאֶרס,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ֶמֶגס  ָאַיאס, 

ִלְקַראת ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ ֵמיַטב  ֶנֶעְרכּו  ֵתף  ּכָ ֶאל  ֵתף  ּכָ
רֹוָיאִנים. ַהּטְ ּוְבֵני  ֶהְקטֹור  מּול  ְכִריַע  ַהּמַ ָהִעּמּות 

305
ָהָאָכִאים. ְסִפינֹות  ֶאל  ְלָאחֹור  ָיסֹות  ַהּגְ ֲהמֹון  ָנסֹוגּו 

רֹאׁש,  ּבָ ֶהְקטֹור  ִעם  ִדים  ְמֻלּכָ רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ְקפּו  ּתָ ִראׁשֹוִנים 
ָעָמיו,  ּפְ ֵמִרים  ָאּפֹולֹו,  ַצֲעדֹו  ַמְרִחיב  ּוְלָפָניו, 

ָהֵאיָמה יל  ַמּפִ ָהֵאִגיס  ֶאת  ֵתָפיו,  ּכְ ַעל  ֲעָרֶפל  עֹוֶטה 
ֶכת ּתֶ ַהּמַ ָחַרׁש  ָידֹו,  ּבְ הּוא  אֹוֵחז  ִדיִלים  ַהּגְ ֲעטּור 

310
מּוָתה. ַהּתְ ֵני  ּבְ ֶאת  ּבֹו  ְלַהְחִריד  ָנַתן  ְלֶזאּוס  ֶהַפְיְסטֹוס 

הֹוִליְך. פֹוְיּבֹוס  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶאת  ּפֹוָתיו,  ּכַ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ּבֹו  אֹוֵחז 
ְוָעְלָתה  ֵתף,  ּכָ ֶאל  ֵתף  ּכָ ָהַאְרִגיִבים  מּוָלם  ָעְמדּו  ַאְך 

ים ַהִחּצִ ַרד  ּבְ ַרק  ׁשָ ה,  ּוִמּזֶ ה  ִמּזֶ ָרב  ַהּקְ ַזֲעַקת 
ֲחָזָקה, ָיד  ּבְ ַצד  ל  ִמּכָ ְלכּו  ֻהׁשְ ְרָמִחים  ְספֹר  ְוֵאין 

315
ְלָיִמים, ְצִעיִרים  ַחִיל  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ָרם  ׂשָ ּבְ ֶאת  ִעים  ְמַבּקְ

ָרם ׂשָ ּבְ ֶאת  בּו  ִנּקְ ֶטֶרם  ּבְ ְרַקע  ּקַ ּבַ ִנְנֲעצּו  ים  ְוַרּבִ
עֹוד  ל  ּכָ ָבר  ַהּדָ ְך  ִנְמׁשַ ְך  ּכָ ַהּלֹוֲחִמים.  ל  ׁשֶ ָבן  ַהּלָ

ָידֹו. ּבְ ָהֵאִגיס  ָמֵגן  ֶאת  ֶהְחִזיק  ָאּפֹולֹו  פֹוְיּבֹוס 
ַהַחִיל, ֵני  ּבְ ָנְפלּו  ְוָחָלל  ַצד  ל  ִמּכָ ִליִעים  ַהּקְ עֹוְפפּו 

320
טֹו,  ַמּבָ יר  ֵהיׁשִ פֹוְיּבֹוס  ָנִאים  ַהּדָ ֵעיֵני  ּבְ ְלֵעת  ַאְך 

ָרָמה, ְקָרב  ַזֲעַקת  ַלט  ּפָ יו  ּוִמּפִ ִטְלֵטל  ָהֵאִגיס  ֶאת 
ם. ִקְרּבָ ּבְ ָרב  ַהּקְ רּוַח  ְוָנגֹוָזה  ם  ְעּתָ ּדַ ה  ָחְלׁשָ

ָעטֹות ֶטֶרף  ַחּיֹות  י  ּתֵ ׁשְ ְיָלה  ַהּלַ אֶֹפל  ּבְ מֹו  ּכְ ֲאַזי, 
צֹאן ֵני  ּבְ ֵעֶדר  ַעל  אֹו  ָקר  ּבָ ִמְקֵנה  ַעל  ְתאֹום  ּפִ ְלֶפַתע 
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325
ָהָאָכִאים.  ַמת  ִנׁשְ ְרָחה  ּפָ ְך  ּכָ ם,  ְלִצּדָ ָהרֹוֶעה  ְללֹא 

ֲעֵליֶהם  ֲחָמתֹו  יל  ִהּפִ ָאּפֹולֹו  י  ּכִ ִנְמְלטּו  ם  ַנְפׁשָ ַעל 
ְוֶהְקטֹור. רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַיד  ּבְ חֹון  ּצָ ַהּנִ ֶאת  ְוָנַתן 

ֵבד. ַהּכָ ִעּמּות  ּבָ ִנְקְטלּו  ר  ֲאׁשֶ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ים  ַרּבִ
ַאְרֶקִסיָלאֹוס, ֶאת  ִעּמֹו  ָהַרג,  ְסִטיְכיֹוס  ֶאת  ֶהְקטֹור  ה  ִחּלָ ּתְ

330
ִני ֵ ַהּשׁ ָהָאָרד,  י  חֹוְבׁשֵ ַהּבֹויֹוִטים  ַאּלּוף  ָהֶאָחד 

ָהָרם. ֶמֶנְסֶתאּוס  ל  ׁשֶ ק  ׁשֶ ַלּנֶ ֱאָמן  ַהּנֶ ֵרֵעהּו 
ָהֶאָחד ָיאסֹוס,  ְוֶאת  ָקַטל  ֶמדֹון  ֶאת  ַאְיֵנַאס  ַאְך 

יֶלֶגׁש ּפִ ל  ׁשֶ ַרְחָמּה  יֹוֵצא  ָהֱאלִֹהי,  אֹוְיֶלאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ
ַכן, ׁשָ ִפיָלֶקה  ּבְ יתֹו  ּבֵ ׁשֶ ֲהַגם  ָאַיאס,  ֲאִחי  ן  ּכֵ ְוַעל 

335
ָאָדם הּוא  ָהַרג  ׁשֶ ַעל  עֶֹנׁש  ָאבֹות,  ֵמֶאֶרץ  ַהְרֵחק 

אֹוְיֶלאּוס. ת  ֵאׁשֶ ַהחֹוֶרֶגת,  ִאּמֹו  יס  ְלֶאְריֹוּפִ ָקרֹוב 
דּוֵדיֶהם, ּגְ יא  ּוַמְצּבִ ָהָיה  ָאתּוָנה  ַעל  ָאדֹון  ְוָיאסֹוס 

ּבֹוקֹולֹוס.  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְסֶפלֹוס  ן  ּבֶ הּוא  ִנְקָרא  ּוְבִפיֶהם 
ֶאְכיֹוס  ֶאת  ֶמִקיְסֶטאּוס,  ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ֶאת  ַפְך  ׁשָ ּוּפֹוִליָדַמס 

340
ָהֵאִלים מּות  ּדְ ן  ּבֶ ְוָאֶגנֹור  ה.  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָקַטל  ּפֹוִליֶטס 

ֵמָאחֹור, ַקר  ּדָ יֹוכֹוס  ּדֵ ֶאת  ִריס  ּוּפָ ָהַרג.  ְקלֹוְניֹוס  ֶאת 
ָהָאָרד. ּגּופֹו  ֶאת  ח  ּלַ ִפּ ַהֲחִזית,  ּורֹות  ִמּשׁ ָנס  ֶזה  ֵעת 

ֶדה, ּשָׂ ּבַ ַהֲחָלִלים  ל  ׁשֶ ָקם  ִנׁשְ ֶאת  ִטים  ּפֹוׁשְ ֵאּלּו  ּוְבעֹוד 
ְוַהְיֵתדֹות ַהֲחִפיר  ֵני  ּפְ ַעל  ָהָאָכִאים  ֶנֶהְדפּו 

345
חֹוָמה. ּבַ ַמֲחֶסה  ים  ׁשִ ְמַבּקְ ָרִצים,  ָוָאָנה  ָאֶנה 

ְונֹוֵקב: ָרם  קֹול  ּבְ ָזַעק  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֶאל  ֶהְקטֹור  ַאְך 
ַ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, 
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350
ְנָהג, ּמִ ּכַ רֹף  ְוִלׂשְ מֹוֵקד  ַעל  ְלַהֲעלֹות  ּגּופֹו  ֶאת  ְזכּות 

ִלְכָלִבים." ַמֲאָכל  ָהִעיר  חּוצֹות  ּבְ ּגּופֹו  ֶאת  ן  ְוֶאּתֵ
סּוָסיו,  ּבְ ְוִהְצִליף  ֹוט  ַהּשׁ ֶאת  ְוָנַטל  ר,  ּבֵ ּדִ ֶהְקטֹור  ְך  ּכָ

ִעּמֹו  ַיַחד  ְוֵאּלּו  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ׁשּורֹות  ֶאל  קֹוֵרא 
ִכים ַהּמֹוׁשְ סּוֵסיֶהם  ְוֶאת   , ֱאלֹּהַ ַאג  ׁשַ ּבְ ָזֲעקּו 

355
ָאּפֹולֹו,  פֹוְיּבֹוס  ָלֶהם  ְוִראׁשֹון  ָנֲהגּו,  ם  ִרְכּבָ ֶאת 

ֵמַרְגלֹו, ְבִעיָטה  ּבִ ּפֹוֵרר  ם  ַדְרּכָ ּבְ ַהּסֹוְלָלה  ֶאת 
ָניו ּפָ ַעל  ֵהִקים  ר  ׁשֶ ּגֶ ְוָכְך  ַלֲחִפיר  ְכָנּה  ּתָ ֶאת  ִליְך  ַמׁשְ

מּוָטל רַֹמח  ְטַוח  ּכִ ְוָארְֹך  ָרָחב  ְלָנִתיב  ָהָיה  ׁשֶ
ָניו ּפָ ַעל  ָיסֹות  ַהּגְ ֲהרּו  ּדָ ּכֹחֹו.  ֶאת  ַהּבֹוֵחן  ִאיׁש  ד  ִמּיַ

360
ַמְחִזיק ם,  רֹאׁשָ ּבְ ָאּפֹולֹו  ִעם  ָראּוי,  ּכָ ֲערּוכֹות  ׁשּורֹות  ּבְ
ָהָאָכִאים ִמְבַצר  ֶאת  ַמְחִריב  ּדֹות,  ַהּמִ ְרַחב  ָהֵאִגיס  ֶאת 

ָעַרם חֹול  ם  ַהּיָ ַפת  ׂשְ ַעל  ׁשֶ ֲאטּוט  ַהּזַ מֹו  ּכְ ָנֵקל,  ּבְ
ַהחֹול ִמן  ִמְבָצִרים  ת  ְבִנּיַ ּבִ ְזַמּנֹו  ֶאת  ה  ּוְמַבּלֶ
ּוְבַרְגָליו. ָיָדיו  ּבְ אֹוָתם  ְלַהְחִריב  ֶנֱהֶנה  ַוֲאַזי 

365
ְמֶלאֶכת ֶאת  ַמְחִריב  ַאַחת  ּבְ ָאּפֹולֹו,  ה,  ַאּתָ מֹוהּו  ּכָ

ֲעֵליֶהם.  ֵאיָמְתָך  ּוֵמִטיל  ָהַרב  ָהַאְרִגיִבים  ֲעַמל 
ֵרֵעהּו ֶאל  ְוִאיׁש  צּו,  ִנְקּבְ ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ְוֵאּלּו 
רֹום ַלּמָ ְיֵדיֶהם  ִטים  ּפֹוׁשְ ם  ְוֻכּלָ זֹוֲעִקים,  קֹול  ּבְ

ָרָמה. ּבָ תֹו  ִפּלָ ּתְ א  נֹוׂשֵ ַחִיל  ן  ּבֶ ל  ּכָ ָהֵאִלים  ְוֵאל 

370
ָהָאָכִאים, ֵמֵגן  ֶרְנָיה  ּגֶ ִאיׁש  ם,  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  ְוֶנְסטֹור 

תֹו: ִפּלָ ּתְ א  ְונֹוׂשֵ ָיָדיו  ֶאת  ט  ּפֹוׁשֵ ּכֹוָכִבים  ֵמי  ׁשְ ֶאל 
ָגן ַהּדָ רּוַכת  ּבְ ַאְרגֹוס  ּבְ ָאִבינּו,  ֶזאּוס  ַעם,  ּפַ ֵאי  "ִאם 

ֶבׁש, ּכֶ אֹו  ׁשֹור  ֶיֶרְך  ִלְכבֹוְדָך  ַרף  ׂשָ יֵנינּו  ִמּבֵ ִאיׁש 
רֹאׁש, ְמנֹוד  ּבִ ָך  ִמּמְ ְוָזָכה  ְלֵביתֹו  ָלׁשּוב  ל  ּלֵ ִהְתּפַ
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375
ָהַאְכָזר, ַהּיֹום  ִמן  ט  ַמּלֵ נּו  ַנְפׁשֵ ְוֶאת  ֶזאּוס,  זֹאת,  ְזכֹר 

רֹוָיאִנים."  ַהּטְ ד  ִמּיַ יָרה  ַמְחּפִ בּוָסה  ּתְ ָהָאָכִאים  ִמן  ְמַנע 
תֹו ִפּלָ ּתְ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ אֹוִליְמּפּוס,  ּבָ ְוָהֵאל  ָאַמר, 

ר.  ּגֵ ׁשִ ָאְזַנִים  ַמְחִריׁש  ַרַעם  ֶנֶלאּוס,  ן  ּבֶ ב  ַהּסָ ל  ׁשֶ
רֹוָיאִנים ַהּטְ ֵלב  ּבְ ֵהִפיַח  ָהֵאִגיס  חֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ַרַעם 

380
ַקף, ּתָ ָהָאָכִאים  ֶאת  ִיס  ְוַהּגַ ְקָרב,  רּוַח  ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ

ְרָחב, ּמֶ ּבַ ִטים  ּפֹוׁשְ ר  ֲאׁשֶ ם  ַהּיָ ֵרי  ּבְ ִמׁשְ ּכְ מֹוֶהם  ּכְ
ְנִפיִלים  ַנְחׁשֹוֵלי  ִקים  ַהּמֵ ַער  ַהּסַ ַחת  ַקּלַ אֹון  ּוִבׁשְ

רֹוָיאִנים ַהּטְ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ הֹוְלִמים,  ְסִפינֹות  ּוְבדֶֹפן  ּפֹוְרִצים 
ֵגן. ַהּמָ חֹוַמת  ֶאת  ְרצּו  ּפָ ה  ֲהֻמּלָ ּוִבְסאֹון  טּו  ׁשְ ּפָ

385
ָרב, ַהּקְ ֶאל  ָהעֹוְגנֹות,  ִפינֹות  ַלּסְ ָנֲהגּו  סּוֵסיֶהם  ְוֶאת 

ַלַהב.  פּול  ּכְ רַֹמח  ּבְ אֹו  ָהֶרֶכב  ִמן  ִנים,  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ
יבּו, ֵהׁשִ ְקָרב  חֹרֹות  ְ ַהּשׁ ִפינֹות  ַהּסְ ֵמַעל  ְוָהָאָכִאים 

ָהָאָרד חֹד  ּבְ ָפִנים  ִמּלְ רּוִפים  ַהּצְ ים  ֲאֻרּכִ מֹוטֹות  ּבְ
ָים. ֵלב  ּבְ ְלִעּמּות  ְנכֹוִנים  ֶנֶאְספּו  ּפּון  ַהּסִ ַעל  ׁשֶ

390
ְוָהָאָכִאים ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ָלֲחמּו  עֹוד  ל  ּכָ ְטרֹוְקלֹוס,  ּוּפַ

ַהְרֵחק, ַהּקַֹער  ִפינֹות  ּוִמּסְ ַהחֹוָמה  י  ִצּדֵ ֵני  ְ ִמּשׁ
ב, ָיׁשַ ִלְגבּוָרה  ַהּנֹוָדע  ילֹוס  ֵאיִריּפִ ֵאֶצל  אֶֹהל  ּבָ
ֻמְרָסתֹו ַעל  ְונֹוֵתן  ַח  ּמֵ ְמׂשַ ְדָבִרים  ּבִ ַנְפׁשֹו  ֶאת 

תּוַח. ּפָ ֶפַצע  ּבְ חֹר  ָ ַהּשׁ ֵאב  ַהּכְ ּכּוְך  ְלׁשִ רּוָפה  ּתְ

395
חֹוָמה ּבַ עֹוִלים  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֶאת  הּוא  ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאְך 

ְלָאְזָניו, ֵאיִמים  ַזֲעַקת  ָעְלָתה  ָנִאים  ַהּדָ י  ּוִמּפִ
ַדִים ַהּיָ ַכּפֹות  ּבְ ְוָחַבט  ַנח,  ּגָ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ָרם  קֹול  ּבְ

ֵרֵעהּו: ֶאל  ְמקֹוֵנן  ר,  ּבֵ ּדִ ַוֲאַזי  ְיֵרָכיו,  י  ּתֵ ׁשְ ַעל 
אּוַכל לֹא  ׁשּוב  ִלי  ָזקּוק  ה  ַאּתָ ׁשֶ ָכל  ּכְ ילֹוס,  "ֵאיִריּפִ
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400
ִמְתחֹוֶלֶלת. ִמְלָחָמה  חּוץ  ּבַ י  ּכִ ָך,  ִאּתְ ֶבת  ָלׁשֶ יֹוֵתר 

ֲאִני ֶליָך,  ּכֵ א  נֹוׂשֵ ל  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֶזה  ִיְהֶיה  ה  ֵמַעּתָ
ָרב, ַהּקְ ֶאל  נֹו  ְלַדְרּבְ ָעַמי,  ּפְ ים  ָאׂשִ ָאִכיֶלס  ֶאל 

ִלּבֹו, ַעל  ר  ְלַדּבֵ ֵאַדע  ָהֵאִלים  ֶעְזַרת  ּבְ ְואּוַלי 
ּוַמְכִריַע." ם  ֶעְרּכָ ַרב  ק  ׁשֶ ַלּנֶ ֵרַע  ל  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ י  ּכִ

405
יְנַתִים ּבֵ ֶרְך.  ַלּדֶ אּוהּו  ְנׂשָ ְוַרְגָליו  ר  ְמַדּבֵ הּוא  עֹוד 

ֲאָבל ָהָאָכִאים,  ָעְמדּו  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַסֲעַרת  מּול 
ְלָהְדָפם, ִפינֹות  ַהּסְ ִמן  ִהְצִליחּו  לֹא  ֵמֶהם,  ים  ְמֻרּבִ י  ּכִ ַאף 

ָנִאים ַהּדָ ׁשּורֹות  ֶאת  ְלַהְבִקיַע  לּו  ׁשְ ּכָ ְטרֹוָיה  ּוְבֵני 
אָֹהָליו. ְוֶאל  ָהאֹוֵיב  ְסִפינֹות  ֶאל  ם  ְרּכָ ּדַ ֶאת  ְוִלְפרֹץ 

410
קֹוַרת ל  ׁשֶ ּה  ָאְרּכָ ֶאת  ַהּמֹוֵדד  ח  ְמּתָ ַהּנִ ַהחּוט  מֹו  ּכְ ֲאָבל 

ָרֵזי ֶאת  ַמד  ּלָ ׁשֶ ן  ֻאּמָ ֵעץ  ָחַרׁש  ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ
ַעת, ְמַסּיַ ָידֹו  ּבְ ְוָאֶתָנה  ְרָים,  ּבֻ ַעל  ְמַלאְכּתֹו 

ַח, ְמַנּצֵ אֹו  מּוָבס  ְללֹא  ָחַדל,  לֹא  ָרב,  ַהּקְ ְך  ִנְמׁשַ ְך  ּכָ
ֶהֶרף.  ְללֹא  לֹוֲחִמים  ֹונֹות  ַהּשׁ ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ם  ּלָ ּכֻ

415
ַנִים ְ ְוַהּשׁ ֲאַזי,  ֶהְקטֹור  ָעט  ָהֱאלִֹהי  ָאַיאס  ַעל 

ֶהְקטֹור  ַיד  ּבְ ָעָלה  לֹא  ַאְך  ִפינֹות,  ַהּסְ ַאַחת  ַעל  ָלֲחמּו 
ית, ְלַהּצִ ִפיָנה  ּסְ ּבַ ְוֵאׁש  ָאַיאס  ֶאת  ה  ּנָ ִמּמֶ ק  ְלַסּלֵ

ְלִצּדֹו. ָהֵאל  י  ּכִ ַלֲהדֹף,  ל  ׁשַ ּכָ ֶהְקטֹור  ֶאת  ְוָאַיאס 
ַקר  ּדָ ְקִליְטיֹוס  ן  ּבֶ ָקֶלטֹור  של  ָחֵזהּו  ּבְ ָהָרם  ָאַיאס  ֲאַזי 

420
ית. ְלַהּצִ ִפיָנה  ּסְ ּבַ ֵאׁש  ָעַמד  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲחִנית  ּבַ
דֹו,  ִמּיָ יד  ּפִ ַהּלַ ַמט  ִנׁשְ ַרַעם,  קֹול  ּבְ ָצַנח  ה  ַמּטָ

ְחּתֹו ּפַ ִמׁשְ ְקרֹוב  ֶאת  ָרָאה  ֵעיָניו  ּבְ ְלֵעת  ְוֶהְקטֹור, 
חָֹרה, ְ ַהּשׁ ִפיָנה  ַהּסְ ֲחִזית  ּבַ ָעָפר  ּבֶ ִמְתּגֹוֵלל  נֹוֵפל, 

רֹוָיאִנים: ְוַהּטְ יִקים  ַהּלִ ֶאל  ָהרֹוֵעם  קֹולֹו  ּבְ ָזַעק 
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425
ִנים, ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ַהּלֹוֲחִמים  ְרָדִנים  ּדַ ִליִקים,  ְטרֹוָיה,  ֵני  "ּבְ

ְואּוָלם  ה,  ַהּזֶ קֹום  ּמָ ּבַ ָרב  ַהּקְ ִמן  לּו  ְחּדְ ּתֶ ַאל 
ָלָאָכִאים נּו  ּתְ ּתִ ְוַאל  ִעְמדּו,  ְקִליְטיֹוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו 

ֵמָעָליו." קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ִלְפׁשֹט   – ָנַפל  ם  ׁשָ  – ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד 
ַהּבֹוֶהֶקת, ֲחִניתֹו  ֶאת  ִליְך  ִהׁשְ ּוְבָאַיאס  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

430
ַמְסטֹור, ן  ּבֶ ָאַיאס,  ֵלי  ּכְ א  נֹוׂשֵ ּבְ ּוָפַגע  ֶהְחִטיא  ַאְך 

ֵביתֹו ּבְ ּכֹן  ִלׁשְ א  ּבָ ׁשֶ ִמי  ִקיֶתָרה,  ִאיׁש  ִליקֹוְפרֹון  הּוא 
ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ִקיֶתָרה  ּבְ ָאָדם  הּוא  ָהַרג  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ָהָאָרד. חֹד  ּבְ ֶהְקטֹור  ּבֹו  ַגע  ּפָ ְלָאְזנֹו  ֵמַעל  רֹאׁשֹו  ּבְ
ָהָאֶרץ ֶאל  ֵאיָבִרים  ּוט  ִפּשׁ ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ ֵתי  ְרּכְ ִמּיַ

435
ֲאַזי ַהַחִיל.  ן  ּבֶ ַחי  ְלָכל  ַבק  ְוׁשָ ִליקֹוְפרֹון  ָצַנח 

ֵלאמֹר:  ָאִחיו  ֶאל  ר  ּבֵ ּדִ ְלַמְרֵאהּו  ְחָרד  ַהּנֶ ָאַיאס 
ֱאָמן, ַהּנֶ ֵרֵענּו  ַמְסטֹור,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ט,  ַהּבֵ "ֶטאּוְקרֹוס, 

יֶתָרה, ִמּקִ א  ּבָ יֵתנּו  ּבֵ ֶאל  ׁשֶ ִמי  ַחי.  ְלָכל  ַבק  ׁשָ
ְדנּו. ּבַ ּכִ הֹוֵרינּו  ֶאת  ֶ ִמּשׁ חֹות  ּפָ לֹא  אֹותֹו  הֹוַקְרנּו 

440
יָך ִחּצֶ ֵהם  ֵהיָכן  ֲהָרגֹו.  ָבב  ַהּלֵ ַרם  ֶהְקטֹור  ה  ַעּתָ

ָאּפֹולֹו?" פֹוְיּבֹוס  ד  ִמּיַ ת  ַמּתָ ת  ׁשֶ ְוַהּקֶ ץ  ַהּקֵ ֵרי  ְמַבּשְׂ
ְלִצּדֹו ְוָעַמד  ַמֵהר  א  ּבָ ֶטאּוְקרֹוס,  ַמע  ׁשָ ר,  ּבֵ ּדִ
ָהָאָרד,  י  ִחּצֵ ת  ּפַ ְוַאׁשְ תּוָחה  ַהּמְ ּתֹו  ַקׁשְ ּוְבָידֹו 

רֹוָיאִנים. ַהּטְ ֵגיסֹות  ּבְ ר  ּגֵ ׁשִ ִהּיֹות  ׁשְ ְללֹא  אֹוָתם 

445
ְיֶסנֹור ּפֵ ל  ׁשֶ ָהָרם  נֹו  ּבְ ְקֵליטֹוס,  ָהָיה  ָהִראׁשֹון  ן  ְרּבָ ַהּקָ

ְנתֹואֹוס. ַפּ ל  ׁשֶ ֶאה  ַהּגֵ נֹו  ּבְ ּפֹוִליָדַמס,  ל  ׁשֶ ְוֵרֵעהּו 
סּוָסיו ֶאת  ַמְדִהיר  כֹות,  מֹוׁשְ ּבְ ָאַחז  ְקֵליטֹוס  ֵעת  ֶזה  ָהָיה 

ּוְרצֹוָנם ָלֲחמּו  דּוִדים  ַהּגְ רֹב  ּבֹו  קֹום  ַהּמָ ֶאל 
ר ֲאׁשֶ ּכַ יט,  ְלהֹוׁשִ ָיד  רֹוָיאִנים  ְוַלּטְ ְלֶהְקטֹור 
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ספר ט״ו

450
ַלֲעזֹר,  ְרצֹוָנם  ָהָיה  ְוא  ָ ְוַלּשׁ ַגע,  ּפָ ּבֹו  ָהָאסֹון 

ֶבר. ַהּגֶ עֶֹרף  ֶאת  ֵמָאחֹור  ָהַאְכָזר  ַהֵחץ  ב  ִנּקֵ י  ּכִ
ָהַרְגַלִים י  ַקּלֵ ְוסּוָסיו  ָהֶרֶכב,  ִמן  ֶלָעָפר  ָצַנח 

ָרָאה זֹאת  ָהֵריק.  ָהֶרֶכב  ֶאת  ּגֹוְרִרים  ָאחֹור,  ָנסֹוגּו 
ֶנֱעַמד, ַהּסּוִסים  מּול  ְוֵתֶכף  ּפֹוִליָדַמס,  ֲאדֹוָנם, 

455
רֹוְטָיאֹון, ּפְ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַאְסִטינֹואֹוס,  ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ אֹוָתם  ָמַסר 

ֲעֵליֶהם. מֹר  ְוִלׁשְ ּסּוִסים  ּבַ ְלַהְחִזיק  ָעָליו  ה  ְמַצּוֶ
ּוִמֵהר. ב  ׁשָ ִיס  ַהּגַ ַאּלּוֵפי  ׁשּורֹות  ֶאל  ַעְצמֹו  הּוא 

ר, ּגֵ ְלׁשַ ׁש  ּקֵ ּבִ ֵחץ  ז  ַהּפָ קֹוַבע  ִאיׁש  ֶהְקטֹור  ּבְ ֶטאּוְקרֹוס 
ָהָאָכִאים ְסִפינֹות  ַעל  ָרב  ַהּקְ ִמן  ָחֵדל  ֶזה  ָהָיה  ּבֹו  ַגע  ּפָ לּו 

460
ַאַחת. ּכְ ָמתֹו  ִנׁשְ ִעם  בּוָרתֹו  ּגְ ָהְיָתה  ִנְקַטַעת  י  ּכִ

ֶטאּוְקרֹוס, ת  ְמִזּמַ ֶאת  ָרָאה  ֵמֵגן,  ֶהְקטֹור  ַעל  ֶזאּוס  ַאְך 
ֶטָלמֹון,  ן  ִמּבֶ ִלְמנַֹע  ה  ִהּלָ ַהּתְ ֵזר  ֶאת  ּוִמֵהר 

תּוַח, ַהּמָ יָתר  ַהּמֵ ֶאת  ַהּטֹוָבה  ּתֹו  ׁשְ ִמּקַ ָקַרע  ֵעת 
ָהָאָרד. ֵחץ  ֶאת  ָעָליו  ָנַתן  אּוְקרֹוס  ּטֶ ׁשֶ ְלַאֵחר 

465
ָדיו. ִמּיָ ְמָטה  ִנׁשְ ת  ׁשֶ ְוַהּקֶ ִנּסֹוט  ה  ּדָ ַהּצִ ֶזה 

ְוָאַמר: ָאִחיו  ֶאל  ָנה  ּפָ ְרֶאה,  ַלּמַ ִנְרַעׁש  ֶטאּוְקרֹוס  ֵלב 
ׁש  ּבֵ ּוְמׁשַ טֹוֵרף,  ְקָלֵפינּו  ֶאת  ָהַאל  ֵאיְך  ּוְרֵאה  ט  "ַהּבֵ

ק ּתֵ ּבִ ת,  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ַמט  ׁשָ ִדי  ִמּיָ ָרב.  ּקְ ּבַ ְיָעֵדינּו  ֶאת 
י ְרּתִ ְוָקׁשַ ֲאִני  י  ָאַרְגּתִ ַהּבֶֹקר  ׁשֶ יָתר  ַהּמֵ ֶאת 

470
ים."  ִחּצִ ל  ׁשֶ ָמָטר  ּגּור  ׁשִ ּבְ ַלֲעמֹד  ּיּוַכל  ׁשֶ ְמָנת  ַעל 

ֵלאמֹר: יב  ֵהׁשִ לֹו  ִפיל  ַהּנָ ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ָאַיאס  ֲאַזי 
ָנִאים  ַלּדָ ִטיָנה  נֹוֵטר  ָהֵאל  ׁשֶ יָון  ּכֵ ָקר,  ַהּיָ "ָאִחי 
ת ׁשֶ ְוַלּקֶ ים  ַלִחּצִ ח  ַהּנַ ם,  ְלַנְפׁשָ אֹוָתם  ּוַמְפִקיר 
ֶכם, ֶ ַהּשׁ ַעל  ֲחבֹׁש  ָמֵגן  ָיֶדיָך,  ּבְ ָארְֹך  רַֹמח  ְוַקח 
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475
רֹוָיאִנים. ּטְ ּבַ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ְוֵצא  ַחִיל  ֵני  ּבְ עֹוד  ָך  ִאּתְ ֱאסֹף 

ָנֵקל ּבְ ִלְתּפֹס   – ֵמִביס  אֹוָתנּו  ׁשֶ ֲהַגם   – ָלאֹוֵיב  לֹו  יַח  ּנִ ּתַ ַאל 
ָרב." ַהּקְ רּוַח  נּו  ּבָ ּפֹל  ּתִ ן  ּפֶ ׁשֹוִטים,  ַהּמְ ְמֻרּבֹות  ִפינֹות  ַהּסְ

ְוָנַתן ְמקֹוָמּה,  ּבִ ֶטאּוְקרֹוס  יַח  ִהּנִ ת  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ְדָבָריו  ּכִ
ׁשֹור, עֹורֹות  ְכבֹות  ׁשִ ע  ַאְרּבַ ּבְ ָהָרבּוד  ֵתָפיו,  ּכְ ַעל  ָמֵגן 

480
ְוָעֶליָה ֲהדּוָרה  ה  ַקְסּדָ ָהֵאיָתן  ְלרֹאׁשֹו  ְוָחַבׁש 

ְמעֹוֵרר. ְוַחְלָחָלה  ִמְתנֹוֵפף  סּוס  ַער  ׂשְ טֹוֶטֶפת 
ָאָרד, ּבְ ָחז  ֻמׁשְ ַלֲהבֹו  ֵבד,  ּכָ רַֹמח  ָנַטל  ֲאַזי 

ָאַיאס. ְלַיד  ב  ְוִנּצַ ָעָמיו  ּפְ ִהּיֹות  ׁשְ ְללֹא  ם  ְוׂשָ
ם, ְלִחּנָ נֹורּו  ֶטאּוְקרֹוס  ל  ׁשֶ יו  ִחּצָ ׁשֶ נֹוַכח  ֶהְקטֹור  ְוֵעת 

485
רֹוָיאִנים:  ַהּטְ ְוֶאל  יִקים  ַהּלִ ֶאל  ָהרֹוֵעם  קֹולֹו  ּבְ ָקָרא 

ִנים, ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ַהּלֹוֲחִמים  ְרָדִנים  ּדַ ִליִקים,  ְטרֹוָיה,  ֵני  "ּבְ
ָרב, ַהּקְ ַזַעם  ֶאת  ְוִזְכרּו  ַהּטֹוִבים,  ֵרֵעי  עֹז,  ִאְזרּו 

ָהֵאל  ַהּקַֹער,  ְסִפינֹות  ל  ׁשֶ ן  ְלִצּדָ יַצד  ּכֵ ָרִאיִתי  י  ּכִ
אֹוְיֵבינּו. ֶקֶרב  ּבְ ָהַעז  ל  ׁשֶ יו  ִחּצָ ֶאת  ֵהִסיט  ֶזאּוס 

490
ַע, ְמַסּיֵ ָלָאָדם  ֶזאּוס  יַצד  ּכֵ ִנְרֶאה  ה  ְנַקּלָ ַעל  י  ּכִ

ַיֲעִניק, ֲחָסָדיו  רֹב  ּבְ ִחים  ְמַנּצְ ת  ִהּלַ ּתְ ְלֵאּלּו 
ֲעֵליֶהם. ָיֵגן  ְולֹא  ֶלָעָפר  יל  ּפִ ַיׁשְ ֵאּלּו  ְוֶאת 

נֹוֵטל, ֵמַאְרִגיִבים  ְואֹון  יֹוֵצא  ְלֶעְזֵרנּו  ה  ַעּתָ ְך  ּכָ
ְגַזר ּנִ ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ַלֲחמּו.  ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ן  ּכֵ ַעל 

495
מּוָטח,  אֹו  ֵמָרחֹוק  מּוָטל  ִאם  ִלּפֹל,  רַֹמח  ּבָ ּגֹוָרלֹו 

ַהּמֹוֶלֶדת, ֲהָגַנת  ַעל  ִלּפֹל  הּוא  בֹוד  ּכָ י  ּכִ ָימּות  מֹות 
ַאֲחָריו ְוִליָלָדיו  יּהָ  ַחּיֶ ֶאת  ּתֹו  ְלִאׁשְ ן  ִיּתֵ ְך  ּכָ

ָהָאָכִאים ִאם  זֹאת  ְלִמְרָמס,  ְיִהי  ן  ּפֶ יתֹו  ּבֵ ַעל  מֹר  ְוִיׁשְ
ַיְחְזרּו." ם  ְלִלּבָ ַהְיָקָרה  ֲאבֹוֵתיֶהם  ֶאֶרץ  ֶאל 
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500
ְועֹז. ֵהִפיַח  רּוַח  ַחִיל  ן  ּבֶ ל  ּכָ ּוְבֵלב  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ָהַאְרִגיִבים,  ֶכם,  רֹאׁשְ ַעל  ה  "ֶחְרּפָ ָקָרא:  ָאַיאס  ֶגד  ּוִמּנֶ
ִנְחֶיה אֹו  ֲהָנמּות  ֵרַעי,  ְלַהְכִריַע,  ָהֵעת  ָאה  ּבָ י  ּכִ

ן. ַהֻחְרּבָ ֵאיַמת  ֶאת  ַלֲהדֹף  ֵנַדע  ִפינֹוֵתינּו  ּוִמּסְ
ַהּבֹוֵהק  ְוקֹוָבעֹו  ֶהְקטֹור  ַיד  ּבְ ֵהן  ִאם  ׁשֶ ַקּוּו  ּתְ ְוִכי 

505
ָאבֹות? ְלֶאֶרץ  ָעָמיו  ּפְ ִאיׁש  ִאיׁש  ימּו  ׂשִ ּתָ לּו,  ִיּפְ

יו,  ֲאָנׁשָ ֵלב  ֶאת  ְמעֹוֵדד  ֶהְקטֹור  ֶאת  ם  ַמְעּתֶ ׁשְ לֹא  ְוִכי 
ְסִפינֹוֵתינּו? ית  ְלַהּצִ ַנְפׁשֹו  ְלָתה  ּכָ י  ּכִ ָלֶהם  ְואֹוֵמר 

ְלָמחֹול. ְולֹא  ְיִדיַדי,  ַמְזִמין,  אֹוָתנּו  הּוא  ָרב  ַהּקְ ֶאל 
ַאֶחֶרת, ֵאין  נֹוְתָרה,  ָיֵדנּו  ּבְ ַאַחת  ֶרְך  ּדֶ ַרק  ן  ּכֵ ַעל 

510
ִנים, ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ֵחם  ּוְלִהּלָ ְלצֹוֵפף  ׁשּורֹות  ְוִהיא 

ָנמּות אֹו  ִנְחֶיה  ִאם  נּו  ִלּבֵ ּבְ ְגמֹר  ּנִ ׁשֶ מּוָטב  י  ּכִ
ִעּמּות  ּבָ ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ה  ּנָ ַלּפִ ֵחס  ִנּדָ ְולֹא 

נּו." ֵמִאּתָ ְגבּוָרה  ּבִ ַהּנֹוְפִלים  ַחִיל  ֵני  ּבְ ִעם  ָהַאְכָזר 
ּכֹחֹו.  ַחִיל  ן  ּבֶ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִקְרּבֹו  ּבְ ְועֹוֵדד  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

515
ֶבר ַהּגֶ ִריֶמֶדס,  ּפֶ ן  ּבֶ ָקַטל,  ְסֶכְדיֹוס  ֶאת  ֶהְקטֹור  ֲאַזי 

ָהַרג, ָלאֹוָדַמס  ֶאת  ְוָאַיאס  פֹוִקיס.  ֵני  ּבְ ַעל  ל  ַהּמֹוׁשֵ
ְזִהיר. ַהּמַ ַאְנֶטנֹור  ן  ּבֶ ָהַרְגִלים,  יסֹות  ּגֵ ַעל  יא  ְצּבִ ַהּמַ
ֵרֵעהּו ִקיֶלֶנה,  ִאיׁש  יט,  ִהְפׁשִ אֹוטֹוס  ֶאת  ּפֹוִליָדַמס 

ָבב. ַהּלֵ ָרֵמי  ִיים  ָהֶאּפֶ ֲאדֹון  ִפיֶלאּוס,  ן  ּבֶ ֶמֶגס  ל  ׁשֶ

520
ְואּוָלם ִלְקָראתֹו,  ק  ִזּנֵ זֹאת  ָרָאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ ּוֶמֶגס 

פֹוְיּבֹוס  ָהָיה  לֹא  י  ּכִ ֶהְחִטיא,  ּוֶמֶגס  ן  ִנְרּכַ ּפֹוִליָדַמס 
ַהֲחִזית. ׁשּורֹות  ּבְ ִלּפֹל  ְנתֹואֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ ִלְבנֹו  נֹוֵתן 

ָחֵזהּו, ַעל  ַהֲחִנית  חֹד  ּבְ ַקר  ּדָ ְקרֹוְיְסמֹוס  ֶאת  ֶמֶגס  ַאְך 
ֵמָעָליו.  קֹו  ִנׁשְ ט  ׁשַ ּפָ ּוֶמֶגס  ַרַעם  קֹול  ּבְ ָנַפל  ֶזה 
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525
ִליְך ַמׁשְ ַלְמּפֹוס,  ן  ּבֶ ס  ּדֹולֹוּפְ ִלְקָראתֹו  ק  ְוִזּנֵ ָקם  ֲאַזי 
ַלְמּפֹוס, ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ָהאֹון  ַרב  ים,  ַרּבִ ּבָ ַהּנֹוָדע  ַהֲחִנית 

ָחְרָמה. ִמְלֶחֶמת  ּבְ ְלעֹז  ַהּנֹוָדע  אֹוֶמדֹון,  ָלַ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ
ֶוְך  ּתָ ּבַ ִפיֶלאּוס  ן  ּבֶ ָמֵגן  ֶאת  רֹוב  ִמּקָ ַקר  ּדָ רַֹמח  ּבָ

מּוֶצֶקת, ָעָליו,  ה  ֵהֵגּנָ ּגּופֹו  ַעל  ְרָיה  ִ ַהּשׁ ְואּוָלם 

530
ִפיֶלאּוס ָעָברּו  ָיִמים  ּבְ ֶכת,  ּתֶ ִמּמַ לּוחֹות  ּבְ ְצרּוָפה 
ַחל. ַהּנַ ֶסֶלִאיס  ְגדֹות  ּלִ ׁשֶ ֵמֶאִפיָרה  ְלֵביתֹו  ֵהִביא 
ל, ּומֹוׁשֵ ָיִדיד  אֹוֵרַח,  ֶאּוֶפֶטס,  ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ ָלּה  ִקּבְ

ַלֲהדֹף,  ָהאֹוֵיב  ַהְתָקַפת  ְוֶאת  אָתּה  ְלׂשֵ ָרב  ּקְ ּבַ
ָרב. ּקְ ּבַ ַגע  ִמּפֶ ׁשֹוֶמֶרת  ן  ַהּבֵ ל  ׁשֶ ּגּופֹו  ַעל  ה  ְוַעּתָ

535
ָהֶעְליֹון ֶחְלָקּה  ּבְ ַקר  ּדָ ַהֲחִנית  חֹד  ּבְ ֶמֶגס  ַאְך 

ק ְוִנּתֵ סּוס,  ַער  ׂשְ ֹוַפַעת  ַהּשׁ ָהָאָרד  ת  ַקְסּדַ ֶאת 
ֶלת ְלּגֶ ִמְתּגַ ֵמרֹאׁשֹו  ְוזֹו  ה,  ּנָ ִמּמֶ ַהּטֹוֶטֶפת  ֶאת 
ָמן.  ַאְרּגָ ּה  ּלָ ּכֻ ְוִהְבִריָקה  ָעָפר  ּבֶ ָנְפָלה  ָלָאֶרץ, 

ַח. ְלַנּצֵ ׁשֹוֵאף  ֲעַדִין  ין,  ִהְרּכִ לֹא  רֹאׁשֹו  ס  ּדֹולֹוּפְ ַאְך 

540
ִמֵהר, ֶמֶגס  ל  ׁשֶ ְלֶעְזרֹו  ְקָרב  ֱאֵלי  ׂש  ַהּשָׂ ֶמֶנָלאֹוס 

ס. ּדֹולֹוּפְ אֹותֹו  ָרָאה  לֹא  ן  ּכֵ ַעל  ֵהִגיַח  ֶזה  ד  ַהּצַ ִמן 
ָחֵזהּו,  ֶאת  ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ָקְרָעה  זֹו  ֵמָאחֹור,  ֲחִניתֹו  ֵהִטיל 

ַנִים ְ ְוַהּשׁ ִלְנּפֹל.  ס  ּדֹולֹוּפְ ָמט  ִים  ַאּפַ ַאְרָצה  ֲאַזי 
ָהָאָרד ְריֹון  ׁשִ ֶאת  ִלְפרֹק  ֵהֵחּלּו  ֶבר,  ַהּגֶ ֶאל  קּו  ִזּנְ

545
ֵרָעיו,  ֶאל  ָקָרא  קֹולֹו  ַרַעם  ּבְ ֶהְקטֹור  ֲאַזי  ֵתָפיו.  ִמּכְ

ַער, ּגָ ִהיֶקָטאֹון  ֶבן  ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ַאְך  ם  ּלָ ּכֻ ֶאל  ר  ּבֵ ּדִ
ֲעָדָריו ֶאת  ְרקֹוֶטה  ּפֶ ּבְ ָרָעה  ׁשֶ ָהַעז,  ֶמָלִניּפֹוס 

ָרחֹוק, עֹוד  ָהאֹוֵיב  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ נּוָעה  ַהּתְ ְבֵדי  ּכִ
ָחַזר רּוַח,  ּבָ טֹות  ַהּמָ ָנִאים  ַהּדָ ְסִפינֹות  בֹוא  ּבְ ַאְך 
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550
רֹוָיאִנים, ַהּטְ ִכיֵרי  ּבְ ִעם  ִנְמָנה  ּוָבּה  ֶרת  ַהּקֶ ִאיְליֹון  ֶאל 

ָניו. ִמּבָ ֶאָחד  הּוא  ָהָיה  מֹו  ּכְ דֹו  ַהְמַכּבְ ׁשֹוֵכן,  ִריָאמֹוס  ּפְ ִעם 
ָקׁשֹות: ּבֹו  ְוָנַזף  מֹו  ׁשְ ּבִ לֹו  ָקָרא  ֶהְקטֹור,  ֵאָליו  ר  ּבֵ ּדִ

ִמְתקֹוֵמם לֹא  ְוִכי  ר?  ְנַוּתֵ ַהִאם  ֶמָלִניּפֹוס,  "ּוְבֵכן, 
זֹוֵעם  לֹא  ְוִכי  ָחה,  ּפָ ִמׁשְ ְקרֹוב  ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל  ָך  ִלּבְ

555
קֹו? ִנׁשְ ֶאת  ִטים  ּפֹוׁשְ ס  ִמּדֹולֹוּפְ ְלֵעיֶניָך  ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו  ַעל 

ֵמָרחֹוק? ְקָרב  ּבִ ַעם  ּטַ ַמה  י  ּכִ ֵחם,  ְוִהּלָ ֵאפֹוא  קּום 
ֵכן לֹא  ִאם  ם,  ֶהְקּדֵ ּבְ ְלַהְכִרית  ָעֵלינּו  ָהַאְרִגיִבים  ֶאת 

ִמידּו." ַיׁשְ ֶביָה  ּתֹוׁשָ ְוֶאת  ִאיְליֹון  ַעל  ֵהם  ֲערּו  ִיְסּתַ
ַאֲחָריו. ָהֵאל  מּות  ּדְ ּוֶבן  ם,  רֹאׁשָ ּבְ ְוָיָצא  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

560
ֵהִפיַח: רּוַח  ַאְרִגיִבים  ּבָ ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ָהָרם  ְוָאַיאס 

ֶכם,  ִלּבְ ּבְ ה  ִלּמָ ַהּכְ ְתעֹוֵרר  ּתִ ֵמֵרַעי,  ָבִרים,  ּגְ "ֱהיּו 
ְקָרב, ֵדה  ׂשְ ּבִ ְלָקָלה  ִמּקַ ֵרֵעהּו  מּול  ִאיׁש  ּובֹׁשּו 
ֲאֵחִרים, ֵעיֵני  ּבְ לֹון  ִמּקָ ׁש  ַהֲחׁשָ יל  ִהּצִ ים  ַרּבִ י  ּכִ
ִהי." ּתְ לֹא  ה  ִהּלָ ּתְ רֹאׁשֹו  ֶאת  ין  ְרּכִ ַהּמַ ְוַלּמּוָבס 

565
ׁשּו ּקְ ּבִ מֹוהּו  ּכָ י  ּכִ ם,  ִלּבָ ַעל  ָבִרים  ַהּדְ ְוָנְפלּו  ָאַמר 

ָאָרד  ַעת  ַטּבַ ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל  ֵמאֹוֵיב,  ְלִהְתּגֹוֵנן 
ְטרֹוָיה. ֵני  ּבְ ֶאת  ֶהם  ּבָ ַלח  ׁשָ ֶזאּוס  ַאְך  ִפינֹות.  ּסְ ּבַ רּו  ּצְ ִהְתּבַ

ְוָקָרא: עֹוֵדד  ֶמֶנָלאֹוס  ֲאַזי  ַאְנִטילֹוכֹוס  ֵלב  ֶאת 
ִנים, ׁשָ ּבְ ָך  ִמּמְ ָצִעיר  ָאָכִאים  ּבָ ִאיׁש  ֵאין  "ַאְנִטילֹוכֹוס, 

570
ֵבד, ַהּכָ ָרב  ּקְ ּבַ אֹו  ְמרּוָצה  ּבִ ְלָך  ֶוה  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִאיׁש  ְוֵאין 

רֹוָיאִנים." ַהּטְ ַאַחד  ם  ּדַ ֶאת  ּפְֹך  ִלׁשְ ַעְרּתָ  ִהְסּתַ ַאְך  לֹו 
ָקִדיָמה.  ַאְנִטילֹוכֹוס  ֶאת  ְמעֹוֵדד  ְוָנסֹוג,  ָאַמר  ְך  ּכָ

ְוֵהִטיל ָדִדים  ַלּצְ יט  ִהּבִ ּורֹות,  ַהּשׁ ֵמֲחִזית  ק  ִזּנֵ ֶזה 
רֹוָיאִנים ַהּטְ ֲאַזי  ָנסֹוגּו  ַהּבֹוֵהק.  ָרְמחֹו  ֶאת 
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575
ְלָכה, ֻהׁשְ ְוא  ָ ַלּשׁ לֹא  זֹו  ַאְך  ַהּמּוֶטֶלת.  ַהֲחִנית  ֵני  ִמּפְ

ָבב, ַהּלֵ ַרם  ֶמָלִניּפֹוס  ְגָעה,  ּפָ ִהיֶקָטאֹון  ֶבן  ּבְ
ֵער. ִהְסּתַ ָרב  ַלּקְ ֶזה  ֵעת  ְטָמה,  ַהּפִ ְלַיד  ָחֵזהּו  ּבְ

ֵעיָניו. ֶאת  ה  ּסָ ּכִ ְוָהאֶֹפל  ַרַעם,  קֹול  ּבְ ט  ֶנְחּבַ ַאְרָצה 
ָהָעט ִיד  ַהּצַ ֶכֶלב  ּכְ מֹותֹו  ּכְ ַאְנִטילֹוכֹוס,  ָעָליו  ָעט 

580
ע ְוִנְפּגָ תֹו  ִחּלָ ִמּמְ ֵמִגיַח  ֶזה  ְלֵעת  עֶֹפר  ַעל 

ָוֵמת. ָלָאֶרץ  ּכֹוֵרַע  ד,  ַצּיָ ל  ׁשֶ ּתֹו  ׁשְ ִמּקַ ֵחץ  ּבְ
ֶמָלִניּפֹוס,  ק,  ִזּנֵ ָעֶליָך  ָהַעז  ַאְנִטילֹוכֹוס  ְך  ּכָ
ֵמֵעיֵני ָבר  ַהּדָ ר  ִנְסּתַ לֹא  ְקָך,  ִנׁשְ ִלְפׁשֹט  א  ּבָ

ָרב. ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ֵאֶליָך  ָחׁש  ְוֶזה  ָהָרם,  ֶהְקטֹור 

585
ר, ֶאְתּגָ ּבָ ָעַמד  לֹא  הּוא  ָזִריז  ּלֹוֵחם  ׁשֶ ֲהַגם  ַאְנִטילֹוכֹוס, 

ִמיָרה ְ ַהּשׁ ְלֵבי  ּכַ ֶאת  ְרָפה  ּטָ ׁשֶ ָרָעה  ֶרא  ּפֶ ת  ַחּיַ ּוְכמֹו 
ְוִהיא ָהֵעֶדר,  ַמר  ִמׁשְ ַעל  ָהעֹוֵמד  ָהרֹוֶעה  ֶאת  אֹו 

ָבִרים, ּגְ ֶחֶבר  ָעֶליָה  ָיקּום  ֶטֶרם  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ִנְמֶלֶטת 
רֹאׁש ּבָ ֶהְקטֹור  ִעם  ְטרֹוָיה  ּוְבֵני  ֶנְסטֹור,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִנְמַלט  ְך  ּכָ

590
ְנָאקֹות.  ְמחֹוְלֵלי  ְקִליִעים  ַרד  ּבְ ה  ֲהֻמּלָ ְסאֹון  ּבִ ּבֹו  ָירּו 

ַהַחִיל, ֵני  ּבְ ֵרָעיו  ין  ּבֵ בֹואֹו  ּבְ ְוָעַמד  ָעַצר  ׁשֶ ַוֲהַגם 
ַעל ָעטּו  טֹוְרִפים  ֲאָריֹות  ַלֲהַקת  מֹו  ּכְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ

ֶזאּוס  ֻקּדֹות  ּפְ ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ד  ִמּיָ ְוֵהֵחּלּו  ִפינֹות  ַהּסְ
ִלּטֹל, ָהַאְרִגיִבים  אֹון  ֶאת  ְלעֹוֵרר,  ּכָֹחם  ֶאת  ַדע  ּיָ ׁשֶ

595
ָלאֹוֵיב. אֹוָתּה  ְוָלֵתת  ה,  ִהּלָ ּתְ ֵמֶהם  ִלְמנַֹע 

ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ַעל  ה  ִהּלָ ּתְ ָלֵתת  ֶזאּוס  ׁש  ּקֵ ּבִ
ה ַהְמַכּלָ ֵאׁש  ּבָ ית  ְלַהּצִ ַיֲעֶלה  ָידֹו  ּבְ ׁשֶ ְמָנת  ַעל 

ִטיס ּתֶ ל  ׁשֶ ִפּלֹוֶתיָה  ּתְ ֶאת  ְוָכְך  ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאת 
ָהֵעצֹות ַרב  ֶזאּוס  ין  ִהְמּתִ ן  ּכֵ ְוַעל  ָלה.  ּכָ ַעד  א  ְלַמּלֵ
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600
ָהבֹות. ּלֶ ּבַ ָהעֹוָלה  ְסִפיָנה  ּבִ ֵעיָניו  ֶיֱחזּו  ר  ֲאׁשֶ ַעד 

ָאחֹור רֹוָיאִנים  ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ֶאת  יג  ַיּסִ ְוָהְלָאה  אן  ִמּכָ
ַיֲעִניק. חֹון  ִנּצָ ת  ִהּלַ ּתְ ָנִאים  ְוַלּדָ ִפינֹות,  ַהּסְ ִמן 

ִלְתקֹף. ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאת  עֹוֵדד  ֶהְקטֹור  ֶאת  ְלִפיָכְך 
ִנְזַקק,  לֹא  ְלִעידּודֹו  ַזֲעמֹו  ֲחַמת  ּבַ ֶהְקטֹור  ַאְך 

605
ַהּפֹוֶרֶצת  ֵרָפה  ַהּשְׂ אֹו  ֲחִניתֹו  ִניף  ַהּמֵ ָאֶרס  מֹו  ּכְ

ָעט. הּוא  ַער,  ַהּיַ ַמֲעֵבה  ּבְ ַחת  ִמְתַלּקַ ָהִרים  ּבֶ
ְלַגּבֹוָתיו ַחת  ּוִמּתַ ָפָתיו,  ׂשְ ַעל  ר  ִנּגַ ָהִריר  ֶקֶצף 

ֵבד, ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ֹוֵעט  ַהּשׁ ַהַחִיל  ן  ּבֶ ֵעיֵני  ּבֹוְרקֹות 
ְלֶטֶלת.  ּוִמּטַ רֹוֶעֶמת  ה  ְסּדָ ַהּקַ ַרּקֹוָתיו  ְוַעל 

610
ין ּוִמּבֵ ָידֹו,  ּבְ ַע  ְמַסּיֵ רֹום  ִמּמָ ַעְצמֹו  ְוֶזאּוס 

ְלַבד. ּבִ לֶהְקטֹור  ה  ִהּלָ ּתְ ַמֲעִניק  ָיסֹות  ַהּגְ ֲהמֹוֵני 
ֶהְקטֹור.  י  ַחּיֵ ִיְהיּו  ְקָצִרים  י  ּכִ ַיַען  בֹוד  ּכָ לֹו  חֹוֵלק 

ִריָאמֹוס,  ּפְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ּגֹוָרלֹו  ִנְגַזר  ָאֶתָנה  ַלס  ּפָ ַיד  ּבְ
ָאִכיֶלס. ל  ׁשֶ טּוָיה  ַהּנְ ְזרֹועֹו  ּבִ מֹותֹו  יֹום  ע  ְוִנְקּבַ

615
אֹותֹו ְלַהְכִריַע  ׁש  ְמַבּקֵ ִהְתּבֹוֵנן,  אֹוֵיב  ּבָ ה  ַעּתָ ַאְך 

ָיָדם. ּבְ ַלח  ֶ ַהּשׁ ּוֵמיַטב  ֵבד  ּכָ ִיס  ַהּגַ ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ
תֹוָכם, ּבְ ִלְפרֹץ  ִהְצִליַח  לֹא  ַזֲעמֹו  ַאף  ַעל  ְואּוָלם 

ֵאיָתן ֶסַלע  מֹו  ּכְ חֹוָמה,  ּכְ ְגּדֹו  ִמּנֶ בּו  ּצְ ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ
עֹוֵמד  לּוַח,  ַהּמָ ם  ַהּיָ ל  ׁשֶ ְלחֹופֹו  ב  ּצָ ַהּנִ

620
ַצד ל  ִמּכָ ָעָליו  ָהָעט  ַער  ַהּסַ ַעׁש  ּגַ מּול  ָגאֹון  ּבְ

ַנְחׁשֹוָליו.  ּבְ ּבֹו  ַההֹוֵלם  ַהּגֹוֶאה  ם  ַלּיָ ֶגד  ּוִמּנֶ
ִנְכְנעּו. ְולֹא  ָהָאָכִאים  ָעְמדּו  רֹוָיאִנים  ַהּטְ מּול  ְך  ּכָ

ֵער, ִהְסּתַ ֲעֵליֶהם  ף,  ֻמּקָ ֶלָהבֹות  אֹור  ּבְ ֶהְקטֹור,  ֲאַזי 
ְמִהיָרה,  ְסִפיָנה  ּבִ ַההֹוֵלם  ַהּקֹוֵצף  ר  ּבָ ׁשְ ּמִ ּכַ מֹותֹו  ּכְ
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625
אֹון ּבֹו  ֵהִפיַח  ֶהָעִבים  ין  ִמּבֵ ָהָעט  ַער  ַהּסַ ׁשֶ

ִפיָנה, ַהּסְ ִסּפּון  ֶאת  ׁשֹוֵטף  ָבן  ַהּלָ ִקְצּפֹו  ּבְ ְוֶזה 
ָמָתם ִנׁשְ ם  ַהּיָ ְויֹוְרֵדי  ָהרּוַח  רֹוֶעֶמת  ְפָרׂש  ּמִ ּבַ
ָסמּוְך. ּבְ ָלֶהם  ָהאֹוֵרב  ֶות  ַהּמָ ַחד  ִמּפַ ּפֹוַרַחת 

ָהָאָכִאים. יסֹות  ּגֵ ל  ׁשֶ ָמָתם  ִנׁשְ ְרָחה  ּפָ ַחד  ִמּפַ ְך  ּכָ

630
ֶרף, ַלּטֶ ֵחר  ַהְמׁשַ ֲאִרי  ּכַ ם  ִקְרּבָ ּבְ ַרץ  ּפָ ֶהְקטֹור  ֲאַזי 

ַדִים. ַהּיָ ַרֲחַבת  ֵפָלה  ְ ּשׁ ּבַ רֹוֶעה  ֵעֶדר  ַעל  ָהָעט 
יַצד ּכֵ יֹוֵדַע  לֹא  ְוָהרֹוֶעה  ְמאֹד  ָהֵעֶדר  דֹול  ּגָ

ְקִרין, ַהּמַ ֶעְדרֹו  ֶאת  ְקטֹל  ִמּלִ ְפֶלֶצת  ַהּמִ ִמן  ִלְמנַֹע 
ֵמֲאחֹוָריו אֹו  ָהֵעֶדר  ִלְפֵני  הּוא  צֹוֵעד  זֹאת  ַחת  ּתַ

635
נֹו, ָקְרּבָ טֹוֵרף  ֶוְך,  ּתָ ּבַ ק  ְמַזּנֵ ָהֲאִרי  ְואּוָלם 

ָהָאָכִאים ִנְמָלִטים  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ ַמְבִריַח.  ָאר  ְ ַהּשׁ ֶאת 
ן ּכֵ ְוַעל  ָאִבינּו,  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ָניו  ִמּפָ ּוְבִחיל  ַרַעד  ּבְ

ִריֶפֶטס ּפֶ הּוא  ִמיֶקִני,  ִאיׁש  ָלַכד,  ֶהְקטֹור  ֵמֶהם  ֶאָחד  ַרק 
ֶאּוִריְסֶתאּוס ם  ׁשֵ ּבְ ׁשֶ ִמי  ֶראּוס,  קֹוּפְ ל  ׁשֶ ָהָאהּוב  נֹו  ּבְ

640
ְלׁשֹונֹו. ּכִ ְלָהִביא  ָנַהג  ְלֶהַרְקֶלס  ֲאדֹונֹו  ַבר  ּדְ ֶאת 

ְסֻגּלֹוָתיו  ָכל  ּבְ ָהעֹוֶלה  נֹוַלד,  ן  ּבֶ ֶהָעלּוב,  ָלָאב  לֹו, 
ָרב. ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ִאם  ין  ּבֵ ְמרּוָצה  ּבִ ִאם  ין  ּבֵ ָאִביו,  ַעל 

ּה, ּלָ ּכֻ ִמיֶקֶנה  ַרֲחֵבי  ּבְ מֹו  ׁשְ ָיָצא  ְלָחְכָמה  ִראׁשֹון 
ִריֶפֶטס. ּפֶ מֹות  ּבְ ֶהְקטֹור  ת  ִהּלַ ּתְ ְמאֹד  ְבָרה  ּגָ ן  ּכֵ ַעל 

645
ְוָלֶסֶגת, ְלָאחֹור  ָלסֹב  ׁש  ְמַבּקֵ ֶזה  עֹוד  ה  ִהּנֵ י  ּכִ

ַעד  לֹו  ַהּיֹוֶרֶדת   – ִנְתַקל  דֹוָלה  ַהּגְ תֹו  ִצּנָ ְקֵצה  ּבִ
ְוַהּקֹוַבע ּבֹו  ּגַ ַעל  ָנַפל  ֵמֲחִנית,  ְלָמֵגן  ַרְגָליו 

ָהָאֶרץ. ַעל  ְוִהְצַטְלֵצל  ל  ְלּגֵ ִהְתּגַ רֹאׁשֹו  ַעל  ֵהֵגן  ׁשֶ
ְלִצּדֹו, ָעַמד  ֵאָליו,  ָרץ  ְוֵתֶכף  ֶהְקטֹור  אֹותֹו  ָרָאה 
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650
ְלֵעיֵני אֹותֹו  ָהַרג  ָחֵזהּו,  ּבְ ָנַעץ  ָהרַֹמח  ֶאת 

ְלֵעֶזר לֹו  ִלְהיֹות  ַאְך  ַאב  ּדָ ם  ּבָ ּלִ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ֵרָעיו 
ִנְבֲהלּו. ָהָרם  ֵמֶהְקטֹור  י  ּכִ ַיַען  ָיָדם,  ּבְ ָעָלה  לֹא 

ִנְגְררּו, ה  ִחּלָ ּתְ ׁשֶ ֵמֶהן  ִפינֹות,  ַהּסְ ֶאל  ָנסֹוגּו 
רֹוָיאִנים ַהּטְ ָסֲערּו  אּוָלם  ִראׁשֹוָנה,  ׁשּוָרה  ּבְ ָהעֹוְמדֹות 

655
ֲחִזית ּבַ ִפינֹות  ַהּסְ ּוַרת  ִמּשׁ ָהַאְרִגיִבים  ֶנֶהְדפּו  ֲעֵליֶהן, 

ֵתף, ּכָ ֶאל  ֵתף  ּכָ רּו  ּצְ ִהְתּבַ ֲאָהל  ַהּמַ ּוְבֶפַתח 
זֹאת ָמַנע  י  ּכִ ֲחֶנה  ַהּמַ ַרֲחֵבי  ּבְ ִאיׁש  ִאיׁש  ָנסּו  ְולֹא 

ָזַעק,  ֵרֵעהּו  ֶאל  ִאיׁש  ַאְך  ַחד.  ְוַהּפַ לֹון  ַהּקָ ֵמֶהם 
ָהָאָכִאים, ֵמֵגן  ֶנְסטֹור  הּוא  ֶרְנָיה,  ּגֶ ִאיׁש  ם  ּוְברֹאׁשָ

660
ָאִביו: ם  ׁשֵ ּבְ אֹותֹו  יַע  ּבִ ַמׁשְ ַחִיל  ן  ּבֶ ל  ּכָ ְפֵני  ּבִ ן  ִהְתַחּנֵ

ֶכם,  ִלּבְ ּבְ ה  ִלּמָ ַהּכְ ְוָתקּום  ֵמֵרַעי,  ָבִרים,  ּגְ "ֱהיּו 
ִלּבֹו  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ ְוִיְזּכֹר  ֵרֵעהּו,  מּול  ִאיׁש  ּובֹׁשּו 

ַהּטֹוִבים, הֹוָריו  ֶאת  ִקְנָינֹו,  ְיָלָדיו,  ּתֹו,  ִאׁשְ ֶאת 
ָבר. ּכְ ֶזה  ֵמתּו  א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ְוָהֵאם  ָהָאב  ים  ַחּיִ ּבַ עֹוד  ִאם 

665
ֱאמּוִנים בּוַעת  ׁשְ ּבִ ֶאְתֶכם  ֲאִני  יַע  ּבִ ַמׁשְ ָמם  ׁשְ ּבִ

ַנְפׁשֹו." ַעל  ְוָנס  ִנְבָהל  לֹא  ַיֲעמֹד,  ֵאיָתן  ֶאָחד  ל  ּכָ
ֵהִפיַח, עֹז  ם  ּוְבִלּבָ רּוָחם  ֶאת  ְועֹוֵדד  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ֵהִסיָרה, ַצח  ַהּנֶ אֶֹפל  ֶאת  ֵמֵעיֵניֶהם  ְוָאֶתָנה 
ָדִדים, ַהּצְ ֵני  ְ ִמּשׁ ָיסֹות  ַהּגְ ְטפּו  ִנׁשְ ְיָקרֹות  ּוְבאֹור 

670
ֵבד. ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ִמן  ִאם  ֵעיֵניֶהם  אּו  ָנׂשְ ִפינֹות  ַהּסְ ִמן  ִאם 

ֵמֵרָעיו,  ְוֶאת  ֵהם  ָראּו  קֹולֹו  ּבְ ָהרֹוֵעם  ֶהְקטֹור  ֶאת 
ָהִעּמּות ְלִזיַרת  ִמחּוץ  ָעְמדּו  עֶֹרף  ּבָ ִאם  ין  ּבֵ

ִמְלָחָמה. ָעְרכּו  ּלֹות  ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ִאם  ּוֵבין 
ֵמָאחֹור, ָהֲעִמיָדה  ִמן  ָהָרם  ָאַיאס  ֶנֶפׁש  ָסְלָדה 
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675
ם. ַנְפׁשָ ֶאת  ָרב  ַהּקְ ִמן  טּו  ִמּלְ ים  ַרּבִ ָאָכִאים  ם  ְלׁשָ
ִפינֹות, ַהּסְ ִסּפּוֵני  ֵני  ּפְ ַעל  ְך  ִהּלֵ הּוא  ָרָחב  ַצַעד  ּבְ
ָים,  ֵלב  ּבְ ְלִעּמּות  ַהּנֹוָעד  דֹול  ּגָ מֹוט  ָיָדיו  ּבְ נֹוֵטל 
ַאּמֹות.  ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ ְוָאְרּכֹו  ר  ְמֻחּבָ ְכִליבֹות  ּבִ

סּוִסים, ַעל  ְרִכיָבה  ּבִ ָהָאמּון  ָרׁש  ּפָ ּכַ ּוְכמֹותֹו 

680
דֹול, ַהּגָ ֵמֶעְדרֹו  ִכים  ַרּמָ ָעה  ַאְרּבָ ַחר  ּבָ ׁשֶ יָון  ּכֵ

דֹוָלה ַהּגְ ָהִעיר  ֶאל  ׁשֹוֵעט  ְרּכֹו,  ּדַ ֶאת  ה  עֹוׂשֶ יׁשֹור  ּמִ ּבַ
ֵעיֵניֶהם, ֶאת  ּבֹו  נֹוְתִנים  ים  ַרּבִ ֶלְך,  ַהּמֶ ֶרְך  ּדֶ ְלַצד 

ַהר, ִמּדַ ָחֵדל  לֹא  ְוהּוא  ִנְפָעִמים,  ָברֹות  ּגְ אֹו  ָבִרים  ּגְ
ק. ְמַזּנֵ ְך  ַרּמָ ֶאל  ְך  ַרּמָ ל  ׁשֶ ּבֹו  ִמּגַ סּוָסיו,  ֶאת  ַמְחִליף 

685
ג ְמַדּלֵ ּלֹות  ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ְלִסּפּון  ּפּון  ִמּסִ ָאַיאס  ְך  ּכָ

ַמִים ָ ַהּשׁ ְמרֹום  ֶאל  ַהּנֹוֵסק  ּוְבקֹולֹו  ֲעָנק,  ַצַעד  ּבְ
ָנִאים ַהּדָ יסֹות  ּגֵ ֶאת  ְמעֹוֵרר  ְוׁשֹוֵאג,  ָחֵדל  לֹא 

מּולֹו  ְוֶהְקטֹור  ַמֲחָנם,  ְוַעל  ְלָהֵגן  ִפינֹות  ַהּסְ ַעל 
ְריֹון. ִ ַהּשׁ י  חֹוְבׁשֵ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֲהמֹון  ין  ּבֵ קֹט  ִיׁשְ לֹא 

690
ִצּפֹוִרים ַלֲהַקת  ַעל  ָהָעט  ר  ֶנׁשֶ ּכְ מֹוהּו  ּכָ י  ּכִ

 – ְוִלְבלַֹע  ִלְזלֹל  ַנַחל  ַפת  ִלׂשְ ָהמֹון  ּבֶ ַהּנֹוֲהרֹות 
– ר  ּבַ ַוֲאָוֵזי  ֲעגּוִרים  אר,  ַצּוָ י  ֲאֻרּכֵ ְרּבּוִרים  ּבַ

ִפיָנה  ַהּסְ ַחְרטֹום  ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ ס,  ְמַפּלֵ ְרּכֹו  ּדַ ֶהְקטֹור  ְך  ּכָ
טּוָיה ַהּנְ ְזרֹועֹו  אֹון  ּבְ ְוֶזאּוס  ֵער,  ִמְסּתַ חָֹרה  ְ ַהּשׁ

695
יו.  ֲאָנׁשָ ֵלב  ּבְ ֵמִפיַח  עֹז  ֵמָאחֹור,  ָידֹו  ּבְ ַע  ְמַסּיֵ

ַח, ִמְתַלּקֵ ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ָהַאְכָזר,  ָהִעּמּות  חֹוֵזר  ׁשּוב 
ַהַחִיל ֵני  ּבְ ָרב  ַהּקְ ֶצף  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ׁשֶ אֹוֵמר  ְוָהִייָת 

צּוַע. ּפָ אֹו  ׁש  ֻמּתָ ֶבר  ּגֶ ֶהם  ּבָ ֵאין  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ַהּקֹוְטִלים 
ָהָאָכִאים לֹוֲחֵמי  ָיסֹות:  ַהּגְ ם  ַנְפׁשָ ּבְ ּמּו  ּדִ ְוָכְך 
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ספר ט״ו

700
ם, ּלָ ּכֻ ְוָימּותּו  ָמנֹוס  ֶבר  ֶ ִמּשׁ ֵאין  ׁשּוב  י  ּכִ טּוִחים  ּבְ

ְמַפֶעֶמת  ְקָוה  ַהּתִ ְטרֹוָיאִני  ל  ּכָ ֵלב  ּבְ ׁשֶ עֹוד  ּבְ
ָהָאָכִאים. ֵני  ּבְ ִעם  ַיַחד  ּבְ ית  ְלַהּצִ ִפינֹות  ַהּסְ ֶאת 

ְוֶהְקטֹור  ָדִדים.  ַהּצְ ָלֲחמּו  ֵאּלּו  מֹו  ּכְ ׁשֶ ים  ְרַעּפִ ׂשַ ּבְ
ֶנֱאַחז, ְמִהיָרה  ְסִפיָנה  ל  ׁשֶ ְרָכַתִים  ַהּיַ דֶֹפן  ּבְ

705
רֹוֶטִסיָלאֹוס ּפְ ֶאת  ָעָבר  ּבֶ ר  ֲאׁשֶ ּוְמפֶֹאֶרת  דֹוָלה  ּגְ

ַלּמֹוֶלֶדת. אֹותֹו  יָבה  ֵהׁשִ לֹא  ַאְך  ְטרֹוָיה,  ֶאל  יָטה  ֵהׁשִ
ָלֲחמּו ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ֵבד,  ּכָ ְקָרב  ׁש  ִנּטַ ִביָבּה  ִמּסְ

ֵרֵעהּו,  ֶאת  ִאיׁש  ִפים  ּסְ ְמׁשַ רֹוָיאִנים,  ְוַהּטְ ָהָאָכִאים 
ת, ׁשֶ ַהּקֶ ִמן  ר  ּגָ ַהְמׁשֻ ּוַבֵחץ  ָמֲאסּו  ָלְך  ֻמׁשְ רַֹמח  ּבְ י  ּכִ

710
ְוֶרַצח,  ַזַעם  ֲחַמת  ּבַ ָלֲחמּו  ֶזה  מּול  ֶזה  ן  ּכֵ ְוַעל 

דֹוָלה  ּגְ ֶחֶרב  ּבְ ֵכיָלף,  ּבְ ָחז,  ׁשְ ַהּמֻ ְרֶזן  ּגַ ּבַ ּכֹוְרִתים 
מּוָטלֹות ְספֹר  ְלֵאין  ֲחָרבֹות  ַלַהב.  פּוֵלי  ּכְ ּוְבמֹוטֹות 

ְרצּוָעה. חֹרֹות  ּוׁשְ ַקת  ְבדֹות  ּכִ ָהָאֶרץ  ַעל  ָהיּו 
ִהְבִהיקּו ׁשֶ ּוֵמֶהן  לֹוֲחִמים  ִמיֵדי  ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ֵמֶהן 

715
ֶהְקטֹור  ֲאָבל  ם.  ִמּדָ ִחיָרה  ִהׁשְ ְוָהָאֶרץ  ְתֵפיֶהם,  ּכִ ַעל 

ִאם י  ּכִ יַח,  ִהּנִ לֹא  ָדיו  ִמּיָ ְרָכַתִים  ַהּיַ ּדֶֹפן  ֶאת 
ָזַעק: רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְוֶאל  ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ַהּקֹוָרה  ָלַפת 

ֶזאּוס  י  ּכִ ַיַען  ַזֲעקּו,  ֶאָחד  ּוְכִאיׁש  ֵאׁש  ִלי  "ָהִביאּו 
ִנְתּפֹס ּבֹו  ִמים,  ַהּיָ ל  ּכָ ַעל  ֶהָעִדיף  יֹום  ָלנּו  ָנַתן 

720
ָהֵאִלים ִלְרצֹון  ְסִתיָרה  ּבִ ִהְפִליגּו  ׁשֶ ִפינֹות  ַהּסְ ֶאת 

יֹוֲעֵצינּו ֵלב  מֶֹרְך  ִגין  ּבְ יזּו  ִהּקִ ֵמנּו  ּדָ ְוֶאת 
ָהעֹוְגנֹות, ִפינֹות  ַהּסְ ֶאת  ִלְתקֹף  ִלי  ָלֵתת  ְרבּו  ּסֵ ׁשֶ

י. ִעּמִ ַהַחִיל  ְוֶאת  ֶהֶרף  ְללֹא  אֹוִתי  בּו  ִעּכְ
נּו ַדְרּכֵ ּבְ ה  ִחּלָ ּתְ ָעַמד  ׁשֶ ָהְראּות  ַמְרִחיק  ֶזאּוס  ַאְך 

Book ב ךרכל.indb   655 08/10/2015   14:04:28



איליאדה – כרך ב'
656

725
ֵמִפיַח." נּו  ִלּבֵ ּבְ ְועֹז  ָיֵדנּו  ּבְ ה  ַעּתָ ַע  ְמַסּיֵ

יר. ִהְגּבִ ִיס  ַהּגַ ּכֹחֹו  ֶאת  ָהַאְרִגיִבים  ּומּול  ר  ּבֵ ּדִ
ָהאֹוֵיב, ְקִליֵעי  ְמַטר  מּול  ּכֹחֹו  ׁש  ּתַ ר  ֲאׁשֶ ְוָאַיאס 

ּפּון ַהּסִ ּוִמן  ָנסֹוג  יָעה,  ִהּגִ ָעתֹו  ׁשְ י  ּכִ טּוַח  ּבָ
ַאּמֹות.  ַבע  ׁשֶ ן  ּבֶ ְמׁשֹוִטים  ַסְפַסל  ַעל  ב  ְוִנּצַ ָיַרד, 

730
ֶהֶרף ְללֹא  הֹוֵלם  ָידֹו,  ּבְ ְוַהּמֹוט  ין  ְוִהְמּתִ ָעַמד  ם  ׁשָ

ִליְך. ְלַהׁשְ ִפיָנה  ּסְ ּבַ ֶלָהָבה  ים  ׁשִ ְתַעּקְ ַהּמִ רֹוָיאִנים  ּטְ ּבַ
ָדָנִאים: ּבַ ְוָדַחק  ַאג  ׁשָ ָהרֹוֵעם  ּוְבקֹולֹו  ָלַחם 

ָהָרם, ָאֶרס  מֹוִקיֵרי  ָנִאים,  ַהּדָ ֵמֵרַעי  ַחִיל,  ֵני  "ּבְ
ה. ָהַרּבָ ַזַעְמֶכם  ֲחַמת  ֶאת  ְוִזְכרּו  ָבִרים  ּגְ ָנא  ֱהיּו 

735
ְלֶעְזֵרנּו, ָלבֹוא  ֲאֵחִרים  עֹוְמִדים  י  ּכִ ה  ְנַדּמֶ ַהִאם 

ֶות? ִמּמָ אֹוָתנּו  יַע  ּתֹוׁשִ ׁשֶ חֹוָמה  ָלנּו  י  ּכִ אֹו 
ִמּתֹוָכּה ֶרת,  ְמֻבּצֶ ְצִריִחים  ּבִ ְסמּוָכה  ִעיר  ֵאין  ָלנּו 

ְלכֵֹחנּו. כֹחֹו  ּבְ קּול  ָ ַהּשׁ ָלאֹוֵיב  ִמְלָחָמה  יב  ְלָהׁשִ
ים ַהֲחמּוׁשִ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ מּול  ב  ִנְתַיּצֵ יׁשֹור  ּמִ ּבַ י  ּכִ

740
ַהְרֵחק. ֵמַאְרֵצנּו  ם,  ַהּיָ ֶאל  ַגב  ּבְ רֹאׁש,  ַעד  ֶרֶגל  ף  ִמּכַ

ָרב." ַהּקְ ֵמרּוַח  ה  ַנְרּפֶ ל  ּבַ ן  ּכֵ ַעל  ָיֵדינּו,  ּבְ ַהְיׁשּוָעה 
ַהֲחִנית ּוְבָידֹו  ק  ִזּנֵ ַזֲעמֹו  ּוַבֲחַמת  ר  ּבֵ ּדִ

ְסִפינֹות ּבִ ׁשּו  ּקְ ּבִ ׁשֶ ִמי  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ לֹוֲחֵמי  ַעל 
ֶהְקטֹור. ֵלב  ֶאת  ְלׁשֹוֵבב  ּוְבָכְך  ית  ְלַהּצִ ֵאׁש  ַהּקַֹער 

745
ָהָארְֹך, ּמֹוט  ּבַ א  ַהּבָ ֶאת  ּדֹוֵקר  ָאַיאס,  ָלֶהם  ָאַרב 

ִפינֹות. ַהּסְ ֲחִזית  ּבַ ַצע  ּפָ ה  ַעּתָ ַעד  ֶהם  ּבָ ֵריָסר  ּתְ ְך  ּכָ

��
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ט״ז ספר 

פטרוקלוס עלילות 
קרב בשדה 

המביסים  הטרויאנים  מול  הקרב  אל  אותו  לשלוח  מאכילס  מבקש  פטרוקלוס 
את  שובר  תנאים  הקטור  מתנה  אולם  משתכנע  מחנהו  אכילס  את 
פטרוקלוס  את  אכילס  שולח  באש  עתה  ספינה  ומעלה  איאס  של  רומחו 
את  עורך  האויב  אכילס  את  להטעות  במגמה  שלו  בנשקו  חמוש  לקרב 
אל  חובר  לזאוס  פטרוקלוס  תפילה  נושא  המירמידונים  אכילס  גיסות 
הליקים  את  מעודד  הספינות  סרפדון  מן  הטרויאנים  את  והודף  הלוחמים 
פצעי  את  מרפא  מידו  אפולו  ונופל  בפטרוקלוס  נלחם  לקרב  סרפדון 
נהדפים  סרפדון  הטרויאנים  של  גופתו  מעל  המתלקח  גלאוקוס  הקרב 

פטרוקלוס את  הורג  טרויה  הקטור  אל 
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ָיסֹות, ַהּגְ ֶזה  מּול  ֶזה  ָלֲחמּו  ׁשֹוִטים  ַהּמְ ְסִפינֹות  ְלַצד 
ים, ָהַעּמִ רֹוֵעה  ָאִכיֶלס  ֶאל  א  ּבָ ֲאַזי  ְטרֹוְקלֹוס  ּוּפַ

ַהַחּמֹות ְמעֹוָתיו  ּדִ ְוָזְלגּו  ַח  ִמְתַיּפֵ ְלִצּדֹו  ָעַמד 
ָלִעים.  ַהּסְ מֹוְרדֹות  ּבְ קֹוֵדר  ַהּקֹוֵלַח  ַמְעָין  ֵמי  ּכְ

5
ְלַמְרֵאהּו, ִנְכַמר  ָהֶרֶגל,  ַקל  ָהֱאלִֹהי,  ָאִכיֶלס  ֵלב 
ָנַפִים:  ּכְ ַעל  ִמּלֹוָתיו  ָלֶעֶלם  לֹו  ר  ּגֵ ׁשִ ָרם  קֹול  ּבְ

ְוֻאְמֶלֶלת, ה  ַרּכָ ה  ַיְלּדָ מֹו  ּכְ ה  ְבּכֶ ּתִ ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ה,  ּזֶ ַמה  "ַעל 
ָיֶדיָה, ַעל  אֹוָתּה  א  ּשָׂ ּתִ ּזֹו  ׁשֶ ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ָהֵאם  ִמן 
ִליָמָתּה ּגְ ֶאל  ִנְצֶמֶדת  זֹו  ָהֵאם,  ְמַמֶהֶרת  ּוְבעֹוד 

10
ֶנת.  ּוִמְתַחּנֶ חֹוֶזֶרת  ֶדַמע  ּבְ טּופֹות  ׁשְ ּוְבֵעיַנִים 

טּופֹות. ׁשְ ֶדַמע  ּבְ ֵעיֶניָך  ה,  ַאּתָ ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ מֹוָה,  ּכָ
ְוִלי? יְרִמידֹוִנים  ַלּמִ ָרן  ְלַבּשְׂ ׂשֹורֹות  ּבְ ִפיָך  ּבְ ַהִאם 

ְלָאְזֶניָך? ֲחָדׁשֹות  יעּו  ִהּגִ ִמְפִתיָאה  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
ים, ַחּיִ ּבַ עֹוד  ַאְקטֹור,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִלי,  ֶנֱאַמר  ְך  ּכָ ֶמנֹוְיְטיֹוס, 

15
יְרִמידֹוִנים. ַהּמִ ין  ּבֵ ַחי  עֹוד  ָאָיקֹוס  ן  ּבֶ ֶלאּוס  ּפֶ ּוְכמֹותֹו 

רּוֵחנּו.  ֶאת  ַמֲעִכיר  ָבר  ַהּדָ ָהָיה  ֵמֶהם  ִמי  ֵמת  לּו 
ָהַאְרִגיִבים  ַחְלֵלי  ַעל  ְמקֹוֵנן  ה  ַאּתָ א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

ִפינֹות? ַהּסְ ְלַצד  ְיִהירּוָתם  ְמִחיר  ֶאת  ִמים  ּלְ ַהְמׁשַ
ֵנַדע." ֵנינּו  ׁשְ ְוָכְך  ר  ּבֵ ּדַ ָך,  ִלּבְ ּבְ ָבר  ּדָ יר  ְסּתִ ּתַ ֵאל 

20
ְוָעִניָת: ָהרֹוֵכב,  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ  , ֶנֱאַנְחּתָ ָקׁשֹות  ֲאַזי 

ֱהָדר, ַהּנֶ ָאִכיֶלס  ָהָאָכִאים,  ִראׁשֹון  ֶלאּוס  ּפֶ ן  "ּבֶ
ָהָאָכִאים.  רֹאׁש  ַעל  ְרָענּות  ּפֻ ָיְרָדה  י  ּכִ ָך,  ַאּפְ ּבְ ָנא  ַאל 

ַהַחִיל, ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ָיסֹות,  ַהּגְ ּבֹוֵרי  ּגִ ה  ִהּנֵ
ֵחץ. ּבַ אֹו  ֲחִנית  ּבַ צּוִעים  ּפְ רֹוְבִצים  ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ין  ּבֵ
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25
ִטיֶדאּוס,  ן  ּבֶ ָהאֹון  ַרב  יֹוֶמֶדס  ּדְ ֶאת  ַצע  ּפָ ת  ׁשֶ ִמּקֶ ֵחץ 
ָאָגֶמְמנֹון, ַהֲחִנית,  ִגּבֹור  ם  ּגַ מֹוט,  ּבְ אֹוִדיֶסאּוס  ִנְפַצע 

ם ֻכּלָ ּבְ ָהַעז.  ילֹוס  ֵאיִריּפִ ֶיֶרְך  ֶאת  ַהֵחץ  חֹד  ָקַרע 
ְמִסירּות,  ּבִ ִלים  ְמַטּפְ ְלָמזֹור  ְמָכא  ַהַסּ ֵני  ּבְ ִאים  ַהְמַרּפְ

. נֹוַתְרּתָ עֶֹרף  ה  ְקׁשֵ ָאִכיֶלס,  ה,  ַאּתָ ַרק  ֲארּוָכה.  ַמֲעִלים 

30
ָך! ּלְ ׁשֶ ֶזה  מֹו  ּכְ ַזַעם  י  ִלּבִ ּבְ א  ֶאּשָׂ ַעם  ּפַ ִאם  ִלי  ֲאבֹוי 

ָעְלָך, ּפָ ַעל  ְלָך  יֹוֶדה  ֶהָעִתיד  דֹורֹות  ּבְ ִמי  ְוִכי 
ָהָאסֹון? ת  ֵמֶחְרּפַ ְלָהֵגן  ָך  ַעּמְ ַעל  ֵצא  ּתֵ לֹא  ִאם 

ָאִביָך ֶלאּוס  ּפֶ ָהָיה  לֹא  ַרֲחִמים,  ֲחַסר  ֵלב  ה  ְקׁשֵ הֹו, 
נֹוַצְרּתָ  ָהָאפֹר  ם  ַהּיָ ִמן  ָהְיָתה.  לֹא  ָך  ִאּמְ ְוֶתִטיס 

35
נּו. ֵמִאּתָ ָך  ִלּבְ ָרַחק  ן  ּכֵ וַעל  ִמּצּוק,  ְוִנְבֵראָת 

ְלָך, ַרק  ַהְידּוָעה  ֵזָרה  ִמּגְ ׁש  ַבּקֵ ּתְ ָלנּוס  ִאם  ַאְך 
ֶזאּוס, י  ִמּפִ ְלָך  ָרה  ִסּפְ ֶדת  ְכּבֶ ַהּנִ ָך  ִאּמְ אֹוָתּה 
ח ַהּנַ יְרִמידֹוִנים  ְוַלּמִ ְלָפחֹות  אֹוִתי  ַלח  ׁשְ ֲאַזי 

ָנִאים. ַלּדָ ְקָוה  ּתִ ל  ׁשֶ אֹור  ְוֶאְהֶיה  ַאֲחַרי,  ָלבֹוא 

40
ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ֵצאִתי  ּבְ ֵתַפי  ּכְ ַעל  ְקָך  ִנׁשְ ַלְחּגֹר  ִלי  ַהב 

ה ַאּתָ הּוא  ֲאִני  י  ּכִ ַלְחׁשֹב  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִיְטעּו  אּוַלי 
ָהָאָכִאים, ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ רּוָחם  ְוָתׁשּוב  ָאחֹור,  ְוִיּסֹוגּו 

ֵחם. ְלִהּלָ ַיְחְזרּו  ָצָרה  ַהּקְ נּוָחה  ַהּמְ ץ  ּוִמּקֵ
ׁש  ּתָ ַהּמֻ ָהאֹוֵיב  ֶאת  ָיַגְענּו,  ֶרם  ּטֶ ׁשֶ ְוָאנּו, 

45
ִעירֹו." ֶאל  ִפינֹות  ַהּסְ ּוִמן  ֲחֶנה  ַהּמַ ִמן  ְנָגֵרׁש 

ִמימּותֹו ּתְ רֹב  ּבְ י  ּכִ ָיַדע  ְולֹא  ׁש  ּפֵ ַהּטִ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ׁש. ְמַבּקֵ ְליֹונֹו  ּכִ ְוֶאת  הּוא  ן  ִמְתַחּנֵ נֹו  ֻחְרּבָ ַעל 
יב: ְוֵהׁשִ ְכבֹודֹו  ּבִ ע  ִנְפּגַ ָהַרְגַלִים,  ַקל  ְוָאִכיֶלס 

? ָאַמְרּתָ ה  ּזֶ ַמה  ְוִכי  ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ "ָהּה, 
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50
ָבר ּדָ ל  ּכָ ְוֵאין  ִלי,  ַהְידּוָעה  י  ִלּבִ ּבְ ְנבּוָאה  ל  ּכָ ֵאין 

ֶזאּוס. י  ִמּפִ א  ּבָ ר  ַוֲאׁשֶ בּוָדה  ַהּכְ י  ִאּמִ ִלי  ָרה  ּפְ ּסִ ׁשֶ
ְוִנְמֶהֶרת ָמָרה  ָבה  ַמְחׁשָ י  ִלּבִ ּבְ ֲחקּוָקה  ְואּוָלם 

ְוָגַזל ֶעְרּכֹו  ּכְ ִאיׁש  ל  ׁשֶ ָניו  ּפָ ֶאת  ין  ִהְלּבִ ׁשֶ ֶאָחד  ַעל 
ֶבר. ַהּגֶ ל  ׁשֶ ַסְמכּותֹו  ֵמֲחַמת  בֹוד  ּכָ ל  ׁשֶ ת  ַמּתָ ּנּו  ִמּמֶ

55
ֶהֶרף. ְללֹא  י  ַנְפׁשִ ֶאת  ַהּטֹוֶרֶדת  ָיגֹון  ֶבת  ַמְחׁשֶ זֹו 

ָהָאָכִאים ד  ִמּיַ ָזִכיִתי  ּה  ּבָ  – ִלְכבֹוִדי  ת  ַמּתָ  – ָהַעְלָמה 
ֶרת.  ְמֻבּצֶ חֹוָמה  ִעיר  י  ּתִ ַבׁשְ ּכָ רַֹמח  ּבָ ׁשֶ ְלַאַחר 

ָהָרם  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ֲעָרה  ַהּנַ ֶאת  ֲאַזי 
ֶנֶפׁש. ֲעלּוב  ָפל,  ׁשָ ד  ַנּוָ ָהִייִתי  מֹו  ּכְ ַזל,  ּגָ י  ּנִ ִמּמֶ

60
ָעָבר.  ּבֶ ָהָיה  ֶ ׁשּ ַמה  ֶאת  יַח  ְלַהּנִ מּוָטב  זֹאת  ִעם 

ָלַעד, ַעס  ַהּכַ ֶאת  י  ִלּבִ ּבְ ַח  ְלַטּפֵ ׁשֹוֵקל  י  ֵאיֶנּנִ
ַזֲעִמי  ֲחַמת  ֶאת  ְך  ּכֵ ֲאׁשַ ּלֹא  ׁשֶ י  ָאַמְרּתִ ַאְך 

ְסִפינֹוַתי. ֶאל  יַע  ּגִ ּתַ ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבֹו  ַהּיֹום  ַעד 
ִלְכֵתֶפיָך ַוֲחבֹׁש  טֹל  ֶהָהדּור  ִקי  ִנׁשְ ֶאת  ן  ּכֵ ְוַעל 

65
ָרב. ַהּקְ ֱאֵלי  ים  ׂשִ ַהּשָׂ יְרִמידֹוִנים  ַהּמִ רֹאׁש  ּבְ ְוֵצא 
רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֵמִעם  חֹר  ָ ַהּשׁ ֶהָעָנן  ַיֲעֶלה  ִאם  זֹאת 
 – ָהַאְרִגיִבים  ְוֵיָהְדפּו  ִיְפׁשֹט,  ְסִפינֹוֵתינּו  ּוֵבין 

ַהחֹוף,  ֶאל  ם  ְוַגּבָ ָצָרה  ֶאֶרץ  ְבַרת  ּכִ ַעל  ֶנֱאָבִקים 
ְועֹז אֶֹמץ  ּבְ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ֲעֵליֶהם  ֲעִרים  ּוִמְסּתַ

70
ַהּזֹוֶהֶרת. ִתי  ַקְסּדָ ֵני  ּפְ ֶאת  רֹוב  ִמּקָ ָראּו  ֶטֶרם  י  ּכִ

ָהר. ַהּנָ ֲערּוץ  ֶאת  ים  ּגֹוְדׁשִ ֵמֵתיֶהם  ָהיּו  ָראּוָה  לּו 

ָהָרם. ָאָגֶמְמנֹון  ָראּוי  ּכָ בֹוד  ּכָ י  ּבִ ָנַהג  לּו  זֹאת  ל  ּכָ
ָהַאְרִגיִבים,  ה  ַעּתָ ִנְלָחִמים  ָאֳהֵליֶהם  ַעל  ְואּוָלם 

ִטיֶדאּוס, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָהרֹוֶעֶמת  ֲחִניתֹו  ֵמִניף  לֹא  ְוׁשּוב 
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75
ָנִאים. ַהּדָ יסֹות  ּגֵ ֶאת  ן  ֵמֻחְרּבָ יל  ְלַהּצִ ֵדי  ּכְ יֹוֶמֶדס,  ּדְ

י ַמְעּתִ ׁשָ לֹא  י  ַנְפׁשִ נּוא  ׂשְ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ קֹולֹו  ֶאת  ְוַגם 
ָבִרים ַהּגְ קֹוֵטל  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ קֹולֹו  ַרַעם  ְוַרק  זֹוֵעק, 

רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֵחיל  ֶאת  ְמעֹוֵדד  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ָאְזַני,  ּבְ ָעָלה 
ֵמִביס. ָהָאָכִאים  ְוֶאת  יׁשֹור  ּמִ ּבַ ה  ַעּתָ ָבר  ּכְ ֹוֵלט  ַהּשׁ

80
ֵ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 ְואּוַלם 
ה ּוְתִהּלָ ַבח  ׁשֶ ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ ְמָנת  ַעל  זֹאת  ְוָכל 

85
ֶאת  ִלי  יבּו  ָיׁשִ ְלַמַען  ם  ּלָ ּכֻ ָנִאים  ַהּדָ ֵעיֵני  ּבְ

ת. ַמּתָ ַפע  ׁשֶ ָעֶליָה  ְויֹוִסיפּו  אָוה  ַהּנָ ָהַעְלָמה 
ד. ִמּיָ ׁשּוב  אֹוָתם,  ֲהדֹף  ּתַ ִפינֹות  ַהּסְ ן  ּמִ ׁשֶ ְלַאַחר 

ֶהָרה, ל  ׁשֶ ְרִעים  ַהּמַ ֲעָלּה  ּבַ ְתָך  ִהּלָ ּתְ ֶאת  ן  ִיּתֵ עֹוד 
ְקָרב.  ֱאֵלי  ים  ׂשִ ַהּשָׂ ְטרֹוָיה  ְבֵני  ּבִ ֵחם  ּלָ ּתִ ַאל  ַאְך 

90
ְגזֹל. ּתִ ֵהן  ִתי  ִהּלָ ּתְ ֶאת  ֵחם,  ּלָ ּתִ ְלָעַדי  ּבִ ִאם  י  ּכִ

ִלְגּבֹר,  ָעֶליָך  ַעם  ְוַלּזַ ֲאָוה  ַלּגַ יַח  ּנִ ּתַ ַאל 
ִאיְליֹון. ֶאל  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ְוִלְפרֹץ  ִלְקטֹל  רֹוָיאִנים  ּוַבּטְ
ָהאֹוִליְמּפּוס  ׁשֹוְכֵני  ין  ִמּבֵ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  ן  ּפֶ

ִנְלָחם. רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְלַצד  ָאּפֹולֹו  ְך  ּכָ ְמָך.  ּדָ ֶאת  ּפְֹך  ִיׁשְ

95
ַהִחּלּוץ  ׂשֹוַרת  ּבְ ֶאת  ִביא  ּתָ ִפינֹות  ַהּסְ ֶאל  ׁשֶ ֶכף  ּתֵ ן  ּכַ ַעל 

יׁשֹור. ּמִ ּבַ ֵחם  ְלִהּלָ ח  ַהּנַ ֶתר  ְוַלּיֶ ד,  ִמּיָ ׁשּוב 
ר ֶאְפׁשָ לּו  ָאּפֹולֹו,  ּופֹוְיּבֹוס  ָאֶתָנה  ָהָאב,  ֶזאּוס 

ִמּמֹותֹו, ֵלט  ִיּמָ לֹא  ִאיׁש  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ין  ּבֵ ּמִ ׁשֶ ָהָיה 
י, ּנִ ּוִמּמֶ ָך  ִמּמְ חּוץ  רֹד  ִיׂשְ לֹא  ָהַאְרִגיִבים  ין  ִמּבֵ ְוִאיׁש 
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100
ַנְחִריב..." ְטרֹוָיה  ל  ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ חֹוָמָתּה  ֶאת  ֵנינּו  ׁשְ ְוַרק 

ְוָאַיאס ָבר,  ּדָ ּבַ ִנים  ּדָ ֵרֵעהּו  ִעם  ִאיׁש  ַנִים  ְ ַהּשׁ עֹוד 
ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ ִליִעים.  ַהּקְ ְבַרד  ּבִ ַלֲעמֹד  ׁשּוב  ָהָיה  ָיכֹול  לֹא 

ְטרֹוָיה  ּוְבֵני  ם,  ִהְתַקּיֵ ְלָאחֹור  יגֹו  ְלַהּסִ ֶזאּוס  ְרצֹון 
ַהּבֹוֶהֶקת תֹו  ְוַקְסּדָ ֵהִטילּו,  ּבֹו  ֲחִניתֹות  ִאים  ַהּגֵ

105
ים  ַהִחּצִ ְמַצְמֵרר,  קֹול  ּבְ ַרּקֹוָתיו  ַעל  ה  יׁשָ ִהּקִ

ִנְלֲאָתה ָמאִלית  ַהּשְׂ ּוְכֵתפֹו  ְגעּו,  ּפָ ִחי  ַהּלֶ ָמֵגן  ּבְ
ָיָדם, ּבְ ָעָלה  לֹא  זֹאת  ְוִעם  ֵבד.  ַהּכָ ָמִגּנֹו  ֵאת  ִמּשְׂ
ְלָאחֹור. יגֹו  ְלַהּסִ ְספֹר,  ְלֵאין  ִליִעים  ַהּקְ ַאף  ַעל 

ָעה ַהּזֵ ֵאיָבָריו  ל  ִמּכָ ְכֵבדּות,  ּבִ ף  ְונֹוׁשֵ ם  ֵ ִמְתַנּשׁ

110
ָקט ֶרַגע  ְולּו  מֹוֵצא  לֹא  ְוָאַיאס  ּגּופֹו,  ׁשֹוֶטֶפת 

ֶהֶרף. ְללֹא  רֹאׁשֹו  ַעל  ה  ַמּכֶ ָהֵאיד  י  ּכִ רּוחֹו,  ֶאת  יב  ְלָהׁשִ
ָהאֹוִליְמּפּוס,  ׁשֹוְכנֹות  ַהּמּוזֹות  ָנא,  ִלי  ידּו  ַהּגִ ה  ְוַעּתָ

ָתה. ִנּצְ ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ּבִ ָהִראׁשֹוָנה  ֶזה  יַצד  ּכֵ
דֹוָלה ַהּגְ ַחְרּבֹו  ּבְ ָעַמד,  ְלָאַיאס  ָסמּוְך  ּבְ ׁשֶ ֶהְקטֹור, 

115
ף ּסֵ ְוׁשִ ַהחֹד,  ֶאל  ָקרֹוב  יָלה  ַהּמֵ ֲחִנית  ּבַ ָהַלם 

ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ָאַיאס  ָהָיה  ה  ְוַעּתָ ְוָחָלק,  ַחד  אֹותֹו 
ַהְרֵחק ּנּו  ּוִמּמֶ רּות,  ּכָ רַֹמח  מֹוט  ּבְ ְמנֹוֵפף  ְוא  ָ ַלּשׁ

ְוָאַיאס ָהָאֶרץ,  ַעל  ְמַהְדֵהד  ָהָאָרד,  חֹד  ָנַפל 
ם ַהּתָ ֶבר  ַהּגֶ ָיַדע  י  ּכִ ָמתֹו  ִנׁשְ ָעְמֵקי  ּבְ ֶנְחַרד 

120
ְרָעָמיו ִטיל  ַהּמֵ ֶזאּוס  ְוִכי  ֵאִלים,  ְמֶלאֶכת  ּזֹו  ׁשֶ

רֹוָיאִנים. ַלּטְ חֹון  ִנּצָ ְלַהְנִחיל  ְרצֹונֹו  י  ּכִ ֲעצֹוָתיו  ֵמֵפר 
ֶהֶרף ְללֹא  ָהאֹוֵיב  ִליְך  ִהׁשְ ֵאׁש  ִליִעים.  ַהּקְ ֵני  ִמּפְ ָנסֹוג  הּוא 

אֹוֶכֶלת  ֵאׁש  ַלֲהבֹות  טּו  ׁשְ ּפָ ּוְלֶפַתע  ה,  ּלָ ַהּקַ ִפיָנה  ּסְ ּבַ
ֲאַזי ָאִכיֶלס  ֵרָפה.  ַהּשְׂ ְרָצה  ּפָ ְרָכַתִים  ּוַבּיַ
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125
ְטרֹוְקלֹוס: ְלּפַ ְוָקָרא  ָיָדיו  ּבְ ְיֵרָכיו  י  ּתֵ ׁשְ ַעל  ָהַלם 

ַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ ִויִליד  ַהּסּוִסים  ן  ְמַרּסֵ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ "קּום, 
ְסִפינֹוֵתינּו, ַעל  ּבֹוֶעֶרת  ֵעיַני,  מּול  ׁשֹוֶאֶגת ָהֵאׁש  י  ּכִ

נּו  ַנְפׁשֵ ַעל  ָלנּוס  נּוַכל  לֹא  ַיֲעלּו,  ֵרָפה  ּשְׂ ּבַ ִאם 
ִיס."  ַהּגַ ֶאת  ץ  ֲאַקּבֵ ַוֲאִני  ְקָך  ִנׁשְ ַוֲחגֹר  ַמֵהר 

130
ַהּבֹוֵהק. ָהָאָרד  ֲחגֹור  ֶאת  ָחַבׁש  ְטרֹוְקלֹוס  ּוּפַ ר,  ּבֵ ּדִ

ַרְגָליו, ַעל  ָנַתן  אֹות  ַהּנָ ֹוַקִים  ַהּשׁ ִמְצחֹות  ֶאת  ה  ִחּלָ ּתְ
ִים. ְרֻסּלַ ַהּקַ ֶאל  ֵהיֵטב  ְצמּודֹות  ֶסף  ִמּכֶ ְפִריפֹות  ּבִ

ַהּטֹוָבה ְרָיתֹו  ׁשִ ֶאת  ָחַבׁש  ָחֵזהּו  ַעל  ְך  ּכָ ַאַחר 
ָהַרְגַלִים.  ַקל  ָאָיקֹוס  ְמֶלאֶכת  ּכֹוָכִבים,  ַהֲחרּוָטה 

135
ֶכֶסף,  ּבְ ַהְמֻסְמֶרֶרת  ַהֶחֶרב  ֶאת  ֵתָפיו  ּכְ ַעל  ָלה  ּתָ

ֵבד,  ַהּכָ ָמִגּנֹו  ָנַתן  ּוֵמַעל  ָאָרד,  ּבְ ְיצּוָקה 
ֵמָעֶליָה ֲהדּוָרה,  ה  ַקְסּדָ ָהֵאיָתן  ְלרֹאׁשֹו  ְוָחַבׁש 

ְוָנַטל ֵאיָמה,  ְמָזֶרה  ִמְתנֹוֵפף  סּוס  ַער  ׂשְ טֹוְטפֹות 
ָיָדיו. ֶאת  ֵהיֵטב  ַהּתֹוֲאמֹות  ֲחסֹונֹות  ֲחִניתֹות  י  ּתֵ ׁשְ

140
ָלַקח, לֹא  ם  ַהּתָ ֶבר  ַהּגֶ ָאָיקֹוס  ֲחִנית  ֶאת  ֲאָבל 
ָאָכִאים ּבָ ִאיׁש  ְוָעָבה,  ֵבָדה  ּכְ ָהְיָתה,  זֹו  ֲעָנִקית 

ֵחם, ְלִהּלָ ּה  ּבָ ֵהיִטיב  ָאִכיֶלס  ַרק  ָיכֹל.  לֹא  אָתּה  ְלׂשֵ
ָנַתן  ֵכירֹון  ׁשֶ ְליֹון  ּפֶ ַהר  ת  ְסּגַ ִמּפִ יָלה  ַהּמֵ ֲחִנית  זֹו 

ֲאַזי ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ַחִיל.  ֵני  ּבְ ְלמֹות  ּה  ּבָ ְלָהִביא  ְלָאִביו 

145
ַח,  ַהְמַנּצֵ ֵמָאִכיֶלס  ְלַבד   – אֹוטֹוֶמדֹון  ַעל  ה  ִצּוָ

ָרב ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ִמיד  ּתָ י  ּכִ ם,  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  דֹו  ּבְ ּכִ
סּוָסיו. ֶאת  ְוִלְרּתֹם  ָלחּוׁש   – אֹוֵיב  מּול  ְלִצּדֹו  ָעַמד 

ֶרֶגל, י  ַקּלֵ סּוִסים  ֵני  ׁשְ ְוָרַתם  אֹוטֹוֶמדֹון  ֲאַזי  ִמֵהר 
סּוָפה, ּכְ ֹוֲעִטים  ַהּשׁ ִעּמֹו,  ְליֹוס  ּבַ ְוֶאת  ְקַסְנתֹוס  ֶאת 
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150
ּפֹוַדְרָגה ָיה  ַהַהְרּפְ ל  ׁשֶ ַרְחָמּה  יֹוְצֵאי  ֶזִפירּוס  ְיִליֵדי 

סֹוֵאן. אֹוְקָינֹוס  ְלחֹוף  ֶדה  ׂשָ ּבְ ָרֲעָתה  זֹו  ְלֵעת 
ַחת, ְללֹא  ַהּסּוס  ָדסֹוס,  ּפֶ ֶאת  הֹוִסיף  ַנִים  ְ ַהּשׁ ְוַעל 

ֵער. ִהְסּתַ ָהִעיר  ֶאְטיֹון  ַעל  ֶזה  ֵעת  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ָללֹו  ׁשְ
ַאְלָמֶות. ֵני  ּבְ סּוִסים  ֵני  ׁשְ ין  ּבֵ ַהּדֹוֵהר  מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ְך  ַרּמָ

155
יב ִהּצִ יְרִמידֹוִנים,  ַהּמִ ֶאת  ץ  ְלַקּבֵ ָנה  ּפָ ְוָאִכיֶלס 

ְזֵאִבים ַלֲהַקת  ּוְכמֹו  ֲחגּוִרים,  ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ֲחֶנה  ּמַ ּבַ
ּגֹוֶאה, ִיד  ַהּצַ ֵטרּוף  ם  ּוְבִלּבָ ר  ׂשָ ּבָ ּבַ ַהּקֹוְרִעים 

רֹו ׂשָ ּבְ ֶאת  ָהר,  ּבָ ִהְכִריעּו  ְוָגדֹול  ַמְקִרין  ל  ַאּיָ י  ּכִ
ַוֲאַזי ם,  ַהּדָ קֹוֵלַח  ִמּלָֹעם  ר  ֲאׁשֶ ַעד  טֹוְרִפים 

160
ׁשֹוֵעט, ַהק  ַהּלַ ָהַעִין,  ל  ׁשֶ ַהּזֹוְרִמים  ֵמיָמיו  ֶאת  ּתֹות  ִלׁשְ

ַהּקֹוְדרֹות, דֹוָתיו  ּגְ ֵמיֵמי  ֶאת  ה  ּקָ ַהּדַ ְלׁשֹוָנם  ּבִ לֹוֲחִכים 
– ֶרא  ּפֶ ְזֵאב  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ַאְך  רּוׁש,  ַהּקָ ם  ַהּדָ ֶאת  ְמִקיִאים 

ָרב. ַהּקְ רּוַח  ָנמֹוָגה  לֹא   – ֵרסֹו  ּכְ ֶאת  ַדׁש  ּגָ ֲאִפּלּו 
ָיסֹות ַהּגְ ַאּלּוֵפי  ּוְכמֹוָתם  יְרִמידֹוִנים  ַהּמִ מֹוֶהם  ּכְ

165
ָהַרְגַלִים, ַקל  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ָאָיקֹוס,  ל  ׁשֶ ֶנְכּדֹו  ֵרַע  ְסִביב 

ְקָרב, ֱאֵלי  ׂש  ַהּשָׂ ָאִכיֶלס  תֹוָכם  ּבְ ּוָבאּו.  ֶנֶאְספּו 
ְוָהֶרֶכב. ֵגן  ַהּמָ אֹוֲחֵזי  ּדֹוֵחק,  ַהַחִיל  ְבֵני  ּבִ

ֶזאּוס ֶנֶפׁש  ֲאהּוב  ָאִכיֶלס   – ים  ִ ֲחִמּשׁ  – ְמִהירֹות  ְסִפינֹות  ּבִ
ַאַחת  ל  ּכָ ִסּפּון  ְוַעל  יסֹוָתיו,  ּגֵ ִעם  ִלְטרֹוָיה  ט  ׁשָ

170
ָידֹו. ּבְ ָמׁשֹוט  ִאיׁש  ק,  ׁשֶ ַלּנֶ ֵרָעיו  לֹוֲחִמים,  ים  ִ ֲחִמּשׁ

ם ּלָ ּכֻ ְוַעל  ִהְפִקיד  יִאים  ַמְצּבִ ה  ָ ֲחִמּשׁ ֲעֵליֶהם 
ְוַהּכַֹח. ָרָרה  ַהּשְׂ ַרב  יא  ְצּבִ ַהּמַ ָהָאדֹון,  ַעְצמֹו  הּוא 

ְרָיה, ׁשִ בַֹהק  ּבְ ֶמֶנְסִתּיֹוס  ד  ּקֵ ּפִ דּוִדים  ַהּגְ ַאַחד  ַעל 
ַמִים, ָ ַהּשׁ רֹום  ִמּמְ ַהּקֹוֵלַח  ַחל  ַהּנַ ְרֶכיֹוס,  ְסּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ
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175
ֶלאּוס,  ּפֶ ל  ׁשֶ אָוה  ַהּנָ ּתֹו  ּבִ ּפֹוִלידֹוֶרה,  ְוִאּמֹו 

ּבֹורֹוס ם  ֵ ּשׁ ּבַ ַאְך  ָהַאְלָמֶות.  ן  ּבֶ ִעם  ה  ָ ָהִאּשׁ ב  ּכַ ִמׁשְ ִרי  ּפְ
א  ָנׂשָ חֹק  ּכַ ּפֹוִלידֹוֶרה  ֶאת  ׁשֶ ְרֶיֶרס,  ּפֶ ן  ּבֶ נֹוַלד, 
ֲעבּוָרּה.  ְספֹר  ְלֵאין  ת  ַמּתָ ַתן  ּנָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ּה  ּבָ ְוָזָכה 

ָרבֹות, ַהּקְ ּבֹור  ּגִ ד,  ּקֵ ּפִ ֶאּודֹורֹוס  ִני  ֵ ַהּשׁ דּוד  ַהּגְ ַעל 

180
ַהּנֹוַדַעת, חֹולֹות  ַהּמְ ַעְלַמת  ּפֹוִליֶמֶלה,  ן  ּבֶ הּוא  ָהָיה 

ָהאֹוִנים ַרב  ַאְרֵגיפֹוְנֶטס  ֶהְרֶמס  אֹוָתּה  ָאַהב  ִפיַלס.  ת  ּבַ
ְמחֹוֶלֶלת  אֹוָתּה  ָרָאה  נֹות  ּבָ ֶחֶבר  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָהב. ִמּזָ יׁשֹור  ַהּכִ ֲעַלת  ּבַ ַאְרֶטִמיס  ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדּה 
ּפֹוִליֶמֶלה, ַלֲחַדר  ָעָלה  ְרֶאה  ַהּמַ ְיֵפה  ֶהְרֶמס  ֲאַזי 

185
ֶאּודֹורֹוס. לֹו,  ָיְלָדה  ן  ּבֵ ְוזֹו  ָהַרְקָדִנית  ִעם  ַכב  ׁשָ

ָרבֹות. ַהּקְ ִזיַרת  ּבְ הּוא  ְוָזִריז  ִלְמרּוָצה,  מֹותֹו  ּכְ ֵאין 
ָדה ַהּלֵ ִציֵרי  ֶאת  את  ַהּנֹוׂשֵ ֵאיֵליְתָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְואּוָלם 

יט, ִהּבִ ֶהְליֹוס  אֹור  ּבְ ְוֶזה  ָלד,  ַהּוָ ֶאת  ָצה  ִחּלְ ָהֶרֶחם  ִמן 
יתֹו ּבֵ ֶאל  יר,  ּבִ ַהּכַ אֹונֹו  ְזכּות  ּבִ ַאְקטֹור,  ן  ּבֶ ֶאֶכְקֶלס 

190
ֲעבּוָרּה ּבַ ַתן  ּנָ ׁשֶ ְלַאַחר  ֵהִביא  ּפֹוִליֶמֶלה  ֶאת 

ב, ַהּסָ ִפיַלס  ַח  ִטּפֵ ֶלד  ַהּיֶ ֶאת  ְספֹר.  ְלֵאין  ת  ַמּתָ
ָניו. ִמּבָ ֶאָחד  הּוא  ָהָיה  מֹו  ּכְ ַאֲהָבה  רֹב  ּבְ ל  ּדֵ ּגִ

יַסְנְדרֹוס ּפֵ ַהַחִיל  ן  ּבֶ הּוא  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ דּוד  ַהּגְ ד  ְמַפּקֵ
ֶקֶרב  ּבְ לֹו  ֶוה  ׁשָ ֵאין  ֲחִנית  ּבַ ִלְקָרב  ַמְיָמלֹוס,  ן  ּבֶ

195
ָאִכיֶלס. ֵרַע  ְטרֹוְקלֹוס  ִמּפַ ְלַבד  יְרִמידֹוִנים  ַהּמִ

יׁש, ׁשִ ַהּיָ ָהרֹוֵכב  פֹוְיִניְקס,  ָהְרִביִעי  דּוד  ַהּגְ ַעל  ד  ּקֵ ּפִ
ָבב. ַהּלֵ ר  ּבַ ַאְלִקיֶמדֹון  ָלֶאְרֶקס,  ן  ּבֶ י  ַהֲחִמיׁשִ ַעל 

אּות, ּיָ ּכַ ָעַרְך  ָאִכיֶלס  יו  ֲאָנׁשָ ֶאת  ׁשֶ ְלַאַחר 
ְנכֹוָחה: ָבָריו  ּדְ ֶאת  א  ָנׂשָ דֹו,  ְמַפּקְ ְלַצד  דּוד  ּגְ דּוד  ּגְ
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200
ֲחרֹוִני יֵמי  ּבִ ֵאיְך  ִמיְרִמידֹוִנים,  ם,  ִמּכֶ ִאיׁש  ח  ּכַ ִיׁשְ "ַאל 

ְטרֹוָיה, ֵני  ּבְ ַעל  ֵאיִמים  ם  ְכּתֶ ִהּלַ ּלֹות  ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד 
ֵעיֵניֶכם:  ּבְ ם  ָאׁשֵ ָהִייִתי  ׁשֶ ֶזה  הּוא  ֲאִני  ַאְך 

ֶהֱאִכיָלה. ָך  ִאּמְ אֹוְתָך  ָמרֹור  עֶֹרף,  ה  ְקׁשֵ ֶלאּוס  ּפֶ ן  'ּבֶ
ִפינֹות. ַהּסְ ְלַצד  ְרָחם  ּכָ ַעל  ַמְחִזיק  ֵרֶעיָך  ּבְ ֵלב,  ֲחַסר 

205
ה ַעּתָ ָלׁשּוב,  ְיָתה  ְוַהּבַ ִפינֹות  ּסְ ּבַ ְלַהְפִליג  מּוָטב 

ָך.' ִלּבְ ֶאת  ה  ְבׁשָ ּכָ ָהֻאְמֶלֶלת  ַזַעְמָך  ֲחַמת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
י. ֶנְגּדִ ּכְ רֹוְטִנים  ם,  ֶנֱאַסְפּתֶ ְקבּוצֹות  ּבִ ַאַחת  לֹא  ְך  ּכָ

ְכִריַע, ַהּמַ ָרב  ַהּקְ ִלְקַראת  ס  ּנֵ ְיׁשַ ָמְתנֹו  ִאיׁש  ה  ַעּתָ ַאְך 
רֹוָיאִנים." ּטְ ּבַ ֶאָחד  ל  ּכָ ֵחם  ִיּלָ ַזֲעמֹו  ּוַבֲחַמת 

210
רּוָחם. ֶאת  ק  ְוִחּזֵ עֹוֵדד,  ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ֵלב  ְוֶאת  ר  ּבֵ ּדִ
ׁשּורֹוָתיו. צֹוֵפף  ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאת  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ ִיס,  ַהּגַ

זֹו, ּבָ זֹו  ֵבקֹות  ַהּדְ ֲאָבִנים  חֹוַמת  ִקים  ַהּמֵ ִאיׁש  ּכְ
 , בֹוּהַ ַהּגָ יתֹו  ּבֵ ַעל  ִמּסּופֹות  ֵגן  ַהּמֵ ָרם  ּכֶֹתל 
י  ּכִ ַיַען  צּו  ִנְקּבְ ה  ְסּדָ ְוַהּקַ מּור  ַהּקָ ֵגן  ַהּמָ ְך  ּכָ

215
ָאִחיו. ֶאל  ִאיׁש  ה,  ַקְסּדָ ֶאל  ה  ַקְסּדָ ָמֵגן,  ֶאל  ָמֵגן  ֲענּו  ִנׁשְ

ֲערֹות  ׂשַ זֹו  ּבְ זּו  ִהְתָעְרבּו  ם  רֹאׁשָ ינּו  ִהְרּכִ ּוְלֵעת 
ֵרֵעהּו. ֶאל  ִאיׁש  ָהיּו  ְקרֹוִבים  ּכֹה  ָסדֹות,  ַהּקְ ַעל  ׁשֶ ַהּסּוס  ְזַנב 

ְטרֹוְקלֹוס ּפַ מּוָלם,  ָעְמדּו  ָקם  ִנׁשְ ּבְ ֲחגּוִרים  ָבִרים  ּגְ ֵני  ׁשְ
ֲחִזית ּבַ ְקָרב  ֱאֵלי  ים  ׂשִ ׂשָ ֵניֶהם  ׁשְ ְואֹוטֹוֶמדֹון, 

220
יָנַתִים  ּבֵ ָאִכיֶלס  ְואּוָלם  יְרִמידֹוִנים.  ַהּמִ יס  ּגֵ

ָאה,  ַהּנָ ָבה  ַהּתֵ ִמְכֵסה  ֶאת  ְוֵהִרים  ָאֳהלֹו  ֶאל  א  ּבָ
אֹוָתּה ָהַרְגַלִים,  סּוַפת  ּכְ ֵמֶהָרה  י  ׁשַ ָהָדר,  ּבֶ ֲעטּוָרה 

ֶצֶמר ִלימֹות  ּגְ ּתֹונֹות,  ּכֻ ָאה  ּוִמּלְ ְסִפיָנתֹו  ּבִ יָחה  ִהּנִ
ֵמרּוַח. ֶבר  ַהּגֶ ַעל  ֶהם  ּבָ ְלָהֵגן  ּוְמִעיִלים 
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225
ה ֵהּנָ ַעד  ּנּו  ִמּמֶ ר  ֲאׁשֶ ָצרּוף  ִביַע  ּגָ ּוְבתֹוָכּה 

ּנּו ִמּמֶ ְוָאִכיֶלס  ִאיׁש,  ְפֵתי  ׂשִ ָלְגמּו  לֹא  זֹוֵהר  ַיִין 
ָהָאב. אּוס  ִמּזֶ ְלַבד  ָלֵאִלים  יׁש  ִהּגִ ֶנֶסְך  ֶטֶרם 

ֵהיֵטב, ֵהִדיַח  ָגְפִרית  ּבְ ְרּכֹוס,  ַהּתַ ִמן  אֹותֹו  ָנַטל 
ָיָדיו, ֶאת  ַטף  ְוׁשָ ָרַחץ,  ים  ַזּכִ ַמִים  ּבְ ַוֲאַזי 

230
ֶהָחֵצר ִקְדַמת  ֶאל  ָיָצא  ָמַזג.  ּבֹו  זֹוֵהר  ְוַיִין 

ָיַצק  ֶסְך  ַהּנֶ ֵיין  ְוֶאת  רֹום  ַלּמָ ֵעיָניו  ֶאת  א  ָנׂשָ
ָרִקים: ַהּבְ ִליְך  ַמׁשְ ֶזאּוס  ָרָאהּו   – תֹו  ִפּלָ ּתְ א  ְוָנׂשָ

ַעל ָאדֹון  ַלְסִגים,  ַהּפֶ ַעל  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ָהָרם  ֶזאּוס  "הֹו, 
ׁשֹוְכִנים, ְנִביֶאיָך  ּה  ּבָ ַהְרֵחק  ַהּצֹוֵנָנה,  ּדֹודֹוָנה 

235
ַרְגֵליֶהם. ִלְרחֹץ  ִלי  ִמּבְ ָעָפר  ּבֶ רּוִעים  ַהּשְׂ לֹוִאים  ַהּסֶ

ָעָבר, ּבֶ ִתי  ִלְתִפּלָ ְבּתָ  ִהְקׁשַ ׁשֶ ִפי  ּכְ ִלי  ב  ַהְקׁשֵ
ִלְכבֹוִדי. ּמֹות  ׁשַ יָת  ָעׂשִ ָהָאָכִאים  ֵגיסֹות  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ִתי, ִפּלָ ּתְ ַבר  ּדְ ַאַחר  א  ַמּלֵ ָך,  ִמּמְ א  ָאּנָ ַעם,  ַהּפַ ְך  ּכָ
ָהעֹוְגנֹות,  ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ָאנִֹכי  ָאר  ִנׁשְ ְרֵאה,  י  ּכִ

240
ים. ַרּבִ ִמיְרִמידֹוִנים  ְוִעּמֹו  ֵרִעי  ֶאת  ָרב  ַלּקְ ׁשֹוֵלַח 
ה, ִהּלָ ּתְ רֹב  ּבְ ֵדהּו  ּבְ ּכַ ָהְראּות,  ַמְרִחיק  ֶזאּוס  א,  ָאּנָ

ִיְלַמד ֶהְקטֹור  ם  ּגַ ְלַמַען  ִקְרּבֹו  ּבְ רּוחֹו  ֶאת  ק  ַחּזֵ
ַעְצמֹו ּבְ ֵחם  ְלִהּלָ ֵמיִטיב  ק  ׁשֶ ַלּנֶ ֵרִעי  ִאם  ּבְ

ֵעת ַרק  ֵהן  חֹות  ְמֻנּצְ י  ְלּתִ ּבִ ַהַחִיל  ן  ּבֶ ְיֵדי  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

245
ִעּמֹו. ַיַחד  ֵחֶלק  נֹוֵטל  ֲאִני  ָאֶרס  ִמְלֶחֶמת  ּבְ

ָרב, ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ֶאת  ַיֲהדֹף  ִפינֹות  ַהּסְ ן  ּמִ ׁשֶ ּוְלַאַחר 
גּופֹו, ּבְ ֵלם  ְוׁשָ ִריא  ּבָ ָלׁשּוב  ֵאֵלינּו  לֹו  ח  ַהּנַ

ִעּמֹו."  ק  ׁשֶ ַלּנֶ ְוֵרָעיו  ַהּזֹוֵהר,  ֲחגֹורֹו  ְמלֹוא  ּבִ
ֶהֱאִזין. ָהֵעצֹות  ַרב  ְוֶזאּוס  תֹו  ִפּלָ ּתְ א  ָנׂשָ ְך  ּכָ
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250
ָלַאֶחֶרת. ֵסֵרב  ַאְך  ָהָאב,  ִפּלֹות  ַהּתְ ְלַאַחת  ים  ִהְסּכִ

יר, ִהּתִ ְטרֹוְקלֹוס  ְלּפַ ָהאֹוֵיב  ֶאת  ַלֲהדֹף  ִפינֹות  ַהּסְ ִמן 
לֹום. ׁשָ ּבְ ָרב  ַהּקְ ִמן  ָלׁשּוב  ָלֶעֶלם  יַח  ְלַהּנִ ֵסֵרב  ַאְך 

ִין, ַהּיַ ְוֶנֶסְך  ֶזאּוס  ֶאל  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְלַאַחר  ה,  ַעּתָ
ְוָיָצא. ָבה,  ּתֵ ּבַ ָנַתן  ִביַע  ַהּגָ ְוֶאת  ָלאֶֹהל  ב  ׁשָ

255
ִלְראֹות ַהֵחֶפץ  ֵנעֹור  ּוְבִלּבֹו  ָעַמד  ַתח  ַהּפֶ מּול 

רֹוָיאִנים. ְוַהּטְ ָהָאָכִאים  יסֹות  ּגֵ ין  ּבֵ ַהּקֹוֵדר  ִעּמּות  ּבָ
ָהָרם  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ת  ִלְפֻקּדַ ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ ֲחגּוִרים  ֲאַזי 
יְרִמידֹוִנים ַהּמִ ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ ַעל  ּוְבעֹז  ְלָפִנים  ָצֲעדּו 

הּוא ִמְנָהג  ָרִכים.  ַהּדְ ׁשּוֵלי  ּבְ ְצָרעֹות  ל  ׁשֶ ְנִחיל  ּכִ ָעטּו 

260
ְצָרעֹות,  ל  ׁשֶ ַזֲעָמן  ֲחַמת  ְלעֹוֵרר  נַֹער  ֵני  ּבְ ֵאֶצל 

ָרִכים. ַהּדְ ׁשּוֵלי  ּבְ ן  ִקּנָ ּבְ ֶהֶרף  ְללֹא  ָלֶהן  ְלָהִציק 
ם. ּתָ ִאיׁש  ּבְ ם  ִיְתַנּקֵ ים  ַטּנִ ַהּקְ ֹוִטים  ַהּשׁ ִמְנַהג  ַאְך 

ֲאֵליֶהם ָסמּוְך  ּבְ ַיְחלֹף  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ַהּנֹוֵסַע  ִאם  י  ּכִ
ְנִחיל  ּבִ ַזֲעָמן,  ְיעֹוֵרר  ָטעּות,  ּבְ ע  ִיְפּגַ ם  ּוְבִקּנָ

265
ֶצֱאָצֵאיֶהן. ַעל  ְמִגּנֹות  ָהִאיׁש,  ַעל  ָיעּוטּו  ָרעֹות  ַהּצְ

ָקִדיָמה, יְרִמידֹוִנים  ַהּמִ ַזֲעָמם  ֲחַמת  ּבַ טּו  ׁשְ ּפָ ְך  ּכָ
ֱאלִֹהים, ּוְמהּוַמת  ְסאֹון  ּבִ סֹוֲעִרים  ִפינֹות  ַהּסְ ִמן 

ְרָחק: ַלּמֶ ֵרָעיו  ֶאל  זֹוֵעק  קֹולֹו,  ּבְ רֹוֵעם  ְטרֹוְקלֹוס  ּוּפַ
ֶלאּוס, ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָאִכיֶלס  ֵרֵעי  ַחִיל,  ֵני  ּבְ "ִמיְרִמידֹוִנים 

270
ַחת. ּצַ ַהּנִ בּוַרְתֶכם  ּגְ ִזְכרּו  ֵמֵרַעי,  לֹוֲחִמים,  ֱהיּו 

ַלְחלֹק ָעֵלינּו  ִפינֹות  ַהּסְ ין  ּבֵ ׁשֶ ָהַאְרִגיִבים  ִלְגדֹול 
ְלִצּדֹו. ַהּלֹוֲחִמים  ֲאַנְחנּו  ְלָאִכיֶלס.   – ה  ִהּלָ ּתְ

ַרב ַעם  ַעל  ל  ַהּמֹוׁשֵ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ָיִבין  ְך  ּכָ
ָהָאָכִאים." דֹול  ּגְ ל  ׁשֶ ְכבֹודֹו  ּבִ ַגע  ּפָ ֵעת  ֵטרּופֹו  ת  ִמּדַ ֶאת 
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275
ַהּלֹוֲחִמים. ל  ׁשֶ ְוכָֹחם  רּוָחם  ֶאת  ְועֹוֵדד  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ֲערּו, ִהְסּתַ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ַעל  ֵתף  ּכָ ֶאל  ֵתף  ּכָ ֲאַזי 
ֱאלִֹהים. ְמהּוַמת  ָעְלָתה  ָהעֹוְגנֹות  ִפינֹות  ַהּסְ י  ּדֵ ּוִמּצִ

ֶמנֹוְיְטיֹוס, ל  ׁשֶ ָהאֹון  ַרב  נֹו  ּבְ ֶאת  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ָראּו  ּוְלֵעת 
ֶהָהדּור, ָקם  ִנׁשְ בַֹהק  ּבְ ִעּמֹו,  ֵנהּו  ּוִמׁשְ ַעְצמֹו  הּוא 

280
ּמּו  ּדִ י  ּכִ ָיסֹות  ַהּגְ ִנְבֲהלּו  ם,  ִקְרּבָ ּבְ ב  ַהּלֵ ַרְך 

ָהַרְגַלִים ַקל  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ַזֲעמֹו  ֵמֲחַמת  ָחַדל  ׁשֶ
ֶאָחד ל  ּכָ ֲאַזי  ַאְטֶרְוס.  ן  ּבֶ ִעם  ּיּוס  ּפִ ל  ׁשֶ ֶדֶרְך  ּבְ ּוָבַחר 

ט. ְלַמּלֵ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ׁש  ְמַבּקֵ ִביב,  ִמּסָ טֹו  ַמּבָ ַלח  ׁשָ
ְלָהִטיל ַהּבֹוֵהק  ָרְמחֹו  ִראׁשֹון  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ָהָיה 

285
ָהה ּלָ ּבַ ִנְתְקפּו  ים  ַרּבִ ַחִיל  ֵני  ּבְ ם  ׁשָ ָהאֹוֵיב,  ֵלב  ּבְ

ָהָרם. רֹוֶטִסיָלאֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ ְסִפיָנתֹו  ֵתי  ַיְרּכְ ַגב  ּבְ
יֹוִנים ַהּפָ רֹוְכֵבי  יא  ַמְצּבִ ַהֲחִנית,  ְגָעה  ּפָ יָרִאיְכֶמס  ּפִ ּבְ

ָרָחב. ַהּקֹוֵלַח  ַאְקְסיֹוס  ִלְגדֹות  ר  ֲאׁשֶ ֵמָאִמידֹון 
ּגֹוֵנַח, ָלָאֶרץ  ָנַפל  ֶזה  ָיִמין,  ֶכם  ׁשֶ ּבְ ּבֹו  ְגָעה  ּפָ

290
יֹוִנים, ַהּפָ ֵרָעיו  ָנפֹוצּו  ֵעֶבר  ּוְלָכל  ָרַבץ,  ן  ַרְקּדָ ּפְ

ֲעֵליֶהם ְך  ִהּלֵ ֵאיִמים  ָהָרם  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ י  ּכִ ַיַען 
ֶהם. ּבָ ׁשֶ ַהּטֹוב  ַהּלֹוֵחם  ָקַטל,  יָרִאיְכֶמס  ּפִ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ָהבֹות, ַהּלֶ ֶאת  ה  ּבָ ּכִ ם  ְרׁשָ ּגֵ ִפינֹות  ַהּסְ ן  ּמִ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ָנסּו ְטרֹוָיה  ּוְבֵני  ְלֶמֱחָצה,  ֲחרּוָכה  ִפיָנה  ַהּסְ נֹוְתָרה 

295
ְרצּו ּפָ ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ין  ּוִמּבֵ ֱאלִֹהים.  ְמהּוַמת  ּבִ

ה, ֲהֻמּלָ קֹול  ּבְ ְלָפִנים  ֲערּו  ְוִהְסּתַ ָנִאים  ַהּדָ
ֶזאּוס ְלֵעת  א  ְוִנּשָׂ ָרם  ַהר  ת  ְסּגַ ִמּפִ ָהעֹוֶלה  ֶזה  ּכְ

ִביבֹו ִמּסְ ֶהָעִבים  ַרת  ַחׁשְ ֶאת  ֵמִפיץ  ָהְרָעִמים  אֹוֵגר 
ָבעֹות,  ַהּגְ יֵאי  ׂשִ ֶסַלע,  צּוֵקי  ֲאַזי  ָלַעִין  ְוִנְגִלים 
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ספר ט״ז

300
ַמִים. ָ ִמּשׁ ח  ַהּצַ ָהֶאֶתר  ְוגֹוֵלׁש  ים,  ֲעֻמּקִ ָאיֹות  ּגֵ
ֵרָפה ַהּשְׂ ֵאׁש  ֶאת  ּבּו  ּכִ ׁשֶ ְלַאַחר  ָנִאים,  ַהּדָ ְך  ּכָ

נּוָחה. ַהּמְ ָרב  ּקְ ּבַ ְקָצָרה  ְואּוָלם  רּוַח,  ְמַעט  ֲאפּו  ׁשָ
רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ַעל  ָהָאָכִאים  ֲערּו  ִהְסּתַ ׁשֶ ֲהַגם 

ָהאֹוֵיב. ָנסֹוג  לֹא  חֹרֹות  ְ ַהּשׁ ִפינֹות  ַהּסְ ִמן  ֲעַדִין 

305
ָבִרים ּגְ ם  ׁשָ ְלָאחֹור,  ּופֹוֶנה  ע  ְרּתָ ּנִ ׁשֶ ֲהַגם  ִנְלָחם,  עֹוד 

יא ּוַמְצּבִ ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ קֹוְטִלים  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש 
ָהאֹון, ַרב  ָהָיה,  ֶמנֹוְיְטיֹוס  ן  ּבֶ ָהִראׁשֹון  יא.  ַמְצּבִ מּול 

ַגע ּפָ ְלָאחֹור,  ָנה  ּפָ ֶזה  ֵעת  ָאֵריִליקֹוס,  ֶיֶרְך  ּבְ
ָהָאָרד.  ב  ִנּקֵ ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ָחז,  ׁשְ ַהּמֻ ָרְמחֹו  חֹד  ּבְ

310
ָניו. ּפָ ַעל  ָנַפל  ָלָאֶרץ  ְוָהִאיׁש  ק  ִרּסֵ ָהֶעֶצם  ֶאת 

ָחֵזהּו ּבְ ַקר  ּדָ ּתֹוַאס  ֶאת  ָאֶרס  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ֶמֶנָלאֹוס 
ֶבר. ַהּגֶ ל  ׁשֶ יו  ְרּכָ ּבִ ֶאת  יר  ַמּתִ ֵגן,  ַלּמָ ִמחּוץ  ֶהָחׂשּוף 

ֵער, ִמְסּתַ ָרָאה  ַאְמִפיְקלֹוס  ֶאת  ִפיֶלאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶמֶגס, 
ַמֲעֵלה ּבְ ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ְוָדַקר  ִלְקָראתֹו  ִמֵהר 

315
ַח ּוִפּלֵ ִריר,  ְ ַהּשׁ ה  ְמֻעּבֶ ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ ְיֵרכֹו, 

ֵעיָניו.  ֶאת  ה  ּסָ ּכִ ְואֶֹפל  יד  ַהּגִ ֶאת  ָחז  ׁשְ ַהּמֻ ַהחֹד 
ַקר, ּדָ ָאִטיְמְניֹוס  ֶאת  ֶנְסטֹור,  ֵני  ִמּבְ ֲאַזי,  ַאְנִטילֹוכֹוס 

ַהֲחִנית. ֲאַרד  חֹד  ּבְ ַע  ְמַבּקֵ ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ רֹו  ׂשָ ּבְ ֶאת 
רֹוב  ִמּקָ ָרְמחֹו  חֹד  ֶאת  ּוָמִריס  נֹוֵפל  ַאְרָצה  ֶזה  עֹוד 

320
ִלְנקֹם ַהּגּוָפה,  ְלַצד  ָעְמדֹו  ּבְ ּבֹו  ר  ּגֵ ְלׁשַ ׁש  ּקֵ ּבִ

ָהֵאִלים מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָרִסיֶמֶדס  ּתְ אּוָלם  ָאִחיו,  ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל 
ָהרַֹמח. חֹד  ֶהְחִטיא  לֹא  ּבֹו,  ּוָפַגע  ים  ִהְקּדִ ָמִריס  ֶאת 

ֵתף, ַהּכָ ר  ׂשַ ּבְ ֶאת  קֹוֵרַע  ׁש,  ְמֻפּלָ ּבִ ב  ִנּקֵ ֶכם  ֶ ַהּשׁ ֶאת 
ָהֶעֶצם. ֶאת  ק  ּוְמַרּסֵ ַעל  ִמּמַ רֹוַע  ַהּזְ ִמן  ּתֹוֵלׁש 
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325
ֵעיָניו. ֶאת  ה  ּסָ ּכִ ְוָהאֶֹפל  ַרַעם  קֹול  ּבְ ָנַפל  ָלָאֶרץ 

ֶנְסטֹור ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ֵני  ׁשְ ַיד  ּבְ ֶאֶרּבּוס  ַצְלָמֶות  ֶאל  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ִאים, ַהּגֵ דֹון  ַסְרּפֶ ֵמֵרֵעי  ְלכּו,  ֻהׁשְ ָהַאִחים  ֵני  ׁשְ

ְפֶלֶצת  ַהּמִ ֶאת  ׁשֶ ָאִמיסֹוָדרֹוס,  ֵני  ּבְ ָהרַֹמח  ְמִטיֵלי 
ים.  ַרּבִ ל  ׁשֶ ֲאסֹוָנם  ָהְיָתה  ר  ֲאׁשֶ ַח  ִטּפֵ ִכיֶמָרה 

330
ק.  ִזּנֵ ְקֶלאֹוּבֹולֹוס  ַעל  אֹוְיֶלאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָאַיאס,  ֲאַזי 

ד ִמּיָ ַהַחִיל,  ן  ּבֶ ָהמֹון  ּבֶ ִנְקַלע  י  ּכִ ַחי  אֹותֹו  ָלַכד 
ם ְוַהּדָ ָהִאיׁש,  ל  ׁשֶ ָעְרּפֹו  ּבְ ַחְרּבֹו  ַלַהב  ּבְ ָהַלם 

ּגֹוָרלֹו, ְזָרה  ּגָ ַהּמֹוְיָרה  ַהֶחֶרב.  ְלאֶֹרְך  ָקַלח 
ֵעיָניו.  ֶאת  ָעַצם  ָלֶנַצח  ִני  ָ ַהׁשּ גֹון  ּבְ ֶות  ְוַהּמָ

335
ִליכּו ְוִהׁשְ ֲערּו  ִהְסּתַ ֲאַזי  ְוִליקֹון  ֶנֶלאֹוס  ּפֶ

ֵניֶהם. ׁשְ ֶהְחִטיאּו  י  ּכִ ְוא  ָ ַלּשׁ ַאְך  ֶזה,  ּבָ ֶזה  ֲחִניתֹות 
ָהַלם ְוִליקֹון  ַחְרּבֹו  ִאיׁש  ְלפּו  ׁשָ ַנִים  ְ ַהּשׁ ַוֲאַזי 

ְיִריבֹו, ת  ַקְסּדַ ַעל  ַהּסּוִסים  ַער  ׂשְ טֹוֶטֶפת  ּבְ
ֶנֶלאֹוס  ּפֶ ארֹו  ַצּוָ ְוֶאת  ת  ּקַ ּבַ ַהב  ַהּלַ ר  ּבַ ִנׁשְ ַאְך 

340
ְורֹאׁשֹו  ַהב  ַהּלַ ֶהֱעִמיק  ַרת,  ּכָ ָהאֶֹזן  ַחת  ּתַ

ַהּלֹוֵחם. ֵאיְבֵרי  ְוֻהְתרּו  ְוָתָלה,  ִנּסֹוט  עֹור  ַדל  ּבְ ַעל 
ֶזה עֹוד   – ָאָקַמס  ֶאת  ֲאַזי  ָהַרְגַלִים  ַקל  ֶמְריֹוֶנס 
ָהֶרֶכב ִמן  ִמין,  ִמּיָ ֵתף  ּכָ ּבַ ַקר  ּדָ  – ס  ְמַטּפֵ ְלִרְכּבֹו 
ֵעיָניו. ַעל  ט  ׁשַ ּפָ ְוָהאֶֹפל  ַהַחִיל,  ן  ּבֶ ָנַפל  ָלָאֶרץ 

345
ָהַאְכָזר, ָאָרד  ּבָ ַקר  ּדָ ִאידֹוֶמֶנאּוס  ֶאִריַמס  ֶאת 

מֹחֹו ְוַתַחת  יו,  ּפִ ֶאת  ָהרַֹמח  חֹד  ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ב  ִנּקֵ
ָבנֹות ַהּלְ ַעְצמֹוָתיו  ֶאת  ק  ִרּסֵ ְלּגֶֹלת  ַהּגֻ ְבִסיס  ּבִ

ֶסת. ַהּלֶ ִמן  יו  ּנָ ׁשִ ֶאת  ַלף  ׁשָ ְוַהחּוָצה  ִלְרִסיִסים, 
ּוִמּתֹוְך ִמּתֹוָכן  ְוָקַלח  ֵעיָניו  ֶאל  ם  ַהּדָ ַרץ  ּפָ
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350
לֹו. ִביב  ִמּסָ ט  ׁשַ ּפָ ָהָאֵפל  ְוָהֵאד  ּוְנִחיָריו  יו  ּפִ

ְיִריבֹו. ִאיׁש  ִאיׁש  ָקְטלּו  ָנִאים  ַהּדָ ַאּלּוֵפי  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ר ֲאׁשֶ ּכַ ְטָלִאים  אֹו  ים  ִעּזִ ֵעֶדר  ּבְ ְזֵאִבים  ּפֹוְרִעים  ְך  ּכָ

ָהֵעֶדר ִמן  ְרַחק  ּתִ י  ּכִ ה  ְוִכְבׂשָ ְדָרׁש,  ּנִ ּכַ ָהרֹוֶעה  ׁשֹוֵמר  ֵאין 
ְזֵאִבים  י  ּנֵ ְלׁשִ ן  ָקְרּבָ ָהִרים,  ּבֶ ּבֹוֵדָדה  ּתֹוָעה 

355
ְוִלְלחֹם.  ָלקּום  רּוַח  ֵאין  ּוָבֵעֶדר  אֹוָתּה,  ַהחֹוְטִפים 
ָזְכרּו ְוֵאּלּו  ְטרֹוָיה  ְבֵני  ּבִ ָנִאים  ַהּדָ ָעׂשּו  ּמֹות  ׁשַ ְך  ּכָ

ם.  ּבָ ִמּלִ ח  ּכַ ִנׁשְ ָרב  ַהּקְ ְוַזַעם  ָהֵאיָמה,  קֹול  ֶאת  ַרק 
ְלָהִטיל ָרְמחֹו  ׁש  ּקֵ ּבִ ָוׁשּוב  ׁשּוב  ָהָרם  ְוָאַיאס 

ְקָרב, ֵדה  ׂשְ ּבִ ן  ַהְמֻיּמָ ֶזה,  ַאְך  ָהָאָרד  ת  ַקְסּדַ ִאיׁש  ֶהְקטֹור  ּבְ

360
ָוִרים, ׁשְ עֹור  ָהָרבּוד  ֵגן  ּמָ ּבַ ְמֻכּסֹות  ָהְרָחבֹות  ֵתָפיו  ּכְ
ֶלֶכת. ׁשְ ַהּמֻ ַהֲחִנית  אֹון  ּוִמּסְ ים  ַהִחּצִ ִריַקת  ְ ִמּשׁ ִנְזָהר 

ָהִעּמּות  מֹאְזֵני  נֹוִטים  ְלָרָעתֹו  י  ּכִ ֵהיֵטב  יֹוֵדַע 
יל. ְלַהּצִ ֵרָעיו  ֶאת  ָחֵפץ  ְוִנְלָחם,  ְמקֹומֹו  ּבִ עֹוֵמד  ַאְך 
ָהאֹוִליְמּפּוס רֹום  ִמּמְ ט  ַהּפֹוׁשֵ ַהּקֹוֵדר  ָהָעב  מֹו  ּכְ ֲאַזי 

365
ר, ּגֵ ְמׁשַ סּוָפה  ֶזאּוס  ֵעת  ַעל  ִמּמַ ַמִים  ָ ַהּשׁ ֵני  ּפְ ַעל 

ַחד. ְוַהּפַ אּוׁש  ַהּיֵ ְקִריַאת  ִפינֹות  ַהּסְ י  ּדֵ ִמּצִ ָעְלָתה  ְך  ּכָ
ֶהְקטֹור ל  ׁשֶ ִריִזים  ַהּזְ ְוסּוָסיו  ֶבָהָלה,  ּבְ ָנסֹוגּו 
ְטרֹוָיה ֵני  ִמּבְ ַהְרֵחק  אּוהּו  ְנׂשָ ְריֹון  ִ ַהּשׁ חֹוֵבׁש 

ּוְבתֹוכֹו ֶהָעמֹק,  ֲחִפיר  ּבַ דּו  ִנְלּכְ ְרָחם  ּכָ ַעל  ר  ֲאׁשֶ

370
יָון ּכֵ ם,  ִרְכּבָ ֶאת  ִכים  ַהּמֹוׁשְ ים  ַרּבִ ֶרֶגל  י  ַקּלֵ סּוִסים 

ֲאדֹוָנם. ב  ֶמְרּכַ ֶאת  ים  נֹוְטׁשִ ִנְמְלטּו,  צּול,  ַהּיָ ר  ּבַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
ָנִאים, ַלּדָ ֻקּדֹוָתיו  ּפְ ק  ְמַחּלֵ ַקף,  ּתָ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ אֹוָתם 

ָהָלה ּבֶ קֹול  ּבְ ְוֵאּלּו  רֹוֵקם  רֹוָיאִנים  ַהּטְ בּוַסת  ּתְ ֶאת 
ְלַרְגֵליֶהם ַחת  ּוִמּתַ ִמּלּוט,  ֶרְך  ּדֶ ל  ּכָ אּו  ִמּלְ
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375
ְרָסה ַהּפַ ְזִריֵזי  ְוסּוֵסיֶהם  ר,  ּמֵ ִהּתַ ָאָבק  ֲעַנן 

ֲהרּו. ּדָ ָהִעיר  ֶאל  ּוַמֲחָנם  ָהָאָכִאים  ִפינֹות  ִמּסְ
ץ, ִמְתַקּבֵ ָהמֹון  ּבְ ִהְבִחין  ֶזה  ְלֵעת  ְטרֹוְקלֹוס,  ּוּפַ
ָצְנחּו ָלָאֶרץ  ְוֵאּלּו  ַרַעם  קֹול  ּבְ ֲעֵליֶהם  ֵער  ִהְסּתַ

ָקִדיָמה. ֵריק  ַהר  ּדָ ְוָהֶרֶכב  ב,  ְרּכָ ַהּמֶ ְלִציר  ַחת  ִמּתַ

380
ַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ ִכים  ַרּמָ גּו  ּלְ ּדִ ַהֲחִפיר  ָעַלת  ּתְ ֵני  ּפְ ַעל 
ֶלאּוס. ְלּפֶ ָהֵאִלים  ְתנּו  ּנָ ׁשֶ ְמפֶֹאֶרת  ת  ַמּתָ ֵהם  ָהיּו 

ִלְפּגַֹע, ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ׁש  ּקֵ ּבִ ַזֲעמֹו,  רֹב  ּבְ ֶהְקטֹור,  ּבְ
ַעד. ַהּיַ ִמן  אֹותֹו  אּו  ְוָנׂשְ ָכיו  ַרּמָ ֲעטּו  ׁשָ ְואּוָלם 

חֶֹרף  ּבַ ַער  ַהּסַ ַחת  ּתַ ּכֹוַרַעת  ָהָאֶרץ  ַאְדַמת  ְך  ּכָ

385
ים. ַרּבִ ַמִים  ַעל  ִמּמַ ֶזאּוס  ד  ִמּיַ ִכים  ִנּתָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ַזֲעמֹו ֲחַמת  ֶאת  עֹוְררּו  מּוָתה  ַהּתְ ֵני  ּבְ י  ּכִ הּוא  אֹות 
ין, ּדִ תֹו  ִעּוְ ם  ִלּבָ ְזדֹון  ּבִ ָאגֹוָרה,  ּבָ ֶנֶאְספּו  ְלֵעת 
ם. ּוַבּתָ ר  ׁשָ ּיָ ּבַ ְגעּו  ּפָ ָהֵאִלים  ט  ּפַ ִמׁשְ ת  ּוְלֻעּמַ
ְטפּו, ְוׁשָ ָהָאָדם  ַנֲהרֹות  דֹות  ּגָ ַעל  ֵאפֹוא  ָעלּו 

390
ם, ַדְרּכָ ּבְ ָבעֹות  ּגְ סֹוֲחִפים  ָהֵעֶמק,  ֶאל  כּו  ִנּתְ ּוְפָלִגים 

ָהִרים ּבֶ ְדרֹונֹות  ַהּמִ ִמן  ּוְבַרַעם  ְסאֹון  ּבִ ׁשֹוְטִפים 
ּוְמַלאְכּתֹו. ָהָאָדם  ֲעַמל  ּבַ ּופֹוְגִעים  חֹל,  ַהּכָ ם  ַהּיָ ֶאל 

ָדְהָרם. ּבְ ְטרֹוָיה  סּוֵסי  ְרסֹות  ִמּפַ אֹון  ָ ַהּשׁ ָעָלה  ְך  ּכָ
ֲחִזית, ּבַ ָהאֹוֵיב  דּוֵדי  ּגְ ֶאת  ֵהִביס  ׁשֶ ַאַחר  ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ

395
ֵמֶהם מֹוֵנַע  ְך  ּכָ ִפינֹות,  ַהּסְ ֶאל  ְלָאחֹור  אֹוָתם  ָהַדף 
ט, ְלַמּלֵ ם  ַנְפׁשָ ֶאת  ׁשּו  ּקְ ּבִ ֵאֶליָה  ָהִעיר,  ֶאל  ָלׁשּוב 

ִפינֹות. ְוַהּסְ ַהחֹוָמה  ַחל,  ַהּנַ ין  ּבֵ אֹוָתם  ְודֹוֵחק 
ים. ַרּבִ ל  ׁשֶ מֹוָתם  ֶאת  ָנַקם  ְך  ּכָ אֹוֵיב,  ּבָ ה  ָעׂשָ ּמֹות  ׁשַ

ָחֵזהּו ּבְ ַהּבֹוֵהק  ָרְמחֹו  רֹונֹואֹוס,  ּפְ ָהָיה  ַהּנֹוְפִלים  ִראׁשֹון 
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400
ֵאיָבָריו.  יר  ְוִהּתִ ַקר,  ּדָ ֵגן  ַלּמָ ִמחּוץ  לּוי  ַהּגָ

ְוָתַקף ָחַזר  ְטרֹוְקלֹוס  ּוּפַ ַרַעם,  קֹול  ּבְ ָמט  ַאְרָצה 
ּתֹוֵחַח,  ִהׁשְ ִרְכּבֹו  ּבְ ִנְבַהל,  ְסטֹור,  ּתֶ הּוא  ֶאנֹוּפ,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאת 

ָדיו.  ִמּיָ ְמטּו  ִנׁשְ כֹות  ַהּמֹוׁשְ רֹוֲחפֹות,  ַעְצמֹוָתיו 
ֲחִניתֹו חֹד  ֶאת  ְוָנַעץ  ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ֶבר  ַהּגֶ ַעל  ק  ִזּנֵ

405
ׁש,  ְמֻפּלָ ּבִ יו  ּנָ ׁשִ ֶאת  ב  ִנּקֵ ֶהֱעִמיק,  ִמין,  ִמּיָ ִלְסּתֹו  ּבְ

ג ּיָ ַהּדַ אֹותֹו  ּכְ ץ,  ְוִחּלֵ ָהרַֹמח  ֶאת  ֵאָליו  ְך  ָמׁשַ
ּוְבֶקֶרס  ה,  ַהַחּכָ מֹוט  ּוְבָידֹו  ֶאֶבן  ַעל  ב  ַהּיֹוׁשֵ

ּגֹוָרלֹו. ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ג  ּדָ ִים  ַהּמַ ִמן  ׁשֹוֵלף  ָהָאָרד 
עּור, ַהּפָ ִפיו  ּבְ ַהחֹד  ָהֶרֶכב,  ִמן  אֹותֹו  ָעַקר  ְך  ּכָ

410
ָמתֹו. ִנׁשְ ְוָיְצָאה  ָנַפל  ֶלָעָפר.  ָניו  ּפָ ַעל  ִליכֹו  ִהׁשְ

דֹוָלה.  ּגְ ֶאֶבן  ּבְ ָקַטל  ֶאִריָלאֹוס  ֶאת  ַאֲחָריו 
ַהֶהֶלם ִמן  ָהרֹאׁש  ִנְבַקע  ַנִים  ְוִלׁשְ ִמְצחֹו  ּבְ ְגָעה  ּפָ זֹו 

ֶאִריָלאֹוס, ָנַפל  ָניו  ּפָ ַעל  ֵבד.  ַהּכָ קֹוָבעֹו  ְפִנים  ּבִ
ֵמָעָליו. ְמַרֵחף  ָהרּוַח  ֶאת  ה  ַהְמַכּלֶ ֶות  ְוַהּמָ

415
ַ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 

ם. ּלָ ּכֻ ֶאת  ֵהִטיל  ִזיָנה  ַהּמְ ָהָאֶרץ  ֶאל  ֶזה  ַאַחר  ֶזה 
ַהֲחגֹור  ֵרי  ֻמּתְ יו  ֲאָנׁשָ דֹון  ַסְרּפֶ ָרָאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

420
ֶמנֹוְיְטיֹוס, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ַיד  ּבְ מּוָטִלים  ֶזה  ַאַחר  ֶזה 

קֹולֹו:  ּבְ ְוָזַעק  ִהְפִציר,  ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ֵני  ּבְ יִקים  ּלִ ּבַ
ִאם  י  ּכִ ִהיא  ִלְמנּוָסה  ֵעת  לֹא  יִקים,  ַהּלִ ֵני  ּבְ ֶכם,  רֹאׁשְ ַעל  ה  "ֶחְרּפָ

ְוֶאְלַמד  ִעּמֹו  ֶקִרי  ּבְ ַעְצִמי  ּבְ ֵאֵלְך  רּוַח.  ְלעֹז 
רֹוָיאִנים, ַהּטְ ְצָבא  ּבִ ּמֹות  ׁשַ ה  ָהעֹוׂשֶ ָהאֹון  ַרב  ֶזה  הּוא  ִמי 
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425
ָאַמר ְך  ּכָ ְוטֹוִבים."  ים  ַרּבִ ַחִיל  ֵני  ּבְ י  ְרּכֵ ּבִ הּוא  יר  ִהּתִ י  ּכִ

ָהָאֶרץ.  ֶאל  ֵמִרְכּבֹו  ק  ִזּנֵ ִצּיּודֹו  ְמלֹוא  ּבִ ְוָחגּור 
ֵמִרְכּבֹו, ק  ִזּנֵ ַאְרָצה  מֹוהּו  ּכָ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ָרָאהּו  ֵעת 

ַעְקמּוִמי,  ּוַמּקֹור  טֶֹפר  י  ַחּדֵ ִרים  ְנׁשָ ֵני  ְוִכׁשְ
ֶזה, ַעל  ֶזה  ְצָרָחה  ּבִ ָעִטים  בֹוּהַ  ּגָ ֶסַלע  צּוק  רֹוֵמי  ִמּמְ

430
ֶזה.  ֶאת  ֶזה  ְוָתְקפּו  לּו  ַהּלָ ַנִים  ְ ַהּשׁ ִהְרִעימּו  ְך  ּכָ
ִזּמֹות  ַהּמְ רֹוֵקם  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֵלב  ְרֶאה  ַלּמַ ֶנֱעַצב 

ְוָאַמר: ָנה  ּפָ ַוֲאחֹותֹו  ּתֹו  ִאׁשְ ֶהָרה  ֶאל  ַוֲאַזי 
ָבִרים ּגְ ּבַ ַהּטֹוב  דֹון  ַסְרּפֶ ל  ׁשֶ ּגֹוָרלֹו  ׁשֶ ִלי  "ֲאבֹוי 

ֶמנֹוְיְטיֹוס. ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ ִלּפֹל  ִנְגַזר 

435
ּוְלָכאן ְלָכאן  י  ִלּבִ ּבְ ַהּמֹאְזַנִים  ּפֹות  ּכַ קּולֹות  ׁשְ

ַהּנֹוָרא  ַהּדּו־ְקָרב  ֵמֵאיַמת  ַחי  אֹותֹו  ץ  ֲאַחּלֵ ַהִאם 
ֶבר, ַהּגֶ ֶאת  יב  ָאׁשִ ֹוַפַעת  ַהּשׁ ַאְרצֹו  ִליְקָיה  ְוֶאל 

ָהַעז."  ֶמנֹוְיְטיֹוס  ן  ּבֶ יֵדי  ּבִ ָמתֹו  ִנׁשְ אֹוִציא  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
ָהֵעיַנִים:  ִליַלת  ּכְ ִביָרה  ַהּגְ ֶהָרה,  לֹו  יָבה  ֵהׁשִ ֲאַזי 

440
ֵלאמֹר,  ְרּתָ  ּבַ ּדִ ה  ּזֶ ַמה  ְוִכי  ָהָרם,  ְקרֹונֹוס  ן  "ּבֶ
ֶות,  ִמּמָ יַע  ְלהֹוׁשִ ׁש  ַבּקֵ ּתְ מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ַהֻאְמָנם 

ים?  ַחּיִ ּבַ לֹו  יַח  ְלַהּנִ ּגֹוָרלֹו,  ְגַזר  ּנִ ׁשֶ ֶאָחד 
ְלָכְך, ימּו  ַיְסּכִ ָהֵאִלים  ל  ּכָ ּלֹא  ׁשֶ ע  ּדַ ַאְך  זֹאת,  ה  ֲעׂשֵ

יַע: ַאּצִ ְלָפֶניָך  זֹאת  ּבָ ׁשֶ ַהֲחלּוָפה  ֶאת  קֹל  ּוׁשְ

445
יתֹו, ּבֵ ֶאל  יב  ׁשִ ּתָ ים  ַחּיִ ּבַ דֹון  ַסְרּפֶ ֶאת  ִאם  ְוָהָיה 

ׁש ְיַבּקֵ ָהֵאִלים  ַאַחד  ִאם  ְקֶרה  ּיִ ַמה  ַוֲחׁשֹב  ֵצא 
יַע.  ְלהֹוׁשִ ָקר  ַהּיָ נֹו  ּבְ ֶאת  ָרב  ַהּקְ ַחת  ּלַ ִמּקַ הּוא  ם  ּגַ

ִריָאמֹוס. ּפְ ִעיר  ְסִביב  לֹוֲחִמים  ים  ְמֻרּבִ ֵאִלים  ֵני  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ
ם. ִלּבָ ּבְ עֹוֵרר  ּתְ ֲאַזי  ה  ָקׁשָ ְוַתְרעֶֹמת  ֶעְלּבֹון 
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450
מֹותֹו,  ּבְ ַדע  ּתֵ ְוֶעֶצב  ָך,  ְלִלּבְ ָיָקר  הּוא  ִאם  ַאְך 

ָהַאְכָזר, ּדּו־ְקָרב  ּבַ ָחָלל  ִלּפֹל  ֶבר  ַלּגֶ לֹו  ח  ַהּנַ
ֶמנֹוְיְטיֹוס. ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ מּוָבס 

ֵאָליו ַלח  ׁשְ יו,  ַחּיָ ּמּו  ְוִיּתַ ָמתֹו  ִנׁשְ ְפַרח  ּתִ ּוְלֵעת 
אתֹו ְלׂשֵ ָנטֹוס,  ּתָ ְוֶאת  ֵאב  ַהּכְ ְנטּול  נֹוס  ִהיּפְ ֶאת 

455
ַדִים, ַהּיָ ַרֲחַבת  ִליְקָיה  ל  ׁשֶ דֹוֶתיָה  ׂשְ ֶאל  ְוָלבֹוא 

ְנָהג ּמִ ּכַ ּגּוָפתֹו  רּו  ִיְקּבְ ְוֶאָחיו  ַאְרצֹו  ֵני  ּבְ ּה  ּבָ ר  ֲאׁשֶ
ָרבֹות."  ּקְ ּבַ ַהּנֹוְפִלים  ְזכּות  זֹו  י  ּכִ ָבה,  ּוַמּצֵ ֶקֶבר  ּבְ

ָלּה, ֵסֵרב  לֹא  מּוָתה  ַהּתְ ּוְבֵני  ָהֵאִלים  ַוֲאִבי  ָאְמָרה, 
ְלאֹות ֵהן  ָקְלחּו  ְוָלָאֶרץ  ְמעֹוָתיו  ּדִ ָזְלגּו  ם  ָדּ ַאְך 

460
דֹו ִמּיָ ְמַעט  עֹוד  ִלּפֹל  פּוי  ַהּצָ ִלְבנֹו  ָאב  ַאֲהַבת 

ֶרת. ַהּקֶ ִלְטרֹוָיה  ָסמּוְך  ֵמַאְרצֹו  ַהְרֵחק  ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ל  ׁשֶ
ֶזה, ֶאל  ֶזה  ְסמּוִכים  ְוָהיּו  ָקְרבּו  ַנִים  ְ ַהּשׁ ֵעת  ה  ְוַעּתָ

ָהָרם, ְתָרִסיֶמלֹוס  ּבִ ִראׁשֹון  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ִליְך  ִהׁשְ
הּו  ְוִהּכָ ָהָיה,  הּוא  דֹון  ַסְרּפֶ ל  ׁשֶ ָהאֹון  ַרב  בֹו  ַרּכָ

465
ֶבר. ַהּגֶ ל  ׁשֶ יו  ְרּכָ ּבִ ֶאת  יר  ַמּתִ ָמְתָניו,  ּבְ ר  ַהְיׁשֵ ּפֹוֵגַע 

ְטרֹוְקלֹוס ּפַ ֶאת  אּוָלם  ַהּבֹוֵהק,  ָרְמחֹו  דֹון  ַסְרּפֶ ִליְך  ִהׁשְ
ָדסֹוס  ּפֶ ל  ׁשֶ ְיִמינֹו  ֶכֶתף  ּבְ ּוָפַגע  ֶהְחִטיא  ָהרַֹמח  חֹד 

ָנַפל, ָהָאֶרץ  ֶאל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֵאב  ִמּכְ ַער  ּנָ ׁשֶ ְך,  ָהַרּמָ
ַהּסּוס. ֶגר  ּפֶ ֶאת  ת  נֹוֶטׁשֶ ְורּוחֹו  ָעָפר  ּבֶ ׁש  ּלֵ ִמְתּפַ

470
כֹות  ַהּמֹוׁשְ ָהעֹל,  מֹוט  ְוָחַרק  ִנְבֲהלּו  ַהּסּוִסים  ַאר  ׁשְ

ַהּסּוס. ֶגר  ּפֶ ֶאל  עֹוד  ָהיּו  ְקׁשּורֹות  י  ּכִ זֹו  ּבָ זֹו  כּו  ּבְ ִנְסּתַ
ַלֲעׂשֹות, ֵהיִטיב  ֲחִנית  ּבַ ַהּנֹוָדע  אֹוטֹוֶמדֹון  ַאְך 

ַהּמֶֹתן ִמן  לֹף  ִלׁשְ ִמֵהר  ַהב  ַהּלַ ת  ֲאֻרּכַ ַחְרּבֹו  ֶאת 
ַהּנֹוֵפל. ְך  ָהַרּמָ ִרְתַמת  ֶאת  ִהּיֹות  ׁשְ ְללֹא  ְוָכַרת 
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475
כֹות,  ַהּמֹוׁשְ חּו  ִנְמּתְ ָחְזרּו,  צּול,  ּיָ ּבַ ַהּסּוִסים  בּו  ִהְתַיּצְ

ָהַאְכָזר. ָרב  ּקְ ּבַ ׁש  ּתֵ ְלִהְתּכַ ּבֹוִרים  ַהּגִ בּו  ְוׁשָ
ַהּבֹוֶהֶקת,  ֲחִניתֹו  ֵהִטיל  ִנית  ֵ ּוַבּשׁ דֹון  ַסְרּפֶ ָחַזר 

ָמאִלית ַהּשְׂ ֵתפֹו  ּכְ ֵמַעל  ָחְלָפה  זֹו  ה,  ַעּתָ ם  ּגַ ֶהְחִטיא  ַאְך 
ָהָאָרד. ֲחִנית  ֶאת  ִליְך  ִהׁשְ ִנית  ֵ ּשׁ ּבַ ְוֶזה  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ

480
ה,  ָהַעּזָ ָידֹו  ּבְ ָלְך  ׁשְ ַהּמֻ עֹוֵפף,  ַלח  ֶ ַהּשׁ ְוא  ָ ַלּשׁ לֹא 

ֶהָחֶזה. ר  ְבׂשַ ּבִ ף  ּקָ ַהּמֻ ַהּפֹוֵעם  ִלּבֹו  ּבְ ָהַלם  י  ּכִ
אֶֹרן מֹו  ּכְ אֹו  דֹון  ַסְרּפֶ ָמט  ַאּלֹון  אֹו  ַצְפָצָפה  ֵעץ  מֹו  ּכְ

ְרֶזן  ּגַ ּבַ ּכֹוְרִתים  ֵעץ  י  ָחָרׁשֵ א,  ְוִנּשָׂ ָרם  ַהר  ּבְ
ִפיָנה.  ַהּסְ ִסּפּון  ַעל  ִלְהיֹות  ּתֶֹרן  ַיְתִקינּוהּו  ָחז,  ׁשְ ַהּמֻ

בידי  הקרב  משדה  נישאת  גופתו  ליקיה.  ומלך  זאוס  של  בנו  סרפדון,  של  מותו 
המכונפים.  ותנטוס  השינה  אל  היפנוס 

לפנה"ס. השישית  המאה  מאתונה,  חומר  כד 
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 485
ְוָהֶרֶכב, ַהּסּוִסים  מּול  ֵרַע  ּתָ ִהׂשְ רּות  ּכָ מֹוֶהם  ּכְ

ם, ַהּדָ טּוף  ׁשְ ָעָפר  ּבֶ ָרה  ּכָ עֹוָתיו  ֶאְצּבְ ּבְ ּגֹוֵנַח, 
ְלִאּטֹו,  ה  ַהְמַדּדֶ ָקר  ּבָ ין  ּבֵ ַהּמּוָעד  ֹור  ּשׁ ּכַ מֹוהּו  ּכָ

ְוֶזה ָהֵעֶדר,  ַעל  ַפל  ּנָ ׁשֶ ָהֲאִרי  אֹותֹו  קֹוֵטל 
ֶנֱאָנק. רֹו,  ׂשָ ּבְ ַהּקֹוֵרַע  ַחל  ַ ַהּשׁ עֹות  ַמְלּתְ ּבְ

490
ְטרֹוְקלֹוס ּפַ מּול  ֵגן  ַהּמָ י  חֹוְבׁשֵ יִקים  ַהּלִ יא  ַמְצּבִ ְך  ּכָ

ְלִלּבֹו: רֹוב  ַהּקָ ֵרֵעהּו  ֶאל  ְוזֹוֵעק  ַחי  ְלָכל  ׁשֹוֵבק 
ָ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

495
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 

יָך ַחּיֶ נֹות  ׁשְ ּוְבָכל  ְלעֹוָלם  ְתָך  ֶחְרּפָ ֶאְהֶיה  י  ּכִ
ָהָאָכִאים ֵני  ּבְ יטּו  ַיְפׁשִ ִאם  ר  ְיֻדּבַ ְגנּוְתָך  ּבִ

500
ָהעֹוְגנֹות. ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  אן  ּכָ ִמּגּוִפי  ַהֲחגֹור  ֶאת 

ינּו." ֲאָנׁשֵ ַאר  ׁשְ ֶאת  ְועֹוֵדד  רּוֲחָך  ּפֹל  ּתִ ַאל  ן  ּכֵ ַעל 
יָמתֹו. ְנׁשִ ְוָעַצר  ֵעיָניו  ֶאת  ה  ּסָ ּכִ ֶות  ְוַהּמָ ָאַמר 

ָהרַֹמח  ֶאת  ֵאָליו  ְך  ָמׁשַ ָחֵזהּו  ַעל  ַרְך  ּדָ ְטרֹוְקלֹוס  ּוּפַ
ַיַחד. ם  ּגַ ְרֶעֶפת  ַהּסַ ִעם  ֶהָחָלל  ִמּגּוַפת  צֹו  ְוִחּלְ

505
דֹון. ַסְרּפֶ ַמת  ִנׁשְ ֶאת  הֹוִציא  ו  ַיְחּדָ ָהרַֹמח  ִעם  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

ׁשּו  ּקְ ּבִ ָהֶרֶכב,  ִמן  טּוִרים  ַהּפְ ַהּסּוִסים  ָצֲהלּו 
ֶהם. ּבָ יְרִמידֹוִנים  ַהּמִ ֶהְחִזיקּו  ַאְך  ְרָחב  ַלּמֶ עֹט  ִלׁשְ
דֹון, ַסְרּפֶ ְבֵרי  ּדִ ַמע  ְלִמׁשְ ֶנֶעְכָרה  רּוחֹו  ּוְגָלאּוקֹוס 

ֵרֵעהּו. ֶאל  ִמֵהר  ּלֹא  ׁשֶ ַעל  ִקְרּבֹו  ּבְ ִנְקַרע  ִלּבֹו 
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510
צּוָעה ַהּפְ ְזרֹועֹו  ַעל  ָידֹו  ּבְ ָלַחץ  ְכֵאב  ּבִ ר  ִמְתַיּסֵ

ֵרָעיו ַעל  ֵמֵגן  עֹודֹו  ּבְ ּבֹו  ר  ּגֵ ׁשִ אּוְקרֹוס  ּטֶ ׁשֶ ִמֵחץ 
בֹוָהה. ַהּגְ חֹוָמה  ּבַ ס  ּוְמַטּפֵ ֵער  ְסּתַ ַהּמִ ָלאּוקֹוס  ּגְ ֵני  ִמּפְ

תֹו: ִפּלָ ּתְ א  ָנׂשָ ֲאַזי  ְרָחק  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ָאּפֹולֹו  ֶאל 
ֲעִטיָרה ַהּמַ ִליְקָיה  ּבְ ִאם  ֶזה,  ּבָ ֵאי  ֹוֵכן  ַהּשׁ "ֵאִלי, 

515
רּויֹות ּכְ ָאְזֶניָך  ָמקֹום  ָכל  ּבְ ֵהן  י  ּכִ ְטרֹוָיה,  ּבִ ְוִאם 
ְכֵאב. ּבִ ה  ַעּתָ ֶזה  ֱאָנק  ַהּנֶ מֹוִני  ּכָ ר,  ִמְתַיּסֵ יר  ְלַאּבִ

ִלי ה  ְמִסּבָ ּוְזרֹוִעי  ָקׁשֹות  י  ִנְפַצְעּתִ י  ּכִ ּוְרֵאה,  ט  ַהּבֵ
ִלְקלַֹח, ַצע  ַהּפֶ ִמן  ָחֵדל  לֹא  ם  ְוַהּדָ ַצד,  ל  ִמּכָ ֵאב  ּכְ

ן  ּכֵ ְוַעל  ִהיא  ם  ּגַ ֶרת  ִמְתַיּסֶ ֵמָאחֹור  ּוְכֵתִפי 

520
ְדָרׁש  ּנִ ּכַ ָיִדי  ּבְ ֶלֱאחֹז  ַהֲחִנית  מֹוט  ֶאת  אּוַכל  לֹא 

ֵרַעי,  ּבְ ָקר  ַהּיָ ּוֵמת  אֹוֵיב.  ּבָ ִליָכּה  ּוְלַהׁשְ
ַנְפׁשֹו. ֶאת  יל  ְלַהּצִ ָחׁש  ּלֹא  ר  ֲאׁשֶ ֶזאּוס  ן  ּבֵ דֹון,  ַסְרּפֶ

ֲארּוָכה,  ִלְזרֹוִעי  ַהֲעֵלה  ֲאדֹוִני,  ה,  ַאּתָ ְואּוָלם 
י ַלֲאָנׁשַ ִלְקרֹא  אּוַכל  ׁשֶ ְמָנת  ַעל  ֵאַבי  ּכְ ְך  ּכֵ ְוׁשַ

525
ְלָחָמה ַהּמִ ֶאל  ְלעֹוֵדד  ם  ִלּבָ ְוֶאת  יִקים  ַהּלִ ֵני  ּבְ

דֹון." ַסְרּפֶ ֵרִעי  ּגּוַפת  ַעל  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ַעְצִמי  ּבְ ְוָלֵצאת 
ד ּוִמּיָ ִלְדָבָריו  ֶהֱאִזין  ָאּפֹולֹו  ּופֹוְיּבֹוס  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ּוָפַסק ֵאב  ַהּכְ ָחַדל  ִלְזרֹועֹו,  ֲארּוָכה  ֶהֱעָלה 
רּוחֹו. ֶאת  ָהֵאל  ְועֹוֵדד  חֹר,  ָ ַהּשׁ ם  ַהּדָ ִקּלּוַח 

530
ַנַחת ָרָוה  ִלּבֹו  ָאּפֹולֹו,  ְלַמַעׂש  ָהֵער  ּוְגָלאּוקֹוס, 

תֹו. ִלְתִפּלָ אֶֹזן  ָרה  ּכָ ָהָרם  ָהַאְלָמֶות  ן  ּבֶ י  ּכִ
ִיס ַהּגַ ֶקֶרב  ּבְ יִקים  ַהּלִ ֵדי  ְמַפּקְ ֵלב  ְוֶאת  ָיָצא 

דֹון.  ַסְרּפֶ ל  ׁשֶ ּגּוָפתֹו  ַעל  ָחְרָמה  ִמְלֶחֶמת  ֶאל  עֹוֵרר 
רֹוָיאִנים,  ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ֶאל  ּוִמֵהר  ָעָמיו  ּפְ ם  ׂשָ ֲאַזי 
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535
ְזִהיר, ַהּמַ ָאֶגנֹור  ֶאל  ּפֹוִליָדַמס,   – ְנתֹואֹוס  ּפַ ן  ּבֶ ֶאל 

ַהּבֹוֶהֶקת. ה  ְסּדָ ַהּקַ ּבֹור  ּגִ ֶהְקטֹור  ְוֶאל  ַאְיֵנַאס  ֶאל 
ָנַפִים: ּכְ ַעל  ָבָריו  ּדְ ֶאת  ר  ּגֵ ְוׁשִ ֲאֵליֶהם  ָסמּוְך  ב  ִנּצַ

? ַכְחּתָ ׁשָ ֶהְקטֹור,  ק,  ׁשֶ ַלּנֶ ִריְתָך  ּבְ ֵני  ּבְ ֶאת  ֶזה  יַצד  "ּכֵ
ָוֵרַע  ִמּמֹוֶלֶדת  ַהְרֵחק  ְלַמַעְנָך  ֵהם  ַוֲהלֹא 

540
יט. ּתֹוׁשִ לֹא  ָלֶהם  ָיְדָך  ֶאת  ה  ְוַאּתָ יֶהם,  ַחּיֵ ַמְקִריִבים 

ֵגן, ַהּמָ י  חֹוְבׁשֵ יִקים  ַהּלִ ֵחיל  יא  ַמְצּבִ דֹון,  ַסְרּפֶ ָנַפל 
ֶדק. ְוַהּצֶ ָהעֹז  ִמּכַֹח  ְוֵהֵגן  ָמַלְך  ִליְקָיה  ַעל 

ְטרֹוְקלֹוס. ּפַ רַֹמח  ּבְ ִהְכִניעֹו  ָהָאָרד  ֵאל  ָאֶרס 
לֹון ַהּקָ ת  ֶחְרּפַ ֶאת  ְוִזְכרּו  י  ִעּמִ ְצאּו  ֵרַעי,  קּומּו,  ן  ּכֵ ַעל 

545
ַלח, ֶ ַהּשׁ ֶאת  ִמּגּופֹו  ָהאֹוֵיב  ִיְפׁשֹט  ִאם  ֵנַדע  ָאנּו  ׁשֶ

ָנִאים  ַהּדָ מֹות  ֶאת  ִלְנקֹם  יְרִמידֹוִנים  ַהּמִ רֹוִצים  י  ּכִ
ּלֹות." ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ָקַטְלנּו  יִקים,  ַהּלִ ָאנּו,  ׁשֶ

ּוְבֶעֶצב ָיגֹון  ּבְ ֶנֱעַכר  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְוֵלב  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ִעיָרם, ְטרֹוָיה  ל  ׁשֶ ִמְבָצָרּה  הּוא  ָהָיה  י  ּכִ ׂשֹא  ִמּנְ ֵבד  ּכָ

550
דֹו, ִעּמָ ָיסֹות  ַהּגְ ים  ְוַרּבִ ְוָנְכִרי  ר  ּזָ ׁשֶ ַוֲהַגם 

ְקָרב. ֵדה  ׂשְ ּבִ ְוִראׁשֹון  רֹאׁש  ִמיד  ּתָ הּוא  ָהָיה  ׁשֶ ֲהֵרי 
ָנִאים  ַהּדָ ְוַעל  ָקמּו  ַזֲעָמם  ֲחַמת  ּבַ ֲאַזי 

ם. רֹאׁשָ ּבְ ָהָרם  ְוֶהְקטֹור  דֹון,  ַסְרּפֶ ֲעבּור  ּבַ ָיְצאּו 
ָרב. ַהּקְ ַזַעם  ֶאת  עֹוֵרר  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ָהָאָכִאים  ּוְבֵלב 

555
ְקָרב: ֱאֵלי  ים  ׂשִ ַהּשָׂ ר,  ּבֵ ּדִ ָהָאָיאִסים  ֵני  ׁשְ ֶאל  ה  ִחּלָ ּתְ
ם ּוְלַחְמּתֶ ֲהָגָנה,  ְקַרב  ַהּיֹום  ֶכם  ַנְפׁשְ ַאת  ַמּשְׂ ְהֶיה  "ּתִ

ָנַפל  י  ּכִ יֹוֵתר,  ַוֲאִפּלּו  ּכֹה  ַעד  ם  ַחְמּתֶ ּלְ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
ָהָאָכִאים. חֹוַמת  ַעל  ס  ּפֵ ּטִ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  דֹון,  ַסְרּפֶ

ּוְבָכְך קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ִלְפׁשֹט  ּגּוָפתֹו,  ִלְלּכֹד  נּוַכל  ִאם 
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560
ָהַרֵחם ֲחַסר  ּוָברַֹמח  ָקלֹון,  ָעֶליָה  ָנִמיט 

ַלֲהָגָנתֹו."  ְלָחם  ַהּנִ ֵמֵרָעיו  ֶאָחד  ֶאת  ִנְקטֹל 
ֵגן. ַהּמָ ִלְקַרב  ׁשּוָקה  ַהּתְ ֲעָרה  ּבָ ם  ּוְבִלּבָ ר,  ּבֵ ּדִ

ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ָיסֹות  ַהּגְ ֶנֶעְרכּו  ָדִדים  ַהּצְ ֵני  ִמׁשְ ּוְלֵעת 
ּוִמיְרִמידֹוִנים ָאָכִאים  מּול  רֹוָיאִנים  ְוַהּטְ יִקים  ַהּלִ

565
ֶהָחָלל  ּגּוַפת  ַעל  לֹוֲחִמים  ָסֲערּו,  אֹוְיבֹו  ַעל  ִאיׁש 

נֹוֵגַח, ק  ֶנׁשֶ ִלי  ּכְ ּוְבֶנֶפץ  ָהה  ּלָ ּבַ ֲאגֹות  ׁשַ ּבְ
ָקר, ַהּיָ ִלְבנֹו  ָסִביב  ַרס  ּפָ ַמְבִעית  ַלְיָלה  ְוֶזאּוס 

ה  ְתִחּלָ ּבִ ם.  ּדָ ּוְצֵמא  ַאְכָזר  ָהִעּמּות  ִיְהֶיה  ְלַמַען  זֹאת 
רֹוָיאִנים,  ַהּטְ יֵדי  ּבִ ט  ּבָ ַהּמַ י  ַחּדֵ ָהָאָכִאים  ֶנֶהְדפּו 

570
מּוׁשֹות, ַהּנְ ִמן  ְוָקא  ּדַ ָלאו  ִנְקַטל,  ִמיְרִמידֹוִני  לֹוֵחם  ֵעת 

ָבב.  ַהּלֵ ַרם  ָאַגְקֶלס  ן  ּבֶ ָהֱאלִֹהי  יֶגאּוס  ֶאּפֵ
ְלָפִנים,  ל  ָמׁשַ הּוא  ָפׁשֹות  ַהּנְ ת  ַרּבַ ָהִעיר  ּבֹוֵדיֹון  ַעל 

ד,  ְכּבָ ַהּנִ ִאּמֹו  ֲאִחי  ֶאת  ָהַרג  ׁשֶ ְלַאַחר  ה  ַעּתָ ַאְך 
ָהַרְגַלִים, סּוַפת  ּכְ ְוֶתִטיס  ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ ֵביָתם  ּבְ ַכן  ׁשָ

575
ָבִרים, ַהּגְ קֹוֵטל  ָאִכיֶלס  ֶאל  ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ְלחּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ְוֵהם 
רֹוָיאִנים. ּטְ ּבַ ָרב  ַהּקְ ְוֶאל  ַהּסּוִסים  ת  ְמֻרּבַ ִאיְליֹון  ֶאל 

ּבֹו, ַגע  ּפָ ְוֶהְקטֹור  ַהּגּוָפה  ַאַחר  ׁש  ְמַבּקֵ ֶזה  עֹוד 
ְלּגֶֹלת  ַהּגֻ ִנְבְקָעה  ַנִים  ִלׁשְ רֹאׁשֹו.  ּבְ ִליְך  ִהׁשְ ֶאֶבן 
ָנַפל,  ָלָאֶרץ  ִים  ַאּפַ ַעל  ֵבָדה,  ַהּכְ תֹו  ַקְסּדָ תֹוְך  ּבְ

580
ֵמָעָליו. ֶאְבָרתֹו  ּוָפַרס  רּוחֹו  ֶאת  ַבר  ׁשָ ֶות  ַהּמָ

ַפל, ּנָ ׁשֶ ַהּטֹוב  ֵרֵעהּו  ַעל  ֶנֱעַכר  ִלּבֹו  ְטרֹוְקלֹוס  ּוּפַ
ְמעֹוֵפף  ַבז  ּכְ ְוָכמֹוהּו  ַלֲחִזית  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ס  ּלֵ ּפִ
ַזְרִזיִרים. ַלֲהַקת  ְוַעל  ַחל  ַהּנַ עֹוְרֵבי  ַעל  ָהָעט 

ַהּסּוִסים, ן  ְמַרּסֵ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ  , ַרְצּתָ ּפָ יִקים  ַהּלִ ַעל  ְך  ּכָ
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585
. ֶנֱעַצְבּתָ ֵרֲעָך  ַעל  י  ּכִ ָנַפְלּתָ  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְוַעל 
ִאיַתְיֶמֶנס  ל  ׁשֶ ָקר  ַהּיָ נֹו  ּבְ ְסֶתֶנָלאֹוס  ּבִ ה  ְוַעּתָ

ף. ּסֵ ְמׁשַ ַהִחּבּור  יֵדי  ּגִ ֶאת  ַגע,  ּפָ ֶאֶבן  ּבְ ָעְרּפֹו  ּבְ
ם ִעּמָ ַיַחד  ְוֶהְקטֹור  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ׁשּורֹות  ָנסֹוגּו 

ַתֲחרּות ּבְ ַהּמּוֶטֶלת  ה  ֲאֻרּכָ ֲחִנית  ְמַטֲחֵוי  ּכִ

590
ֲחִנית ּבַ ּכֹחֹו  ֶאת  ִלְבחֹן  ֶהָחֵפץ  ִאיׁש  ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ אֹו 
ֶזה ּכָ ה  ִהּנֵ אֹוֵיב,  מּול  ָהַאְכָזר  ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ אֹו 

ָהָאָכִאים. ֵני  ִמּפְ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ סֹוגּו  ּנָ ׁשֶ ְרָחק  ַהּמֶ ָהָיה 
ֵגן,  ַהּמָ י  חֹוְבׁשֵ יִקים  ַהּלִ ַעל  ַהּפֹוֵקד  ֲאַזי,  ּוְגָלאּוקֹוס 

ָהָאהּוב נֹו  ּבְ ָהָרם,  ִתיְקֶלס  ּבָ ֶאת  ְוָקַטל  ָאחֹור  ַסב 

595
ֶהַלס ּבְ ׁשֶ ְמעֹונֹו  ּבִ ֹוֵכן  ַהּשׁ ָאִביו  ַכְלקֹון,  ל  ׁשֶ

ר. ּוְלעֹׁשֶ ְלַהְצָלָחה  ִראׁשֹון  יְרִמידֹוִנים,  ַהּמִ ין  ּבֵ
ָניו, ּפָ ֶאת  ֵהֵסב  ֶזה  ּוְלֵעת  יגֹו,  ִהּשִׂ ַאֲחָריו,  ַלק  ּדָ

ַהֲחִנית. חֹד  ּבְ ָלאּוקֹוס  ּגְ אֹותֹו  ַקר  ּדָ ָחֵזהּו  ֶאְמַצע  ּבְ
ָהָאָכִאים  ֵלב  ֵמֶעֶצב  ְוִנְכַמר  ט,  ֶנְחּבַ ָלָאֶרץ  ֶזה 

600
ָצַהל. רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֵלב  ַאְך  ַהּנֹוֵפל,  ּבֹור  ַהּגִ ְלַמְרֵאה 

ָהָאָכִאים, בּוַרת  ּגְ ָסה  ּפָ לֹא  ָיסֹות,  ַהּגְ ִביבֹו  ִמּסְ ֶנֶאְספּו 
ּבֹור. ַהּגִ מֹות  ַעל  ַזַעם  ֲחַמת  ֶהם  ּבָ ֵנעֹוָרה  ְלֵהֶפְך, 

רֹוָיאִנים, ַהּטְ ִכיֵרי  ִמּבְ ֶאָחד  ֶאת  ָקַטל  ֶמְריֹוֶנס  ַוֲאַזי 
ַהּכֵֹהן  אֹוֶנטֹור  ן  ּבֶ ַחת,  ִלְבִלי  ֶהָעׂשּוי  ָלאֹוגֹונֹוס 

605
ֵאִלים. ל  ׁשֶ ִלְכבֹוָדם  ַאְרצֹו  ּבְ ָזָכה  ִאיָדה,  ּבְ ְלֶזאּוס 

ָמתֹו  ִנׁשְ ְרָחה  ּפָ ֶמְריֹוֶנס.  ּבֹו  ָהַלם  ְוֶלֶסת  אֶֹזן  ּבְ
ָהאֶֹפל. ַצְלָמֶות  ֶאת  ֵמָעָליו  ַרס  ּפָ ֶות  ְוַהּמָ

ֶמְריֹוֶנס ּבְ ָהָאָרד  ֲחִנית  ֶאת  ֲאַזי  ַאְיֵנַאס  ִליְך  ִהׁשְ
ֵגן, ַהּמָ ּוְבָידֹו  ַהּצֹוֵעד  ֶבר  ּגֶ ּבַ ִלְפּגַֹע  ִתְקָוה  ּבְ
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610
ָהָאָרד ֵמֲחִנית  ְוָחַמק  ֵעיָניו  ּבֹו  ָנַתן  ֶמְריֹוֶנס  ַאְך 

ֵמָעָליו, ָהָארְֹך  ָהרַֹמח  ָטס  ְלָפִנים.  ָרַכן  י  ּכִ
ַהֶהֶדף. ִמן  ַהּמֹוט  ְוָרַטט  ֵמָאחֹור,  ִנְנַעץ  ָאֶרץ  ּבָ
ּכֹחֹו, ָהרַֹמח  ִמן  ָנַטל  ָהאֹוִנים  ַרב  ָאֶרס  ָאז  ַרק 

ר ֲאׁשֶ ַאְיֵנַאס  ל  ׁשֶ טּוָיה  ַהּנְ רֹועֹו  ִמּזְ ַלח  ֶ ְוַהּשׁ

615
ֵמָאחֹור. ָעָפר  ּבֶ ִנְנַעץ  י  ּכִ ְוא  ָ ַלּשׁ ַאְך  הּוַטל  ֶהְחִטיא, 

ָהרֹוֵעם: קֹולֹו  ּבְ וָקָרא  ָניו  ּפָ ֶאת  יר  ִהְקּדִ ְוַאְיֵנַאס 
ָיִדי ּבְ ַהֲחִנית  אּוָלם  ה,  ַאּתָ ַרְקָדן  ׁשֶ ֲהַגם  "ֶמְריֹוֶנס, 

ָלַעד." ַרְגֶליָך  ְמחֹול  ֶאת  ָהְיָתה  קֹוַטַעת  ְגָעה,  ּפָ לּו 
ַהּנֹוָדע: ַהֲחִנית  ּבֹור  ּגִ יב,  ֵהׁשִ ֶמְריֹוֶנס  ָבָריו  ּדְ ַעל 

620
ה, ַאּתָ ַחִיל  ן  ּבֶ ׁשֶ ֲהַגם  ַאְיֵנַאס,  ָעֶליָך,  ה  "ִיְקׁשֶ

ֶניָך ִמּפָ ְתּגֹוֵנן  ַהּמִ ַהּלֹוֵחם  בּוַרת  ּגְ ֶאת  ְך  ּכֵ ְלׁשַ
ַאְלָמֶות. ן  ּבֶ ה  ַאּתָ ֵאין  י  ּכִ ִמְלָחָמה,  ְלָך  יב  ּוֵמׁשִ

ָחז, ׁשְ ַהּמֻ ָהָאָרד  חֹד  ּבְ גּוְפָך  ּבְ ֲאִני  י  ַגְעּתִ ּפָ לּו 
ּבֹוֵטַח, ּוְבָיֶדיָך  ְהֶיה  ּתִ ָחסֹון  ׁשֶ ָכל  ּכְ ֲאַזי 

625
ַהּסּוִסים." ן  ּכַ ִמׁשְ ָהֶדס,  ֶאת  ּוְלָך  ה  ִהּלָ ּתְ ְחלֹק  ּתַ ִלי 
ֵלאמֹר: ּבֹו  ַער  ּגָ ֶמנֹוְיְטיֹוס  ל  ׁשֶ ָהאֹון  ַרב  ּוְבנֹו  ר,  ּבֵ ּדִ

ֵאפֹוא? ְרּתָ  ּבַ ּדִ ה  ּזֶ ַמה  ְוַעל  ה,  ַאּתָ ַחִיל  ן  ּבֶ "ֶמְריֹוֶנס, 
רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֶאת  ַרַהב  ְבֵרי  ּדִ יגּו  ַיּסִ לֹא  ַהּגּוָפה  ִמן 

ד ַהּיָ י  ּכִ יֵניֶהם.  ִמּבֵ ים  ַרּבִ ְקּבֹר  ּתִ ָהָאֶרץ  ֶטֶרם  ּבְ

630
ְלֵעצֹות. נֹוֲעדּו  ים  ּלִ ַהּמִ ָרב,  ַהּקְ ֶאת  ה  ָהעֹוׂשָ זֹו  ִהיא 

ְדָבִרים." ּבִ ְלַהְרּבֹות  ְולֹא  מּוָטל  ָעֵלינּו  ֵחם  ְלִהּלָ
ַאֲחָריו. ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ּוֶבן  ְלָפִנים,  ּוָפַרץ  ָאַמר 

ים ֲאָנׁשִ ְקבּוַצת  ֵעת  ַהְרֵחק  ט  ּופֹוׁשֵ ָהעֹוֶלה  אֹון  ָ ּשׁ ּכַ
ֶפץ ַהּנֶ קֹול  ָהָיה  ֶזה  ּכָ ָהר,  ּבָ ּכֹוֶרֶתת  ִאיָלנֹות 
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635
ָרִכים, ַהּדְ ת  ַרּבַ ָהָאֶרץ  ִמן  ָעָלה  ׁשֶ ֶהָעמּום 

ּבֹו  ֲהלֹם  ּבַ ָוִרים  ׁשְ עֹור  ָהָרבּוד  ָהָאָרד  ֵגן  ִמּמָ
עֹוד ְולֹא  ַהֶחֶרב,  אֹו  ַהב  ַהּלַ חֹד  פּוַלת  ּכְ ַהֲחִנית 

ְלַזהֹות ָהָיה,  ֵרֵעהּו  ַוֲאִפּלּו  ִאיׁש,  ָהָיה  ָיכֹול 
ֶרֶגל ף  ּכַ ַעד  ֵמרֹאׁש  י  ּכִ דֹון,  ַסְרּפֶ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ֵאת 

640
ְוָעָפר.  ם  ּדָ ּסּוהּו  ּכִ ּגּופֹו,  ַעל  ֶנֶעְרמּו  ְקִליִעים 

בּוִבים  ַהּזְ ְנִחיל  ּכִ מֹוָתם  ּכְ ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ ִביבֹו  ִמּסְ ָנֲהרּו 
ֶהֶרף  ְללֹא  ּוְמַזְמֵזם  ְמעֹוֵפף  ָאִביב,  ּבָ ים  ָבׂשִ ַהּכְ ִדיר  ּבְ

ַלְחּדֹל  ִלי  ִמּבְ ְך  ּכָ ָלִיים.  ּדְ ּבַ ז  ּתָ ַהּנִ ֶהָחָלב  ֵמַעל 
ְוֶזאּוס ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ ָלֲחמּו  דֹון  ַסְרּפֶ ְלגּוַפת  ִביב  ִמּסָ

645
ֵבד, ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ִמן  יק  ִהּתִ לֹא  ַהּבֹוְרקֹות  ֵעיָניו  ֶאת 

יו ְרַעּפָ ׂשַ ּבְ קּוַע  ְוׁשָ יט,  ְלַהּבִ ֶהם  ּבָ הֹוִסיף  י  ּכִ
ְטרֹוְקלֹוס. ּפַ ֶאת  ִלְקטֹל  ּה  ּבָ ִיְבַחר  ֶרְך  ּדֶ ֵאיזֹו  ִלּבֹו  ּבְ ָהה  ּתָ

ָרב,  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ה  ַעּתָ ָהֵעת,  יָעה  ִהּגִ ַהֻאְמָנם 
ַהּגּוָפה,  ֵמַעל  ְלָחם  ַהּנִ ָהָרם  ֶהְקטֹור  ֶאת  ר  ּגֵ ְלׁשַ

650
ַלח, ֶ ַהּשׁ ֶאת  ֵתָפיו  ִמּכְ ְוִלְפׁשֹט  ָאָרד  ּבָ ְלָהְרגֹו 

יר. ְלַהְגּבִ ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ָרבֹות  ַהּקְ עֹל  ֶאת  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
ם ּלָ ִמּכֻ ְבָחר  ַהּנִ ַהּמֹוָצא  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ּבְ ַמר  ּגָ ְלַבּסֹוף 

ָהַעז ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָאִכיֶלס  ֵלי  ּכְ א  נֹוׂשֵ ֶאת  ִיְהֶיה 
ָהָאָרד, ת  ַקְסּדַ ַעל  ּבַ ּוְבֶהְקטֹור  רֹוָיאִנים  ּטְ ּבַ ּסֹות  ְלׁשַ

655
ה ְתִחּלָ ּבִ ֲהמֹוִנים.  ֵמֶהם  ְוִלְקטֹל  ָהִעיר  ֶאל  ְלָהְדָפם 

ֶבר ְוַהּגֶ ּוֵמעֹז,  בּוָרה  ִמּגְ רֹוֵקן  ֶהְקטֹור  ֵלב  ֶאת 
ְוקֹוֵרא ַנְפׁשֹו  ֶאת  ט  ְלַמּלֵ ׁש  ְמַבּקֵ ק  ִזּנֵ ָהֶרֶכב  ֶאל 

נֹוִטים. ֶזאּוס  מֹאְזֵני  ְלָאן  ָיַדע  י  ּכִ ָלנּוס,  רֹוָיאִנים  ַלּטְ
ְוָנפֹוצּו ָרב  ַהּקְ ִמן  ָחְדלּו  ָהאֹוִנים  י  ַרּבֵ יִקים  ַהּלִ ַאף 
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660
ִלּבֹו, ּבְ ַוֲחִנית  רֹוֵבץ  ָעָפר  ּבֶ ם  ַמְלּכָ ֶאת  ָראּו  י  ּכִ

ָמָתם ִנׁשְ ָנְפחּו  ים  ַרּבִ י  ּכִ ֲחָלִלים  גּופֹות  ּבְ ה  ְמֻכּסֶ
ָהִעּמּות.  ִלְמדּוַרת  ֶמן  ׁשֶ הֹוִסיף  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ׁשֶ ְלַאַחר 

ְזִהיר, ַהּמַ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  טּו  ׁשְ ּפָ ָהָאָכִאים  דֹון  ַסְרּפֶ ְתֵפי  ִמּכִ
יֵדי ּבִ ָמַסר  ַלח  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ְקָרב  ֱאֵלי  ׂש  ַהּשָׂ ֶמנֹוְיְטיֹוס  ן  ּבֶ

665
ה ְוַעּתָ את.  ָלׂשֵ ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל  ם  ְוִצּוָ יו  ֲאָנׁשָ

ְוָאַמר: ָנה  ּפָ ָאּפֹולֹו  ֶאל  ֶהָעִבים  ס  ְמַכּנֵ ֶזאּוס 
ָיָקר, פֹוְיּבֹוס  יַע,  ְלהֹוׁשִ ְרצֹוְנָך  ּבִ דֹון  ַסְרּפֶ ֶאת  "ִאם 

ִליִעים,  ַהּקְ ְצֵעי  ִמּפִ ר  ּגָ ַהּנִ מֹו  ּדָ ֶאת  טֹף  ּוׁשְ ֵצא 
קֹוֵלַח, ַנַחל  ֵמי  ּבְ ּוְרַחץ  ְרָחק  ַלּמֶ ֲאַזי  ֵאהּו  ְוׂשָ

670
ֵאִלים,  ֶבֶגד  ּבְ ַוֲעֵטהּו  רֹוְסָיה  ַאְמּבְ ּבְ ּגּופֹו  סּוְך 
ֶרֶגל, י  ַקּלֵ אֹוִמים  ּתְ ֵני  ׁשְ יֵדי  ּבִ אֹותֹו  ן  ּתֵ ַוֲאַזי 

ְכָמם, ׁשִ ַעל  אתֹו  ְלׂשֵ ְוָתָנטֹוס,  נֹוס  ִהיּפְ ֵהם  ֲהלֹא 
ַדִים, ַהּיָ ַרֲחַבת  ִליְקָיה  ל  ׁשֶ דֹוֶתיָה  ׂשְ ֶאל  ְוָלבֹוא 

ְנָהג ּמִ ּכַ ּגּוָפתֹו  רּו  ִיְקּבְ ְוֶאָחיו  ַאְרצֹו  ֵני  ּבְ ּה  ּבָ

675
ָרבֹות."  ַהּקְ ַחְלֵלי  ְזכּות  זֹו  ָבה,  ַמּצֵ לֹו  ְוָיִקימּו 

ֵריָקם, ֶזאּוס  ֵני  ּפְ ֶאת  יב  ֵהׁשִ ּלֹא  ׁשֶ ּופֹוְיּבֹוס,  ָאַמר, 
ָצַעד, ִאיָדה  ַהר  מֹוְרדֹות  ּבְ ֵבד  ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ֶאל 

ִליִעים ַהּקְ ִלְבַרד  ַחת  ִמּתַ ָהֱאלִֹהי  דֹון  ַסְרּפֶ ֶאת 
קֹוֵלַח, ַנַחל  ּבְ ָרַחץ  ָרחֹוק,  ָאהּו  ּוְנׂשָ ץ  ִחּלֵ

680
ֵאִלים,  ֶבֶגד  ּבְ ְוָעָטהּו  רֹוְסָיה  ַאְמּבְ ּבְ ּגּופֹו  ָסְך 

ֶרֶגל, י  ַקּלֵ אֹוִמים  ּתְ ֵני  ׁשְ יֵדי  ּבִ אֹותו  ְוָנַתן 
אּוהּו ְנׂשָ ַנִים  ְ ַהּשׁ אֹום,  ַהּתְ ָאִחיו  ְוָתָנטֹוס  נֹוס  ִהיּפְ
ַדִים.  ַהּיָ ַרֲחֵבי  דֹוֶתיָה  ְוִלׂשְ ֲעִטיָרה  ַהּמַ ִליְקָיה  ֶאל 

ְוסּוָסיו  אֹוטֹוֶמדֹון  ֶאת  ִהְזִעיק  ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ זֹוֵעם 
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685
רֹוָיאִנים. ְוַהּטְ יִקים  ַהּלִ בֹות  ִעּקְ ּבְ ף  ְלִמְרּדָ ְוָיָצא 

ֶלאּוס ּפֶ ן  ּבֶ ת  ִלְפֻקּדַ ֶהֱאִזין  ַרק  ַרק  ִאּלּו  ֻאְמָלל,  ִסיל  ּכְ
ַנְפׁשֹו. ֶאת  ט  ְמַמּלֵ חֹר  ׁשָ ֶות  ּוִמּמָ ֶקָרה  ד  ִמּיַ ָהָיה 

ָאָדם. ל  ׁשֶ רּוחֹו  ַעל  ִמיד  ּתָ ּגֹוֶבֶרת  ֶזאּוס  רּוַח  ְואּוָלם 
ְלָחָמה ַהּמִ ֶאל  ׁשֹוֵלַח  ַהַחִיל  ן  ּבֶ ֶאת  ׁשֶ ֶזה  הּוא 

690
ְמַלְסֵטם. ִנְצחֹונֹו  ְוֶאת  ֵאיָמה  ּבֹו  ִטיל  ַהּמֵ ֶזה  ְוהּוא 
עֹוֵרר. ָהֶרַצח  ֲחַמת  ֶאת  ה  ַעּתָ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֵלב  ּבְ ְך  ּכָ

ַאֲחרֹון, ּוִמי  ְקטֹל  ּתִ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ֵאפֹוא  ִיְהֶיה  ִמי 
ָהֵאִלים? ַצו  ּבְ ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ָמְתָך,  ִנׁשְ ֵצא  ּתֵ ֶטֶרם  ּבְ

ְואֹוטֹונֹואֹוס,  ֶאֶכְקלֹוס  ַאֲחָריו  ה,  ִחּלָ ּתְ ַאְדֶרְסטֹוס 

695
ּוֶמָלִניּפֹוס יְסטֹור  ֶאּפִ ֶמַגס,  ן  ּבֶ ִרימֹוס  ּפֶ ַוֲאַזי 

ּומֹוְליֹוס.  יַלְרֶטס  ּפִ ֶאָלסֹוס,  ְדָך  ִמּיָ לּו  ִיּפְ ַאֲחֵריֶהם 
ָניו.  ִמּפָ ִנְמְלטּו  ָאר  ְ ְוַהּשׁ ָהַרג  ַלח  ֶ ּשׁ ּבַ ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ

ם, רֹאׁשָ ּבְ ֲחִניתֹו  ַהְמנֹוֵפף  ָהַעז  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ִעם  ְך,  ּכָ ה  ִהּנֵ
ָעִרים, ְ ַהּשׁ ת  ַרּבַ ִאיְליֹון  ֶאת  ים  ּכֹוְבׁשִ ָהָאָכִאים  ָהיּו 

700
ְטרֹוָיה, חֹוַמת  ִמְבַצר  ַעל  ב  ִנּצַ ָאּפֹולֹו  לּוֵלא  זֹאת 

רֹוָיאִנים. ַלּטְ ַחְסּדֹו  ְוִלְנטֹות  ִלְקטֹל  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶאת  זֹוֵמם 
בֹוָהה ַהּגְ חֹוָמה  ּבַ ס  ְלַטּפֵ ָטַרח  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ לֹוׁש  ׁשָ

ְלָאחֹור, אֹותֹו  ָהַדף  ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ ְוָאּפֹולֹו 
ְרִביִעית ּבָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ַאְלָמֶות.  ת  ּבַ ָיד  ּבְ ּדֹוֲחקֹו 

705
מֹוִפיַע. ְימֹון  ּדַ ל  ׁשֶ ְדמּותֹו  ּבִ ס,  ְלַטּפֵ חֹוָמה  ּבַ ָעֵמל 

ֵלאמֹר: ָנף,  ּכָ ַעל  ַהּזֹוֵעם  ָברֹו  ּדְ פֹוְיּבֹוס  לֹו  ר  ּגֵ ׁשִ
ִנְגַזר לֹא  י  ּכִ ַיַען  ֲחַדל,  ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ְטרֹוְקלֹוס  "ּפַ

ִלּפֹל ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ רַֹמח  ּבְ ָאה,  ַהּגֵ ָהִעיר  ְטרֹוָיה,  ַעל 
ּכֹל." ּבַ ָעֶליָך  ֶהָעִדיף  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ לֹא  ְוַאף 
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710
ְלָאחֹור, ָניו  ִמּפָ ָנסֹוג  ְטרֹוְקלֹוס  וּפַ ר  ּבֵ ּדִ פֹוְיּבֹוס  ְך  ּכָ

ְרָחק. ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ָאּפֹולֹו  ֲחרֹון  ֶאת  ְלַעְצמֹו  ָחַסְך  ְך  ּכָ
יְנַתִים ּבֵ ְסָקאָיה  ַער  ׁשַ ּבְ ְרָסה  ַהּפַ ְזִריֵזי  ּוְבסּוָסיו 

ֵבד  ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ָלׁשּוב  ִאם  ְוָתָהה  ֶהְחִזיק,  ֶהְקטֹור 
ַהחֹוָמה. ְפִנים  ּבִ יו  ֲאָנׁשָ ִעם  ר  ּצֵ ְלִהְתּבַ א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

715
ְלִצּדֹו. ב  ִנּצַ ְוָאּפֹולֹו  ְותֹוֶהה,  ׁשֹוֵקל  ֶהְקטֹור  עֹוד 

ְלָיִמים, ְוָצִעיר  עֹז  ַרב  ַחִיל  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ַצְלמֹו  ּבְ ה  ַעּתָ
ֶהְקטֹור ֵאם  ה  ֶהָקּבֶ ל  ׁשֶ ָהֶעֶלם  ָאִחיָה  ַאְסיֹוס,  הּוא 

יתֹו  ּבֵ ֶאת  ָנה  ּבָ ׁשֶ ִמי  יַמס,  ּדִ ּוֶבן  ַהּסּוִסים,  ן  ְמַרּסֵ
ַחל. ַהּנַ ַסְנַגְריֹוס  ל  ׁשֶ ִלְגדֹוָתיו  ֲעִטיָרה  ַהּמַ ְפִריְגָיה  ּבִ

720
ר: ּבֵ ּדִ ֶזאּוס  ן  ּבֶ פֹוְיּבֹוס  ָהֶעֶלם  ַאְסיֹוס  ל  ׁשֶ ְדמֹותֹו  ּבִ

ָבר. ַהּדָ ָיֶאה  לֹא   , ּתָ ָנַטׁשְ ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ֶאת  ֶהְקטֹור,  ה,  "ָלּמָ
י, ּלִ ֶ ִמּשׁ אֹוְנָך  ַרב  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ָך  ּלְ ֶ ִמּשׁ ּכִֹחי  ַרב  לּו 

ֵחם. ְלִהּלָ ָחַדְלּתָ  ׁשֶ ַעל  ֵמֵצר  ָהִייָת  ֲאַזי  ְך  ּכָ
ְטרֹוְקלֹוס.  ּפַ ַעל  ְרָסה  ַהּפַ ְזִריֵזי  סּוֶסיָך  ּבְ ְוֵצא  קּום 

725
ן." ִיּתֵ ָאּפֹולֹו  ּוְכבֹוְדָך  ָיְדָך,  ּבְ ַיֲעֶלה  ְלָהְרגֹו 

מּוָתה. ַהּתְ ֵני  ּבְ ְקַרב  ֶאל  ְוָחַזר  ר,  ּבֵ ּדִ ָהַאְלָמֶות  ן  ּבֶ ְך  ּכָ
ָהֱאלִֹהי ֶהְקטֹור  ה  ִצּוָ ֲאַזי  ַעת  ר־ּדַ ּבַ ִרּיֹוֶנס  ֶקּבְ ַעל 

ָאּפֹולֹו ּוֵביְנַתִים  ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ִלְרּתֹם  סּוָסיו  ֶאת 
ָיֵרְך,  ַעל  ׁשֹוק  אֹוָתם  ה  ַמּכֶ ּמֹות,  ׁשַ ַאְרִגיִבים  ּבָ ה  ָעׂשָ

730
ּוְלֶהְקטֹור. רֹוָיאִנים  ַלּטְ נֹוֵתן  ַח  ַהְמַנּצֵ ת  ִהּלַ ּתְ ְוֶאת 

ָנִאים,  ַהּדָ ְבֵני  ּבִ ֵמֶהֶרג  ָחַדל  ֶהְקטֹור  ָעה  ׁשָ ּוְלִפי 
ַהר. ּדָ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ַעל  ר  ַהְיׁשֵ ְרָסה  ַהּפַ ְזִריֵזי  ּוְבסּוָסיו 

ֵמִרְכּבֹו, ק  ִזּנֵ ְוַאְרָצה  ִמֵהר  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ְלַמְרֵאהּו 
ְיִמינֹו ַיד  ַכף  ּבְ ְונֹוֵטל  ְמַאְגֵרף  מֹאלֹו  ׂשְ ּבִ ָרְמחֹו 
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735
ְלָאחֹור, ַען  ִנׁשְ ָהָאֶרץ  ַעל  ּוְמחֶֹרֶצת,  ֵבָדה  ּכְ ֶאֶבן 

ְלָפִנים.  ִליְך  ִהׁשְ ּוְבכַֹח  ן,  ּוֵ ּכִ ָהֶאֶבן,  ֶאת  ֵהִניף 
ּפֹוַגַעת, ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ בֹו  ַרּכָ ּבְ עֹוְפָפה,  ם  ְלִחּנָ לֹא 

ֶזה עֹוד  ּבְ ָהָרם,  ִריָאמֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ ְמֵזר  ַהּמַ נֹו  ּבְ ִרּיֹוֶנס  ֶקּבְ ּבְ
ַהַחד, ַלע  ַהּסֶ ַגע  ּפָ ִמְצחֹו  ּבְ כֹות.  ּמֹוׁשְ ּבַ ַמְחִזיק 

740
ָהֶעֶצם ֶהְחִזיָקה  לֹא  ַמֲעָמד  ּבֹוָתיו.  ּגַ י  ּתֵ ׁשְ ֶאת  ק  ְמַרּסֵ

ְוָנְפלּו ֵעיָניו  י  ּתֵ ׁשְ ִנְפְלטּו  ּוֵמחֵֹריֶהן  ה  ּכָ ּמַ ּבַ
ר  ַהְמֻהּדָ ָהֶרֶכב  ִמן  ְלָפִנים  ָמט  ְוֶזה  ְלַרְגָליו, 

ְרָחה. ּפָ ֶבר  ַהּגֶ ְוֶנֶפׁש  ִים.  ַהּמַ ֶאל  ַהּצֹוֵלל  מֹו  ּכְ
ְטרֹוְקלֹוס:  ּפַ  , ְחּתָ ּלַ ׁשִ ֲאַזי  ַלַעְגָך  י  ִחּצֵ ּבֹו  ה  ְוַאּתָ

745
נּוָעה. ּתְ ַקל  ַהּלּוְלָין  ּוְכמֹו  ֶבר  ַהּגֶ הּוא  ָזִריז  יטּו,  "ַהּבִ

ָהמֹון, ּבְ ִגים  ַהּדָ ׁשֹוְרִצים  ם  ׁשָ ָים,  ֵלב  ּבְ ִהְפִליג  ַאְך  לּו 
ַמֲאִביס.  ָהָיה  ים  ַרּבִ קֹוְנִכּיֹות,  ָלה  ְוׁשָ ְוָצַלל 
ְוצֹוֵלל ָקם  ָהָיה  ה  ָקׁשֶ ֲאִויר  ֶמֶזג  ּבְ ֲאִפּלּו  י  ּכִ

ָהֶרֶכב. ִמן  ַקּלֹות  ק  ִזּנֵ ֵעת  ה  ַעּתָ זֹאת  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ִפי  ּכְ

750
ְטרֹוָיה." ִעיר  ּבָ ַהּלּוְלָיִנים  ים  ַרּבִ י  ּכִ ָבר  ַהּדָ ֵמִעיד 

ְצָעָדיו,  ִהְפָנה  ִרּיֹוֶנס  ֶקּבְ ּבֹור  ַהּגִ ְוֶאל  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ק, ְמַזּנֵ ּמֹות,  ׁשַ ָאחּו  ּבָ ה  ָהעֹוׂשֶ ֲאִרי  ּכַ מֹותֹו  ּכְ

עֹוְכָריו. ּבְ ִלּבֹו  אֶֹמץ  ָהָיה  ן  ּכֵ ׁשֶ ע,  ִנְפּגָ ָחֵזהּו  ּבְ
. ְקּתָ ִזּנַ ִרּיֹוֶנס  ֶקּבְ ֵמַעל  ה  ַאּתָ ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ מֹוהּו,  ּכָ

755
ִ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, 

ָהרּוג. ַאִיל  ל  ׁשֶ ּגּוָפתֹו  ֵמַעל  ֶזה  ֶאת  ֶזה  קֹוְרִעים 
ְקָרב, ֱאֵלי  ים  ׂשִ ׂשָ ַנִים  ְ ַהּשׁ ִרּיֹוֶנס  ְלֶקּבְ ֵמַעל  ְך  ּכָ
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760
ָהֱאלִֹהי ְוֶהְקטֹור  ֶמנֹוְיְטיֹוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ
ָהַאְכָזר. ָהָאָרד  חֹד  ּבְ ף  ּסֵ ְלׁשַ ֶזה  ֶאת  ֶזה  ׁשּו  ּקְ ּבִ
ַפס, ּתָ כַֹח  ּבְ ֶהְקטֹור  ִרּיֹוֶנס  ֶקּבְ ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ֶאת 

ָאר, ְ ַהּשׁ ל  ּכָ עֹוד  ּבְ ַרְגלֹו,  ּבְ ָאַחז  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶגד  ּוִמּנֶ
רּוַח. עֹז  ּבְ לֹוֲחִמים  ָנִאים,  ּדָ ּוְבֵני  רֹוָיאִנים  ַהּטְ

765
ׁשּו, ִיְתַנּגְ ְלֵעת  ָהרּוחֹות  ְונֹוטֹוס  ֶאּורֹוס  ּכְ מֹוָתם  ּכְ

ָהַעד, ַיַער  ֲעֵצי  ֶאת  ֶהָהִרים  ֵגָאיֹות  ּבְ ָיִניעּו 
ה, ִלּפָ ַהּקְ ֲעִדין  ּומֹוָרן  ּוֵמיָלה  ְיַטְלְטלּו  ַאּלֹון 

אֹון ׁשָ ּבְ חּו  ּלְ ּתַ ִיׁשְ ֶזה  ּבָ ֶזה  ָהְרָחִבים  ָהֵעץ  ְוַעְנֵפי 
עֹוֶלה. ְלֶפַתע  ֶנֶפץ  קֹול  ר  ּבָ ׁשְ ַהּנִ ָהִאיָלן  ד  ּוִמּבַ

770
ְוָהָאָכִאים, רֹוָיאִנים  ַהּטְ ָיסֹות,  ַהּגְ ָסֲערּו  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

ְמנּוָסה. ּבִ ַהְמַהְרֵהר  ֵמֶהם  ִאיׁש  ְוֵאין  ֶזה  ּבְ ֶזה  הֹוְרִגים 
ִרּיֹוֶנס ְלֶקּבְ ָסִביב  ִנְנֲעצּו  ַלַהב  ַחּדֹות  ֲחִניתֹות  ְספֹר  ֵאין 

ת, ׁשֶ ַהּקֶ ֶתר  ִמּיֶ קּו  ִזּנְ יר  ְלַמְכּבִ ים  ְמֻנּצִ ים  ְוִחּצִ
ָרב ּקְ ּבַ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ִצּנֹות  ּבְ ֶסַלע  ַאְבֵני  ְמַטר  ְוָהַלם 

775
ָהָיה, לֹא  ּכְ ָהָיה  ֹוֵכב,  ַהּשׁ ֶהָחָלל  ּגּוַפת  ֵמַעל 

ְוָהֶרֶכב. ַהּסּוִסים  ן  ֻאּמַ ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ּכֹחֹו  ח  ּכַ ִנׁשְ
ַמִים ָ ַהּשׁ ז  ֶמְרּכַ ֶאל  ס  ְוִטּפֵ ָרַכב  ֶהְליֹוס  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ

ַהַחִיל. ֵני  ּבְ ם  ְחּתָ ּתַ ִלּפֹל  ְוהֹוִסיפּו  ִליִעים  ַהּקְ עֹוְפפּו 
ֶנֱאָסף, ְקֶנה  ַהּמִ ּבֹו  ַלּמֹוֵעד  ָנה  ּפָ ֶהְליֹוס  ֵעת  ַאְך 

780
ָהָאָכִאים, ַהְצָלַחת  ְבָרה  ּגָ ְגָזר  ַהּנִ ַהּגֹוָרל  ַלְמרֹות 

ֵבד ַהּכָ ִליִעים  ַהּקְ ִלְבַרד  ַחת  ִמּתַ ִרּיֹוֶנס  ֶקּבְ ֶאת  ְררּו  ּגָ
ֵתָפיו ִמּכְ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  טּו  ׁשְ ּפָ ָהָרם,  רֹוָיאִנים  ַהּטְ אֹון  ּוׁשְ

ִלּבֹו. ּבְ ָאְבָדָנם  רֹוֵקם  ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ ַעל  ָעט  ְטרֹוְקלֹוס  וּפַ
ָהַעז, ֶרס  ַאָ ל  ׁשֶ כֹחֹו  ּבְ ֵער  ִהְסּתַ ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ
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785
ָיָדיו. ּבְ לֹוֲחִמים  ָעה  ׁשְ ּתִ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְוקֹוֵטל  זֹוֵעק 

י ַעל־ֱאנֹוׁשִ עֹז  ּבְ ַקף  ּתָ ְרִביִעית  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְואּוָלם 
ָקֵרב, יָך  ְלַחּיֶ ץ  ַהּקֵ ׁשֶ ר  ִנּכַ ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ֲאַזי,  י  ּכִ

ָאּפֹולֹו. פֹוְיּבֹוס  ָיָצא  ָך  ּבְ ֵחם  ְלִהּלָ י  ּכִ ַיַען 
ִלְקָראתֹו  א  ַהּבָ ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ָהַאְלָמֶות,  ן  ּבֶ ֶאת  ָרָאה  לֹא 

790
ֲעָרֶפל, עֹוֵטה  הּוא  ָצַעד  י  ּכִ ָרב,  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ְמהּוַמת  ּבִ

ָהְרָחבֹות, ֵתָפיו  ּכְ ין  ּבֵ ב  ּגַ ּבַ הּו  ְוִהּכָ ֵמָאחֹור  ָעַמד 
רֹאׁשֹו. ּבְ ֵעיָניו  ָחגּו  ְוֶזה  ּבֹו,  ָהַלם  תּוָחה  ּפְ ָיד  ַכף  ּבְ

– ַהּקֹוַבע  ֶאת  ֵמרֹאׁשֹו  ַמט  ׁשָ ָאּפֹולֹו  פֹוְיּבֹוס  ה  ַעּתָ
ל ְלּגֵ ִהְתּגַ ְוֶזה  ֵעיַנִים,  ְוקַֹער  טֹוָטפֹות  ע  ַאְרּבַ ן  ּבֶ

795
ָער ַהּשֵׂ ּוְבטֹוְטפֹוָתיו  ְסאֹון,  ּבִ ַהּסּוִסים  ַרְגֵלי  ין  ּבֵ

ְיתַֹאר ּלֹא  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ּוְבָדם.  ָאָבק  ּבְ ֶנֱעַכר 
ָהֱאלִֹהי, ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ִמְצחֹו  ֶאת  ָרה  ִעּטְ ׁשֶ ה  ַקְסּדָ י  ּכִ

ָאָבק. ּבְ ְתּגֹוֵלל  ּתִ ֵמָעֶליָה,  סּוס  ַער  ׂשְ טֹוְטפֹות 
ְלרֹאׁשֹו, ַלְחּבֹׁש  ְלֶהְקטֹור  ֶזאּוס  אֹוָתּה  ָנַתן  ה  ַעּתָ

800
 . ִיְתַמְהֵמּהַ ְולֹא  ָקרֹוב  מֹותֹו  ם  ּגַ ר  ֲאׁשֶ ֶהְקטֹור, 

ְוָכֵבד  דֹול  ּגָ ַלח  ׁשֶ ר,  ּבַ ִנׁשְ ָהרַֹמח  ּוְבָיָדיו 
ְוָנַפל ָארְֹך,  ֵצל  ּוֵמִטיל  ַבְרֶזל  ּבְ ְמֻפְרָזל 

ְתֶלה, ַהּמִ ּוְרצּועֹות  ִדיָליו  ּגְ ַעל  ֵתָפיו,  ִמּכְ ֵגן  ַהּמָ
ָחֵזהּו. ַעל  ְרָיה  ִ ַהּשׁ ֶאת  ק  ִרּסֵ ֶזאּוס  ן  ּבֶ ְוָאּפֹולֹו 

805
ּ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
ַהּלֹוֵחם ָהָיה  ָהרַֹמח,  חֹד  ּבְ הּו  ִהּכָ ֵתָפיו  ּכְ ין  ּבֵ

ַהֲחִנית ְמִטיֵלי  דֹול  ּגְ הּוא  ְנתֹואֹוס,  ּפַ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאּופֹוְרּבֹוס 
ּוָבֶרֶכב. ְמרּוָצה  ּבִ ִהיר  ַהּמָ ילֹו,  ּגִ ֵני  ּבְ ֵרָעיו  ין  ּבֵ
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810
לֹוֵחם ּכְ רֹו  ְוָכׁשְ ִרְכּבֹו  ּבְ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ָחַבר  ֵמָאז 

ֶלָעָפר. ם  ֵמִרְכּבָ ִליְך  ִהׁשְ ַחִיל  ֵני  ּבְ ִרים  ֶעׂשְ ָבר  ּכְ
רַֹמח ּבָ ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ אֹוְתָך,  ַקר  ּדָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָהָיה  הּוא 

ַהֲחִנית חֹד  ֶאת  ִמֵהר  י  ּכִ אֹוְתָך  ִהְכִניַע  לֹא  ְואּוָלם 
ֵהֵעז לֹא  ָהמֹון,  ּבֶ ִנְבַלע  ְוָלנּוס,  ְרָך  ׂשָ ִמּבְ לֹף  ִלׁשְ

815
ח. ּלַ ֶ ִמּשׁ ָהִייָת  ֵעירֹם  י  ּכִ ַאף  ְלדּו־ְקָרב  מּוְלָך  ָלֵצאת 

ָהֵאִלים, ֵמַהְלמּות  ְוֵלֶאה  בּור  ׁשָ רַֹמח  ּבְ ה  ַעּתָ
ֵמֵרָעיו. ֲהמֹון  ֶאל  ָנסֹוג  ָלנּוס,  ֶות  ִמּמָ ׁש  ְמַבּקֵ

ָבב ַהּלֵ ַרם  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶאת  ָרָאה  ֶהְקטֹור  ְלֵעת  ְואּוָלם 
ט, ְלַמּלֵ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ׁש  ְמַבּקֵ ַהֲחִנית,  חֹד  ּבְ צּוַע  ּפָ

820
ַקר, ּדָ ּוָברַֹמח  ִלְקָראתֹו,  ּורֹות  ַהּשׁ ין  ִמּבֵ ק  ִזּנֵ

ׁש. ְמֻפּלָ ּבִ בֹו  ְמַנּקְ ִבְטנֹו,  ּבְ ָהָאָרד  חֹד  ֶאת  נֹוֵעץ 
ָהָאָכִאים. יסֹות  ּגֵ ְלֵאיַמת  קֹול  ּבְ ָלָאֶרץ  ט  ֶנְחּבַ ֶזה 
ּגֹוֵבר, ֶרא  ַהּפֶ ֲחִזיר  ַעל  ַאְכָזר  ְקָרב  ּבִ ַחל  ַ ַהּשׁ מֹו  ּכְ

ַמְעָין ִלְגדֹות  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ִפים  ּסְ ְמׁשַ ָהר  ּבָ ַנִים  ְ ַהּשׁ ֵעת 

825
יָמיו. ִמּמֵ ִצְמאֹוָנם  ְלַרּוֹות  ים  ׁשִ ְמַבּקְ ֵניֶהם  ׁשְ קֹוֵלַח,  ָקט 

ָהֲאִרי. קֹוְטלֹו  ַאְך  ִנְלָחם,  ַהֲחִזיר  ָמתֹו  ִנׁשְ ֵצאת  ַעד 
ַמת ִנׁשְ ֶאת  ֲחִניתֹו  ּבַ הֹוִציא  ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  ְך  ּכָ
יר. ְלַמְכּבִ ָבִרים  ַהּגְ קֹוֵטל  ָהאֹוִנים,  ַרב  ֶמנֹוְיְטיֹוס  ן  ּבֶ

ָנַפִים: ּכְ ַעל  ָברֹו  ּדְ ֶאת  ר  ּגֵ ְוׁשִ ֵמָעָליו  ֶנֱעַמד  ֲאַזי 

830
ִעיֵרנּו, ֶאת  ְלָעָפר  ים  ָלׂשִ ָחַפְצּתָ  ָלֶבַטח  ְטרֹוְקלֹוס,  "ּפַ

ְוַלֲהִביָאן ְלָחְטָפן  ִלְגזֹל,  ְטרֹוָיה  נֹות  ּבְ ֵחרּות  ֶאת 
ַוֲהלֹא מֹוְתָך,  ּכְ ׁשֶ ִסיל  ּכְ הֹו,  ַהְיָקָרה.  ַאְרְצָך  ֶאל 

ָרב  ַהּקְ ֶאל  ַהּדֹוֲהִרים  ֶהְקטֹור  סּוֵסי  ֲעֵליֶהן  ים  ְמִגּנִ
דֹוָלה, ַהּגְ ַהֲחִנית  ָיִדי  ּבְ ַוֲאִני,  ּלֹות.  ַהּקַ ַרְגֵליֶהם  ּבְ
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835
רֹוָיאִנים  ַהּטְ לֹוֲחֵמי  יסֹות  ּגֵ ֶקֶרב  ּבְ ְוִראׁשֹון  רֹאׁש 

רּו.  ְיַנּקְ ִרים  ׁשָ ַהּנְ ְרָך  ׂשָ ּבְ ַאְך  ן.  ַהֻחְרּבָ יֹום  ֶאת  ֶאְמַנע 
יל. ְלַהּצִ אֹוְתָך  ָידֹו  ּבְ ֵאין  הּוא,  אֹון  ַרב  ׁשֶ ָכל  ּכְ ָאִכיֶלס,  י  ּכִ

ְוָאַמר: ָך,  ְלִצּדְ ָעַמד  ָלֶבַטח  ַלְחּתָ  ִנׁשְ ֶטֶרם  ּבְ
ְוֵאַלי ַהּסּוִסים,  ן  ְמַרּסֵ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ַהּקַֹער,  ְסִפינֹות  'ֶאל 

840
ֶהְקטֹור ל  ׁשֶ ִליָמתֹו  ּגְ ֶאת  ֶטֶרם  ּבְ ָלׁשּוב  לֹא  ְלָך  מּוָטב 

ָלֶבַטח ֵאֶליָך  ְך  ּכָ ָדם.'  ּבְ יַע  ְטּבִ ּתַ ָבִרים  ַהּגְ קֹוֵטל 
ֹוֶטה." ַהּשׁ ָך  ִלּבְ ֶאת  ל  ּדֵ ְלׁשַ ָידֹו  ּבְ ְוָעָלה  ר  ּבֵ ּדִ

ּגֹוֵוַע:  , ְבּתָ ֵהׁשַ ַהּסּוִסים,  ן  ְמַרּסֵ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ה,  ְוַאּתָ
ה. ַאּתָ ַח  ְמַנּצֵ ֲהֵרי  ׁשֶ ר,  ַדּבֵ ּתְ בֹוָהה  ּגְ ֶהְקטֹור,  "ָאֵכן, 

845
ָנֵקל ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּופֹוְיּבֹוס  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֶזאּוס  ַצו  ּבְ זֹאת  ַאְך 

ַלח. ֶ ַהּשׁ ֶאת  ֵתַפי  ִמּכְ ְרקּו  ּפָ ׁשֶ ְלַאַחר  ִהְכִריעּוִני 
י ֶנְגּדִ ּכְ יֹוְצִאים  ָהיּו  מֹוְתָך  ּכְ ׁשֶ ִרים  ֶעׂשְ ִאּלּו  ם  ּגַ י  ּכִ

ָיִדי. ּבְ ׁשֶ ַהֲחִנית  חֹד  ּבְ ֶכם  ּלְ ּכֻ ֶאת  הֹוֵרג  ָהִייִתי 

ְטָלִנית. ַהּקַ ּומֹוְיָרה  ֶלטֹו  ן  ּבֶ אֹוִתי  ֵהִביסּו  ַאְך 

850
ִראׁשֹון. ִני  ִהּכַ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ֶאּופֹוְרּבֹוס  מּוָתה  ַהּתְ ֵני  ּבְ ּוֵבין 
ָך: ִלּבְ ַעל  ָבִרי  ּדְ ֶאת  ַוֲחקֹק  יֹוֵתר.  לֹא  י,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ה  ַאּתָ

ָבר ּכְ ֶזה  י  ּכִ ָיִמים,  ֲאִריְך  ּתַ לֹא  ִיְהיּו  יָך  ַחּיֶ ְקָצִרים 
ְוָתָנטֹוס.  מֹוְיָרה  ְנכֹוִנים  עֹוְמִדים  ֵמֲאחֹוֶריָך 

ָאָיקֹוס."  ל  ׁשֶ ֶנְכּדֹו  ָאִכיֶלס  ֶות  ַלּמָ ָך  ַיּכֶ ְמֵהָרה  ּבִ

855
ְוַנְפׁשֹו ֵעיָניו  ה  ּסָ ּכִ ֶות  ַהּמָ י  ּכִ ְוָחַדל,  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ָאה ּבָ ָהֶדס  ֲעֵרי  ׁשַ ֶאל  עֹוְפָפה,  ִמּגּופֹו  ית  ַהָחְפׁשִ
ֲעלּוִמים. ּוְגבּוַרת  ִלְנטֹׁש  עֹז  ִנְגַזר  ָעֶליָה  י  ּכִ ֲאֵבָלה, 

ָהֵאִלים:  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  ְוָסח  ת  ַהּמֵ ֶאל  ָנה  ּפָ ה  ְוַעּתָ
ָקרֹוב? ּבְ ַאְכָזר  ָמֶות  ִלי  אָת  ִנּבֵ ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ "ַמּדּוַע, 
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860
ָער, ַהּשֵׂ ְיַפת  ִטיס  ּתֶ ן  ּבֶ הּוא,  ם  ּגַ ָאִכיֶלס  ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ֵהן 

ָיִדי." ּבְ ׁשֶ ַהֲחִנית  חֹד  ּבְ ָמתֹו  ִנׁשְ יֹוִציא  קֶֹדם  עֹוד 
ָהָאָרד ֲחִנית  ֶאת  ַלף  ׁשָ ֲעֵקבֹו,  ָעָליו  ָנַתן  ָסח, 

ּבֹו. ּגַ ַעל  ֶהָחָלל  ֶאת  ָהַדף  ּוְבַלַעג  ַצע  ַהּפֶ ִמן 
אֹוטֹוֶמדֹון, ַעל  ק  ִזּנֵ ָקם  ֲחִנית  ּבַ ָחמּוׁש  ַוֲאַזי 

865
ָאָיקֹוס, ל  ׁשֶ ֶנְכּדֹו  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ בֹו  ַרּכָ

ִריִזים ַהּזְ ְלסּוָסיו  ָהָרתּום  ִרְכּבֹו  ּבְ ַעט  ׁשָ ֶזה  אּוָלם 
ֶלאּוס. ְלּפֶ ָהֵאִלים  ִמן  ֵאר  ּפְ ַרב  ן  ַמּתָ ַאְלָמֶות,  ֵני  ּבְ

��
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פטרוקלוס גופת  על  הקרב 
את  מעודד  פטרוקלוס  אפולו  גופת  על  בקרב  מנלאוס  של  עלילותיו 
ומנלאוס  האכאים  איאס  בראש  נסוג  ולתקוף  מנלאוס  לצאת  הקטור 
תודה  הקטור  הכרת  בחוסר  הקטור  את  מאשים  הגופה  גלאוקוס  לצד 
לראשי  מעל  ערפל  ענן  פורס  זאוס  זאוס  של  בעזרתו  ותוקף  שב 
על  מקוננים  אכילס  להילחם  סוסי  אינאס  את  מעודד  האכאים  אפולו 
של  בסיועו  הקרב  שדה  אל  הסוסים  את  משיב  פטרוקלוס  אוטומדון  מות 
הקטור  האכאים  את  ואפולו  לקרב  מנלאוס  את  מעודדת  זאוס  אתנה 
משגר  הקרב  מנלאוס  ערפל  את  מסלק  לאחור  זאוס  נהדפים 
אל  הגופה  את  מחלצים  אכילס  האכאים  אל  אנטילוכוס  את 

מאחור נלחמים  הספינות  האיאסים 
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רומי. מקור  של  ה־18  המאה  מן  העתק  פירנצה. 
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רֹוָיאִנים ַהּטְ ִמיֵדי  ֵבד  ַהּכָ ָרב  ּקְ ּבַ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ מֹות 
ָקִדיָמה ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ֶמֶנָלאֹוס  ֵמֵעיֵני  ר  ִנְסּתַ לֹא 

ַהּבֹוֶהֶקת,  ה  ְסּדָ ַהּקַ חֹוֵבׁש  לֹוֲחִמים  ׁשּורֹות  ין  ּבֵ ָצַעד 
ֶטת ּבֶ ַהּמַ ָרה  ּפָ ּכַ ּוְכמֹותֹו  ַלּגּוָפה,  ִביב  ִמּסָ ָחג 

5
ֶמֶנָלאֹוס  ם  ּגַ ְך  ּכָ ִהְמִליָטה.  ׁשֶ ִראׁשֹון  ֵעֶגל  ּבְ ּתֹוָהה 

ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ל  ׁשֶ ּגּוָפתֹו  ֵמַעל  ָהעֹוֵמד  ָער  ַהּשֵׂ ִהיר  ּבְ
ָנכֹון הּוא  ֶהָעגֹל,  ָמִגּנֹו  ּוְלָפָניו  ָידֹו  ּבְ ַהֲחִנית 
ַלּגּוָפה. ֵרב  ַהּקָ ל  ּכָ ֶאת  ַזֲעמֹו  ֲחַמת  ּבַ ִלְקטֹל 

ם ּגַ ר  ִנְסּתַ לֹא  ַחת  ְללֹא  יר  ָהַאּבִ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ מֹות 

10
ֵמיָלה, רַֹמח  ָידֹו  ּבְ  – ֶאּופֹוְרּבֹוס  ְנתֹואֹוס,  ּפַ ן  ּבֶ ֵמֵעיֵני 

ְקָרב: ֱאֵלי  ׂש  ַהּשָׂ ֶמֶנָלאֹוס  ֶאל  רֹוב  ִמּקָ ר  ּבֵ ּדִ ן  ּכֵ ְוַעל 
ָאחֹור, סֹב  ָיסֹות,  ַהּגְ יא  ַמְצּבִ ָהָרם  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ "ֶמֶנָלאֹוס 

ִמים. ַהּדָ ַלל  ׁשְ ֶאת  ָיִדי  ּבְ ח  ְוַהּנַ ַהּגּוָפה  ִמן  ְרַחק 
ִרית ּבְ ֵני  ּבְ ֶרב  ִמּקֶ ְולֹא  ְלָפַני  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִמן  ִאיׁש 

15
ֵבד. ַהּכָ ָרב  ּקְ ּבַ רַֹמח  ּבָ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ּבְ ַגע  ּפָ לֹא 

רֹוָיאִנים, ַהּטְ ין  ּבֵ ִהיא  י  ּלִ ׁשֶ ה  ִהּלָ ַהּתְ י  ּכִ ן,  ּכֵ ַעל  ְרַחק 
ַהֲחִנית." חֹד  ּבְ ֶאּטֹל  יָך  ַחּיֶ ַטַעם  ֶאת  ְולֹא, 

יב: ְוֵהׁשִ ָער,  ַהּשֵׂ ִהיר  ּבְ ֶמֶנָלאֹוס  ֲעֻמּקֹות  ִנְרַעׁש 
ָאִציל. ְלֶגֶבר  הּוא  ָיֶאה  לֹא  ֵריק  ַרַהב  ָאִבינּו,  "ֶזאּוס 

20
ַחל, ַ ַהּשׁ ַרַהב  לֹא  ְוַאף  ִהיא  ר  ְנּתֵ ַהּפַ ָיֳהַרת  לֹא 

ר ֲאׁשֶ ֶרא  ַהּפֶ ֲחִזיר  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ֶרַצח  ֲחַמת  לֹא  ם  ּגַ
ם ַנְפׁשָ ְלַרַהב  ּדֹוֶמה  ֵאין  ַחץ,  ּוְלׁשַ ְלָעָתק  מֹותֹו  ּכְ ֵאין 

יָלה. ַהּמֵ ֲחִנית  אֹוֲחֵזי  לּו  ַהּלָ ְנתֹואֹוס  ּפַ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ
ַהּנֹוָדע,  ַהּסּוִסים  ן  ְמַרּסֵ ֶרנֹור,  ִהיּפֶ ַאף  זֹאת  ְוִעם 
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25
ַח, ּלֵ ּתַ ִמׁשְ מּוִלי  ָיָצא  ֵעת  ִעיר  ַהּצָ ילֹו  ּגִ לֹו  ָעַמד  לֹא 
ם. ּלָ ּכֻ ָנִאים  ַהּדָ ין  ִמּבֵ ְקָרב  ֵדה  ׂשְ ּבִ ָהָרֶפה  ִלי  קֹוֵרא 

ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ַרְגָליו  אָנה  ּשֶׂ ּתִ עֹוד  ּלֹא  ׁשֶ ִני  ְמֻדּמַ ּכִ
ִנים. ַהּפָ ְנׂשּוֵאי  ְוהֹוָריו  ַהּטֹוָבה  ֵחיקֹו  ת  ֵאׁשֶ ֶאל 

ַרק ִאם  יָך  ְרּכֶ ּבִ ֶאת  יר  ְלַהּתִ אּוַכל  ׁשֶ ּדֹוֶמה  ּוְלִפיָכְך 

30
ּסֹוג ּתִ י  ּכִ ְלָך  ֲעָצִתי  ְואּוָלם  ִלְקָראִתי.  ֵצא  ּתֵ

ֵמַעְצְמָך ְך  ּכָ ָיסֹות,  ַהּגְ ֲהמֹון  ּבַ ַלע  ּבָ ּתִ ְלָאחֹור, 
ֶלַקח." לֹוֵמד  ְלַבּסֹוף  ִסיל  ּכְ ם  ּגַ ֲהֵרי  ׁשֶ ַרב  ֶנֶזק  ְחסְֹך  ּתַ

לֹו: יב  ֵהׁשִ ְוֶזה  ְכֵנַע  ׁשִ לֹא  ֶאּופֹוְרּבֹוס  ֶאת  ַאְך  ר,  ּבֵ ּדִ
ם, ּלֵ ְלׁשַ מּוְלָך  ּגְ ֶאת  ֶזאּוס,  ן  ּבֶ ֶמֶנָלאֹוס  ָהֵעת,  "זֹו 

35
מֹותֹו, ּבְ ל  ְתַהּלֵ ּתִ ְועֹוד  ַטְלּתָ  ּקָ ׁשֶ ָאִחי  ַעל  ִלְנקֹם 

ב, ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֲחַדר  ּבַ ָדד  ּבָ ַהְמקֹוֶנֶנת  ָהַאְלָמָנה  ַעל 
ַהּגֹוָרל.  י  ֻמּכֵ הֹוָריו  ל  ׁשֶ בּור  ָ ַהּשׁ ם  ִלּבָ ִקְלַלת  ַעל 

ַח ּמֵ ֲאׂשַ ם  ִלּבָ ְוֶאת  יָנה  ִמּקִ לּו  ֶיְחּדְ זֹאת  ְוִעם 
ְקָך,  ִנׁשְ ְוֶאת  ָך  רֹאׁשְ ֶאת  ִלְפֵניֶהם  ִליְך  ְוַאׁשְ ָאבֹוא  ִאם 

40
ָהֱאלִֹהית. ּוְפרֹוְנִטיס  ְנתֹואֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ ְיֵדיֶהם  ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ

ּכֵֹחנּו, ֶאת  ה  ְנַנּסֶ ָרב  ּוַבּקְ ִחית  ַנׁשְ נּו  ְזַמּנֵ ֶאת  ל  ּבַ ַאְך 
ַחד." ַהּפַ א  ּמָ ׁשֶ אֹו  בּוָרה  ַהּגְ ְכִריַע,  ּיַ ַמה  ֵנַדע  ֶכף  ּתֵ ְך  ּכָ

ַקר,  ּדָ ֶמֶנָלאֹוס  ל  ׁשֶ ֶהָעגֹל  ּוְבָמִגּנֹו  ָאַמר 
ָהרַֹמח חֹד  ְלִצּדֹו  ְוָנָטה  ָהָאָרד  ִנְבַקע  לֹא  ַאְך 

45
ַאְטֶרְוס, ן  ּבֶ ֶמֶנָלאֹוס  ּתֹור  א  ּבָ ה  ְוַעּתָ ֵגן.  ַהּמָ ֵני  ּפְ ַעל 

ַהֲחִנית, ָידֹו  ּבְ ק,  ְוִזּנֵ תֹו  ִפּלָ ּתְ א  ָנׂשָ ֶזאּוס  ֶאל 
רֹון,  ַהּגָ ת  ֻגּמַ ּבְ ּדֹוְקרֹו  סֹוג,  ַהּנָ ְיִריבֹו  ִלְקַראת 

ָידֹו, כַֹח  ּבְ ּבֹוֵטַח  הֹוֵדף,  ָהרַֹמח  מֹוט  ֶאת 
ֶהָענֹג. אר  ּוָ ַהּצַ ֶאת  ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ב  ְמַנּקֵ ַהחֹד 
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50
ֶכת ַמּתֶ ְסאֹון  קֹו  ִנׁשְ ִמיַע  ִהׁשְ ַרַעם,  קֹול  ּבְ ָמט  ַאְרָצה 
ַהָכִריטֹות  ַער  ׂשְ מֹו  ּכְ ִאים  ַהּנָ יו  ּלָ ְלּתַ ּתַ ים  ִהְכּתִ ם  ְוַהּדָ

מֹוהּו  ּכָ ּוְבֶכֶסף,  ָזָהב  ּבְ ר  ְמֻעּטָ ַהּגֹוֵלׁש 
ַהְרֵחק נֹוֵטַע  ן  ּנָ ַהּגַ ר  ֲאׁשֶ ִית  ַהּזַ ֵעץ  ִתיל  ׁשְ ּכִ

ַמִים, ּבְ ֹוֵפַע  ַהּשׁ ָעָפר  ּבֶ ַח  ְמַטּפֵ ְבעֹול  ַהּגִ ְוֶאת 

55
ֵעֶבר ל  ִמּכָ ְוָהרּוחֹות  ְלִתְפֶאֶרת  ִתיל  ָ ַהּשׁ ֵדל  ָגּ

ְתאֹום ּפִ ְלֶפַתע  ַוֲאַזי  ָניו,  ִנּצָ ְמַנְעְנעֹות 
קֹומֹו ִמּמְ אֹותֹו  עֹוֶקֶרת  ַחת,  ּלַ ּתַ ִמׁשְ ִתיל  ְ ּשׁ ּבַ סּוָפה 

טּוַע.  ַהּנָ רֹוֵבץ  רּוַע  ׂשָ ָהָאֶרץ,  ֶאל  ִליָכה  ּוַמׁשְ
יָלה,  ַהּמֵ ֲחִנית  ַאּלּוף  ְנתֹואֹוס,  ּפַ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאּופֹוְרּבֹוס  ְך  ּכָ

60
קֹו. ִנׁשְ ֶאת  ט  ּפֹוׁשֵ ַאְטֶרְוס  ּוֶבן  ָנַפל  ֶמֶנָלאֹוס  ד  ּיַ ּמִ ׁשֶ

אֹונֹו,  תֶֹקף  ּבְ ַהּבֹוֵטַח  ָהִרים  ּבֶ ָהַאְרֵיה  אֹותֹו  ּכְ
ְרֶעה, ּמִ ּבַ לֹוֵכד  ֵעֶדר  ּבָ ׁשֶ ַהּטֹוָבה  ָקר  ַהּבָ ת  ּבַ ֶאת 

עֹוָתיו, ַמְלּתְ ּבְ ר  ּבֵ ְיׁשַ ּה  ַמְפַרְקּתָ ֶאת  ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ
ִיְטרֹף ְקָרֶביָה  ְוֶאת  ָמּה  ּדָ ֶאת  ִיְבַלע  ְך  ּכָ ַאַחר 

65
ְמִקיִמים ְוַכְלֵביֶהם  ָהרֹוִעים  ֲחבּוַרת  עֹוד  ּבְ

ִאיׁש ֶהם  ּבָ ֵאין  י  ּכִ ְרָחק,  ִמּמֶ זֹאת  אּוָלם  ה  ֲהֻמּלָ ָאְמָנם 
אֹוָתם. ֶקת  ּתֶ ְמׁשַ ָהֵאיָמה  ַחל,  ַ ַהּשׁ ַעל  ָלֵצאת  ַהּמּוָכן 

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

70
ֶאּופֹוְרּבֹוס ל  ׁשֶ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  נֹוֵטל  ֶמֶנָלאֹוס  ָהָיה  ָנֵקל  ּבְ

ָאּפֹולֹו, פֹוְיּבֹוס  אֹותֹו  יל  ִהְכׁשִ לּוֵלא  ְנתֹואֹוס,  ּפַ של  נֹו  ּבְ
ַעְצמֹו, ְלָאֶרס  ׁשּול  ַהּמָ ָהָרם  ֶהְקטֹור  ֶאת  ּבֹו  ה  ּסֶ ְמׁשַ

א. ַהּגֵ ֶמְנֶטס  הּוא  יקֹוִנים,  ַהּקִ יא  ַמְצּבִ ל  ׁשֶ ְדמּותֹו  ּבִ זֹאת 
ָנַפִים: ּכְ ַעל  ָבָריו  ּדְ ֶאת  ר  ּגֵ ְמׁשַ ָרם,  קֹול  ּבְ ֵאָליו  ּפֹוֶנה 
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75
ג. ֶהּשֵׂ ר  ּבַ ֵאינֹו  ֶ ׁשּ ַמה  ַאַחר  ִלְרּדֹף  ֶהְקטֹור,  ַטַעם,  "ֵאין 

מּוָתה, ַהּתְ ן  ּבֶ ָלֶהם  ָיכֹול  לֹא  ָאָיקֹוס,  סּוֵסי  ֵהם  ְך  ּכָ
ְלָרְתָמם ִרְכּבֹו  ֶאל  יּוַכל  לֹא  ָידֹו,  ּבְ ַיֲעֶלה  לֹא  ָנם  ְלַרּסְ

ַאְלָמֶות. ת  ּבַ ְלֵאם  הּוא  ן  ּבֶ י  ּכִ ֵמָאִכיֶלס,  ְלַבד  ִאיׁש  לֹא  ַאף 
ְקָרב, ֱאֵלי  ׂש  ַהּשָׂ ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ יְנַתִים,  ּבֵ ּוֶמֶנָלאֹוס 

80
ֶאּופֹוְרּבֹוס ֶאת  ַטל  ּקָ ׁשֶ ְלַאַחר  ב  ִנּצָ ְטרֹוְקלוס  ְלּפַ ֵמַעל 

ַהַחִיל." ן  ּבֶ בּוַרת  ּגְ ֶאת  ית  ּבִ ִהׁשְ רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ִכיר  ּבְ ְנתֹואֹוס,  ּפַ ן  ּבֶ
ָרב, ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ֶאל  ב  ְוׁשָ ָברֹו  ּדְ ֶאת  ָהֵאל  ָאַמר  ְך  ּכָ
ַהּקֹוֵדר. גֹון  ַהּיָ ָיַרד  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ְלָבבֹו  ְסגֹור  ְוַעל 

ַנִים, ְ ַהּשׁ ֶאת  ָרָאה  ְוֵתֶכף  יט  ִהּבִ ִיס  ַהּגַ ׁשּורֹות  ּבְ

85
קֹוֵלַח, ַצע  ַהּפֶ ִמן  ְוָדמֹו  ׁש  ּלֵ ִמְתּפַ ָעָפר  ּבֶ ָהֶאָחד 

ֶהָהדּור.  קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ט  ּפֹוׁשֵ ִני  ֵ ַהּשׁ ִנְפַער,  ָהרַֹמח  חֹד  ּבְ
ַהּבֹוֶהֶקת, ָהָאָרד  ת  ַקְסּדַ ּבְ ז  ֶנְחּפַ ַהַחִיל  ׁשּורֹות  ין  ּבֵ

ָלַעד. ַהּבֹוֶעֶרת  ֶהַפְיְסטֹוס  ְלֶהֶבת  ׁשַ ּכְ מֹותֹו  ּכְ זֹוֵעק, 
ַאְטֶרְוס. ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ֵמָאְזָניו  ָרב  ַהּקְ ַזֲעַקת  ֶנֶעְלָמה  לֹא 

90
ַהְמרֹוֶמֶמת: ַנְפׁשֹו  ֶאל  ר  ּבֵ ּדִ ּכֹה  ֲעֻמּקֹות,  ִנְרָעׁש  ֲאַזי, 

ֵאר ַהּפְ ַרב  ַלח  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ֶאֱעזֹב  אן  ּכָ ִאם  ִלי  'ֲאבֹוי 
בֹוִדי.  ּכְ ַעל  ִמיָרה  ׁשְ ּבִ ָנַפל  ר  ֲאׁשֶ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ְוֶאת 
ָנִאים? ַהּדָ ֵני  ִמּבְ ִמי  ִטיָנה  ְך  ּכָ ַעל  ִלי  ִיְנטֹר  לֹא  ְוִכי 
ֶהְקטֹור ֲאַזי  ֵחם,  ֶאּלָ י  ְלַבּדִ ה  ַהֶחְרּפָ ַאת  ִמּפְ ִאם  ַאְך 

95
ֶאָחד? מּול  ים  ַרּבִ ָעַלי,  ָיעּוטּו  רֹוָיאִנים  ְוַהּטְ

יסֹוָתיו ּגֵ ֶאת  ַהּבֹוֶהֶקת  ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  ֶהְקטֹור  ְוֵהן 
י? ִלּבִ ִלי  אֹוֵמר  זֹאת  ל  ּכָ ַמּדּוַע  ַאְך  מֹוִביל.  ה  ֵהּנָ ַעד 

ָכה ּזָ ׁשֶ ָיִריב  מּול  ָלֵצאת  מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ׁש  ְיַבּקֵ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ָהָאסֹון. רֹאׁשֹו  ַעל  ִיְנַחת  ְמֵהָרה  ּבִ ָהֵאִלים,  ת  ִבְרּכַ ּבְ
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100
ֶהְקטֹור, ַעל  י  ּכִ ִטיָנה  ָנִאים  ַהּדָ ֵאפֹוא  ִלי  ִיְנְטרּו  ַאל 

ָרב. ַהּקְ ֶאל  יֹוֵצא  י  ֵאיֶנּנִ ָהֵאִלים,  ִמְצַות  ּבְ ְלָחם  ַהּנִ
ָהרֹוֵעם,  ַהּקֹול  ַעל  ּבַ ָמָצאִתי,  ַיאס  ָאַ ֶאת  ַאְך  לּו 

ָרב ַהּקְ רּוַח  ַעל  ׁשֹוְמִרים  ָהִיינּו  ַיַחד  ּבְ ֵנינּו  ׁשְ
ַהּגּוָפה  ֶאת  ֵהֵבאנּו  ְוִאּלּו  ָהֵאִלים,  ֵני  ִמּפְ ַאף 

105
ְלָפחֹות." ִמעּוטֹו  ּבְ ָהַרע  ֶזה  ָהָיה  ָאִכיֶלס,  ֶאל 

ה ֵאּלֶ ְכמֹו  ּבִ ּוְבַנְפׁשֹו  ִלּבֹו  ּבְ ּתֹוֶהה  ְועֹוֶדּנּו 
רֹאׁש, ּבָ ֶהְקטֹור  ִעם  ּוָבאּו  רֹוָיאִנים  ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ָסֲערּו 
נֹוֵטׁש, ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ּגּוַפת  ֶאת  ָאחֹור,  ֶמֶנָלאֹוס  ְוָנסֹוג 

ַרֲעָמה  ל  ְמֻגּדַ ֲאִרי  ּכַ ְלָאחֹור  יט  ּוַמּבִ חֹוֵזר 

110
ֱהִניסּוהּו  ְוָאָדם  ָלִבים  ּכְ ה  ַהַחּוָ ן  ּמִ ׁשֶ ְלַאַחר 

ִלּבֹו, ּבְ קֹוֵפא  ְוָהַרַהב  ּוְזָעקֹות,  ק  ֶנׁשֶ ּבְ
ְלָאחֹור. ה  ַהַחּוָ ֶדר  ִמּגֶ ָנסֹוג  ַאְך  ִמְריֹו  ּבְ עֹוֵמד 

ָער, ַהּשֵׂ ִהיר  ּבְ ֶמֶנָלאֹוס  ַהּגּוָפה  ִמן  ם  ּגַ ָנסֹוג  ְך  ּכָ
ְסִביבֹוָתיו,  ִמְתּבֹוֵנן  ָעַמד  א,  ּבָ יסֹוָתיו  ּגֵ ׁשּורֹות  ֶאל 

115
ָהֲעָנק. ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ׁשֹות,  ְמַבּקְ ֵעיָניו  ָאַיאס  ֶאת 
ֵבד, ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ְלִזיַרת  מֹאל  ִמּשְׂ ּבֹו  ִהְבִחין  ֶכף  ּתֵ

אֹוֵיב ּבָ ֵחם  ְלִהּלָ יו  ֲאָנׁשָ ֵלב  ֶאת  ְמעֹוֵדד 
ָאּפֹולֹו. פֹוְיּבֹוס  ֶהם  ּבָ ָנַטע  ֵאיִמים  ַחד  ּפַ י  ּכִ ַיַען 

ֵלאמֹר: ֵאָליו  ר  ְוִדּבֵ ְלִצּדֹו,  ֶנֱעַמד  ֵאָליו,  ָחׁש 

120
ָעֵמינּו, ּפְ ים  ָלׂשִ ָעֵלינּו  ָיָקר,  ָאַיאס  ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ "ֶאל 

ָהֵעירֹם, ּגּופֹו  ֶאת  ם  ֶהְקּדֵ ּבְ את  ָלׂשֵ ָאִכיֶלס  ְוֶאל 
קֹו." ִנׁשְ ֶאת  ט  ׁשַ ּפָ ַהּבֹוֶהֶקת  ה  ְסּדָ ַהּקַ חֹוֵבׁש  ֶהְקטֹור  י  ּכִ

יסֹוָתיו ּגֵ ֲחִזית  ֶאל  ָאַיאס  ֵלב  ֶאת  ְועֹוֵרר  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ָער.  ַהּשֵׂ ִהיר  ּבְ ֶמֶנָלאֹוס  ּוְלִצּדֹו  ָלֵצאת  ְלַמֵהר 
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125
ְטרֹוְקלֹוס, ּפַ ל  ׁשֶ ֶהָהדּור  קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ט  ׁשַ ּפָ ׁשֶ ַאַחר  ֶהְקטֹור,  ַאְך 

ֵתָפיו  ִמּכְ ִלְכרֹת  ַהב  ּלַ ּבַ ׁש  ְמַבּקֵ ּגּוָפתֹו,  ַרר  ּגָ
ְטרֹוָיה. ְלֵבי  ּכַ ת  ּסַ ִלְמׁשִ רֹו  ׂשָ ּבְ ֶאת  ְוָלֵתת  רֹאׁשֹו  ֶאת 

חֹוָמה, ּכְ ָמִגּנֹו  א  נֹוׂשֵ יָנַתִים,  ּבֵ ָקַרב  ָאַיאס  ַאְך 
ּוָפַקד  ֵמֵרָעיו  ׁשּורֹות  ֶאל  ָנסֹוג  ֶהְקטֹור  ְלַמְרֵאהּו 

130
ָהִעיר, ֶאל  ְלָהִביא  ֵאר  ַהּפְ ַרב  ק  ׁשֶ ַהּנֶ ֶאת  ֲעֵליֶהם 

ִרְכּבֹו. ֶאל  ק  ְוִזּנֵ ִיְהֶיה,  תֹו  ִלְתִהּלָ ֵעדּות  ם  ׁשָ
ָהָרָחב, ָמִגּנֹו  ּפֹוֵרס  ֶמנֹוְיְטיֹוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַעל  ְוָאַיאס 
ֲאִביֶהם ֵעת  ִפיָריו  ּכְ ַעל  ֵגן  ַהּמֵ ֲאִרי  ּכָ ב  ִהְתַיּצֵ ֵאיָתן 

ֶצֱאָצָאיו, ֶאת  מֹוִליְך  ִדים  ַצּיָ ׁשֹוֵקק  ַיַער  ּבְ

135
דֹול,  ַהּגָ כֹחֹו  ּבְ חֹון  ּטָ ּבִ ֶהם  ּבָ ּוֵמִפיַח  ְועֹוֵמד 

ֵבד. ַהּכָ מּורֹוָתיו  ׁשְ ָמַסְך  ּבְ ַהחֹוְקרֹות  ֵעיָניו  ֶאת  יר  ַמְסּתִ
ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ ְלגּופֹו  ִביב  ִמּסָ ְצָעָדיו  ּבִ ָאַיאס  ְך  ּכָ
ְקָרב, ֱאֵלי  ׂש  ַהּשָׂ ֶמֶנָלאֹוס  ַאְטֶרְוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ּוְלִצּדֹו 

ְוגֹוֵבר.  ַההֹוֵלְך  יגֹונֹו  ּבִ ִלּבֹו  ֶאת  ְוֵהִזין  ָעַמד 

140
ָהָרם יִקים  ַהּלִ ֵחיל  יא  ַמְצּבִ ִהיּפֹולֹוכֹוס  ן  ּבֶ ּוְגָלאּוקֹוס 
קֹול: ּבְ ּבֹו  ְוָגַער  יט  ִהּבִ ָניו,  ּפָ ֶאת  ִהְזִעיף  ֶהְקטֹור  ֶאל 

ְקָרב, ֵדה  ׂשְ ּבִ ֶנֱעָדר  בּוָרה  ּגְ ַאְך  ְלַמְרֶאה  ָהַעז  "ֶהְקטֹור 
ה.  ִלְתִהּלָ הּוא  ָראּוי  לֹא  ַנְפׁשֹו  ַעל  ְמָלט  ַהּנִ י  ּכִ ַיַען 

יַע ְלהֹוׁשִ צּוָרה  ַהּבְ ִעיְרָך  ֶאת  ָהֵכיַצד  ַוֲחׁשֹב  ֵצא 

145
ִאיְליֹון. ל  ׁשֶ ְיִליֶדיָה  ין  ִמּבֵ ְלַבד  ּבִ יָך  ֲאָנׁשֶ כֹחֹות  ּבְ
ְלַמַען יִקים  ַהּלִ ֵחיל  ֵחם  ִיּלָ עֹוד  לֹא  ָנִאים  ּדָ ּבַ י  ּכִ

ה ֵהּנָ ַעד  ָלנּו  ם  ְרּתֶ ִהּכַ לֹא  ּתֹוָדה  י  ּכִ ַיַען  ִעיְרָך  לֹום  ׁשְ
ְטרֹוָיה. ל  ׁשֶ אֹוְיֶביָה  ּבְ ַהְלנּו  ּנִ ׁשֶ ָחְרָמה  ִמְלֶחֶמת  ַעל 
חּות  ּפָ ַחִיל  ן  ּבֶ יַע  מֹוׁשִ ֵלב,  ה  ְקׁשֵ ָהִייָת,  ֶזה  יַצד  ּכֵ
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150
ּתָ ָנַטׁשְ יְתָך,  ּבֵ ְואֹוֵרַח  ְיִדיְדָך  דֹון,  ַסְרּפֶ ֶאת  ִאם 
ָללֹו? ּוׁשְ אֹוֵיב  ֶטֶרף  ָהַאְרִגיִבים,  ְלַחְסֵדי  ן  ָקְרּבָ

ְוִלְטרֹוָיה, ְלָך  יט  הֹוׁשִ ָיד  יו,  ַחּיָ ּבְ ָהָיה  ִריְתָך  ּבְ ן  ּבֶ
ָלִבים. ַהּכְ י  ּנֵ ִ ִמּשׁ ּגּופֹו  ֶאת  מֹר  ִלׁשְ אֶֹמץ  ֵאין  ָך  ּבְ ַאְך 

יִקים, ַהּלִ ֵני  ּבְ ְלקֹוִלי  ְמעּו  ִיׁשְ ה  ַעּתָ ִאם  ֲאַזי  י  ּכִ

155
ָחֵרב. ּתֵ ְמֵהָרה  ּבִ זֹו  ּוְטרֹוָיה,  ָנׁשּוב,  יֵתנּו  ּבֵ ֶאל 

ּוְבעֹז בּוָרה  ּגְ רּוַח  ּבְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֵנַחּנּו  לּו  י  ּכִ ַיַען 
ּומּוָכן  ַאְרצֹו  ַעל  ְלָחם  ַהּנִ ָערּוְך  ְלַגִיס  ֶאה  ּיָ ּכַ
אֹוְיָביו, מּול  ֵבד  ַהּכָ ָרבֹות  ַהְקּ ֲעַמל  ּבַ את  ָלׂשֵ

ְלִאיְליֹון. ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ּגּוַפת  ֶאת  ִאים  נֹוׂשְ ָהִיינּו  ָבר  ִמּכְ ֶזה 

160
ֶלְך, ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ִעיר  ֶאל  ת  ַהּמֵ א  ִנּשָׂ ָיֵדינּו  ּבְ ְוִאּלּו 

ָהַאְרִגיִבים  ָהיּו  ֶכף  ּתֵ אֹוֵיב,  ּבָ ִמְלָחָמה  ַלל  ׁשְ
ָיֵדינּו, ּבְ דֹון  ַסְרּפֶ ל  ׁשֶ ַהְמפָֹאר  קֹו  ִנׁשְ ֶאת  מֹוְסִרים 

ִאים. נֹוׂשְ ִאיְליֹון  ֶאל  ָהִיינּו  ּבֹור  ַהּגִ ּגּוַפת  ְוֶאת 
ָהַאְרִגיִבים לֹוֲחֵמי  דֹול  ּגְ ל  ׁשֶ ָהָיה  ֵרֵעהּו  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ

165
רּוַח. עֹז  ּבְ ֵתף  ּכָ ַאל  ֵתף  ּכָ לֹוֲחִמים  ִפינֹות  ַהּסְ ַצד  ּלְ ׁשֶ
ָבב, ַהּלֵ ַרם  ָאַיאס  מּול  ֵחַרְפּתָ  לֹא  ָך  ַנְפׁשְ ה  ַאּתָ ַאְך 

ֵבד, ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ֵעיָניו  ּבְ יט  ְלַהּבִ ֵמֵעז  לֹא 
ֵחֶקר." ֵאין  ַעד  ָך  ִמּמְ הּוא  טֹוב  י  ּכִ ִעּמֹו  ֶקִרי  ּבְ ָלֶלֶכת  אֹו 

ָהָרם: ֶהְקטֹור  יב  ֵהׁשִ טֹו  ַמּבָ ְוקֹוֵדר  קֹוָבעֹו  ּבֹוֵהק 

170
ַחץ?  ׁשַ ְבֵרי  ּדִ יר  ַמְכּבִ מֹוָך  ּכָ ֶבר  ּגֶ ֶזה  ַמּדּוַע  ָלאּוקֹוס,  "ּגְ

ָהָאֶרץ ִליְקָיה,  ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ׁשֶ ִנְדֶמה  ִלי  ָהָיה  י,  ְעּתִ ֻהְפּתַ
בּוָנה, ַהּתְ ֲעֵלי  ּבַ רֹאׁש  הּוא  ה  ַאּתָ טּוב,  ל  ּכָ ֹוַפַעת  ַהּשׁ

ְוִתעּוב.  ּבּוז  ְלָך  רֹוֵחׁש  י  ִלּבִ ָבֶריָך  ּדְ ַמע  ְלׁשֵ ַאְך 
ָיָצאִתי? לֹא  ִפיל  ַהּנָ ָאַיאס  ּמּול  ׁשֶ לֹוַמר  ֵהַעְזּתָ  ֵאיְך 
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175
ַהּסּוִסים? ְוָצֳהַלת  ַהְקָרבֹות  ֵמֵאיַמת  ְבָהל  ַהּנִ ֲאִני  ְוִכי 

ָאָדם, ל  ׁשֶ רּוחֹו  ַעל  ר  ְגּבַ ּתִ ֶזאּוס  רּוַח  ִמיד  ּתָ ַאְך 
ָדיו, ִמּיָ חֹון  ִנּצָ ְוִיְמַנע  ַחִיל  ן  ּבֶ ַעל  ֵאיָמתֹו  ָיִטיל 

בּוָרה.  ּגְ רּוַח  ּבֹו  ֵמִפיַח  ְלֶחּנּו,  ִיׁשְ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ַוֲאַזי 
ּוְלַמד ֵצא  י,  ְלִצּדִ ב  ִהְתַיּצֵ ְיִדיִדי,  קּום,  ן  ּכֵ ְוַעל 

180
ֶרַגע  ּכָ ִהְכַרְזּתָ  ׁשֶ ִפי  ּכְ ָאנִֹכי  ֵלב  מּוג  ָאְמָנם  ִאם 

ַאף ַעל  ָנִאים,  ַהּדָ ין  ִמּבֵ ִמי  ר  ְלַמּגֵ אּוַכל  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
ת." ַהּמֵ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֵמֲהָגַנת  ָקם  ּוְלַסּלְ ַזֲעָמם,  ֲחַמת 

ָהרֹוֵעם: קֹולֹו  ּבְ ָקָרא  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְוֶאל  ָאַמר  ְך  ּכָ
ֵתף, ּכָ ֶאל  ֵתף  ּכָ לֹוֲחִמים  ְוִליִקים,  ְרָדִנים  ּדַ "ְטרֹוָיאִנים, 

185
ַזַעְמֶכם ֲחַמת  ֶאת  ִזְכרּו  ֵמֵרַעי,  ָבִרים,  ּגְ ָנא  ֱהיּו 

ֶבר  ַהּגֶ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ֶהָהדּור  קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ֶאְחּבֹׁש  ֵעת 
ְלַאַחר ָהָרם  ְטרֹוְקלֹוס  ִמּפַ י  ְטּתִ ׁשַ ּפָ ׁשֶ ַחת,  ִלְבִלי 

ּוָפָנה קֹוָבעֹו,  ּבֹוֵהק  ֶהְקטֹור,  ָסח  ָיִדי."  ּבְ ְקַטל  ּנִ ׁשֶ
א ָנׂשָ י  ּכִ ֲאֵליֶהם,  א  ּבָ ִחיׁש  ֵרָעיו.  ֶאל  ֵבד  ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ִמן 

190
ִהְרִחיקּו, ֶלֶכת  ֶטֶרם  לּו  ְוַהּלָ ָחְפָזה  ּבְ ַרְגָליו  ֶאת 

ֶלאּוס. ּפֶ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ל  ַהְמֻהּלָ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ִאים  נֹוׂשְ ָהִעיָרה 
ַלח, ֶ ַהּשׁ ֶאת  ֶהְחִליף  ָרב  ַהּקְ ַחת  ּלַ ִמּקַ ְוַהְרֵחק  ָעַמד, 
ה, דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ֶאל  את  ָלׂשֵ ָיָדם  ּבְ ּלֹו  ׁשֶ ֶאת  נֹוֵתן 

ָהֱאלִֹהי ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  יו  ְחּתָ ּתַ ְוחֹוֵבׁש 

195
ָהאֹוִליְמּפּוס ׁשֹוְכֵני  ְסרּו  ּמָ ׁשֶ ַלח  ֶ ַהּשׁ ֶלאּוס,  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ

ֶהֱעִניק, ִלְבנֹו  י  ׁשַ יָבתֹו  ׂשֵ יֵמי  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ְלָאִביו, 
ָהָאב.  ַלח  ׁשֶ ִעם  ים  ַחּיִ ְלַהֲאִריְך  ה  ִיְזּכֶ לֹא  ֶזה  ַאְך 

ָאר  ְ ַהּשׁ ִמן  ל  ִנְבּדָ ָרָאהּו  ֶהָעִבים  ס  ְמַכּנֵ ֶזאּוס  ְלֵעת 
רֹאׁשֹו  ּבְ ֶלאּוס,  ּפֶ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ָרבֹות  ַהּקְ ִצּיּוד  ֶאת  חֹוֵגר 
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200
מֹוְתָך, ּכְ ׁשֶ ֻאְמָלל  "הֹו,  ַנְפׁשֹו:  ַעל  ר  ּבֵ ּדִ ְוָכזֹאת  ִנְעַנע 

ֶזה, אּוָלם  ֶות,  ַהּמָ ַעל  ִהְרהּור  ַדל  ּבְ ָך  ִלּבְ ַעל  עֹוֶלה  לֹא 
ם ּלָ ִמּכֻ דֹול  ּגָ ַחִיל  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ קֹו  ִנׁשְ ּבְ ר  ִמְתַחּגֵ עֹוְדָך  ּבְ
ַהְרֵחק.  לֹא  ְלָך  אֹוֵרב  ים,  ַרּבִ ַעל  תֹו  ִחּתָ יל  ּפִ ַהּמַ

ְוָהַעז, ָהָאִציל   , ָקַטְלּתָ ַהּטֹוב  ֵרֵעהּו  ֶאת  ַוֲהלֹא 

 205
ָמקֹום.  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ ֵתָפיו,  ִמּכְ קֹו  ִנׁשְ ְטּתָ  ׁשַ ּפָ

ָך, ּבְ ָאִפיַח  ַרב  ְואֹון  אֹוִסיף  עֹוד  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף 
יְתָך, ּבֵ ֶאל  ְלָחָמה  ַהּמִ ִמן  ׁשּוב  ּתָ עֹוד  ּלֹא  ׁשֶ ַעל  מּול  ּגְ

ָאִכיֶלס."  ל  ׁשֶ ְזִהיר  ַהּמַ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ַאְנְדרֹוָמֶכה  ּטֹל  ּתִ ְולֹא 
ּבֹות.  ַהּגַ קֹוֵדר  רֹאׁשֹו  ֶאת  ין  ְוִהְרּכִ ר  ּבֵ ּדִ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ְך  ּכָ

210
ָהֵאל ְוָאֶרס  ֶהְקטֹור,  ל  ׁשֶ ְלגּופֹו  ַהֲחגֹור  ַאם  ּתָ

לֹות ּכְ ַעד  ֶבר  ַהּגֶ ּגּוף  ְוִנְמָלא  ִקְרּבֹו  ֶאל  ָחַדר  ָהַאְכָזר 
ֵמֵרָעיו ְוֶאל  ְלָפִנים  ָצַעד  הּוא  ְקָרב.  ֱאֵלי  ׂשֹון  ׂשָ ּבְ

ְלֵעיֵניֶהם  ְוהֹוִפיַע  קֹולֹו  ּבְ ָרַעם  ק  ׁשֶ ַלּנֶ
ָבב. ַהּלֵ ַרם  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ְזִהיר  ַהּמַ קֹו  ִנׁשְ ּבְ ָחגּור 

215
ְמעֹוֵדד, ְקִציָניו  רּוַח  ֶאת  ָיסֹות  ַהּגְ ין  ּבֵ ּפֹוֵסַע 

ְוֶתְרִסילֹוכֹוס, ֶמדֹון  ְוֶאת  ּוֶמְסְתֶלס  ָלאּוקֹוס  ּגְ ֶאת 
יֹוס, ַאְסֶטרֹוּפָ ְוֶאת  ִהיּפֹותֹואֹוס  ֶאת  ְיֶסנֹור,  ּדֶ ֶאת 

עֹופֹות, ּבָ ַהְמַנֵחׁש  ֶאנֹומֹוס  ֶאת  ּוְכרֹוְמיֹוס,  פֹוְרִקיס  ֶאת 
ָנַפִים: ּכְ ַעל  ָבָריו  ּדְ ֶאת  ָלֶהם  ר  ּגֵ ּוְמׁשַ ְמעֹוֵרר  ם  ִלּבָ

220
בּוֵלנּו, ּגְ ַעל  ֹוְכִנים  ַהּשׁ ִרית  ּבְ ֵני  ּבְ ִרְבבֹות  ִלי,  יבּו  "ַהְקׁשִ

ְוָעצּום ַרב  ַגִיס  ּבְ ְלָבִבי  ק  ָחׁשַ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ לֹא 
ַהּטֹובֹות, ֵמָעֵריֶכם  ֶאְתֶכם  ָקָראִתי  ֵאֵלינּו 

רֹוָיאִנים ַהּטְ ַיְלֵדי  ַעל  ְלָהֵגן  ְמָנת  ַעל  ִאם  י  ּכִ
ָהָאָכִאים. לֹוֲחֵמי  ַנת  ַסּכָ ֵני  ִמּפְ ְטרֹוָיה  ְנׁשֹות  ְוַעל 
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225
ֲעבּוְרֶכם,  ת  ּוַמּתָ ְלָמזֹון  י  ַעּמִ ַעל  ָאִטיל  ַמס  ן  ּכֵ ַעל 
ִריֵתנּו. ּבְ ֵני  ּבְ ַהּלֹוֲחִמים  ל  ׁשֶ רּוָחם  ֶאת  ק  ְנַחּזֵ ּוְבָכְך 

ְוִיּפֹל ְלָפִנים,  ֵיֵצא  ה  ַעּתָ ַחִיל  ן  ּבֶ ל  ּכָ ן  ּכֵ ַעל 
ָחְרָמה. ִמְלֶחֶמת  ל  ׁשֶ ּה  ְרּכָ ּדַ ִהיא  זֹו  י  ּכִ רֹד.  ְוִיׂשְ ה  ִיְזּכֶ אֹו 

ְלָהִביא ת  ַהּמֵ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶאת  ָידֹו  ּבְ ֲעֶלה  ּיַ ׁשֶ ְוָהִאיׁש 

230
ַיְכִניַע, ָאַיאס  ְוֶאת  ַהּסּוִסים  ֵני  ְמַרּסְ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶאל 

ְלַעְצִמי, ּוַמֲחִציתֹו  לֹו  ן  ֶאּתֵ ָלל  ָ ַהּשׁ ַמֲחִצית  ֶאת 
ִתי." ִהּלָ ִמּתְ ַהַחִיל  ן  ּבֶ ת  ִהּלַ ּתְ ּפֹל  ּתִ ְולֹא 

ִיס ַהּגַ ָעט  מּוָנף  ּוְברַֹמח  רּוָחם,  ֶאת  ְמעֹוֵדד  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ִניָמה ּפְ ב  ּלֵ ּבַ ה  ִפּלָ ּתְ ִאים  נֹוׂשְ ַהּכֹל  ָנִאים,  ַהּדָ ֵחיל  ַעל 

235
ֶטָלמֹון. ן  ּבֶ ָאַיאס  ד  ִמּיַ ֶהָהרּוג  ּגּוַפת  ֶאת  ץ  ְלַחּלֵ

ָמם. ּדָ ֶאת  ּפְֹך  ִיׁשְ ָאַיאס  ת  ַהּמֵ ַעל  ָרב  ּקְ ּבַ ן  ּכֵ ׁשֶ ֹוִטים!  ַהּשׁ
ָאַיאס: ר  ּבֵ ּדִ ָהרֹוֵעם,  ַהּקֹול  ִאיׁש  ֲאַזי,  ֶמֶנָלאֹוס  ֶאל 

נּוַכל, ִאם  י  ִלּבִ ּבְ ָסֵפק  ָהָרם,  ֶמֶנָלאֹוס  "ֵרִעי 
ֵבד. ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ִמן  ט  ְלַמּלֵ נּו  ַנְפׁשֵ ֶאת  ַוֲאִני,  ה  ַאּתָ

240
ְוָיֵרא, ָאנִֹכי  ׁש  חֹוׁשֵ ת  ַהּמֵ ְטרֹוְקלֹוס  ְלּפַ לֹא  י  ּכִ

ַמִים.  ָ ַהּשׁ ּוְלעֹוף  ְטרֹוָיה  ְלַכְלֵבי  ִיְהֶיה  ְלֶטֶרף  ֶזה 
ׁשּוב  ִלְבִלי  יֹאְבדּו  ה  ִהּנֵ ׁשֶ יָך  ּוְלַחּיֶ י  ְלַחּיַ ִאם  י  ּכִ
נּו ּלָ ּכֻ ַעל  ה  ַעּתָ ְפָרׂש  ַהּנִ ַהּקֹוֵדר  ְלָחָמה  ַהּמִ ֲעַנן  ּבַ

י. ּלִ ְוׁשֶ ָך  ּלְ ׁשֶ ָצפּוי,  מֹוֵתנּו  ּבֹו  ָרב  ַהּקְ ֶהְקטֹור.  מֹו  ּוׁשְ

245
ָנִאים." ַהּדָ ִכיֵרי  ּבְ ֶאת  ּתּוַכל,  ִאם  ְוַהְזֵעק,  ֵאפֹוא  קּום 

ֶמֶנָלאֹוס, ָהרֹוֵעם,  ַהּקֹול  ִאיׁש  ִלְדָבָריו  ַמע  ְוׁשָ ר,  ּבֵ ּדִ
ֵלאמֹר: ָזַעק  ְך  ּכָ ָנִאים  ַהּדָ ְוֶאל  קֹולֹו  ֶאת  ֵהִרים 

ַאְרִגיִבים, ּבָ ַהּמֹוָעָצה  י  ְוַאְנׁשֵ ַאּלּוִפים  "ֵרַעי, 
ַאְטֶרְוס, ֵני  ּבְ ּוֶמֶנָלאֹוס  ָאָגֶמְמנֹון  ַצד  ּלְ ׁשֶ ם  ַאּתֶ
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250
ק ְמַחּלֵ ֻקּדֹוָתיו  ּפְ ְוִאיׁש  לֹוְגִמים  ה  ִהּלָ ַהּקְ ֵיין  ֶאת 

ֶכם. רֹאׁשְ ַעל  יר  ַמְעּתִ בֹוד  ּכָ ְקרֹונֹוס  ּוֶבן  יו,  ַלֲאָנׁשָ
ֵבד ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ה  ַעּתָ י  ּנִ ִמּמֶ ִנְבָצר 

ּוְלִפיָכְך ב,  ֵיָחׁשֵ ְלָבִכיר  ָוִמי  ִמי  יֵניֶכם  ּבֵ ְלַזהֹות 
ִהיא ה  ֶחְרּפָ ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ּבְ בּור  ַהּסָ ֶאָחד  ל  ּכָ ְוָיבֹוא  ָיקּום 

255
רֹוָיאִנים." ַהּטְ ֵלב  ֶאת  ּוְלׁשֹוֵבב  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶאת  ָלֵתת  ָלִבים  ַלּכְ

ָבָריו, ּדְ ֶאת  ַמע  ׁשָ אֹוְיֶלאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְוָאַיאס  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ִהְצָטֵרף ְוֵאָליו  ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ָלֵצאת  ָהִראׁשֹון  ְוָהָיה 

ִאידֹוֶמֶנאּוס,  ל  ׁשֶ ֵרֵעהּו  ְוֵכן  ִאידֹוֶמֶנאּוס, 
ָבִרים,  ַהּגְ קֹוֵטל  ָאֶרס  ּכְ ָרב  ּקְ ּבַ מֹוהּו  ּכָ ֶמְריֹוֶנס, 

260
ִלּבֹו, ּבְ ֶיֱאצֹר  לֹא  ִאיׁש  מֹוֵתיֶהם  ׁשְ ֲאֵחִרים,  ים  ְוַרּבִ

ֵבד. ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ָהָאָכִאים  ּבֹוֵרי  ּגִ ין  ִמּבֵ
רֹאׁש. ּבָ ֶהְקטֹור  ִעם  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ָסֲערּו  ֵתף  ּכָ ֶאל  ֵתף  ּכָ

רֹום ִמּמָ ְך  ּתָ ַהּנִ ָטר  ּמָ ּבַ ַהּגֹוֶאה  ָנָהר  ֶפְך,  ֶ ּשׁ ּבַ ְך  ּכָ
ַרַעם  ְוקֹול  ם,  ַהּיָ ִמן  ֹוֵטף  ַהּשׁ ְחׁשֹול  ּנַ ּבַ ׁש  ִמְתַנּגֵ

265
ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ ז.  ִנּתָ ָמלּוַח  ְוֶקֶצף  ַהחֹוף  ִמן  עֹוֶלה 
ָהָאָכִאים ְואּוָלם  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ְוָתְקפּו  ָזֲעקּו 

ֶמנֹוְיְטיֹוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְסִביב  ֲאַזי  בּו  ִהְתַיּצְ ֵאיָתן  ֶסַלע  ּכְ
ְקרֹונֹוס  ּוֶבן  ֲעֵליֶהם,  מּוָנִפים  חֹוָמה  ּכְ ָהָאָרד  י  ָמִגּנֵ

ֲעָרֶפל. ֲעַנן  ַח  ּטֵ ׁשִ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ַקְסדֹות  ֵמַעל 

270
ֶמנֹוְיְטיֹוס ל  ׁשֶ ִלְבנֹו  ִטיָנה  ָרַחׁש  לֹא  ָעָבר  ּבֶ ן  ּכֵ ׁשֶ
ָאִכיֶלס ל  ׁשֶ ָהָיה  ק  ׁשֶ ַלּנֶ ְוֵרֵעהּו  ַחי  ה  ּזֶ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ

רֹוָיאִנים, ַהּטְ ְלַכְלֵבי  ָלל  ׁשָ ַהּגּוָפה  ְהֶיה  ּתִ ן  ּפֶ ׁש  ָחׁשַ ם  ּגַ
ְלָהֵגן. ּגּופֹו  ַעל  עֹוֵדד  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ ֵרָעיו  ֵאת  ן  ּכֵ ַעל 

– ְוָנְטׁשּו  ט  ּבָ ַהּמַ י  ַחּדֵ ָהָאָכִאים  ֶנֶהְדפּו  ה  ִחּלָ ּתְ
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275
רֹוָיאִנים ַהּטְ ְואּוָלם  ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ֶאת   – ם  ִלּבָ ּבְ ְוֵאיָמה 

ֲחִנית, ּבַ אֹוְיֵביֶהם  ְדקֹר  ִמּלִ ִנְמָנִעים  ִיְצָרם,  ַעל  ְברּו  ּגָ
ָהָאָכִאים ַרב  ִלְזַמן  לֹא  ַאְך  ְררּו.  ּגָ ת  ַהּמֵ ֶאת  ְוַרק 
ָאַיאס, אֹוָתם  ץ  ְוִקּבֵ ָחַזר  ד  ִמּיָ י  ּכִ ֵמָאחֹור,  נֹוְתרּו 

ָנִאים, ּדָ ּבַ מֹותֹו  ּכְ ָהָיה  לֹא  ְואֹון  תַֹאר  ּלְ ׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ

280
ַחת. ְללֹא  יר  ָהַאּבִ ַעְצמֹו  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ַבד  ִמּלְ זֹאת 

אֹותֹו ּכְ ּורֹות,  ַהּשׁ ֲחִזית  ֶאל  ּוָפַרץ  ָעָמיו  ּפְ ם  ׂשָ ֶזה 
ְיא  ַהּגַ ֶאל  ָנֵקל  ּבְ ִפיץ  ַהּמֵ ָהִרים  ּבֶ ר  ּבַ ֲחִזיר 

ְלֵביֶהם.  ּכַ ַלֲהַקת  ִעם  ַיַחד  ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ֲחבּוַרת  ֶאת 
י קֹׁשִ ְללֹא  ְזִהיר,  ַהּמַ ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ל  ַהְמֻהּלָ ָאַיאס  ְך  ּכָ

285
רּוַח, ְלָכל  אֹוָתם  ֵהִפיץ  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ דּוֵדי  ּגְ ֶאת  ַקף  ּתָ

ם ּוְבִלּבָ ָעְמדּו,  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ ּגּוָפתֹו  ַעל  ׁשֶ ֵמֵאּלּו 
ָכבֹוד. ּבְ ִלְזּכֹות  ּוְבָכְך  ָהִעיר  ֶאל  אתֹו  ְלׂשֵ ְקָוה  ַהּתִ

ַלְסְגָיה, ִמּפֶ ָהִאיׁש  ֶלתֹוס  ל  ׁשֶ ְזִהיר  ַהּמַ נֹו  ּבְ ִהיּפֹותֹואֹוס,  ְך  ּכָ
ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ׁש  ּקֵ ּבִ ְוֶהְקטֹור  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֲעבּור  ּבַ

290
ְרסֹל  ַהּקַ ֶאת  ר  ָקׁשַ ָלֵכן  ַרְגלֹו  ּבְ ַהּגּוף  ֶאת  ִלְגרֹר 

רֹאׁשֹו ַעל  ָיַרד  ָאסֹון  ְתאֹום  ּפִ ַאְך  ָמִגּנֹו.  ִלְרצּוַעת 
ָלֻאְמָלל. ָידֹו  ֶאת  יט  ְלהֹוׁשִ ִאיׁש  ָהָיה  ָיכֹול  ְולֹא 

ָהָאָכִאים, ֲהמֹוֵני  ין  ִמּבֵ ֵער  ִהְסּתַ ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ י  ּכִ
ֶבר. ַהּגֶ ֶאת  רֹוב  ִמּקָ ה  ִהּכָ ה  ְסּדָ ַהּקַ ְלָחֵיי  ּוְבַעד 

295
ֲחָזָקה ָיד  ּבְ ַהּמּוֶטֶלת  דֹוָלה  ַהּגְ ַהֲחִנית  ַהְלמּות  ּבְ

ָער, ׂשֵ טֹוֶטֶפת  ּבְ ׁשּוָטה  ַהּקְ ָהָאָרד  ת  ַקְסּדַ ִנְבְקָעה 
ְוַהּמַֹח. ם  ַהּדָ כּו  ּפְ ִנׁשְ ָהֵעיַנִים  ּוֵמֲאֻרּבֹות 

ָהָאֶרץ ֶאל  ְוָנְפָלה  ְמָטה  ִנׁשְ דֹו  ּוִמּיָ ּכֹחֹוָתיו  ָאְפסּו 
ַעְצמֹו ֶלתֹוס  ן  ּבֶ ְוִהיּפֹותֹואֹוס  ָהָרם.  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ ַרְגלֹו 
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300
ֶהָהרּוג, ּגּוַפת  ַעל  ָצַנח  ים  ַחּיִ רּוַח  ְללֹא  ִים  ַאּפַ

יב ְלָהׁשִ יּוַכל  לֹא  ָנה,  ׁשֵ ַהּדְ ַאְרצֹו  ִריָסה  ִמּלָ ַהְרֵחק 
ם ִאּבָ ּבְ ִנְקְטלּו  י  ּכִ ַיַען  לּוהּו,  ּדְ ּגִ ׁשֶ ְלהֹוָריו  ַאֲהָבה 
ֶפׁש. ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ ַרם  ָאַיאס  ד  ִמּיַ ַהֲחִנית  חֹד  ּבְ יו  ַחּיָ

ִליְך, ִהׁשְ ֶהְקטֹור  ָאַיאס  ּבְ ַהּבֹוֶהֶקת  ֲחִניתֹו  ֶאת  ׁשּוב 

305
ָחַמק ּנּו,  ִמּמֶ ֵהִסיר  לֹא  ֵעיָניו  ֶאת  ׁשֶ ָאַיאס,  ַאְך 

ִאיִפיטֹוס ן  ּבֶ ַגע,  ּפָ ְסֶכְדיֹוס  ּבִ ְוֶהְקטֹור  ָהרַֹמח  ֵמחֹד 
ַהפֹוִקים,  ֶקֶרב  ּבְ ְוָהָרם  ה  ֵהּנָ ְוַעד  ֵמָאז  גּול  ַהּדָ

ְוטֹוִבים.  ים  ַרּבִ ַעל  ל  מֹוׁשֵ ְוהּוא  יתֹו  ּבֵ אּוס  נֹוּפֶ ּפָ ּבְ
ב  ְוִנּקֵ ק  ִרּסֵ ָהרַֹמח  חֹד  אר  ּוָ ַהּצַ ַעְצמֹות  ֶאת 

310
ָלָאֶרץ ָיָצא.  ַהחּוָצה  ֶכם  ֶ ַלּשׁ ְוַתַחת  ׁש,  ְמֻפּלָ ּבִ

ִמיַע. ִהׁשְ ֶכת  ַמּתֶ ְצִליל  קֹו  ְוִנׁשְ ָנַפל  ַרַעם  קֹול  ּבְ
ּגּוָפתֹו  ַעל  ּמֵ ׁשֶ ס,  ַפְינֹוּפְ ל  ׁשֶ בֹון  ַהּנָ נֹו  ּבְ פֹוְרִקיס,  ֶאת 

ָאַיאס,  ֲאַזי  ַקר  ּדָ ִבְטנֹו  ּבְ ָעַמד,  ִהיּפֹותֹואֹוס  ל  ׁשֶ
ָהָאָרד. חֹד  ּבְ ְקָרָביו  ֶאת  ְוׁשֹוֵפְך  ב  ְמַנּקֵ ְרָיתֹו  ׁשִ

315
ָעָפר. ּבֶ ְממֹוְללֹות  ָיָדיו  ַהַחִיל,  ן  ּבֶ ָנַפל  ָלָאֶרץ 

ל, ַהְמֻהּלָ ֶהְקטֹור  ִעם  ָנסֹוגּו  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַאּלּוֵפי 
ַהּנֹוְפִלים, ִוּיֹות  ּגְ ֶאת  ָהַאְרִגיִבים  ְררּו  ּגָ ּוִבְזָעקֹות 

ֶכם. ֶ ַהּשׁ ִמן  ָקם  ִנׁשְ ּפֹוְרִקים  ִהיּפֹותֹואֹוס,  ְוֶאת  פֹוְרִקיס  ֶאת 
ָהיּו ָהָאָכִאים  ֵמֶחְרַדת  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִנית  ׁשֵ ֲאַזי 

320
ָהַאְרִגיִבים ְוָהיּו  צּוָרה,  ַהּבְ ִעיָרם  ִאיְליֹון  ֶאל  ָנִסים 
ְזכּות  ּבִ ְקרֹונֹוס,  ן  ּבֶ ֵחֶרף  זֹאת  ה,  ִהּלָ ּתְ רֹב  ּבְ זֹוִכים 

ַעְצמֹו ָאּפֹולֹו  ִהְתָעֵרב  ִאְלָמֵלא  ְוכָֹחם,  בּוָרָתם  ּגְ
ִריַפס, ּפֶ ל  ׁשֶ מּותֹו  ּדְ ֶאת  לֹוֵבׁש  עֹוֵרר,  ַאְיֵנַאס  ֵלב  ְוֶאת 
ָהָרם.  יטֹוס  ֶאּפִ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הוא  רּות,  ׁשֵ ּבְ ִהְזִקין  ׁשֶ ר  ְלּדָ ַהּבַ
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325
הּוא.  ָהָיה  ָוֶנֶפׁש  ֵלב  ְיַקר  ִאיׁש  ַאְיֵנַאס,  ל  ׁשֶ ָאִביו 

ֵלאמֹר: ֶזאּוס  ן  ּבֶ ָאּפֹולֹו  ר  ְוִדּבֵ מּותֹו  ּדְ ֶאת  ָלַבׁש 
עֹוְדָך ּבְ ָהֵאִלים  ֵזַרת  ּגְ ֶאת  ֵפר  ּתָ ַאְיֵנַאס,  ֶזה,  יַצד  "ּכֵ
ָרִאיִתי ָבר  ּכְ ֲאֵחִרים  ָאְמָנם  ָהִעיר?  ְטרֹוָיה  ַעל  ֵמֵגן 
ְקָרב  ֵדה  ׂשְ ּבִ ְגבּוָרָתם  ּבִ כָֹחם,  ּבְ ַרֲהָבם,  ּבְ ַהּבֹוְטִחים 

330
ָרם. ִמְסּפָ מּוָעט  ַוֲאִפּלּו  ים,  ַהְמֻרּבִ ָיסֹות  ּגְ ּבַ ְוַאף 

ָנִאים, ַהּדָ ְלַצד  ְולֹא  ֶזאּוס  ב  ִנּצָ ֶכם  ְלִצּדְ ה  ַעּתָ ַאְך 
ְרצּו." ּתִ לֹא  ֵחם  ּוְלִהּלָ ַחד  ּפַ ִנְמָלא  ֶכם  ּבְ ּלִ ׁשֶ א  ֶאּלָ

ְרָחק ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ָאּפֹולֹו  ֶאת  יר  ִהּכִ ַאְיֵנַאס  ַאְך  ר,  ּבֵ ּדִ
ָרם: קֹול  ּבְ ָזַעק  ֶהְקטֹור  ֶאל  ָאז  ָפָניו.  ּבְ ר  ַהְיׁשֵ יט  ִהּבִ י  ּכִ

335
ְלָאן  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ַאּלּוֵפי  ֵמֵרֵעי  ם,  ְוַאּתֶ "ֶהְקטֹור, 

ִאיְליֹון ל  ׁשֶ חֹומֹוֶתיָה  ֶאל  א!  ִנּשָׂ ֵתנּו  ֶחְרּפָ ֶאת 
ָהָאָכִאים. יסֹות  ּגֵ ֵני  ִמּפְ ַחד  ִמּפַ נּו  ַנְפׁשֵ ֶאת  ט  ְנַמּלֵ

ִלי ָאַמר  י  ְלִצּדִ ב  ּצָ ּנִ ׁשֶ ָהֵאִלים  ַאַחד  ָנא,  ְראּו 
ָחֵפץ. ִנְצחֹוֵננּו  ּבְ ָהֶעְליֹון  ַהּיֹוֵעץ  אּוס  ּזֶ ׁשֶ

340
ִלְתקֹף, ָנִאים  ַהּדָ ְוֶאת  ָלקּום  ָעֵלינּו  ּוְלִפיָכְך 

ְסִפינֹוֵתיֶהם." ֶאל  אּו  ִיּשְׂ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ תֹו  ִוּיָ ּגְ ֶאת  ן  ּפֶ
ַהֲחִזית,  ּורֹות  ִמּשׁ ַהְרֵחק  ב  ְוִנּצַ ק  ִזּנֵ ָאַמר, 

ָהָאָכִאים. יס  ּגֵ מּול  ִבים  ִנּצָ ָאחֹור,  ַסּבּו  ְטרֹוָיה  ּוְבֵני 
ֲחִניתֹו, חֹד  ּבְ ַאְיֵנַאס  ָקַטל  ֵליאֹוְקִריטֹוס  ֶאת 

345
ִליקֹוֶמֶדס. ל  ׁשֶ ק  ׁשֶ ַלּנֶ ְוֵרֵעהּו  ס  ָאִריְסּבַ ן  ּבֶ

ִליקֹוֶמֶדס, ָעָליו  ִרֵחם  ָמט,  ַאְרָצה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְואּוָלם 
ַהּבֹוֶהֶקת ֲחִניתֹו  ֶאת  ִליְך  ְוִהׁשְ ְלִצּדֹו  ָעַמד 

ְכֵבדֹו ּבִ ים,  ָהַעּמִ רֹוֵעה  סֹוס  ִהיּפָ ן  ּבֶ יָסאֹון  ָאּפִ ּבְ
ַהַחִיל. ן  ּבֶ י  ְרּכֵ ּבִ ֶאת  יר  ְוִהּתִ ְרֶעֶפת  ַהּסַ ַחת  ּתַ ַגע  ּפָ
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350
ַהַחִיל ן  ּבֶ ְלָכאן  יַע  ִהּגִ דֹות  ַהּשָׂ ַנת  ׁשֵ ּדְ יֹוְנָיה  ִמּפָ
ֶבר. ַהּגֶ יֹוס  ַאְסֶטרֹוּפָ ַאַחר  לֹוֲחֶמיָה  דֹול  ּגְ ְוהּוא 

ֵרֵעהּו, ַעל  ְוִרֵחם  נֹוֵפל  יֹוס  ַאְסֶטרֹוּפָ ָרָאהּו 
ָנִאים, ּדָ ּבַ ֵחם  ְלִהּלָ ׁש  ְמַבּקֵ ְלָפִנים,  ַרץ  ּפָ

ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ְסִביב  בּו  ִנּצְ ֵאּלּו  י  ּכִ ָידֹו  ּבְ ָעָלה  לֹא  ַאְך 

355
ָנכֹון. ָהרַֹמח  ּוְבָיָדם  ים  ָמִגּנִ חֹוַמת  ּבְ ַסּבּוהּו 

ֻקּדֹוָתיו,  ּפְ ֲעֵליֶהם  יר  ַמְעּתִ יֵניֶהם,  ּבֵ ז  ֶנְחּפַ ָאַיאס  י  ּכִ
ֶאָחד ַאף  ְוִכי  ֶהָחָלל,  ִמּגּוַפת  ק  ּלֵ ִיְסּתַ ִאיׁש  ְלַבל 

ָהָאָכִאים, ּורֹות  ִמּשׁ ַהְרֵחק  ֵיֵצא  לֹא  ֵחם  ְלִהּלָ
ְטרֹוְקלֹוס. ּפַ ְסִביב  ַלֲעמֹד  ֵאיָתן  ם  ּלָ ּכֻ ַעל  י  ּכִ ַיַען 

360
ֶטֶפת  ִנׁשְ ְוָהָאֶרץ  ִפיל.  ַהּנָ ַקד,  ּפָ ָאַיאס  זֹאת  ּכָ

ֶזה ַאַחר  ֶזה  ּבָ ַהּנֹוְפִלים  ֲהרּוִגים  לֹוֲחִמים  ַדם  ּבְ
ִאים, ַהּגֵ ִריָתם  ּבְ ּוְבֵני  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ׁשּורֹות  ֶרב  ִמּקֶ

ָמם, ִמּדָ ֵהם  ַאף  יזּו  ִהּקִ ׁשֶ ָנִאים  ַהּדָ ֵני  ּבְ ֶרב  ּוִמּקֶ
ֵהיִטיבּו ְך  ּכָ ָלֲחמּו,  ֵתף  ּכָ ֶאל  ֵתף  ּכָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַאְך 

365
ם.  ִקְרּבָ ּבְ ַהּנֹוְפִלים  ַרּבּו  ְולֹא  ְלָהֵגן  ָאִחיו  ַעל  ִאיׁש 

ָיַדְעּתָ לֹא  ה  ְוַאּתָ ַהּסֹוֶעֶרת,  ָהֵאׁש  מֹו  ּכְ ָלֲחמּו 
ַמִים, ָ ּשׁ ּבַ ְמקֹוָמם  עֹוד  ַהר  ְוַהּסַ ה  ַהַחּמָ ִאם 

ָיסֹות ַהּגְ ִכיֵרי  ּבְ ין  ּבֵ ָרב  ַהּקְ ֶאת  ֵהִליט  ֲעָרֶפל  ֵאד  י  ּכִ
ֶמנֹוְיְטיֹוס. ן  ּבֶ ת  ַהּמֵ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ְלַצד  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ים  ַהּכֹוְתׁשִ

370
ֶגד ִמּנֶ ְטרֹוָיה  ּוְבֵני  ָהָאָכִאים  ׁשֹוק  ִמְצַחת  י  חֹוְבׁשֵ ַאר  ׁשְ

ֶמׁש ֶ ַהּשׁ ַקְרֶניָה  ֶאת  ם  ׁשָ תּוַח,  ַהּפָ ֲאִויר  ּבָ ָלֲחמּו 
ָעב ל  ׁשֶ ָקֵצהּו  לֹא  ְוַאף  ְרָחב,  ּמֶ ּבַ ּבֹוֲהקֹות  ָרה  ּגְ ׁשִ

ַעם ּפַ י  ִמּדֵ ָיסֹות  ַהּגְ ָחְדלּו  ָאֶרץ.  ּבָ אֹו  ָהר  ּבָ ֵהִטיל  ֵצל 
ֵמֵאיַמת ִנְמָלִטים  ְוָכְך  ֵמָרחֹוק  ִבים  ִנּצָ ִלְלחֹם, 
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375
ִמיְך,  ַהּסָ ָהֵאד  ז,  ְרּכָ ּמֶ ּבַ ָרב  ַהּקְ ַאְך  ָהאֹוֵיב.  ְקִליֵעי 

הלֹוֲחִמים. את  יׁשּו  ִהּתִ ֵאּלּו  ל  ּכָ ָהָאָרד,  ַמֲהלּומֹות 
ֶהם, ּבָ ַנִים  ׁשְ ַאְך  ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ֵמיַטב  ִעם  ֵהם  ִנְמנּו 

ֶטֶרם ְלמֹוֵפת,  לֹוֲחִמים  ְוַאְנִטילֹוכֹוס,  ָרִסיֶמֶדס  ּתְ
ֲעַדִין הּוא  ַחי  י  ּכִ ְוִדּמּו  ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל  ְמעּו  ׁשָ

380
רֹוָיאִני.  ַהּטְ ָהאֹוֵיב  מּול  ַהֲחִזית  ׁשּורֹות  ּבְ ְוִנְלָחם 

ֵעיֵניֶהם,  ָראּו  ְוָנִסים  ַהּנֹוְפִלים  ֵרֵעיֶהם  ֶאת 
ֲעֵליֶהם  ַקד  ּפָ ֶנְסטֹור  זֹאת  ּכָ י  ּכִ ָלֲחמּו  ֵמָרחֹוק 

ָרב. ַהּקְ ֶאל  אֹוָתם  ַלח  ׁשָ חֹרֹות  ְ ַהּשׁ ִפינֹות  ַהּסְ ִמן  ֵעת 
ָהַאְכָזר. ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ֶהֶרף  ְללֹא  ָלֲחמּו  ַהּיֹום  ל  ּכָ

385
ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ְוַרְגָליו  יו  ְרּכָ ּבִ ַעל  ֵבָדה  ַהּכְ אּות  ַהּלֵ ָטה  ׁשְ ּפָ

ֲעֵליֶהן ָעה  ַהּזֵ ְטָפה  ְוׁשָ ּגּופֹו,  ֶאת  אֹות  ַהּנֹוׂשְ
ֶנֶפׁש ֵחרּוף  ּבְ ֵעת  ָקְלָחה,  זֹו  ּוָפָניו  ָיָדיו  ַעל  ְוַגם 
ָהַרְגַלִים. ַקל  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ָהַעז  ֵרֵעהּו  ַעל  ִנְלַחם 

ה ִחּלָ ּתְ ֵחֶלב  ּבְ ׁשֶ ֹור  ַהּשׁ אֹו  דֹול  ַהּגָ ר  ַהּפָ עֹור  ּכְ

390
ַ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
רֹוָיאִנים ַהּטְ ם  ִלּבָ ּבְ ְוִקּוּו  ֶהָחָלל,  ת  ִוּיַ ּגְ ֶאת 

ָהָאָכִאים  ׁשּו  ּקְ ּבִ ֶגד  ּוִמּנֶ ִעיָרם,  ֶאל  אָתּה  ְלׂשֵ
ַח ִהְתַלּקֵ ן  ּכֵ ַעל  יב,  ְלָהׁשִ ּגּופֹו  ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל 

ָאֶתָנה,  לֹא  ָבִרים,  ַהּגְ ֵמִסית  ָאֶרס  ְולֹא  ַאְכָזר,  ְקָרב 
סּול, ּפְ אֹו  ִמְגַרַעת  ּבֹו  מֹוְצִאים  ָהיּו  לֹא  ֲחרֹוָנם  ּבַ ם  ּגַ
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400
ְוָאָדם  סּוס  ֶאל  אּוס  ּזֶ ׁשֶ ָהִעּמּות  ָהָיה  נֹוָרא  ּכֹה 

ָאִכיֶלס ַאְך  ֶהָחָלל.  ְלגּוַפת  ֵמַעל  יֹום  אֹותֹו  ר  ּגֵ ׁשִ
ְטרֹוְקלֹוס. ּפַ ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל  ָבר  ּדָ עֹוד  ָיַדע  לֹא  ָהֱאלִֹהי 

רֹוָיאִנים, ַהּטְ חֹוַמת  ְלַרְגֵלי  ִהְתַנֵהל  ָרב  ַהּקְ י  ּכִ ַיַען 
ְוָאִכיֶלס ּלֹות,  ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ִמן  ֶרְך  ּדֶ ְבַרת  ּכִ

405
ִנְלָחם ְטרֹוָיה  ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ה  ּמָ ּדִ

ֵרֵעהּו  ׁשֶ ְלַעְצמֹו  ֵאר  ּתֵ לֹא  ְמֵהָרה.  ּבִ ְוָיׁשּוב 
ִעּמֹו. לֹא  ם  ּגַ ַאְך  ְלָעָדיו.  ּבִ ָהִעיר  ֶאת  ְוַיְחִריב  ִיְתקֹף 
ֵמָאָדם,  ִרים  ִנְסּתָ סֹודֹות  ַאַחת  לֹא  ֵמִאּמֹו  ַמע  ׁשָ י  ּכִ

ַעם ַהּפַ ַאְך  ָהָרם,  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ יו  ְרַעּפָ ׂשַ ְוֵהם 

410
ְרָענּות ַהּפֻ ַעל  ָבר  ּדָ ְלָאִכיֶלס  ָהֵאם  ָרה  ִסּפְ לֹא 

ַהּטֹוב. ֵרֵעהּו  ֵמת  ְוֵכיַצד  ָיְרָדה,  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ רֹאׁש  ַעל  ׁשֶ
ַהַחִיל, ֵני  ּבְ ֶזה  ֶאל  ֶזה  ְסמּוִכים  ּגּוָפתֹו  ֵמַעל  ּוֵביְנַתִים 

ִלְקטֹל. ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש  ֵמיִטיִבים  ָיָדם,  ּבְ ָהרַֹמח 
ָהָאָכִאים:  ֲאַרד  י  ֵמחֹוְבׁשֵ ֶאָחד  לֹא  ר  ּבֵ ּדִ ְוָכְך 

415
סּור ּתָ ַהּקַֹער,  ְסִפינֹות  ֶאל  ִנּסֹוג  ִאם  ְוָהָיה  "ֵמֵרַעי, 

ָלָאֶרץ  ָלּה  מּוָטב  ן  ּכֵ ְוַעל  ה.  ִהּלָ ַהּתְ נּו  ֵמִאּתָ
ִנְמסֹר ן  ּפֶ ים,  ַחּיִ ִלְבלַֹע  ְואֹוָתנּו  ִלְפעֹר  יָה  ּפִ ֶאת 

ַהּסּוִסים, ֵני  ְמַרּסְ ְטרֹוָיאִנים  ִליֵדי  ה  ַהּזֶ ֶבר  ַהּגֶ ֶאת 
ה.  ּוְתִהּלָ ַבח  ׁשֶ ּבְ ְוִלְזּכֹות  ִעיָרם  ֶאל  ְלַקְחּתֹו 

420
קֹולֹו: ִמיַע  ִהׁשְ ֵלב  ַבּה  ּגְ ְטרֹוָיאִני  ַחִיל  ן  ּבֶ ֶגד  ּוִמּנֶ

ִלְמצֹא מֹוֵתנּו  אן  ּכָ ִנְגַזר  נּו  ּלָ ּכֻ ַעל  ָאְמָנם  "ֵמֵרֵעי, 
ָלֶסֶגת." נּו  ֵמִאּתָ ְלִאיׁש  ַאל  זֹאת  ְוִעם  ת,  ַהּמֵ ַעל  ָרב  ּקְ ּבַ

ַלְחּדֹל. לֹא  יְך,  ְלַהְמׁשִ עֹוְדדּו  ֵרֵעיֶהם  ֵלב  ֶאת  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ִהְרִקיַע,  ֶכת  ּתֶ ַהּמַ אֹון  ּוׁשְ ָהִעּמּות  ָחַדל  לֹא  ְוָאֵכן 
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425
ת.  חֹׁשֶ ַהּנְ ֵמי  ׁשְ ֶאל  ְועֹוֶלה  ַמְבִקיַע  ָהֶאֶתר  ֲחַלל  ֶאת 
ָרב  ַהּקְ ַחת  ּלַ ִמּקַ ַהְרֵחק  ָאָיקֹוס  ֶנֶכד  ל  ׁשֶ סּוָסיו  ַאְך 

ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ י  ּכִ ָלֶהם  ּנֹוַדע  ׁשֶ ְלַאַחר  ּוָבכּו  ָעְמדּו 
ָבִרים. ַהּגְ קֹוֵטל  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ֶלָעָפר  ָנַפל  ֵמת, 

ִהְצִליף יֹוֶרס,  ּדְ ל  ׁשֶ ָהַעז  נֹו  ּבְ אֹוטֹוֶמדֹון,  ׁשֶ ַוֲהַגם 

430
ֶהֶרף, ְללֹא  ֲאֵליֶהם  ר  ְוִדּבֵ ׁשו טֹו  ּבְ ם  ּבָ ּגַ ַעל 

ְך, ְמַהּלֵ ֵאיִמים  ׁשֶ ּוֵבין  ִלְפֵניֶהם  ן  ְתַחּנֵ ּמִ ׁשֶ ין  ּבֵ
ָהעֹוְגנֹות ִפינֹות  ַהּסְ ֶאל  ְוֵסְרבּו  ִמְרָים  ּבְ ָעְמדּו  ֵהם 

ָהָאָכִאים. ִלְקַרב  ָלׁשּוב  אֹו  ַלְחזֹר  ֶהֶלְסּפֹוְנט  ָים  ַעל 
ְוקֹוֵדר נּוֶגה  ַגְלֵעד  ּכְ מֹוָתם  ּכְ ִניַע,  ְללֹא  ָעְמדּו  ַרק 

435
ְך, ּכָ ה  ִהּנֵ ִביָרה.  ּגְ אֹו  יר  ַאּבִ ל  ׁשֶ ִקְבָרם  ַעל  ב  ּצָ ַהּנִ

קֹוָמם, ִמּמְ ָלסּור  ִלי  ּבְ ָעְמדּו  ַהְמפָֹאר,  ם  ִרְכּבָ ֶאל  ְרתּוִמים 
ָהֵעיַנִים מּורֹות  ׁשְ ין  ּוִמּבֵ ְרַקע  ַלּקַ ְרכּוִנים  יֶהם  ָראׁשֵ

ָזַלג,  ָלָאֶרץ  ַחם  ַמע  ּדֶ ֶאְבָלם,  ּבְ ִכים  ָהַרּמָ ל  ׁשֶ
ת  ַהּגֹוֶלׁשֶ ַהּסּוִסים  ַרֲעַמת  ִנְכְספּו.  ֲאדֹוָנם  ֶאל  י  ּכִ

440
ר ֲאׁשֶ ּכַ ָאָבק.  ּבְ זֲֹהָמה  ַהּקֹוָלר  י  ְלִצּדֵ ֶצָחה 

ֶאְבָלם  ּבְ ַהּסּוִסים  ֵני  ׁשְ ֶאת  ְקרֹונֹוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָרָאה 
ַנְפׁשֹו: ַעל  ר  ְוִדּבֵ ֵהִניד  רֹאׁשֹו  ֶאת  ַרֲחָמיו,  ִנְכְמרּו 
ֶלאּוס, ּפֶ ַיד  ּבְ ֶאְתֶכם  ָמַסְרנּו  ֲעלּוִבים,  הֹו  "ַמּדּוַע, 

מּוָתה? ּתְ ן  ּבֶ ָאָדם  ַאְך  ְוהּוא  ם  ַאּתֶ ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ֲהלֹא 

445
ָהֻאְמָלל? ֱאנֹוׁש  ַזע  ּגֶ ֵאֶצל  ֵסֶבל  ְדעּו  ּתֵ ַהְלַמַען 
ֶניָה ּפָ ַעל  ְוַהּזֹוֵחל  ָהָאֶרץ  ַעל  ם  ַהּנֹוׁשֵ ל  ִמּכָ י  ּכִ

ָהָאָדם ְבֵני  ּכִ ֶנֶפׁש  ֲעלּוב  ְיצּור  עֹוד  ָלְך  ֵאין 
ִריָאמֹוס ּפְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  ב  ִיְרּכַ ּלֹא  ׁשֶ חֹות  ַהּפָ ְלָכל  ֶאְדַאג  ַאְך 

זֹאת. ה  ַאְרׁשֶ לֹא  ֲאֵליֶכם,  ָהָרתּום  ַהְמפָֹאר  ֶרֶכב  ּבָ
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450
ְלָחְגרֹו?  בֹוד  ּוַבּכָ ָהדּור  ַלח  ׁשֶ ּבְ לֹו  י  ּדַ לֹא  ְוִכי 
ַרְגֵליֶכם,  י  ִבְרּכֵ ּבְ ְואֹון  ֶכם  ּבָ ָאִפיַח  עֹז  ה  ְוַעּתָ

ֵבד ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ִמן  צּו  ַחּלְ ּתְ אֹוטֹוֶמדֹון  ֶאת  ׁשֶ ְמָנת  ַעל 
רֹוָיאִנים ַלּטְ ן  ֶאּתֵ ֲעַדִין  י  ּכִ ִביאּוהּו.  ּתְ ִפינֹות  ַהּסְ ְוֶאל 

ׁשֹוִטים, ַהּמְ ְסִפינֹות  ֶאל  ִחים  ְמַנּצְ ּבֹוָאם  ַעד  אֹוֵיב  ּבָ ִלְקטֹל 

455
ֵליל." ִעם  ָהאֶֹפל  ת  ְרּכַ ּבִ ֶרֶדת  ְוַעד  ה  ַהַחּמָ ִקיַעת  ׁשְ ַעד 

ּוְגבּוָרה, ּסּוִסים  ּבַ ַרב  ֶמֶרץ  ְוֵהִפיַח  ר  ּבֵ ּדִ ֶזאּוס  ְך  ּכָ
ִנֲערּו  ֵמַרֲעָמָתם  ַאְרָצה  ָהָאָבק  ֶאת  ְוֵאּלּו 

רֹוָיאִנים. ְוַהּטְ ָהָאָכִאים  יסֹות  ּגֵ ין  ּבֵ ם  ִרְכּבָ ֶאת  אּו  ְוָנׂשְ
ִנְלַחם  ֵרֵעהּו,  ַעל  ֵצר  ּמֵ ׁשֶ ֲהַגם  אֹוטֹוֶמדֹון, 

460
ְוָדַהר, סּוָסיו  ִעם  ַרץ  ּפָ ֲאָוִזים  ַלֲהַקת  ּבְ ַעִיט  ּכְ

ָנֵקל, ּבְ ט  ְמַמּלֵ ַנְפׁשֹו  ֶאת  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ּוֵמֲהמֹון 
ֵהם. ים  ַרּבִ י  ּכִ יֵניֶהם  ּבֵ ּוָפַרץ  ָחַזר  ּוְבָנֵקל 

ִאיׁש. ֶהם  ּבָ ִלְקטֹל  יק  ִהְסּפִ לֹא  ְמרּוָצתֹו  ַסֲעַרת  ּבְ ַאְך 
ָהרַֹמח  ֶאת  ָעָלה  לֹא  ּוְבָידֹו  ִרְכּבֹו  ּבְ ָהָיה  ְלַבד  י  ּכִ

465
ַהּסּוִסים. כֹות  מֹוׁשְ ֶאת  ָאֲחזּו  ָיָדיו  י  ּתֵ ׁשְ י  ּכִ ַיַען  ְלָהִטיל, 

ָנַתן, ּבֹו  ֵעיָניו  ׁשֶ ֵמֵרָעיו  ֶאָחד  ֶזה  ָהָיה  ְואּוָלם 
ֶבר. ַהּגֶ ַהְימֹון  ל  ׁשֶ ְרעֹו  ִמּזַ ָלֶאְרֶקס,  ן  ּבֶ ַאְלִקיֶמדֹון  הּוא 

ֵרֵעהּו: ֶאל  ְוָקָרא  ָעַמד,  ָלֶרֶכב  ֵמֵעֶבר  ֵמָאחֹור, 
ֶהְגיֹוְנָך? ׁש  ּבֵ ִ ּשׁ ׁשֶ ָהֵאל  אֹוטֹוֶמדֹון,  הּוא,  ִמי  "ְוִכי 

470
ָך  ִלּבְ ֶאת  ית  ִהּסִ ְוָלֵצאת  ָך  ְעּתְ ּדַ ּקּול  ׁשִ ֶאת  ָך  ִמּמְ ָנַטל 

ֵחם, ְלִהּלָ רֹוָיאִנים  ּטְ ּבַ ְיִחיִדי  ָרב,  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ֲחִזית  ֶאל 
ְוֶהְקטֹור  ֶדה  ּשָׂ ּבַ ָנַפל  ֵרֲעָך  ׁשֶ ְלַאַחר  ְוזֹאת 

ֵתָפיו." ּכְ ַעל  ֶהָחבּוׁש  ֶהָהדּור  ָאָיקֹוס  ק  ֶנׁשֶ ּבְ ל  ִמְתַהּלֵ
ֵלאמֹר: יב  ֵהׁשִ יֹוֶרס  ּדְ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ אֹוטֹוֶמדֹון  ָבָריו  ּדְ ַעל 
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475
ָיכֹול ָהָאָכִאים  ין  ִמּבֵ עֹוד  ִמי  ְוִכי  "ַאְלִקיֶמדֹון, 

ַאְלָמֶות,  ֵני  ּבְ סּוִסים  כֹות  מֹוׁשְ ּבְ מֹוָך  ּכָ ְלַהְחִזיק  ָהָיה 
ֵעָצה. ּבְ ָלֵאִלים  ׁשּול  ַהּמָ ֶבר  ַהּגֶ ְטרֹוְקלֹוס  ִמּפַ ְלַבד 

ֶות, ְוַהּמָ ַהּגֹוָרל  ֵזַרת  ּגְ ְנָטלּוהּו  ַאְך  יו,  ַחּיָ ּבְ זֹאת 
ַהּזֹוֶהֶרת ָכה  ַהּמֹוׁשְ ְוֶאת  ֹוט  ַהּשׁ ֶאת  ַדי  ִמּיָ טֹל  ן  ּכֵ ַעל 

480
ָרב." ַהּקְ ֶאל  ְויֹוֵצא  ָהֶרֶכב  ִמן  יֹוֵרד  ָאנִֹכי  עֹוד  ּבְ
ָהֶרֶכב, ֶאל  ַלֲעלֹות  ִמֵהר  ְוַאְלִקיֶמדֹון  ָאַמר  ְך  ּכָ

ְוָלָאֶרץ ָיָדיו,  ּבְ נֹוֵטל  כֹות  ַהּמֹוׁשְ ְוֶאת  ֹוט  ַהּשׁ ֶאת 
ָהָרם, ֶהְקטֹור  אֹוָתם  ָרָאה  ַאְך  ק.  ִזּנֵ אֹוטֹוֶמדֹון 

ְוָאַמר:  ָנה  ּפָ ְלִצּדֹו  ב  ּצָ ַהּנִ ַאְיֵנַאס  ֶאל  ד  ּוִמּיָ

485
ָהָאָרד, י  חֹוְבׁשֵ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ין  ּבֵ יֹוֵעץ  ֶלא  ּפֶ "ַאְיֵנַאס, 

מּוֵלנּו. ָהַרְגַלִים  י  ַקּלֵ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ סּוָסיו  ֵהם  ה  ִהּנֵ
ִאם ן  ּכֵ ְוַעל  ָבה  ְרּכָ ּמֶ ּבַ נֹוֲהִגים  ֲעלּוִבים  ִבים  ַרּכָ

ַנִים ְ ַהּשׁ ַעל  ָך  ִלּבְ ּבְ ה  ַאּתָ ָנכֹון  מֹוִני,  ּכָ מֹוָך  ּכָ
ָיֵדינּו  ּבְ ִכים  ָהַרּמָ ֶאת  ַיֲעֶלה  ֲאַזי  י  ּכִ ָלֵצאת 

490
ַנִים." ְ ַהּשׁ מּוֵלנּו  ם  ַנְפׁשָ ַיְרִהיבּו  לֹא  י  ּכִ ַיַען  ִלְלּכֹד 

ָניו. ּפָ ֶאת  יב  ֵהׁשִ לֹא  ַאְנִכיֶסס  ל  ׁשֶ ָהאֹון  ַרב  ּוְבנֹו  ר  ּבֵ ּדִ
ָמֵגן ּבְ ְמֻכּסֹות  ְתֵפיֶהם  ּכִ ַנִים,  ְ ַהּשׁ ָקִדיָמה  ָיְצאּו 
ַעל. ִמּמַ ָרקּוַע  ְוָאָרד  ד  ְמֻעּבָ ָוִרים  ׁשְ עֹור  ָרבּוד 

ָהֵאִלים, מּות  ּדְ ן  ּבֶ ְוָאֶרטֹוס  ֲאֵליֶהם  ָחַבר  ּוְכרֹוְמיֹוס 

495
ִלְקטֹל,  ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְמַפֶעֶמת  ְקָוה  ַהּתִ ם  ִלּבָ ּבְ
ָלל.  ׁשָ ָלַקַחת  אר  ּוָ ַהּצַ ֵאיָתֵני  סּוֵסיֶהם  ְוֶאת 

אֹוטֹוֶמדֹון ּבְ ָרב  ַהּקְ ִמן  ָיׁשּובּו  לֹא  ֲעלּוִבים,  ׁשֹוִטים 
ָאִביו  ֶזאּוס  ֶאל  ׁשֶ ְלַאַחר  ְוֶזה,  ם.  ּדָ ֶפְך  ׁשֶ ִלי  ִמּבְ
ּוְבאֶֹמץ.  ִמְלָחָמה  אֹון  ּבְ ְלָבבֹו  ֶהֱאִפיל  ל,  ּלֵ ִהְתּפַ
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500
ְדָבִרים: ּבִ ָנה  ּפָ ֱאָמן  ַהּנֶ ֵרֵעהּו  ַאְלִקיֶמדֹון  ֶאל  ֲאַזי 

ה, ַעּתָ י  ּנִ ִמּמֶ ְרִחיק  ּתַ ַאל  ַאְלִקיֶמדֹון,  ַהּסּוִסים,  "ֶאת 
י ִלּבִ ּבְ ָסֵפק  י  ּכִ י  ַגּבִ ּבְ ִפים  ְ ִמְתַנּשׁ אֹוָתם  מֹר  ׁשְ

ִריָאמֹוס. ּפְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ אֹונֹו  מּול  ַלֲעמֹד  כִֹחי  ּבְ ִיְהֶיה  ִאם 
ׁשֹוְפֵעי  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ סּוָסיו  ּבְ ְוִיְנַהג  ִיְקטֹל  ֵנינּו  ׁשְ ֶאת 

505
ָהָאָכִאים.  ׁשּורֹות  ַעל  ְך  ְיַהּלֵ ְוֵאיִמים  ָהַרֲעָמה, 

ָרב." ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ָחָלל  ִיּפֹל  לֹא  ַעְצמֹו  הּוא  ִאם  זֹאת 
ָהָאָיאִסים: ֵני  ְוִלׁשְ ָקָרא  ּוְלֶמֶנָלאֹוס  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ֶמֶנָלאֹוס, ה,  ְוַאּתָ ָהַאְרִגיִבים,  ַאּלּוֵפי  "ָאָיאִסים 
ָלאָכה, ַלּמְ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ יֵדי  ּבִ ת  ַלּמֵ יחּו  ַהּנִ א  ָאּנָ

510
רֹוָיאִנים, ַהּטְ יסֹות  ִמּגֵ ָעָליו  ְוָיֵגּנּו  ְלִצּדֹו  ַיַעְמדּו 
ְרָענּות. ִמּפֻ עֹוד,  ים  ַהַחּיִ אֹוָתנּו,  ילּו  ַהּצִ ם,  ְוַאּתֶ

ם ְרּכָ ּדַ ֶאת  ים  עֹוׂשִ ָבר  ּכְ ֵבד  ַהּכָ ָמעֹות  ַהּדְ ְקַרב  ֶאל  י  ּכִ
רֹוָיאִנים. ַהּטְ ּבֹוֵרי  ּגִ ֵמיַטב  ו,  ַיְחּדָ ְוֶהְקטֹור  ַאְיֵנַאס 
ָהֵאִלים. י  ְרּכֵ ּבִ ַעל  ִחים  ֻמּנָ ֲהלֹא  ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ְואּוָלם 

515
ְוַיְחִליט." ִיְרֶאה  ְוֶזאּוס  ָהרַֹמח,  ֶאת  ֲאִני  ם  ּגַ ִליְך  ַאׁשְ

ְוֵהִטיַח, ָארְֹך  ֵצל  ִטיָלה  ַהּמְ ֲחִניתֹו  ְוֵהִניף  ָאַמר 
ּפֹוֵגַע.  ָאֶרטֹוס  ל  ׁשֶ תֹו  ִצּנָ ל  ַמְעּגַ ז  ֶמְרּכַ ּבְ
ׁש ְמֻפּלָ ּבִ ָהָאָרד  חֹד  ְוִהְבִקיַע  ֵגן,  ַהּמָ ָקַרס 
ֶטן. ּבֶ ַחְדֵרי  ָיַרד  ְוָעמֹק  ַהֲחגֹוָרה  ֶאת  ב  ִנּקֵ

520
הֹוֵלם ַלַהב  ַחד  ְרֶזן  ּגַ ּוְבָידֹו  ֵאיָתן  ֶבר  ּגֶ ְך  ּכָ

ף ּסֵ ְמׁשַ ַקְרָניו  ַחת  ּוִמּתַ ֶדה,  ּשָׂ ּבַ ֹור  ַהּשׁ ל  ׁשֶ ָעְרּפֹו  ּבְ
צֹוֵנַח. ְוַאְרָצה  ע  ִנְרּתָ ֹור  ְוַהּשׁ ם  ְלָאְרּכָ יָדיו  ּגִ ֶאת 

ָנַחת ָלָאֶרץ  ן  ּוְפַרְקּדָ ְלָפִנים  ִנְבַהל  ָאֶרטֹוס  ְך  ּכָ
יו.  ְרּכָ ּבִ ֶאת  יר  ִהּתִ ִבְטנֹו  ּבְ ָעמֹק  ט  ַהְמַרּטֵ ְוָהרַֹמח 
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525
ַהּבֹוֶהֶקת, ֲחִניתֹו  ִליְך  ִהׁשְ אֹוטֹוֶמדֹון  ּבְ ְוֶהְקטֹור 

ָהָאָרד, ֵמֲחִנית  ִנְמַלט  ּבֹו,  יט  ּוַמּבִ ַהּמֹוִסיף  ֶזה,  ַאְך 
דֹוָלה ַהּגְ ַהֲחִנית  ְוחֹד  ּמֹוֵעד,  ּבַ ְלָפִנים  ן  ִנְרּכַ י  ּכִ

ַהֲחָבָטה. ִמן  ט  ְמַרּטֵ עֹוד  ַהּמֹוט  ְקֵצה  ָעָפר,  ּבֶ ִנְנַעץ 
ו ְוַעְכׁשָ ּכָֹחּה.  ֶאת  ָנַטל  ָהֲעַנְקמֹוִני  ָאֶרס  ֲאַזי 

530
ֶחֶרב ּבַ יַנִים  ּבֵ ְלִמְלֶחֶמת  ֶזה  ַעל  ֶזה  יֹוְצִאים  ָהיּו 
אֹוטֹוֶמדֹון  ִלְקִריַאת  ר  ֲאׁשֶ ָהָאָיאִסים  ִאְלָמֵלא 
ַנִים. ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ּוָפְרצּו  ִמֲהרּו  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ם  ַדְרּכָ ּבְ

ם ִעּמָ ְוֶהְקטֹור,  ַאְיֵנַאס  ָהָאָיאִסים  ְלַמְרֵאה  ִנְבֲהלּו 
יחּו  ְוִהּנִ ָאחֹור  ָנסֹוגּו  ָהֱאלִֹהי.  ְכרֹוְמיֹוס  ם  ּגַ

535
ֵאיָבָריו. ּבְ צּוַע  ּפָ בֹו  ּכָ ִמׁשְ ְמקֹום  ּבִ ָאֶרטֹוס  ֶאת 
ַהּזֹוֵעם  ָהֵאל  ְלָאֶרס  ׁשּול  ַהּמָ אֹוטֹוֶמדֹון  ֲאַזי 

ֵלאמֹר: הֹוִסיף  ַרַהב  ּוְדַבר  ֵמָעָליו  קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ט  ׁשַ ּפָ
ֲהַגם  ֶמנֹוְיְטיֹוס,  ן  ּבֶ מֹות  ַעל  י  ְלִלּבִ ְמַעט  "הּוַקל 

גּול." ּדָ מֹוהּו  ּכָ ָהָיה  לֹא  י  ָקַטְלּתִ אֹותֹו  ֶבר  ַהּגֶ ׁשֶ

540
ם ַהְמַדּמֵ ְלָחָמה  ַהּמִ ַלל  ׁשְ ֶאת  ְוָלַקח  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ְוַרְגָליו  רֹועֹוָתיו  ִמּזְ ּבֹו,  ְוָעָלה  ִרְכּבֹו  ּבְ ְוָנַתן 
ה. ַעּתָ ֶזה  ָטַרף  ר  ּפַ ׁשֶ ֲאִרי  ּכַ מֹותֹו  ּכְ קֹוֵלַח.  ם  ּדָ

ָהֵאיִמים ְקַרב  ַח  ִהְתַלּקֵ ָחַזר,  ְטרֹוְקלֹוס  ְלּפַ ּוֵמַעל 
ֵהִסיָתה  ַעל  ִמּמַ ַהּנֹוֶחֶתת  ְוָאֶתָנה  ַהּנֹוָאׁש, 

545
ר  ּגֵ ִ ּשׁ ׁשֶ ָהְראּות  ַמְרִחיק  ֶזאּוס  י  ּכִ ֶזה,  ּבָ ֶזה  אֹוָתם 
ַטֲעמֹו. ְתאֹום  ּפִ ה  ּנָ ׁשִ ָדָנִאים,  ּבַ ְלעֹוֵרר  עֹז  אֹוָתּה 

מּוָתה ַהּתְ ִלְבֵני  אֹות  ָרִקיַע,  ּבָ ּפֹוֵרס  ת  ֶקׁשֶ ֶזאּוס  ְך  ּכָ
ת,  ּגֹוֶעׁשֶ חֶֹרף  סּוַפת  אֹו  ִמְלָחָמה  ָלֶהם  ְצפּוָיה  י  ּכִ
ֶאֶרץ ֲעֵלי  ָאָדם  ְמֶלאֶכת  ּבִ ַהּיֹום  חֹם  ְכלֹות  ּכִ ר  ֲאׁשֶ
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550
ר. ַיּסֵ ּתְ ֲעָדָריו  ְוֶאת  ִחית,  ְוַתׁשְ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ּמֹות  ׁשַ

ֵמָעֶליָה, א  ּשָׂ ַהּנִ ָעָנן  ּבֶ ָהֲאפּוָפה  ָאֶתָנה  ְך  ּכָ
ַהַחִיל. ֵני  ּבְ ֶאת  ה  יׁשָ ִהּתִ ִנְבַלַעת,  ָהָאָכִאים  ֲהמֹון  ּבַ

ָהאֹוִנים,  ַרב  ֶמֶנָלאֹוס  ְנָתה,  ּפָ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶאל  ה  ִחּלָ ּתְ
ְדָבֶריָה. ּבִ עֹוְרָרה  ִלּבֹו  ֶאת  ָעַמד,  ֵאֶליָה  ָקרֹוב  י  ּכִ

555
ָהרֹוֵעם: קֹולֹו  ּבְ ָרה  ְוִדּבְ ֲחָרה  ּבָ פֹוְיִניְקס  ל  ׁשֶ ְדמּותֹו  ּבִ
ִאם ָך  רֹאׁשְ ַעל  ְוֵדָראֹון  ֶמֶנָלאֹוס,  ה,  ֶחְרּפָ זֹו  ְהֶיה  "ּתִ

ֶטֶרף ְלֵבי  ּכַ ְיַכְרְסמּו  ְטרֹוָיה  חֹוַמת  לֹות  ְלַמְרּגְ
א. ְוִנּשָׂ ָהָרם  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ֵמֵרֵעהּו  ֵאיְבֵרי  ֶאת 

יסֹוֶתיָך." ּגֵ ֵלב  ֶאת  ְועֹוֵרר  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ֵאפֹוא,  קּום 

560
ָהרֹוֵעם: קֹולֹו  ּבְ ַהּנֹוָדע  ֶמֶנָלאֹוס  ֲאַזי  יב  ֵהׁשִ

ָאֶתָנה ֵהִפיָחה  ַרק  לּו  ד,  ְכּבָ ַהּנִ ב  ַהּסָ "פֹוְיִניְקס 
ִליִעים,  ַהּקְ ְמַטר  ֵמֵאיַמת  ָעַלי  ה  ְוֵהֵגּנָ אֹון  י  ּבִ

ֵמֵגן ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו  ב  ִנּצָ ָהִייִתי  ָרצֹון  ּבְ
גֹון. ִמּיָ י  ַנְפׁשִ ֶנֶעְכָרה  מֹותֹו  ּבְ י  ּכִ ַיַען  ָעָליו, 

565
ָחֵדל לֹא  ִנְלָחם,  ֲעַדִין  ֶלָהָבה  ֵאׁש  ּכְ ֶהְקטֹור  ַאְך 

ְפַאְרּתֹו." ּתִ נֹוֵתן  ֶזאּוס  י  ּכִ ְלנֹוֵפף  ָהָאָרד  ֲחִנית  ּבַ
ט, ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה  ֶנֶפׁש  ֶאת  ְוׁשֹוֵבב  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

תֹו. ִפּלָ ּתְ את  ִנּשֵׂ ֵאֶליָה  בתחילה  ָהֵאִלים  ל  ִמּכָ י  ּכִ
יו. ּוְבִבְרּכָ ֵהִפיָחה  ְכֵתָפיו  ּבִ אֹוִנים  רֹב  ן  ּכֵ ְוַעל 

570
ָהעֶֹרף,  ה  ְקׁשֵ ּתּוׁש  ַהּיַ בּוַרת  ּגְ ֶאת  ָנְתָנה  ּוְבָחֵזהּו 

ַטֲעמֹו ָהָאָדם,  ִמּגּוף  ֶהֶרף  ְללֹא  ק  ֻסּלָ ּמְ ׁשֶ ֲהַגם 
ָוׁשּוב.  ׁשּוב  עֹורֹו  ּבְ ַלֲעקֹץ  יבֹו  ְמׁשִ ם  ַהּדָ ל  ׁשֶ

ְוֶזה ֶמֶנָלאֹוס,  ֵלב  ֶאת  יָרה  ִהְקּדִ ּה  ּבָ בּוָרה  ַהּגְ זֹו 
ַהּבֹוֶהֶקת. ֲחִניתֹו  ֵמִטיל  ב,  ִנּצַ ְטרֹוְקלֹוס  ְלּפַ ֵמַעל 
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575
מֹו,  ׁשְ ּפֹוֶדס  ֶאָחד  ם  ׁשָ ָהָיה  רֹוָיאִנים  ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ֶקֶרב  ּבְ

ֶהְקטֹור אֹותֹו  ָאַהב  ֶאְטיֹון,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ר,  ְוָיׁשָ ְנָכִסים  יר  ַעּתִ
ֵביתֹו. ּבְ ַאַחת  לֹא  ָסַעד  ם  ּגַ ֵמֵרָעיו,  ַאר  ׁשְ ל  ִמּכָ יֹוֵתר 

ָער ַהּשֵׂ ִהיר  ּבְ ֶמֶנָלאֹוס  ֲאָבל  ָלֶסֶגת,  ּפֹוֶדס  ׁש  ּקֵ ּבִ
ָהרַֹמח.  חֹד  ּבְ ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ בֹו  ִנּקְ ֲחגֹורֹו,  ַאְבֵנט  ּבְ הּו  ִהּכָ

 580
ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ּוֶמֶנָלאֹוס  ַרַעם,  קֹול  ּבְ ָצַנח  ַאְרָצה 

רֹוָיאִנים.  ַהּטְ ּורֹות  ִמּשׁ ַהְרֵחק  ֵרָעיו  ֶאל  ּגּוָפתֹו  ַרר  ּגָ
ֵמִפיַח, ּבֹו  אֹון  ֶהְקטֹור,  ְלַצד  ָעַמד  ָאּפֹולֹו,  א  ּבָ ה  ְוַעּתָ

ִריתֹו ּבְ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ּמִ ׁשֶ ִמי  ַאְסיֹוס,  ן  ּבֶ ס  ַפְינֹוּפְ מּות  ּדְ ֶאת  לֹוֵבׁש 
ֶבר. ַהּגֶ ידֹוס  ָאּבִ ּבְ ַכן  ׁשָ ֶהְקטֹור,  ְלֵלב  ָקר  ַהּיָ ָהָיה 

585
ֵלאמֹר: ָסח  ְרָחק  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ָאּפֹולֹו  ֲאַזי  ְדמּותֹו  ּבִ

ֵהל,  ִיּבָ ָך  ִמּמְ ָהָאָכִאים  ין  ִמּבֵ ִמי  ֶהְקטֹור,  ה,  "ְוַעּתָ
ָעָבר ּבֶ ָיָצא  מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ִמי  יָרא,  ּתִ ֶמֶנָלאֹוס  ֵני  ִמּפְ ִאם 

רֹוָיאִנים ַהּטְ ֵמֵאת  ְלַבד  ה  ְוַעּתָ ֵלב,  ְלעֹז  ְוָקא  ּדַ ָלאו 
ַהּטֹוב, ֵרֲעָך  ֶאת  ַטל  ּקָ ׁשֶ ֶזה  ְוהּוא  ת.  ַהּמֵ ֶאת  א  ָנׂשָ

590
רֹוָיאִנים." ַהּטְ ַאּלּוֵפי  ּבֹור  ּגִ ָהַעז,  ֶאְטיֹון  ן  ּבֶ ּפֹוֶדס  ֶאת 

ָיַרד, ֶהְקטֹור  ַעל  קֹוֶדֶרת  ַעְצבּות  ל  ׁשֶ ְוָעָנן  ר  ּבֵ ּדִ
ָעָמיו. ּפְ ם  ׂשָ ָהָאָרד  י  חֹוְבׁשֵ ָיסֹות  ַהּגְ ַאּלּוֵפי  ין  ּבֵ

ְלִתְפֶאֶרת, ִדיִלים  ַהּגְ ֲעטּור  ָנַטל,  ֵאִגיס  ֶאת  ְקרֹונֹוס  ּוֶבן 
ָהָהר ֶאת  ְוִטְלֵטל  ה,  ּסָ ּכִ ֲעָרֶפל  ֵאד  ּבְ ִאיָדה  ְוֶאת 

595
נֹוֵתן ָאְזַנִים,  ַמְחִריׁש  ּוְבַרַעם  ְמַסְנֵור  ָבָרק  ּבְ

ַמְחִריד. ָהָאָכִאים  ְוֶאת  רֹוָיאִנים  ַלּטְ חֹון  ּצָ ַהּנִ ֶאת 
ְמנּוָסה. ּבַ ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ַהּבֹויֹוִטים  ַאּלּוף  ֶנֶלאֹוס  ּפֶ

ֶצה.  ּקָ ּבַ ְכמֹו,  ׁשִ ּבְ ִנְפַצע  רֹוָיאִני  ַהּטְ ָלאֹוֵיב  ָניו  ּפָ עֹוד 
ּפֹוִליָדַמס ד  ִמּיַ ַהֲחִנית  ְואּוָלם  ִלְכאֹוָרה,  ַקל  ַצע  ּפֶ
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600
ׁשּוֶליָה.  ּבְ ָקה  ִרּסְ ָהֶעֶצם  ְוֶאת  רֹוב  ִמּקָ הּוְטָלה 

ָאֶלְקְטִרּיֹון, ל  ׁשֶ ב  ַהּלֵ ַרם  נֹו  ּבְ הּוא  ֵליטֹוס,  ֶאת  ֶהְקטֹור  ֲאַזי 
ֶבר. ַהּגֶ ְלִמְלֶחֶמת  ֵקץ  ם  ְוׂשָ ָידֹו  ף  ּכַ ׁשֶֹרׁש  ּבְ ַצע  ּפָ

עֹוד  לֹא  י  ּכִ ׁש  חֹוׁשֵ ִביב,  ִמּסָ יט  ְוִהּבִ ְלָאחֹור  ָנסֹוג  ֶזה 
רֹוָיאִנים. ּטְ ּבַ ֵחם  ּוְלִהּלָ ֶלֱאחֹז  ֲחִנית  ּבַ יּוַכל 

605
ִאידֹוֶמֶנאּוס ַקף,  ּתָ ֵליטֹוס  ֶאת  ֶהְקטֹור  עֹוד  ּבְ ְואּוָלם 

ְטָמה, ַהּפִ ְלַצד  ָחֵזהּו,  ּבְ ְרָיה  ִ ַהּשׁ ַעל  ּבֹו  ָהַלם 
רֹוָיאִנים. ַהּטְ ָצֳהַלת  ְלקֹול  חֹד  ּבַ ָהרַֹמח  מֹוט  ר  ּבַ ִנׁשְ ַאְך 

אּוַקְליֹון  ּדֶ ן  ּבֶ ִאידֹוֶמֶנאּוס  ֶרֶכב  ּבְ ְוֶהְקטֹור 
יו ְוַתְחּתָ ֲעָרה,  ׂשַ חּוט  ּכְ ֶהְחִטיא  ַאְך  ֲחִניתֹו  ֵהִטיל 

610
ֶמְריֹוֶנס, ל  ׁשֶ בֹו  ְוַרּכָ ֵמֵרֵעהּו  ַגע,  ּפָ קֹוְיָרנֹוס  ּבְ

צּוָרה. ַהּבְ ָהִעיר  יְקטֹוס  ִמּלִ ו  ַיְחּדָ ַנִים  ְ ַהּשׁ יעּו  ִהּגִ
ׁשֹוִטים, ַהּמְ ִפינֹות  ִמּסְ ַרְגִלי  ִאידֹוֶמֶנאּוס  א  ּבָ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ

ה, ִהּלָ ּתְ רֹב  ּבְ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶאת  מֹותֹו  ּבְ ה  ְמַזּכֶ ְוָהָיה 
ָהַרְגַלִים, י  ַקּלֵ סּוָסיו  ִעם  קֹוְיָרנֹוס  ֵאָליו  ָחׁש  לּוֵלא 

615
ָהָאסֹון. יֹום  ֶאת  ַהּדֹוָחה  ְקָוה  ּתִ ֶקֶרן  ּכְ מֹוהּו  ּכָ

ָבִרים, ַהּגְ קֹוֵטל  ֶהְקטֹור  ד  ִמּיַ יו  ַחּיָ ּבְ ְך  ּכָ ַעל  ם  ּלֵ ׁשִ ַאְך 
ָהאֶֹזן, ְלַיד  ֶסת  ּלֶ ּבַ הּו  ִהּכָ ָהרַֹמח  חֹד  ּבְ ׁשֶ

ׁשֹון. ַהּלָ ָפה  ּסְ ׁשֻ ַנִים  ְוִלׁשְ ִים  ּנַ ִ ַהּשׁ ִנְפְלטּו  קּו,  ֻרּסְ
כֹות, ַהּמֹוׁשְ רּו  ּזְ ִנְתּפַ ּוְלִצּדֹו  ָהָאֶרץ  ֶאל  ֵמִרְכּבֹו  ָצַנח 

620
ָיָדיו, ּבְ ּוְנָטָלן  ֶלָעָפר  ן  ְוִנְרּכַ ז  ֶנְחּפַ ֶמְריֹוֶנס  ַאְך 
ֵלאמֹר: ָהרֹוֵעם  קֹולֹו  ּבְ ָזַעק  ִאידֹוֶמֶנאּוס  ְוֶאל 

ְסִפינֹוֵתינּו, ֶאל  יַע  ְלַהּגִ ה  ְוַנּסֵ ּסּוִסים  ּבַ "ַהְצֵלף 
ָאָכִאים."  ּבָ נֹוַתר  לֹא  אֹון  ׁשֶ ְרֶאה  ּתִ ֵעיֶניָך  מֹו  ּבְ ֵהן 

ָהַרֲעָמה ׁשֹוְפֵעי  ּסּוִסים  ּבַ ְוִאידֹוֶמֶנאּוס  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
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625
ַהּמֹוָרא. ּוְבִלּבֹו  ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל  ְוָדַהר  ִהְצִליף 

ָהָרם ְוָאַיאס  ֶמֶנָלאֹוס  ֵמֵעיֵני  ֶנֱעַלם  לֹא  ַאְך 
ב. ִנּצָ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ּוְלַצד  ַטֲעמֹו  ה  ּנָ ׁשִ ֶזאּוס  י  ּכִ

ְוָאַמר:  ַתח  ּפָ יו  ּפִ ִפיל  ַהּנָ ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ָאַיאס  ֲאַזי 
ְויֹוֵדַע רֹוֶאה  ִתי  ּפֶ ל  ּכָ ה  ַעּתָ ֵהן  ה,  ּובּוׁשָ ה  "ֶחְרּפָ

630
ָרב. ּקְ ּבַ רֹוָיאִנים  ַלּטְ ָידֹו  ֶאת  יט  מֹוׁשִ ָאִבינּו  ֶזאּוס  י  ּכִ

ַחִיל ן  ּבֶ ָהרַֹמח,  ֶאת  ִטיל  ַהּמֵ הּוא  ִמי  ִהיא  ְוַאַחת 
ן. ְמַכּוֵ קֹו  ִנׁשְ ֶזאּוס  י  ּכִ ַיְחִטיא,  לֹא  ֵלב,  מּוג  אֹו  ּבֹור  ּגִ

ּתֹוֶעֶלת. ל  ּכָ ַחְסֵרי  נֹוְפִלים  ָלָאֶרץ  ִליֵעינּו  ּקְ ׁשֶ עֹוד  ּבְ
קֹל ִלׁשְ נּו  ּוְבַדְעּתֵ ָלדּון  מּוָטל  ָעֵלינּו  ְלִפיָכְך 

635
ָלֶסֶגת ַגע  ּפֶ ְללֹא  זֹאת  ְוִעם  ֶגר  ַהּפֶ ֶאת  את  ָלׂשֵ יַצד  ּכֵ

ֵמֵרֵעינּו ִלּבֹות  ֶאת  ְלׁשֹוֵבב  ַחת  ּמַ ְמׂשַ ּוִבְבׂשֹוָרה 
ט ְלַמּלֵ נּוַכל  ִאם  ְותֹוִהים  לֹוֵמנּו  ִלׁשְ ַהֲחֵרִדים 

נּו, ַנְפׁשֵ ֶאת  ָבִרים  ַהּגְ קֹוֵטל  ֶהְקטֹור  ֶרַצח  ֵמֲחַמת 
ִלּפֹל. ּגֹוָרֵלנּו  ִנְגַזר  חֹרֹות  ְ ַהּשׁ ִפינֹות  ַהּסְ ּוְלַצד 

640
ֶסר ַהּמֶ ֶאת  ְמֵהָרה  ּבִ את  ָלׂשֵ ֵמֵרֵעינּו  הּו  ִמיׁשֶ ַעל  ַאְך 
יָעה ִהּגִ ֶרם  ּטֶ ׁשֶ ּדֹוֶמה  י  ּכִ ַיַען  ֶלאּוס,  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאל 

ֵרֵעהּו. ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל  ָהֵאיִמים  ׂשֹוַרת  ּבְ ֵאָליו 
ָהָאָכִאים,  ין  ִמּבֵ ִליַח  ׁשָ ַעל  יַע  ְלַהְצּבִ אּוַכל  לֹא  ַאְך 

ה.  ְמַכּסֶ ֲעָרֶפל  ֲעַנן  סּוֵסיֶהם  ְוֶאת  אֹוָתם  י  ּכִ

645
ָהָאָכִאים, ֵני  ּבְ ֶאת  ָהאֶֹפל  ִמן  ְחֵרר  ׁשַ ָאִבינּו,  ֶזאּוס 

ִלְראֹות. ֵעיֵנינּו  ֶאת  ב  ְוָהׁשֵ ּוָבִהיר  ַצח  יֹום  ה  ֲעׂשֵ
ה." ַהַחּמָ ְלאֹור  זֹאת  ה  ֲעׂשֵ  , ָאַמְרּתָ ְלָהְרֵגנּו  ִאם  י  ּכִ

ֲאַזי, ָאִבינּו  ֵלב  ֶנֱעַכר  ְדָמעֹות.  ּבִ ּוָפַרץ  ָאֵמר 
ְך, ַהחֹׁשֶ ֶאת  ֵמֶהם  ק  ְוִסּלֵ ים  ָהַעְרִפּלִ ֶאת  ר  ּזֵ ּפִ ָקם, 
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650
ָרב. ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ִנְגָלה  ּוְסִביָבם  ֵהִאיָרה  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַעל  ִמּמַ
ָאַיאס: ָנה  ּפָ ָהרֹוֵעם,  ַהּקֹול  ִאיׁש  ֲאַזי,  ֶמֶנָלאֹוס  ֶאל 

ְלַגּלֹות ּתּוַכל  ִאם  ְרֵאה  ֶזאּוס,  ַרע  ִמּזֶ "ֶמֶנָלאֹוס 
ָבב, ַהּלֵ ַרם  ֶנְסטֹור  ן  ּבֶ ַאְנִטילֹוכֹוס  ַחי  עֹוד  ָאְמָנם  ִאם 

ּוְבִפיו ָרבֹות  ַהּקְ ּבֹור  ּגִ ָאִכיֶלס  ֶאל  ד  ִמּיָ ְלֵחהּו  ְוׁשָ

655
ר, ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ ֵרָעיו."  ּבְ ַהּטֹוב  ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל  ׂשֹוָרה  ַהּבְ

ֵסֵרב, לֹא  ָהרֹוֵעם  ַהּקֹול  ַעל  ּבַ ֶבר  ַהּגֶ ּוֶמֶנָלאֹוס 
ה,  ַהַחּוָ ֶדר  ִמּגֶ סֹוג  ַהּנָ ֲאִרי  ּכַ ּוָפָנה  ַסב 

ְלֵביֶהם ּכַ ִביחֹות  ּוִמּנְ ָבִרים  ַהּגְ אֹון  ִמּסְ ָיֵגַע 
ָהֲאִרי עֹות  ְלּתְ ִמּמַ ָקר  ַהּבָ לֹום  ׁשְ ַעל  ֹוְמִרים  ַהּשׁ

660
ְלַבּסֹוף  ַאְך  ָלעּוט  ְיָלה  ּלַ ּבַ ׁש  ְמַבּקֵ ָרֵעב,  ֶזה  ֵעת 
ֲחִניתֹות ַטר  ִמּמְ ִנְבַהל  י  ּכִ ֵרסֹו  ּכְ ֶאת  א  ְיַמּלֵ לֹא 

ּוֵמֵאׁש ְקֶנה  ַהּמִ ׁשֹוְמֵרי  ֲאמּוָנה  ָיד  ּבְ ֵהִטילּו  ׁשֶ
ִקְרּבֹו ּבְ רּוף  ַהּטֵ ַעְך  ּדָ ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ּוְלנַֹכח  יִדים,  ַלּפִ

ְוָנסֹוג. ִלּבֹו  ּבְ ִנְמַלְך  ֶאאֹוס  ֵצאת  ּבְ ְרּפֹו,  ִמּטַ ְונֹוַאׁש 

665
ְרחֹו,  ּכָ ַעל  ָנַטׁש  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶאת  ָהָרם  ֶמֶנָלאֹוס  ְך  ּכָ

ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ ּגּוָפתֹו  ֶאת  ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ן  ּפֶ ׁש  ָחׁשַ י  ּכִ
רֹוָיאִני. ַהּטְ ָלאֹוֵיב  ָלל  ׁשָ ָרב,  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ִיְנְטׁשּו 

ִהְתָרה: ּוְבֶמְריֹוֶנס  ָהָאָיאִסים  ֵני  ׁשְ ּבִ ן  ּכֵ ְוַעל 
ם,  ִעּמָ ֶמְריֹוֶנס,  ה,  ְוַאּתָ ָהַאְרִגיִבים,  ַאּלּוֵפי  "ָאָיאִסים 

670
הּוא ָהָיה  ֵהן  ֻאְמָלל,  ַחִיל  ן  ּבֶ ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ֶאת  ֵהיֵטב  ִזְכרּו 

יו. ַחּיָ ּבְ ָבִרים  ַהּגְ ְלָכל  ָנִדיב  ֶנֶפׁש,  ְוַרם  ָאִציל 
ָנטֹוס."  ּתָ ּה  ְוִעּמָ ֵעיָניו  ֶאת  ָעְצָמה  ַהּמֹוְיָרה  ה  ַעּתָ ַאְך 

ְוָהַלְך,  ָער  ַהּשֵׂ ִהיר  ּבְ ֶמֶנָלאֹוס  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ִרּיֹות ַהּבְ ְלִדְבֵרי  ר  ֲאׁשֶ ר  ׁשֶ ַהּנֶ מֹו  ּכְ ִלְצָדִדים  יט  ַמּבִ
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675
ָרִקיַע, ּבָ ָנף  ַהּכָ ֲעֵלי  ּבַ ל  ִמּכָ טֹו  ַמּבָ ַחד 

ֵמֵעיָניו ִיְהֶיה  ר  ִנְסּתָ לֹא  רֹוִמים  ּמְ ּבַ ִיְדֶאה  ֲאִפּלּו 
רּוַע, ַהּפָ ַבְך  ּסְ ּבַ ִנְבָהל  ָהרֹוֵכן  ָהֶרֶגל  ַקל  ָהַאְרָנב 

ַח. ְמַקּפֵ יו  ְוַחּיָ לֹוֵכד  ּוִבְטָפָריו  ָעָליו  ָעט 
ּבֹוְרקֹות,  ֵעיֶניָך  ֶזאּוס,  ֵנֶצר  ֶמֶנָלאֹוס  ה,  ַאּתָ ְך  ּכָ

680
ׁש ּוְמַבּקֵ ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ יסֹות  ּגֵ ֶקֶרב  ּבְ ָסִביב  ָחג 

ִיְמָצֶאּנּו. ְוֵהיָכן  הּוא  ַחי  ִאם  ֶנְסטֹור,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַאַחר 
ָרבֹות,  ַהּקְ ְלִזיַרת  מֹאל  ִמּשְׂ ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ָרָאה  ה  ְוִהּנֵ
ְמעֹוֵדד.  ם  ִלּבָ ְוֶאת  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ֵרָעיו  ֶאת  ן  ְמַדְרּבֵ

ר: ְוִדּבֵ ְלָידֹו  ב  ִנּצַ ָער  ַהּשֵׂ ִהיר  ּבְ ֶמֶנָלאֹוס 

685
ב  ְוַהְקׁשֵ ֵאַלי  סֹב  ֶזאּוס,  ֱאָצֵאי  ִמּצֶ "ַאְנִטילֹוכֹוס 

ִנְתחֹוֵלל. ְולֹא  ָהָיה  לּו  ִפי,  ּבְ ׁשֶ נֹוָרא  ְלֶמֶסר 
ָהֵאל ֶזה  יַצד  ּכֵ נֹוַכְחּתָ  ָלֶבַטח  ֵעיֶניָך  מֹו  ּבְ

רֹוָיאִנים ַהּטְ ּוְבַיד  מֹוִריד  ָנִאים  ַהּדָ רֹאׁש  ַעל  ְרָענּות  ּפֻ
ָהָאָכִאים,  ין  ּבֵ ׁשֶ ַהּטֹוב  ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ חֹון.  ִנּצָ ַמֲעִניק 

690
ָנִאים. ַלּדָ ה  ְוָקׁשָ ָמָרה  ֲאֵבָדה  ְקָרב,  ֵדה  ׂשְ ּבִ ָנַפל 

ָהָאָכִאים,  ְסִפינֹות  ּבִ ָאִכיֶלס  ֶאל  ַמֵהר  ַרְגֶליָך  א  ׂשָ
ת  ַהּמֵ ֶאת  יב  ּוְלָהׁשִ ְלַנּסֹות  ִהּיֹות  ׁשְ ְללֹא  לֹו  ֶוֱאמֹר 

ֶבר ַהּגֶ ֶהְקטֹור  י  ּכִ ּגּוָפתֹו  ה  ֵעיֻרּמָ ִפיָנה.  ַהּסְ ֶאל 
ֵמָעָליו." קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ט  ׁשַ ּפָ ַהּבֹוֶהֶקת  ה  ְסּדָ ַהּקַ חֹוֵבׁש 

ְדָבָריו. ּבִ ה  ִמּלָ ל  ּכָ ֵנא  ְוׂשָ ַאְנִטילֹוכֹוס  ַמע  ְוׁשָ ָאַמר,  ְך  ּכָ

695
ְוֵעיָניו הֹוִציא,  לֹא  ה  ִמּלָ ה,  ֲאֻרּכָ ָעה  ׁשָ ְך  ּכָ ָעַמד 

ְגרֹונֹו. ּבִ לּול  ַהּצָ קֹולֹו  ְוֶנְחַנק  רּו  ִנְקׁשְ ְדָמעֹות  ּבִ
ְלׁשֹוָנּה, ּכִ א  ְלַמּלֵ ִמֵהר  ֶמֶנָלאֹוס  ת  ֻקּדַ ּפְ ֶאת  זֹאת  ִעם 

ֶבר ַהּגֶ ָלאֹודֹוקֹוס  ְלֵרֵעהּו,  ּוָמַסר  קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ַרק  ּפָ
ְרָסה. ַהּפַ ְזִריֵזי  סּוָסיו  ִעם  ַהְרֵחק  לֹא  ב  ּצַ ּנִ ׁשֶ ם,  ַהּתָ
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700
ָהִעּמּות, יַרת  ִמּזִ ַרְגָליו  ֶאת  א  ָנׂשָ ַח  ִמְתַיּפֵ ה  ְוַעּתָ

ֶלאּוס. ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָאִכיֶלס  ֶאל  ָהֵאיִמים  ׂשֹוַרת  ּבְ ּוְבִפיו 
ָנַתן  לֹא  ָך  ִלּבְ ֶזאּוס,  ַרע  ִמּזֶ ֶמֶנָלאֹוס  ה,  ְוַאּתָ

ַאְנִטילֹוכֹוס,  ֵצאת  ּבְ ְלגֹוֵנן  ַהְמבָֹהִלים  ֵרֶעיָך  ַעל 
ילֹוס. ּפִ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ רּוָחם  ַעל  ָקׁשֹות  ֵהָעְדרֹו  ֵהִעיק  י  ּכִ ַאף 

מאטיקה.  כד  על  איור  ואודיסאוס.  איאס  אגממנון,  הקרב.  קלחת 
לפנה“ס. השישית  המאה  תחילת 
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705
ָהֱאלִֹהי ָרִסיֶמֶדס  ּתְ ֶאת  ֲאֵליֶהם  ַלח  ׁשָ יו  ְחּתָ ּתַ

ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ל  ׁשֶ בֹו  ּכָ ִמׁשְ ִלְמקֹום  ַעְצמֹו  ּבְ ב  ְוׁשָ ּוָפָנה 
ְוָאַמר: ְמקֹומֹו  ִלְתּפֹס  ָהָאָיאִסים  ְלַצד  ִמֵהר  ם  ׁשָ

ּלֹות,  ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ֶאל  י  ַלְחּתִ ׁשָ ם  ְעּתֶ ִהּצַ ׁשֶ ָהִאיׁש  "ֶאת 
ה ְיַקּוֶ ִאיׁש  ל  ּבַ זֹאת  ִעם  ָהַרְגַלִים,  ַקל  ָאִכיֶלס  ֶאל 

710
ֲחרֹונֹו. ֶאת  ּבֹו  עֹוֵרר  ֶהְקטֹור  י  ּכִ ַאף  ָיבֹוא,  ֵאֵלינּו  ׁשֶ

רֹוָיאִנים? ּטְ ּבַ ֵחם  ִיּלָ ְוֵאיְך  ה  ַעּתָ ַלח  ֶ ִמּשׁ הּוא  ֵעירֹם  ֵהן 
ָהֵכיַצד  ס,  ְלַטּכֵ ְוֵעָצה  ָבר  ּדָ ּבַ קֹל  ִלׁשְ ָעֵלינּו 

רֹוָיאִנים ַהּטְ ֲחרֹון  ֵני  ּוִמּפְ ֶהָחָלל  ּגּוַפת  ֶאת  את  ָלׂשֵ
ָהַרֵחם." ַחְסַרת  ָרה  ּוִמּקֶ ֶות  ִמּמָ נּו  ַנְפׁשֵ ֶאת  ט  ְלַמּלֵ

715
ֵלאמֹר: ָאז  ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ תֹורֹו,  ּבְ ִפיל,  ַהּנָ ָאַיאס 

ָהָרם.  ֶמֶנָלאֹוס  ָהיּו,  ָבֶריָך  ּדְ ל  ּכָ יב  ְוַיּצִ "ֱאֶמת 
ֵתף,  ּכָ ַעל  ַהּגּוָפה  ֶאת  ֶמְריֹוֶנס  ִעם  ְוָהֵרם  ֵאפֹוא  קּום 

ֵמֲאחֹוֵריֶכם ָאנּו  עֹוד  ּבְ צּוָה  ַחּלְ ָרב  ַהּקְ ֵדה  ּוִמּשְׂ
רֹוָיאִנים, ַהּטְ ּוְבֵחיל  ֵחם  ִנּלָ ָהֱאלִֹהי  ֶהְקטֹור  ּבְ

720
ַעם ּפַ לֹא  ְלַחְמנּו  ּנִ ׁשֶ ֵזִהים,  ּוְברּוַח  ם  ׁשֵ ּבְ ָאנּו, 

ְמָהר." ְוּנִ ר  ַהּמַ ָאֶרס  מּול  ו  ַיְחּדָ ֵרֵעהּו  ִעם  ִאיׁש 
ֶכם  ֶ ַהּשׁ ַעל  ַהּגּוָפה  ֶאת  ֵהִניפּו  ַנִים  ְ ְוַהּשׁ ָאַמר, 

ֵהִקימּו ָהָאָכִאים  ְלַמְרֵאה  ת.  ַהּמֵ ֶאת  אּו  ְוָנׂשְ
אֹוְיֵביֶהם, ַעל  ְוָעטּו  ְמהּוָמה  קֹול  רֹוָיאִנים  ַהּטְ

725
ְמהּוָמה רֹב  ּבְ ַהּתֹוֶקֶפת  ָלִבים  ַהּכְ ֲעַדת  ּכַ מֹוָתם  ּכְ

ִדים,  ּיָ ַהּצַ ֶחֶבר  ּבֹוא  ֶטֶרם  ּבְ צּוַע  ּפָ ֶרא  ּפֶ ֲחִזיר 
ֲאַזי  ִלְקרַֹע.  רֹו  ׂשָ ּבְ ֶאת  ְנכֹוִנים  ַאֲחָריו,  רֹוְדִפים 

ִמְלָחָמה, יב  ֵמׁשִ ַזַעם  ּוְברֹב  ת,  ֵ ִמְתַעּשׁ ַהֲחִזיר,  ָקם 
ְלַדְרּכֹו. ֶאָחד  ל  ּכָ ִנְבָהִלים  ָניו  ִמּפָ ָנִסים  ְוֵאּלּו 
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730
ָהאֹוֵיב,  ַאַחר  רֹוְדִפים  ה  ִחּלָ ּתְ רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

ָאָכִאים, ּבָ ים  ַמּכִ ְוׁשּוב  ׁשּוב  ַלַהב  פּול  ּכְ ּוְברַֹמח  ֶחֶרב  ּבְ
ַחד, ּפַ ְללֹא  ְוָעְמדּו  ְלָאחֹור  נּו  ּפָ ָהָאָיִאסים  ְלֵעת  ַאְך 

ִנְבָהִלים, ֵניֶהם,  ּפְ ָחְורּו  ָחְרָמה,  ִמְלֶחֶמת  יִבים  ְמׁשִ
ֶהָחָלל. ּגּוַפת  ַעל  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ַלְחזֹר  ָעַמד  לֹא  ּכָֹחם 

735
ָרב ַהּקְ ַחת  ּלַ ִמּקַ ָעָמל  רֹב  ּבְ ַהּגּוָפה  ֶאת  ְוֵאּלּו 

ֶדה ּשָׂ ּבַ ְלָחָמה  ְוַהּמִ צּו.  ִחּלְ ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל 
ִעיר, ּבְ יֹוֶקֶדת  ֵרָפה  ׂשְ מֹו  ּכְ ַחת  ִמְתַלּקַ ָתה,  ְוִנּצְ ָחְזָרה 

ַלֲהבֹות ּבְ קֹוְרִסים  ְוֵאּלּו  ֵאׁש  ּבָ יָה  ּתֶ ּבָ ֶאת  ַמֲעָלה 
ַעל. ִמּמַ ׁשֹוֶאֶגת  ְוָהרּוַח  דֹוָלה,  ַהּגְ ֵעָרה  ַהּבְ

740
ָרב ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ת  ֲהֻמּלַ ּבַ ָנִאים  ַהּדָ ם  ְרּכָ ּדַ ֶאת  סּו  ּלְ ּפִ ְך  ּכָ

צֹוֲהִלים. ְוסּוִסים  בֹות  ֶמְרּכָ מּוָטלֹות,  ֲחִניתֹות  ַרד  ּבְ ין  ּבֵ
ּכָֹחם ֶאת  ָהאֹוְזִרים  ָרִדים  ּפְ ֶצֶמד  מֹו  ּכְ ַנִים  ְ ַהּשׁ ַאְך 

לּול  ַהּתָ ָהָהר  מֹוַרד  ּבְ ּגֹוְרִרים  ָעָמל  ּוְברֹב 
, בֹוּהַ ּגָ ּתֶֹרן  אֹו  ִפיָנה  ַלּסְ ּומּוֶצֶקת  ָעָבה  קֹוָרה 

745
ּגּוָפם. ֶאת  ה  ְמַכּסָ ָעה  ַהּזֵ ה,  ׁשָ ַהּקָ ם  ְמַלאְכּתָ ּבִ ְיֵגִעים 

ּוָבעֶֹרף ת,  ַהּמֵ ֶאת  אּו  ָנׂשְ ַמֲאָמץ  רֹב  ּבְ ֵאּלּו  ְך  ּכָ
ַהּמֹוֵנַע  ְמיָֹער  ֶרֶכס  ּכְ מֹוָתם  ּכְ ָהָאָיִאסים,  ֵני  ׁשְ

ַחת, ִמּתַ ָהֵעֶמק  ֶאל  טֹף  ׁשְ ִמּלִ ָהר  ַהּנָ ֵמיֵמי  ֶרם  ִמּזֶ
ֶהֶרף,  ִלי  ּבְ ּבֹו  ְוהֹוֵלם  ּגֹוֵעׁש  ָהר,  ַהּנָ ׁשֹוֵצף  י  ּכִ ַאף 

750
ָהַעז ִים  ַהּמַ ֶרץ  ּפֶ מּול  ב  ִנּצָ ָהֶרֶכס  ֵאיָתן 

ְך ּכָ ה  ִהּנֵ ּלֹו.  ּכֻ ָהֵעֶמק  ֶאת  טֹף  ִיׁשְ ן  ּפֶ אֹותֹו  ְוהֹוֵדף 
הֹוְדִפים עֶֹרף,  ּבָ ַמֲעָמד  ָהָאָיִאסים  ֵני  ׁשְ ֶהְחִזיקּו 

ה, ִהְרּפָ לֹא  ָהאֹוֵיב  ַאְך  רֹוָיאִנים.  ַהּטְ ַהְתָקפֹות  ֶאת 
ָהֱאלִֹהי. ְוֶהְקטֹור  ַאְנִכיֶסס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַאְיֵנַאס  רֹאׁשֹו  ּבְ
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755
ר ֲאׁשֶ ַחל  ַהּנַ עֹוְרֵבי  אֹו  ַזְרִזיִרים  ֲעַנן  מֹו  ּכְ ְוָכְך, 

– ִלְקָראָתם  ַהּדֹוֶאה  ץ  ַהּנֵ ְלַמְרֵאה  ְצָרחֹות  ּבִ ּפֹוְתִחים 
ְך ּכָ ה  ִהּנֵ ַנְפׁשֹו,  ֶקת  חֹוׁשֶ ְלַכּלֹות  ַהּגֹוָזִלים  ֶאת 

ָהָאָכִאים, קֹול  ּבְ ָזֲעקּו  ְוֶהְקטֹור  ַאְיֵנַאס  ְלַמְרֵאה 
ְלָחָמה.  ַהּמִ ַטַעם  ֶאת  עֹוד  זֹוְכִרים  לֹא  ם,  ַנְפׁשָ ַעל  ִנְמָלִטים 

760
ּפֹוֶסֶקת, לֹא  ְלָחָמה  ְוַהּמִ ָהָאָכִאים  ִנְמָלִטים  ּוְבעֹוד 

ים.  ַרּבִ ק  ֶנׁשֶ ֵלי  ּכְ ָנפֹוצּו  ַהֲחִפיר  י  ִצּדֵ ֵני  ְ ִמּשׁ

��
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י״ח ספר 

אכילס של  מגנו 
פטרוקלוס  אכילס  של  מותו  בשורת  את  אכילס  אל  מביא  אנטילוכוס 
עם  שדיברה  ולאחר  בנה,  לקינת  מאזינה  צער  תטיס  מרוב  בעפר  מתפלש 
באה  הַפיסטוס  איריס  ידי  מעשי  חדש  מלחמה  ציוד  לו  מבטיחה  הנראידות 
ומופיע  החומה  לצד  החפיר  על  ניצב  הרה  אכילס  מפי  מסר  עם  אכילס  אל 
לסגת  מציע  עצה  פולידמס  מטכסים  הטרויאנים  הטרויאנים  בפני 
אל  פטרוקלוס  גופת  את  נושאים  נגדו  האכאים  יוצא  העירה  הקטור 
הַפיסטוס,  של  מלאכתו  בבית  החלל  תטיס  גופת  מעל  הספינות  קינות 
מעוטר  מגן  לאכילס  מתקין  החיגר  הברזל  לבנה  חרש  חדש  ציוד  מבקשת 

הנשק ובידה  לארץ  שבה  להפליא  תטיס 
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מעל  מולו.  עומדת  תטיס  אכילס.  של  מגנו  את  מלטש  הַפיסטוס  השער:  איור 
קסדה,  שוק,  מצחות  עבודה:  וכלי  הציוד  מחלקי  אחדים  הַפיסטוס  של  ראשו 

בקירוב. לפנה"ס   480 אתונאי,  )אמפורה(  כד  ומסור.  קורנס  מלקחיים, 
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ָרב, ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ֲחִזית  ּבַ לֹוֲחִמים  ֶלָהָבה  ֵאׁש  ּכְ ֵאּלּו  עֹוד 
ָאִכיֶלס,  ֶאל  א  ּבָ ִליַח,  ָ ַהּשׁ ָהַרְגַלִים,  ַקל  ְנִטילֹוכֹוס  ַאַ

ַהַחְרטֹום  לּולֹות  ּתְ ִפינֹות  ַהּסְ מּול  ב  יֹוׁשֵ ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ָמָצא 
ה. ַעּתָ ֶזה  ִהְתַרֲחׁשּו  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ַעל  ִלּבֹו  ּבְ ְותֹוֶהה 

5
ֵלאמֹר: ַהְמרֹוֶמֶמת  ַנְפׁשֹו  ֶאל  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ר  ּבֵ ּדִ ִנְטָרד 

ָער ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָהָאָכִאים  ֶנֶהְדפּו  ׁשּוב  ֶזה  ֵאיְך  ִלי,  "אֹוי 
ּתֹונֹות. ֶעׁשְ ְואֹוְבֵדי  ִנְבָהִלים  ְקָרב  ֵדה  ִמּשְׂ ִפינֹות,  ַהּסְ ֶאל 

י, ִלּבִ ַעל  יד  ְלַהְכּבִ ָיגֹון  ּבְ ָהַאְלָמֶות  ִלְבֵני  ַאל  אּוָלם 
ֵהיֵטב ְוִהְבִהיָרה  י  ִאּמִ ִלי  ָרה  ִסּפְ ָעֶליָה  ֶרְך  ּדֶ ּבַ

10
יְרִמידֹוִנים ּמִ ּבַ ׁשֶ ַהּנֹוָעז  י,  ַחּיַ ּבְ עֹוד  ֶזה  יַצד  ּכֵ

רֹוָיאִנים. ַהּטְ מּו  ּדָ יזּו  ַיּקִ י  ּכִ ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ אֹור  ְלֵעיָניו  ִיְדַעְך 
ָהֻאְמָלל! ָהעֹז.  ַרב  ֶמנֹוְיְטיֹוס  ן  ּבֶ ַפל  ּנָ ׁשֶ ָסֵפק  ֵאין 

ִפינֹות ַהּסְ ֵאׁש  ֶאת  ׁשֶ ְלַאַחר  ד  ִמּיָ י  ּכִ ּבֹו  ִהְתֵריִתי  ַאְך 
ֵחם." ִיּלָ לֹא  ּוְבֶהְקטֹור  ְוָיׁשּוב  ְיַמֵהר  ה,  ְיַכּבֶ

15
ְוַנְפׁשֹו,  ִלּבֹו  ּבְ ְותֹוֶהה  ָבר  ּדָ ּבַ ְמַהְרֵהר  ֶזה  עֹוד 

ֲעֶלה. ַהּנַ ֶנְסטֹור  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  ִליַח,  ָ ַהּשׁ ֵאָליו  א  ּבָ
גֹון: ַהּיָ ׂשֹוַרת  ּבְ ֶאת  ָמַסר  ְלָאִכיֶלס  ּדֹוְמעֹות  ֵעיַנִים  ּבְ
ָהַעז, ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ִפי,  ּבְ ׁשֶ ָהֵאיִמים  ִלְבׂשֹוַרת  ב  "ַהְקׁשֵ

ֵמעֹוָלם.  קֹוֶרה  ָבר  ַהּדָ ָהָיה  לֹא  ַאְך  לּו  ִלי,  ֲאבֹוי 

20
ַח. ִמְתַלּקֵ ּגּוָפתֹו  ְסִביב  ְקָרב  ה  ְוַעּתָ ָנַפל,  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ

ֵמָעָליו." קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ט  ּוָפׁשַ ַרק  ּפָ ֶהְקטֹור  י  ּכִ הּוא,  ֵעירֹם 
ָאִכיֶלס. ַעל  ָסַגר  ֲאֵפָלה  ַקְדרּות  ל  ׁשֶ ְוָעָנן  ר,  ּבֵ ּדִ

ר  ּוִפּזֵ ָיָדיו  ּבְ א  ָנׂשָ ַהְמזָֹהם  ֶהָעָפר  ֲאַבק  ֶאת 
ְמַכֵער. ֶאה  ַהּנָ רֹו  ְקַלְסּתֵ ְוֶאת  ּוָפָניו,  רֹאׁשֹו  ַעל 
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25
ָעָפר  ּבֶ ׁש  ּלֵ ִמְתּפַ ָמט,  ַאְרָצה  קֹוָמתֹו  ְמלֹוא  ּבִ ֲאַזי 
ְקָטר, ַהּנֶ ִליַמת  ּגְ ֶאת  ה  ְמַכּסֶ ר,  ּזֵ ִהְתּפַ חֹר  ׁשָ ְוֵאֶפר 

ָערֹו. ׂשְ ּוְמַזֵהם  מֹוֵרט  ָהָאֶרץ,  ַעל  ן  ַרְקּדָ ּפְ רּוַע  ׂשָ
ְטרֹוְקלֹוס, ּפַ ִעם  ָלל  ָ ּשׁ ּבַ ָזָכה  ַיַחד  ֶהן  ּבָ ָפחֹות  ּוׁשְ

ָהאֶֹהל, ִמן  ּוָפְרצּו  ָרם  קֹול  ּבְ קֹוָלן  ֶאת  אּו  ָנׂשְ

 30
ן ְוֻכּלָ ָהַעז,  ֶבר  ַהּגֶ ָאִכיֶלס  ֶאל  ְמרּוָצה  ּבִ ִנְבָהלֹות 

ן.  ְחּתָ ִמּתַ יֶהן  ְרּכֵ ּבִ לּו  ׁשְ ּכָ ָחֶזה,  ַעל  ַמּכֹות  יֵדיֶהן  ּבִ
ְמקֹוֵנן, ְוִעּמֹו  ּבֹוֶכה  ְנִטילֹוכֹוס  ַאַ ה  ִמּזֶ ּוֵמֵעֶבר 

ֶאה, ַהּגֵ ִלּבֹו  ּבְ ָהָאֵבל  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ָיָדיו  ֶאת  אֹוֵחז 
ַבְרֶזל. ּבְ ף  ּסֵ ְיׁשַ רֹונֹו  ּגְ ֶאת  ֶאְבלֹו  ּבְ ָהִאיׁש  ן  ּפֶ ׁש  ֵמֲחׁשָ

35
ָהאֹוְקָינֹוס, ְמצּולֹות  ּבִ ְוִאּמֹו  ַלט,  ּפָ יו  ּפִ ְזָעָקה  ֲאַזי 

ַהּקֹוֵרא ָנּה  ּבְ קֹול  ֶאת  ְמָעה  ׁשָ ב  ַהּסָ ָאִביָה  ְלַצד 
ָהֵאלֹות,  ּה  ְלִצּדָ ֶנֶאְספּו  ְזָעָקה,  קֹול  ּבְ ּוָפְרָצה 

צּוָלה. ַהּמְ ְתהֹום  ּבִ ֹוְכנֹות  ַהּשׁ ן,  ּלָ ּכֻ ֶנֶראּוס  ל  ׁשֶ נֹוָתיו  ּבְ
ְוִקימֹודֹוֶקה, ֶלָיה  ּתָ ְוֵכן  ם  ׁשָ ָהְיָתה  ָלאּוֶקה  ּגְ

40
ָהֵעיַנִים, ִליַלת  ּכְ ְוַהְלָיה  ְותֹוֶאה  יֹו  ּוְסּפֶ ֶנָסֶיה 

ְוִליְמנֹוֶרָאה, ַאְקָטָיה  ּה  ּוְלִצּדָ ִקימֹותֹוֶאה 
ְוָאגּוֶאה, ַאְמִפיתֹוַאְנד  ְוַגם  ְוָיִאיָרה  ֶמִליֶטה 
יָנֶמֶנה, ּדִ ן  ִעּמָ ְוַיַחד  ֶפרֹוָסה  ְודֹוטֹו,  רֹוטֹו  ּפְ
ן, ִעּמָ ְוַקְלָיֵניָרה  ְקָסֶמֶנה  ּדֶ ְוֵכן  ַאְמִפינֹוֶמה 

45
ְודֹוִריס נֹוֶפה  ּפָ ְוֵכן  ֶלת  ַהְמֻהּלֶ ָלֵטיָאה  ּגָ

ֶסאּוֶדס ַאּפְ ְוֵכן  ְוֶנֶמְרֶטס  ן,  ִעּמָ ְוַקְלָיָנָסה 
ְוָיֶנִאיָרה, ָיָנָסה  אֹות,  ַהּבָ ין  ּבֵ ּוְקִליֶמֶנה 

ָער, ַהּשֵׂ ְנַאת  ְוָאָמֵתיָאה  ְואֹוֵריִתיָאה  ַמְיָרה 
צּוָלה.  ַהּמְ ׁשֹוְכנֹות  ֶנֶראּוס  ל  ׁשֶ נֹוָתיו  ּבְ ֶיֶתר  ְוֵכן 
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50
ַאַחת ל  ּכָ ן.  ּלָ ּכֻ ּוָבאּו  ֶנֶאְספּו  סּוָפה  ַהּכְ ָעָרה  ּמְ ּבַ

ִקיָנָתּה: את  נֹוׂשֵ ְוֶתִטיס  ָחָזּה,  ַעל  ָיָדּה  ּבְ הֹוֶלֶמת 
ַדְעָנה ּתֵ ְלַמַען  ֶנֶראּוס,  נֹות  ּבְ ַאֲחיֹוַתי  ִלי  "ַהֲאִזינּו 

ָבַרי, ּדְ ֶאת  ְמעּו  ׁשְ ּתִ ְלֵעת  י  ִלּבִ ּבְ ֵאב  ַהּכְ ָעְצַמת  ֶאת 
ְלֵמַצר. פּוי  ַהּצָ ָנּה  ּבְ ֶאת  ַהּיֹוֶלֶדת  ָהֵאם  ִלי,  ֲאבֹוי 

55
ָהאֹון. ַרב  ִני  ּבְ ֵהִגיַח  ֵמַרְחִמי  ַחת  ִלְבִלי  ָעׂשּוי  י  ּכִ
ַחִיל.  ְבֵני  ּבִ ָהִראׁשֹון  ְלעֹוָלם  ּוָפַרח,  ַדל  ּגָ חֶֹטר  ּכְ

י. ְלּתִ ְוִגּדַ אֹותֹו  י  ְחּתִ ִטּפַ ן  ְסּתָ ַהּבֻ ֵאר  ּפְ ִאיָלן,  ּכְ
ֶרת  ַהּקֶ ִאיְליֹון  ֶאל  אֹותֹו  י  ַלְחּתִ ׁשָ ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ּבִ
ֶאְרֶאּנּו  לֹא  ְלעֹוָלם  ׁשּוב  ַאְך  רֹוָיאִנים,  ּטְ ּבַ ֵחם  ְלִהּלָ

60
ֶלאּוס. ּפֶ ית  ּבֵ יתֹו,  ּבֵ ֶאל  ב  ְוׁשָ מֹוַלְדּתֹו  ֶאל  חֹוֵזר 

ה, ַהַחּמָ ַקְרֵני  ּבְ יט  ַמּבִ ַחי,  אֹותֹו  רֹוָאה  י  עֹוֶדּנִ ה  ַעּתָ
ְלֵעֶזר. לֹו  ִלְהיֹות  אּוַכל  לֹא  ַוֲאִני  ִלּבֹו,  ֶאל  ֶנֱעָצב 

ְרָענּות ַהּפֻ ַעל  ִלְדָבָריו  יב  ְוַאְקׁשִ ִני  ּבְ ֶאל  ָאבֹוא 
ָרב."  ַהּקְ ֶאל  ָלֵצאת  לֹא  ֶהְחִליט  ּבֹו  ִמּיֹום  רֹאׁשֹו  ַעל  ְרָדה  ּיָ ׁשֶ

נראידות מפליגות על גבו של היפוקמפוס )סוס־דג(. )פרט( סרקופג רומי, שלהי 
לפנה"ס.  השנייה  המאה 
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65
ֶנֶראּוס, נֹות  ּבְ ּה  ְוִעּמָ יֹוֵצאת  ָעָרה  ַהּמְ ֶאת  ָאְמָרה, 

מּוָלן ִים  ַהּמַ ְוַנְחׁשֹול  ּה  ְלִצּדָ צֹוֲעדֹות  חֹות  ִמְתַיּפְ
ְוׁשֹוַפַעת.  ָנה  ׁשֵ ּדְ ֶאֶרץ   – ְטרֹוָיה  ֶאל  אּו  ּבָ ְוֵהן  ִנְבַקע 
ִמיְרִמידֹוִנים ְסִפינֹות  ּבֹו  ַהחֹוף,  ֶאל  ָצֲעדּו  זֹו  ַאַחר  זֹו 

ָאִכיֶלס. ה  ֵהּנָ אֹוָתן  ַרר  ּגָ י  ּכִ ַיַען  זֹו  ְלַצד  זֹו  ָעְגנּו 

70
ִביָרה, ַהּגְ ִאּמֹו  ָבה  ִנּצְ ַהְמקֹוֵנן  ָנּה  ּבְ ְלַצד  ם  ׁשָ

ָיֶדיָה. ּבְ ן  ַהּבֵ ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ֶאת  ְוָנְטָלה  ַחד  קֹול  ּבְ ָזֲעָקה 
לֹו:  ָאְמָרה  ׁשֹוַלַחת,  ָבֶריָה  ּדְ ָנף  ּכָ ַעל  ַרֲחֶמיָה,  ִנְכְמרּו 

ָך? ִלּבְ ֶאת  ֹוֵבר  ַהּשׁ ֶזה  הּוא  ַמה  קֹוֵנן,  ּתְ י  ַיְלּדִ ה  ּזֶ ַמה  ַעל 
ֶזאּוס,  ֵהן  ַני.  ִמּפָ יר  ְסּתִ ּתַ ַאל  ְוָדָבר  ָקר,  ַהּיָ ִני  ּבְ ֱאמֹר, 

75
ִלְרצֹוְנָך  ֶנֱעַתר  ה,  ִפּלָ ּתְ ֵאָליו  אָת  ׂשָ ּנָ ׁשֶ ְלַאַחר 
ִפינֹות,  ַהּסְ ַמֲעַגן  ֶאל  ַעד  ָהָאָכִאים  ֵיָהְדפּו  י  ּכִ

ְקָרב." ֵדה  ׂשְ ּבִ בּוָסה  ַהּתְ ת  ֵמֶחְרּפַ ֵהָעְדְרָך  ּבְ סֹוְבִלים 
ָלּה: יב  ֵהׁשִ ְך  ּכָ ֵבדֹות,  ּכְ ּגֹוֵנַח  ָהַרְגַלִים  ַקל  ָאִכיֶלס 

ְואּוָלם  ִתי,  ׁשָ ְלַבּקָ י  ָהאֹוִליְמּפִ ַנֲעָנה  "ָאֵכן 

80
ָקר, ַהּיָ ֵרִעי  ָחָלל  ָנַפל  ִאם  ָכְך  ּבְ ּתֹוֶעֶלת  ַמה 

ם, ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  י  ַנְפׁשִ ַעל  ָהָאהּוב  ָהַעז  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ
ִמּגּוַפת הֹוְרגֹו,  וֶהְקטֹור,  י.  ַחּיַ מֹו  ּכְ י  ְלִלּבִ ָקר  ַהּיָ

ְלַמְרֶאה,  ְפָלא  ַהּמֻ יר  ּבִ ַהּכַ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ט  ׁשַ ּפָ ֶהָחָלל 
ָהַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ ֶלאּוס  ְלּפֶ יׁשּו  ִהּגִ ׁשֶ ְזִהיר  ַהּמַ ן  ּתָ ַהּמַ

85
מּוָתה.  ַהּתְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ לּולֹות  ּכְ ֶעֶרׂש  ֶאל  ָעִלית  ּבֹו  ּיֹום  ּבַ

צּולֹות ּמְ ּבַ ָהֵאִלים  נֹות  ּבְ ִעם  נֹוַתְרּתְ  לּו  ָהָיה  ָעִדיף 
ֱאנֹוׁש. ַזע  ִמּגֶ ָאָדם  ת  ּבַ ה  ָ ְלִאּשׁ א  ָנׂשָ ֶלאּוס  ּוּפֶ

ל ְחּדַ ּתֶ לֹא  ְך  ַנְפׁשֵ ְוָעְגַמת  ֵלב,  ְברֹון  ׁשִ ְדִעי  ּתֵ ה  ַעּתָ
ְלעֹוָלם ִלְראֹות  ׁשּוִבי  ּתָ לֹא  אֹותֹו  י  ּכִ ֵנְך  ּבְ מֹות  ּבְ
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90
ִלְחיֹות ִני  ַיְרׁשֵ לֹא  י  ִלּבִ י  ּכִ ַיַען  יתֹו,  ּבֵ ֶאל  חֹוֵזר 
ה  ִחּלָ ּתְ ׁשֶ ְתַנאי  ּבִ א  ֶאּלָ ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ ֵרַעי  ֶקֶרב  ּבְ

ָיַדי, ּבְ ׁשֶ ַהֲחִנית  חֹד  ּבְ ַנְפׁשֹו  ֶאת  יֹוִציא  ֶהְקטֹור 
ִמּגּופֹו." ט  ׁשַ ּפָ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ׁשֶ ַעל  מּול  ּגְ

ֵלאמֹר: ִלְבָנּה  ה  ּבֹוִכּיָ יָבה  ֵהׁשִ ְוֶתִטיס  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

95
י,  ַיְלּדִ ִלי,  ּתֹאַבד  ָקרֹוב  ּבְ ׁשֶ ָבֶריָך  ִמּדְ עֹוֶלה  ְך  ּכָ "ִאם 
ִלְגֹוַע." ָאִכיֶלס,  ּגֹוָרְלָך,  ִנְגַזר  ֶהְקטֹור  ַאֲחֵרי  ד  ִמּיָ י  ּכִ
ָמתֹו: ִנׁשְ ָעְמֵקי  ַעד  ִנְרָעׁש  ר,  ּבֵ ּדִ ָהֶרֶגל  ַקל  ָנּה  ּבְ ֲאַזי 

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 

 100
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
ָהַעז,  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ ָהמֹון  ּבְ נֹוְפִלים  ֵאּלּו  עֹוד  ּבְ

105
מֹוִני ּכָ ֵאין  ָהָאָרד  י  חֹוְבׁשֵ ָהָאָכִאים  ין  ּבֵ ׁשֶ ֲאִני, 

ָהֵעצֹות. ן  ַמּתַ ּבְ טֹוִבים  ֵיׁש  י  ּנִ ּמֶ ּמִ ׁשֶ ֲהַגם  ָרב,  ּקְ ּבַ
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
ַהּנֹוֶטֶפת.  ַבׁש  ַהּדְ ת  ֵמַחּלַ ְלָמתֹוק  ֶנֱהָפְך  ַאט  ְוַאט 

ָהֶעְליֹון יא  ְצּבִ ַהּמַ ָאָגֶמְמנֹון  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָקָרה  ְך  ּכָ
ָעֵלינּו י  ּכִ ָהָיה,  ֶ ׁשּ ְלַמה  יַח  ַנּנִ ַאְך  ֲחָמִתי.  עֹוֵרר 

ָעמֹק. נּו  ִלּבֵ ּבְ צּור  ַהּנָ ַעם  ַהּזַ ֶאת  ְלַהְחִניק  מּוָטל 
ְטרֹוְקלֹוס ּפַ ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל  ֶאְנקֹם  ּוְבֶהְקטֹור  ֵאֵצא  ה  ְוַעּתָ
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115
ְוָגמּור ָמנּוי  ּה  ּבָ ֵעת  ָכל  ּבְ ה  ֲאַצּפֶ ְלמֹוִתי  ַוֲאַזי 

ְלָהִביא. י  רֹאׁשִ ַעל  ָלָיה  ּכְ ָהַאְלָמֶות  ּוְבֵני  ֶזאּוס  ִעם 
ֶבר, ַהּגֶ ֶאת  ן  ֵמֻחְרּבָ ט  ִמּלֵ לֹא  ֶהַרְקֶלס  ל  ׁשֶ אֹונֹו  ַאף  י  ּכִ

ְקרֹונֹוס,  ן  ּבֶ ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ְלִלּבֹו  ָיָקר  הּוא  ָהָיה  ֲאִפּלּו 
ֶהָרה. ל  ׁשֶ ַעם  ַהּזַ ֲחַמת  ּומּול  ַהּמֹוְיָרה  מּול  ִנְכַנע  ַאְך 

120
ָרב, ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ִלּפֹל  ּגֹוָרִלי  ִנְגַזר  ִאם  ֲאִני,  ְך  ּכָ
ׁש. ֲאַבּקֵ ה  ִהּלָ ּתְ ה  ַעּתָ ַאְך  מֹוִתי.  ּבְ ֵאַדע  ָמנֹוַח 

ְטרֹוָיה ל  ׁשֶ ְנׁשֹוֶתיָה  ֶאת  ץ  ְלַאּלֵ ָעַלי  מּוָטל  י  ּכִ
ָיָדן ּבְ ִלְמחֹות  ָהַאְבֵנט  ְנאֹות  ְרָדִנים  ַהּדַ נֹות  ּבְ ְוֶאת 

יֵריֶהן,  ַיּקִ ַעל  לֹות  ִמְתַאּבְ עֹוָדן  ּבְ ִחי  ַהּלֶ ִמן  ָמעֹות  ּדְ

125
ִביִני ַעּכְ ּתְ ָנא  ַאל  י.  ֶנֱעַדְרּתִ ַרב  ַמן  ּזְ ׁשֶ ְלַמְדָנה  ּתִ ְך  ּכָ

ַמע." ֶאׁשְ לֹא  קֹוֵלְך  ּבְ י  ּכִ את,  ִמּצֵ ָהאֹוֶהֶבת,  י  ִאּמִ ֵאפֹוא, 
ֵלאמֹר: ָהַרְגַלִים  סּוַפת  ּכְ ִטיס  ּתֶ ֵאָליו  ָרה  ּבְ ּדִ ְתׁשּוָבה  ּבִ

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ הּוא  ָראּוי  י  ּכִ י,  ַיְלּדִ  , ְרּתָ ּבַ ּדִ "ֱאֶמת 
ְתאֹום. ּפִ ֶות  ִמּמָ ְלָהֵגן  ִרים  ַהְמֻיּסָ ֵרֶעיָך  ַעל 

130
ָאָרד ּבְ ַהּבֹוֵהק  ְזִהיר,  ַהּמַ ְקָך  ִנׁשְ ל  ִנּטַ ֵהן  ְרֵאה,  ַאְך 

ַהּבֹוֶהֶקת. ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  ְוֶהְקטֹור,  רֹוָיאִנים  ַהּטְ יֵדי  ּבִ
ְלקֹוַח, ּמַ ּבַ ל  ִמְתַהּלֵ ְוַגם  ֵתָפיו  ּכְ ַעל  חֹוְבׁשֹו  ׁשֶ הּוא  י  ּכִ

לֹו.  ין  ַמְמּתִ ֶות  ַהּמָ י  ּכִ ל,  ִיְתַהּלֵ ַרב  ְזַמן  עֹוד  ּלֹא  ׁשֶ ֲהַגם 
ָלֵצאת ָאֶרס  ִמְלֶחֶמת  ֶאל  ָחֵפז  ּתֵ ָנא  ַאל  ִני,  ּבְ ן,  ּכֵ ַעל 

135
ְלָכאן. ַהחֹוֶזֶרת  אֹוִתי  ֵעיֶניָך  ּבְ ְרֶאה  ּתִ ֶטֶרם  ּבְ

י ְוִעּמִ ה,  ַהַחּמָ ּוְזִריַחת  ָאׁשּוב  ַחר  ׁשַ ִעם  ֵאֶליָך  י  ּכִ
דֹו ִמּיָ ֶבת  ַמְחׁשֶ ְמֶלאֶכת  ְמפָֹאר,  ִמְלָחָמה  ִצּיּוד 

ָאִכיֶלס, ֶאת  ְוָעְזָבה  ָרה  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ ָהָרם."  ֶהַפְיְסטֹוס  ל  ׁשֶ
ֵלאמֹר: יָדה  ִהּגִ צּוָלה  ַהּמְ ׁשֹוְכנֹות  ַאֲחיֹוֶתיָה  ְוֶאל 
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140
ָהָרָחב, ם  ַהּיָ ֵמיֵמי  ּבְ הֹום  ַהּתְ ֶאל  נֹוַתי,  ּבְ ׁשְֹבָנה,  ה  "ַעּתָ

ַאְרמֹונֹו. ֶאל  ּובֹאָנה  ּקּור  ּבִ ם  ַהּיָ ִמן  ֵקן  ַלּזָ ִעְרכּו 
ָהאֹוִליְמּפּוס, ְמרֹוֵמי  ֶאל  ֵאֵצא  ַוֲאִני  ַהּכֹל.  לֹו  רּו  ַסּפְ

ת ׁשֶ ְמַבּקֶ ַהּנֹוָדע,  ְרֶזל  ַהּבַ ָחַרׁש  ֶהַפְיְסטֹוס  ֶאל 
ִני." ּבְ ֲעבּור  ּובֹוֵהק  ְמפָֹאר  ִמְלָחָמה  ִצּיּוד 

145
צּוָלה, ַהּמְ ְתהֹום  ּבִ ָצְללּו  ֶרִאידֹות  ְוַהּנֶ ָרה,  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

עֹוְפָפה סּופֹות,  ּכְ ַרְגֶליָה  ָהַאְלָמֶות,  ת  ּבַ ִטיס  ּתֶ עֹוד  ּבְ
ְלָאִכיֶלס. ָהדּור  ק  ֶנׁשֶ ָהאֹוִליְמּפּוס  רֹוֵמי  ִמּמְ ְלָהִביא 

ָהָאָכִאים  ָוכֹה  ּכֹה  ין  ּבֵ את,  נֹוׂשֵ ַרְגֶליָה  זֹו  ּוְבעֹוד 
ָבִרים ּגְ ּבַ ַהּקֹוֵטל  ֶהְקטֹור  ֵני  ִמּפְ ֵמֵאיָמה,  זֹוֲעִקים 

150
ֶהֶלְסּפֹוְנט. ֵמיֵמי  ּבְ ָהעֹוְגנֹות  ְסִפינֹוֵתיֶהם  ֶאל  ִנְמָלִטים 

ָהָאָכִאים  ׁשֹוק  ִמְצַחת  י  חֹוְבׁשֵ ִליִעים  ַהּקְ ַרד  ּבְ ַחת  ּתַ לּו  ׁשְ ּכָ
ָאִכיֶלס,  ל  ׁשֶ ַהּטֹוב  ֵרֵעהּו  ת,  ַהּמֵ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶאת  ִלְגרֹר 

ַח. ִהְתַלּקֵ ַהּגּוָפה  ֵמַעל  ַחִיל  ּוְבֵני  סּוִסים  ְקַרב  ׁשּוב  י  ּכִ
ָהֵאׁש, ְמַעְרּבֶֹלת  ּכִ מֹוהּו  ּכָ ִריָאמֹוס,  ּפְ ן  ּבֶ ְוֶהְקטֹור 

155
ֵמָאחֹור, יו  ִבְרּכָ ּבְ אֹותֹו  ִלְגרֹר  ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ ׁש  ּקֵ ּבִ

ָהרֹוֵעם. קֹולֹו  ּבְ ָזַעק  רֹוָיאִנים  ַהּטְ יסֹות  ּגֵ ְוֶאל 
ֵבד ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ָהָאָיאִסים  ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ְוׁשָ

יְך  ִהְמׁשִ ּבֹוֵטַח,  כֹחֹו  ּבְ הּוא,  ַאְך  ַהּגּוָפה,  ִמן  ֲהָדפּוהּו 
ָידֹו ּבְ ָעָלה  לֹא  ְוִאם  ָהמֹון,  ּבֶ ְוִלְפרֹץ  ְלַנּסֹות 

160
ְלָאחֹור. ָנסֹוג  לֹא  ֶזה  הּוא  ּכְ ב,  ִהְתַיּצֵ ֵאיָתן  ֲאַזי  י  ּכִ
יַע ְלַהְרּתִ ָיָדם  ּבְ ַיֲעֶלה  לֹא  ֶדה  ּשָׂ ּבַ ָקר  ַהּבָ רֹוֵעי  ְך  ּכָ

ָהָאֶרץ.  ַעל  נֹו  ָקְרּבָ ר  ׂשַ ִמּבְ ְלָגֵרׁש  ָרֵעב  ַחל  ְוׁשַ
ְלַהְחִריד ָיסֹות  ַהּגְ ְקִציֵני  ָהָאָיאִסים  לּו  ׁשְ ּכָ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

ָהָרם. ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  ֶאת  ְלָגֵרׁש  ַהּגּוָפה  ּוִמן 
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165
בֹוד ּכָ ּבַ ְוזֹוֶכה  ת  ַהּמֵ ֶאת  ּגֹוֵרר  ִריָאמֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְוָהָיה 

ָהַרְגַלִים ת  ַקּלַ ִאיִריס  ָהאֹוִליְמּפּוס  ִמן  ה  ָחׁשָ לּוֵלא 
ָהֵאִלים, ַאר  ּוׁשְ ֶזאּוס  ֵני  ִמּפְ ר  ִנְסּתָ ֵמֶהָרה,  ֶמֶסר  ִעם 

ַהְמפָֹאר. קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ַלְחּגֹר  ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ ִלְבנֹו  ֶמֶסר 
ָבֶריָה: ּדְ ֶאת  ָנף  ּכָ ַעל  ְלָחה  ְוׁשָ ְלִצּדֹו  ֶנֶעְמָדה 

170
ָבִרים,  ּגְ ּבַ ָהה  ּלָ ּבַ ַהְמעֹוֵרר  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ְוֵצא,  "קּום 

ַח ִמְתַלּקֵ ָרב  ַהּקְ ִגינֹו  ּבְ ת,  ַהּמֵ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ַעל  ְלָהֵגן 
ֶזה.  ּבָ ֶזה  ָיסֹות  ַהּגְ טֹוְבִחים  י  ּכִ ִפינֹות.  ַהּסְ מּול  ה  ַעּתָ

ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ל  ׁשֶ ּגּוָפתֹו  ַעל  ָהָאָכִאים  ְלָהֵגן  ים  ׁשִ ְמַבּקְ
ֶהָחָלל ּגּוַפת  ֶאת  ִלְגרֹר  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֲעֵמִלים  ּומּוָלם 

175
ם,  רֹאׁשָ ּבְ ָהַעז  ְוֶהְקטֹור  ֶבת,  נֹוׁשֶ רּוַח  ּה  ּבָ ִאיְליֹון,  ֶאל 

ֶחְפצֹו  י  ּכִ את,  ָלׂשֵ ָהִעיָרה  ֶגר  ַהּפֶ ֶאת  ְדרֹו  ִמּגִ יֹוֵצא 
ָיֵתד. ַעל  אֹותֹו  ְוִלְנעֹץ  אר  ּוָ ּצַ ּבַ ִלְכרֹת  רֹאׁשֹו  ֶאת 

ָאִכיֶלס, קּום,  ֵמִרְבְצָך  ֵלם,  ְוִהּכָ ּבֹוׁש  ה,  ְוַאּתָ
ְטרֹוָיה. ְלֵבי  ּכַ ִלים  ְמַפּלְ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ְלֶטֶרף  י  ּכִ ַיַען 

180
ל." ִויֻחּלַ ֵיָחֵטף  ֶגר  ַהּפֶ ִאם  ְהֶיה  ּתִ זֹו  ְתָך  ֶחְרּפָ

ָהַרְגַלִים, ַקל  ָאִכיֶלס  יב  ֵהׁשִ ָהֵאִלים,"  ת  ּבַ "ִאיִריס 
ֶסר?"  ַהּמֶ ִעם  ֵאַלי  אֹוָתְך  ַלח  ׁשָ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ִמּבְ "ִמי 

ָאִכיֶלס: ל  ׁשֶ ֵאָלתֹו  ׁשֶ ַעל  ָהַרְגַלִים  ת  ַקּלַ ִאיִריס  ָעְנָתה 
ה, ֵהּנָ אֹוִתי  ְלָחה  ׁשָ ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ַהְמרֹוֶמֶמת  ּתֹו  ִאׁשְ "ֶהָרה, 

185
יֹוֵדַע, לֹא  ְך  ּכָ ַעל  ָבר  ּדָ רֹום  ּמָ ּבַ ב  ַהּיֹוׁשֵ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ַאְך 

ָהאֹוִליְמּפּוס." ְלֵגי  ׁשִ ּבְ ֹוְכִנים  ַהּשׁ ָהֵאִלים  ין  ִמּבֵ ֵאל  ְולֹא 
ָהַרְגַלִים: ַקל  ָאִכיֶלס  ר  ּבֵ ּדִ ִאיִריס  ְוֶאל  ב  ׁשָ ֲאַזי 

ָיָדם? ּבְ י  ּלִ ׁשֶ ַלח  ֶ ַהּשׁ עֹוד  ּבְ ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ֵאֵצא  ֶזה  "ְוֵכיַצד 
ר  ֶאְתַחּגֵ ְלַבל  י  ּבִ ִהְתִריָעה  ָהאֹוֶהֶבת  י  ִאּמִ ְוֵהן 

Book ב ךרכל.indb   738 08/10/2015   14:04:46



739
ספר י״ח

190
ָהאֹוִליְמּפּוס רֹום  ִמּמְ ֵאַלי  חֹוֶזֶרת  ה  ֶאְרֶאּנָ ֶטֶרם  ּבְ

ֶהַפְיְסטֹוס. ל  ׁשֶ ָיָדיו  ה  ַמֲעׂשֵ ְמפָֹאר,  ּה  ִעּמָ ַלח  ְוׁשֶ
ְלַמֵעט ַאֵחר  ל  ׁשֶ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  אּוַכל  לֹא  ְחּבֹׁש  ּלַ ׁשֶ ם  ּגַ ַמה 

ְואּוָלם  ֶטָלמֹון,  ן  ּבֶ הּוא  ָאַיאס,  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ָמִגּנֹו 
ְוִנְלָחם ֵאיָתן  עֹוֵמד  צינתו,  חֹוֵבׁש  ַעְצמֹו  הּוא 

195
ְטרֹוְקלֹוס." ּפַ ל  ׁשֶ ּגּוָפתֹו  ֵמַעל  ת  ּצָ ַהּנִ ֲחִניתֹות  ְקַרב  ּבִ

ָהַרְגַלִים: ת  ַקּלַ ָהֵאָלה  ִאיִריס  לֹו  יָבה  ְוֵהׁשִ ָחְזָרה 
זֹאת ְוִעם  ֶהָהדּור,  ְקָך  ִנׁשְ ָיָדם  ּבְ ׁשֶ יֹוְדעֹות  ָאנּו  ן,  "ּכֵ

רֹוָיאִנים, ַהּטְ ְלֵעין  ֶניָך  ּפָ ֶאת  ְוַהְרֵאה  ַהֲחִפיר  ֶאל  ֵצא 
ְוִיּסֹוגּו  ְרֶאה  ַלּמַ ָמָתם  ִנׁשְ ְפַרח  ּתִ י  ּכִ ר  ְוֶאְפׁשָ

200
ָהָאָכִאים  רּוָחם  יבּו  ָיׁשִ ֶגד  ּוִמּנֶ ִלְתקֹף,  ֵמְרצֹוָנם 

ַהּלֹוֵחם." ְמנּוַחת  ִהיא  ְקָצָרה  י  ּכִ ָאֶרס  ֲעַמל  ְכלֹות  ּכִ
ה. ְוֵאיֶנּנָ ְרָחה  ּפָ יָדה,  ִהּגִ ָהַרְגַלִים  ת  ַקּלַ ִאיִריס  ְך  ּכָ

ָאֶתָנה ַלס  ּוּפָ ָקם,  ֶזאּוס,  ֶנֶפׁש  ֲאהּוב  ֲאַזי,  ָאִכיֶלס 
ִדיִלים,  ַהּגְ ֲעטּור  ָהֵאִגיס  ֶאת  ָהְרָחבֹות  ֵתָפיו  ּכְ ַעל  ָנְתָנה 

205
ָהַאְלָמֶות, ְבנֹות  ּבִ ׁשֶ ָהֱאלִֹהית  ּגֹוְלָלה,  ְלרֹאׁשֹו  ּוֵמַעל 

יָתה.  ִהּצִ זֹוֶהֶרת  ֶלָהָבה  ּוִמּתֹוכֹו  ָזָהב  ל  ׁשֶ ָעָנן 
ֵמַעל ָלָרִקיַע  ְונֹוֵסק  ְך  ִמְתַאּבֵ ן  ְלָעׁשָ ל  ָמׁשָ

ָעֶליָה,  ָצר  אֹוֵיב  ּבְ ף  ּקָ ַהּמֻ ְמֻרָחק  ִאי  ּבְ ְלֶקֶרת 
ִמְלָחָמה ֲעַמל  ל  ׁשֶ ָארְֹך  יֹום  ְלֵהי  ׁשִ ּבְ ָהִעיר  ּוְבֵני 

210
יִתים  ַמּצִ ה  ַהַחּמָ ִקיַעת  ׁשְ ִעם  ָהאֹוֵיב,  ֵחיל  ֶאת  ָהְדפּו  ּבֹו 

ָלָרִקיַע, ָהֵאׁש  נֹוֶסֶקת  ְרָיה,  ַהּקִ חּוצֹות  ּבְ ְמדּורֹות 
ְהיּו ּיִ ׁשֶ רֹוִבים  ַהּקְ ים  ָהִאּיִ ְלׁשֹוְכֵני  ְוִסיָמן  אֹות 

ְלַהּכֹות. ְואֹוֵיב  ַצר  ּבְ ִעיָרם,  ֶאל  ְלַהְפִליג  ְנכֹוִנים 
ֶלָחָלל. ַרץ  ּפָ ַהב  ַהּלַ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ֵמרֹאׁשֹו  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
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215
ְיִחיִדי, ְוָעַמד  ָנה  ּפָ ַלֲחִפיר  ַהחֹוָמה  ִמן 

ָהאֹוֶהֶבת. ִאּמֹו  ִמְצַות  ּכְ א,  ּבָ לֹא  ָהָאָכִאים  ְקַהל  ּבִ
ָאָגה. ׁשְ ִהיא  ַאף  ִמיָעה  ִהׁשְ ְוָאֶתָנה  ְוָזַעק,  ָעַמד 
ָמָתם, ִנׁשְ ְרָחה  ּפָ ַחד  ּוִמּפַ רֹוָיאִנים  ַהּטְ י  ְרּכֵ ּבִ קּו  ּפָ
ֹוַפר  ִמּשׁ ָהעֹוָלה  ְתרּוָעה  ּכִ ַהּקֹול  ְצִליל  ָרַעם  י  ּכִ

220
ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ ָרזֹות.  ְפּ ִעיר  ַהּתֹוֵקף  ְוַאְכָזר  ם  ּדָ ְצֵמא  אֹוֵיב 

ְוַחד. ְוָגבֹוּהַ  נֹוֵקב  ָאָיקֹוס,  ל  ׁשֶ ֶנְכּדֹו  קֹול  ָעָלה 
ָאָיקֹוס ל  ׁשֶ ֶנְכּדֹו  קֹול  ֶאת  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְמעּו  ׁשָ ּוְלֵעת 

ְלָאחֹור ָהַרֲעָמה  ׁשֹוְפֵעי  ֵכיֶהם  ְוַרּמָ ם,  ִלּבָ ַרְך 
ָקרֹוב.  ּבְ ְרָענּות  ּפֻ א  ִנּבֵ ם  ִלּבָ י  ּכִ ם,  ִרְכּבָ ֶאת  ָהְפכּו 

225
ֶדת  ַהְמַרּצֶ ָהֵאׁש  ְלַמְרֵאה  ִנְדֲהמּו  ִבים  ָהַרּכָ
ָהָרם. ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ְלרֹאׁש  ֵמַעל  ַחת  ּוִמְתַלּקַ

ט. ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה  ַיד  ּבְ ְמבֶֹעֶרת  ָחְדָלה,  לֹא 
ָזַעק,  ָאִכיֶלס  ַהֲחִפיר  ֵמַעל  ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ

ו. ַיְחּדָ ם  ּגַ ִריָתם  ּבְ ֵני  ּבְ ִעם  ֻהּכּו  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ לֹוׁש  ְוׁשָ

230
ָנְפלּו ַהַחִיל  ֵני  ּבְ יַטב  ִמּמֵ ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

ָהָאָכִאים  ָוכֹה  ּכֹה  ּוֵבין  ֶרֶכב.  ּוְכֵלי  ֲחִניתֹות  ְסאֹון  ּבִ
ְטרֹוְקלֹוס.  ּפַ ֶאת  ִלְמׁשְֹך  ִהְצִליחּו  ִליִעים  ַהּקְ ִלְבַרד  ַחת  ִמּתַ

ִביבֹו ִמּסְ ְוֵרָעיו  ֲאלּוְנָקה,  ע  ַמּצַ ַעל  ּגּוָפתֹו  ָנְתנּו 
ָהַרְגַלִים, ַקל  ָאִכיֶלס  יֵניֶהם  ּבֵ ִלים,  ִמְתַאּבְ ָעְמדּו 

235
ָקר ַהּיָ ְיִדידֹו  ְלַמְרֵאה  ֵמֵעיָניו  זֹוֵלג  ַחם  ַמע  ּדֶ

ֲאלּוְנָקה,  ע  ַמּצַ ַעל  א  ִנּשָׂ ָהָאָרד,  חֹד  ּבְ ף  ּסָ ְמׁשֻ
ּוָבֶרֶכב סּוִסים  ּבְ ַלח  ׁשָ ָרב  ַהּקְ ֶאל  אֹותֹו  ֶבר  ַהּגֶ

ֵרֵעהּו.  ֶאת  ֲחָזָרה  ּבַ ל  ְלַקּבֵ ָזָכה  לֹא  ְואּוָלם 
ַהְמָמֵאן ֶהְליֹוס  ַעל  ָהֵעיַנִים  ִליַלת  ּכְ ֶהָרה  ה  ַעּתָ
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240
אֹוְקָינֹוס. ְתהֹום  ּבִ ִלְצלֹל  ָהָרִקיַע  רֹום  ִמּמְ ָתה  ִצּוְ
ָהָאָכִאים  ְוִגּבֹוֵרי  ם,  ּיָ ּבַ ֶהְליֹוס  ַקע  ׁשָ ְרחֹו  ּכָ ַעל 

ֶזה, ּבָ ֶזה  ָיסֹות  ַהּגְ ָעְרכּו  ׁשֶ ַבח  ְוַהּטֶ ָרב  ַהּקְ ִמן  ָחְדלּו 
ֵבד ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ִמן  ְסקּו  ּפָ ֶגד  ִמּנֶ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְוַגם 

ָהָרִצים, סּוֵסיֶהם  ֶאת  ָהְרָכִבים  ֵמעֹל  ירּו  ְוִהּתִ

245
סּו. ּנְ ִנְתּכַ ְלמֹוָעָצה  ַעְרִבית  ת  ּפַ ִיְסֲעדּו  ּוְבֶטֶרם 

ֶנְחְרדּו י  ּכִ ַיַען  ֶבת  ָלׁשֶ ִאיׁש  ֵהֵעז  לֹא  ָעְמדּו,  ַהּכֹל 
חֹוֵזר  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ֶאת  ָראּו  ׁשֶ יָון  ּכֵ ם,  ִלּבָ ּבְ

ַרב. ְזַמן  ה  ּנָ ִמּמֶ ֱעַדר  ּנֶ ׁשֶ ְלַאַחר  ָרב  ַהּקְ ִזיַרת  ֶאל 
ְנתֹואֹוס, ּפַ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ּפֹוִליָדַמס  ַהּדֹוְבִרים  ִראׁשֹון  ָהָיה 

250
ְוָאחֹור. ְלָפִנים  יט  ְלַהּבִ יִטיב  ַהּמֵ קּול  ׁשָ ַחִיל  ן  ּבֶ

ַלְיָלה, אֹותֹו  ְיִליֵדי  ֵניֶהם  ׁשְ ָהָיה,  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ֵרֵעהּו 
ֵעָצה. ּבְ ָעָליו  ָעִדיף  ַאְך  רַֹמח  ּבָ ּנּו  ִמּמֶ נֹוֵפל 
ּוָמדּוד: קּול  ׁשָ ר  ְוִדּבֵ ּנּוס  ַהּכִ ֵאי  ּבָ ֶאל  ָנה  ּפָ

ָנׁשּוב  נּו  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ֲעָצִתי  ְיִדיַדי,  ָבר,  ּדָ ּבַ בּו  "ִחׁשְ

255
יׁשֹור ּמִ ּבַ ְוִתְזַרח  קּום  ּתָ ֶאאֹוס  ֶטֶרם  ד,  ִמּיָ ָהִעיָרה 

ִמים ּיָ ּבַ ַהחֹוָמה  ִמן  ָרַחְקנּו  י  ּכִ ִפינֹות,  ַהּסְ ַצד  ּלְ ׁשֶ
ָאִכיֶלס.  ִעם  ָהֱאלִֹהי  ָאָגֶמְמנֹון  ִהְתקֹוֵטט  ֶהם  ּבָ

ָאָכִאים, ּבָ ֵחם  ְלִהּלָ ָהָיה  ַקל  ֵעת  אֹוָתּה  ָכל  ּבְ
ִפינֹוֵתיֶהם, ִמּסְ ַהְרֵחק  לֹא  ִליׁשֹן  י  ַמְחּתִ ׂשָ ֲאִני  ם  ּגַ

260
ׁשֹוִטים.  ַהּמְ ֳאִנּיֹות  ֶאת  ְמֵהָרה  ּבִ ִלְלּכֹד  ה  ְמַקּוֶ

ָהַרְגַלִים. ַקל  ָאִכיֶלס  ַחד  ּפַ ָעַלי  ָנַפל  ה  ַעּתָ ַאְך 
ֵאר ָ ִיּשׁ לֹא  ְוָלֶבַטח  ֶבר  ַהּגֶ רּוַח  ְוַעז  ים  ַאּלִ י  ּכִ

רֹוָיאִנים ְוַהּטְ ָהָאָכִאים  ה  ַעּתָ ּבֹו  יׁשֹור  ּמִ ּבַ אן  ּכָ
ָאֶרס, ל  ׁשֶ ַאּפֹו  ֲחרֹון  ֶאת  יֵניֶהם  ּבֵ ְוחֹוְלִקים  לֹוֲחִמים 
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265
ָלַקַחת. ְנׁשֹוֵתינּו  ְוֶאת  ִלְכּבֹׁש  ִאיְליֹון  ֶאת  ֵיֵצא  י  ּכִ

ָנׁשּוב. ָהִעיָרה  ן  ּכֵ ְוַעל  ִיְהֶיה,  ְך  ּכָ ִלי,  ַהֲאִמינּו 
ָהַרְגַלִים ַקל  ָאִכיֶלס  ֶאת  ָהֱאלִֹהי  ְיָלה  ַהּלַ ַרק 

ֲעַדִין אֹוָתנּו  ִיְמָצא  ִאם  ָמָחר  ַאְך  ְתקֹף,  ִמּלִ ָעַצר 
ְמחּו  ִיׂשְ יֵנינּו  ִמּבֵ ים  ַרּבִ ִיְתקֹף,  ַלח  ֶ ּוַבּשׁ אן,  ּכָ

270
ְוָלֶסֶגת. ם  ַנְפׁשָ ֶאת  ט  ְלַמּלֵ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ִאיְליֹון  ֶאל 

ִיְהיּו  ְלֶטֶרף  ים  ַרּבִ י  ּכִ ָלנּוס.  ְצִליַח  ּיַ ׁשֶ ִמי  זֹאת 
ַמְעָנה.  ׁשְ ּתִ ל  ּבַ ָאְזַני  זֹאת  ַאְך  ַמִים.  ָ ַהּשׁ ּוְלעֹוף  ָלִבים  ַלּכְ

ָבר, ַהּדָ ּכֹוֵאב  ׁשֶ ֲהַגם  ְדָבִרי,  ּכִ ִנְנַהג  נּו  ּלָ ּכֻ ִאם 
ַהחֹומֹות ֵני  ּפְ ְוַעל  ָהִעיר  ר  ִכּכַ ּבְ ַנֲעמֹד  ֵאיָתן 

275
ּתֹוֲאמֹות,  קֹורֹות  ּבְ מּוָגִפים  ָעִרים  ׁשְ ּומּול  צּורֹות  ַהּבְ
ְוָעֵלינּו. ָהִעיר  ַעל  ׁשֹוְמִרים  ֵאיָתן,  ִריַח  ּבְ ַעל  ְנעּוִלים 

ְוֵנֵצא ַהּטֹוב  ֵקנּו  ִנׁשְ ֶאת  ְוַנְחּגֹר  ָנקּום  ַחר  ׁשַ ִעם 
ִפינֹוָתיו ִמּסְ ִאם  לֹו  ֲאבֹוי  חֹוָמה.  ּבַ ָמרֹות  ְלִמׁשְ

צּוָרה. ַהּבְ ִעיר  ּבָ אֹוָתנּו  ְוִלְתקֹף  ָלבֹוא  הּוא  ָיֵעז 

280
ם  ְלִחּנָ ַמְדִהיר  ִיּסֹוג,  ִפינֹות  ַהּסְ ֶאל  ׁשֶ סֹופֹו 

ְרָיה. ַהּקִ ְלחֹומֹות  ִביב  ִמּסָ אר  ּוָ ַהּצַ י  ֲאֻרּכֵ סּוָסיו  ֶאת 
ִאיְליֹון ְוֶאת  ָלקּום,  ָעֵלינּו  ַנְפׁשֹו  ּבְ ַיְרִהיב  לֹא  ן  ּכֵ ׁשֶ

ִלְכָלִבים." ַמֲאָכל  ִיְהֶיה  קֶֹדם  עֹוד  י  ּכִ ְלָעָפר,  ים  ָלׂשִ
ָרָעה, ַעִין  ּבְ ּבֹו  יט  ִהּבִ קֹוָבעֹו,  ּבֹוֵהק  ֶהְקטֹור,  ֲאַזי 

285
ּפֹוִליָדַמס, י  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ַרע  "ָאֵכן  ָסח: 

ֶבת. ָלׁשֶ ּצּוֶריָה  ּבִ ּוֵבין  ָלׁשּוב  ָהִעיָרה  ַהְמַיֵעץ 
חֹומֹות? ּבַ יָבה  ַהְיׁשִ ִמן  נּו  ַנְפׁשֵ ָקָצה  לֹא  ְוִכי 

ִעיר  ּבְ מּוָתה  ַהּתְ ֵני  ּבְ חּו  ׂשָ ְלֵעת  ָעָברּו  ָיִמים  ּבְ
ְוָאָרד.  ָזָהב  ׁשֹוַפַעת  ֶקֶרת  ַעל  רּו  ּבְ ּדִ ִריָאמֹוס,  ּפְ
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290
ינּו, ּתֵ ּבָ ֶאת  ְדׁשּו  ּגָ ׁשֶ ָהאֹוָצרֹות  ְוֵאיָנם  לּו  ּכָ ה  ַעּתָ ַאְך 

יֹוֵתר ְוֵאיֶנּנּו  ר  ִנְמּכַ ְפִריְגָיה  ּלִ ׁשֶ ְנָין  ַהּקִ ְוַרב 
ָניו. ּפָ ֶאת  ִהְזִעיף  ֶזאּוס  ְלֵעת  ְלֶמאֹוְנָיה,  ם  ּגַ ְוָכמֹוהּו 

ִלי  ַמֲעִניק  ְך  ַהֲהַפְכּפַ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֵעת  ה,  ַעּתָ ַאְך 
אֹוְיֵבינּו ֶאת  ַלֲהדֹף  ְואֹון  ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ה  ִהּלָ ּתְ

295
ֵאּלּו. ֵמֵעין  עֹות  ַהּצָ ּבְ ֻאְמָלל,  ִסיל  ּכְ בֹוא,  ּתָ ַאל  ם,  ַלּיָ

ְלקֹוְלָך. ְמעּו  ִיׁשְ לֹא  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְך  ּכָ ם  ּגַ זֹאת.  ה  ַאְרׁשֶ לֹא 
ה  ְוַעּתָ ְדָבִרי  ּכִ ֲעׂשּו  ִתי,  ֻקּדָ ּפְ אּו  ַמּלְ ם  ְוַאּתֶ

ִביב, ִמּסָ ָמר  ׁשְ ַהּמִ ְמקֹומֹות  ּבִ ַסֲעדּו  ַעְרִבית  ת  ּפַ
ִמיָרה.  ְ ּשׁ ּבַ ְלֵהָרֵדם  ְלִאיׁש  ַאל  ְמקֹומֹו,  ּבִ ֶאָחד  ל  ּכָ

300
ְוִלְרכּוׁשֹו, ׁש  חֹוׁשֵ ְלהֹונֹו  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ין  ִמּבֵ ִמי  ְוִאם 

ּבּור, ַהּצִ ְלָצְרֵכי  ן  ִיּתֵ ּוְלַעּמֹו  ֶיֶאְסֶפּנּו 
ָהָאָכִאים.  ַיד  ּבְ ִיּפֹל  ְולֹא  ַיְרִחיב  נּו  ּבֵ ּלִ ׁשֶ ָעִדיף  י  ּכִ

ַוֲאַזי ַנְחּגֹר,  ֵקינּו  ְנׁשָ ֶאת  ָנקּום,  ַחר  ׁשַ ֶטֶרם  ם,  ֻמְקּדָ
ְוִנְמָהר.  ר  ַהּמַ ָאֶרס  ֶאת  ָנִקיץ  ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ין  ּבֵ

305
ִפינֹות ַהּסְ ין  ִמּבֵ ָהָרם  ָאִכיֶלס  י  ּכִ ָבר  ַהּדָ ֱאֶמת  ִאם 

ָאנּוס  לֹא  י  ּכִ ַיַען  ּגֹוָרלֹו  ִיְהֶיה  ַמר  ָעֵלינּו,  ָקם 
ְלֵהֶפְך, י  ּכִ ֵבד,  ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ֶאת  ֶאְנטֹׁש  לֹא  ָניו,  ִמּפָ

ִלי. אֹו  לֹו  ה,  ִהּלָ ַהּתְ ְלִמי  ְוֵנַדע  ב  ֶאְתַיּצֵ ֵאיָתן 
ַיֲהרֹג." ַההֹוֵרג  ְוֶאת  ֶאְנַיְליֹוס,  הּוא  ִנּיֹות  ּפְ ְנטּול 

310
קֹול. ּבְ ֶבר  ַלּגֶ ֵהִריעּו  ְטרֹוָיה  ּוְבֵני  ר,  ּבֵ ּדִ ֶהְקטֹור  ְך  ּכָ

ם. ְעּתָ ּדַ ֶאת  ִהְטִריָפה  ָאֶתָנה  ַלס  ּפָ ֵהן  י  ּכִ ֹוִטים,  ַהּשׁ
ְמֶהֶרת ַהּנִ ֲעָצתֹו  ַעל  ָמֲחאּו  ְלֶהְקטֹור  ף  ּכַ ן  ּכֵ ַעל 

בּוָנה. ַהּתְ ת  ַרּבַ ּפֹוִליָדַמס  ַלֲעַצת  ְממּו  ּדָ ֲאָבל 
ּוֵביְנַתִים קֹום,  ּמָ ּבַ ָסֲעדּו  ַעְרִבית  ת  ּפַ ֲאַזי 

Book ב ךרכל.indb   743 08/10/2015   14:04:47



איליאדה – כרך ב'
744

315
ָהָאָכִאים, ֵני  ּבְ ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ ּכּו  ּבִ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ מֹותֹו  ֶאת 

יַח ִהּנִ ֶלאּוס.  ּפֶ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ִקינֹוָתיו  ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ְוָעלּו 
ֵרָעיו, ּבְ ָקר  ַהּיָ ֲחֵזה  ַעל  ָבִרים  ַהּגְ קֹוְטלֹות  ָיָדיו  ֶאת 

ֹוֵפַע, ַהּשׁ ְזָקנֹו  ּבִ ֲאִרי  ּכַ אֹון.  ּכָ ּדִ ֶאְנַקת  ּבְ ּוָפַרץ 
ְוִנְמַלט ּגּוָריו  ֶאת  ָחַטף  ָבִאים  ַהּצְ ד  ּיַ ּצַ ׁשֶ יָון  ּכֵ

320
סֹוֵבב  יַע,  ְלַהּגִ ִאֵחר  ׁשֶ ַחל  ַ ַהּשׁ ַער,  ַהּיַ ִמּסֶֹבְך 

ד, ּיָ ַהּצַ בֹות  ִעּקְ ֶאת  ר  ְלַאּתֵ ׁש  ְמַבּקֵ ָהֲעָמִקים  ין  ּבֵ
ֵבד, ַהּכָ ַזֲעמֹו  ֶאת  ּבֹו  ּוְלַכּלֹות  אֹותֹו  ִלְלּכֹד 

יְרִמידֹוִנים: ַהּמִ ֶאל  ר  ּבֵ ּדִ ֶנֱאַנח,  ֵבדֹות  ּכְ ָאִכיֶלס  ְך  ּכָ
י ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ֵעת  יֹום  אֹותֹו  ָלִריק  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ י  ּכִ ִלי,  "אֹוָיה 

325
ֵביתֹו, ּבְ ָהָרם  ֶבר  ַהּגֶ ֶמנֹוְיְטיֹוס  ַעת  ּדַ ֶאת  ְלָהִפיס 

ה, ִהּלָ ּתְ ֲעטּור  נֹו  ּבְ ֶאת  יב  ָאׁשִ אֹוּפֹוס  ֶאל  י  ּכִ י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ
ָיָדיו. ּבְ ִמְלָחָמה  ַלל  ּוׁשְ ָעָפר  ַעד  ֲחֵרָבה  ִאיְליֹון  ׁשֶ ּכְ
ָאָדם,  ל  ׁשֶ ֶחְפצֹו  ל  ּכָ ַאַחר  א  ְמַמּלֵ לֹא  ֶזאּוס  ַאְך 
ְטרֹוָיה.  ּבִ ֵמנּו  ּדָ ֶאת  ּפְֹך  ִלׁשְ ה  ִחּלָ ּתְ ָעֵלינּו  ַזר  ּגָ י  ּכִ

330
ָאִבי,  ֶלאּוס  ּוּפֶ יִתי,  ּבֵ ֶאל  ָאׁשּוב  לֹא  ְלעֹוָלם 
ֵביתֹו. ּבְ ל  ְיַקּבֵ לֹא  ׁשּוב  ַני  ּפָ ֶאת  ֵקן  ַהּזָ ב  ָהַרּכָ

ֵלִני. ְיַקּבְ ֶהָעָפר  אן  ּכָ ַרק  י,  ִאּמִ ִטיס  ּתֶ ְולֹא  הּוא  לֹא 
ֶקֶבר,  ֶאל  ַאֲחֶריָך  א  ַהּבָ ֲאִני,  ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ אֹוְתָך,  ַאְך 

ָיִדי ּבְ ַלח  ֶ ַהּשׁ ֶטֶרם  ּבְ ּגּוְפָך  ָאֶרץ  ּבָ ֶאְטמֹן  לֹא 

335
ֶפׁש, ַהּנֶ ַרם  ִחים  ַטּבָ ַרב  ֶהְקטֹור,  רֹאׁש  ֶאת  ֶאְכרֹת  ּובֹו 

ֵריַסר  ּתְ ל  ׁשֶ ַמם  ּדָ ֶאת  יז  ַאּקִ ֲעֶלה  ּתַ ֵאׁש  ּבָ ּוְבֶטֶרם 
ְקָרב.  ֵדה  ׂשְ ּבִ מֹוְתָך  ַעל  ָנָקם  ְטרֹוָיה,  ֵני  ִמּבְ ֲאִציִלים 

ְטרֹוָיה ּוְבנֹות  ֵרִעי,  נּוַח,  ּתָ ְסִפינֹוַתי  ֲחִזית  ּבַ ָאז  ַעד 
ָוַלְיָלה יֹום  ָהַאְבֵנט,  ְנאֹות  ְרָדִנים  ַהּדַ ְוַעְלמֹות 
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340
אֹוָתן ֵנינּו  ׁשְ יָנה.  ְוִתְבּכֶ מֹוְתָך  ַעל  ִקיָנה  אָנה  ּשֶׂ ּתִ

ָלל  ׁשָ ַפְסנּו  ּתָ רֹוַע  ַהּזְ ּוְבכַֹח  ָארְֹך  רַֹמח  ּבְ
ְנָכִסים." יֵרי  ַעּתִ נֹות  ּכָ ִמׁשְ ָיֵדינּו  ּבְ ָנְפלּו  ֵעת  ָעָבר,  ּבֶ

יו ֲאָנׁשָ ַעל  ה  ְוִצּוָ ר,  ּבֵ ּדִ ָהֱאלִֹהי  ָאִכיֶלס  ְך  ּכָ
טֹף ִלׁשְ ְמָנת  ַעל  ָהֵאׁש  ַעל  ּפֹת  ִלׁשְ ֶרת  ֶנְאּדֶ ְקֵדָרה 

345
רּוׁש. ַהּקָ ם  ַהּדָ ְתֵמי  ּכִ ֶאת  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ ִמּגּופֹו  ְמֵהָרה  ּבִ

ַהּמֹוֵקד,  ֵאׁש  ַעל  ּוְנָתנּוָה  ָהַרֲחָצה  ְקֵדַרת  ֶאת  ָנְטלּו 
דּוָרה.  ַלּמְ ֵעִצים  ְוהֹוִסיפּו  תֹוָכּה  ּבְ ָיְצקּו  ַמִים 

ד, ּכַ ּבַ ִים  ַהּמַ חֹם  ְוָעָלה  ְלֶהֶבת  ַ ַהּשׁ ּוַאת  ַמּשׂ ֲעָרה  ּבָ
ָרְתחּו, ִים  ַהּמַ ת  חֹׁשֶ ַהּנְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ר  ְוַכֲאׁשֶ

350
חּוהּו,  ְמׁשָ ַזִית  ֶמן  ּוְבׁשֶ ֶגר  ַהּפֶ ֶאת  ֵהיֵטב  ָרֲחצּו 

יחּו ְוִהּנִ ְפָצָעיו  ּבִ ָנְתנּו  ִנים  ׁשָ ע  ׁשַ ּתֵ ן  ּבֶ צִֹרי 
רֹאׁש ַעד  ּוֵמֶרֶגל  ֶגר,  ַהּפֶ ֶאת  ֲאלּוְנָקה  ע  ַמּצַ ַעל 

ְוָעִדין. ָצחֹור  ק,  ּדַ ֵמָאִריג  ַתְכִריִכים  ּבְ ּסּוהּו  ּכִ
ָהַרְגַלִים, ַקל  ָאִכיֶלס  ֶאל  יְרִמידֹוִנים  ַהּמִ אּו  ּבָ ֲאַזי 

355
ַחר. ַ ַהּשׁ אֹור  ַעד  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶאת  ידּו  ְוִהְסּפִ ְסִביבֹו  ֶנֶאְספּו 

ְוָהַרְעָיה: ָהָאחֹות  ר,  ּבֵ ּדִ ֶהָרה  ֶאל  ְוֶזאּוס 
עֹוַרְרּתְ ׁשֶ ִנְרֶאה  ָהֵעיַנִים,  ִליַלת  ּכְ י  ִבְרּתִ ּגְ ֶהָרה,  "ּוְבֵכן, 

ָבר, ַהּדָ ְך  ּכָ ְוִאם  ִלְפעֹל,  ָהַרְגַלִים  ַקל  ָאִכיֶלס  ֶאת 
ֵהם." ְטֵנְך  ּבִ ִרי  ּפְ ָער  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי  ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ י  ּכִ ּדֹוֶמה 

360
ָהֵעיַנִים: ִליַלת  ּכְ ָהֵאָלה  ְך,  ּכָ ַעל  ֶהָרה  לֹו  יָבה  ֵהׁשִ

, ָאַמְרּתָ ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ָהָיה  ֶמה  ָהָאִציל,  י  ִאיׁשִ ְקרֹונֹוס  ן  "ּבֶ
ָלַאֵחר חֹוָבתֹו  א  ְלַמּלֵ ׁש  ְיַבּקֵ מּוָתה  ַהּתְ ן  ּבֶ ם  ּגַ ֵהן 

ַאְלָמֶות. ֵני  ּבְ ָחְכַמת  ּבְ ֵנַחן  ְולֹא  הּוא  ָאָדם  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף 
ֵאלֹות ּבָ ָהָרָמה  ִהְנִני  ֲאִני,  טֹוֶעֶנת  ְך  ּכָ עֹוִדי,  ּבְ
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365
ָך, ּתְ ִאׁשְ ַמֲעַמד  ּוִבְזכּות  כֹוָרה  ַהּבְ ֱהיֹוִתי  ְזכּות  ּבִ ם  ּגַ

ם,  ּלָ ּכֻ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ַעל  ל  ַהּמֹוׁשֵ ָאדֹון  ֵהן  ה  ְוַאּתָ
רֹוָיאִנים? ַהּטְ י  ַנְפׁשִ נּוֵאי  ׂשְ ּבִ ר  ֶאְתַעּמֵ לֹא  ֶזה  ְוֵכיַצד 

יֵניֶהם, ּבֵ ָבִרים  ּדְ ַנִים  ְ ַהּשׁ ַמְחִליִפים  עֹוד  ּבְ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
יָעה. ִהּגִ ֶהַפְיְסטֹוס  ל  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ֶאל  ָהַרְגַלִים  סּוַפת  ּכְ ִטיס  ּתֶ

 370
ַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ י  ּתֵ ּבָ ין  ּבֵ ֶהָהדּור  כֹוָכב,  ּכְ ב  ִנּצַ ֶנַצח,  ן  ּכַ ִמׁשְ

ַרְגלֹו. ֶאת  ַהּגֹוֵרר  ָהֵאל  ל  ׁשֶ ָיָדיו  מֹו  ּבְ נּוי  ּבָ ת  ְנחֹׁשֶ ּבִ
ַמּפּוָחיו, י  ְלִצּדֵ ָטרּוד  יַע,  ַמּזִ ִטיס  ּתֶ אֹותֹו  ָמְצָאה 
ַלֲעמֹד ּנֹוֲעדּו  ׁשֶ חֹות  ַקּלָ ִרים  ֶעׂשְ ִיּצּור  ַעל  ָעֵמל 
ּוְלִתְפֶאֶרת. ְלהֹוד  נּוי  ַהּבָ אּוָלם  ּבָ ירֹות  ַהּקִ י  ְלִצּדֵ

375
ְמָנת ַעל  ִהְתִקין  ָהב  ִמּזָ ים  ּלִ ְלּגַ ּגַ ַחת  ַקּלַ ל  ּכָ ְבִסיס  ּבִ

ָהַאְלָמֶות ֵני  ּבְ ֶאל  ָינּועּו  ַעְצָמן  ִמּכַֹח  ֵאּלּו  ׁשֶ
ַעְצָמן. ִמּכַֹח  ֵאָליו  ְוָיׁשּובּו  ִכּנּוס  ּבְ ים  ֻסּבִ ַהּמְ

דֹות, ַהּיָ עֹוד  ַרק  ָחְסרּו  ם,  ְוִסּיֵ ְמַעט  ּכִ ֶלא,  ּפֶ ָאֵכן 
ִלְמקֹוָמן.  ְוִסְמֵרר  ר  ִחּבֵ ה,  ַעּתָ ֶזה  ל  ֵ ִחּשׁ אֹוָתן 

380
ֶכת,  ּתֶ ַהּמַ י  ָחָרׁשֵ ן  ֻאּמַ ָעֵמל  ֶבת  ַמְחׁשֶ ְמֶלאֶכת  ּבִ עֹוד 
ֵאָליו, ָהַרְגַלִים  סּוַפת  ּכְ ָהַאְלָמֶות  ת  ּבַ ִטיס  ּתֶ ָקְרָבה 

ַהּזֹוֵהר, ִעיף  ַהּצָ ִביַרת  ּגְ ּה,  ּבָ ה  ְגׁשָ ּפָ ָכִריס  בֹוָאּה  ּבְ
ַהּנֹוָדע. ר  ַהִחּגֵ ַרְעַית  ְרֶאה,  ַהּמַ ְיַפת  ָהֵאָלה 

ֵלאמֹר: ָרה  ְוִדּבְ ָמּה  ׁשְ ּבִ ָלּה  ָקְרָאה  ָיָדּה,  ֶאת  ָנְטָלה  זֹו 

385
ֵאֵלינּו? את  ּבָ ה,  ּלָ ַהּקַ ִליָמה  ַהּגְ ִביַרת  ּגְ ִטיס  ּתֶ ֶזה,  "ַמּדּוַע 

ֵביֵתנּו. ּבְ ְרּתְ  ּקַ ּבִ לֹא  ּכֹה  ַעד  ַאְך   , ַאּתְ ַוֲאהּוָבה  ֶדת  ִנְכּבֶ
אּות." ּיָ ּכַ אֹוָתְך  ְלָאֵרַח  ְוֶאְדַאג  י  ִעּמִ ּבֹוִאי  ַאְך 
ָהַאְלָמֶות ְבנֹות  ּבִ ַהּזֹוֶהֶרת  ָהֵאָלה  ְוֶאת  ָאְמָרה 

ְמפָֹאר ב,  חֹוׁשֵ ה  ַמֲעׂשֵ ס  ּכֵ ַעל  יָבה  ְוהֹוׁשִ הֹוִליָכה 

Book ב ךרכל.indb   746 08/10/2015   14:04:47



747
ספר י״ח

390
ָלַרְגַלִים.  ֲהדֹום  יו  ְוַתְחּתָ ָרקּוַע,  ֶסף  ּכֶ ַמְסְמרֹות  ּבְ
ָכִריס: ָקְרָאה  ַהּנֹוָדע  ֶכת  ּתֶ ַהּמַ ָחַרׁש  ְלֶהַפְיְסטֹוס 

ת." ׁשֶ ְמַבּקֶ ֶעְזָרְתָך  ֶאת  ִטיס  ּתֶ ֶהַפְיְסטֹוס,  ה,  ֵהּנָ ׁש  "ּגַ
יב: ְוֵהׁשִ ֵאיָתן,  ַלח  ׁשֶ ּול  ִחּשׁ ּבְ ַהּנֹוָדע  ח  ּפָ ַהּנַ ַמע  ׁשָ

יֵתנּו. ּבֵ ֶאל  ָאה  ּבָ ֶדת  ְוִנְכּבֶ ֶנֱאֶצֶלת  ֵאָלה  "ָאֵכן 

395
ַעל, ִמּמַ י  ָנַפְלּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָעָבר  ּבֶ אֹוִתי  יָלה  ִהּצִ זֹו 

ֵטר.  ְלִהּפָ י  ּנִ ִמּמֶ ַעת  ְרׁשַ ַהּמִ י  ִאּמִ ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ֵעת 
ּגֹוָרִלי ָהָיה  ָוַמר  ַרע  ֵמֶרֶחם.  י  ֵהַגְחּתִ ָנֶכה  י  ּכִ

ְוֶהְחִזיקּו, אֹוִתי  ְפסּו  ּתָ ְוֶתִטיס  ֵאיִרינֹוֶמה  לּוֵלא 
ּוְמלֹוָאּה. ֵבל  ּתֵ יף  ּקִ ַהּמַ אֹוְקָינֹוס  ת  ּבַ ֵאיִרינֹוֶמה 

400
יר, ְלַמְכּבִ ָבִרים  ּדְ צֹוֵרף  ֶאְצָלן,  י  ָעַמְלּתִ ִנים  ׁשָ ע  ׁשַ ּתֵ

ַמְחרֹוזֹות,  ְסָפִלים,  ֲחָבִקים,  ְלָאחֹור,  סֹות  ִנְרּכָ ִסּכֹות 
ַצח ַהּנֶ אֹוְקָינֹוס  ּוְסִביֵבנּו  ְמָעָרה,  ְתהֹום  ּבִ זֹאת  ל  ּכָ

ָהַאְלָמֶות ֵני  ּבְ ּוְבֶקֶרב  ּוֵמיָמיו.  ִקְצּפֹו  ּבְ ְמַלֵחׁש 
ָעֵלינּו  יֹוֵדַע  לֹא  ָבר  ּדָ ְוֵאל  ִאיׁש  מּוָתה  ַהּתְ ּוְבֵני 

405
ילּוִני. ִהּצִ י  ּכִ ַיַען  ָיְדעּו,  ֵהן  ְוֶתִטיס.  ֵאיִרינֹוֶמה  זּוַלת 

אּוַכל  ׁשֶ ָכל  ּכְ ה  ֶאֱעׂשֶ ָאה,  ּבָ זֹו  יֵתנּו  ּבֵ ֶאל  ה  ְוַעּתָ
ָער. ַהּשֵׂ ָנאַות  ְלֶתִטיס  י  ַחּיַ ַעל  ם  ּלֵ ְלׁשַ ְמָנת  ַעל 

טּוב, ל  ִמּכָ ָלּה  י  יׁשִ ְוַהּגִ ִביָרה  ַהּגְ ֵני  ּפְ ֶאת  ֵאפֹוא  ִלי  ַקּבְ
ָלאָכה." ַהּמְ ֵלי  ּכְ ְוֶאת  ָאִסיר  ּפּוִחים  ַהּמַ ֶאת  ַוֲאִני 

 410
ֵהִסיר.  ּפּוַח  ַהּמַ ֶאת  ן  ּדָ ַהּסַ ן  ּוִמּכַ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

מּוקֹות. ַהּצְ ַרְגָליו  ֵהיֵטב  אּוהּו  ְנׂשָ ַאְך  ָאְמָנם,  צֹוֵלַע 
ְוָאַסף ָהֵאׁש,  ִמן  ַהְרֵחק  יַח  ִהּנִ ּפּוַח  ַהּמַ ֶאת 

ֶסף.  ִמּכֶ מּוֶצֶקת  ֵתָבה  ּבְ ְוָנַתן  ָלאָכה  ַהּמְ ֵלי  ּכְ ֶאת 
אּות, ּיָ ּכַ ב  ִנּגֵ ְספֹוג  ּבִ ּוִמְצחֹו  ָיָדיו  ּפֹות  ּכַ ֶאת 
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415
ַהּמּוָצק, ָעְרּפֹו  ֶאת  ְוֵהן  ָער  ַהּשֵׂ יר  ַעּתִ ָחֵזהּו  ֶאת 
ֶלת. ַהּדֶ ֶאל  ּוָפָנה  ָעֶבה  מֹוט  ְוָנַטל  ָחַבׁש,  ִליָמה  ּגְ

ַאְמהֹוָתיו,  ֶלְכּתֹו  ּבְ ָיד  לֹו  יטּו  הֹוׁשִ ַאְך  ָאְמָנם,  צֹוֵלַע 
מּוָתה, ּתְ נֹות  ּבְ ְצִעירֹות  ים  ָנׁשִ ל  ׁשֶ ְדמּוָתן  ּבִ ֲעׂשּויֹות,  ָזָהב 

ְרהּוָטה, ֱאנֹוׁש  ַפת  ׂשְ ּוְבִפיֶהן  ן  ִלּבָ ּבְ טֹוב  ֶכל  ׂשֵ

420
ְלַהְתִקין. ָבִרים  ּדְ יַצד  ּכֵ ֵהן  ָלְמדּו  ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּוִמּבְ

ס ַהּכֵ ֶאל  ִלְקרֹב  ח,  ּפָ ַלּנַ ֶעְזָרָתן  ְמִחיׁשֹות  ַקּלֹות,  ָנעּו 
ֶהַפְיְסטֹוס,  ֵאֶליָה  ׁש  ִנּגַ ה.  ֵהֵסּבָ ִטיס  ּתֶ ּבֹו  ַהּזֹוֵהר 
ר: ּבֵ ּדִ ֵאֶליָה  ְוָכְך  ָמּה  ׁשְ ּבִ ָלּה  ָקָרא  ָיָדּה,  ֶאת  ָנַטל 

ֵאֵלינּו? אָת  ּבָ ה,  ּלָ ַהּקַ ִליָמה  ַהּגְ ִביַרת  ּגְ ִטיס,  ּתֶ ֶזה,  "ַמּדּוַע 

425
ֵביֵתנּו. ּבְ ְרּתְ  ּקַ ּבִ לֹא  ּכֹה  ַעד  ַאְך   , ַאּתְ ַוֲאהּוָבה  ֶדת  ִנְכּבֶ

ְרֵתְך. ְלׁשָ ָנכֹון  י  ִלּבִ י  ּכִ יִדי,  ַהּגִ ִלי  ְך  ִלּבֵ ִעם  ׁשֶ ֶאת 
ּנּו." ֶאֱעׂשֶ כִֹחי,  ּבְ ְוהּוא  ַלֲעׂשֹות  ר  ֶאְפׁשָ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ

ֵלאמֹר: יָבה  ֵהׁשִ ָבָריו  ּדְ ַעל  ּדֹוְמעֹות,  ֵעיֶניָה  ִטיס,  ּתֶ ֲאַזי 
ָהאֹוִליְמּפּוס ֵאלֹות  ֶקֶרב  ּבְ עֹוד  ֲהֵיׁש  ֶהַפְיְסטֹוס,  "הֹו, 

430
ּה ִלּבָ ּבְ ַרב  ּכֹה  ֵסֶבל  יֹוַדַעת  מֹוִני  ּכָ ׁשֶ ַאַחת  ם  ּגַ

ְקרֹונֹוס?  ן  ּבֶ ֶזאּוס  י  רֹאׁשִ ַעל  הֹוִריד  ׁשֶ ְרָענּות  ּפֻ אֹוָתּה  ּכְ
מּוָתה, ּתְ ן  ּבֶ יֵדי  ּבִ ָנַתן  אֹוִתי  ַרק  ם  ַהּיָ נֹות  ּבְ ל  ּכָ ין  ִמּבֵ

ָאָיקֹוס, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶלאּוס  ּפֶ הּוא  אִתי,  ִנּשֵׂ ְלֶגֶבר  ְרִחי  ּכָ ַעל 
ֵרַע ּתָ ִמׂשְ ֶפׁש,  ּוַבּנֶ ב  ּלֵ ּבַ בּור  ׁשָ יָבה,  ׂשֵ ִאיׁש  ה  ַעּתָ

435
ה. ֲחָדׁשָ ְרָענּות  ּפֻ ִנֲחָתה  ְוָעַלי  ַאְרמֹונֹו.  ּבְ

י, ְחּתִ ְוִטּפַ ֲאִני  י  ְלּתִ ּדַ ּגִ ר  ֲאׁשֶ ֵננּו  ּבְ ֵלַדת  ֵמָאז  י  ּכִ
ַחִיל.  ְבֵני  ּבִ ָהִראׁשֹון  ְלעֹוָלם  ּוָפַרח,  ַדל  ּגָ חֶֹטר  ּכְ

י. ְלּתִ ְוִגּדַ אֹותֹו  י  ְחּתִ ִטּפַ ן  ְסּתָ ַהּבֻ ֵאר  ּפְ ִאיָלן,  ּכְ
ֶרת  ַהּקֶ ִאיְליֹון  ֶאל  אֹותֹו  י  ַלְחּתִ ׁשָ ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ּבִ
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440
ֶאְרֶאּנּו  לֹא  ְלעֹוָלם  ׁשּוב  ַאְך  רֹוָיאִנים,  ּטְ ּבַ ֵחם  ְלִהּלָ

ֶלאּוס. ּפֶ ית  ּבֵ יתֹו,  ּבֵ ֶאל  ב  ְוׁשָ מֹוַלְדּתֹו  ֶאל  חֹוֵזר 
ה, ַהַחּמָ ַקְרֵני  ּבְ יט  ַמּבִ ַחי,  אֹותֹו  רֹוָאה  י  עֹוֶדּנִ ה  ַעּתָ

ְלֵעֶזר. לֹו  ִלְהיֹות  אּוַכל  לֹא  ַוֲאִני  ִלּבֹו,  ֶאל  ֶנֱעָצב 
לֹו ָמְסרּו  ה  ִהּלָ ּתְ ת  ַמּתַ ָאָכִאים  ׁשֶ ֲעָרה  ַהּנַ ֶאת 

445
ָאִכיֶלס. ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ ָחַטף  רֹוַע  ַהּזְ כַֹח  ּבְ ָאָגֶמְמנֹון 

יְנַתִים  ּבֵ ְטרֹוָיה  ּוְבֵני  ָהַעְלָמה,  ָאְבַדן  ַעל  ִני  ּבְ ֵלב  ֶנֱעַצב 
ָהעֹוְגנֹות,  ִפינֹות  ַהּסְ ֶאל  ָהְדפּו  ָהָאָכִאים  ֶאת 

ָהַאְרִגיִבים  ִזְקֵני  ָאז  ְבִני  ּבִ ִביב.  ִמּסָ ֲעֵליֶהן  סֹוְגִרים 
ָיָדיו. ּבְ ָלֵתת  ְמפֶֹאֶרת  ת  ַמּתָ ְוִהְבִטיחּו  ִהְפִצירּו 

450
ָרב.  ּקְ ּבַ ֶות  ַהּמָ ֶאת  ֵמֶהם  ִלְמנַֹע  ֵמֵאן  י  ּכִ ֵסֵרב,  ִני  ּבְ

ּוְבָידֹו ַלח,  ׁשָ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶאת  ְלָחָמה  ַהּמִ ֶאל  זֹאת  ִעם 
ִעּמֹו. ַחִיל  ֵני  ּבְ ְוֵגיסֹות  ֶהָהדּור  קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ָמַסר 

ָחַדל, לֹא  ָרב  ַהּקְ ֶעֶרב  ַעד  ִמּבֶֹקר  ְסָקאָיה  ֲעֵרי  ׁשַ ּבְ
ָאּפֹולֹו  פֹוְיּבֹוס  לּוֵלא  ים  ּכֹוְבׁשִ ָהִעיר  ֶאת  ָהיּו  ָלֶבַטח 

 455
ַהֲחִזית,  ׁשּורֹות  ּבְ ַהּלֹוֵחם  ֶמנֹוְיְטיֹוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאת  ָקַטל 

ָהָרם. ֶהְקטֹור  רֹאׁש  ֶאת  ֶהֱעִטיר  ַח  ַהְמַנּצֵ ת  ּוְבִהּלַ
ְותֹוִאיל ְרֶצה  ּתִ ִאם  ֶאְכַרע  ְלַרְגֶליָך  ן  ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ

ְלַהְתִקין, ה  ְוַקְסּדָ ָמֵגן  פּוִרים  ַהּסְ ָיָמיו  ּבְ ִלְבִני 
ְרסֹל, ַלּקַ ִנְצָמדֹות  ַאְבָזם  ּבְ  – ְלׁשֹוָקיו  ָנאֹות  ּוִמְצחֹות 

460
ִמיֵדי ֵרֵעהּו  מֹות  ּבְ לֹו  ָאְבדּו  ה  ֵאּלֶ י  ּכִ ְרָיה,  ְוׁשִ

ׁש." ּלֵ ִמְתּפַ ָעָפר  ּבֶ ִני  ּבְ בּור  ׁשָ ֵלב  ּבְ ה  ַעּתָ רֹוָיאִנים.  ַהּטְ
יב: ְוֵהׁשִ ַמע  ׁשָ ק  ֶנׁשֶ ֵלי  ּכְ ּול  ִחּשׁ ּבְ ַהּנֹוָדע  ח  ּפָ ַהּנַ

ָבר,  ַהּדָ אֹוָתְך  ַיְטִריד  ַאל  ְך,  ּבֵ ִמּלִ מֹוָרא  "ָהִסיִרי 
ַהּגֹוָרל  ֵזַרת  ּגְ בֹוא  ּבְ ֵאַדע  ׁשֶ ה  ְמַקּוֶ ַוֲאִני 
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465
ָניו ִמּפָ ּוְלַהְצִניעֹו  ֶות  ַהּמָ ִמן  ָעָליו  ְלגֹוֵנן 

ל  ַחּיָ ל  ּכָ ר  ֲאׁשֶ ְלִתְפֶאֶרת  ִמְלָחָמה  ִצּיּוד  ּבְ
ֵעיָניו." ּבֹו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ְלַאַחר  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ֵיַדע  לֹא 
ְוָהַלְך, ם  ָ ִמּשׁ ָקם  ֲאַזי  ַמּפּוָחיו  ְוֶאל  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ַלֲעמֹל. ֲעֵליֶהם  ה  ְוִצּוָ ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ָנַתן  ֵאׁש  כּור  ּבְ

)פרט(. אתונאי  מגש  אכילס.  של  המלחמה  ציוד  על  במלאכתו  הַפיסטוס 
לפנה"ס.  החמישית  המאה  ראשית 
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470
ן, ְבׁשָ ּכִ ּבַ ר,  ִמְסּפָ ּבְ ִרים  ֶעׂשְ ּפּוִחים,  ַהּמַ ל  ּכָ בּו  ְוָנׁשְ

ֶלָהבֹות.  ּבְ ָאה  ּשְׂ ּנִ ׁשֶ ֵאׁש  ּבָ ה  ַרּבָ ֵהִפיחּו  ְורּוַח 
ְלָמקֹום,  קֹום  ִמּמָ ִמְתרֹוֵצץ  ַעְצמֹו  וֶהַפְיְסטֹוס 

ְוצֹוַלַחת. עֹוָלה  ָלאָכה  ַהּמְ ַע,  ִמְתַיּגֵ ַמּפּוָחיו  ין  ּבֵ
ּה, ִעּמָ ַרְך  ּוְבִדיל  ָהֵאׁש  ַעל  ָנַתן  מּוֶצֶקת  ת  ְנחֹׁשֶ

475
ּנֹו ּכַ ַעל  ְוֶהֱעִמיד  ְוֶכֶסף,  ֵעֶרְך  ְיַקר  ְוָזָהב 

ָהַאַחת  ָידֹו  ּבְ ְוָנַטל  יר,  ּבִ ַהּכַ ן  ּדָ ַהּסַ ֶאת 
ֶמְלָקַחִים. ה  ִנּיָ ְ ּוַבּשׁ ֵבד  ַהּכָ ַהּקּוְרָנס  ֶאת 

ְוָכֵבד, ִמּדֹות  ַרב  ָמֵגן  ל  ֵ ְוִחּשׁ ן  ִלּבֵ ה  ִחּלָ ּתְ
ֲעָטרֹות לֹוׁש  ׁשָ ּבְ ף  ֻמּקָ ְפֶאֶרת  ּתִ ַרב  ב  חֹוׁשֵ ה  ַמֲעׂשֵ

480
ֵגן.  ַהּמָ יַאת  ִלְנׂשִ ִהְתִקין  ֶסף  ִמּכֶ ְוֶתִלי  זֹוֲהרֹות 
ֲעֵליֶהם  ָניו,  ּפָ ֶאת  ק  ִחּלֵ ָטִחים  ִמׁשְ ה  ָ ְוַלֲחִמּשׁ

ן.  ָהֻאּמָ מּונֹות  ּתְ ל  ֵ ְוִחּשׁ ֶבת  ַמְחׁשֶ ְמֶלאֶכת  ּבִ ַע  ִרּקֵ
ַעל, ִמּמַ ַמִים  ָ ַהּשׁ ְוֶאת  ם  ַהּיָ ֶאת  ֵאר,  ּתֵ ָהָאֶרץ  ֶאת 
ְמלֹואֹו  ּבִ ֵרַח  ַהּיָ ְוֶאת  ִנְלֶאה  י  ְלּתִ ַהּבִ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֶאת 

485
רֹום. ֵמי  ׁשְ ּבִ זּוִרים  ַהּפְ ָהָרִקיַע  לֹות  ַמּזָ ל  ּכָ ְוֶאת 

ָהאֹון,  ַרב  ִסיל  ַהּכְ ְוֶאת  אדֹות  ַהִהּיָ יָמה,  ַהּכִ ּכֹוְכֵבי  ֶאת 
ָהַאֵחר, ָמּה  ׁשְ ּבִ דֹוָלה  ַהּגְ ָהֲעָגָלה  אֹו  ה  ּבָ ַהּדֻ

ַעד, ֲעֵדי  ִסיל  ּכְ ּבַ ֶטת  ּוַמּבֶ ִציָרּה  ְסִביב  ִדיר  ּתָ ָבה  ַהּסָ
ְצלֹל.  ּתִ לֹא  ְלעֹוָלם  ִהיא  ַרק  ָהאֹוְקָינֹוס  ּוִבְמצּולֹות 

490
ְלִתְפֶאֶרת. מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ָעֵרי  ַע,  ְוִרּקֵ הֹוִסיף  ָעִרים  י  ּתֵ ׁשְ

לּולֹות. ּכְ ְוֶטֶקס  ֲחִגיָגה  ֵאר  ּתֵ ִים  ּתַ ְ ַהּשׁ ִמן  ַאַחת  ּבְ
ְלאֹוָרן ָהִעיר  ְרחֹובֹות  ּבִ יָתן  ִמּבֵ ּלֹות  ַהּכַ ָצֲעדּו 

ּוִאין, ִנּשׂ ִמְזמֹוֵרי  ְוִלְצִליל  יִדים  ַלּפִ ַלֲהבֹות  ל  ׁשֶ
ִביב.  ִמּסָ ִלים  ַמְעּגָ ּבְ חֹוְללּו  ְצִעיִרים  ּוְגָבִרים 

Book ב ךרכל.indb   751 08/10/2015   14:04:49



איליאדה – כרך ב'
752

495
ְרָיה ַהּקִ ּוְנׁשֹות  ִמיעּו,  ִהׁשְ ֶבל  ְוַהּנֵ ֶהָחִליל  ְנִעימֹות 

ִנְפָעמֹות.  ְוִהְתּבֹוְננּו  ים  ּתִ ַהּבָ ְכִניסֹות  ּבִ ָעְמדּו 
ָבִרים ּגְ ֵני  ׁשְ ְלַמְרֵאה  ַרב  ַעם  ֶנֱאַסף  ּוק  ַהּשׁ ר  ִכּכַ ּבְ

ם. ּלֵ ְלׁשַ ֵיׁש  ֶרַצח  ַעל  ׁשֶ מים  ַהּדָ ְמִחיר  ַעל  ָהָרִבים 
ִחיר ַהּמְ ְמלֹוא  ֶאת  ׁשֶ ַעם  ֳקָבל  ָטַען  ַנִים  ְ ַהּשׁ ִמן  ֶאָחד 

.)Quincy( קווינסי  דה  קואטרמר  של  בספרו  איור  אכילס.  מגן 
.Le Jupiter Olympien ou l'Art de la Sculpture Antique )1814(
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500
ל. ִקּבֵ לֹא  ָבר  ּדָ ׁשֶ ָאַמר  ָהַאֵחר  ְדָרׁש.  ּנִ ּכַ ם  ּלֵ ׁשִ
ָבר. ּדָ ּבַ ַיְחִליט  ְוֶזה  נּו,  ּפָ ַנִים  ְ ַהּשׁ ָאז  ּבֹוֵרר  ֶאל 

ַאֵחר. ּבָ ּוִמי  ֶזה  ּבְ ִמי  ְדָבָריו,  ּבִ ָהָעם  ד  ְוִצּדֵ
ּבּור ַהּצִ ִזְקֵני  ְוֵהֵסּבּו  ֶדר,  ַהּסֵ ַעל  ִרים  ְלּדָ ּבַ ְמרּו  ׁשָ
ׁש, ַהְמֻלּטָ ַסְלעֹו  ַעל  ֶאָחד  ל  ּכָ ט,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ַמְעּגַ ּבְ

505
ַנִים ְ ְוַהּשׁ ר,  ְלּדָ ַהּבַ ְרִביט  ׁשַ ינֹו  ּדִ ֶאת  ַהּגֹוֵזר  יֵדי  ּבִ

ִנּמּוָקיו. ְוִעּמֹו  ֶאָחד  ל  ּכָ ִני  ֵ ַלּשׁ ֵמֶאָחד  ָרִצים 
ָהָאֶרץ, ַעל  ִלְפֵניֶהם  ִחים  ֻמּנָ ָזָהב  ָטֶלְנִטים  ֵני  ּוׁשְ

ינֹו. ּדִ ַיְכִריַע  ֶצֶדק  ּבְ ׁשֶ ֹוֵפט,  ַהּשׁ ל  ְיַקּבֵ אֹוָתם 
ּכֹחֹוֵתיֶהם, ֶאת  ָיסֹות  ּגְ ֵני  ׁשְ ָעְרכּו  ָהַאֶחֶרת  ָהִעיר  ְסִביב 

510
ְלַהְחִריב  ִאם  ּבְ נּו  ּדָ ַנִים  ְ ְוַהּשׁ ִהְזִהיר,  ַלח  ֶ ַהּשׁ

יֵניֶהם, ּבֵ ָלל  ָ ַהּשׁ ֶאת  ַלְחלֹק  אֹו  ָעָפר  ַעד  ָהִעיר  ֶאת 
ָאה.  ַהּנָ ְרָיה  ַהּקִ ִמְבַצר  ּבְ פּון  ַהּצָ ה  ְמֻרּבֶ ַמְלקֹוַח 

ָרב. ַהּקְ ֶאל  ים  ֲחמּוׁשִ ֵאיָתן,  ָעְמדּו  ֶרת  ַהּקֶ י  ַאְנׁשֵ ַאְך 
ֵגן ַהּמָ חֹוַמת  ַעל  בּו  ִנּצְ ֲאהּובֹות  ים  ְוָנׁשִ ְיָלִדים 

515
ּוֵביְנַתִים ָהֵעָדה.  ְקֵני  ִמּזִ יָבה  ַהּשֵׂ י  ַאְנׁשֵ ם  ּוְלִצּדָ

ָאֶתָנה, ַלס  ּוּפָ ָאֶרס  ם  ּוְברֹאׁשָ ַהּכֹחֹות  ָיְצאּו 
ם ַמְלּבּוׁשָ ְוֵכן  ָזָהב  ּבְ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ְרקּוִעים 

ְוָנִאים,  ְנִפיִלים  ַמְזִהיר.  ַלח  ֶ ַהּשׁ ּוְבָיָדם  הּוא,  ם  ּגַ ז  ּפָ
ְלַמְרֶאה.  עּוִטים  ּפְ ֲהמֹוִנים,  מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ּוְסִביָבם 

520
ָלאֹוֵיב, ים  ָלׂשִ ַמֲאָרב  ָקְבעּו  ם  ׁשָ קֹום  ַלּמָ בֹוָאם  ּבְ

ים, ַהַחּיִ ֲעֵלי  ּבַ תּו  ׁשָ ֵמיָמיו  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ַנַחל  ַפת  ִלׂשְ
ַהּבֹוֵהק. ָאָרד  ּבָ ּגּוָפם  ֶאת  ְוֵהִליטּו  קֹום  ּמָ ּבַ בּו  ָיׁשְ

ָמר, ִמׁשְ ַעל  ָבִרים  ּגְ ֵני  ׁשְ ָעְמדּו  ִיס,  ַהּגַ ִמן  ַהְרֵחק  ִרים,  ִנְסּתָ
ַרְגָליו, ֶאת  ֵרְך  ַהְמׂשָ ּוָבָקר  צֹאן  ֵעֶדר  ְלבֹוא  ינּו  ִהְמּתִ
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525
ָהֵעֶדר, ִעם  רֹוִעים  ֵני  ּוׁשְ ּוָבא,  הֹוִפיַע  ֶזה  ה  ִהּנֵ ׁשֶ

ֶרְך. ּדֶ ּבַ ׁשֶ ָלָאסֹון  ִרים  ִעּוְ ָחִליל,  ּבְ ִפים  נֹוׁשְ יִזים,  ַעּלִ
ד  ּוִמּיָ קֹוָמם  ִמּמְ קּו  ִזּנְ ָהֵעֶדר,  ֶאת  ָראּו  לּו  ַהּלָ

ַהּזֹוֶהֶרת, ה  ּזָ ַהּגִ ְלצֹאן  ָקר  ַהּבָ י  ָראׁשֵ ין  ּבֵ ִהְפִרידּו 
ָיסֹות ַהּגְ ּוְלֵעת  ָקְטלּו.  ֶחֶרב  ְלִפי  ָהרֹוִעים  ֵני  ׁשְ ְוֶאת 

530
ָקר ַהּבָ ת  ִעּיַ ּגְ ְסאֹון  ֶאת  ְמעּו  ׁשָ ָהִעיר  ַעל  ִרים  ַהּצָ

קּו ְוִזּנְ ד  ִמּיָ ָקמּו  ֲאַזי  ְוָדִנים,  ִבים  יֹוׁשְ עֹוָדם  ּבְ
ַחל. ַהּנַ ֶאל  ֲעטּו  ְוׁשָ ְלסּוִסים  ָהָרתּום  ם  ִרְכּבָ ֶאל 

ִלְגדֹוָתיו. ׁש  ִנּטָ ּוְקָרב  ֵאיָתן  ַהַחִיל  ָעַמד  ם  ׁשָ
ֵמָאָרד. יֶהן  ֻחּדֵ ֲחִניתֹות,  ֵמִטיל  ֵרֵעהּו  ּבְ ִאיׁש 

535
ֶות. ְוַהּמָ ּתֹונֹות  ֶעׁשְ ָאְבַדן  ְנָאה,  ַהּשִׂ ד  ִמּיָ ּוָבאּו 

ְוִעּמֹו  ָיָדּה  ּבְ ָלְכָדה  צּוַע  ּפָ ַחִיל  ן  ּבֶ ְוֶקָרה, 
ַרְגָליו. ּבְ ְרָרה  ּגָ ּוֵמת  גּופֹו,  ּבְ ֵלם  ָ ַהּשׁ לֹוֵחם 

ֶמת. ֻמְכּתֶ ֵתֶפיָה  ּכְ ַעל  ִליָמה  ַהּגְ ָרבֹות  ַהּקְ צּוֵעי  ּפְ ַדם  ּבְ
ּגֹוְרִרים ֶזה,  ּבָ ֶזה  ָלֲחמּו  מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ְגָבִרים  ּכִ

540
ָעָפר. ּבֶ ַהּנֹוְפִלים  ְגֵרי  ּפִ ֶאת  ָהַאֵחר  ִמיֵדי  ָהֶאָחד 
ּופֹוֶרה ְלמֹוֵפת  ָרָחב  ר  ּכַ ַע,  ִרּקֵ ֶהַפְיְסטֹוס  ֶדה  ְוׂשָ

יר ְלַמְכּבִ ים  חֹוְרׁשִ ְוָעָליו  ָעִמים,  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ ד  ַהְמֻעּבָ
ְלָאחֹור.  ִבים  ְוׁשָ ֶצה  ּקָ ּבַ ה  ְחֵרׁשָ ַהּמַ ֶאת  ַההֹוְפִכים 

ָיבֹוא,  ִאיׁש  ֶדה,  ַהּשָׂ בּול  ּגְ ֶאל  בֹוָאם  ּבְ נּו  ּפָ ּוְבֶטֶרם 

545
חֹוֵרׁש ל  ּכָ יֵדי  ּבִ ַקְנַקן  ן  ְוִיּתֵ ם  ְלִצּדָ ַיֲעמֹד 

ְמַלאְכּתֹו, ֶאל  ָיׁשּוב  ְוֶזה  תֹוק,  ַהּמָ ָמד  ַהּתְ ֵיין  ּובֹו 
ָהָרָחב. ֶדה  ַהּשָׂ בּול  ּגְ ַעד  ַלְחרֹׁש  ָלָמיו  ּתְ ֶאת  הּוא  ז  ֶנְחּפָ

ת, ֶנְחֶרׁשֶ י  ּכִ ּדֹוֶמה  ְוָהָאֶרץ  ר,  ַהּכַ ַעל  יֹוֵרד  ָהאֶֹפל 
ָהִרּקּוַע.  ֵנס  הּוא  ֶזה  ּכָ הּוא.  ֵגן  ַהּמָ ז  ּפָ ַאְך  ׁשֶ ֲהַגם 
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550
– ַהּקֹוְצִרים  ְוֵכיַצד  ֵאר,  ּתֵ ֲאַזי  ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ דֹוָתיו  ׂשְ ֶאת 

ָגן.  ַהּדָ ּבֹוֵלי  ׁשִ קֹוְצִרים   – ַחד  ַלֲהבֹו  ל,  ַמּגָ ָידֹו  ּבְ ִאיׁש 
ֶנֱאֶסֶפת ד  ִמּיָ זֹו  ָלָאֶרץ  ּבֶֹלת  ִ ַהּשׁ ְנפֹל  ּבִ ְוֵאיְך 

ה לֹוׁשָ ּוׁשְ ַקׁש,  ָעׂשּוי  ֵמיָתר  ּבְ ֲאֻלּמֹות  ּבַ ֶרת  ְוִנְקׁשֶ
ֵמָאחֹור  ִויָלִדים  בּו,  ִנּצְ ם  ׁשָ ֲאֻלּמֹות  ֵמי  ְמַאּלְ

 555
אּו ְוָנׂשְ ֶדה  ּשָׂ ּבַ זּורֹות  ַהּפְ ּבֹוִלים  ִ ַהּשׁ ֶאת  ָאְספּו 
ַלּקֹוְצִרים ָקרֹוב  ֶלְך  ְוַהּמֶ ָהֲאֻלּמֹות.  ֶאל  אֹוָתן 

ר. ָ ְמֻאּשׁ ְוִלּבֹו  ָידֹו  ּבְ ְרִביט  ַ ַהּשׁ ָעַמד,  ֶקט  ׁשֶ ּבְ
ְסעּוָדה, ִליִחים  ׁשְ ִהְתִקינּו  ַאּלֹון  ל  ׁשֶ ִצּלֹו  ּבְ ְוַהְרֵחק 

ְוָעָליו רֹו,  ׂשָ ּבְ ֶאת  ּוָפְרסּו  דֹול  ּגָ ׁשֹור  ֲחטּו  ׁשָ

560
ֲאָדָמה. ְלעֹוְבֵדי  ָמזֹון  ים,  ׁשִ ַהּנָ ָזרּו  סֶֹלת  ֶקַמח 

ָהב, ִמּזָ ּכֹולֹות  ֶאׁשְ דּוׁש  ַהּגָ ַע  ִרּקֵ הּוא  ָפִנים  ּגְ ְוֶכֶרם 
ֶפן ְוַהּגֶ ָהיּו  ִהים  ּכֵ ּכֹול  ֶאׁשְ ּבָ ָהֲעָנִבים  ַאְך 

ֶרם ַהּכֶ ֶאת  יף  ְוִהּקִ ְותֹוָלה.  ְקׁשּוָרה  ֶסף  ּכֶ מֹוט  ַעל 
ִהְתִקין  לֹו  ְוָסִביב  ָהה  ּכֵ ֶכת  ּתֶ ִמּמַ ֲחִפיר  ּבַ

565
עֹוד,  ְולֹא  ֶאָחד  ִביל  ׁשְ ַרק  ֶרם  ַהּכֶ ֶאל  ְוהֹוִליְך  ִדיל,  ּבְ ֶדר  ּגֶ

ִציר.  ַהּבָ עֹוַנת  יַע  ַהּגִ ּבְ ַהּכֹוְרִמים  ִיְצֲעדּו  ּבֹו 
ְוֶדֶרְך,  ֵלב  ִמיֵמי  ּתְ ֵמִחים,  ׂשְ ֲעָלִמים,  ֶחְבַרת  ּבְ תּולֹות  ּבְ
תֹוק,  ַהּמָ ִרי  ַהּפְ ֶאת  ִאים  נֹוׂשְ ְקלּועֹות  ַקׁש  ַסְלִסּלֹות  ּבְ

ְוָעֶליָה  ָידֹו  ּבְ יָרה  ַהּלִ יֵניֶהם,  ּבֵ ַצח  ְוֶעֶלם 

570
ְלִלינֹוס,  ֶזֶמר  ֶאה  ַהּנָ קֹולֹו  ּבְ ר  ְוׁשָ ָהֶעֶלם  ּפֹוֵרט 

קֹול, ּבְ ַער  ַהּנַ ֶאת  ים  ְמַלּוִ ְוַהּכֹל  ֻמְפָלא,  יר  ׁשִ
ַחן. ַהּלַ ל  ׁשֶ ִלְצִליָליו  ִרּקּוד  ּוְבַצֲעֵדי  ִריקֹות  ׁשְ ּבִ

ן ָהֻאּמָ ַע  ִרּקֵ ִבים,  ִנּצָ ַקְרֵניֶהם  ָוִרים,  ׁשְ ְוֵעֶדר 
יר ַהּדִ ִמן  ה  ִעּיָ ּגְ קֹול  ּבְ ּפֹוְרִצים  ִדיל.  ּוִמּבְ ָהב  ִמּזָ
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575
מּוְך ַהּסָ ְרֶעה  ַהּמִ ר  ּכַ ָהָאחּו,  ֶאל  ָלִלים  ִמּגְ ְצִחין  ַהּמַ

ַרַעת.  ּתָ ִמׂשְ סּוף  ְקֵני  ֵדַמת  ׁשְ ִלְגדֹוָתיו  זֹוֵרם  ְלֶפֶלג 
ַחל, ַלּנַ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ָהֵעֶדר  ֶאת  ִלּוּו  ָהב  ִמּזָ רֹוִעים 

ּוְלֶפַתע ָלִבים,  ּכְ ָעה  ׁשְ ּתִ ם  ְוִעּמָ ָהיּו  ֵהם  ָעה  ַאְרּבָ
ְוָלְכדּו ָקר  ַהּבָ ֵני  ּבְ ֵמיַטב  ַעל  ֲאָריֹות  ֵני  ׁשְ קּו  ִזּנְ

580
ָררּוהּו  ּגְ ָאגֹות  ּוִבׁשְ ָהרֹוֵעם,  קֹולֹו  ּבְ ּגֹוֶעה  ׁשֹור 

ָלִבים. ַהּכְ ַוֲעַדת  ָהרֹוִעים  ף  ִמְרּדָ ּבְ ּוָפְתחּו  ם,  ָ ִמּשׁ
מֹו, ּדָ ֶאת  תּו  ְוׁשָ רּו  ּתְ ּבִ ֹור  ַהּשׁ ֶאת  ָהֲאָריֹות  ַאְך 

ָקר ַהּבָ רֹוֵעי  ּוֵביְנַתִים  ַאַחת.  ּבְ ְקָרָביו  ֶאת  ּבֹוְלִעים 
ֹור ַהּשׁ ל  ׁשֶ טֹוְרָפיו  ּבְ ּסֹות  ְלׁשַ ָלִבים  ַהּכְ ֲעַדת  ֶאת  ׁשּו  ּקְ ּבִ

585
ָהֲאָריֹות ַעל  ֶטֶרם  ּבְ ֵאּלּו  י  ּכִ ָיָדם,  ּבְ ָעָלה  לֹא  ַאְך 

ֶהֶרף. ְללֹא  רֹוב  ִמּקָ נֹוְבִחים  ָעְמדּו  ַרק  ם,  ִלּבָ ַרְך  ָנְפלּו 
ַע,  ִרּקֵ ָאחּו  ַעז,  ַלח  ׁשֶ ּול  ִחּשׁ ּבְ ַהּנֹוָדע  ר,  ַהִחּגֵ ֲאַזי 
זֹוֲהִרים צֹאן  ֶעְדֵרי  ְוָעָליו  ֵעֶמק,  ּבְ ֵרַע  ּתָ ִמׂשְ ָרָחב, 
ָלרֹוִעים. ְמקֹרֹות  ְוֻסּכֹות  ְמלּונֹות  ִמְכָלאֹות,  ְוֵכן 

590
הֹוִסיף  ָקם,  ַעז,  ַלח  ׁשֶ ּול  ִחּשׁ ּבְ ַהּנֹוָדע  ר,  ַהִחּגֵ ַוֲאַזי 

ָנה ּבָ ְיָדלֹוס  ּדַ מֹוָה  ּכָ ִרּקּוִדים,  ַרֲחַבת  ַע  ְוִרּקֵ
דֹוָלה. ַהּגְ ָהִעיר  ְקנֹוסֹוס  ּבִ ָער  ַהּשֵׂ ְנַאת  ְלַאְרָיאְדֶנה 
ְנדּוְנָיה טֹובֹות  ֶחֶמד  ּוְבנֹות  ְצִעיִרים  ָבִרים  ּגְ ָעֶליָה 

ֵיְצאּו.  ַמֲחַנִים  ִרּקּוד  ּבְ ְתַנִים,  ּמָ ּבַ ֶזה  ֶאת  ֶזה  אֹוֲחִזים 

595
ָהֶעֶלם  ּוְכתֶֹנת  ָהַעְלָמה,  ִליַמת  ּגְ קּוָפה  ּוׁשְ ה  ֲאֻרּכָ

ִתית. ּכָ ַזִית  ֶמן  ׁשֶ ּבְ ְוזֹוֶהֶרת  ל  ְלַהּלֵ ְרקּוָמה 
ַהּמֶֹתן, ַעל  זּוָגן  ְוִלְבֵני  נֹות,  ַהּבָ י  ָראׁשֵ ַעל  ָנֶאה  ֵזר 

ָזָהב.  ַמֲאֶכֶלת  לּוָיה  ּתְ ָטהֹור,  ֶסף  ִמּכֶ ַאְבֵנט  ַעל 
ּוְכמֹוָתם  ָמחֹול,  ּבְ ֵיְצאּו  ַקּלֹות  ַרְגַלִים  ַעל  ִאים  ִנּשָׂ
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600
ֶהָעגֹל, ְלָחנֹו  ׁשֻ ַעל  ָהָרכּון  ר  ּדָ ַהּקַ אֹותֹו  ּכְ

ָראּוי.  ּכָ ְוָיחּוג  ָיָדיו  ּבְ ִיּסֹב  ֶזה  ִאם  ָחֵפץ  ָלַדַעת 
חֹול. ּמָ ּבַ זֹו  ֶאת  זֹו  ַהחֹוצֹות  ׁשּורֹות  ּבְ ְצאּו  ּיֵ ׁשֶ ְוֵיׁש 

ִמְתּבֹוֵנן ֶנֱאָסף,  ַרב  ַעם  ָהרֹוְקִדים  ַלֲעַדת  ְוָסִביב 
ּפֹוֵרט יָרה  ּלִ ּבַ ֱאלִֹהי  ּוְמׁשֹוֵרר  ׂשֹון.  ְוׂשָ ְמָחה  ׂשִ ּבְ

אכילס.  של  מגנו  ובידה  הים,  גלי  בין  )סוס־דג(  היפוקמפוס  על  רוכבת  תטיס 
)אמפורה( מאפוליה,  כד  אחיותיה הנראידות מלוות אותה עם שאר חלקי הציוד. 

לפנה"ס.  החמישית  המאה  תחילת 
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605
ץ, ְמַקּפֵ לּוְלָיִנים  זּוג  ְיָטן  ַהּפַ ּוְלַצד  ר,  ּוְמַזּמֵ

חֹול. ְוַהּמָ ֶמר  ַהּזֶ ְלֶקֶצב  ִזּנּוָקיו  ַמְתִאים 
ָהאֹוְקָינֹוס ֶזֶרם  ֶאת  ֶהַפְיְסטֹוס  ַע  ִרּקֵ ה  ַעּתָ

ַהּמּוָצק. ֵגן  ַהּמָ ל  ׁשֶ ַעת  ּבַ ַהּטַ ׁשּוֵלי  ֶאת  ָהעֹוֵטר 
ִפיל, ַהּנָ ֵגן  ַהּמָ ֶאת  ִהְתִקין  ׁשֶ ְלַאַחר  ַוֲאַזי, 

610
ָהֵאׁש, ְלֶהֶבת  ַ ִמּשׁ יֹוֵתר  זֹוֶהֶרת  ַע,  ִרּקֵ ְרָיה  ׁשִ

ֶבר, ַהּגֶ ל  ׁשֶ ְלִמְצחֹו  ֵהיֵטב  ּתֹוֶאֶמת  מּוֶצֶקת  ה  ְוַקְסּדָ
ָזָהב. טֹוֶטֶפת  ְוָעֶליָה  ָנָאה  ֶבת  ַמְחׁשֶ ְמֶלאֶכת 

ְלִתְפֶאֶרת, ִדיל  ִמּבְ ל  ֵ ִחּשׁ ְלׁשֹוָקיו  ָצחֹות  ַהּמְ ֶאת 
ְמֶלאֶכת ֶאת  ַעז,  ַלח  ׁשֶ ּול  ִחּשׁ ּבְ ַהּנֹוָדע  ר,  ַהִחּגֵ ְוֵעת 

615
ָאִכיֶלס, ל  ׁשֶ ִאּמֹו  ִטיס  ּתֶ מּול  יחֹו  ִהּנִ ם,  ִסּיֵ ק  ׁשֶ ַהּנֶ

ָלָאֶרץ,  ָהאֹוִליְמּפּוס  ְלֵגי  ִ ִמּשׁ עֹוְפָפה  ֵנץ  ּכְ ְוזֹו 
את. נֹוׂשֵ ָיֶדיָה  ּבְ ֶהַפְיְסטֹוס  ל  ׁשֶ ַהּבֹוֵהק  קֹו  ִנׁשְ ֶאת 

� 
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י״ט ספר 

אכילס של  שובו 
הקרב שדה  אל 

בני  של  עצרת  מכנס  המלחמה  אכילס  ציוד  את  לאכילס  מביאה  תטיס 
את  מפרש  ואגממנון  אגממנון  אכילס  של  השלמה  האכאים  נאומי 
מעשהו  אודיסאוס דוחק באכילס להאכיל את הגייסות בטרם קרב  אכילס 
שלא  נשבע  מאוהלו  אגממנון  המתת  את  להביא  מצווה  מסרב  אגממנון 
את  שולח  פטרוקלוס  זאוס  גופת  על  מקוננת  בבריסאיס  בריסאיס  נגע 
אתנה לשבור את רעבונו של אכילס  הגיס יוצא אל הקרב  שיחת אכילס 

מותו בדבר  סוסיו  עם 
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מולו  אביו,  פלאוס  מאחוריו  הַפיסטוס.  של  נשקו  את  חוגר  אכילס  השער:  איור 
המאה  שלהי  אטיקה,  חומר.  קלחת  נאופטולמוס.  בנו  ומאחוריה  אמו,  תטיס 

לפנה"ס. החמישית 
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ָהאֹוְקָינֹוס,  ַהר  ִמּנְ ָכתֹם  ּבְ ַחר  ַ ַהּשׁ ֶלת  ַאּיֶ ָעְלָתה 
ְוֶתִטיס ָהַאְלָמֶות,  ְוִלְבֵני  ְלָאָדם  אֹוָרּה  ֶאת  את  נֹוׂשֵ

ֵמֶהַפְיְסטֹוס. ת  ּתָ ַהּמַ ּוְבָיָדּה  ִפינֹות  ַהּסְ ֶאל  ָאה  ּבָ
ֵרַע, ּתָ ִמׂשְ ָהָאהּוב  ָנּה  ּבְ ֶאת  ָמְצָאה  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו 

5
ַיַחד. ִעּמֹו  ִלים  ִמְתַאּבְ ְוֵרָעיו  קֹול  ּבְ ַח  ִמְתַיּפֵ

ְלִצּדֹו, ָעְמָדה  ָהֵאלֹות  ין  ּבֵ ׁשֶ ַהּזֹוֶהֶרת  ֲאַזי 
ֵלאמֹר: יָדה  ְוִהּגִ מֹו  ׁשְ ּבִ לֹו  ָקְרָאה  ָנּה,  ּבְ ַיד  ֶאת  ָנְטָלה 

ת,  ַלּמֵ יַח  ְלַהּנִ ָעֵלינּו  ַאְך  ֶאְבְלָך,  ֵבד  ּכָ ִני,  "ּבְ
ַעל. ִמּמַ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ יֵדי  ּבִ עֹוד  ּגֹוָרלֹו  ִנְגַזר  י  ּכִ

10
ֶהַפְיְסטֹוס,  ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ ְזִהיר  ַהּמַ ק  ׁשֶ ַהּנֶ ֶאת  ל  ַקּבֵ א  ָאּנָ

ַחִיל." ן  ּבֶ ִלְכֵתָפיו  ָחַבׁש  לֹא  ֵמעֹוָלם  מֹותֹו  ּכְ ׁשֶ ֻמְפָלא  י  ּכִ
ָהָאֶרץ ַעל  ּיּוד  ַהּצִ ֶאת  יָחה  ְוִהּנִ ָהֵאָלה  ָרה  ּבְ ּדִ

רֹוֵעם. ְצִליל  ָרב  ַהּקְ ֵלי  ּכְ ִמיעּו  ִהׁשְ ָאִכיֶלס.  ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו 
ֵהֵעז לֹא  ֵמֶהם  ִאיׁש  ָאַחז,  יְרִמידֹוִנים  ַהּמִ ֶאת  מֹוָרא 

15
ּבֹו, יט  ִהּבִ ָאִכיֶלס  ַרק  ק.  ׁשֶ ַהּנֶ ֶאל  טֹו  ַמּבָ יר  ְלֵהיׁשִ

ַעם. ַהּזַ ּבֹו  ְוָגַבר  ָהַלְך  ְך  ּכָ יט  ְוִהּבִ הֹוִסיף  ׁשֶ ּוְכָכל 

יו. ְלַעְפַעּפָ ַחת  ִמּתַ ֵעיָניו  ִהְבִריקּו  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ֶקֶרן  ּכְ
ֶהַפְיְסטֹוס, ל  ׁשֶ ְזִהיר  ַהּמַ י  ַ ַהּשׁ ֶאת  ר  ָ ְמֻאּשׁ ֶהְחִזיק  ַאְך 

ְבָחר, ַהּמֻ ּיּוד  ַהּצִ ְרֵאה  ִמּמַ ַבע  ׂשָ ַחת  ּנַ ׁשֶ ּוְלַאַחר 

20
ֵלאמֹר: ָנף  ּכָ ַעל  ָבָריו  ּדְ ֶאת  ָלּה  ר  ּגֵ ְוׁשִ ִאּמֹו  ֶאל  ָנה  ּפָ

ָהֵאל ִלי  ַתן  ּנָ ׁשֶ ה  ַהּזֶ ַלח  ֶ ַהּשׁ ַהּטֹוָבה,  י  "ִאּמִ
ָהָאָדם.  מֹותֹו  ּכְ ִהְתִקין  לֹא  ָהַאְלָמֶות,  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ְמַלאְכּתֹו  הּוא 

י  ִקְרּבִ ּבְ י  ִלּבִ ֵמת  ְואּוָלם  ֶאְחְגֶרּנּו,  ָרצֹון  ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל 
ן  ָקְרּבָ ֶמנֹוְיְטיֹוס  ן  ּבֶ ּגּוַפת  ְהֶיה  ּתִ יְנַתִים  ּבֵ י  ּכִ ׁש  ֵמֲחׁשָ
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25
ַהֲחִנית, ֵמחֹד  ְפָצָעיו  ּבִ רּו  ִיְנּבְ ר  ֲאׁשֶ ים  ִלְרָמׂשִ

ַהּגּוָפה,  ֶאת  ִחיתּו  ְוַיׁשְ תֹוכֹו  ּבְ ִריצּו  ַיׁשְ ּתֹוָלִעים 
ֵיָרֵקב." רֹו  ׂשָ ּבְ ה  ְוַעּתָ ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ָמתֹו  ִנׁשְ ְרָחה  ּפָ י  ּכִ

ֵלאמֹר: ִלְבָנּה  יָבה  ֵהׁשִ ָהַרְגַלִים  סּוַפת  ּכְ ְוֶתִטיס 
ה.  ֵאּלֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ ָאגֹות  ּדְ י,  ַיְלּדִ אֹוְתָך,  ַיְטִרידּו  ָנא  "ַאל 

30
ֲאָגֵרׁש, יִקים  ּזִ ַהּמַ ֶאת  ָרִצים,  ְ ִמּשׁ ּגּופֹו  ַעל  מֹר  ֶאׁשְ י  ּכִ

ָרבֹות. ּקְ ּבַ ַהּנֹוְפִלים  ְגֵרי  ּפִ ל  ׁשֶ ָרם  ׂשָ ִמּבְ ּזֹוִנים  ַהּנִ
ָנה  ָ ַהּשׁ ֵצאת  ַעד  ת  ַהּמֵ אן  ּכָ ָינּוַח  ֲאִפּלּו  ן  ּכֵ ְוַעל 

יַח.  ּבִ ְוַתׁשְ ֲעֶלה  ּתַ ִאם  י  ּכִ ּגּוָפתֹו  ַגע  ּפָ ּתִ לֹא 
ָהָאָכִאים, לֹוֲחֵמי  ֶאת  ְלִדּיּון  ס  ְוַכּנֵ ֵצא  ה  ְוַאּתָ

 35
ים. ָהַעּמִ רֹוֵעה  ָאָגֶמְמנֹון  ַעל  ַזַעְמָך  ֶאת  ן  ּוַמּתֵ
ֵהָחֵגר." ָרב  ַהּקְ ְוֶאל  י,  ַיְלּדִ ָמְתֶניָך,  ֶאת  ס  ּנֵ ׁשַ

ָאִכיֶלס, ּבְ ּוְגבּוָרה  אֹון  ְוֵהִפיָחה  ָרה  ּבְ ּדִ ִטיס  ּתֶ ְך  ּכָ
ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ ְנִחיָריו  ּבִ יָלה  ִהּזִ רֹוֶכֶנת,  ַוֲאַזי 
ָרֵקב. ּתֵ ַהּגּוָפה  ְלַבל  ִני,  ׁשָ ְוֶנְקָטר  רֹוְסָיה  ַאְמּבְ

40
ְוזֹוֵעק, צֹוֵעד  ם  ַהּיָ ַפת  ִלׂשְ ָהֱאלִֹהי  ְוָאִכיֶלס 

ָרב. ַלּקְ ָהָאָכִאים  ֵלב  ֶאת  ְמעֹוֵדד  ָהרֹוֵעם  קֹולֹו  ּבְ
ְלָפִנים,  ּפּון  ַהּסִ ַעל  ֵרת  ֵ ּשׁ ׁשֶ ִמי  ַוֲאִפּלּו 

ה,  ָהֳאִנּיָ ֶהֶגה  ַעל  ח  ַמּלָ הּוא  ָהָיה  ִאם  ין  ּבֵ
ַחִיל, ִלְבֵני  זֹון  ַהּמָ ת  ֲחֻלּקַ ַעל  ה  ְמֻמּנֶ ִאם  ּוֵבין 

45
ָאִכיֶלס ַעם  ַהּפַ זֹו  י  ּכִ ָלֲעֶצֶרת  ּוָבא  ז  ֶנְחּפַ

ְקָרב. ֵדה  ִמּשְׂ ה  ֲאֻרּכָ ֵהָעְדרּות  ְלַאַחר  ּוָבא  הֹוִפיַע 
ְיֵרָכם, ַעל  צֹוְלִעים  ָאֶרס  ל  ׁשֶ ִמּלֹוֲחָמיו  ַנִים  ּוׁשְ

ָהַעז, ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ ּוְבנֹו  ָהֱאלִֹהי  אֹוִדיֶסאּוס 
רּו, ִנְתַיּסְ ָצִעים  ַהּפְ ִמן  ֲעַדִין  י  ּכִ ֲחִנית  ַעל  ָעִנים  ִנׁשְ
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50
ים,  ֻסּבִ ַהּמְ ׁשּורֹות  ֲחִזית  ּבַ ְמקֹוָמם  ּבִ בּו  ָיׁשְ אּו,  ּבָ
יַע. ִהּגִ ָאָגֶמְמנֹון  ָהֶעְליֹון  יא  ְצּבִ ַהּמַ ַאֲחרֹון,  ַוֲאַזי, 

ֵמֲחִנית ֵבד,  ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ִנְפַצע  הּוא  ם  ּגַ
ַאְנֶטנֹור. ן  ּבֶ קֹואֹון  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ֶלֶכת  ׁשְ ַהּמֻ ָהָאָרד 

ֵהֵסּבּו, ּוְבַיַחד  ֶנֶאְספּו  ָהָאָכִאים  ל  ּכָ ׁשֶ ה  ַעּתָ

55
ֵלאמֹר: ֲאֵליֶהם  ר  ְוִדּבֵ ָהַרְגַלִים  ַקל  ָאִכיֶלס  ָקם 

ִריֵבנּו? ּבְ ַוֲאִני,  ה  ַאּתָ ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ הֹוַעְלנּו,  ַמה  "ְוִכי 
ְוָנחּוׁש ִלּבֹו  ּבְ ִסְבלֹו  א  נֹוׂשֵ נּו  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ל  ּכָ

ַנֲעָרה  ַאת  ִמּפְ זֹאת  ְוָכל  ָלַאֵחר.  ְנָאתֹו  ׂשִ ֲחַמת  ּבַ
יָה ִחּצֶ ּבְ ְסִפיָנִתי  ַעל  ַאְרֶטִמיס  לּו  ָהָיה  ּמּוָטב  ׁשֶ

60
יָה.  ְלַקְחּתִ ָלל  ְוׁשָ י  ּתִ ַבׁשְ ּכָ ִליְרֶנסֹוס  ֶאת  ּיֹום  ּבַ ָהְרָגה 

ָעָפר ּבֶ ים  ׁשִ ּלְ ִמְתּפַ ָהיּו  לֹא  ים  ַרּבִ ָאָכִאים  ֵני  ּבְ ֲאַזי  י  ּכִ
ָרב. ַהּקְ ִמן  ְוִנְבָצר  זֹוֵעם  עֹוִדי  ּבְ ָהאֹוֵיב  ִמיֵדי 
ּדֹוַמִני רֹוָיאִנים.  ְוַלּטְ ְלֶהְקטֹור  ֶזה  ָהָיה  ִיְתרֹון 

ָהָאָכִאים. רּו  ִיְזּכְ ַרב  ְזַמן  יֵנינּו  ּבֵ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ֶאת  ׁשֶ

65
ָבר, ַלּדָ ֵקץ  ים  ָלׂשִ מּוָטב  ֵאב,  ַהּכְ ַאף  ַעל  ן,  ּכֵ ְוַעל 

ַעם. ְוַהּזַ ְנָאה  ַהּשִׂ ְרֵצי  ּפִ ֶאת  נּו  ִלּבֵ ּבְ ְך  ּכֵ ּוְלׁשַ
ב  ָחׁשֵ ּתֵ ִלְכבֹוִדי  לֹא  י  ּכִ ֶעְבָרִתי,  ָחְדָלה  זֹאת  ּבָ

ָהָאָכִאים ּוְברֹאׁש  ֵאפֹוא,  קּום  ֵקץ.  ִלי  ּבְ ַחת  ּלַ ּתַ ִמׁשְ ְנָאה  ׂשִ
ַוֲאִני  ֵבד,  ַהּכָ ָרב  ַלּקְ ֵצא  ֶאה  ַהּנָ ָער  ַהּשֵׂ ׁשֹוְפֵעי 

70
ְטרֹוָיה ֵני  ּבְ ַעל  ֵצאִתי  ּבְ ִאם  ָלַדַעת  יְנַתִים  ּבֵ ֶאְלַמד 

ּדֹוַמִני, אֹו,  ָלנּום  ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ֵהם  ִיְבֲחרּו 
ַיֲעִדיפּו, ט  ְלַמּלֵ ם  ַנְפׁשָ ֶאת  קֹות  ּפָ ִים  ִבְרּכַ ּבְ ׁשֶ

ָהָאָכִאים, ּוְבֵני  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ ְרָמֵחינּו."  ַרד  ִמּבְ ִנְבָהִלים 
ְמָעם ׁשָ ּבְ ְבעּו  ׂשָ ַנַחת  ֵאיָתָנה,  ׁשֹוק  ִמְצַחת  י  חֹוְבׁשֵ
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75
ַזֲעמֹו. ֲחַמת  ֶאת  ַבׁש  ּכָ ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ ָהָרם  נֹו  ּבְ ה  ִהּנֵ י  ּכִ

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

ָהָרם, ָאֶרס  ֵלי  ּכְ ֵאי  נֹוׂשְ ַחִיל,  ּוְבֵני  ֵרַעי  ָנִאים  "ּדָ
ָראּוי ֶזה  ְוֵאין  ַלּדֹוֵבר,  יב  ְלַהְקׁשִ ָאֵכן  הּוא  ָיֶאה 

80
ֲעבּורֹו. ָבר  ַהּדָ ה  ָקׁשֶ י  ּכִ ְקִריאֹות.  ּבִ אֹותֹו  ִלְקטַֹע 

ִלְדָבָריו. יב  ְקׁשִ ּיַ ׁשֶ ִאיׁש  ֵאין  ֶהָהמֹון  אֹון  ׁשְ ּבִ ֲהֵרי  ׁשֶ
ְוָנבֹוְך. ִיְהֶיה  ִנְכָלם  ֶבר,  ַהּגֶ הּוא  ָרהּוט  ֲאִפּלּו 

ָהַאְרִגיִבים, ם,  ַאּתֶ ַאְך  ָבִרי,  ּדְ ֶאת  אַֹמר  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ֶאל 
זֹאת  ּבָ ׁשֶ ָבִרים  ַלּדְ יב  ְוַיְקׁשִ ָאְזנֹו  ֶאת  ִיְכֶרה  ִאיׁש 

85
ָהָאָכִאים  י  ֶנְגּדִ ָטֲענּו  ַאַחת  לֹא  ָלֶכם.  ִמיַע  ַאׁשְ

ֶזאּוס ִאם  י  ּכִ ֲאִני  לֹא  ַאְך  ִריָבה.  ַהּמְ ֵחְטא  ֶאת  י  ּבִ ְוָתלּו 
ָהאֶֹפל ֶאִריְניֹות  ְוֵכן  ִעּמֹו,  ְוַהּמֹוְירֹות  ַזר  ּגָ ְך  ּכָ

ּיֹום ּבַ ָזב  ַהּכָ ֲהָזַית  ּבַ י  ְעּתִ ּדַ ֶאת  ִהְטִריפּו 
ֶלאּוס. ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ִמּבְ י  ַזְלּתִ ּגָ ָלל  ָ ַהּשׁ ת  ַמּתַ ֶאת  ּבֹו 

90
ַהּקֹוֵבַע ֶזה  הּוא  ָהֵאל  ִלְפעֹל.  ָיִדי  ּבְ ָהָיה  ֶמה  ְוִכי 

ֶזאּוס  ת  ּבַ ֶלת  ַהְמֻקּלֶ ָאֶטה  ָבר.  ַהּדָ ִיּפֹל  יַצד  ּכֵ
ַרּכֹות ַרְגַלִים  ַכּפֹות  ּבְ נּו.  ְעּתֵ ּדַ ֶאת  ּגֹוֶנֶבת 

מּוָתה,  ּתְ ֵני  ּבְ י  ָראׁשֵ ַעל  ִאם  י  ּכִ ָהָאֶרץ  ַעל  ְפַסע  ּתִ לֹא 
ְלָפַני. ׁשֹוָלל  הֹוִליָכה  ים  ַרּבִ ֵעיַנִים,  ְמַאֶחֶזת 

95
טֹוֲעִנים ַהּכֹל  ׁשֶ ֲהַגם  ַעְצמֹו,  ֶזאּוס  ֶאת  ַאף  ן,  ּכֵ

מּוָתה. ַהּתְ ֵני  ּבְ ּוֵבין  ֵאִלים  ּבָ ם  ּלָ ִמּכֻ דֹול  ַהּגָ הּוא  י  ּכִ
ֶזאּוס ֶאת  ְנָכֶליָה  ּבִ ָלְכָדה  ַרְעָיתֹו  ֶהָרה  ַאְך 

ֵמַרְחָמּה צּוָרה  ַהּבְ י  ֶתּבָ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַההּוא,  ּיֹום  ּבַ
ְלָהִגיַח, ָהַעז  ֶהַרְקֶלס  ָעַמד  ַאְלְקֶמֶנה  ל  ׁשֶ
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100
ם: ּלָ ּכֻ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ מּול  ע  ּבַ ְוִנׁשְ ר  ּבֵ ּדִ ֶזאּוס,  ָקם 

ָהֵאלֹות. ִלי,  ְוַהֲאִזינּו  ָהֵאִלים,  ִלי,  יבּו  'ַהְקׁשִ
ֲאֵליֶכם. ר  ֲאַדּבֵ זֹאת  ּכָ י,  ִלּבִ ִני  ְמַצּוֵ ר  ֲאׁשֶ י  ּכִ

ד ַיּלֵ ּתְ ָדה,  ַהּלֵ ִציֵרי  ֵאַלת  ֵאיֵליְתָיה,  ַהּיֹום 
ר ֲאׁשֶ הּוא  ֲחָלַצי,  יֹוֵצא  ָלעֹוָלם,  ִביא  ּתָ ַחִיל  ּוֶבן 

105
ִביב.' ִמּסָ ֹוְכִנים  ַהּשׁ ים  ָהַעּמִ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ָרָמה  ּבְ ִיְמׁשֹל 

יָדה: ִהּגִ ֶזאּוס  ֶאל  ְוָכזֹאת  ה,  ְמִזּמָ ה  ָחְרׁשָ ֶהָרה  ֲאַזי 
בּוָעה. ׁשְ ּבִ ב  ְתַחּיֵ ּתִ לֹא  ִאם  ִיְהיּו  ָבֶריָך  ּדְ ֶקר  ׁשֶ 'ַאְך 

ְלָפַני, ַבע  ָ ְוִהּשׁ ָהאֹוִליְמּפּוס,  ֲאדֹון  ֵאפֹוא,  קּום 
ִאּמֹו ֵמֶרֶחם  ֵיֵצא  ַהּיֹום  ׁשֶ ּלֹוד  ַהּיִ ִיְהֶיה  י  ּכִ

110
ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַעל  ָרָמה  ּבְ ל  מֹוׁשֵ ֲחָלֶציָך,  יֹוֵצא  ְוהּוא 

ָרה. ּבְ ּדִ ֶהָרה  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ ִביב.'  ִמּסָ ֹוְכִנים  ַהּשׁ ים  ָהַעּמִ
ֶהָרה, ֵלב  ּבְ ה  ִזּמָ ַהּמְ ֶאל  ִלּבֹו  ת  ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ ְוֶזאּוס, 

ּתֹו. ִאׁשְ ל  ׁשֶ ּה  ּתָ ִרׁשְ ּבְ ד  ִנְלּכַ ְך  ּכָ ע.  ּבַ ְוִנׁשְ ְבָרתֹו  ּדִ ָנַתן 
ָהאֹוִליְמּפּוס, ת  ְסּגַ ּפִ ֶאת  ה  ָנְטׁשָ ֶהָרה  ָאז  ַעִין  ֶהֶרף  ּכְ

115
ם ׁשָ ְכָנה  ׁשָ ֶזת.  ֶנְחּפֶ ָאָכִאים  ֶאֶרץ  ּבְ ַאְרגֹוס  ֶאל 

ְרֶסאּוס. ּפֶ ַרע  ִמּזֶ ִביָרה  ּגְ ְסֶתֶנלֹוס,  ת  ֵאׁשֶ ֶדת  ִנְכּבֶ
ַרְחָמּה. ּבְ ר  ָהֻעּבָ ֶאת  את  נֹוׂשֵ ִהיא  ים  ֳחָדׁשִ ְבָעה  ׁשִ ֶזה 

ְזַמּנֹו, ֶטֶרם  הּוא  ְונֹוַלד  ּבֹואֹו  יָמה  ִהְקּדִ ֶהָרה  ַאְך 
יָתה. ּבִ ִהׁשְ ִציֶריָה  ֶאת  ָסְגָרה,  ַאְלְקֶמֶנה  ֶרֶחם  ְוֶאת 

120
ְקרֹונֹוס:  ן  ּבֶ ֶזאּוס  ֶאל  ָרה  ְוִדּבְ יָה  ַמֲעׂשֶ ְכלֹות  ּכִ ָבה  ׁשָ

ָרִקים. ַהּבְ ִליְך  ַמׁשְ ֶזאּוס  ָאִבינּו  ֵאֶליָך,  ִלי  ָבר  'ּדָ
ָהַאְרִגיִבים. ל  מֹוׁשֵ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶזה  ְוהּוא  ַעז,  ֶבר  ּגֶ נֹוַלד 

נֹוַלד, ְרֶסאּוס  ּפֶ ַרע  ִמּזֶ ְסֶתֶנלֹוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאּוִריְסֶתאּוס 
ִלְמׁשֹל.' ָהַאְרִגיִבים  ַעל  הּוא  ָראּוי  ֲחָלֶציָך,  ִמּיֹוְצֵאי 
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125
ֵבד. ּכָ ֶעֶצב  ּבְ ֶנֱעַכר  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ְוִלּבֹו  ָרה  ּבְ ּדִ

ַמְחְלפֹוֶתיָה,  ּבְ ָלַכד  ָזב  ַהּכָ ֵאַלת  ָאֶטה  ֶאת 
ע  ּבַ ְוִנׁשְ ְבָרתֹו  ּדִ ָנַתן  ַזֲעמֹו  ּוַבֲחַמת 

ָהאֹוִליְמּפּוס ֵמי  ׁשְ ֶאל  ָאֶטה  עֹוד  ׁשּוב  ּתָ לֹא  ָלַעד  י  ּכִ
ְוִסְחֵרר ֵהִניף  ָאַמר,  רֹום.  ַהּמָ ּכֹוְכֵבי  ֶאל  ְולֹא 

130
ָהָרִקיַע, ְלכֹוְכֵבי  ִמחּוץ  ִליְך  ְוִהׁשְ ָידֹו,  ּבְ ָאֶטה  ֶאת 

ֶזאּוס אּוָלם  ָאָדם.  ֵני  ּבְ ַאְרצֹות  ּבְ ָנֲחָתה  ְוזֹו 
ָקר ַהּיָ נֹו  ּבְ ֶאת  הּוא  ָרָאה  ֵעת  ִתעּוב  ּבְ ִמיד  ּתָ ּה  ּבָ ר  ִנְזּכַ

ֶאּוִריְסֶתאּוס. ָעָליו  ֵהִטיל  ׁשֶ ילֹות  ּפִ ַמׁשְ ְמָלאכֹות  ּבִ ָעֵמל 
ַהּבֹוֶהֶקת, ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  ָהָרם,  ֶהְקטֹור  ְלֵעת  ֲאִני,  ְך  ּכָ

 135
ָאָכִאים,  ּבָ ּמֹות  ׁשַ ה  ָעׂשָ ְסִפינֹוֵתינּו  ֵתי  ַיְרּכְ ּבְ

י.  ְמּתִ ֶנֱאׁשַ ִגיָנּה  ּבְ ֵהן  ְלֶרַגע,  ָאֶטה  ֶאת  י  ַכְחּתִ ׁשָ לֹא 
י, ְעּתִ ּדַ ִהְטִריף  ְוֶזאּוס  ֵעיַני  ֶאת  ִאֲחָזה  ׁשֶ יָון  ּכֵ ַאְך 

ָהָעֶול. ַעל  ה  ַרּבָ ת  ַמּתָ ּבְ ם  ּלֵ ְלׁשַ ִהְנִני  ָנכֹון 
ָהָאָכִאים. ֵני  ּבְ ֶאת  ְועֹוֵדד  ָרב  ַלּקְ ֵצא  ֵאפֹוא,  ָאִכיֶלס,  קּום, 

140
ר ּכָ ָהֶאׁשְ ְמלֹוא  ֶאת  ִלְמסֹר  ָיֶדיָך  ּבְ ָנכֹון  ַוֲאִני 
ָהֱאלִֹהי. אֹוִדיֶסאּוס  ְלָך  יַע  ִהּצִ ֶאֶמׁש  ַאְך  ׁשֶ

ֵרת, ְלׁשָ ה  ִחּלָ ּתְ ה  ַאּתָ ז  ֶנְחּפָ ָאֶרס  ֶאת  ִאם  ַאְך 
ְוָיִביאּו ִפיָנִתי,  ִמּסְ ַהּכֶֹפר  ֶאת  י  ֲאָנׁשַ לּו  ִיּטְ

ְמׁשֹוֵבב." ָך  ִלּבְ ֶאת  י  ַ ַהּשׁ ׁשֶ ַכח  ּוָ ּתִ ְך  ּכָ ֵאֶליָך, 

145
ֵלאמֹר: ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ָהַרְגַלִים  ַקל  ָאִכיֶלס 
יא, ְצּבִ ְוַהּמַ ֶלְך  ַהּמֶ ָהָרם,  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ "ָאָגֶמְמנֹון 

אֹוָתּה, ִלי  ְמסֹר  ּתִ ִאם  ִהיא  ְוַאַחת  ת  ּתָ ַהּמַ ָך  ּלְ ׁשֶ
ָרב. ַהּקְ ֶצף  ׁשֶ ֶאת  ִנְזּכֹר  ה  ִחּלָ ּתְ י  ּכִ ָיְדָך,  ּבְ מֹר  ׁשְ ּתִ אֹו 

ְוא. ָ ַלּשׁ נּו  ְזַמּנֵ ֶאת  ִחית  ּוְלַהׁשְ ׁש  ְלִהְתּבֹוׁשֵ ָלנּו  ַאל 
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150
ְלָפֵנינּו. ָלאָכה  ַהּמְ ה  ַרּבָ עֹוד  י  ּכִ ִנְתַמְהֵמּהַ  ַאל 

ֲחִזית, ּבַ ִנְלָחם  ָאִכיֶלס  ֶאת  ָיסֹות  ַהּגְ ִיְראּו  ׁשּוב  ה  ְוַעּתָ
ן  ּכֵ ְוַעל  ֲחִנית,  ּבַ ה  עֹוׂשֶ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְגדּוֵדי  ּבִ ּמֹות  ׁשַ

ֶגד." ּנֶ ּמִ ׁשֶ ִריב  ּיָ ּבַ ִהְלמּו  ֶכם  ְוֻכּלְ ֵהיֵטב  זֹאת  ִזְכרּו 
ה: ּיָ ּתּוׁשִ ַרב  ֶבר  ַהּגֶ לֹו,  יב  ֵהׁשִ אֹוִדיֶסאּוס  ֲאַזי 

155
ְואּוָלם  ה  ַאּתָ ָלהּוט  ָאְמָנם  ָהֱאלִֹהי,  "ָאִכיֶלס 

ְלִאיְליֹון ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ֶאת  ַלח  ׁשְ ּתִ ַאל  ֵריָקה  ֵקָבה  ַעל 
יסֹות ּגֵ ׁשֶ ְלַאַחר  י  ּכִ ַיַען  ֵחם,  ְלִהּלָ רֹוָיאִנים  ּטְ ּבַ

ָיעּוטּו ֵרֵעהּו  ַעל  ְוִאיׁש  ֶזה  מּול  ֶזה  ֵיָעְרכּו  ָדִדים  ַהּצְ
ם. ּיֵ ִיְסּתַ ְמֵהָרה  ּבִ לֹא  ָרב  ַהּקְ ַזַעם,  ֲחַמת  ֲחדּוִרים 

160
ּלֹות ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ָכִאים  ָלָאָ ֱאמֹר  ן  ּכֵ ַעל 

ם. ִלּבָ עֹז  ה  ַיְרּבֶ ְלַמַען  ִלּטֹל,  ְוַיִין  ֶלֶחם  ת  ּפַ
ּבֶֹקר ֵמאֹור  ֵחם  ְלִהּלָ ַהַחִיל  ן  ּבֶ יּוַכל  לֹא  י  ּכִ

לֹו, ְמִציִקים  ְוָצָמא  ָרָעב  עֹוד  ּבְ ה  ַהַחּמָ ִקיַעת  ׁשְ ַעד 
ְוָלַדַעת ָלחּוׁש  ִלי  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ ָרב.  ַלּקְ הּוא  ָלהּוט  ַוֲאִפּלּו 

165
ְוָרָעב, ָצָמא  ִרי  ּפְ אּות,  ַהּלֵ ַחְלֵחל  ּתְ ֵאיָבָריו  ּבְ

רּוצֹו.  ּבְ ְצָעָדיו  ְוָתֵצר  יו  ְרּכָ ּבִ ַעל  יד  ְוַתְכּבִ ֵלְך  ּתֵ זֹו 
ְכֵרסֹו, ּבִ נֹוֵתן  ֶלֶחם  ּוַפת  ֶבר  ַהּגֶ ּגֹוֵמַע  ַיִין  ִאם  ַאְך 

ַהּיֹום, ל  ּכָ ְך  ִנְמׁשָ אֹוֵיב  ּבָ ָרב  ַהּקְ ֲאִפּלּו  ֲאַזי  י  ּכִ
ֵאיָבָריו  ֵיְדעּו  ְולֹא  ִלּבֹו  ּבְ ְוִיְצַהל  ֵחם  ִיּלָ

170
ָרב. ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ל  ְחּדַ ּתֶ ּבֹו  ׁשֶ ָהֶרַגע  ַעד  ֲעֵיפּות 

ם.  ִלּבָ ֶאת  ִלְסעֹד  ֵיְלכּו  יָך,  ֲאָנׁשֶ ר  ּוַפּזֵ ֵאפֹוא  קּום 
ָאָגֶמְמנֹון,  ְלָכאן  ה  ְיִביֶאּנָ ת,  ּתָ ַלּמַ ר  ּוַבֲאׁשֶ
ָהָאָכִאים  ִיְראּו  ְלַמַען  ַהּזֹאת,  ָהֲעֶצֶרת  ֶאל 
ִיְתרֹוֵנן.  ָך  ִלּבְ ְוַגם  י,  ַ ַהּשׁ ֶאת  ֵעיֵניֶהם  מֹו  ּבְ
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 175
ְלָפֶניָך ַבע  ָ ִיּשׁ ַיֲעמֹד,  ָהַאְרִגיִבים  מּול  ֶאל  ֲאַזי 

ִריֶסִאיס, ּבְ ל  ׁשֶ ְיצּוָעּה  ַעל  ָעָלה  לֹא  ֵמעֹוָלם  י  ּכִ ֶצֶדק  ֵהן  ּבְ
ים.  ָנׁשִ ּבְ ָבִרים  ּגְ ִמְנַהג  ּכְ ּה  ִעּמָ ַכב  ׁשָ ְולֹא  ֲאדֹוִני, 

ְנַהג. ּתִ רּוַח  ּוְבגֶֹדל  ִיְרַחב  ָך  ִלּבְ ם  ּגַ ְוִלְדָבָריו 
ְלָהִפיס  ָך  ְעּתְ ּדַ ֶאת  לֹו  ח  ַהּנַ ָאז  ָאֳהלֹו  ּבְ

180
ֵלא.  ִיּמָ ֶחְפְצָך  ְוָכְך  ֶלְך  ַהּמֶ ַיד  ּכְ ְסעּוָדה  ּבִ

ְנַהג ּתִ נַֹעם  ֶיֶתר  ּבְ י  ּכִ מּוָטב  ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ה,  ְוַאּתָ
ֶלְך ַהּמֶ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ין  ַהּדִ ִמן  י  ּכִ ַיַען  ֲאֵחִרים,  י  ַלּפֵ ּכְ

ֲחָמתֹו." עֹוֵרר  ׁשֶ ֶזה  הּוא  ִאם  ֶבר  ַהּגֶ ַעת  ּדַ ֶאת  ָיִפיס 
ים: ָהַעּמִ יט  ּלִ ׁשַ ָאָגֶמְמנֹון  ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֲאַזי 

185
ָלֶאְרֶטס. ן  ּבֶ ְלָאְזַני,  ָנֲעמּו  דּוִדים  ַהּמְ ָבֶריָך  "ּדְ

ֶצֶדק. ּבְ ּתָ  ּוֵפַרׁשְ ָהִעְנָין  ֶאת  ַרְטּתָ  ּפֵ אּות  ּיָ ּכַ
י, ִקְרּבִ ּבְ י  ִלּבִ י  ּבִ ֵמִאיץ  י  ּכִ ַבע,  ָ ֶאּשׁ ָרצֹון  ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל 

הּוא ָלהּוט  ֲאִפּלּו  ְוָאִכיֶלס,  זֹאת.  ְהֶיה  ּתִ לֹא  ְוא  ׁשָ בּוַעת  ּוׁשְ
ין, ְוַיְמּתִ ִיְצרֹו  ֶאת  ִיְכּבֹׁש  ָלֵצאת,  ָאֶרס  ִליחּות  ׁשְ ּבִ

190
ָהאֶֹהל ִמן  ּבֹוא  ַעד  ינּו  ַהְמּתִ ּנּוס,  ַהּכִ ֵאי  ּבָ ַאר  ׁשְ ְוַגם 
ֵרת.  ּכָ ּתִ ְיִדידּות  ִרית  ּבְ ֵנינּו  ׁשְ ּוֵבין  ה  ַהְמֻרּבָ ת  ּתָ ַהּמַ

יָמה. ְמׂשִ ֵמִטיל  ִהְנִני  ָעֶליָך  ְואֹוִדיֶסאּוס, 
ָהָאָכִאים,  ין  ִמּבֵ ַחת  ּבַ ְמׁשֻ ֲעָלִמים  ְקבּוַצת  ּבִ ַחר  ּבְ

ֶאֶמׁש ַאְך  ׁשֶ ר  ּכָ ָהֶאׁשְ ְוֶאת  ָהעֹוֶגֶנת,  ְסִפיָנִתי  ֶאל  ְצאּו 

 195
ָהֲעָלמֹות. ִעם  ו  ַיְחּדָ ָהִביאּו  ם,  ִהְבַטְחּתֶ ְלָאִכיֶלס 

ָהָאָכִאים  ַמֲחֵנה  ּבְ ׁש  ְלַבּקֵ ֵיֵצא  יֹוס  ְוַטְלִתיּבְ
ְוֶהְליֹוס." ְלֶזאּוס  ִמְנָחה  ֶזַבח  הּוא  ר,  ּבַ ֲחִזיר  ַאַחר 
ֵלאמֹר: ָאז  ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ָהַרְגַלִים  ַקל  ָאִכיֶלס 

ֶלְך, ְוַהּמֶ ָיסֹות  ַהּגְ יא  ַמְצּבִ ָהָרם,  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ "ָאָגֶמְמנֹון 
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200
ה, ֵאּלֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ זּוטֹות  ּבְ ַלֲעסֹק  ָראּוי  ֲאֵחִרים  ָיִמים  ּבְ

ָיִמים ּבְ ָמע  ַמׁשְ ָרבֹות,  ּקְ ּבַ ֲהפּוָגה  ִעּתֹות  ּבְ גֹון  ּכְ
ָרב. ַהּקְ ַלַהט  ּבְ ַע  ּקֵ ִמְתּפַ י  ִלּבִ ֵאין  ֶהם  ּבָ ׁשֶ

ִריָאמֹוס, ּפְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  ְקָטָלן  ּגּופֹוֵתינּו,  מּוָטלֹות  ה  ִהּנֵ ַאְך 
ַח. ַהְמַנּצֵ בֹוד  ּכְ ֶאת  ָלֵתת  ָיָדיו  ּבְ ַחר  ּבָ ֶזאּוס  י  ּכִ

205
ָולֹא, לֹא  א.  ְלַמּלֵ ֵרָסם  ּכְ ֵמִאיץ  ִיס  ּגַ ּבַ ה  ְוַאּתָ

ָאָכִאים רֹאׁש  ּבְ ֵער  ֶאְסּתַ ֵבד  ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ֶאל  ד  ִמּיָ י  ּכִ
ה, ַהֶחְרּפָ ֶאת  ְמחֹוֵתנּו  ּבִ ָאז,  ְוַרק  ּוְצֵמִאים.  ְרֵעִבים 

נּו. ִלּבֵ ֶאת  ִנְסַעד  ֶלְך  ַהּמֶ ַיד  ּכְ ִקיָעה  ְ ַהּשׁ ּוְלאֹור  ב  ֵנׁשֵ
רֹוִני ּגְ ֶאל  ַמֲאָכל  ְולֹא  ֶקה  ַמׁשְ לֹא  ָלֵכן  קֶֹדם  ַאְך 

210
ֵרַע ּתָ ִמׂשְ ָאָרד  ּבְ ף  ּסָ ְמׁשֻ ֵמֵרִעי  עֹוד  ל  ּכָ ָיבֹואּו, 

עֹוְמִדים לֹו  ְוָסִביב  ֶלָחֵצר  ּופֹוֶנה  ָאֳהִלי,  ּבְ
מֹותֹו. ַעל  ִלים  ּוִמְתַאּבְ ַהּטֹוִבים  ְוֵרָעיו  ֲאָנַשי 

ַמֲאָכל ְולֹא  ֶקה  ַמׁשְ לֹא  ֵעיַני  ּבְ ִבים  ֶנְחׁשָ לֹא  י  ּכִ
ִמְלָחָמה." ֵדה  ׂשְ ּבִ ִתים  ַהּמֵ ְוֶאְנַקת  ְוָדם  ֶהֶרג  א  ֶאּלָ

215
ה: ּיָ ּתּוׁשִ ַרב  ֶבר  ַהּגֶ לֹו,  יב  ֵהׁשִ אֹוִדיֶסאּוס  ֲאַזי 

ָלָאָכִאים, ְוִראׁשֹון  רֹאׁש  ֶלאּוס,  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ "ָאִכיֶלס, 
ְלָהִטיל. ֲחִנית  ּוֵמיִטיב  ה,  ַאּתָ י  ּנִ ִמּמֶ אֹון  ַרב 

ה,  ַאּתָ י  ּנִ ִמּמֶ נֹוֵפל  ָעְסִקיַנן  ְתבּוָנה  ּבִ ִאם  ַאְך 
י. ַדְעּתִ ּיָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ים  ְוַרּבִ ָאנִֹכי  ָך  ִמּמְ ּבֹוֵגר  י  ּכִ

220
ִמיַע: ַאׁשְ ׁשֶ ָבִרים  ַלּדְ ת  ְוַהְסּכֵ ָאְזֶניָך  ֶאת  ִלי  ֵרה  ּכְ ן  ּכֵ ַעל 

ַהַחִיל ֵני  ּבְ ְמֵהָרה  ַעד  מֹוֲאִסים  ֵבד  ַהּכָ ָרב  ּקְ ּבַ
יר ְלַמְכּבִ ּבֹוִלים  ׁשִ קֹוֵצר  ַלח,  ֶ ַהּשׁ הּוא  ָהָאָרד,  ל  ַמּגַ ֵעת 
ָהִעּמּות ּגֹוַרל  ֶאת  ַהּגֹוֵזר  ֶזאּוס  עֹוד  ל  ּכָ ַהְיבּול,  ל  ּדַ ַאְך 

בּוָסה. ּתְ אֹו  חֹון  ְלִנּצָ ַהּמֹאְזַנִים  ּפֹות  ּכַ ֶאת  ה  ַמּטֶ לֹא 
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225
ְלקֹוֵנן. ת  ַהּמֵ ַעל  ָהָאָכִאים  יּוְכלּו  לֹא  ֵריָקה  ֵקָבה  ַעל 

יֹום, ָכל  ּבְ ֲחָלִלים  ּנֹוְפִלים  ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ים  ַרּבִ י  ּכִ
ָרב? ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ַהּלֹוֵחם  ִיְמָצא  א  ֶאְתַנְחּתָ ֶזה  ְוֵכיַצד 

ת ַהּמֵ ֶאת  ְוִלְקּבֹר  רּוֵחנּו  ֶאת  ִלְכּבֹׁש  ָעֵלינּו  לֹא, 
ֶבר, ַלּגֶ ְוָסַפְדנּו  ִקיָנה  ָעָליו  אנּו  ָנׂשָ ּבֹו  ּיֹום  ּבַ

230
ָרבֹות, ַהּקְ ֵאיַמת  ְבּ ְרדּו  ׂשָ ר  ֲאׁשֶ יֵנינּו  ּבֵ ה  ְוֵאּלֶ

רּוָחם  ֶאת  ק  ְלַחּזֵ ְמָנת  ַעל  רּוׁש  ּדָ ּכַ ְויֹאְכלּו  ּתּו  ִיׁשְ
ּבֹו ּוְלַהּכֹות  אֹוְיֵבנּו,  מּול  פּוָיה  ַהּצְ ְלָחָמה  ּמִ ּבַ
נּו.  ָחַבׁשְ ְלגּוֵפינּו  ר  ֲאׁשֶ ָהַרֵחם  ֲחַסר  ָאָרד  ּבָ

י ּכִ ַיַען  ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ִריָאה  ַלּקְ ין  ְלַהְמּתִ ְלִאיׁש  ְוַאל 

235
ָהָאָכִאים, ְסִפינֹות  ְלַצד  ר  ְוַהְמַפּגֵ ָלּה  ין  ְמּתִ ַהּמַ

ִלְרּכֹב, נּו  ּלָ ּכֻ ַעל  ְך  ּכָ ּום  ִמּשׁ ַאֲחִריתֹו.  ְהֶיה  ּתִ ֲחמּוָרה 
ְלָהִסית." ד  ַהּזֵ ָאֶרס  ֶאת  ַהּסּוִסים  ֵני  ְמַרּסְ ְטרֹוָיה  ְבֵני  ּבִ

ָהָרם ֶנְסטֹור  ֵני  ּבְ ֶחְבַרת  ּבְ ָהאֶֹהל  ֶאל  ּוָפָנה  ר  ּבֵ ּדִ
ְותֹוַאס ּוֶמְריֹוֶנס  ִפיֶלאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶמֶגס,  ְוַגם 

240
ּוֶמָלִניּפֹוס. ְקֵריֹון,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  ִליקֹוֶמֶדס,  ם  ְוִעּמָ

ַהֶחֶבר. יַע  ִהּגִ ָאָגֶמְמנֹון,  ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ָאֳהלֹו  ֶאל 
ָבר, ַהּדָ ה  ַנֲעׂשָ אּות  ּיָ ּכַ ה  ֻקּדָ ַהּפְ ֵתן  ּוְבִהּנָ

ַלת־ֶרֶגל,  ּתְ ַעל  חֹות  ַקּלָ ַבע  ׁשֶ הֹוִציאּו  ָהאֶֹהל  ִמּתֹוְך 
זֹוֲהרֹות,  ְקֵדרֹות  ִרים  ְוֶעׂשְ ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ְיָקִרים  סּוִסים 

245
ִים,  ּפַ ּכַ ְמֶלאֶכת  ּבִ ֵמיִטיבֹות  ן  ּלָ ּכֻ ָפחֹות,  ׁשְ ַבע  ׁשֶ ְוַגם 
ְרֶאה. ַהּמַ טֹוַבת  ָהַעְלָמה  ִריֶסִאיס,  ּבְ ִהיא  ִמיִנית  ְ ְוַהּשׁ

אֹוִדיֶסאּוס, ְוָנַטל  ַקל  ׁשָ ָזָהב  ָטֶלְנִטים  ָרה  ֲעׂשָ
ת ּתָ ַהּמַ ִיְתַרת  ֶאת  אּו  ָנׂשְ ָהָאָכִאים  ַעְלֵמי  ַאר  ּוׁשְ
ַאְטֶרְוס ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ֲאַזי  ַהּמֹוָעָצה.  ֶאל  ְוֵהִביאּו 
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 250
ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ קֹול  ּכְ קֹול  ּבְ יֹוס  ְוַטְלִתיּבְ קֹומֹו,  ִמּמְ ָקם 

ָיָדיו. ּבְ ר  ּבַ ֲחִזיר  ָעַמד,  ים  ָהַעּמִ רֹוֵעה  ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו 
הּוא ָלה  ּתָ ּבֹו  קֹום  ַהּמָ ִמן  ַלף  ׁשָ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ְגיֹונֹו  ּפִ

ה ִחּלָ ּתְ ּבַ ְוָחַתְך  דֹוָלה,  ַהּגְ ַחְרּבֹו  ל  ׁשֶ ָדן  ַהּנָ ְלַצד 
רֹום, ַלּמָ ְזרֹועֹות  יט  ְוהֹוׁשִ ַהֲחִזיר  ַער  ׂשְ ֶאת 

255
ֶקט ׁשֶ ּבְ ָהַאְרִגיִבים  עֹוד  ּבְ א  ָנׂשָ ֶזאּוס  ֶאל  ה  ִפּלָ ּתְ
יבּו.  ִהְקׁשִ ֶלְך  ַהּמֶ ְוֶאל  ְמקֹוָמם  ּבִ ֲערּוִכים  ָעְמדּו 

ַמִים: ָ ַלּשׁ טֹו  ַמּבָ א  נֹוׂשֵ ִלְפֵניֶהם,  תֹו  ִפּלָ ּתְ א  ָנׂשָ הּוא 
ֵאִלים, ּבָ ְוָהָרם  דֹול  ַהּגָ ֵעִדי,  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ "ְיִהי 

ָהֶאִריְניֹות צּולֹות  ּוַבּמְ ִעּמֹו,  ְוֶהְליֹוס  ְוָגאָיה 

260
ם, ְלִחּנָ ע  ּבָ ׁשְ ַהּנִ ת  ַהּמֵ ֶבר  ַהּגֶ ִעם  ּבֹון  ֶחׁשְ אֹות  ַהּבָ

ֵדי ּכְ ִריֶסִאיס  ּבְ ֶאת  ָיִדי  ּבְ ַעם  ּפַ ַאף  י  ָנַטְלּתִ לֹא  י  ּכִ
ִהי. ְלׁשֶ ּכָ ֲאַמְתָלה  ּבַ אֹו  ה  ּטָ ּמִ ּבַ יָבּה  ּכִ ְלַהׁשְ

ַעְלָמה. ּבָ ָנַגע  לֹא  ְוִאיׁש  ָאֳהִלי  ּבְ ִהיא  ְכָנה  ׁשָ
ָהַאְלָמֶות ֵני  ּבְ יֹוִרידּו  י,  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ ֶקר  ֶ ַלּשׁ ְוִאם 

265
בּוָעתֹו." ׁשְ ֵפר  ַהּמֵ ְלִאיׁש  ֶאה  ּיָ ּכַ י  רֹאׁשִ ַעל  ְרָענּות  ּפֻ

ַהֲחִזיר, רֹון  ּגְ ֶאת  ָהַאְכָזר  ָאָרד  ּבָ ף  ּסֵ ְוׁשִ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ְרָחק ַלּמֶ ִליְך  ְוִהׁשְ ֶגר  ַהּפֶ ֶאת  ֵהִניף  יֹוס  ְוַטְלִתיּבְ

ָאִכיֶלס ּוֵביְנַתִים  ִגים.  ַלּדָ ַמֲאָכל  ָהָאפֹר,  ם  ַהּיָ ֶאל 
ְוָסח: ָקם  ָרבֹות  ַהּקְ ְצֵמֵאי  ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ

270
ָהָאָדם, ֵעיֵני  ֶאת  ְלַאֵחז  ה  ְרּבֶ ַהּמַ ָאִבינּו,  ֶזאּוס 

י ִלּבִ ּבְ ְמעֹוֵרר  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ְלָעֶדיָך  ּבִ ָהָיה  לֹא 
ָידֹו ּבְ עֹוֶלה  ָהָיה  לֹא  ְוָלֶבַטח  ה  ַעּזָ ּכֹה  ְנָאה  ׂשִ

כַֹח,  ּבְ ִריֶסִאיס  ּבְ ֶאת  ִלְגזֹל  ּוֵמָאֳהִלי  ָלקּום 
ָאָכִאים. ּבָ ִלְקטֹל  ַהֵחֶפץ  ָפֶניָך  ִמּלְ ָעָלה  לּוֵלא 
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275
ָרב." ַהּקְ ֶאל  ֲערּוִכים  ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִלְסעֹד  ְצאּו  ה  ְוַעּתָ

ָהָאָכִאים. ֵני  ּבְ ֶנס  ּכֶ ֶאת  ַאַחת  ּבְ ר  ּוִפּזֵ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ּוֵביְנַתִים ְסִפיָנתֹו,  ֶאל  ִאיׁש  ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ּוָפנּו  ָקמּו 

ר ּכָ ָהֶאׁשְ ֶאת  ָהִכינּו  ָבב  ַהּלֵ ָרֵמי  יְרִמידֹוִנים  ַהּמִ
ָהֱאלִֹהי, ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ְסִפיָנתֹו  ֶאל  אּוהּו  ּוְנׂשָ

280
ָפחֹות, ְ ַלּשׁ ן  ּכָ ִמׁשְ ִהְתִקינּו  ּלֹו,  ּכֻ ֶאת  ָעְרכּו  ָאֳהלֹו  ּבְ

ֻאְרָוה. ּבָ ַהּסּוִסים  ֶאת  ָנְתנּו  ָאִכיֶלס  ֵלי  ּכְ ֵאי  ְונֹוׂשְ
ַאְפרֹוִדיֶטה  מּות  ּדְ ת  ּבַ ִריֶסִאיס  ּבְ ָרֲאָתה  ְלֵעת  ֲאַזי, 

ָאָרד,  ַלַהב  ּבְ ף  ּסָ ְמׁשֻ ָהָאֶרץ  ַעל  ׁשֹוֵכב  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶאת 
ָיֶדיָה ּבְ ְרָטה  ְוׂשָ ָזֲעָקה  ְזרֹוָעּה,  ּבִ ּגּוָפתֹו  ָאְסָפה 

285
ַהּיִֹפי. ִליל  ּכְ ִמְצָחּה  ְוֶאת  ֶדיָה  ׁשָ ֶאת  ָהַרְך,  רֹוָנּה  ּגְ ֶאת 

ֵלאמֹר: ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ת  ּבַ ָהַעְלָמה  ֵאָליו  ָרה  ְוִדּבְ
גֹון, ִמּיָ בּור  ָ ַהּשׁ י  ְלִלּבִ ם  ּלָ ִמּכֻ ָקר  ַהּיָ ְטרֹוְקלֹוס,  "ּפַ

ָהאֶֹהל, ִמן  אֹוִתי  ָנְטלּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלָך  י  ְחּתִ ִהּנַ ַחי 
ים. ַעּמִ ּבָ ל  ַהּמֹוׁשֵ ֵמת,  יָך  ְמָצְאּתִ ׁשּוִבי  ּבְ ה  ַעּתָ ַאְך 

290
י. ַחּיַ ֶאת  ֲאסֹונֹות  רֹוְדִפים  ֶזה  ַאַחר  ֶזה  ּבָ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ֶדת ְכּבֶ ַהּנִ י  ְוִאּמִ ָאִבי  הֹוִעידּו  ִלי  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  ֶאת 

ָאָרד. ַלַהב  ּבְ ף  ּסָ ְמׁשֻ חּוצֹות  ּבַ ׁשֹוֵכב  ָרִאיִתי 
ְמאֹד, ִלי  רֹוִבים  ַהּקְ י,  ִאּמִ ֶרֶחם  יֹוְצֵאי  ַאַחי  ת  לֹׁשֶ ּוׁשְ

ֶאָחד. ְקָרב  יֹום  ּבְ ַהּגֹוָרל  ַזר  ּגָ ַיַחד  ם  ּגַ מֹוָתם  ֶאת 

295
ָקַטל ָהַרְגַלִים  ַקל  ָאִכיֶלס  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְואּוָלם 

ָהֱאלִֹהי,  ִמיֶנס  ל  ׁשֶ ִעירֹו  ֶאת  ְוֶהְחִריב  ֲעִלי  ּבַ ֶאת 
ָאִכיֶלס  ׁשֶ ִלי  ְוִהְבַטְחּתָ  ְלקֹוֵנן  ָעַלי  ָאַסְרּתָ 

ּה  ּבָ ַלְחּגֹג  י  ִעּמִ ְפִליג  ּתַ ְפִתיָאה  ְוֶאל  חֹק,  ּכַ ֵאִני  ִיּשָׂ
יְרִמידֹוִנים. ַהּמִ ֶקֶרב  ּבְ ּוֵאינּו  ִנּשׂ ִרית  ּבְ ֶאת  אּות  ּיָ ּכַ
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300
ִמיד." ּתָ ָהִייָת  ָנִעים  י  ּכִ ה,  ֲאַבּכֶ מֹוְתָך  ֶאת  ן  ּכֵ ַעל 

ָפחֹות ְ ַהּשׁ ּכּו  ּבִ ָלּה  ְוָסִביב  ִריֶסִאיס  ּבְ קֹוְנָנה  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
ּגֹוָרָלּה. ַזר  ּגְ ֶאת  ַאַחת  ל  ּכָ ם  ּגַ ַאְך  ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ל  ׁשֶ מֹותֹו  ֶאת 

ְלָאִכיֶלס, ִביב  ִמּסָ ִנְקֲהלּו  ָהָאָכִאים  ְוַאּלּוֵפי 
ְוָאַמר: ֶנֱאַנח  ֵסֵרב,  ַאְך  ִלְסעֹד,  ּבֹו  ַמְפִציִרים 

305
ְוִחְדלּו ְרצֹוִני  דּו  ּבְ ּכַ ַהּטֹוִבים,  ֵמֵרַעי  ם,  ִמּכֶ א  "ָאּנָ

ֶקה, ּוַמׁשְ ַמֲאָכל  ּבְ י  ִלּבִ ֶאת  ִלְסעֹד  י  ּבִ ְלַהְפִציר 
ְואּוָלם י.  רֹאׁשִ ַעל  ַרד  ּיָ ׁשֶ ָהָאסֹון  ֵבד  ּכָ י  ּכִ ַיַען 

ה." ַהַחּמָ ִקיַעת  ׁשְ ַעד  ָרב  ּקְ ּבַ את  ָלׂשֵ ּכַֹח  י  ּדַ י  ּבִ ִיְהֶיה 
ָיסֹות, ַהּגְ ַאּלּוֵפי  ַאר  ׁשְ ם  ְלַדְרּכָ ּוָפנּו  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

310
ָהֵאִלים, מּות  ּדְ ן  ּבֶ אֹוִדיֶסאּוס  ְוֵכן  ַאְטֶרְוס,  ֵני  ּבְ אּוָלם 

ְוִאידֹוֶמֶנאּוס  ֶנְסטֹור  ֵקן,  ַהּזָ ב  ָהַרּכָ פֹוְיִניְקס 
ָאִכיֶלס ַאְך  ֵבד.  ַהּכָ ִלּבֹו  ֶאת  ְלׁשֹוֵבב  ִעּמֹו  נֹוְתרּו 

ָרב.  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ִאם  י  ּכִ ְלַנְפׁשֹו  ֶנָחָמה  ִיְמָצא  לֹא 
ָרם: קֹול  ּבְ ר  ְוִדּבֵ ֶנֱאַנח  ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ֶאת  ָזְכרֹו  ּבְ ֲאַזי, 

315
י, ְלִלּבִ ָקר  ַהּיָ ָהֻאְמָלל  ה,  ְוַאּתָ ָבר  ּכְ לֹא  "ֶזה 
ְלָפַני יׁש  ּוַמּגִ עֹוֵרְך  ָהִייָת  ְטִעיָמה  ְסעּוָדה 

ָהָאָכִאים ָלֲחמּו  עֹוד  ּבְ ְוָזִריז,  ֻמְמֶחה  ְמֶלאֶכת 
ים. ֲעֻקּבִ ּוְדָמעֹות  ם  ִמּדָ ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ מּול  ְקָרבֹות  ּבִ

ֶקה ּוַמׁשְ זֹון  ּמָ ׁשֶ ְוַאף  ְלָפַני,  ץ  ְרּבַ ּתִ ֵמת  ה  ַעּתָ ַאְך 

320
ְלַעּנֹות ָרָעב  ּבָ י  ִלּבִ ַאֲעִדיף  י,  ְלִצּדִ ֲערּוִכים 

י, ָיַדְעּתִ לֹא  מֹותֹו  ּכְ ׁשֶ ָאסֹון  ָאנִֹכי.  ִנְכָסף  ֵאֶליָך  י  ּכִ
ָאִבי, ֶלאּוס  ּפֶ מֹותֹו  ַעל  ׁשֹוֵמַע  ָהִייִתי  ֲאִפּלּו 

ּסּוָפיו ּכִ רֹב  ּבְ ֶלְחיֹו  ַעל  ְמָעה  ּדִ ְפִתיָאה  ּבִ יל  ּזִ ַהּמַ
ָזָרה, ֶאֶרץ  ּבְ ָרב  ַלּקְ ַהּיֹוֵצא  ן  ַהּבֵ ֶאל  ֵאַלי, 
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325
ַוֲאִפּלּו ָהֲארּוָרה,  ֶהֶלָנה  ַעל  ִנְלָחם  רֹוָיאִנים  ּטְ ּבַ

ה, ַעּתָ ְסִקירֹוס  ּבִ ֵדל  ַהּגָ ָקר  ַהּיָ ִני  ּבְ ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל 
ם. ְוַקּיָ ַחי  ָהֱאלִֹהי  טֹוֶלמֹוס  ֶנאֹוּפְ עֹוד  ִאם  זֹאת 
ְטרֹוָיה, ּבִ אן  ּכָ ִלּפֹל  ְלַבד  יִתי  ִקּוִ עֹוד  ָלֵכן  קֶֹדם 

ְלסּוִסים.  ִמְרֶעה  ּבְ ֹוַפַעת  ַהּשׁ ַאְרִצי  ֵמַאְרגֹוס  ַהְרֵחק 

330
חָֹרה ְ ַהּשׁ ִפיָנה  ּסְ ּבַ ְוַתְפִליג  ׁשּוב  ּתָ ּבֹו  ַלּיֹום  י  ִיַחְלּתִ

ֶלֱאסֹף ּתּוַכל  ִני  ּבְ ֶאת  ׁשֶ ְמָנת  ַעל  זֹאת  ְפִתיָאה,  ֶאל 
לֹו, ְלַהְראֹות  י  ְרכּוׁשִ ל  ּכָ ֶאת  ּוָבּה  ִלְפִתיָאה  ִקירֹוס  ִמּסְ

י, ֲאָנׁשַ ֶאת  ְקָרה,  ַהּתִ ַבּה  ּגְ יִתי  ּבֵ ֶאת  ְנָכַסי,  ֶאת 
ָמתֹו, ִנׁשְ יֹוִציא  ֶלאּוס  ּפֶ ִני  ְמֻדּמַ ּכִ ַהּזֹאת  ָלֵעת  י  ּכִ

335
ְוָיגֹון, ִצְמצּום  ּבְ ַחי  רֹד  ִיׂשְ עֹוד  ַהּיֹוֵתר  ְלָכל  אֹו 

ָהֵאיִמים ִלְבׂשֹוַרת  ה  ּוְמַצּפֶ ִזְקָנתֹו  ִקְלַלת  ּבְ מּוָגף 
יַע." ּגִ ּתַ לֹא  ְלַאֵחר  ּזֹו  ׁשֶ ב  ַהּסָ יֹוֵדַע  י  ּכִ מֹוִתי,  ַעל 

קֹוְננּו, ִעּמֹו  ָיסֹות  ַהּגְ ְוִזְקֵני  ל,  ִמְתַאּבֵ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ְמעֹונֹו. ְתֵלי  ּכָ ין  ּבֵ הֹוִתיר  ׁשֶ יָריו  ַיּקִ זֹוֵכר  ִאיׁש 

340
ְקרֹונֹוס, ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ַרֲחָמיו  ִנְכְמרּו  ֶאְבָלם,  ּבְ אֹוָתם  ָרָאה  ֵעת 

ֵלאמֹר: ָנף,  ּכָ ַעל  ר  ּגֵ ְלׁשַ ָבָריו  ּדְ ָאֶתָנה  ֶאל  ּוִמֵהר 
ָחסּוֵתְך ן  ּבֶ ֶאת  ִליל  ּכָ ִתי,  ַיְלּדָ  , ּתְ ָנַטׁשְ "ַהֻאְמָנם 

א ׂשָ ּנָ ׁשֶ ה  ַעּתָ ָאִכיֶלס?  ֶאל  ֶחְמָלה  עֹוד  ְך  ִלּבֵ ּבְ ְוֵאין 
מֹותֹו  ַעל  ַהַחְרטֹום  בֹוהֹות  ּגְ ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  תֹו  ִפּלָ ּתְ

345
ַהַחִיל ֵני  ּבְ ַאר  ׁשְ עֹוד  ּבְ ְלִלּבֹו,  ָקר  ַהּיָ ֵרֵעהּו  ל  ׁשֶ

ָרָעב. ּבָ ה  ִמְתַעּנֶ הּוא  ְוַרק  ם  ִלּבָ ֶאת  ִלְסעֹד  ָהְלכּו 
ְוהֹוִסיִפי ְמַעט  ֶנְקָטר  ָחֵזהּו  ּבְ ּוְתִני  ֵאָליו  י  ׁשִ ּגְ

ִלּבֹו." ֶאת  ה  ְיַעּנֶ ַהּצֹום  ְלַבל  זֹאת  ה,  ַרּכָ רֹוְסָיה  ַאְמּבְ
יָלא, ִמּמֵ כֹוָנה  ַהּנְ ָאֶתָנה  ֶאת  ְועֹוֵרר  ר,  ּבֵ ּדִ
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350
ְוצֹוֵרַח ֶאְברֹוָתיו  ּפֹוֵרס  ס,  ַהּטָ ַעִיט  ְדמּות  ּבִ ְוזֹו 

ָהָאָכִאים ח.  ַהּצַ ֲאִויר  ּבָ עֹוְפָפה  רֹום,  ַהּמָ ִמן 
ֶלאּוס ּפֶ ן  ּבֶ ֵמַעל  ָטָסה  ְוָאֶתָנה  ָקם,  ִנׁשְ ֶאת  ָחְגרּו 

רֹוְסָיה  ְוַאְמּבְ ֶנְקָטר  ִטּפֹות  יָלה  ִהּזִ ּוְבָחֵזהּו 
ֶבר. ַהּגֶ ל  ׁשֶ יו  ְרּכָ ּבִ ֶאת  ה  ַרּפֶ ּתְ ָהָרָעב  ת  ֻחְלׁשַ ְלַבל 

355
ָהאֹוִנים. ַרב  ָאִביָה  ֵהיַכל  ֶאל  ָחְזָרה  ְוָאֶתָנה 

ּלֹות ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ִמן  ָהָאָכִאים  ְלֵעת  ֶזה  ָהָיה 
רֹום, ּבָ ֶזאּוס  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ֶלג  ׁשֶ ִתיַתי  ּפְ סּוַפת  מֹו  ּכְ ְרצּו  ּפָ

ח. ַהּצַ ֶאֶתר  ּבָ ְקפּוִאים  ּבֹוֵריַאס  ל  ׁשֶ יָמתֹו  ְנׁשִ ּבִ
ָהֳאִנּיֹות ִמן  ּפְֹרקּו  ׁשֶ ָסדֹות  ַהּקְ ֲהמֹון  ָזַהר  ְך  ּכָ

360
אּות,  ּיָ ּכַ ְקמּוִרים  ֶוְך  ּתָ ּבַ ְספֹר,  ְלֵאין  ים  ָמִגּנִ ן  ְוִעּמָ

יָלה. ַהּמֵ ַוֲחִניתֹות  אֹון  רֹב  ּבְ ְצרּופֹות  ָריֹות  ּוׁשְ
ְועֹוֶלֶזת  ֵמָחה  ׂשְ ְוָהָאֶרץ  ָלָרִקיַע  ָזֳהָרם  ָעָלה 
ָיסֹות, ַהּגְ ֵמַרְגֵלי  ָרֲעָדה  ָאָרד,  ְלבַֹהק  ַחת  ִמּתַ
ם.  ִקְרּבָ ּבְ קֹו  ִנׁשְ ֶאת  חֹוֵגר  ָהֱאלִֹהי  ְוָאִכיֶלס 

365
ּבֹור ַהּגִ ֵעיֵני  ְוִהְבִריקּו  ַזַעם  ּבְ יׁשּו  ִהּקִ יו  ּנָ ׁשִ
ָחֵזהּו  ּבְ ִלּבֹו  ְוָיַדע  אֹוֶכֶלת.  ֵאׁש  ַלֲהבֹות  ּכְ

ְטרֹוָיה, ֵני  ּבְ ַעל  ַזֲעמֹו  ּבְ ַוֲאַזי,  ְיתַֹאר,  ל  ּבַ ֵסֶבל 
ֲעבּורֹו. ִהְתִקין  ַרב  ָעָמל  ּבְ ׁשֶ ָחַגר,  ֶהַפְיְסטֹוס  ת  ַמּתַ
ַרְגָליו,  ַעל  ָנַתן  ה  ִחּלָ ּתְ אֹות  ַהּנָ ֹוק  ַהּשׁ ִמְצחֹות  ֶאת 

370
ַהּלֹוֵחם, י  ַקְרֻסּלֵ ֶאל  חֹוְברֹות  ֶסף  ּכֶ ל  ׁשֶ ְפִריפֹות  ּבִ

ַהּבֹוֶהֶקת, ְרָיה  ִ ַהּשׁ ֶאת  ר  ָקׁשַ ָחֵזהּו  ֶאל  ַוֲאַזי 
ֶכֶסף  ּבְ ַהְמֻמְסֶמֶרת  ֵבָדה  ַהּכְ ַחְרּבֹו  ֶאת  ְוָתָלה 

ֵבד, ַהּכָ יר,  ּבִ ַהּכַ ָמִגּנֹו  ְוָנַטל  ֵתָפיו,  ּכְ ְלרַֹחב 
ַהר, ַהּסַ ִמן  ַהּבֹוֵהק  אֹור  ּכָ ַקף  ִנׁשְ ַהּזַֹהר  ּנּו  ִמּמֶ
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375
ִפינֹות ַהּסְ ֵחי  ַמּלָ ְלֵעיֵני  ְגֶלה  ַהּנִ ָהֵאׁש  זַֹהר  ּכְ

ָהִרים  ּבְ ַהְרֵחק  ם  ׁשָ ֵאי  ַהּדֹוֶלֶקת  דּוָרה  ִמּמְ ם  ּיָ ּבַ
ְסִפיָנָתם סֹוֵחף  ַער  ַהּסַ עֹוד  ּבְ ּבֹוֵדָדה,  ה  ְקּתָ ּבִ מּול 

יֵריֶהם. ּקִ ִמּיַ ַהְרֵחק  ָדָגה  ּבְ ֹוֵרץ  ַהּשׁ ָים  ֵלב  ֶאל 
ַרץ ּפָ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ְפָלא  ַהּמֻ ִגּנֹו  ִמּמָ ַהּזַֹהר  ְך  ּכָ

380
ָהָאָרד ת  ַקְסּדַ ֶאת  ָחַבׁש  ְלרֹאׁשֹו  ְוהּוא  רֹום,  ַלּמָ

סּוס ַער  ׂשְ ֲעטּוָרה  ְוזֹו  ִמְצחֹו,  ַעל  ִהְתִאיָמּה  ֵבָדה,  ַהּכְ
ר ִעּטֵ ֶהַפְיְסטֹוס  ֶהם  ּבָ ּוְגִדיֶליָה,  כֹוָכב,  ּכְ ֲהָקה  ּבָ

ִלְצָדִדים.  ְלְטלּו  ִנּטַ ַעל  ִמּמַ ה,  ְסּדָ ַהּקַ ָקְדקֹוד  ֶאת 
ָאְמָנם ִאם  א  ְלַוּדֵ ׁש  ּקֵ ּבִ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ְוָאִכיֶלס 

385
ָיִניַע.  ּבֹו  ֵאיָבָריו  ְוֵכיַצד  ּגּופֹו,  ֶאת  ַהֲחגֹור  ּתֹוֵאם 
ָיסֹות ַהּגְ יא  ַמְצּבִ ֵלב  ְוָרם  ְכָנַפִים,  ּכִ ָליו  ּכֵ לֹו  ְוָהיּו 

ֲחִניתֹות ן  ִמּכַ ָנַטל  ָאִביו  רַֹמח  ֶאת  ַוֲאַזי 
ָהָאָכִאים ין  ִמּבֵ ִאיׁש  ְוָכֵבד,  ָעב  ָגְדלֹו,  ּבְ יר  ּבִ ּכַ
ָאִכיֶלס  ַרק  ּוְלָהִטילֹו,  אתֹו  ְלׂשֵ ָהָיה  ָיכֹול  לֹא 

390
ְלָאִביו, ָנַתן  ֵכירֹון  ׁשֶ ָהרַֹמח  ֶזה  ָהָיה  זֹאת.  ָיַדע 

ָרב. ּקְ ּבַ ַחִיל  ֵני  ּבְ ִלְקטֹל  ְליֹון,  ּפֶ ַהר  ּבְ יָלה  ַהּמֵ ֵמֵעץ 
ִמֲהרּו, ַהּסּוִסים  ַעל  ׁשֶ ְוַאְלִקימֹוס  אֹוטֹוֶמדֹון 
ֶהָחֶזה, ִרְתמֹות  ּבְ רּו  ְוָקׁשְ אָרם  ַצּוָ עֹל  ּבָ ָנְתנּו 
ְלָאחֹור כֹות  ַהּמֹוׁשְ ְוֶאת  ָנְתנּו  ִפיֶהם  ּבְ ֶרֶסן 

395
ֹוט  ַהּשׁ ֶאת  ְואֹוטֹוֶמדֹון  ב,  ָהַרּכָ ת  ֶעְמּדַ ֶאל  ָמְתחּו 

ָהֶרֶכב. ֶאל  ק  ְלַזּנֵ ּוִמֵהר  ָידֹו  ּבְ ָנַטל  ַהּבֹוֵהק 
ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ִצּיּודֹו  ְמלֹוא  ּבִ ָנכֹון  ָאִכיֶלס  מֹוהּו  ּכָ

נּו, רֹאׁשֵ ֵמַעל  ָעה  ַהּנָ ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ מֹו  ּכְ קֹו  ִנׁשְ ּבְ זֹוֵהר 
ָהרֹוֵעם: קֹולֹו  ּבְ ָזַעק  ָאִביו  ל  ׁשֶ ָכיו  ַרּמָ ְוַעל 
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 400
ּסּוִסים. ּבַ ַהּנֹוָדע  ּפֹוַדְרֶגה  ֵני  ּבְ ֵניֶכם  ׁשְ ְליֹוס,  ּוּבַ "ְקַסְנתֹוס 

ים, ַחּיִ ּבַ ב  ָהַרּכָ ִעם  ׁשּובּו  ַעם  ַהּפַ קֶֹדם,  ּכְ ּלֹא  ׁשֶ
ָנִאים, ַהּדָ יסֹות  ּגֵ ֶאל  ֲחָזָרה  ֲהִביאּוהּו  ָרב  ַהּקְ ּוְבתֹם 

ם." ְנַהְגּתֶ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ּבְ ׁשֶ ִפי  ּכְ ְנְטׁשּוהּו  ּתִ ְוַאל 
ְטָפה ְוׁשָ רֹאׁשֹו,  ֶאת  ין  ִהְרּכִ ֻעּלֹו  ַחת  ּתַ ְקַסְנתֹוס  ֲאַזי 

ַצָוּאָרם  עֹל  ּבָ ָנְתנּו  ִמֲהרּו,  ַהּסּוִסים  ַעל  ׁשֶ ְוַאְלִקימֹוס  “אֹוטֹוֶמדֹון  וקסנתוס.  בליוס 
.)henri regnault, 1970( רניו  הנרי  ָנְתנּו...”  ִפיֶהם  ְבּ ֶרֶסן  ֶהָחֶזה,  ִרְתמֹות  ְבּ רּו  ְוָקְשׁ
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405
ֶהָעָפר, ֶאת  ֶדת  ְמַכּבֶ ְך,  ָהַרּמָ ַרֲעַמת  ַאְרָצה 

– ָאִכיֶלס  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ָהַרְגַלִים  ַקל  ַהּסּוס  יב  ְוֵהׁשִ
ָהָאָדם: קֹול  ֶאת  ּבֹו  ָנְתָנה  רֹועֹות  ַהּזְ ְצחֹוַרת  ֶהָרה  זֹו 

ָהאֹוִנים, ַרב  ָאִכיֶלס  יָך,  ַחּיֶ ַעל  מֹר  ִנׁשְ ַעם  "ַהּפַ
לּוי ּתָ נּו  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ ֲהַגם  מֹוְתָך,  יֹום  ָקרֹוב  זֹאת  ְוִעם 

410
ְוַהּמֹוְיָרה. ָהֵאִלים  רֹאׁש  מֹוְתָך  ֶאת  ְזרּו  ּגָ י  ּכִ ָבר,  ַהּדָ

ִנְזַהְרנּו י  ּדַ לֹא  י  ּכִ אֹו  עֹט  ִלׁשְ ְרנּו  ּגַ ּפִ ׁשֶ ּום  ִמּשׁ לֹא 
רֹוָיאִנים. ַהּטְ ִצּיּודֹו  ֶאת  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ ֵתָפיו  ִמּכְ טּו  ׁשְ ּפָ

ָער, ַהּשֵׂ ְיַפת  ֶלטֹו  ן  ּבֶ א,  ּשָׂ ַהּנִ ָהֵאל  ֶזה  ָהָיה 
ְלֶהְקטֹור. ַח  ַהְמַנּצֵ ת  ִהּלַ ּתְ ֶאת  ְוָנַתן  ַנְפׁשֹו  ֶאת  הֹוִציא  ׁשֶ

415
ִפירּוס, ַהּזֶ ְנׁשֹב  ּכִ ָנֵקל  ּבְ עֹט  ִלׁשְ ָיכְֹלנּו  ֵנינּו  ׁשְ י  ּכִ

ָעֶליָך ַאְך  אֹוְמִרים,  ְך  ּכָ ָהרּוחֹות,  ל  ּכָ ין  ִמּבֵ ל  ַהּקַ הּוא 
ָהַאְלָמֶות." ּוְבֵני  ָזרּוהּו  ּגְ מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ רֹוֵבץ,  ָמֶות  ין  ּדִ

ָהֶאִריְניֹות, קֹולֹו  ֶאת  יו  ִמּפִ ָנְטלּו  י  ּכִ ְוָחַדל,  ר  ּבֵ ּדִ
רּוחֹו: ּבְ ִנְסָער  לֹו,  יב  ֵהׁשִ ָהַרְגַלִים  ַקל  ְוָאִכיֶלס 

420
הּוא.  ִעְנָיְנָך  לֹא  ֵהן  ְקַסְנתֹוס,  א,  ַנּבֵ ּתְ מֹוִתי  "ַמּדּוַע 

ּגֹוָרִלי,  ֵזר  ִיּגָ אן  ּכָ ׁשֶ ֵהיֵטב  ָידּוַע  ַעְצִמי  ִלי 
ל ֶאְחּדַ לֹא  זֹאת  ִעם  י.  ּוֵמִאּמִ ָהָאהּוב  ֵמָאִבי  ַהְרֵחק 

רֹוָיאִנים."  ּטְ ּבַ ּמֹות  ׁשַ ה  ֶאֱעׂשֶ ֶטֶרם  ּבְ ֵבד  ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ִמן 
ְוָדַהר. ְרָסה,  ַהּפַ ְזִריֵזי  סּוָסיו  ּבְ ִהְצִליף  ְוָזַעק,  ָאַמר 

��
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כ׳ ספר 

– אכילס  של  האריסטיאה 
הפתיחה שלב 

להם  ומרשה  למועצה  האלים  את  מכנס  למלחמה  זאוס  נערכים  הגייסות 
לארץ  אפולו  יורדים  חסותו  האלים  לבן  אל  כל  ולסייע,  ארצה  לרדת 
מול  זה  יוצאים  אכילס  השניים  מול  לדו־קרב  לצאת  אינאס  את  מסית 
פותחים  אוטוביוגרפיה  השניים  מסירת  עצמו  לקרב  ומקדימים  זה 
בשורות  הרג  של  ברצף  פותח  אינאס  אכילס  את  מחלץ  בקרב  פוסידון 
הקטור  אכילס  את  מציל  אכילס  אפולו  מול  יוצא  האויב  הקטור 

קטל במעשי  ממשיך 
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הקרב. שדה  אל  חוזר  אכילס  השער:  איור 
לפנה"ס. החמישית  המאה  מאטיקה,  כד  על  איור 
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ֵעת, ָכל  ּבְ ָרב  ַהּקְ ֶאל  הּוט  ַהּלָ ֶלאּוס,  ּפֶ ן  ּבֶ ְסִביְבָך,  ה  ַעּתָ
ָהָאָכִאים. יסֹות  ּגֵ ָקם  ִנׁשְ ֶאת  ָחְבׁשּו  ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ין  ּבֵ

 . בֹוּהַ ַהּגָ יׁשֹור  ּמִ ּבַ ֶנֶעְרכּו  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֵחילֹות  ֶגד  ּוִמּנֶ
ְרָכִסים, ּבִ ה  ַהְמֻרּבֶ ָהָהר  ָהאֹוִליְמּפּוס,  ְמרֹום  ּבִ ֶזאּוס  ַאְך 

5
ַלֲעֶצֶרת. ָהֵאִלים  ל  ּכָ ֶאת  ס  ְלַכּנֵ ה  ִצּוָ ִמיס  ּתֶ ַעל 

ֶזאּוס. ית  ּבֵ ֶאל  ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ָנה  ְוִזּמְ ֲאֵליֶהם  ָהְלָכה  זֹו 
ָהאֹוְקָינֹוס. ְנַהר  ְלַמֵעט  ֶאָחד  ַנַחל  לֹא  ַאף  ִנְפַקד  לֹא 

ה, דֹוׁשָ ַהּקְ ה  ַהֻחְרׁשָ ׁשֹוְכנֹות  ן,  ּלָ ּכֻ יְמפֹות  ַהּנִ ּוָבאּו 
ָהר.  ַהּנָ ַמְעַין  ּוְגדֹות  ְוׁשֹוֵפַע,  מֹוִריק  ָאחּו  ֵרי  ּכָ

10
ֶהָעִבים  ס  ְמַכּנֵ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֵהיַכל  ֶאל  בֹוָאם  ּבְ ֲאַזי 

ֵהִקים  ֶהַפְיְסטֹוס  ׁשֶ ה,  ְלטּוׁשָ תֹו  ִרְצּפָ ְסָטו,  ּבִ ֵהֵסּבּו 
ְלִתְפֶאֶרת. ב  חֹוׁשֵ ה  ַמֲעׂשֵ ְמַלאְכּתֹו,  ּבִ ָזִריז  ְלָאִביו, 
הּוא ֶאף  ָהָאֶרץ  יז  ַמְרּגִ א  ּבָ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ֶבת  ּוְבׁשֶ

צּולֹות  ִמּמְ ָהֵאָלה.  ְקִריַאת  ֵמָאְזָניו  ֶנֶעְלָמה  לֹא  י  ּכִ

15
ַאל: ׁשָ ֶזאּוס  ְוֶאת  ַפס,  ּתָ ְמקֹומֹו  ֶאת  ֲאַזי,  ֵהִגיַח 

אֹוָתנּו, ְסּתָ  ּנַ ּכִ ַעם  ּפַ ׁשּוב  ָרִקים,  ַהּבְ ִליְך  ַמׁשְ ֶזה,  ה  "ָלּמָ
ְוָהָאָכִאים? ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ּגֹוַרל  ֶאת  קֹל  ְוִתׁשְ ֲהַתְחזֹר 

יֵניֶהם." ּבֵ ְלָחָמה  ַהּמִ ָבה  ְוׁשָ ַחת  ִמְתַלּקַ ה  ִהּנֵ י  ּכִ
יב: ֵהׁשִ ּפֹוֵסידֹון  ְבֵרי  ּדִ ַעל  ֶהָעִבים  ס  ְמַכּנֵ ְוֶזאּוס 

 20
ְלָפֶניָך,  י  ַנְפׁשִ ַאת  ַמּשְׂ לּוָיה  ּגְ ֶאֶרץ,  יז  ַמְרּגִ "ָאֵכן, 

ְנתּוָנה, ִתים  ַלּמֵ רּוִחי  י  ּכִ ּנּוס.  ַלּכִ ה  ָהִעּלָ ְוֵכן 
ָהָרם,  ָהאֹוִליְמּפּוס  ת  ְסּגַ ּפִ ַעל  ֵאר,  ָ ֶאּשׁ אן  ּכָ זֹאת  ְוִעם 

ְרֶאה. ַלּמַ ָרָחב  ר  ֵמאֹׁשֶ י  ְוִלּבִ ִמְתּבֹוֵנן,  ב,  ֵאׁשֵ ּדֹם 
ֲחנֹות, ַהּמַ ין  ּבֵ ִהְתָעְרבּו  ם  ְוׁשָ ָלָאֶרץ,  ְרדּו  ם  ְוַאּתֶ
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25
ַע. ְיַסּיֵ ָהֵאל  ֶחְפצֹו  ּכְ ָלָאָכִאים  אֹו  ְטרֹוָיה  ִלְבֵני 

רֹוָיאִנים, ּטְ ּבַ ֵחם  ְלִהּלָ יַח  ַנּנִ ְלָאִכיֶלס  ִאם  י  ּכִ
ָהַרְגַלִים. ַקל  ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ מּול  ָיקּום  לֹא  ֵמֶהם  ִאיׁש 

ְוִחיל, ַרַעד  ּבְ ִנְתְקפּו  ְלַבד  ּבִ ְלַמְרֵאהּו  ֲהֵרי  ׁשֶ
ֵרֵעהּו. ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל  זֹוֵעם  ִלּבֹו  ֵעת  ה,  ַעּתָ ָוחֶֹמר  ַקל 

30
ְטרֹוָיה  ְוַעל  ַהּגֹוָרל  ַצו  ֶאת  ָיֵפר  ן  ּפֶ ֲאִני  ָחֵרד 

ּפֹוֵסק. י  ְלּתִ ַהּבִ ָרב  ַהּקְ ֶאת  ְועֹוֵרר  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ ָיעּוט." 
ֶזה. מּול  ֶזה  ֶחְלָקם  ֶאת  ִלּטֹל  ַאְרָצה  ָיְרדּו  ְוָהֵאִלים 

ָאֶתָנה, ַלס  ּוּפָ ֶהָרה  נּו  ּפָ ָהעֹוְגנֹות  ִפינֹות  ַהּסְ ֶאל 
ַע,  ְמַסּיֵ ָיָדם  ּבְ ְוֶהְרֶמס  ּפֹוֵסידֹון,  ָהָאֶרץ  חֹוֵבק  ם  ּגַ

35
ְתבּוָנה. ּבִ דּוׁש  ַהּגָ ִלּבֹו  רַֹחב  ּבְ לֹו  ּדֹוֶמה  ֵאין  ׁשֶ
אֹונֹו. רֹב  ּבְ ּבֹוֵטַח  ֲאֵליֶהם,  חֹוֵבר  ְוֶהַפְיְסטֹוס 

מּוקֹות. ַהּצְ ַרְגָליו  י  ּתֵ ׁשְ ֵהיֵטב  אּוהּו  ְנׂשָ ַאְך  ה,  ְמַדּדֶ ָאְמָנם 
ְוִעּמֹו ָנה,  ּפָ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶאל  ה  ַקְסּדָ בַֹהק  ּבְ ָאֶרס  ַאְך 

ת, ָוֶקׁשֶ ֵחץ  ַעְלַמת  ְוַאְרֶטִמיס,  ָער,  ַהּשֵׂ ֲארְֹך  פֹוְיּבֹוס 

40
ּוְקַסְנתֹוס. ֶלטֹו  ָפֶתיָה,  ׂשְ ַעל  ְצחֹוק  ת  ּבַ ַאְפרֹוִדיֶטה,  ְוֵכן 

מּוָתה, ַהּתְ ֵני  ִמּבְ ְרחֹוִקים  ָהֵאִלים  עֹוד  ּבְ יְנַתִים,  ּבֵ ַאְך 
ם רֹאׁשָ ּבְ ִנְלַחם  ָאִכיֶלס  י  ּכִ ָהָאָכִאים,  ָרב  ּקְ ּבַ ִהְכִריעּו 

ָרב. ַהּקְ ֶאל  ָלֵצאת  ֵסֵרב  ּה  ּבָ ה  ֲאֻרּכָ קּוָפה  ּתְ ְלַאַחר 
ֲעֵליֶהם ָהָעט  ָהַרְגַלִים  ַקל  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ְלַמְרֵאה 

45
ָבִרים, ַהּגְ קֹוֵטל  ָאֶרס  ּכְ מֹוהּו  ּכָ קֹו,  ִנׁשְ ּבְ ַמְזִהיר 

ִים.  ְרּכַ ַהּבִ יו  ְחּתָ ּתַ ּוָפקּו  רֹוָיאִני  ַהּטְ ַהּלֹוֵחם  ֶנְחַרד 
ָהָאָדם,  ְבֵני  ּבִ ִהְתָעְרבּו  ָהאֹוִליְמּפּוס  ֹוְכֵני  ּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַאְך 

ְוָאֶתָנה ְלָפִנים,  ְרָצה  ּפָ ִסיָתה,  ַהּמְ ֶאִריס  ָקָמה 
ֵמַעל ֶבת  ִנּצֶ זֹו  עֹוד  ּבְ ָאָגה,  ׁשְ ְלָטה  ּפָ יָה  ִמּפִ
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50
ַהּגֹוֵעׁש. ם  ַהּיָ ַפת  ׂשְ ַעל  אֹו  ַהחֹוָמה  ְלַצד  ַהֲחִפיר 

ְוָאֵפל קֹוֵדר  ְסָעָרה  ַעב  ְדמּות  ּבִ מּוָלּה  ְוָאֶרס 
דֹות  ִמּגְ אֹו  צּוָדה  ַהּמְ רֹום  ִמּמְ ׁשֹוֵאג  רֹוָיאִנים,  ּטְ ּבַ ּדֹוֵחק 

ָקִליקֹולֹון.  לֹות  ְלַמְרּגְ ְלִאּטֹו  ַהּזֹוֵרם  ִסימֹוִאיס 
ֶזה, ּבָ ֶזה  ָיסֹות  ַהּגְ ֶאת  ָהאֹוִליְמּפּוס  ׁשֹוְכֵני  ּסּו  ׁשִ ְך  ּכָ

55
ּוַמֲחלֶֹקת. ְמעֹוְרִרים  ְנָאה  ׂשִ ַעְצָמם  ְלֵבין  ּוֵביָנם 

ַעל, ִמּמַ ִמיַע  ִהׁשְ ַרַעם  ְוָאָדם  ָהֵאִלים  ֲאִבי  ָאז 
ּוְמלֹוָאּה, ֵבל  ַהּתֵ מֹוְסדֹות  ֶאת  ֶהְחִריד  ַחת  ִמּתַ ּוּפֹוֵסידֹון 

רֹום. ּמָ ּבַ ֶהָהִרים  יֵאי  ׂשִ ַעד  ּה  ּלָ ּכֻ ָהָאֶרץ  צֹות  ִמּקְ
לֹוָתיו,  ַמְרּגְ ּבְ ְלֵטל  ִהּטַ ָלִגים  ַהּפְ ה  ְמֻרּבֵ ִאיָדה  ַהר 

60
ָהָאָכִאים.  ּוְסִפינֹות  ָהִעיר  ְטרֹוָיה  ְוֵכן  ְרָכָסיו,  ּבִ

ְלָמֶות, ַהּצַ ְתהֹום  ּבִ ִתים  ַהּמֵ ל  מֹוׁשֵ ַאְידֹוֶנאּוס  ֶנְחַרד 
ַעל ִמּמַ ן  ּפֶ ָחֵרד  ָרם,  קֹול  ּבְ ָזַעק  ס,  ַהּכֵ ִמן  ק  ִזּנֵ

ָהֲאָדָמה, ֶאת  ִיְפַער  ָהָאֶרץ  ֶאת  ַהחֹוֵבק  ּפֹוֵסידֹון 
ָהָאָדם, ְלֵעיֵני  ה  ּלֶ ִיְתּגַ ְבִעית  ַהּמַ ִתים  ַהּמֵ ן  ּכַ ּוִמׁשְ

65
ֲחָרָדה. ִנְתָקִפים  ַעְצָמם  ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ְלַמְרֵאהּו 

ֶזה ּבָ ֶזה  ֵחם  ִהּלָ ּבְ ְוֶנֶפץ  ַרַעׁש  קֹול  הּוא  ֶזה  ּכָ
ּפֹוֵסידֹון  מּול  ָיָצא  ה  ַעּתָ רֹום.  ַהּמָ ׁשֹוְכֵני  ָהֵאִלים 

ים, ַהְמֻנּצִ יו  ִחּצָ ּוְבָידֹו  ַעְצמֹו  ָאּפֹולֹו  פֹוְיּבֹוס 
ֶאְנַיְליֹוס.  ַעל  ָעָטה  ט  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ְוָאֶתָנה 

70
ֲעַלת ּבַ אֹון,  ַהּסְ ִביַרת  ּגְ ֶבת,  ִנּצֶ ַאְרֶטִמיס  ֶהָרה  מּול 
ְרָחק. ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ֲאחֹות  ים,  ִחּצִ ַרד  ּבְ ָהב,  ַהּזָ יׁשֹור  ּכִ

ַע. ַהְמַסּיֵ ָהֵאל  ָהאֹון,  ַרב  ָלַחם,  ֶהְרֶמס  ֶלטֹו  מּול 
ֵמיָמיו, ַחת  ַקּלַ ּבְ ָהר  ַהּנָ ָעָלה  ֶהַפְיְסטֹוס  ְוַעל 

ָהָאָדם.  ִפי  ּבְ ּוְסָקַמְנֶדר  ָהֵאִלים,  ִפי  ּבְ מֹו  ׁשְ ְקַסְנתֹוס 
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75
ְוָאִכיֶלס ֶזה,  ּבָ ֶזה  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ָהֵאִלים  יֹוְצִאים  עֹוד 

ס ְמַפּלֵ ְרּכֹו  ּדַ ֶהְקטֹור,  מּול  יַנִים  ּבֵ ְלִמְלֶחֶמת  ָלהּוט 
ִריָאמֹוס ּפְ ן  ּבֶ ַדם  ּבְ ְלַהְרוֹות  ּבֹו  ּדֹוֵחק  ַעם  ַהּזַ י  ּכִ ָהמֹון,  ּבֶ

ַהּלֹוֵחם. ָהֵאל  ָאֶרס  ל  ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ִצְמאֹונֹו  ֶאת 
ָיסֹות ַהּגְ ְמעֹוֵדד  ָאּפֹולֹו  אֹותֹו  ַאְיֵנַאס,  ֶזה  ָהָיה  ַאְך 

80
יר. ּבִ ּכַ ּכַֹח  ּבֹו  ְוֵהִפיַח  ר,  ּגֵ ׁשִ ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ מּול 

ְוקֹולֹו, מּותֹו  ּדְ ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ יָקאֹון  ִמּלִ ַטל  ּנָ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ֵלאמֹר: יד  ְוִהּגִ ַאְיֵנַאס  ֶאל  ֶזאּוס  ן  ּבֶ ָאּפֹולֹו  ָנה  ּפָ

ָדִרים ַהּנְ ה  ַאּיֵ ַאְיֵנַאס,  ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ מֹוֶעֶצת  "ַאּלּוף 
ֵצא ּתֵ י  ּכִ ַיִין,  ַעל  ָנַדְרּתָ  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְלַמְלֵכי 

85
ָאִכיֶלס?"  מּול  ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ְקָרב  ּבִ ּכֲֹחָך  ִלְבחֹן 

ֶלְך, ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ "ִליָקאֹון  יב:  ֵהׁשִ ַאְיֵנַאס  ָבָריו  ּדְ ַעל 
ָלֵצאת  י  ּבִ ּדֹוֵחק  ה  ַאּתָ ְרצֹוִני  ַאף  ַעל  ֶזה  ה  ָלּמָ

ַהֵחָמה?  ְמִהיר  ָאִכיֶלס  מּול  ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ִלְקָרב 
ָהַרְגַלִים. ַקל  ְלֵבין  יִני  ּבֵ ָהִראׁשֹון  ָרב  ַהּקְ ֶזה  ִיְהֶיה  לֹא 

90
ִאיָדה ַהר  ֶאל  בֹואֹו  ּבְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַאֶחֶרת,  ַפַעם  ּבְ ֶזה  ָהָיה 

ּכֹוֵבׁש ִני,  ְרׁשַ ּגֵ רַֹמח  ּבְ ֵדינּו,  ִמּיָ ֲעָדִרים  ִלְגזֹל 
ֶזאּוס, אֹוִתי  יל  ִהּצִ אּוָלם  ָדסֹוס.  ּפֶ ְוֶאת  ִליְרֶנסֹוס  ֶאת 

ִלְמרּוָצה.  ַקּלֹות  ִים  ּוִבְרּכַ גּוִפי  ּבְ ָנַתן  ַרב  ּכַֹח 
ָאֶתָנה ַלס  ּפָ ּוְבַיד  ָיָדיו  ּבְ אֹוֵבד  ָהִייִתי  זֹאת  לּוֵלא 

95
ּבֹו  ֲחָקה  ּדָ ר  ֲאׁשֶ זֹאת  ָהְיָתה  ִהיא  ְרּכֹו.  ּדַ ֶאת  ִאיָרה  ַהּמְ

ֶלִגים. ַהּלֶ ַעם  ְוֶאת  ְטרֹוָיה  ֶאת  ְלַהְכִרית  ָאָרד  רַֹמח  ּבְ
ָלֵצאת,  ָאִכיֶלס  מּול  ָאָדם  ל  ׁשֶ כֹחֹו  ּבְ ֵאפֹוא  ֶזה  ֵאין 

ֶות. ַהּמָ ִמן  אֹותֹו  יַע  יֹוׁשִ ָהֵאִלים  ַאַחד  ִמיד  ּתָ י  ּכִ
ל ְחּדַ ּתֶ לֹא  ר,  ַהְיׁשֵ ַעד  ַהּיַ ֶאל  ַלח  ָ ּשׁ ּתִ ֲחִניתֹו  ְוָתִמיד 
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100
ִאּלּו ַאְך  ן.  ְרּבָ ַהּקָ ּגּוף  ֶאת  ב  ּוְתַנּקֵ ְחּדֹר  ּתַ ֶטֶרם  ּבְ
ַמְכִריֵעִני,  ָהָיה  ִאם  ָסֵפק  ְלִצּדֹו  ָהֵאל  ָעַמד  לֹא 
ת." חֹׁשֶ ִמּנְ ּלֹו  ּכֻ הּוא  ָעׂשּוי  י  ּכִ ל  ְתַהּלֵ ּיִ ׁשֶ ֲאִפּלּו 

ֵלאמֹר: ֶזאּוס  ן  ּבֶ ָאּפֹולֹו  ַאְיֵנַאס  ל  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ
ָהַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ ֶאל  ה  ַאּתָ ם  ּגַ ה  ִפּלָ ּתְ ַחִיל,  ן  ּבֶ א,  ׂשָ ְך  ּכָ "ִאם 

105
ָיָצאָת,  ַאְפרֹוִדיֶטה  ל  ׁשֶ ֵמַרְחָמּה  אֹוְמִרים,  ְך  ּכָ ן,  ּכֵ ׁשֶ

ָאִכיֶלס,  ל  ׁשֶ ֵמִאּמֹו  ַנֲעָלה  ִביָרה  ּגְ ֶזאּוס,  ת  ּבַ
ם. ַהּיָ ִמן  ֵקן  ַהּזָ ת  ּבַ ָהַרְגַלִים  סּוַפת  ּכְ ִטיס  ּתֶ זֹו 

ֵהל  ּבָ ּתִ ְוַאל  ָגאֹון  ּבְ ְקָך  ִנׁשְ ֲאַרד  ֶאת  ֵאפֹוא  א  ׂשָ
ְך." ְלַהּלֵ ֵאיִמים  ּוֵמְרצֹונֹו  יו  ִמּפִ ָהַרַהב  ַבר  ִמּדְ

110
ים ָהַעּמִ רֹוֵעה  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ַרב  אֹון  ְוֵהִפיַח  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ָהָאָרד. ת  ַקְסּדַ ּבְ זֹוֵהר  ַלֲחִזית,  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ה  ָעׂשָ ׁשֶ
רֹועֹות, ַהּזְ ְצחֹוַרת  ֶהָרה  ֵמֵעיֵני  ָבר  ַהּדָ ר  ִנְסּתַ לֹא 

ֶלאּוס. ּפֶ ן  ּבֶ ִלְקַראת  ָהמֹון  ּבֶ צֹוֵעד  ַאְנִכיֶסס  ן  ּבֶ יַצד  ּכֵ
יָדה: ְוִהּגִ ִביָבּה  ִמּסְ ָצה  ִקּבְ ֲאַזי  ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ֶאת 

115
ֶזה ִעם  ֶזה  ִהְתַיֲעצּו  ְוָאֶתָנה,  ּפֹוֵסידֹון  ם,  "ַאּתֶ

ּנֹוְצָרה. ׁשֶ ָעָיה  ַהּבְ ֶאת  ִלְפּתֹר  ָעֵלינּו  יַצד  ּכֵ
ַהּבֹוֶהֶקת ָהָאָרד  ת  ַקְסּדַ ּבְ ָחבּוׁש  ַאְיֵנַאס  ה  ִהּנֵ

ֶבר. ַהּגֶ ֶאת  ֵהִסית  ָאּפֹולֹו  יֹוֵצא.  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ַעל 
ָולֹא, ְלָאחֹור,  יבֹו  ְוַלֲהׁשִ ָלקּום  ָעֵלינּו  מּוָטל 

120
ָאִכיֶלס ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו  ַלֲעמֹד  ָלֵצאת  נּו  ֵמִאּתָ ֶאָחד  ַעל 

ִקְרּבֹו. ּבְ ִלּבֹו  ִיּפֹל  ן  ּפֶ ְלָהִפיַח,  יר  ּבִ ּכַ ּבֹו  ְואֹון 
ָהַאְלָמֶות. ֵני  ּבְ ַעל  הּוא  ָאהּוב  י  ּכִ ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ֵיַדע  ְלַמַען 

ֵהִפיחּו  רֹוָיאִנים  ּטְ ּבַ ׁשֶ ָהֵאִלים  ין  ִמּבֵ ְוֵאּלּו 
עֹוד.  לֹא  ָפַתִים,  ׂשְ ֵקי  ּפֹוׂשְ א  ֶאּלָ ֵהם  ֵאין  ְלָפִנים  ְקָרב  רּוַח 
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125
ִלּטֹל ָיַרְדנּו  ָהאֹוִליְמּפּוס  רֹום  ִמּמְ ְך  ּכָ ם  ְלׁשֵ ֲהלֹא  ׁשֶ

ּבֹו. עּו  ִיְפּגְ לֹא  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ׁשֶ ְמָנת  ַעל  ָרב,  ּקְ ּבַ ֵחֶלק 
ַהּגֹוָרל, ִלְגֵזַרת  ן  ָקְרּבָ הּוא  ִיּפֹל  ְך  ּכָ ַאַחר  ַהּיֹום.  זֹאת 
ָהֶרֶחם.  ִמן  ָיָצא  ֵעת  ָטְוָתה  ַאֲחִריתֹו  ֶאת  ׁשֶ ְלַאְיָסה, 
ֵהל ִיּבָ ָהֵאִלים,  י  ִמּפִ ָאִכיֶלס  זֹאת  ַמע  ִיׁשְ לֹא  ִאם  ַאְך 

130
ב. ִיְתַיּצֵ מּולֹו  ָרב  ּקְ ּבַ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ

ָעֶליָך." ָקם  ְדמּותֹו  ּבִ ְלֵעת  ְמעֹוֵרר  ָהֵאל  ֵאיִמים  י  ּכִ
ּוְמלֹוָאּה: ֵבל  ּתֵ יז  ְרּגִ ַהּמַ ּפֹוֵסידֹון,  יב  ֵהׁשִ ָבֶריָה  ּדְ ַעל 

ָלְך.  ָיֶאה  ָבר  ַהּדָ ֵאין  ֶהָרה,   , ַאּתְ רֹוֶגֶזת  ְכלּום  לֹא  "ַעל 
ָהַאְלָמֶות ֵני  ּבְ ֶאת  ְלָעֵרב  ּתֶֹקף  ָכל  ּבְ ְמָסֵרב  ֲאִני 

135
ִמּכֵֹחנּו. ּכָֹחם  נֹוֵפל  עּור  ׁשִ ְלֵאין  י  ּכִ ִעּמּות,  ּבָ

ְקָרב, ֵדה  ִלׂשְ ִמחּוץ  ב  ְוֵנׁשֵ ֵנֵלְך  י  ּכִ מּוָטב  ּוְלִפיָכְך 
ֵרֵעהּו. ּבְ ִאיׁש  לֹוֲחִמים  מּוָתה  ַהּתְ ֵני  ּבְ ֶאת  ְוִנְרֶאה 

ָרב, ַהּקְ ֶאל  ֵיְצאּו  ָאֶרס  אֹו  ָאּפֹולֹו  פֹוְיּבֹוס  ִאם  ְואּוָלם 
יב,  ְלָהׁשִ ָחְרָמה  ִמְלֶחֶמת  ֵמָאִכיֶלס  ִיְמְנעּו  ְוִאם 

140
ַמּכֹוֵתינּו  ֶהם  ּבָ ַנְפִליא  ִהּיֹות  ׁשְ ְללֹא  ֲאַזי  י  ּכִ

ְמרֹוֵמי ֶאל  ׁשֶ טּוַחִני,  ּבְ ד,  ּוִמּיָ לּוי,  ַהּגָ ִעּמּות  ּבָ
ָהֵאִלים, ַאר  ׁשְ ִעם  ַיַחד  ּבְ ָיׁשּובּו  ָהאֹוִליְמּפּוס 

ְזרֹוֵענּו."  ַנַחת  ֶאת  ִיְלְמדּו  ָרם  ׂשָ ּבְ ַעל  ׁשֶ ְלַאַחר 
ְוהֹוִליְך ר,  ּבֵ ּדִ ָער  ַהּשֵׂ קֹוֵדר  ּפֹוֵסידֹון  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

145
ִביב, ִמּסָ ֲאָדָמה  סֹוְללֹות  ף  ּקָ ַהּמֻ ְבָצר  ַלּמִ ֵרָעיו  ֶאת 

רֹוָיאִנים, ַהּטְ ּוְבֵני  ָאֶתָנה  ֵהִקימּו  ְלֶהַרְקֶלס  ר  ֲאׁשֶ
ם  ַהּיָ ְפֶלֶצת  ִמּמִ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ט  ְלַמּלֵ יּוַכל  ּבֹו  ִמְסּתֹור 

יׁשֹור. ּמִ ּבַ ֶדה  ַהּשָׂ ֶאל  ּנּו  ָגְרׁשֶ ּתְ ַהחֹוף  ִמן  זֹו  ְלֵעת 
ָהַאְלָמֶות, ֵני  ִמּבְ ֲחבּוָרה  ְוִעּמֹו  ב  ָיׁשַ ּפֹוֵסידֹון  ם  ׁשָ
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150
ְוָכֵבד,  ָסִמיְך  ָעָנן  ּבְ ְתֵפיֶהם  ּכִ ָעְטפּו  ׁשֶ ְלַאַחר 

ֵהֵסּבּו  ָקִליקֹולֹון  ִגְבעֹות  ּבְ ְיִריֵביֶהם  ֶגד  ּוִמּנֶ
ֶהָעִרים.  ַמְחִריב  ָאֶרס  ּוְסִביב  ָהָרם  ָאּפֹולֹו  ְסִביב 

ְוֶהְחִליפּו ָהֵאִלים  בּו  ָיׁשְ ֶזה  מּול  ֶזה  ֵכן  י  ּכִ ה  ִהּנֵ
ְוִלְפּתַֹח ְלַמֵהר  ִלי  ִמּבְ עֹות,  ּדֵ ֵרֵעהּו  ִעם  ֵאל 

155
ַמְעָלה. ִמּלְ ֶהם  ּבָ ַחק  ּדָ ֶזאּוס  י  ּכִ ַאף  ָרב,  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ
מּוָתה,  ַהּתְ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ָקם  ׁשְ ִמּנִ ָאָרד  ּבְ יׁשֹור  ַהּמִ ִהְזִהיר 

ְוָאָדם. סּוִסים  ַרְגֵלי  ַחת  ּתַ ָהֲאָדָמה  ְוִהְרִעיָדה 
ֶתר, ַהּיֶ ל  ִמּכָ ָוַמְעָלה  ְכָמם  ִ ִמּשׁ דֹוִלים  ּגְ ַחִיל  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ
ֶזה, ַעל  ֶזה  ָלעּוט  ְלהּוִטים  ָיְצאּו,  יַנִים  ּבֵ ְלִמְלֶחֶמת 

160
ָהֱאלִֹהי. ְוָאִכיֶלס  ַאְנִכיֶסס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַאְיֵנַאס, 

רֹאׁשֹו ֶאת  ם,  ְמַאּיֵ צֹוֵעד  ָהִראׁשֹון,  ָיָצא  ַאְיֵנַאס 
ָחֵזהּו ַעל  ְמסֹוֵבב,  ֵבָדה  ַהּכְ ָהָאָרד  ת  ַקְסּדַ ַחת  ּתַ

ֶגד ּוִמּנֶ ָהָאָרד.  ֲחִנית  ּבַ ְמנֹוֵפף  הּוא  דֹול,  ַהּגָ ֵגן  ַהּמָ
ִלְקָראתֹו, ק  ִזּנֵ ַחל  ַ ַהּשׁ ּוְכמֹו  ֶלאּוס,  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָקם 

165
ַצִיד. יֹום  ּבְ ְלָהְרגֹו  ִמים  ַהּקָ ְלַמְרֵאה  ֹוֵצף  ַהּשׁ ֲאִרי  ּכַ

ְואּוָלם, ִלּבֹו,  ֶאת  ת  ׁשָ לֹא  ּפֹוֵסַע,  ֶנֶפׁש  ֵוה  ׁשְ ה  ִחּלָ ּתְ
ע, ְוִיְפּגַ ֲחִנית  ּבֹו  ָיִטיל  רּוַח  ְקַצר  ֶעֶלם  ַאְך  ִאם 

עֹוָתיו ַמְלּתְ ַעל  ּוְבֶקֶצף  ט,  ְיַמּלֵ לֹעֹו  ָאָגה  ׁשְ
ְזָנבֹו  ֶאת  ָיִניף  ֲאַזי  ַחל.  ַ ַהּשׁ ֵלב  ֲעֻמּקֹות  ֵיָאַנח 

170
ּגּופֹו. ַעל  ֲעָבָריו  ֵני  ּוִמׁשְ ָחֵזהּו  ַעל  ָחְזָקה  ּבְ ְוַיְצִליף 

ּבֹוֲהקֹות, ֵעיָניו  ִלּבֹו,  ּבְ ּגֹוְבִרים  ְוַזַעם  ֶעְבָרה  ְך  ּכָ
ֵמרֹוְדָפיו ֶאָחד  ֶאת  ִלְקטֹל  ְמָנת  ַעל  ְלָפִנים  ק  ְיַזּנֵ

ָהִראׁשֹון. ָרב  ַהּקְ ֶפֶרץ  ּבְ ְוָלמּות  ִלּפֹל  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
דֹול ַהּגָ ַזֲעמֹו  ַוֲחַמת  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ֶאה  ַהּגֵ ִלּבֹו  ְך  ּכָ
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175
ֶפׁש. ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ ב  ּגַ ִנׂשְ ַאְיֵנַאס  ַעל  ָלעּוט  חּוהּו  ּלְ ׁשִ

ֶזה ָהָיה  ֵרֵעהּו,  ֶאל  ִאיׁש  ָקְרבּו  ַנִים  ְ ַהּשׁ ֵעת  ְוָהָיה 
ר: ּבֵ ּדִ ׁשֶ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָהַרְגַלִים  ַקל  ָאִכיֶלס 

ִלְקָראִתי, ֶהָהמֹון  ִמן  ַאְיֵנַאס,  ָיָצאָת,  ַעם  ַהּטַ "ַמה 
ִתְקָוה ּבְ ְלדּו־ְקָרב  מּוִלי  ָלֵצאת  ְרצֹוְנָך  ּבִ ֵיׁש  ְוִכי 

180
ַהּסּוִסים, ֵני  ְמַרּסְ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ַעל  ַמְלכּות  ּבְ ה  ְזּכֶ ּתִ י  ּכִ
ְלָהְרֵגִני,  יל  ּכִ ׂשְ ּתַ ֲאִפּלּו  ְואּוָלם  ִריָאמֹוס?  ּפְ ּוִבְכבֹוד 

ֶלְך.  ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ ה  ְזּכֶ ּתִ ׁשֶ בֹוד  ַהּכָ ֶזה  לֹא 
הּוא. ּוָבִריא  ֵלם  ׁשָ ִנית,  ְוׁשֵ ִריָאמֹוס,  ִלּפְ לֹו  ִנים  ּבָ ית,  ֵראׁשִ

ְוטֹוָבה ָנָאה  ֶאֶרץ  ת  ּסַ ּפִ ְלָך  ִהְבִטיַח  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

185
ִרי? ּפְ ֲעֵצי  ן  ְסּתַ ּוּבֻ ְלָחִריׁש  ֶדה  ׂשָ ֲאֵחִרים,  ל  ֶ ִמּשׁ

ָבר. ַהּדָ ַקל  ּלֹא  ׁשֶ ּדֹוֶמה  ַאְך  ִמי,  ּדָ ֶאת  ּפְֹך  ׁשְ ּתִ ִאם  זֹאת  ל  ּכָ
ֲחִנית. ּבַ אֹוְתָך  י  ּתִ ַרׁשְ ּגֵ ָבר  ּכְ יְרָך,  ַאְזּכִ ָעָבר,  ּבֶ ֲהֵרי  ׁשֶ

אֹוְתָך י  ַפְסּתִ ּתָ ָוֶריָך  ׁשְ ְלַצד  ֶזה  יַצד  ּכֵ ַכְחּתָ  ֲהׁשָ
ה  ְוַאּתָ אֹוְתָך,  י  ָרַדְפּתִ ִאיָדה  ַהר  לֹות  ַמְרּגְ ְוַעד 

190
ְלָאחֹור, ָך  רֹאׁשְ ֶאת  ְלָהֵסב  ֵמֵעז  לֹא  ָך,  ַנְפׁשְ ַעל  ָנס 

רֹוֵדף, ַאֲחֶריָך  ַוֲאִני  ִליְרֶנסֹוס  ֶאל  ִנְמַלְטּתָ 
ְוָאֶתָנה, ָאִבי  ֶזאּוס  ֶעְזַרת  ּבְ ָהִעיר  ֶאת  ְוכֹוֵבׁש 

ָלל, ׁשָ ְולֹוֵקַח  ְספֹר  ְלֵאין  ים  ָנׁשִ ל  ׁשֶ ֵחרּוָתן  נֹוֵטל 
ָך.  ַנְפׁשְ ֶאת  ילּו  ִהּצִ ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ַאר  ּוׁשְ ֶזאּוס  ַאְך 

195
ֵצל. ּנָ ּתִ לֹא  ׁשּוב  ה,  ַקּוֶ ּתְ י  ּכִ ַאף  ה,  ַעּתָ ׁשֶ ּדֹוֶמה  ַאְך 

יסֹוֶתיָך ּגֵ ׁשּורֹות  ֶאל  ַוֲחזֹר  ֲעָצִתי  ַמע  ׁשְ ן  ּכֵ ַעל 
ְלדּו־ְקָרב, ָלֵצאת  ָעַלי  ּתֹאַמר  ִאם  ַגע  ּפָ ּתִ ָקׁשֹות  י  ּכִ

ֶהָעָבר."  ְסיֹון  ִמּנִ לֹוֵמד  ִסיל  ַהּכְ ֲאִפּלּו  ַוֲהלֹא 
ֵלאמֹר: יב  ֵהׁשִ ַאְיֵנַאס  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ָבָריו  ּדְ ַעל  ֲאַזי 
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200
ַחד. ּפַ י  ּבִ ָלַטַעת  ים  ִמּלִ ּבְ ֶלאּוס,  ּפֶ ן  ּבֶ ה,  ַקּוֶ ּתְ "ַאל 

ָהֵכיַצד ֲאִני  ְויֹוֵדַע  יֹומֹו  ן  ּבֶ ינֹוק  ּתִ י  ֵאיֶנּנִ
ֲחָרפֹות.  ִקיתֹון  ּפְֹך  ְוִלׁשְ ְלָנֵאץ  ה,  ַהּפֶ ֶאת  ל  ְלַנּבֵ

ָהיּו, הֹוֵרינּו  ּוִמי  נֹוַלְדנּו  ֵאיְך  יֹוְדִעים  ֵנינּו  ׁשְ
דֹות, ַאּגָ ֵרי  ְמַסּפְ מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ י  ִמּפִ ַמְענּו  ׁשָ זֹאת 

205
ַוֲאִני הֹוַרי,  ֶאת  ה  ַאּתָ ָרִאינּו,  לֹא  ֵמעֹוָלם  ֲאָבל 
ה, ַאּתָ ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ׁשֶ אֹוְמִרים  הֹוֶריָך.  ֶאת 

ָך.  ִאּמְ ִהיא  ים,  ּלִ ַהּגַ ִביַרת  ּגְ ָער,  ַהּשֵׂ ְיַפת  ְוֶתִטיס 
ַאְנִכיֶסס ל  ׁשֶ ֲחָלָציו  יֹוֵצא  זֹאת  ת  ְלֻעּמַ ִהְנִני  ֲאִני 

ַאְפרֹוִדיֶטה.  ָהֵאָלה  י  ְוִאּמִ ֶפׁש,  ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ ַרם 

210
ָקר. ַהּיָ ָנם  ּבְ ַעל  ַהּיֹום  הֹוֶריָך  אֹו  הֹוַרי  לּו  ִיְתַאּבְ
ּכּוַח ּוִ ּבַ ְיָלִדים  אֹוָתם  ּכְ ִני  ְמֻדּמַ ּכִ ִנְנַהג  לֹא  ן  ּכֵ ׁשֶ

לֹום. ׁשָ ּבְ ְלֵביָתם  ִבים  ׁשָ ָפַתִים  ַהּשְׂ ְגַרת  ּתִ ְכלֹות  ּכִ ׁשֶ
י ַמְחַצְבּתִ ּכּור  ֶאת  ָלַדַעת  ְרצֹוְנָך  ּבִ ֵיׁש  ִאם  ְואּוָלם 

– ּבֹו  ִקיִאים  ּבְ ים  ַרּבִ ׁשֶ א  נֹוׂשֵ  – ִלְפָרָטיו  אֹותֹו  ְוִלְלמֹד 

215
ְרָדנֹוס, ּדַ מֹו  ׁשְ ּוְבנֹו,  ֶהָעִבים,  ס  ְמַכּנֵ ַאְתִחיל,  ֶזאּוס  ּבְ

ָנכֹוָנה, ְטרֹוָיה  ֶטֶרם  ּבְ ד  ִיּסֵ ְרַדְנָיה  ּדַ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ
ַרב ְוַעם  מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ז  ְלֶמְרּכַ יׁשֹור  ּמִ ּבַ ָהִעיר  ֶאת  ְוָהַפְך 

ַמִים. ּבְ ֹוַפַעת  ַהּשׁ ִאיָדה  לֹות  ְרּגְ ַלּמַ עֹוד  ֹוֵכן  ַהּשׁ
ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאִריְכתֹוְניֹוס  הּוא  נֹוַלד,  ְלַדְרָדנֹוס  ן  ּבֵ ֲאַזי 

220
ְנָכָסיו ַעל  ָאָדם,  ּבָ יר  ֶלָעׁשִ ְלָיִמים  ָהָיה  ׁשֶ ִמי 

ְרֶעה, ַהּמִ ָכֵרי  ּבְ סּוִסים  ַאְלֵפי  ת  לֹׁשֶ ׁשְ ם  ּגַ ִנְמנּו 
ְלִתְפֶאֶרת.  ְסָיִחים  ן  ּוְלִצּדָ ֵמיִניקֹות  סּוסֹות  ל  ׁשֶ ית  ִעּדִ

ֶדה  ּשָׂ ּבַ רֹועֹות  ֵהן  ְועֹוד  ּבֹוֵריַאס,  ֶנֶפׁש  ֶהן  ּבָ ְבָקה  ּדָ
ַרֲעָמה. ֵהה  ּכֵ ְך  ַרּמָ ל  ׁשֶ ְדמּותֹו  ּבִ אֹוָתן  ָיַדע 
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225
ְלֵעת ְוֵאּלּו  ַהּסּוסֹות,  ר,  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ְסָיִחים  ִהְמִליטּו 
ָדָגן, ּבְ רּוִעים  ַהּזְ ָהְרָחִבים  דֹות  ַהּשָׂ ֵני  ּפְ ַעל  ְמרּוָצָתם 

ַלְיבּול. יק  ְלַהּזִ ִלי  ִמּבְ ֲהרּו  ּדָ ּבֹוִלים  ִ ַהּשׁ ין  ּבֵ
ָהָרָחב ם  ַהּיָ ֵני  ּפְ ַעל  ֶחְדָוה  ּבְ ֲעטּו  ׁשָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
לּוָחה. ַהּמְ ים  ּלִ ַהּגַ ַאְדַות  ַעל  ַרְגֵליֶהם  ִרֲחפּו 

230
רֹוָיאִנים, ַהּטְ ל  מֹוׁשֵ מֹו,  ׁשְ ְטרֹוס  ְלֶאִריְכתֹוְניֹוס,  ָהָיה  ן  ּבֶ

מֹוֵתיֶהם: ׁשְ ם,  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ ּדִֹפי  ְללֹא  הֹוִליד,  ְטרֹוס  ִנים  ּבָ ה  לֹוׁשָ ּוׁשְ
ִניֶמֶדס. ּגָ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ּוֶבן  ְוָאָסָרקֹוס,  ִאילֹוס 

ן ּכֵ ְוַעל  מּוָתה,  ַהּתְ ֵני  ּבְ ין  ּבֵ מֹותֹו  ּכְ ֵאין  ָהָיה,  ַמְרֶאה  טֹוב 
ְלֶזאּוס. ַיִין  מֹוֵזג  ִלְהיֹות  ָהֵאִלים  יֵדי  ּבִ ד  ִנְלּכַ

235
ָהַאְלָמֶות. ֵני  ּבְ ִעם  ַכן  ׁשָ ֳארֹו  ּתָ ְיִפי  ְזכּות  ּבִ ְך  ּכָ

ּוְרָבב. ּדִֹפי  ְללֹא  הּוא  ַאף  הֹוִליד,  ָלאֹוֶמדֹון  ֶאת  ְוִאילֹוס 
ִריָאמֹוס, ּפְ ְוֶאת  ִטיתֹונֹוס  ֶאת  ָלאֹוֶמדֹון  הֹוִליד  ּוָבִנים 

ִהיֶקָטאֹון. הּוא  ָאֶרס,  ֵנֶצר  ְוֶאת  ְקִליְטיֹוס  ַלְמּפֹוס,  ֶאת 
ַאְנִכיֶסס. ֶאת  יס  ְוָקּפִ הֹוִליד  יס  ָקּפִ ֶאת  ָאָסָרקֹוס 

 240
ָהָרם. ֶהְקטֹור  הּוא  ִריָאמֹוס  ּפְ ּוֶבן  ַאְנִכיֶסס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  ֲאִני 

ָאנִֹכי. ִנְמֶנה  ּה  ִעּמָ ׁשֶ ֶלת  ֹוׁשֶ ַהּשׁ ֵאפֹוא  ִהיא  זֹו 
ֶבר,  ַהּגֶ ל  ׁשֶ אֹונֹו  ֶאת  ְונֹוֵטל  ַהּנֹוֵתן  הּוא  ֶזאּוס 

ְלכֹחֹו. ֶוה  ִיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַֹח  ֵאין  י  ּכִ ִיְנַהג,  ְרצֹונֹו  ּכִ
ְוָלִריב ָיסֹות  ַהּגְ ֲחִזית  ּבַ ַלֲעמֹד  אן  ּכָ ַעם  ּטַ ַמה  ַאְך 

245
ֵאּלּו. מֹו  ּכְ ׁשֶ ִעְנָיִנים  ּבְ ר  ְלַדּבֵ ְיָלִדים  ֵני  ׁשְ ּוְכמֹו 

ֲחָרפֹות ִקיתֹון  ּפְֹך  ִלׁשְ נּוַכל  ֶזה  ַעל  ֶזה  ָנֵקל  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ
ְמׁשֹוִטים. ֵמָאה  ת  ּבַ ְסִפיָנה  ם  ּגַ יָה  ְחּתֶ ּתַ ְכִריעּו  ּיַ ׁשֶ

יִבים, ַהּנִ סּוֵגי  ל  ּכָ ּוָבּה  ׁשֹון  ַהּלָ ִהיא  ֶלת  ְמֻפּתֶ
יֶהן. רּוׁשֵ ּפֵ ְספֹר  ְוֵאין  ים  ּלִ ַהּמִ ִמְגַון  הּוא  ָרָחב 
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250
ָך. ּבְ ָאִטיַח  ׁשֶ ֵאּלּו  ֵהן  ִטיַח  ּתָ י  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ָהָאלֹות 

ֶהֶרף, ְללֹא  ָלׁשֹון  חֹוְרֵצי  אן  ּכָ עֹוְמִדים  נּו  ּלָ ַמה  ַאְך 
ָהַאֵחר, ֵני  ּפְ ֶאת  ֶאָחד  ין  ְלּבִ ַהּמַ ָפַתִים  ׂשְ ֵקי  ּפֹוׂשְ זּוג 

ָלְרחֹוב  ָלזֹו,  זֹו  ְצֻהּבֹות  ַרְעיֹות  י  ּתֵ ׁשְ ּכִ מֹונּו  ּכָ
ִדְבֵריֶהן ּבְ ְוֵיׁש  ף  ַגּדֵ ּתְ ָצָרָתּה  ה  ָ ִאּשׁ ֵצאָנה,  ּתֵ

255
ְכִליָתן. ּתַ ְנָאה  ַהּשִׂ י  ּכִ ַיַען  ו,  ַיְחּדָ ֶקר  ְוׁשֶ ֱאֶמת 

ֲחָמִתי, ן  ַרּסֵ ּתְ ְולֹא  ְדָבֶריָך  ּבִ אֹוִתי  יַע  ְרּתִ ּתַ לֹא 
ן ּכֵ ְוַעל  ָהָאָרד,  חֹד  ּבְ ֵחם  ּלָ ּתִ י  ּבִ ֶטֶרם  ּבְ לֹא 

ַהַחד." ָהרַֹמח  ַלַהב  ּבְ ּכִֹחי  מּול  ּכֲֹחָך  ּוְבַחן  ֵצא 
ָהֵאיִמים.  ָמֵגן  ּבְ ֵבָדה  ַהּכְ ֲחִניתֹו  ְוֵהִטיל  ָאַמר, 

אכילס.  מול  בקרב  אינאס 
לפנה״ס. השלישית  המאה  טרקוויניה,  אטרוסקי,  תמשיח 
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260
ֵבָדה. ַהּכְ ַהֲחִנית  ִגיַעת  ִמּפְ יר  ּבִ ַהּכַ ֵגן  ַהּמָ ִצְלֵצל 

ִמּגּופֹו, טּוָיה  ַהּנְ ְזרֹועֹו  ּבִ ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ אֹותֹו  ִהְרִחיק 
ָארְֹך ֵצל  ִטיל  ַהּמֵ ָהרַֹמח,  כַֹח  ּבְ ִיְהֶיה  ן  ּפֶ ׁש  ָחׁשַ

ָהָאָרד. ּסּוי  ּכִ ֶאת  ַלְחּדֹר  ַאְיֵנַאס,  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ּומּוָטל 
ֵהִבין,  לֹא  ּוְבַנְפׁשֹו  רּוחֹו,  ּבְ ָקַלט  לֹא  ֹוֶטה,  ַהּשׁ

265
ְזִהיר  ַהּמַ ָהֵאִלים  ן  ַמּתַ ַנע  ִיּכָ ָנֵקל  ּבְ לֹא  י  ּכִ
ְלָפָניו. ִיּפֹל  ְולֹא  מּוָתה,  ַהּתְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ְלָידֹו 

ָרב ַהּקְ ְמֶלאֶכת  ּבִ ִקי  ַהּבָ ַאְיֵנַאס  כַֹח  ּבְ ָהָיה  לֹא 
ֵאל. ת  ַמּתַ ָזָהב,  ּבְ ִנְבַלם  י  ּכִ ב  ְלַנּקֵ ֵגן  ַהּמָ ֶאת 

לֹוׁש ׁשָ עֹוד  נֹוְתרּו  ְואּוָלם  ַהחֹד  ַח  ּלֵ ּפִ ָכבֹות  ׁשְ י  ּתֵ ׁשְ

 270
ַח. ּסֵ ַהּפִ ָהֵאל  ָצַרף  ְרָבִדים  ה  ָ ֲחִמּשׁ י  ּכִ ַיַען 

ְפִנים, ּבִ ַנִים  ְ ַהּשׁ ִדיל  ּוִמּבְ ֵמָאָרד,  חּוץ  ּבַ ַנִים  ׁשְ
ִנְתַקע.  ָהרַֹמח  חֹד  ּוְבֶזה  יֵניֶהם,  ּבֵ ָהב  ִמּזָ ְוֶאָחד 

ָארְֹך,  ֵצל  ִטיל  ַהּמֵ ָרְמחֹו  ִליְך  ִהׁשְ ָאִכיֶלס  ַאֲחָריו 
ּוַלִים ּשׁ ּבַ ַגע,  ּפָ ַאְיֵנַאס  ל  ׁשֶ ֶהָעגֹל  ָמִגּנֹו  ּבְ

275
ת  חֹׁשֶ ַהּנְ ְכַבת  ׁשִ ִהיא  ה  ּקָ ּדַ ם  ׁשָ ה,  ּנָ ַהּצִ ַפת  ִלׂשְ ָסמּוְך 

יָלה  ַהּמֵ ֲחִנית  ֵעת  ְוזֹו,  ָהעֹורֹות.  ְרִפיַדת  ם  ּגַ ְוָכְך 
ְזָעָקה.  קֹול  ִמיָעה  ִהׁשְ ׁש,  ְמֻפּלָ ּבִ ָבה  ִנּקְ ְלָיִנית  ַהּפֶ

ֵמָעָליו, תֹו  ִצּנָ אֹוֵחז  ִנְבָהל,  ַאְיֵנַאס  ָרַכן 
ֵגן, ּמָ ּבַ ָכבֹות  ׁשְ י  ּתֵ ׁשְ ק  ְוִרּסֵ ַרע  ּקָ ׁשֶ ַאַחר  ְוָהרַֹמח, 

280
ֵמָאחֹור. ֲאָדָמה  ּבָ ְוִנְנַעץ  ֵמָעָליו  ָחַלף  ָטס, 

ָהרַֹמח, ִמן  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ט  ּלֵ ּמִ ׁשֶ ה  ַעּתָ ְוַאְיֵנַאס, 
ֵאיִמים  ַפַחד  ּבְ ְקרּועֹות  ְוֵעיָניו  ְדָמָמה  ּבִ ָעַמד  ָקם, 

ָאִכיֶלס ּוֵביְנַתִים  ֵאָליו.  ָהרַֹמח  חֹד  ְרַבת  ִמּקִ
ֵער ִהְסּתַ ְיִריבֹו  ְוַעל  ה,  ַהַחּדָ ַחְרּבֹו  ֶאת  ַלף  ׁשָ
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285
ְוָתַפס ִמֵהר  ַאְיֵנַאס  ַאְך  ְמַצְמֶרֶרת.  ְזָעָקה  ּבִ

ָיֵמינּו ּבְ ָבִרים  ּגְ ֵני  ׁשְ יּוְכלּו  לֹא  מֹוָתּה  ּכְ ׁשֶ דֹוָלה  ּגְ ֶאֶבן 
ַלע. ַהּסֶ ֶאת  ֵהִניף  ַאְיֵנַאס  י  קֹׁשִ ְללֹא  ְואּוָלם  ְלָהִרים, 

ֵער, ִהְסּתַ ה  ּזֶ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּפֹוֵגַע  ָאִכיֶלס  ּבְ ְוָהָיה 
מֹותֹו, ֶאת  ְנעּו  ּמָ ׁשֶ ְוֵהם  הֹוֵלם,  ּקֹוַבע  ּבַ אֹו  ֵגן  ּמָ ּבַ

290
ַאְיֵנַאס ֶאת  ה  ַמּכֶ ֶחֶרב  ְלִפי  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ָהָיה  ֶגד  ּוִמּנֶ
ֵעיָניו ּבְ ַהּכֹל  ֶאת  ָרָאה  ּפֹוֵסידֹון  ֶאֶרץ  יז  ַמְרּגִ לּוֵלא 

ֵלאמֹר: ָבָריו  ּדְ ֶאת  יד  ְלַהּגִ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ֶאל  ּוִמֵהר 
ָבב, ַהּלֵ ַרם  ַאְיֵנַאס  ַעל  ֶנֱעַכר  י  ִלּבִ ִלי,  "אֹוָיה 

ַחת, ִמּתַ ָהֶדס  הֹום  ּתְ ֶאל  ִליְך  ַיׁשְ עֹוד  ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ׁשֶ ִמי 

295
ְרָחק. ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ָאּפֹולֹו  ּבְ ֱאמּונֹו  ָנַתן  י  ּכִ זֹאת  ל  ּכָ

ְלַמֲענֹו. ע  ֶאְצּבַ פֹוְיּבֹוס  ִיְנקֹף  לֹא  ן  ּכֵ ׁשֶ ֹוֶטה,  ַהּשׁ
ר  ִיְתַיּסֵ את,  ֵמַחּטָ ִקי  ַהּנָ הּוא,  ְוָקא  ּדַ ֶזה  ה  ָלּמָ ַאְך 

ְלַהְקִריב ֵעת  ָכל  ּבְ ַאג  ּדָ ֲהֵרי  ׁשֶ ֲאֵחִרים,  ֵעי  ׁשְ ּפִ ַעל 
ַח. ּמֵ ְלׂשַ ם  ִלּבָ ְוֶאת  רֹוִמים  ַהּמְ ְלֵאֵלי  עֹוָלה 

300
ָולֹא ֶות,  ִמּמָ ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  יל  ְוַנּצִ ֵאפֹוא  קּומּו 

ַאְיֵנַאס ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ֲחָמתֹו  ְבַער  ּתִ
הּוא ִיְהֶיה  י  ּכִ ִנְגַזר  ֲהֵרי  ׁשֶ ה.  ַעּתָ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ

ְלעֹוָלם. ֵרת  ִיּכָ ַזְרָעם  ן  ּפֶ ְרָדִנים,  ַהּדַ ְלֵבית  ֵנֶצר 
יֹוֵתר ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֲאהּוב  ְרָדנֹוס  ּדַ ָהָיה  י  ּכִ

305
ָהָאָדם. נֹות  ִמּבְ לֹו  ּנֹוְלדּו  ׁשֶ ֶצֱאָצָאיו  ַאר  ׁשְ ל  ִמּכָ

ל, ִקּלֵ ֶזאּוס  ִריָאמֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ ֲחָלָציו  יֹוְצֵאי  ֶאת  י  ּכִ ַיַען 
רֹוָיאִנים, ַהּטְ ֵני  ּבְ ַעל  אֹונֹו  ֶאת  ִיְפרֹׂש  ַאְיֵנַאס  ה  ְוַעּתָ

ָעִתיד." ּבֶ ַזְרָעם  ְויֹוְצֵאי  ּוְבֵניֶהם,  ַאֲחָריו  ָניו  ּבָ ְך  ּכָ
ֵלאמֹר: יָבה  ֵהׁשִ ָבָריו  ּדְ ַעל  ָהֵעיַנִים  ִליַלת  ּכְ ְוֶהָרה 
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310
ְרצֹוְנָך ּבִ ֵיׁש  ִאם  ֶאֶרץ,  יז  ַמְרּגִ ָך,  ִלּבְ ּבְ ִלְגמֹר  "ָעֶליָך 

ּכֹחֹו ַאף  ַעל  א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ַאְיֵנַאס,  ל  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ט  ְלַמּלֵ
ֶלאּוס. ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ ָלמּות  ְלָנְטׁשֹו 

ְענּו ּבַ ִנׁשְ ָאֶתָנה,  ַלס  ּוּפָ ֲאִני  ינּו,  ּתֵ ׁשְ י  ּכִ ַיַען 
ם ּלָ ּכֻ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ְפֵני  ּבִ ִים  ּתַ ׁשְ ְולֹא  ַאַחת  לֹא 

315
רֹוָיאִנים, ַהּטְ ֵני  ִמּפְ ָהָאסֹון  יֹום  ֶאת  ִלְדחֹות  לֹא  ׁשּוב 

ֵחד, ּכָ ּתִ ֵרָפה  ַהּשְׂ ֵאׁש  ּבְ ּה  ּלָ ּכֻ ְטרֹוָיה  ַוֲאִפּלּו 
ַיֲעלּוָה." ֵאׁש  ּבָ ָרב  ַהּקְ ְצֵמֵאי  ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ּבֹו  ּיֹום  ּבַ

ִמֵהר  ָהָאֶרץ,  יז  ַמְרּגִ ּפֹוֵסידֹון  ָבֶריָה  ּדְ ַמע  ְלִמׁשְ
ְוָהַרַעׁש, אֹון  ַהּסְ ֲחִניתֹות,  ְמהּוַמת  ָרב,  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ֶאל 

320
ְוַאְיֵנַאס. ָהָרם  ָאִכיֶלס  בּו  ִנּצְ ם  ׁשָ קֹום  ַלּמָ ּוָבא 

ָאִכיֶלס ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ַעל  ֲעָרֶפל  ֵאֵדי  ר  ּוִפּזֵ ד  ִמּיָ ָקם 
ץ ִחּלֵ כַֹח  ּבְ ַאְיֵנַאס  ל  ׁשֶ ִגּנֹו  ּוִמּמָ ֶלאּוס,  ּפֶ ן  ּבֶ

ְוָחַזר  יָלה,  ַהּמֵ ֲחִנית  ל  ׁשֶ ָהָאָרד  חֹד  ַלַהב  ֶאת 
ָהָאֶרץ.  ַעל  אֹוָתּה  יַח  ִהּנִ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ּוְלַרְגָליו 

325
ֶבר, ַהּגֶ ֶאת  ֲאִויר  ּבָ ֵהִטיל  ֵהִניף,  ַאְיֵנַאס  ֶאת  ֲאַזי 
ּפֹוֵסידֹון ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ָלְך  ֻמׁשְ ְודֹוֶאה,  ְמעֹוֵפף  ְוֶזה 
יו. ְחּתָ ִמּתַ ַהּלֹוֲחִמים  ַחִיל  ּוְבֵני  בֹות  ֶמְרּכָ ֵמַעל 

אּוקֹונים ַהּקָ ְקָרב,  ֵדה  ׂשְ ל  ׁשֶ ָקֵצהּו  ּבְ ָנַחת  ְלַבּסֹוף 
ֵבד. ַהּכָ ָקם  ִנׁשְ ֶאת  חֹוְגִרים  ְלָחָמה,  ַלּמִ ם  ׁשָ ֶנֶעְרכּו 

330
ְלָידֹו. ב  ְוִנּצַ א  ּבָ ָהָאֶרץ  יז  ַמְרּגִ ּפֹוֵסידֹון  ֲאַזי 

ָנַפִים:  ּכְ ַעל  ֲאָמָריו  ֶאת  לֹו  ר  ּגֵ ְוׁשִ ֵאָליו  ָנה  ּפָ
ַלח ְוׁשָ ָך  ְעּתְ ּדַ ִהְטִריף  ׁשֶ ַאְיֵנַאס,  ָהֵאל,  הּוא  "ֵאיֶזה 

ֶלאּוס, ּפֶ ן  ּבֶ ָהאֹון,  ַרב  ָאִכיֶלס  ּבְ ֵחם  ְלִהּלָ אֹוְתָך 
ָך?  ּלְ ֶ ִמּשׁ ּכֹחֹו  ְוַרב  הּוא  ָהֵאִלים  ֲחִביב  ׁשֶ ֲהַגם 
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335
ָניו  ִמּפָ ּסֹוג  ּתִ ׁשֶ ְלָך  ָעִדיף  ּבֹו  ְפּגֹׁש  ּתִ ִאם  ְוָהָיה 

ָלֶרֶדת. ְלָהֶדס  ַהּמֹוְירֹות  ָעֶליָך  ִיְגְזרּו  ְלַבל 
א, ְיַמּלֵ ֵזָרתֹו  ּגְ ּוְבָכְך  מּות,  ּיָ ׁשֶ ְלַאַחר  זֹאת  ִעם 

ָהָאָכִאים. ִכיֵרי  ּבְ מּול  ָרב  ַלּקְ ְוֵצא  ָמְתֶניָך  ֶאת  ס  ּנֵ ׁשַ
ר." ְיַמּגֵ אֹוְתָך  ׁשֶ ִמי  ם  ִקְרּבָ ּבְ ֵצא  ִיּמָ עֹוד  לֹא  י  ּכִ

התיכון  הים  במרחבי  מסעות  לאחר  מטרויה.  להימלט  ויצליח  במלחמה  ישרוד  אינאס 
ייסד את נמל לוויניום ובכך יניח את היסודות לרומא ויונצח בשירתו האפית של ורגיליוס 
בלהבות.  העולה  העיר  מן  ונמלט  גבו  על  אביו  אנכיסס  את  אינאס  נושא  באיור  אינאיס. 

לפנה”ס(.  460-470( אתונאי  אחסון  כד  על  איור 
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340
ְמקֹומֹו. ּבִ אֹותֹו  יַח  ְוִהּנִ ֵאָליו,  ּפֹוֵסידֹון  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ים ָהַעְרִפּלִ אֶֹפל  ָסר  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ֵמֵעיָניו  ֲאַזי 
ֵברּור. ּבְ ַהּכֹל  הּוא  ְוָרָאה  ר,  ּגֵ ׁשִ ָהַאְלָמֶות  ן  ּבֶ ׁשֶ

ֶבת: ּגֶ ׂשְ ַהּנִ ַנְפׁשֹו  ּבְ ָאַמר  ּכֹה  ֶנֱעָכר  ּוְבֵלב  יט,  ִהּבִ
ֵעיַני מֹו  ּבְ ֶאְרֶאה  ה  ִהּנֵ ָבר,  ַהּדָ ֵכן  ִיּתָ "ַהֻאְמָנם 

345
רֹוֶאה י  ֵאיֶנּנִ זֹאת  ְוִעם  ְלַרְגַלי,  ַהּמּוָטל  ָרְמִחי  ֶאת 

ַזַעם, רֹב  ּבְ ּפְֹך  ִלׁשְ ָיָצאִתי  מֹו  ּדָ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ ֶאת 
ַעל. ִמּמַ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ַעל  ָאהּוב  הּוא  ָהָיה  ַאְיֵנַאס, 

עֹוד. ְולֹא  ֵריק  ַרַהב  ִאם  ִכי  ָבָריו  ּדְ ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ י  ָיַדְעּתִ
ַלֲעמֹד. מּוִלי  ָיֵעז  לֹא  ְלעֹוָלם  ֲהֵרי  ׁשֶ לֹו,  ֵיֵלְך 

350
ִדי. ִמּיָ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ט  ִמּלֵ י  ּכִ אי  ַוּדַ ֵמַח  ׂשָ הּוא  ה  ַעּתָ

ָנִאים, ַהּדָ ָרבֹות,  ַהּקְ י  ַאְנׁשֵ ֶאת  ְלעֹוֵדד  ָעַלי  ו  ְוַעְכׁשָ
ֶדה." ּשָׂ ּבַ ּכָֹחם  ֶאת  ְוִלְבחֹן  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַאר  ׁשְ ַעל  ָלֵצאת 

ֶבר: ּגֶ ל  ּכָ ֵלב  ְמעֹוֵדד  לֹוֲחָמיו,  ׁשּורֹות  ֶאל  ב  ְוׁשָ ָאַמר 
ָהאֹוֵיב. ִמן  עֹוד  ְרִחיקּו  ּתַ ַאל  ָהָאָכִאים,  ּבֹוֵרי  ּגִ ה,  "ֵמַעּתָ

355
ֵחם. ִיּלָ ּובֹו  ַחִיל,  ן  ּבֶ ל  ּכָ לֹו  ִיְמָצא  ְטרֹוָיאִני  ָיִריב 

ְוָעצּום, ּכִֹחי  ַרב  ְוִיְהֶיה  ְלַבד,  ִלי  ה  ָקׁשֶ י  ּכִ ַיַען 
ֶחֶרב. ְלִפי  ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ְוִלְקטֹל  ַרב  ּכֹה  ַחִיל  ִעם  רֹות  ִלׂשְ

ָאֶתָנה ַלס  ּפָ לֹא  ַוֲאִפּלּו  ָהַאְלָמֶות  ן  ּבֶ ָאֶרס  לֹא 
ים.  ְמֻרּבִ ּכֹה  ִלְגָיסֹות  ִמְלָחָמה  יב  ְלָהׁשִ כָֹחם  ּבְ ֵיׁש 

360
ּוְבַרְגַלי, ָיַדי  ּבְ ַלֲעׂשֹות  אּוַכל  ַרק  ׁשֶ ל  ּכָ ְואּוָלם 

ָאנּוַח,  לֹא  ָקט  ְלֶרַגע  ַאף  ה,  ֶאֱעׂשֶ י  ְיָכְלּתִ ֵמיַטב  ּכְ
רֹוָיאִנים ַהּטְ ין  ּבֵ ׁשֶ ְודֹוַמִני  ֵער.  ֶאְסּתַ ְלָפִנים  ִאם  י  ּכִ

ְמקֹומֹו." ִלְמצֹא  ָיִדי  ּבְ ׁשֶ ַהֲחִנית  ְטַוח  ּבִ ִאיׁש  ַמח  ִיׂשְ לֹא 
קֹולֹו ּבְ ָהָרם  ֶהְקטֹור  ַאְך  רּוָחם,  ֶאת  ְועֹוֵדד  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
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365
ָאִכיֶלס: מּול  ָלֵצאת  ָנכֹון  רֹוָיאִנים,  ַלּטְ ָקָרא  ָהרֹוֵעם 
ָבב.  ַהּלֵ ָרֵמי  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶלאּוס,  ּפֶ ן  ּבֶ ַיְבִהיְלֶכם  ל  "ּבַ

ָהַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ ִעם  ֲאִני  ם  ּגַ ָלִריב  י  ָיכְֹלּתִ ים  ִמּלִ ּבְ
ּנּו. ִמּמֶ ֵהם  ֲחָזִקים  י  ּכִ ָבר  ַהּדָ ה  ָקׁשֶ רַֹמח  ּבְ ַאְך 

ְבִטיַח. ּיַ ֶ ׁשּ ַמה  ל  ּכָ ם  ְלַקּיֵ ה  ִיְזּכֶ לֹא  ַעְצמֹו  ָאִכיֶלס  ם  ּגַ

370
ָיִביא. לֹא  ָמר  ּגְ יֵדי  ּלִ ׁשֶ ְוֵיׁש  ָידֹו  ּבְ ֲעֶלה  ּיַ ׁשֶ ֵיׁש 

ָהֵאׁש, ְלֶהֶבת  ׁשַ ּכְ ָיָדיו  ַוֲאִפיּלּו  מּולֹו  ֵאֵצא 
ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ ְמלָֹהט."  ְוִלּבֹו  ָהֵאׁש  ְלֶהֶבת  ׁשַ ּכְ ָיָדיו 

ֲחִניתֹו,  ִאיׁש  ֵהִניפּו  ְוֵאּלּו  ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ ֶאת  ְמעֹוֵדד 
ְגרֹוָנם. ּבִ ָרב  ַהּקְ ְוַזֲעַקת  ֵתף,  ּכָ ֶאל  ֵתף  ּכָ ֶנֶעְרכּו 

375
ֵלאמֹר: ְוָסח  ֶהְקטֹור  ְלַצד  ב  ִנּצַ ָאּפֹולֹו  פֹוְיּבֹוס  ֲאַזי 

ֶלאּוס. ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַעל  ְלדּו־ְקָרב  ְלַבד  ִריָאמֹוס,  ּפְ ן  ּבֶ ֵצא,  ּתֵ "ַאל 
ֶלֱארֹב, ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ לֹו,  ְלַחּכֹות  ָהמֹון  ּבֶ ָעִדיף 

ֶחֶרב." ְלִפי  ְמָך  ּדָ ֶאת  יז  ַיּקִ אֹו  ֲחִנית  ּבַ אֹוְתָך  ִיְדקֹר  ן  ּפֶ
ָהֵאל, ל  ׁשֶ קֹולֹו  ֶאת  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ יָון  ּכֵ ְוֶהְקטֹור,  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

380
ֶדה.  ּשָׂ ּבַ ַהּלֹוֵחם  ָהמֹון  ּבֶ ְמֵהָרה  ּבִ ְוִנְבַלע  ִנְבַהל 
רֹוָיאִנים ַהּטְ ְוַעל  ָזַעק,  ַזֲעמֹו  ֲחַמת  ּבַ ְוָאִכיֶלס 

ָדיו ִמּיָ ַפל  ּנָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ַתח.  ּפָ ֶקֶטל  ּבְ ֵער,  ִהְסּתַ
ים. ָהַעּמִ יט  ּלִ ׁשַ אֹוְטִריְנֶטאּוס  ל  ׁשֶ ָהָרם  נֹו  ּבְ ָהָיה,  ִאיִפיְטיֹון 

ֲעִטיָרה  ַהּמַ ִהיֶדה  ּבְ ָלג  ׁשְ ַהּמֻ ָהָהר  ְטמֹולֹוס  ְלַצד 

385
ִים. ַהּמַ ִניְמַפת  אֹותֹו  ָיְלָדה  ֶהָעִרים  ַמְחִריב  ְלאֹוְטִריְנֶטאּוס 

ֶבר, ַהּגֶ ֶאת  ֲחִנית  ּבַ ַקר  ּדָ ָהֱאלִֹהי  ָאִכיֶלס 
ַנִים. ִלׁשְ ְלּגֶֹלת  ַהּגֻ ִנְבְקָעה  ב,  ִנּקֵ ֶוְך  ּתָ ּבַ רֹאׁשֹו  ֶאת 
ַרַהב: ְבֵרי  ּדִ א  ָנׂשָ ְוָאִכיֶלס  ָרם,  קֹול  ּבְ ָצַנח  ַאְרָצה 

ַחִיל. ְבֵני  ּבִ ָהַאְכָזר  אֹוְטִריְנֶטאּוס  ן  ּבֶ ָעָפר,  ּבֶ אן  ּכָ ַכב  "ׁשְ
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390
יֶגה, ּגִ ֲאַגם  ַפת  ִלׂשְ ָלעֹוָלם  אָת  ּבָ ַאְך  ָחָלל,  ָנַפְלּתָ  אן  ּכָ
ִהילֹוס, ְלַצד  ֲאָדָמה  ֶחְלַקת  ּבְ ֲאבֹוֶתיָך  ֲאבֹות  ָזכּו  ם  ׁשָ
ֵמיָמיו."  ֶאת  ל  ַהְמַעְרּבֵ ֶהְרמֹוס  ל  ׁשֶ ָגה  ּדָ ׁשֹוֵפַע  יּוַבל 

נֹו. ָקְרּבָ ֵעיֵני  ֶאת  ה  ּסָ ּכִ ְוָהאֶֹפל  ל,  ִמְתַהּלֵ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ָרב ַהּקְ ֶאל  ֲערֹות  ְסּתַ ַהּמִ ָהָאָכִאים  בֹות  ֶמְרּכְ י  ּלֵ ְלּגַ ּגַ

395
מֹוֶלאֹון, ּדֶ ּתֹור  א  ּבָ ַאֲחָריו  ִלְגָזִרים.  ּגּופֹו  ֶאת  רּו  ּתְ ּבִ

ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ַאְנֶטנֹור,  ּוֶבן  ַהְמרֹוָמם  ָיסֹות  ַהּגְ ֵמֵגן 
ה. ְסּדָ ַהּקַ ֲאַרד  ֶאת  ב  ְמַנּקֵ ֶבר,  ַהּגֶ ֶאת  ה  ַרּקָ ּבָ ַקר  ּדָ
ָהָאָרד, חֹד  אֹותֹו  ב  ִנּקֵ ַחץ,  ּמַ ּבַ ַהּקֹוַבע  ָעַמד  לֹא 

ט  ַהּמָ ֶבר  ַהּגֶ ּוֵמרֹאׁש  ק,  ִרּסֵ ְלּגֶֹלת  ַהּגֻ ַעְצמֹות  ֶאת 

400
ָמתֹו. ִנׁשְ הֹוִציא  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ ְך.  ּפַ ִנׁשְ ַהחּוָצה  ַהּמַֹח 
ֵמִרְכּבֹו, ק  ִזּנֵ ַאְרָצה  ׁשֶ ִהיּפֹוָדַמס,  ַגב  ּבְ ַאֲחָריו, 
ַהֲחִנית. חֹד  ּבְ ַקר  ּדָ ט,  ְלַמּלֵ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ׁש  ְמַבּקֵ

ְגָרר ַהּנִ ֹור  ּשׁ ּכַ ׁשֹוֵאג  ָמט,  ַאְרָצה  ְוֶזה  הּו  ִהּכָ ֶנֶפׁש 
ּפֹוֵסידֹון  ל  ׁשֶ ׁשֹו  ִמְקּדָ ֶאל  ַח,  ְלִמְזּבֵ ְנָעִרים  יֵדי  ּבִ

405
ֶאֶרץ.  יז  ַמְרּגִ ד  ּבֵ ִמְתּכַ ּה  ּבָ עֹוָלה  ֶהִליֶקה,  ּבְ ר  ֲאׁשֶ

ּנּו.  ִמּמֶ ּפֹוַרַחת  ָאה  ַהּגֵ ָמתֹו  ִנׁשְ עֹוד  ּבְ ַאג  ׁשָ ְך  ּכָ
ָהֵאִלים, מּות  ּדְ ן  ּבֶ ּפֹוִלידֹורֹוס  ַעל  ָעט  ֲאַזי  ָרְמחֹו  ּבְ

ֵחם, ְלִהּלָ ָעָליו  ָאַסר  ָהָאב  ֶלְך.  ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ
ם. ּלָ ִמּכֻ ַנְפׁשֹו  ַעל  ְוָאהּוב  לֹו  ָהָיה  ְזקּוִנים  ן  ּבֶ י  ּכִ

410
יֹוֵתר, ּבְ ִהיר  ַהּמָ ְוָהָרץ  ּפֹוִלידֹורֹוס  ָהָיה  ָזִריז 

ְמרּוָצתֹו,  ַקּלּות  ּבְ ֶאה  ַהּגֵ ַהּפֹוֵחז,  ִעיר  ַהּצָ ה  ַעּתָ ַאְך 
ַהּטֹוָבה. ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָנַפח  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ֲחִזית  ּבַ ִהְתרֹוֵצץ 
ּבֹו  ָהַלם  ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָהַרְגַלִים  ַקל  ָאִכיֶלס  י  ּכִ

ִתים ִנְלּפָ ָהב  ַהּזָ ַאְבְזֵמי  ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ ב,  ַהּגַ ֶאְמַצע  ּבְ
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415
ְרָיה. ִ ַהּשׁ ֲחָצֵאי  ֵני  ׁשְ ֶאת  ִרים  ְוקֹוׁשְ ַהֲחגֹור  ַאְבֵנט  ַעל 

ְוָהֶעֶלם ּבּור,  ּטַ ּבַ ְוָיָצא  ָהרַֹמח  חֹד  ב  ִנּקֵ ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ
ֵעיָניו,  ֶאת  ֵהִליט  ְואֶֹפל  ֶרְך,  ּבֶ ַעל  ּכֹוֵרַע  ַנח,  ּגָ

ֶלָעָפר.  ים  ַהּגֹוְלׁשִ ְקָרָביו  ֶאת  ָיָדיו  ּבְ ּתֹוֵפס  ַאְרָצה,  ָמט 
ָאִחיו ּפֹוִלידֹורֹוס  ֶאת  ֶהְקטֹור  ָרָאה  ְלֵעת  ה  ַעּתָ ַאְך 

420
ָיָדיו, ּבְ ים  ַהּגֹוְלׁשִ ְקָרָביו  ֶאת  ּוַמְחִזיק  ָעָפר  ּבֶ ׁש  ּלֵ ִמְתּפַ

ָיכֹול עֹוד  ָהָיה  לֹא  ֵעיָניו,  ֶאת  ֵמִליט  ָהָאֵפל  ְוָהָעב 
ָאִכיֶלס, ַעל  ֵער  ִהְסּתַ ָקם,  ֲאַזי  רּוחֹו,  ּבְ ִלְמׁשֹל 

ִלְקָראתֹו, ָיָצא  ָרָאהּו,  ֶזה  יד.  ַלּפִ ּכְ ָרְמחֹו  ְמנֹוֵפף 
ְלדּו־ְקָרב: ִהְזִמינּו  ים  ּלִ ַהּמִ ֵאּלּו  וּבְ ֲחִניתֹו,  ֵהִניף 

425
ם,  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  י  ּבִ ַגע  ּפָ ר  ֲאׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ הּוא  ה  "ִהּנֵ

מֹר ִלׁשְ עֹוד  ֵאפֹוא  ָלנּו  ַאל  ָהָאהּוב.  ֵרִעי  ֶאת  ָקַטל  הּוא 
ָרב." ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ׁשּוֵלי  ֶאל  ְוַלְחמֹק  ה  ִמּזֶ ֶזה  ֶמְרָחק 

ְוהֹוִסיף: ָרָעה  ַעִין  ָנַתן  ָהָרם  ּוְבֶהְקטֹור  ָאַמר, 
". ִיְתַמְהֵמּהַ לֹא  סֹוְפָך  ְלַמַען  זֹאת  ֵאַלי,  ָנא  "ְקַרב 

430
ָבָריו: ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ַהּבֹוֶהֶקת  ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  ֶהְקטֹור  ֲאַזי 

ַחד, ּפַ י  ּבִ ָלַטַעת  ים  ִמּלִ ּבְ ֶלאּוס,  ּפֶ ן  ּבֶ ה,  ַקּוֶ ּתְ "ַאל 
ָהֵכיַצד ֲאִני  ְויֹוֵדַע  יֹומֹו  ן  ּבֶ ינֹוק  ּתִ י  ֵאיֶנּנִ

ֲחָרפֹות. ִקיתֹון  ּפְֹך  ְוִלׁשְ ְלָנֵאץ  ה,  ַהּפֶ ֶאת  ל  ְלַנּבֵ
ְואּוָלם אֹוְנָך,  ּבְ ָעַלי  ה  ַאּתָ עֹוֶלה  ׁשֶ ִלי  ָידּוַע 

435
אן ּוִמּכָ ָהֵאִלים,  י  ְרּכֵ ּבִ ַעל  ח  ֻמּנָ ֵהן  ַהּקֹוֶרה  ל  ּכָ

ְמָך ּדָ ֶאת  ּפְֹך  ִלׁשְ אּוַכל  ָאנִֹכי  ָך  ִמּמְ ׁש  ַחּלָ ִאם  ם  ּגַ
ָך." ּלְ ֶ ִמּשׁ נֹוֵפל  לֹא  ֻחּדֹו  ר  ֲאׁשֶ ָהרַֹמח  ַלַהב  ּבְ

ָאֶתָנה ַאְך  ְוֵהִטיל,  ֵהִניף  ָהרַֹמח  ֶאת  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ֵהִסיָטה  ָהרַֹמח  ְמעֹוף  ֶאת  י  קֹׁשִ ּוְללֹא  ּבֹו  ָפה  ָנׁשְ
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440
ָהֵאִלים מּות  ּדְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  ֶאל  ב  ׁשָ ְוֶזה  ָהָרם,  ֵמָאִכיֶלס 

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

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

445
ָהַרְגַלִים, ְוַקל  ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאִכיֶלס  ָעט  לֹוׁש  ׁשָ

ֲעָרֶפל. ֵאד  ּבְ ַגע  ּפָ לֹוׁש  ְוׁשָ ָהָאָרד,  ֲחִנית  ֶאת  ִליְך  ַמׁשְ
ְוא, ָ ַלּשׁ ַאְך  ּתֹוֵקף  ֶרא  ַהּפֶ ַדְימֹון  ּכְ ּוָבְרִביִעית 

ָנַפִים: ּכְ ַעל  ָבָריו  ּדְ ֶאת  ֵאיִמים  קֹול  ּבְ ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ר  ּגֵ ׁשִ
ַעם ּפַ ְוׁשּוב  ה,  ְלּבָ ּכַ ן  ּבֶ ָלנּוס,  ָיְדָך  ּבְ ָעָלה  ַעם  ּפַ "ׁשּוב 

450
ּוָבטּוַח.  ָסמּוְך  ֶות  ִמּמָ ָאּפֹולֹו  פֹוְיּבֹוס  אֹוְתָך  ט  ִמּלֵ
ְואּוָלם ֲחִניתֹות,  ַרד  ּבְ ַחת  ּתַ ְתָך  ִפּלָ ּתְ א  ָ ׂשּ ּתִ ֵאָליו 

ֵגׁש, ִנּפָ ָרב  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ֵעת  ְזרֹוִעי  ַנַחת  ֶאת  ַדע  ּתֵ עֹוד 
ָהַאְלָמֶות. ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  ַע  ְיַסּיֵ ָיִדי  ּבְ ם  ּגַ ְוִאם 

רֹוָיאִנים." ַהּטְ ַאר  ׁשְ ֶאת  ְוִלְרּדֹף  ְלַמֵהר  ָעַלי  ה  ַעּתָ ַאְך 

455
ָ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 

460
ְוָלאֹוגֹונֹוס ְרָדנֹוס  ּדַ יַאס,  ּבִ ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ַעל  ֲאַזי 

סּוֵסיֶהם.  ֵמֲאחֹוֵרי  ֵהִטיל  ְוַאְרָצה  ֵער,  ִהְסּתַ
ֶחֶרב. ְלִפי  ָקַטל  ָאִחיו  ֶאת  ב,  ִנּקֵ רַֹמח  ּבָ ֶאָחד 

ִנְכַנע, ָאִכיֶלס  מּול  ָאַלְסטֹור  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְטרֹוס  ה  ְוַעּתָ
יו, ַחּיָ ַעל  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ק  ְלַחּבֵ ׁש  ּקֵ ּבִ יו  ְרּכָ ּבִ ֶאת 
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465
ְנעּוָריו. ְזכּות  ּבִ ַרֲחִמים  ִלּבֹו  ּבְ ְלעֹוֵרר  ִתְקָוה  ּבְ

ָאִכיֶלס,  ֶאת  ן  ְלַרּסֵ ֶרְך  ּדֶ ֵאין  ׁשֶ ֵהִבין  לֹא  ִסיל,  ַהּכְ
ְלַבד. ּבִ ֶרַצח  ֲחַמת  ְוֻכּלֹו  ַרֵחם,  יֹוֵדַע  לֹא  ִלּבֹו  י  ּכִ

ְלָפִנים ׁשּוטֹות  ַהּפְ ָיָדיו  ּבְ ָאַלְסטֹור  ן  ּבֶ ְטרֹוס  ה  ְוַעּתָ
ְואּוָלם ׁש.  ְלַבּקֵ יו  ַחּיָ ַעל  יו,  ְרּכָ ּבִ ֶאת  ִלְלּפֹת  ׁש  ּקֵ ּבִ

470
ּכֹוֵרת  ָאִכיֶלס,  ַחְרּבֹו  ּבְ ַקר  ּדָ ָהֶעֶלם  ל  ׁשֶ ְכֵבדֹו  ּבִ

ז, ִנּתָ ַצע  ַהּפֶ ִמן  חֹר  ׁשָ ם  ּדָ ְרּבֹו.  ִמּקִ ֵבד  ַהּכָ ֶאת 
ָאַלְסטֹור ן  ּבֶ ַמת  ִנׁשְ ְרָחה  ּפָ ַער.  ַהּנַ ל  ׁשֶ ֵחיקֹו  ֶאת  ּגֹוֵדׁש 

מֹוְליֹוס ל  ׁשֶ ָאְזנֹו  ּבְ ֲאַזי  ֵעיָניו.  ֶאת  ה  ּסָ ּכִ ְוָהאֶֹפל 
ה. ִנּיָ ְ ַהּשׁ ֵמָאְזנֹו  ָיָצא  ְוַהחֹד  ֲחִניתֹו  ָנַעץ 

475
ִמְצחֹו, ַע  ְמַבּקֵ ה,  ִהּכָ ָאֶגנֹור  ן  ּבֶ ֶאֶכְקלֹוס  ֶאת 

ָהאֹוִנים ת  ַרּבַ ְוַהּמֹוְיָרה  ְטָפה,  ִנׁשְ ָדם  ּבְ ְוַהֶחֶרב 
אּוַקְליֹון  ּדֶ ַיד  ַעל  ה  ְוַעּתָ ִני.  ׁשָ ּבְ ֵעיָניו  ֶאת  ָעְצָמה 

ק.  ְרּפֵ ַהּמַ יֵדי  ּגִ חֹוְבִרים  ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ ִנַחת  ַהב  ַהּלַ חֹד 
ּתֹוָלה זֹו  ּוְבעֹוד  רֹוַע,  ַהּזְ ֶאת  ָהָאָרד  ֲחִנית  ָבה  ִנּקְ

480
ֲאַזי ֶות.  ַהּמָ ְפֵני  ּבִ ָהֻאְמָלל  יט  ִהּבִ ֶמת,  ְמַדּמֶ

ָעָפר ּבֶ ָאִכיֶלס,  ַרת  ּכָ ַהֶחֶרב  ַלַהב  ּבְ רֹאׁשֹו  ֶאת 
ז, ִנּתַ ַהחּוָצה  ַהּמַֹח  ְוַהּקֹוַבע,  ָהרֹאׁש  ׁשּו  ּלְ ִהְתּפַ
ָנַחת. ָלָאֶרץ  דּוד  ׁשָ קֹוָמתֹו  ְמלֹוא  ְוֶדאּוַקְליֹון 

ם, ַהּתָ יֶרס  ּפֵ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַעל  ַהַחִיל  ן  ּבֶ ֵער  ִהְסּתַ ה  ַעּתָ

485
ְוׁשֹוַפַעת. ה  ּפֹוִרּיָ ַאְדָמָתּה  ַרְקָיה,  ִמּתְ ֶבר  ַהּגֶ ִריְגמֹוס, 

ָהרַֹמח, חֹד  ְטנֹו  ּבִ ֶאת  ב  ִנּקֵ ּגּופֹו,  ֶאת  ַקר  ּדָ ֶוְך  ּתָ ּבַ
ָאֵריתֹואֹוס, ֶנָהגֹו,  ְוֵעת  ֵמִרְכּבֹו  ָהֻאְמָלל  ָצַנח 

ב, ִנּקֵ ָאִכיֶלס  רַֹמח  ּבָ ּבֹו  ּגַ ֶאת  סּוָסיו,  ֶאת  ֵהִסיט 
ַהּסּוִסים.  ִנְמְלטּו  ַהְרֵחק  ֵמָהֶרֶכב,  אֹותֹו  ִליְך  ִהׁשְ
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490
ֲערּוֵצי ּוֵבין  ַהּפֹוֶרֶצת,  ֵרָפה  ַהּשְׂ ֵאׁש  ּכְ מֹוהּו  ּכָ
ַער ְוַהּסַ ָהָעב,  ַער  ַהּיַ ֲעֵצי  ֶאת  ה  ְמַכּלָ ֶהָהִרים 

ָאִכיֶלס ְך  ּכָ ָהבֹות.  ַהּלֶ ֶאת  ה  ְמַלּבֶ ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ
ֲחִניתֹו, ּבַ ְימֹון  ּדַ מֹו  ּכְ ְקָרב  ֵדה  ׂשְ ּבִ ּופֹוֵרץ  סֹוֵער 
חֹר. ׁשָ ם  ּדָ ָרְוָתה  ְוָהָאֶרץ  נֹוָתיו,  ָקְרּבְ ֶאת  רֹוֵדף 

495
עֹל ּבָ ֵמַצח  ַרֲחֵבי  ָוִרים  ׁשְ ָהרֹוֵתם  ר  ָהִאּכָ מֹו  ּכְ אֹו 

ָגן ְוַהּדָ ַהּגֶֹרן,  ת  ִרְצּפַ ַעל  עֹוָרה  ׂשְ ָלדּוׁש 
ָרם. קֹול  ּבְ ַהּגֹוִעים  ָוִרים  ְ ַהּשׁ ַפְרסֹות  ּבְ ְמִהירּות  ּבִ ִנְדָרס 

ָבב ַהּלֵ ַרם  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ְרָסה  ַהּפַ ְזִריֵזי  סּוָסיו  ְך  ּכָ
ֲחָלִלים.  ּוִפְגֵרי  ים  ָמִגּנִ ַהְבָחָנה  ְללֹא  ְרסּו  ּדָ

500
ז ּתָ ַהּנִ ם  ּדָ ּבַ ִמים  ֻמְכּתָ ּוַמֲעֵקהּו  ְוָהֶרֶכב 

ה ְתִהּלָ ּבִ ָאִכיֶלס  ְך  ּכָ ל,  ְלּגַ ּגַ אֹו  ְך  ָהַרּמָ ְרַסת  ִמּפַ
ָדם. ּבְ ְמזֶֹהֶמת  טּוָיה  ַהּנְ ּוְזרֹועֹו  ׁש  ּקֵ ּבִ ִלְזּכֹות 

��
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ַחל ַהּנַ ְקַסְנתֹוס,  ֶאת  ִלְצלַֹח  רֹוָיאִנים  ַהּטְ בֹוא  ּבְ ַאְך 
ֵמיָמיו,  ַחת  ַקּלַ ּבְ ַהּגֹוֵעׁש  ָאִביו,  ֶזאּוס  ר  ֲאׁשֶ

יׁשֹור  ּמִ ּבַ ַמֲחִציתֹו  הֹוֵדף  ַמֲחָנם,  ל  ּצֵ ּפִ ָאִכיֶלס 
ָהָאָכִאים, יסֹות  ּגֵ ָנסּו  ֶאֶמׁש  ַאְך  ה  ּנָ ִמּמֶ ָהִעיר  ֶאל 

5
ַזַעם. רֹב  ּבְ ֵער  ִהְסּתַ עֹוד  ָהֱאלִֹהי  ֶהְקטֹור  ֵעת 

ֲעָרֶפל  ָרה  ּגְ ׁשִ ֶהָרה  ַאְך  ה,  ַעּתָ ָנסּו  ּה  ּבָ ֶרְך  ַהּדֶ זֹו 
ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ֲחִצית  ַהּמַ יְנַתִים  ּבֵ ִנְדֲחָסה  ם.  ְרּכָ ּדַ ַעל 

ֵמיָמיו, ֶאת  ְסאֹון  ּבִ ְך  ַהּמֹוׁשֵ סּוף  ַהּכָ ָהר  ַהּנָ ַנְחׁשֹול  ּבְ
יבּו  ְוֵהׁשִ ְזָעָקה,  קֹול  ּבְ נֹוֲחִתים  ְמצּולֹוָתיו  ּתֹוְך  ֶאל 

10
ַהַחִיל ֵני  ּבְ ׁשּו  ּקְ ּבִ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ְמַהְדֵהד  קֹול  ּבְ דֹות  ַהּגָ

ַחל. ַהּנַ ַעְרּבֶֹלת  ִמּמְ ה  ִחּיָ ׂשְ ּבִ ם  ַנְפׁשָ ֶאת  ט  ְלַמּלֵ
ָהר, ַהּנָ ֵמיֵמי  ֶאל  ס  ַהּטָ ה  ַאְרּבֶ ַלַהק  ּכְ מֹוָתם  ּכְ

ַהּדֹוֶלֶקת, ֵרָפה  ַהּשְׂ ַסֲעַרת  ֵני  ִמּפְ ַנְפׁשֹו  ַעל  ִנְמָלט 
ַחל. ּנַ ּבַ טֹוֵבַע  ה  ְוָהַאְרּבֶ ְתאֹום  ּפִ ּפֹוֶרֶצת  ָהֵאׁש  ַאְך 

15
ּבֶֹלת  ִ ַהּשׁ ּוֵמי  ַסְנתֹוס,  ַהּקְ ַאג  ׁשָ ָאִכיֶלס  מּול  ְך  ּכָ

ּתֹונֹות. ֶעׁשְ אֹוְבֵדי  ּוְבסּוִסים  ָמְלאּו,  ַחִיל  ֵני  ּבְ ֲהמֹון  ּבַ
ל ֵאׁשֶ ֵעץ  ַעל  ֲחִניתֹו  ֶאת  ָהֵאִלים  ן  ּבֶ ָאִכיֶלס  ָאז 
ק ִזּנֵ ַאְלָמֶות  ן  ּבֶ ּוְכמֹו  ִעין,  ִהׁשְ ַהחֹוף  ַעל  ֵדל  ַהּגָ
ּבֹוֶעֶרת. ָהֶרַצח  ֲחַמת  ּוְבִלּבֹו  ִים,  ַהּמַ ֶאל  ַחְרּבֹו  ּבְ

20
ִיּסּוִרים ֶאְנקֹות  עֹולֹות  ִביבֹו  ִמּסְ ְוכֹוֵרת,  ף  ּסֵ ְמׁשַ

נֹוָתיו ְוָקְרּבְ ִים,  ַהּמַ ֶהֱאִדימּו  ּוְבָדם  ּוְכֵאב 
ָהֲעָנק, ַהּדֹוְלִפין  ֵני  ִמּפְ ס  ַהּנָ ִגים  ּדָ ַלַהק  ּכְ מֹוָתם  ּכְ

ֶהָעמֹק,  ְפָרץ  ַהּמִ ִפּנֹות  ּבְ ַמֲחֶסה  ׁש  ְמַבּקֵ ִנְדָחס, 
ָצד. הּוא  ׁשֶ ל  ּכָ ַהּבֹוֵלַע  ַהּדֹוְלִפין  ֵני  ִמּפְ ֶנְחָרד 
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25
ַהּסֹוֵאן ָהר  ַהּנָ ֵמי  ּבְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ׁשּו  ּקְ ּבִ ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ

ֶטל, ַהּקֶ ִמן  ֵלֶאה  ְוָאִכיֶלס,  ָדה,  ַהּגָ ִנְקרֹות  ּבְ ִמְסּתֹור, 
ים, ַחּיִ ּבַ ֲעָלִמים  ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ָהר  ַהּנָ יֵמי  ִמּמֵ ץ  ִחּלֵ

ֶמנֹוְיְטיֹוס. ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל  ְלָנָקם  נֹות  ָקְרּבָ
ִים, ַהּמַ ִמן  ַהחֹוף  ֶאל  הֹוִליְך  ֳעָפִרים  ְתֵריַסר  ּכִ אֹוָתם, 

30
ֲהדּורֹות, עֹור  ל  ׁשֶ ֲחגֹורֹות  ּבַ ֵמָאחֹור  ְיֵדיֶהם  ַפת  ּכָ

ֶהָחֶזה, ְריֹות  ׁשִ ֶאת  רּו  ָקׁשְ ּגּוָפם  ֶאל  ׁשֶ ֵמֵאּלּו 
ֵמֵרָעיו. ַיד  ּבְ אֹוָתם  ר  ּגֵ ׁשִ ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ְוֶאל 

ָהאֹוֵיב. ׁשּורֹות  ּבְ ִלְקטֹל  ְוהֹוִסיף  ָאחֹור  ַסב  ְוהּוא 
ְרָדִנים.  ַהּדַ ִלְבֵני  ֵנֶצר  ִריָאמֹוס,  ּפְ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַעל  ָעט  ה  ִחּלָ ּתְ

35
ָעָבר ּבֶ אֹותֹו  ַחל,  ַהּנַ ִמן  ס  ַהּנָ ֶזה  ָהָיה  ִליָקאֹון 

ְיָלה. ּלַ ּבַ ֶזה  ָהָיה  ָאִביו.  ל  ׁשֶ ּנֹו  ִמּגַ ָחַטף  ָאִכיֶלס 
ֵאָנה ַהּתְ ַעְנֵפי  ֶאת  ָיָצא  ָאָרד  ַלַהב  ּבְ ִליָקאֹון 

ְתאֹום ּפִ ְלֶפַתע  ֵעת  ְלִרְכּבֹו,  ַמֲעֶקה  ְלַהְתִקין  ִלְכרֹת, 
ָאִכיֶלס ל  ׁשֶ ְדמּותֹו  ּבִ ִנַחת  רֹאׁשֹו  ַעל  ָצפּוי  לֹא  ָאסֹון 

40
ְסִפיָנה ּבִ ֲעִטיָרה  ַהּמַ ֶלְמנֹוס  ֶאל  ׁשֶ ָהֱאלִֹהי, 

ָקָנהּו. ָיאסֹון  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְלַעְבדּות.  ּוָמַכר  אֹותֹו  ֵהִביא 
ְואֹוֵרַח, ָיִדיד  ְחְררֹו  ְוׁשִ ָעֵתק  הֹון  ָעָליו  ם  ּלֵ ׁשִ ַאְך 

ה  ָאִריְסּבֶ ַהּקֶֹדׁש  ִעיר  ֶאל  ְוֶזה  רֹוס,  ִאיְמּבְ ִאיׁש  ֶאְטיֹון 
יתֹו.  ּבֵ ֶאל  ב  ְוׁשָ ִנְמַלט  ם  ָ ּוִמּשׁ ַלח,  ׁשָ ָהֶעֶלם  ֶאת 

45
יֹום  ר  ַאַחד־ָעׂשָ ֵהֵסב  ְמנֹוס  ִמּלֶ ָהֶעֶלם  ׁשּוב  ְלַאַחר 

ר ֵנים־ָעׂשָ ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ַאְך  ְחּתֹו,  ּפַ ִמׁשְ ֵני  ּבְ ְוִעם  ֵרָעיו  ִעם 
ַעם ַהּפַ ָאִכיֶלס,  ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ אֹותֹו  ּוָמַסר  ָהֵאל  ב  ׁשָ

ַחת. ִמּתַ ָהֶדס  ּבְ מֹותֹו  ֶאל  ר  ּגֵ ְיׁשַ ְרָבן  ַהּסַ ֶאת 
ָהֶרֶגל ַקל  ָהֱאלִֹהי  ָאִכיֶלס  ָרָאהּו  ׁשֶ ה  ַעּתָ
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50
ַוֲחִנית, ָמֵגן  קֹוַבע,  ִלי  ּבְ הּוא,  ָערֹם  ׁשֶ ֲהַגם  ירֹו,  ִהּכִ

יַע ּוַמּזִ ֵלֶאה  ֵצאתֹו  ּבְ ִליְך  ִהׁשְ ָלָאֶרץ  אֹוָתם 
אֹוִנים. ֵמחֶֹסר  רֹוֲעדֹות  יו  ּוִבְרּכָ ָהר  ַהּנָ יֵמי  ִמּמֵ

ֶבת:  ּגֶ ׂשְ ַהּנִ ַנְפׁשֹו  ֶאל  ָאַמר  ּכֹה  ִנְטַרד,  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ֲאַזי 
ה. ּנֶ ְמׁשֻ ַבר־ָמה  ּדְ רֹואֹות  ֵעיַני  ֵהן  ֵכן,  ִיּתָ "ַהֻאְמָנם 

55
ְלַבד, י  ַטְלּתִ ּקָ ׁשֶ ֵמֶהם  ֲאִפּלּו  ֵלב,  ָרֵמי  ְטרֹוָיאִנים 

ְלָפַני. ִבים  ִנּצָ ְוׁשּוב  ְלָמֶות  ַהּצַ ן  ּכַ ׁשְ ִמּמִ עֹוִלים 
ְרָענּות ּפֻ ִמּיֹום  ְמַלט  ּנִ ׁשֶ ה  ַהּזֶ ֶבר  ּגֶ ּכַ מֹוֶהם  ּכְ

ם ַהּיָ ַאְך  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ֶלְמנֹוס,  ּבְ ר  ְמּכַ ּנִ ׁשֶ ְלַאַחר 
ַלע. ּבָ לֹא  אֹותֹו  ְרָחם,  ּכָ ַעל  ים  ַרּבִ ַהּבֹוֵלַע  ָהָאפֹר 

60
ָאָרד. ַטַעם  אֹותֹו  ְלַהְטִעים  ָהֵעת  יָעה  ִהּגִ ה  ַעּתָ ַאְך 

י  ִלּבִ ּבְ ִיְהֶיה  לֹא  ְוָסֵפק  ֲעִליל  ּבַ ֵאַדע  ְלַמַען  זֹאת 
ּבֹו ְחִזיק  ּתַ א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ָלׁשּוב  ֵמָהֶדס  ַיְצִליַח  ִאם 
אֹון." י  ַרּבֵ ָבִרים  ּגְ ְחֶזֶקת  ַהּמַ ַהּטֹוָבה  ָהֲאָדָמה 

ֵאיִמים, ַפַחד  ּבְ ָאחּוז  ְוָהֶעֶלם  ין,  ְוִהְמּתִ ִהְרֵהר  ְך  ּכָ

65
ְמָנת  ַעל  ְלָלְפָתן  ׁש  ְמַבּקֵ ָהֻאְמָלל,  יו,  ְלִבְרּכָ ק  ִזּנֵ

ָרה, ַהּקֶ ֵמאֶֹפל  ֶות,  ַהּמָ ֵמֵאיַמת  ַנְפׁשֹו  ט  ְלַמּלֵ
ָהרַֹמח, ֶאת  ֵמָעָליו  ֵמִניף  ָהֱאלִֹהי  ְוָאִכיֶלס 

ְוָתַפס ֵאָליו  ָרץ  ִליָקאֹון  ַאְך  ׁש,  ְמַבּקֵ ִליכֹו  ְלַהׁשְ
ׁש, ּקֵ ּבִ ִלְקרַֹע  רֹו  ׂשָ ּבְ ֶאת  ׁשֶ ְוָהרַֹמח  יו,  ְרּכָ ּבִ ֶאת 

70
ָעָפר. ּבֶ ֵמֲאחֹוָריו  ְוִנְנַעץ  ֵמָעָליו  עֹוֵפף 

ן, ִמְתַחּנֵ יו,  ְרּכָ ּבִ ֶאת  ָהַאַחת  ָידֹו  ּבְ ָלַפת  ִליָקאֹון 
ה, ַמְרּפֶ לֹא  ה,  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ָידֹו  ּבְ ַהֲחִנית  חֹד  ֶאת  ְוָאַחז 
ֵלאמֹר: ָנַפִים  ּכְ ַעל  ָבָריו  ּדְ ֶאת  ר  ּגֵ ׁשִ ָאִכיֶלס  ְוֶאל 
י. ַחּיַ ַעל  ְוחּוס  ֵדִני  ּבְ ּכַ יָך,  ְלִבְרּכֶ ֶאְכַרע  "ָאִכיֶלס, 
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75
ׁש.  ְלַבּקֵ ַרֲחִמים  ִהְנִני  ֶזאּוס,  ֶזַרע  יֹוֵצא  ָך,  ִמּמְ

י, ָטַעְמּתִ ֶמֶטר  ּדֶ נּוַבת  ּתְ ֶאת  ֵביְתָך  ּבְ ָלִראׁשֹוָנה  ֵהן 
רֹות, ּפֵ ׁשֹוֵפַע  ן  ֻבְסּתָ ּבְ אֹוִתי  ִביָת  ׁשָ ּבֹו  ּיֹום  ּבַ

ּוָמַכְרּתָ  ְוֵרַעי  ֵמָאִבי  אֹוִתי  ְוָחַטְפּתָ 
ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ֶלְמנֹוס  ּבְ ָוִרים,  ׁשְ ְלֵמָאה  ְתמּוָרה  ּבִ

80
מֹוְסרֹוַתי. ק  ּתֵ ּנִ ׁשֶ ַהּכֶֹפר  ה  לֹוׁשָ ׁשְ י  ּפִ ָהָיה  דֹול  ּגָ ַאְך 

ִאיְליֹון ֶאל  אִתי  ּבָ ֵמָאז  ָקָמה  ֶאאֹוס  ָעִמים  ּפְ ֵריַסר  ּתְ ֶזה 
ָהַרֵחם ַחְסַרת  ַהּמֹוְיָרה  ׁשּוב  ה  ְוַעּתָ ַרב,  ֵסֶבל  ץ  ִמּקֵ

ֶזאּוס אֹוִתי  ׂשֹוֵנא  י  ּכִ ּדֹוֶמה  ָיְדָך.  ּבְ אֹוִתי  מֹוֶסֶרת 
ָאִכיֶלס. ָיֶדיָך,  ּבְ אֹוִתי  ִליְך  ְלַהׁשְ ִנית  ֵ ּשׁ ּבַ ֶהְחִליט  ִאם 

85
ָלאֹותֹוֶאה אֹוִתי  ָיְלָדה  ים  ֲאֻרּכִ ים  ְלַחּיִ לֹא  י  ּכִ

ָרבֹות, ַהּקְ ְצֵמֵאי  ֶלִגים  ַהּלֶ ֲאדֹון  ב,  ַהּסָ ַאְלֶטס  ת  ּבַ
ַטְניֹוִאיס. ַהּסְ ְלחֹוֵפי  ָאה  ָ ׂשּ ַהּנִ ָדסֹוס  ּפֶ ׁשֹוְכֵני 

ּה. ַבּדָ ִמּלְ ְמֻרּבֹות  ים  ָנׁשִ לֹו  ָנה,  ִנּתְ ִריָאמֹוס  ִלּפְ ּתֹו  ּבִ
ִלְכרֹת ָעֶליָך  ְוִיְהֶיה  ָלאֹותֹוֶאה,  ָיְלָדה  ִנים  ּבָ ֵני  ׁשְ

90
ָהַרְגִלים ׁשּורֹות  ֲחִזית  ּבַ ָקַטְלּתָ  ָבר  ּכְ י  ּכִ ֵנינּו.  ׁשְ רֹון  ּגְ ֶאת 

ָהרַֹמח.  ַלַהב  ּבְ ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ּפֹוִלידֹורֹוס  ֶאת 
אּוַכל ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ י  ֵאיֶנּנִ י  ּכִ ִלְגֹוַע,  ּתֹוִרי  א  ּבָ ה  ַעּתָ

ָעַלי. ָקם  ַעְצמֹו  ְימֹון  ַהּדַ ׁשֶ ְלַאַחר  ְדָך  ִמּיָ ֵלט  ְלִהּמָ
אַֹמר. ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ֶאת  ָך  ִלּבְ ּבְ קֹל  ׁשְ א  ָאּנָ זֹאת  ְוִעם 

95
ֶהְקטֹור ְוֶאת  אֹוִתי  ָיְלָדה  ֶרֶחם  אֹוָתּה  לֹא  י  ּכִ ָעַלי  חּוס 

ָהאֹון." ַרב  ֵרֲעָך  ם  ּדַ ֶאת  יז  ִהּקִ ׁשֶ ּוִמי  ָך  ַנְפׁשְ נּוא  ׂשְ
ן ִמְתַחּנֵ ר,  ּבֵ ּדִ ִריָאמֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ נֹו  ּבְ ְך  ּכָ

ַרֲחִמים: ֲחַסר  קֹול  ַמע  ׁשָ ְתׁשּוָבה  ּבִ אּוָלם  יו,  ַחּיָ ַעל 
ַלֵהג ּתְ ְוַאל  ַהּכֶֹפר  ֶאת  ָפַני  ּבְ יר  ְזּכִ ּתַ ַאל  "ׁשֹוֶטה, 
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100
ָלמּות ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ יֹומֹו  יַע  ִהּגִ ֶטֶרם  ּבְ י  ּכִ ַיַען 

ָבר ַהּדָ ָקָרה  ַאַחת  ְולֹא  ַרֲחִמים,  י  ִלּבִ ָיַדע  עֹוד 
ים. ַחּיִ ּבַ ָלֵצאת  י  ְחּתִ ִהּנַ רֹוָיאִנים  ַהּטְ בּוֵיי  ׁשְ ּלִ ׁשֶ

חֹוַמת מּול  ָהֵאִלים  ָיַדי  ּבְ ירּו  ְסּגִ ּיַ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ה  ַעּתָ ַאְך 
ִדי. ִמּיָ מֹותֹו  ֶאת  ְוִיְמָצא  ֵלט  ִיּמָ לֹא  ׁשּוב  ִאיְליֹון, 

105
ֶלְך. ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ְוָלֶבַטח  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ְך  ּכָ
ְמהּומֹות.  ִקים  ּתָ ָנא  ְוַאל  סֹוְפָך,  א  ּבָ ְיִדיִדי,  ן,  ּכֵ ַעל 

ְ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 

110
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
ת." ׁשֶ ַהּקֶ ִמן  ֵחץ  ּבְ ִאם  ּוֵבין  ַהֲחִנית  חֹד  ּבְ ִאם  ין  ּבֵ

ִקְרּבֹו, ּבְ ָנַפל  ִליָקאֹון  ל  ׁשֶ ְוִלּבֹו  ר  ּבֵ ּדִ ָאִכיֶלס  ְך  ּכָ

115
ט ּוָפׁשַ ָרַכן  ְחֵרר,  ׁשִ ָהרַֹמח  ֶאת  ִרֲחפּו,  ַעְצמֹוָתיו 
ָדן ִמּנָ ַחְרּבֹו  ֶאת  ַלף  ׁשָ ָאִכיֶלס  ַאְך  ְלָפִנים,  ָיָדיו 

יִפּיֹות ַהּפִ ְוֶחֶרב  ִריַח,  ַהּבְ ַעְצמֹות  ּבְ ְוָהַלם 
ז  ְוִנּתַ ָניו  ּפָ ַעל  ֶבר  ַהּגֶ ָמט  ָעְרּפֹו.  ֶאת  ְרָתה  ּכָ

ִביב. ִמּסָ ָעָפר  ּבֶ ג  ְוִנְסּפַ ִמּגּופֹו  חֹר  ָ ַהּשׁ מֹו  ּדָ

120
– ִליְך  ִהׁשְ ִים  ַהּמַ ְוֶאל  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ַרְגלֹו  ֶאת  ַפס  ּתָ

ָנַפִים: ּכְ ַעל  ר  ּגֵ ׁשִ ַרַהב  ּוְדַבר  ַחל,  ַהּנַ ֶאּנּו  ִיּשָׂ
ַצע,  ַהּפֶ ִמן  ְיַלֲחכּו  ְמָך  ּדָ ֶאת  ִגים,  ַהּדָ ין  ּבֵ ַכב  "ׁשְ

ּגּוְפָך ֶאת  ִביא  ּתָ לֹא  ָך  ְוִאּמְ ָעֶליָך,  יחּו  ּגִ ׁשְ ּיַ ׁשֶ ֵהם  לֹא 
ָקַמְנֶדר ַהּסְ ֵמיֵמי  ַרק  י  ּכִ אּות,  ּיָ ּכַ יד  ַתְסּפִ לֹא  ִלְקבּוָרה, 
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125
לּוַח. ַהּמָ ם  ַהּיָ ֶמְרֲחֵבי  ֶאל  ְגְרָך  ּפִ לּו  ְיַגְלּגְ

ַהּקֹוֵדר, ְחׁשֹול  ּנַ ּבַ ִגים  ַהּדָ קּו  ְיַזּנְ ַאַחת  ְולֹא 
ִליָקאֹון.  ל  ׁשֶ ִמּגּופֹו  ח  ַהּצַ ן  ּמָ ֻ ּשׁ ּבַ א  ְלַמּלֵ ֵרָסם  ּכְ

ה. דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ּפֹל,  ּתִ ִאיְליֹון  ׁשֶ ַעד  ֶכם  ּלְ ּכֻ מּותּו  ּתָ י  ּכִ
ֵמָאחֹור. ְוקֹוֵטל  רֹוֵדף  ַוֲאִני  ְמנּוָסה,  ּבִ ם  ַאּתֶ

130
ם ִהְקַרְבּתֶ לֹו  אֹון,  ַרב  ַהּקֹוֵלַח  סּוף  ַהּכָ ָהר  ַהּנָ ְוַגם 

ְמצּולֹוָתיו ֶאל  ם  ַלְכּתֶ ְוִהׁשְ ַח  ִמְזּבֵ ַעל  יר  ְלַמְכּבִ ָוִרים  ׁשְ
יַע. יֹוׁשִ לֹא  ֶאְתֶכם  ן  ֵמֻחְרּבָ ְרָסה,  ּפַ י  ַקּלֵ ים  ַחּיִ סּוִסים 

יֹום ַעד  ֶות,  ַהּמָ ֵזַרת  ִמּגְ ם  ִמּכֶ ִאיׁש  ָינּוס  לֹא  ן  ּכֵ ַעל 
ְוָהָאָכִאים, ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ מֹוָתם  ַעל  מּו  ּלְ ׁשַ ּתְ ֶכם  ּלְ ּכֻ ּבֹו 

135
ּלֹות." ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ָמם  ּדָ ם  ַפְכּתֶ ׁשְ ֵהָעְדִרי  ּבְ י  ּכִ

ְסָקַמְנֶדר,  ל  ׁשֶ ַזֲעמֹו  ָאה  ּגָ ָבָריו  ּדְ ַמע  ּוְלׁשֵ ר,  ּבֵ ּדִ
ֳעלֹו ּפָ ית  ּבִ ְלַהׁשְ יַצד  ּכֵ ָהר  ַהּנָ ִלּבֹו  ּבְ ְוִהְרֵהר 

ן. ַהֻחְרּבָ ִאּיּום  ֶאת  רֹוָיה  ִמּטְ ּוְלָהִסיר  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ
ָארְֹך ֵצל  ִטיָלה  ַהּמְ ּוַבֲחִנית  ק,  ִזּנֵ ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ֲאַזי 

140
יֹוס ַאְסֶטרֹוּפָ ֶאת  ַלֲהרֹג  ַזֲעמֹו  ֲחַמת  ּבַ ׁש  ּקֵ ּבִ

ָהָרָחב, ָהר  ַהּנָ ַאְקְסיֹוס  ל  ׁשֶ ֲחָלָציו  יֹוֵצא  ֶלגֹון,  ּפֶ ן  ּבֶ
ָאֶקָסֶמנֹוס, ל  ׁשֶ כֹוָרה  ַהּבְ ּתֹו  ּבִ ִהיא  ִאּמֹו,  ֶריּבֹוָיה  ּוּפֶ
יֹוס. ַאְסֶטרֹוּפָ ֶאת  ָיְלָדה  לֹו  ַהּסֹוֵער,  ָהר  ַהּנָ ֲאהּוַבת 

ָהר ַהּנָ יֵמי  ִמּמֵ ק  ִזּנֵ ֶזה  ַאְך  ָאִכיֶלס,  ָעט  ָעָליו 

 145
ֵמִפיַח ּבֹו  בּוָרה  ּגְ ּוְקַסְנתֹוס  ָיָדיו,  ּבְ ֲחִניתֹות  י  ּתֵ ׁשְ

ִעיר ַהּצָ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל  ִלּבֹו  ּבְ נֹוֵתן  ְוַזַעם 
ְלחֹופֹו. ָהַרֵחם  ֲחַסר  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ָקַטל  ר  ֲאׁשֶ

יַנִים, ּבֵ ְלִמְלֶחֶמת  ֶזה  ַעל  ֶזה  ָיְצאּו  ַנִים  ְ ַהּשׁ ׁשֶ ה  ַעּתָ
ר: ְוִדּבֵ ַתח  ּפָ ָהֶרֶגל,  ַקל  ָהֱאלִֹהי,  ָאִכיֶלס 
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150
ּוֵמַאִין? י  ֶנְגּדִ ָלֵצאת  ַנְפׁשֹו  ּבְ ְרִהיב  ַהּמַ ֶזה  הּוא  "ִמי 

י." ִעּמִ ֶקִרי  ּבְ הֹוְלִכים  ָניו  ּבָ ׁשֶ ָהָאָדם  ֻאְמָלל  י  ּכִ
ֵלאמֹר:  ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ב  ּגָ ׂשְ ַהּנִ ֶלגֹון  ּפֶ ן  ּבֶ ֲאַזי 
מֹוָצִאי? ַעל  ַאְלּתָ  ׁשָ ָהָרם  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ֶזה  ה  "ָלּמָ

יא ּוַמְצּבִ ְרַקע,  ַהּקַ ּפֹוָרה  ּה  ּבָ אִתי,  ּבָ יֹוְנָיה  ִמּפָ ַהְרֵחק 

155
ָארְֹך.  ֵצל  ִטיָלה  ַהּמְ ֲחִנית  ָיָדם  ּבְ ֶניָה,  ּבָ ַעל  ָאנִֹכי 

י, ְעּתִ ִהּגַ ְטרֹוָיה  ֶאל  ֵמָאז  ֶאאֹוס  ָקָמה  ֵרה  ַאַחת־ֶעׂשְ
ֹוֵטף,  ַהּשׁ ָהָרָחב  ָהר  ַהּנָ ֲאִני,  ַאְקְסיֹוס  ַרע  ּוִמּזֶ

ִאים.  ַהּנָ ֵמיָמיו  ֶזֶרם  ּבְ ָהָאֶרץ  ֶאת  ּוֵמִציף  ּגֹוֶאה 
הּוא. ְוָאִבי  ָהָיה,  נֹו  ּבְ ֲחִנית  ּבַ ַהּנֹוָדע  ֶלגֹון  ּפֶ

160
ֶזה." ּבָ ֶזה  ֵחם  ִנּלָ ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאִכיֶלס  ה,  ְוַעּתָ

ְוֵהִניף ָקם  ְוֶזה  ָאִכיֶלס,  ַעל  ֵער  ִהְסּתַ יד,  ִהּגִ ְך  ּכָ
יֹוס ַאְסֶטרֹוּפָ אּוָלם  ְלָיִנית,  ַהּפֶ יָלה  ַהּמֵ ֲחִנית  ֶאת 
ֵהִטיל. ּבֹו  ֲחִניתֹות  י  ּתֵ ׁשְ ְזרֹועֹוָתיו  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ִריז  ַהּזָ

ב ְלַנּקֵ אֹותֹו  ל  ׁשַ ּכָ ַאְך  ֵגן,  ּמָ ּבַ ַגע  ּפָ ַאַחת  ּבָ

165
ְלָאִכיֶלס. ָהֵאל  ת  ַמּתַ ָהב  ּזָ ּבַ ִנְבַלם  ַהב  ַהּלַ י  ּכִ
ַהְיָמִנית, ָידֹו  ת  ַאּמַ ּבְ ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ַהֲחִנית  ְגָעה  ּפָ

ְוָהרַֹמח  חֹר,  ָ ַהּשׁ ם  ַהּדָ ז  ְוִנּתַ ָהעֹור  ֶאת  ְרָטה  ׂשָ
ֵמָאחֹור. ְוִנְנַעץ  ֵמָעָליו  עֹוֵפף  רֹו  ִלְבׂשָ ָהָרֵעב 

יֹוס. ַאְסֶטרֹוּפָ ּבְ ֲחִניתֹו  ֶאת  ֵהִטיל  ָאִכיֶלס  ֲאַזי 

170
ַלֲהרֹג, ֵדי  ּכְ ֶלֶכת  ׁשְ ַהּמֻ יָלה  ַהּמֵ ֲחִנית  ָטָסה 

ָהר ַהּנָ ִלְגַדת  זֹאת  ַחת  ּתַ ַיֲעָדּה,  ֶאת  ֶהְחִטיָאה  ַאְך 
ַהחֹוף. ַעל  קּוָעה  ּתְ ְונֹוְתָרה  ּה  ֵמָאְרּכָ ַמֲחִצית  ַעד  ִנְנֲעָצה 

ָדן ִמּנָ ה  ַהַחּדָ ַחְרּבֹו  ֶאת  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ַלף  ׁשָ ֲאַזי 
יֹוס ְוַאְסֶטרֹוּפָ אֹוְיבֹו.  ַעל  ק  ִזּנֵ ֶרַצח  ּוַבֲחַמת 
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175
ַהחֹוף. ִמן  ֲחָזָקה  ָיד  ּבְ ָהרַֹמח  ֶאת  ץ  ְלַחּלֵ ׁש  ּקֵ ּבִ

ְיָכְלּתֹו, ֵמיַטב  ּכְ ְך  ּוָמׁשַ ל,  ּדֵ ּתַ ִהׁשְ ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ
ְרִביִעית ּבָ ׁש  ּקֵ ּבִ ה  ַעּתָ ִהְצִליַח,  לֹא  ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ְוׁשָ

ָהרַֹמח. ֶאת  ץ  ְלַנּתֵ ְוָכְך  ְלכֹוֵפף  יָלה  ַהּמֵ מֹוט  ֶאת 
ָאִכיֶלס, הּו  ִהּכָ ֶטן  ּבֶ ּבַ ֶחֶרב  ְלִפי  יק,  ִהְסּפִ ֶטֶרם  ּבְ ַאְך 

.)Balthasar, 1728( בלתזאר  יוהאן  אסטרופיוס.  את  קוטל  אכילס 
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180
ֵמָעיו. ֶאת  ׁשֹוֵפְך  ְוַאְרָצה  ּבּור  ּטַ ּבַ ֵרסֹו  ּכְ ֶאת  ׁש  ְמַרּטֵ

ֲאֵפָלה. ֲעָנַנת  ָטה  ׁשְ ּפָ ַהּגֹוֵוַע  ֵעיֵני  ְוַעל 
ָחֵזהּו, ַעל  ק  ִזּנֵ ְוָאִכיֶלס  ף,  ְונֹוׁשֵ ם  נֹוׁשֵ הּוא  עֹוד 

ַח: ַהְמַנּצֵ ַבר  ּדְ ֶאת  א  ְוָנׂשָ ֵמָעָליו  קֹו  ִנׁשְ ֶאת  ט  ׁשַ ּפָ
ִעּמּות ּבָ ְגפּו  ִיּנָ ָהר  ַהּנָ ְיִליֵדי  ם  ּגַ י  ּכִ ְלָך,  ַכב  "ׁשְ

185
ָהַאְלָמֶות. ֵני  ִמּבְ ִכים  מֹוׁשְ ּכָֹחם  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ְקרֹונֹוס  ֵני  ּבְ מּול 

ָהָרָחב, ָהר  ַהּנָ ִמן  הּוא  ּמֹוָצֲאָך  ׁשֶ ָטַעְנּתָ 
ָהֵאִלים, ֲאִבי  ֶזאּוס  ַרע  ִמּזֶ הּוא  י  ַמְחַצְבּתִ ּכּור  ַאְך 

ָאִבי, ֶלאּוס  ּפֶ הּוא  יט  ּלִ ׁשַ ִמיְרִמידֹוִנים  ְבֵטי  ׁשִ ְוַעל 
ְקרֹונֹוס. ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ֲחָלָציו  יֹוְצֵאי  ִעם  ָאִביו  ָאָיקֹוס  ְוִנְמָנה 

190
ם, ַהּיָ ֶאל  ְך  ּפָ ׁשְ ַהּנִ ָהר  ַהּנָ ֵמאֹון  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ אֹונֹו  ַרב 

ָהר. ַהּנָ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ִמּכָֹחם  ֶזאּוס  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ּכָֹחם  ַרב  ן  ּכֵ ְוַעל 
כֹחֹו ּבְ ֵאין  אּוָלם  דֹול,  ַהּגָ ָהר  ַהּנָ ָך  ְלִצּדְ ְוֵהן 

ָלֵצאת. ֶזאּוס  מּול  ֵמֵעז  הּוא  ֵאין  י  ּכִ ַע  ְלַסּיֵ ָיְדָך  ּבְ
ְקרֹונֹוס, ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ְלכֹחֹו  ֶוה  ִיׁשְ לֹא  ָהָרם  ָאֶכלֹויֹוס  אֹון  ַאף 

195
ְמצּולֹוָתיו, ַעל  אֹוְקָינֹוס  ל  ׁשֶ יר  ּבִ ַהּכַ ּכֹחֹו  לֹא  ַאף 

ָהרֹות  ַהּנְ ּוְמחֹוֵלל  ים  ּמִ ַהּיַ ֲאִבי  ָהאֹוְקָינֹוס 
ּוְבַמְעָין. ְבֵאר  ּבִ ים  ָהַרּבִ ֵמיָמיו  ֶאת  ַהּיֹוֵצק 

ָרָקיו ִמּבְ ט  ְיַמּלֵ ְוַנְפׁשֹו  ֵהל  ִיּבָ ַעְצמֹו  הּוא  ַאף  י  ּכִ
ַמִים." ָ ּשׁ ּבַ ְרָעָמיו  ֵאיַמת  ֶרץ  ּוִמּפֶ ָהָרם  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ

200
ָהָאָרד, ֲחִנית  ֶאת  ַהחֹוף  ִמן  ץ  ְוִחּלֵ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ָמתֹו, ִנׁשְ הֹוִציא  ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ ת  ַהּמֵ ְלֶפֶגר  ֵמִניַח 
ַהּקֹוְדִרים, ָהר  ַהּנָ ֵמיֵמי  ּבְ ָטף  ְוִנׁשְ ׁש  ּלֵ ִמְתּפַ חֹול  ּבַ
ֲאֵחִרים ְוָדִגים  לֹוָפח  ַהּצְ יֹוס  ַאְסֶטרֹוּפָ ַעל  ֵמֶהם 
פּוכֹות. ְ ַהּשׁ ְליֹוָתיו  ּכִ ַצד  ּלְ ׁשֶ ן  ּמָ ֻ ּשׁ ּבַ ְוָנְגסּו  ָעלּו 
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205
ָרַדף, ָהֶרֶכב  לֹוֲחֵמי  יֹוִנים  ַהּפָ ֶאת  ְוָאִכיֶלס 

ָראּו ׁשֶ ְלַאַחר  ַהּסֹוֵער  ָהר  ַהּנָ ִלְגדֹות  זּוִרים  ַהּפְ
ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ְקַרב  ּבִ ֶהם  ּבָ ׁשֶ גּול  ַהּדָ יַצד  ּכֵ
ֶאת ֲאַזי  ֶלאּוס.  ּפֶ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ֵמַחְרּבֹו  ְוָנַפל  ַרע  ּכָ

ילֹוס,  ַאְסִטיּפִ ְוֶאת  ִמידֹון  ֶאת  ָקַטל,  ְרִסילֹוכֹוס  ּתֶ

210
ְוֵאיְניֹוס. ַרְסיֹוס  ּתְ ֶאת  ְוִעּמֹו  ָהַרג,  ְמֶנסֹוס  ְוֶאת  ְוהֹוִסיף 

ָהַרְגַלִים, ַקל  ָאִכיֶלס  עֹוד,  קֹוֵטל  יֹוִנים  ּפָ ּבַ ְוָהָיה 
ַזֲעמֹו, ֲחַמת  ּבַ ֵאָליו  ָסח  ַהּסֹוֵער  ָהר  ַהּנָ ִאְלָמֵלא 

הֹום: ַהּתְ ִמן  ָהרֹוֵעם  קֹולֹו  ָעָלה  ֱאנֹוׁש  ֵני  ּבְ ְלׁשֹון  ּבִ
ַהַחִיל, ֵני  ּבְ ל  ִמּכָ ָאִכיֶלס,  ָעְלָך,  ּפָ ים  ְוַאּלִ אֹוְנָך  "ַרב 

215
ָחסּוָתם. ּפֹוְרִסים  ָעֶליָך  ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ׁשֶ ֵני  ִמּפְ זֹאת 

דֹוַתי ִמּגְ ַמְכִרית,  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶאת  ה  ַאּתָ ֶזאּוס  ַצו  ּבְ ִאם  ַאְך 
ֶטַבח. ֶהם  ּבָ ֲערְֹך  ם  ְוׁשָ יׁשֹור  ַלּמִ אֹוָתם  ֲהדֹף 

ַהּטֹוִבים, ֵמיַמי  ָמְלאּו  ֲחָלִלים  גּופֹות  ּבְ י  ּכִ ַיַען 
י  ְוֵאיֶנּנִ ָערּוץ,  ל  ּכָ סֹוְתִמים  נֹוֶתיָך  ָקְרּבְ ּוִפְגֵרי 

220
דֹול. ַהּגָ ם  ַהּיָ ֶאל  ֵמיַמי  ֶאת  ּבֹו  ְלַתֵעל  ָאִפיק  מֹוֵצא 

ים." ָהַעּמִ רֹוֵעה  י,  ִנְדַהְמּתִ י  ּכִ י,  ְלַנְפׁשִ ֵאפֹוא  ִלי  ָהַנח 
ֵלאמֹר: ָהַרְגַלִים  ַקל  ָאִכיֶלס  לֹו  יב  ֵהׁשִ ָבָריו  ּדְ ַעל 

ַע. ֲאַבּצֵ ְלׁשֹוָנם  ּכִ ָהָרם,  ְסָקַמְנֶדר  ָבֶריָך,  ּדְ "ֶאת 
רֹוָיה ִמּטְ ַחץ  ׁשַ ְבֵני  ּבִ ַלֲהרֹג  ל  ֶאְחּדַ לֹא  זֹאת  ִעם 

225
ֶהְקטֹור ּומּול  ָהִעיר  ֶאל  ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ֲאָגֵרׁש  ר  ֲאׁשֶ ַעד 

ָדיו." ִמּיָ ֶאּפֹל  אֹו  ֶאֶהְרֵגהּו  ִנים,  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ֵאֵצא 
רֹוָיאִנים ַהּטְ ֵחיל  ַעל  ְוָסַער  ב  ׁשָ ְימֹון  ּדַ ּוְכמֹו  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ְלָאּפֹולֹו: ָרם  קֹול  ּבְ ָקָרא  ֶהָעמֹק  ָהר  ַהּנָ ה  ְוַעּתָ
אָת ִמּלֵ לֹא  י  ּכִ ֶזאּוס,  ן  ּבֶ סּוָפה,  ּכְ ת  ֶקׁשֶ ּדֹוֵרְך  ְלָך,  "אֹוי 
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230
ה ִצּוָ ָעֶליָך  ר  ֲאׁשֶ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ֲעָצתֹו  ַאַחר 

ה, ַהַחּמָ ִקיַעת  ׁשְ ַעד  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ִליִמין  ַלֲעמֹד 
ֶהָחִריׁש." ַאְדַמת  ֶאת  ָהעֹוֶטה  ָהאֶֹפל  ל  ׁשֶ ֵצאתֹו  ְוַעד 

ק ְוִזּנֵ ר  ִנּתֵ ָהרַֹמח  ִאיׁש  ָהָרם  ְוָאִכיֶלס  ָאַמר, 
ְוָגָעה ָהר  ַהּנָ ַעׁש  ּגָ ֲאָבל  ִים,  ַהּמַ ֶאל  ַהחֹוף  ִמן 

235
ַהחֹוף,  ֶאל  ָגִרים  ּפְ ְרּבֹו  ִמּקִ ּוָפַלט  ָוִרים  ׁשְ ֵעֶדר  מֹו  ּכְ

ָהָרם ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ ְפלּו  ּנָ ׁשֶ יר  ְלַמְכּבִ ֲחָלִלים 
ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ים  ַהַחּיִ ֶאת  ְואּוָלם  ֵמיָמיו,  ּבְ ְוָטְבעּו 

ְלֶזֶרם ַחת  ִמּתַ צּוָלה  ּמְ ּבַ יר  ְוִהְסּתִ יו  ַגּלָ ּבְ יל  ִהּצִ
ֶלאּוס ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַעל  ֲאַזי  ַעל.  ִמּמַ ת  ּגֹוֶעׁשֶ ְמַעְרּבֶֹלת 

240
ֶבר, ַהּגֶ ַעל  ִנַחת  ַעל  ּוִמּמַ ִהְתרֹוֵמם  יִרים  ַאּדִ ַנְחׁשֹול 
ְוֶזה  ָאִכיֶלס,  ֶאת  ְוהֹוְדִפים  ֵגן  ּמָ ּבַ הֹוְלִמים  ֵמיָמיו 

ּבּוִקיָצה ֵעץ  ַעְנֵפי  ּבְ ֶנֱאַחז  ְלַרְגָליו  ַקְרַקע  ְללֹא 
ְוָהֵעץ ֶנֶעְקרּו  ָהִאיָלן  י  ְרׁשֵ ׁשָ ַאְך  ְוָחָזק,  דֹול  ּגָ

ָהר, ַהּנָ ֵמי  ֶאל  יו  ְחּתָ ִמּתַ ַהּצּוק  ִעם  ָאְרּכֹו  ְמלֹוא  ָצַנח 

245
ָחַסם. ִים  ַהּמַ ֶזֶרם  ֶאת  ַעְלָותֹו  ְסַבְך  ּבִ ֶסֶכר  ּוְכמֹו 

ַחל,  ַהּנַ ְמַעְרּבֶֹלת  ִמּתֹוְך  ֲאַזי  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ק  ִזּנֵ
טּוַח. ַהּבָ ַהחֹוף  ֶאל  את  ָלׂשֵ ַרְגָליו  ֶאת  ׁש  ְמַבּקֵ ֶנְחָרד, 

י ְלַמֲעׂשֵ ים  ָלׂשִ ֵקץ  אֶֹמר  ַמר  ּגָ ָהָרם  ָהֵאל  ַאְך 
ַח,   ּלֵ ׁשִ ּבֹו  קֹוֵדר  ל  ּגַ ן  ּכֵ ַעל  ֶלאּוס,  ּפֶ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ַבח  ַהּטֶ

250
ְטרֹוָיה. ֵני  ִמּבְ ן  ַהֻחְרּבָ ֲאסֹון  ֶאת  ׁש  ּקֵ ּבִ ִלְמנַֹע  ְך  ּכָ

ָהרַֹמח,  ל  ׁשֶ ְמעֹופֹו  ְטַוח  ּכִ ם  ָ ִמּשׁ ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ק  ִזּנֵ
ְלֶטֶרף,  ֵחר  ַהְמׁשַ ר  ׁשֶ ּנֶ ּכַ מֹוהּו  ּכָ ַרְגַלִים,  ַקל  ָרץ 
ֶהם. ּבָ ׁשֶ ָהָעְצָמה  ְוַרב  ָהָרִקיַע  עֹופֹות  ּבְ ִהיר  ַהּמָ

ָחֵזהּו ַעל  ָהָאָרד  ְריֹון  ְוׁשִ ַרְגָליו,  אּוהּו  ְנׂשָ מֹוהּו  ּכָ
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255
ַחל. ַהּנַ ִמן  ַנְפׁשֹו  ַעל  ָנס  ָרכּון  ִמיַע,  ִהׁשְ ֵאיִמים  ְצִליל 

ָהרֹוֵעם. קֹולֹו  ּבְ ׁשֹוֵצף  ָהר,  ַהּנָ ַאֲחָריו  ָרַדף  ַאְך 
ַמְעָין ְלֵמי  ָערּוץ  ַהּפֹוֵתַח  ַאְדָמתֹו  עֹוֵבד  ּכְ

ָידֹו ּבְ ָניו,  ְסּתָ ּבֻ ְוֶאת  ֵדהּו  ׂשָ ֶאת  ֶהם  ּבָ קֹות  ְלַהׁשְ
ִים, ַהּמַ ֶזֶרם  ֶאל  ֶגף  ַהּנֶ ַאְבֵני  ֶאת  ִיְגרֹף  ּבֹו  ר  ַמְעּדֵ

260
ֶרְך, ּדֶ ּבַ ָהֶאֶבן  ֲחָסַמי  קּו  ּלְ ּסֻ ׁשֶ ְלַאַחר  ַוֲאַזי, 

ָערּוץ, ּבֶ ְוׁשֹוְטִפים  ּפֹוְרִצים  ִטְפְטפּו  ַאְך  ׁשֶ ִים  ַהּמַ
ֶלם, ַהּתֶ ּפֹוֵתַח  ל  ׁשֶ ֶחְפצֹו  ַאף  ַעל  ּמֹוָרד  ּבַ ים  ּגֹוֲעׁשִ

ָהַרְגַלִים ַקל  ָאִכיֶלס  ַעל  ָהר  ַהּנָ ַנְחׁשֹוֵלי  ְברּו  ּגָ ְך  ּכָ
מּוָתה. ַהּתְ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ּכָֹחם  ַעל  ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ אֹון  ַרב  י  ּכִ ַיַען 

265
ֵדי ּכְ ּתֹוְך  ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאִכיֶלס  ׁשֶ ֵעת  ּוְבָכל 

ׁש ּקֵ ּבִ ָלַדַעת  י  ּכִ ָעַצר  ַחל,  ּנַ ּבַ ֶהֶרף  ְללֹא  ִמְלַחְמּתֹו 
ים, ׁשִ ְמַבּקְ מֹותֹו  ֶאת  ַמִים  ָ ַהּשׁ ֵאֵלי  ל  ּכָ ָאֵכן  ִאם 
ַמְעָלה ִמּלְ ְמפָֹרׁש  ַצו  י  ּפִ ַעל  ֲעָנק  ל  ּגַ ּפֹוֵרץ  ָהָיה 
ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ֲאַזי  נֹוַאׁש  ֵמָחָדׁש.  ְכֵתָפיו  ּבִ ְוהֹוֵלם 

270
ָהר ַהּנָ ְואּוָלם  ִים  ַהּמַ ִמן  ק  ְלַזּנֵ ַרְגָליו  ּבְ ׁש  ּוִבּקֵ

ַרְגָליו. ַחת  ּתַ ְרַקע  ַהּקַ ֶאת  ַמט  ְוׁשָ יו  ְרּכָ ּבִ ֶאת  יר  ִהּתִ
ַמִים: ָ ַלּשׁ ֵעיָניו  ֶאת  ֲאַזי  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ א  ְוָנׂשָ ַנח  ּגָ

יֵלִני, ַיּצִ ָהר  ַהּנָ ן  ּמִ ׁשֶ ֵאל  ַהֵאין  ָאִבי,  "ֶזאּוס 
ְך? ּכָ ַאַחר  ּגֹוָרִלי  ְהֶיה  ּיִ ּוַמה  ָאנִֹכי  ֻאְמָלל  י  ּכִ

275
זֹו ָהְיָתה  י,  ּבִ עּו  ׁשְ ּפָ ׁשֶ ֵהם  רֹום  ַהּמָ ׁשֹוְכֵני  ל  ּכָ לֹא  ַאְך 

ִלי ְוָאְמָרה  ׁשֹוָלל  אֹוִתי  הֹוִליָכה  ׁשֶ הֹוָרִתי  י  ִאּמִ
מֹוִתי ֶאת  ֶאְמָצא  ְטרֹוָיה  ל  ׁשֶ ְלחֹומֹוֶתיָה  ַחת  ּתַ ׁשֶ

י  ָנַפְלּתִ לּו  ָהָיה  ָבר  ּכְ ָעִדיף  ָאּפֹולֹו.  ל  ׁשֶ יו  ֵמִחּצָ
רֹוָיאִנים. ַהּטְ לֹוֲחֵמי  דֹול  ּגְ ָהָרם,  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ
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280
ֶהָהרּוג. יץ  ְוַאּמִ יץ,  ַאּמִ ַחִיל  ן  ּבֶ ַההֹוֵרג  ָהָיה  ְך  ּכָ

ְוָעלּוב. ָפל  ׁשָ ְלָמֶות  ֵזר  ִיּגָ ּגֹוָרִלי  ה  ַעּתָ ַאְך 
ָהר ַהּנָ ֵמיֵמי  ּבְ ָטף  ׁשְ ַהּנִ ֲחִזיִרים  רֹוֵעה  ַנַער  ּכְ

ְוַסַער." ם  ׁשֶ ּגֶ יֹום  ּבְ ִלְצלַֹח  ַחל  ַהּנַ ֶאת  ׁשֹו  ַבּקְ ּבְ
ָאֶתָנה ַלס  ּוּפָ ּפֹוֵסידֹון  ֵאָליו  ּוָבאּו  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

285
מּוָתה, ּתְ ֵני  ּבְ ֻמּיֹות  ּדְ ְלבּוׁש  ּבִ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו  ְוָעְמדּו 

ְך. ּכֵ ְלׁשַ רּוחֹו  ֶאת  ׁשּו  ּוִבּקְ ָיָדם  ּבְ ָידֹו  ֶאת  ָנְטלּו 
ר: ּבֵ ּדִ ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ּפֹוֵסידֹון  ֶאֶרץ  יז  ַמְרּגִ

ָך.  ּבְ ִמּלִ ָאָגה  ּדְ ְוָהֵסר  ֶלאּוס,  ּפֶ ן  ּבֶ יָרא,  ּתִ ָנא  "ַאל 
ָיֵדינּו. ֶאת  ְלָך  יט  נֹוׁשִ ַאְלָמֶות,  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ָאנּו,  י  ּכִ

290
ָאֶתָנה, ַלס  ּפָ ְוֶאת  אֹוִתי  ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ

ָהר. ַהּנָ ֵמיֵמי  ּבְ ָלמּות  ּגֹוָרְלָך  ִנְגַזר  לֹא  י  ּכִ ַיַען 
ַנְחׁשֹוָליו. ְלמּו  ִיּבָ יַצד  ּכֵ ְרֶאה  ּתִ ֵעיֶניָך  ּבְ ְמֵהָרה  ּבִ

ְדָבֵרינּו, ּבִ ֱאמּוְנָך  ְוֵתן  ֵעָצה,  ָיֵדינּו  ּבְ זֹאת  ְוִעם 
ֶטֶרם ּבְ זֹאת  ָרב,  ַהּקְ ַחת  ּלַ ִמּקַ ָיֶדיָך  ֶאת  ְמׁשְֹך  ּתִ ָנא  ַאל 

295
ֶניָך, ִמּפָ ִנְמְלטּו  ר  ֲאׁשֶ רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ֶאת  ָהַדְפּתָ 

ְקטֹל, ּתִ ֶהְקטֹור  ֶאת  ׁשֶ ּוְלַאַחר  ַהחֹומֹות.  ין  ּבֵ ִאיְליֹון  ֶאל 
ִנְצחֹוְנָך." ֶאת  ַנְבִטיַח  ְוָאנּו  ְסִפינֹוֶתיָך  ֶאל  ׁשּוב 

ָהַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ּכֹן  ִלׁשְ ַנִים  ְ ַהּשׁ בּו  ְוׁשָ ָאְמרּו  ְך  ּכָ
ָהֵאִלים, ְבֵרי  ִמּדִ ְמעֹוָדד  ָעָמיו,  ּפְ ם  ׂשָ ְוָאִכיֶלס 

300
מּוָצף, ַמִים  ּבְ ֶדה  ַהּשָׂ ָהָיה  ַאְך  ָרב,  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ִמיׁשֹור  ֶאל 

לֹוֲחִמים ִמּגּופֹות  ְמפָֹאר  ִמְלָחָמה  ִצּיּוד  ּבְ ָרוּוי 
יו ְרּכָ ּבִ ֶאת  ֵמִניף  בֹוּהַ  ּגָ ְוָאִכיֶלס  ִביב,  ִמּסָ פֹות  ַהּצָ

ְלָעְצרֹו ָהר  ַהּנָ ל  ְוָכׁשַ ְלָפִנים,  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ַרץ  ּפָ
ָאֶתָנה. ַלס  ּפָ ּבֹו  ֵהִפיָחה  ְוָעצּום  ַרב  ּכַֹח  י  ּכִ ַיַען 
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 305
ְלֵהֶפְך, ַחל,  ַהּנַ ְסָקַמְנֶדר  ל  ׁשֶ ַזֲעמֹו  ַכְך  ׁשָ לֹא  ַאְך 

ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַעל  ר  ּגֵ ׁשִ ַנְחׁשֹוָליו  ְוסֹוֵאן,  ּגֹוֵעׁש 
ִסימֹוִאיס: ֶאל  קֹולֹו  ּבְ ָרַעם  ָריו  ּבָ ִמׁשְ ת  ְסּגַ ּוִמּפִ
ְמָנת ַעל  ִלְפעֹל  ָעֵלינּו  ף  ּתָ ְמׁשֻ ּבִ ָקר,  ַהּיָ "ָאִחי 

ִריָאמֹוס, ּפְ ֶקֶרת  ַעל  ָיעּוט  ֶטֶרם  ּבְ ֶזה  ֶבר  ּגֶ ִלְבלֹם 

310
ְטרֹוָיה. ֵני  ּבְ לֹו  ְיכֹוִלים  ֵאין  ׁשֶ יָון  ִמּכֵ דֹוָלה,  ַהּגְ ָהִעיר 

א  ַמּלֵ ַיַחד,  ּבְ הּו  ְוַנּכֵ ֵאפֹוא  ְלֵעֶזר  ִלי  ֱהֵיה 
ם,  ּלָ ּכֻ ֲאִפיֶקיָך  ֶאת  ְעָינֹות  ַהּמַ ֵמיֵמי  ּבְ

אֹון, ְוׁשָ ְמהּוָמה  ְועֹוֵרר  ַגּבֹו  ּבְ יר  ּבִ ּכַ ַנְחׁשֹול  ַלח  ׁשְ
ֶרא, ַהּפֶ ֶאת  ִלְבלֹם  נּוַכל  ְך  ּכָ ַרק  י  ּכִ ְוֵעץ,  ֶסַלע  ַרַעם 

315
קֹוֵצף. ָהַאְלָמֶות  ְבֵני  ּכִ יר  ּבִ ַהּכַ אֹונֹו  ּבְ ה  ַעּתָ ׁשֶ

ְויִֹפי, ּכַֹח  לֹא  לֹו  ַיַעְמדּו  לֹא  ׁשּוב  י  ּכִ ּדֹוַמִני  ַוֲאַזי 
צּולֹות ּמְ ּבַ ם  ׁשָ ֵאי  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהְמפָֹאר,  קֹו  ִנׁשְ לֹא  ְוַגם 

ּגּופֹו  ֶאת  ה  ֲאַכּסֶ ֶהם  ּבָ ׁש,  ּלֵ ִיְתּפַ ּובֹץ  ֶרֶפׁש  ּבְ
ְוחֹול,  סֶֹלת  ּפְ ל  ׁשֶ ֲעָנִקית  ֲעֵרָמה  ּוֵמֲעֵליֶהם 

320
ָהָאָכִאים  ֵיְדעּו  ְולֹא  רֹאׁשֹו.  ַעל  ָאִביא  זֹאת  ל  ּכָ
ֶלֱאסֹף,  ַעְצמֹוָתיו  ְמָנת  ַעל  ַאֲחָריו  ׂש  ְלַחּפֵ ֵהיָכן 
ָהָאָכִאים ִיְצָטְרכּו  ְולֹא  ְקבּוָרתֹו.  ְהֶיה  ּתִ ם  ׁשָ י  ּכִ

ר, ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ ְלִזְכרֹו."  ְלָהִקים  ְוַגְלֵעד  ּגּופֹו  ֶאת  ִלְטמֹן 
ָאִכיֶלס,  ַעל  ֵער  ִהְסּתַ רֹוֵעם  ָאָגה  ׁשְ ּוְבקֹול  ָקם  ֲאַזי 

325
ם, ְוַהּדָ ַהּגּופֹות  ִמְתָעְרִבים  ַהּקֹוְצִפים  ֵמיָמיו  ּבֶֹלת  ׁשִ ּבְ

ָהָרִקיַע  ְמרֹום  ּבִ ְבָרא  ַהּנִ ִני  ָ ַהּשׁ ַנְחׁשֹול  ר  ֲאׁשֶ ַעד 
ֵמיָמיו.  ּבְ ֵהִניף  ּוַמְעָלה  ָלַכד  ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאת 

ַהּגֹוֵעׁש  ָהר  ַהּנָ ְלַבל  ִלְבָנּה,  ַהּדֹוֶאֶגת  ֶהָרה  ַאְך 
ְזָעָקה,  קֹול  ֵהִקיָמה  ְטֶפּנּו,  ִיׁשְ ְמצּולֹוָתיו  ֶאל 
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330
ּנּו: ִמּמֶ ת  ׁשֶ ְמַבּקֶ ָרה  ּבְ ּדִ ָקר  ַהּיָ ָנּה  ּבְ ֶהַפְיְסטֹוס  ֶאל 

ְוֵצא ַח,  ּסֵ ַהּפִ ֵאִלי  ר,  ַהִחּגֵ י  ַיְלּדִ ד,  ִמּיָ "קּום 
ֵמיָמיו. ּבְ ַהּגֹוֶאה  ְקַסְנתֹוס  ְלָך,  ָהָראּוי  ָיִריב  ַעל 
ְלָאִכיֶלס, ָיְדָך  ֶאת  ט  ְוהֹוׁשֵ נֹוָרָאה  ֵעָרה  ּבְ ת  ַהּצֵ

ְלֶעְזָרה ָהָרָחב  ם  ַהּיָ ִמן  ְלַהְזִעיק  ֲאַמֵהר  ַוֲאִני 

335
ְסָעָרה ְלחֹוֵלל  ְמָנת  ַעל  ְוֵתיָמן  ם  ַהּיָ רּוחֹות  ֶאת 

ָקם ִנׁשְ ְוֶאת  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ְגֵרי  ּפִ ֶאת  ְלַכּלֹות  ּוְבֵאׁש 
רֹף ּוׂשְ ִלְקַסְנתֹוס  ַרְגֶליָך  א  ׂשָ ה  ְוַאּתָ ית,  ְלַהּצִ ֵרָפה  ׂשְ ּבִ

ַעְצמֹו. ַחל  ַהּנַ י  ַגּלֵ ּבְ ֵאׁש  ַלח  ּוׁשְ דֹות  ַהּגָ ֲעֵצי  ֶאת 
ַחץ. ׁשַ ַבר  ִמּדְ ֵהל  ּבָ ּתִ ְוַאל  ֲחָלקֹות  ׁשֹון  ִמּלְ ֵהר  ִהּזָ

340
קֹוִלי ֶאת  ּבֹו  ָהֶרַגע  ַעד  יַח  ּנִ ּתַ ַאל  ַזַעְמָך  ַלֲחַמת 
ָהֵאׁש."  ִמן  ֲחַדל  ָאז  ְוַרק  זֹוֵעק,  ֵאֶליָך  ַמע  ׁשְ ּתִ

ֶהם.  ּבָ ַח  ּלֵ ׁשִ ּתֶֹפת  ֵאׁש  ְוֶהַפְיְסטֹוס  ָרה,  ּבְ ּדִ ֶהָרה  ְך  ּכָ
ְספֹר, ְלֵאין  ָגִרים  ַהּפְ ְוֶאת  ית  ִהּצִ ֵאׁש  ְקָרב  ֵדה  ׂשְ ּבִ ה  ִחּלָ ּתְ

ֵרָפה, ַהּשְׂ ַלֲהבֹות  ּבְ ה  ּלָ ּכִ ָאִכיֶלס,  ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ ֲחָלִלים 

345
ָהר, ַהּנָ ֵמיֵמי  ּבֹו  ְוָכלּו  יׁשֹור  ַהּמִ ָחַרב  ּוְלֵעת 

נֹוי ן  ּגַ ְלֶפַתע  ת  ׁשֶ ַהְמַיּבֶ ָצפֹון  ְלרּוַח  דֹוֶמה  ּבְ
ָקהּו, ִהׁשְ ׁשֶ ָהִאיׁש  ֵלב  ֶאת  ָבר  ּכְ לֹא  ֶזה  ַאְך  ַח  ּמֵ ּשִׂ ׁשֶ

ָלה ּכָ ַעד  יׁשֹור  ַהּמִ ף  ּדַ ִנׁשְ ֶהַפְיְסטֹוס  ֵאׁש  ַלֲהבֹות  ּבְ ְך  ּכָ
ַח ּסֵ ַהּפִ ֵאׁש  ּבָ ֶהֱעָלה  ֲאַזי  ַהַחִיל.  ֵני  ּבְ גּופֹות  ּבְ

350
ּוּבּוִקיצֹות. ִלים  ֲאׁשָ ֲעָרבֹות,  ַהחֹוִפים:  ֲעֵצי  ֶאת 

ְוַהּלֹוטּוס, ַהּסּוף  ְקֵני  ן,  ְלּתָ ַהּתִ ֵרָפה  ּשְׂ ּבַ ְוָכלּו  ֲערּו  ּבָ
ַהּקֹוֵלַח. ָהר  ַהּנָ ִלְגדֹות  ָהַרב  ַהּצֹוֵמַח  ל  ּכָ

ִגים ַהּדָ רּו  ְוִנְתַיּסְ ּבֶֹלת  ִ ַהּשׁ ְצלֹוְפֵחי  ִהְתַעּנּו 
ַחל, ַהּנַ ל  ׁשֶ ִאים  ַהּנָ ֵמיָמיו  ּבְ ַצד  ְלָכל  ִקים  ַהְמַזּנְ
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355
ֲעֵליֶהם. ֵהִביא  ֶהַפְיְסטֹוס  ׁשֶ ֵרָפה  ַהּשְׂ ֵאׁש  ֶפֶרץ  ּבְ

קֹולֹו ֶאת  ֵהִרים  ָהבֹות,  ּלֶ ּבַ ָהעֹוֶלה  ָהר  ַהּנָ אֹון  ׁש  ּתַ
ר. ְגּבַ ּתִ לֹא  ָעָליו  ר  ֲאׁשֶ ֵאל  ֵאין  "ֶהַפְיְסטֹוס,  לֹו:  ְוָקָרא 

ֵרָפה. ַהּשְׂ ֵאׁש  מּול  ַלֲעמֹד  יֹוֵתר  ּכַֹח  י  ּבִ ֵאין  ֲאִני, 
ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאִכיֶלס  ְטרֹוָיה  ְוֶאת  ְתקֹף,  ִמּלִ ֲחַדל 

360
ֵחֶלק." ִלי  ֵאין  ַהּזֹו  ֲחלֶֹקת  ּמַ ּבַ ֲהֵרי  ׁשֶ ְרצֹונֹו,  ּכִ ִיְכּבֹׁש 

ִאים. ַהּנָ ֵמיָמיו  ְוָרְתחּו  ֶלָהָבה  ֵאׁש  ּלֹו  ּכֻ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ְורֹוַתַחת,  דּוָרה  ַהּמְ ֵמַעל  לּוָיה  ַהּתְ ֵדָרה  ּקְ ּכַ מֹוָתם  ּכְ

יָה, ְחּתֶ ִמּתַ ַהּבֹוֲעִרים  ָרִדים  ַהּזְ ַלֲהבֹות  ּבְ רֹוֶטֶטת 
ַחת.  ּלַ ַהּקַ תֹוְך  ּבְ ְוָנֵמס  ַהֲחִזיר  ן  ּמַ ׁשֻ יר  ּוַמְפׁשִ

365
ָהֵאׁש,  ְלֶהֶבת  ׁשַ ּבְ פּו  ָרׁשְ ַחל  ַהּנַ ְקַסְנתֹוס  ל  ׁשֶ ֵמיָמיו  ְך  ּכָ

ית, ִהּצִ ֶהַפְיְסטֹוס  ׁשֶ ֵרָפה  ּשְׂ ּבַ ָחְדלּו  ְוִלְקלַֹח  ילּו  ֶהְהּבִ
ָהר ַהּנָ קֹולֹו  ֶאת  ֵהִרים  ַוֲאַזי  ה.  ּיָ ַהּתּוׁשִ ַרב  ָהֵאל 

ֵלאמֹר:  ָנף  ּכָ ַעל  ר  ּגֵ ׁשִ ֶהָרה  ֶאל  תֹו  ִחּנָ ּתְ ַבר  ּדְ ְוֶאת 
ַזֲעמֹו ֶאת  ֵנְך  ּבְ ה  ְמַכּלֶ ֶהָרה,  י,  ּבִ ְוָקא  ּדַ ֶזה  "ַמּדּוַע 

370
י ְלּתִ ִהְתַנּכַ לֹא  ָלְך  ַוֲהלֹא  ָהֵאִלים.  ַאר  ׁשְ ִמּבִ יֹוֵתר 

רֹוָיאִנים.  ַהּטְ ּתֹוְמֵכי  ין  ִמּבֵ ֶתר  ַהּיֶ זֹאת  ָעׂשּו  ׁשֶ ִפי  ּכְ
ָהִריב.  ִמן  ָיִדי  ֶאת  ֶאְמׁשְֹך  י,  ַצּוִ ּתְ ְך  ּכָ ִאם  ה,  ַעּתָ

ָפַנִיְך ּבְ ַבע  ָ ֶאּשׁ ַוֲאִני  ֵנְך  ּבְ ִלי  יַח  ַיּנִ א,  ָאּנָ ַאְך 
רֹוָיאִנים, ַהּטְ ְרָענּות  ּפֻ יֹום  ֶאת  ל  ּוְלַסּכֵ ְלַנּסֹות  לֹא  ׁשּוב 

375
ֵרָפה ּשְׂ ּבַ ְכֶלה  ּתִ ּתֹם  ַעד  ֶרת  ַהּקֶ ְטרֹוָיה  ִאם  לֹא  ַאף 
ַיְחִריבּוָה." ָרבֹות  ַהְקּ ׁשֹוֲאֵפי  ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ּבֹו  ּיֹום  ּבַ
ָבָריו, ּדְ ֶאת  ְמָעה  ׁשָ רֹועֹות  ַהּזְ ַצַחת  ֶהָרה  ִלְכׁשֶ ה,  ַעּתָ

ָקר: ַהּיָ ָנּה  ּבְ ֶהַפְיְסטֹוס  ֶאל  ִהּיֹות  ׁשְ ְללֹא  ְנָתה  ּפָ
יָון  ִמּכֵ ָהֵאׁש  ִמן  ֲחַדל  ְזִהיר,  ַהּמַ י  ַיְלּדִ "ֶהַפְיְסטֹוס 
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380
מּוָתה." ּתְ ֵני  ּבְ ֵעי  ׁשְ ּפִ ַעל  ִלְנקֹם  ֵאִלים  ּבָ ָיֶאה  ֶזה  ֵאין  ׁשֶ

ָהֵאׁש ִמן  ָחַדל  ְוֶזה  ֶהַפְיְסטֹוס,  ֶאל  ָרה  ּבְ ּדִ ֶהָרה  ְך  ּכָ
ָאִפיק. ּבָ ִלְזרֹם  בּו  ׁשָ ִאים  ַהּנָ ָהר  ַהּנָ ּוֵמיֵמי 

ָהַאְלָמֶות ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ בּו  ָיׁשְ ַכְך,  ׁשָ ְקַסְנתֹוס  אֹון  ׁשֶ ְוֵכיָון 
ֲעַדִין.  ּזֹוֶעֶמת  ׁשֶ ֲהַגם  ִהְבִליָגה,  ֶהָרה  י  ּכִ ְוָנחּו, 

385
ֲחלֶֹקת, ַהּמַ ְוִנֲחָתה  ָהֵאִלים  ַאר  ׁשְ ַעל  ָבה  ׁשָ ַאְך 
ֵעֶבר, ל  ִמּכָ ָאה  ְוִנּשְׂ ְרָצה  ּפָ ׁשֶ ה  בּוׁשָ ַהּכְ ְנָאה  ַהּשִׂ
ַחת, ִמּתַ ָהָאֶרץ  ה  ָרֲעׁשָ רֹוֵעם.  ֶפֶרץ  ּבְ ה  ׁשָ ִהְתַנּגְ

זֹאת  ַמע  ׁשָ ַמִים.  ָ ַהּשׁ ָסֲערּו  ָרנֹות  ַהּקְ רּוַעת  ּתְ מֹו  ּכְ
ִקְרּבֹו ּבְ ְלָבבֹו  ְוָעַלז  ָהאֹוִליְמּפּוס  ׁשֹוֵכן  ֶזאּוס 

390
ִטים. ּפֹוׁשְ ֵרֵעהּו  ַעל  ֵאל  ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ֶאת  ְראֹותֹו  ּבִ

ָאֶרס ֲאַזי  ה,  ִמּזֶ ֶזה  ַהְרֵחק  לֹא  ַמֲחנֹות  ֵני  ׁשְ ּבִ בּו  ִנּצְ
ָאֶתָנה, ַלס  ּפָ ַעל  ְוָעָלה  ֵער  ִהְסּתַ ּנֹות  ַהּצִ ב  ְמַנּקֵ

ַלע: ּבֶ ְבֵרי  ּדִ ָפָתיו  ׂשְ ְוַעל  ָידֹו  ּבְ ָהָאָרד  ֲחִנית 
ָהַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ְלִריב  ַאּתְ  ְמִסיָתה  ָלִבים  ּכְ ֶרץ  ׁשֶ "ׁשּוב 

395
ַזַעם. ֲחַמת  ְך  ּבָ ּוֵמִפיַח  ִהיר  ַהּיָ ְך  ִלּבֵ חֹוֵזר  ׁשּוב 

ִטיֶדאּוס ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ יֹוֶמֶדס  ּדְ ֶאת  יַצד  ּכֵ זֹוֶכֶרת  ַהֵאיֵנְך 
ַהב  ַהּלַ ֶאת  ַעְצֵמְך  ּבְ ְוַאּתְ  ֲחִנית,  י  ּבִ ְלָהִטיל  ְחּתְ  ִהּדַ

ֶאה? ַהּנָ עֹוִרי  קֹוַרַעת  ּגּוִפי,  ֶאל  ר  ַהְיׁשֵ ְנּתְ  ּוַ ּכִ
". עֹוַלְלּתְ ִלי  ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ַעל  ם  ּלֵ ֲאׁשַ מּוֵלְך  ּגְ ֶאת  ה  ַעּתָ

400
ר ֲאׁשֶ ִדיִלים  ַהּגְ ת  ְמֻרּבַ ָהֵאיִמים  ת  ּוְבִצּנַ ר,  ּבֵ ּדִ

ַקר ּדָ כַֹח  ּבְ ֶזאּוס,  ל  ׁשֶ ָרָקיו  ּבְ ם  ּגַ יּוְכלּו  לֹא  ָבּה  ְלַנּקְ
ָהָארְֹך. ָרְמחֹו  חֹד  ּבְ ִמים,  ַהּדָ ֵאל  ָאֶרס  ֲאַזי 

ָיֶדיָה ּבְ ָנְטָלה  דֹוָלה  ּגְ ְוֶאֶבן  ָנסֹוָגה  ָאֶתָנה  ַאְך 
מּוָתה ּתְ ֵני  ּבְ ׁשֶ ה  ֵמֵאּלֶ ֶנת,  ּנֶ ּוְמׁשֻ חָֹרה  ׁשְ ֶדה,  ַהּשָׂ ִמן 
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405
ָגן. ּדָ דֹות  ׂשְ ְלִסּמּון  בּול  ּגְ ֶאֶבן  ֶהָעָבר  יֵמי  ּבִ ָנְתנּו 
יו. ְרּכָ ּבִ יָרה  ְוִהּתִ ְגָעה,  ּפָ ֶרא  ַהּפֶ ָאֶרס  ל  ׁשֶ ָעְרּפֹו  ּבְ
ָאָבק, ּבְ ָערֹו  ּוׂשְ ָמט  ַאְרָצה  ַאּמֹות  ַבע  ׁשֶ ֵני  ּפְ ַעל 
צֹוֶחֶקת, ָאֶתָנה  ַלס  ּוּפָ אֹון.  ׁשָ קֹול  ֵהִקים  קֹו  ִנׁשְ
ָנַפִים: ּכְ ַעל  ָבָרּה  ּדְ ֵאָליו  ָרה  ּגְ ְוׁשִ ֵמָעָליו  ָעְמָדה 

410
ָך  ּבְ ִמּלִ ח  ּכַ ִנׁשְ ַעם  ַהּפַ ם  ּגַ ַהֻאְמָנם  מֹוְתָך,  ּכְ ׁשֶ ִסיל  "ּכְ

ָלֵצאת? ֵהַעְזּתָ  מּוִלי  ן  ּכֵ ְוַעל  ָך,  ּלְ ֶ ִמּשׁ ּכִֹחי  ַרב  ׁשֶ
ַהּזֹוֶעֶמת, ָך  ִאּמְ ֶהָרה  ל  ׁשֶ ָלֶאִריְניֹות  ם  ּלֵ ׁשַ ּתְ ה  ַעּתָ

ָהָאָכִאים ֵני  ּבְ ֶאת  ֵמָאז  ָרָעה  ָעֶליָך  ת  ַהחֹוֶרׁשֶ
". ָחַבְרּתָ ַצח  ַהּמֵ י  ַעּזֵ רֹוָיאִנים  ְוַלּטְ  , ּתָ ָנַטׁשְ

 415
ַהּזֹוֲהרֹות.  ֵעיֶניָה  ֶאת  ּנּו  ִמּמֶ ְוֵהִסיָטה  ָרה  ּבְ ּדִ

ָנְטָלה ָאֶרס  ל  ׁשֶ ָידֹו  ֶאת  ֶזאּוס  ת  ּבַ ַאְפרֹוִדיֶטה  ֲאַזי 
ְלָמְתָניו. ב  ׁשָ ֶטֶרם  ְוכֹחֹו  ָקׁשֹות  ּגֹוֵנַח  ֶזה  ְוָהְלָכה, 

זֹאת, ָרֲאָתה  חֹורֹות  ַהּצְ רֹועֹות  ַהּזְ ֵאַלת  ֶהָרה  ְלֵעת  אּוָלם 
ָבֶריָה: ּדְ ֶאת  ָנף  ּכָ ַעל  ָרה  ּגְ ׁשִ ָאֶתָנה  ַלס  ּפָ ֶאל  ד  ִמּיָ

420
ָהֵאִגיס.  חֹוֵבׁש  ֶזאּוס  ת  ּבַ ַאְטִריטֹוֶנה  ְך,  רֹאׁשֵ ַעל  ה  "ֶחְרּפָ

ָבִרים ַהּגְ קֹוֵטל  ָאֶרס  ֶאת  ֶלב  ַהּכֶ ֶרץ  ׁשֶ ַעם  ּפַ ׁשּוב 
ד!" ִמּיָ ַאֲחֶריָה  ְצִאי  ֶקת.  ְמַסּלֶ ָרב  ַהּקְ ַחת  ּלַ ִמּקַ

ר, ְלַאְלּתַ ף  ִמְרּדָ ּבְ ְתָחה  ּפָ עֹוֶלֶזת,  ְוָאֶתָנה  ָרה,  ּבְ ּדִ
ֶדיָה. ׁשָ ַעל  ה  ָהַעּזָ ָיָדּה  ּבְ ָהְלָמה  ִריס,  ִקיּפְ ֶאת  יָגה  ִהּשִׂ

425
ּה.  ִקְרּבָ ּבְ ף  ִהְתַעּטֵ ּה  ְוִלּבָ ַאְפרֹוִדיֶטה  י  ְרּכֵ ּבִ קּו  ּפָ

ְוָאֶתָנה רּוִעים  ׂשְ ַנִים  ְ ַהּשׁ ִדיָבה  ַהּנְ ָהָאֶרץ  ַעל 
ל: ַהַהּלֵ ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ָנף  ּכָ ַעל  ֶרת  ּגֶ ְמׁשַ ֵמֲעֵליֶהם 
ַיד ּבְ ַע  ַהְמַסּיֵ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ּגֹוָרלֹו  ה  ֵמַעּתָ ִיְהֶיה  "ֶזה 

ְריֹון.  ִ ַהּשׁ י  חֹוְבׁשֵ ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ מּול  רֹוָיאִנים  ַהּטְ
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430
ַאְפרֹוִדיֶטה  ה  ַעּתָ ׁשֶ ֶזה  ּכְ ְוֻאְמָלל  ה  ָקׁשֶ ּגֹוָרל 
עֹוְרָרה. ְוַזֲעִמי  ָעה  ִסּיְ ָאֶרס  ּלְ ׁשֶ ְלַאַחר  יֹוַדַעת 

ָרבֹות, ַהּקְ ץ  ִמּקֵ ָלנּוַח  ָעֵלינּו  ָהָיה  ָבר  ִמּכְ ֶזה 
ֶהְחַרְבנּו." צּוָרה  ַהּבְ ָהִעיר  ִאיְליֹון  ֶאת  ׁשֶ ְלַאַחר 

רֹועֹות.  ַהּזְ ְצחֹוַרת  ֵמֶהָרה  ִחּיּוְך  ּבְ ְוָזְכָתה  ָרה  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

435
ר: ּבֵ ּדִ פֹוְיּבֹוס  ְוֶאל  ָקם  ֶאֶרץ,  יז  ַמְרּגִ ָהאֹון,  ַרב  ה  ְוַעּתָ

ֵרֵעהּו  ֶאל  ֵאל  חֹוְבִרים  לֹא  ָאּפֹולֹו,  ֵנינּו,  ׁשְ ֶזה  "ַמּדּוַע 
ה  ֶחְרּפָ זֹו  ְהֶיה  ּתִ ֵהן  ָיְצאּו,  ָבר  ּכְ ָהֲאֵחִרים  ׁשֶ ָעה  ׁשָ

ְקָרב. ְללֹא  ָלׁשּוב  אֹוִליְמּפּוס  ּבָ ָהָאָרד  נֹות  ּכְ ִמׁשְ ֵאל 
ִראׁשֹון, קֹף  ּתְ ן  ּכֵ ְוַעל  ִנים  ׁשָ ּבְ ה  ַאּתָ י  ּנִ ִמּמֶ ָצִעיר 

440
ְקָרב. ּבִ ִלְפּתַֹח  ה  ּוְמֻנּסֶ ְלבֹוֵגר  ָיֶאה  ֶזה  ֵאין  י  ּכִ

ָך  ּבְ ִמּלִ ָחה  ּכְ ִנׁשְ ָבר  ּכְ ֶזה  ַהֻאְמָנם  מֹוְתָך,  ּכְ ׁשֶ ִנְמָהר  ִסיל  ּכְ
ִאיְליֹון, ּבְ ַדְענּו  ּיָ ׁשֶ ְוָעֶול  ִקּפּוַח  ת  ָרׁשַ ּפָ

ָלאֹוֶמדֹון ֶאל  ֶזאּוס  ְלֵעת  ָהֵאִלים,  ל  ִמּכָ ָאנּו  ַרק 
ַע ְלַסּיֵ ָידֹו  ּבְ ָנה  ְלׁשָ ַלח  ׁשָ ֵנינּו  ׁשְ ֶאת  א  ַהּגֵ

445
ָהָאדֹון. ת  ִלְפֻקּדַ ִרים  ַהּסָ ָכר  ׂשָ ּבְ ֲעָבִדים  ֵני  ׁשְ מֹו  ּכְ

ְלִעיָרם, ָסִביב  י  ֵהַקְמּתִ רֹוָיאִנים  ַהּטְ חֹוַמת  ֶאת  ֲאִני 
ִלְפרֹץ, ּה  ּבָ כֹחֹו  ּבְ ַיֲעֶלה  ִאיׁש  ְלַבל  את  ְוִנּשֵׂ ְרָחָבה 

ְלִאּטֹו  ָרְך  ׂשְ ַהּנִ ְקִרין  ַהּמַ ֶעְדרֹו  ָרִעיָת  פֹוְיּבֹוס,  ה,  ְוַאּתָ
ְוַיֲערֹוָתיו. ִנְקרֹוָתיו  ָהִאיָדה,  ַהר  ִמְדרֹונֹות  ֵני  ּפְ ַעל 

 450
ָכר ַהּשָׂ לּום  ׁשְ ּתַ ּומֹוֵעד  ַהּטֹובֹות  עֹות  ָ ַהּשׁ בֹוא  ּבְ ַאְך 

ָלאֹוֶמדֹון. ָלֵתת,  ָכֵרנּו  ׂשְ ֶאת  ֵסֵרב  ֲעָמֵלנּו,  ַעל 
ד  ִמּיָ י  ּכִ ם  ְוִאּיֵ ְוהֹוִסיף  ֵרׁש,  ּגֵ ֵנינּו  ׁשְ ֶאת  ה  ֶחְרּפָ ּבְ

ִלְקׁשֹר, ָיֵדינּו  ְוֶאת  ִלְכּפֹת  ַרְגֵלינּו  ֶאת  ה  ְיַצּוֶ
ִיְמּכֹר, ֵנינּו  ׁשְ ֶאת  ְלַעְבדּות  ְרחֹוִקים  ים  ִאּיִ ּבְ ְוִכי 
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455
ָאָרד. ַלַהב  ּבְ ָאְזֵנינּו  ֶאת  ְכרֹת  ּיִ ׁשֶ ְלַאַחר  זֹאת 

קֹוֵדר, נּו  ִלּבֵ ְבנּו,  ׁשַ ַוֲאִני,  ה  ַאּתָ ֵנינּו,  ׁשְ ֲאַזי 
ֻהְבַטח. ֲעָמֵלנּו  ַעל  ׁשֶ ָכר  ַהּשָׂ ם  ּלַ ׁשֻ לֹא  י  ּכִ ַיַען 

ְולֹא ֶחֶסד,  נֹוֶטה  ה  ַאּתָ ְלַעּמֹו  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאְך 
רֹוָיאִנים, ַהּטְ ִעיר  ֶאת  ְלָעָפר  ים  ָלׂשִ ֵאֵלינּו  חֹוֵבר 

460
ָהָאֶרץ."  ִמן  ְלַהְכִריָתּה  ּוְנׁשֹוֶתיָה,  ְיָלֶדיָה  ַעל 

ֵלאמֹר: ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ָאז  ְרָחק  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ָאּפֹולֹו 
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

465
ְמֵהָרה  ּבִ ְקֵמִלים  ַוֲאַזי  ָהָאֶרץ,  ַפע  ֶ ִמּשׁ ִנּזֹוִנים 

ין ּכִ ְלַהׁשְ לֹום  ׁשָ ְנַמֵהר  ן  ּכֵ ְוַעל  ם.  ַנְפׁשָ ֶאת  ְונֹוְפִחים 
ַהֶהֶרג." ֶאת  מּוָתה  ַהּתְ ִלְבֵני  יַח  ְוַנּנִ ְלֵביִני  יְנָך  ּבֵ

ֶקִרי ּבְ ָלֶלֶכת  ִנְכַלם  י  ּכִ ְלָאחֹור  ְוָנסֹוג  ָאַמר 
ַאְרֶטִמיס ַאְך  ָאִביו.  ֶזאּוס  ֲאִחי  ּדֹודֹו  ִעם  ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ

470
ֶדה, ַהּשָׂ ת  ְוַחּיַ ֶרא  ַהּפֶ דֹות  ׂשְ ֵאַלת  פֹוְיּבֹוס,  ֲאחֹות 

ֵלאמֹר: אֹותֹו  ָפה  ּדְ ּגִ ָאִחיָה,  ֶאת  ָלה  ִקּלְ ִנְמָרצֹות 
ָמַסְרּתָ ּפֹוֵסידֹון  יֵדי  ּבִ ְרָחק,  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  "ּוְבֵכן, 

ל.  ִיְתַהּלֵ ְכלּום  לֹא  ַעל  ה  ַעּתָ ּלֹו.  ּכֻ ֶאת  חֹון,  ּצָ ַהּנִ ֶאת 
ֶתר.  ַהּיֶ ֶאת  ח  ְמּתַ ּתִ ְוא  ָ ַלּשׁ ִאם  ּתֹאַחז  ת  ֶקׁשֶ ּבְ ַעם  ּטַ ַמה 

475
קֹוְלָך, ֶאת  ַמע  ֶאׁשְ ָאִבי  ל  ׁשֶ נֹו  ּכָ ִמׁשְ ּבְ ן  ּפֶ ֵהר  ִהּזָ

ְבָיכֹול ּכִ ׁשֶ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ְפֵני  ּבִ ֵאר  ִמְתּפָ ׁשּוב 
יַנִים." ּבֵ ִמְלֶחֶמת  ּבְ ּתּוַכל  ּפֹוֵסידֹון  מּול  ֵחם  ְלִהּלָ

ָלּה. יב  ֵהׁשִ לֹא  ְרָחק  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ְוָאּפֹולֹו  ָרה,  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ
ֱאֶצֶלת, ַהּנֶ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ת  ֵאׁשֶ ֵלב  ַעם  ִמּזַ ָרַתח  ַאְך 
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480
ֶעְלּבֹונֹות: ַלל  ׁשְ ּבִ יָלה  ּפִ ִהׁשְ ת  ָוֶקׁשֶ ֵחץ  ִביַרת  ּגְ ְוֶאת 
ְלָהֵפר, ְרצֹוִני  ֵהַעְזּתְ  מֹוֵתְך,  ּכְ ׁשֶ רּוָצה  ּפְ ֶזה,  יַצד  "ּכֵ
ְלַנּסֹות? ּכִֹחי  מּול  ּכֵֹחְך  ֶאת  ְרצֹוֵנְך  ּבִ ֵיׁש  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

ִלְלִביָאה  אֹוָתְך  ָהַפְך  ְוֶזאּוס  ת,  ֶקׁשֶ ָלְך  ָאְמָנם 
ְרצֹוֵנְך, ּכִ אֹוָתן  ַלֲהרֹג  ָלְך  יר  ְוִהּתִ ים  ׁשִ ַהּנָ ין  ּבֵ

485
ֶרא,  ַהּפֶ ֵאיל  ֶאת  ָהר,  ּבָ ַיַער  ַחּיֹות  ָלצּוד  ָלְך  מּוָטב  ַאְך 

עֹוָלה. ָעַלִיְך  ׁשֶ ִמי  מּול  ּכֵֹחְך  ֶאת  ְלַנּסֹות  ְולֹא 
ׁש, ַמּמָ ל  ׁשֶ ְגָרה  ּתִ ִהיא  ַמה  ְרִצי  ּתִ ָלַדַעת  ִאם  ְואּוָלם 

ֵדְך."  ַלּמְ ּתְ טּוָיה  ַהּנְ ּוְזרֹוִעי  י,  ֶנְגּדִ ּכְ ּכֵֹחְך  ֶאת  י  ַנּסִ
ָמאִלית ַהּשְׂ ָיָדּה  ּבְ ָלְכָדה  ְזרֹועֹוֶתיָה  י  ּתֵ ׁשְ ְוֶאת  ָאְמָרה 

490
ִליָכה, ִהׁשְ ַאְרֶטִמיס  ֶכם  ֶ ִמּשׁ ת  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ּוִביִמיָנּה 

כַֹח. ּבְ ִיד  ַהּצַ ֵאַלת  ל  ׁשֶ ָאְזֶניָה  ּבְ ְוָהְלָמה  ָנְטָלה 
ָהָאֶרץ.  ַעל  רּו  ּזְ ִנְתּפַ יָה  ְוִחּצֶ ה,  ׁשָ ּקְ ּבִ ָלנּוס  זֹו 

יֹוָנה ּכְ ְוָכמֹוָה  ַחת  ִמְתַיּפַ ּה  ַנְפׁשָ ֶאת  ָטה  ִמּלְ
ָלִעים ּסְ ּבַ ִנְקָרה  ֶאל  ְמעֹוֶפֶפת  ץ,  ִמּנֵ ַהחֹוֶמֶקת 

495
ֶות. ַהּמָ ָעֶליָה  ִנְגַזר  לֹא  י  ּכִ ַיַען  ְמָעָרה  ְוֶאל 

ת. נֹוֶטׁשֶ ָהָאֶרץ  ַעל  ּה  ּתָ ַקׁשְ ֶאת  ּה,  ַנְפׁשָ ֶאת  ָטה  ִמּלְ זֹו  ְך  ּכָ
ֵלאמֹר: יד  ִהּגִ ֶלטֹו  ֶאל  ַאְרגֹוס,  קֹוֵטל  ר,  ַהְמַבּשֵׂ ֲאַזי 

ֶזאּוס ִלְנׁשֹות  מּוָטב  י  ּכִ ֶקִרי  ּבְ ֶלטֹו,  ְך,  ִעּמָ ֵאֵלְך  "לֹא 
ִנים. ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ְלִמְלֶחֶמת  ָלֵצאת  לֹא  ֶהָעִבים,  ס  ְמַכּנֵ

500
ָהַאְלָמֶות ֵני  ּבְ מּול  ַהְכִריִזי  ְך,  ַנְפׁשֵ ֶאת  ֵיׁש  ִאם  ן  ּכֵ ַעל 

י." ּלִ ֶ ִמּשׁ אֹוֵנְך  ַרב  י  ּכִ ֶאְגרֹוַפִיְך,  ֶאת  י  ּבִ ִהְפֵלאת  ׁשֶ
ת ׁשֶ ְוַהּקֶ ים  ַהִחּצִ ֶאת  ָאְסָפה  ְוֶלטֹו  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ָוָאָנה. ָאֶנה  ִמְתּגֹוְלִלים  ָאָבק  ּבְ ָנְפלּו,  ַאְרָצה  ׁשֶ
ת, ַהּבַ ֶאל  ה  ׁשָ ּקְ ּבִ ָלֶלֶכת  ת,  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ְטָלה  ּנָ ׁשֶ יָון  ּכֵ
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505
אֹוִליְמּפּוס ּבָ ָהָאָרד  ית  ּבֵ ֶאל  יְנַתִים  ּבֵ תּוָלה  ַהּבְ ַאְך 
רֹוֵטט ָאִביָה,  ל  ׁשֶ יו  ְלִבְרּכָ ּכֹוַרַעת  ָאה,  ּבָ ֶזאּוס  ל  ׁשֶ

ָאִביָה ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֲאַזי  רֹוְסָיה.  ָהַאְמּבְ ְצִעיף  ּה  רֹאׁשָ ַעל 
ַאל: ְוׁשָ ק  ִחּבֵ ַרּכֹות  ָפָתיו  ׂשְ ַעל  ְצחֹוק  ַבת  ּבְ ּתֹו  ּבִ ֶאת 

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

510
ַהּטֹוָבה?"  ִתי  ַיְלּדָ ָיֵדְך,  ָהְיָתה  ַעל  ּמַ ּבַ ִאּלּו  ּכְ

ִיד: ַהּצַ דֹות  ׂשְ ֵאַלת  ָאה,  ַהּנָ ִרים  ַהּזֵ ַעְלַמת  יָבה  ֵהׁשִ
ַמּכֹוֶתיָה י  ּבִ ִהְפִליָאה  ָך,  ּתְ ִאׁשְ רֹועֹות,  ַהּזְ ְצחֹוַרת  "ֶהָרה 

ָהַאְלָמֶות." ֵני  ּבְ ין  ּבֵ טּו  ׁשְ ּפָ ּוַמֲחלֶֹקת  ְגָרה  ּתִ ִריב,  י  ּכִ
ֶזה, ִעם  ֶזה  ָבִרים  ּדְ ַמְחִליִפים  ְוָאִביָה  ת  ַהּבַ ּוְבעֹוד 

515
ָעָמיו ּפְ ם  ׂשָ ָאּפֹולֹו  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ִאיְליֹון  ֶאל 
ַהחֹוָמה, גֹוַרל  ּבְ ָעָלה  ֶמה  ׁש  ּקֵ ּבִ ָלַדַעת  י  ּכִ ַיַען 

ּגֹוָרָלּה. ִנְגַזר  ֶטֶרם  ּבְ ָנִאים  ַהּדָ אֹוָתּה  ַיְחִריבּו  ן  ּפֶ
ָלאֹוִליְמּפּוס, ֲחָזָרה  ְרׁשּו  ּפָ ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ֵאֵלי  ַאר  ּוׁשְ

ַהּכֹל ֵהֵסּבּו  ם,  ִלּבָ ַבּה  ּגָ ּוֵמֶהם  זֹוֲעִמים  ֵמֶהם 

520
ָאִכיֶלס ּוֵביְנַתִים  ֶהָעִבים.  ס  ְמַכּנֵ ֶזאּוס  ְלַצד 

ְרָסה. ַהּפַ ְזִריֵזי  ּוַבּסּוִסים  רֹוָיאִנים  ּטְ ּבַ ה  ָעׂשָ ּמֹות  ׁשַ
ַעל ִמּמַ ָהָרִקיַע  ְמרֹום  ֶאל  א  ּשָׂ ַהּנִ ן  ָעׁשָ ּכְ מֹותֹו  ּכְ

ַאְלָמֶות ֵני  ּבְ ִמיֵדי  עֶֹנׁש  ֵרָפה,  ׂשְ ּבִ ָלה  ַהּכָ ָהִעיר  ִמן 
ׁשֹוְכֶניָה. ַעל  ִיּסּוִרים  ַוֲעַמל  ְרָענּות  ּפֻ ַהּמֹוִריִדים 

525
רֹוָיאִנים. ַהּטְ רֹאׁש  ַעל  ְוֵסֶבל  ְרָענּות  ּפֻ הֹוִריד  ָאִכיֶלס  ְך  ּכָ

ְטרֹוָיה חֹוַמת  ְמרֹוֵמי  ּבִ ב  ַהּסָ ֶלְך  ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ב  ִנּצַ
ְוֵכיַצד ִפיל,  ַהּנָ ָאִכיֶלס  ּבְ יט  ְוִהּבִ ֵאל,  ַיד  ּבְ נּוָיה  ַהּבְ
אֹוִנים. ְוֵאין  ע  ֶיׁשַ ַחְסֵרי  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ָניו  ִמּפָ ָנסּו 

ְוָקָרא  ְבָצר  ַהּמִ רֹום  ִמּמְ ֵקן  ַהּזָ ָיַרד  ֶנֱאַנח, 
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530
ְלמֹוֵפת: ַהּלֹוֲחִמים  ָעִרים,  ְ ַהּשׁ ׁשֹוְמֵרי  ֶאת  ְלִצּדֹו 
ינּו ֲאָנׁשֵ יּוְכלּו  ְלַמַען  ַהחֹוָמה  ֲעֵרי  ׁשַ ֶאת  ְתחּו  "ּפִ

ָאִכיֶלס י  ּכִ ְמֵהָרה,  ּבִ ָלבֹוא  ָהִעיר  ֶאל  סֹוִגים  ַהּנְ
ָאנִֹכי. ָיֵרא  ֵמָאסֹון  ם.  ַנְפׁשָ ַעל  אֹוָתם  ֵמִניס 
רּוַח,  ְמַעט  ֲאפּו  ְוׁשָ ָהִעיר  ֶאל  בֹוָאם  ּבְ ד  ּוִמּיָ

535
ִריַח,  ּבְ ַעל  ַהחֹוָמה  ֲעֵרי  ׁשַ ֶאת  ְוַנֲעלּו  ׁשּובּו 

ִיְפרֹץ." חֹומֹוֵתינּו  ין  ּבֵ ָהֵאיִמים  ִאיׁש  ן  ּפֶ ָיֵראִתי  י  ּכִ
חּו ִנְפּתְ ָעִרים  ְ ְוַהּשׁ ִריִחים  ַהּבְ ְוהּוְסרּו  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ָאּפֹולֹו פֹוְיּבֹוס  ּוֵביְנַתִים  ִהיר,  ַהּבָ ָהאֹור  ֶאל  ָרָחב 
ְמגֹוֵנן,  ָחסּותֹו  ֵני  ּבְ ַעל  רֹוָיאִנים,  ַהּטְ אֹוְיֵבי  ַעל  ָעט 

540
חֹומֹוֶתיָה  ֲעֵרי  ׁשַ ְוֶאל  ָנִסים  ָהִעיָרה  ְוֵאּלּו 

ָמא,  ּצָ ּבַ ִנָחר  רֹוָנם  ּגְ ֵבד,  ַהּכָ יׁשֹור  ַהּמִ ֵמֲאַבק 
רּוף ַהּטֵ ַאֲחֵריֶהם,  רֹוֵדף  ֲחִניתֹו  חֹד  ּבְ ְוָאִכיֶלס 

ְלָכבֹוד. ֲאָוה  ַהּתַ ְוִעּמֹו  ִלּבֹו  ֶאת  נֹוֵטׁש  לֹא 
ִאיְליֹון ל  ׁשֶ ּצּוֶריָה  ּבִ ֶאת  ים  ּכֹוְבׁשִ ָהָאָכִאים  ָהיּו 

545
ָהֵאִלים מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאֶגנֹור  ַאְנֶטנֹור,  ן  ּבֶ ֶאת  ִאְלָמֵלא 

ָאּפֹולֹו. פֹוְיּבֹוס  ֶהם  ּבָ ה  ּסָ ׁשִ ַחת,  ִלְבִלי  ֶהָעׂשּוי  ָהאֹון  ַרב 
ֶבר, ַהּגֶ ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו  ב  ְוִנּצַ ִלּבֹו  ּבְ בּוָרה  ּגְ ֵהִפיַח 

ֶות, ַהּמָ ֶקרֹות  ל  ׁשֶ ִמּבֹוָאן  ַעְצמֹו  ּבְ ָעָליו  ְמגֹוֵנן 
ֲעָרֶפל.   ֲעַנן  ּבַ ְמצָֹעף  ַאּלֹון,  ַזע  ּגֶ ַעל  ָען  ִנׁשְ

550
ֶהָעִרים ַמְחִריב  ָאִכיֶלס  ּבְ ָאֶגנֹור  ִהְבִחין  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ְוִנְרַעׁש ִקְרּבֹו  ּבְ ָסַער  ִלּבֹו  ַאְך  ֵאיָתן  הּוא  ָעַמד 

ַהְמרֹוֶמֶמת: ַנְפׁשֹו  ּבְ יד  ִהּגִ ְך  ּכָ ָמתֹו,  ִנׁשְ ָעְמֵקי  ַעד 
ָאִכיֶלס ל  ׁשֶ ָניו  ִמּפָ ָלנּוס  ׁש  ֲאַבּקֵ ִאם  ִלי  "ֲאבֹוי 

ָניו, ִמּפָ ָהֵאיָמה  ֲאחּוֵזי  ָאר,  ְ ַהּשׁ זֹאת  ָעׂשּו  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
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555
ף.  ּסֵ ְיׁשַ רֹוִני  ּגְ ְוֶאת  ֵדִני  ִיְלּכְ ֵלב  מּוג  ּכְ ֲאַזי  י  ּכִ
ֵמָאִכיֶלס, ְוָלנּוס  ְלַנּסֹות  ָלֶהם  יַח  ַאּנִ ִאם  ַאְך 

ה, ִמּזֶ ֵעֶבר  ֶאל  ְמרּוָצה  ּבִ ַרְגַלי  ֶאת  א  נֹוׂשֵ ַוֲאִני 
ּבֹוִאי  ַעד  יׁשֹור,  ַהּמִ דֹות  ׂשְ ֶאל  ַהְרֵחק  ְטרֹוָיה  ֵמחֹוַמת 

ַער, ַהּיַ סֶֹבְך  ּבְ ִמְסּתֹור  ם  ׁשָ ּומֹוֵצא  ָהָהר  ִאיָדה  ֶאל 

560
טֹף ְוֶאׁשְ ֶאְטּבֹל  ַחל  ּנַ ּבַ ׁשֶ ְלַאַחר  ֲאַזי,  ֶעֶרב  ִעם 

ֲחָזָרה. ֵאֵצא  ִאיְליֹון  ֶאל  ִמּגּוִפי,  ָעה  ַהּזֵ ֶמְרַחץ  ֶאת 
ה?  ֵאּלֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ ְדָבִרים  ּבִ ן  ּדָ י  ִלּבִ ַמּדּוַע  זֹאת  ְוִעם 

ִלְראֹוֵתִני, יּוַכל  יׁשֹור,  ַלּמִ ָהִעיר  ִמן  ְוֵאֵצא  ָהָיה  ֵהן 
ְוִיְלּכֹד, ּלֹות  ַהּקַ ַרְגָליו  ּבְ ַאֲחַרי  ִיְרּדֹף  ִאם  ְוָהָיה 

565
ֶות. ַהּמָ רֹות  ִמּקֶ ָלנּוס  ֶרְך  ּדֶ עֹוד  ִלי  ְהֶיה  ּתִ לֹא  ֲאַזי 

ְלָפִנים ֵאֵצא  ִאם  ַאְך  ָאִכיֶלס.  הּוא  ם  ּלָ ִמּכֻ אֹון  ַרב  י  ּכִ
ב, ֶאְתַיּצֵ ָפָניו  ּבְ ְוֵאיָתן  ָהִעיר  מּול  ֲחִזית  ּבַ

ָהָאָרד. חֹד  ְפֵני  ּבִ ַיֲעמֹד  לֹא  ּגּופֹו  ֲאִפּלּו  ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ
הּוא, מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ַאף  ׁשֶ ְואֹוְמִרים  ִקְרּבֹו,  ּבְ ַאַחת  ַרק  ָמה  ְנׁשָ

570
ְקרֹונֹוס." ן  ּבֶ ֶזאּוס  לֹו  ַמֲעִניק  תֹו  ִהּלָ ּתְ ֶאת  ׁשֶ ֲהַגם 

ין, ַמְמּתִ ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ ִלְבנֹו  ב,  ְוִנּצַ ַנְפׁשֹו  ֶאל  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ָרב. ַהּקְ ֶאל  ן  ּוְמֻזּמָ מּוָכן  ִקְרּבֹו  ּבְ ַהּלֹוֵחם  ְוֵלב 

ַער  ַהּיַ ִמּסֶֹבְך  ַהּפֹוֶרֶצת  ר  ְנּתֵ ַהּפַ ְנֵקַבת  מֹו  ּכְ
ָלנּוס ְוֵחֶפץ  ַחד  ּפַ ְללֹא  ְותֹוֶקֶפת  ד,  ּיָ ַהּצַ מּול 

575
ָבִרים ַהּגְ ַאַחד  ַוֲאִפּלּו  ָלִבים.  ַהּכְ ְנִביַחת  ְלקֹול 

ַהַחד  ַהב  ַהּלַ ּה  ּבָ ּוָפַגע  ּה,  ּבָ ְוֵהִטיל  ֲחִניתֹו  ֵהִניף 
ָרב, ַהּקְ ַחת  ּלַ ִמּקַ ל  ְחּדַ ּתֶ לֹא  ָרּה,  ְבׂשָ ּבִ ָנעּוץ  ְוָהרַֹמח 

ַחי. ְלָכל  ַעְצָמּה  ּבְ ּבֹק  ׁשְ ּתִ אֹו  ד  ּיָ ַהּצַ ֻיְכַרע  ר  ֲאׁשֶ ַעד 
ָהֵאִלים, מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאֶגנֹור  ֶאה,  ַהּגֵ ַאְנֶטנֹור  ן  ּבֶ ְך  ּכָ
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580
ָאִכיֶלס. מּול  ְלַנּסֹות  ְוכֹחֹו  ָלנּוס  לֹא  ִלּבֹו  ּבְ ַמר  ּגָ

ְוֵהִניף  ְלָפִנים,  ֶהְחִזיק  ֶהָעגֹל  ָמִגּנֹו  ֶאת 
ָהרֹוֵעם:  קֹולֹו  ּבְ ְוָקָרא  ן,  ְוִכּוֵ ֲחִניתֹו  ֶאת 

ַיֵחל  ּתְ אי  ַוּדַ ּבְ ָך  ִלּבְ ּבְ ָהָרם,  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ "הֹו, 
ִא. ַהּגֵ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַרְך  ּכְ ַעל  ַהּיֹום  עֹוד  ֵער  ְלִהְסּתַ

585
ֵקץ. ֵאין  ֵסֶבל  ּבְ רּוְך  ּכָ חֹון  ּצָ ַהּנִ ֵהן  ׁשֹוֶטה,  ַאְך, 

ר ֲאׁשֶ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ים  ּוְמֻרּבִ ֲאַנְחנּו,  ֶרת  ּקֶ ּבַ ים  ַרּבִ י  ּכִ
ִויָלֵדינּו,  ְנׁשֹוֵתינּו  הֹוֵרינּו,  ֶנֶפׁש  ַעל  ֵיָאְבקּו 

ה, ַאּתָ ַחִיל  ן  ּבֶ ׁשֶ ֲהַגם  ן,  ּכֵ ַעל  ָיֵגּנּו.  ִאיְליֹון  ְוַעל 
ֵזר." ִיּגָ ּגֹוָרְלָך  אן  ּכָ ה  ִהּנֵ ּוְלעֹז,  ִלְגבּוָרה  נֹוָדע 

590
ַהַחד,  ָהרַֹמח  ֶאת  ֵהִטיל  ֵבָדה  ַהּכְ ּוְבָידֹו  ָאַמר 

ֶרְך. ַלּבֶ ַחת  ִמּתַ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ַרְגלֹו  ּבְ ּוָפַגע  ָטס  ֶזה 
ָבר, ּכְ לֹא  ֶזה  רּוָפה  ַהּצְ ִדיל  ַהּבְ ִמְצַחת  ִמיָעה  ִהׁשְ ֵאיִמים  ְצִליל 

ַצע, ּפָ לֹא  ָהָאָרד  ְוחֹד  ְלָאחֹור  ר  ִנּתֵ ָהרַֹמח  ַאְך 
ָנה. ַסּכָ ֵני  ִמּפְ ה  ֵהֵגּנָ ָאִכיֶלס  ַעל  ָהֵאִלים  ת  ַמּתַ י  ּכִ

595
ק. ִזּנֵ ָאִכיֶלס  ָאֶגנֹור,  ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ַעל  ֲאַזי 

חֹון. ִנּצָ ת  ִהּלַ ּתְ עֹוד  ָאּפֹולֹו  ּנּו  ִמּמֶ ָמַנע  ַאְך 
ֶבר, ַהּגֶ ֶאת  ָעָנן  ּבְ ֵהִליט  ָידֹו,  ּבְ ָלַפת  ָאֶגנֹור  ֶאת 

ָרבֹות. ַהּקְ ְלִזיַרת  ִמחּוץ  ֶאל  אֹותֹו  ַח  ּלֵ ׁשִ ֶקט  ּוְבׁשֶ
ִאֵחז,  ַתְעּתּוַע  ּבְ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ֶאת  ֲאַזי 

600
ְרָחק ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ָהֵאל  ָלַבׁש  ָאֶגנֹור  מּות  ּדְ ֶאת 

ָהִאיׁש ֶאת  ְוָרַדף  ָעָליו  ָקם  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ב.  ִהְתַיּצֵ ּומּולֹו 
ָאּפֹולֹו ּופֹוְיּבֹוס  ָגן,  ּדָ דֹות  ׂשְ ִמיׁשֹור  ּבְ ּלֹות  ַהּקַ ַרְגָליו  ּבְ

ֵמיָמיו, ֶאת  ל  ַהְמַגְלּגֵ ְסָקַמְנֶדר  ֶאל  ְמרּוָצתֹו  ן  ְמַכּוֵ
טּוַח ַהּבָ רֹוְדפֹו  ַעל  ַמֲעִרים  זֹאת  ְוִעם  ָניו  ִמּפָ ִנְמָלט 
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605
ס. ַהּנָ ֶאת  יג  ְלַהּשִׂ ָידֹו  ּבְ ַיֲעֶלה  ָקט  ֶרַגע  עֹוד  ׁשֶ

רֹוָיאִנים ַהּטְ ֵאִרית  ׁשְ ִהְצִליָחה  רֹוֵדף  פֹוְיּבֹוס  ֶאת  ֶזה  ּוְבעֹוד 
ֶהם. ּבָ ֶרת  ַהּקֶ ּוָמְלָאה  ַגע,  ּפֶ ְללֹא  ָהִעיר  ֶאל  ָלנּוס 
ין ְלַהְמּתִ ָהִעיר  ל  ׁשֶ חֹומֹוֶתיָה  מּול  ַאף  ֵהֵעּזּו  לֹא 
ּנֹוְפִלים, ּבַ ּוִמי  ֵרֵעיֶהם  גֹוַרל  ּבְ ָעָלה  ֶמה  אֹל  ְוִלׁשְ

610
כֹוָרה,  ַהּמְ ָהִעיר,  ֶאל  ָהמֹון  ּבֶ ִמֲהרּו  ָלבֹוא  ּכֹה 

יו.  ּוִבְרּכָ ַרְגָליו  ִניָמה  ּפְ אּוהּו  ׂשָ ּנְ ׁשֶ ָכל  ּכְ ֶאָחד  ל  ּכָ

��

Book ב ךרכל.indb   830 08/10/2015   14:05:07



כ״ב ספר 

הקטור של  מותו 
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מֹוִחים ָהִעיָרה,  רֹוָיאִנים  ַהּטְ זּו  ֶנְחּפְ ִלים  ַאּיָ מֹו  ּכְ
ָעִנים ִנׁשְ ִצְמאֹוָנם,  ּוַמְרִוים  ִמּגּוָפם  ָעה  ַהּזֵ ֶאת 
ָהָאָכִאים,  ּוִמּמּול  ָאה.  ַהּנָ ַהחֹוָמה  י  ַנּבֵ ֶאׁשְ ַעל 

ֵגן. ַהּמָ חֹוַמת  ֶאל  ָקְרבּו  ֵתפֹו,  ּכְ ַעל  ָמִגּנֹו  ּתֹוֶלה  ִאיׁש 

5
ְחָרץ, ַהּנֶ ְרצֹוָנּה  ֶאת  ָאְכָפה  ַהּמֹוְיָרה  ֶהְקטֹור  ַעל  ַאְך 

ְלַבּדֹו.  ַלחֹוָמה  ִמחּוץ  הּוא  נֹוַתר  ְסָקאָיה  ַער  ׁשַ ּומּול 
ר: ּבֵ ּדִ ָאּפֹולֹו  פֹוְיּבֹוס  ָאִכיֶלס  ֶאל  ָרם  קֹול  ּבְ ֲאַזי 
ַאֲחַרי, ְרּדֹף  ּתִ ָהֶרֶגל,  ַקל  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ֶזה,  ַמּדּוַע 

ֲאִני, ַאְלָמֶות  ן  ּבֶ ֵאל  ׁשֶ ֲעַדִין  ִהְבַחְנּתָ  לֹא  ַהֻאְמָנם 

10
ְלָלְכֵדִני? ַזַעְמָך  רֹב  ּבְ ׁש  ְמַבּקֵ ֱאנֹוׁש,  ן  ּבֶ ה,  ְוַאּתָ
ָהמֹון ּבֶ ִבים  ׁשָ ֵהַנְסּתָ  אֹוָתם  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְרֵאה, 

ַאֲחַרי. ִלְרּדֹף  ְוא  ָ ַלּשׁ ׁש  ִמְתַעּקֵ ה  ַאּתָ ַאְך  ִעיָרם,  ֶאל 
ִנְגַזר." ֶות  ַהּמָ ָעַלי  לֹא  י  ּכִ י,  ּבִ ע  ְפּגַ ּתִ לֹא  ְלעֹוָלם 

ָהַרְגַלִים: ַקל  ָאִכיֶלס  לֹו  יב  ֵהׁשִ ְוִנְרָעׁש  ִנְסָער 

15
יַתִני, ִרּמִ ֵאִלים,  ּבָ ָבל  ַהּנָ ְרָחק  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  "לּוֵלא, 

ְטרֹוָיאִנים  עֹוד  ָהיּו  ְלָכאן,  י  ְרּכִ ּדַ ֶאת  ָהִעיר  ִמן  ֵמִסיט 
ָהִעיר. ֶאל  ׁשּוָבם  ֶטֶרם  ּבְ ָאָבק  ּגֹוְרִסים  ִפיֶהם  ּבְ ים  ַרּבִ

י. ּנִ ִמּמֶ ַזְלּתָ  ּגָ ה  ּוְתִהּלָ ְעּתָ  הֹוׁשַ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֶאת 
ָקם. ַהּנָ ֵאיַמת  ָעֶליָך  ֵאין  י  ּכִ ַיַען  ָנֵקל,  ּבְ זֹאת  ל  ּכָ

20
ֶלַקח." אֹוְתָך  ד  ְמַלּמֵ ָהִייִתי  ּכַֹח,  י  ּדֵ י  ּבִ ָהָיה  לּו 
ָהִעיר, ֶאל  ַרְגָליו  ֶאת  א  ָנׂשָ בֹוָהה  ּגְ ּוְברּוַח  ר  ּבֵ ּדִ
ְוׁשֹוֵעט, ְלִרְכּבֹו  ָהָרתּום  ֵמרֹוִצים  סּוס  ּכְ מֹוהּו  ּכָ

יׁשֹור. ּמִ ּבַ ֶדה  ַהּשָׂ ֵני  ּפְ ַעל  ָהֶרֶכב  ֶאת  ָנֵקל  ּבְ ְך  מֹוׁשֵ
ּלֹות. ַהּקַ יו  ּוִבְרּכָ ַרְגָליו  ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאת  אּו  ָנׂשְ ְך  ּכָ
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 25
ִלְראֹותֹו  ָהִראׁשֹון  ָהָיה  ב  ַהּסָ ֶלְך  ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ

ָרִקיַע ּבָ ּכֹוָכב  מֹו  ּכְ ּבֹוֵהק  יׁשֹור,  ּמִ ּבַ ְרּכֹו  ּדַ ֶאת  ה  עֹוׂשֶ
אֹורֹו זַֹהר  ּבְ ָנֵקל  ּבְ ְועֹוֶלה  ָתו,  ּסְ ּבַ ַהּזֹוֵרַח 

יל. ַהּלֵ אֶֹפל  ּבְ ַהּקֹוְרִנים  ַמִים  ָ ַהּשׁ ּכֹוְכֵבי  ַאר  ׁשְ ַעל 
ַוֲהַגם מּוָתה,  ַהּתְ ֵני  ּבְ ְיַכּנּוהּו  ִסיל"  ַהּכְ ל  ׁשֶ ְלּבֹו  "ּכַ

30
הּוא, ּוְמצּוָקה  ָאסֹון  אֹות  ם,  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  הּוא  ְזִהיר  ּמַ ׁשֶ

ְספֹר. ְלֵאין  ִיּסּוִרים  מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ י  ָראׁשֵ ַעל  ַהּמֹוִריד 
ְמרּוָצתֹו. ּבִ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ָחֵזהּו  ַעל  ָהָאָרד  ָקַרן  ְך  ּכָ
ְזרֹועֹוָתיו, ֵהִניף  ָרם,  קֹול  ּבְ ֵקן  ַהּזָ ְרֶאה  ַלּמַ ַנח  ּגָ
ְנָכִאים, קֹול  ּבְ ן  ִמְתַחּנֵ ְוָקָרא,  רֹאׁשֹו  ַעל  ה  ִהּכָ

35
ְבָצר, ַהּמִ ֲעֵרי  ְלׁשַ ִמחּוץ  עֹוד  ב  ּצָ ַהּנִ ָקר  ַהּיָ נֹו  ּבְ ֶאל 

ָמה. ִויִהי  ֵחם  ְלִהּלָ ָאִכיֶלס  מּול  ַדְעּתֹו  ּבְ ָנחּוׁש 
ָהֻאְמָלל: ֵקן  ַהּזָ ָקָרא  ָיָדיו,  ֶאת  נֹו  ּבְ ֶאל  ט  ּפֹוׁשֵ

ם, ּלָ ִמּכֻ ַהְרֵחק  ְלַבד  ָקר,  ַהּיָ ִני  ּבְ ֶהְקטֹור  ָנא,  "ַאל 
ֵזר. ִיּגָ ּגֹוָרְלָך  זֹאת  ּבָ י  ּכִ ֶבר.  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ְלבֹואֹו  ין  ְמּתִ ּתַ

40
ָך. ּלְ ׁשֶ ַעל  ּכֹחֹו  עֹוֶלה  י  ּכִ ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ אֹוְתָך  ה  ַיּכֶ

מֹוִני ּכָ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ֲאָהבּוהּו  ַאְך  לּו  ָבל,  ַהּנָ
ַמֲאָכל ְוָהָיה  ָנַפח,  ַנְפׁשֹו  ֶאת  ְמֵהָרה  ּבִ ֲאַזי  י  ּכִ

ֵבד. ּכָ ֵסֶבל  ָהָיה  ל  ִנּטָ י  ּבִ ּוִמּלִ ּוְכָלִבים,  ִרים  ִלְנׁשָ
ַחת,  ִלְבִלי  ָהֲעׂשּוִיים  ים  ָהַרּבִ ַני  ּבָ ֶאת  ָקַטל  הּוא 

45
ֵאל. כּוֵחי  ׁשְ ים  ִאּיִ ּבְ ְלַעְבדּות  ָמַכר  אֹו  ָמם  ּדָ ֶאת  ַפְך  ׁשָ

ּוּפֹוִלידֹורֹוס ִליָקאֹון  ַני  ּבָ ֶאת  ה  ַעּתָ ֲאִפּלּו 
ָהִעיר. ֶאל  ָהעֹוִלים  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֶקֶרב  ּבְ רֹוֶאה  ֵאיִני 

ים. ָנׁשִ ין  ּבֵ ְנִסיָכה  ִלי,  ָיְלָדה  ָלאֹותֹוֶאה  ֵניֶהם  ׁשְ ֶאת 
ִיס, ַהּגַ ֶקֶרב  ּבְ ם  ׁשָ ֵאי  ֲעַדִין,  ֵהם  ים  ַחּיִ ּבַ ִאם  ַאְך 
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50
י  ִעּמִ עֹוד  רֹור,  ּדְ ָלֶהם  ֶאְקָרא  ְוָאָרד  ָזָהב  כֶֹפר  ּבְ
ְלִבּתֹו. ָנַתן  ְנדּוְנָיה  ב  ַהּסָ ַאְלֶטס  ֵמָאז  ַההֹון  ַרב 

ָהֶדס,  ֵבית  ּבְ צּולֹות  ַהּמְ ְוׁשֹוְכֵני  ֵהם  ִתים  ּמֵ ּבַ ִאם  ַאְך 
ַנִים. ְ ַהּשׁ ֶאת  ָלעֹוָלם  ֵהֵבאנּו  ׁשֶ ְוָלֵאם  ִלי  אֹוי  ֲאַזי  י  ּכִ
ת ְלֻעּמַ מֹוָתם,  ַעל  ָהָעם  ַצַער  ִיְהֶיה  ֲחלֹוף  ר  ּבַ אּוָלם 

55
ָאִכיֶלס. ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ה  ַאּתָ ּפֹל  ּתִ ִאם  ָהַרב  ָהֶעֶצב 

ָהִעיר ֶאל  חֹוָמה  ּבַ ֲעבֹר  ָקר,  ַהּיָ י  ַיְלּדִ ּבֹוא,  ן  ּכֵ ַעל 
ָך, ּלְ ׁשֶ יָך  ַחּיֶ ְוֶאת  ל  ַהּצֵ ּוְנׁשֹוֶתיָה  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ֶאת 
ֶלאּוס. ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ִמּבְ ְמַנע  ּתִ חֹון  ִנּצָ ת  ִהּלַ ּתְ ּוָבזֹאת 
י ּכִ ַיַען  י,  ַאּפִ ּבְ ָמה  ׁשָ ַהּנְ עֹוד  ל  ּכָ ִני,  ּבְ ָעַלי,  ַרֵחם 

60
ל ִמְתַנּכֵ ִזְקָנִתי,  ְלֵעת  ְקרֹונֹוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ י  ְלַחּיַ ָיַרד 

ָרִאיִתי ׁשֶ ְלַאַחר  ם  ּגַ ָחֵדל  לֹא  ְנָאתֹו,  ׂשִ רֹב  ּבְ ִלי 
ְלַעְבדּות, רֹות  ִנְמּכָ ּוְבנֹוַתי  ְקָרב  ֵדה  ׂשְ ּבִ נֹוְפִלים  ַני  ּבָ ֶאת 

ַלְך ֻהׁשְ ע  ׁשַ ּפֶ ל  ִמּכָ ַהַחף  ַטף  ְוֵאיְך  ַהּקֹוֵרס  יִתי  ּבֵ ֶאת 
ַני ּבָ ל  ׁשֶ ים  ׁשִ ַהּנָ ְוֵכיַצד  ָרב,  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ ָלָאֶרץ 

65
ָהֲארּוִרים. ָהָאָכִאים  יֵדי  ּבִ ִנְגְררּו  ֲחטּופֹות, 

ַאְרמֹוִני ֲחִזית  ּבַ ָלִבים  ַהּכְ ְלַבּסֹוף  ַעְצִמי  ּבְ ְואֹוִתי 
ָהָאָרד חֹד  ֶאת  ׁשֶ ְלַאַחר  ִלְגָזִרים  ִרי  ׂשָ ּבְ ֶאת  ִיְקְרעּו 

ִמי, ּדָ ֶאת  ּפְֹך  ְוִיׁשְ ָיִטיל  י  ּבִ ַאְלמֹוִני  ֲחִניתֹו  אֹו 
ָעֶריָה ׁשְ ַעל  י  ְלּתִ ּדַ ּגִ ְלָחִני  ׁשֻ ַיד  ּלְ ׁשֶ ָלִבים  ַהּכְ

70
ַזֲעָמם ֲחַמת  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ֵאּלּו  ֵהם  מֹר,  ִלׁשְ ֶרת  ַהּקֶ ל  ׁשֶ

ָהֶעֶלם, הּוא  ָנֶאה  י  ּכִ ָחֵצר.  ּבֶ בּו  ְוֵיׁשְ ִמי  ּדָ ָילֹּקּו 
ָאָרד ַלַהב  ּבְ ף  ּסָ ְמׁשֻ ן  ר־ִמּנַ ּבַ ץ  ִיְרּבַ ֲאִפּלּו 

ַער. ַהּנַ ל  ׁשֶ ֳארֹו  ּתָ ְיִפי  ֶגר  ַהּפֶ ִמן  ָיסּור  לֹא 
ָלִבים ַהּכְ קֹוְרִעים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָזֵקן,  ל  ׁשֶ מֹותֹו  ּבְ ְואּוָלם 
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75
ים, ְמַגּלִ ֶעְרָותֹו  ְוֶאת  ְוָהרֹאׁש  ֵקן  ַהּזָ יַבת  ׂשֵ ֶאת 

מּוָתה." ּתְ ן  ּבֶ ֵעיֵני  ּבְ ה  ִמּזֶ ַרֲחִמים  ְמעֹוֵרר  ַמְרֶאה  ֵאין 
ָחְפַנִים,  ְמלֹוא  יָבתֹו  ׂשֵ ָמַרט  ּוְבָיָדיו  ֵקן  ַהּזָ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ְך. ְלַרּכֵ ן  ַהּבֵ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֶאת  ָידֹו  ּבְ ָעָלה  לֹא  אּוָלם 
ַחת, ִמְתַיּפַ ָעְמָדה  ִהיא  ַאף  ָהָאב  ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו  ְוִאּמֹו, 

80
ֶדיָה,  ׁשָ ֶאת  ְוָחְלָצה  ָפה  ָחׂשְ ָחֶזה,  ּבֶ ִליָמָתּה  ּגְ ָקְרָעה 

ָנַפִים: ּכְ ַעל  ָבָרּה  ּדְ לֹו  ָרה  ּגְ ׁשִ ּדֹוְמעֹות  ּוְבֵעיַנִים 
ְוַרֵחם,  קֹוִלי  ּבְ ַמע  ׁשְ א  ָאּנָ י,  ַיְלּדִ ֶהְקטֹור  ֶהם,  ּבָ ט  "ַהּבֵ

ְך, ּכֵ ְלׁשַ ְכְיָך  ּבִ ִדי  ׁשָ ֶאת  ְלָך  י  ָחַלְצּתִ ַעם  ּפַ ֵאי  ִאם 
ֵחם  ִהּלָ ַהחֹומֹות  ּוְבתֹוְך  ָבר  ּדָ ּבַ י,  ַיְלּדִ ֵכר,  ִהּזָ

85
ִני. ּבְ ֶהְקטֹור  ֶנְגּדֹו,  ְלדּו־ְקָרב  ֵצא  ּתֵ ַאל  ָהֵאיִמים.  ִאיׁש  ּבְ

לֹא ְלעֹוָלם  ַוי  ּדְ ֶעֶרׂש  ַעל  דֹו,  ִמּיָ ְוִתּפֹל  ָהָיה  י  ּכִ
ָיָקר. ְוֵנֶצר  ְטִני  ּבִ ִרי  ּפְ ְלקֹוֵנן,  מֹוְתָך  ַעל  עֹוד  אּוַכל 

נּו, ֵמִאּתָ ָרחֹוק  י  ּכִ ַיַען  ָהאֹוֶהֶבת,  ָך  ּתְ ִאׁשְ לֹא  ם  ּגַ
ָלִבים." ַהּכְ ְרָך  ׂשָ ּבְ ֶאת  יֹאְכלּו  ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ְלַצד 

90
ָתם, ִחּנָ ּתְ ֶאת  ֶהְקטֹור  ֶאל  ְדָמעֹות  ּבִ אּו  ָנׂשְ ַנִים  ְ ַהּשׁ ְך  ּכָ

ִלּבֹו.  ַעל  ר  ְלַדּבֵ ָיָדם  ּבְ ָעָלה  לֹא  י  ּכִ ַיַען  ְוא.  ָ ַלּשׁ ַאְך 
ְמֵהָרה, ּבִ ֵרב  ַהּקָ ִפיל  ַהּנָ ְלָאִכיֶלס  ין  ִהְמּתִ ֶזה  ן  ּכֵ ׁשֶ

ָהִרים, ּבֶ ְלָאָדם  ָהאֹוֵרב  חֹרֹו  ּבְ ָנָחׁש  ּכְ מֹותֹו  ּכְ
ָהַרַעל, ֶאת  יז  ְלַהּתִ ְוָנכֹון  ּלֹו  ּכֻ ֶאֶרס  ּבְ דּוׁש  ּגָ

95
ֶהְקטֹור מֹותֹו  ּכְ טֹו,  ַמּבָ ע  ָ ְמֻרּשׁ חֹרֹו,  ּבְ ל  ְמֻפּתָ רֹוֵבץ 

רֹוַתַחת. ֶרַצח  ֲחַמת  ִלּבֹו  ּבְ קֹומֹו,  ִמּמְ ָיסּור  לֹא 
חֹוָמה.  ּבַ ַהּבֹוֵלט  ִזיז  ַעל  ַהּזֹוֵהר  ָמִגּנֹו  ָלה  ּתָ

ר: ּבֵ ּדִ ֵאֶליָה  זֹאת  ּכָ ָמתֹו,  ִנׁשְ ָעְמֵקי  ַעד  ִנְרָעׁש 
ָאבֹוא, ִאיְליֹון  ְוֶאל  ֵנס  ֶאּכָ ָהִעיר  ַער  ׁשַ ּבְ ִאם  ִלי  "אֹוי 
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100
י. ַמֲעׂשַ ַעל  י  ּבִ ִלְנזֹף  ָהִראׁשֹון  ִיְהֶיה  ּפֹוִליָדַמס 

יג ְלַהּסִ ָיסֹות  ַהּגְ ֶאת  ָהִעיָרה  ִלי  ָיַעץ  ֵהן  הּוא  י  ּכִ
ָעֵלינּו. ָקם  ָהָרם  ָאִכיֶלס  ֵעת  ָהָארּור,  ַההּוא  ְיָלה  ּלַ ּבַ

ַלֲעָצתֹו, י  ְבּתִ ִהְקׁשַ לֹא  י  ְעּתִ ּדַ ַקּלּות  ּבְ ֲאִני  ַאְך 
י. ַעּמִ ַעל  ָאסֹון  ֵהֵבאִתי  ּוְבָכְך  אֹותֹו,  ִחיִתי  ּדָ

 105
ְנׁשֹוֶתיָה ְפֵני  ּבִ ְטרֹוָיה,  ּבִ ָבִרים  ַהּגְ ְפֵני  ּבִ ּבֹוׁש  ֲאִני 
יֹאַמר: י  ּנִ ִמּמֶ חּות  ַהּנָ לֹוִני  ּפְ י  ּכִ ִליָמה,  ַהּגְ עֹוטֹות 

ָהִעיר.' ַעל  ְרָענּות  ּפֻ ְוֵהִביא  כֹחֹו  ּבְ ִהְפִריז  'ֶהְקטֹור 
ָיָצאִתי לּו  ָעִדיף  ֶזה  ָהָיה  ִלי,  ר  ּוַבֲאׁשֶ יֹאְמרּו,  ְך  ּכָ
ב ְוׁשָ ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  קֹוֵטל  ָאִכיֶלס,  ַעל  ְלדּו־ְקָרב  ֲאַזי 

110
ַחִיל. ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ִלְכבֹודֹו  אּות  ּיָ ּכַ ָהִעיר  מּול  דֹו  ִמּיָ נֹוֵפל  אֹו 

ְוִעּמֹו  מּור  ַהּקָ י  ָמִגּנִ ֶאת  י  ֵהַסְרּתִ לּו  ְואּוַלי 
ָהרַֹמח, ֶאת  ִקיר  ַעל  י  ַעְנּתִ ְוִהׁשְ ֵבָדה,  ַהּכְ ִתי  ַקְסּדָ ֶאת 

ַחת,  ִלְבִלי  ֶהָעׂשּוי  ָאִכיֶלס  מּול  ְלַבד  ְוָיָצאִתי 
אֹוְצרֹוֶתיָה, ְוֶאת  ֶהֶלָנה  ֶאת  יב  ְלָהׁשִ לֹו  ַמְבִטיַח 

115
ַסְנְדרֹוס  ָאֶלּכְ ָנַתן  עּוָרה  ַהּקְ ְסִפיָנתֹו  ּבִ ׁשֶ ֵמֵאּלּו 
יֵנינּו, ּבֵ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ת  ְלִעּלַ ְוָהיּו  ֵהִביא  ְוִלְטרֹוָיה 

ָהָאָכִאים ֵני  ּבְ ֶיֶתר  ְוִעם  ַאְטֶרְוס,  ִלְבֵני  ַהּכֹל  ֶאת  ִלְמסֹר 
ְרָיה, ּקִ ּבַ מּוִנים  ַהּטְ אֹוָצרֹות  ּבָ ֶוה  ׁשָ ּבְ ֶוה  ׁשָ ַלְחלֹק 

ְלַהְצִהיר ּמֹוָעָצה  ּבַ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְקֵני  ִמּזִ ְוִלְדרֹׁש 

120
ין,  ּדִ י  ּפִ ַעל  ק  ֻחּלַ ְוַהּכֹל  ר  ִנְסּתַ לֹא  ָבר  ּדָ י  ּכִ בּוָעה  ׁשְ ּבִ

ֲעִטיָרה...  ַהּמַ ִעיֵרנּו  ִמְבַצר  ּבְ מּון  ַהּטָ ל  ּכָ ן,  ּכֵ
ה? ֵאּלֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ ּבְ ְמַהְרֶהֶרת  י  ַנְפׁשִ ַעם  ַהּטַ ַמה  זֹאת,  ְוִעם 

ַרֲחָמיו,  ָעַלי  ִנְכָמִרים  ָהיּו  לֹא  ֵאָליו  ָיָצאִתי  לּו 
ֵעירֹם הֹוְרֵגִני  ַחְרּבֹו  ּבְ ִאם  י  ּכִ ֵדִני,  ְמַכּבְ ָהָיה  לֹא 
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125
ִקי. ִנׁשְ י  ַרְקּתִ ּפָ ׁשֶ ְלַאַחר  ה,  ָ ִאּשׁ ָהִייִתי  לּו  מֹו  ּכְ

ְוֶעֶלם ַעְלָמה  ּכְ ִעּמֹו  ר  ַדּבֵ ּלְ ַמה  ַעל  עֹוד  ֵאין  לֹא, 
ּוְסָלִעים. ִאיָלנֹות  ַעל  ַלַחׁש  ּבְ יַח  ׂשִ ִלים  ַהְמַגְלּגְ

ִעּמֹו. יַח  ַהּשִׂ הּוא  ְוַנַער  ַנֲעָרה  יַחת  ׂשִ לֹא  י  ּכִ
ָעָליו יַנִים  ּבֵ ְלִמְלֶחֶמת  ְמֵהָרה  ּבִ ָלֵצאת  ָעִדיף 

130
י." ָהאֹוִליְמּפִ ַחְסּדֹו  ֶאת  ה  ַיּטֶ נּו  ֵמִאּתָ ְלִמי  ְוִנְרֶאה 

ְוָכמֹוהּו ִלְקָראתֹו,  ְמַמֵהר  ְוָאִכיֶלס  ִלּבֹו,  ּבְ ִהְרֵהר  ְך  ּכָ
ַהּבֹוֶהֶקת. ה  ְסּדָ ּקַ ּבַ ַהּלֹוֵחם  ַהְקָרבֹות,  ֵאל  ֶאְנַיְליֹוס  ּכְ

ְלָיִנית ַהּפֶ יָלה  ַהּמֵ ֲחִנית  ֶאת  ְמנֹוֵפף  ֵתפֹו  ּכְ ֵמַעל 
זַֹהר ּכְ ַהב  ַהּלַ חֹד  ּובֹוֵהק  ָאָרד,  ּבְ רּוָפה  ַהּצְ

135
ַחר.  ׁשַ ִעם  ַהּזֹוַרַחת  ה  ַהַחּמָ ַקְרֵני  אֹו  ָהֵאׁש  ְלֶהֶבת  ׁשַ
ְמקֹומֹו ּבִ עֹוד  ְולֹא  ַחְלָחָלה  ִנְתַקף  ֶהְקטֹור  ְלַמְרֵאהּו 

ַער, ַ ַהּשׁ ִמן  ַרְגָליו  ֶאת  א  ְוָנׂשָ ַלֲעמֹד,  ָהָיה  ָיכֹול 
ַקּלֹות, ַרְגַלִים  ּבְ רֹוְדפֹו  ְוָאִכיֶלס  ְמבָֹהל  ָנס 

ָהָרִקיַע,  עֹופֹות  ּבְ ִהיר  ַהּמָ ָהִרים,  ּבֶ ֵנץ  ּכְ מֹותֹו  ּכְ

140
ַהְמבֶֹהֶלת.  ַהּיֹוָנה  ַאַחר  ּדֹוֶאה  ַעל  ִמּמַ ַקּלֹות 

סֹוֵגר, ָעֶליָה  ְצָוָחה  ּבִ הּוא  ַאְך  ּנּו,  ִמּמֶ ִנְמֶלֶטת  זֹו 
ֶרף. ַהּטֶ עֹוף  ְלָלְכָדּה  ֶנְחָרץ  י  ּכִ ַיַען  ָוׁשּוב  ׁשּוב  צֹוֵלל 

ָרַדף, ָאִכיֶלס  ֶהְקטֹור  ַאַחר  ַזֲעמֹו  ֲחַמת  ּבַ ְך  ּכָ
ָרצּו, ֵניֶהם  ׁשְ ַהחֹוָמה.  לֹות  ְלַמְרּגְ ַרְגָליו  ֶאת  א  ָנׂשָ ְוֶזה 

145
רּוַח, ת  ֻמּכַ ֵאָנה  ּתְ ֵני  ּפְ ַעל  ית,  ְצּפִ ַהּתַ ל  ִמְגּדַ ַעל  חֹוְלִפים 

אּו ּבָ ְוָכְך  ַלחֹוָמה,  ִביב  ִמּסָ ֶלְך  ַהּמֶ ֶרְך  ִמּדֶ יֹוְרִדים  לֹא 
ֵמיֵמיֶהם ֹוְפִכים  ַהּשׁ ֻמְפָלִאים  ַמְעָינֹות  ֶצֶמד  ֶאל 
ַנִים ְ ֵמַהּשׁ ֶאָחד  ל.  ְתַעְרּבֵ ַהּמִ ָקַמְנֶדר  ַהּסְ ְנַהר  ֶאל 

יטֹור ַהּקִ י  ַעְרִפּלֵ ׁשֹוְפִעים  ֵמיָמיו,  ּבְ ָחִמים  ֵמִגיַח 
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150
ִקְרּבֹו.  ּבְ ְמדּוָרה  ֲעָרה  ּבָ לּו  מֹו  ּכְ ּנּו  ִמּמֶ ָהעֹוִלים 
לֹוֵהט ַקִיץ  ּבְ ַאף  ָהַאֵחר  ּבּוַע  ַהּמַ ֵמיֵמי  נֹוְבִעים 

ּוְבָסמּוְך ֶלג,  ׁשֶ אֹו  ָרד,  ּבָ אֹו  ְקפּוִאים  ֶקַרח  מֹו  ּכְ
ֶאֶבן, ּבָ ְלִתְפֶאֶרת  ֲחצּוִבים  ַרֲחָצה  ֵני  ַאּגְ ָלֶהם 
ַהּטֹובֹות ּוְבנֹוֵתיֶהם  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְנׁשֹות  ֶהם  ּבָ

155
חֹורֹות,  ַהּצְ ִלימֹוֵתיֶהן  ּגְ ֶאת  ָבר  ּכְ ֶ ִמּשׁ ָיִמים  ּבְ סּו  ּבְ ּכִ

ָהָאָכִאים. ּבֹוא  ֶטֶרם  ּבְ ְמבָֹרְך,  לֹום  ׁשָ ל  ׁשֶ ָיִמים  ּבְ
ַאֲחָריו. ְורֹוְדפֹו  ס  ַהּנָ ַרְגֵליֶהם,  אּו  ָנׂשְ ַנִים  ְ ַהּשׁ ם  ׁשָ

ָהרֹוֵדף. ָעָליו  ָעָלה  ַאְך  ְמָלט  ַהּנִ ָהָיה  ַחִיל  ן  ּבֶ
ֲחרּות ּתַ ּבַ ַח  ַהְמַנּצֵ זֹוֶכה  ּבֹו  ֵמרֹוץ  ֶזה  ָהָיה  לֹא 

160
ַח. ְלִמְזּבֵ ן  ָקְרּבָ אֹו  ָוִרים  ׁשְ ל  ׁשֶ עֹורֹות  ָראּוי,  ּכָ ְפָרס  ּבִ
ַהּסּוִסים. ן  ְמַרּסֵ ֶהְקטֹור,  י  ַחּיֵ ים,  ַלַחּיִ ֵמרֹוץ  ֶזה  ָהָיה 

ִנְפָטר,  ל  ׁשֶ ְלִזְכרֹו  ֵמרֹוץ  ּבְ ְרָסה  ּפַ י  ַקּלֵ סּוִסים  מֹו  ּכְ ן  ּכֵ ַעל 
ְמפָֹאר ְפָרס  ּבִ י  ּכִ ּכָֹחם  ְמלֹוא  ּדֹוֲהִרים  ּיּום  ַהּסִ ַקו  ֶאל 

ְלֶזַבח. ַחת  ַקּלַ ּבְ אֹו  ְפָחה  ׁשִ ּבְ ה,  ִיְזּכֶ ַח  ַהְמַנּצֵ

165
ָהִעיר, ֶאת  ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ ְמרּוָצה  ּבִ ֵניֶהם  ׁשְ יפּו  ִהּקִ ְך  ּכָ

יטּו. ִהּבִ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ַעל  ּוִמּמַ ַרְגֵליֶהם,  ְמִאיִצים 
ְוֵאִלים: ֱאנֹוׁש  ֵני  ּבְ ֲאִבי  ר  ְוִדּבֵ ַתח  ּפָ יו  ּפִ ֲאַזי 

י ְלִלּבִ ָקר  ַהּיָ ָהִאיׁש  ֶאת  ָהרֹואֹות  ְלֵעיַני  "ֲאבֹוי 
ל ִמְתַאּבֵ י  ִלּבִ ֶהְקטֹור  ַעל  ַלחֹוָמה.  ִביב  ִמּסָ ף  ִנְרּדָ ָנס 

170
ִלְכבֹוִדי ִנְקרֹוָתיו  ּוֵבין  ָהִאיָדה  ַהר  ְסגֹות  ּפִ ַעל  ר  ֲאׁשֶ
ְמרֹוֵמי ּבִ ְוִהְקִריב  ְוָחַזר  ֶהֱעָלה,  ׁשֹור  ַיְרֵכי  ְספֹר  ֵאין 

ָהֱאלִֹהי ָאִכיֶלס  ה  ַעּתָ ַאְך  ַח.  ִמְזּבֵ ַעל  צּוָדה  ַהּמְ
ִריָאמֹוס.  ּפְ ִקְרַית  ְלחֹוַמת  ָסִביב  ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  רֹוֵדף 

ַהֻאְמָנם ֵעָצה,  ִלי  סּו  ְוַטּכְ ַאְלָמֶות,  ֵני  ּבְ ֵאפֹוא,  קּומּו 
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175
ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ט  ְנַמּלֵ ִלּבֹו  אֶֹמץ  ְזכּות  ּבִ

ָאִכיֶלס." ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ִלּפֹל  ְלֶהְקטֹור  יַח  ַנּנִ א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
ֵלאמֹר: יָבה  ֵהׁשִ ָבָריו  ּדְ ַעל  ט  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה 

? ָאַמְרּתָ ָמה  ֶהָעִבים,  יר  ַמְקּדִ ַהּזֹוֵהר,  ָרק  ַהּבָ "ֲאִבי 
ּגֹוָרלֹו, ֵזַרת  ִמּגְ מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ץ  ְלַחּלֵ ׁש  ַבּקֵ ּתְ ַהֻאְמָנם 

180
ֶבר?  ַהּגֶ ֶנֶפׁש  ֶאת  ט  ְלַמּלֵ ין  ּדִ ּכַ ַמְזִויַע  ֶות  ּוִמּמָ

ָהַאְלָמֶות." ֵני  ּבְ ַעת  ּדַ ַעל  ֶזה  ִיְהֶיה  לֹא  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְך  ּכָ ִאם 
ֶהָעִבים: ס  ְמַכּנֵ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ יב  ֵהׁשִ ָבֶריָה  ּדְ ַעל  ֲאַזי 

י  ּכִ ַיַען  ַהּטֹוָבה,  י  ּתִ ּבִ ְטִריטֹוֶגֵנָיה  ְך,  ִקְצּפֵ ּבְ ָנא  "ַאל 
ָאְזַנִיְך ּבְ ַמְעּתְ  ָ ּשׁ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ֶנֶאְמרּו  ֵלב  תֹם  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ

185
ֶחְפֵצְך." ּכְ ַנֲהִגי  ן  ּכֵ ַעל  ְלעֹוֵרר,  ֲחָמֵתְך  ְולֹא 

ָבר, ִמּכְ ֶזה  הּוָטה  ַהּלְ ָאֶתָנה  ֶאת  ְועֹוֵרר  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ָהאֹוִליְמּפּוס. ְסגֹות  ִמּפִ עֹוְפָפה  ָרק  ַהּבָ ְמִהירּות  ּבִ ְוזֹו 

ָחֵדל. לֹא  רֹוֵדף,  ֶהְקטֹור  ֶאת  ָהַרְגַלִים  ַקל  ְוָאִכיֶלס 
ֵמִרְבצֹו ֵהִניס  ׁשֶ ְלַאַחר  ָהר  ּבָ ַצִיד  ֶלב  ּכֶ מֹו  ּכְ

190
ְוצּוִרים, ִנְקרֹות  ין  ּבֵ ַאֲחָריו  ְורֹוֵדף  ָצִעיר  ל  ַאּיָ

ַער, ַהּיַ סֶֹבְך  ּבְ ר  ּתֵ ִמְסּתַ ָהעֶֹפר,  ּכֹוֵרַע  ׁשֶ ֵיׁש 
ֵער, ִיְסּתַ ְוָעָליו  ָיִריַח  נֹו  ָקְרּבָ ֶאת  ֶלב  ַהּכֶ ַאְך 

ֶלאּוס. ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ִמּבְ ַנְפׁשֹו  ֶאת  ט  ְלַמּלֵ ל  ׁשַ ּכָ ֶהְקטֹור  ְך  ּכָ
ְרָדִנים,   ּדַ ַער  ׁשַ ּבְ ְוָלבֹוא  ק  ְלַזּנֵ ׁש  ּקֵ ּבִ ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ

195
ָהָעְצָמה, ַרּבֹות  צּודֹות  ַלּמְ ַחת  ִמּתַ ֶאל  ָלנּוס  ִחיׁש 

ַע, ְלַסּיֵ ָידֹו  ּבְ ן  ִנּתָ ְקִליִעים  ל  ׁשֶ ח  ַמּטָ ּבְ ִמּתֹוָכן 
ָאחֹור ָלֶסֶגת  צֹו  ְמַאּלְ יגֹו,  ִהּשִׂ ִמיד  ּתָ ָאִכיֶלס 

ַהחֹוָמה. ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ ָרץ  הּוא  עֹוד  ּבְ יׁשֹור  ַהּמִ ֶאל 
ס ַהּנָ ֶאת  יק  ְלַהְדּבִ ָיכֹול  ֵאיֶנּנּו  ׁשֶ ַהחֹוֵלם  ָהִאיׁש  ְך  ּכָ
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200
ֵמרֹוְדפֹו, ַלְחמֹק  ָיכֹול  לֹא  ַנְפׁשֹו  ַעל  ְמָלט  ְוַהּנִ

יק. ְלַהְדּבִ ְולֹא  ַלְחמֹק  לֹא  ְוֶהְקטֹור,  ָאִכיֶלס  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
לּוֵלא ֶות  ִמּמָ ַנְפׁשֹו  ֶאת  יל  ַיּצִ ֶהְקטֹור  ֵאפֹוא  יַצד  ּכֵ

ְלַבד, ּבִ ַעם  ּפַ עֹוד  ַרק  ְולּו  ְלִצּדֹו,  ב  ִנּצָ ָאּפֹולֹו 
רּוָצה. ּמְ ּבַ יו  ְרּכָ ּבִ ַעל  ּוֵמֵקל  ִלּבֹו  ּבְ בּוָרה  ּגְ ֵמִפיַח 

205
ִיס ַהּגַ ַעל  ָאַסר  רֹאׁש  ְמנֹוד  ּבִ ָהֱאלִֹהי  ְוָאִכיֶלס 

ּוְקִליִעים, ֲחִניתֹות  ח  ַמּטָ ָיִטילּו  ֶהְקטֹור  ּבְ ְלַבל 
ה. ִהּלָ ַהּתְ ְפֶאֶרת  ּתִ ֶאת  ִיְגזֹל  ּנּו  ִמּמֶ ַאֵחר  ן  ּפֶ

ְעָינֹות,  ַהּמַ ֶאל  אּו  ּבָ ְרִביִעית  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְואּוָלם 
יַח ְוִהּנִ ָהָאב  ֶזאּוס  ָהב  ַהּזָ מֹאְזֵני  ֶאת  ָנַטל 

210
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

ָאּפֹולֹו.  פֹוְיּבֹוס  אֹותֹו  ָנַטׁש  יֹוֶרֶדת.  ָהֶדס  הֹום  ּתְ ֱאֵלי 
ֶזת, ֶנְחּפֶ ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאל  ט  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ְוָאֶתָנה 

215
ֵלאמֹר: ָנף  ּכָ ַעל  ָבָרּה  ּדְ ֶאת  לֹו  ָרה  ּגְ ְוׁשִ ָסמּוְך  ּבְ ָבה  ִנּצְ

ַיַחד, ֵנינּו  ׁשְ ה  ַעּתָ ֶזאּוס,  ְלֵלב  ָקר  ַהּיָ ָהָרם,  "ָאִכיֶלס 
ָרבֹות,  ַהּקְ ּוְצֵמא  ָהאֹון  ַרב  ִנְקטֹל,  ֶהְקטֹור  ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ

ה.  ִהּלָ ּתְ ֵזֵרי  ֲעטּוִרים  ָנׁשּוב  ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ֶאל 
ט, ְלַמּלֵ ַנְפׁשֹו  ֵנינּו  ְ ִמּשׁ ָידֹו  ּבְ ַיֲעֶלה  עֹוד  לֹא  י  ּכִ

220
ֲעַפר ּבַ ׁש  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה  ְרָחק  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ֲאִפּלּו 

ָהָרם. ָהֵאִגיס  חֹוֵבׁש  ָאִבינּו,  ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ַרְגָליו 
ֲאִני ׁשֶ ָעה  ׁשָ ְמקֹוְמָך,  ּבִ ַוֲעמֹד  ֵאפֹוא  רּוַח  ַאף  ׁשְ

ִנים." ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ָעֶליָך  ָלֵצאת  ֶהְקטֹור  ֵלב  ַעל  ר  ֲאַדּבֵ
ִלְדָבֶריָה, ַמע  ִנׁשְ ִלּבֹו,  ׂש  ׂשָ ְוָאִכיֶלס  ָרה,  ּבְ ּדִ ָאֶתָנה  ְך  ּכָ

Book ב ךרכל.indb   841 08/10/2015   14:05:09



איליאדה – כרך ב'
842

225
ּוֵביְנַתִים ה,  ַהַחּדָ ָהָאָרד  ֲחִנית  ַעל  ַען  ְוִנׁשְ ָעַמד 

ָהֵאִלים. מּות  ּדְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  ֶאל  ּוָבָאה  ּנּו  ִמּמֶ ָהְלָכה  זֹו 
לּול, ַהּצָ קֹולֹו  ֶאת  ְוָנְטָלה  ה  ָלְבׁשָ יפֹוּבֹוס  ּדֵ מּות  ּדְ ֶאת 

ֵלאמֹר: ָנף  ּכָ ַעל  ָבָרּה  ּדְ ֶאת  ָרה  ּגְ ְוׁשִ ְלִצּדֹו  ָקְרָבה 
ָהַרְגַלִים,  ַקל  ָאִכיֶלס  ָך  ּבְ ר  ִמְתַעּמֵ ָאִחי,  "ָאֵכן, 

230
ַאֲחֶריָך. רֹוֵדף  ֶהֶרף  ִלי  ּבְ ְרָיה  ַהּקִ ְלחֹוַמת  ָסִביב 

ֶבר." ַהּגֶ ֶאת  ְוַנֲהדֹף  ֵחם  ִנּלָ ַנֲעמֹד,  ו  ַיְחּדָ קּום, 
ָבֶריָה:  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ַהּבֹוֶהֶקת  ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  ְוֶהְקטֹור 

ִלי ָקרֹוב  ָהִייָת  ִמיד  ִמּתָ ָקר,  ַהּיָ ָאִחי  יפֹוּבֹוס  "ּדֵ
ָהָאב, ִריָאמֹוס  ּוּפְ ָהֵאם  ה  ֶהָקּבֶ ֵני  ּבְ ָהַאִחים  ל  ִמּכָ

235
, ֵהַעְזּתָ ׁשֶ יָון  ּכֵ יָך  ֲאַהְבּתִ ֵאת  ׂשְ ֶיֶתר  ּבְ ה  ַעּתָ ַאְך 

ַהחֹוָמה  ִמן  ְעּתָ  ְוִהּגַ אֹוִתי,  ָרִאיָת  ׁשֶ ְלַאַחר 
ְבָצר." ּמִ ּבַ ַמֲחֶסה  ּתֹוְפִסים  ָאר  ְ ַהּשׁ עֹוד  ּבְ ַלֲעמֹד  י  ִעּמִ

ט, ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה  יָבה  ֵהׁשִ ָקר,"  ַהּיָ "ָאִחי 
ַיַחד ם  ּגַ נּו  ְוִאּמֵ ָאִבינּו  ָאֵכן,   , ְרּתָ ּבַ ּדִ "ֱאֶמת 

240
י  ּבִ ַמְפִציִרים  ְרעּו,  ּכָ ֵמֵרַעי  י  ּוְלִבְרּכֵ י  ְלִבְרּכַ
ַהּמֹוָרא.  ם  ַנְפׁשָ ּבְ ַרב  ּכֹה  ֶהם,  ִעּמָ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ
לֹוְמָך. ִלׁשְ ֲחָרָדה  ּבַ י  ִקְרּבִ ּבְ ר  ּבַ ִנׁשְ י  ִלּבִ ַאְך 

ַנְחסְֹך לֹא  ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ה  ַעּתָ ְוֵנֵצא  ָנקּום  ן  ּכֵ ַעל 
ָאִכיֶלס  ִאם  ֵנַדע  ְך  ּכָ ַרק  י  ּכִ ַיַען  ֲחִניתֹות,  ַהְלמּות  ּבְ

245
ָרב ַהּקְ ִמן  ִמים  ַהּדָ ַלל  ׁשְ ֶאת  א  ְוִיּשָׂ ִיְקטֹל  ֵנינּו  ׁשְ ֶאת 

ְדָך." ִמּיָ ֲחִנית  ּבַ ִיּפֹל  א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ַהּקַֹער,  ְסִפינֹות  ֶאל 
ָאִכיֶלס. ֶאל  אֹותֹו  ְוהֹוִליָכה  ֵעיָניו  ֶאת  ִאֲחָזה  ָאֶתָנה  ְך  ּכָ

ֶזה,  ֶאל  ֶזה  ְוָקְרבּו  ָצֲעדּו  ִני  ֵ ַהּשׁ ִלְקַראת  ָהֶאָחד 
ְוָאַמר: ַתח  ּפָ ִראׁשֹון  ַהּבֹוֶהֶקת  ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  ֶהְקטֹור 
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250
ְלֵעת קֶֹדם  ּכְ ֶניָך  ִמּפָ ָאנּוס  ֶלאּוס,  ּפֶ ן  ּבֶ עֹוד,  לֹא 

ֵמֵעז לֹא  דֹוָלה,  ַהּגְ ָהִעיר  ֶאת  ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ י  סֹוַבְבּתִ
רּוִחי עֹוָרה  ּנֵ ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ ְואּוָלם  ִלְקָראְתָך.  ָלֵצאת 

ָלמּות. אֹו  ְמָך  ּדָ ֶאת  יז  ְלַהּקִ ִלְקָראְתָך,  ֲאִני  ָנכֹון 
ָהַאְלָמֶות,  ֵני  ּבְ ֵעֵדינּו  ְוִיְהיּו  ַבע  ָ ִנּשׁ ה  ְוַעּתָ

255
ינּו. ַמֲעׂשֵ ַעל  יחּו  ּגִ ַיׁשְ ר  ֲאׁשֶ ֵהם  ָהֵאִלים  י  ּכִ ַיַען 

ְקרֹונֹוס ן  ּבֶ ִאם  ּגּוָפְתָך  ל  ֲאַחּלֵ לֹא  ֲאָבל  ה,  ַאּתָ ַאְכָזר 
ְמָך.  ּדָ ֶאת  ּפְֹך  ְוִלׁשְ ָרב  ּקְ ּבַ ַח  ְלַנּצֵ ָיִדי  ּבְ ן  ִיּתֵ

ֶלאּוס, ּפֶ ן  ּבֶ ָך,  ִמּמְ ֶאְפׁשֹט  ְזִהיר  ַהּמַ ְקָך  ִנׁשְ ֶאת  ַרק 
ָאִכיֶלס." מֹוִני,  ּכָ ְנַהג  יב,  ָאׁשִ ָלָאָכִאים  ְגְרָך  ּפִ ְוֶאת 

260
ָהַרְגַלִים. ַקל  ָאִכיֶלס  ָרָעה  ַעִין  ּבְ ּבֹו  יט  ִהּבִ

בּועֹות. ׁשְ ּבִ מִֹחי  ֶאת  ל  ַבְלּבֵ ּתְ ָנא  "ַאל  לֹו,  ָאַמר  "ֶהְקטֹור," 
ְלַאְרֵיה ָאָדם  ין  ּבֵ בּוָעה  ׁשְ ֵכן  ּתָ ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ
ֶבׂש, ְוַהּכֶ ֵאב  ַהּזְ ין  ּבֵ ִיְהֶיה  לֹא  ֶאָחד  ֵלב  ְוָלַעד 
ֲאַנְחנּו  ְך  ּכָ יֵניֶהם,  ּבֵ ְנָאה  ַהּשִׂ ּכֹן  ׁשְ ּתִ ָלֶנַצח  י  ּכִ

265
ְלֵביִני יְנָך  ּבֵ בּועֹות  ְ ַהּשׁ ן  ּכֵ ְוַעל  ִלים,  ַנׁשְ לֹא  ְלעֹוָלם 
ּוְבָדמֹו ָלמּות  ֵנינּו  ְ ִמּשׁ ֶאָחד  ַעל  ִיְהיּו.  ֵעֶרְך  ַחְסרֹות 

ָמִגּנֹו. ְכסּות  ּבִ ְלָחם  ַהּנִ ָהֵאל  ָאֶרס  ֶאת  ְלַהְרוֹות 
ק ּקֵ ְזּדַ ּתִ ָלֶהן  י  ּכִ בּוָרְתָך,  ּגְ ֲעִלילֹות  ֶאת  ְזכֹר  זֹאת  ַחת  ּתַ
אֹון. ַרב  רַֹמח  ִאיׁש  ִלְהיֹות  ֶזה  ְקָרב  ּבִ ְרצֹוְנָך  ּבִ ֵיׁש  ִאם 

270
יז ּקִ ּתַ ָאֶתָנה  ַלס  ּפָ י  ּכִ ֵלט,  ּמָ ּתִ לֹא  ׁשּוב  ַעם  ַהּפַ

ֵרַעי ַעל  ר  ַהּמַ ְיגֹוִני  ֶאת  ֲחִניִתי.  חֹד  ּבְ ְמָך  ּדָ ֶאת 
ר." ַכּפֵ ּתְ ָדְמָך  ּבְ ַהּיֹום   , ָקַטְלּתָ רַֹמח  ּבָ ר  ֲאׁשֶ
ָארְֹך, ֵצל  ִטיָלה  ַהּמְ ֲחִניתֹו  ְוֵהִניף  ָאַמר  ְך  ּכָ

ּמֹוֵעד ּבַ ָרַכן  ֵהִסיר,  לֹא  טֹו  ַמּבָ ֶאת  ׁשֶ ֶהְקטֹור  ַאְך 
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275
ָטָסה י  ּכִ ּבֹו,  ְגָעה  ּפָ לֹא  ָהָאָרד  ַוֲחִנית  ְרּכֹו,  ּבִ ַעל 

ֵמֵעיֵני ְסמּוָיה  ָאֶתָנה,  ַאְך  ָעָפר,  ּבֶ ִנְנֲעָצה  ֵמָעָליו, 
ְלָאִכיֶלס. אֹוָתּה  יָבה  ֵהׁשִ ים,  ָהַעּמִ רֹוֵעה  ֶהְקטֹור 

ֵלאמֹר: ר  ּבֵ ּדִ ֶהְקטֹור  ה  ַעּתָ ָהָרם  ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאל 
ֶזאּוס י  ּכִ ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאִכיֶלס  ַעם,  ַהּפַ "ֶהְחֵטאָת 

280
א  ּמָ ׁשֶ אֹו  יָת,  ּמִ ּדִ ׁשֶ ִפי  ּכְ ָיְדָך  ּבְ י  ַחּיַ ֶאת  ָמַסר  לֹא 

ְך ּוְלַהּלֵ ְלׁשֹוְנָך,  ֶחְלַקת  ּבְ ְלַאֵחז  ֵעיַני  ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ
ֶאְזּכֹר. לֹא  בּוָרִתי  ּגְ ֶאת  ׁשֶ ְמָנת  ַעל  י  ִלּבִ ַעל  ֵאיִמים 

ָהרַֹמח. ַלַהב  ֶאת  נּוִסי  ּבְ י  ַגּבִ ּבְ ְנַעץ  ּתִ לֹא  ׁשּוב 
ֵער ִמְסּתַ מּוְלָך  ֲאִני  עֹוד  ָהֵאִלים,  ֶעְזַרת  ּבְ ִאם,  י  ּכִ

285
ַהֲחִנית.  ָיִדי  ּבְ ְרֵאה  ה  ְוַעּתָ ב,  ַנּקֵ ּתְ ָחִזי  ֶאת 

י ּכִ ַיַען  ְרָך,  ְבׂשָ ּבִ ִלְנעֹץ  ּה  ּלָ ּכֻ ֶאת  ְואּוַכל  ן  ִיּתֵ ִמי 
ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ ַעל  ֵבד  ַהּכָ ָרבֹות  ַהּקְ א  ַמּשָׂ יּוַקל  מֹוְתָך  ּבְ

ִריָאמֹוס." ּפְ ִעיר  ַעל  ְרָענּות  ּפֻ מֹוִריד  מֹוָך  ּכָ ֵאין  ֲהֵרי  ׁשֶ
ָארְֹך,  ֵצל  ִטיָלה  ַהּמְ ֲחִניתֹו  ְוֵהִניף  ָאַמר  ְך  ּכָ

290
ָאִכיֶלס.  ל  ׁשֶ ָמִגּנֹו  ז  ֶמְרּכַ ּבְ ּוָפַגע  ֶהְחִטיא  לֹא 

ֲחָמתֹו, ָתה  ִנּצְ וֶהְקטֹור  ְלָאחֹור,  ר  ִנּתֵ ַהב  ַהּלַ ַאְך 
ַהּטֹוָבה. ֲחִניתֹו  דֹו  ִמּיָ ְוא  ָ ַלּשׁ ַאְך  ְלָכה  ֻהׁשְ י  ּכִ ַיַען 
ְלָאִחיו, ְוָקָרא  ָעַמד  ֶנֶפׁש  ּוַמר  ֵמיָלה  רַֹמח  ִלי  ּבְ

ָבן, ַהּלָ ֵגן  ַהּמָ ִאיׁש  ְלֵדיפֹוּבֹוס  ָזַעק  ָרם  קֹול  ּבְ

295
ְלִצּדֹו. ָהָיה  לֹא  ִאיׁש  ַאְך  ה.  ֲאֻרּכָ ֲחִנית  לֹו  ׁש  ּוִבּקֵ
ָ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 
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300
ִ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 

305
ְלעֹוָלם." ֵכר  ִיּזָ ִמי  ּוׁשְ ֲאחֹוֵלל,  ּוְנצּורֹות  דֹולֹות  ּגְ
מֶֹתן, ַעל  לֹו  לּוָיה  ַהּתְ ַחְרּבֹו  ֶאת  ַלף  ְוׁשָ ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ָמְתָניו,  ֶאת  ס  ּנֵ ׁשִ ּוְגדֹוָלה,  ֵבָדה  ּכְ ָהְיָתה,  ַלַהב  ת  ַחּדַ
ַעל  ִמּמַ ר  ׁשֶ ּנֶ ּכַ ְוָכמֹוהּו  ֵער,  ִהְסּתַ ּוְלָפִנים  ֵהִניף 

ַחת, ּתַ ּמִ ׁשֶ יׁשֹור  ַהּמִ ֵדה  ׂשְ ַעל  ֶהָעִבים  ַכת  ֵמֶחׁשְ ָהָעט 

310
ַחד. ִמּפַ רֹוֶעֶדת  ַאְרֶנֶבת  אֹו  ִלְלּכֹד  ה  ׂשֶ ְטָפָריו  ּבִ

ָאִכיֶלס ַאְך  ְלָפִנים,  ה  ַהַחּדָ ַחְרּבֹו  ֵמִניף  ֶהְקטֹור  ְך  ּכָ
ַמְחִזיק ְיִריבֹו,  ַקף  ּתָ ֶרַצח  ֲחַמת  ֵלא  ַהּמָ ִלּבֹו  ּבְ

ּגּופֹו,  ֶאת  ה  ַהְמַכּסֶ ַהְמפָֹאר  יר,  ּבִ ַהּכַ ָמִגּנֹו  ֶאת 
טֹוָטפֹות, ע  ַאְרּבַ ת  ּבַ ַהּבֹוֶהֶקת  תֹו  ַקְסּדָ ּוְלרֹאׁשֹו 

315
ה, ּדָ ַהּצִ רֹאׁש  ְמנֹוד  ּבִ ָנעֹות  תֹוָכן  ּבְ ָהב  ַהּזָ ּוְגִדיֵלי 

ַמְעָלה. ִמּלְ ה  ְסּדָ ַהּקַ ֶאת  ר  ִעּטֵ ֶהַפְיְסטֹוס  ֶהן  ּבָ
ָ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

320
ָהֱאלִֹהי. ֶהְקטֹור  ֶאת  ַלֲהרֹג  ׁש  ּקֵ ּבִ ּה  ּבָ יִמינֹו,  ּבִ

ִלְפּגַֹע. ּבֹו  ָמקֹום  ּבֹוֵחר  ִמְתּבֹוֵנן,  ב  ּגָ ׂשְ ַהּנִ גּופֹו  ּבְ
ָהָאָרד ְריֹון  ׁשִ ּבְ ִליל  ּכָ ה  ְמֻכּסֶ ּגּופֹו  עֹור  ְוָהָיה 

ֶ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 
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325
ָאִכיֶלס ם  ׁשָ ָמה,  ׁשָ ַהּנְ מֹות  הּוא  ְוֶנְחָרץ  ָמִהיר  ּבֹו  ָמקֹום 

ַזֲעמֹו,  ֲחַמת  ּבַ ָנַעץ  ֲחִניתֹו  ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ
ָהרַֹמח.  חֹד  ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ ב  ִנּקֵ אר  ּוָ ּצַ ּבַ ָהַרְך  ַהֵחֶלק  ֶאת 

ן ּכֵ ְוַעל  יָמה,  ׁשִ ַהּנְ ְקֵנה  ּבִ ָהָאָרד  ַגע  ּפָ לֹא  ְואּוָלם 
ִמיַע. ְלַהׁשְ ָבָריו  ּדְ ֶאת  ֲעַדִין  ֶהְקטֹור  ָהָיה  ָיכֹול 

330
ֵמָעָליו ָעַמד  ָהֱאלִֹהי  ְוָאִכיֶלס  ָצַנח,  ַאְרָצה 

אי ַוּדַ ֶהְקטֹור,  יָת,  ּמִ ּדִ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ מֹותֹו  "ִעם  ל:  ִמְתַהּלֵ
ַהְרֵחק ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ּבִ אֹוִתי  י  ּכִ ּכֹן,  ׁשְ ּתִ ֶבַטח  ּלָ ׁשֶ

הּוא ֲאִני  מֹוְתָך,  ּכְ ׁשֶ ׁשֹוֶטה  ַאְך,  ָך.  ְעּתְ ּדַ ַעל  ֶהֱעֵליָת  לֹא 
מֹוִנים. ֶרת  ֲעׂשֶ ּנּו  ִמּמֶ ְוָחָזק  מֹו  ּדָ ֶאת  ַהּנֹוֵקם 

335
ְוַעִיט,  ְלֶכֶלב  ַמֲאָכל  ְרָך  ׂשָ ּבְ י,  ְרּתִ ִהּתַ יָך  ְרּכֶ ּבִ

ָהָאָכִאים." יֵדי  ּבִ ֵבר  ִיּקָ ְטרֹוְקלֹוס  ּוּפַ ִנְקֶלה,  ֶטֶרף  ַאְך 
ַהּבֹוֶהֶקת: ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  ֶהְקטֹור  לֹו  יב  ֵהׁשִ ּגֹוֵוַע 

ּוְבהֹוֶריָך,  יָך  ִבְרּכֶ ּבְ ן,  ִמְתַחּנֵ ֲאִני  יָך  ַחּיֶ "ּבְ
ָהָאָכִאים. ְסִפינֹות  ּבִ ָלִבים  ַלּכְ ִרי  ׂשָ ּבְ ֶאת  ן  ּתֵ ּתִ ַאל 

340
ָהב,  ְוַהּזָ ת  חֹׁשֶ ַהּנְ ַפע  ׁשֶ ֶאת  ָיֶדיָך  ּבְ ֱאסֹף 

ְוָאִבי.  ִביָרה  ַהּגְ י  ִאּמִ ַיֲעִניקּו  ָך  ּלְ ׁשֶ ת  ּתָ ַהּמַ
ָהִעיָרה ַלֲהִביֵאִני  רֹוָיאִנים  ַלּטְ אֹוִתי  ְמסֹר  ַאְך 

מֹוֵקד." ַעל  ּגּוָפִתי  ֶאת  ְטרֹוָיה  ְנׁשֹות  ַיֲעלּו  ם  ְוׁשָ
ָרָעה: ַעִין  ּבֹו  ָנַתן  ָהַרְגַלִים  ַקל  ָאִכיֶלס  ַאְך 

345
הֹוַרי. אֹו  י  ִבְרּכַ ּבְ ה,  ְלּבָ ּכַ ן  ּבֶ ָפַני,  ּבְ ן  ְתַחּנֵ ּתִ "ַאל 

ִלְגָזִרים, ר  ֲאַבּתֵ ְרָך  ׂשָ ּבְ ֶאת  ַזֲעִמי  ּוַבֲחַמת  ן  ִיּתֵ ִמי 
מּוְלָך  ּגְ ֶאת  יב  ְלָהׁשִ ְמָנת  ַעל  ָנא  אֹותֹו  ְוֶאְבַלע 

ִיְמַנע  לֹא  ָלִבים  ִמּכְ ִאיׁש  ן  ּכֵ ַעל   . עֹוַלְלּתָ ִלי  ר  ֲאׁשֶ ַעל 
רֹות ַעׂשְ י  ּתֵ ׁשְ אֹו  ֶרת  ֲעׂשֶ ַוֲאִפּלּו  ָך  רֹאׁשְ ֶאת  ִלְטרֹף 
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350
ְלהֹוִסיף. ָעָליו  עֹוד  ְוֻיְבַטח  ִיְהֶיה  ַהּכֶֹפר  מֹוִנים 
יַע ַמּצִ ְרָדנֹוס  ּדַ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִריָאמֹוס  ּפְ ָהָיה  ֲאִפּלּו 

ֵמַרְחָמּה  ָך,  ִאּמְ ִאם  ְוַאף  ָזָהב,  ּבְ ְגְרָך  ּפִ ַקל  ִמׁשְ ֶאת 
ֲאַזי ם  ּגַ מֹוְתָך,  ֶעֶרׂש  ַעל  ִקיָנָתּה  ָאה  ָנׂשְ ָיָצאָת, 
ַמִים."  ָ ַהּשׁ ְלעֹוף  ְוֶטֶרף  ִלְכָלִבים  ְהֶיה  ּתִ ַמֲאָכל 

355
ַהּבֹוֶהֶקת: ה  ְסּדָ ַהּקַ ִאיׁש  ֶהְקטֹור  לֹו  יב  ֵהׁשִ ּגֹוֵוַע 

ר  ְלַדּבֵ אּוַכל  ּלֹא  ׁשֶ ְויֹוֵדַע  ָך  ּבְ יט  ַמּבִ "ֲאִני 
ָאִכיֶלס. ָחְזָך,  ּבְ ּפֹוֵעם  ֶאֶבן  ֵלב  י  ּכִ ָך,  ִלּבְ ַעל 

ָהֵאִלים,  ִנְקַמת  ֶאת  ְיעֹוֵרר  מֹוִתי  י  ּכִ ֵמר,  ָ ִהּשׁ אּוָלם 
ִריס  ּוּפָ ָאּפֹולֹו  ְסָקאָיה  ַער  ׁשַ ּבְ ּבֹו  ּיֹום  ּבַ ֶזה  ִיְהֶיה 

360
ה." ַאּתָ ַחִיל  ּוֶבן  ּבֹור  ּגִ ׁשֶ ֲהַגם  ְמָך  ּדָ ֶאת  כּו  ּפְ ִיׁשְ
ֵעיָניו. ֶאת  ֵהִליט  ַלּכֹל  ֵקץ  ם  ַהּשָׂ ֶות  ְוַהּמָ ר  ּבֵ ּדִ

ְועֹז, ת  נֹוֶטׁשֶ ְנעּוִרים  ּגֹוָרָלּה,  ה  ְמַבּכָ ְוַנְפׁשֹו 
ּכֹן. ִלׁשְ ָהֶדס  ּבְ ּוָבָאה  ֵאיָבָריו  ָעְזָבה  חֹוִרין  ת  ּבַ

ן: ּנַ ר־ַהּמִ ּבַ ֶאל  ר  ּבֵ ּדִ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאִכיֶלס  ַאְך 

365
ָמִתי, ִנׁשְ אֹוִציא  ֵעת  בֹוא  ּבְ ַוֲאִני  ַחי,  ְלָכל  בֹק  ׁשְ ה  "ַאּתָ

ָהַאְלָמֶות." ּוְבֵני  ֶזאּוס  ַיְחְרצּו  יִני  ּדִ ּבֹו  ּיֹום  ּבַ
ָהָאָרד,  ֲחִנית  ֶאת  ץ  ִחּלֵ ַהּגּוָפה  ּוִמן  ָאַמר  ְך  ּכָ

ם ַהְמַדּמֵ ֶהָחָלל  ְתֵפי  ִמּכִ ט  ּוָפׁשַ ד,  ּצַ ּבַ יַח  ִהּנִ
קֹום, ַלּמָ ַרְגֵליֶהם  אּו  ָנׂשְ ָהָאָכִאים  ּוְבֵני  קֹו,  ִנׁשְ ֶאת 

370
ֳארֹו, ּתָ ּוִביִפי  ֶהָהרּוג  קֹוַמת  ּבְ ֵעיֵניֶהם  ים  לֹוְטׁשִ

ת. ַהּמֵ ֶאת  ְדקֹר  ִמּלִ ָידֹו  ֶאת  ָמַנע  לֹא  ֵמֶהם  ְוִאיׁש 
ֵרֵעהּו: ל  ׁשֶ ָפָניו  ּבְ ִאיׁש  יִטים  ַמּבִ ֶזה  ֶאל  ֶזה  רּו  ּבְ ּדִ ְוָכְך 
ְלֵעת הּוא  ָהָיה  ֶזה  ּכָ לֹא  רֹו,  ׂשָ ּבְ הּוא  ַרְך  ָמה  יטּו,  "ַהּבִ

אֹוֶכֶלת." ֵאׁש  ֲאבּוַקת  ּוְבָידֹו  ט  ׁשַ ּפָ ְסִפינֹוֵתינּו  ַעל 
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375
ּגּופֹו. רַֹמח  ּבְ ְודֹוְקִרים  ִביב  ִמּסָ עֹוְמִדים  רּו,  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

ָהֵאִלים, מּות  ּדְ ן  ּבֶ יט  ִהְפׁשִ ֶהְקטֹור  ֶאת  ׁשֶ יָון  ּכֵ ה,  ַעּתָ
ָבָריו: ּדְ ָנַפִים  ּכְ ַעל  ר  ּגֵ ׁשִ ָהָאָכִאים  ְוֶאל  ָאִכיֶלס  ָקם 

ָיסֹות, ַהּגְ יֵאי  ּוַמְצּבִ ָהַאְרִגיִבים  ַאּלּוֵפי  "ֵמֵרַעי, 
ִלְקטֹל, ֶהְקטֹור  ֶאת  ָהֵאִלים  ָיִדי  ּבְ ְתנּו  ּנָ ׁשֶ יָון  ּכֵ

380
ַיַחד. ם  ּגַ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  אֹוָתנּו  ר  ּסֵ ּיִ ׁשֶ ִמי 

ֵקנּו,  ִנׁשְ ּבְ ָלקּום  ִאיְליֹון  ַעל  ָהֵעת  יָעה  ִהּגִ ה  ִהּנֵ
רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ם  ִלּבָ ּבְ רֹוְקִמים  ָמה  ֵנַדע  ְלַמַען  זֹאת 

ָנַפל,  ֶהְקטֹור  ׁשֶ ה  ַעּתָ ָאה,  ַהּגֵ ִעיָרם  ֶאת  ִיְנְטׁשּו  ִאם 
ַהּכֹל.  ַאף  ַעל  ּה  ּבָ ֵאר  ָ ְלִהּשׁ ֶחְפָצם  ּבְ ֵיׁש  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

385
ה?  ֵאּלֶ מֹו  ּכְ ׁשֶ ִעְנָיִנים  ּבְ ְלָבִבי  ּתֹוֶהה  ּוַמּדּוַע 

ד, ֻהְסּפַ לֹא  ר,  ִנְקּבַ לֹא  ִפינֹות,  ַהּסְ ְלַצד  מּוָטל  ֵמת  י  ּכִ ַיַען 
י ּבִ ִמּלִ ֶאְמֶחה  לֹא  ְלעֹוָלם  ִזְכרֹו  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ
ַרְגַלי.  אָנה  ּשֶׂ ּתִ ּגּוִפי  ֶאת  עֹוד  ְוָכל  ָאנִֹכי  ַחי  עֹוד  ל  ּכָ

ת, ַהּמֵ ׁשֹוֵכַח  ת  ַהּמֵ ֶאת  ַחת  ִמּתַ ָהֶדס  ּבְ ׁשֶ ַוֲהַגם 

390
ָקר.  ַהּיָ ֵרִעי  ֶאת  ח  ּכַ ֶאׁשְ לֹא  ִתים  ַהּמֵ ֵבית  ּבְ ֲאִפּלּו 
ָפֵתינּו  ׂשְ ַעל  חֹון  ִנּצָ יר  ׁשִ ּבְ ָאָכִאים,  ֵני  ּבְ ה,  ַעּתָ ַאְך 
נּו. ִעּמָ ֶגר  ַהּפֶ ֶאת  ִנּטֹל  ָנׁשּוב,  ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל 

ֶהְקטֹור, ֶאת  ָהַרְגנּו  ׁשֶ ַעל  ה  ִהּלָ ּתְ רֹב  ּבְ ָזִכינּו  י  ּכִ
ַאְלָמֶות." ן  ּבֶ ֵאל  הּוא  ָהָיה  מֹו  ּכְ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ַעל  ֲעָרץ  ַהּנַ

395
ה ַמֲעׂשֶ ה  ָעׂשָ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ּוְבֶהְקטֹור  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
חִֹרים  ֵני  ׁשְ ֵמָאחֹור  ַרְגָליו  ִגיֵדי  ּבְ ב  ִנּקֵ ֵעת  ץ,  ּקָ ְמׁשֻ

ָקר, ּבָ עֹור  ְרצּועֹות  תֹוָכם  ּבְ ִחיל  ְוִהׁשְ ְלָעֵקב,  ַקְרסֹל  ין  ּבֵ
ֶגר. ַהּפֶ רֹאׁש  ָעָפר  ּבֶ ִלְגרֹר  ִרְכּבֹו,  ֶאל  אֹוָתן  ר  ְוָקׁשַ

ְזִהיר, ַהּמַ ְריֹון  ִ ַהּשׁ ֶאת  ּבֹו  ָנַתן  ָהֶרֶכב,  ֶאל  ק  ִזּנֵ
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על  עיטור  משמאלו.  מתבוננת  אתנה  פלס  למרכבתו.  הקטור  את  קושר  אכילס 
ארבעה  משום־מה  רתם  )האמן  לספירה  השנייה  המאה  אפוליה,  חרס.  קדירת 

אכילס(. של  למרכבתו  סוסים 

400
ֲעטּו. ׁשָ ָנף  ּכָ ַעל  מֹו  ּכְ ַנִים  ְ ְוַהּשׁ סּוָסיו,  ּבְ ִהְצִליף 
חֹר ָ ַהּשׁ ָערֹו  ּוׂשְ ֶהְקטֹור,  ּגּוַפת  ַעל  ר  ּמֵ ִהּתַ ָאָבק 

ׁש ּלֵ ִהְתּפַ ִעּתֹו,  ּבְ ָיֶפה  ּכֹה  ְוָהרֹאׁש,  ִנְסַרח,  ַאְרָצה 
ְלאֹוְיָביו, ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָמַסר  ַעם  ַהּפַ ֶזאּוס  י  ּכִ ָאָבק  ּבְ

ַאְרָעא. ּדְ ַעְפָרא  ּכְ ימֹו  ְלׂשִ ֲאבֹוָתיו  ְמכֹוַרת  ּבִ ּפֹה 

405
ִאּמֹו  ה  ֶהָקּבֶ ָאָבק,  ּבְ ְגָרר  ַהּנִ ָנּה  ּבְ רֹאׁש  ְלַמְרֵאה 

ַהּבֹוֵהק ְצִעיָפּה  ֶאת  ִליָכה  ְוִהׁשְ ָעָרּה  ׂשְ ָמְרָטה 
ָהאֹוֵהב  ְוָאִביו  ֶבִכי.  ּבְ ְמָמֶרֶרת  ּה,  ֵמרֹאׁשָ

ָהָעם. ל  ּכָ ִעּמֹו  ְוַיַחד  ֻאְמֶלֶלת,  ְגִניָחה  ּבִ ַרץ  ּפָ
ְרָיה.  ַהּקִ חּוצֹות  ּבְ ַמע  ִנׁשְ ְמרּוִרים  ּתַ ּוְבִכי  ְנִהי  קֹול 
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410
ָחְרָבה ֶרת  ַהּקֶ לּו  מֹו  ּכְ ָבר  ַהּדָ ָהָיה  ַעִין  ְלַמְרִאית 
ָעָפר. ַעד  ְוָכָלה  ֵרָפה  ַהּשְׂ ַלֲהבֹות  ּבְ עֹוָלה  ְוָהִעיר 
ִלְמנַֹע ִהְצִליחּו  י  קֹׁשִ ּבְ ַאְך  רּוחֹו  קֶֹצר  ּבְ ב  ַהּשָׂ ִמן 

ְפֵניֶהם, ּבִ ן  ִמְתַחּנֵ ְוֶזה  ְרָדנֹוס.  ּדַ ַער  ׁשַ ּבְ ְפרֹץ  ִמּלִ
ם, ּלָ ִמּכֻ ׁש  ּוְמַבּקֵ ׁש  ּלֵ ִמְתּפַ ַרְגֵליֶהם  ֲעַפר  ּבַ

415
ַהּטֹוִבים,  ֵרַעי  ם,  ִמּכֶ א  "ָאּנָ מֹו:  ׁשְ ּבִ ִאיׁש  ְלָכל  ּפֹוֶנה 

י  ְלַנְפׁשִ ִלי  יחּו  ַהּנִ ִלי,  ֲחֵרִדים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ ֲהַגם 
ָהָאָכִאים.  ְסִפינֹות  ֶאל  ָהִעיר  ִמן  י  ְרּכִ ּדַ ֶאת  ַלֲעׂשֹות 

ִתְקָוה ּבְ ְלַהְפִציר,  ָעַלי  ָהַאְכָזר  ּלֹוֵחם  ּבַ ם  ׁשָ י  ּכִ
ְוָיחּוס.  ָעַלי  ְיַרֵחם  ד,  ְלַכּבֵ יָבִתי  ׂשֵ ּיֹוִאיל  ׁשֶ

420
ִמים, ּיָ ּבַ א  ּבָ ֶבר  ּגֶ הּוא  ַאף  ְוָאִביו  ָאנִֹכי,  ָזֵקן  י  ּכִ
ֲאסֹוֵננּו. ִלְהיֹות  אֹותֹו  ל  ְוִגּדֵ הֹוִליד  ׁשֶ ֶלאּוס,  ּפֶ

ָאִכיֶלס. ּכְ דֹוָלה  ּגְ ְרָענּות  ּפֻ נּו  רֹאׁשֵ ַעל  הֹוִריד  לֹא  ִאיׁש 
ם ּלָ ּכֻ ַעל  ָקַטל,  ֶחֶרב  ְלִפי  ֲעלּוֵמיֶהם  ּבַ ַני  ּבָ ֶאת 

ְואּוָלם ֲאקֹוֵנן  ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ְוכֹוֵאב,  ְלָבִבי  ָאֵבל 

425
אֹוָלה ׁשְ יֹוִריֵדִני  ר  ֲאׁשֶ ֶזה  הּוא  ֶהְקטֹור  ַעל  ֶבל  ַהּסֵ

ָמתֹו,  ִנׁשְ הֹוִציא  ָיַדי  ּבְ ַאְך  לּו  ָהֶדס.  ּבְ ְלָמֶות  ַהּצַ ֶאל 
ן, ַהּבֵ ֶאת  ְלָדה  ּיָ ׁשֶ ְוִאּמֹו  ָהֻאְמָלל  ֲאִני  ָיכְֹלנּו,  ְך  ּכָ

ְלקֹוֵנן." ָעָליו  ׂשַֹבע  ְוַעד  ְמרּוִרים  ּתַ ְבִכי  ּבִ ִלְרוֹות 
ְמָעה. ּדִ ילּו  ִהּזִ ָהִעיר  ֵני  ּבְ ְוִעּמֹו  ְמקֹוֵנן  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

430
ָהמֹון ּבֶ ִקיָנָתּה  ָאה  ָנׂשְ ה  ֶהָקּבֶ ְטרֹוָיה  ְנׁשֹות  ּוֵבין 

י, ַחּיַ ַעל  ה  ֵמַעּתָ ְהֶיה  ּיִ ַמה  מֹוִתי,  ּכְ ׁשֶ ֻאְמָלָלה  י,  "ַיְלּדִ
ּיֹום ּבַ ָהִייָת  ׁשֶ ה  ַאּתָ מֹוְתָך,  ּבְ ִסְבִלי  ֶאת  א  ֶאּשָׂ ֵאיְך 
רֹוָיאִנים ַהּטְ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ָהִעיר,  ל  ׁשֶ ָתּה  ִהּלָ ּתְ ְיָלה  ּוַבּלַ

ַנֲעָרץ ְרָיה.  ַהּקִ ת  ְרּכַ ּבִ ִאיְליֹון,  ל  ׁשֶ ּוְבנֹוֶתיָה 
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435
ְוָהָרם. ב  ּגָ ׂשְ ַהּנִ ְכבֹוָדם  ּכִ ַאְלָמֶות,  ֶבן  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ַעל 

ֶות." ַהּמָ ָעֶליָך  ְוָסַגר  ָנַפְלּתָ  מֹוְיָרה  ַיד  ּבְ ה  ַעּתָ
ָבר ַהּדָ נֹוַדע  ֶטֶרם  ַאְך  ָזֲעָקה,  ָהֵאם  ּדֹוַמַעת  ְך  ּכָ
ִביא ּיָ ׁשֶ ר  ְלּדָ ַהּבַ ִנְמָצא  לֹא  י  ּכִ ֶהְקטֹור,  ת  ְלֵאׁשֶ
ַלחֹוָמה. ִמחּוץ  ת  ַהּמֵ ַעל  ַהּבַ ֶמֶסר  ֶאת  ָפֶניָה  ּבְ

440
ְוָהָרם, א  ּשָׂ ַהּנִ ֵביָתּה  ּבְ ָאְרָגה,  ֲחָדֶריָה  ּבַ זֹו 

ֶנֱעֶטֶרת. לֹות  ִנְפּתָ צּורֹות  ּבְ ּדֶֹפן,  פּוַלת  ּכְ ִני  ׁשָ ִליַמת  ּגְ
ֲעֵליֶהן ָתה  ִצּוְ ָקְרָאה,  ָער  ַהּשֵׂ ְיפֹות  ַאְמהֹוֶתיָה  ֶאל 

ם,  ְלַחּמֵ ּה  ּבָ ּוַמִים  ָהֵאׁש  ַעל  ְקָעָרה  ּפֹת  ִלׁשְ
ָרב. ַהּקְ ִמן  ַהּלֹוֵחם  ׁשּוב  ּבְ ּה,  ִאיׁשָ ְלֶהְקטֹור  ט  ַאְמּבָ

445
ט,  ֵמַאְמּבָ ֲעָלּה  ּבַ ָרחֹוק  ָמה  ָהֻאְמֶלֶלת  ֲעָרה  ׁשִ לֹא 
ָאֶתָנה.  ַלס  ּפָ אֹותֹו  ָקְטָלה  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ ְוִכי 
ְבָצר, ַהּמִ רֹום  ִמּמְ ְנִהי  קֹול  ָעָלה  ָאְזֶניָה  ּבְ ֵעת  ַאְך 

ָלָאֶרץ. ֶדיָה  ִמּיָ ַמט  ִנׁשְ ְוַהּנּול  ּגּוָפּה  ְחֵרר  ִנְסּתַ
ָער, ַהּשֵׂ ְיפֹות  ָפחֹות  ְ ַלּשׁ ָזֲעָקה  ד!"  ִמּיָ ה  ֵהּנָ "ּבֹואּו 

450
ָרה. ּקָ ַמה  ִלְראֹות  י  ִעּמִ ֵלְכָנה  ּתֵ יֵניֶכן  ִמּבֵ ִים  ּתַ "ׁשְ

י.  ַמְעּתִ ׁשָ י  ּכִ ּדֹוֶמה  את  ּשֵׂ ַהּנִ ֲעִלי  ּבַ ֵאם  ל  ׁשֶ קֹוָלּה  ֶאת 
ָקְפאּו. ַחד  ִמּפַ י  ּוִבְרּכַ ְיֵבׁשֹות  ָפַתי  ׂשְ הֹוֵלם,  י  ִלּבִ

ֶלְך? ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ ָניו  ּבָ ַעל  ְרָענּות  ּפֻ ָיְרָדה  ַהֻאְמָנם 
זֹאת ְוִעם  ְלָאְזַני,  ׂשֹוָרה  ַהּבְ בֹוא  ּתָ לֹא  ְוָלַעד  ן  ִיּתֵ ִמי 

455
ָהֵאִלים מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאִכיֶלס  ָקַטל  ן  ּפֶ ֲאִני  ֲחֵרָדה 

ָהִעיר, ִמן  ַהְרֵחק  יׁשֹור,  ּמִ ּבַ ַחת,  ִלְבִלי  ֶהָעׂשּוי  ֶהְקטֹור  ֶאת 
ְוַזַעם  ֶנֶפׁש  ֵחרּוף  אֹוָתם  ֵקץ.  ם  ׂשָ ָלַרַהב  ּוְבָכְך 

– ֵבד  ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ כּו  ִסּבְ ֶהְקטֹור  ֶאת  ִמיד  ּתָ ׁשֶ
אֶֹמץ." ּבְ לֹו  ֶוה  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִמי  ְוֵאין  ִיּסֹוג  לֹא  ְלעֹוָלם 
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460
יָתּה, ִמּבֵ ְרָצה  ּפָ ֶנֶפׁש  ֵטרּוף  ְוַכֲאחּוַזת  ָרה  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ
ַיַחד.  ּה  ִעּמָ ָפחֹות  ְ ַהּשׁ י  ּתֵ ּוׁשְ הֹוֵלם  ַפַחד  ּבְ ּה  ִלּבָ

ֶהָהמֹון, ִנְקַהל  ּבֹו  קֹום  ַהּמָ צּוָדה,  ַהּמְ ְמרֹום  ֶאל  בֹוָאן  ּבְ
ָרֲאָתה ַהחֹוָמה  ּוִמן  יָטה,  ִהּבִ ֶכת,  ִמּלֶ ָעְצָרה 

ֶרֶגל  י  ַקּלֵ סּוִסים  ָהִעיר,  מּול  ָאָבק  ּבְ ׁש  ּלֵ ִמְתּפַ אֹותֹו 

465
ָהָאָכִאים. ְסִפינֹות  ֶאל  טּוׁש  ַהּנָ ּגּופֹו  ֶאת  ּגֹוְרִרים 

ַאְנְדרֹוָמֶכה, ל  ׁשֶ ֵעיֶניָה  ֶאת  ָעָנן  ּבֶ ה  ּסָ ּכִ ַלְיָלה  אֶֹפל 
ֶפת,  ִמְתַעּלֶ ְלָאחֹור  ָצְנָחה  ָמָתּה  ִנׁשְ ְרָחה  ּפָ לּו  ּוְכמֹו 

ּה, רֹאׁשָ ל  ׁשֶ ָהֲעָדִיים  ֶאת  ַהְרֵחק  ה  ּנָ ִמּמֶ ִליָכה  ַמׁשְ
ֶזה, ּבָ ֶזה  ָהֲארּוִגים  ָהֲעֶטֶרת  ְוֶאת  ִביס  ְ ַהּשׁ ֶאת 

את  ורואה  לאחור  מביט  אכילס   – לרגליו  שרועה  גופתו   – הקטור  את  שקטל  לאחר 
לסימן  ידו  את  מרים  ופריאמוס  ראשה  שֹער  את  מורטת  ֶהקבה  ֶהקבה.  ואת  פריאמוס 

לפנה”ס. השישית  המאה  ראשית  מאטיקה.  כד  איור  אבל.  של 
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470
ּיֹום ּבַ ָהב,  ַהּזָ ֵאַלת  ַאְפרֹוִדיֶטה  י  ׁשַ ֶזר,  ַהּנֵ ֶאת 

ֶאְטיֹון ית  ִמּבֵ ְוֶזה  ָאה,  ִנּשְׂ קֹוָבעֹו,  ּבֹוֵהק  ְלֶהְקטֹור,  ּבֹו 
ְוָעצּום.  ַרב  מַֹהר  מּוָרָתּה  ּתְ ם  ּלֵ ְוׁשִ אֹוָתּה  ָנַטל 

ּה, ְלִצּדָ ִנְקֲהלּו  ַאֶחיָה  ּוְנׁשֹות  ֲעָלּה  ּבַ ַאְחיֹות 
אּוָלם ֶות.  ַהּמָ ַסף  ַעל  ׁשֶ ָהֻאְמֶלֶלת  ה  ָ ִאּשׁ ּבָ ּתֹוְמכֹות 

475
ִלְנׁשֹם, ָפֶתיָה  ׂשְ ְוָחְזרּו  ּה  ַנְפׁשָ יָבה  ֵהׁשִ ׁשֶ יָון  ּכֵ

רֹוָיאִנים: ַהּטְ ְנׁשֹות  ין  ּבֵ ד  ּוִמְסּפֵ ְנִהי  ּבִ קֹוָלּה  ֵהִריָמה 
ַוֲאִני ה  ַאּתָ נֹוַלְדנּו,  ֵנינּו  ׁשְ י  ּכִ ָעֶליָך,  ֶהְקטֹור,  ִלי,  "ַצר 
ְטרֹוָיה, ּבִ ִריָאמֹוס  ּפְ ְלֵבית  ה  ַאּתָ ַהּגֹוָרל.  ֵזַרת  ּגְ ְלאֹוָתּה 

ַהְמיָֹער, ָלקֹוס  ּפְ ַהר  לֹות  ְלַמְרּגְ י  ֶתּבָ ּבְ ַוֲאִני 

480
ֶאת ָהֻאְמָלל  ָהִאיׁש   – אֹוִתי  ל  ּדֵ ּגִ ׁשֶ הּוא  ֶאְטיֹון,  ֵבית  ּבְ
ָלל. ּכְ אֹוִתי  מֹוִליד  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ָעִדיף   – ָהֻאְמֶלֶלת  ּתֹו  ּבִ

ְמִניֵחִני ֵרד,  ּתֵ ָהֶדס  ל  ׁשֶ ְלָמֶות  ַהּצַ ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאל  ה  ַעּתָ
ֵבד, ַהּכָ ֶאְבִלי  ּבְ ֶרת  ִמְתַיּסֶ ְלַבד,  ָהָאֶרץ  ַעל  אן  ּכָ

ֵחיִקי. ּבְ עֹוָלל  ֲעַדִין  ּוְבֵננּו  ֵביְתָך  ּבְ ַאְלָמָנה 

485
עֹוד ָעָליו  ָיֵגן  לֹא  ָאִביו  ׁשֶ ַהּגֹוָרל,  ה  ֻמּכֵ ֵננּו  ּבְ

ֶהְקטֹור. ה  ַאּתָ ֵמת  י  ּכִ ַיַען  ָיֵגן,  לֹא  ָאִביו  ַעל  ְוהּוא 
ָאָכִאים, ּבָ ְלָחָמה  ַהּמִ ֵאיֵמי  ֶאת  רֹד  ִיׂשְ ַוֲאִפּלּו 

עֹוד. ְולֹא  ְמָפֵרְך  ָעָמל  ַאְך  ְלָעֶדיָך  ּבִ ָיָמיו  ִיְהיּו 
ָדיו,  ִמּיָ ִיְגְזלּו  ֲאֵחִרים  ַאְרֵצנּו  ּבְ ַנֲחלֹוָתיו  ֶאת 

490
ִעּמֹו.  ְלִהְתרֹוֵעַע  ֵרִעים  ֵמָעָליו  ַיְרִחיק  כֹול  ְ ְוַהּשׁ

זֹוֶלֶגת, ִחי  ַהּלֶ ַעל  ְמָעתֹו  ּדִ רֹאׁשֹו,  ֶאת  ין  ַמְרּכִ ָנבֹוְך, 
ֵמֵרָעיו.  הֹוֵרי  ין  ּבֵ ְך  ְמַהּלֵ ּכֹל,  ֲחַסר  ם  ּתָ ֶיֶלד  ְוהּוא 
ְיַטְלֵטל. ִליָמתֹו  ּגְ ֶזה  ְוֶאת  ִיְמׁשְֹך,  ּתֶֹנת  ּכֻ ּבַ ֶזה  ֶאת 

ְלִפיו, ַעת  ֻקּבַ יׁש  ְוַיּגִ ְיַרֵחם  ָעָליו  ׁשֶ ִמי  ֵיׁש 
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495
ְלַהְרוֹות.  ִצְמאֹונֹו  י  ּדַ לֹא  ְלַהְרִטיב,  ָפָתיו  ׂשְ ֶאת  י  ּדַ

ַהֶחֶדר,  ִמן  אֹותֹו  ְיָגֵרׁש  ים  ַחּיִ ּבַ הֹוָריו  ׁשֶ ְוֶאָחד 
ֶלד: ּיֶ ּבַ ָיִטיַח  ְוֶעְלּבֹון  ּבֹו  ַיֲהלֹם  ֶאְגרֹוָפיו  ּבְ

ֲאַזי נּו.'  ִאּתָ סֹוֵעד  לֹא  ָאִביָך  י  ּכִ אן  ִמּכָ ק  ּלֵ 'ִהְסּתַ
ָהֻאְמֶלֶלת. ַאְלְמָנְתָך  ִאּמֹו,  ֶאל  ֵיֵלְך  ּדֹוֵמַע, 

500
ָאַכל לֹא  ָאִביו  י  ְרּכֵ ּבִ ַעל  ּכֹה  ַעד  ׁשֶ ְנָך,  ּבִ ַאְסְטָיַנְקס 
ֶמת, ְמֻפּטֶ ה  ְבׂשָ ּכִ ל  ׁשֶ ן  ּמָ ְוׁשֻ ָהֶעֶצם  ֵמַח  ֶאת  ִאם  י  ּכִ
ב,  ּכָ ִמׁשְ ַעל  ַלֲעלֹות  ׁש  ּוִבּקֵ ָחק  ׂשְ ִמּמִ ִנְלָאה  ּוְלֵעת 

ְוָעִדין,  ַרְך  ָיצּוַע  ַעל  ם  ִנְרּדַ אֹוֶמֶנת  יֵדי  ּבִ
ָבר. ּדָ לֹו  ָחַסר  לֹא  י  ּכִ ַיַען  ֶלד  ַהּיֶ ֵמַח  ְוׂשָ ֵלב  טֹוב 

505
ּגֹוָרלֹו, ִיְהֶיה  ָוַמר  ַרע  ָאִביו  ל  ׁשֶ מֹותֹו  ִעם  ה  ַעּתָ

ָהִעיר', ֶמֶלְך  'ַאְסְטָיַנְקס  לֹו  ָקְראּו  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ר  ֲאׁשֶ הּוא 
ִאיְליֹון. חֹוַמת  ֲעֵרי  ׁשַ ַעל  ְלַבּדֹו  ֵהֵגן  ָאִביו  י  ּכִ

ַהְרֵחק, רֹוָיה  ִמּטְ ַהּקַֹער,  ְסִפינֹות  ל  ׁשֶ ן  ְלִצּדָ ה  ַעּתָ ַאְך 
ָלִבים ַהּכְ ְרְסמּו  ּכִ לֹא  ר  ֲאׁשֶ ֶאת  ּתֹאַכל  ַהּתֹוַלַעת 

510
בּוׁש, ַהּלְ ֵביְתָך  ּבְ ה  ֻרּבֶ ּמְ ׁשֶ ֲהַגם  ָהֵעירֹם,  ְרָך  ְבׂשָ ּבִ

ָהאֹוְרגֹות. ים  ׁשִ ַהּנָ יֵדי  ּבִ ְלִתְפֶאֶרת  ְוָרקּום  ְמפָֹאר 
י ּכִ ַיַען  דּוָרה,  ַהּמְ ֵאׁש  ּבְ ִליְך  ַאׁשְ ה  ֵאּלֶ ל  ּכָ ֶאת  ְואּוָלם 

מֹוֵקד ַעל  ן  ָקְרּבָ ֵהם  ִיְהיּו  ן  ּכֵ ְוַעל  ׁשּוב,  אֹוָתם  ׁש  ְלּבַ ּתִ לֹא 
ֶאָחד." ּכְ ּוְבנֹוָתיו  ָניו  ּבָ רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ֵמַעם  ִלְכבֹוְדָך 

515
ְלֶאְבָלּה.  ים  ׁשִ ַהּנָ ָחְברּו  ְוָסִביב  ָרה,  ּבְ ּדִ ּדֹוַמַעת  ְך  ּכָ

��
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קבורתו טקס  משחקי 
פטרוקלוס של 

פטרוקלוס  של  פטרוקלוס  רוחו  על  אבלים  המירמידונים  וגיסות  אכילס 
של  למוקד  עצים  אוספים  יאה  האכאים  קבורה  טקס  מאכילס  תובעת 
ספרכיוס  אכילס  לנהר  המוקדש  שערו  את  גוזר  פטרוקלוס  אכילס 
מקריב בעלי חיים ואדם על מוקד פטרוקלוס  אכילס מלבה את אש המוקד 
הקבורה  מירוץ  למשחקי  הפרסים  את  מביא  הרוחות  אכילס  בעזרת 
מטיל  חניתות  יידוי  דו־קרב  ריצה,  תחרות  היאבקות,  ִאגרוף,  מרכבות, 
פרס  את  לאגממנון  מעניק  חנית  אכילס  הטלת  וקשת,  חץ  תחרות  ברזל, 

תחרות ללא  המנצח 
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יָון ּכֵ ָהָאָכִאים,  ְוֵגיסֹות  ִעיר,  ּבָ ָהֵאֶבל  ֵבד  ּכָ עֹוד 
ֶהֶלְסּפֹוְנט, ַפת  ִלׂשְ ָהעֹוְגנֹות  ִפינֹות  ַלּסְ ם  ְרּכָ ּדַ ֶאת  ָעׂשּו  ׁשֶ

ָאִכיֶלס ַרק  ְסִפיָנתֹו.  ֶאל  ִאיׁש  ּוָפנּו  ַמֲחָנם  רּו  ּזְ ּפִ
ר. ְלַפּזֵ ַמֲחָנם  ֶאת  יְרִמידֹוִנים  ַלּמִ יַח  ִהּנִ לֹא 

5
ְוָאַמר: ֵאָליו  ס  ּנֵ ּכִ ָרבֹות  ַהּקְ ׁשֹוֲאֵפי  יו  ֲאָנׁשָ ֶאת 

מֹוֶהם, ּכְ ֵאין  ׁשֶ ים  ָרׁשִ ּפָ ַהּטֹוִבים,  ֵרַעי  "ִמיְרִמידֹוִנים, 
ֵמֶרֶכב, ֲעַדִין  ירּו  ּתִ ּתַ ַאל  ְרָסה  ַהּפַ ְזִריֵזי  סּוֵסינּו  ֶאת 

ְוִלְסּפֹד ָלבֹוא  ָעֵלינּו  ּוָבֶרֶכב  ּסּוִסים  ּבַ י  ּכִ
ָרבֹות. ַהּקְ ַחְלֵלי  ל  ׁשֶ זֹו  ִהיא  ֶיֶתר  ְזכּות  ְטרֹוְקלֹוס,  ְלּפַ

 10
ְוִקינֹות,  ְנִהי  ּבִ ַנְרֶוה  נּו  ְפׁשֵ ּנַ ׁשֶ ְלַאַחר  ָאז,  ַרק 
נּו."  ִלּבֵ ֶאת  ִלְסעֹד  ָנֵסב  ּוְבַיַחד  יר  ַנּתִ סּוֵסינּו 

ַאֲחָריו.  ְוָהְלכּו  ְנחּו  ּגָ ֱאָסִפים  ְוַהּנֶ ר,  ּבֵ "ּדִ
ָהַרֲעָמה  ׁשֹוְפֵעי  סּוֵסיֶהם  ָנֲהגּו  ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ
ְלקֹוֵנן.  אֹוָתם  ְמעֹוֶדֶדת  ְוֶתִטיס  ַהּגּוָפה,  ְסִביב 

 15
ַהּזֹוֵהר, ָקם  ִנׁשְ ְוָרטֹב  ַמע  ַהּדֶ ִמן  ַהחֹול  ָהָיה  ַלח 

אֹוֵיב. ַעל  תֹו  ִחּתָ יל  ּפִ ַהּמַ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶאל  ִנְכְספּו  י  ּכִ
ָהָאֵבל, ֶהָהמֹון  ִקיַנת  ַעל  ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַח  ִנּצֵ

ָבִרים: ַהּגְ קֹוְטלֹות  ָיָדיו  ֶאת  ֵמֵרֵעהּו  ֲחֵזה  ַעל  ְוָנַתן 
ִתים ַהּמֵ ן  ּכַ ִמׁשְ ָהֶדס  ּבְ ם  ּגַ ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ָעֶליָך,  לֹום  "ׁשָ

20
ם: ְלַקּיֵ ִהְנִני  ָעָבר  ּבֶ ְלָך  י  ִהְבַטְחּתִ ׁשֶ ל  ּכָ ֶאת 

ִלְכָלִבים. רֹו  ׂשָ ּבְ ֶאת  ן  ֶאּתֵ ְלָכאן,  ֶהְקטֹור  ֶאת  י  ַרְרּתִ ּגָ
ְטרֹוָיאִנים ֵריַסר  ּתְ ל  ׁשֶ יֶהם  ָראׁשֵ ּגּוָפְתָך  מֹוֵקד  מּול  ֶאְכרֹת 

ֵרִעי." ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ מֹוְתָך,  ַעל  ָנָקם  ִאיְליֹון,  ֵני  ּבְ יַטב  ִמּמֵ
ִריָאמֹוס. ּפְ ֶבן  ּבְ ץ  ּקָ ְמׁשֻ ה  ַמֲעׂשֶ ִלּבֹו  ּבְ ְוָרַקם  ר,  ּבֵ ּדִ
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25
ָעָפר. ּבֶ ּוָפָניו  ִליכֹו  ִהׁשְ ת  ַהּמֵ ֶמנֹוְיְטיֹוס  ן  ּבֶ ְלַצד 
ֶבר, ַהּגֶ ל  ׁשֶ ַהּבֹוֵהק  קֹו  ִנׁשְ ֶאת  טּו  ׁשְ ּפָ ָהֲאֵחִרים 

ְוֵהֵסּבּו  ַהּצֹוֲהִלים  סּוֵסיֶהם  ֶאת  ירּו  ִהּתִ
ָהַרְגַלִים, ַקל  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ְסִפיָנתֹו  ְלַצד  ָהמֹון  ּבֶ
ִלְפֵניֶהם. ָנַתן  ָנה  ׁשֵ ַהּדְ ד  ְסּפֵ ַהּמִ ְסעּוַדת  ֶאת  ׁשֶ

30
ְרֶזל. ּבַ ַלַהב  ֶהֶלם  ּבְ ם  ׁשָ ֲחטּו  ִנׁשְ ָוִרים  ְ ַהּשׁ יַטב  ִמּמֵ

ֲחִזיִרים  ְוֵכן  ּפֹוִעים,  ִיׁש  ּתַ ֵני  ּבְ ים,  ְמֻרּבִ ים  ָבׂשִ ּכְ
ָרם  ּוְבׂשָ ּבֹוֲהִקים,  ִניֵביֶהם  יר,  ְלַמְכּבִ ִמים  ְמֻפּטָ

ֶהַפְיְסטֹוס, ְלֶהֶבת  ׁשַ ּבְ ִנְצֶלה  ד,  ּפָ ְמׁשֻ ּוָפרּוס,  ר  ְמֻבּתָ
ְגִביִעים. ּבִ ת  ַהּמֵ ּגּוַפת  ְסִביב  ֶנֱאַסף  ַהּזֹוֵרם  ם  ְוַהּדָ

35
ָהָרם, ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶאת  ָהָאָכִאים  ַאּלּוֵפי  ה  ַעּתָ

– ָאָגֶמְמנֹון  ְפֵני  ּבִ ֵהִביאּו  ָהַרְגַלִים,  ַקל  ָאִכיֶלס 
ֲעַדִין. הּוא  ָנַטר  ַאְטֶרְוס  ְלֶבן  י  ּכִ ַיַען  ִלּבֹו  ַעל  רֹו  ּבְ ּדִ

ַאְטֶרְוס, ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ָאֳהלֹו  ֶאל  ם  ְרּכָ ּדַ ֶאת  ים  עֹוׂשִ עֹוָדם  ּבְ
ָהֵאׁש, ַעל  ּפֹת  ִלׁשְ ְקֵדָרה  קֹול  ָרֵמי  רֹוִזים  ּכָ ַעל  ִצּוּו 

40
ָאִכיֶלס ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ַעל  ר  ְלַדּבֵ ָיָדם  ּבְ ַיֲעֶלה  א  ּמָ ׁשֶ

רּוׁש. ַהּקָ ם  ַהּדָ ְתֵמי  ּכִ ֶאת  ִמּגּופֹו  טֹף  ִלׁשְ ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ
ֵלאמֹר: ע  ּבַ ְוִנׁשְ ֵסֵרב  ִלּבֹו,  ֶאת  יד  ִהְכּבִ ֶזה  אּוָלם 

ַבע, ָ ֶאּשׁ ֵאִלים  ּבָ ָהָרם  ֶזאּוס  ִלְפֵני  ָולֹא,  "לֹא 
ן ֶאּתֵ ֶטֶרם  ּבְ ּגּוִפי  ַעל  ָלבֹוא  ְלַמִים  ָלֵתת  לֹא 

45
אּות ּיָ ּכַ אֹותֹו  ֶאְקּבֹר  ַהּמֹוֵקד,  ֵאׁש  ַעל  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶאת 

ֵאַדע, לֹא  ׁשּוב  י  ּכִ ַיַען  ִלְכבֹודֹו,  ָעִרי  ׂשְ ְוֶאְגזֹר 
ֵבד.  ּכָ ְוֵאֶבל  ים  ַרּבִ ּכֹה  ִיּסּוִרים  ָאנִֹכי,  ַחי  עֹוד  ל  ּכָ

ֶאאֹוס  ְזִריַחת  ְוִעם  ֵנֵלְך,  ה  ַעּתָ ָהֵאֶבל  ְסעּוַדת  ֶאל 
ָיסֹות, ַהּגְ יא  ַמְצּבִ ָאָגֶמְמנֹון  ה,  ַצּוֵ יָך  ֲאָנׁשֶ ַעל 
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50
ָראּוי ּכָ יָחם  ּוְלַהּנִ ץ  ְלַקּבֵ ִלְמדּוָרה  ֵעִצים 

ָהֶדס, ּבְ ַצְלָמֶות  ֶאל  ַהּיֹוֵרד  ת  ַהּמֵ ֶבר  ַהּגֶ ְלמֹוֵקד 
ַצח, ַהּנֶ ְלֶהֶבת  ׁשַ ּבְ ַיֲעֶלה  ּגּופֹו  ׁשֶ ְמָנת  ַעל  זֹאת 

ְמַלאְכּתֹו." ֶאל  ָיׁשּוב  ִיס  ְוַהּגַ ֵיָעֵלם,  ֵמֵרָעיו  ֵמֵעיֵני 
תֹו. ִלְפֻקּדָ ְוָסרּו  ֶהֱאִזינּו  ְוַהּכֹל  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

55
ֶבר ּגֶ ְוָכל  עּוָדה,  ַהּסְ ֶאת  ְוֵהִכינּו  זּו  ֶנְחּפְ ֲאַזי 

ָחַסר. לֹא  ָבר  ּדָ ּוְלִאיׁש  ְמָנתֹו  ְוָאַכל  ב  ָיׁשַ
ין, ְוַכּדִ ת  ּדָ ּכַ ְבעּו  ְוׂשָ ִצְמאֹוָנם  ִהְרוּו  ׁשֶ ְוֵכיָון 

ב.  ּכָ ִמׁשְ ַעל  ְוָעָלה  ָנה  ּפָ ָאֳהלֹו  ֶאל  ַחִיל  ן  ּבֶ ל  ּכָ
ַהּגֹוֵעׁש, ם  ַהּיָ ל  ׁשֶ ְלחֹופֹו  ָרַבץ  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ְוַרק 

60
יְרִמידֹוִנים. ַהּמִ ין  ּבֵ קֹול  ּבְ ְוגֹוֵנַח  ְנָכִאים  הֹוֶגה 

ָנה ׁשֵ ּבְ ֵעיָניו  רּו  ְ ִהְתַקּשׁ ַהחֹוף,  ֶאת  ְחׁשֹול  ַהּנַ ַטף  ׁשָ
ַהּדֹוֶאֶבת ְפׁשֹו  ִמּנַ יָלה  ִ ַמּשׁ ֵמָעָליו,  ִנְפְרָסה  ְוזֹו 

ְוֵלִאים ֲאָבָריו  ָהיּו  ֵבִדים  ּכְ י  ּכִ ִיּסּוָריו,  ֶאת 
ב. ָ ּשׁ ַהּמַ טּוַפת  ׁשְ ִאיְליֹון  ֶאל  ֶהְקטֹור  ַאַחר  ף  ְרּדָ ַהּמִ ִמן 

65
ְלָפָניו  ָבה  ִנּצְ ָהֻאְמָלל  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ רּוחֹו  ֲאַזי 

ְוֵעיָניו,  ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ קֹולֹו  קֹוָמתֹו,  ָאז,  י  ִמּנִ ְדמּותֹו  ּכִ
ְטרֹוְקלֹוס. ּפַ ל  ׁשֶ יו  ַמְלּבּוׁשָ ּכְ ֶלם  ַהּצֶ ל  ׁשֶ ָגָדיו  ּבְ ְוָהיּו 

ָבֶריָה:  ּדְ יָדה  ְוִהּגִ רֹאׁשֹו  ְלַצד  ָהרּוַח  ָבה  ִנּצְ
ְואּוָלם ָנְתָך,  ׁשְ ּבִ אֹוִתי  ַכְחּתָ  ׁשָ ָאִכיֶלס,   , ְמּתָ "ִנְרּדַ

70
ים.  ַחּיִ ּבַ ֲאִני  עֹוד  ּבְ ֵאַלי  ֶנֶפׁש  ֵוה  ׁשְ ָהִייָת  לֹא 

ָהֶדס. ֶאל  ָלֶרֶדת  יֵחִני  ַהּנִ ְמֵהָרה,  ּבִ אֹוִתי  ְקבֹר  א,  ָאּנָ
מֹוְנעֹות  י  ּנִ ּוִמּמֶ י  ְרּכִ ּדַ ַעל  עֹוְמדֹות  ִתים  ַהּמֵ רּוחֹות 

ַהּדּוָמה,  יֹוְרֵדי  ְקַהל  ּבִ ְוָלבֹוא  ָהר  ַהּנָ ֶאת  ִלְצלַֹח 
ָעִרים.  ְ ַהּשׁ ְרַחב  ָהֶדס  ית  ּבֵ מּול  ְוא  ָ ַלּשׁ ַאְך  ֶאְנּדֹד  ן  ּכֵ ַעל 
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75
– אֹול  ְ ַהּשׁ ְלָמֶות  ִמּצַ י  ּכִ ִסְבִלי,  ּבְ ָיְדָך  ִלי  ט  הֹוׁשֵ ָנא 

ָאׁשּוב. לֹא  ְלעֹוָלם   – ְכֶלה  ּתִ ּגּוָפִתי  ַהּמֹוֵקד  ֵאׁש  ּבְ ִאם 
ֶזה מּול  ֶזה  ַוֲאִני  ה  ַאּתָ ָנֵסב  לֹא  ְלעֹוָלם  ְוׁשּוב 

ֶות ַהּמָ י  ּכִ ְכִנּיֹות,  ּתָ עֹוְרִכים  ֵמֵרֵעינּו,  ִנְפָרד  ּבְ
יַגִני. ִהּשִׂ ָעַלי,  ִנְגַזר  ָלעֹוָלם  ֵצאִתי  יֹום  ּבְ ׁשֶ

80
ְלּכֹד, ּתִ ַהּמֹוְיָרה  אֹוְתָך  ם  ּגַ ָהֱאלִֹהי,  ָאִכיֶלס  ַאְך, 

ֲעִטיָרה. ַהּמַ ְטרֹוָיה  חֹוַמת  ְלַרְגֵלי  ָמְתָך  ִנׁשְ ְותֹוִציא 
ֶלאּוס, ּפֶ ן  ּבֶ קֹוִלי,  ּבְ ַמע  ׁשְ ּתִ ִאם  ֵאֶליָך,  ִלי  ָבר  ּדָ ְועֹוד 

י. ּלִ ֶ ִמּשׁ ִנְפָרדֹות  ָאִכיֶלס,  ַעְצמֹוֶתיָך,  ִיְהיּו  ַאל 
ֵביְתֶכם ּבְ ו  ַיְחּדָ ַדְלנּו  ּגָ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ ַיַחד,  אֹוָתן  ְטמֹן 

85
ֲאֵליֶכם,  אֹוִתי  ֵהִביא  ֵמאֹוּפֹוס  נֹוְיְטיֹוס  ּמֶ ׁשֶ ְלַאַחר 

ם ּדָ יא  ַמְקּפִ ה  ַמֲעׂשֶ ְלַאַחר  ֲאַזי,  ַנַער  עֹוד  ַוֲאִני 
ַאְמִפיָדַמס.  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ם  ּדַ ֶאת  י  ַפְכּתִ ׁשָ ּבֹו  ַהּנֹוָרא  ּיֹום  ּבַ

ּיֹות.  ֻקּבִ ַחק  ִמׂשְ ּבְ זֹוֵעם  י,  ָהַרְגּתִ ֶלד  ַהּיֶ ֶאת  ׁשֹוֵגג  ּבְ
יתֹו, ּבֵ ֶאל  ֲאַזי  ֲאָסַפִני  ַהּסּוִסים  ן  ְמַרּסֵ ֶלאּוס  ּפֶ

90
יַרִני.  ִהְכׁשִ ֶליָך  ּכֵ א  ְלנֹוׂשֵ ַח,  ְוִטּפֵ אֹוִתי  ל  ּדֵ ּגִ

ֶאה  ַהּנָ ָהב  ַהּזָ ַכד  ּבְ ֵנינּו  ׁשְ ֵאֶפר  ִיְתָעֵרב  ן  ּכֵ ַעל 
ָיֶדיָך." ּבְ ָמְסָרה  ִביָרה  ַהּגְ ָך  ִאּמְ ׁשֶ דֹות,  ַהּיָ פּול  ּכְ
ָהַרְגַלִים: ַקל  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֲאַזי 

ֵאַלי ָחַזְרּתָ  ב,  ּגָ ׂשְ ַהּנִ ְיִדיִדי  רֹאׁש  ֶזה,  "ַמּדּוַע 

95
ָיַדְעּתָ  ָלֶבַטח  ְוֵהן  זֹאת,  ל  ּכָ ִלי  יד  ְלַהּגִ ְמָנת  ַעל 

ַע. ֲאַבּצֵ ְלׁשֹוָנן  ּכִ ֲהלֹא  ן  ּלָ ּכֻ ֲאלֹוֶתיָך  ִמׁשְ י  ּכִ
נּוַכל  ֵנינּו  ׁשְ ְלַמַען  ָקט  ְולּו  ֵאַלי  ָנא  ְקַרב  ַאְך 

ר."  ַהּמַ ֶאְבֵלנּו  ֶבל  ִמּסֵ ְוִלְרוֹות  ק  ְלַחּבֵ ֶזה  ֶאת  ֶזה 
ְוא, ָ ַלּשׁ ַאְך  קֹו,  ְלַחּבְ ׁש  ּקֵ ּבִ ּוִבְזרֹועֹוָתיו  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
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100
ְמצּולֹות.  ּבִ ֲעָרֶפל  ֵאד  ּכְ ָהרּוַח  ָגה  ּפָ י  ּכִ ַיַען 

ָיָדיו ֶאת  ֶאה,  ּתָ ִמׁשְ יט  ִהּבִ ֵהִקיץ,  ָאִכיֶלס  ֲאַזי 
ֵסֶבל: ל  ְוׁשֶ ֵאב  ּכְ ל  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ְוָקָרא  ְלָפִנים  יט  הֹוׁשִ
ת ַהּמֵ ִמן  נֹוָתִרים  ָהֶדס  ּבְ ֲאִפּלּו  ָוֶפֶלא,  ֵנס  "ֲאָהּה, 

ים. ַחּיִ רּוַח  ּבֹו  ָנמֹוָגה  ַאְך  ְמַעט,  ְוֶנֶפׁש  ֶצֶלם 

105
ָהֻאְמֶלֶלת  רּוחֹו  ָבה  ִנּצְ ִלְמַרֲאׁשֹוַתי  ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ
ת לֹוֶבׁשֶ ְוָהרּוַח  ּוְמקֹוֵנן  ָאֵבל  ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ל  ׁשֶ
ֲעׂשֹות." ּלַ ַמה  ִלי  ְואֹוֶמֶרת  יו  ַחּיָ ּבְ מּותֹו  ּדְ ֶאת 

ל. ְלִהְתַאּבֵ ַעז  ָרצֹון  ם  ֻכּלָ ּבְ ְועֹוֵרר  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ֲעֵליֶהם ָזְרָחה  ה  ְוִהּנֵ ת  ַהּמֵ ֶאת  יִדים  ַמְסּפִ ֵהם  עֹוד 

110
ָהָרם  ָאָגֶמְמנֹון  ה  ְוַעּתָ עֹות.  ֶאְצּבָ ת  ְוֻרּדַ ֶאאֹוס 

ָרִדים  ּפְ ִעם  ַלח  ְוׁשָ ץ  ִקּבֵ יו  ֲאָנׁשָ ֲאָהל  ַהּמַ ִמן 
ֲעֵליֶהם, ּפֹוֵקד  ַחִיל  ּוֶבן  ַלּמֹוֵקד.  ֶלֱאסֹף  ֵעִצים 

ֶבר.  ַהּגֶ ִאידֹוֶמֶנאּוס  ל  ׁשֶ ֶנָהגֹו  ֶמְריֹוֶנס,  הּוא 
ָהֵעִצים,  ִלְכִריַתת  ים  ְרִזּנִ ּגַ ּוְבָיָדיו  ָיָצא  ַהֶחֶבר 

115
א.  ּשָׂ ַלּמַ ָרִדים  ּפְ ּוָברֹאׁש  יָרה,  ִלְקׁשִ ֲארּוִגים  ְיָתִרים 

ּוַבֲאַלְכסֹון,  ּפּוַע  ִ ּשׁ ּבַ ְוָיְרדּו  ְדרֹון  ּמִ ּבַ סּו  ִטּפְ
ַמְעָינֹות ּבְ רּוְך  ַהּבָ ִאיָדה  ַהר  ֶרֶכס  ֶאל  בֹוָאם  ּבְ

ְוִלְכרֹת. ף  ּסֵ ְלׁשַ ִאיָלנֹות  ָאָרד  ַלַהב  ּבְ ֵהֵחּלּו 
ֶנֶפץ קֹול  ּבְ רֹות,  ַצּמָ ַרֲחֵבי  ַזע,  ּגֶ ֲעֵבי  ַאּלֹון  ֲעֵצי 

120
ָהָאָכִאים. ְרתּו  ּכָ ַעְנֵפיֶהם  ְוֶאת  ָלָאֶרץ  ם  ׁשָ ָקְרסּו 

ַרְגֵליֶהם ּבְ ְוֵאּלּו  ֶהֱעִמיסּו,  ָרִדים  ַהּפְ ב  ּגַ ַעל 
יׁשֹור. ַלּמִ ֵבד  ַהּכָ ָהעֹל  ֶאת  אּו  ָנׂשְ ְרַקע,  ּקַ ּבַ חֹוְפִרים 
ה ִצּוָ ְך  ּכָ ֵעץ.  ּבּוֵלי  ֵהם  ם  ּגַ אּו  ָנׂשְ ָהֵעִצים  ְוחֹוְטֵבי 

ֶבר.  ַהּגֶ ִאידֹוֶמֶנאּוס  ל  ׁשֶ ֶנָהגֹו  הּוא  ֶמְריֹוֶנס, 
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125
קֹום ּמָ ּבַ ָאם  ַמּשָׂ ְרקּו  ּפָ ַהחֹוף,  ֶאל  בֹוָאם  ּבְ ֲאַזי, 

ְלָהִקים. ָבה  ַמּצֵ ְולֹו  ְטרֹוְקלֹוס  ְלּפַ ַחר  ּבָ ָאִכיֶלס  ּבֹו 
ַלּמֹוֵקד,  ָהֵעִצים  ֶאת  ִליכּו  ִהׁשְ ַאְרָצה  ׁשֶ ּוְלַאַחר 

ַקד  ּפָ ָאִכיֶלס  ֲאַזי  קֹום.  ּמָ ּבַ בּו  ְוָיׁשְ ִנְקֲהלּו 
ְקָרב, ֱאֵלי  ֹוֲאִפים  ַהּשׁ יְרִמידֹוִנים  ַהּמִ יס  ּגֵ ַעל 

130
סּוֵסיֶהם ְוִלְרּתֹם  ָהָאָרד  ְריֹון  ׁשִ ֶאת  ְוַלְחּגֹר  ָלקּום 

קּו,  ְוִזּנְ ָקם  ִנׁשְ ֶאת  ָחְגרּו  ד  ִמּיָ ְוֵאּלּו  ָלֶרֶכב. 
ָהֶרֶכב.  ֶאל  ִהּיֹות  ׁשְ ְללֹא  ַהּלֹוֵחם,  ּוְלִצּדֹו  ָהג  ַהּנֶ

ֵמָאחֹור, ָהַרְגִלים  ְוִרְבבֹות  בֹות,  ְרּכָ ַהּמֶ ֵחיל  רֹאׁש  ּבָ
ַהּגּוָפה ֶאת  ֶוְך  ּתָ ּבַ ִאים  נֹוׂשְ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ ְוֵרָעיו 

135
ּה. ּבָ ְוָנְתנּו  ְזרּו  ּגָ ׁשֶ ֵרָעיו  ַמְחְלפֹות  י  ּלֵ ְלּתַ ּתַ ה  ַהְמֻכּסָ

ּוְמקֹוֵנן רֹאׁשֹו  ֶאת  אֹוֵחז  ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ְוָאִכיֶלס 
ָהֶדס.  ַצְלָמֶות  ֱאֵלי  ַדְרּכֹו  ּבְ ָקר  ַהּיָ ְיִדידֹו  ַעל 

יעּו, ִהּגִ ּבֹו  ַחר  ּבָ ָאִכיֶלס  ׁשֶ קֹום  ַלּמָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ֵמָעָליו. ֵעִצים  ל  ּגַ ְוָעְרמּו  ּגּופֹו  יחּו  ִהּנִ ַאְרָצה 

140
ָהַרְגַלִים. ַקל  ַהַחִיל  ן  ּבֶ ָזַכר,  ָאִכיֶלס  ַבר־ָמה  ּדְ עֹוד 

ָערֹו, ׂשְ י  ּלֵ ְלּתַ ּתַ ְוָגַזר  ֵמֵרֵעהּו  ִמּמֹוֵקד  ָרַחק 
ַחל,  ַהּנַ ְרֶכיֹוס  ִלְסּפֶ ם  ְלִתּתָ ָבר  ּכְ ֶ ִמּשׁ ל  ּדֵ ּגִ אֹוָתם 

ְוָאַמר: ִהְתּבֹוֵנן  קֹוֵדר  ֵכֶלת־ַיִין,  ּתְ ּגֹונֹו  ּוְבָים 
ָאִבי ֶלאּוס  ּפֶ ְלָפֶניָך  ע  ּבַ ִנׁשְ ְרֶכיֹוס,  ְסּפֶ ְוא,  ָ "ַלּשׁ

145
ַהּטֹוָבה, ֲאבֹוַתי  ְמכֹוַרת  ַאְרִצי,  ֶאל  ׁשּוִבי  ְלֵעת  י  ּכִ

ְפֶאֶרת,  ּתִ ַרב  ְלָך  ַאְקִריב  ְוֶזַבח  ָעִרי  ׂשְ ֶאְגזֹר 
ֲעָינֹוֶתיָך  ֶאת  ֶהם  ּבָ ׁש  ְלַקּדֵ ִלים  ַאּיָ ים  ִ ֲחִמּשׁ

ַח. ְזּבֵ ִמּמִ ָהֵאד  ִלְכבֹוְדָך  עֹוֶלה  ּה  ּבָ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ֶחְלָקה  ּבַ
אָת. ִמּלֵ לֹא  בּוָעתֹו  ׁשְ ַאַחר  ה  ַאּתָ ַאְך  ֵקן,  ַהּזָ ע  ּבַ ִנׁשְ ְך  ּכָ
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150
ֲאבֹוַתי, ְמכֹוַרת  ֶאל  חֹוֵזר  י  ֵאיֶנּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה,  ַעּתָ

ְטרֹוְקלֹוס." ּפַ ַחִיל,  ּוֶבן  ּבֹור  ּגִ ל  ׁשֶ ִלְכבֹודֹו  ָעִרי  ׂשְ ן  ֶאּתֵ
ָידֹו  ּבְ יַח  ִהּנִ ָערֹו  ׂשְ י  ּלֵ ְלּתַ ּתַ ְוֶאת  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ְלקֹוֵנן. ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  עֹוֵרר  ּוְבָכְך  ַהּטֹוב,  ֵרֵעהּו  ל  ׁשֶ
ִאְלָמֵלא ִלים  ְתַאּבְ ַהּמִ ַעל  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ׁשֹוַקַעת  ָהְיָתה 

155
ֵאָליו: ָסח  זֹאת  ּכָ ָאָגֶמְמנֹון,  ְלַצד  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ׁש  ִנּגַ

ְלַבד, ּבִ ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ לֹא  ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ַיֲאִזינּו,  ְלקֹוְלָך 
ְמרּוִרים. ּתַ ּוִבְבִכי  ִקיָנה  ּבְ ֵאפֹוא  י  ּדַ ֲאֵחִרים.  ם  ּגַ י  ּכִ

ְלַהְתִקין.  ְוֵכָרה  ָהֵאׁש  ִמן  ָלסּור  ֲעֵליֶהם  ה  ַצּוֵ
ת, ַהּמֵ ֶאל  יֹוֵתר  ּבְ רֹוִבים  ַהּקְ ָהִיינּו  ׁשֶ ְוָאנּו, 

160
ָהֵאֶבל. ְמֶלאֶכת  ּבִ יְך  ַנְמׁשִ ָיסֹות,  ַהּגְ ְקִציֵני  נּו  ְוִעּמָ
ּוָפַקד ָהֶעְליֹון,  יא  ְצּבִ ַהּמַ ָאָגֶמְמנֹון  ִלְדָבָריו  ֶהֱאִזין 
ְסִפיָנתֹו  ֶאל  ִאיׁש  ְוָלֵצאת  ָלקּום  ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ַעל 
ַלּמֹוֵקד ְוֵעִצים  נֹוְתרּו  ת  ַהּמֵ ֶאת  ַהּקֹוְבִרים  ְוַרק 

ֶרֶגל, ֵמָאה  הּוא  ַאף  ְוָרְחּבֹו  ָאְרּכֹו  ֶרֶגל  ֵמָאה   – ָעְרמּו 

165
ַהּגּוָפה,  ֶאת  יחּו  ִהּנִ ֶנֱעָכר  ֵלב  ּבְ ַעל  ּוִמּמַ

ֲאבּוסֹות ים  ָבׂשִ ּכְ עֹור  טּו  ּוָפׁשְ ֲחטּו  ׁשָ ָפִנים  ּוִמּלְ
ם ֶחְלּבָ ֶאת  לֹות.  ִנְפּתָ ְרָניו  ּקַ ׁשֶ ַרְגַלִים  ַבד  ּכְ ּוָבָקר 

ַהּגּוָפה ל  ּכָ ֶאת  ּבֹו  ה  ְוִכּסָ ָהָרם  ָאִכיֶלס  ַרת  ּכָ
ַח. ְזּבֵ ַהּמִ עֹוַלת  ֶאת  ָעַרם  ּה  ּוְלִצּדָ רֹאׁש,  ַעד  ֶרֶגל  ף  ִמּכַ

170
ְלִצּדֹו ָנַתן  ָיִדּיֹות  פּוֵלי  ּכְ ֶמן  ְוׁשֶ ַבׁש  ּדְ י  ּדֵ ּכַ ֵני  ׁשְ

ִליְך, ִהׁשְ עֶֹרף,  י  ְקׁשֵ ָעה,  ַאְרּבָ ְוסּוִסים  ת,  ַהּמֵ ְיצּוַע  ל  ׁשֶ
ָלִבים  ּכְ ֵני  ׁשְ ּוָבַחר  ֲעֻמּקֹות  ֶנֱאַנח  ַהּמֹוֵקד,  ֵאׁש  ֶאל 
רֹוָנם ּגְ ֶאת  ף  ּסֵ ׁשִ ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ל  ׁשֶ ָלָביו  ּכְ ַעת  ׁשְ ִמּתִ

ַהּדֹוֶלֶקת. דּוָרה  ַהּמְ ֵאׁש  ֶאל  אֹוָתם  ם  ּגַ ִליְך  ְוִהׁשְ
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175
ָאָרד  ַלַהב  ּבְ ְוָקַטל  ִלּבֹו  ת  ְמִזּמַ ֶאת  ִלים  ִהׁשְ ֲאַזי 

רֹוָיאִנים,  ַהּטְ ת  ֲאֻצּלַ ֵני  ִמּבְ ֵלב  ָרֵמי  ֲעָלִמים  ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ
ָרם. ְבׂשָ ּבִ ָהֵאׁש  ֶאת  ְלַלּבֹות  דּוָרה  ַלּמְ אֹוָתם  ִליְך  ִהׁשְ

ַהּטֹוב:  ֵרֵעהּו  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ ָקָרא  ָאִכיֶלס,  ֶנֱאַנח 
ִתים ַהּמֵ ן  ּכַ ִמׁשְ ָהֶדס  ּבְ ם  ּגַ ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ָעֶליָך,  לֹום  "ׁשָ

180
ם. ְלַקּיֵ ִהְנִני  ָעָבר  ּבֶ ְלָך  י  ִהְבַטְחּתִ ׁשֶ ל  ּכָ ֶאת 

רֹוָיאִנים  ַהּטְ ת  ֲאֻצּלַ ֵני  ִמּבְ ֲעָלִמים  ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ה  ִהּנֵ
ֶהְקטֹור ֶאת  ַאְך  ַהּמֹוֵקד.  ֵאׁש  ֶאת  מֹוָך  ּכָ ִזיִנים  ַהּמְ

ָלִבים."  ַלּכְ ִיְהֶיה  ֶטֶרף  י  ּכִ ן,  ֶאּתֵ לֹא  ֵאׁש  ּבָ ִריָאמֹוס  ּפְ ן  ּבֶ
ּגּופֹו, ֶאת  ָטְרפּו  לֹא  ָלִבים  ַהּכְ ְואּוָלם  ר,  ּבֵ ּדִ ָאִכיֶלס  ְך  ּכָ

ֵני  ִמּבְ ֵלב  ָרֵמי  ֲעָלִמים  ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ  / ָאָרד  ַלַהב  ּבְ ְוָקַטל  ִלּבֹו  ת  ְמִזּמַ ֶאת  ִלים  ִהׁשְ ֲאַזי 
אפוליה,  קדירה.  על  עיטור  העלמים.  אחד  את  קוטל  אכילס  רֹוָיאִנים.  ַהּטְ ת  ֲאֻצּלַ

לספירה. השנייה  המאה 
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185
ִהְרִחיָקה ֶרף  ַהּטֶ ְלֵבי  ּכַ ֶאת  ֶזאּוס,  ת  ּבַ ַאְפרֹוִדיֶטה  י  ּכִ ַיַען 

רֹוְסָיה,  ַאְמּבְ ֶמן  ׁשֶ ּבְ ָחה  ׁשְ ּמָ ׁשֶ ַהּגּוָפה  ִמן  ָוַלְיָלה  יֹום 
ר.  ְלַבּתֵ ִלְגָזִרים  ּגּופֹו  ֶאת  ֵמָאִכיֶלס  ָמְנָעה  ְוָכְך 

ֲעָרֶפל,  ֲעַנן  ֵמָעָליו  ַרׂש  ּפָ ָאּפֹולֹו  ּופֹוְיּבֹוס 
ּגּוָפתֹו ִנְמְצָאה  ּבֹו  ַטח  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ֵהִליט  ַעל  ּוִמּמַ

190
ַעל ִמּמַ ֶהְליֹוס  ל  ׁשֶ ַקְרָניו  ֶאת  ַלֲעצֹר  ֵדי  ּכְ ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ

יֶדיָה. ּגִ ֶאת  ׁש  ַיּבֵ ּוִמּלְ ַהּגּוָפה  ֶאְבֵרי  ֶאת  ּדֹף  ׁשְ ִמּלִ
ַח.  ְלִהְתַלּקֵ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ ּמֹוֵקד  ּבַ ָהֵאׁש  ֵסְרָבה  ַאְך 

ָהַרְגַלִים, ַקל  ָאִכיֶלס  רּוַח,  ּה  ּבָ ְלָהִפיַח  ׁש  ּקֵ ּבִ
ָלרּוחֹות, תֹו  ִפּלָ ּתְ א  ְוָנׂשָ ַהּמֹוֵקד  ְלַצד  ָעַמד 

195
ְוִהְבִטיַח  ְוָצפֹון,  ָים   – ּוְלּבֹוֵריַאס  ְלֶזִפירּוס 
ָזָהב, ִביַע  ִמּגְ יר  ִהּגִ ְוַיִין  ֵניֶהם  ִלׁשְ ת  ַמּתָ רֹב 
ְלָהִפיַח דּוָרה  ּמְ ּבַ ֵאׁש  ׁש,  ּקֵ ּבִ יֶהם  ִמּפִ רּוַח 

ָאִכיֶלס ל  ׁשֶ תֹו  ִלְתִפּלָ ְמֵהָרה.  ּבִ ַהּגּופֹות  ֵרַפת  ִלׂשְ
ָזה,  ֶנְחּפְ ָהרּוחֹות  ֵני  ׁשְ ֶאל  ֲאַזי  ִאיִריס,  ֶהֱאִזיָנה 

200
– ַהּסֹוֵער  ם  ַהּיָ רּוַח   – ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶזִפירּוס  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ

ִלְפֵניֶהם, ָעְצָרה  ְוִאיִריס  ה.  ּתֶ ִמׁשְ ּבְ ְלָחן  ְלׁשֻ בּו  ָיׁשְ
ָראּוָה,  ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ ְוֵאּלּו,  ַער.  ַ ַהּשׁ ֶפַתח  ּבְ עֹוֶמֶדת 

ְלִצּדֹו.  אֹוָתּה  ְוִהְזִמינּו  ַרְגָליו,  ַעל  ֶאָחד  ל  ּכָ קּו  ִזּנְ
אּוַכל לֹא  ֲאָבל  ִלי,  "ַצר  ְוָאְמָרה:  ֵסְרָבה  ִהיא  ְואּוָלם 

205
ָהאֹוְקָינֹוס, ֵמיֵמי  ֶאל  ֲאִני  ֶזת  ֶנְחּפֶ י  ּכִ ֶכם,  ִאּתְ ֶבת  ָלׁשֶ

ָהַאְלָמֶות ִלְבֵני  ם  ׁשָ י  ּכִ ַיַען  ים  ֶאְתיֹוּפִ ֶאֶרץ  ֶאל 
ַהּקֶֹדׁש. ְמֶלאֶכת  ִעם  ְוֶחְלִקי  ַמֲעִלים,  ה  ַרּבָ ה  ֶהָקטֹוְמּבָ

ַהְמסָֹער ֶזִפירּוס  ֶאל  תֹו  ִפּלָ ּתְ א  נֹוׂשֵ ָאִכיֶלס  ַאְך 
ֵניֶהם  ִלׁשְ ְמפָֹאר  ן  ַמּתָ ַמְבִטיַח  ּבֹוֵריַאס,  ְוֶאל 
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210
דּוָרה ַהּמְ ֵאׁש  ֶאת  ה  ַלּבֶ ּתְ ר  ֲאׁשֶ ָלרּוַח  ְתמּוָרה  ּבִ

ָהָאָכִאים.  ִלים  ִמְתַאּבְ ָעָליו  ׁשֹוֵכב,  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ָעֶליָה 
לּו ַהּלָ ָהַאְלָמֶות  ּוְבֵני  ַרְגֶליָה,  ֶאת  ָאה  ְוָנׂשְ ָרה,  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

ָהָרִקיַע. ָעֵבי  ֶאת  ִרים  ְמַפּזְ ְוַסַער,  ַגַעׁש  ּבְ ָקמּו 
ַנְחׁשֹוָליו, ְוָקְצפּו  ֲעׁשּו  ּגָ  – ם  ַהּיָ ַעל  סּוָפה  ּבְ ְרצּו  ּפָ

215
ֹוַפַעת. ַהּשׁ ָהִעיר  ְטרֹוָיה  ֶאל  ְסָעָרה  ּבִ אּו  ּבָ ְוָכְך 

ִהְבִקיָעה. ׁשֹוֶאֶגת  ְוֵאׁש  ַהב,  ַהּלַ ֶאת  ּמֹוֵקד  ּבַ ִלּבּו 
ּמֹוֵקד ּבַ ָהבֹות  ַהּלֶ ְוָדְלקּו  רּוַח,  ּה  ּבָ ֵהִפיחּו  ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ

ָהַרְגַלִים  ַקל  ָאִכיֶלס  ְיָלה  ַהּלַ ְוָכל  ַרַעם,  קֹול  ּבְ
ָידֹות,  פּול  ּכְ ָהב  ִמּזָ ִקיתֹון  ָיָדיו,  ּבְ ֶהְחִזיק  ִביַע  ּגָ

220
ַחת, ִמּתַ ָהָאֶרץ  ֶאת  ַמְרִטיב  ָעָפר,  ּבֶ יז  ִהּקִ ְוַיִין 

ָאב ּכְ מֹוהּו  ּכָ קֹוֵרא,  ְך  ַהּדַ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶנֶפׁש  ֶאל 
ָבר  ּכְ לֹא  ֶזה  ר  ֲאׁשֶ נֹו  ּבְ ַעְצמֹות  ֶאת  ֵאׁש  ּבָ ֲעֶלה  ַהּמַ

הֹוָריו. ֵלב  ת  ִלְמִגּנַ ַחי,  ְלָכל  ַבק  ְוׁשָ א  ָנׂשָ ה  ָ ִאּשׁ
ֵאׁש.  ּבָ ֵמֵרֵעהּו  ַעְצמֹות  ֶאת  ַמֲעֶלה  קֹוֵנן,  ָאִכיֶלס  ְך  ּכָ

225
ְוגֹוֵנַח. ְמקֹוֵנן  דּוָרה,  ַלּמְ ִביב  ִמּסָ ַרְגָליו  ֶאת  ֵרְך  ְמׂשָ

ָהאֹור  ֶרת  ְמַבּשֶׂ ַחר  ַ ַהּשׁ ֶלת  ַאּיֶ ְלֵעת  ֶזה  ָהָיה 
ִזיָוּה ֶאת  ְרּכֹם  ַהּכַ ְגִליַמת  ּבִ ה  ְרׂשָ ּפָ ְוֶאאֹוס  ְקָעה  ׁשָ

ַהּמֹוֵקד. ַלֲהבֹות  ְועּו  ּגָ ֲעָכה,  ּדָ ְוָהֵאׁש  ם,  ַהּיָ ַעל 
ָרִקים, ַהּתְ ָים  ֵני  ּפְ ַעל  עֹוְפפּו  ְלֵביָתן,  ָהרּוחֹות  ָחְזרּו 

230
ַנְחׁשֹוָליו. ְוסֹוֲחפֹות  סּוָפה  ּבְ ֵמיָמיו  ֶאת  ַמְסִעירֹות 

ֵרָפה, ַהּשְׂ ִמּמֹוֵקד  ָרַחק  ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְוָאִכיֶלס 
ֶנֱאַסף. ְמתּוָקה  ָנה  ׁשֵ ּבְ ָלנּוַח,  ָיֵגַע  ַכב  ׁשָ

ָהָרם, ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו  ָיסֹות  ַהּגְ צּו  ִנְקּבְ ֲאַזי 
ָנתֹו.  ְ ִמּשׁ ֵהִקיץ  ָאִכיֶלס  ֵהִקימּו,  ׁשֶ אֹון  ָ ַהּשׁ ּוִמן 
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235
ֲאֵליֶהם: ר  ְוִדּבֵ ב  ָיׁשַ ַח,  ִהְתַמּתֵ ַעְצמֹוָתיו,  ץ  ִחּלֵ

ָהָאָכִאים, יסֹות  ּגֵ ַאּלּוֵפי  ם,  ְוַאּתֶ ָהָרם,  ַאְטֶרְוס  ן  "ּבֶ
ַהּמֹוֵקד ַלַהט  ֶאת  ּבּו  ּכַ נֹוֵגּהַ  ַיִין  ּבְ ּכֹל  ית  ֵראׁשִ

ְך ּכָ ַאַחר  ֻחּבֹו,  ּבְ ֵאׁש  ֲעַדִין  ָלֶבַטח  ַהּטֹוֵמן 
ץ. ְלַקּבֵ ַנְתִחיל  ֶמנֹוְיְטיֹוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ַעְצמֹות  ֶאת 

240
ֵהן מּוָטלֹות  י  ּכִ ַיַען  ַעְצמֹוָתיו,  ְנַזֶהה  ָנֵקל  ּבְ

דּוָרה,  ַהּמְ ׁשּוֵלי  ּבְ זּורֹות  ּפְ ֶתר  ְוַהּיֶ ַהּמֹוֵקד  ז  ֶמְרּכַ ּבְ
ַהְבָחָנה. ְללֹא  ַיַחד,  ם  ּגַ ם  ׁשָ ּוְגָבִרים  סּוִסים  ַעְצמֹות 

ָכבֹות  ׁשְ י  ּתֵ ׁשְ ְוָעָליו  ן  ִנּתֵ ָזָהב  ל  ׁשֶ ַכד  ּבְ ַעְצמֹוָתיו 
ּכֹן. ִלׁשְ ָהֶדס  ּבְ ֵאֵרד  ּבֹו  יֹום  ַעד  יַח,  ַנּנִ ֵחֶלב  ל  ׁשֶ

245
לֹו,  ְלָהִקים  אּות  ּיָ ּכַ ְקבּוָרה  ל  ּתֵ ׁש  ֲאַבּקֵ ם  ּוִמּכֶ

ָהָאָכִאים, ּתּוְכלּו,  ְרצּו  ּתִ ִאם  ְך  ּכָ ַאַחר  ָגְדלֹו.  ּבְ ֻמְפָרז  לֹא 
ם ְוַאּתֶ ָאמּות  ׁשֶ ְלַאַחר  ִלְבנֹותֹו,  ְוָרָחב  דֹול  ּגָ

ׁשֹוִטים."  ַהּמְ ַרּבֹות  ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  אן  ּכָ ְלָעַדי  ּבִ ְתרּו  ּוָ ּתִ
ָהַרְגַלִים ַקל  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ְלקֹולֹו  ְוֵהם  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

250
זֹוֵהר. ַיִין  ֶזֶרם  ָיְצקּו  ַהּמֹוֵקד  ֵאׁש  ְוַעל  ְמעּו,  ׁשָ
ָעמֹק  ָהֵאֶפר  ִמן  ַוֲאַזי  ָהבֹות,  ַהּלֶ ֶאת  ּבּו  ּכִ ְך  ּכָ

ָהָאִציל, ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ָבנֹות  ַהּלְ ַעְצמֹוָתיו  ְדָמעֹות  ּבִ צּו  ִחּלְ
ֵחֶלב,  ְכבֹות  ׁשִ י  ּתֵ ׁשְ ּבִ ּסּו  ּכִ ָהב,  ִמּזָ ַכד  ּבְ ָנְתנּו 

ְטרֹוְקלֹוס. ּפַ ל  ׁשֶ ָאֳהלֹו  ֶאל  ֵהִביאּו  ק  ּדַ ָצִעיף  ַוֲעטּוף 

255
ַהּמֹוֵקד,  ִלְמדּוַרת  ָסִביב  ָקְבעּו  ֶבר  ַהּקֶ ְמקֹום  ֶאת 

ֵמָעָליו, ְפכּו  ׁשָ ָעָפר  ל  ּתֵ אּות,  ּיָ ּכַ ִקירֹוָתיו  קּו  ִחּזְ
ָאִכיֶלס ַאְך  ׁשּו.  ּקְ ּבִ ָלֶלֶכת  ם,  ְמַלאְכּתָ ִלימּו  ִהׁשְ ּוְלֵעת 

ְלַתֲחֻרּיֹות ּוְפָרִסים  ֲעֵליֶהם,  ה  ִצּוָ ֶבת  ָלׁשֶ
ים, ְוַכּדִ חֹות  ַקּלָ יֵניֶהם  ּבֵ ֵמֳאִנּיֹוָתיו.  ֵהִביא 
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260
ֻמְבָחִרים ָקר  ּבָ ֵני  ּבְ י  ָראׁשֵ ִכים,  ַרּמָ אֹון,  י  ַרּבֵ ָרִדים  ּפְ
ֲהדּוִרים. ַאְבֵנִטים  ֲחגּורֹות  ָפחֹות  ּוׁשְ ְרֶזל  ּבַ ּוְמִטיֵלי 

בֹות:  ֶמְרּכָ ֵמרֹוץ  ּבְ ַהּזֹוִכים  ָרֵסי  ּפְ ֶאת  יג  ִהּצִ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ
ִית ַהּבַ ְמֶלאֶכת  ּבִ מֹוָה  ּכָ ֵאין  ָאָמה  ַח,  ַלְמַנּצֵ ִראׁשֹון  ָרס  ּפְ

ּוִמּדֹוֶתיָה  ָלּה  ָידֹות  י  ּתֵ ׁשְ ַחת,  ַקּלַ ָלּה  ּוְבנֹוָסף 

265
עֹל  ֶטֶרם  ׁש,  ׁשֵ ת  ּבַ סּוָסה  ִני  ֵ ַהּשׁ ָרס  ַהּפְ ִים.  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ

ָרס  ְוַהּפְ ָרִדים.  ּפְ ַרע  ִמּזֶ ִבְטָנּה  ּבְ ּוְסָיח  ָיְדָעה, 
ְוֶטֶרם ָלּה,  ִמּדֹות  ע  ַאְרּבַ ְמפֶֹאֶרת  ְקֵדָרה  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

ָעֶליָה. ׁשֶ ֶון  ַהּגָ ְוִטְבִעי  ָהֵאׁש  ֶניָה  ּפָ ֶאת  ִלֲחָכה 
ָהְרִביִעי, ָרס  ַהּפְ ָהָיה  ָטֶלְנִטים  ֵני  ׁשְ ַקל  ִמׁשְ ּבְ ָזָהב 

270
ֲעַדִין.  ּבֹו  ָחְרָכה  לֹא  ֵאׁש  ׁשֶ ָידֹות  פּול  ּכְ ד  ּכַ י  ַהֲחִמיׁשִ

ֵלאמֹר: יד  ִהּגִ ָהַאְרִגיִבים  ְוֶאל  ָאִכיֶלס  ָקם  ֲאַזי 
ְמפֶֹאֶרת, ׁשֹוק  ִמְצַחת  ים  ַהחֹוְבׁשִ ְוָהָאָכִאים  ַאְטֶרְוס  ן  "ּבֶ

בֹות. ֶמְרּכָ ֵמרֹוץ  ּבְ ִחים  ַלְמַנּצְ ים  ַהְמַצּפִ ָרִסים  ַהּפְ ה  ִהּנֵ
ָהָאָכִאים, ֵני  ִמּבְ ַאֵחר  ל  ׁשֶ ִלְכבֹודֹו  ָרִסים  ַהּפְ נּו  ִנּתְ לּו 

275
ָלֶבַטח.  ֵהֵבאִתי  ָהִראׁשֹון  ָרס  ַהּפְ ֶאת  ְלָאֳהִלי 

ִלְמרּוָצה. ַכי  ַרּמָ מֹו  ּכְ עֹוד  ּסּוִסים  ּבַ ֵאין  ׁשֶ ְדעּו  ּתֵ ֵהן 
ּפֹוֵסידֹון, ִמיֵדי  ת  ַמּתָ ֵאּלּו,  ֵהם  ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ סּוִסים 

אֹוָתם.  ִלי  ַתן  ּנָ ׁשֶ ְוהּוא  ָאִבי,  ֶלאּוס  ְלּפֶ ַסר  ּמָ ׁשֶ
י. ְלִצּדִ ְרָסה  ַהּפַ ְזִריֵזי  ְוסּוַסי  ֶאְתָחֶרה,  לֹא  ַאְך 

280
ָהָאִציל ַלּסּוִסים.  ָאַבד  ה  ִהּלָ ּתְ ַרב  ב  ַרּכָ י  ּכִ ַיַען 
ַרֲעָמָתם ֶאת  ח  ָמׁשַ ְמֻרּבֹות  ּכֹה  ָעִמים  ּפְ ר  ֲאׁשֶ

ָרֲחצּו. ים  ַזּכִ ַמִים  ּבְ ׁשֶ ַאַחר  ַזִית  ֶמן  ׁשֶ ּבְ
ַרֲעָמָתם  ְוַאְרָצה  ֲאֵבִלים  עֹוְמִדים  ֵהם  ן  ּכֵ ְוַעל 
ם. ִלּבָ ַעל  ָהרֹוֵבץ  ֵבד  ַהּכָ גֹון  ַלּיָ אֹות  ֶלת,  ּפֶ ֻמׁשְ
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285
סּוָסיו  ּבְ ִמְבָטחֹו  ּנֹוֵתן  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ָהָאָכִאים,  ם,  ַאּתֶ ַאְך 

ְוִהּכֹונּו." ֶדה  ַהּשָׂ ֶאל  ְצאּו  ַהּטֹוָבה,  ְבּתֹו  ּוְבֶמְרּכַ
ם. ׁשָ ֶנֶאְספּו  ָהרֹוְכִבים  ּוֵמיַטב  ר,  ּבֵ ּדִ ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ְך  ּכָ

ֶאּוֶמלֹוס, ָיסֹות  ַהּגְ יא  ַמְצּבִ ָהִראׁשֹון,  ְוָיָצא  ָקם 
ְלמֹוֵפת. רֹוֵכב  ּכְ ְונֹוַדע  ֶבר,  ַהּגֶ ַאְדֶמטֹוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ

290
ָהאֹוִנים ַרב  יֹוֶמֶדס  ּדְ הּוא  ִטיֶדאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָקם  ַאֲחָריו 

ֵמַאְיֵנַאס ר  ֲאׁשֶ רֹוָיאִנים  ַהּטְ סּוֵסי  ֶאת  הֹוִביל  ׁשֶ ִמי 
ָאּפֹולֹו. ַיד  ּבְ ל  ִנּצַ ַאְיֵנַאס  ׁשֶ ֲהַגם  ָלַקח  כַֹח  ּבְ

ָער, ַהּשֵׂ ִהיר  ּבְ ֶמֶנָלאֹוס  ָיָצא,  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ַאֲחָריו 
ִריִזים, ַהּזְ סּוָסיו  ֵני  ׁשְ ְוִעּמֹו  ּבֹור,  ַהּגִ ֵאִלים  ַרע  ִמּזֶ

295
ָאָגֶמְמנֹון  סּוַסת  ְוַאְיֶתה  ן,  ַהְמֻצּיָ סּוסֹו  ּפֹוַדְרגֹוס 

ְוזֹאת  ַאְנִכיֶסס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ לֹו,  ָנַתן  ֶאֶכּפֹולֹוס  ת  ַמּתָ ּבְ
ִאם י  ּכִ ָהרּוַח,  ֶבת  נֹוׁשֶ ּה  ּבָ ִאיְליֹון  ֶאל  ֵיֵצא  ְלַבל 

ַדִים,  ַהּיָ ַרֲחַבת  ִסיְקיֹון  ּבְ דֹול  ַהּגָ ֵביתֹו  ּבְ ב  ֵיׁשֵ
ָיָדיו. ּבְ ָנַתן  אּוס  ּזֶ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ רֹו  ָעׁשְ ּבְ ַמח  ְוִיׂשְ

300
ֶמֶנָלאֹוס. אֹוָתּה  ן  ִרּסֵ ַאְך  רֹוץ,  ַלּמֵ ַהּסּוָסה  ָזה  ֶנְחּפְ

ַאְנִטילֹוכֹוס,  ָהָיה   – ׁשֹוַפַעת  ָכיו  ַרּמָ ַרֲעַמת   – ָהְרִביִעי 
ֶפׁש. ַהּנֶ ַעז  ֶנֶלאּוס  ן  ּבֶ הּוא  ב,  ַהּשָׂ ֶנְסטֹור  ל  ׁשֶ ָהָרם  נֹו  ּבְ

ְרתּוִמים  ָרסֹות,  ַהּפְ י  ַקּלֵ סּוָסיו  ילֹוס  ּפִ ַזע  ִמּגֶ
ַאְנִטילֹוכֹוס, נֹו  ּבְ ְלַצד  ב  ּצָ ַהּנִ ְוָאִביו,  ִרְכּבֹו.  ֶאל 

305
ן: ַהְמֻצּיָ ָלרֹוֵכב  לֹו,  ק  ִחּלֵ ֵעֶרְך  ַרּבֹות  ֵעצֹות 

ּפֹוֵסידֹון,  ְוַעל  ֶזאּוס  ַעל  ָאהּוב  ַאְך  ה,  ַאּתָ ָצִעיר  "עֹוד 
ְרָיּה, ּבֻ ַעל  ב  ָהַרּכָ ְמֶלאֶכת  ֶאת  דּוָך  ּמְ ּלִ ׁשֶ ְוֵהם 

רֹוץ. ַהּמֵ ְפָרֵטי  ּבִ אֹוְתָך  ְלַהְדִריְך  ְלמֹוָתר  ן  ּכֵ ְוַעל 
ְסלּול, ַהּמַ ַעּמּוד  ְסִביב  ְפִנית  ַהּתַ ָחְכַמת  ֶאת  ַדע  ּתֵ ֵהן 
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310
ָך.  ְמַלאְכּתְ ְהֶיה  ּתִ ה  ְוָקׁשָ ֵבִדים,  ּכְ סּוֶסיָך  זֹאת  ְוִעם 
ִאיׁש ֶהם  ּבָ ֵאין  ַאְך  ָך,  ּלְ ֶ ִמּשׁ ים  ַקּלִ סּוִסים  ִליִריֶביָך 

ּוָבֶרֶכב.  ּסּוס  ּבַ ְנִהיָגה  ְמֶלאֶכת  ּבִ ָעֶליָך  ָהעֹוֶלה 
רֹוץ  ּמֵ ּבַ ְחּבּולֹות  ּתַ ִלְרקֹם  ָקר,  ַהּיָ ִני  ּבְ ְזכֹר,  ן  ּכֵ ְוַעל 

ֶדיָך.  ִמּיָ ָרס  ַהּפְ ֵמט  ָ ִיּשׁ ְלַבל  זֹאת  ּתּוַכל,  ׁשֶ ָכל  ּכְ

315
כַֹח. ּבְ לֹא  ד,  יכֶֹלת ִנְמּדָ ּבִ ָהֵעִצים  חֹוֵטב  ל  ׁשֶ ֲעָמלֹו 

ב  ְמַנּתֵ ן  ַהְמֻיּמָ ְרִניט  ּבַ ַהּקַ ה  ּלָ ַהּקַ ְסִפיָנתֹו  ֶאת 
ַהּסּופֹות. ַאף  ַעל  יִני,  ַהּיֵ חֹל,  ַהּכָ ם  ַהּיָ י  ּלֵ ּגַ ין  ּבֵ

ִמְתָחֵרהּו,  ֵני  ּפְ ַעל  ַהחֹוֵלף  ן  ַהְמֻיּמָ ב  ָהַרּכָ ם  ּגַ ְך  ּכָ
ּוְלֶפַתע ַיֲהבֹו,  ֶאת  ְוסּוָסיו  ִרְכּבֹו  ַעל  ִליְך  ׁשְ ַהּמַ

320
ְסלּול,  ַהּמַ ְנִתיב  ּבִ ם  ְרּכָ ִמּדַ ִיְסטּו  יבּוב  ּסִ ּבַ ִנְמָהִרים 

ְוִרְכּבֹו. סּוָסיו  ּבְ לֹט  ִלׁשְ ב  ָהַרּכָ יּוַכל  לֹא  ְוׁשּוב 
לֹט, ִלׁשְ  – ֵהם  ֵבִדים  ּכְ ֲאִפּלּו   – סּוָסיו  ּבְ יִטיב  ַהּמֵ ָהִאיׁש  ַאְך 

ַע, ְיַבּצֵ אּות  ּיָ ּכַ ה  ּוְפִנּיָ ַהּמֹוט,  ִמן  ָיִסיר  לֹא  ֵעיָניו  ֶאת 
רֹוץ, ַהּמֵ ת  ִחּלַ ִמּתְ ְלַתְמֵרן  ר  ַהּפָ עֹור  כֹות  מֹוׁשְ ּבְ ֵייִטיב 

325
ְלָפָניו. ָרׁש  ַהּפָ ַאַחר  ַיֲעקֹב  יֹאַחז,  ֶרֶסן  ּבָ

– ַמְרֵאהּו  ֶאת  ְלַהְחִמיץ  ּתּוַכל  לֹא   – נֹו  ֶיׁשְ ֶרְך  ּדֶ ּבַ ִסיָמן 
ם ׁשֶ ּגֶ י  ִמּמֵ ׁש  ְמֻעּפָ לֹא  ַאּלֹון  אֹו  ָיֵבׁש  אֶֹרן  ַזע  ּגֶ
ְוָעָליו ְבהֹו,  ּגָ ְלֵעֶרְך  ַרְגַלִים  ׁש  ׁשֵ ְרֶאה,  ּתִ ֶרְך  ּדֶ ּבַ

ַזע. ַהּגֶ ַצד  ל  ִמּכָ ַאַחת  ְלָבנֹות,  ִנְסָמכֹות,  ֲאָבִנים  י  ּתֵ ׁשְ

330
ְסלּול. ַהּמַ ְנִתיב  הּוא  ְוָחָלק  ִסיבּוב,  ּבְ ּפֹוָנה  ֶרְך  ַהּדֶ ם  ׁשָ

ָבר, ִמּכְ ֶזה  ת  ּמֵ ׁשֶ לֹוִני  ּפְ ל  ׁשֶ ִקְברֹו  הּו  ּזֶ ׁשֶ ֵכן  ִיּתָ
ֶהָעָבר. ִמיֵמי  ֵמרֹוִצים  ְלִסּמּון  ִריד  ׂשָ א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
ה. ִלְפִנּיָ ִסיָמן  ָהֶרֶגל  ַקל  ָאִכיֶלס  ּבֹו  ֶקַבע  ה  ַעּתָ

ָיֶדיָך, ּבְ קֹו  ְלַחּבְ ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ ִאּלּו  ּכְ לֹו  ָסמּוְך  ְרַכב 
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335
ּגּוְפָך ֶאת  ה  ַהּטֵ ְלִתְפֶאֶרת  ֶהָעׂשּוי  ָך  ּוְבִרְכּבְ

ִמין, ִמּיָ סּוְסָך  ּבְ ְוַהְצֵלף  ְסלּול,  ּמַ ּבַ ְמַעט  מֹאָלה  ׂשְ
ַהר, ַהּדַ ֶאת  יר  ְלַהְגּבִ ְמָנת  ַעל  ָכתֹו  מֹוׁשְ ְמַעט  ה  ַהְרּפֵ

יָמן ַלּסִ ָקרֹוב  ְנַהג  ן,  ַרּסֵ מֹאְלָך  ִמּשְׂ ְך  ָהַרּמָ ְוֶאת 
ּבֹו, ע  ּגַ ּיִ ׁשֶ ְמַעט  ּכִ ֶהָהדּור  ב  ְרּכָ ַהּמֶ אֹוַפן  ׁשֶ ְך  ּכָ

340
ֵכן לֹא  ִאם  ׁשֶ ַזע,  ּגֶ ּבַ אֶֹפן  ׁשּום  ּבְ ְך  ְתַחּכֵ ּתִ ַאל  ַאְך 

ק, ִיְתַרּסֵ ְוָהֶרֶכב  ִלְקרֹס  סּוֶסיָך  עֹוד  ֲעלּוִלים 
לֹון.  ָ ּשׁ ּכִ ת  ְלֶחְרּפַ ּוְלָך  ְיִריֶביָך  ְמַחת  ְלׂשִ זֹאת 

ָך. ַנְפׁשְ מֹר  ּוׁשְ ֶכל  ׂשֵ ׂשֹום  ּבְ ָקר,  ַהּיָ ִני  ּבְ ֵאפֹוא,  ְרַכב 
ה, ִנּיָ ַהּפְ ִסיַמן  ּבְ ְהֶיה  ּתִ ִראׁשֹון  ַאְך  ר,  ַפּגֵ ּתְ ִאם  ם  ּגַ י  ּכִ

345
ֶניָך, ּפָ ַעל  ְוַלֲעבֹר  אֹוְתָך  עֹוד  יג  ְלַהּשִׂ יּוַכל  לֹא  ִאיׁש 

– ַאֲחֶריָך  ד  ִמּיָ ַעט  ׁשָ ַעְצמֹו  ַאְריֹון  ַעל  ֲאִפּלּו 
ַאְדֶרְסטֹוס, ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ הּוג  ַהּנָ ַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ְיִליד  ְך  ָהַרּמָ
ְלִתְפֶאֶרת."  ְדלּו  ּגָ ְטרֹוָיה  ּבִ ׁשֶ ָלאֹוֶמדֹון  סּוֵסי  ַעל  אֹו 

ִלְמקֹומֹו ְוָחַזר  ר,  ּבֵ ּדִ ֶנֶלאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶנְסטֹור  ְך  ּכָ

350
רֹוץ. ַהּמֵ י  ַלּבֵ ׁשְ ֶאת  ַחן  ּבָ נֹו  ּבְ ִעם  ׁשֶ ְלַאַחר  ב,  ְוָיׁשַ
ִמְתנֹוֶפֶפת.  סּוָסיו  ַרֲעַמת  ֶמְריֹוֶנס,  א  ּבָ י  ַהֲחִמיׁשִ

ּוְלָאִכיֶלס ילּו,  ִהּפִ ּפּור  ם  ְוֻכּלָ ְלִרְכּבֹו  ָעָלה  ִאיׁש 
ּגֹוָרל, ּבַ ָעָלה  ַאְנִטילֹוכֹוס  ד.  ַהּכַ ֶאת  ִנֵער  ֶזה  ָמְסרּו, 

ָהאֹוִנים, ַרב  ֶאּוֶמלֹוס  ְוַאֲחָריו  ֶנְסטֹור,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ

355
ַהּנֹוָדע. ַהֲחִנית  ֵמִטיל  ַאְטֶרְוס,  ן  ּבֶ ֶמֶנָלאֹוס  ַאֲחָריו 

ְוָהַאֲחרֹון, ֶמְריֹוֶנס,  ב  ִהְתַיּצֵ ַאֲחָריו  ְסלּול  ּמַ ּבַ
ִלְנִתיבֹו.  ָעָלה  ֶהם,  ּבָ ׁשֶ ִהיר  ַהּמָ ָנכֹון  ֶאל  יֹוֶמֶדס,  ּדְ

ה  ִנּיָ ַהּפְ ַעּמּוד  ַעל  ְוָאִכיֶלס  ּנּוק,  ַהּזִ ַקו  ַעל  בּו  ִנּצְ
ית, ַתְצּפִ ּבְ יב  ִהּצִ פֹוְיִניְקס  ֶאת  יׁשֹור.  ּמִ ּבַ ַהְרֵחק  יַע  ִהְצּבִ
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360
ָאִביו, ל  ׁשֶ ָהָראּוי  יכֹו  ַמְמׁשִ ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ֹוֵפט  ַהּשׁ

רֹוץ.  ַהּמֵ ִמְתָחֵרי  ַעל  ּבֹון  ְוֶחׁשְ ין  ּדִ ִלְמסֹר  ְפִקידֹו  ּתַ
ׁשֹוטֹו,  ֶאת  ֵהִניף  ֶאָחד  ל  ּכָ סּוֵסיֶהם  ֵמַעל  ֲאַזי 

קֹולֹו.  ּבְ אֹוָתם  ן  ּוְמַדְרּבֵ ָכיו  ַרּמָ ַגב  ּבְ ַמְצִליף 
ְמרּוָצה, ּבִ בֹות  ְרּכָ ַהּמֶ ָהָרָחב  יׁשֹור  ּמִ ּבַ ֲעטּו  ׁשָ

365
ָעָנן ְמַעְרּבֶֹלת  ּוְכמֹו  ֵמָאחֹור,  ִפינֹות  ַהּסְ נֹוְתרּו 
ַהּסּוִסים. ַלֲחזֹות  ק  ִנְדּבַ ָהָאָבק,  ְוָסַער  ר  ּמֵ ִהּתַ

רֹוץ  ַהּמֵ בֹות  ּוֶמְרּכְ ָאה,  ִנּשְׂ רּוַח  ּבָ ַרֲעָמָתם 
ֶבר,  ֶ ַהּשׁ ׁשֹוֶבֶרת  ָהָאֶרץ  ַעל  ֲעטּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶהן  ּבָ ֵיׁש 

ֶרֶכב  ּוְבָכל  ְלְטלּו,  ִהּטַ ִדּלּוִגים  ּבְ ׁשֶ ְוֵיׁש 

370
ׁשּות, ִהְתַרּגְ רֹב  ּבְ ּפֹוֵעם  ְוִלּבֹו  ֶנָהגֹו  ָעַמד 

ְוצֹוֵעק, סּוָסיו  ֶאת  ן  ְמַדְרּבֵ ן  ּכֵ ְוַעל  ְרצֹונֹו  ַח  ְלַנּצֵ
יׁשֹור. ַהּמִ ַרֲחֵבי  ּבְ ּדֹוֲהִרים  ָהָאָבק  ֲעַנן  ּבַ ְוֵהם 

ַאֲחרֹון  ִסיבּוב  ּבְ ַהּסּוִסים  ֲהרּו  ּדָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ַהט,  ַהּלַ ְמלֹוא  ֶהם  ּבָ ת  ִנּצַ ָהָאפֹר,  ם  ַהּיָ ֶאל  ֲחָזָרה 

375
ֲחרּות.  ּתַ ּבַ ַהר  ַהּדַ ֶאת  ִכים  ָהַרּמָ ְוֵהִאיצּו 

ֶפֶרס, ן  ּבֶ ֶאּוֶמלֹוס  סּוֵסי  ֲעטּו  ׁשָ רֹוץ  ַהּמֵ רֹאׁש  ּבְ
ֵמֲאחֹוָריו.  יֹוֶמֶדס  ּדְ ל  ׁשֶ ים  רֹוָיאִנּיִ ַהּטְ ָכיו  ְוַרּמָ

ר ֲאׁשֶ ַעד  ִרְכּבֹו,  ֶאל  ָסמּוְך  י  ּכִ ֵמָאחֹור,  ָרחֹוק  לֹא 
ִריב, ַהּיָ ֶאת  יגּו  ַיּשִׂ ֶרַגע  ל  ּכָ י  ּכִ ָהָיה  ִנְרֶאה 

380
ְוַגּבֹו ֵתָפיו  ּכְ ַעל  ָחׁש  ה  ַהַחּמָ יָמָתם  ְנׁשִ ֵאד  ֶאת 

ָקט ֶרַגע  ְועֹוד  ינּו  ִהְרּכִ יֶהם  ָראׁשֵ ה  ַעּתָ ֶאּוֶמלֹוס. 
ָניו, ּפָ ַעל  חֹוֵלף  ם  ּגַ ר  ְוֶאְפׁשָ ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ יגֹו  ַמּשִׂ ָהָיה 
ָאּפֹולֹו, פֹוְיּבֹוס  ל  ׁשֶ ֲחָמתֹו  ֶבר  ַהּגֶ ַעל  ָתה  ִנּצְ ִאְלָמֵלא 

יֹוֶמֶדס. ּדְ ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ הּוא  ִליְך  ִהׁשְ ַהּבֹוֵהק  ֹוט  ַהּשׁ ֶאת  ֲאַזי 
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385
ְלֵעת ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ֶלְחיֹו  ַעל  ָיְרָדה  ַזַעם  ְמַעת  ּדִ

ְלָפָניו ּוַמְרִחיק  ׁשֹוֵעט  ֶאּוֶמלֹוס  ל  ׁשֶ ִרְכּבֹו  ֶאת  ָרָאה 
ְואּוָלם  ַרְגֵליֶהם.  ים  ְמִאּטִ ׁשֹוט  ְללֹא  ָכיו  ַרּמָ עֹוד  ּבְ

ָאֶתָנה. ַלס  ִמּפָ ָאּפֹולֹו  ל  ׁשֶ ע  ָ ַהְמֻרּשׁ ֳעלֹו  ּפָ ָחַמק  לֹא 
ים, ָהַעּמִ רֹוֵעה  ֶאל  ִמֲהָרה  ִהּיֹות  ׁשְ ְללֹא  ֲאַזי 

390
אֹוִנים. ֵהִפיָחה  ּוְבסּוָסיו  ֹוט  ַהּשׁ ֶאת  ָידֹו  ּבְ יָבה  ֵהׁשִ

ַאְדֶמטֹוס, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַאַחר  ָרְדָפה  ֲאַזי,  ּבֹוֶעֶרת  ֲחָמָתּה 
רּוַח.  ְלָכל  ְרצּו  ּפָ ְוֵאּלּו  ֶרת,  ּבֶ ְמׁשַ ַהּסּוִסים  עֹל  ֶאת 

ַעְצמֹו  ְוֶאּוֶמלֹוס  ָהָאֶרץ  ַעל  צּול  ַהּיָ ִנְגַרר 
ׁש. ּלֵ ִמְתּפַ יו  אֹוַפּנָ ְלַיד  ָהֶרֶכב,  ִמן  ֶלָעָפר  ָצַנח 

395
ּוִמְצחֹו  ְנִחיָריו  יו,  ּפִ ָהֶעֶצם,  ַעד  ָקיו  ַמְרּפֵ ֲחבּוִלים 
ָהֻאְמָלל, ֵעיֵני  ּבְ רּו  ִנְקׁשְ ָמעֹות  ַהּדְ ָקׁשֹות,  צּוִעים  ּפְ

ֶבר.  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ְגרֹונֹו  ּבִ ָקָפא  ָהרֹוֵעם  לּול  ַהּצָ ְוקֹולֹו 
ּוָפַרץ אֹותֹו  ָעַקף  סּוָסיו,  ֶאת  ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ ֲאַזי  ה  ִהּטָ

סּוָסיו ּבְ ְמִפיָחה  ָהְיָתה  ָאֶתָנה  י  ּכִ רֹוץ.  ַהּמֵ ְלרֹאׁש 

400
ַח. ַהְמַנּצֵ ת  ִהּלַ ּתְ ֶאת  לֹו  ּוַמֲעִניָקה  אֹוִנים 

ָער,  ַהּשֵׂ ִהיר  ּבְ ֶמֶנָלאֹוס   – ַאֲחָריו  ַעט  ׁשָ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ
ָאִביו:  ֶנְסטֹור  ל  ׁשֶ סּוָסיו  ֶאל  ָזַעק  וַאְנִטילֹוכֹוס 

ֲאִפּלּו ָהֶרֶכב,  ֶאת  ְררּו  ּגִ ּתּוְכלּו  ׁשֶ ָכל  ּכְ "ַמֵהר 
ִמּסּוָסיו יֹוֵתר  ַמֵהר  עֹט  ִלׁשְ ם  ִמּכֶ ּתֹוֵבַע  ֵאיִני  ׁשֶ

 405
ָאֶתָנה ַלס  ּפָ ה  ַעּתָ ה  ּזֶ ׁשֶ ָהאֹוִנים,  ַרב  יֹוֶמֶדס  ּדְ ל  ׁשֶ

ַח. ַהְמַנּצֵ ת  ִהּלַ ּתְ ֶאת  ְולֹו  ּכַֹח  ָלֶהם  ָנְתָנה 
יחּו  ּנִ ּתַ ְוַאל  יקּו,  ַהְדּבִ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ סּוָסיו  ֶאת  ַאְך 

ֵקָבה ַהּנְ ַאְיֶתה  ִאם  י  ּכִ ֵניֶכם.  ּפְ ַעל  ַלְחלֹף  ָלֶהם 
ֶפׁש,  ַהּנֶ ֵוי  ׁשְ סּוַסי  ֲאַזי,  י  ּכִ רֹוץ,  ּמֵ ּבַ ֶאְתֶכם  ִביס  ּתָ
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410
ְוָגמּור,  ָבר  ַהּדָ ִאי  ַוּדָ ְוִיְהֶיה  ָלֶכם,  אַֹמר  זֹאת 

ֶאְתֶכם. ַח  ְיַטּפֵ לֹא  ים  ָהַעּמִ רֹוֵעה  ֶנְסטֹור  ׁשּוב 
ִאם ּבְ זֹאת  ף.  ּסֵ ְיׁשַ רֹוְנֶכם  ּגְ ָאָרד  ַלַהב  ּבְ ְלֵהֶפְך, 
ה.  ִנְזּכֶ ּבֹו  ָרס  ַהּפְ ָעלּוב  ַעְצלּוְתֶכם  ִגין  ּבְ ִיְהֶיה 

ר, ָהֶאְפׁשָ ָכל  ּכְ ַמֵהר  ַאֲחָריו  ֲהרּו  ּדַ ן  ּכֵ ַעל 

 415
יַע  ַנּגִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלַתְמֵרן  יַצד  ּכֵ ֵאַדע  ָבר  ּכְ ַוֲאִני 

ַני." ִמּפָ ֵלט  ִיּמָ לֹא  הּוא  ִתיב.  ַהּנָ ַצר  ּבֹו  קֹום  ַהּמָ ֶאל 
ה, ׁשֶ ַהּקָ ֲאדֹוָנם  ִמּקֹול  ִנְבָהִלים  ְוסּוָסיו,  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ֶבר ַהּגֶ ַאְנִטילֹוכֹוס  ָרָאה  ְמרּוָצָתם.  ְמַעט  ירּו  ִהְגּבִ

ְלָפָניו,  ָהָרָחב  ִתיב  ַהּנָ ְוהֹוֵלְך  ר  ּצַ ׁשֶ ָרבֹות  ַהּקְ ׁשֹוֵאף 

420
חֶֹרף. ּבַ ם  ׁשֶ ּגֶ ֵמי  ִנְקוּו  ּבֹו  תֹוכֹו  ּבְ ִנְפַער  ׁש  ּוַמְכּתֵ

ֶמֶנָלאֹוס, ה.  ְלִבּצָ קֹום  ַהּמָ ְוָהַפְך  ִתיב  ַהּנָ ִנְקַטע  ְך  ּכָ
ָסִביב, ֶרְך  ַהּדֶ ֶאת  ָעַקף  ִרְכּבֹו,  ּבְ ִגיָעה  ִמּפְ ׁש  ַהחֹוׁשֵ

ְרָסה ַהּפַ י  ַקּלֵ סּוָסיו  ֶאת  ה  ִהּטָ ַאְנִטילֹוכֹוס  ְוַגם 
לֹו.  ָסמּוְך  ּבְ ְוָרַכב  ְמַעט,  ה  ּדָ ַהּצִ ֶרְך  ַהּדֶ ִמן 

425
ַאְנִטילֹוכֹוס: ַעל  קֹולֹו  ּבְ ָרַעם  ַאְטֶרְוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִנְבַהל 

ַצר י  ּכִ סּוֶסיָך,  ֶאת  ן  ַרּסֵ ַאְנִטילֹוכֹוס,  ָך,  ְעּתְ ּדַ ָעה  ּלְ "ִהְתּבַ
ּתּוַכל.  ִאם  אֹוִתי  יק  ְדּבִ ּתַ ם  ׁשָ ִיְרַחב,  ְמַעט  עֹוד  ִתיב,  ַהּנָ

ַבְרָנה!"  ָ ּשׁ ּתִ בֹות  ְרּכָ ְוַהּמֶ ׁש  ִנְתַנּגֵ ְלַבל  ֵהר  ִהּזָ
ַהר, ַהּדַ ֶאת  יר  ְוִהְגּבִ ָעה  ׁשָ לֹא  ַאְנִטילֹוכֹוס  אּוָלם  ר,  ּבֵ ּדִ

430
ֲחתּומֹות. ָאְזָניו  ָהיּו  מֹו  ּכְ ּסּוִסים  ּבַ ּוַמְצִליף  יְך  ַמְמׁשִ

ַער ַהּנַ ְזרֹוַע  ּבִ ַהּמּוָטל  יְסקּוס  ַהּדִ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ָוח  ּטְ ּכַ
ְרָחק  ַהּמֶ ָהָיה  ֶזה  ּכָ ּכֹחֹו,  ֶאת  ְלַנּסֹות  ׁש  ַהְמַבּקֵ

ַאְטֶרְוס ן  ּבֶ ל  ׁשֶ סּוסֹוָתיו  ְואּוָלם  ָרְכבּו.  ַיַחד  ּבְ ַנִים  ְ ַהּשׁ ׁשֶ
ְמרּוָצָתן, ְוֵהֵאט  ן  ִרּסֵ ַעְצמֹו  הּוא  י  ּכִ ֵהֵאּטּו, 
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435
ְרָסה  ַהּפַ י  ַקּלֵ ַהּסּוִסים  ׁשּו  ִיְתַנּגְ ְלַבל  ָחֵרד 

ָגם,  ּפְ ְללֹא  רּופֹות  ַהּצְ ֵאר  ַהּפְ בֹות  ֶמְרּכְ כּו  ְוִיְתַהּפְ
חֹון. ִנּצָ ת  ְלֶחְמּדַ ן  ָקְרּבָ ֶלָעָפר,  ִיְצְנחּו  ֵניֶהם  ּוׁשְ
ַזַעם: רֹב  ּבְ ָער  ַהּשֵׂ ִהיר  ּבְ ֶמֶנָלאֹוס  ָעָליו  ָזַעק 

רּוֲחָך, ח  ְוִתּפַ ַהְלַואי  ָאָדם,  ּבָ ָהָארּור  "ַאְנִטילֹוכֹוס 

440
ה,  ַאּתָ ֶכל  ׂשֵ ּטֹוב  ׁשֶ ָאְמרּו  ר  ֲאׁשֶ ָהָאָכִאים  רּו  ּקְ ׁשִ

ֵכן." ִלְפֵני  ַבע  ָ ּשׁ ּתִ לֹא  ִאם  ה  ְזּכֶ ּתִ לֹא  ְפָרס  ּבִ ַוֲהלֹא 
סּוָסיו: ֶאת  ן  ְוִדְרּבֵ ֵהִרים  קֹול  ר,  ּבֵ ּדִ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ְך  ּכָ

גֹון, ִמּיָ ר  ּבָ ׁשְ ַהּנִ ֶכם  ְלִלּבְ ְנעּו  ּכָ ּתִ ְוַאל  ֵאּטּו  ּתָ "ַאל 
ֵנַדע ֶטֶרם  ּבְ ֵיָחְלׁשּו  ְוַרְגָליו  ִריב  ַהּיָ י  ְרּכֵ ּבִ י  ּכִ

445
ֲעלּוֵמיֶהם." ּסּו  ּפַ ָבר  ִמּכְ ֶזה  י  ּכִ ַיַען  ֵלאּות,  ָאנּו 

ה, ׁשֶ ַהּקָ ֲאדֹוָנם  ְמקֹול  ִנְבָהִלים  ְוסּוָסיו,  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ִריב.  ַהּיָ ֶאת  יקּו  ִהְדּבִ ּוִבְמֵהָרה  ְרָסָתם  ּפַ ֵזְרזּו 

ָהַאְרִגיִבים, ֲהמֹוֵני  רֹוץ  ּמֵ ּבַ קֹוָמם  ִמּמְ ִהְתּבֹוְננּו 
יׁשֹור. ַהּמִ ֲאַבק  ּבַ ַהּדֹוֲהִרים  ּוַבּסּוִסים  ֶרֶכב  ּבָ

450
ִלְראֹוָתם,  ים  ִהְקּדִ ֵרָתִנים  ַהּכְ ֲאדֹון  ִאידֹוֶמֶנאּוס 
ֱאָסִפים, ַהּנֶ ַאר  ְ ִמּשׁ ְוָגבֹוּהַ  ַהְרֵחק  הּוא  ב  ָיׁשַ י  ּכִ

יֹוֶמֶדס, ּדְ ל  ׁשֶ ְקִריָאתֹו  ַמע  ׁשָ ְלָפָניו.  יׁשֹור  ַהּמִ רּוׂש  ּפָ
ַהּדֹוֵהר ַהּסּוִסים  ַאַחד  ּבְ ְוִהְבִחין  קֹולֹו  ֶאת  ִזָהה 

ַצח, ַהּמֵ ִמן  ְלַבד  ּגֹונֹו  ְוָאדֹם  רֹוץ  ַהּמֵ ֲחִזית  ּבַ

455
ִאידֹוֶמֶנאּוס ָמֵלא.  ָיֵרַח  ל  ׁשֶ ְדמּותֹו  ּבִ ָלָבן  אֹות  ּבֹו 
ָהַאְרִגיִבים: ְקַהל  ֶאל  ְדָבָריו  ּבִ ּוָפָנה  ַרְגָליו  ַעל  ָקם 

ָיסֹות,  ַהּגְ ְויֹוֲעֵצי  ָהַאְרִגיִבים  ַאּלּוֵפי  "ֵרֵעי, 
א ּמָ ׁשֶ אֹו  ּסּוִסים  ּבַ ְבִחין  ַהּמַ ִחיד  ַהּיָ ֲאִני  ַהֻאְמָנם 

ַהּסּוִסים פּו  ְתַחּלְ ּנִ ׁשֶ ּדֹוַמִני  י  ּכִ ם?  ַאּתֶ ם  ּגַ רֹוִאים 
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460
ר ֲאׁשֶ ֶאּוֶמלֹוס,  ְלסּוסֹות  ב.  ָהַרּכָ ה  ַעּתָ הּוא  ְוַאֵחר 

יׁשֹור.  ּמִ ּבַ ם  ׁשָ ֵאי  ֵאַרע  ָאסֹון  הֹוִבילּו,  ה  ֵהּנָ ַעד 
ַהּמֹוט, ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו  אֹוָתן  ָרִאיִתי  רֹוץ  ַהּמֵ רֹאׁש  ּבְ י  ּכִ

ֵמֵעיַני, ֶנֶעְלמּו  ְתאֹום  ּפִ ה  ְוַעּתָ ה,  ִנּיָ ַלּפְ יָמן  ַהּסִ
ְוחֹוֵזר. ִמְתּבֹוֵנן  ֲאִני  ְטרֹוָיה  ִמיׁשֹור  ַרֲחֵבי  ּבְ י  ּכִ ַאף 

465
ל ׁשַ ּכָ י  ּכִ ב,  ָהַרּכָ ַמט  ׁשָ כֹות  ַהּמֹוׁשְ ֶאת  ׁשֶ ִנְרֶאה 

ן,  ְלַרּסֵ סּוסֹוָתיו  ְוֶאת  יבּוב  ּסִ ּבַ ֶהן  ּבָ ֶלֱאחֹז 
ק, ִהְתַרּסֵ ְוִרְכּבֹו  ַלְך  ֻהׁשְ ַהחּוָצה  ּדֹוַמִני,  ן,  ּכֵ ַעל 

ֶרא.  ּפֶ רּוַח  ֲאחּוזֹות  ם  ׁשָ ֵאי  ֲהרּו  ּדָ ַהּסּוסֹות  י  ּתֵ ּוׁשְ
י ֵאיֶנּנִ י  ּכִ יׁשֹור  ּמִ ּבַ נּו  ּתְ ֵעיֵניֶכם  ְוֶאת  קּומּו  ַאְך 

470
ֲחִזית, ּבַ ַהּמֹוִביל  ב  ָהַרּכָ ִלי,  ִנְדֶמה  ְך  ּכָ אּוָלם  טּוַח,  ּבָ

ָהַאְיטֹוִלים, ֵמַעם  מֹוָצאֹו  ָהַאְרִגיִבים,  יא  ְצּבִ ּמַ ׁשֶ ֲהַגם 
ַהּסּוִסים." ן  ְמַרּסֵ ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ ָהַעז  ֶבר  ַהּגֶ יֹוֶמֶדס  ּדְ

לֹו: יב  ֵהׁשִ רּוַח  ְוַגס  זֹוֵעם  אֹוְיֶלאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָאַיאס 
אֹוָתם ֵהן  ֲהָבִלים,  יר  ְכּבִ ּתַ ִאידֹוֶמֶנאּוס,  ה,  ּזֶ "ַמה 

475
יׁשֹור. ַהּמִ ֵני  ּפְ ַעל  ּדֹוֲהִרים  ה  ַעּתָ ם  ּגַ ִריִזים  ַהּזְ ַהּסּוִסים 

ְוֵעיֶניָך ה,  ַאּתָ ִנְמֶנה  לֹא  ָהַאְרִגיִבים  ְצִעיֵרי  ִעם 
ֶתר. ַהּיֶ ל  ּכָ ֵמֵעיֵני  יֹוֵתר  ַחּדֹות  ֵהן  ֵאין  ָלֶבַטח 

ָבר ַהּדָ ָיֶאה  לֹא  ַוֲהֵרי  ָחֵדל,  לֹא  ט  ְלַפְטּפֵ ה  ַאּתָ ַאְך 
ָעֶליָך. ּפֹה  עֹוִלים  ים  ַרּבִ ׁשֶ ְפָרט  ּבִ ֶהֶרף  ְללֹא  ְלַלֵהג 

480
ָהיּו, ּקֶֹדם  ׁשֶ ַהּסּוִסים  אֹוָתם  ֵהם  ֲחִזית  ּבַ ַהּסּוִסים 

אֹוֵחז." ֶרֶסן  ּבָ ַאֵחר,  לֹא  ְוהּוא,  ֶאּוֶמלֹוס,  סּוֵסי 
לֹו: יב  ְוֵהׁשִ יר,  ִהְקּדִ ָניו  ּפָ ֵרָתִנים  ַהּכְ ֲאדֹון  ָבָריו  ּדְ ַעל 

מּור.  ּגָ ִסיל  ּכְ זֹאת  ְוִעם  ּוַמֲחלֶֹקת  ְלִריב  ָהִראׁשֹון  "ָאַיאס, 
ה. ַאּתָ ָהַאְרִגיִבים  ַאֲחרֹון  ת  ׁשֶ ָהִעּקֶ ַגּסּוְתָך  ּבְ
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485
ַחת, ַקּלַ ַעל  ְרֶצה  ּתִ ִאם  אֹו  ְקֵדָרה,  ַעל  ִנְתָעֵרב  ּבֹוא 

ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ְוִיְהֶיה  רֹוץ,  ּמֵ ּבַ ַהּמֹוִביל  ב  ָהַרּכָ ִמי 
ַקח."  ַהּלֶ ֶאת  ְוִתְלַמד  ם  ּלֵ ׁשַ ּתְ ָאז  ַרק  ְכִריַע.  ּיַ ׁשֶ ִמי 

ׁש ְמַבּקֵ ָקם,  ָאַיאס,  אֹוְיֶלאּוס,  ל  ׁשֶ ּוְבנֹו  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ְוֵאין ֶקֶלס,  ּוְדַבר  ֲחָרפֹות  ְלַהְחִליף  ְיִריבֹו  ִעם 

490
ִאְלָמֵלא ל,  ְלּגֵ ִמְתּגַ ָהִריב  ָהָיה  ְלֵהיָכן  ַעד  ָלַדַעת 
ֲאֵליֶהם: ר  ְוִדּבֵ ִריָבה  ּמְ ּבַ ִהְתָעֵרב  ַעְצמֹו  ָאִכיֶלס 
ַהְמכָֹער, ָהִריב  ִמן  ִחְדלּו  ְוָאַיאס,  "ִאידֹוֶמֶנאּוס 
ָבר. ַהּדָ ָיֶאה  לֹא  י  ּכִ ַיַען  ֶעְלּבֹונֹות  ֲהָטַחת  ּבַ י  ּדַ

ִלְגַנאי. יֶכם  ִמּפִ זֹוֶכה  הּוא  ָהָיה  ָנַהג  ְך  ּכָ ַאֵחר  לּו 

495
ָהל ַהּקָ ל  ּכָ ִעם  יטּו  ְוַהּבִ ְמקֹוְמֶכם  ּבִ ֲחָזָרה  בּו  ׁשְ

ַוֲאַזי חֹון,  ְלִנּצָ ֵמִאים  ַהּצְ רֹוץ  ַהּמֵ סּוֵסי  ּבְ
ָהַאְרִגיִבים ין  ִמּבֵ ִמי  ֵיַדע  ֶאָחד  ל  ּכָ ְלָכאן  בֹוָאם  ּבְ

ַאֲחָריו." ּוִמי  יַע  ִהּגִ ּיּום  ַהּסִ ַקו  ֶאל  ָהִראׁשֹון 
ְתאֹום, ּפִ הֹוִפיַע  ָקרֹוב  ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ ּוְבנֹו  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

500
ְוֵאּלּו דֹו,  ִמּיָ ֹוט  ּשׁ ּבַ ֶהֶרף  ְללֹא  סּוָסיו  ּבְ ַמְצִליף 

רֹוץ. ַהּמֵ ְנִתיב  ּבִ ַרְגֵליֶהם  ִאים  נֹוׂשְ ְוָגבֹוּהַ  ַקּלֹות 
ְוָהֶרֶכב  ב  ָהַרּכָ ֶאת  ה  ְוִכּסָ ָהָאָבק  ר  ּמֵ ִהּתַ

ְלָפִנים ׁשֹוֵעט  ְבִדיל,  ּבִ ה  ּוְמֻצּפֶ ָזָהב  ּבְ ֶהָחפּוי 
ּלּות  ַהּקַ ַתְכִלית  ּבְ ל  ְלּגֵ ִמְתּגַ ַהּסּוִסים,  ַרְגֵלי  בֹות  ִעּקְ ּבְ

505
ָרִכים. ַהּדְ ֲאַבק  ּבַ ַקל  חֹוָתם  יִעים  ַמְטּבִ יו  ְואֹוַפּנָ

בֹוָאם ּבְ ב  ָהַרּכָ ַלם  ּבָ סּוָסיו  ַהר  ּדַ ֶאת  ֲאַזי 
ָעה  ַהּזֵ ָנְטָפה  ָלָאֶרץ  רֹוץ.  ּמֵ ּבַ ַהּצֹוִפים  ְקַהל  ֶאל 

ּוְדיֹוֶמֶדס ַהּסּוִסים,  ַוֲחֵזה  אר  ּוַ ִמּצַ ֹוַפַעת  ַהּשׁ
ַהּזֹוֶהֶרת,  ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ ִמן  ְרַקע  ַלּקַ ק  ְלַזּנֵ ִמֵהר 
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510
ָהַעז,  ְסֶתֶנלֹוס  ׁש  ּבֹוׁשֵ לֹא  ׁשֹוטֹו.  ָעֶליָה  ִעין  ַמׁשְ

ַחת  ּלַ ַהּקַ ִעם  ה  ָ ָהִאּשׁ ְוֶאת  ָנַטל.  ָרִסים  ַהּפְ ֶאת 
ֶפׁש,  ְוַהּנֶ ב  ַהּלֵ ָרֵמי  ֵהִביא,  ְלֵרָעיו  דֹות  ַהּיָ פּוַלת  ּכְ

ָהֶרֶכב. ִמן  ַהּסּוִסים  ֶאת  יר  ַמּתִ ִטיֶדאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ עֹוד  ּבְ
ֶנְסטֹור, ן  ּבֶ ַאְנִטילֹוכֹוס  ֲאַזי  ַאֲחָריו  ּוָבא  ָרַכב 

515
ְמִהירּות, ּבִ לֹא  ָעְרָמה,  ּבְ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ֶאת  ָעַקף  ׁשֶ ַאַחר 

ְלָידֹו. ָקרֹוב  ֲהרּו  ּדָ ֶמֶנָלאֹוס  ּסּוֵסי  ׁשֶ ֲהַגם 
ּיּוַכל ׁשֶ ָכל  ּכְ ה  ָהעֹוׂשֶ ַהּסּוס  ִמן  ל  ְלּגַ ַהּגַ ֶמְרַחק  ּכְ

– יׁשֹור  ַהּמִ דֹות  ׂשְ ֵני  ּפְ ַעל  ִלְגרֹר  ָהֶרֶכב  ִעם  ָעָליו  ּבְ ֶאת 
ְמַלֵחְך  ֵמָאחֹור  א  ּשָׂ ַהּנִ ַהּסּוס  ְזַנב  ּוְקֵצה  ֵיׁש  ים  ִעּתִ

520
ָהֶרֶכב ין  ּבֵ ְרָחק  ַהּמֶ ְמַעט  ּכֹה  ב,  ְרּכָ ַהּמֶ אֹוַפן  ֲעֶטֶרת  ֶאת 

– ָהָרָחב  יׁשֹור  ּמִ ּבַ ְלַדְרּכֹו  ֹוֵעט  ַהּשׁ ְך  ָהַרּמָ ְלֵבין 
ְלַאְנִטילֹוכֹוס. ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ין  ּבֵ ִהְפִריד  ׁשֶ ְרָחק  ַהּמֶ ָהָיה  ֶזה 

ָהָיה,  ַער  ַהּפַ יְסקּוס  ַהּדִ ֵמִטיל  ְמַטֲחֵוי  ּכִ ה  ִחּלָ ּתְ
יִֹפי, ִליַלת  ּכְ ַרֲעָמָתּה  ָאָגֶמְמנֹון,  סּוַסת  ַאְיֶתה  אּוָלם 

525
ן ּכֵ ַעל  יָרה,  ִהְגּבִ ַרְגֶליָה  ֶקֶצב  ְוֶאת  ָרה  ִוּתְ לֹא 

ְסלּול, ּמַ ּבַ ְמַעט  עֹוד  ִלְרּכֹב  ַנִים  ְ ַהּשׁ ַעל  מּוָטל  ָהָיה  לּו 
ֲעִליל. ּבַ אֹותֹו  ְועֹוֵקף  ֶמֶנָלאֹוס  יקֹו  ַמְדּבִ ָהָיה 

ְרִביִעי יַע  ִהּגִ ֶמְריֹוֶנס,  ִאידֹוֶמֶנאּוס,  ֵלי  ּכְ א  נֹוׂשֵ
ֶמֶנָלאֹוס, ַאֲחֵרי  ר  ְמַפּגֵ ַהֲחִנית  ְמַטֲחֵוי  ּכִ

530
ָאר,  ְ ַהּשׁ ִמן  ָהיּו  ים  ּיִ ִאּטִ ָהַרֲעָמה  ְנֵאי  סּוָסיו  י  ּכִ

בֹות.  ֶמְרּכָ ֵמרֹוץ  ּבְ יֹון  ִנּסָ ֶנֱעַדר  ַעְצמֹו  ְוהּוא 
יַע.  ִהּגִ ַאְדֶמטֹוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ רֹוץ,  ּמֵ ּבַ ַאֲחרֹון  ַאֲחָריו, 

ְלָפִנים. סּוָסיו  ּבְ ּוַמְצִליף  ֶהָהדּור  ִרְכּבֹו  ּבְ ִנְגָרר 
ִנְכְמרּו. ַרֲחָמיו  ָרָאהּו,  ָהַרְגַלִים  ַקל  ָאִכיֶלס 
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535
ָנַפִים:  ּכְ ַעל  ָבָריו  ּדְ ֶאת  ר  ּגֵ ְוׁשִ ָעַמד  ָהַאְרִגיִבים  ין  ּבֵ
ְרָסה ַהּפַ י  ַקּלֵ סּוָסיו  ֶאת  יֵנינּו,  ּבֵ ׁשֶ ַהּטֹוב  א  ּבָ ה  "ִהּנֵ
לֹו ן  ְוִנּתֵ ִלְפָרס,  הּוא  ָראּוי  רֹוץ.  ּמֵ ּבַ ַאֲחרֹון  מֹוִליְך 
ה." ִיְזּכֶ ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ ִראׁשֹון  ּבָ ִני.  ֵ ַהּשׁ קֹום  ַהּמָ ֶאת 

ְבָרָכה.  ּבִ ָבָריו  ּדְ ֶאת  לּו  ִקּבְ ם  ְוֻכּלָ ר,  ּבֵ ּדִ ָאִכיֶלס  ְך  ּכָ

540
ָהָאָכִאים י  ּכִ ַיַען  ַהּסּוס,  ֶאת  ְלֶאּוֶמלֹוס  ַמֲעִניק  ְוָהָיה 
ָהָרם ֶנְסטֹור  ן  ּבֶ ַאְנִטילֹוכֹוס  ִאְלָמֵלא  ִעּמֹו,  ימּו  ִהְסּכִ

ְזכּותֹו: ְוִלְתּבַֹע  ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ ִלְבנֹו  יב  ְלָהׁשִ ָקם 
ּתֹוִציא ַהּפַֹעל  ֶאל  ִאם  ָאִכיֶלס,  עֹוֵרר,  ּתְ ֲחָמִתי  "ֶאת 

ִני, ֵ ַהּשׁ ָרס  ַהּפְ ֶאת  ְגזֹל  ּתִ י  ּנִ ּוִמּמֶ ָאַמְרּתָ  ׁשֶ ֶאת 

545
ּזֹוק, ּנִ ׁשֶ ִרְכּבֹו  ּבְ לּו  ׁשְ ּכָ סּוָסיו  י  ּכִ ה  ִעּלָ ּבָ זֹאת  ל  ּכָ

ְלֶעְזַרת ָנה  ּפָ לּו  אּוָלם  רֹוְכִבים.  ּבָ דֹול  ַהּגָ הּוא  ַאְך 
רֹוץ. ּמֵ ּבַ ַאֲחרֹון  ָמקֹום  ּבְ זֹוֶכה  ָהָיה  לֹא  ָהֵאִלים 

ָעֶליָך, הּוא  ְוָחִביב  ָעָליו  ְלָבְבָך  ִנְכַמר  ִאם  זֹאת  ִעם 
ת, ּוְנחֹׁשֶ ָזָהב  ּבְ אָֹהֶליָך  ים  דּוׁשִ ּגְ ֵהן  ֲאַזי  י  ּכִ

550
ֶרֶגל. י  ַקּלֵ ּוְבסּוִסים  ים  ְמֻרּבִ ָקר  ּבָ ֵני  ּבְ ָפחֹות,  ׁשְ ּבִ

ְוָעצּום, ַרב  ָרס  ּפְ לֹו  ְוֵתן  ה  ַהּזֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ ִמן  טֹל 
ָהָאָכִאים. ְבֵחי  ׁשִ ּבְ ה  ְזּכֶ ּתִ ָלֶבַטח  י,  ּלִ ֶ ִמּשׁ דֹול  ּגָ ַאף 
ִדי ִמּיָ ְלָחְמָסּה  ְוָהרֹוֶצה  ן,  ֶאּתֵ לֹא  ַהּסּוָסה  ֶאת  ַאְך 

י." ּבִ ֵחם  ִיּלָ ֶאְגרֹוָפיו  ּבְ ֶטֶרם  ּבְ ּה  ְלַקְחּתָ יּוַכל  לֹא 

555
ָהַרְגַלִים, ַקל  ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ְוָאִכיֶלס  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ַאְנִטילֹוכֹוס.  ָהָיה  רֹוב  ַהּקָ ֵרֵעהּו  י  ּכִ ֵאָליו,  ְך  ִחּיֵ
"ַאְנִטילֹוכֹוס, ׁשּוָבתֹו:  ּתְ ר  ּגֵ ׁשִ ָנַפִים  ּכְ ַעל  ים  ּוְבִמּלִ

ֵעֶרְך ַרב  ָרס  ּפְ ֵמאָֹהַלי  ן  ֶאּתֵ י  ּכִ ִלי  ָאַמְרּתָ  ִאם 
א. ֲאַמּלֵ ְרצֹוְנָך  ְוֶאת  זֹאת  ה  ֶאֱעׂשֶ ְלֶאּוֶמלֹוס, 
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560
יֹוס  ַאְסֶטרֹוּפָ ּגּוַפת  ּמִ ׁשֶ לֹו,  ן  ֶאּתֵ ָאָרד  ל  ׁשֶ ְרָיה  ׁשִ

ּבֹוֵהק. ִדיל  ּבְ ָסִביב  ֶרת  ְמֻעּטֶ ְזַמּנֹו,  ּבִ י  ְטּתִ ׁשַ ּפָ
ַאְדֶמטֹוס." ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ּבֹו  ַמח  ִיׂשְ ֶבַטח  ּלָ ׁשֶ ָרס  ּפְ ֶזה  ִיְהֶיה 

ְוֵרֵעהּו ָליו  ּכֵ א  נֹוׂשֵ אֹוטֹוֶמדֹון  ְוַעל  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ָהַלְך, ֶזה  ְלָהִביא.  ה  ִצּוָ ָהאֶֹהל  ִמן  ְרָיה  ִ ַהּשׁ ֶאת 

565
ְמָחה. ׂשִ ּבְ ָרס  ַהּפְ ֶאת  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ְלֶאּוֶמלֹוס  ְוָנַתן  ֱהִביָאּה, 

ִלּבֹו.  ַמר  יֵניֶהם,  ּבֵ ָעַמד  ֶמֶנָלאֹוס  ה  ַעּתָ ְואּוָלם 
הּו ַמּטֵ ֶאת  רֹוז  ַהּכָ ַעל  ֲחָמתֹו.  ֲעָרה  ּבָ ַאְנִטילֹוכֹוס  ַעל 

ָהַאְרִגיִבים  ְלָכל  ְוָקָרא  ֶהְחִזיקֹו,  ְלָהִביא,  ה  ִצּוָ
ָהֵאִלים: ַאַחד  ּכְ ֲאֵליֶהם  ר  ְוִדּבֵ ְלׁשֹוָנם,  ֶאת  ִלְנצֹר 

570
ָהִייָת. ַעת  ּדַ ר  ּבַ ׁשֶ ה  ַאּתָ ֶנְסטֹור,  ן  ּבֶ יָת,  ָעׂשִ ֶמה  "ְרֵאה 

ָחַסְמּתָ ֵעת  סּוַסי  ְמרּוַצת  ּבִ ּוָפַגְעּתָ  ַני  ּפָ ִהְכַלְמּתָ 
י. ּלִ ׁשֶ ֵמֵאּלּו  ֵהם  ים  ּיִ ִאּטִ י  ּכִ ַאף  סּוֶסיָך,  ּבְ ם  ְרּכָ ּדַ

ְויֹוֲעֵציֶכם,  ָהַאְרִגיִבים  יֵאי  ַמְצּבִ ֵאפֹוא,  קּומּו 
ֵלב, ּוְבתֹם  ִנים  ּפָ ֹוא  ַמּשׂ ְללֹא  יֵנינּו  ּבֵ ְפטּו  ְוׁשִ

575
ָהָאָרד:  חֹוֵבׁש  ָאָכִאים  ן  ּבֶ יֹאַמר  ָעֵלינּו  ְלַבל  זֹאת 

ֶקר ּוְבׁשֶ כַֹח  ּבְ ֶמֶנָלאֹוס  ַבר  ּגָ ַאְנִטילֹוכֹוס  'ַעל 
רֹוץ,  ּמֵ ּבַ ָכיו  ַרּמָ רּו  ּגְ ּפִ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  סּוָסתֹו,  ָנַטל 
ְלטֹון.' ִ ַהּשׁ ּוְבָידֹו  ּנּו  ִמּמֶ הּוא  ַמֲעָלה  ַרם  י  ּכִ זֹאת 

ִאיׁש ֵהן  י  ּכִ ָבר,  ּדָ ּבַ ְלַבד  ּפֹט  ִלׁשְ ִלי  ָעִדיף  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

580
ֶדק. ְוַהּצֶ ָהֱאֶמת  י  ִעּמִ ֵעת  ִיְגַער  לֹא  י  ּבִ ָנִאים  ּדָ ּבַ

ֶזאּוס.  ֵלב  ַעל  ָהָאהּוב  ַאְנִטילֹוכֹוס  קּום,  ֶצֶדק  ט  ּפַ ְלִמׁשְ
ָיְדָך ּבְ ְוטֹל  ב  ִהְתַיּצֵ ְוָהֶרֶכב  ַהּסּוִסים  מּול 

ְמרּוָצָתם. ּבִ סּוֶסיָך  ַעל  ִהְצַלְפּתָ  ּבֹו  ְגֵלב  ַהּמַ ֶאת 
ָהָאֶרץ  ֶאת  יז  ְרּגִ ַהּמַ ּוָבֵאל  סּוס,  ב  ּגַ ַעל  ָיְדָך  ים  ׂשִ
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 585
רֹוץ." ּמֵ ּבַ סּוַסי  ְלּתָ  ִהְכׁשַ ֵמִזיד  ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ַבע  ָ ִהּשׁ

ָבָריו: ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ַהּטֹוָבה,  ָהֵעָצה  ִאיׁש  ַאְנִטילֹוכֹוס, 
ָאנִֹכי ָך  ִמּמְ ָצִעיר  ֵהן  ֶמֶנָלאֹוס,  ַאּלּוִפי  זֹאת,  ּבָ י  "ּדַ

ַמֲעָלְתָך. ּבְ ְוָעִדיף  נֹוֶתיָך  ׁשְ ּבִ י  ּנִ ִמּמֶ ה  ַאּתָ ָרם 
ָהֶעֶלם ל  ׁשֶ ִלּבֹו  הּוא  ים  ְלִעּתִ ְמָהר  ּנִ ַמה  ַדע  ּתֵ ֵהן 

590
ן ּכֵ ְוַעל  ְעּתֹו,  ּדַ ּקּול  ׁשִ מּוָעט  ַאְך  ֶחְפצֹו  הּוא  ַרב  ר  ֲאׁשֶ

ָזִכיִתי ּה  ּבָ ַהּסּוָסה  ְוֶאת  י,  ִעּמִ רּוַח  אֶֹרְך  ה  ּלֵ ּגַ
ֵעֶרְך  ַרב  ַבר־ָמה  ּדְ עֹוד  ֵיׁש  ְוִאם  ָרצֹון.  ּבְ ְלָך  ן  ֶאּתֵ
זֹאת, ה  ֶאֱעׂשֶ ֵלב  ֵחֶפץ  ּבְ ן,  ֶאּתֵ י  ּכִ ְרֶצה  ּתִ ׁשֶ ֵביִתי  ּבְ
ָיַמי  ל  ּכָ ָך  ַחְסּדְ ְלַבל  ֶזאּוס,  ֲאהּוב  ָיְדָך,  ּבְ ְוֶאְמסֹר 

 595
רֹום." ַהּמָ ֵאֵלי  ֲחַמת  ֶאת  י  רֹאׁשִ ַעל  ְוָאִביא  ֵאַדע,  לֹא 

ַהּסּוָסה ְוֶאת  ר,  ּבֵ ּדִ ָבב  ַהּלֵ ַרם  ֶנְסטֹור  ן  ּבֶ ְך  ּכָ
ֲאַזי, ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ְוִלּבֹו  ֶמֶנָלאֹוס.  יֵדי  ּבִ ָמַסר 

ַחר ׁשַ ִעם  ִכים  ּוְמַרּכְ ַהּיֹוְרִדים  ַטל  ֶאְגֵלי  מֹו  ּכְ
ֹוַפַעת,  ַהּשׁ בּוָאה  ַהּתְ דֹות  ׂשְ ּבִ ָגן  ַהּדָ ּבֹוֵלי  ׁשִ ֶאת 

600
ְך. ִהְתַרּכֵ ָך  ִקְרּבְ ּבְ ֶמֶנָלאֹוס,  ָך,  ִלּבְ ם  ּגַ ְך  ּכָ

ָנַפִים: ּכְ ַעל  ָבָריו  ּדְ ֶאת  א  נֹוׂשֵ לֹו,  יב  ֵהׁשִ "ַאְנִטילֹוכֹוס," 
ר, ְלַוּתֵ ֶאְהֶיה  ָנכֹון  ה  ַעּתָ ַאְך  ְמאֹד,  י  ַעְסּתִ ּכָ "ָאֵכן 

ַרק זֹו  ַעת.  ּדַ ְוַקל  ָחצּוף  ָהִייָת  לֹא  ָעָבר  ּבֶ י  ּכִ
ָך. ְעּתְ ּדַ ּקּול  ׁשִ ַעל  ְברּו  ּגָ ְנעּוֶריָך  ַהּזֹאת  ַעם  ַהּפַ

605
עֹוֶלה. ָעֶליָך  ׁשֶ ִמי  ֶאת  עֹוד  יל  ְלַהְכׁשִ ׁש  ַבּקֵ ּתְ ַאל  ַאְך 

י  ְעּתִ ּדַ ס  ְמַפּיֵ ָהָיה  לֹא  ָהָאָכִאים  ין  ִמּבֵ ִאיׁש 
, ְוִהְקַרְבּתָ ַרּבֹות  ָסַבְלּתָ  ֲעבּוִרי  ּבַ ׁשֶ ָך,  ַבּדְ ִמּלְ
ּוְלִפיָכְך  ֱאָצל.  ַהּנֶ ָאִביָך  ם  ּגַ ְוָכְך  ָאִחיָך  ְך  ּכָ

ָיֶדיָך ּבְ ן  ֶאּתֵ ְוַאף  ֵאָעֵתר  ְתָך  ׁשָ ְלַבּקָ
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610
ָהָאָכִאים ל  ּכָ י  ּבִ ָיִעידּו  ְלַמַען  זֹאת  סּוָסִתי,  ֶאת 

עֶֹרף." ת  ְקׁשַ ה  ֵאיֶנּנָ ְורּוִחי  י  ִלּבִ ּבְ ָיֳהָרה  ֵאין  ׁשֶ
ַאְנִטילֹוכֹוס, ל  ׁשֶ ֵרֵעהּו  ְלנֹוֶאמֹון,  ּוָמַסר  ר  ּבֵ ּדִ

ַהּזֹוֶהֶרת. ֵדָרה  ַהּקְ ָרס,  ַהּפְ ֶאת  ְוָנַטל  ַהּסּוָסה,  ֶאת 
ְלָיָדיו, ל  ִקּבֵ ֶמְריֹוֶנס  רֹוץ  ּמֵ ּבַ ָהְרִביִעי  ָרס  ַהּפְ ֶאת 

615
דֹות, ַהּיָ פּול  ּכְ ד  ַהּכַ נֹוַתר  ַוֲאַזי  ָזָהב.  ָטֶלְנִטים  ֵני  ׁשְ

ָאִכיֶלס ָהַאְרִגיִבים.  מּול  רֹוץ  ּמֵ ּבַ ָהַאֲחרֹון  ָרס  ַהּפְ הּוא 
לֹו: ְוָאַמר  ְלִצּדֹו  ָעַמד  ָנַתן,  לֶנְסטֹור  אֹו,  ְנׂשָ

ְלִזְכרֹו אֹותֹו  מֹר  ּוׁשְ י,  יׁשִ ְיׁשִ ָרס,  ַהּפְ ֶאת  ל  "ַקּבֵ
ֶבר ַהּגֶ ֶאת  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ְקבּוָרתֹו,  יֹום  ּבְ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ל  ׁשֶ

620
ְלַמַען ָרס  ַהּפְ ָך  ּלְ ׁשֶ ָהַאְרִגיִבים.  ין  ּבֵ עֹוד  ְרֶאה  ּתִ לֹא 

ִריב,  ּיָ ּבַ ָאֵבק  ּתֵ ְולֹא  ָיֶדיָך  ּבְ ֵחם  ּלָ ּתִ עֹוד  לֹא 
ִריָצה ּבְ ְלַתֲחרּות  יׁשֹור  ַלּמִ ֵצא  ּתֵ לֹא  ְוׁשּוב 

ְיִדיִדי." ָבר,  ַהּדָ ה  ָקׁשֶ יָבְתָך  ׂשֵ ּבְ י  ּכִ רַֹמח,  ּבְ אֹו 
ֶנְסטֹור, אֹותֹו  ָנַטל  ָיָדיו.  ּבְ ד  ַהּכַ ֶאת  ְוָנַתן  ר  ּבֵ ּדִ

625
ָנַפִים: ּכְ ַעל  ָבָריו  ּדְ ֶאת  ר  ּגֵ ְמׁשַ טֹוָבה,  רּוַח  ּבְ יב  ְוֵהׁשִ

ָבֶריָך. ּדְ ֵהם  ּוְנכֹוִנים  ֱאֶמת  ָקר,  ַהּיָ ַנֲעִרי  "ָאֵכן, 
ַרְגַלי לֹא  ָעָבר,  ּבֶ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ מּוָצק  ֵאיֶנּנּו  ׁשּוב  ּגּוִפי 

ָנֵקל. ּבְ ְכֵתַפי  ּבִ ָלסֹב  ְדעּו  ּיָ ׁשֶ ְזרֹועֹוַתי  ְולֹא 
ַעם,  ּפַ ֵאי  ּכְ ְוָחָזק  ָצִעיר  ִלְהיֹות  י  ָיכְֹלּתִ ׁשּוב  ַאְך  לּו 

630
ֶלְך ַהּמֶ ָאָמִריְנֶקאּוס  ִיים  ָהֶאּפֶ יֵדי  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ִלְכבֹודֹו ָחִקים  ִמׂשְ ּוָבָניו  ַרְסיֹון,  ּבֹוּפְ ִקְרַית  ּבְ ר  ִנְקּבַ
ִיים, ֶאּפֶ ּבָ לֹא  מֹוִני,  ּכָ ֶבר  ּגֶ עֹוד  ם  ׁשָ ָהָיה  לֹא  מּו,  ִקּיְ

ָבב.  ַהּלֵ ָרֵמי  ַאְיטֹוִלים  ּבָ ְולֹא  יְלָיִנים,  ּפִ ּבַ לֹא 
ָהִאְגרּוף, ְקַרב  ּבִ י  ִהְכַרְעּתִ ס  ֶאנֹוּפְ ן  ּבֶ ְקִליטֹוֶמֶדס  ֶאת 
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635
ֵהָאְבקּות. ְקַרב  ּבִ י  ְחּתִ ִנּצַ ֶלאּורֹון  ּפְ ִאיׁש  ַאְנָקיֹוס  ֶאת 

ַתֲחרּות,  ּבְ י  ְגּתִ ִהּשַׂ ְזִהיר  ַהּמַ ָהָרץ  ִאיִפיְקלֹוס  ֶאת 
ּוִפיֶלאּוס. ִמּפֹוִלידֹורֹוס  ָרחֹוק  י  ֵהַטְלּתִ ְורַֹמח 

אֹוִתי, ֵהִביסּו  ַאְקטֹור  ֵני  ּבְ בֹות  ֶמְרּכָ ֵמרֹוץ  ּבְ ְוַרק 
ַח ְלַנּצֵ רֹוץ  ּמֵ ּבַ ֶנְחָרִצים  ָהמֹון,  ּבֶ ַני  ּפָ ַעל  ָחְלפּו 

640
רֹוץ. ּמֵ ּבַ ַלּזֹוֶכה  נֹוַעד  דֹול  ַהּגָ ָרס  ַהּפְ י  ּכִ ַיַען 

כֹות, ּמֹוׁשְ ּבַ ָאַחז  ָהֶאָחד  ָהיּו.  ַאְקטֹור  ֵני  ּבְ אֹוִמים,  ּתְ
ּסּוִסים.  ּבַ ַמְצִליף  ְוָאִחיו  ב,  ְמַנּתֵ ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ ֶאת 

ָלֵצאת  א  ּבָ ָעִרים  ַהּנְ ּתֹור  ו  ַעְכׁשָ ָהִייִתי.  ַעם  ּפַ ְך  ּכָ
ֶהָעָבר, ּבֹוֵרי  ּגִ ִעם  ְמֶנה  ַהּנִ ְוִלי,  יָרה,  ַהּזִ ֶאל 

645
ַהּקֹוֶדֶרת. ְקָנה  ַהּזִ ְפֵני  ּבִ ין  ְלַהְרּכִ י  רֹאׁשִ ֶאת  נֹוַתר 

ֵרֶעָך, ל  ׁשֶ מֹותֹו  ֶאת  יָרה  ּזִ ּבַ ד  ְוַכּבֵ ְוֵלְך  קּום  ה,  ְוַאּתָ
ָזִכיִתי, ּבֹו  ֶאה  ַהּנָ ָרס  ַהּפְ ַעל  ְלָבִבי  ּתֹוָדה  ַוֲאִסיר 

ֶהֱעַנְקּתָ י  ּלִ ׁשֶ בֹוד  ְוַהּכָ אֹוִתי,  ָזַכְרּתָ  י  ּכִ אֹות 
ָהָאָכִאים.  ֵני  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ּבֹו  בֹוד  ַהּכָ הּוא  ֲהלֹא 

650
ָהֵאִלים."  ַחְסֵדי  ּבְ ה  ְזּכֶ ּתִ יָך  ַמֲעׂשֶ ְוַעל  ן  ִיּתֵ ִמי 

ָבִחים  ְ ַלּשׁ יב  ִהְקׁשִ ׁשֶ ְלַאַחר  ֶלאּוס,  ּפֶ ל  ׁשֶ ּוְבנֹו  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  "ּכָ
ָחַזר  ָהָאָכִאים  ין  ּבֵ ֶאל  לֹו,  ָחַלק  ֶנֶלאּוס  ן  ּבֶ ׁשֶ

ים.  ׁשִ ַהּקָ ָהִאְגרּוף  ְקָרבֹות  ְלזֹוֵכי  ָרִסים  ּפְ ּבַ ּוָבַחר 
ָעֶליָה,  עֹל  ָיְדָעה  ֶטֶרם  ר  ֲאׁשֶ ׁש  ׁשֵ ת  ּבַ עֶֹרף  ת  ְקׁשַ ה  ְרּדָ ּפִ

655
ֶדה, ּשָׂ ּבַ ר  ְוָקׁשַ הֹוִביל  ַהְמָפֵרְך,  ֶלָעָמל  ְנכֹוָנה 

ָאְזַנִים. פּול  ּכְ ָנֶאה  ִביַע  ּגָ ַלּמּוָבס,  ְנחּוִמים  ּתַ ּוְפַרס 
ָהַאְרִגיִבים: ֵני  ּפְ מּול  ֶאל  ָבָריו  ּדְ ֶאת  א  ְוָנׂשָ ָעַמד  ֲאַזי 

ֲהדּוָרה, ׁשֹוק  ִמְצַחת  י  חֹוְבׁשֵ ָהָאָכִאים  ַאר  ּוׁשְ ַאְטֶרְוס  ן  "ּבֶ
ָרס ַהּפְ ַעל  ִלְקָרב  ֻמְזָמִנים  ֶכם,  ּבָ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ָבִרים,  ּגְ ֵני  ׁשְ
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660
ָאּפֹולֹו פֹוְיּבֹוס  לֹו  ר  ֲאׁשֶ ָהִאְגרּוף  ַתֲחרּות  ּבְ ַלּזֹוֶכה 

ָהָאָכִאים, ְך  ּכָ ַעל  ְוָיִעידּו  חֹון,  ּצָ ַהּנִ ֶאת  ַיְבִטיַח 
ה. יֹוִליֶכּנָ ָאֳהלֹו  ְוֶאל  ָהעֶֹרף  ת  ְקׁשַ ה  ְרּדָ ּפִ ּבַ ה  ִיְזּכֶ

יָרה." ּזִ ּבַ ַהּמּוָבס  ה  ִיְזּכֶ ּבֹו   – דֹות  ַהּיָ פּול  ּכְ ִביַע  ַהּגָ
ִאְגרּוף ּבְ ן  ּוְמֻיּמָ אֹוִנים  ַרב  ָנִפיל  ְוֶגֶבר  ָאַמר,  ְך  ּכָ

665
אּוס.  נֹוּפֶ ּפָ ן  ּבֶ יֹוס  ֶאּפֶ הּוא  ָרב,  ַהּקְ ֶאל  ן  ְמֻזּמָ ָקם 

ְוָאַמר: ָידֹו  יַח  ִהּנִ ָהעֶֹרף  ת  ְקׁשַ ה  ְרּדָ ַהּפִ ב  ּגַ ַעל 
ְוָיבֹוא. ָיקּום  ָהָאְזַנִים  פּול  ּכְ ִביַע  ּגָ ּבַ "ֶהָחֵפץ 

יָרה ּזִ ּבַ אֹוִתי  ַיְכִריַע  לֹא  ָאָכִאים  ּבָ ִאיׁש  י  ּכִ ַיַען 
ָהִאְגרּוף.  ַאּלּוף  הּוא  ֲאִני  ל.  ְיַקּבֵ לֹא  ה  ְרּדָ ַהּפִ ְוֶאת 

670
לֹא  י  ּכִ י,  ּנִ ִמּמֶ טֹוִבים  ְצאּו  ִיּמָ ְקָרב  ֵדה  ׂשְ ּבִ אֹוֶדה, 

ּוִמְקצֹוַע. חּום  ּתְ ָכל  ּבְ ְוִראׁשֹון  רֹאׁש  ִלְהיֹות  ֶבר  ַהּגֶ ָיכֹול 
ַאְבִטיַח. ׁשֶ ל  ּכָ ֶאת  ם  ֲאַקּיֵ י  ּכִ ִלי  יבּו  ַהְקׁשִ ה  ְוַעּתָ

ֵמָעָליו. עֹורֹו  ֶאת  ְוֶאְפׁשֹט  ר,  ּבֵ ֲאׁשַ ְיִריִבי  ַעְצמֹות  ֶאת 
ְמָנת ַעל  טֹוָבתֹו  י  ּדֹוְרׁשֵ ַהְרֵחק  לֹא  ֵיָאְספּו  ן  ּכֵ ַעל 

675
ָלה." ּכָ ֶבר  ּגֶ ּבַ ַיֲעׂשּו  ַדי  ּיָ ׁשֶ ְלַאַחר  אתֹו  ְלׂשֵ

ינּו. ְוִהְמּתִ אּו  ִמּלְ ַמִים  יֶהם  ּפִ ְוַהּכֹל  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ֵאִלים,  ֵני  ּבְ מּות  ּדְ לֹו  ֶבר  ַהּגֶ לֹוס,  ֵאיִרּיָ מּולֹו  ָקם  ֲאַזי 

ָטָלאֹוס, ַרע  ִמּזֶ ל  ַהּמֹוׁשֵ ָהָרם,  ֶמִקיְסֶטאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ
ֶאִדיּפּוס  ל  ׁשֶ ְלִקְברֹו  ְוָעָלה  י  ּבָ ּתֶ ֶאל  א  ּבָ ׁשֶ ִמי 

680
ם. ּלָ ּכֻ ְדָמִאים  ַהּקַ ֶאת  ם  ׁשָ ֵהִביס  ֶאְגרֹוִפים  ּוִבְקַרב 

לֹוס, ֵאיִרּיָ ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ע  ִסּיַ ֲחִנית  ּבַ ַהּנֹוָדע  ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ
רּוחֹו. ֶאת  ּוְמעֹוֵדד  ַח  ְלַנּצֵ ָרב  ּקְ ּבַ לֹו  ְמַאֵחל 
ָהִאְגרּוף,  ֲחגֹוַרת  ֶאת  ְלָמְתָניו  ָחַגר  ה  ִחּלָ ּתְ

ָראּוי. ּכָ זּורֹות  ּגְ ר  ּפַ עֹור  ְרצּועֹות  ָיָדיו  ַעל  ר  ְוָקׁשַ
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685
יָרה, ַהּזִ ז  ֶמְרּכַ ֶאל  ָיְצאּו  ַנִים  ְ ַהּשׁ ֵרֵעהּו  מּול  ִאיׁש 
ֵבדֹות,  ַהּכְ ְיֵדיֶהם  ֶאת  ְוֵהִניפּו  ֶזה  מּול  ֶזה  ָעְמדּו 

ה,  ִנּיָ ְ ּשׁ ּבַ ָהַאַחת  רֹועֹות  ַהּזְ ְועֹז  תֶֹקף  ּבְ תּו  ִנְלּפְ
ּגּוָפם.  ַעל  ָעה  ַהּזֵ ָנְטָפה  ְוֶלֶסת,  ִים  ּנַ ׁשִ ָחְרקּו 

ֵער, ִהְסּתַ ְיִריבֹו  ַעל  ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ יֹוס  ְוֶאּפֶ

690
ָקַרס הּו.  ִהּכָ ִחי  ַהּלֶ ַעל  טֹו  ַמּבָ ֵמֵסב  ֶזה  עֹוד  ּבְ

ְזִהיר. ַהּמַ ּגּופֹו  ֶאת  את  ָלׂשֵ ל  ְמֻסּגָ עֹוד  לֹא  לֹוס,  ֵאיִרּיָ
ִהְסִעיר  ּבֹוֵריַאס  ׁשֶ ִים  ּמַ ּבַ ק  ַהְמַזּנֵ ג  ַהּדָ ּוְכמֹו 

ֲעֵליֶהם,  ה  ּוְמַכּסֶ ב  ׁשָ ל  ְוַהּגַ ָדה  ַהּגָ ֵבי  ִעׂשְ ין  ּבֵ
ָבב ַהּלֵ ַרם  יֹוס  ֶאּפֶ ַאְך  לֹוס,  ֵאיִרּיָ ָמט  ַאְרָצה  ְך  ּכָ

695
ַהּטֹוִבים ְוֵרָעיו  יבֹו,  הֹוׁשִ ְזרֹועֹוָתיו,  ּבִ ּבֹו  ַמְך  ּתָ

ם ָ ִמּשׁ ְוהֹוִליכּוהּו  יָרה  ַהּזִ ל  ְעּגַ ִמּמַ ְנָטלּוהּו 
נֹוֶטה. ה  ּדָ ַהּצִ ְורֹאׁשֹו  ם  ּדָ יֹוֵרק  ַרְגָליו,  ֶאת  ּגֹוֵרר 
יו, חּוׁשָ ל  ּכָ ָקהּו  ׁשֶ ְוֵכיָון  יֵניֶהם,  ּבֵ אֹותֹו  יבּו  הֹוׁשִ

ֲעבּורֹו. ֵרָעיו  ָנְטלּו  ָהָאְזַנִים  פּול  ּכְ ִביַע  ַהּגָ ֶאת 

700
ֶלאּוס ּפֶ ן  ּבֶ ַאְכָזִרית,  ֵהָאְבקּות  ית,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֲחרּות  ַלּתַ

ָנִאים. ַהּדָ ְפֵני  ּבִ יג  ְלַהּצִ ׁש  ּבֹוׁשֵ לֹא  ָרִסים  ַהּפְ ֶאת 
דּוָרה,  ַהּמְ ֵאׁש  ֵמַעל  יָמּה  ְלׂשִ דֹוָלה  ּגְ ַחת  ַקּלַ ַח  ַלְמַנּצֵ

ָהָאָכִאים. ְוָיּה  ׁשָ ֶאת  ֶהֱעִריכּו  ָוִרים  ׁשְ ְתֵריַסר  ּבִ
ִים, ּפַ ּכַ ְמֶלאֶכת  ּבִ ָחרּוָצה  ַלּמּוָבס,  יג  ִהּצִ ְפָחה  ְוׁשִ

705
ְוָיּה. ׁשָ ָהָאָכִאים  ֵני  ּבְ ֶהֱעִריכּו  ָעה  ַאְרּבָ ָוִרים  ׁשְ ּבִ
ֵלאמֹר: ְדָבָריו  ּבִ ָנה  ּפָ ָהַאְרִגיִבים  ְוֶאל  ָקם  ֲאַזי 

ָרִסים." ּפְ ּבַ ִלְזּכֹות  ֶחְפָצם  ׁשֶ ַנִים  ְ ַהּשׁ ְוָיבֹואּו  "ָיקּומּו 
ְלָפִנים, ָיָצא  ָקם,  ִפיל  ַהּנָ ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ָאַיאס 

ה. ּיָ ּתּוׁשִ ַרב  ְמִזּמֹות  רֹוֵקם  אֹוִדיֶסאּוס,  ּומּולּו 
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 710
יָרה. ַהּזִ ז  ְלֶמְרּכַ ְסעּו  ּפָ ַנִים  ְ ְוַהּשׁ ַאְבֵנטֹו,  ָחַגר  ִאיׁש 

ֵבדֹות,  ַהּכְ ְזרֹועֹוָתיו  ְצָבתֹות  ּבִ ָלַפת  ֵרֵעהּו  ִאיׁש 
ן  ָהֻאּמָ אי  ּנַ ַהּבַ ר  ֲאׁשֶ ג,  ַהּגַ ַעל  ַהּקֹורֹות  מֹוָתן  ּכְ
ַהּסּוָפה.  ֵני  ִמּפְ ִית  ַהּבַ ַעל  ְלָהֵגן  ָחְזָקה  ּבְ ר  קֹוׁשֵ

ְיֵדיֶהם ּפֹות  ּכַ ַלַחץ  ַחת  ּתַ ָחְרקּו  ַנִים  ְ ַהּשׁ ֵוי  ּגֵ

715
ַהּנֹוֶטֶפת. ָעה  ּזֵ ּבַ ּגּוָפם  ַטף  ְוִנׁשְ ָהָעְצָמה  ַרּבֹות 

ים, ֲאֻדּמִ ָתִמים  ּכְ הֹוִפיעּו  ּוְכֵתַפִים  ְצָלעֹות  ֵני  ּפְ ַעל 
ְמָנת ַעל  ֵניֶהם  ׁשְ ִקיעּו  ִהׁשְ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ֲאָמץ  ַלּמַ אֹות 

אֹוִדיֶסאּוס ַיד  ּבְ אּוָלם  ַחת.  ּלַ ּקַ ּבַ ְוִלְזּכֹות  ַח  ְלַנּצֵ
ַלֲהִטילֹו, ְוַאְרָצה  ָאַיאס  ֶאת  ְלַהְכִריַע  ָעָלה  לֹא 

אולימפית. היאבקות  תחרות  ֵבדֹות,"  ַהּכְ ְזרֹועֹוָתיו  ְצָבתֹות  ּבִ ָלַפת  ֵרֵעהּו  "ִאיׁש 
לספירה. השנייה  המאה  רומאי,  סרקופג  על  תבליט 
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720
ְלָהִביס. ָהאֹון  ַרב  ְיִריבֹו  ֶאת  ָאַיאס  ַיד  ּבְ ָעָלה  ְולֹא 

י  חֹוְבׁשֵ ָאָכִאים  רּוַח  ָקְצָרה  יְנַתִים  ּבֵ ׁשֶ ְוֵכיָון 
"אֹוִדיֶסאּוס  ִליִריבֹו:  ָאַיאס  ָאַמר  ָאה,  ַהּנָ ְצָחה  ַהּמִ
ְקרֹונֹוס, ן  ּבֶ ַרע  ִמּזֶ ָהָרם  ָלֶאְרֶטס  ן  ּבֶ ה,  ּיָ ַהּתּוׁשִ ַרב 

יֵנינּו." ּבֵ ַיְכִריַע  ְוֶזאּוס  ְלֵהֶפְך,  אֹו  אֹוִתי  ָהֵנף 

725
ִזּמֹות,  ַהּמְ רֹוֵקם  אֹוִדיֶסאּוס  ְואּוָלם  ְוֵהִניף,  ָאַמר 

ְוָקַרע ָחְזָקה  ּבְ ַעט,  ּבָ ֵמָאחֹור  תֹו  ּבָ ַאְרּכֻ ּבְ
ְואֹוִדיֶסאּוס  ָאַיאס,  ָמט  ַאְרָצה  ַרְגלֹו.  ּבְ יָדיו  ּגִ ֶאת 

ִביב. ִמּסָ ַהּצֹוִפים  ֵעיֵני  ִלְפִליַאת  ק  ִזּנֵ ָחֵזהּו  ַעל 
ָלאֹות,  ַהּתְ ְוַרב  ָהָרם  אֹוִדיֶסאּוס  ׁש  ּקֵ ּבִ ַלֲהִניפֹו 

730
ֶבר. ַהּגֶ ֶאת  ְלָהִרים  ל  ׁשַ ּכָ ְואּוָלם  ְמַעט,  ַאְך  ֱהִניפֹו 

ה ַעּתָ ַיַחד,  ִעּמֹו  ָנַפל  ַאְך  ֵמָאחֹור  ְרּכֹו  ּבִ ֶאת  ב  ְרּבֵ ׁשִ
ַוֲאַזי ָאָבק,  ּבְ ים  ׁשִ ּלְ ִמְתּפַ מּוָטִלים  ָהיּו  ֵניֶהם  ׁשְ

ית, ִליׁשִ ְ ּשׁ ּבַ ְלַמֲאָבק  ְוָלֵצאת  ָלקּום  ַנִים  ְ ַהּשׁ ׁשּו  ּקְ ּבִ
ֵלאמֹר: יד  ְוִהּגִ ֲעָדם  ּבַ ָעַצר  ָאִכיֶלס  ִאְלָמֵלא 

735
ַגע.  ִיּפָ ֲעֵיפֹות  ֵמרֹב  ּגּוְפֶכם  ן  ּפֶ ַמֲאָבק,  ּבְ י  "ּדַ

ָרס ַהּפְ ֶאת  יֵניֶכם  ּבֵ קּו  ַחּלְ ן  ּכֵ ַעל  ם,  ְחּתֶ ִנּצַ ֵניֶכם  ׁשְ
ָהָאָכִאים  ַאר  ׁשְ ם  ּגַ ּיּוְכלּו  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָלנּוַח,  ּוְלכּו 

ְלקֹולֹו,  ְמעּו  ׁשָ ַנִים  ְ ְוַהּשׁ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ ְלִהְתָחרֹות." 
ִליָמתֹו.  ּגְ ֶאת  ִאיׁש  ְוָלְבׁשּו  ִמּגּוָפם  ָהָאָבק  בּו  ִנּגְ

740
ָהִריָצה: ֲחרּות  ּתַ ָרֵסי  ּפְ ֶאת  יג  ִהּצִ ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ֲאַזי 

ִמּדֹות, ׁש  ׁשֵ ְחִזיָקה  ַהּמַ ֶבת,  ַמְחׁשֶ ְמֶלאֶכת  ֶסף  ּכֶ ַקֲעַרת 
ָאֶרץ.  ּבָ ׁשֶ ֵדרֹות  ַהּקְ ל  ּכָ ַעל  ָיְפָיּה  ּבְ עֹוָלה  ַאְך  יֹוֵתר,  לֹא 

ְוַהֶפִניִקים ְיָצקּוָה,  ִצידֹון  ֵני  ּבְ ִנים  ֻאּמָ צֹוְרִפים 
ַהּקֹוְדִרים, ם  ַהּיָ ֵני  ּפְ ַעל  ֲעָרֶפל  ֵאד  ּבְ אּוָה  ְנׂשָ
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745
ת. ַמּתָ ֶלְך  ַהּמֶ ְלתֹוַאס  ּוְמָסרּוָה  ֵמל,  ּנָ ּבַ ָעְגנּו 

ָהָרם ְטרֹוְקלֹוס  ְלּפַ אֹוָתּה  ָמַסר  ָיאסֹון  ן  ּבֶ ֵאיֶנאֹוס 
ִריָאמֹוס. ּפְ ן  ּבֶ ִליָקאֹון  ל  ׁשֶ ֵמַעְבדּות  ֵחרּותֹו  ֶאת  ּה  ּבָ ִלְקנֹות 

ֵרֵעהּו, ְלֵזֶכר  ָרס  ּפְ אֹוָתּה  יג  ִהּצִ ָאִכיֶלס  ה  ְוַעּתָ
ָהִראׁשֹון.  ָרס  ּפְ ּבַ ְיַזּכּוהּו  ּלֹות  ַהּקַ ַרְגָליו  ׁשֶ ָלָרץ 

750
ן, ּמָ ׁשֻ ַזב  ם  ְמֻפּטָ ֲעָנק  ׁשֹור  ָהָיה  ִני  ֵ ַהּשׁ ָרס  ַהּפְ

ְוָהַאֲחרֹון. י  ִליׁשִ ַהׁשְ ָרס  ַהּפְ ָזָהב  ל  ׁשֶ ָטֶלְנט  ֲחִצי 
ָהַאְרִגיִבים: ֵני  ּבְ ֶאל  ְדָבָריו  ּבִ ּוָפָנה  ָזקּוף  ָאִכיֶלס  ָקם 

ָאַמר ְך  ּכָ ֶזה."  ְפָרס  ּבִ ִלְזּכֹות  ֶהָחֵפץ  ְוָיבֹוא  "ָיקּום 
ׁש. ִנּגַ אֹוְיֶלאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָהַרְגַלִים  ַקל  ָאַיאס  ֲאַזי 

לפנה"ס. החמישית  המאה  אתונאי.  כד  על  איור  ריצה.  תחרות 
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755
ְוַאֲחָריו הּוא,  ַאף  ָקם  ִזּמֹות  ַהּמְ רֹוֵקם  אֹוִדיֶסאּוס 

ֲעָלִמים. ין  ּבֵ ִריָצה  ַאּלּוף  ֶנְסטֹור,  ן  ּבֶ ַאְנִטילֹוכֹוס  ָיָצא 
ה ִנּיָ ַהּפְ מֹוט  ַעל  ְוָאִכיֶלס  בּו,  ִהְתַיּצְ ּנּוק  ַהּזִ ַקו  ַעל 
אֹוְיֶלאּוס ן  ּבֶ ְלָפִנים.  קּו  ִזּנְ ה  לֹוׁשָ ְ ַהּשׁ ְוָכל  יַע  ִהְצּבִ

ָהֵאִלים מּות  ּדְ ן  ּבֶ אֹוִדיֶסאּוס  ְואּוָלם  רֹוץ,  ַהּמֵ רֹאׁש  ּבְ

760
ה  ָ ָהִאּשׁ ֵדי  ׁשְ ין  ּבֵ ָחָלל  ּכֶ יֵניֶהם  ּבֵ ְרָחק  ְוַהּמֶ יגֹו,  ִהּשִׂ

ָיָדּה,  ּבְ ָהאֹוְרִגים  ִלְסִליל  ֶאה  ַהּנָ ָהַאְבֵנט  ֲחגּוַרת 
טֹוָוה חּוֶטיָה  ה  עֹוֶדּנָ אֹוֶחֶזת,  ִהיא  ְזִהירּות  ּבִ אֹותֹו 
ַגּבֹו, ּבְ ָסמּוְך  אֹוִדיֶסאּוס  ָרץ  ְך  ּכָ ּגּוָפּה.  ֶאל  ָקרֹוב 

ָאָבק.  ּבְ ּסּו  ּכֻ ֶטֶרם  ּבְ ִמְתָחֵרהּו  בֹות  ִעּקְ ּבְ ַרְגָליו 

765
ָהֵאִלים, מּות  ּדְ ן  ּבֶ אֹוִדיֶסאּוס  ף  ָנׁשַ ָאַיאס  ל  ׁשֶ ָעְרּפֹו  ּבְ

קֹול  ּבְ ְוָהָאָכִאים  ָקבּוַע,  ֶקֶצב  ַעל  ׁשֹוֵמר  ָרץ, 
ַח. ְלַנּצֵ רֹוץ  ּמֵ ּבַ ֹוֵאף  ַהּשׁ ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ְמעֹוְדִדים 

אֹוִדיֶסאּוס  ְסלּול,  ַהּמַ ל  ׁשֶ סֹופֹו  ּבְ ָרִצים  ֵהם  ּוְבעֹוד 
ט:  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה  ֶאל  ַנְפׁשֹו  ּבְ ה  ִפּלָ ּתְ א  ָנׂשָ

770
ַרְגַלי." ּבְ אֹון  ְוָהִפיִחי  ַאְלָמֶות,  ת  ּבַ ְך,  ַחְסּדֵ ִלי  י  "ַהּטִ
ָאֶתָנה. ַלס  ּפָ לֹו  יָבה  ְוִהְקׁשִ ַנְפׁשֹו  ּבְ תֹו  ִפּלָ ּתְ א  ָנׂשָ ְך  ּכָ

ָוֶרֶגל, ָיד  ֵאיָבָריו,  ים  ַקּלִ ְוָהיּו  אֹון  ּבֹו  ֵהִפיָחה 
ּיּום ַהּסִ ו  ִמּקַ ַהְרֵחק  לֹא  ָרס,  ַהּפְ ֶאל  רּוָצה  ּמְ ּבַ ה  ְוַעּתָ

ַרְגָליו ֵהִסיָטה  ָאֶתָנה  ַלס  ּפָ י  ּכִ ַיַען  ָאַיאס  ֶהְחִליק 

775
ַהּגֹוִעים ָוִרים  ְ ַהּשׁ צֹוַאת  זּוָרה  ּפְ ּבֹו  ָמקֹום  ֶאל  ְסלּול  ּמַ ּבַ
ְטרֹוְקלֹוס. ּפַ ל  ׁשֶ ִלְכבֹודֹו  ַחט  ׁשָ ָהַרְגַלִים  ַקל  ָאִכיֶלס  ׁשֶ

אֹוִדיֶסאּוס ַוֲאַזי  ְמרּוִחים,  צֹוָאה  ּבְ ְוַאּפֹו  יו  ּפִ ָהיּו 
ָאַיאס, ֵני  ּפְ ַעל  ָחַלף  ָלאֹות  ַהּתְ ְוַרב  ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ

ֹור. ַהּשׁ ֶאת  ל  ִקּבֵ ָהָרם  ְוָאַיאס  ָעָרה,  ַהּקְ ְפַרס  ּבִ ָזָכה 
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780
ָקר, ַהּבָ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ַקְרָניו  ּבְ ָיָדיו  ּבְ אֹוֵחז  ם  ׁשָ ָעַמד  הּוא 
ָלָאָכִאים: ָברֹו  ּדְ ֶאת  ְואֹוֵמר  יו  ִמּפִ ֶבל  ַהּזֶ ֶאת  יֹוֵרק 
ר ֲאׁשֶ זֹו  ַרְגַלי,  ֶהְחִליָקה  ׁשֶ ָהֵאִלים  ת  ּבַ זֹו  "ָהְיָתה 

ֲחָסֶדיָה." ֶאת  לֹו  ַמֲעִניָקה  אֹוִדיֶסאּוס  ְלַצד  ֵאם  מֹו  ּכְ
ם. ִלּבָ ּבְ ֵמִחים  ׂשְ ִלְדָבָריו,  ָצֲחקּו  ְוַהּכֹל  ָאַמר,  ְך  ּכָ

785
ָרס, ַהּפְ ֶאת  ָנַטל  יַע,  ִהּגִ ַאֲחרֹון  ׁשֶ ַאְנִטילֹוכֹוס, 

ָלַאְרִגיִבים: ָברֹו  ּדְ ֶאת  ְוָאַמר  ָנה  ּפָ ה  ְמֻעּשֶׂ ּוִבְצחֹוק 
ָהֵאִלים ֵעיֵני  ּבְ ָעִדיף  ֲעַדִין  ׁשֶ ֵרַעי,  סֹוד,  ֶזה  "ֵאין 

ָאַיאס, ֶאת  ְקחּו  ל  ָמׁשָ ם  ְלׁשֵ נֹוָתיו.  ׁשְ ּבִ ַהּבֹוֵגר  ָהִאיׁש 
אֹוִדיֶסאּוס ֲאָבל  ה,  ַהְרּבֵ ּבְ ּלֹא  ׁשֶ ֲהַגם  י,  ּנִ ִמּמֶ ּבֹוֵגר 

790
ִנְמֶנה. ֶבט  ֵ ַהּשׁ ִזְקֵני  ִעם  נּו,  ֵמִאּתָ הּוא  ׁשֹוֶנה  ּדֹור  ן  ּבֶ

ָאָכִאים, ּבָ ֵיׁש  ִאם  ְוָסֵפק  ּדֹורֹו,  ֶאת  ים  ְמַכּנִ 'ָירֹק' 
ַלֲעמֹד." ִקְצּבֹו  ּבְ יּוַכל  ר  ֲאׁשֶ ָאִכיֶלס,  ְלַמֵעט 

ָהַרְגַלִים. ַקל  ָאִכיֶלס  ֶאת  ְדָבָריו  ּבִ ד  ְוִכּבֵ ָאַמר  ְך  ּכָ
"ַאְנִטילֹוכֹוס, יד:  ִהּגִ ְוכֹה  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ

795
ל. ְוַהּלֵ חֹות  ּבָ ׁשְ ּתִ ְדַבר  ּבִ יָך  ּפִ אֹוִתי  ה  ִזּכָ ְוא  ָ ַלּשׁ "לֹא 

ָהב." ַהּזָ ָטֶלְנט  ַמֲחִצית  ָרס  ַהּפְ ַעל  ְלהֹוִסיף  ִהְנִני 
ָרס. ַהּפְ ֶאת  ָנַתן  ַהּצֹוֵהל  ַאְנִטילֹוכֹוס  ּוִביֵדי  ָאַמר 

ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ָידֹו  ּבְ א  ָנׂשָ ָארְֹך  ֵצל  ִטיל  ַהּמֵ רַֹמח  ֲאַזי 
ּוָמֵגן. ה  ַקְסּדָ ְלַצד  יַח  ְוִהּנִ יָרה,  ַהּזִ ז  ֶמְרּכַ ֶאל 

800
יט  ִהְפׁשִ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ר  ֲאׁשֶ ֶזה,  ָהָיה  דֹון  ַסְרּפֶ ל  ׁשֶ קֹו  ִנׁשְ

ר: ּבֵ ּדִ ָהַאְרִגיִבים  ְוֶאל  ב  ִהְתַיּצֵ קֹוָמה  ְזקּוף  ִמּגּופֹו. 
ְלָהִטיל ֶכם,  ּבָ ׁשֶ ַהּטֹוִבים  ָאָכִאים,  ֵני  ׁשְ ֻמְזָמִנים  זֹאת  "ּבָ

ֶאָחד  ל  ּכָ ּוְטלּו  ק  ֶנׁשֶ ִחְגרּו  ֵרֵעהּו.  ּבְ ִאיׁש  רַֹמח 
יַנִים.  ּבֵ ְלִמְלֶחֶמת  ְנכֹוִנים  ְוִעְמדּו  ָאָרד,  רַֹמח 
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805
ִלְדקֹר,  ַיְצִליַח  ֶאה  ַהּנָ ְיִריבֹו  גּוף  ּבְ ׁשֶ ָהִראׁשֹון 

ּוְבֵאיָבָריו  מֹו  ּדָ יז  ְלַהּקִ ב,  ְלַנּקֵ ֲחגֹורֹו 
ָרִקית, ַהּתְ ַהֶחֶרב  ֶאת  ָידֹו  ּבְ ן  ֶאּתֵ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ִלְפּגַֹע, 

יֹוס.  ַאְסֶטרֹוּפָ ְמגּוַפת  י  ַטְלּתִ ּנָ ׁשֶ ְצרּוָפה,  ֶכֶסף  ּבְ
ַנִים, ְ ַהּשׁ יֵניֶהם  ּבֵ ַיְחלֹקּו  דֹון  ַסְרּפֶ ל  ׁשֶ קֹו  ִנׁשְ ְוֶאת 

810
אּות." ּיָ ּכַ ם  ִלּבָ ֶאְצֵלנּו  ִיְסֲעדּו  ָרב  ַהּקְ ְוַאֲחֵרי 

ר, ָלֶאְתּגָ ַנֲעָנה  ִפיל  ַהּנָ ֶטָלמֹון  ן  ּבֶ ְוָאַיאס  ָאַמר, 
ָהאֹוִנים. ַרב  יֹוֶמֶדס  ּדְ ִטיֶדאּוס,  ן  ּבֶ ב  ִהְתַיּצֵ ּומּולֹו 
ים, ֻסּבִ ַהּמְ י  ֲאַגּפֵ ֵני  ׁשְ ּבִ ָקם  ִנׁשְ ֶאת  ָחְגרּו  ׁשֶ ְלַאַחר 

ָרב, ַהּקְ ֶאל  ְלהּוִטים  ֵניֶהם  ׁשְ יָרה,  ַהּזִ ז  ֶמְרּכַ ּבְ בּו  ִהְתַיּצְ

815
ָהָאָכִאים. ֵני  ּבְ ֶאת  ַמְפִליא  ְך,  ְמַהּלֵ ֵאיִמים  ָטם  ּוַמּבָ
סֹוְגִרים.  ֵרֵעהּו  ַעל  ִאיׁש  ַנִים,  ְ ַהּשׁ ָקִדיָמה  ָנעּו  ֲאַזי 

ִהְכִריעּו.  ׁשֶ ִלי  ִמּבְ ְקפּו  ּתָ ֶזה  ֶאת  ֶזה  ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ
ַקר, ּדָ ֶוְך  ּתָ ּבַ יֹוֶמֶדס  ּדְ ל  ׁשֶ ָמִגּנֹו  ֶאת  ָאַיאס  ֲאַזי 

ְרָיה. ִ ַהּשׁ ָעָליו  ה  ֵהֵגּנָ י  ּכִ גּופֹו,  ּבְ ַגע  ּפָ לֹא  ְואּוָלם 

820
ן, ּוֵ ּכִ ָאַיאס  ל  ׁשֶ ָהֲעָנק  ָמִגּנֹו  ֵמַעל  ּוְדיֹוֶמֶדס 
ַהּזֹוֵהר. ָרְמחֹו  חֹד  ּבְ ְיִריבֹו  אר  ַצּוַ ַעל  ם  ְמַאּיֵ
יו ְלַחּיָ ׁש  ֵמֲחׁשָ זֹאת,  ָראּו  ָהָאָכִאים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

יֵניֶהם. ּבֵ ָרס  ַהּפְ ֶאת  ְוַלְחלֹק  ַלְחּדֹל  ָקְראּו  ָאַיאס  ל  ׁשֶ
ָדן, ַהּנָ ִעם  ַהֶחֶרב  ֶאת  ָהַעז,  ֶבר  ַהּגֶ ָאִכיֶלס,  ַאְך 

825
ָמַסר.  יֹוֶמֶדס  ּדְ ל  ׁשֶ ְלָיָדיו  ֵאר  ַהּפְ ֲחגֹוַרת  ְוִעם 

ָיצּוק, ְרֶזל  ּבַ ּגּוׁש  יָרה  ּזִ ּבַ יַח  ִהּנִ ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ה  ַעּתָ
ְלֵמָרחֹוק. ְלָהְדפֹו  ָנַהג  ָהאֹוִנים  ַרב  ֶאְטיֹון  ׁשֶ

ָהַרְגַלִים, ַקל  ָאִכיֶלס  ַיד  ּבְ ְקַטל  ּנִ ׁשֶ ְלַאַחר  ה  ַעּתָ
ָלל. ָ ַהּשׁ ְבֵרי  ּדִ ֶיֶתר  ִעם  ִפיָנה  ּסְ ּבַ ְרֶזל  ַהּבַ ְמִטיל  ָנח 
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830
ר: ּבֵ ּדִ ָהַאְרִגיִבים  ְוֶאל  ב,  ִהְתַיּצֵ קֹוָמה  ְזקּוף  ֲאַזי 

ֶזה. ָרס  ּפְ ַעל  ְלַתֲחרּות  ן  ַהְמֻזּמָ ְוָיבֹוא  "ָיקּום 
ַח,  ַהְמַנּצֵ דֹות  ׂשְ ְרחֹוִקים  ִיְהיּו  ֲאִפּלּו  י  ּכִ ַיַען 

ְלָפחֹות  ִנים  ׁשָ ָחֵמׁש  י  ּכִ ֶיְחַסר,  לֹא  ְרֶזל  ּבַ ֶכת  ַמּתֶ
ָהִעיר ֶאל  ַלח  ִיׁשְ לֹא  ן  ּכֵ ְוַעל  ִלְצָרָכיו,  ְרֶזל  ַהּבַ יק  ַיְסּפִ

835
צֹאנֹו." ֶאת  ָהרֹוֶעה  אֹו  ַאְדָמתֹו  חֹוֵרׁש  ַיד  ּבְ ִלְקנֹותֹו 

ָרב, ּקְ ּבַ ָהעֶֹרף  ה  ְקׁשֵ ַהּלֹוֵחם  ּפֹוִליּפֹוְיֶטס  ְוָקם  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ַאְלָמֶות, ן  ּבֶ מּותֹו  ּדְ ָהאֹון,  ַרב  ַאֲחָריו,  ָקם  ֶלאֹוְנֶטאּוס 

ֶטָלמֹון.  ן  ּבֶ ָאַיאס  ְוֵכן  ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ יֹוס  ֶאּפֶ
ִטיל ַהּמְ ֶאת  יֹוס  ְוֶאּפֶ בּו,  ִהְתַיּצְ ְרֶזל  ַהּבַ ְלִיּדּוי 

840
ָהָאָכִאים. ְרֶאה  ַלּמַ ָצֲחקּו  ְוָהַדף.  ֵהִניף  ָנַטל, 
ֶבר. ַהּגֶ ָאֶרס  ַרע  ִמּזֶ ָהַדף,  ֶלאֹוְנֶטאּוס  ַאֲחָריו 

ֶטָלמֹון, ן  ּבֶ ִפיל  ַהּנָ ָאַיאס  ָקם  תֹורֹו  ּבְ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
ם.  ּלָ ִמּכֻ ָרחֹוק  טּוָיה  ַהּנְ ְזרֹועֹו  ּבִ ַהּגּוׁש  ֶאת  ָהַדף 

ְרֶזל ַהּבַ ּגּוׁש  ֶאת  ּפֹוִליּפֹוְיֶטס  ׁש  ָהִעּקֵ ַהּלֹוֵחם  ֲאַזי 

845
רֹוֵעה  ּכְ מֹותֹו  ּכְ ֲחרּות,  ַהּתַ ֵדה  ִלׂשְ ֵמֵעֶבר  ִליְך  ִהׁשְ

ְונֹוֵחת ֲאִויר  ּבָ ָטס  ֶזה  לֹו,  ַמּקְ ֶאת  ִליְך  ׁשְ ַהּמַ ָקר  ַהּבָ
ָהָאָכִאים, לֹו  ֵהִריעּו  ָהרֹוִעים.  ְקֶנה  ַהּמִ י  ָראׁשַ ין  ּבֵ

ָהאֹוִנים, ַרב  ּפֹוִליּפֹוְיֶטס  ֶבר,  ַהּגֶ ל  ׁשֶ ּוֵמֵרָעיו 
ֶלְך. ַהּמֶ ַרס  ּפְ ְרֶזל,  ַהּבַ ּגּוׁש  ֶאת  אּו  ָנׂשְ ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ֶאל 

850
ְרֶזל.  ִמּבַ ים  ְרִזּנִ ּגַ ָקַבע  ָאִכיֶלס  ָרס  ּפְ ִתים  ָ ּשׁ ַלּקַ

ֶאָחד. ַלַהב  ֵני  ּבְ ָרה  ֲעׂשָ ְוֵכן  ַלַהב  פּוֵלי  ּכְ ָרה  ֲעׂשָ
חֹולֹות  ּבַ ַהְרֵחק  ַחְרטֹום  חַֹרת  ׁשְ ה  ֵמֳאִנּיָ ּתֶֹרן  ֲאַזי 
ְמבֶֹהֶלת  ר  ּבַ יֹוַנת  ל  ׁשֶ ַרְגֶליָה  ֶאת  ר  ְוָקׁשַ ַקע,  ּתָ

יֶהם ִחּצֵ ִתים  ָ ּשׁ ַהּקַ ֶאל  ְוָקָרא  ְרצּוָעה,  ּבִ ֵאָליו 
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855
ִחּצֹו ֶאת  ר  ַהּבַ יֹוַנת  ּבְ ר  ּגֵ ְיׁשַ ר  ֲאׁשֶ ֶבר  "ַהּגֶ ּה:  ּבָ ִלירֹות 

ַהב, ַהּלַ פּוֵלי  ּכְ ים  ְרִזּנִ ַהּגַ ֶאת  ְלֵביתֹו  ח  ְוִיּקַ ה  ִיְזּכֶ
ְרצּוָעה, ּבָ ּפֹוֵגַע  ם  ּגַ ַאְך  ָהעֹוף  ֶאת  ְחִטיא  ְוַהּמַ

ִחיד." ַהּיָ ַהב  ַהּלַ ֲעֵלי  ּבַ ֶאת  ִיּטֹל  ַאְך  ח  ְיֻנּצַ
ָהאֹון, ַרב  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ֶטאּוְקרֹוס  ר  ָלֶאְתּגָ ב  ְוִנּצַ ָאַמר,  ְך  ּכָ

860
ִאידֹוֶמֶנאּוס. ל  ׁשֶ ָליו  ּכֵ א  נֹוׂשֵ ָיָצא,  ֶמְריֹוֶנס  ּומּולֹו 

ִנֲערּוהּו ָאָרד,  קֹוַבע  ּבְ ְוָנַתן  ּגֹוָרלֹו  ַחר  ּבָ ִאיׁש 
ּיֹוִרים. ּבַ ָהִראׁשֹון  ִלְהיֹות  ָנַפל  ֶטאּוְקרֹוס  ַעל  ְוַהּפּור 

ְלָאּפֹולֹו, ע  ּבַ ִנׁשְ לֹא  ַאְך  ּתֹו  ׁשְ ִמּקַ ַהֵחץ  ֶאת  ר  ּגֵ ׁשִ הּוא 
ים, ָבׂשִ ַהּכְ ָלֵאי  ִמּטְ ן  ָקְרּבָ לֹו  ְלַהֲעלֹות  ִתים,  ָ ּשׁ ַהּקַ ֵאל 

865
ַעד. ַהּיַ ֶאל  ַהֵחץ  ֶאת  ן  ּוֵ ּכִ לֹא  ָאּפֹולֹו  י  ּכִ ְוֶהְחִטיא, 

ַהּיֹוָנה,  ְלַרְגֵלי  ׁשּוָרה  ַהּקְ ְרצּוָעה  ּבָ ר  ַהְיׁשֵ ַגע  ּפָ
ָהָאֶרץ. ַעל  ִפּסֹות  ּבְ ָרה  ְוָנׁשְ ִלְגָזִרים  ִנְקְרָעה  זֹו 

ָעל,  ֶאל  ְוִהְמִריָאה  ָנְסָקה  חֹוִרין  ת  ּבַ ַהּיֹוָנה  ּוְבעֹוד 
ּוְלָהִריַע.  ִים  ּפַ ּכַ ִלְמחֹא  ָהָאָכִאים  ָחְדלּו  לֹא 

 870
ת, ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  דֹו  ִמּיָ ַפס  ּתָ ֶמְריֹוֶנס  ַזֲעמֹו  ֲחַמת  ּבַ

ַעד,  ַהּיַ ֶאל  ן  ְמַכּוֵ ֶטאּוְקרֹוס  עֹוד  ּבְ ַלף,  ָ ּשׁ ׁשֶ ּוַבֵחץ 
ְרָחק,  ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ָהֵאל  ָאּפֹולֹו,  ְלפֹוְיּבֹוס  ע  ּבַ ִנׁשְ

ַח. ִמְזּבֵ ַעל  ים  ַרּכִ ָלִאים  ִמּטְ ְלַהֲעלֹות  ְמפָֹאר  ן  ָקְרּבָ
ָעָנן, ַחת  ּתַ הּוא  ָרָאה  ְמעֹוֶפֶפת  ר  ַהּבַ יֹוַנת  ֶאת 

875
גּוָפּה. ּבְ ר  ַהְיׁשֵ ָנף  ַלּכָ ַחת  ִמּתַ ַגע  ּפָ ּה,  ּבָ ָיָרה 

ְוָנַפל, עֹוֵפף  ׁש,  ְמֻפּלָ ּבִ ּיֹוָנה  ּבַ ַהֵחץ  ב  ִנּקֵ
ַהּיֹוָנה ֲאָבל  ֶמְריֹוֶנס,  ל  ׁשֶ ְלַרְגָליו  ָעָפר  ּבֶ ִנְנַעץ 

ַהַחְרטֹום, חַֹרת  ׁשְ ִפיָנה  ַהּסְ ּתֶֹרן  ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ַעל  ָצְנָחה 
ְוֶנֶפׁש  ָנַפִים,  ַהּכְ ֲחָבטֹות  ְוָרפּו  ּה  רֹאׁשָ ָמט 
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880
ַהְרֵחק  ַהּתֶֹרן  ל  ׁשֶ ּוֵמרֹאׁשֹו  ֵאיָבֶריָה,  ה  ָנְטׁשָ ָהעֹוף 

יטּו.  ְוִהּבִ אּו  ּתָ ִהׁשְ ם  ּלָ ּכֻ ֶלָעָפר.  ַהּיֹוָנה  ָצְנָחה 
ֶמְריֹוֶנס ַהב  ַהּלַ פּוֵלי  ּכְ ים  ְרִזּנִ ַהּגַ ֶרת  ֲעׂשֶ ֶאת 

ָהֳאִנּיֹות. ֶאל  ֶטאּוְקרֹוס  א  ָנׂשָ ֶתר  ַהּיֶ ֶאת  ָנַטל, 
יַח ְוִהּנִ ָחַזר,  ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ יָרה  ַהּזִ ז  ֶמְרּכַ ֶאל  ֲאַזי 

885
עֹוד ָיְדָעה  לֹא  ֵאׁש  ּוְקֵדָרה  ָארְֹך,  ֵצל  ֵמִטיל  רַֹמח 

ַהֲחִנית  ְמִטיֵלי  ֲאַזי  ּה.  ֶעְרּכָ ׁשֹור  ְפָרִחים,  ּבִ ֲעטּוָרה 
ִלים, ּמֹוׁשְ ּבַ ָהָרם  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון  ִראׁשֹון  ָקמּו, 
ִאידֹוֶמֶנאּוס. ֵלי  ּכְ א  נֹוׂשֵ ָהאֹוִנים,  ַרב  ָקם,  ּוֶמְריֹוֶנס 

ָהַרְגַלִים: ְוַקל  ָהֱאלִֹהי  ָאִכיֶלס,  ֲאֵליֶהם  ר  ּבֵ ּדִ

890
ֲ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 
ׁש." ֲאַבּקֵ ָך  ִמּמְ זֹאת  ה  ִהּנֵ ָבר?  ַלּדָ ים  ְסּכִ ּתַ ַהֻאְמָנם 

895
ִלְדָבָריו. ֵסֵרב  לֹא  יא,  ְצּבִ ַהּמַ ָהָרם,  ַאְטֶרְוס  ּוֶבן  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

יֹוס ְוַטְלִתיּבְ ָהָאָרד,  ֲחִנית  ֶאת  ְלֶמְריֹוֶנס  ּבֹור  ַהּגִ ָנַתן 
ֶהָהדּור.  ָרס  ַהּפְ ֶאת  ָנַטל  ֲאדֹונֹו  ִמיֵדי  רֹוז  ַהּכָ

��
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גופת  את  משיב  אכילס 
הקטור – קבורת הגיבור

אכילס ממשיך להתאבל על פטרוקלוס ולחלל את גופתו של הקטור  האלים 
דנים בשאלה וזאוס מחליט להכריע בנושא  איריס יוצאת אל תטיס ומוסרת 
לה את דברי זאוס  אכילס מסכים להשיב את הגופה בתמורה לכופר  איריס 
לתוכנית  מתנגדת  אכילס  הקבה  אל  הכופר  עם  לצאת  מפריאמוס  מבקשת 
הכרוז  אידיוס  בלוויית  יוצא  בניו  פריאמוס  את  בעלה  פריאמוס משפיל 
אל אכילס  זאוס משגר אל פריאמוס אות משמים  זאוס מצווה על הרמס 
של  פנים  ומעמיד  פריאמוס  את  פוגש  בדרכו  הרמס  פריאמוס  על  להגן 
למסור  מסכים  ואכילס  אכילס  פריאמוס  האכאים  פגישת  מחנה  איש 
הלילה  את  עושה  ערבית  פריאמוס  פת  סועדים  הגופה  השניים  את 
כבד  לטרויה  אבל  שבים  ואידיוס  אכילס  פריאמוס  של  משכנו  במבואת 

הקטור של  קבורתו  העיר  טקס  על  יורד 
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)מימין(  הרמס  בנו.  גופת  את  לקבל  אכילס  בפני  מתחנן  פריאמוס  השער:  איור 
הקטור  של  הפצועה  גופתו  אכילס.  מעיני  פריאמוס  של  דמותו  את  מסתיר 
לפנה"ס. החמישית  המאה  של  הראשונה  המחצית  מאטיקה.  כד  מתחת.  רובצת 

Book ב ךרכל.indb   896 08/10/2015   14:05:24



897
ספר כ״ד

ֶאָחד ל  ּכָ רּו,  ּזְ ִנְתּפַ ם  ּלָ ּכֻ ֲחֻרּיֹות,  ַהּתַ ְלמּו  ִנׁשְ
ם, ִלּבָ ֶאת  ִלְסעֹד  ׁשּו  ּקְ ּבִ ׁשֶ ֵמֶהם  ה,  ּלָ ַהּקַ ְסִפיָנתֹו  ֶאל 

ְלַבד ּבִ ְוָאִכיֶלס  ִהְרֲהרּו,  ְמתּוָקה  ָנה  ׁשֵ ּבְ ׁשֶ ֵיׁש 
ֶנֱאַסף ְולֹא  ַהּטֹוב,  ֵרֵעהּו  ְלֵזֶכר  יל  ִהּזִ ָמעֹות  ּדְ

5
ְך, ִמְתַהּפֵ ַצד  ֶאל  ד  ִמּצַ ַהּטֹוָבה.  ָנה  ֵ ַהּשׁ ְזרֹועֹות  ּבִ

ָהאֹוִנים, ַרב  ֶבר  ַהּגֶ ֶאל  ַע,  ְעּגֵ ִמְתּגַ ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶאל 
ֶבל, ְוַהּסֵ ֶהָעָמל  ָחוּו,  ֵניֶהם  ְ ּשׁ ׁשֶ ָהֲעִלילֹות  ֶאל 

ָים. ֵלב  ּבְ ַנְחׁשֹוִלים  ְצִליַחת  ַעל  אֹוֵיב,  ּבָ ְלָחמֹות  ַהּמִ ַעל 
ָעִמים ּפְ ְדָמעֹות.  ּבִ רּו  ִנְקׁשְ ְוֵעיָניו  זֹאת  ל  ּכָ הּוא  ָזַכר 

10
ְך,  ִמְתַהּפֵ ב  ְוׁשָ ִצּדֹו,  ַעל  ְך  ַאַחר ּכָ ּבֹו,  ּגַ ַעל  ַכב  ׁשָ

צֹוֵעד, ַעת  ַהּדַ ח  ּוְבֶהּסַ ם,  ּקָ ׁשֶ ַעד  ְטנֹו,  ּבִ ַעל  ׁשֹוֵכב 
ְרֶניָה ִמּקַ ִנְמַלט  לֹא  ְותֹוֶעה.  ָים  ַפת  ִלׂשְ ְמׁשֹוֵטט 

ְוחֹוָפיו. ם  ַהּיָ ַעל  אֹוָרּה  ֶאת  ִפיָצה  ַהּמְ ֶאאֹוס  ל  ׁשֶ
סּוָסיו,  ֶאת  ָבה  ְרּכָ ַלּמֶ רֹוֵתם  ת,  ֵ ִמְתַעּשׁ ָקם,  ֲאַזי 

15
ּגֹוֵרר  ְורֹוֵכב,  ֵמָאחֹור  ר  קֹוׁשֵ ֶהְקטֹור  ּגּוַפת  ֶאת 

ֶמנֹוְיְטיֹוס. ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֶקֶבר  ְסִביב  ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ אֹוָתּה 
ת, ַהּמֵ ֶהְקטֹור  ֶאת  ַאְרָצה  ִליְך  ּוַמׁשְ ִלְמעֹונֹו  ב  ׁשָ ֲאַזי 

ָאּפֹולֹו ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ִנְכַמר  ַאְך  ָעָפר.  ּבֶ ָניו  ּפָ ַעל  ִלְרּבֹץ 
ַחְסּדֹו. ֶאת  ָעָליו  ּוָפַרס  ל,  ַהְמֻחּלָ ן  ְרּבָ ַהּקָ ּגּוַפת  ַעל 

20
ּגֹוֵרר ָאִכיֶלס  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ֶגר  ַהּפֶ עֹור  ֵחת  ָ ִיּשׁ ְלַבל 
ָזָהב. ֵאִגיס  ּבְ הּו  ּסָ ּכִ ָהָאֶרץ,  ַעל  ִרְכּבֹו  ּבְ אֹותֹו 

ֶהְקטֹור. ּבְ ָאִכיֶלס  ר  ִהְתַעּמֵ ַזֲעמֹו  ֲחַמת  ּבַ י  ּכִ ַיַען 
ת, ַהּמֵ ַעל  ְלָבָבם  ְוִנְכַמר  רֹום  ַהּמָ ֵאֵלי  זֹאת  ָראּו 

ִלְגנֹב. ֶגר  ַהּפֶ ֶאת  ְבעּו  ּתָ ט  ּבָ ַהּמַ ַחד  ֵמַאְרֵגיפֹוְנֶטס 
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25
ֶהָרה,  ל  ׁשֶ ֵעיֶניָה  ּבְ ֵחן  ָבר  ַהּדָ א  ָנׂשָ לֹא  ְואּוָלם 
ט  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ְוָאֶתָנה  ּפֹוֵסידֹון,  ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ּבְ לֹא 
ִאיְליֹון, ֶאת  ֵהם  ְנאּו  ׂשָ י  ּכִ ִהיא,  ַאף  ִהְתִריָסה 

ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ְעּתּוֵעי  ּתַ ִגין  ּבְ זֹאת  ַעּמֹו.  ְוֶאת  ִריָאמֹוס  ּפְ ֶאת 
ר  ֲאׁשֶ זֹו  ֶהֱעִדיף  הּוא  ַאְך  ֵאָליו  אּו  ּבָ ְלֵעת  ֵאלֹות  ּבָ

30
ְוָאסֹון. ְרָענּות  ּפֻ ֵהִביא  ְך  ּכָ א,  ְלַמּלֵ ׁשּוָקתֹו  ּתְ ָאְמָרה 
הֹוִפיָעה,  ֶאאֹוס  ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ץ  ִמּקֵ ה  ַעּתָ
ָהֵאִלים: ָאְזֵני  ּבְ ָבָריו  ּדְ ֶאת  ָאּפֹולֹו  פֹוְיּבֹוס  ִמיַע  ִהׁשְ

ֶהֱעָלה לֹא  ֶהְקטֹור  ְוִכי  ַאְלָמֶות,  ֵני  ּבְ ְבֵריֶכם,  ּדִ ים  "ָקׁשִ
ַח? ִמְזּבֵ ַעל  ן  ָקְרּבָ ִמימֹות  ּתְ ים  ְוִעּזִ ׁשֹור  ַיְרֵכי  ִלְכבֹוְדֶכם 

35
יל, ְלַהּצִ ּגּופֹו  ֶאת  ַאף  מֹותֹו  ּבְ ְמָסְרִבים  ם  ַאּתֶ ַאְך 

ְוַרְעָיתֹו, ִאּמֹו  נֹו,  ּבְ ִיְראּו  יָרם  ַיּקִ ֶאת  ְלַמַען 
ְמֵהָרה ּבִ ּגּופֹו  ֶאת  נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ ְוַעּמֹו,  ָאִביו  ִריָאמֹוס  ּוּפְ
ֶבר. ַהּגֶ ֶאת  ְקבּוָרה  ֶטֶקס  ּבְ ד  ְלַכּבֵ ַהּמֹוֵקד  ֵאׁש  ַעל 

ל,  ַהְמֻקּלָ ְלָאִכיֶלס  ַע  ְלַסּיֵ ּבֹוֲחִרים  ם  ַאּתֶ ַאְך 

40
ֶבר ַהּגֶ ְוֶחֶסד.  ֶצֶדק  ֻקְרטֹוב  ִלּבֹו  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ָהִאיׁש 

ָהֲאִרי  אֹותֹו  ּכְ ַיֲעדֹו  ּבְ ֵבק  ַהּדָ ָהַרֵחם  ֲחַסר 
יר ּבִ ַהּכַ כֹחֹו  ּבְ ָעט  ַרֲהבֹו,  ְנֵפי  ּכַ ַעל  א  ּשָׂ ַהּנִ

ְך ּכָ ה  ִהּנֵ ָאָדם.  ל  ׁשֶ ֲעָמלֹו  ָקר,  ַהּבָ ֶעְדֵרי  ֶאת  ִלְטרֹף 
ֶהָעֵרל  ִלּבֹו  ּבְ ַהּזֹוֶרה  ִנים  ַהּפָ ַעז  ָאִכיֶלס  ם  ּגַ

45
יַע. ְלהֹוׁשִ ים  ּוְלִעּתִ ל  ְלַחּבֵ ְרּכֹו  ּדַ זֹו  ְרָענּות.  ּפֻ

ְלִלּבֹו. רֹוב  ַהּקָ ֶאת  ד  ְמַאּבֵ ָאָדם  ל  ּכָ יֹום  בֹוא  ּבְ
ן. ּבֵ אֹו  ֶרֶחם,  אֹותֹו  ְיִליד  ָאִחיו,  ֶזה  ִיְהֶיה  ים  ְלִעּתִ

עֹוד. ְולֹא  ְמעֹוָתיו,  ּדִ יל  ַיּזִ ְמקֹוֵנן  ל,  ִיְתַאּבֵ מֹותֹו  ַעל 
ֶבל. ַהּסֵ ּכַֹח  ֶאת  ָאָדם  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ָנְתנּו  ַהּמֹוְירֹות  י  ּכִ
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50
ָהָרם,  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ מֹו  ּדָ ֶאת  יז  ִהּקִ ׁשֶ ה  ַהּזֶ ֶבר  ַהּגֶ ַאְך 

ֵרֵעהּו, ֶקֶבר  ְסִביב  ְוגֹוֵרר  סּוָסיו  ֶאל  ּגּוָפתֹו  ר  קֹוׁשֵ
ָאִכיֶלס, ל  ׁשֶ בֹודֹו  ּכְ ַעל  ְלהֹוִסיף  ֵדי  ּכְ ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ

ַזֲעֵמנּו  ְיעֹוֵרר  ּלֹא  ׁשֶ ָעִדיף  ְהֶיה,  ּיִ ׁשֶ ָכל  ּכְ גּול  ּדָ
ָהָאֶרץ." ַעל  ֵטרּופֹו  ּבְ ֵמִמיט  ֶבר  ַהּגֶ ׁשֶ ה  ֶחְרּפָ ּבַ

55
יָבה:  ֵהׁשִ ֶנֶפׁש  ָעַקת  ּבְ רֹועֹות  ַהּזְ ְצחֹוַרת  ֶהָרה  ֲאַזי 

נֹוֵבַע  ֶסף,  ַהּכֶ ת  ֶקׁשֶ ֵאל   , ָאַמְרּתָ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ "ִמן 
ֵעיֶניָך. ּבְ ִוים  ׁשָ ְוֶהְקטֹור  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ בֹוָדם  ּכְ ׁשֶ

ֶדיָה ָ ִמּשׁ ֲחָלבֹו  ֶאת  ָיַנק  מּוָתה  ַהּתְ ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  ַאְך 
ֲאִני ׁשֶ ֵאִלים  ת  ּבַ ָיְלָדה  ָאִכיֶלס  ֶאת  עֹוד  ּבְ ה,  ָ ִאּשׁ ל  ׁשֶ

60
ֶלאּוס ְלּפֶ ָיָדּה  י  ְוָנַתּתִ י  ְחּתִ ְוִטּפַ ָלּה  י  ַאְגּתִ ּדָ

ֶנֱעַדר לֹא  ֵהן  ָהֵאִלים,  ֶכם,  ְלִלּבְ ָקר  ַהּיָ ָהִאיׁש 
, ָאַחְזּתָ ֶבל  ּנֵ ּבַ ה  ַאּתָ ם  ּגַ לּולֹות,  ּכְ ֶטֶקס  ּבְ ם  ִמּכֶ ֵאל 

ע." ָהֶרׁשַ ֶאל  ַהחֹוֵבר  ְלעֹוָלם  ּבֹוֵגד  ֶנֱהֵניָת, 
ֵלאמֹר: יב  ֵהׁשִ ָבֶריָה  ּדְ ַעל  ֶהָעִבים  ס  ְמַכּנֵ ֶזאּוס  ֲאַזי 

65
נּו ֵמִאּתָ ִנְבַצר  י  ּכִ ַיַען  ְך,  ַאּפֵ ּבְ ָנא  ַאל  "ֶהָרה, 

ֶהְקטֹור זֹאת  ִעם  ד.  ְלַכּבֵ ה  ּדָ ַהּמִ אֹוָתּה  ּבְ ֵניֶהם  ׁשְ ֶאת 
ֶרת. ַהּקֶ ִאיְליֹון  ּבְ נּו  ְלֻכּלָ ָקר  ַהּיָ מּוָתה  ַהּתְ ן  ּבֶ הּוא 

ֶחְפִצי, ּכְ עֹולֹות  ּבְ דֹו  ִמּיָ ְוָזִכיִתי  אֹותֹו  י  ָאַהְבּתִ
ַח, ְזּבֵ ַהּמִ יַמת  ּבִ ַעל  ָחַסר  לֹא  ִלְכבֹוִדי  ן  ָקְרּבָ ֵמעֹוָלם 

70
בֹוֵדנּו. ּכְ ֵהם  ֵהן  ה  ְוֵאּלֶ ן,  ֶהָעׁשָ ְולֹא  ָהֵריַח  לֹא 

ָהַעז  ֶהְקטֹור  ֶאת  י  ּכִ ַיַען  ְצַלח,  ּתִ לֹא  ַהּגּוָפה  ֵנַבת  ּגְ ַאְך 
ִאּמֹו ׁשֶ יָון  ּכֵ זֹאת  ָלַקַחת,  ֵמָאִכיֶלס  נּוַכל  לֹא 

ֶאָחד ִאם  ִיְהֶיה  ָעִדיף  ַאְך  ָנּה.  ּבְ ְלַיד  ֵצא  ּמָ ּתִ ָוֵליל  יֹום 
ן. ְלַזּמֵ ֵאַלי  ִטיס  ּתָ ֶאת  יֹוִאיל  ָהַאְלָמֶות  ֵני  ִמּבְ
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75
ָאִכיֶלס  ׁשֶ ְוֶאְדַאג  ר,  ֲאַדּבֵ ָהֵאם  ל  ׁשֶ ה  ִלּבָ ַעל 

ְלָאִביו." ן  ַהּבֵ ֶאת  יב  ָיׁשִ ִריָאמֹוס  ּפְ ד  ִמּיַ ת  ְלַמּתָ ְתמּוָרה  ּבִ
ֶסר, ַהּמֶ ִעם  ְרָחה  ּפָ ַרְגֶליָה,  רּוַח  ּכְ ְוִאיִריס,  ָאַמר, 

ָצְלָלה ַהּצּוִקים  ָרַמת  רֹוס  ְלִאיְמּבְ ָסמֹוס  ּוֵבין 
ֵמָעֶליָה. ֲעׁשּו  ּגָ ִים  ְוַהּמַ ַהּקֹוֵדר,  ם  ַהּיָ ֶאל 

80
ָהעֹוֶפֶרת ִפְתיֹון  ּכְ מֹוָתּה  ּכְ ָצְלָלה,  ם  ַהּיָ ַקְרַקע  ֶאל 
צּולֹות ַהּמְ ֵמי  ּבְ ׁשֹוֵקַע  ֹור,  ַהּשׁ ל  ׁשֶ ְלַקְרנֹו  ׁשּור  ַהּקָ

ִטיס ּתֶ ֶאת  ם  ׁשָ מֹותֹו.  ֶאת  ַהּטֹוֵרף  ג  ַהּדָ ַעל  ּוֵמִביא 
ָלּה ָסִביב  ְמִסּבֹות  ֶבת,  יֹוׁשֶ ְמָעָרה  ִנְקַרת  ּבְ ָמְצָאה 

ֶהן,  ּבָ ְבֶחֶרת  ַהּנִ ְוִהיא,  ָהאֹוְקָינֹוס,  ֵאלֹות  ַאר  ׁשְ

85
דֹוֶתיָה ׂשְ ּבִ ָקרֹוב  ּבְ ִנְגַזר  ּמֹותֹו  ׁשֶ ָנּה  ּבְ ַעל  ְמקֹוֶנֶנת 
ֲאבֹוָתיו. כֹוַרת  ִמּמְ ַהְרֵחק  ֲעִטיָרה,  ַהּמַ ְטרֹוָיה  ל  ׁשֶ

יָדה: ְוִהּגִ ֶאְצָלּה  ָאה  ּבָ ָהַרְגַלִים  ת  ַקּלַ ִאיִריס 
קֹוֵרא."  ָלְך  ָהְראּות  ַמְרִחיק  ֶזאּוס  י  ּכִ ַיַען  ִטיס,  ּתֶ "קּוִמי, 

ָהַרְגַלִים:  סּוַפת  ּכְ ָהֵאָלה  יָבה,  ֵהׁשִ ִטיס  ּתֶ ָבֶריָה  ּדְ ַעל 

90
נֹוָחה לֹא  י  ְעּתִ ּדַ ָהֵאִלים?  ֲאִבי  ִלי  קֹוֵרא  "ַמּדּוַע 

ְוָכַבד. י  ִלּבִ ֶנֱעַכר  ָהַאְלָמֶות,  ֵני  ּבְ ִעם  ָהֵסב  ִמּלְ
ֶזאּוס." ל  ׁשֶ יו  ּפִ ְלמֹוָצא  ֲערְֹך  ֵאין  ֲהלֹא  י  ּכִ ֵאֵלְך,  ַאְך 

ְצִעיָפּה, ֶאת  ֵהִריָמה  ָהֵאלֹות  ין  ּבֵ ְוזֹוֶהֶרת  ָאְמָרה, 
ּוְבֶבֶגד. ְלבּוׁש  ּבִ חֹר  ׁשָ ּנּו  ִמּמֶ ֵאין  ּגֹונֹו,  חֹר  ׁשָ

95
ָהַרְגַלִים ת  ַקּלַ ִאיִריס  ּוְלָפֶניָה  ָיְצָאה,  ָלאֹוִליְמּפּוס 
יֶהן, ָראׁשֵ ֵמַעל  ם  ַהּיָ ֵמי  ִנְבְקעּו  ּה.  ְרּכָ ּדַ ֶאת  ַמְתָוה 

רֹום. ַלּמָ ְוָנְסקּו  ה,  ְיֵבׁשָ ַקְרַקע  ַעל  ַרְגֵליֶהן  ְרכּו  ּדָ
ָבר ִמּכְ ֶזה  ֶנֶאְספּו  ָדַעִים  ַהּצְ יר  ּבִ ּכַ ֶזאּוס  ְסִביב  ם  ׁשָ

ָלֶנַצח. ַאְלָמֶות  ּבְ רּוִכים  ַהּבְ רֹום  ַהּמָ ֵאֵלי  ֶיֶתר  ל  ּכָ
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100
ָמקֹום.  ָלּה  ָתה  ּנְ ּפִ ְוָאֶתָנה  ה,  ֵהֵסּבָ ָאִביָה  ֶזאּוס  ְלַצד 

ָוֵחן, יִֹפי  ִליל  ּכְ ָזָהב  ִביַע  ּגְ ָיֶדיָה  ּבְ ָנְתָנה  ֶהָרה 
ִמּתֹוכֹו.  ָלְגָמה  ְוֶתִטיס  ְדָבִרים,  ּבִ רּוָחּה  ֶאת  יָעה  ַמְרּגִ

ַוּיֹאֶמר: ַתח  ּפָ ֲאַזי  מּוָתה  ַהּתְ ּוְבֵני  ָהֵאִלים  ֲאִבי 
ָהאֹוִליְמּפּוס, ְמרֹום  ֶאל  ִטיס,  ּתֶ את,  ּבָ דֹול  ַהּגָ ַצֲעֵרְך  ַאף  "ַעל 

105
ִסְבלֹוַתִיְך. ת  ִעּלַ ִלי  ְידּוָעה  ר.  ִמְתַיּסֵ ְך  ְוִלּבֵ

ְלָפַני. אֹוָתְך  י  ְנּתִ ִזּמַ ַמּדּוַע  ָלְך  אַֹמר  זֹאת  ְוִעם 
ַרץ ּפָ יֵנינּו  ּבֵ ִריב  ׁשֶ ָעה  ׁשְ ּתִ ָיִמים  ָבר  ּכְ ֶזה 

ִמי ֵיׁש  ֶהְקטֹור.  ּגּוַפת  ְוַעל  ֶהָעִרים  ַמְחִריב  ָאִכיֶלס  ַעל 
ֶגר, ַהּפֶ ֶאת  ִלְגנֹב  ַבע  ּתָ ט  ּבָ ַהּמַ ַחד  ַאְרֵגיפֹוְנֶטס  ּמֵ ׁשֶ

 110
מֹר, ִלׁשְ י  ּתִ ׁשְ ּקַ ּבִ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ תֹו  ִהּלָ ּתְ ַעל  ֲאִני  ַאְך 

ִטיס.  ּתֶ ִלי,  ת  רֹוֶחׁשֶ ַאּתְ  ׁשֶ ְוָכבֹוד  ֵרעּות  י  ִרְגׁשֵ ְוַעל 
לֹו ְוִאְמִרי  ֵנְך,  ּבְ ל  ׁשֶ ַמֲחֵנהּו  ֶאל  ד  ִמּיָ ְצִאי  ן  ּכֵ ַעל 

ם ּגַ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ִעם  ׁשֶ ָהֵאִלים,  ֵניֶהם  ּפְ ירּו  ִהְקּדִ ׁשֶ
ַזֲעמֹו  ֵטרּוף  ּבְ י  ּכִ ַיַען  ִחית,  ְלַהׁשְ ָתה  ִנּצְ ֲחָמִתי 

115
ְלָמְסרֹו. ְמָסֵרב  ַמְחִזיק,  ֶהְקטֹור  ֶאת  ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ין  ּבֵ

ת. ַהּמֵ ֶהְקטֹור  ֶאת  ְחֵרר  ְיׁשַ אֹוִתי,  הּוא  ָיֵרא  ָאֵכן  ִאם 
ְסִפינֹות ֶאל  ָלֵצאת  הּו  ֲאַצּוֵ ַלח,  ֶאׁשְ ִריָאמֹוס  ּפְ ֶאל  ִאיִריס  ֶאת 

ּכֶֹפר, ָלֵתת  ָקר  ַהּיָ ִלְבנֹו  ּוִבְתמּוָרה  ָהָאָכִאים 
ָאִכיֶלס."  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ֶאת  ְך  ְלַרּכֵ ּוְבָכְך  ְוָעצּום,  ַרב  ן  ַמּתָ

120
ִלְדָבָריו. ֵסְרָבה  לֹא  ָהַרְגַלִים  סּוַפת  ּכְ ִטיס  ְוּתֶ ר,  ּבֵ ּדִ

ָלָאֶרץ, ָהאֹוִליְמּפּוס  ְסגֹות  ִמּפִ ָצְנָחה  ַעִין  ֶהֶרף  ּכְ
ן ַהּבֵ ֶאת  ּה.  ְרּכָ ּדַ ֶאת  ה  עֹוׂשָ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ְמעֹונֹו  ֶאל 

ְלִצּדֹו, רֹוִבים  ַהּקְ ּוֵמֵרָעיו  ְוָאֵבל,  ְמקֹוֵנן  ָמְצָאה 
ֶוְך ּוַבּתָ ֲחִרית,  ׁשַ ת  ּפַ עֹוְרִכים  ם,  ְמַלאְכּתָ ּבִ ֲעסּוִקים 
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125
ַח. ְזּבֵ ַלּמִ ְוָנכֹון  חּוט  ׁשָ ְוָגדֹול,  ִעיר  ׂשָ ֶבׂש  ּכֶ ָרַבץ 
ן. ַהּבֵ ֶאל  ָקרֹוב  ה  ְוֵהֵסּבָ ֶדת  ְכּבֶ ַהּנִ ָהֵאם  ָקְרָבה 

יָדה: ְוִהּגִ מֹו,  ׁשְ ּבִ לֹו  ָקְרָאה  ֶבר,  ַהּגֶ ֶאת  ָיָדּה  ּבְ ָפה  ִלּטְ
ָהֵאֶבל, ַצַער  ּבְ ָך  ִלּבְ ֶאת  ר  ַיּסֵ ּתְ י,  ַיְלּדִ עֹוד,  ְזַמן  ה  ּמָ "ּכַ

מּוָטב ֵהן  ָנה?  ׁשֵ ּוְבחֶֹסר  צֹום  ּבְ ּוְנִהי,  ִקינֹות  ּבְ

130
ּתַֹאר. ְיַפת  ַעְלָמה  ִעם  ב  ּכָ ְלִמׁשְ ָעִליָת  ִאּלּו  ָהָיה 
ִלְהיֹות. ַיַחד  ָלנּו  ּנֹוַתר  ׁשֶ ַמן  ַהּזְ הּוא  ָקַצר  י  ּכִ ַיַען 

ְצָעֶדיָך. רֹוב  ִמּקָ ׁשֹוְמִרים  ְוַהּמֹוְיָרה  ָנטֹוס  ּתָ
אֹוֵמר הּוא  ִפי:  ּבְ אּוס  ִמּזֶ ֶמֶסר  י  ּכִ ב  ַהְקׁשֵ ַאְך 

ם ּגַ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ִעם  ׁשֶ ָהֵאִלים,  ֵניֶהם  ּפְ ירּו  ִהְקּדִ ׁשֶ

135
ַזֲעֵמְך  ֵטרּוף  ּבְ י  ּכִ ַיַען  ִחית,  ְלַהׁשְ ָתה  ִנּצְ ֲחָמתֹו 

ְלָמְסרֹו. ְמָסֵרב  ְחִזיק,  ּתַ ֶהְקטֹור  ֶאת  ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ין  ּבֵ
ְתמּוָרה." ּבִ ה  ְזּכֶ ּתִ ּוְבכֶֹפר  ֶגר  ַהּפֶ ֶאת  ּוְמסֹר  ֵאפֹוא  קּום 

ָהַרְגַלִים: ַקל  ָאִכיֶלס  ֲאַזי  ְלֶתִטיס  ָלּה  יב  ֵהׁשִ
ל, ְיַקּבֵ ַהּגּוָפה  ְוֶאת  ַהּכֶֹפר,  ֶאת  ָיִביא  ֵכן,  "ְיִהי 

140
ָבר." ַהּדָ ֶאת  ּתֹוֵבַע  ַעְצמֹו  י  ָהאֹוִליְמּפִ ׁשֶ יָון  ּכֵ זֹאת 

ְוָהֵאם, ן  ַהּבֵ ׂשֹוֲחחּו  ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
יְנַתִים ּבֵ ְקרֹונֹוס  ּוֶבן  ָנף,  ּכָ ַעל  ְבֵריֶהם  ּדִ ִרים  ּגְ ְמׁשַ

ָלּה: ְואֹוֵמר  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ְלִאיְליֹון  ׁשֹוֵלַח  ִאיִריס  ֶאת 
ָהַרְגַלִים, ת  ַקּלַ ִאיִריס  ָהאֹוִליְמּפּוס,  רֹוֵמי  ִמּמְ "ְצִאי 

145
לֹו ִאְמִרי  ִאיְליֹון.  ּבְ ָהָרם  ִריָאמֹוס  ּפְ ֶאל  ּובֹוִאי 

ָהָאָכִאים, ְסִפינֹות  ֶאל  ִלּטֹל  ָיָדיו  ּבְ נֹו  ּבְ ַעל  ּכֶֹפר 
ִלּבֹו. ֶאת  ְך  ְלַרּכֵ ְמָנת  ַעל  ְלָאִכיֶלס  ת  ּוַמּתָ

ַבד ִמּלְ זֹאת  ִעּמֹו,  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ָיבֹואּו  ַאל  ֵיֵלְך,  ְלַבד 
ָרִדים  ּפְ ּבַ ִלְנהֹג  ַהּיֹוֵדַע  ִמים,  ּיָ ּבַ א  ַהּבָ רֹוז  ַהּכָ
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150
תֹוכֹו ּבְ יב  ְלָהׁשִ ְמָנת  ַעל  ָהֶרֶכב  ֶאת  אּות  ּיָ ּכַ ְוִלְרּתֹם 

ָהֵאִלים. מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאִכיֶלס  ֲהָרגֹו  ֶהְקטֹור,  ֶאת  ִלְטרֹוָיה 
ֶות, ַהּמָ ִמן  ֵהל  ִיּבָ ְוַאל  ִלּבֹו  ּבְ ַהּמֹוָרא  ָיבֹוא  ַאל 

ֶלְך ַהּמֶ ַעל  ְלגֹוֵנן  ַלח  ֶאׁשְ ַעְצמֹו  ַאְרֵגיפֹוְנֶטס  ֶאת  י  ּכִ
ָאִכיֶלס. ל  ׁשֶ ְמעֹונֹו  ֶאל  ּנּו  ְיַלּוֶ ר  ֲאׁשֶ ֶזה  ְוהּוא 

155
ֶלאּוס, ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ּבֹו  ע  ִיְפּגַ לֹא  נֹו  ּכָ ִמׁשְ ֶאל  ּוְבבֹואֹו 

ְלָרָעה. ּבֹו  ִלְפּגַֹע  יַח  ַיּנִ לֹא  ַלֲאֵחִרים  ְוַגם 
ִיְנַהג ֶאֶרץ  ּוְבֶדֶרְך  ע,  ְוָרׁשָ ִנְמָהר  ִסיל  ּכְ הּוא  ֵאין  י  ּכִ

תֹו." ׁשָ ּקָ ּבַ ֶאת  טַֹח  ִלׁשְ ְלָפָניו  א  ַהּבָ ִאיׁש  ּבָ
ֶסר. ַהּמֶ ִעם  ְרָחה  ּפָ רּוַח,  ּכְ ַרְגֶליָה  ְוִאיִריס  ָאַמר, 

160
ּוְנִהי.  ִקיָנה  ל  ׁשֶ קֹולֹות  ם  ְוׁשָ ָאה  ּבָ ִריָאמֹוס  ּפְ ית  ּבֵ ֶאל 

ב,  ַהּסָ ֲאִביֶהם  ְסִביב  ֶלְך  ַהּמֶ ֵני  ּבְ ָחֵצר  ּבֶ ִבים  יֹוׁשְ
ֵקן ְוַהּזָ ֶדַמע,  ּבְ ְוֻכּתֶֹנת  ִליָמה  ּגְ ְרֻטּבֹות 

ים ּוְמֻכּסִ ֶנֱעָטף,  ְגִליָמה  ּבִ מּוָבס,  ם  ִקְרּבָ ּבְ רֹוֵבץ 
יָון  ּכֵ ְודֶֹמן,  ֶרֶפׁש  ּבְ ב  ַהּסָ ל  ׁשֶ ְורֹאׁשֹו  ארֹו  ַצּוָ

165
ּוְבנֹוָתיו ּבֹו,  ִהְתָמַרח  ּוְבָיָדיו  ׁש  ּלֵ ִהְתּפַ ְסִחי  ּבִ ׁשֶ
ִקיָנָתן  אֹות  נֹוׂשְ ֲאֵבלֹות,  ַיַחד  ם  ּגַ ּלֹוָתיו  ּכַ ִעם 

ָבב, ַהּלֵ י  ְוַעּזֵ ים  ָהַרּבִ ַהַחִיל  ֵני  ּבְ אֹוָתם  ְלֵזֶכר 
ָהַאְרִגיִבים.  ִמיֵדי  ְקָרב  ֵדה  ׂשְ ּבִ ֲחָלִלים  ְפלּו  ּנָ ׁשֶ

ֶבת, ִנּצֶ ֶזאּוס  ֶרת  ְמַבּשֶׂ ֲאַזי  ִריָאמֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ ְלִצּדֹו 

170
ַרַעד: ּבְ ִריָאמֹוס  ּפְ ל  ׁשֶ ּגּופֹו  ִנְתַקף  ַאְך  ָרה,  ּבְ ּדִ ֶקט  ׁשֶ ּבְ
ֵהל, ּבָ ּתִ ְוַאל  ְרָדנֹוס,  ּדַ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ִריָאמֹוס  ּפְ ַחת,  ּתֵ "ַאל 

ְלֵהֶפְך, ּוְלֵביְתָך,  ְלָך  ְלעֹוֵלל  ָרָעה  אִתי  ּבָ לֹא  י  ּכִ
ִמיַע. ַאׁשְ ׁשֶ ׂשֹוָרה  ַהּבְ ְמעֹוֶדֶדת  ַהּזֹאת  ַעם  ַהּפַ

ְלָך.  הּוא  ָחֵרד  ָעֶליָך,  לֹו  ַצר  י  ּכִ ָלַחִני  ׁשְ ֶזאּוס 
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175
ְנָך ּבִ ֶהְקטֹור  ֶאת  ִלְקנֹות  כֶֹפר  ּבְ ָעֶליָך  הּוא  ה  ְמַצּוֶ
ִלּבֹו ֶאת  ְך  ְלַרּכֵ ְמָנת  ַעל  ְלָאִכיֶלס  ְלָהִביא  ת  ּוַמּתָ

ַבד ִמּלְ זֹאת  ָך,  ִעּמְ ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ ָיבֹואּו  ַאל  ֵלְך  ּתֵ ְלַבד 
ָרִדים  ּפְ ּבַ ִלְנהֹג  ַהּיֹוֵדַע  ְוָיִחיד.  ֶאָחד  רֹוז  ּכָ

תֹוכֹו ּבְ יב  ְלָהׁשִ ְמָנת  ַעל  ָהֶרֶכב  ֶאת  אּות  ּיָ ּכַ ְוִלְרּתֹם 

180
ָהֵאִלים. מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאִכיֶלס  ֲהָרגֹו  ֶהְקטֹור,  ֶאת  ִלְטרֹוָיה 

ֶות, ַהּמָ ִמן  ֵהל  ּבָ ּתִ ְוַאל  ָך  ִלּבְ ּבְ ַהּמֹוָרא  ָיבֹוא  ַאל 
ְלגֹוֵנן ַלח  ִיׁשְ ָעֶליָך  ַעְצמֹו  ַאְרֵגיפֹוְנֶטס  ֶאת  י  ּכִ
ָאִכיֶלס. ל  ׁשֶ ְמעֹונֹו  ֶאל  ָך  ְיַלּוֶ ר  ֲאׁשֶ ֶזה  ְוהּוא 

ֶלאּוס, ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָך  ּבְ ע  ִיְפּגַ לֹא  ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאל  ּוְבבֹוֲאָך 

185
ְלָרָעה. ָך  ּבְ ִלְפּגַֹע  יַח  ַיּנִ לֹא  ַלֲאֵחִרים  ְוַגם 

ִיְנַהג ֶאֶרץ  ּוְבֶדֶרְך  ע,  ְוָרׁשָ ִנְמָהר  ִסיל  ּכְ הּוא  ֵאין  י  ּכִ
תֹו." ׁשָ ּקָ ּבַ ֶאת  טַֹח  ִלׁשְ ְלָפָניו  א  ַהּבָ ִאיׁש  ּבָ

ּוָפְרָחה. ֵלאמֹר,  ָרה  ּבְ ּדִ רּוַח,  ּכְ ַרְגֶליָה  ִאיִריס,  ְך  ּכָ
ָהֲעָגָלה ֶאת  ַלֲערְֹך  ִריָאמֹוס  ּפְ ֲאַזי  ה  ִצּוָ ָניו  ּבָ ַעל 

190
יָאה.  ְנׂשִ ַסל  ָעֶליָה  ְוִלְקׁשֹר  ָרִדים  ַלּפְ ָהְרתּוָמה 

את, ּשֵׂ ַהּנִ ָהַאְרמֹון  ת  ּכַ ִלׁשְ ֶאל  ָעָמיו  ּפְ ם  ׂשָ ְוהּוא 
ָהאֹוָצרֹות.  תֹוָכּה  ּבְ ים  ְוַרּבִ ָעָלה  ָהֶאֶרז  ִניחֹוַח  ּה  ּבָ

ָלּה: ְוָאַמר  ֵאָליו,  ָלבֹוא  ׁש  ּקֵ ּבִ ּתֹו  ִאׁשְ ה  ֵמֶהָקּבֶ
י,  ָהאֹוִליְמּפִ ֵאַלי  ַלח  ׁשָ ר  ְלּדָ ּבַ ַהּטֹוָבה,  "ַרְעָיִתי 

195
ֵאֵלְך י  ּכִ ָעַלי  ה  ְמַצּוֶ ֶזאּוס  ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ֶאל 

ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ְוֶאת  ּכֶֹפר,  מּוַרת  ּתְ ִני  ּבְ ֶאת  ל  ְלַקּבַ
ָבר ַהּדָ ִנְרֶאה  ֵאיְך  י,  ּתִ ִאׁשְ ִלי,  ִאְמִרי  ְך.  ְלַרּכֵ ת  ַמּתָ ּבְ
ְוָלֵצאת  ָלקּום  ְמֵהָרה  ּבִ י  ַנְפׁשִ ֶאת  ֵיׁש  י  ּכִ ֵעיַנִיְך?  ּבְ

ַהחֹוף."  ַעל  ִפינֹות  ַהּסְ ְלַיד  ָהָאָכִאים  יסֹות  ּגֵ ַמֲחֵנה  ֶאל 
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200
ָרם: קֹול  ּבְ ָעָליו  זֹוֶעֶקת  יָבה  ֵהׁשִ ה  ְוֶהָקּבֶ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ַהּנֹוַדַעת  ָחְכָמְתָך  ָאְבָדה  ֶזה  יַצד  ּכֵ ִלי!  "ֲאבֹוי 
ַאַחת. ּכְ ְוָזִרים  ְנִתיִנים  ֶקֶרב  ּבְ ָמּה  ׁשְ ָיָצא  ַעם  ּפַ ר  ֲאׁשֶ

ָהָאָכִאים ְסִפינֹות  ֶאל  ָך  ַגּפְ ּבְ ֵצא  ּתֵ ֵאיְך  ְוִכי 
ֶניָך, ִמּבָ ים  ַרּבִ ּכֹה  ָיָדיו  ּבְ ַטל  ּקָ ׁשֶ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ְלֵעיָניו 

205
ָחְזָך,  ּבְ ּפֹוֵעם  ֶאֶבן  ֵלב  ֵלָבב?  יֵצי  ַאּמִ לֹוֲחִמים 

ּבֹו ָלֵתת  ֵאין  ר  ֲאׁשֶ ֶרא  ַהּפֶ ֶבר  ַהּגֶ ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ ֵהן 
ְולֹא ָעֶליָך  ָיחּוס  לֹא  ֵעיָניו,  ֶאת  ָך  ּבְ ן  ִיּתֵ ֵאמּון 

ֶבת ָלׁשֶ ֵנינּו  ִלׁשְ מּוָטב  ן  ּכֵ ְוַעל  ְזכּוְתָך,  ֶאת  ד  ְיַכּבֵ
ָהֶרֶחם ִמן  ר  ֲאׁשֶ ּיֹום  ּבַ י  ּכִ ל,  ְלִהְתַאּבֵ ֵננּו  ּבְ ְוַעל 

210
ָהַרֵחם  ַחְסַרת  ַהּמֹוְיָרה  ּגֹוָרלֹו  ָטְוָתה  ֵהִגיַח 
ֵמהֹוָריו ַהְרֵחק  ֶרף  ַהּטֶ ְלַכְלֵבי  ַמֲאָכל  ִלְהיֹות 
י ְוָיכְֹלּתִ ן  ִיּתֵ ִמי  ּנּו.  ִמּמֶ אֹוִנים  ַרב  ֶבר  ּגֶ יֵדי  ּבִ

עֹוֵלל ֶ ׁשּ ַמה  ַעל  ְנָקָמה  י,  ּנַ ׁשִ ּבְ ֵבדֹו  ּכְ ֶאת  ְלָגֵרם 
ּבֹור ּגִ י  ּכִ ָקַטל  ֵלב  מּוג  ֶבר  ּגֶ לֹא  ֵהן  י,  ְלַיְלּדִ ָבל  ַהּנָ

215
ָהַאְבֵנט חֹוְגרֹות  ּוְנׁשֹוֶתיָה  ְטרֹוָיה  ֵני  ּבְ מּול  ב  ּצַ ּנִ ׁשֶ
ָרב." ַהּקְ ִמן  ְנִסיָגה  אֹו  ָמנֹוס  ַעל  ִהְרהּור  ל  ּכָ ְללֹא 

יב: ֵהׁשִ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ב,  ַהּסָ ִריָאמֹוס  ּפְ ָבֶריָה  ּדְ ַעל 
ֵביִתי  ּבְ ִהי  ּתְ ָנא  ְוַאל  אֹוִתי  ַלֲעצֹר  י  ׁשִ ַבּקְ ּתְ "ַאל 

י, ִלּבִ ַעל  ִרי  ַדּבְ ּתְ ְוא  ָ ַלּשׁ ְרָענּות.  ּפֻ א  ַהְמַנּבֵ עֹוף 

220
ָעַלי,  זֹאת  ּה  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ הּוא  מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ לֹא  י  ּכִ ַיַען 

ֲאַזי י  ּכִ ּכֵֹהן,  אֹו  א  ִמְתַנּבֵ ֲעִתידֹות,  יד  ַמּגִ לֹא 
ף. ַהּסַ ַעל  ִלְדחֹותֹו  ְוַגם  לֹו  ִלְקרֹא  י  ָיכְֹלּתִ נֹוֵכל 

ָבֶריָה, ּדְ י  ַמְעּתִ ׁשָ ָרִאיִתי,  ָהֵאָלה  ֵני  ּפְ ֶאת  ֲאִני  ַאְך 
ִנְגַזר ֶות  ְוַלּמָ ְוָהָיה  ֶזאּוס.  ר  ּבֵ ּדִ ְוא  ָ ַלּשׁ לֹא  ן  ּכֵ ַעל 
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225
ֲאַזי,  י  ּכִ ָהָאָרד,  י  חֹוְבׁשֵ ָהָאָכִאים  ִמיֵדי  ּגֹוָרִלי 
ִקיָנִתי,  ָעָליו  א  ְוֶאּשָׂ ק  ֲאַחּבֵ ִני  ּבְ ֶאת  ׁשֶ ְלַאַחר 

ָאִכיֶלס." ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ מֹוִתי  ֶאת  ִלְמצֹא  א  ֶאּלָ ִלי  נֹוַתר  לֹא 
ָאה,  ַהּנָ ָגִדים  ַהּבְ ַבת  ּתֵ ִמְכֵסה  ֶאת  ְוֵהִרים  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ְלַמְרֶאה, ֲהדּורֹות  ִלימֹות  ּגְ ֵרה  ים־ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ִמּתֹוָכּה  ְוָנַטל 

230
ים,  ַמְרַבּדִ ה  ַהּזֶ ר  ְסּפָ ְוַכּמִ ְליֹום־יֹום  רֹות  ַאּדָ ּוְתֵריַסר 

ּתֹונֹות, ּכֻ ר  ְסּפָ ַהּמִ ּוְכאֹותֹו  ֵרה  ים־ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ְכִמּיֹות  ׁשִ
ָזָהב, ָטֶלְנִטים  ָרה  ֲעׂשָ ַקל  ְוׁשָ ֲעֵליֶהם  ְוהֹוִסיף 
ְוָגִביַע חֹות  ַקּלָ ע  ַאְרּבַ ּבֹוֲהקֹות,  ְקֵדרֹות  י  ּתֵ ׁשְ

ְלֵעת ָרִקים  ַהּתְ י  ַאְנׁשֵ ִמיֵדי  ּבֹו  ָכה  ּזָ ׁשֶ יִֹפי  ִליל  ּכְ

235
ֵקן ַהּזָ ָחַסְך  לֹא  ה  ַעּתָ ַאְך  ֲאֵליֶהם.  ֵהִביא  ֶמֶסר 

ׁשּוָקתֹו ּתְ ָהְיָתה  ה  ַרּבָ ּכֹה  אֹוְצרֹוָתיו,  ל  ִמּכָ ָבר  ּדָ
ְוֵגֵרׁש ָזַעם  ן  ּכֵ ַעל  ּכֶֹפר.  מּוַרת  ּתְ נֹו  ּבְ ֶאת  ל  ְלַקּבֵ

ּוְמָחֵרף: אֹוָתם  ף  ְמַגּדֵ ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ ֶאת  ֵמֲחֵצרֹו 
ם ְלּתֶ ִיּלַ י  ּדַ לֹא  ְוִכי  ַעל,  ִלּיַ ּבְ ֵני  ּבְ ָלֶכם,  קּו  ּלְ "ִהְסּתַ

240
ְלהֹוִסיף? ִסְבלֹוַתי  ַעל  ְלָכאן  אֶתם  ּבָ ׁשֶ יֶכם,  ָבּתֵ ּבְ

י רֹאׁשִ ַעל  ֵהִביא  אּוס  ּזֶ ׁשֶ ּסּוִרים  ּיִ ּבַ ִלי  י  ּדַ לֹא  ְוִכי 
ְמֵהָרה, ּבִ ְדעּו  ּתֵ זֹאת  ֶאת  ם  ּגַ ָבַני?  ּבְ ַהּטֹוב  ל  ׁשֶ מֹותֹו  ִעם 

ָהָאָכִאים ַיד  ּבְ ֵיַקל  ָקר  ַהּיָ ִני  ּבְ מֹות  ּבְ ה  ַעּתָ י  ּכִ
ָהִעיר ֶאת  ֶאְרֶאה  ֶטֶרם  ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל  ֶכם.  ֻכּלְ ּבְ ִלְקטֹל 

245
ִלי מּוָטב  חּוצֹות,  ּבַ ִחים  ִנְטּבָ ּוָבֶניָה  ִליל  ּכָ ֶנְחֶרֶבת 

ִתים." ַהּמֵ ין  ּבֵ ם  ׁשָ ּכֹן  ְוִלׁשְ ָלֶרֶדת  ָהֶדס  ֶאל  ְמֵהָרה  ּבִ
ִנְמְלטּו ְוֵהם  ל,  ַמּקֵ ּבְ ם  ּבָ ּגַ ַעל  ה  ְוִהּכָ ר  ּבֵ ּדִ

ל  ִקּלֵ ַח,  ּלֵ ּתַ ִהׁשְ ָבָניו  ּבְ ִריָאמֹוס  ּוּפְ ב.  ַהּסָ ַעם  ִמּזַ
ָאָגתֹון,  ְוֶאת  מֹון  ּפָ ֶאת  ִריס,  ּפָ ֶאת  ֶהֶלנֹוס,  ֶאת 
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250
ָהרֹוֵעם,  ַהּקֹול  ַעל  ּבַ ּפֹוִליֶטס  ְוֶאת  ַאְנִטיפֹונֹוס  ֶאת 

א.  ַהּגֵ ּיֹוס  ּדִ ְוֶאת  ִהיּפֹותֹואֹוס  ְוֶאת  יפֹוּבֹוס  ּדֵ ֶאת 
ֲעֵליֶהם: ה  ִצּוָ ָעה  ׁשְ ַהּתִ ֶאת  ִנְמָרצֹות  ֵאץ  ּנִ ׁשֶ יָון  ּכֵ

ֵמִתים ַוֲהִייֶתם  ַהְלַואי  סֹוְרִרים,  קּוָעה  ּפְ ֵני  ּבְ "ַמֲהרּו, 
ָהָאָכִאים.  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ּלֹות  ַהּקַ ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ֶהְקטֹור  ַחת  ּתַ

255
ִלי, ָהיּו  מֹוֶהם  ּכְ ֵאין  ִנים  ּבָ מֹוִתי,  ּכְ ׁשֶ ֻאְמָלל  הֹוי, 

ַרד. ׂשָ לֹא  ֵמֶהם  ִאיׁש  ַאְך  ְטרֹוָיה,  ְבֵני  ּבִ ָהֲאִציִלים 
ַהּסּוִסים אֹוֵהב  ּוְטרֹוְילֹוס  ָהַאְלָמֶות  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ֶמְסטֹור 

ּוַמְרֵאהּו מּוָתה,  ּתְ ֵני  ּבְ ין  ּבֵ ֵאל  ּכְ מֹוהּו  ּכָ ְוֶהְקטֹור, 
ם ּלָ ּכֻ ֶאת  ה.  ָ ִאּשׁ ֶרֶחם  יֹוֵצא  ְולֹא  ָהֵאִלים  יִליד  ּכִ

260
ִחיִתים, ַמׁשְ ִנים  ּבָ ֲחבּוַרת  ִלי  ְוהֹוִתיר  ָקַטל,  ָאֶרס 

ְוֶכֶבׂש ִדי  ּגְ ׁשֹוְדֵדי  ּוְבֶזֶמר,  ַאּלּוִפים  ָמחֹול  ּבְ נֹוְכִלים, 
ַעל,  ִלּיַ ּבְ ֵני  ּבְ ֵאפֹוא,  קּומּו  ַאְרָצם.  ּבְ ם  ַעּמָ ֵני  ִמּבְ

רּוׁש,  ַהּדָ ל  ּכָ ְוָעֶליָה  ָהִכינּו  ִלי  ֲעָגָלה  ד  ּוִמּיָ
ֶרְך." ַהּדֶ ֶאל  ָלֵצאת  ִהּיֹות  ׁשְ ְללֹא  אּוַכל  ׁשֶ ְמָנת  ַעל 

265
ַהּזֹוֵעם, ֵקן  ַהּזָ ִזיפֹות  ִמּנְ ִנְבָהִלים  ּוָבָניו  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ְררּו,  ּגָ ים  ָהאֹוַפּנִ ֶעְגַלת  ְוֶאת  ָקמּו  ֶכף  ּתֵ
ָנְתנּו, ָעֶליָה  דֹול  ּגָ ַסל  ָבר.  ּכְ לֹא  ֶזה  ֲעׂשּוָיה  ָבה  ֶמְרּכָ

יר,  ּקִ ּבַ ׁשֶ ִמּקֹוָלב  ָנְטלּו  ּור  ַאּשׁ ּתְ ֵמֵעץ  ָעׂשּוי  עֹל 
ָהִרְתָמה. ִלְרצּועֹות  ְדָרׁש  ּנִ ּכַ עֹות  ַטּבָ ְוָעָליו 

270
ָאְרּכֹו, ַרְגַלִים  ע  ׁשַ ּתֵ ֶהן,  ּבָ ִחילּו  ִהׁשְ ְוַאְפָסר 

ב  ַהְמֻחּטָ צּול  ַהּיָ י  ּבֵ ּגַ ַעל  ֵהיֵטב  רּוהּו  ּוְקׁשָ
אּות. ּיָ ּכַ אֹותֹו  קּו  ְוִהּדְ ֵמָאחֹור,  ַהּקֹוָרה  ית  ְחּתִ ּתַ ֶאל 

ֵתד,  ַהּיָ ְלַמְתֵלה  ִביב  ִמּסָ ָעִמים  ּפְ לֹוׁש  ׁשָ ְוָכְרכּו 
צּול. ַהּיָ ֵני  ּפְ ַעל  ּוָמְתחּו  ַהּכֹל  ֶאת  ְרכּו  ּדָ ּוְלַבּסֹוף 
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275
ָרִדים ַהּפְ ֶעְגַלת  ַעל  ְוָעְרמּו  ְלָהִכין  נּו  ּפָ ֲאַזי 

ֶהְקטֹור. ֶאת  ּבֹו  ִלְפּדֹות  ּכֶֹפר  ָהַרב,  ְלקֹוַח  ַהּמַ ֶאת 
ָהַרְגַלִים,  ֲחסֹוֵני  ָרִדים  ַהּפְ אר  ַצּוַ ַעל  ָנְתנּו  ְועֹל 

ִריָאמֹוס. ִלּפְ יִסים  ַהּמִ ָעָבר  ּבֶ ְתנּו  ּנָ ׁשֶ ְמפֶֹאֶרת  ת  ַמּתָ
סּוָסיו, ֶאת  ָרְתמּו  ַעְצמֹו  ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ְלִרְכּבֹו  ְואּוָלם 

 280
ַאֲהָבה. רֹב  ּבְ ַח  ִטּפֵ ָהֵאבּוס  ְלַצד  הּוא  ׁשֶ

ִריָאמֹוס  ּפְ ֶאת  יעּו  ַיּסִ ר  ֲאׁשֶ ַהּסּוִסים  ִמים  ִנְרּתָ ּוְבעֹוד 
ה ֶהָקּבֶ רֹוז,  ַהּכָ ְוֶאת  ֶרְך,  ַהּדֶ ֶאל  ָלֵצאת  ְחָרץ  ַהּנֶ

ם,  ְלִצּדָ ָבה  ִנּצְ ָאה,  ּבָ ֲאֵליֶהם  ֵבד  ַהּכָ ּה  ִלּבָ ּבְ
ָמתֹוק.  ֶנֶסְך  ֵיין  ּובֹו  ָזָהב  ִביַע  ּגְ יִמיָנּה  ּבִ

285
ְלִמְנָחה. ֶקה  ַמׁשְ ֵיְצאּו,  ֶטֶרם  ּבְ ירּו,  ַיּגִ ְלַמַען  זֹאת 

יָדה: ְוִהּגִ מֹו  ׁשְ ּבִ ָקְרָאה  ִריָאמֹוס  ְוִלּפְ סּוָסיו,  מּול  ָעְמָדה 
ֲחָזָרה ְלׁשּוְבֶכם  ה  ִפּלָ ּתְ אּו  ׂשְ ְלֶזאּוס,  ֶסְך  ַהּנֶ ה  "ִהּנֵ

נֹוָחה  לֹא  י  ְעּתִ ּדַ ׁשֶ ֲהַגם  ֹוֵנא,  ַהּשׂ ִמיֵדי  לֹום  ׁשָ ּבְ
ָהָאָכִאים. ְסִפינֹות  ֶאל  אֹוְתָך  ַהּדֹוֵחף  ה  ַהּזֶ ַהט  ַהּלַ ִמן 

290
קֹוֵדר, ֵאד  ָהעֹוֶטה  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֶאל  ה  ִפּלָ ּתְ א  ׂשָ ן  ּכֵ ְוַעל 

ׁש ּקֵ ּבַ ּנּו  ּוִמּמֶ ְטרֹוָיה,  ַעל  ִאיָדה  ֵמַהר  יט  ּבִ ַהּמַ
ָריו, ְלּדָ ּבַ ין  ִמּבֵ ִהיר  ַהּמָ ר,  ְמַבּשֵׂ ָנף  ּכָ עֹוף  ר  ּגֵ ְלׁשַ

ֶהם. ּבָ ׁשֶ ָהאֹוִנים  ְוַרב  ְלִלּבֹו  יֹוֵתר  ּבְ ָקר  ַהּיָ
ֵעיֶניָך  ְוִיְראּוהּו  ְוָהָיה  ְיעֹוֵפף,  ִמיִמיְנָך 

295
אּוָלם ָנִאים.  ַהּדָ ְסִפינֹות  ֶאל  ִהּסּוס  ִלי  ּבְ ְוֵצא  ּבֹו  ַטח  ּבְ

ָהאֹות, ֶאת  ְלָך  ַלח  ִיׁשְ לֹא  ָדַעִים  ַהּצְ יר  ּבִ ּכַ ֶזאּוס  ִאם 
דֹול,  ַהּגָ ֶחְפְצָך  ַאף  ַעל  זֹאת  חֹות,  ַהּפָ ְלָכל  ֲאִני 

ָהַאְרִגיִבים. ְסִפינֹות  ֶאל  ָלֵצאת  ְלָך  נֹוֶתֶנת  ָהִייִתי  לֹא 
ֵלאמֹר: ּתֹו  ִאׁשְ ֶאל  ר  ּבֵ ּדִ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ֲאַזי 
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300
ֲעָצֵתְך, י  ּפִ ַעל  ְוֶאְנַהג  י,  ִבְרּתִ ּגְ ָלְך,  ֵחׁש  ֶאְתּכַ "לֹא 

רֹום." ּבָ ֶזאּוס  ל  ׁשֶ ַחְסּדֹו  ֶאת  ׁש  ְלַבּקֵ ָבר  ַהּדָ ָיֶאה  י  ּכִ
ָפחֹות, ְ ַהּשׁ ַאַחת  ֶאת  ֵאָליו  ְוָקָרא  ֵקן  ַהּזָ ָאַמר 

ָלֶצֶקת,  ה  ּנָ ִמּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ ָיָדיו  ַעל  ַצִחים  ַמִים 
ַרֲחָצה.  ְוַקֲעַרת  ָיָדּה  ּבְ ַקְנַקן  ָאה,  ּבָ ְוזֹו 

305
ִביַע, ַהּגָ ֶאת  ּתֹו  ֵמִאׁשְ ְוָנַטל  ָיָדיו  ֶאת  ַטף  ׁשָ

ִין. ַהּיַ ֶאת  ְוָיַצק  ל  ּלֵ ִהְתּפַ ֶהָחֵצר,  ז  ֶמְרּכַ ּבְ ָעַמד 
תֹו:  ִפּלָ ּתְ ְוָאַמר  א,  ָנׂשָ רֹום  ַלּמָ ֵעיָניו  ֶאת  ֲאַזי 
ֵמִאיָדה, ָעֵלינּו  ַהּצֹוֶפה  ַהְמרֹוָמם  ָהָאב  "ֶזאּוס 
ּוְבֶחֶסד, ֶחְמָלה  ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ָאִכיֶלס  ֵאֶצל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֵ

310
ֶריָך, ְלּדָ ּבַ ין  ִמּבֵ ִהיר  ַהּמָ ר,  ְמַבּשֵׂ עֹוף  ֵאַלי  ר  ּגֵ ְוׁשַ

ֶהם. ּבָ ׁשֶ ָהאֹוִנים  ְוַרב  ָך  ְלִלּבְ יֹוֵתר  ּבְ ָקר  ַהּיָ
ֶאְרֶאּנּו,  ֵעיַני  ּוְבמֹו  ְוָהָיה  ְיעֹוֵפף,  ִמיִמיִני 

ָנִאים."  ַהּדָ ְסִפינֹות  ֶאל  י  ְלַדְרּכִ ֵאֵצא  ְוֵתֶכף  ּבֹו  ֶאְבַטח 
ָהֵעצֹות. ַרב  ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ לֹו  יב  ְוִהְקׁשִ תֹו,  ִפּלָ ּתְ א  ָנׂשָ ְך  ּכָ

315
ַמִים, ָ ַהּשׁ עֹופֹות  ּבְ ב  ּגָ ׂשְ ַהּנִ ר,  ּגֵ ׁשִ ר  ְוֶנׁשֶ ס,  ִהּסֵ לֹא 

ָנף,  ַהּכָ חֹר  ׁשְ ר  ׁשֶ ַהּנֶ ה  ּוְמֻכּנֶ ֶרף  ַלּטֶ ֵחר  ַהְמׁשַ
קֹוֶפיָה  ַמׁשְ ְרָחִבים  ר  ֲאׁשֶ ֶלת  ַהּדֶ ֶפַתח  ּכְ ִמּדֹות  ַרב 

ְנָכִסים.  יר  ַעּתִ ִביר  ּגְ ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ְקָרה,  ּתִ ַבּה  ּגְ אּוָלם  ּבְ
ָהִעיר.  ֵני  ּפְ ֵמַעל  ְמעֹופֹו  ּבִ ֶאְברֹוָתיו  ת  ֻמּטַ ָהְיָתה  זֹו 

320
רֹוָיאִנים, ַהּטְ עֹוף  ּבָ יטּו  ִהּבִ עֹוֵפף,  ר  ׁשֶ ַהּנֶ ִמין  ִמּיָ
ְותֹוֶחֶלת.  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָרַחב  ם  ְוִלּבָ רּוָחם,  יבּו  ֵהׁשִ

ָהֶרֶכב, ֶאל  ֵקן  ַהּזָ ָעָלה  ׁש,  ִמְתּבֹוׁשֵ עֹוד  לֹא  ה  ַעּתָ
א ּשָׂ ַהּמַ ֶעְגַלת  ְוֶאת  ַהר,  ּדָ ַער  ַ ַהּשׁ ֶאל  ֶהָחֵצר  ִמן 

ְלָפָניו, ְררּו  ּגָ ָרִדים  ַהּפְ יָה  ּלֶ ְלּגַ ּגַ ַעת  ַאְרּבָ ַעל 

Book ב ךרכל.indb   909 08/10/2015   14:05:27



איליאדה – כרך ב'
910

325
ב.  ָ ְוַהְמֻיּשׁ קּול  ָ ַהּשׁ ִאיָדיֹוס  ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ ְנהּוִגים 

ְצִליף ַהּמַ ֵקן  ְוַהּזָ ְוָהֶרֶכב,  ַהּסּוִסים  ֵמָאחֹור 
ׁשֹוֵעט.  ְטרֹוָיה  חּוצֹות  ּבְ ן,  ְמַדְרּבֵ ְואֹוָתם  סּוָסיו  ּבְ

רֹוֵכב. הּוא  מֹותֹו  ֶאל  לּו  מֹו  ּכְ יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ִקיָנָתם  אּו  ְוָנׂשְ
יׁשֹור,  ַהּמִ ַרֲחֵבי  ֶאל  ָיְצאּו  ָהִעיר  ִמן  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְואּוָלם 

330
ַוֲחָתָניו.  ִריָאמֹוס  ּפְ ֵני  ּבְ ם,  ּלָ ּכֻ ָהִעיָרה  בּו  ׁשָ ֲאַזי 

ָדַעִים  ַהּצְ יר  ּבִ ּכַ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ֵמֵעיָניו  ֶנֶעְלמּו  לֹא 
ִרֵחם, ִריָאמֹוס  ּפְ ַעל  ׁשֶ ְוֵכיָון  יׁשֹור.  ּמִ ּבַ ָהרֹוְכִבים  ֵני  ׁשְ

ׁש: ִהְתּבֹוׁשֵ ְולֹא  ֶזאּוס  ָנה  ּפָ ָהָאהּוב  נֹו  ּבְ ֶהְרֶמס  ֶאל 
ָך  ְלִלּבְ יֹוֵתר  ְקרֹוִבים  ֱאנֹוׁש  ֵני  ּבְ י  ּכִ ַיַען  ִני,  ּבְ "ֶהְרֶמס 

335
ֲאִזין, ּתַ ְבֵריֶהם  ּדִ ְוֶאל  ָהֵאִלים  ַאר  ׁשְ ְלֵלב  ר  ֵמֲאׁשֶ

ָהָאָכִאים. ְסִפינֹות  ֶאל  ב  ַנּתֵ ִריָאמֹוס  ּפְ ְוֶאת  ֶרְך  ַלּדֶ ֵצא 
ָנִאים ּדָ ּבַ ִאיׁש  ּוְלַבל  ְראּוהּו  ּיִ ׁשֶ ִלי  ִמּבְ זֹאת  ה  ֲעׂשֵ

ֶלאּוס." ּפֶ ל  ׁשֶ ְבנֹו  ּבִ ִיְפּגֹׁש  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ּבֹואֹו  ַעל  ֵיַדע 
ִלְדָבָריו. ֵסֵרב  לֹא  ר  ְלּדָ ַהּבַ ְוַאְרֵגיפֹוְנֶטס  ר,  ּבֵ ּדִ

340
רֹוְסָיה ָהַאְמּבְ ֵלי  ַסְנּדְ זּוג  ֶאת  ְלַרְגָליו  ר  ָקׁשַ ד  ִמּיָ

ָנֵקל  ּבְ ב  ָ ַמּשׁ רּוַח  ּכְ אּוהּו  ׂשָ ּנְ ׁשֶ ָהב,  ַהּזָ ְרקּוֵמי 
ֶקֶסם  ה  ַמּטֵ ָנַטל  ּוְבָידֹו  ים.  ְוַיּמִ ׁשֹות  ַיּבָ ֵני  ּפְ ַעל 

ְלַאֵחז, ֵייִטיב  מּוָתה  ַהּתְ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ֵעיָניו  ֶאת  ּבֹו  ר  ֲאׁשֶ
ַסְנֵוִרים. ּבְ הּו  ַיּכֵ אֹו  ָנתֹו  ְ ִמּשׁ ִאיׁש  ָיִקיץ  ִאם  ין  ּבֵ

345
ְרּכֹו, ּדַ ַאְרֵגיפֹוְנֶטס  ס  ּלֵ ּפִ הּו  ַמּטֵ ֶאת  ָידֹו  ּבְ אֹוֵחז 

ֶהֶלְסּפֹוְנט. ְלחֹוף  ְטרֹוָיה  ין  ּבֵ ָנַחת  ַעִין  ּוְבֶהֶרף 
ה  ֲאֻצּלָ ֵני  ִמּבְ ֶעֶלם  ל  ׁשֶ ְדמּותֹו  ּבִ ְלָפִנים  ַסע  ּפָ ם  ׁשָ

ֲעלּוָמיו. ְיֵמי  ת  ִפְסּגַ ּבְ ָזָקן,  ַח  ִצּמֵ ֶזה  ה  ִהּנֵ ׁשֶ
ָחְלפּו,  ַנִים  ְ ַהּשׁ ִאילֹוס  ֶקֶבר  ֵני  ּפְ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה,  ַעּתָ
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350
ָהר, ַהּנָ ֵמיֵמי  ּבְ קֹות  ְלַהׁשְ עֹוְצִרים  ּוֶפֶרד  סּוס 

רֹוז, ַהּכָ ֲאַזי,  ִאיָדיֹוס  ָלָאֶרץ.  ֶעֶרב  ִצְלֵלי  ָנטּו  י  ּכִ
ֲאֵליֶהם. ר  ְלּדָ ַהּבַ ָקַרב  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ִהְבִחין  ֶהְרֶמס  ּבְ

ְרָדנֹוס,  ּדַ ן  "ּבֶ ר:  ּבֵ ּדִ ִריָאמֹוס  ּפְ ְוֶאל  קֹולֹו,  ֶאת  ֵהִרים 
ַעת.  ּדַ ּקּול  ׁשִ ָבר  ַהּדָ ּדֹוֵרׁש  י  ּכִ ַיַען  ָך  ַנְפׁשְ מֹר  ׁשְ

355
ִלְגָזִרים.  ִיְקַרע  ֵרנּו  ׂשָ ּבְ ֶאת  ְוהּוא  ָקֵרב  ָרִאיִתי  ִאיׁש 

לֹא, ְוִאם  ְוָננּוס,  ַנְצִליף  ּסּוִסים  ּבַ ִנּסֹוג,  י  ּכִ מּוָטב 
ינּו."  ַחּיֵ ַעל  ן  ִהְתַחּנֵ ׁש,  ּוַבּקֵ יו  ִבְרּכָ ּבְ ֱאחֹז  ֲאַזי 

ְוִנְבָהל, ֵעצֹות  אֹוֵבד  ֵקן  ַהּזָ ְוָעַמד  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ס,  ַהְמֻסּקָ ּגּופֹו  עֹור  ַעל  ָערֹו  ׂשְ ָסַמר  ַחד  ּפַ ֵמרֹב 

360
יִטיב, ַהּמֵ ָהֵאל  ָקַרב  ַאְך  ְלָפִנים.  ּובֹוֶהה  ּתֹוֶהה 
ֵאָלה: ׁשְ ּבִ ָהִאיׁש  ֶאל  ּוָפָנה  ֵקן,  ַהּזָ ְיֵדי  ֶאת  ָנַטל 
ּוְבֶפֶרד? סּוס  ּבְ ָאִבי,  ָעֶמיָך,  ּפְ ים  ׂשִ ּתָ ֶזה  "ְלָאן 
מּוָתה. ּתְ ֵני  ּבְ ִנים  ְיׁשֵ ְיָלה  ּוַבּלַ ָיַרד,  ְך  ַהחֹׁשֶ ֵהן 

ָהָאָכִאים ֲחַמת  ֵני  ִמּפְ ָך  ִלּבְ ּבְ מֹוָרא  ֵאין  ַהֻאְמָנם 

365
ּוְבֶנֶפׁש. ֵלב  ּבְ ׂשֹוְנֶאיָך  ַהְרֵחק,  לֹא  ַהחֹוִנים  אֹוְיֶביָך 

אֹוְצרֹוֶתיָך ְוֶאת  ֵמֶהם  ִאיׁש  ָך  ּבְ ְוַיְבִחין  ְוָהָיה 
ֲאַזי? יָך  ַמֲעׂשֶ ְהיּו  ּיִ ַמה  ְיָלה,  ַהּלַ אֶֹפל  ּבְ ה  ְיַגּלֶ

ָרדֹות, ַהּפְ ֶנַהג  ְוָכמֹוָך  ְלָיִמים,  ָצִעיר  עֹוד  ֵאיְנָך 
אֹוֵיב.   מּול  ִתְגָרה  ּבְ ֵאפֹוא  ַלֲעמֹד  ַיְדֶכם  ְוִתְקַצר 

370
ֲעֵליֶכם ָאֵגן  ְלֵהֶפְך,  ֵניֶכם,  ׁשְ ּבִ ע  ֶאְפּגַ לֹא  ֲאִני  ַאְך 

ָהאֹוֵהב." ָאִבי  ָהִייָת  לּו  מֹו  ּכְ ֲאֵחִרים  ִגיַעת  ִמּפְ
ֵלאמֹר: ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ִריָאמֹוס  ּוּפְ

ָבֶריָך, ּדְ ל  ּכָ ְנכֹוִנים  י  ּכִ ָקר,  ַהּיָ ִני  ּבְ ִהיא,  "ָהֱאֶמת 
ַמִים, ָ ַהּשׁ ֵמֵאֵלי  ֶאָחד  ֶחֶסד  ּבְ ָזִכיִתי  זֹאת  ְוִעם 
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375
מֹוְתָך  ּכְ ׁשֶ ָרִכים  ּדְ ִאיׁש  ִכי  ַיַען  ְלַחְסּדֹו,  ָהאֹות  הּוא  ה  ְוַאּתָ

ַמְרֶאה ְנֵאה  ּתַֹאר,  ְיֵפה  ַצח  ֶעֶלם  ִלְקָראִתי,  ַלח  ׁשָ
מֹוָך."  ּכָ ׁשֶ ֵבן  ּבְ ִאים  ּגֵ ָלֶבַטח  הֹוֶריָך  ֶכל,  ׂשֵ ְוטֹוב 

ַאְרֵגיפֹוְנֶטס: ר  ְלּדָ ַהּבַ יׁש  ׁשִ ַהּיָ ְבֵרי  ּדִ ַעל  יב  ֵהׁשִ ֲאַזי 
ָבֶריָך. ּדְ אָת  ָנׂשָ ִסְדָרם  ּכְ י.  יׁשִ ְיׁשִ ָיֶפה,  ְרּתָ  ּבַ "ּדִ

380
ק. ְמֻדּיָ ּבִ ָבִרים  ַהּדְ ָרֵטי  ּפְ ֶאת  ה  ַעּתָ ִלי  ר  ַסּפֵ א  ָאּנָ ַאְך 
ְפִקיד  ּתַ ְפֶאֶרת  ַהּתִ י  ַרּבֵ אֹוְצרֹוֶתיָך  ל  ּכָ ֶאת  ַהֻאְמָנם 

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

ֶכם, ִקְרּבְ ּבְ ְבָחר  ַהּנִ ֶבר  ַהּגֶ מֹות  ְלַאַחר  ֲחֵרִדים 

385
ָאָכִאים?"  ּבָ ֵחם  ְלִהּלָ ׁש  ָחׁשַ לֹא  ֵמעֹוָלם  ר  ֲאׁשֶ ְנָך,  ּבִ

ָהֵאִלים: מּות  ּדְ ן  ּבֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ְוֵהׁשִ ָחַזר 
הֹוֶריָך, ֵהם  ּוִמי  ָבִרים,  ּגְ ּבַ ָהָאִציל  הֹו,  ה,  ַאּתָ ִמי  "ַאְך 
ָהֻאְמָלל?" ִני  ּבְ ל  ׁשֶ מֹותֹו  ֶאת  ָכבֹוד  ּבְ יר  ְזּכִ ַהּמַ ה  ַאּתָ

ֵלאמֹר: ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ֵהׁשִ ַאְרֵגיפֹוְנֶטס  ר  ְלּדָ ַהּבַ ֲאַזי 

 390
י,  יׁשֵ ְקׁשִ ְלַנּסֹוֵתִני,  ּתָ  ׁשְ ּקַ ּבִ ֶהְקטֹור  ַעל  ְדָבֶריָך  "ּבִ

ַח. ְמַנּצֵ ת  ִלְתִהּלַ זֹוֶכה  ְקָרב,  ֵדה  ׂשְ ּבִ ְרִאיִתיו  ֵהן 
יג  ִהּסִ ָהַאְרִגיִבים  ֶאת  ְלָאחֹור  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָהָיה  ְך  ּכָ

יר. ְלַמְכּבִ ֶהם  ּבָ ָקַטל  ָאָרד  ּוְבַלַהב  ִפינֹות,  ַהּסְ ֶאל 
ָאִכיֶלס, ָעֵלינּו  ָאַסר  י  ּכִ ִנְדָהִמים,  ָקרֹוב  ָעַמְדנּו 

395
ָרב. ּקְ ּבַ ֵחֶלק  ָלַקַחת  ַאְטֶרְוס,  ַעל  ֲעַדִין  ַהּזֹוֵעם 

ִעּמֹו ַיַחד  י  ְוִהְפַלְגּתִ ֲאִני,  ָאִכיֶלס  ֵלי  ּכְ א  נֹוׂשֵ
ְוָאִבי ֲאִני,  ִמיְרִמידֹוִני  ַהּמּוֶצֶקת.  ְסִפיָנתֹו  ּבִ

ָזֵקן. מֹוָך  ּכָ הּוא  ְוַאף  ּפֹוִליְקטֹור,  מֹו  ׁשְ ְנָכִסים,  ַרב  ִאיׁש 
ּגֹוָרל, ְלנּו  ִהּפַ ִביִעי.  ְ ַהּשׁ ֲאִני  ה,  ָ ּשׁ ׁשִ לֹו  ִנים  ּבָ עֹוד 
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400
ה  ְוַעּתָ ֶחְלִקי,  ּבְ ָנַפל  ָלֵצאת  ְטרֹוָיה  ִמְלֶחֶמת  ֶאל 
ט ּבָ ַהּמַ י  ַחּדֵ ָהָאָכִאים  ן  ּכֵ ׁשֶ יׁשֹור,  ַהּמִ ֶאל  אִתי  ּבָ

ָהִעיר. ַעל  ְלִמְלָחָמה  ֵיְצאּו  ַחר  ַ ַהּשׁ ֲעלֹות  ִעם 
יֵניֶהם ּבֵ יא  ַמְצּבִ ְוֵאין  ּפֹה,  ִבים  יֹוׁשְ ֵהם  י  ִמּדַ ַרב  ְזַמן 

ָרב. ַהּקְ ֶאל  הּוט  ַהּלָ ִיס  ַהּגַ ֶאת  ַלֲעצֹר  כֹול  ּיָ ׁשֶ

405
ָהֵאִלים: מּות  ּדְ ן  ּבֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ְוֵהׁשִ ָחַזר 

ה ַאּתָ ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ָליו  ּכֵ א  נֹוׂשֵ "ִאם 
ׁשֹוֵכב ִני  ּבְ ַהֻאְמָנם  ָהֱאֶמת,  ל  ּכָ ֶאת  ִלי  ֱאמֹר  ֲאַזי  י  ּכִ

ׁש ַהְמֻרּטָ ּגּופֹו  ֶאת  א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ִפינֹות  ַהּסְ ין  ּבֵ ֲעַדִין 
ָלִבים?" ַהּכְ י  ּנֵ ְלׁשִ ֶטֶרף  ִליְך  ִהׁשְ ָאִכיֶלס  ִלְגָזִרים 

410
ְוָאַמר: ִלְדָבָריו  ר  ְלּדָ ַהּבַ ַאְרֵגיפֹוְנֶטס  יב  ֵהׁשִ ֲאַזי 

ּגּופֹו, ֶאת  ָלִבים  ַהּכְ ָטְרפּו  לֹא  ִמים.  ּיָ ּבַ א  ַהּבָ ִדי  ִנְכּבָ
ְסִפיָנתֹו ְלַצד  הּוא  ׁשֹוֵכב  ַמִים.  ָ ַהּשׁ עֹוף  ּבֹו  ַגע  ּפָ לֹא 
ָעִמים ּפְ ֵריַסר  ּתְ י  ּכִ ְוַאף  ִלְמעֹונֹו,  ָקרֹוב  ָאִכיֶלס,  ל  ׁשֶ

ּתֹוָלִעים ְולֹא  ּבֹו  ַגע  ּפָ לֹא  ָהָרָקב  ָזְרָחה,  ֶאאֹוס 

415
ְקָרב.  ֵדה  ׂשְ ּבִ ַפל  ּנָ ׁשֶ ַהַחִיל  ן  ּבֶ ּגּוַפת  ֶאת  ים  ַהְמַכּלִ

ּגֹוֵרר  ַחר  ׁשַ ֶטֶרם  ּבְ ָאִכיֶלס  ַעם  ּפַ י  ִמּדֵ ֱאֶמת, 
ָיכֹול הּוא  ֵאין  ַאְך  ֵרֵעהּו,  ְלֶקֶבר  ָסִביב  ּגּופֹו  ֶאת 

ְרֶאה.  ּתִ ֵעיֶניָך  מֹו  ּבְ זֹאת  ִחית.  ְלַהׁשְ ְנָך  ּבִ ת  ִוּיַ ּגְ ֶאת 
ִליל, ּכָ ּנּו  ִמּמֶ ַטף  ִנׁשְ ם  ְוַהּדָ ֵלם  ְוׁשָ ּגּופֹו  ם  ּתָ

420
ּגּופֹו  ַעל  ָצִעים  ַהּפְ ְוִהְגִלידּו  ֲארּוָכה  ֶהֱעלּו 

ָאָרד. ַלַהב  ּבְ עֹורֹו  ֶאת  ב  ְלַנּקֵ ׁשּו  ּקְ ּבִ ים  ַרּבִ י  ּכִ
ְנָך. ּבִ ַעל  ׁשֹוְמִרים  רֹום  ַהּמָ ֵאֵלי  ׁשֶ ּום  ִמּשׁ זֹאת  ל  ּכָ

ם."  ִלּבָ ּבְ אֹותֹו  יֹאֲהבּו  ֲאָבל  הּוא,  מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ַרק  ָאְמָנם 
ֵלאמֹר: יד  ְוִהּגִ ְדָבָריו,  ּבִ ֵקן  ַהּזָ ַמח  ְוׂשָ ָאַמר, 
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425
ָהַאְלָמֶות  ִלְבֵני  ת  ַמּתָ הּוא  ָיֶאה  ַנֲעִרי,  ָאֵכן, 

יו, ַחּיָ ּבְ עֹודֹו  ּבְ ִני,  ּבְ ֵמעֹוָלם  ְדָרׁש.  ּנִ ּכַ ְלַהֲעלֹות 
ן  ּכֵ ַעל  ָהאֹוִליְמּפּוס,  ֵאֵלי  ֶאת  ֵביתֹו  ּבְ ַכח  ׁשָ לֹא 
ה  ְוַעּתָ ָהֵאִלים.  ֵני  ּבְ ְזָכרּוהּו  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ מֹותֹו  ּבְ
ְלַמְרֶאה, ָהדּור  ִביַע  ּגָ י  ׁשַ ִדי  ִמּיָ ל  ַקּבֵ ָך,  ִמּמְ א  ָאּנָ

430
ָהֵאל ֶחֶסד  ּבְ ִני  ְוַלּוֵ לֹוִמי,  ׁשְ ַעל  ִמיָרה  ְ ַהּשׁ ַכר  ׂשְ

ָאבֹוא." ֶלאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ָאִכיֶלס  ן  ּכַ ִמׁשְ ֶאל  ר  ֲאׁשֶ ַעד 
ַאְרֵגיפֹוְנֶטס: ר  ְלּדָ ַהּבַ ָבָריו  ּדְ ַעל  ְתׁשּוָבה  ּבִ יד  ִהּגִ ּכֹה 

ָאנִֹכי,  ָצִעיר  י  ּכִ י,  יׁשִ ְקׁשִ  , ּתָ ׁשְ ּקַ ּבִ "ְלַנּסֹוֵתִני 
זֹאת. ֵיַדע  ָאִכיֶלס  ֶטֶרם  ּבְ ְדָך  ִמּיָ ח  ֶאּקַ לֹא  י  ׁשַ ַאְך 

435
ֵמֶחְלקֹו, ֶאְגזֹל  לֹא  ְוָדָבר  ָניו  ִמּפָ ֲאִני  ָיֵרא  י  ּכִ

זֹאת  ְוִעם  י.  רֹאׁשִ ַעל  ָאסֹון  ְלהֹוִריד  ָעלּול  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ
ַאְרגֹוס  ֶאל  ּבֹו  ּיֹום  ּבַ ם  ּגַ ְלָך  ֶאְהֶיה  ה  ּוְמַלּוֶ ׁשֹוֵמר 

לֹא ְוִאיׁש  ֵצא.  ּתֵ ֶרֶגל  ּבָ אֹו  ה,  ּלָ ַהּקַ ִפיָנה  ּסְ ּבַ ְפִליג  ּתַ
ֵהל." ִיּבָ ְזרֹוִעי  ַחת  ִמּנַ י  ּכִ ָך  ּבְ ִלְפּגַֹע  ָיֵעז 

440
ַהּסּוִסים ֵמֲאחֹוֵרי  ק  ְוִזּנֵ ִדיב,  ַהּנָ ָהֵאל  ר  ּבֵ ּדִ

כֹות, ַהּמֹוׁשְ ְוֶאת  ֹוט  ַהּשׁ ֶאת  ָיָדיו  ּבְ נֹוֵטל  ָהֶרֶכב,  ֶאל 
ה, ְוַעּתָ ְוַהּסּוִסים.  ָרִדים  ַהּפְ ַרְגֵלי  ּבְ ֵהִפיַח  אֹון 

ם ׁשָ ָמְצאּו  ַהֲחִפיר,  ְוֶאל  ִפינֹות  ַהּסְ חֹוַמת  ֶאל  בֹוָאם  ּבְ
ַעְרִבית. ת  ּפַ ְלַעְצָמם  ִהְתִקינּו  ׁשֶ ָמר  ׁשְ ַהּמִ ְזִקיֵפי  ֶאת 

445
יל ְלַהּפִ ֲעֵליֶהם  ָנה  ׁשֵ ַאְרֵגיפֹוְנֶטס  ר  ְלּדָ ַהּבַ ִמֵהר 

ִריַח, ּבְ ַעל  ַאֲחָריו  ָנַעל  ַער,  ַ ַהּשׁ ֶאת  ַתח  ּפָ ז,  ֶנְחּפַ
ָקר ַהּיָ י  ַ ַהּשׁ ֲעמּוַסת  ֶעְגָלתֹו  ַעל  ִריָאמֹוס  ּפְ ְוֶאת 

ָאִכיֶלס. ל  ׁשֶ ְמעֹונֹו  ִלְמקֹום  ָסמּוְך  ּבְ ֵהִביא  ִניָמה  ּפְ
ֶלְך, ַלּמֶ יְרִמידֹוִנים  ַהּמִ ֵהִקימּו  ִמּדֹות  ַרב  ן  ּכָ ִמׁשְ
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450
ִ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 

ִריַח,  ּבְ ַעל  ִנְנָעל  ַער  ְוׁשַ ֶזה,  ֶאל  ֶזה  ָקרֹוב  ְנעּוִצים 
ַהּסֹוֵגר, ֶאל  ְלָהִסיטֹו  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ָאָכִאים  ִנְדְרׁשּו 

455
ִלְפּתֹח.  ַער  ַ ַהּשׁ ֶאת  ְמָנת  ַעל  צֹו  ְלַחּלְ ה  לֹוׁשָ ׁשְ ְועֹוד 

ַער. ַ ַהּשׁ ֶאת  ִלְנעֹל  ְלַבד  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ כֹחֹו  ּבְ ְוַרק 
ֵקן,  ַלּזָ אֹותֹו  ַתח  ּפָ יִטיב  ַהּמֵ ָהֵאל  ֶהְרֶמס  ַאְך 

ָהַרְגַלִים. ַקל  ְלָאִכיֶלס  י  ַ ַהּשׁ ֶאת  ֵהִביא  ּוְפִניָמה 
י, יׁשִ "ְקׁשִ ִריָאמֹוס:  ּפְ ֶאל  ר  ְוִדּבֵ ָהֶרֶכב,  ִמן  ָיַרד  ַאְרָצה 

460
ָאִבי ָלַחִני  ׁשְ ֶזאּוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַאְלָמֶות,  ן  ּבֶ ֲאִני,  ֶהְרֶמס 

ֶרְך. ּדֶ מֹוֵרה  ְלָך  ְוִלְהיֹות  ָך  ַנְפׁשְ מֹר  ִלׁשְ ַגע  ִמּפֶ
ן, ּכָ ׁשְ ַהּמִ ֶאל  ָאבֹוא  לֹא  ָך  ְוִאּתְ ָאנִֹכי,  ב  ׁשָ ה  ַעּתָ ַאְך 
ָהַאְלָמֶות  ן  ּבֶ ׁשֶ ָיֶאה  ֶזה  ֵאין  י  ּכִ ִיְרֵאִני,  ָאִכיֶלס  ן  ּפֶ

מּוָתה.  ַהּתְ ן  ּבֶ ַעל  ַחְסּדֹו  ֶאת  ּוְבָגלּוי  ּכֹל  ְלֵעין  ִיְפרֹׂש 

465
ָאִכיֶלס,  ל  ׁשֶ יו  ִבְרּכָ ּבְ ֶוֱאחֹז  ֵאפֹוא  ֵנס  ִהּכָ ֵלְך 
ְוִאּמֹו ָאִביו  ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ ָפָניו  ּבְ ְתָך  ִחּנָ ּתְ א  ְוׂשָ

ְך."  ְלַרּכֵ ִלּבֹו  ְצִליַח  ּתַ ְך  ּכָ ְוַיְלּדֹו,  ָער  ַהּשֵׂ ְיַפת 
ָהאֹוִליְמּפּוס. ְמרֹוֵמי  ֶאל  ּוָפַרח  ָאחֹור  ַסב  ר,  ּבֵ ּדִ ֶהְרֶמס  ְך  ּכָ

ָהֶרֶכב,  ִמן  ק  ִזּנֵ ַאְרָצה  ׁש,  ִהְתּבֹוׁשֵ לֹא  ִריָאמֹוס  ּפְ ֲאַזי 

470
ָיָדיו ּבְ ּוַמְחִזיק  ָהעֹוֵמד  ִאיָדיֹוס  ֶאת  ֵמָאחֹור  ִאיר  ַמׁשְ

ן ּכָ ׁשְ ַלּמִ ַרץ  ּפָ ר  ַהְיׁשֵ ֶרד.  ְוַהּפֶ ַהּסּוס  כֹות  מֹוׁשְ ֶאת 
ְמָצאֹו ֶזאּוס.  ֵלב  ַעל  ָהָאהּוב  ֵהֵסב,  ָאִכיֶלס  ּבֹו 

ִעּמֹו,  ַחִיל  ֵני  ּבְ ֵני  ׁשְ ְוַרק  ֵרָעיו,  ִמּמֵ ִנְפָרד  ּבְ ב  יֹוׁשֵ
ְלָאֶרס, ֵנֶצר  הּוא  ְוַאְלִקימֹוס,  ּבֹור  ַהּגִ אֹוטֹוֶמדֹון 
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475
ַעְרִבית, ת  ּפַ ָסַעד  ה  ַעּתָ ֶזה  ְלִצּדֹו.  עֹוְמִדים  ְרתּוהּו,  ׁשֵ

ִריָאמֹוס ּפְ ֲאַזי  ְלָידֹו.  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ב  ִנּצַ עֹוד  ָתה,  ְוׁשָ ָאַכל 
ְלִצּדֹו, ְוָעַמד  ֲאֵחִרים  ֵמֵעיֵני  ָסמּוי  א  ּבָ ָהָרם 

ָיָדיו, ֶאת  ק  ֵ ְוִנּשׁ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ יו  ְרּכָ ּבִ ֶאת  ָלַפת  ָרַכן, 
ְיָלָדיו. ם  ּדַ ֶאת  יזּו  ִהּקִ ׁשֶ ָבִרים  ּגְ ּבַ ַהּקֹוֵטל  ְיֵדי 

480
ָקַטל י  ּכִ אר  ַצּוָ ַעל  ף  ִנְרּדָ ֶנֶפׁש  הֹוֵרג  ּכְ מֹוהּו  ּכָ

ַאֶחֶרת,  ֶאֶרץ  ֶאל  ַנְפׁשֹו  ַעל  ָנס  ְוהּוא  ַאְרצֹו,  ּבְ ָאָדם 
ּוְפִליָאה. אּות  ּתָ ִהׁשְ ְמעֹוֵרר  הֹון,  ַעל  ּבַ ִביר  ּגְ ית  ּבֵ ֶאל  א  ּבָ

ָהֵאִלים, מּות  ּדְ ן  ּבֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ְלַמְרֵאה  ָהה  ּתָ ָאִכיֶלס  ְך  ּכָ
ֶזה. ּבָ ֶזה  יִטים  ַמּבִ ֵמִהים,  ּתְ ֵמֵרָעיו  ַאר  ׁשְ ם  ּגַ ְוָכמֹוהּו 

485
ְוָאַמר: ְלָפָניו  תֹו  ִחּנָ ּתְ ֶאת  ִריָאמֹוס  ּפְ ַטח  ׁשָ ה  ְוַעּתָ

ב, ַהּסָ ָאִביָך  ּבְ ֵכר  ִהּזָ ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ "ָאִכיֶלס 
ָהֻאְמֶלֶלת. ְקָנה  ַהּזִ ן  ִמְפּתַ ַעל  יׁש,  ׁשִ ַהּיָ יִלי  ּגִ ן  ּבֶ

ֵקן,  ּזָ ּבַ ּופֹוְגִעים  יו  ְלַחּיָ יֹוְרִדים  ָלֶבַטח  ֵכָניו  ׁשְ
ַזֲעָמם. ֲחַמת  ֵני  ִמּפְ ָהִאיׁש  ַעל  מֹר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ִמי  ְוֵאין 

490
ים, ַחּיִ ּבַ נֹו  ּבְ י  ּכִ ְוֵיַדע  ַמע  ִיׁשְ ָעֶליָך  ׁשֶ י  ּדַ הּוא,  ַאְך 

ה  ִיְצּפֶ יֹום  ּוְבָכל  ִלּבֹו,  ֶאת  ָיִציף  ר  אֹׁשֶ ׁשֶ ְמָנת  ַעל 
ְטרֹוָיה. דֹות  ִמּשְׂ ב  ָ ַהּשׁ ָהָאהּוב  ְבנֹו  ּבִ ֵעיָניו  ֶאת  ְלָהִזין 

 – ַני  ּבָ י  ּכִ י.  ַחּיַ ֶאת  ּוֵמֵרר  ַהּגֹוָרל  ֵהַמר  י  ִעּמִ ַאְך 
ַרד. ׂשָ לֹא  ֵמֶהם  ִאיׁש   – ִנְמנּו  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ֵמיַטב  ִעם 

495
ָעֵלינּו. ָהָאָכִאים  ָעלּו  ֵעת  ָרם  ִמְסּפָ ָהָיה  ים  ִ ֲחִמּשׁ

ֶאָחד, ֵמֶרֶחם  ֵהִגיחּו  ִמּתֹוָכם  ר  ָעׂשָ ָעה  ׁשְ ּתִ
ֵביִתי.  ּבְ ַני  ּבָ ֶיֶתר  ֶאת  ִלי  ָיְלדּו  ְנׁשֹוַתי  ַאר  ּוׁשְ

ָהַרֵחם.  ֲחַסר  ָאֶרס  יר  ִהּתִ ַני  ּבָ רֹב  י  ְרּכֵ ּבִ ֶאת  אּוָלם 
י.  ְוַעּמִ ִעיִרי  ַעל  ֵגן  ַהּמֵ ִלְפֵלָטה,  נֹוַתר  ֶאָחד  ַרק 

Book ב ךרכל.indb   916 08/10/2015   14:05:28



917
ספר כ״ד

500
מֹו. ּדָ ַפְכּתָ  ׁשָ ָבר  ּכְ לֹא  ֶזה  ה  ְוַאּתָ ַאְרצֹו,  ַעל  ָלַחם  הּוא 

י, ְעּתִ ִהּגַ ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ֶאל  ְלַמֲענֹו  ִני,  ּבְ ֶהְקטֹור 
ֵעֶרך. ַרב  ְלכֶֹפר  ְתמּוָרה  ּבִ ֶדיָך  ִמּיָ ּגּוָפתֹו  ִלּטֹל 

ְוַרֵחם,  ָעַלי  חּוס  ָאִכיֶלס,  רֹום,  ַהּמָ ֵאֵלי  ֶאת  ד  ּבֵ ּכַ
ּלֹו, ֶ ִמּשׁ ּגֹוָרִלי  ַאְכָזר  ׁשֶ ֲהַגם  ָאִביָך,  ֶאת  ְזכֹר 

505
ְלִסְבִלי, ָמׁשּול  ְבלֹו  ּסִ ׁשֶ ָאֶרץ  ּבָ ֶבר  ּגֶ עֹוד  ֵאין  י  ּכִ

ִני." ּבְ רֹוֵצַח  ל  ׁשֶ ָיָדיו  ֶאת  י  ְקּתִ ַ ּשׁ ּנִ ׁשֶ ֶזה  הּוא  ֲאִני 
ָאִביו. ַעל  ַרֲחִמים  עֹוֵרר  ָהַאֵחר  ּוְבֵלב  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ

ֵמָעָליו, ִהְרִחיקֹו  ְוַקּלֹות  ֵקן  ַהּזָ ְיֵדי  ֶאת  ָנַטל 
ָאִכיֶלס, ל  ׁשֶ ְלַרְגָליו  רֹוֵבץ  ב  ַהּסָ ִריָאמֹוס  ּפְ עֹוד  ֲאַזי, 

510
ָבִרים, ַהּגְ קֹוֵטל  ּבֹור  ַהּגִ ִהְרֵהר,  ֶהְקטֹור  ּבְ ֵקן  ַהּזָ

ָאִביו. ְוַעל  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ַעל  ְמָעתֹו  ּדִ יל  ִהּזִ ְוָאִכיֶלס 
ּלֹו. ּכֻ ִית  ַהּבַ ֶאת  אּו  ּוִמּלְ ִקיָנָתם  קֹולֹות  ָעלּו 
גֹון, ַהּיָ ִמּכֹוס  ַבע  ׂשָ ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ה  ַעּתָ

ַיַחד, ם  ּגַ ֶפׁש  ַהּנֶ ְוֶאת  ַהּגּוף  ֶאת  ִיּסּוָריו  ְוָנְטׁשּו 

515
ָיָדיו, ּבְ ֵקן  ַהּזָ ְיֵדי  ֶאת  ְוָנַטל  אֹו  ּסְ ִמּכִ ָהִאיׁש  ָקם 

ּוְזָקנֹו ָערֹו  ׂשְ יַבת  ׂשֵ ְלַמְרֶאה  ׁש  ְוִנְרּגָ ֱהִקימֹו, 
ָנַפִים: ּכְ ַעל  ִמּלֹוָתיו  ֶאת  לֹו  ר  ּגֵ ְוׁשִ ֵאָליו  ָנה  ּפָ

, ָיַדְעּתָ ֵהן  ׂשֹא  ִמּנְ ֵבִדים  ּכְ ְוֵסֶבל  ַוי  ּדְ ֻאְמָלל,  "ָהּה, 
ָהָאָכִאים ְסִפינֹות  ֶאל  ָלבֹוא  ָדד  ּבָ נֹוַעְזּתָ  ֶזה  יַצד  ּכֵ

520
ֶניָך  ִמּבָ ים  ַרּבִ י  ַטְלּתִ ּקָ ׁשֶ ֲאִני,  ַלֲעמֹד,  ּומּוִלי 

גּוְפָך?  ּבְ ּפֹוֵעם  ֶאֶבן  ֵלב  ַהֻאְמָנם  ַהְקָרבֹות.  ּבֹוֵרי  ּגִ
ֵנינּו  ּוׁשְ י,  ְלִצּדִ א  ּסֵ ּכִ ַעל  ְוָהֵסב  ּבֹוא  קּום,  ה  ַעּתָ ַאְך 

קַֹע.  ִלׁשְ יַח  ַנּנִ נּו  ִלּבֵ ּבְ ּסּוִרים  ְוַלּיִ ָלֵאֶבל 
ּוְכֵאב. ֱענּות  ִטּפּוַח  ּבְ ה  ּוְסֻגּלָ ִיְתרֹון  ֵאין  י  ּכִ
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525
מּוָתה. ּתְ ֵני  ּבְ י  ַחּיֵ ֶאת  ִלְטוֹות  רֹום  ַהּמָ ֵאֵלי  ֶרְך  ּדֶ זֹו 
ֶעֶצב. ַמהּו  ֵיְדעּו  לֹא  ֵהם  ַאְך  ּוְתָלאֹות,  ַוי  ּדְ ָיֵמינּו 

ָהָרם, ֶזאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּכָ ִמׁשְ ן  ִמְפּתַ ַעל  ִבים  ִנּצָ ים  ּדִ ּכַ ֵני  ׁשְ
ַהֶחֶסד.  ד  ּכַ מּול  ע  ָהֶרׁשַ ד  ּכַ ָלָאָדם,  ת  ּתָ ַהּמַ ּוְבתֹוָכם 

ָלָאָדם,  ְונֹוֵתן  ְמָעֵרב  ּתֹוָכם  ָהַרַעם  ֵאל  ִאם 

530
ַהְצָלָחה. ְוַעד  ֵמָאסֹון  ּגֹוָרלֹו  ְך  ְוִיְתַהּפֵ ה  ִיְזּכֶ

ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ יו  ַחּיָ ַיַהְפכּו  ִיְבַחר,  ע  ֶרׁשַ ַכד  ּבְ ִאם  ַאְך 
ָהָאֶרץ, ל  ּכָ ֵני  ּפְ ַעל  אֹותֹו  ָהרֹוֶדֶפת  ְלֻפְרָענּות 

ַיַחד. ם  ּגַ ָהַאְלָמֶות  ּוְבֵני  מּוָתה  ַהּתְ ֵני  ּבְ ַעל  נּוא  ׂשָ
ָאִבי.  ֶלאּוס  ּפֶ ָזָכה  ָהֵאִלים  ִמיֵדי  ְמפָֹאר  ן  ַמּתָ ּבְ

535
דֹול, ַהּגָ רֹו  ָעׁשְ ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ַעל  ְלדֹו  ִהּוָ ִמּיֹום  הּוא  ָעָלה 

יְרִמידֹוִנים. ַהּמִ ַעל  ַלט  ׁשָ ים  ַהְמֻרּבִ ְנָכָסיו  ּבִ א  ּגֵ
ַאְלָמֶות.  ת  ּבַ מּוָתה,  ַהּתְ ְלֶבן  ָהֵאִלים,  לֹו  יאּו  ִהּשִׂ
ָהָאסֹון. ֵזַרת  ּגְ ֶאת  ֵמָאִבי  ָחְסכּו  לֹא  זֹאת  ִעם  ַאְך 

ַהְמרֹוָמם, ַאְרמֹונֹו  ּבְ ֶלאּוס  ְלּפֶ נֹוְלדּו  לֹא  ִנים  ּבָ

540
ַע ְלַסּיֵ אּוַכל  לֹא  ִנְגַזר.  ֶות  ַהּמָ ִחיד  ַהּיָ נֹו  ּבְ ְוַעל 

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

ה. ֻדּלָ ּגְ ל  ׁשֶ ָיִמים  ָיַדְעּתָ  אֹוְמִרים,  ְך  ּכָ י,  יׁשִ ְיׁשִ ה,  ְוַאּתָ
ם, ָ ִמּשׁ ָצפֹוָנה  ְוַאף  ל,  מֹוׁשֵ ֶלְסּבֹוס  ְוַעל  ָמָקאר  ַעל 

545
ֶהֶלְסּפֹוְנט. ֶמְרֲחֵבי  ְוַעל  ַוֲחָבֶליָה  ְפִריְגָיה  ַעל 

ְלֵמָרחֹוק.  ְמָך  ׁשִ ָיָצא  ְרָך  ּוְבָעׁשְ ָבֶניָך  ּבְ
ֶלֱענּוְתָך חּו  ּלְ ׁשִ ָהֵאִלים  אֹוָתנּו  ׁשֶ יָון  ּכֵ ה,  ַעּתָ ַאְך 

ּבֹו, ַהּנֹוְפִלים  ים  ְוַרּבִ ִמְתחֹוֵלל  ִעיְרָך  ַעל  ּוְקָרב 
ּתֹוֶחֶלת, ּבֹו  ֵאין  ׁשֶ ָהֵאֶבל  ִמן  ֲחַדל  ַחִיל,  ֱאזֹר 
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550
ְדָמעֹות  ּבִ ִקים  ּתָ ְולֹא  יָנה  ַהּקִ ְלָך  ּתֹוִעיל  לֹא  ִריָאמֹוס  ּפְ

ְרָענּות." ּפֻ עֹוד  ַדע  ּתֵ ְמֵהָרה  ְוַעד  ה,  ִלְתִחּיָ ן  ַהּבֵ ֶאת 
לֹו: יב  ְוֵהׁשִ ֵקן  ַהּזָ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ב  ׁשָ

ֶהְקטֹור עֹוד  ּבְ ין  ְלַהְמּתִ ִלי  יַח  ּנִ ּתַ ָנא  ַאל  ֶזאּוס,  "ֲאהּוב 
חּוׁש,  א  ָאּנָ ָהאָֹהִלים,  ין  ּבֵ ׁשֹוֵכב  ְוָזנּוַח  ָנטּוׁש 

555
ַהּכֶֹפר ֶאת  ְוטֹל  ֶאְרֶאּנּו,  ׁשֶ ְמָנת  ַעל  אֹותֹו  ִלי  ב  ָהׁשֵ

ֲאבֹוֶתיָך  ְמכֹוַרת  ְוֶאל  ְלָך,  ֵהֵבאִתי  ׁשֶ ָהַרב 
ֵהַנְחּתָ ִלי  י  ּכִ ַיַען  זֹאת  אֹוְצרֹוַתי.  ִעם  ֵמַח  ׂשָ ׁשּוב 
ה." ַהַחּמָ אֹור  ּבְ יט  ְלַהּבִ ּוְלהֹוִסיף  ים  ַחּיִ ּבַ ָלֵצאת 
ָהַרְגַלִים: ַקל  ָאִכיֶלס  לֹו  ְוָסח  ָרָעה  ַעִין  ּבֹו  ָנַתן 

560
ְוָגמּור  י  ִעּמִ ָמנּוי  י  ּכִ ָזֵקן.  י,  ּבִ ֶרה  ְתּגָ ּתִ ָנא  "ַאל 

ֶזאּוס, ֵאַלי  ר  ּגֵ ׁשִ ִליַח  ׁשָ ָיֶדיָך.  ּבְ ָלֵתת  ֶהְקטֹור  ֶאת 
דּום. ַהּקָ ים  ּמִ ַהּיַ ֵאל  ת  ּבַ ַעְצָמּה,  הֹוָרִתי  י  ִאּמִ ֶאת 

ַאַחד י  ּכִ ֵמֵעיַני  ֶנֱעַלם  ְולֹא  ִריָאמֹוס,  ּפְ אֹוְתָך,  ֵאַדע 
ִהְדִריְך. ְצָעֶדיָך  ֶאת  ָהָאָכִאים  ְסִפינֹות  ֶאל  ָהֵאִלים 

565
הּוא,  אֹון  ְוַרב  ָצִעיר  ְולּו  ֵמֵעז,  מּוָתה  ּתְ ן  ּבֶ ָהָיה  לֹא  י  ּכִ

ָמר,  ׁשְ ַהּמִ ֵני  ּפְ ַעל  ַיְחלֹף  ֵאיְך  ְוִכי  ָלבֹוא.  ַמֲחֵננּו  ֶאל 
ן ּכֵ ְוַעל  ָנֵקל?  ּבְ ָיִסיר  ַער  ַ ַהּשׁ ִריַח  ּבְ ֶאת  ְוֵכיַצד 

ְלַבל ֶרת,  ַהְמֻיּסֶ רּוִחי  ֶאת  ְלַהְטִריד  ְלָך  ֲחַדל 
ם  ּגַ ְולּו  ְמעֹוִני,  ּבִ ָך  ּבְ ע  ְוֶאְפּגַ ַזֲעִמי  ית  ּצִ ּתַ

570
ָהֵאִלים." ַצו  ֶאת  ָאֵפר  ּוְבָכְך  ְלָפַני,  ן  ְתַחּנֵ ּתִ

ְדָבָריו.  ּכִ ה  ְוָעׂשָ ֶנְחַרד  ֵקן  ַהּזָ ְוָהִאיׁש  ָאַמר,  ְך  ּכָ
ְלַבד, לֹא  יתֹו,  ּבֵ ֶלת  ּדֶ ֶאת  ַרץ  ּפָ ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ֲאִרי  ּכַ

ָהִאיׁש, ֶאת  ִלּוּו  ָליו  ּכֵ ֶאת  ִאים  ַהּנֹוׂשְ ין  ִמּבֵ ַנִים  ׁשְ י  ּכִ
ָאִכיֶלס ַנִים  ְ ַהּשׁ ֶאת  ְוַאְלִקימֹוס.  ּבֹור  ַהּגִ אֹוטֹוֶמדֹון 
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575
ְטרֹוְקלֹוס. ּפַ ל  ׁשֶ מֹותֹו  ְלַאַחר  ֵמֵרָעיו  ַאר  ׁשְ ל  ִמּכָ ד  ּבֵ ּכִ

ָרִדים, ְוַהּפְ ַהּסּוִסים  ֶאת  ָהעֹל  ִמן  ְחֵרר  ׁשִ ֶמד  ַהּצֶ
יב ְוהֹוׁשִ ֵהִביא,  ִניָמה  ּפְ ב  ַהּסָ ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ִליחֹו  ׁשְ ֶאת 

ה טּוׁשָ ַהּלְ ָרִדים  ַהּפְ ֵמֶעְגַלת  ַוֲאַזי  א  ּסֵ ּכִ ַעל  אֹותֹו 
ֶהְקטֹור. ּגּוַפת  ַעל  ּכֶֹפר  ְוהּוא  יר  ְלַמְכּבִ ָלל  ׁשָ ְרקּו  ּפָ

580
– ֲהדּוָרה  ַאַחת  ְוֻכּתֶֹנת  ִלימֹות  ּגְ י  ּתֵ ׁשְ ָנְטלּו  לֹא  ַאְך 

ְוָאִכיֶלס ָהִעיר.  ֶאל  ּה  ַדְרּכָ ּבְ ַהּגּוָפה  ְכִריֵכי  ּתַ ִיְהיּו 
ֶמן ֶ ּוַבּשׁ ַהּגּוָפה  ֶאת  ְלָהִדיַח  ָפחֹות  ְ ַלּשׁ ָקָרא 

ָהָאב ִריָאמֹוס  ּפְ ִיְרֵאהּו  ן  ּפֶ ֶתר  ּסֵ ּבַ זֹאת  ַאְך  ִלְמׁשַֹח, 
ַזֲעמֹו ֲחַמת  ֶאת  ִיְבלֹם  לֹא  דֹול  ַהּגָ ּוִבְכֵאבֹו 

585
ָאִכיֶלס ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ּבְ ית  ַיּצִ ֶרַצח  ֲחַמת  ּוְבָכְך 

ָהֵאִלים. ַצו  ֶאת  ּוְלָהֵפר  ִלְקטֹל  ִריָאמֹוס  ּפְ ֶאת  ֶהָעלּול 
חּו ּוָמׁשְ ַהּגּוף  ֶאת  ָפחֹות  ְ ַהּשׁ ְטפּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ְלַאַחר  ֲאַזי, 

ּסּוהּו, ּכִ ְוֻכּתֶֹנת  ְרָחָבה  ְגִליָמה  ּבִ ִתית,  ּכָ ֶמן  ׁשֶ ּבְ
ֲאלּוְנָקה  ְוַעל  ַהּגּוף  ֶאת  ָנַטל  ַעְצמֹו  ְוָאִכיֶלס 

590
ָרִדים ַהּפְ ֶעְגַלת  ֶאל  אָתּה  ְלׂשֵ זּו  ֶנְחּפְ ְוֵרָעיו  יַח,  ִהּנִ

ֵרֵעהּו: ל  ׁשֶ מֹו  ׁשְ ּבִ ְוָקָרא  ַנח  ּגָ ֲאַזי  ַהְממֶֹרֶטת. 
ַמע ׁשְ ּתִ ָהֶדס  ּבְ ֲאִפּלּו  ָך,  ַאּפְ ּבְ ָנא  ַאל  ְטרֹוְקלֹוס,  "ּפַ

ֵקן ַהּזָ ָאִביו  ִריָאמֹוס  ִלּפְ ָהָרם  ֶהְקטֹור  ֶאת  י  ְבּתִ ֵהׁשַ י  ּכִ
ְוָעצּום.  ַרב  ּכֶֹפר  ם  ּלֵ ׁשִ ַהּגּוָפה  ֲעבּור  ּבַ י  ּכִ ַיַען 

595
ל."  ַקּבֵ ּתְ ין  ְוַכּדִ ת  ּדָ ּכַ ְלקֹוַח  ּמַ ּבַ ֶחְלְקָך  ֶאת 

ִלְמעֹונֹו, ב  ׁשָ ָהֵאִלים,  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאִכיֶלס  ר  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ִחּצֹות,  ַהּמְ ַאַחת  ְלַצד  ְפֶאֶרת  ּתִ ַרב  א  ּסֵ ּכִ ָנַטל 

ָבִרים: ּדְ ֵאּלּו  ּבְ ָנה  ּפָ ִריָאמֹוס  ּפְ ְוֶאל  ב  ְוָיׁשַ
. ּתָ ׁשְ ּקַ ּבִ ׁשֶ ִפי  ּכְ הּוא  ָך  ּלְ ׁשֶ ֵקן,  ַהּזָ י  ִאיׁשִ ְנָך,  "ּבִ
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600
ְרֵאהּו, ּתִ ֶאאֹוס  ל  ׁשֶ ֵצאָתּה  ִעם  ֲאלּוְנָקה  י  ּבֵ ּגַ ַעל  ׁשֹוֵכב 

ַעְרִבית, ת  ּפַ ִנְסַעד  ה  ַעּתָ ַאְך  ח.  ּקַ ּתִ ְיָתה  ַהּבַ ֶהְקטֹור  ְוֶאת 
ּה ִלּבָ ֶאת  ִלְסעֹד  ָזְכָרה  ּמֹות  ַהּצַ ְנַאת  ה  ְניֹוּבֶ ַאף  י  ּכִ

ִנְקְטלּו,  ַאְרמֹוָנּה  ּבְ ְיָלֶדיָה  ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ֲעלּוֵמיֶהם ּבַ ׁשֶ ֶניָה  ּבָ ת  ׁשֶ ְוׁשֵ נֹוֶתיָה,  ּבְ ׁש  ׁשֵ

605
ֲחרֹונֹו ת  ִנּצַ י  ּכִ סּוָפה,  ַהּכְ ּתֹו  ַקׁשְ ּבְ ָקַטל  ָאּפֹולֹו 

יָה, ִחּצֶ ּבְ ָהְרָגה  ַאְרֶטִמיס  נֹות  ַהּבָ ְוֶאת  ה.  ְניֹוּבֶ ַעל 
ָער, ַהּשֵׂ ְיַפת  ְלֶלטֹו  ַעְצָמּה  יָלה  ִהְמׁשִ י  ּכִ זֹאת 
ים. ַרּבִ ְיָלֶדיָה  ֲאָבל  ָיְלָדה,  ַנִים  ׁשְ ַרק  ֶלטֹו  ְוִכי 

ה. ְניֹוּבֶ ל  ׁשֶ ְיָלֶדיָה  ֵריַסר  ּתְ ֶאת  ָקְטלּו  ַנִים  ְ ַהּשׁ ַאְך 

610
ִאיׁש ְוֵאין  ָדָמם  ּבְ ְכבּו  ׁשָ ים  ֲאֻרּכִ ָיִמים  ָעה  ׁשְ ּתִ

ֱאנֹוׁש, ֵני  ּבְ ָהַפְך  ְלֶאֶבן  ֶזאּוס  י  ּכִ ְלָקְבָרם,  כֹול  ּיָ ׁשֶ
ָהֵאִלים. אֹוָתם  ִהְטִמינּו  ֶקֶבר  ּבְ ְלָמֳחָרת  ְוַרק 

ּה, ִלּבָ ֶאת  ִלְסעֹד  ָזְכָרה  ִכי,  ַהּבֶ ִמן  ֵלָאה  ה,  ְניֹוּבֶ ַאְך 
ילֹוס, ִסיּפִ ּבְ ַהְרֵחק  ֶהָהִרים,  צּוֵקי  ין  ּבֵ ם  ׁשָ ֵאי  ה  ְוַעּתָ

615
ָהֵאִלים, נֹות  ּבְ ַמְרּגֹוַע  ָמְצאּו  ּבֹו  אֹוְמִרים,  ְך  ּכָ קֹום,  ַהּמָ

ָאֶכלֹואּוס, ְלחֹוֵפי  ְורֹוְקדֹות  ׁשֹוְכנֹות  יְמפֹות  ַהּנִ ם  ׁשָ
ָהַאְלָמֶות.  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ם  ָעְנׁשָ ַעל  ּתֹוָהה  ה  ְניֹוּבֶ ֶאֶבן  ְדמּות  ּבִ

ּכַֹח ִלׁשְ לֹא  מּוָטל  ָעֶליָך  ם  ּגַ ַהְמרֹוָמם,  י  יׁשִ ְיׁשִ ן,  ּכֵ ַעל 
ׁשּוב,  ּתָ ֶהְקטֹור  ִעם  ְלִאיְליֹון  ֶטֶרם  ּבְ ָך  ִלּבְ ֶאת  ִלְסעֹד 

620
ְוָהֵאֶבל." יָנה  ַהּקִ ְוִיְרּבּו  ָקר  ַהּיָ ְנָך  ּבִ ֶאת  יד  ְסּפִ ּתַ ם  ׁשָ

ַחט ְוׁשָ ּלֹות  ַהּקַ ַרְגָליו  ַעל  ק  ְוִזּנֵ ר  ּבֵ ּדִ ָאִכיֶלס  ְך  ּכָ
ּוָבְצעּו  עֹורֹו  ֶאת  טּו  ׁשְ ּפָ ּוֵמֵרָעיו  ָנֶאה,  ֶבׂש  ּכֶ

ּפּוד, ׁשִ ַעל  ְוָנְתנּו  ִלְפרּוסֹות  רֹו  ׂשָ ּבְ ֶאת  ֶנֱאָמָנה 
ר. ׂשָ ַהּבָ ִנְתֵחי  ֶאת  ָנְטלּו  ַוֲאַזי  אּות,  ּיָ ּכַ ְוָצלּו 
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625
ְלָחן ֻ ַלּשׁ יׁש  ְוִהּגִ ָלַקח  ֶלֶחם  ר  ּכַ ּכִ ְואֹוטֹוֶמדֹון 

ר.  ׂשָ ַהּבָ ִנְתֵחי  ֶאת  ק  ִחּלֵ ְוָאִכיֶלס  ה,  ַסְלִסּלָ ּבְ
ּבַֹע, ְוִלׂשְ ם  ִלּבָ ֶאת  ִלְסעֹד  ְיֵדיֶהם  ְלחּו  ׁשָ ַהּכֹל 
ּוְבַמֲאָכל, ֶקה  ַמׁשְ ּבְ ֵרָסם  ּכְ ֶאת  אּו  ִמּלְ ר  ְוַכֲאׁשֶ

ִנְפָעם ָאִכיֶלס,  ּבְ ִהְתּבֹוֵנן  ְרָדנֹוס  ּדַ ן  ּבֶ ִריָאמֹוס  ּפְ

630
ָהֵאִלים. מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאֵכן  ָהִאיׁש,  ל  ׁשֶ ְוָיְפיֹו  ִמּקֹוָמתֹו 

ְרָדנֹוס  ּדַ ל  ׁשֶ ְבנֹו  ּבִ ֵעינֹו  ֶאת  ָנַתן  ָאִכיֶלס  ֲאַזי 
ָהָרהּוט. ּבּורֹו  ּוִמּדִ ָהַעז  ְרֵאהּו  ִמּמַ ְוִנְפַעם 

ֵרֵעהּו,  ּבְ ִאיׁש  יט  ַהּבִ ִמּלְ ְבעּו  ּשָׂ ׁשֶ יָון  ּכֵ ה,  ְוַעּתָ
ָהֱאלִֹהי: ִריָאמֹוס  ּפְ ָהָיה  ְדָבָריו  ּבִ ַתח  ּפָ ׁשֶ ָהִראׁשֹון 

635
ַלְיָלה.  ַנת  ִלׁשְ ָמקֹום  ִלי  ַהְקֵצה  ָך,  ִמּמְ א  ָאּנָ ֶזאּוס,  "ֲאהּוב 

ָאנִֹכי.  ָצִריְך  תּוָקה  ַהּמְ ָנה  ֵ ַהּשׁ י  ְלַמְנַעּמֵ
ִני ּבְ ֵמָאז  רּו  ְ ִנְתַקּשׁ לֹא  ָנה  ׁשֵ ּבְ ְוֵעיַני  הֹוִאיל 
י  ָחַדְלּתִ לֹא  ֵמָאז  י  ּכִ ַיַען  ֶדיָך.  ִמּיָ ָחָלל  ָנַפל 

ּגֹוָרִלי,  ַמר  ַעל  ְוִלְתמֹּהַ  מֹותֹו  ַעל  ְלקֹוֵנן 

640
ּוְבדֶֹמן.  ְסִחי  ּבִ ׁש  ּלֵ ִמְתּפַ ַאְרמֹוִני  ּוַבֲחַצר 

י ְוָנַתּתִ ֲאָכל  ַהּמַ ִמן  ִלְטעֹם  י  ָחַזְרּתִ ה  ַעּתָ ַרק 
ֶלֶחם." ת  ּפַ י  ָיַדְעּתִ לֹא  ּכֹה  ַעד  ְגרֹוִני.  ּבִ זֹוֵהר  ַיִין 

ְפחֹוָתיו ׁשִ ְוַעל  ֵרָעיו  ַעל  ה  ִצּוָ ְוָאִכיֶלס  ָאַמר, 
ע ַמּצָ ָעֶליָה  ְוִלְפרֹס  יַע,  ְלַהּצִ בֹוא  ּמָ ּבַ ה  ִמּטָ

645
ּוְלהֹוִסיף ִמיכֹות,  ׂשְ ּבִ ּוְלַכּסֹות  ָמן  ַאְרּגָ ִדיִני  ִמּסְ

ְוָיְצאּו ָפחֹות  ְ ַהּשׁ זּו  ֶנְחּפְ ָעֶליָה.  ֶצֶמר  ִלימֹות  ּגְ י  ּתֵ ׁשְ
ן. ִלְמַלאְכּתָ ּוָפנּו  ֲאבּוקֹות,  ּוִביֵדיֶהן  ִית  ַהּבַ ִמן 

ְוָאִכיֶלס אּות,  ּיָ ּכַ עֹות  ֻמּצָ ִמּטֹות  י  ּתֵ ׁשְ ָהיּו  ְמֵהָרה  ּבִ
ֵלאמֹר: ר  ְוִדּבֵ יט  ִהּבִ ִריָאמֹוס  ּפְ ּבִ ָהַרְגַלִים  ַקל 
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650
ְיָלה.  ַהּלַ ֶאת  ה  ֲעׂשֶ ּתַ חּוץ  ּבַ ׁשֶ ָקר,  ַהּיָ י  יׁשִ ְיׁשִ "ָעִדיף, 

ְלִדּיּון  ֶאְצִלי  ֶבת  ָלׁשֶ ָהָאָכִאים  ַאַחד  בֹוא  ּבְ י  ּכִ
ְוָהָיה ִציאּות,  ַהּמְ ב  ְמֻחּיַ ּכִ ְכִנּיֹות  ּתָ ְוַלֲעִריַכת 

ן,  ָיׁשֵ ְיָלה  ַהּלַ ַכת  ֶחׁשְ ּבְ ֵרִעי,  ִריָאמֹוס  ּפְ ָך,  ּבְ ְוַיְבִחין 
ים, ָהַעּמִ רֹוֵעה  ָגֶמְמנֹון  ָאָ ְפֵני  ּבִ ין  ְוַיְלׁשִ ְיַמֵהר 

655
ְוַהּכֶֹפר. ַהּגּוָפה  ְמִסיַרת  ּבִ ְלִעּכּוב  ִביא  ּיָ ׁשֶ ָבר  ּדָ

ִמים  ַהּיָ ר  ִמְסּפַ ֶאת  ִדּיּוק  ּבְ ְלָפַני  ּוְמֵנה  ִלי  ֱאמֹר  ַרם,  ּבְ
ְמָנת ַעל  זֹאת  ָהָרם.  ֶהְקטֹור  ִלְקבּוַרת  ק  ּקֵ ְזּדַ ּתִ ָלֶהם 

ְלָפִנים." ֵער  ִהְסּתַ ִמּלְ ָיסֹות  ּגְ ּבַ ַלֲעצֹר  אּוַכל  ׁשֶ
ָהֵאִלים: מּות  ּדְ ן  ּבֶ ֵקן  ַהּזָ ָבָריו  ּדְ ַעל  יב  ְוֵהׁשִ ָחַזר 

660
אּות ּיָ ּכַ ְקבּוָרה  ְלֶטֶקס  ים  ְלַהְסּכִ ְהֶיה  ּתִ ָנכֹון  "ִאם 

ֶלאּוס. ּפֶ ן  ּבֶ ׁשֹוֵבב,  ּתְ י  ִלּבִ ֶאת  ֲאַזי  י  ּכִ ָהָרם,  ְלֶהְקטֹור 
ְמבָֹהִלים, ְטרֹוָיה  ּוְבֵני  ָמצֹור  ּבְ ָהִעיר  ׁשֶ ַדע  ּתֵ ֵהן 

ָהְרחֹוקֹות.  ָבעֹות  ּגְ ּבַ ֵעִצים  ט  ְלַלּקֵ ה  ָקׁשֶ ן  ּכֵ ְוַעל 
ֳחָרת ַלּמָ ֵביִתי.  ּבְ ל  ִנְתַאּבֵ ת  ַהּמֵ ַעל  ָיִמים  ָעה  ׁשְ ּתִ

665
ם. ְנַקּיֵ ֲאֵבִלים  ּוְסעּוַדת  ֶבר,  ַהּקֶ ֶאל  אֹותֹו  ָנִביא 
ִקְברֹו,  ַעל  ָעָפר  ל  ּגַ ַנֲעִרים  ר  ָהַאַחד־ָעׂשָ ּיֹום  ּבַ

ָהִעיר." ַעל  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ָנׁשּוב  ְלָמֳחָרת  ֵרָרה  ּבְ ּוְבֵלית 
יבֹו: ֱהׁשִ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָהַרְגַלִים  ַקל  ָאִכיֶלס 

ָבר.  ַהּדָ ִויִהי  ָיקּום  ְדָבֶריָך  ּכִ ב,  ַהּסָ ִריָאמֹוס  ּפְ "ָאֵכן, 

670
 ". ּתָ ׁשְ ּקַ ּבִ ׁשֶ ִפי  ּכְ ָהִעיר  ַעל  ָרב  ַהּקְ ֶאל  ֵצאת  ִמּלָ ַנע  ֶאּמָ

ב, ַהּסָ ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ָידֹו  ֶאת  יִמינֹו  ּבִ ְוָנַטל  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ּבֹו, ִמּלִ מֹוָרא  ְלָהִסיר  ָיד  ף  ּכַ ֶפֶרק  ּבְ ָלַחץ 

ֵרֵעהּו, ֶאל  ִאיׁש  רֹוִבים  ַהּקְ רֹוז,  ְוַהּכָ ִריָאמֹוס  ּוּפְ
ָאִכיֶלס. ל  ׁשֶ מעונֹו  ְמבֹוַאת  ּבִ ב  ּכָ ִמׁשְ ַעל  ַלֲעלֹות  נּו  ּפָ
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675
ָהֵאיָתן  נֹו  ּכָ ִמׁשְ תֹוְך  ּבְ ָנתֹו  ׁשְ ֶאת  ָנם  ְוָאִכיֶלס 

ְרֶאה, ַהּמַ טֹוַבת  ָהַעְלָמה  ׁשֹוֶכֶבת,  ִריֶסִאיס  ּבְ ּוְלִצּדֹו 
מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ִאם  ין  ּבֵ ים,  ָרׁשִ ְוַהּפָ ַהּלֹוֲחִמים  ְוֶיֶתר 

ְורֹוַגַעת. ֵלָוה  ׁשְ ַלְיָלה  ַנת  ׁשְ ַחְבֵלי  ּבְ ֶנֶאְספּו  ֵאִלים,  אֹו 
ֵעיָניו,  ֶאת  ָעַצם  לֹא  יִטיב  ַהּמֵ ָהֵאל  ֶהְרֶמס  ְוַרק 

680
ֶלְך ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ֶאת  ה  ְיַלּוֶ יַצד  ּכֵ הּוא  ָהה  ּתָ ן  ּכֵ ׁשֶ

ָמר. ׁשְ ַהּמִ י  ַאְנׁשֵ ְראּוהּו  ּיִ ׁשֶ ִלי  ִמּבְ זֹאת  ִפינֹות,  ַהּסְ ִמן 
ֵלאמֹר: ֵאָליו  ר  ְוִדּבֵ ב  ִנּצַ ֶלְך  ַהּמֶ ִלְמַרֲאׁשֹות 

ָהאֹוֶרֶבת  ָנה  ּכָ ַהּסַ ַעל  ְבּתָ  ָחׁשַ לֹא  ֵקן,  ַהּזָ י  "ִאיׁשִ
ָאִכיֶלס, ל  ׁשֶ ַחְסּדֹו  ַלְמרֹות  זֹאת  אֹוְיָביו.  ין  ּבֵ ן  ׁשֵ ַהּיָ ָלִאיׁש 

685
ְלִבְנָך. ְתמּוָרה  ּבִ ְוָעצּום  ַרב  ּכֶֹפר  ְמּתָ  ּלַ ׁשִ לֹו 
ָעֶליָך, ַהּכֶֹפר  ֶאת  ׁשּו  ּלְ ְיׁשַ ְטרֹוָיה  ּבִ ֶניָך  ּבָ ַאְך 

ָהָאָכִאים,  ֵני  ּבְ ַאר  ּוׁשְ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ זֹאת  ְוִיְדְרׁשּו  ָהָיה 
ְיֵדיֶהם." ֶחְזַקת  ּבְ ּוָמצּוי  ים  ַחּיִ ּבַ ה  ַאּתָ ׁשֶ ֵיְדעּו  ִאם 

ֵרֵעהּו, ִאיָדיֹוס  ֶאת  ֵהִעיר  ָקם,  ֵקן,  ַהּזָ ְוִנְבַהל  ר,  ּבֵ ּדִ

690
ְוָלֶרֶכב ָלֲעָגָלה  ּוֶפֶרד  סּוס  ָרַתם  וֶהְרֶמס 

ֹוְמִרים. ַהּשׁ ֵמֵעיֵני  ָסמּוי  ָהָאָכִאים  ַמֲחֵנה  ּבְ ְוָדַהר 
 – ֵמיָמיו  ֶאת  ל  ַהְמַגְלּגֵ ַנַחל  חֹוף  ֶאל  בֹוָאם  ּבְ ַאְך 

ָהַאְלָמֶות,  ן  ּבֶ ֶזאּוס  הּוא  ָאִביו  ל  ְתַעְרּבֵ ַהּמִ ְקַסְנתֹוס 
ָהאֹוִליְמּפּוס. ְמרֹוֵמי  ֶאל  ּוָפַרׁש  ָלֶהם  יַח  ִהּנִ ֶהְרֶמס  ם  ׁשָ

695
ָהָאֶרץ, ַעל  ְרָסה  ּפָ ֶאאֹוס  ָצהֹב  ּבְ ִליָמָתּה  ּגְ ֶאת 

ָהִעיָרה. ּוָבאּו  ָרְכבּו  ֵעיֵניֶהם,  ּדֹוְמעֹות  ַנִים,  ְ ְוַהּשׁ
ָרָאה  לֹא  ְוִאיׁש  ת  ַהּמֵ ֶעְגַלת  ֶאת  ָרִדים  ַהּפְ ְררּו  ּגָ

ֶאָחד, ֶבר  ּגֶ לֹא  ַאף  ֶאה,  ַהּנָ ֲחגֹור  ּבַ ים  ָנׁשִ לֹא  אֹוָתם, 
ָהב, ַהּזָ ֵאַלת  ַאְפרֹוִדיֶטה  ּכְ מֹוָה  ּכָ ָקַסְנְדָרה,  ַרק 
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700
בֹוּהַ ַהּגָ ְרָגמֹוס  ּפֶ ִמְבַצר  ֶאל  ָעֶמיָה  ּפְ ָמה  ּשָׂ ׁשֶ

רֹוז  ַהּכָ ְוֶאת  ִרְכּבֹו  ּבְ ָאִביָה  ֶאת  ָרֲאָתה  ם  ָ ּוִמּשׁ
ָרִדים.  ַהּפְ ֶעְגַלת  ּבְ א  ִנּשָׂ ֲאלּוְנָקה  ּבַ ֶהְקטֹור  ְוֶאת 

ָהִעיר: ל  ּכָ ֵני  ּפְ ַעל  ָזֲעָקה  ֲאַזי,  ֶבִכי  ּבְ ּפֹוֶרֶצת 
יטּו. ַהּבִ ּוְבֶהְקטֹור  ים,  ְוָנׁשִ ָבִרים  ּגְ ְטרֹוָיאִנים,  "קּומּו, 

705
ְלַמְרֵאהּו, ְלַבְבֶכם  ָעַלז  יו  ַחּיָ ּבְ ר  ֲאׁשֶ ם,  ַאּתֶ

ְוׁשֹוְכֶניָה." ָהִעיר  ּבֹור  ּגִ ְוָהָיה  ָרב  ַהּקְ ִמן  ב  ׁשָ ְלֵעת 
ה  ָ ִאּשׁ לֹא  ְוַאף  ִעיר  ּבָ ֶבר  ּגֶ ָהָיה  ְולֹא  ָרה,  ּבְ ּדִ

מֹותֹו. ַעל  רּו  ִהְתַיּסְ ְולֹא  לּו  ִהְתַאּבְ לֹא  ֶהְקטֹור  ַעל  ׁשֶ
ָהִעיר. ַער  ׁשַ ּבְ נֹו  ּבְ ְוֶאת  ָהָאב  ֶאת  ל  ְלַקּבֵ ָיְצאּו 

קבורה. ארון  על  תבליט  לקבורה.  הקטור  של  גופתו  את  נושאים  הטרויאנים 
לספירה.  200 שנת  רומא, 
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710
ִים ּתַ ְ ַהּשׁ ֶדת,  ְכּבֶ ַהּנִ ְוִאּמֹו  רֹאׁש  ּבָ ֶהְקטֹור  ת  ֵאׁשֶ

ַהּנֹוַסַעת, ָהֲעָגָלה  ַעל  ָעָרן,  ׂשְ מֹוְרטֹות  לּו,  ִהְתַנּפְ
ְוקֹוֵנן. ֶהָהמֹון  ָעַמד  ן  ְלִצּדָ רֹאׁשֹו.  ֶאת  קּו  ְוִחּבְ

ְמרּוִרים ּתַ ּוְבִכי  ַער  ַ ּשׁ ּבַ ִהי  ְוַהּנֶ ינֹות  ַהּקִ ְך  ּכָ
ה ַהַחּמָ ִקיַעת  ׁשְ ַעד  ֲחֵדִלים  ָהיּו  לֹא  ֶהְקטֹור  מֹות  ַעל 

715
רֹוָיאִנים: ַהּטְ ֵני  ּבְ ֶאל  ֵמִרְכּבֹו  ר  ְוִדּבֵ ֵקן  ַהּזָ ָקם  לּוֵלא 

ְוָאז, ַער,  ַ ַהּשׁ ֶאת  ַלֲעבֹר  ָלֲעָגָלה  יחּו  "ַהּנִ
ָמעֹות." ִמּדְ ְדעּו  ּתֵ ׂשַֹבע  יִתי,  ּבֵ ֶאל  ִעּמֹו  ָאבֹוא  ֵעת 

ַמֲעָבר, לֹו  ּוִפּנּו  ָאחֹור  ָנסֹוגּו  ְוֵהם  ר,  ּבֵ ּדִ
ֶהְקטֹור ֶאת  ֵהִביאּו  ָהָרם  ִית  ַהּבַ ֶאל  ר  ְוַכֲאׁשֶ

720
ה ִפּלָ ַהּתְ ֲעֵלי  ּבַ ּוְלִצּדֹו  ְנָתנּוהּו  ֶפת  ְמֻגּלֶ ה  ִמּטָ ּבְ

ֵאֶבל,  ְבֵרי  ּדִ ֶהָעֵרב  קֹוָלם  ּבְ ִמיַע  ְלַהׁשְ יִטיִבים  ַהּמֵ
ן  ּלָ ּכֻ ְוַעל  ֶבִכי  ּבְ ַהּגֹועֹות  ים  ׁשִ ַהּנָ ם  ּוְלִצּדָ

רֹאׁשֹו ֶאת  ַחת.  ְמַנּצַ רֹועֹות  ַהּזְ ְצחֹוַרת  ַאְנְדרֹוָמֶכה 
ְזרֹועֹוֶתיָה: ּבִ ַמְחֶזֶקת  ָבִרים  ַהּגְ קֹוֵטל  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ

725
ְוהֹוַתְרּתָ  ְנעּוַרי,  ַאּלּוף   , ִנְקַטְפּתָ ֲעלּוֶמיָך  ְמרֹום  "ּבִ

ֲחָלֶציָך, יֹוֵצא  ּוְבֵננּו  ֵביְתָך,  ּבְ ַאְלָמָנה  אֹוִתי 
ְוָלֶבַטח ֲעַדִין  הּוא  עֹוָלל  ֵהן  ָהֻאְמָלל,  ְטִני  ּבִ ִרי  ּפְ

ְלָעָפר.  ְחַרב  ּתֶ ָהִעיר  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ֵיַדע  לֹא  ַיְלדּות 
ָהִעיר,  ַעל  ֵגן  ַהּמֵ ה,  ַאּתָ ָחָלל,  ָנַפְלּתָ  י  ּכִ ַיַען 

730
ִמים. ַהּתָ ף  ַהּטַ ְוַעל  בּודֹות,  ַהּכְ ְרָיה  ַהּקִ ְנׁשֹות  ַעל 
ַהְרֵחק, ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ּבִ ְלַהְפִליג  ֲאנּוסֹות  ים  ָנׁשִ

ֵכר, ִנּמָ ְלַעְבדּות  י,  ִעּמִ ִני,  ּבְ ה,  ְוַאּתָ תֹוָכן  ּבְ ֲאִני 
ָיִדי, ֶאת  ַלח  ֶאׁשְ ְוִנְקֶלה  ְמָפֵרְך  ָעָמל  ּבְ ם  ׁשָ ְוֵאי 

ָהָאָכִאים ַאַחד  א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ַאְכָזר,  ֶבר  ּגֶ ל  ׁשֶ ְפָחתֹו  ׁשִ
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735
ְבָצר, ַהּמִ רֹוֵמי  ִמּמְ מֹוְתָך  ֶאל  ִליְך  ְוַיׁשְ אֹוְתָך  ַיְחטֹף 

ֶחֶרב, ְלִפי  ָקַטל  ֶהְקטֹור  ׁשֶ ָאִחיו  ל  ׁשֶ מֹותֹו  ַעל  ְנָקָמה 
ֶהְקטֹור ׁשֶ ָהָאָכִאים  ים  ַרּבִ י  ּכִ ָאִביו,  אֹו  נֹו  ּבְ א  ּמָ ׁשֶ אֹו 

ִפיֶהם.  ּבְ ָהָאֶרץ  ֲעַפר  ֶאת  ְוָגְרסּו  ָמם  ּדָ ֶאת  ַפְך  ׁשָ
ַרֲחִמים.  ִאיׁש  ָאִביָך  ָהָיה  לֹא  ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ּבְ

740
ֲעִלי. ּבַ מֹוְתָך,  ֶאת  ים  ְמַבּכִ ְרָיה  ַהּקִ חּוצֹות  ּבְ ן  ּכֵ ַעל 

 , הֹוַתְרּתָ ֶהְקטֹור  ְלהֹוֶריָך  ָיגֹון  ַעת  ְוֻקּבַ ָמעֹות  ּדְ נֹאד 
ָקר, ַהּיָ י  ִאיׁשִ ַבְרּתָ  ׁשָ י  ִלּבִ ֶאת  ם  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  ַאְך 

ְזרֹועֹוֶתיָך, ִלי  ְטּתָ  הֹוׁשַ לֹא   , ָנַפְלּתָ י  ּנִ ִמּמֶ ָרחֹוק  י  ּכִ
ָלַעד ּבֹו  ֵכר  ְלִהּזָ אֶֹמר  ּבְ י  ּנִ ִמּמֶ ִנְפַרְדּתָ  לֹא 

745
ַאֲחֶריָך." יל  ַאּזִ ָמעֹות  ּדְ ְיָלה  ּוַבּלַ ּיֹום  ּבַ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ִביב. ִמּסָ ים  ׁשִ ַהּנָ ּוָבכּו  יָדה,  ִהּגִ ַחת  ִמְתַיּפַ ְך  ּכָ

ן: ַהּבֵ ַעל  ד  ַהֶהְסּפֵ ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ָאה  ָנׂשְ ה  ֶהָקּבֶ ַאֲחֶריָה 
ֶצֱאָצַאי,  ל  ִמּכָ י  ְלִלּבִ ָקר  ַהּיָ י,  ַיְלּדִ "ֶהְקטֹור 

ָהַאְלָמֶות,  ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ם  ַנְפׁשָ ֲאהּוב  ָהִייָת  יָך  ַחּיֶ ּבְ

750
ַני, ּבָ ַאר  ׁשְ ְך  ּכָ לֹא  ֶחֶסד.  ְלָך  ָנטּו  עֹוד  מֹוְתָך  ּבְ ְוַגם 

ּוָמַכר ָלַקח  ִבי  ֶ ּשׁ ּבַ ָהַרְגַלִים  ַקל  ָאִכיֶלס  אֹוָתם 
לּוַח,  ַהּמָ ם  ַלּיָ ֵמֵעֶבר  ם  ׁשָ ֵאי  ַהְרֵחק  ְלַעְבדּות 

ֲעָרֶפל. ָהעֹוָטה  ֶלְמנֹוס  ּבְ אֹו  רֹוס  ִאיְמּבְ ּבְ ָסמֹוס,  ּבְ
ֵמָאָרד, ַחְרּבֹו  ַלַהב  ּבְ ַטל  ּקָ ׁשֶ יָון  ּכֵ אֹוְתָך,  ַאְך 

755
ְטרֹוְקלֹוס ּפַ ל  ׁשֶ ְלִקְברֹו  ָסִביב  ָוׁשּוב  ׁשּוב  אֹוְתָך  הּוא  ַרר  ּגָ

יב ֵהׁשִ לֹא  ְואּוָלם   , ַפְכּתָ ׁשָ מֹו  ּדָ ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ֵרֵעהּו 
ּתַֹאר, ְיֵפה  ַאְרמֹון,  ּבָ ׁשֹוֵכב  ה  ְוַאּתָ ים.  ַלַחּיִ ת  ַהּמֵ ֶאת 

ְפלּו ּנָ ׁשֶ ַהֲחָלִלים  ִמן  ֶאָחד  ּכְ ְוָטהֹור  ּגּוְפָך  ַצח 
ֶסף." ַהּכֶ ת  ֶקׁשֶ ַעל  ּבַ ָהֵאל  ָאּפֹולֹו,  ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ֵחץ  ּבְ
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760
ְמָעה. ּדִ ילּו  ִהּזִ ְוַהּכֹל  ַחת,  ִמְתַיּפַ ָהֵאם  ָרה  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ

יָדה: ִהּגִ ֶרת,  ּוְמֻיּסֶ ֲאֵבָלה  ָבֶריָה,  ּדְ ֶהֶלָנה,  ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ
ֶהְקטֹור. ִלי,  ָהִייָת  ִריס,  ּפָ ל  ׁשֶ ֶאָחיו  ל  ִמּכָ רֹוב  "ַהּקָ

ה ֵהּנָ אֹוִתי  ֵהִביא  ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ַסְנֶדר  ָאֶלּכְ ֲעִלי  ּבַ
ָמִתי. ִנׁשְ ְרָחה  ּפָ קֶֹדם  לּו  ָעִדיף  ׁשֶ ֲהַגם  ִלְטרֹוָיה, 

765
י, ְעּתִ ִהּגַ ׁשֶ ֵמָאז  ָחְלפּו  ֲעׂשֹוִרים  ֵני  ׁשְ ָבר  ּכְ ֶזה  ה  ִהּנֵ

י ַמְעּתִ ׁשָ לֹא  ֵמעֹוָלם  ַאְך  ֲאבֹוַתי,  ְמכֹוַרת  ֶאת  י  ּתִ ָנַטׁשְ
ֶאָחד ִאם  ְוָהָיה  ֶעְלּבֹון.  אֹו  ְכבֹוִדי  ּבִ ִגיָעה  ּפְ יָך  ִמּפִ

ְפֵאר,  ּבִ ה  בּוׁשָ ַהּלְ ָאחֹות  אֹו  ּתֹו  ִאׁשְ אֹו  ֵמַאֶחיָך 
– ֶנֶפׁש  ֲאִציל  ָהָיה  ֵעת  ָכל  ּבְ ָאִביו  י  ּכִ  – ֲעִלי  ּבַ ֵאם  אֹו 

770
ַאְרמֹון,  ּבָ אן  ּכָ י  ּבִ ְוַלֲעלֹב  ין,  ְלַהְלּבִ ַני  ּפָ ֵהֵעּזּו 

אֹוָתם ּומֹוִכיַח  בֹוִדי  ּכְ ַעל  ְלָהֵגן  ָקם  ָהִייָת 
ָהָאִציל.  ָך  ּבְ ִמּלִ ַהּנֹוְבִעים  ְדָבֶריָך  ּבִ ָנם  ּוְמַרּסְ

ל. ֲאַקּלֵ ּגֹוָרִלי  ְוֶאת  מֹוְתָך  ַעל  ל  ֶאְתַאּבֵ ן  ּכֵ ַעל 
ָך. ַבּדְ ִמּלְ ָיִדיד  ִלי  ָהָיה  לֹא  ּה  ּלָ ּכֻ ְטרֹוָיה  ּבִ י  ּכִ

775
ֵניֶהם." ּפְ ירּו  ִהְסּתִ ד  ּוִמּיָ ָראּוִני  ׁשֶ י  ּדַ ֶתר  ַהּיֶ ל  ּכָ

ּה. ִעּמָ ַיַחד  ָהַרב  ָהָעם  ְוָכל  ַחת,  ִמְתַיּפַ ָרה  ּבְ ּדִ ְך  ּכָ
ָהָעם: ֶאל  ָברֹו  ּדְ ֶאת  א  ָנׂשָ ב  ַהּסָ ֶלְך  ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ה  ַעּתָ

ָהִעיָרה. ְוָהִביאּו  ט,  ְלַלּקֵ ֵעִצים  ְטרֹוָיה,  ֵני  ּבְ "קּומּו, 
ָאִכיֶלס י  ּכִ ֲהלּו,  ּבָ ּתִ ַאל  ַאְרִגיִבים  ל  ׁשֶ ֲאָרב  ּוִמּמַ

780
ָהָאָכִאים ְסִפינֹות  ֶאת  י  ּתִ ָנַטׁשְ ֵעת  ָפַני  ּבְ ב  ִהְתַחּיֵ

ר." ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ָיִמים  יסֹוָתיו  ּגֵ ְטרֹוָיה  ֶאת  ַיְתִקיפּו  לֹא  י  ּכִ
ָוִרים, ּוׁשְ ָרִדים  ּפְ ֵהם  ָרְתמּו  ְוָלֲעָגלֹות  ָאַמר,  ְך  ּכָ
ָעה  ְוִתׁשְ ָהִעיר,  חֹומֹות  מּול  ֶנֶאְספּו  ו  ַיְחּדָ ַוֲאַזי 

ְוָעצּום. ַרב  ֵעִצים  ְמַלאי  ט  ְלַלּקֵ ָחְדלּו  לֹא  ָיִמים 
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785
ָלָאָדם,  אֹוָרּה  ֶאת  ָלֵתת  ֶאאֹוס  ֵצאת  ּבְ יִרי  ֲעׂשִ ּוְביֹום 
ּגּופֹו ֶאת  ָנְתנּו  ּובֹוִכים  ָהָרם,  ֶהְקטֹור  ֶאת  ֵהם  אּו  ָנׂשְ
יתּו. ִהּצִ ְלֶהֶבת  ַ ַהּשׁ ֶאת  יו  ְוַתְחּתָ מֹוֵקד,  ַעל  ֵרָפה  ִלׂשְ
ָהָאֶרץ, ַעל  ְרָסה  ּפָ ֻרּדֹות  ַהּוְ עֹוֶתיָה  ֶאְצּבְ ֶאאֹוס  ְוֵעת 
ָהָרם. ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ַלּמֹוֵקד  ִביב  ִמּסָ ָהָעם  ל  ּכָ ֶנֱאַסף 

790
ִביב, ִמּסָ ֶאָחד  ִאיׁש  ּכְ רֹוָיאִנים  ַהּטְ צּו  ִהְתַקּבְ ּוְלֵעת 

דּוָרה ַהּמְ ַלֲהבֹות  ְלִכּבּוי  זֹוֵהר  ַיִין  ָיְצקּו  ה  ִחּלָ ּתְ
ַוֲאַזי ִלֲחָכה,  ָהֵאׁש  עֹוד  ֶהם  ּבָ ׁשֶ קֹומֹות  ַהּמְ ָכל  ּבְ

זֹוֶלֶגת,  ֶלִחי  ַעל  ְמָעָתם  ּדִ ְוֶאָחיו,  ת  ַהּמֵ ל  ׁשֶ ֵרָעיו 
ּמֹוֵקד ּבַ ָהָרם  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ חֹורֹות  ַהּצְ ַעְצמֹוָתיו  ֶאת 

795
ָהב, ִמּזָ ֵתָבה  ּבְ ִריָדיו  ׂשְ ֶאת  ְוָנְתנּו  ְוָצְברּו  טּו  ִלּקְ

ָסִביב,  ּסּוָה  ּכִ ֲעִדיָנה  ָמן  ַאְרּגָ ּוִבְגִליַמת 
ֵמָעָליו  עֹוְרִמים  יחּו,  ִהּנִ ָעמֹק  ֶקֶבר  ּוְבבֹור 

ַתח, ַהּפֶ ַעל  ֲהָלָכה  ּכַ ַהּסֹוְגרֹות  דֹולֹות  ּגְ ֶסַלע  ַאְבֵני 
ֵעֶבר ָכל  ּבְ ׁשֹוְמִרים  יבּו  ְוִהּצִ ָעָפר,  ל  ּגַ ֵמֲעֵליֶהן 

800
ׁשֹוק.  ִמְצַחת  י  חֹוְבׁשֵ ָאָכִאים  ל  ׁשֶ ְצפּוָיה  לֹא  ַהְתָקָפה  ֵני  ִמּפְ

ַרְגֵליֶהם, אּו  ָנׂשְ ת,  ַהּמֵ ֶאת  ְברּו  ּקָ ׁשֶ ְלַאַחר  ה,  ַעּתָ
ְמפֶֹאֶרת  ְקבּוָרה  ִלְסעּוַדת  ְוֶנֶאְספּו  ּוָבאּו 

ְך ּכָ ה  ִהּנֵ ָהֵאל.  ֶחֶסד  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ֵבית  ּבְ
ַהּסּוִסים.  ן  ְמַרּסֵ ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ בּוָרה  ַהּקְ ְלַחן  ּפֻ ֶנֱעַרְך 

��
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הערה מתודולוגית
אחרות,  אפיות  ליצירות  הערות  מאשר  יותר  מורכבת  לאיליאדה  ההערות  סוגיית 
וגיבוריה;  האיליאדה  אלי   )2 מהות;  נעדרי  שמות   )1 טעמים:  משלושה   וזאת 

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, ְואֹוּפִ אֹוטֹונֹואֹוס  ַאֲחָריו  ָהִראׁשֹון,  ָהָיה  ָאָסאיֹוס 
ְוָאֶגָלאֹוס, אֹוֶפְלְטיֹוס  ְקִליְטיֹוס,  ן  ּבֶ הּוא  ֲאַזי,  ס  ְודֹולֹוּפְ

ָבב.  ַהּלֵ ַעז  ְוִהיּפֹונֹואֹוס  ֵאיִסיְמנֹוס  ֲאַזי,  אֹורֹוס 

 – מותן  את  – מלבד  דבר  תורמות  הן  ואין  הדמויות  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 ִהְתַהּלַ ָבִרים  ּגְ ֶקֶרב  ּבְ ֶהָעָבר  יֵמי  ּבִ ַעם  ּפַ ֵאי 
]...[

ַעּמֹו,  ֶאת  ָהרֹוֶעה  מֹו,  ׁשְ ְרַיאס  ּדַ ִני  ׁשֵ יִריתֹוס,  ּפֵ מֹו  ׁשְ ֶאָחד 
ֶאְקֶסְסיּוס,  ֵקיָנאֹוס,  ַעל,  ִמּמַ ֵאל  מּותֹו  ּדְ ּפֹוִליֶפמּוס, 

ָהַאְלָמֶות.  ן  ּבֶ ֶבר  ַהּגֶ ֵאיֶגַאס  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ הּוא  ֶסאּוס,  ּתֶ

בדומה למקרה הקודם, גם זו רשימת מצאי נעדרת חיים. חבורות אלו של נעדרי   
צלם אינן מופיעות בהערות. 

]931[
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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 לספר י"ג
יִטיִבים. שבטים השוכנים לחופי הדנובה. יִסים ַהּמֵ ְוַהּמִ  .4

ָבב. שבט מיתולוגי השוכן אי שם בצפון ונודע בצדקת דרכו.  ים ְטהֹוֵרי ַהּלֵ ָהָאּבִ  .5
ביושר הנודע  שבט  עוד  ּדֹות.  ַהּמִ ֲעֵלי  ּבַ ֶהָחָלב  לֹוְגֵמי  ַהִהיּפֹומֹוְלִגים   .6

הליכותיו, האמור לשכון בחבל סקיתיה.  
ִרּיֹוס ִאיׁש ַהֲחִנית... מבני בריתו של פריאמוס ובעלה של בתו הבלתי חוקית.  ֶאת ִאיְמּבְ   171

ָדיֹוס... עיר בחבל טרויה. ּפֶ ָהָאָכִאים ּבְ   172
ל אֹוְיֶלאּוס... הכוונה לאיאס.  ּוְבנֹו ׁשֶ   202

ִבְרּכֹו...הכוונה למכאון הפצוע. ְפַצע ּבְ ּנִ ִמי ׁשֶ   212
איטוליה ההררי ערים בחבל  ֶלאּורֹון...  ּפְ ַעל  ְוֵכן   / ָקִלידֹון  ַעל  ם  ּגַ ל  ַהּמֹוׁשֵ   218-217

לחוף הצפוני של מצר קורינתוס.   
יל ָהֵאיָמה, ְלִצּדֹו... קרי: פובוס אל הפחד. נֹו ָהָאהּוב, ַמּפִ ּופֹוּבֹוס ּבְ   299

ַרְקָיה ַעל ֶאִפירֹוי... שוכני העיר אפירוי בתסליה.  ֵעת ִמּתְ   301
ָבב. שבט הנודע בגבורתו בקרבות בחבל תסליה. אֹו ַעל ַהְפֶלִגים ָרֵמי ַהּלֵ   302

סֹוס... מקום ישוב בליקיה.  ִאיׁש ָקּבֶ   363
ַאְסָקָלפֹוס... בנו של ארס ואחיו של אילמנוס.    478

ָאז ּפֹוִליֶטס... מבניו של פריאמוס המלך.    533
יז ֶאֶרץ  ְרּגִ י ּפֹוֵסידֹון ַהּמַ ּכִ    554-555

ְך  ּתָ ִליִעים ַהּנִ ַרד ַהּקְ ן ֶנְסטֹור ִמּבְ ַמר ַעל ֶנֶפׁש ּבֶ ׁשָ  
נלאוס אביו של נסטור וסבו של אנטילוכוס היה בנו של פוסיידון.  

ֵמַאְסַקְנָיה ַאְרָצם ַהּפֹוָרה... מקום יישוב לשפת אגם אסקניה בפריגיה.    793

� 
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הערות לספר י"ד 
יֹוס... ָמָכאֹון היה בנו של אסקלפיוס האל. ל ַאְסְקֶלּפְ נֹו ׁשֶ ֶאל ּבְ   2

ָער. שפחתו של נסטור. ֶהָקֶמֶדה ְיַפת ַהּשֵׂ   6
ִנים. מאחר שזאוס לא מרשה לאלי האולימפוס  ָ ּשׁ ֶבר ָזֵקן ּבַ ל ּגֶ ְדמּותֹו ׁשֶ א ֲאֵליֶהם ּבִ י ּבָ ּכִ   136
לקחת חלק במלחמה, לובשים אלו דמויות שאולות. בספר ח' לבש פוסידון את  

דמותו של קלכס.   
טוֹ ְרִחיק ַמּבָ ֵעת ֶזאּוס ַהּמַ    204-203

ם ֶהָעָקר  ְמַמת ַהּיָ ִליְך ֶאת ְקרֹונֹוס ָלָאֶרץ ּוְלׁשִ ִהׁשְ  
זאוס הכניע את קרונוס אביו, מצביא הטיטנים, והשליך אותו אל מצולות הטרטרוס.   
ארץ חבל  ֶאַמְתָיה,  פיריה...  ֵני  ּפְ ְוַעל  ָחְלָפה  ֶאַמְתָיה  ל  ׁשֶ ּה  ִחּנָ ֵני  ּפְ ַעל    226

במקדוניה. פיריה, חבל ארץ צפונית לתסליה.   
ם... פסגת הרים בחצי האי המקדוני.  ֵמָאתֹוס ָצְלָחה ֶאת ַהּיָ   229

מּות ָהֵאִלים. בנם של דיוניסוס ואריאדנה, מלך אחת הערים באי למנוס. ן ּדְ ּתֹוַאס ּבֶ   230
ָהַאְלָמֶות. על פי התפיסה הקמאית במיתולוגיה ֵני  ּבְ ָרא ֶאת  ּבָ ׁשֶ אֹוְקָינֹוס    245

אוקיינוס הוא שם נהר המקיף את התבל.   
ָבב  ַבּה ַהּלֵ ן ֶזאּוס ּגְ ּיֹום ּבֹו ֶהַרְקֶלס ּבֶ ָהָיה ֶזה ּבַ    251-250

רֹוָיאִנים  ֶהְחִריב ֶאת ִעיר ַהּטְ ֵמִאיְליֹון ִהְפִליג ְלַאַחר ׁשֶ  
על פי אחת המסורות טרויה חרבה בעבר מידיו של הרקלס.   

ֶבר ֶאל קֹוס. קוס, אי בים האגאי. ּתְ ֶאת ַהּגֶ ַרׁשְ ּגֵ   255
ם. עיר מפרץ בחבל טרויה.  ּה ָעְזבּו ֶאת ַהּיָ ר ּבָ ְקטֹון ֲאׁשֶ ֶאל ּלֶ   282

י... דיה אשת איקסיון מלך הַלּפיתים.  ַעְלּתִ ת ִאיְקְסיֹון ּבָ ֶאת ֵאׁשֶ   317
ְרסֹל. בתו של מלך ארגוס.  ָנֶאה ְנַאת ַהּקַ ּדָ   319

� 

הערות לספר ט"ו
ְרָגרּוס. מן הפסגות ברכס הר האידה.  יא ַהּגַ ַעל ׂשִ  .152

ֵני ָהַאְיטֹוִלים... איטוליה, חבל ארץ הררי מצפון למפרץ קורינתוס.  ְוָהָרם ִמּבְ  .282
ילֹוס ַהּנֹוָדע ִלְגבּוָרה... בנו של ֵאַיְימֹון איש תסליה. נפצע בספר א'. ֵאיִריּפִ  .392

ִאיׁש ִקיֶתָרה... אי מדרום מזרח לחצי האי פלופונס.   .431
ֵני פֹוִקיס. פוקיס, חבל ארץ במרכז יוון. ל ַעל ּבְ ַהּמֹוׁשֵ   516

ִאיׁש ִקיֶלֶנה. עיר באליס, פלופונס.   513
ַחל. נהר צפונית לטרויה. מקום משכנו של אסיוס )ראו ספר י"ב(.  ֶסֶלִאיס ַהּנַ  .531

הערות
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ֶמָלִניּפֹוס ָהַעז. בנו של היֶקָטאֹון, אחי פריאמוס.    547
ם ֶאּוִריְסֶתאּוס... מלך מיקנוס. הרקלס שירת בביתו של המלך וביצע ׁשֵ ּבְ ִמי ׁשֶ   639

בפקודתו שתים־עשרה משימות קשות )ראו גם ספר ח', 369-363(   
ראשון הנאמנה.  לאודמיה  של  בעלה  בתסליה,  פילקה  מלך  רֹוֶטִסיָלאֹוס...  ּפְ   705

קורבנותיו של הקטור.   

� 

הערות לספר ט"ז
ֶמנֹוְיְטיֹוס, אביו של  ים.  ַחּיִ ּבַ ל ַאְקטֹור, עֹוד  נֹו ׁשֶ ּבְ ִלי,  ֶנֱאַמר  ְך  ּכָ ֶמנֹוְיְטיֹוס,    14

פטרוקלוס. 
ֵזָרה ַהְידּוָעה ַרק ְלָך... על אכילס נגזר למות זמן ׁש ִמּגְ ַבּקֵ ַאְך ִאם ָלנּוס ּתְ   36

קצר לאחר מותו של הקטור. לא ברור אם לכך מתכוון פטרוקלוס.   
שיאו  זהו  ִמּמֹותֹו...  ֵלט  ִיּמָ לֹא  ִאיׁש  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ין  ּבֵ ּמִ ׁשֶ ָהָיה  ר  ֶאְפׁשָ לּו     97-96 
בריתו  לבני  תבוסה  המאחל  אכילס  של  בהתנהלותו  ההובריס  של 

במלחמה.
החכם  הקנטאור  כירון,  ָנַתן...  ֵכירֹון  ׁשֶ ְליֹון  ּפֶ ַהר  ת  ְסּגַ ִמּפִ יָלה  ַהּמֵ ֲחִנית  זֹו    143
ורחב הלב, מחנכו של אכילס, בקי בחוכמת הרפואה וראיית העתיד. פליון. 

הר בחבל תסליה.
ְליֹוס ִעּמֹו... צמד סוסיו של אכילס, יוצאי חלציו של  ּבַ ֶאת ְקַסְנתֹוס ְוֶאת    149
זפירוס ועל כן בני אלמוות. היה זה פוסידון שנתן אותם במתת לפלאוס, 

אביו של אכילס. 
זורם  הספרכיוס  ַמִים.  ָ ַהּשׁ רֹום  ִמּמְ ַהּקֹוֵלַח  ַחל  ַהּנַ ְרֶכיֹוס,  ְסּפֶ ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ   175

בתסליה.
ששכן  קדום  היו שבט  הפלסגים  ַלְסִגים...  ַהּפֶ ַעל  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ָהָרם  ֶזאּוס  הֹו,   .233

בתסליה והקים מקדש נודע לזאוס. 
ִלי ִלְרחֹץ ַרְגֵליֶהם. הסלואים היו כוהני זאוס  ָעָפר ִמּבְ רּוִעים ּבֶ לֹוִאים ַהּשְׂ ַהּסֶ   235
בדודונה. מנהגם היה לנחש עתידות על יסוד רחש עלים ברוח. בין המצוות 

המעשיות של הסלואים: שינה על הארץ ברגלים לא רחוצות. 
יונים במקדוניה לשפת נהר  ר ִלְגדֹות ַאְקְסיֹוס... עירם של ּפָ ֵמָאִמידֹון ֲאׁשֶ   288

אקסיוס. 
ְפֶלֶצת ִכיֶמָרה... מפלצת בדמות אריה בעלת ראש עז וזנב נחש,  ֶאת ַהּמִ ׁשֶ   329-328

רושפת אש.
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ָאגֹוָרה... האגורה הייתה יריד במרכז היישוב בו התנהלו חיי  ְלֵעת ֶנֶאְספּו ּבָ   387
הפורום  דוגמת  העיר  למועצת  כינוס  למקום  כינוי   – לימים  הציבור. 

ברומא.
נובעים מן  בזכותו של סרפדון  זאוס  ָבִרים... דבריו של  ּגְ ּבַ ַהּטֹוב  דֹון  ַסְרּפֶ  .433

העובדה שהוא אביו.
ָפׁשֹות. עיר בפתיאה, תסליה.  ת ַהּנְ ַעל ּבֹוֵדיֹון ָהִעיר ַרּבַ   572

ֶהַלס... הלאס, או הלאדה היה שמו של חבל ארץ  ּבְ ְמעֹונֹו ׁשֶ ֹוֵכן ּבִ ָאִביו ַהּשׁ   595
בתסליה בטרם הפך לשם מקובץ של כלל שבטי יוון.

ְנכֹוִנים  עֹוְמִדים  ֵמֲאחֹוֶריָך  ָבר  ּכְ ֶזה  י  ּכִ ָיִמים,  ֲאִריְך  ּתַ לֹא  ִיְהיּו  יָך  ַחּיֶ ְקָצִרים     858-857
ההולכים  כי  האמונה  מן  נובעת  פטרוקלוס  של  נבואתו  ְוָתָנטֹוס.  מֹוְיָרה 

למות רואים את הנולד ויכולים לנבאו. 

� 

הערות לספר י"ז 
יָלה... אופורבוס, מי שפצע ראשון את לּו אֹוֲחֵזי ֲחִנית ַהּמֵ ְנתֹואֹוס ַהּלָ ּפַ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ   23
פטרוקלוס, וכן פולידמס והיפרנור, מי שנפל מידו של מנלאוס. וראו ספר ט"ו.  

ּוְפרֹוְנִטיס ָהֱאלִֹהית... אשת פנתואוס ואמם של אופורבוס והיפרנור.   40
יֹוְנָיה, חבל ארץ בתרקיה.  דֹות... ּפָ ַנת ַהּשָׂ ׁשֵ יֹוְנָיה ּדְ ִמּפָ   350

ֶבר. עיר השוכנת לחופי מצר ההלספונט.  ידֹוס ַהּגֶ ָאּבִ ַכן ּבְ ׁשָ   584
צּוָרה. עיר בכרתים. יְקטֹוס ָהִעיר ַהּבְ ִמּלִ   611

ַעם... שני האיאסים, בנו של טלמון ובנו  ְלַחְמנּו לֹא ּפַ ּנִ ם ּוְברּוַח ֵזִהים, ׁשֶ ׁשֵ ָאנּו, ּבְ   720
של אויליאוס. 

� 

הערות לספר י"ח
ֶבר... הרקלס בחר לאבד עצמו ַהּגֶ ן ֶאת  ֵמֻחְרּבָ ט  ִמּלֵ ֶהַרְקֶלס לֹא  ל  ׁשֶ י ַאף אֹונֹו  ּכִ   117

לדעת על מנת לחדול מן הייסורים הכרוכים בביצוע משימותיו.  
ּקּור... הזקן מן הים הוא נראוס, וראו לעיל הערה לספר א'.  ם ּבִ ֵקן ִמן ַהּיָ ִעְרכּו ַלּזָ   141
יב... אופוס, עיר במרכז יוון, מקום מושבו של מנויטיוס, אביו של  ֶאל אֹוּפֹוס ָאׁשִ   326

פטרוקלוס. 
ִנים... קרי: שהובא לפני תשע שנים, עם פרוץ המלחמה, מפתיאה,  ע ׁשָ ׁשַ ן ּתֵ צִֹרי ּבֶ   351

מולדתו של אכילס.   

הערות
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החן.  מבנות  הפייסטוס,  אשת  ָכריטה,  או  כריס  ּה...  ּבָ ה  ְגׁשָ ּפָ ָכִריס  בֹוָאּה  ּבְ   382
באודיסאה מחליף אותה המחבר באפרודיטה. 

ל ָמֵגן ַרב ִמּדֹות ְוָכֵבד... לפרטים על מלאכת המגן ראו ספר י"ח  ֵ ן ְוִחּשׁ ה ִלּבֵ ִחּלָ ּתְ   478
ב"עיקרי הפרקים" במבוא. 

ָנה... דידלוס או דדלוס, הבונה הנודע של המבוך בכרתים. ְיָדלֹוס ּבָ מֹוָה ּדַ ּכָ   591
קוטל  תזאוס,  את  חילצה  מינוס.  המלך  של  בתו  ָער.  ַהּשֵׂ ְנַאת  ְלַאְרָיאְדֶנה    592

המינוטאור, מן המבוך בעזרת פקעת חוטים. 

� 

הערות לספר י"ט 
ל ִטיֶדאּוס ָהַעז... קרי: דיומדס.  ּוְבנֹו ׁשֶ   48

בשבטים  מיושבת  הקטנה,  באסיה  דרדניה  בחבל  עיר  י...  ּתִ ַבׁשְ ּכָ ִליְרֶנסֹוס  ֶאת    60
קיליקים. 

ִמיֶנס ָהֱאלִֹהי... בעלה של בריסאיס. נפל מידו של אכילס יחד עם שלושת בניו.    296

� 

הערות לספר כ'
לֹות ָקִליקֹולֹון. גבעה לחוף נהר הסימואיס, סמוך לטרויה.  ְלַמְרּגְ   53

ְלָחָמה... הקאוקונים, בני בריתם של הטרויאנים  ם ַלּמִ אּוקֹונים ֶנֶעְרכּו ׁשָ ַהּקָ     329-328
שוכני פפלגוניה.

ִאיִפיְטיֹון ָהָיה... מצביא הֶמאונים בעלי ברית של טרויה.    383
ֲעִטיָרה. הידה: מקום יישוב בלידיה.  ִהיֶדה ַהּמַ ָלג ּבְ ׁשְ ְלַצד ְטמֹולֹוס ָהָהר ַהּמֻ    384

טמולוס: רכס הרים בלידיה סמוך לסרדיס.
יֶגה... אגם למרגלות הרי טמולוס. ַפת ֲאַגם ּגִ ִלׂשְ   390

ל ֶהְרמֹוס... הרמוס, נהר בלידיה.  ָגה ׁשֶ ְלַצד ִהילֹוס, יּוַבל ׁשֹוֵפַע ּדָ    392-391
ֶהִליֶקה... עיר באכאיה הנודעת במקדשה לפוסידון. ר ּבְ ל ּפֹוֵסידֹון ֲאׁשֶ ׁשֹו ׁשֶ ִמְקּדָ    405-404

� 

הערות לספר כ"א
ל ָיאסֹון ָקָנהּו... הכוונה לאינאוס. נֹו ׁשֶ ּבְ   41

... ִליָקאֹון סבור שעל פי הקוד האתי, כיוון שכבר  ְוָחַטְפּתָ אֹוִתי ֵמָאִבי ְוֵרַעי ּוָמַכְרּתָ   78
פעם סבל מידיו של אכילס, מגיע לו לזכות הפעם ברחמיו. 
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ָאה... עירם של הֶלֶלגים בחבל טרויה.  ָ ׂשּ ָדסֹוס ַהּנִ ׁשֹוְכֵני ּפֶ   87
יוניה. ָהר ָהָרָחב... נהר הזורם בחבל ּפָ ַאְקְסיֹוס ַהּנָ   141

ַאף אֹון ָאֶכלֹויֹוס ָהָרם... ָאֶכלֹויֹוס אל הנהר הזורם על שמו בחבל איטוליה.    194

� 

הערות לספר כ"ב
ְמקֹומוֹ ְלַמְרֵאהּו ֶהְקטֹור ִנְתַקף ַחְלָחָלה ְולֹא עֹוד ּבִ    132-131

ַער    ַ א ֶאת ַרְגָליו ִמן ַהּשׁ ָיכֹול ָהָיה ַלֲעמֹד, ְוָנׂשָ  
כיוון שנתקף חלחלה ונשא את רגליו מן השער, חתם את גורלו.  

ִריס  ַער ְסָקאָיה ָאּפֹולֹו ּוּפָ ׁשַ ּיֹום ּבֹו ּבְ ִיְהֶיה ֶזה ּבַ    360-359
ה  ּבֹור ּוֶבן ַחִיל ַאּתָ ּגִ ְמָך ֲהַגם ׁשֶ כּו ֶאת ּדָ ּפְ ִיׁשְ  

הקטור מנבא לאכילס את מותו במהרה, וראו הערה 36 לספר ט"ז.  
ָהֶעֶצם... מח העצם נחשב למאכל מזין במיוחד המבטיח  ֵמַח  ֶאת  ִאם  י  ּכִ    501

את התפתחותו של הילד. 

� 

הערות לספר כ"ג
ַחל... נהר בחבל תסליה. גזירת ׂשער הבנים והשלכתו לחופי  ְרֶכיֹוס ַהּנַ ִלְסּפֶ    142
הנהר – מנהג יווני עתיק שאמור היה להבטיח את שלום הבן ששערו נגזר 
כנהוג,  בנו  את שער  לגזור  נדר  אכילס  אבי  פלאוס  לנהר.  עולה  כקורבן 
אולם אכילס היודע כי גורלו נגזר רואה עצמו חופשי מקיום נדר אביו. 

ַדִים... עירו של אגממנון, לא הרחק מקורינתוס.  ִסיְקיֹון ַרֲחַבת ַהּיָ ּבְ   298
ֵקָבה... סוסתו של אגממנון שהוא משאיל לאחיו.  ַאְיֶתה ַהּנְ   408

ֶלְך ִיים ָאָמִריְנֶקאּוס ַהּמֶ יֵדי ָהֶאּפֶ ר ּבִ ֲאׁשֶ ּכַ   631-630
ַרְסיֹון     ִקְרַית ּבֹוּפְ ר ּבְ ִנְקּבַ  

ַרְסיֹון, חבל ארץ באפאיה, צפון פלופונס. ּבֹוּפְ  
ֵאִלים. ממצביאי הגייסות של ארגוס. וראו  ֵני  ּבְ מּות  ּדְ לֹו  ֶבר  ַהּגֶ לֹוס,  ֵאיִרּיָ    677

ב'.  בספר  הספינות  מרשם 

� 

הערות
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הערות לספר כ"ד
באתנה  פריס  פגע  מכולן  ליפה  אפרודיטה  בבחירת  ַסְנֶדר...  ָאֶלּכְ ְעּתּוֵעי  ּתַ   23

ובהרה. 
ֶקֶבר ִאילֹוס... סמוך לחופי נהר סקמנדר. נזכר בספרים י' וי"א.    349

טֹוֶלמֹוס, הוא בנו של אכילס. ָער ְוַיְלּדֹו... ֶנאֹוּפְ ְיַפת ַהּשֵׂ   467
את  וימלא  חסותו  את  עליו  פורש  שהוא  לכך  עדות  ֵקן...  ַהּזָ ְיֵדי  ֶאת  ָנַטל    508

בקשתו.
ילֹוס... רכס הרים בחבל לידיה.  ִסיּפִ ַהְרֵחק ּבְ   614
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אפוס של  סירוסו  על   – טרויה  ופמלייתו  הסרט  � הומרוס 

הומריים תהילה    שירי 
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הומרוס ופמלייתו

אלקידמסטירטיוססאפפוהסיודוס

הרודוטוס 
מהליקרנסוס

פובליוס 
איטליקוס

נאזו אובידיוס  לונגויוןפ.  דה  ז'אק 

שילר פרידריך  פו  אודןא.א.  לונגליו.ה.  מייקל 
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איליאדה
ֲאבֹות ֶאת  ּוְמֵנה  ִמיד  ּתָ הֹוֶמר  ֶתר  ּכֶ ֶאת  ְקַרע 

ָלַעד! רְֹדָנה  ׂשְ ּתִ ׁשֶ ַאְלָמֶות  נֹות  ּבְ ְיִצירֹות 
ְדמּוָתּה,  ּבִ ָהֵאם  ֶאָחד  ַרק  ָיְלָדה  זֹאת  ְוִעם 

ַבע!1 ַהּטֶ הּוא  רֹד,  ִיׂשְ ֶנַצח  ּלָ ׁשֶ ָהֶאָחד 
Ilias

immer zerreißet den Kranz des homer und zählet die väter
Des vollendeten ewigen Werks!
hat es doch eine Mutter nur und die Züge der Mutter,
Deine unsterblichen Züge, Natur! 

שילר פרידריך 

מפרש  האיליאדה,  את  המלווה  לסוגיה  האמנות  מכלול  א',  לכרך  במבוא  כאמור 
בלבד  השירה  מסוגת  נדלה.  בלתי  הוא  בעקבותיה,  וצועד  מחקה  משכתב,  אותה, 
קטעים  שנים־עשר  של  המייצג  המדגם  כן,  כי  הנה  נכבדת.  ספרייה  להקים  ניתן 
פי  על  זאת  ההומרי,  בים  טיפה  אם  כי  איננו  לקורא,  בזאת  המוגש  קצרות  ויצירות 

זה.2 צנוע  פרק  המחייבת  סדום  מיטת  של  מידותיה 

� 

סאפפו
 ,)Σαπφώ( סאפפו  היא  הומרוס,  של  בצלו  הכותבים  של  זה  קצר  פרק  הפותחת 
הקצר  הזמן  השביעית.  המאה  של  השנייה  המחצית  ילידת  הגאות,  הגבירות  אלילת 
מלסבוס  המטרוניתא  של  פריחתה  בין   – העתיקה  העת  של  הזמנים  לוח  במושגי   –
האתית  היסוד  הנחת  את  פניה  על  להפוך  מנת  על  בו  היה  די  הומרוס,  ימי  לבין 

האיליאדה   מבית  האריסטיאה  בעקרונות  שנקבעה  כפי  והאסתטית 
סאפפו דוחה על הסף את תמונת היופי האולטימטיבי של האיליאדה מן האסכולה 
של  הקל  מצעדה  לטובת   – האויב  על  המסתערת  חיל  בני  שורת  של  זו   — ההומרית 
הגברת  של  המאהבות  מן  אחת  ָאַנקטֹוריה,  את  המחברת  בדעת  המעלה  היפה,  הלנה 
הקלגסים  חבורת  תמונת  על  עולה  הלנה  של  יופיה  שכליל  בלבד  זו  לא  אולם  עצמה. 

הערתו הסרקסטית של פרידריך שילר בוויכוח שהתפתח סביב טיעונו של  אוגוסט וולף בשלהי המאה הי"ח לפיו   .1
האיליאדה אינה פרי רוחו של משורר אחד כי אם קובץ שירות של משוררים רבים )להרחבה ראו הפרק במבואות, 

כרך א'(. מכאן הדימויים בשירו הקצר של שילר והקביעה שהומר)וס( ו־Natur חד הם.
ו.ה. אודן ראו אור בשבעה שערי שירה, הוצאת  לֹונגּויֹון, אדגר אלן פו,  ז'אק דה  התרגומים שלי. שירי סאפפו,   .2

תמוז, 2005 
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המסמלים מוות וטבח, אלא שהמניע של הלנה עצמה, קרי: בגידה בבעל לטובת בריחה 
מספרטה  הנפקנית  שמעשה  אפילו  סאפפו,  על  עדיף  תואר,  ויפה  צעיר  מאהב  אל 

מעטירה.  קריה  של  ולחורבנה  אלפים  של  למותם  שתביא  רבתי  מלחמה  יחולל 

היופי הוא בעיני המתבונן 

ַמְרֶאה ֵאין  ׁשֶ ָהאֹוְמִרים  ֵיׁש 
ים, ָרׁשִ ַהּפָ ֵמֵחיל  ֻמְפָלא 

ַרְגִלי ֵחיל  ׁשֶ אֹוְמִרים  ְוֵיׁש 
ְסִפינֹות י  ּצִ ׁשֶ ְוֵיׁש  ָעִדיף, 
ֶתר. ַהּיֶ ל  ִמּכָ ָנֶאה  ִמְפָרׂש 

ַהּיִֹפי ׁשֶ אֹוֶמֶרת  ֲאִני  ְוַרק 
ְתּבֹוֵנן. ַהּמִ ֵעיֵני  ּבְ הּוא 

ְלָבֵאר זֹאת  ה  ִיְקׁשֶ לֹא  ם  ּגַ
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

ְיָלֶדיָה, הֹוֶריָה,  ֶאת  ת  נֹוֶטׁשֶ
לֹום. ׁשָ ת  ְרּכַ ּבִ לֹא  ּבְ

---------------
ִזְכרֹוִני. ּבְ ֶהֶעְלָתה  ָאַנְקטֹוְרָיה  ֶאת 

ֶנֱעֶדֶרת ִהיא  ָאְמָנם 
----------------

ל, ַהּקַ ִמְצָעָדּה  ֶאת 
לּויֹות, ַהּגְ ֶניָה  ּפָ ְוֶאת 

ֵעיַני ּבְ ֵהם  טֹוִבים 
ִליְדָיה ל  ׁשֶ ים  ָרׁשִ ַהּפָ ֵמֵחיל 

ַרְגִלים יסֹות  ִמּגֵ אֹו 
ְריֹון. ׁשִ י  חֹוְבׁשֵ

� 
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טירָטיֹוס 
במלחמה  ספרטה  גיסות  ומצביא  משורר   ,)Τυρταῖος( טירטיוס  של  חייו  פרשת  על 
הטוענים  יש  חלוקות.  הדעות  השביעית(,  המאה  )שלהי  השנייה  הֶמֶסניאנית 
ספרטה  לבני  לסייע  ונשלח  אתונה  יליד  היה   – פיסח  תורה  מרביץ   – האיש  כי 
במלחמתם. טירטיוס עצמו אינו מזכיר עובדות אלה ומדבר על עצמו כאיש ספרטה. 
ממלא  הוא  כפייטן  אולם  הקרב,  בשדה  האיש  של  הישגיו  על  דבר  יודעים  איננו 
אחרת,  או  כך  עירו.  משוררי  שבין  הבכיר  כתר  את  ונושא  דורו,  בשירת  בולט  מקום 
של  מזו  בתכלית  הפוכה  תפיסה  המציג  סאפפו,  של  ימיה  בן  במשורר  הוא  המדובר 
הלוחם  החיל  בן  את  נס  על  מעלה  ספרטני  שמשורר  העובדה  הנודעת.  דורו  בת 
זאת,  עם  מאליה.  מובנת  מזה,  נפשו  על  הנס  הלב  ממוג  וסולד  מזה,  מוות,  עד 
בעוד  מלסבוס.  הגאה  הגבירה  עם  הארוטי  ליופי  אהבתו  את  הקלגס  מיודענו  חולק 
"...ֵאין  טירטיוס:  אצל  הלנה,  של  מיופיה  יותר  נעלה  דבר  לך  אין  זו  של  שבעיניה 

ָוֵמת." ַנְפׁשֹו  ֶאת  יַנִים  ּבֵ ְקַרב  ּבִ יב  ׁשִ ַהּמֵ  / ַחִיל  ן  ּבֶ ֵמֶעֶלם  ָיֶפה  ָבר  ּדָ

תהילתו של הנופל בקרב3
 "... ופילוכורוס סיפר שכאשר הביסו בני ספרטה בפיקודו של טירטיוס את הֶמניאנים,

 נהגו הגייסות לאחר פת ערבית לזמר את שיריו של טירטיוס,
והמיטיב לתת קולו בשיר זכה בפרס מידי המצביא."

נאוקרטיס. איש  אתנאיוס  מאת  המלומדים  משתה  מתוך: 
 )Aθήναιος Nαυκράτιος, Δειπνοσοφισταί(                                      

ְלֵעת ָבר  ַהּדָ הּוא  ְוֶנֱאָצל  ָנֶאה 
ָרב ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ נֹוֵפל  יץ  ָהַאּמִ ֶבר  ַהּגֶ
אּוָלם ְדּתֹו,  ֻהּלַ ִעיר  ַעל  ֵמֵגן  ְוהּוא 

ְסִליָדה ּוְמעֹוֵרר  ְרֶאה  ַהּמַ הּוא  ָמאּוס 
ְוָנס, ַרְגָליו  א  נֹוׂשֵ ֵלָבב  ַרְך  ֶבר  ּגֶ ֵעת 
ִקְרָיה, ּוִמחּוצֹות  ָגן  ּדָ דֹות  ִמּשְׂ ִנְמָלט 

ִויָלָדיו  ִאּמֹו  ב,  ַהּסָ ָאִביו  ְוִעם 
ָתִחים. ַהּפְ ַעל  ר  ְמַחּזֵ ץ,  ּוְמַקּבֵ נֹוֵדד 

ָפִרים, ּכְ ּבַ ְוַלַעג  ֶרת  ּקֶ ּבַ ּבּוז  יֹוֵדַע 
ֶלֶחם, ת  ּפַ ָהִאיׁש  ֶיְחַסר  ׁש,  ּלֵ ִיְתּפַ עִֹני  ּבְ
ָלַעד. יתֹו  ּבֵ ֵני  ּבְ ַעל  יַע  ַיְטּבִ ָקלֹון  ְואֹות 

ֶחְלקֹו, ְמַנת  ִיְהיּו  ְוֶקֶלס  ְרָענּות  ּפֻ
ָרב. ִמּקְ ֶהָעִריק  ַעל  ְיַרֵחם  לֹא  ִאיׁש  י  ּכִ

http://www.gottwein.de/Grie/lyr/lyr_tyrt_gr.php :למקור ראו   3
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ים ְמֻצּוִ נּו  ּלָ ּכֻ ֵחם  ְלִהּלָ ן  ּכֵ ַעל 
ֵאיָתן, ְלֵהָאֵבק  ּומֹוֶלֶדת  ִית  ּבַ ַעל 

ְלַהְקִריב ָלַדַעת  ְיָלֵדינּו  ּוְלַמַען 
מֹוָרא. ּוְבִלי  ֵלב  ֵחֶפץ  ּבְ ים  ַהַחּיִ ֶאת 

ִעיר ַהּצָ ָהֶעֶלם  ָמֵגן  ֶאל  ָמֵגן 
ַחד ַלּפַ ַנע  ִיּכָ לֹא  ּוְלעֹוָלם  ָיִניף 

ָצרּוף ְלָבבֹו  י  ּכִ ה,  ֶחְרּפָ ִלְמנּוַסת  אֹו 
ְואֹון. בּוָרה  ּגְ רֹב  ּבְ ה  ׁשָ ַהּקָ ת  חֹׁשֶ ּנְ ּבַ

ָרב, ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ה  ַאּתָ ִנְלָחם  ְלֵעת  ן  ּכֵ ַעל 
יָך. ַחּיֶ ּבְ לֹא  אּוָלם  ַהְרֵהר  ָמְתָך  ִנׁשְ ּבְ

ְרֶאה  ּתִ ָך  ְלִצּדְ ֵעת  נּוס  ּתָ ַאל  ָחִליָלה 
נֹוֵפל. ַרְגָליו,  לֹות  ּכֹוׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָזֵקן  לֹוֵחם 

ֵקן ַהּזָ ִמן  נֹוָרא  ָבר  ּדָ ְלָך  ֵאין  י  ּכִ
ַחִיל. ן  ּבֶ ָצִעיר  ְלַצד  ָלָאֶרץ  ִלְנּפֹל  ט  ַהּמָ

ָערֹו ּוׂשְ ְזָקנֹו  ָוִתיק,  ְקָרבֹות  ׁשּוַעל 
ָהָאֶרץ ּוַבֲעַפר  יָבה,  ׂשֵ ּבְ ינּו  ִהְלּבִ

ֶאת ָיָדיו  י  ּתֵ ׁשְ ּבִ אֹוֵחז  ׁש,  ּלֵ ִמְתּפַ ֶבר  ַהּגֶ
ְמַזְעֵזַע  ָאֵכן  ם.  ַהְמַדּמֵ ֶאְברֹו 

ִמים. ּיָ ּבַ א  ּבָ ִאיׁש  ל  ׁשֶ יו  ְמבּוׁשָ ֶאת  ִלְראֹות 

ְוַהּגּוף  ַהּתַֹאר  ְיֵפה  ִעיר  ַהּצָ ַאְך 
ָלַעִין. ֲאָוה  ּתַ ּפֹוֵרַח,  ֲעלּוָמיו  ּבַ

ֶבר. ּגֶ ל  ׁשֶ ּוְתׁשּוָקתֹו  ְיִהי  ַעְלָמה  ת  ֶחְמּדַ
ַחִיל ן  ּבֶ ֵמֶעֶלם  ָיֶפה  ָבר  ּדָ ֵאין  י  ּכִ

ָוֵמת. ַנְפׁשֹו  ֶאת  יַנִים  ּבֵ ְקַרב  ּבִ יב  ׁשִ ַהּמֵ

� 

ַאלקיָדַמס 

בין  )התחרות   Certamen Homeri et Hesiodi הלטינית:  הכותרת  תחת  הטקסט 
הומרוס להסיודוס( נמצא על פפירוס מן המאה השנייה לספירה, מימיו של אדריאנוס 
סופר   ,)Αλκιδάμας( לאלקידמס  המקור  את  לייחס  מקובל  בכתוב.  הנזכר  הקיסר 
היתר  בין  מעיד  כך  על  אפלטון.  של  בימיו  הרביעית,  במאה  הסופיסטים  ומבכירי 
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סגנון  המסגיר  בטקסט,  להומרוס  הסיודוס  בין  המתנהל  והתשובות  השאלות  נוסח 
מובהק. סופיסטי 

התחרות בין הומרוס להסיודוס4 
הומרוס  האלים,  דמות  בני  המשוררים  ששני  ולטעון  להתגאות  מבקשים  הכול 
והסיודוס, באו מקרבם. הסיודוס אמנם קבע כי מקום הולדתו בכפר עלוב לא הרחק 
הומרוס  של  הולדתו  מקום  על  אולם  בִאבו,  הויכוח  את  קטע  ובכך  הליקון,  מהר 
המשורר,  כי  טוענים  אנשיה  אשר  סמירנה,  וראשונה  בראש  רבות.  ערים  מתחרות 
מי ששמו המקורי היה ֶמֶלסיֶגֶנס, יצא לאוויר מרחמה של הנימפה קריֶתאיס, שילדה 
ְכיֹוס טוענים שהמשורר נמנה עם שוכני עירם,  אותו לנהר ֶמֶלס הזורם בעירם. אנשי 
בה  האולפנה  עמדה  בו  מקום  בעירם  מציגים  קולופון  אנשי  ההומרידים.  לשבט  נצר 

בתלמידיו. תורה  להרביץ  האיש  החל 
ומחלוקת. ויכוח  ניטשים  המשורר  הורי  של  לזהותם  באשר  גם 

]...[
אולם אנו נצדד בדברים ששמע אדריאנוס מפי הפיתיה. כאשר שאל האימפרטור 
היה,  מי  של  ובנו  הומרוס  של  הולדתו  עיר  היא  מה  מדלפי,  האורקל  את  הקדוש 
של  בתו  ואפיקסטה,  אביו  היה  טלמכוס  ארצו,  היא  איתקה  כי  הפיתיה  לו  השיבה 

אמו. נסטור, 
נטלו חלק במשחקים  וכי  בַכלקיס,  נפגשו  והסיודוס  לנו שהומרוס  המחבר מספר 
ותשובות,  במקצוע שאלות  התחרו  השניים  איבואה.  מלך  מותו של אמפידמס  לזכר 

הומרוס. את  ניצח  והסיודוס 
השיב: והומרוס  שאל,  הסיודוס 

מהו  לי,  אמור  אנא,  המרומים,  מן  בהשראה  הזוכה  מלס,  בן  הומרוס  הסיודוס: 
תמותה? לבן  ביותר  היאה  הדבר 

ויבוא  יקום  מרחם,  יצא  ואם  כלל,  להיוולד  שלא  ראוי  בארץ  לאדם  הומרוס: 
יתמהמה. ולא  הדס  בשערי 

לב  את  שישמח  הדבר  מהו  האלים,  דמות  בן  הומרוס  ושאל:  חזר  והסיודוס 
מכול? יותר  האנוש 

והומרוס השיב: כאשר צוהלת העיר ושמחה, וסועדים מסבים בביתם וכורים את 
יוצק  והעבד  לחם,  ופת  טוב, בשר  כל  הנודד, כאשר עמוסים השולחנות  לזמר  אוזנם 

אנוש. לב  יותר  שישמח  דבר  אין  בגביעים.  ומוזג  הכד  מן  מתוק  יין 
לזכותם  יוון  בני  החליטו  לאוזניהם  שנעמו  אלו  מלים  למשמע  כי  אומרים  יש 

Der Agon zwischen homer und hesiod, .seine entstehung :התרגום לעברית מבוסס על גרסתו של קונראד הס   4
 und kulturgeschichtliche Stellung. Konrad hess, P.G. Keller, Winterthur, 1960  
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ואולם  קורבן.  הבאת  בטקסי  אותם  מצטטים  הזה  היום  ועד  זהב",  "דברי  בתואר 
בהן  היו השורות  ואלו  אותו בשאלות קשות.  ותקף  הומרוס,  דברי  על  כעס  הסיודוס 

ודיבר: פתח 
בעתיד  שיהיו  כפי  או  שהם,  כפי  דברים  על  לי  תשירי  נא  אל  אך  מוזה,  "בואי, 

אחר." שיר  לי  שירי  עברו,  בימים  או 
הסיודוס,  של  המוצא  חסרת  שאלתו  על  הולם  מענה  לתת  שביקש  הומרוס,  אזי 

השיב:
בחיפוש  זאוס  של  קברו  על  במרכבות  יסתערו  לא  פרסה  רועשי  סוסים  "לעולם 

ניצחון." אחר 
כפולי  משפטים  אל  השואל  פנה  קולעת,  הומרוס  של  תשובתו  שהייתה  כיוון 

ראוי.  בתוכן  להשלימן  מהומרוס  ודרש  רבות  שורות  ציטט  הסיודוס  משמעות. 
סוסיהם..." וצווארי  שור  בשר  של  כרה  על  סעדו  "אזי  הסיודוס: 

במלחמות." לבם  גס  כי  זיעה  "נטפו  הומרוס: 
מכולם..." השיט  במלאכת  המהירים  "והפריגים,  הסיודוס: 

החוף." על  הים  שודדי  של  מזונם  את  לחטוף  "מיטיבים  הומרוס: 
הארורים..." הנפילים  בשבטי  ִחציו  קלוע  מנת  "על  הסיודוס: 

השכם." מן  הקמורה  קשתו  את  הרקלס  "נטל  הומרוס: 
ושל..."  און  רב  גיבור  אב  של  בנו  האיש,  "הוא  הסיודוס: 

הנשים." לידי  מדי  כבד  הקרב  כי  חלושה  "ֵאם  הומרוס: 
שכבו..." ואביך  הגבירה  אמך  למענך  "אך  הסיודוס: 

הזהב." גבירת  אפרודיטה  בעזרת  אותך  בראו  בו  "ביום  הומרוס: 
הלאה... וכן 

]...[

לו  אמר  שורה,  כל  של  המשכה  את  וציטט  כיאות  השיב  שהומרוס  לאחר  עתה, 
הסיודוס:

עם  איליון  אל  שיצאו  האכאים  מניין  היה  מה  שאשאל:  השאלה  על  עתה  "ענה 
ַאטֶרְוס?" של  בניו 

מתמטי: חישוב  הדורש  מענה  הומרוס  השיבֹו 
חמישים  טיפה  ובכל  רוק,  טיפות  חמישים  אב  בית  ובכל  אב,  בתי  חמישים  "היו 

שלוש." כפול  אכאים  מאות  שלוש  צומת  ובכל  גופות, 
טיפות  מספר  אז  כי  אב,  בתי  חמישים  היו  אם  שכן  המספר,  הוא  מדהים  אכן 
ועשרים  מאה  הגופות  ומספר  מאות,  וחמש  אלפיים  להיות  היה  צריך  הרוק 

אלף...
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שעינו  הסיודוס,  בתחרות,  העליונה  על  הייתה  הומרוס  של  שידו  כיוון  עתה 
ושאל: חזר  במתחרהו,  צרה  הייתה 

לך  המעניקות  הן  הרם  זאוס  של  בנותיו  המוזות  אכן  אם  מלס,  של  בנו  "הומרוס 
ביותר  והגרועות  המעולות  אמות־המידה  הן  מה  לי  אמור  טוען,  שאתה  כפי  תהילה, 

לדעת." ברצוני  יש  כי  לי,  הגד  תמותה.  לבן 
כל  על  שאלתך.  על  אענה  לב  בחפץ  דיוס,  של  בנו  "הסיודוס  הומרוס:  לו  השיב 
ומר  הרע  ואת  הטוב,  לאיש  השלמּות  כליל  כערכו.  אמות־המידה  את  ליטול  אדם 

נפשך." כאוות  ושאל  הוסף  ועתה  לנבל. 
בערים?" לשכון  האדם  ייטיב  תנאים  ובאילו  "כיצד  הסיודוס: 

ליפול  סופו  העבריין  אך  האלים.  את  ויכבד  פסול  מרווח  שיימנע  "בכך  הומרוס: 
הצדק." בידי 

האלים?" אל  בתפילתו  לבקש  האדם  שעל  הדבר  "מהו  הסיודוס: 
עצמו." עם  שלם  להיות  ועד  "לעולם  הומרוס: 

מכול?" הטוב  הוא  מה  בקצרה  לי  לומר  "התוכל  הסיודוס: 
דעתי." זו  בריא.  בגוף  בריאה  "נפש  הומרוס: 

בגבורה?" ולזכות  צדק  לנחול  ניתן  "כיצד  הסיודוס: 
הפרט." של  סבלו  חשבון  על  אפילו  הכלל  טובת  "בקידום  הומרוס: 

ידוע. לא  ָסל  ּפַ  הסיודוס. 
לספירה. השלישית  המאה  איטליה 

ידוע.  לא  ָסל  ּפַ  הומרוס. 
לספירה. השנייה  המאה  מן  רומאי  העתק 
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האדם?" של  לחוכמתו  עדות  היא  "מה  הסיודוס: 
נקרית  זו  כאשר  כושר  בשעת  ובוחר  ההווה  את  נכונה  לקרוא  "היודע  הומרוס: 

דרכו." על 
האדם?" בעיני  האושר  משמעות  היא  "מה  הסיודוס: 

עונג." ברוב  וקיום  סבל  ללא  חיים  מקץ  "מוות  הומרוס: 
אך  הניצחון.  כתר  את  להומרוס  להעניק  ההלנים  כל  קראו  זו  תחרות  לאחר 
איש  החרוזים,  מיטב  את  אחד  כל  ולדקלם  עתה  לקום  מהם  דרש  המלך  פנאידס 

שלו.  משירתו 

ודיבר: פתח  הסיודוס 

ַמִים ָ ַהּשׁ רֹום  ּבְ זֹוְרחֹות  ַאְטָלס  נֹות  ּבְ ֵלָיאדֹות  ַהּפְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ַאֲחֵריֶהם,  ֶהָחִריׁש  ְועֹוַנת  ִציר  ַהּקָ ְיֵמי  ּוָבִאים 

ִלְזרַֹח. ֵהן  בֹות  ׁשָ ִמְסּתֹור  ל  ׁשֶ ִעים  ַאְרּבָ ֵלילֹות  ץ  ִמּקֵ
ל,  ּגָ ַהּמַ ָחז  ּוֻמׁשְ חֹוֵזר  ָנה  ָ ַהּשׁ ֵצאת  ּבְ ַוֲאַזי 

ָים, ַפת  ִלׂשְ ָקרֹוב  אֹו  יׁשֹור  ּמִ ּבַ ֹוְכִנים  ַהּשׁ ין  ּדִ ֶזה  י  ּכִ
ַאְדָמתֹו, ָנה  ּוְדׁשֵ ה  ּפֹוִרּיָ ֵעֶמק,  ּבָ ֹוְכִנים  ַהּשׁ ּוִמְנַהג 

ּוְבִגיל  ָמׂשֹוׂש  ּבְ ְנכֹוִנים  ּוְמצּוָלה,  ְחׁשֹול  ִמּנַ ַהְרֵחק 
ָהָאִסיף...5 עֹוַנת  ּבְ בּוָאָתם  ּתְ ְוִלְקצֹר  דֹוֵתיֶהם  ׂשְ ַלְחרֹׁש 

לאמור: והגיד  הומרוס  קם  אזי 

אּות. ּיָ ּכַ דּוֵדיֶהם  ּגְ ָעְרכּו  ָהָאָיאִסים  ֵני  ׁשְ ְסִביב  ְוֵאּלּו 
ּדִֹפי, ֶהם  ּבָ מֹוֵצא  ָהָיה  לֹא  תֹוָכם  ּבְ א  ּבָ לּו  ָאֶרס  ם  ּגַ

בּו ִנּצְ י  ּכִ ַהּלֹוֵחם,  עֹז  ֶאת  ה  ַהְמַלּבָ ָאֶתָנה  ְולֹא 
רֹוָיאִנים. ַהּטְ ּוְבֵני  ָהָרם  ֶהְקטֹור  מּול  בּוָרה  ַהּגְ ִכיֵרי  ּבְ

ָמֵגן, ּבְ ָמֵגן  ְרָיה,  ׁשִ ּבְ ְרָיה  ׁשִ ר,  ִנְקׁשַ רַֹמח  ּבְ רַֹמח 
ינּו ִהְרּכִ רֹאׁש  ּוְלֵעת  ֶגֶבר.  ּבְ ְוֶגֶבר  ה  ַקְסּדָ ּבְ ה  ַקְסּדָ
ַהּקֹוַבע, ַעל  ּטֹוָטפֹות  ּבַ ׁשֶ ַהּסּוִסים  ַער  ׂשְ ִהְתָעֵרב 

ֶנת. ּנֶ ְמׁשֻ חֹוָמה  ּכְ בּו  ִנּצְ ָיסֹות  ַהּגְ ִדים  ְמֻלּכָ ְך  ּכָ

ביופיין על כל מה שידעו,  כי עלו השורות שקרא  גם עתה הריעו ההלנים להומרוס, 
כי  והכריז  להסיודוס,  הזר  את  מסר  המלך  אך  המנצח.  זר  את  לו  להעניק  ודרשו 
מלחמה  שמתאר  למי  ולא  ועמל  לשלום  שקורא  למי  הפרס  את  להעניק  הראוי  מן 
אותה  נחושת,  קלחת  המלך  מידי  וקיבל  בפרס  הסיודוס  זכה  כך  הנה  טבח.  ומעשי 

וכתב:  והוסיף  למוזות  הקדיש 

הסיודוס נוטל את הפרטים מ"חיי הומרוס" המיוחס לפסאודו־הרודוטוס, וראו "חיי הומרוס" בפרק זה.   5
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בתחרות  הומרוס  על  שגבר  לאחר  ההליקון  למוזות  זו  קלחת  מקדיש  "הסיודוס 
בכלקיס."  שנערכה  שירה 

]...[
את  מדקלם  למקום  ממקום  לנדוד  יצא  בתחרות,  שהובס  לאחר  הומרוס,  ואולם 
הפותחת  שורותיה,  אלפי  שבעת  על  "תבאיס"  יצירתו  את  וראשונה  ובראש  שיריו, 
"האפיגוני"  את  ואחריה  המלכים..."  כאשר  הצרובה  ארגוס  על  ֵאָלה  "שיִרי  במילים: 
על  מוזות  לי  שירו  "ועתה  במילים:  הפותחת  היא,  אף  שורותיה  אלפי  שבעת  על 
של  רוחו  פרי  הן  אלה  שירות  שאף  הטוענים  יש  כי  יען  הימים..."  בערוב  אדם 

הומרוס. 
]...[

שסיים  לאחר  זאת  שורות,  אלף  בשנים־עשר  האודיסאה  את  הומרוס  חיבר  ואזי 
יצא  נאמר,  כך  מֶדלפי,  הקסמטר.  חרוזי  אלף  בחמישה־עשר  האיליאדה  חיבור  את 
הומרוס אל אתונה, ושם התקבל בחצרו של מדון המלך. יום אחד, בעודו יושב באולם 

הבאות: השורות  את  הומרוס  חיבר  הצונן,  האוויר  את  מחממת  ואש  המועצה 

ִעיר, ל  ׁשֶ ְצִריֶחיָה  ּכִ ְלרֹאׁשֹו  ר  ַהּזֵ ֵהם  ָהָאָדם  ַיְלֵדי 
ָהָרָחב, יׁשֹור  ּמִ ּבַ ָהָאחּו  ֲעֶטֶרת  ֵהם  ַהּסּוִסים 

ּטֹוב ּוַמה  ם,  ַהּיָ ַעל  ַמְלכּות  ֶתר  ּכֶ ִהיא  ִפיָנה  ְוַהּסְ
מֹוָעָצה. אּוַלם  ּבְ ִבים  ַהּיֹוׁשְ מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ִלְראֹות 
ָאח ּבָ ּבֹוֶעֶרת  ֵאׁש  ּובֹו  ִית  ַהּבַ ַמְרֵאה  הּוא  ָעִדיף 

ָלָאֶרץ...  ֶלג  ׁשֶ ִתיֵתי  ּפְ ִליְך  ַמׁשְ ֶזאּוס  ֵעת  חֶֹרף,  ּבַ

מאתונה הלך האיש אל קורינתוס, ושם דקלם קטעים משיריו והתקבל במאור פנים 
ארגוס.  לבני  המחמיאים  מהאיליאדה  קטעים  וקרא  ארגוס  אל  בא  אזי  ארץ.  ודרך 
לו  העניקו  ואלו  הארגיבים,  נכבדי  נפש  את  שובבו  המשוררים  גדול  מפי  תשבחות 
מדי  יום,  מדי  לכבודו  קורבן  יעלו  כי  והכריזו  ארד,  פסל  לו  הקימו  וגם  רבה  מתת 

כיוס. אל  תישלח  רבה  מתת  שנים  לחמש  אחת  וכי  שנה,  ומדי  חודש 
פסלו:  על  שנחקקו  הדברים  היו  ואלו 

הגאה  להלאס  תהילה  העניק  הענוג  בקולו  אשר  האלוהי  הומרוס  של  פסלו  "זהו 
כולה, ולבני הארגיבים בפרט. יען כי היו אלה בני ארגוס שהחריבו את חומותיה של 
המחלפות.  יפת  הלנה  של  סבלותיה  על  נקם  לקחו  וגם  עצמם,  האלים  בנווה  טרויה 
של  כבודם  את  לו  להעניק  מנת  על  זו  דגולה  קרת  אנשי  פסלו  את  הקימו  כן  על 

האלמוות."  בני 
ימי שהותו בארגוס יצא הפייטן אל דלוס, ושם, עומד מול אנשי המועצה  לאחר 
"לעד  במילים:  הפותח  לאפולו,  ההימנון  את  דקלם  נישא,  קרנות  מזבח  על  הגדולה, 
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את  לו  העניקו  הנלהבים  האיונים  ממרחק...".  היורה  אפולו  את  אשכח  ולא  אזכור 
ארטמיס.  של  במקדשה  ונתנו  לוח  על  השיר  את  וחרטו  ומושבותיה,  עירם  אזרחות 

בימים. בא  איש  עתה  והוא  זמן־מה  בה  וישב  איוס,  אל  הפליג  המשורר 
נוער  בני  קבוצת  ראה  וכאשר  הים,  לחוף  הזקן  ישב   – מספרים  כך   – אחד  יום 

שאל: בים,  מדיג  השבים 
מה?" דבר  דגתם  האומנם  הים,  במצולות  טרף  אחר  המבקשים  "רבותי, 

לו: השיבו  כך  על 
שלא  מה  כל  את  עמנו  ולקחנו  מאחור,  השארנו  ללכוד  בידינו  שעלה  מה  "כל 

לדוג." הצלחנו 
הנערים  המילים.  פירוש  את  לדעת  ביקש  דבריהם,  את  הבין  שלא  הומרוס, 
שלגופם  הכינים  את  לכדו  זאת  לעומת  אך  דבר,  לדוג  בידם  עלה  שלא  לו  הסבירו 
שבו  עמן  בבגדיהם,  ונשארו  ללכוד  הצליחו  שלא  אלו  ואת  מאחור,  השאירו  ואותן 
כיוון  קרב.  וִקצו  נגזר  גורלו  כי  והבין  האלים,  בנבואת  הומרוס  נזכר  עתה  החוף.  אל 
על  החליק  חזרה  בדרכו  המקום.  מן  ללכת  וקם  קברו,  על  כתובת  לחבר  מיהר  שכך 
באיוס,  נקבר  נשמתו. הומרוס  ימים פרחה  ומקץ שלושה  צדו,  נפל על  אדמת חומר, 

קברו: על  הכתוב  והנה 
החיל  בן  את  המהלל  האלוהי  הומרוס  של  הקדוש  ראשו  את  העפר  מַכסה  "כאן 

הגיבור." 

� 

הרודוטוס מהליקרנסוס
מבין הביוגרפיות של הומרוס שנכתבו בעת העתיקה, זו של הרודוטוס מהליקרנסוס, 
תמונה  "להגיש  ההבטחה  בשל  בפתיחתה,  דופן  יוצאת  בזאת,  מוגש  רובה  אשר 

בתכלית". ונאמנה  שלמה 
טענה  בזיוף,  מדובר  כי  ההנחה  החוקרים  מרבית  על  היום  מקובלת  זאת,  עם 
מצוי  שהוא  הגם  עצמו  בזכות  מרתק  נושא   – הכתוב  של  מפורט  בניתוח  המעוגנת 

זו. צנועה  למסגרת  מחוץ 
זאת  "פסאודו־הרודוטוס",  המפוקפק  התואר  העלום  לכותב  הוצמד  שכך,  כיוון 
על מנת שלא לפגוע ביושרתו של ההיסטוריון הגדול מן המאה החמישית. בין היתר 
168 שנים לפני מלחמת טרויה, קרי: אי שם בשלהי  נולד  עולה מן הכתוב שהומרוס 
"לא  חי  שהומרוס  הכותב  האמיתי,  הרודוטוס  פי  שעל  בעוד  לפנה"ס,  הי"ב  המאה 
וכתב באמצע המאה התשיעית  חי  כי הפייטן  זמננו", עולה  יותר מ־400 שנים קודם 

לפנה"ס.
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חיי הומרוס
 )Buckley( באקלי  תיאודור  שכתב  המבוא  של  מאנגלית  תרגום  הוא  שלהלן  הטקסט 
לתרגומו של אלכסנדר פופ לאיליאדה, נוסח שראה אור בשנת 1891. במבוא מתעמת 
הומרוס,  בשם  פייטן  של  קיומו  עצם  את  בספק  המטילים  זמנו  חוקרי  עם  המחבר 
טיעוניו  לאישוש  בשמו.  הקשורות  האפיות  השירות  בחיבור  חלקו  את  וחומר  קל 
בזיוף  היא אם המדובר  ואחת  הרודוטוס,  הביוגרפיה שכתב  מביא באקלי את תקציר 
או שמא הכוונה לחיבור אותנטי מידי אבי ההיסטוריונים ההלני. את הביוגרפיה של 
הומרוס מקדים מחּברּה, כאמור, במילים: "הרודטוס מהליקרנסוס הוא זה שכתב את 
וביקש להגיש  חייו,  ואת פרשת  חינוכו  לחייו, את  הומרוס, את הרקע  תולדותיו של 

בתכלית."6 ונאמנה  שלמה  תמונה 

...קומה, העיר באיאוליה, נודעה בתחילת ימיה כיעד הגירה שפיתה רבים ברחבי 
מרוד,  עני  היה  האיש  איתגנס.  של  בנו  מנפולוס,  אחד  היה  אליה  המהגרים  בין  יוון. 
לאחר  קריֶתאיס.  השם  ניתן  לה  בת,  ולהוליד  אישה  לשאת  בידו  עלה  זאת  ולמרות 
שהתיתמה מהוריה זכתה לחסותו של אחד קליאנקס איש ארגוס. לקלות דעתה של 
צעירה  של  ביכורים  פרי  היה  הומרוס  המשורר.  של  לידתו  את  חייבים  אנו  זו  עלמה 
לגדות  העולם  לאוויר  יצא  כי  יען  מלסיגנס,  השם  לו  ניתן  ובלידתו  זו,  עול  פורקת 
דנן,  קליאנקס  קריתאיס,  של  משכנה"  את  "העתיק  לשם  בבויוטיה,  אשר  מלס  נהר 

רכיל.  מהולכי  ולהרחיקה  כבודה  על  לשמור  מנת  על 
ומוזיקה.  לספרות  מורה  פמיוס,  ושמו  גבר משכיל  בסמירנה  באותה עת התגורר 
ביתו. האם  הייתה למנהלת משק  וזו  רווק, שכר את שירותיה של קריתאיס,  האיש, 
קיבל  שהאיש  הפשתן  את  לטוות  היטיבה  וגם  נאמנה,  מלאכתה  עשתה  הצעירה 
היו  צנועות  וכה  העלמה  ביצועי  היו  מעולים  כה  ומחנך.  כמורה  לעמלו  בתמורה 
את  לאמץ  נכונות  הביע  ידה,  את  ביקש  הוא  בלבו לשאתה.  גמר  הליכותיה, שהאיש 
נאמנה  ביד  לטיפוח  יזכה  שאם  תקווה  ועורר  נבון  נער  של  רושם  שעשה  מי  בנה, 
הוסיף  נאמנה  ביד  טיפוח  שצוין,  כפי  נישאו.  השניים  אשכולות.  איש  להיות  יגדל 
בקרב  וראשון  לראש  מליסגנס  היה  ובמהרה  לנער,  העניק  שהטבע  הכישרונות  על 
אשר  הלימוד  מקצוע  ויהיה  כולם,  על  בחריפותו  העפיל  הצעיר  ללימודים.  מרעיו 

המאמץ. רבו  על  עלה  והתלמיד  היום  רחק  לא  יהיה. 
בעקבות  במהרה  הלכה  אמו  הניכר.  רכושו  את  לבנו  והוריש  לעולמו  הלך  פמיוס 
ושמו  זמן  עבר  לא  המאמץ.  אביו  אולפנת  את  רבה  בהצלחה  ניהל  ומלסיגנס  בעלה, 
בזו  גם  אלא  סמירנה  אנשי  של  בהערכתם  רק  לא  זכה  הצעיר  והאיש  למרחוק,  יצא 

הגדולה.  העיר  אל  אותם  זימן  בדגן  שמסחרם  זרים  של 

מובאות מן המקור היווני מוכנסות או מוגשות במירכאות.   6
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דעת  ברוחב  שניחן  לאוקדיה,  איש  מנטס,  אחד  היה  סמירנה  אל  הבאים  בין 
עדיף  כי  מלסיגנס  את  שכנע  מנטס  ההם.  בימים  נדירות  תכונות   – שכל  וחריפות 
נכון  שהאיש  בלבד  זו  לא  במסעותיו.  אליו  ולהתלוות  האולפנה  שערי  את  לנעול  לו 
היה לשלם לו את שכר מחייתו, הוא אף הסכים להוסיף לו על שכרו על מנת "שכל 
והארצות  הערים  את  עיניו  במו  יראה  כי  הדבר  יאה  עודנו,  צעיר  שמליסנגס  זמן 
לב,  בחפץ  להצעה  הסכים  הצעיר  העת."  בבוא  הספרותי  עיסוקו  נושאי  יהיו  אשר 
וללמוד את  ביקר,  בהן  כל המייחד את הארצות  "לבחון מקרוב את  ויצא עם פטרונו 

חקר". ואותם  פגש  בהם  שוכניהן,  מפי  מוצאותיהן 
של  מצבו  הידרדר  כאן  איתקה.  עד  והגיעו  ואיבריה  מטירניה  הפליגו  השניים 
להפליג  שעמד  ומנטס,  עיניו,  במאור  מפגיעה  לכן  קודם  כבר  שסבל  מלסיגנס, 
בנו  מנטור,  בשם  ידיד  אצל  נאמן  לטיפול  הצעיר  את  עסקיו, השאיר  לרגל  לאוקדיה 

אלקינור.  של 
בימים בהם ישב בביתו של מנטור דנן למד מלסיגנס על סיפוריו של אודיסאוס, 
שיהיו בבוא העת הגרעין ליצירתו אודיסאה. תושבי איתקה טוענים שהיה זה בעירם 
העיוורון  פורענות  קולופון  אנשי  לטענת  אולם  עיניו,  מאור  את  איבד  שמלסיגנס 
ניחתה על ראשו של המשורר דווקא בעירם. כך או אחרת, האיש, העיוור עתה, שב 

שירה. ללימוד  זמנו  את  והקדיש  סמירנה  אל 
לאחר  אמו.  הולדת  עיר  קומה,  אל  במהרה  מלסיגנס  את  שיגר  המרוד  העוני 
אחת  החדשה",  "החומה  היא  טייכוס,  ניאון  אל  הגיע  הרמיה,  מישורי  את  שחצה 
של  וסבלותיו  מזה  הפיוטי  כישרונו  אותו  הפגישו  כאן  העיר.  קומה  של  ממושבותיה 
העיוור מזה, עם אחד טיכיאס, בעל מלאכה שהתמחה בייצור כלי נשק. "ועד זמני", 
את  וקרא  המשורר  ישב  בו  המקום  על  להצביע  העיר  אנשי  "נהגו  הרודוטוס,  מעיר 
מן  לצמוח  החל  לדבריהם,  אשר,  צפצפה,  עץ  בו  וגדל  רב  לכבוד  זכה  המקום  שיריו. 

במקום." ישב  מלסיגנס  בו  היום 
והוא בחר לצאת אל לריסה, בה חיבר, לדברי אנשי קומה,  העוני רדף את האיש 
מחבר  כי  טוענים  שיש  הגם  פריגיה,  מלך  גורדיוס,  של  מצבתו  על  הכתובת  את 

לינדוס. איש  קלאובולוס  היה  הכתובת 
עם שובו לקומה נהג האיש לקיים שיחות בקרב חבורת זקני העיר, וכבש את לב 
והכריז  קם  הפיוטית,  ליצירתו  החמה  הפנים  מקבלת  מעּודד  שירתו.  בקסם  מאזיניו 
ביצירתו.  הנצח  תהילת  את  לקומה  יעניק  העיר  מטעם  חומרי  סיוע  לו  ישיגו  אם  כי 
וזימנו אותו  מאזיניו הביעו את נכונותם לתמוך בו ולמלא את צרכיו על פי דרישתו, 

העיר. מועצת  בפני  דברים  לשאת 
המקום,  מן  ופרש  המועצה  חברי  בפני  דבריו  את  נשא  האיש  היה.  כך  ואכן 
אחד  אולם  יפה,  בעין  ההצעה  את  ראו  המועצה  חברי  רוב  בהצעתו.  לדון  להם  מניח 
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במהרה  אזי  כי  הומרוס,  קרי:  העיוור,  את  להאכיל  יוחלט  "שאם  וטען  קם  מהם 
הוצמד  ואילך  מכאן  תועלת".  חסרי  חינם  אוכלי  המוני  בנטל  לשאת  עליהם  יהיה 
מקרה  עוד  זה  והיה  נדחתה,  ההצעה  הדיון  ככלות  "הומרוס".  התואר  למלסיגנס 
המאוכזב  המשורר  יותר.  פרוזאיים  צרכים  מפני  נדחתה  בספרות  תמיכה  בו  אופייני 
משורר  בקומה  יקום  לא  ועד  לעולם  כי  בקביעה  העיר  אנשי  על  זעמו  את  פרק 

ותהילה. כבוד  לעיר  שיעניק 
לו אכזבה ספרותית. אחד תסטורידס,  נדד לפוקיאה, אך גם כאן ציפתה  הומרוס 
פרוטות  לו  ושילם  בביתו,  הומרוס  על  שמר  מחונן,  משורר  של  במוניטין  שזכה  מי 
מכלול  שאסף  לאחר  העיוור.  הפייטן  של  יצירותיו  על  יתנוסס  שלו  ששמו  בתנאי 

אדונו.  אל  המשורר  את  המדריך  הרועה,  וגלאוקוס   הומרוס 
.1895  ,)Bouguereau( בוגרו  אודולף  ויליאם 
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שאת  האיש  את  מביתו  תסטורידס  סילק  רווח,  ולעשיית  לפרסום  הראוי  שירה 
אל  הומרוס  שאמר  הדברים  היו  אלו  הבית,  מן  שבצאתו  מספרים  ינק.  כישרונו 
בני  של  מידיעתם  הנסתרים  הדברים  מכל  תסטורידס,  "הו,  הבצע:  רודף  מארחו 

אדם." של  לבו  מסגור  יותר  גדול  מסתורין  לך  אין  תמותה, 
הומרוס המשיך בדרכו הזרועה מכשולים וייסורים לא מעט, אולם השינוי לטובה 
בין  הרב  לדמיון  לב  שמו  כיוס  סוחרי  מבין  אחדים  כאשר  זה  היה  לבוא.  איחר  לא 
מקריאת  יפה  שהתפרנס  מי  תסטורידס,  של  לאלו  הומרוס  מפי  ששמעו  החרוזים 
מיד  לצאת  בלבו  גמר  אוזניו,  אל  הגיעה  השמועה  אשר  הומרוס,  השירה.  אותה 
בידו  עלה  ולא  הגורל  רצה  אמנם  הנוכל.  של  פרצופו  את  לחשוף  מנת  על  כיוס  אל 
לפניו  נקרתה  זאת  תחת  אך  האי,  אל  ומפליגה  מפרשיה  הפורשת  ספינה  למצוא 
הומרוס  כיוס.  מול  השוכנת  באיוניה  עיר  ֶאריתָרֶאה,  אל  דרכה  את  שעשתה  ספינה 
בבואו  כי  בלבו  תפילה  נשא  והאיש  במפרשים,  נשבה  רוח  סיפונה,  על  לעלות  מיהר 
את  בגסות  שהפר  מי  תסטורידס,  של  פרצופו  את  לחשוף  בידו  יעלה  המקום  אל 

זאוס. של  זעמו  את  ראשו  על  להוריד  עתיד  כן  ועל  האורחים  הכנסת  כללי 
זמן־ לאחר  בידו,  וסייע  בפוקיאה  שהכירו  גבר  באריתראה  הומרוס  פגש  למזלו, 
הרפתקה  האיש  של  דרכו  על  נקרתה  כאן  פיתיס.  בשם  קטן  כפר  אל  להגיע  מה, 

צפויה:  בלתי 

לאחר שנטש את פיתיס צעד הומרוס בדרכו הארוכה, ואת תשומת לבו לכדו 
כלבי  גם  פתחו  העיזים  פעיית  למשמע  הסמוך.  באחו  שרעו  ִעזים  קריאות 
הרועה  של  שמו  זה   – גלאוקוס  זה  היה  העיוור.  האיש  על  בנביחות  הרועה 
הנודד  של  מדרכו  הכלבים  את  וסילק  המקום  אל  מיהר  הרעש  שלמשמע   –
בכוחות  הגיע  עיוור  איש  זה  כיצד  משתאה  והתבונן,  עמד  גלאוקוס  העיוור. 
הרועה  פנה  שכך,  כיוון  בואו.  מסמל  מה  ותהה  המבודד,  המקום  אל  עצמו 
ואל  הנטוש  המקום  אל  להגיע  בידו  עלה  זה  כיצד  לדעת  וביקש  העיוור  אל 

לדבר־מה. זקוק  הוא  אם  ושאל  והוסיף  אדם,  רגל  דרכה  לא  בהם  מקומות 

של  לבו  חלקו.  מנת  שהיה  הסבל  פרשת  ואת  מוצאותיו  את  לרועה  סיפר  הומרוס 
שערך,  המצע  על  לנוח  בידו  סייע  ידו,  את  נטל  הוא  האומלל,  על  נכמר  גלאוקוס 
אזי  לנבוח.  חדלו  לא  כדרכם,  הכלבים,  אולם  מרק.  קערת  לו  והגיש  מדורה  הדליק 
בקולי. תחילה  ידידי, שמע  גלאוקוס  "אנא,  ואמר:  גלאוקוס הרועה  הומרוס אל  פנה 
יעזו  פרא  חיית  ולא  לא שודד  עדיף שכן  כך  האוהל.  בדלת  ארוחתם  את  לכלבים  תן 

הסף." את  לעבור 

את  שכילו  כיוון  כעצתו.  נהג  קרוא,  הבלתי  האורח  מן  שהתפעל  גלאוקוס, 
על  ודיבר  נדודיו  על  סיפר  הומרוס  בשיח.  השניים  הפליגו  הערבית,  פת 
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הערים בהן ביקר. אחר פנו לישון, ולמחרת בבוקר גמר גלאוקוס בלבו ללכת 
להשגחה  השאיר  הִעזים  את  הומרוס.  עם  לפגישה  אותו  ולזמן  אדונו  אל 
בוליסוס,  אל  בבואו  במהרה.  לשוב  להומרוס  והבטיח  הרועים,  אחד  אצל 
ועל  בהומרוס  המעשה  את  לו  וסיפר  באדונו  פגש  האחוזה,  אל  הקרוב  מקום 
ונזף  דעת  בהיסח  לדבריו  הקשיב  האדון  העיוור.  האיש  של  מסעותיו  אודות 
ישע.  וחסר  עיוור  נודד  אליו  שאסף  מי  של  האווילי  מעשהו  על  בגלאוקוס 

הזר. את  לראות  הסכים  זאת  עם 

אליו  להתלוות  ממנו  וביקש  האדון  עם  פגישתו  על  להומרוס  סיפר  גלאוקוס 
העלתה  האדון  עם  השיחה  פנים.  המזל  לו  יאיר  הפעם  כי  לו  מבטיח  בעודו 
במהרה שמדובר באיש משכיל ורחב דעת, ובסופו של דבר שידל האכאי את 

ילדיו. את  ולהשכיל  בביתו  להישאר  הומרוס 

רבתי  להצלחה  הומרוס  זכה  האי  מן  המתחזה  תסטורידס  שבגירוש  לסיפוק  בנוסף 
השירה.  יסודות  את  לימד  בה  בכיוס,  אולפנה  יסד  במהרה  כמורה. 

פתוח  סיבלה  מקדש  ניצב  ממנה,  וצפונה  העיר  מן  במרחק־מה  הים,  חוף  על 
של  פסלה  ניצב  ובמרכזו  סגלגלה  צורתו  רם.  מצוק  פסגת  על  בנוי  לבאים, 
צדיו  משני  מגולף  וארי  כס,  על  מסבה  כמנהגה  סיבלה  ויד.  ראש  ללא  האלה 
ומאחוריו. השטח כולו מוקף בחומה נמוכה, חמש רגליים גובהה. האתר כולו 

קדם. מימי  זכר  לוודאי  וקרוב  עידון  נעדר  גס,  ההר,  בסלע  מסותת 

אישה  נשא  הוא  נכבד.  כסף  סכום  אסף  והומרוס  רבתי,  להצלחה  זכתה  האולפנה 
כיוס. מאנשי  לאחד  נישאה  והאחרת  לעולמה,  הלכה  מהן  אחת  בנות.  שתי  והוליד 

עם  מכתביו  הדמויות  את  לצרף  הומרוס  של  נטייתו  את  מסגירה  הבאה  סקה  הּפִ
שלו: חייו  קורות 

בחיבוריו הפיוטיים הומרוס מדגיש את הכרת התודה שהוא חב למנטור איש 
אודיסאוס  רעהו של  גיבורי האודיסיאה, במעמד  בין  וכולל את שמו  איתקה, 
בעיוורון.  הוכה  בהם  בימים  בו  לטפל  מנטור  של  נכונותו  בזכות  זאת  עצמו. 

והדרכה. לתמיכה  זכה  מידו  אשר  לפמיוס  תודה  אסיר  הוא  כן  כמו 

תהילתו.  עתה  רבה  בה  ביוון  לבקר  לו  מציעים  ורבים  לפניו,  הולך  שמו  וכה  כה  בין 
גאוות  את  לַרצות  מבקש  ובכך  אתונה,  של  תהילתה  את  שיריו  על  מוסיף  הומרוס 
אחד מאנשי  עם  נפגש  כאן  לסאמוס,  מפליג  הוא  בכתביו.  הזכיר  טרם  העיר שאותה 
אצולת  בבתי  ומבקר  כבוד,  ברוב  ידו  על  מתקבל  בכיוס,  משהותו  עוד  שהכיר  העיר 

ועשיריה.  העיר 
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ומוציא  נופל הוא למשכב  ומגיע לאיוס האי, שם  באביב מפליג הומרוס לאתונה 
בידו  עלה  שלא  לאחר  זעם  בהתקף  מת  הומרוס  כי  אומרת  השמועה  נשמתו.  את 

הדייגים.  מילדי  אחד  של  מפיו  שנשאלה  חידה  לפתור 

� 

פובליוס אובידיוס נאזו
את  המאפיין  האכזרי  הקטל  בנושא  שימוש  במטמורפוזות  עושה  אובידיוס 
של  הזוועה  תיאורי  משקל  על  פארודיות  שורות  הנה  ההומור.  דרך  על  האיליאדה, 

האיליאדה 7

"מקיא את לסתותיו המדממות מפיו"

]...[
ֶבר  ַהּקֶ ִמּתֹוְכֵכי  ָאִמיקּוס  ַדד  ׁשָ ֲאַזי 

ּבֹוֲעִרים. ֲעַדִין  אֹורֹוֶתיָה  ת,  ִנְבֶרׁשֶ
ְזרֹוַע ּבִ ְרִזּנֹו  ּגַ ֶאת  ִניף  ַהּמֵ מֹו  ּכְ ֵהִרים 

ַח, ִמְזּבֵ ֵמַעל  ן  ָקְרּבָ ָלָבן  ר  ּפַ עֶֹרף  ַעל 
ּכֹחֹו. ְמלֹוא  ּבִ ִהְנִחית  ֶקָלדֹון  רֹאׁש  ְוַעל 
ַהב, ַהּלַ ְרצּופֹו  ּפַ ֶאת  ף  ּסֵ ׁשִ ר  ַהּכֵ ִלְבִלי 

ַהחֶֹטם ִנְמַעְך  ָיְצאּו,  ֵמחֵֹריֶהן  ֵעיָניו 
ַהֵחְך. תֹוְך  ּבְ ָעמֹק  ָנסֹוג  ּוְלָאחֹור 

ְלָחן ֻ ַהּשׁ ֶרֶגל  ֶאת  ִפיָלֶטס  ָעַקר  ֲאַזי 
ִהְתמֹוֵטט ַאְרָצה  ֶזה  ָאִמיקּוס,  רֹאׁש  ּבְ ָהַלם 

ָחֵזהּו, תֹוְך  ּבְ ָעמֹק  ַקע  ׁשָ ְוַסְנֵטרֹו 
יו. ִמּפִ מֹות  ַהְמַדּמְ ִלְסתֹוָתיו  ֶאת  ֵמִקיא 

ִליל. ּכָ אֹותֹו  ָלה  ִחּסְ נֹוֶסֶפת  ַמֲהלּוָמה 
ִריֶנאּוס: ּגְ ֶאָחד  ָעַמד  ָהֵאׁש  ח  ִמְזּבַ ְלַצד 

מתוך: מטמורפוזות, ספר י"ב, שורות 272-245 בהשמטות קלות. שני קטעים נוספים של אובידיוס, וראו בהמשך,    7
ביצירתו הרואידס  ושבעה־עשר  מובאים מספרים שישה־עשר  והלנה,  פריס  ביניהם  האיגרות שמחליפים  מתוך 

– הגיבורות.
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ַח  ְזּבֵ ַהּמִ ֶאת  ָזַעק,  ֶנֱהַפְכנּו!"  ק  "ְלֶנׁשֶ
ִליְך. ִהׁשְ ּוֶבָהמֹון  ֵהִניף  ָהבֹות  ַהּלֶ ִעם 

רֹוֵטיַאס,  ּוּבְ אֹוְריּוס  ל  ׁשֶ ַעְצמֹוֵתיֶהם  ק  ִרּסֵ
יָה ְלָחׁשֶ ֶמֶלל  ּבְ ָמּה,  ׁשְ ִמיָקֶלה  ם,  ִאּמָ
ָהָאֶרץ. ֶאל  הֹוִריָדה  ַהר  ַהּסַ ַקְרֵני  ֶאת 

ֶאְקַסְדיּוס. ֶאָחד  ָצַרח  י!"  ּנִ ִמּמֶ ֵלט  ּמָ ּתִ "לֹא 
ַח,  ְזּבֵ ַלּמִ ְצִבי  ַקְרֵני  לּו  ּתָ ִאיָלן  ד  ּבַ ַעל 

ִריֶנאּוס  ּגְ ֵעיֵני  ְוֶאת  ד  ִמּיָ אֹוָתן  ָנַטל 
ֶרן, ַהּקֶ חֹד  ּבְ ְבָקה  ּדָ זֹו  ב.  ִנּקֵ ׁש  ְמֻפּלָ ּבִ

ָהָעב... ְזָקנֹו  ַדם  ּבְ ִהְתּגֹוְלָלה  ְוזֹו 
]...[  

איגרת פריס להלנה )מתוך: הרואידס, ספר ט"ז( 
המחבר  של  הפרוע  דמיונו  פרי   – השניים  ביניהם  שמחליפים  האיגרות  שתי  תוכן 
הסגנון  בדקויות  הוא  וייחודן  יופיין  אולם  לנו.  המוכרות  העובדות  מן  חורג  אינו   –
שלא  בכתיבה,  אובידיוס  של  כישרונו  הדמויות.  שתי  את  המאפיינים  ובניואנסים 
הייתה מביישת את מיטב הרומנטיקנים אלף שמונה מאות שנים אחריו, בולט ביתר 

האיליאדה   של  והסטריאוטיפי  הענייני  הסגנון  רקע  על  שאת 

ְמַאֵחל, ָלְך  טּוב  ל  ּכָ ִריָאמֹוס,  ּפְ ן  ּבֶ ָאנִֹכי,  ֶלָדה,  ת  ּבַ
ִלי.  ָלֵתת  כֵֹחְך  ּבְ ֵיׁש  ְלַבד  ּבִ ַאּתְ  ׁשֶ ַהּטּוב 

ְלָפֵרט? נֹוַדַעת  ׁשּוָקה  ּתְ ְלמֹוָתר  אֹו  לּויֹות  ּגְ ר  ַהֲאַדּבֵ
ָלָראּוי,  ֵמֵעֶבר  לּוָיה  ּגְ ׁשּוָקִתי  ּתְ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ

ַהּיֹום  ּבֹוא  ַעד  אֹוָתּה  יר  ְלַהְסּתִ ִלי  ּומּוָטב 
מֹוָרא.  ּבְ עֹוד  ָמהּול  ר  ָהאֹׁשֶ ִיְהֶיה  לֹא  ּבֹו 

רֹוֶאה ֵמֵעין  ְלַהֲעִלים  אּוַכל  ָהֵכיַצד  ַאְך 
ָזֳהָרּה. ּבְ ִנְגֵלית  זֹו  ֵהן  ֵאׁש,  ְלֶהֶבת  ׁשַ

ים, ִמּלִ ּבְ זֹאת  לֹוַמר  י  ּנִ ִמּמֶ ּתְ  ׁשְ ּקַ ּבִ ְוִאם 
ָהַאֲהָבה."  ֵאׁש  ּבְ ּבֹוֵער  "ָאנִֹכי  ֵהן:  ה  ִהּנֵ

ם. ַהּתָ י  ִלּבִ ֱאֶמת  ָיֵדְך  ּבְ ְמצּוָיה  ה  ַעּתָ
ף, ִמְתַאּנֵ ֵסֶבר  ּבְ ב  ְכּתָ ַהּמִ ֶאת  ְקְרִאי  ּתִ ַאל 

ֶהֶלָנה. ָיְפֵיְך,  ִלְכִליל  אּות  ּיָ ּכַ ָעה  ַהּבָ ּבְ ִאם  י  ּכִ
ְלּתְ ִקּבַ ִבי  ִמְכּתָ ֶאת  ִאם  י  ּכִ ֲאִני,  ּתֹוָדה  ֲאִסיר 

ל, ְלַקּבֵ ּתֹוִאיִלי  אֹוִתי  ם  ּגַ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ
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ָהַאֲהָבה  ֵאַלת  ם  ְלִחּנָ לֹא  ְוִכי 
ר  ֲאׁשֶ ְוִהיא  ה,  ֶאְזּכֶ ְך  ּבָ י  ּכִ ִלי  ִהְבִטיָחה 

ֵאַלִיְך.  ה  ּיָ ִצּפִ ּבְ ָלֵצאת  י  ּבִ ּדֹוֶחֶקת 
ָהֱאלִֹהית,  ַצו  ּבְ ַמְפִליג  ֲאִני  ה  ַעּתָ

ַאֲהָבה. ל  ׁשֶ ָהַרב  ּכָֹחּה  ׁשֹוֵכן  י  ּוְבִלּבִ
 – ה  ּנֶ ְמׁשַ ֶזה  ֵאין  ַאְך   – זֹאת  יֹוַדַעת  ֵאיֵנְך 

ר. יֹׁשֶ ּבְ ה  ֶאְזּכֶ ּבֹו  ַאְך  ֶחְפִצי,  דֹול  ּגָ ְפָרס  ּבִ
ִקיֶתָרה, ִלי  ִהְבִטיָחה  ִתי  ִמּטָ ַעל  אֹוָתְך 

ם ַהּיָ ֵני  ּפְ ַעל  ָטה  ִנּוְ י  ְרּכִ ּדַ ֶאת  ׁשֶ זֹאת  ִהיא 
ֶפֶרְקלֹוס, ָנה  ּבָ אֹוָתּה  ִפיָנה  ּסְ ּבַ ִסיֶגאֹום  ֵמחֹוף 

אּות, ּיָ ּכַ ֵהִפיָחה  רּוַח  יָה  ִמְפָרׂשֶ ּבְ ְוִהיא 
ִים. ּמַ ּבַ ּכָֹחּה  ן  ּכֵ ַעל  ִהיא  ם  ַהּיָ ְיִליַדת  ֵהן 

ּה ַחְסּדָ ָעַלי  ִלְפרֹס  יְך  ְמׁשִ ּתַ ְוזֹו  ְיִהי  לּו 
ַנְחׁשֹול, ָכה  ּכְ ִ ּשׁ ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ י  ִלּבִ ְך  ּכֵ ּוְתׁשַ

ְבָטִחים... ַהּמִ חֹוף  ֶאל  ִביא  ּתָ י  ִחּצַ ְוֶאת 
XVI. Paris Helenae 

hanc tibi Priamides mitto, Ledaea, salutem, 
quae tribui sola te mihi dante potest. 
eloquar, an flammae non est opus indice notae, 
et plus quam vellem, iam meus extat amor? 
ille quidem lateat malim, dum tempora dentur 
laetitiae mixtos non habitura metus. 
sed male dissimulo; quis enim celaverit ignem, 
lumine qui semper proditur ipse suo? 
si tamen expectas, vocem quoque rebus ut addam: 
uror	habes	animi	nuntia	verba	mei.

parce,	precor,	fasso,	nec	vultu	cetera	duro	

perlege,	sed	formae	conveniente	tuae.	

iamdudum	gratum	est,	quod	epistula	nostra	recepta	

spem	facit,	hoc	recipi	me	quoque	posse	modo.	

quae	rata	sit;	nec	te	frustra	promiserit,	opto,	

hoc	mihi	quae	suasit,	mater	Amoris,	iter.

namque	ego	divino	monitu—ne	nescia	pecces— 
advehor	et	coepto	non	leve	numen	adest.	
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praemia	magna	quidem,	sed	non	indebita	posco:

pollicita	est	thalamo	te	Cytherea	meo.

hac	duce	Sigeo	dubias	a	litore	feci	

longa	Phereclea	per	freta	puppe	vias.	

illa	dedit	faciles	auras	ventosque	secundos— 
in	mare	nimirum	ius	habet	orta	mari.	

perstet	et	ut	pelagi,	sic	pectoris	adiuvet	aestum,

deferat	in	portus	et	mea	vota	suos.	

attulimus	flammas,	non	hic	invenimus,	illas.	

hae	mihi	tam	longae	causa	fuere	viae.

utque	ego	te	cupio,	sic	me	cupiere	puellae;	

multarum	votum	sola	tenere	potes.	

nec	tantum	regum	natae	petiere	ducumque,	

sed	nymphis	etiam	curaque	amorque	fui.	

quas	super	Oenonen	facies	mutarer	in	orbem

nec	Priamo	est	a	te	dignior	ulla	nurus.	

sed	mihi	cunctarum	subeunt	fastidia,	postquam	

coniugii	spes	est,	Tyndari,	facta	tui.

te	vigilans	oculis,	animo	te	nocte	videbam,	

lumina	cum	placido	victa	sopore	iacent.	

]...[
ְך ּכָ ֵאַלִיְך,  ִנְכָסף  ָאנִֹכי  ׁשֶ ם  ׁשֵ ּכְ

אּוָלם ים,  ׁשִ ַהּנָ ל  ׁשֶ ן  ִלּבָ ֵאַלי  יֹוֵצא 
לֹו.  ְמַיֲחלֹות  ֵהן  ֶ ׁשּ ַמה  ּבְ י  ְזּכִ ּתִ ַאּתְ  ַרק 
ַאֲחַרי, ׁשֹות  ְמַבּקְ ְמָלִכים  נֹות  ּבְ ַרק  לֹא 
ֵעיַנִים, ֵאַלי  לֹוְטׁשֹות  ַעְצָמן  יְמפֹות  ַהּנִ

ּוְראּוָיה  ָיָפה  אֹוְינֹוֶנה  ּכְ עֹוד  ּוִמי 
ִריָאמֹוס, ּפְ ֶלְך  ַהּמֶ ת  ּלַ ּכַ ֶזה  ֶחֶלד  ּבְ ִלְהיֹות 

י ָמַאְסּתִ ן  ֻכּלָ ּבְ ַאְך  ֶהֶלָנה.  ְך  ַבּדֵ ִמּלְ זֹאת 
י. ּתִ ְלִאׁשְ ִלי  ֶאְרֶצה  אֹוָתְך  ַרק  ׁשֶ ֵמָאז 

ֵעיַני מּול  ֶבת  ִנּצֶ ְוַאּתְ  ֵמִקיץ  ֲאִני 
ְיָלה ַהּלַ ֲחלֹומֹות  ּבַ ֶאְרֶאה  אֹוָתְך  ְוַרק 

מּורֹוַתי. ׁשְ ַעל  עֹוָלה  ָנה  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ְלַאַחר 
שיש.  מטרויה.  הלנה    

.)Gibson, 1840( גיבסון  ג'והן 
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איגרת הלנה לפריס )מתוך ספר י"ז( 

ַבח ֶ ַהּשׁ ֵעיַני,  ל  ִחּלֵ ְבָך  ְכּתָ ּמִ ׁשֶ ה,  ַעּתָ
ָהָראּוי. ִמן  ִנְרֶאה  עֹוד  לֹא  ִתיָקה  ְ ּשׁ ּבַ ׁשֶ

אֹוְרִחים ַהְכָנַסת  ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ַהּנַֹהג 
ר. ַהּזָ ָיְדָך,  ּבְ הּוַפר  ָהַרְעָיה  ּוְכבֹוד 

י ּכִ ַיַען  ֶטָנִריס,  חֹוֵפי  אֹוְתָך  לּו  ִקּבְ
ם. ַהּיָ ַנְחׁשֹוֵלי  ַעל  ַער  ַהּסַ אֹוְתָך  ִטְלֵטל 

נּו ַמְלּכֵ אֹוְתָך  ל  ִקּבֵ ָהִייָת,  ָזר  י  ּכִ ְוַאף 
הּו  ַמֲעׂשֵ ַעל  ְלָך.  ַתח  ּפָ ָעָריו  ּוׁשְ

ַהֻאְמָנם  , ְבּתָ ֵהׁשַ ּתֹוָדה  פּוי  ּכְ ָעֶול  ּבְ
ֵביֵתנּו? ּבְ ָהִייָת  אֹוֵיב  אֹו  אֹוֵרַח 

– ָאְזֶניָך  ּבְ ַמַעת  ִנׁשְ ָלֶבַטח  ֲעָרִתי  ּגַ
ִמיָמה. ּתְ ה  ַתּיָ ּפְ ְבֵרי  ּדִ  – צֹוֶדֶקת  ִהיא  ׁשֶ ֲהַגם 

מֹר, ֶאׁשְ בֹוִדי  ּכְ ַעל  ְך  ּכָ ֵאפֹוא,  ה  ַתּיָ ּפְ ֶאְהֶיה 
ְפלּות. ׁשִ י  ַמֲעׂשֵ ּבְ י  ַחּיַ ים  ַאְכּתִ ְולֹא 

ֲעכּוָרה, ֶנֶפׁש  ּבְ ב  ֵאׁשֵ לֹא  ִאם  ם  ּגַ י  ּכִ
קֹוֶדֶרת, ּבֹות,  ּגַ וּוַצת  ּכְ ִנים,  ּפָ ַמֲעִמיָדה 

ּכֹה. ַעד  ַהּטֹוב  ִמי  ׁשְ ַעל  ּוְרָבב  ֶתם  ּכֶ ֵאין 
ּדִֹפי, אֹו  ָגם  ּפְ י  ּבִ ֵהִטיל  לֹא  ִאיׁש  ה  ַעּתָ ְוַעד 

י,  ּבִ ָזָכה  לֹא  ה  ֵהּנָ ַעד  ַמאי  ַאׁשְ ּוְמַאֵהב 
ָנַטְלּתָ  ֶזה  ֵמַאִין  ֲאִני  ּתֹוָהה  ן  ּכֵ ַעל 
ְלָך ר  ֶאְתַמּסֵ י  ּכִ ָהַרב  ְטחֹוְנָך  ּבִ ֶאת 

ָך...  ִעּמְ ֶאְחלֹק  ִתי  ּוִמּטָ

]...[
ר ֶאְפׁשָ יַצד  ּכֵ ְוִכי  ּכֹוֶעֶסת,  ֵאיִני  זֹאת  ִעם 

ְתַנאי  ּבִ זֹאת  ַאְך   – ְמַאֵהב  ַעל  ִלְכעֹס 
ָזב. ּכָ ה  ַמֲעׂשֵ ֵאיָנּה  ֵאַלי  ַאֲהָבְתָך  ׁשֶ

ִלי ֵאין  ׁשֶ ֲהַגם  טּוָחה,  ּבְ ֵאיִני  ָכְך  ּבְ ְוַגם 
י  ּדַ מּוַדַעת  ֵאיִני  א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ְלָכְך  ֵעדּות 

ה  ּמָ ּתַ ֱאמּוָנה  ֵהן  ֲאָבל  ָיְפִיי,  ִלְכִליל 
ַהֵחן ַעְלַמת  ְפֵני  ּבִ ִמְכׁשֹול  רֹב  י  ּפִ ַעל  ִהיא 

ֶבר. ַהּגֶ ַהְבָטחֹות  ֶאת  ִלְדחֹות  ֲעִדיף  ּתַ ׁשֶ
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XVII. Helene Paridi 
Si mihi quae legi, Pari, non legisse liceret,
servarem numeros sicut et ante probae. 
Nunc oculos tua cum violarit epistula nostros, 
non rescribendi gloria visa levis. 
ausus es hospitii temeratis advena sacris 
legitimam nuptae sollicitare fidem! 
scilicet idcirco ventosa per aequora vectum 
excepit portu Taenaris ora suo
nec tibi, diversa quamvis e gente venires, 
oppositas habuit regia nostra fores, 
esset ut officii merces iniuria tanti?
qui sic intrabas, hospes an hostis eras?
nec dubito quin haec, cum sit tam iusta, vocetur 
rustica iudicio nostra querela tuo. 
rustica sim sane, dum non oblita pudoris
dumque tenor vitae sit sine labe meae. 
si non est ficto tristis mihi vultus in ore
nec sedeo duris torva superciliis, 
fama tamen clara est, et adhuc sine crimine lusi
et laudem de me nullus adulter habet. 
quo magis admiror, quae sit fiducia coepti
spemque tori dederit quae tibi causa mei.
 […]
nec tamen irascor—quis enim succenset amanti?— 
si modo, quem praefers, non simulatur amor. 
hoc quoque enim dubito, non quod fiducia desit, 
aut mea sit facies non bene nota mihi,
sed quia credulitas damno solet esse puellis
verbaque dicuntur vestra carere fide.

ַלְחטֹא." ה  ַמְרּבָ "ֵאיָנּה   , ָאַמְרּתָ ְצנּוָעה,"  ה  ָ "ִאּשׁ
לּו, ַהּלָ נּועֹות  ַהּצְ ין  ּבֵ ִמי  ׁשְ ֵקד  ִיּפָ ַמּדּוַע 

י, ִאּמִ ִמְקֵרה  ָעַמד  ֵעיֶניָך  מּול  א  ּמָ ׁשֶ אֹו 
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? ּתָ ׁשְ ּקַ ּבִ ֲחָסַדי  ֶאת  ְגָמָתּה  ּדֻ ּוִבְזכּות 
י ִאּמִ ִמּזֹו,  דֹוָלה  ּגְ ָטעּות  ְלָך  ֵאין  ַאְך 

ַהּנֹוֵאף ְלַתְעּתּוַע,  ן  ָקְרּבָ ָנְפָלה 
ה. ֲעׂשֶ ַהּמַ ַעת  ׁשְ ּבִ ְרּבּור  ּבַ נֹוצֹות  ָעָטה 

י? ַמֲעׂשַ ֶאת  יר  ַאְסּבִ יַצד  ּכֵ ֶאְחָטא,  ִאם  ַאְך 
ַיְצִניַע. ִעי  ׁשְ ּפִ ֶאת  ׁשֶ ָבר  ּדָ ִיְהֶיה  לֹא  י  ּכִ

ִנְמַחל. ּוָפֳעָלּה  ְגָתה,  ׁשָ ֵלב  תֹם  ּבְ זֹו 
ִגיָדה?  ַהּבְ ע  ׁשַ ּפֶ ַעל  ֶזאּוס  ִלי  ִיְסַלח  יַצד  ּכֵ

ֶלְך, ַהּמֶ ֵני  ִמּבְ ְמָך  ׁשִ  , ְרּתָ ִהְזּכַ מֹוָצֲאָך 
חֹות... ּפָ ְמרֹוָמם  ֵאינֹו  י  ּלִ ׁשֶ יִתי  ּבֵ ֲאָבל 

]...[
at peccant aliae, matronaque rara pudica est. 
quis prohibet raris nomen inesse meum? 
nam mea quod visa est tibi mater idonea, cuius 
exemplo flecti me quoque posse putes, 
matris in admisso falsa sub imagine lusae 
error inest; pluma tectus adulter erat. 
nil ego, si peccem, possum nescisse; nec ullus 
error qui facti crimen obumbret erit. 
illa bene erravit vitiumque auctore redemit. 
felix in culpa quo iove dicar ego?
et genus et proavos et regia nomina iactas;
clara satis domus haec nobilitate sua est.

� 

ilias Latina – האיליאדה הלטינית
1070 שורות  Ilias Latina – הוא בקוצר יריעתה.  ייחודה של האיליאדה הלטינית – 
לסנטור  מיוחסת  היצירה  ההומרי.  המקור  שורות   15,693 תחת  לטיני,  הקסמטר 
נרון  של  שלטונו  מימי   )Publius Baebius Italicus( איטליקוס  פובליוס  בשם  רומאי 

לספירה(.  68-54(
הדגול,  הגרמני  והקלאסיציסט  הארכיאולוג   ,)Curtius( קורטיוס  רוברט  ארנסט 
1861( כינה אותה "תקציר מגושם". ואכן  מחבר ה־Griechische Geschichte )ברלין, 
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מאבק  למשל  כך  יוד.  של  קוצו  על  המתעכב  המובהק  החוקר  בעיני  הייתה  כזאת 
שורות   20 תופס  שורות,   503 פני  על  במקור  ומשתרע  י"ט  בספר  המתואר  הֵאלים 
ולא  נותר  לא  הנשגבת  ההומרית  התמונה  שמן  לציין  למותר  הלטינה.  מחבר  אצל 

כלום. 
האיליאדה  של  המופלג  אורכה  אלו,  בדפים  רבות  פעמים  שנכתב  כפי  זאת,  עם 
מונוטוניות  חזרות  ספור  אין  ומכאן  בה,  המתרחשת  לעלילה  ישר  ביחס  עומד  אינו 
המקשות על הקורא. אין ספק שהסנטור הרומי ביקש להעניק ליצירתו ממד דרמטי 
שעמל  מי  אלו,  שורות  כותב  של  דעתו  לעיקריה.  האיליאדה  של  קיצורה  ידי  על 
ימים רבים על תרגום עברי לאותן 15,693 שורות הקסמטר, היא שעל אף הכשלים, 
הדבר עלה בידו. הטקסט הקצר המוגש בזאת לקורא: שורות הפתיחה, הסיום וקטע 

כך.  על  מעידות  דומני,  הקרב,  לתיאור  המוקדש 

האיליאדה הלטינית

ָהֵאִלים, ת  ּבַ ִלי,  י  ּלִ ּגַ ֶלאּוס  ּפֶ ן  ּבֶ ַזַעם  ֶאת 
ֶהֶלִנים י  ַעּמֵ ֵני  ּבְ ל  ׁשֶ ּגּופֹות  ְספֹר  ֵאין  יַצד  ּכֵ

ָרב,  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ָהֵאׁש  ִלְמדּורֹות  ֶנֶעְרמּו 
אֹוְרקּוס  ל  ׁשֶ ְמצּולֹוָתיו  ֶאל  יֹוֶרֶדת  ם  ַנְפׁשָ

ֶטֶרף ְוָלַעִיט  ּגּוָפם,  ָלְך  ֻמׁשְ ָלִבים  ְוַלּכְ
ְקבּוָרה  ְללֹא  ֲעָצמֹות  ֶלד  ְוׁשֶ ם  ִמּדָ ָסחּוט 

רֹוִמים.  ּמְ ּבַ ֶלְך  ַהּמֶ ַעל  ִמּמַ ה  ִצּוָ ְך  ּכָ י  ּכִ

ָרב  ַהּקְ דֹות  ׂשְ ֶאל  ָחְזרּו  ֵבד  ּכָ ֵלב  ּבְ ֲאַזי 
ַהּנֹוָדע  ְוָאִכיֶלס  יא  ְצּבִ ַהּמַ ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ

ְלָחָמה...  ַהּמִ ּבֹור  ּגִ

על  לחזור  שלא  ונזהר  אלגוריות  הפלגות  כליל  נעדר  תמציתי,  הוא  הקרבות  תיאור 
שלא  הגם   – במקור  משתרע  שלהלן  השורות  שש־עשרה  בן  הקצר  הקטע  עצמו. 

שורות:  למאתיים  קרוב  פני  על   – ברצף 

ַחת,  ּוִמְתַלּקַ עֹוָלה  יִרים  ַאּדִ ִמְלֶחֶמת 
יׁשֹור. ַהּמִ דֹות  ׂשְ ֵני  ּפְ ַעל  ֵרֵעהּו  ּבְ ִאיׁש  לֹוֵחם 

ַלֲחָלִלים סֹוף  ֵאין  ַאְרָצה,  קֹוֵלַח  ֵהָדם 
ֵאֶפר, ּבָ ים  ׁשִ ּלְ ְתּפַ ַהּמִ ְוָדָנִאים  ְטרֹוָיאִנים 

ְסִביבֹוָתיו. ַעל  ַמְרִעים  קֹולֹו  ּבְ ְוָאֶרס 
ַעל, ִמּמַ א  ִנּשָׂ ָעב  ּכְ קֹוֵדר  ְקִליִעים  ְמַטר 

Book ב ךרכל.indb   964 08/10/2015   14:05:41



965
נספחים

ַהב, ַהּלַ חֹד  ּבְ קֹוֵצר  ַאְנִטילֹוכֹוס  ַחִיל  ן  ּבֶ
ַאְנִטילֹוכֹוס,  ן  ּבֶ ַהַחד  ַלֲהבֹו  ּבְ קֹוֵצר 

ֶהָעָפר, ֶאל  דֹו  ִמּיָ יֶלְסַיאס  ּתִ ן  ּבֶ נֹוֵפל 
ָלֶנַצח. ָהִאיׁש  ִנְפָרד  ָהאֹור  ּוֵמעֹוַלם 

ָאַיאס, הּוא  ֶטָלמֹון,  ן  ּבֶ ם  ָ ִמּשׁ ַהְרֵחק  ְולֹא 
ַאְנֶתִמּיֹון ֶאת  לֹוֵכד  ְנטּוָיה  ְזרֹוַע  ּבִ
ְספֹר, ְלֵאין  ֶהֶלִנים  יל  ִהּפִ ׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ

ַח.  ּוְמַפּלֵ ׁש  ְמַרּטֵ ָחֵזהּו  ֲחִנית  ּוְבחֹד 
ַהחּוָצה, ּפֹוֵלט  ֵמִקיא,  ַאְנֶתִמּיֹון  ָמתֹו  ִנׁשְ ֶאת 

ָניו. ּפָ ַעל  ַחת  ִנְמׁשַ ָדם  ּבְ ְצבּוָעה  ְוזֹו 

]...[ 	

ההומרית,  האיליאדה  של  האחרונות  שבשורות  לקטיעה  בניגוד  הסיום,  בקטע 
מאתנה  האפית,  השירה  אלת  מקליופה,  כיאות  להיפרד  דואג  הנוכחי  המשורר 
לחוף  שהגיע  על  לכולם  מודה  והוא  פייטן,  של  השראה  בו  שהפיחו  ומאפולו 

מבטחים.

יִמי ׂשִ ְוֵקץ  ה,  ַקְליֹוּפֶ ִעְצִרי,  ה  ַעּתָ אּוָלם 
ְך, ּלָ ׁשֶ ְיָטן  ַהּפַ ל  ׁשֶ ָהַרב  ַלֲעָמלֹו 

ֶבר ַהּגֶ יט  ֵמׁשִ אֹוָתּה  ְסִפיָנתֹו  ֶאת  ִטי  ַנּוְ
ַעם ַהּטַ ַחְסֵרי  ְמׁשֹוָטיו  ּבִ ְכִלית  ּתַ ְללֹא 

ִמְבָטִחים ל  ׁשֶ חֹוף  ֶאל  ָהִאיׁש  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ַעד 
ָהָרם. הֹוֶמרֹוס  ל  ׁשֶ ְמַלאְכּתֹו  ם  ִויַסּיֵ

ַהִפיִריִדים,  ֶחֶבר  ם,  ׁשָ ם  ַאּתֶ ֵאפֹוא  ַהְרּפּו 
ן ִיּתֵ ָקדֹוׁש  ְוֵזר  ַהּתֶֹרן,  י  ִמְפְרׂשֵ ֶאת 

ירֹות, ַהּלִ ֶאת  יחּו  ַהּנִ ָהֶעֶלם,  ָערֹו  ׂשְ ַעל 
ּופֹוְיּבֹוס ֱאֶצֶלת  ַהּנֶ ָאֶתָנה  ַלס  ּפָ ם,  ְוַאּתֶ

ַלְמׁשֹוֵרר ֶכם  ַחְסּדְ ֶאת  נּו  ּתְ ָקר,  ַהּיָ
ַהְפָלָגתֹו.  ַמְסלּול  ם  ִסּיֵ ה  ַעּתָ ה  ּזֶ ׁשֶ

� 
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ז'אק דה לֹונגּויֹון 
המאה  מתחילת  הצרפתי  הפייטן   ,Jacques de Longuyon  – לֹונגּויֹון  של  שירו 
הוא  שלו  דורו  כי  למסקנה  שהגיע  מי  בעיני  העבר  אל  נוסטלגי  פרץ  הוא  הי"ד, 
של  רשימה  מונה  הוא  שכך,  כיוון  האנושות.  הידרדרה  שאליו  ביותר  העמוק  השפל 
בני  בתולדות  הזהב  תור  את  לדעתו  המייצגים   )Neuf preux( המופלאים"  "תשעת 
המשורר  בעיני  להיות  האמור  אכילס!(,  )ולא  הקטור  הוא  בהם  הראשון  תמותה. 
הביניים  בימי  האיליאדה  לרוח  בכיר  מעמד  לונגויון  מעניק  בכך  העבר.  אישי  גדול 

המאוחרים.8

תשעת המופלאים
ּוְלָהִקים ָלׁשּוב  ָהָיה  ר  ֶאְפׁשָ ַרק  לּו 

ָהֲעָנִקים. ּדֹור  ֶאת  ֶהָעָפר  ִמן 
ְרְלַמן, ׁשַ ַאְרתּור,  ֶהְקטֹור,  ֶאת 

ֵקיָסר, ֶאת  'ְפִרי,  ּגֶ ַסְנֶדר,  ַאֶלּכְ ֶאת 
י, ּבִ ּכַ ַהּמַ ְיהּוָדה  ַע,  ִויהֹוׁשֻ ִוד  ּדָ

ְוָהָדר, הֹוד  י  ַאְנׁשֵ ה,  ַרּבָ ֵבל  ּתֵ י  ּכֹוְבׁשֵ
ָהְרחֹוִקים. ָעָבר  ְיֵמי  ָיְדעּו  מֹוָתם  ּכְ

ֶבר ַהּגֶ ָרָאה  ְולּו  ֵמָעָפר,  ָקמּו  לּו 
ֵבל, ּתֵ ֶמְרֲחֵבי  ּבְ ה  ַעּתָ ַהּקֹוֶרה  ֶאת 

ֶבר. ַהּקֶ ּבֹור  ֶאל  ב  ְוׁשָ ָאץ  ָלֶבַטח  ָהָיה 
ֶפל, ֵ ּוַבּשׁ רַֹע  ּבָ נֹוַכח,  ְנָאה  ּקִ ּבַ לּו 

ֶאָחיו, י  ָראׁשֵ ַעל  ִאיׁש  ִמיט  ַהּמֵ ֶבל  ּסֵ ּבַ
ֶזל, ַהּגֶ ת  ּוְבֶחְמּדַ ק  ְועֹׁשֶ ָחָמס  ׁשֹד,  ּבְ

ְוָכָזב, ֶקר  ׁשֶ ּבְ ׁשֹוָלל,  הֹוָלַכת  ּבְ  
נֹוֶאֶפת, ַרְעָיה  ּבְ ַהּבֹוֵגד,  ַעל  ּבַ ּבַ

ע, ֶרׁשַ ּבָ ּוִבְדֵבקּות  בֹוד  ּכָ ְרִמיַסת  ּבִ
ֵחֶפץ, ֵאין  ְכִלי  ּכִ ם  מּוׂשָ ָאִציל  ֵלב  ּבְ

ר. ּוֵפׁשֶ מּוָבן  ְללֹא  ִמים  ּדָ ִמְלֲחמֹות  ּבְ
ּבֹוֲחִרים ָלֶבַטח  ָהיּו  ָעה  ׁשְ ַהּתִ ל  ּכָ

ן. ַרְקּדָ ּפְ ב  ּכַ ִלׁשְ ָלׁשּוב  ֶבר  ַהּקֶ ַבת  ַמּצֵ ַעל 
ַהֶחֶלד ֲחָטֵאי  ֶאת  ֵעיֵניֶהם  ְראֹות  ּבִ י  ּכִ
ֵאיָנן ה  ַעּתָ ְלֵבין  ָאז  ין  ּבֵ לֹות  ַהְקּבָ ל  ּכָ

לפרטים נוספים על המחבר ראו: שבעה שערי שירה, כרך א', הוצאת תמוז, 2005    8
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ֶלת. ִאּוֶ ה  ּוַמֲעׂשֵ סּול  ּפָ ָבר  ּדָ ִאם  י  ּכִ
ָאֶרץ, ּבָ ל  ָמׁשַ בֹוד  ּכָ ָהֵהם  ִמים  ּיָ ּבַ ֵהן 

ָהֱאֶמת, ֶחֶסד  ֶאת  ָאה  ָנׂשְ בּוָנה  ַהּתְ ֵעת 
ָלֵתת, ִאם  י  ּכִ ִלּטֹל  ׁשּו  ּקְ ּבִ ַהּכֹל  לֹא  ֵעת 

ֶאֶרץ, ְוֶדֶרְך  ִנימּוס  רֹוְממּות,  ְלַמַען 
ל, ְלַהּלֵ ְוֶצֶדק  ין  ּדִ ַח,  ּבֵ ְלׁשַ חֹק 

ן. ּוְלַעּיֵ ָלדּון  ֵלב  ְואֶֹמץ  עֹז  ּבְ
ן ּכֵ ַעל  ר  ֲאׁשֶ ָהפּוְך,  ַהּכֹל  ה  ַעּתָ אּוָלם 

ַהּגֹוֵלל. ֶאל  ִבים  ׁשָ ָעה  ׁשְ ַהּתִ ל  ּכָ ָהיּו 
ֶהָעִריצּות ְמלְֹך  ּבִ ָהָאָדם  הּוא  ִמי  י  ּכִ

ָלמּות? ׁש  ְיַבּקֵ לֹא  ַנְפׁשֹו  ְוֶאת  ִיְרֶאה, 

� 

פרדיריך שילר 

הן:  הרומנטי  העידן  תחילת  בשירת  האיליאדה  לנושא  שילר  של  תרומותיו  שתי 
התמונה  וכן  הטרויאני,  בנושא  המשורר  של  הנודעות  הבלדות  מן  הניצחון,  חגיגת 

השודדים  מחזהו  מתוך  הקטור,  של  פרידתו  הכותרת  את  הנושאת 

פרידתו של הקטור

ַאְנְדרֹוָמֶכה

ְלעֹוָלִמים?  אֹוִתי  ֲהִתְנטֹׁש  ֶהְקטֹור,  "הֹו, 
מֹוֵקד  ַעל  ַהּזֹוֵבַח  ָאִכיֶלס  ֵני  ּפְ ֶאל  יֹוֵצא 

ֵאיִמים.  נֹות  ָקְרּבְ ֵמֵרֵעהּו  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ
ָהֵעת  בֹוא  ּבְ יל  ּכִ ַיׂשְ ט  ַהּקָ ְנָך  ּבִ ֶאת  ִמי 

ָלֵאל, בֹוד  ּכָ ַלְחלֹק  ִליְך,  ְלַהׁשְ רַֹמח 
ָהָאֵפל? אֹוְרקּוס  ּבָ ֶהְקטֹור,  הֹו,  ַלע,  ּבָ ּתִ ִאם 

ֶהְקטֹור

ִכי.  ַהּבֶ ִמן  ָלְך  ִחְדִלי  ָקָרה,  ַהּיְ י  ּתִ "ִאׁשְ
ֶות, ַהּמָ ֵדה  ׂשְ ֶאל  ָלׁשּוב  ִלי  קֹוֵראת  ַהחֹוָבה 

ִחי, ּדֶ ַעד  י  ַנְפׁשִ ָכל  ּבְ ְלָהֵגן  ְרָגמּוס  ּפֶ ַעל 
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ָהַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ בֹוד  ּכְ ַעל  עֹז  ּבְ ֵחם  ְלִהּלָ
י,  ַחּיַ יֹאְבדּו  ָהִעיר  ֲהָגַנת  ַעל  ְוִאם 

ֲאַזי."  ֵאֵרד  ִטיְקס  ַהּסְ ְנַהר  ְמצּולֹות  ֶאל 

ַאְנְדרֹוָמֶכה

ַלח ֶ ַהּשׁ ַחְדִרי,  בֹוְדָך  ּכְ ְיָפֵאר  לֹא  "ָלַעד 
ָאיֹם,  נֹוָאׁש,  ִריד  ׂשָ ירֹות,  ַהּקִ ַעל  ֶלה  ִיּתָ

ַלח, ּכֶ יֹאַבד  ִריַאם  ּפְ ל  ׁשֶ ָהָאִציל  ַזע  ַהּגֶ ַעל 
ַהּיֹום, ִיְזַרח  לֹא  ׁשּוב  ֵלְך  ּתֵ ֵאָליו  קֹום  ּמָ ּבַ
עֹוֶטה, ָכתֹו  ֶחׁשְ ֶאת  ם  ׁשָ קֹוִקיטּוס  ְוַרק 
ֶתה."  ַהּלֶ ְנַהר  ְתהֹום  ּבִ מּות  ּתָ ַוֲאָהַבְתָך 

Hektors Abschied 
Andromache

Will sich hektor ewig von mir wenden,
Wo Achill mit den unnahbarn händen
Dem Patroklus schrecklich Opfer bringt?
Wer wird künftig deinen Kleinen lehren
Speere werfen und die Götter ehren,
Wenn der finstre Orkus dich verschlingt?

Hektor

Theures Weib, gebiete deinen Thränen!
Nach der Feldschlacht ist mein feurig Sehnen,
Diese Arme schützen Pergamus.
Kämpfend für den heil'gen herd der Götter
Fall' ich, und des vaterlandes retter
Steig' ich nieder zu dem styg'schen Fluß.

Andromache

Nimmer lausch' ich deiner Waffen Schalle,
Müßig liegt dein eisen in der halle,
Priams großer heldenstamm verdirbt.
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Du	wirst	hingehn,	wo	kein	Tag	mehr	scheinet,

Der	Cocytus	durch	die	Wüsten	weinet,
Deine	Liebe	in	dem	Lethe	stirbt.

ֶהְקטֹור

ּוְרצֹונֹוַתי  י  ִלּבִ ֶהְגיֹונֹות  ל  ּכָ ָאְמָנם 
ְכָחה,  ִ ַהּשׁ ְנַהר  ְתהֹום  ּבִ ָלַעד  יֹאְבדּו 

ָחה  ִהְתַלּקְ יִבי,  ַהְקׁשִ ַאֲהָבִתי.  לֹא  ַאְך 
י,  ּדַ ַאְך  ַהחֹוָמה.  ַעל  ֲאַבּדֹון  ִמְלֶחֶמת 

אּות,  ּיָ ּכַ ַהֶחֶרב  ִלי  ִחְגִרי  ִלְבּכֹות.  י  ּדַ ִחְדִלי, 
מּות. ּתָ לֹא  ַחל  ּנַ ּבַ ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ַאֲהָבתֹו 

Hektor
All mein Sehnen will ich, all mein Denken
in des Lethe stillen Strom versenken,
Aber meine Liebe nicht.
horch! der Wilde tobt schon an den Mauern,
Gürte mir das Schwert um, laß das Trauern

חגיגת הניצחון

ִריָאמֹוס,  ּפְ ֶלְך  ַהּמֶ חֹוַמת  ָקְרָסה 
ְטרֹוָיה.  ת  ׁשֶ ּלֶ ִמְתּפַ ֵאֶפר  ּבְ

ִנְצחֹונֹו ּבְ ּכֹור  ׁשִ ְיָוִני 
ֶכם, ֶ ַהּשׁ ַעל  ַרב  ָלל  ׁשָ עֹוֵמס 

בֹוּהַ  ּגָ ְסִפיָנתֹו,  ּבִ ב  יֹוׁשֵ
ַהֶהֶלְסּפֹוְנט.  ת  ַיּמַ חֹוף  ַעל 
ְמכֹוָרתֹו ֶאל  ַמְפִליג  יֹוֵצא, 

ַהּנֹוף. ְיַפת  ַאְרצֹו  ָיָון, 
ר אֹׁשֶ ׁשֹוֵפַע  קֹול  ּבְ קֹוֵרא 

נֹוַלד. ּה  ּבָ ָהָאֶרץ  ֶאל 
ָאחֹור ִפיָנה  ַהּסְ סֹוֶבֶבת 

ַהּמֹוֶלֶדת. ֶאל  ּוַמְפִליָגה 

ֵבד, ּכָ ן  ִלּבָ ּוְבׁשּורֹות, 
ְטרֹוָיה, ֶרת  ַהּקֶ ְנׁשֹות  בֹות  יֹוׁשְ
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ָחָזן, ַעל  ֶעֶצב  ּבְ הֹוְלמֹות 
ָער, ׂשֵ רּועֹות  ּפְ ִנים,  ּפָ רֹות  ִחּוְ

חֹון ּצָ ַהּנִ ַחג  ֶזֶמר  ּבְ
ִנְבַלַעת.  ִיּסּוֵריֶהן  יַרת  ׁשִ
ָוֵאֶבל  ְנִהי  ִקיָנה  יַרת  ׁשִ

ַהֲחֵרָבה: ְמכֹוָרָתן  ַעל 

י, מֹוַלְדּתִ לֹום,  ׁשָ "ֲהִיי 
ָעֵלינּו ָנְכִרי  ָאדֹון  ַצו  ּבְ

ַאְרִצי, ְך,  ִמּמֵ ַהְרֵחק  ּכֹן  ִלׁשְ
ִתים!" ַהּמֵ ֵהם  ל  ַמּזָ ֵני  ּבְ הֹו, 

Das Siegesfest
Priams veste war gesunken,
Troja lag in Schutt und Staub,
Und die Griechen, siegestrunken,
reich beladen mit dem raub,
Saßen auf den hohen Schiffen,
Längs der hellespontos Strand,
Auf der hohen Fahrt begriffen
Nach dem schönen Griechenland.
Stimmet an die frohen Lieder!
Denn dem väterlichen herd
Sind die Schiffe zugekehrt,
Und zur heimat geht es wieder. 
Und in langen reihen, klagend,
Saß der Trojerinnen Schaar,
Schmerzvoll an die Brüste schlagend,
Bleich, mit aufgelöstem haar.
in das wilde Fest der Freuden
Mischten sie den Wehgesang,
Weinend um das eigne Leiden
in des reiches Untergang.
Lebe wohl, geliebter Boden!
von der süßen heimat fern
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Folgen wir dem fremden herrn.
Ach, wie glücklich sind die Toten! 
Und den hohen Göttern zündet
Kalchas jetzt das Opfer an;
Pallas, die die Städte gründet
Und zertrümmert, ruft er an;
Und Neptun, der um die Länder
Seinen Wogengürtel schlingt,
Und den Zeus, den Schreckensender,

ַקְלַכס, זֹוֵבַח  נֹו  ָקְרּבָ ֶאת 
ָהֵאִלים. ֶאל  ָהֵאד  עֹוֶלה 
ָעִרים ַהּבֹוָנה  ַלס  ּפָ ֶאת 
ב, ַהּסָ קֹוֵרא  ּוַמְחִריָבה 

רֹוֵחץ ֲאזֹורֹו  ּבַ טּון,  ֶנּפְ ֶאת 
ֶזאּוס ְוֶאת  ָהָאֶרץ,  ל  ּכָ ֶאת 

ֵאִגיס, ּבָ ֵאיִמים  ְך  ַהְמַהּלֵ
ם. ַהּדָ יא  ַמְקּפִ ָמִגּנֹו  ֶזה 

ּוְרצּוִצים,  בּוִרים  ׁשְ ה  ַעּתָ
ל, ְחּדַ ּתֶ ָלַעד  ְלָחָמה  ַהּמִ

פֹו, ֶהּקֵ ֶאת  ִלים  ִהׁשְ ַמן  ַהּזְ
ִתי.  ַרּבָ ֶרת  ַהּקֶ ָחְרָבה 

ַאְטֶרְוס, ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ַהַחִיל,  יא  ַמְצּבִ
ִיס,  ַהּגַ ֶבת  ַמּצֶ ֶאת  ָמָנה 

ָרב ַהּקְ ֵדה  ִלׂשְ הֹוִביל  אֹותֹו 
ָבר. ּכְ ֶ ִמּשׁ ְסָקַמְנֶדר  ֵגיא  ּבְ
ֶעֶצב ל  ׁשֶ קֹוֵדר  ֵבד  ּכָ ָעָנן 
יא, ְצּבִ ַהּמַ ֵמַצח  ֶאת  ה  ּסָ ּכִ

ָהַרב  ּבֹוִרים  ַהּגִ ָבא  ִמּצְ
ְיָתה. ַהּבַ ִבים  ׁשָ ים  ַעּטִ ּמְ ַמה 

ְוָרם יז  ַעּלִ יר  ׁשִ ִמיַע  ַיׁשְ
ָיׁשּוב יתֹו  ּבֵ ֶאל  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ

ב ַהּלֵ ּפֹוֵעם  ּוְבָחזֹו 
ְרדּו. ׂשָ ְמַעט  ַאְלַלי,  י  ּכִ
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ְמכֹוָרתֹו ֶאל  ב  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ "לֹא 
ְלָוה,  ְוׁשַ רַֹגע  ּה  ּבָ ִיְמָצא 

ָלַדַעת ָעלּול  יתֹו  ּבֵ ַסף  ַעל 
ְמתָֹעב. ֶרַצח  ל  ׁשֶ ה  ַמֲעׂשֶ
ֵרַע ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ַהּנֹוֵפל  ֵיׁש 

ָרב."  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ְלָדם  ָצֵמא 
ְתִריַע, ַהּמַ אֹוִדיֶסאּוס  ַבר  ּדְ

ָאֶתָנה: ּבֹו  רּוַח  ֵהִפיָחה 
Der die Aegis grausend schwingt.
Ausgestritten, ausgerungen
ist der lange schwere Streit,
Ausgefüllt der Kreis der Zeit,
Und die große Stadt bezwungen. 
Atreus’ Sohn, der Fürst der Schaaren,
Uebersah der völker Zahl,
Die mit ihm gezogen waren,
einst in des Skamanders Thal.
Und des Kummers finstre Wolke
Zog sich um des Königs Blick,
von dem her geführten volke
Bracht’ er wen’ge nur zurück.
Drum erhebe frohe Lieder,
Wer die heimat wieder sieht,
Wem noch frisch das Leben blüht!
Denn nicht alle kehren wieder. 
Alle nicht, die wieder kehren,
Mögen sich des heimzugs freun,
An den häuslichen Altären
Kann der Mord bereitet seyn.
Mancher fiel durch Freundestücke,
Den die blut’ge Schlacht verfehlt!
Sprach’s Ulyß mit Warnungsblicke,
von Athenens Geist beseelt.
Glücklich, wem der Gattin Treue
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rein und keusch das haus bewahrt!
Denn das Weib ist falscher Art,
Und die Arge liebt das Neue. 
Und des frisch erkämpften Weibes
Freut sich der Atrid, und strickt
Um den reiz des schönen Leibes
Seine Arme hochbeglückt.

זּוָגתֹו ִאם  ָהִאיׁש  ַמח  "ִיׂשְ
ׁשֹוֶמֶרת, יתֹו  ּבֵ ֶנֱאָמָנה, 
ׁשֹות  ַהְמַבּקְ ים  ׁשִ ַהּנָ י  ּכִ

ִלְבּגֹד." ן  ְרּכָ ּדַ ָחָדׁש  ִרּגּוׁש 

ַאְטֶרְוס ן  ּבֶ ֲאַזי  תֹו  ְתִהּלָ ּבִ
ֶבר,  ַהּגֶ ַעְלָמה  ְפַרס  ּבִ זֹוֶכה 

ב  ַהְמֻחּטָ ּגּוָפּה  ְוֶאת 
חֹוֵבק.  חֹוֵמד,  ְזרֹועֹוָתיו  ּבִ

ְלָהִטיל,  עֶֹנׁש  ֵיׁש  ֵחְטא  ַעל 
ִלְנקֹם. ֵיׁש  ע  ׁשַ ַהּפֶ ְוַעל 

ֶזאּוס ַמְעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ֵבית  ּבְ י  ּכִ
ט, ּפָ ְלִמׁשְ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ב,  יֹוׁשֵ
ע, ֶרׁשַ ַעל  הּוא  ָאֶון  ּבְ ּגֹוֵמל 
מֹוִריד ּכֹוְפִרים  ֲחבּוַרת  ַעל 
ִהּסּוס, ְללֹא  ְרָענּות  ּפֻ הּוא 

ִנּיֹות.  ּפְ ְללֹא  מּוָלם  ּגְ ׁשֹוֵקל 

ָהרּוַח: ַעז  אֹוְיֶלאּוס  ן  ּבֶ ָסח 
ַרב ר  אֹׁשֶ ֶבר  ַהּגֶ "ֵיַדע 

ַח  ּבֵ ִויׁשַ ְיָפֵאר  ִאם 
אֹוִליְמּפּוס.  ׁשֹוְכֵני  ָהֵאִלים  ֶאת 

חֹוֵלק  ר,  ִעּוֵ ַהּגֹוָרל  י  ּכִ
ָוֶצֶדק. ּבֹון  ֶחׁשְ ְללֹא  ת  ַמּתָ

ֵמת, ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ׁשֹוֵכב  ה  ִהּנֵ
ְרִסיֶטס. ּתֶ ַמְפִליג  יתֹו  ּבֵ ְוֶאל 

פֹוְרטּוָנה ַיד  ּבְ ַהּפּור  ָנַפל 
ֶרת ָהִעּוֶ ִליָכה  ִהׁשְ אֹותֹו 
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ר  ָ ֻאּשׁ ַהּמְ ְוַהּזֹוֶכה 
ָזָכה." יו  ַחּיָ ּבְ י  ּכִ ָיִגיל 

ּבֹוֵלַע, ָרב  ַהּקְ ַהּטֹוִבים  ֶאת 
חֹון, ּצָ ַהּנִ ְמַחת  ׂשִ ּבְ ַאְך 

ֶאְתֶכם, ח  ּכַ ִנׁשְ לֹא  ַאֵחינּו, 
ֲהִייֶתם,  ָמֵגן  ְלָחָמה  ּמִ ּבַ

Böses Werk muß untergehen,
rache folgt der Frevelthat;
Denn gerecht in himmelshöhen
Waltet des Kroniden rath.
Böses muß mit Bösem enden;
An dem frevelnden Geschlecht
rächet Zeus das Gastesrecht,
Wägend mit gerechten händen. 
Wohl dem Glücklichen mag’s ziemen,
ruft Oileus tapfrer Sohn,
Die regierenden zu rühmen
Auf dem hohen himmelsthron!
Ohne Wahl vertheilt die Gaben,
Ohne Billigkeit das Glück;
Denn Patroklus liegt begraben,
Und Thersites kommt zurück!
Weil das Glück aus seiner Tonnen
Die Geschicke blind verstreut,
Freue sich und jauchze heut,
Wer das Lebensloos gewonnen! 
Ja der Krieg verschlingt die Besten!
ewig werde dein gedacht,
Bruder, bei der Griechen Festen,
Der ein Thurm war in der Schlacht,
Da der Griechen Schiffe brannten,
War in deinem Arm das heil;
Doch dem Schlauen, vielgewandten
War der schöne Preis zu Theil.
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Friede deinen heil’gen resten!
Nicht der Feind hat dich entrafft;
Ajax fiel durch Ajax Kraft.
Ach, der Zorn verderbt die Besten! 
Dem erzeuger jetzt, dem großen,

ֵאׁש ּבָ ָעלּו  ִפינֹות  ַהּסְ ֵעת 
ֲעֵליֶהן. ם  ֵהַגְנּתֶ ם  ַאּתֶ
ָהֲאֵחִרים  ָלל  ָ ּשׁ ּבַ ַאְך 

ם. ַאּתֶ ְולֹא  כּו  ּזָ ׁשֶ ֵהם 

לֹום, ׁשָ ְיִהי  ַלֲעַפְרֶכם 
ם. ְנַפְלּתֶ אֹוֵיב  ד  ִמּיַ לֹא  י  ּכִ

קֹוֵטל, ּטֹוִבים  ּבַ ַעם  ַהּזַ
ָאַיְקס." ל  ׁשֶ דֹו  ִמּיָ ָאַיְקס  ֵמת 

טֹוֶלמֹוס ֶנאֹוּפְ מזג  אזי 
ַיִין: ִביַע  ּגְ ֲעֶלה  ַלּנַ

ָהָרם, ָאִבי  מּוָתה,  ּתְ ֵני  ּבְ ין  "ּבֵ
ָזִכיָת ִראׁשֹון  ְפָרס  ּבִ ה  ַאּתָ
ָאָדם.  ּבֹוְרֵאי  ֵאִלים  ִמיֵדי 

ה. ִהּלָ ַלּתְ ל  ָמׁשָ ֵאין  י  ּכִ
ַהּגּוף, ֶנֱהָפְך  ְלֵאֶפר 

ָלַעד. ִיְחֶיה  ָאִציל  ם  ׁשֵ ַאְך 
ָהעֹז ַרב  ל  ׁשֶ תֹו  ִהּלָ ּתְ
ְלעֹוָלם. ַיְנִציַח  יר  ִ ַהּשׁ

ַמֵהר חֹוְלִפים  ים  ַהַחּיִ י  ּכִ
ׂשֹוֵרד. ָלַעד  ת  ַהּמֵ בֹוד  ּכְ ַאְך 
ׁשֹוֵרר ַהּמְ ל  ׁשֶ קֹולֹו  ת  ּבַ י  ּכִ

אֹוֶמֶרת. ָבָרּה  ּדְ ֵמת  ִאיׁש  ּבְ לֹא 
ֶהְקטֹור," ל  ׁשֶ ֵעדֹו  זֹאת  ּבָ "ֶאְהֶיה 

ָהָאִציל. ִטיֶדאּוס  ן  ּבֶ ָסח 
ֵביתֹו  ּבְ ַח  ְזּבֵ ַהּמִ "ַעל 

ָחָלל. נֹוֵפל  עֹז,  ּבְ ִנְלָחם 
ַח  ַהְמַנּצֵ ִלְכבֹוד  ָראּוי 

ֶנֱאָצל. ַיַעד  ַעל  ַהּנֹוֵפל 
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ַמְחִריב ִנְלָחם,  חֹו  ִמְזּבְ ַעל 
ַבח ְלׁשֶ ה  ִיְזּכֶ ִמְבָצרֹו,  ֶאת 
ֲאִפּלּו,  ע  ּבָ ֻמׁשְ אֹוֵיב  י  ִמּפִ

ְלעֹוָלִמים." ִיּנֹון  מֹו  ּוׁשְ
Gießt Neoptolem des Weins:
Unter allen ird’schen Loosen,
hoher vater, preis’ ich deins.
von des Lebens Gütern allen
ist der ruhm das höchste doch;
Wenn der Leib in Staub zerfallen,
Lebt der große Name noch.
Tapfrer, deines ruhmes Schimmer
Wird unsterblich sein im Lied;
Denn das ird’sche Leben flieht,
Und die Todten dauern immer. 
Wenn des Liedes Stimmen schweigen,
von dem überwundnen Mann,
So will ich für hektorn zeugen,
hub der Sohn des Tydeus an, –
Der für seine hausaltäre
Kämpfend ein Beschützer fiel –
Krönt den Sieger größre ehre,
ehret ihn das schönre Ziel!
Der für seine hausaltäre
Kämpfend sank, ein Schirm und hort,
Auch in Feindes Munde fort
Lebt ihm seines Namens ehre. 
Nestor jetzt, der alte Zecher,
Der drei Menschenalter sah,
reicht den laubumkränzten Becher
Der bethränten hekuba:
Trink’ ihn aus, den Trank der Labe,
Und vergiß den großen Schmerz!
Wundervoll ist Bacchus Gabe,
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Balsam für’s zerrissne herz.
Trink’ ihn aus, den Trank der Labe,
Und vergiß den großen Schmerz!

ְתרֹוֵנן ַהּמִ ב  ַהּסָ ֶנְסטֹור 
ה, ֵהּנָ ַעד  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ּדֹורֹות  ָרָאה 

ַחת ְתַיּפַ ַהּמִ ה  ְלֶהקּוּבָ
ר: ְמֻעּטָ ִביַע  ּגָ יׁש  ִהּגִ
ִין, ַהּיַ ְמַרֲעֵנן  ִתי,  "ׁשְ

ִסְבלֹוַתִיְך. ֶאת  ְכִחי  ְוׁשִ
חּוס, ּכְ ּבַ ל  ׁשֶ ַהּדֹורֹון  הּוא  ֻמְפָלא 

ָלם. ֻמׁשְ צִֹרי  בּור  ׁשָ ְלֵלב 
ַמִים  ָ ַהּשׁ ה,  ִלְניֹוּבֶ ַאף 

אֹוָתּה, ִלְרּדֹף  ֲחֵדִלים  לֹא 
ּסּוֶריָה  ִמּיִ ְמנּוָחה  ָנה  ִנּתְ
ֶפן ַהּגֶ ֵקה  ַמׁשְ ְלִגיַמת  ּבִ

ָפֵתינּו ׂשְ ַעל  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ י  ּכִ
ה, ַהְמַחּיֶ ֶצף  ַהּקֶ ָזב 

ִסְבֵלנּו. ֶלֶתה  ְתהֹום  ּבִ ָקבּור 
ְפתֹוֵתינּו ׂשִ ַעל  ָזב  עֹוד  ל  ּכָ י  ּכִ

ַהְמעֹוֵרר ֶקה  ׁשְ ַהּמַ
ֶבל.  ַהּסֵ ָטמּון  ֶלֶתה  ְתהֹום  ּבִ

ֵהִפיַח ָהֵאל  ְוַהחֹוָזה, 
ֵני ּפְ ְוֶאל  ָקָמה  רּוַח,  ּה  ּבָ

ָרָפה, ׂשְ ַהּנִ ָהִעיר  ן  ֲעׁשַ
ֵלאמֹר: ּפּון  ַהּסִ ִמן  ָרה  ּבְ ּדִ

ְורּוַח, ן  ָעׁשָ ַאְך  הּוא  "ַהּכֹל 
ֵאׁש, ּבָ עֹוֶלה  ב  ּגָ ׂשְ ַהּנִ ל  ּכָ

ָבר ּדָ ֵאין  י  ּכִ קֹוְרִסים  מֹוָסִדים 
ָמרֹום. ֵאֵלי  ַבד  ִמּלְ ם  ַקּיָ

ב ָהַרּכָ ֶאת  ה  ְמַלּוֶ ּיּוט  ַהּסִ
ה ָלֳאִנּיָ ִביב  ִמּסָ ְוָצף 

אֹותֹו. ִיְבַלע  ָחר  ַהּמָ ן  ּפֶ
ַהּיֹום!"  ֵאפֹוא  ִנְחֶיה  ָהָבה 
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Balsam fürs zerrissne herz,
Wundervoll ist Bacchus Gabe. 
Denn auch Niobe, dem schweren
Zorn der himmlischen ein Ziel,
Kostete die Frucht der Aehren,
Und bezwang das Schmerzgefühl.
Denn solang die Lebensquelle
Schäumet an der Lippen rand,
ist der Schmerz in Lethe’s Welle
Tief versenkt und festgebannt!
Denn solang die Lebensquelle
An der Lippe rande schäumt,
ist der Jammer weggeträumt,
Fortgespült in Lethe’s Welle. 
Und von ihrem Gott ergriffen,
hub sich jetzt die Seherin,
Blickte von den hohen Schiffen
Nach dem rauch der heimat hin.
rauch ist alles ird’sche Wesen;
Wie des Dampfes Säule weht,
Schwinden alle erdengrößen,
Nur die Götter bleiben stät.
Um das roß des reiters schweben,
Um das Schiff die Sorgen her;
Morgen können wir’s nicht mehr,
Darum laßt uns heute leben! 

� 
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אדגר אלן פו 
ושם  בריצ'מונד,  כיתתו  בן  של  לביתו  מוזמן  ה־14  בן  אדגר   :1823 בשנת  זה  היה 
הראשון  שיריו  בספר  שנים,  מקץ שמונה  סטנארד.  ג'יין  הגברת  אמו,  את  רואה  הוא 
גבירה  אותה  של  יופיה  את  נס  על  הצעיר  המשורר  מעלה   ,1831 בשנת  אור  שראה 
ג'יין־הלנה  ליופיה של  הלל  היא שיר  הקצרה  האודה  אבותיה.  אל  נאספה  שבינתיים 
המתואר בסדרת דימויים מן העולם הקלאסי. הדימוי לפיו הגבירה הנאה מזכירה לו 
אישה  של  יופייה  נמשל  ממתי  קמעה,  פרודי  ראשון  במבט  נתפס  ניקיאה  סירת  את 
להודות  הייתה  השני,  בבית  המתבהרת  פו,  כוונת  אולם  החוף?  אל  המפליגה  לסירה 
אותה  הקלאסית,  התרבות  של  מבטחים  חוף  אל  אותו  שהביאה  כך  על  לג'יין־הלנה 
)קופיד(. ארוס  של  יופיו  את  לה  מגלה  פסיכה  בידי  הבהט  שלפיד  כשם  תאיר  היא 

לֶהֶלן 
ֶהֶלן, ֵעיַני,  ּבְ הּוא  ָיְפֵיְך 

ָעָבר, ת  ּבַ ִניֵקיָאה  ִסיַרת 
ֵחן ּבְ את  נֹוׂשֵ ׂשּום  ּבָ ָים  ּבְ

ְלָזָרא, לֹו  ל  ַהּגַ ד,  ַנּוָ
ְמכֹוָרה. ֶאֶרץ  ֶאל 

ַלְחּתֹר, ָרִגיל  נֹוָאׁש  ָים  ּבְ
ָאדֹם, ָער  ׂשֵ ָיָון,  ר  ְקַלְסּתֵ

ֶאְחזֹר ְך  ּכָ  – יְמפֹות  ַהּנִ ִמְנַהג 
ֲהלֹום, ָיָון  ת  ִהּלַ ּתְ ֶאל 

רֹום.  ָמּה  ּוׁשְ ְפֶאֶרת  ַהּתִ ֶאל 

ֶבת ִנּצֶ ָרם  ֶפֶסל  ּכְ ְך  ִהּנָ
א, ִנּשָׂ ַחּלֹון  ֻגְמַחת  ּבְ ם  ׁשָ

ְלֶהֶבת,  ׁשַ אֹורֹו  יד,  ַלּפִ ָיֵדְך  ּבְ
ה ָ ְקֻדּשׁ חֹוזֹות  ִמּמְ ִסיֶכה  ּפְ ָהּה, 

ֶבת. ּגֶ ׂשְ ַהּנִ ָאֶרץ  ּבָ

Helen
helen, thy beauty is to me
Like those Nicean barks of yore,
That gently, o'er a perfumed sea,
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The weary, wayworn wanderer bore
To his own native shore.

On desperate seas long wont to roam,
Thy hyacinth hair, thy classic face,
Thy Naiad airs have brought me home
To the glory that was Greece
And the grandeur that was rome.

Lo! in yon brilliant window-niche
how statue-like i see thee stand,
The agate lamp within thy hand!
Ah, Psyche, from the regions which
Are holy Land! 

� 

ו.ה. אודן
הפיוטי  המבנה  אודן.  של  ביותר  הנודע  שירו  הנראה  ככל  הוא  אכילס  של  ָמִגנֹו 
של  בתים  ופרוזודית.  תוכנית  מנוגדים  חלקים  לשני  היצירה  את  מחלק  המיוחד 
של  אמו  תטיס,  לראות  מבקשת  שאותן  התמונות  לתיאור  מוקדשים  קצרות  שורות 
המגן.  עיטור  מלאכת  על  העמל  ֶהַפְיסטֹוס  של  לכתפו  מעבר  המתבוננת  אכילס, 
קורבן,  הבאת  טקסי  עושר,  שמחה,  קרי:  הומריים,  תכנים  אחר  מבקשת  תטיס 
את  מרקע  הארוכות,  בשורות  הפיסטוס,  אולם  אתלטים.  ותחרויות  אדמה  עבודת 
החולות  הרעות  ושאר  רודנות  מיליטריזם,  עוני,  שממה,  עליבות,  המוחלט:  ההפך 
תואם  רקע   – הרדיקלי  המשורר  של  המיוגע  במוחו  האמריקני  הקפיטליזם  שמייצר 

אכילס.  של  הקֵרב  למותו 
להביא  יתקשה  לא  מובהקת  אנטי־מלחמתית  יצירה  בשיר  למצוא  המבקש 
סרקסטית  בביקורת  שהמדובר  ספק  אין  יותר  רחב  בהקשר  אולם  בנושא.  מובאות 
יוון  בעידן  ששרתה  כפי  ההלנית  התרבות  של  האריסטיאה  עקרון  על  וקטלנית 

הארכאית. 
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ָמִגנֹו של אכילס
יָטה ִהּבִ ִלְכֵתפֹו  ֵמֵעֶבר 

ְוֶכֶרם, ה  ׂשָ ִחּפְ ֵזיִתים  ֲעֵצי 
ל, ְסדּורֹות־ִמְמׁשָ ִזית  ּגָ ָעֵרי 
ֶרם,  ּזֶ ּבַ ְסִפינֹות  סֹוֵער,  ְוָים 
ֶכת  ַמּתֶ ָמֵגן  ְבַרק  ּבִ ם  ׁשָ ַאְך 
ַאֶחֶרת: מּוָנה  ּתְ ָיָדיו  ָחְרטּו 

ֶלאֶכת, ְמּ ּבַ ֶנְחַקק  ָמָמה  ׁשְ ר  ִמְדּבַ
עֹוֶפֶרת. ת  ּפַ ּכִ ּוֵמָעָליו 

ָלרּוַח, רּוץ  ּפָ לּוי,  ּגָ ים,  ַחּיִ ֲחַסר  ִמיׁשֹור 
ָאָדם, ן  ּכַ ִמׁשְ ְולֹא  ֶדה  ׂשָ ֲחִתיַמת  לֹא 

ָלנּוַח. ּבֹו,  ֶבת  ָלׁשֶ ָמקֹום  ְולֹא  ַמֲאָכל  לֹא 
ם ׁשָ ֵאי  ימֹון  ְיׁשִ ּבַ ִנְקַהל  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף 

ֵעיַנִים,  ּוְבִמיְליֹון  ָעה,  ּדֵ ֲחַסר  ָהמֹון 
ב,  ִנּצַ ֶאָחד  טּור  ּבְ ִמיְליֹון,  ָפיו  ַמּגָ ּבְ
ְלַצו.  ים  ַהְמַחּכִ ע  ַמּבָ ַחְסֵרי  ִנים  ּפָ

הֹוִכיַח  ָהֲאִויר  ִמן  ִנים  ּפָ ְללֹא  קֹול  ָאז 
ַאַחת,  לֹא  צֹוֶדֶקת  ה  ָהִעּלָ ׁשֶ ִרים  ִמְסּפָ ּבְ

ָצִחיַח.  ר  ִמְדּבָ ּוְכמֹו  ׁשֹוֵמם,  ָיֵבׁש,  קֹול  ּבְ

The Shield of Achilles
She looked over his shoulder
For vines and olive trees,
Marble well-governed cities
And ships upon untamed seas,
But there on the shining metal
his hands had put instead
An artificial wilderness
And a sky like lead.

A plain without a feature, bare and brown,
No blade of grass, no sign of neighborhood,
Nothing to eat and nowhere to sit down,
Ye t, congregated on its blankness, stood
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An unintelligible multitude,
A million eyes, a million boots in line,
Without expression, waiting for a sign.

Out of the air a voice without a face
Proved by statistics that some cause was just
In	tones	as	dry	and	level	as	the	place:

ֵהיָדד,  ָקָרא  לֹא  ִאיׁש  ֶנְגּדֹו,  ָטַען  לֹא  ִאיׁש 
ׁשּוָרה  ַאַחר  ׁשּוָרה  ָאָבק  ּוַבֲעַנן 

ֵלָמה  ׁשְ ֱאמּוָנה  ּבֶ ם  ָ ִמּשׁ ָצֲעדּו  ֵהם 
ְזַמן־ָמה.  ץ  ִמּקֵ ָלקּוי  הּוַכח  ֶהְגיֹוָנּה  ׁשֶ

יָטה  ִהּבִ ִלְכֵתפֹו  ֵמֵעֶבר 
ָוֶטֶקס, ְוַחג  ה  ִחְנּגָ ה  ׂשָ ִחּפְ

ָלָבן, ָרִחים  ּפְ ֵזר  ּבְ ֶעְגָלה 
ן. ְוָקְרּבָ ֶנֶסְך  ַח,  ִמְזּבֵ

ֶכת,  ַמּתֶ ָמֵגן  ְבַרק  ּבִ ם  ׁשָ ַאְך 
ְפֶאֶרת,  ּתִ ְוַחג  ן  ָקְרּבָ ְמקֹום  ּבִ
ְמֶלאֶכת  ּבִ ָחָרׁש  ֵפי  ִרׁשְ ְלאֹור 
ַאֶחֶרת.  מּוָנה  ּתְ ָרֲאָתה  ִהיא 

ם.  ׁשָ ֵאי  ַאְקַראי  ְמקֹום  ִיל,  ּתַ ֶגֶדר  ּבְ ף  ֻמּקָ
ִדיָחה(,  ּבְ ר  ִסּפֵ )ֶאָחד  ְמפָֹהִקים  ִקיִדים  ּפְ

ַחם,  יֹום  ָהָיה  ָאֵכן   – ֵזָעה  נֹוְטֵפי  ְזִקיִפים 
ְנכֹוָחה  ם,  ּתָ ָהמֹון  ב  ִנּצַ ד  ַהּצַ ּוִמן 
ְדָמָמה.  ּבִ ם  ּבָ יט  ִהּבִ ֵדר  ַלּגָ ֵמֵעֶבר 

ְוֶנֶעְקדּו  הּוְבלּו  רֹות  ִחּוְ ֻמּיֹות  ּדְ לֹוׁש  ׁשָ
ֲאָדָמה.  ּבָ ְקבּוִעים  ה  לֹוׁשָ ׁשְ ַעּמּוִדים  ֶאל 

ָראּוי  ר  ֲאׁשֶ ְוָכל  ְוַההֹוד  ַפע  ֶ ַהּשׁ
ָמצּוי  ֲהלֹא  ֶזה,  ֶחֶלד  ּבְ ֶעְרּכֹו  ְוַרב 
ָהיּו  ים  ְמַעּטִ ֵהם  ָהֲאֵחִרים;  יֵדי  ּבִ

אֹוָתם, יל  ִהּצִ לֹא  ִאיׁש  ָבר,  ּדָ ׁשּו  ּקְ ּבִ ְולֹא 
ה ַהֶחְרּפָ ַרק  ָעָלה,  ָהאֹוֵיב  ל  ׁשֶ ֶחְפצֹו 
ֲאָוָתם  ּגַ ָאְבָדה  ִמּכֹל.  רּוָעה  ּגְ ָהְיָתה 
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ָמָתם. ִנׁשְ ֵמָתה  ָבר  ּכְ ַהּגּוף  מֹות  ֶטֶרם  ּבְ י  ּכִ

יָטה ִהּבִ ִלְכֵתפֹו  ֵמֵעֶבר 
ֲחרּות, ּתַ ַאְתֶלִטים,  ה  ׁשָ ּקְ ּבִ

ַוֲעָלמֹות ָבִרים  ּגְ ִרּקּוד 
ָרהּוט  ִלְצִליל  ַהְמַטְלְטִלים 
ָחטּוב.  ֵאיָבר  מּוִזיָקה  ל  ׁשֶ

No one was cheered and nothing was discussed;
Column by column in a cloud of dust
They marched away enduring a belief
Whose logic brought them, somewhere else, to grief.

She looked over his shoulder
For ritual pieties,
White flower-garl anded heifers,

Libation and sacrifice,
But there on the shining metal
Wher e the altar should have been,
She saw by his flickering forge-light
Quite another scene.

Barbed wire enclosed an arbitrary spot
Where bored officials lounged )one cracked a joke(
And sentries sweated for the day was hot:
A crowd of ordinary decent folk
Watched from without and neither moved nor spoke
As three pale figures were led forth and bound
To three posts driven upright in the ground.

The mass and majesty of this world, all
That carries weight and always weighs the same
Lay in the hands of others; they were small
And could not hope for help and no help came:
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What their foes like to do was done, their shame
Was all the worst could wish; they lost their pride
And died as men before their bodies died.

She looked over his shoulder 
For athletes at their games,
Men and women in a dance

ֶכת  ַמּתֶ ָמֵגן  ְבַרק  ּבִ ם  ׁשָ ַאְך 
ם  ָרׁשַ ִרּקּוד,  אּוַלם  ְמקֹום  ּבִ

ם  ְוׁשָ ׁשֹוִטים.  ִבים  ֲעׂשָ ֵדה  ׂשְ

ְסָחבֹות  ְלבּוׁש  ְרָחח  ּפִ ְסָתם,  ְך  ּכָ ׁשֹוֵטט 
ִנְמֶלֶטת  ִהְתעֹוְפָפה  ִצּפֹור  ְלמּוד;  ּגַ

ְיָלדֹות,  אֶֹנס  ׁשֶ ִליְך;  ֶשִהׁשְ ֵמֶאֶבן 
ְורֹוְצִחים,  ַתַער  ּבְ ּכֹוְרִתים  ָלִדים  ּיְ ׁשֶ

ַעם  ּפַ ַאף  ַמע  ׁשָ לֹא  הּוא  ִראׁשֹון,  ל  ּכָ ֻמׂשְ לֹו  ֵהם 
ַטַעם  ֵיׁש  ַלַהְבָטָחה  ֶהם  ּבָ עֹוָלמֹות  ַעל 
ּבֹוִכים.  ֲאֵחִרים  י  ּכִ ִלְבּכֹות  ר  ֻמּתָ ֶהם  ּבָ

ָפַתִים  ׂשְ ְקפּוץ  ְוָהְלָאה  ם  ָ ִמּשׁ
צֹוֵלַע,  ח  ּפָ ַהּנַ ֶהַפְיְסטֹוס 
ַדִים,  ׁשָ ֶצַחת  זֹו,  ְוֶתִטיס 

ַע  ּוֵ ְמׁשַ ַפַחד  ּבְ קֹוֵראת 
ֶאת  ל  ֵ ִחּשׁ ַהּטֹוב  ָהֵאל  יַצד  ּכֵ

ָאִכיֶלס   – ָהַעז  ָנּה  ּבְ ל  ׁשֶ רּוחֹו 
ֵלָבב,  ְנחּוׁש  ָבִרים  ּגְ קֹוֵטל 

ָרב.  ַהּקְ ֵדה  ׂשְ ּבִ ָצפּוי  מֹותֹו 

Moving their sweet limbs
Quick, quick, to music,
But there on the shining shield
his hands had set no dancing-floor
But a weed-choked field.

A ragged urchin, aimless and alone,
Loitered about that vacancy; a bird
Flew up to safety from his well-aimed stone:
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That girls are raped, that two boys knife a third,
Were axioms to him, who'd never heard
Of any world where promises were kept,
Or	one	could	weep	because	another	wept.

The	thin-lipped	armorer,

Hephaestos	,hobbled	away,
Thetis	of	the	shining	breasts

Cried	out	in	dismay

At	what	the	god	had	wrought

To	please	her	son,	the	strong

Iron-hearted	man-slaying	Achilles

Who	would	not	live	long.

� 

מייקל לונגלי 
למשפחה  נצר   ,)1939( בלפסט  יליד  האירי  המשורר   ,)Longley( לונגלי  מייקל 
שביתת  על  חתימה  ערב  אירי  בעיתון   Ceasefire הסונטה  את  פרסם  פרוטסטנטית, 
חיובי,  בכך מפנה  לראות  מי שביקשו  היו   .)IRA( נשק עם הצבא הרפובליקני האירי 
אולם דומה כי שורת הסיום מפריכה תקוות מעין אלה. לונגלי עושה שימוש מרתק 

ואילך.   506 שורה  כ"ד,  ספר  האיליאדה,  מן  בטקסט 

הפסקת אש

ָמעֹות ּדְ ַעד  ׁש  ְוִנְרּגָ ָאִביו,  ּבְ ר  ִנְזּכַ ָאִכיֶלס  ָאז  א.  
ָהַדף. ֶאֶרץ  ֶדֶרְך  ּבְ ִריָאמֹוס  ּפְ ְוֶאת  ָידֹו,  ֶאת  ָנַטל 
ּוָפַרץ  יו  ְרּכָ ּבִ ֶאת  ָלַפת  ְלַרְגָליו,  ָנַפל  ֶלְך  ַהּמֶ ַאְך 
הּוַצף.  ְוֶנִהי  ִקיָנה  ּבְ ן  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְדָמעֹות  ּבִ

ָנַטל, ָאִכיֶלס  ֶהְקטֹור  ּגּוַפת  ֶאת  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ֲאַזי,  ב.  
ה. ְוַתּמָ ה  ִוּיָ ַהּגְ ְרחּוָצה  ָאְמָנם  ִאם  ׁש  ּקֵ ּבִ ָלַדַעת 
ָהָאב, ִריָאמֹוס  ִלּפְ מּוָכן  יחֹו,  ִהּנִ ְריֹון  ׁשִ ּבְ ָלבּוׁש 

ה. ַהַחּמָ ֵצאת  ּבְ ְטרֹוָיה  ֶאל  אתֹו  ְלׂשֵ ת  ַמּתָ ּכְ ָעטּוף 
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יטּו, ִהּבִ ֵרֵעהּו  ּבְ ִאיׁש  ָסֲעדּו  ו  ַיְחּדָ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ג.  
ָבר,  ּכְ ֶ ִמּשׁ אֹוֲהִבים  ֵני  ׁשְ ּכִ ה  ִמּזֶ ֶזה  ָרוּו  ְוַנַחת 

ד, ִנְכּבָ ֶבר  ּגֶ ִריַאם  ּוּפְ ָהֵאִלים  מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאִכיֶלס 
ָאַמר: קֶֹדם  ֶרַגע  ַאְך  ׁשֶ ּוִמי  ְלׁשֹונֹו,  ּבִ ָרהּוט 

ְכִדי,  ּבִ לֹא  ַהּמּוָטל,  ֶאת  ה  ֶאֱעׂשֶ י  ְרּכַ ּבִ ַעל  "ָרכּון  ד. 
י."  ַיְלּדִ ֶאת  ָרַצח  ׁשֶ ָהִאיׁש  ָאִכיֶלס,  ל  ׁשֶ ָידֹו  ֶאת  ק  ֵ ֲאַנּשׁ

Ceasefire 
I. Put in mind of his own father and moved to tears
	 Achilles	took	him	by	the	hand	and	pushed	the	old	king

	 Gently	away,	but	Priam	curled	up	at	his	feet	and

	 Wept	with	him	until	their	sadness	filled	the	building.	

II. Taking	Hector’s	corpse	into	his	own	hands	Achilles

	 Made	sure	it	was	washed	and,	for	the	old	king’s	sake,	

	 Laid	out	in	uniform,	ready	for	Priam	to	carry	

	 Wrapped	like	a	present	home	to	Troy	at	daybreak.	

III. When they had eaten together, it pleased them both
 To stare at each other’s beauty as lovers might, 
 Achilles built like a god, Priam good-looking still
 And full of conversation, who earlier had sighed: 

IV. ‘i get down on my knees and do what must be done
 And kiss Achilles’ hand, the killer of my son.’
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הסרט טרויה – על סירוסו של אפוס

וולפגנג פטרסון, עלה על מסכי הקולנוע בשנת  ובבימויו של  וורנר,  האחים  טרויה, בהפקת 
186 מיליון דולר, הוא מן היקרים בהיסטוריה. עד מועד כתיבת  2004. הסרט, בהשקעה של 
אפוא  נחשב  והוא  דולר  מיליארד  חצי  על  הכנסותיו  עלו   )2009 )ספטמבר  אלו  דברים 

ועניין. דבר  לכל  מסחרית  להצלחה 

תפקידים 
ראשיים: 

פיט בראד   – אכילס 
באנא אריק   – הקטור 

או'טול פיטר   – פריאמוס 
קרוגר דיאן   – הלנה 

בלום אורלנדו   – פריס 

בין שון   – אודיסאוס 
בירן רוז   – בריסאיס 

גליסון ברנדן   – מנלאוס 
קוקס בריאן   – אגממנון 

הדלנד גרט   – פטרוקלוס 
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הסרט טרויה הוא ניסיון לרכוב על גל ההצלחה של סרטים היסטוריים המבוססים 
ועוד. הרקולס  סרטי  סדרת  אל־סיד,  ביוולף,  האודיסאה,  דוגמת  אפיות  יצירות  על 

לאין שיעור,  סוגיית האיליאדה מורכבת  בניגוד לרשימה החלקית שלעיל,  אולם 
בהשראת  הופק  "הסרט  בקדימון:  להוסיף  לנכון  מצאו  הסרט  שמפיקי  ההערה  מכאן 
לניסיונות  בולט  בניגוד  שכן  בלבד,  השראה  אכן  להומרוס".  האיליאדה   )inspiration(
האיליאדה  של  במקרה  הקולנוע,  מסך  אל  העבר  מן  אפוסים  העלאת  של  אחרים 
היצירה שהודגשו  של  כשלים  או  סגולות  אותם  כל  בשל  בעליל  בלתי אפשרי  הדבר 
קולנועי  לבנות מערך  א'. מכאן שהבמאי, המבקש  בכרך  מבואות  במאמרים שבפרק 
מרוכז סביב מוקד דרמטי אחד – סגולה הנעדרת כליל מן האיליאדה – נאלץ בראש 
ובראשונה לקצץ באורכה של היצירה המקורית. ואכן כך עשה הבמאי שדילג על אין 
 190 של  באורך  סרט  לצופים  להעניק  והצליח  הומרוס  של  ביצירתו  מעמדים  ספור 
בבירור,  מוגדר  מוקד  סביב  דרמטי  מערך  לבנות  עליו  שהיה  כיוון  זאת,  עם  דקות. 
היה עליו להוסיף תכנים ולדלות מדמיונו מעמדים שלא היו ולא נבראו, ובכך לעוות 
סירוס  מידה  באיזו  היא  אפוא  הנשאלת  השאלה  המקורית.  היצירה  של  תוכנה  את 

מספר: דוגמאות  להלן  אמנותי.  ונדליזם  של  מעשה  איננו  אפית  יצירה 
הופכת  ביצירה,  באקראי  הנזכרת  האיליאדה  מן  אכילס  של  שפחתו  בריסאיס, 
בראד  של  המיוסרת  לאישיותו  מתוודעים  אנו  ובאמצעותה  בסרט,  מרכזית  לדמות 
בטרויה.  אתנה  כוהנת  של  מעמד  הבמאי  לה  מעניק  שכך  כיוון  אכילס.  קרי:  פיט, 
פיט  של  בחיזוריו  לעמוד  יכולה  היא  שאין  לה  מתברר  לבטים  מסכת  שאחר  כיוון 
בקולנוע  יגונה  בל  להכרח  הדרך  קצרה  מכאן  בזרועותיו.  נופלת  שהיא  סופה  הנאה, 
כוהנת  בין השניים, במהלכה הצופה מתוודע לחמוקיה של  היום: תמונת סקס סוער 

ההלני.  האויב  של  לפילגשו  שהפכה  אתנה 
בתחילת  כבר  הבמאי,  הוראת  פי  על  זאת  בפגיונו,  הקטור  קוטל  מנלאוס  את 
שהוא  אלא  טרויה  במלחמת  שורד  המיתולוגי  שמנלאוס  בלבד  זו  לא  אולם  הסרט. 
נכבד  חלק  ונוטל  לספרטה,  השניים  של  שובם  לאחר  הלנה  עם  חייו  את  ממשיך 
הנראה  שככל  כיוון  העולם  מן  סילוקו  כן,  כי  הנה  וסופוקלס.  אוריפידס  במחזות 
בת  מיתולוגית  מורשת  של  משהו  תמוה  שיבוש  הוא  הסרט  לבמאי  דרוש  היה  לא 

שנים. אלפי 
אותו  גם  לקטול  מחליט  הבמאי  אגממנון.  שאת  ביתר  אף  וכך  מנלאוס,  כך 
תפקיד  ממלא  מאחיו  יותר  ואף  במלחמה,  הוא  אף  שורד  אגממנון  אולם  בסרטו. 
בידי  נרצח  למיקנוס,  שב  באודיסאה,  חלק  נוטל  הוא  אירועים.  של  בשורה  מרכזי 
קליטמנסטרה אשתו ומככב באורסטיאה לאייסכילוס ובאלקטרה לסופוקלס. הנה כי 

תמוה.  תרבותי  ונדליזם  של  מעשה  עוד  היא  להורג  הוצאתו  כן, 
האנכרוניזם  של  מקומו  נעדר  לא  אלו,  מופרכות  ערכיות  הכרעות  לצד 
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של  בחצרו  הנערכת  בחגיגה  נפתח  הסרט  גיאוגרפית.  מציאות  ושיבוש  ההיסטורי 
על  נוסף  הסכמי שלום.  על  מנלאוס  עם  חותמים  ופריס  הקטור  בספרטה.  מנלאוס 
נוכחים מן הצד ההלני אגממנון, אודיסאוס, נסטור ואחרים. הכול שמחים  מנלאוס 
אשתו  שהלנה  למנלאוס  מתברר  ביין,  לבם  כטוב  הלילה,  ברדת  והנה  וצוהלים, 
עולים  וההלנים  פקודיו,  את  מכנס  אגממנון  מאהבה.  פריס  בחברת  מביתם  נמלטה 
והלנה  פריס  של  ספינתם  את  ללכוד  מנת  על  לטרויה  ומפליגים  לספינותיהם 
רחוקה  פלופונס,  האי  חצי  במרכז  השוכנת  וספרטה,  לעשות  מה  אולם  הנואפת. 
מספרטה  המפליגות  הספינות  אלף  תמונת  ואכן,  בקירוב.  ק"מ   100 הים  מחוף 
החללים  עיני  על  המונחות  הזהב  מטבעות  כך  משהו.  נלעג  היבט  נעדרת  אינה 
אלא  ביוון  החל  לא  במטבעות  השימוש  אולם  בהדס.  הסטיקס  בנהר  מעבר  דמי   –
בנוסח  פארסה  איננה  טרויה  טרויה.  של  חורבנה  לאחר  לערך  שנים  מאות  חמש 
מעשה  לנוכח  התמיהה  מכאן  בסיסיים,  כרונולוגיה  כללי  לאל  השמה  הסלפסטיק 
שקספיר  על  לסרט  הדבר  דומה  עצמו.  לאירוע  כרונולוגי  קשר  כל  הנעדר  פולחן 
העושה  רכבת  בקרון  יושב  כשהוא  נייד  במחשב  המלט  את  המחזאי  מקליד  שבו 

ללונדון.  מסטרטפורד  דרכה  את 
בעקרונות  לפגוע  מבלי  אפית  עלילה  לעוות  ניתן  מידה  באיזו  היא  השאלה 

הים  אל  ממנה  והמרחק  פלופונס,  האי  חצי  במרכז  שוכנת  ספרטה  מספרטה.  ההפלגה 
בקירוב. ק"מ   100 הוא 
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בסיסיים של רציונל ספרותי, אפילו בסיסו ההיסטורי רעוע כדוגמת מלחמת טרויה. 
מחצרו  לתרשיש  או  לאופיר  מפליג  המלך  שלמה  את  הדעת  על  להעלות  ניתן  וכי 

האגאי? לים  ספרטה  של  לזה  זהה  התיכון  לים  שמרחקה  בירושלים 
מכינה"  אקס  ה"דאוס  ועקרון  באיליאדה,  מרכזי  תפקיד  שלֵאלים  לציין  למותר 
למוטיב מרכזי שבלעדיו תהיה  הופך  עד שהוא  רב  כה  על עצמו מספר פעמים  חוזר 
עליון  בכוח  השימוש  את  אמנם  מבקר  בפואטיקה  אריסטו  שחר.  חסרת  העלילה 
של  אופי  אחת  לא  הלובש   – באיליאדה  האולימפוס  שוכני  של  חלקם  אך  בדרמה, 
בלתי  הסיפר  נותר  היה  ובלעדיהם  הומרוס,  של  ביצירתו  מובֶנה   – מרושעת  גחמה 
של  בתבונתו  לשפוט  אין  האלים  מעשי  שאת  הפשוט  הטעם  מן  זאת  בעליל.  לכיד 

תמותה.  בן 
האלה  זכר.  להם  ואין  מסרטו  האולימפיים  האלמוות  בני  את  סילק  הבמאי  אולם 
לכל  תמותה  בת  היא   – אכילס  של  אמו  תטיס,   – בסרט  המופיעה  והיחידה  האחת 
שמדובר  דעתו  על  מעלה  היה  לא  כלל  הומרוס  את  מכיר  שאינו  וצופה  ועניין,  דבר 

בנה. לעזרת  האוקיינוס  ממצולות  שהגיחה  הים  באלת 
של  יצירתו  מאחורי  העומד  שהרציונל  לטעון  הפרזה  זו  תהיה  לא  כן,  כי  הנה 
יותר  הומרוס, הלוט בערפילי קדם אי שם בראשית האלף הראשון לפנה"ס, מבוסס 
מזה של הסרט שהופק בידי מיטב אמני התחכום הקולנועי בראשית האלף השלישי 

לספירה.
של  הנודעת  התמונה  היא  בסיסי  היגיון  של  כושלת  להסבה  הדוגמאות  אחת 
זאת  עושה  הוא  איליון.  חומת  תחת  הקטור  של  גופתו  את  במרכבתו  הגורר  אכילס 
אמו  הקטור,  של  אשתו  לצד  ביתו.  בני  של  ההלם  מוכות  לעיניהם  לשמה,  ברשעות 
רוכב מרחק קצר מהם.  הגופה בעפר  הגורר את  ניצבים קשתי טרויה. אכילס  ואביו, 
מבין  איש  אך  חצים.  של  במטר  האויב  את  לחסל  מאשר  יותר  קל  דבר  לך  אין 

הנפשע. באויב  ִחציו  את  משגר  אינו  החומה  על  הקשתים 
על  חל  אינו  כנאמר,  הצרוף,  ההיגיון  באיליאדה.  תישאל  לא  מדוע,  השאלה 
מי  וגיבורי־על.  אלים  של  בעולם  אלו  מעין  זוטות  מעל  המתרוממת  אפית  יצירה 
הוא  עצמו  זאוס  אולי  החומה,  על  הלוחמים  את  המשתקת  זו  היא  אתנה  אולי  יודע, 

בהלם? אותם  שהכה 
מרושע  בחיוך  שפתיו  את  ומעוות  ברכבו  הנוהג  פיט  בראד  של  תמונתו  אולם 
פיטר  של  ייסורים  מסכת  הלובשות  ופניו  אנדרומכה  של  המבועתות  עיניה  לנוכח 
הקשתים  בשורת  המתבונן  הצופה  בתכלית.  שונה  סיפור  היא  פריאמוס,   – או'טול 
האויב,  את  לקח  יַלמד  חצים  שברד  מבלי  והרעיה  האם  האב,  לצד  הניצבת  הארוכה 
או'טול  של  המיוסר  פרצופו  בשחקנים.  דבק  בתמונה  השחר  חוסר  בנוח.  שלא  חש 
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המצב  לנוכח  ומעושה  נלעג  אופי  לובש  בנו  גופת  למראה  וכאב  זעם  להביע  האמור 
מעיקרו.  המופרך 

אף  יורשיו  כי  ונראה  האיליאדה,  על  היוצרים  זכויות  את  לעגן  דאג  לא  הומרוס 
אצור  להיות  האמור  מופת  ליצירת  כבוד  מעט  נותר?  מה  במעשה.  ראש  הקלו  הם 
טרויה של פטרסון ובראד פיט, הנמנה עם מפיקי הסרט  במושג המתעתע "תרבות". 

זה.  בסיסי  תנאי  הפרו  הראשי,  לתפקיד  בנוסף 

� 
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שירי תהילה הומריים

שירי  את  שחיבר  הוא  הומרוס  כי  הכוונה  אין  הומריים"  תהילה  "שירי  בכותרת 
של  בסגנונו  נתחברו  קרי:  השם.  תואר  של  במובן  "הומריים"  שהם  אלא  התהילה, 
אכן  הֵאלים,  מכינויי  כמה  וכן   – דקטילי  – הקסמטר  הפרוזודי  המבנה  הומרוס, שכן 

.)Laurent roland, 1812( רולאן לורן  פיליפ  הומרוס. 
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זאת קיימים הבדלים רבים במבנה הלשוני  ובאודיסאה. עם  זהים לאלה שבאיליאדה 
נודע  למחבר  אלמוניים  טקסטים  של  ייחוסם  פיוטית.  סגולה  להזכיר  שלא  ובסגנון, 
קדום  מנהג  הוא   – מוסף  סגולי  ערך  לכתוב  להעניק  מנת  על  זאת   – העתיקה  בעת 
ליצירה  להעניק  הומרוס  של  כשמו  שאין  לציין  למותר  מעטות.  לא  יצירות  על  החל 

היוונית. השירה  אבי  של  רוחו  פרי  נשגב,  מעמד 
המאה  מן  מהם,  שניים  הביזנטי.  העידן  מן  יד  כתבי  ב־31  נמצאו  השירים   34

  1777 בשנת  במוסקבה  באורווה  מקרה  דרך  נתגלו  הט"ו, 
האזכור המוקדם ביותר המייחס את שירי התהילה להומרוס נמצא אצל תוקידידס 
הפייטן  שהומרוס,  האתונאי  ההיסטוריון  היתר  בין  קובע  כך  החמישית.  במאה  עוד 
מן  הוא  אף  נוסף,  אזכור  מדלוס.  לאפולו  התהילה  שיר  את  שחיבר  זה  הוא  העיוור, 
של  הביוגרפיה  את  לנו  המגיש  הרודוטוס  )פסאודו(  אצל  מופיע  החמישית,  המאה 
גם אם במקרה של  הומרוס.  בידי  נתחברו  שירי התהילה  לפיה  ובה הטענה  המשורר 
כך  "פסאודו",  מחמיא:  הבלתי  הכינוי  מכאן   – בזיוף  הנראה  ככל  מדובר  הרודוטוס 
הם  התהילה  שירי  לפיה  החמישית,  המאה  מן  עוד  עתיקה,  במסורת  המדובר  כך  או 

העיוור.  הפייטן  של  רוחו  פרי 
השלישית  המאה  מן  הלניסטים  מלומדים  אצל  נמצא  יותר  מאוחרים  אזכורים 
סירבו  ספרותית  ביקורת  של  השוואה  בכלי  פרטני  ניתוח  שלאחר  מי  לפנה"ס, 
ההיסטוריון  מסיציליה,  דיודורוס  ישובו  יותר  מאוחר  להומרוס.  השירים  את  לייחס 
לספירה,  השנייה  המאה  מן  הגיאוגרף  פאוסניאס,  וכן  לפנה"ס,  הראשונה  המאה  מן 

אותם.  שחיבר  זה  הוא  התהילה"  שירי  של  "הומרוס  אכן  כי  ויטענו 
את  התהילה  בשירי  ורואה  ההלניסטית  בגרסה  תומך  המודרני  בעידן  המחקר 
יוון. חלקם נתחבר ככל הנראה עוד במאה השביעית.  הביטוי המוקדם ביותר לשירת 
שירי התהילה  ההלניסטית.  בתקופה  ואף  הקלאסי  בעידן  יותר,  מאוחר  נתחבר  הרוב 
כשבין  יוון,  של  השונות  בעריה  ובפסטיבלים  בחגיגות  המאזינים  לציבור  הוגשו 
שיר  למשל  כך  ביצועיו.  על  נאה  במתת  זוכה  והמנצח  תחרות  נערכה  המשוררים 
לירה  בליווי  ככל הנראה  הוגש –  לעיל(  )וראו  הנזכר אצל תוקידידס  תהילה לאפולו 

מדלוס.9 אפולו  לכבוד  בסאמוס  בפסטיבל   –
וקצרים. ארבעה שירי תהילה  ניתן לחלק את הטקסטים לשניים: ארוכים  כללית 
580 שורות. אורכם של עשרים ותשעה השירים הקצרים,  293 עד  בין  נעים  ארוכים 

שורות.   59 עד   3 בין  נע  מקטעים, 
הבלדה.  את  שלהם  במבנה  ומזכירים  עלילתי  מרכיב  כוללים  הארוכים  השירים 
הקצרים, ביניהם בני שלוש וארבע שורות בלבד, מסתפקים בדברי שבח לאל, מושא 

 Walter Burkert, Homeric Hymn to Apollo, Studies presented to B.M.W. Knox ed., Berlin: G.W. Bowersock,   9 
W. Burkert, M.C.J. Putnam, 1979.
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בבחינת  והוא  יותר  ארוכה  מיצירה  שנותר  שריד  אך  שזהו  הסברה  מכאן  השיר. 
הזמן.  בשיני  שרדה  שלא  עצמה  לעלילה  פתיחה  פרלוד, 

התהילה  בשירי  הקריאה  האיליאדה,  של  הפיוטיים  בערכיה  שהתנסה  לקורא 
השבח  דברי  לצד  עלילה  המפתחים  אלו  וגם  עומק,  נעדרים  השירים  אכזבה.  צופנת 
הצדה  האיליאדה,  משורר  של  עינו  עוד.  ולא  פרטים  במסירת  לרוב  מסתפקים 
האנשה  של  בתהליך   – להם  מעניקה  ובכך  האולימפוס  שוכני  בהתנהלות  דקויות 
על  יעלה  לא  שהרי  התהילה.  משירי  כליל  נעדרת  טרגי־קומי,  ממד   – מוקצנת 
סגולותיהם  את  להלל  הנאסף  ציבור  בפני  האלמוות  בבני  גלויות  להתעמר  הדעת 

אתנה. או  אפולו  של 
אלו  את  רק   – היריעה  קוצר  מפאת   – כוללים  לקורא  בזאת  המוגשים  השירים 
זאת  מצומצמת  סדרה  הצער  למרבה  באיליאדה.  הנזכרים  האלים  אל  המתייחסים 
ואין בה כדי להביע את רוחב  נמנית עם השירים הקצרים,  יצירות  של שתים־עשרה 
להביא  בחרתי  הנושא  להדגשת  זאת,  עם  הארוכים.  בשירים  לקורא  המוגש  היריעה 
בתיאור  מסתפקת  הקצרה  הגרסה  לארטמיס.  התהילה  שיר  של  הגרסאות  שתי  את 
את   – נמרץ  שבקיצור  הגם   – מביאה  שורות,   22 בת  השנייה,  הגרסה  בלבד,  האלה 
הערב  את  מבלה  מוצלח  ציד  ביום  נחת  שרוותה  לאחר  אשר  הגבירה,  של  יומה  סדר 

בריקודים.10

� 

ְלַאְפרֹוִדיֶטה
ֱאֶצֶלת, ְוַהּנֶ ָפה  ַהּיָ יר,  ָאׁשִ ַאְפרֹוִדיֶטה  ַעל 

ְלטֹוָנּה  ׁשִ ּוָפרּוׂש  ז  ּפָ ֶתר  ּכֶ ּה  ְלרֹאׁשָ
ָים,  ְלחֹוף  בֹוִהים  ַהּגְ ַקְפִריִסין  ָהֵרי  ְסגֹות  ּפִ ַעל 

ֶזִפירּוס,  ל  ׁשֶ ָחה  ַהּלַ ָמתֹו  ִנׁשְ אֹוָתּה  ָאְסָפה  ם  ׁשָ
ַהּסֹוֵאן ם  ַהּיָ ל  ׁשֶ ַנְחׁשֹוָליו  ֵני  ּפְ ַעל  ׁשֶ ְוהּוא 

ל,  ַהּגַ ֶקֶצף  ַעל  ֶהָענֹג  ּגּוָפּה  ֶאת  א  ָנׂשָ
ְמִאירֹות  ְפִנים  ּבִ אֹוָתּה  לּו  ִקּבְ ַההֹורֹות  ם  ְוׁשָ

ן,  ְלרֹאׁשָ ִביס  ְוׁשָ ז  ּפָ ֶתם  ּכֶ ְלבּוׁשֹות  ְוֵהן 
ּה ְלרֹאׁשָ ְוָחְבׁשּו  ֲחמּודֹות  ְגֵדי  ּבִ יׁשּוָה  ִהְלּבִ

ָאְזֶניָה ֶאת  בּו  ְוִנּקְ ָזָהב  ָרקּוַע  ֶתר  ּכֶ
ּוָפז  אֹוִריַכְלקֹוס  ֲעִגיֵלי  ָקִבים  ּנְ ּבַ ְוָתלּו 

נאמן אנגלי  תרגום  והן  היווני  המקור  את  הן  ימצא  הסגולי  מערכה  ולהתרשם  היצירה  בכלל  לעיין  המבקש    10 
 <http://www.perseus.tufts.edu/hopper> פרסאוס:  אתר  האחד,  אתרים:  בשני  הערות,  בשפע  מלווה   בפרוזה, 

 <http://www.library.northwestern.edu/homer/html/application.html> :השני
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ֶהֱעִטירּו  ָזָהב  ֶרת  ְרׁשֶ ׁשַ ּבְ ֶהָענֹג  אָרּה  ַצּוָ ְוֶאת 
ֲעָדִיים, לּו  ּתָ ַצִחים,  ֶלג  ׁשֶ ּכְ ֶדיָה,  ׁשָ ְוַעל 
בֹוָאן ּבְ חֹוְבׁשֹות  ַעְצָמן  ַההֹורֹות  מֹוֶהם  ּכְ

ֲאִביֶהן.  ל  ׁשֶ ֵביתֹו  ּבְ ָהֵאִלים  ְמחֹולֹות  ֶאל  ַלְחּבֹר 
ָהַאְלָמֶות ֵני  ּבְ ֶאל  ֱהִביאּוָה  ֲחמּודֹות  ְגֵדי  ּבִ עֹוָטה  ָאז 

ֵמַאַחר ַאֲהָבה  רֹב  ּבְ ֶניָה  ּפָ ֶאת  מּו  ִקּדְ ְוֵאּלּו 
ְיֵדיֶהם, ָלּה  יטּו  הֹוׁשִ ם  ּגַ ְזִהיר,  ַהּמַ ָיְפָיּה  ֶאת  ָראּו  ׁשֶ

יתֹו ּבֵ ֶאל  ְלַלּוֹוָתּה  ִלּבֹו  ּבְ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ֶאָחד  ל  ּכָ
ְלָיְפיֹו  אּו  ּתָ ִהׁשְ י  ּכִ ַיַען  ה  ָ ְלִאּשׁ אָתּה  ּוְלׂשֵ

ִני.  ָ ַהּשׁ ֵזר  ּבְ ְתָרּה  ּכִ ל  ׁשֶ

ָהַעִין, ּבֹוֶהֶקת  ְרִכי,  ִהְתּבָ
ְמָנת ַעל  ְך  ַחְסּדֵ ִלי  י  ְוַהּטִ ֵלָבב,  ת  ַהּכֹוֶבׁשֶ ָהֵאָלה 

ַח  ְיַנּצֵ יִרי  ׁשִ ַהּזֹו  ֲחרּות  ּוַבּתַ ה  ֶאְזּכֶ ׁשֶ
ַאְפרֹוִדיֶטה.  אֹוָתְך,  ֶאְזּכֹר  ִאים  ַהּבָ יַרי  ׁשִ ּבְ ֲאַזי 

� 

ְלָאֶרס
ִרְכּבֹו, ּבְ ַהּנֹוֵהג  ָהאֹון  ַרב  ז,  ּפָ ת  ַקְסּדַ ַהחֹוֵבׁש  ָאֶרס 

ן, ֵמֻחְרּבָ ָעִרים  ַהּנֹוֵצר  ב  ַהּלֵ ַעז  ָהָאָרד  חֹוֵבׁש 
ְלָהִטיל, ֲחִניתֹו  יִטיב  ַהּמֵ ִיְלֶאה,  לֹא  ַעד  ּלָ ׁשֶ ּבֹור  ַהּגִ

ְקָרב, ֵדה  ׂשְ ּבִ חֹון  ּצָ ַהּנִ ֲאִבי  ָהאֹוִליְמּפּוס,  ִמְבַצר 
ה ׁשָ ַהּקָ ָידֹו  ּבְ ן  ַהְמַרּסֵ יט  ּלִ ַ ַהּשׁ ִרית,  ּבְ ן  ּבֶ ְלֶתִמיס 

ִרים. ְיׁשָ מּוָתה  ּתְ ֵני  ּבְ ּוַמְנִהיג  ק  ֶנׁשֶ ּבְ ָעֶליָך  ם  ַהּקָ ֶאת 
ָחָלל  ּבֶ ב  ַהּסַ ֶבר,  ַהּגֶ ְסֻגּלֹות  ֶתר  ּכֶ ֶאת  א  ַהּנֹוׂשֵ

ַעל, ִמּמַ ָהָרִקיַע  ּכֹוְכֵבי  ַמְסלּוֵלי  ְבַעת  ׁשִ ין  ּבֵ ַהּבֹוֵהק 
י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ְסלּול  ַהּמַ ֵמַעל  ַהּזֹוֲהִרים  סּוֶסיָך  ם  ׁשָ

מּוָתה ּתְ ֵני  ּבְ ּגֹוֵאל  ִלי,  ב  ַהְקׁשֵ ָך.  ִרְכּבְ ִאים  נֹוׂשְ ָלַעד 
ַחת. ְללֹא  עּוִרים  ַהּנְ ִריַחת  ּפְ ֶאת  ֲעִניק  ַהּמַ

ָרבֹות ּקְ ּבַ ּכִֹחי  ֶאת  ק  ְוַחּזֵ י  ַחּיַ ֶאת  ַרְך  אֹור  ּבְ ֲעֵטה 
ב,  ַהּלֵ מֶֹרְך  ֶאת  י  ְפׁשִ ִמּנַ ק  ְלַסּלֵ אּוַכל  ְלַמַען 

ְלָגֵרׁש ָהְלָאה  ֵמרּוִחי  ִגיָדה  ַהּבְ ַנת  ַסּכָ ְוֶאת 
ְלִעּמּות. אֹוִתי  ִסית  ַהּמֵ ן,  ְלַרּסֵ ֵטרּוֵפי  ְוֶאת 
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לֹום, ָ ַהּשׁ י  ֻחּקֵ ין  ּבֵ ּכֹן  ִלׁשְ ַהֶחֶסד,  ַרב  אֹוִתי,  ֵרְך  ּבָ
ֶות.  ַהּמָ ל  ׁשֶ ּוִמּגֹוָרלֹו  ָהאֹוֵיב  ִריאֹות  ִמּקְ ָלסּור 

� 

ְלַאְרֶטִמיס )1(
ְרָחק, ִמּמֶ ַהּיֹוֶרה  ֲאחֹות  מּוָזה,  ִלי,  יִרי  ׁשִ ַאְרֶטִמיס  ַעל 

ָאּפֹולֹו, ִעם  ְדָלה  ּגָ ׁשֶ ת  ָוֶקׁשֶ ֵחץ  ַאּלּוַפת  תּוָלה  ַהּבְ
ַהּסּוף ְקֵני  ין  ּבֵ ֶלס  ַהּמֶ ְלחֹוף  סּוֶסיָה  ֶאת  ָקה  ׁשְ ַהּמַ

ְסִמיְרָנה ֶרְך  ּדֶ ַמְדִהיָרה  ָפז  ּבְ רּוף  ַהּצָ ּה  ִרְכּבָ ְוֶאת 
ָאּפֹולֹו, ל  ׁשֶ בֹו  מֹוׁשָ ְמקֹום  ָפִנים,  ַהּגְ ה  ְמֻרּבֵ ְקָלרֹוס  ֶאל 
ים ַהִחּצִ ַעְלַמת  ל  ׁשֶ ְלבֹוָאּה  ה  ַהְמַצּפָ סּוָפה  ּכְ ת  ֶקׁשֶ ֶאל 

ְרָחק.  ַלּמֶ ּה  ּתָ ׁשְ ִמּקַ ַהּיֹוָרה 

תּוָלה,  ַהּבְ ְרָכִתי,  ּבִ ִלי  ַקּבְ
ֶמר  ַהּזֶ ֶאת  ח  ֶאְפּתַ ְך  ּבָ אּוָלם  ָהַאְלָמֶות.  נֹות  ּבְ ל  ּכָ ְך  ְוִעּמָ

ַאֵחר. יר  ׁשִ ר  ְלַזּמֵ ְואֹוִסיף  ֶאֱעבֹר  ַאֲחָריו  ְוַרק 

� 

ְלַאְרֶטִמיס )2( 

ל.  ֲאַהּלֵ ז,  ִמּפָ יָה  ִחּצֶ ַאְרֶטִמיס,  ֶדת  ּיֶ ַהּצַ ֶאת 
ְצָבִאים. יָה  ִחּצֶ ְבַרד  ּבִ ַהּקֹוֶטֶלת  ֵאיִמים  תּוַלת  ּבְ

ְיצּוָקה.  ָהב  ִמּזָ ַחְרּבֹו  ר  ֲאׁשֶ ְלָאּפֹולֹו  ָאחֹות 
ְסָעָרה  ֻמּכֹות  ִלְפָסגֹות  ּוֵמַעל  ֶהָהִרים  ִצְלֵלי  ין  ּבֵ
ה,  ֻהּבָ ַהּזְ ּה  ּתָ ַקׁשְ ֶאת  ח  ְמּתַ ּתִ ְרֶוה,  ּתִ ִיד  ִמּצַ ַנַחת 

בֹוּהַ ַהּגָ ָהָהר  ת  ּוִפְסּגַ יֶרה,  ּתִ ֶטל  ַהּקֶ י  ִחּצֵ ֶאת 
ְוַהחֶֹרׁש.  ַבְך  ַהּסְ ֲעֵבה  ִמּמַ ַיֲעֶלה  ֵהד  ְוקֹול  ְרַעד  ּתִ

ְרַעׁש,  ּתִ ָהָאֶרץ  ַוֲאִפּלּו  ְזַעק  ּתִ ַער  ַהּיַ ת  ַחּיַ
ָהֵאָלה. ֵלב  הּוא  ֶנְחָרץ  ַאְך  צּולֹות,  ּמְ ּבַ ָגה  ַהּדָ ם  ּגַ ְך  ּכָ
ר. ּבַ ַחּיֹות  ּדֹורֹות  ַעל  ָלָיה  ּכְ ְגזֹר  ּתִ ם  ׁשָ ְפֶנה  ּתִ ׁשֶ ָכל  ּבְ

יָה ִחּצֶ ּבְ ַהַחי  ֵמֶהֶרג  ָרְוָתה  ַחת  ּנַ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַאְך 
מּוָרה  ַהּקְ ּה  ּתָ ַקׁשְ ֶיֶתר  ֶאת  ָאז  יר  ּתִ ּתַ ִמְתרֹוֵנן,  ּה  ְוִלּבָ
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לֹו, ִני  ׁשֵ ֵאין  ָקר  ַהּיָ ָהָאח  ְפֶנה,  ּתִ ָאִחיָה  ית  ּבֵ ְוֶאל 
ר, ָהעֹׁשֶ ׁשֹוַפַעת  ְלִפי  ּדֶ ֶאל  ּוָבָאה  ָאּפֹולֹו,  פֹוְיּבֹוס 

ְוַהּמּוזֹות. ֵחן  נֹות  ּבְ ֶקֶרב  ּבְ ֲערְֹך  ּתַ ְמחֹולֹות  ף  ֶנׁשֶ ּה  ּבָ
ְתֶלה, ּתִ ֶקֶרס  ַעל  ֲאַזי  יָה  ְוִחּצֶ פּוָלה  ַהּכְ ּה  ּתָ ַקׁשְ ֶאת 

ְלגּוָפּה  יִטים  ְכׁשִ ּתַ ֲעדּוָיה  ֲחמּודֹות,  ְגֵדי  ּבִ ְועֹוָטה 
ירּו ָיׁשִ רֹוְסָיה  ַאְמּבְ קֹולֹות  ּבְ ם  ְוֻכּלָ ָמחֹול,  ּבְ ח  ְפּתַ ּתִ

ְיָלֶדיָה ָיְלָדה  ְוֵכיַצד  ְרסֹל,  ַהּקַ ְיַפת  ֶלטֹו  ַעל 
ֲעִלילֹות.  י  ּוְלַמֲעׂשֵ ְלֵעָצה  ֵאִלים  ּבָ מֹוָתם  ּכְ ֵאין 

ה ֵמַעּתָ ִביס,  ָ ַהּשׁ ְיַפת  ְוֶלטֹו  ֶזאּוס  ֵני  ּבְ בְֹרכּו,  ּתְ
יַרי. ׁשִ ּבְ ל  ֲאַהּלֵ ָעְלֶכם  ּפָ ְוֶאת  ֵניֶכם  ׁשְ ֶאת  ֶאְזּכֹר 

� 

ְלָאֶתָנה
יִרי, ׁשִ ֶאת  ח  ֶאְפּתַ ָעִרים,  נֹוֶצֶרת  ָאֶתָנה,  ַלס  ּפָ ּבְ

חֹוֶמֶדת  ָאֶרס  ִעם  ְוַיַחד  ָהַאְלָמֶות  ת  ּבַ ִהיא  ה  ֲאֻיּמָ
ֶהָעִרים,  ן  ֻחְרּבַ ְוֶאת  ָרב  ַהּקְ ַחת  ַקּלַ ֶאת  ִהיא 

ַהּיֹוְצִאים ָיסֹות  ַהּגְ ל  ׁשֶ ם  ַנְפׁשָ ֹוֶמֶרת  ַהּשׁ זֹו  ִהיא 
ְיָתה. ַהּבַ ה  ּנָ ִמּמֶ ִבים  ְוׁשָ ֵבָדה  ַהּכְ ְלָחָמה  ַהּמִ ֶאל 

ְוַהְצָלָחה. ר  אֹׁשֶ ָלנּו  ִני  ּתְ א  ָאּנָ ֵאָלה,  ָלְך,  ְרָכִתי  ּבִ

� 

ְלֶהָרה
ָהב, ַהּזָ ס  ּכֵ ַעל  ֶבת  ַהּיֹוׁשֶ יר,  ָאׁשִ ֵריָאה  ת  ּבַ ֶהָרה  ַעל 

מֹוָה,  ּכָ ְליִֹפי  ְוֵאין  ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ַעל  ַהּמֹוֶלֶכת 
ֲאחֹותֹו ְוַגם  ְבָרָקיו,  ּבִ ְרִעים  ַהּמַ ִהיא,  ֶזאּוס  ת  ֵאׁשֶ

ָהאֹוִליְמּפּוס, ׁשֹוְכֵני  ל  ּכָ ַעל  ֶדת  ְוִנְכּבֶ ִהיא  ֶנֱעֶרֶצת 
ִמיַע.  ְלַהׁשְ ְרָעָמיו  ֱהֶנה  ַהּנֶ ַעְצמֹו  ֶזאּוס  ּכְ מֹוֶהם  ּכְ

� 
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ְלֶהְרֶמס
ַאְרַקְדָיה ְוַעל  ִקיֶלֶנה  ַעל  יט  ּלִ ַ ַהּשׁ יר,  ָאׁשִ ֶהְרֶמס  ַעל 

ָקַטל. ַאְרגֹוס  ֶאת  ׁשֶ ּוִמי  צֹאן,  ֶעְדֵרי  ּבְ ֹוַפַעת  ַהּשׁ
ַחת, ּמַ ְמׂשַ ׂשֹוָרה  ּבְ ִביא  ַהּמֵ ָהַאְלָמֶות  ֵני  ּבְ ִליַח  ׁשְ

ֶזאּוס, ַרע  ּוִמּזֶ ַאְטַלס,  ת  ּבַ ָיָצא,  ָמאָיה  ֵמֶרֶחם 
ַאְלָמֶות, ֵני  ּבְ ַהל  ִמּקְ ְוִנְמַנַעת  ָהַעְלָמה  ְצנּוָעה 

ָנַהג  ְיָלה  ּלַ ּבַ ֶזאּוס  ם  ׁשָ מּוֶצֶלת,  ְמָעָרה  ּבִ ׁשֹוֶכֶנת 
ֶהָרה עֹוד  ּבְ ָער  ַהּשֵׂ ְיַפת  יְמָפה  ַהּנִ ִעם  ב  ּכַ ִלׁשְ

ְמתּוָקה, ָנה  ׁשֵ ּבְ קּוָעה  ׁשְ ֵביָתּה  ּבְ רֹועֹות  ַהּזְ ַצַחת 
ַאְלָמֶות. ֵני  ּבְ ְולֹא  ָאָדם  ֵני  ּבְ ָיְדעּו  לֹא  ְך  ּכָ ַעל  ָבר  ּדָ

יר, ׁשִ ּבְ י  ַתְחּתִ ּפָ ָעֶליָך  ּוָמאָיה,  ֶזאּוס  ן  ּבֶ בַֹרְך  ּתְ
טֹוָבה, ַאְך  ר  ַהְמַבּשֵׂ ֲחָסִדים,  ה  ְרּבֶ ַהּמַ ה,  ְוַעּתָ

א. ַהּבָ ֶמר  ַהּזֶ ֶאל  ֶאֱעבֹר 

� 

ְלַאְסְקֶלְּפיֹוס
ָאּפֹולֹו ן  ּבֶ יִרי,  ׁשִ ֶאת  ַאְתִחיל  יֹוס  ַאְסְקֶלּפְ ַעל 

ָיְלָדה  ּדֹוְטָיה  ִמיׁשֹור  ּבְ ָמזֹור.  ַלחִֹלי  ִביא  ַהּמֵ
ֶלְך,  ַהּמֶ ְפֶלְגַיאס  ל  ׁשֶ ָפה  ַהּיָ ּתֹו  ּבִ ֶבר  ַהּגֶ ֶאת 

ָהָאָדם.  ְמַחת  ְלׂשִ ֵאב,  ַהּכְ ְך  ּכֵ ִלְמׁשַ ָהָיה  ׁשֶ ְוהּוא 
א. ֶאּשָׂ ֵאֶליָך  ה  ִפּלָ ּתְ יִרי  ׁשִ ּבְ ֲאדֹוִני,  בַֹרְך,  ּתְ

� 

ְלֶהַפְיְסטֹוס
ְמַלאְכּתֹו,  ּבִ ַהּנֹוָדע  ֶהַפְיְסטֹוס  ַעל  קֹול  ּבְ מּוָזה,  יִרי,  ׁשִ
מּוָתה ַהּתְ ֵני  ּבְ ֶאת  הּוא  ד  ִלּמֵ ט  ּבָ ַהּמַ ת  ַחּדַ ָאֶתָנה  ִעם 

קֶֹדם ר  ֲאׁשֶ ָהָאָדם  ְך  ּכָ רּוָכה,  ַהּבְ ָלאָכה  ַהּמְ סֹודֹות  ֶאת 
ה,  ַעּתָ ֶרא,  ַהּפֶ ת  ַחּיַ ּכְ ָהִרים  ּבֶ ְמָערֹות  ּבִ ַכן  ׁשָ

ן,  ַרב־ָהֻאּמָ ֶהַפְיְסטֹוס  ְמֶלאֶכת  ֶאת  ַמד  ּלָ ׁשֶ יָון  ּכֵ
ְוִנּנֹוַח. ר  ָ ְמֻאּשׁ ׁשֹוֵכן  ֵביתֹו  ּבְ ָנה  ָ ַהּשׁ ל  ּכָ

ְואֶֹמץ.  ר  עֹׁשֶ ִלי  ְוֵתן  ּוְצַלח,  ֶהַפְיְסטֹוס,  ֲעֵלה, 

� 

998

Book ב ךרכל.indb   998 08/10/2015   14:05:46



נספחים

ְלָאּפֹולֹו
ְרּבּור ַהּבַ עֹוף  ֲאִפּלּו  יר  ָיׁשִ ֵאֶליָך  פֹוְיּבֹוס,  הֹו, 

ְודֹוֶאה ְמעֹוֵפף  ְכָנָפיו,  ּבִ חֹוֵבט  עֹוֶדּנּו  ּבְ
ֵמיָמיו. ּבְ ַהּסֹוֵאן  ַחל  ַהּנַ ֶנאּוס  ּפֶ ל  ׁשֶ ְלחֹופֹו 

ָהאֹוֵחז  תֹוק,  ַהּמָ קֹולֹו  ּבְ ְיָטן  ַהּפַ יר  ָיׁשִ ְוֵאֶליָך 
ְוִיּדֹם.  ח  ִיְפּתַ ָך  ּבְ י  ּכִ קֹוָלּה,  בֹוּהַ  ּגָ  – יָרה  ּלִ ּבַ

ׁש. ֲאַבּקֵ ָך  ַחְסּדְ יִרי  ׁשִ ּבְ ֲאדֹוִני,  ֱהֵיה,  רּוְך  ּבָ

� 

ְלּפֹוֵסידֹון
ַהְמרֹוָמם, ָהֵאל  ּפֹוֵסידֹון  ּבְ יִרי  ׁשִ ֶאת  ח  ֶאְפּתַ
ַהְיבּול, ֶנֱעַדר  ם  ַהּיָ ְוֶאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  יז  ְרּגִ ַהּמַ
ה, ַרּבָ ְוֵאֵגיָאה  ֶהִליקֹון  ַוֲאדֹון  צּולֹות  ַהּמְ ֵאל 

ֶאֶרץ, יז  ַמְרּגִ בֹוד,  ּכָ ֶפל  ּכֶ ָהֵאִלים  ְלָך  ֶהֱעִניקּו 
ָים. ֵלב  ּבְ ְסִפינֹות  יַע  ּומֹוׁשִ ַהּסּוִסים  ן  ְמַרּסֵ ִלְהיֹות 

ָער, ַהּשֵׂ חֹר  ׁשְ ֶאֶרץ  חֹוֵבק  ּפֹוֵסידֹון,  ֱהֵיה,  רּוְך  ּבָ
ִפינֹות. ּסְ ּבַ ְפִליִגים  ַהּמַ ֶאת  ַהְמבָֹרְך,  ֵלב,  תֹם  ּבְ ע  הֹוׁשַ

� 

ְלֶבן ְקרֹונֹוס ָהָרם
יִרי, ׁשִ ֶאת  ה  ַעּתָ ִמיַע  ַאׁשְ ֵאִלים  ּבָ ָהָרם  ֶזאּוס  ַעל 
ָבִרים,  ַהּדְ ל  ּכָ ֶאת  ְלִסּיּום  ּוֵמִביא  ְראּות  ְרִחיק  ַהּמַ
ִמיס  ֶתּ ל  ׁשֶ ָאְזֶניָה  ַעל  ָחְכָמתֹו  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ַהּלֹוֵחׁש 

לֹו.  יָבה  ּוַמְקׁשִ ֶעֶנת  ִנׁשְ ְיצּוָעּה  ַעל  ִמיס  ֶתּ עֹוד  ּבְ

ְלֵמָרחֹוק, ָהרֹוֶאה  ה  ַאּתָ ְקרֹונֹוס,  ל  ׁשֶ נֹו  ּבְ ֱהֵיה,  ֶחֶסד  ַרב 
ְוָהָרם.  ְזִהיר  ַהּמַ ה  ַאּתָ

� 
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ַלּמּוזֹות ּוְלָאּפֹולֹו
יְך,  ַאְמׁשִ ּוְבֶזאּוס  ּוַבּמּוזֹות,  ח  ֶאְפּתַ ָאּפֹולֹו  ּבְ
ָנם ֶיׁשְ ְוַהּמּוזֹות  ָאּפֹולֹו  ל  ׁשֶ ְזכּוָתם  ּבִ י  ּכִ ַיַען 

יָרה,  ַהּלִ ַעל  ִנים  ַהְמַנּגְ ם  ְוִעּמָ עֹוָלם  ּבָ ְיָטִנים  ּפַ
ָהִאיׁש הּוא  ר  ָ ְמֻאּשׁ ָלִכים.  ַהּמְ מֹוָצא  אּוס  ִמּזֶ ַאְך 

ְלׁשֹונֹו. ֵמֶחְלַקת  קֹוֵלַח  ַהֵחן  ַהּמּוזֹות,  ַעל  ָהָאהּוב 

יִרי,  ְלׁשִ ֶכם  ַחְסּדְ ַהּטּו  ֱהיּו,  ֶזאּוס  ֵני  ּבְ רּוִכים  ּבְ
ְלטֹוָבה.  ֶאְתֶכם  ֶאְזּכֹר  ָהַאֵחר  יִרי  ׁשִ ּבְ ְוַגם 
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האיליאדה, שירת הכוח
סימון וייל*

המופעל  כוח  אותו  הכוח.  הוא  האיליאדה,  ליבת  הממשי,  הנושא  האמיתי,  הגיבור 
על ידי גברים ושולט עליהם ומלפניו יסמר בשרו של אדם. נפש האדם לעולם אינה 
ידי  על  מסונוורת  נסחפת,  היא  הכוח,  עם  שלה  המפגש  ידי  על  להשתנות  מפסיקה 
בזכות  כי  שחלמו  מי  סבלה.  עוצמת  תחת  משתוחחת  בו,  לטפל  ביכולתה  אמונתה 
מי  זו:  בפואמה  חיה שלו  עדות  ימצאו  העבר,  נחלת  ואילך  מכאן  הוא  הכוח  הקדמה, 
שיודעים כיצד להבחין בכוח במשך הדורות, אי־שם בלב כל צוואה אנושית, מוצאים 

ביותר. והטהורה  היפה  בבואתו  את  כאן 
במלואו  מופעל  הוא  כאשר  לחפץ.  להשפעתו  הנתון  אדם  כל  ההופך  הוא  כוח 
במקום  לגווייה.  אותו  הופך  הוא  שכן  המילה,  מובן  במלוא  לחפץ  אדם  הופך  הוא 
אינה  שהאיליאדה  המראה  זהו  איש.  עוד  עומד  לא  רגע,  לפני  מישהו  עמד  שבו 

מלהציג. נלאית 

אר ּוָ ַהּצַ י  ֲאֻרּכֵ ...סּוֵסיֶהם 
ַרַעם, קֹול  ּבְ בֹות  ֶמְרּכָ ּגֹוְרִרים  ְקָרב,  ֵדה  ׂשְ ּבִ ֲעטּו  ׁשָ
ָעָפר. ּבֶ ֵמִתים  ַהַחִיל  ֵני  ּבְ ָרְבצּו  י  ּכִ ֵמרֹוֵכב  ֵריקֹות 

)162-159 )י"א,  ֶרף.      ַהּטֶ עֹוף  ֲחִביֵבי  ִאם  י  ּכִ יֶהם  ְנׁשֵ ֵבי  ִנְלּבְ עֹוד  לֹא 

מרכבה. מאחורי  באבק  הנגרר  חפץ  להיות  הופך  הגיבור 

ֲעטּו. ׁשָ ָנף  ּכָ ַעל  מֹו  ּכְ ַנִים  ְ ְוַהּשׁ סּוָסיו,  ּבְ ִהְצִליף 
חֹר ָ ַהּשׁ ָערֹו  ּוׂשְ ֶהְקטֹור,  ּגּוַפת  ַעל  ר  ּמֵ ִהּתַ ָאָבק 

ׁש ּלֵ ִהְתּפַ ִעּתֹו,  ּבְ ָיֶפה  ּכֹה  ְוָהרֹאׁש,  ִנְסַרח,  ַאְרָצה 
ְלאֹוְיָביו, ַנְפׁשֹו  ֶאת  ָמַסר  ַעם  ַהּפַ ֶזאּוס  י  ּכִ ָאָבק  ּבְ

)404-401 )כ"ב,  ַאְרָעא.       ּדְ ַעְפָרא  ּכְ ימֹו  ְלׂשִ ֲאבֹוָתיו  ְמכֹוַרת  ּבִ ּפֹה 

כל סיפורת  כולה, מגיעה להתעלות ללא  זו, שאנו מתענגים על  מרירותה של סצנה 
פטריוטית. תהילה  של  חיוורת  הילה  ללא  מעודדת,  אלמותיות  ללא  מנחמת, 

המסה L’iliade ou le poème de la force נכתבה בידי סימון וייל )Simone Weil( בשנת 1941 על רקע כיבוש צרפת.  	*
המסה רואה אור בעברית ברשותם האדיבה של יורשי עזבונה של ס.ו. תרגום: משה שורין.
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ְועֹז, ת  נֹוֶטׁשֶ ְנעּוִרים  ּגֹוָרָלּה,  ה  ְמַבּכָ ְוַנְפׁשֹו 
)363-362 )כ"ב,  ּכֹן.      ִלׁשְ ָהֶדס  ּבְ ּוָבָאה  ֵאיָבָריו  ָעְזָבה  חֹוִרין  ת  ּבַ

סצנה שנונה עוד יותר, בשל הכאב שבניגוד הטמון בה, היא האזכור הפתאומי הנמחק 
של  השלום,  של  ללב,  והנוגע  הלא־יציב  הרחוק,  העולם  אחר,  עולם  של  מהרה,  עד 

אותו. לסובבים  ביותר  החשוב  היעד  הוא  אדם  כל  בו  אשר  עולם  המשפחה, 

ֲעֵליֶהן ָתה  ִצּוְ ָקְרָאה,  ָער  ַהּשֵׂ ְיפֹות  ַאְמהֹוֶתיָה  ֶאל 
ם,  ְלַחּמֵ ּה  ּבָ ּוַמִים  ָהֵאׁש  ַעל  ְקָעָרה  ּפֹת  ִלׁשְ

ָרב. ַהּקְ ִמן  ַהּלֹוֵחם  ׁשּוב  ּבְ ּה,  ִאיׁשָ ְלֶהְקטֹור  ט  ַאְמּבָ
ט,  ֵמַאְמּבָ ֲעָלּה  ּבַ ָרחֹוק  ָמה  ָהֻאְמֶלֶלת  ֲעָרה  ׁשִ לֹא 

)446-442 )כ"ב,  ָאֶתָנה.      ַלס  ּפָ אֹותֹו  ָקְטָלה  ָאִכיֶלס  ל  ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ ְוִכי 

כל  כמעט  היחיד.  היה  לא  הוא  חמות.  מאמבטיות  מאד  רחוק  היה  הקטור  אכן, 
תמיד  חלפו  האנוש  חיי  כל  כמעט  חמות.  מאמבטיות  הרחק  מתרחשת  האיליאדה 

חמות. מאמבטיות  הרחק 
מגוון  הוא  כמה  עד  כוח.  וגסה של  יסודית  צורה  הוא  מוחלט  באופן  ההורג  הכוח 
אינו  אשר  האחר  הכוח  הוא  בהשפעותיו  יותר  מדהים  כמה  עד  בתחבולותיו;  יותר 
יהרוג, ושמא  הורג; או שהוא מעכב הריגה. הכוח חייב לבטח להרוג, או שהוא אולי 
זהו  ההליכים,  מכל  רגע.  בכל  להשמיד  עלול  שהוא  מי  מעל  ועומד  תלוי  רק  הוא 

לאבן. אדם  ההופך  ההליך 
יותר,  הרבה  עצום  אחר,  כוח  נמשך  הריגתו  ידי  על  לחפץ  אדם  לשנות  הכוח  מן 
חפץ.  הוא  זאת  ובכל  נשמה  לו  יש  חי,  הוא  בחיים.  בעודו  לחפץ  אותו  ההופך  הכוח 
נשמה.  אותה  של  מצבה  הוא  ומוזר  נשמה  לו  שיש  חפץ  אותו  הוא  משונה  ברייה 
מנת  על  עצמה  את  ולהשמיד  לענות  עליה  רגע  כל  במשך  תכיפות  באיזו  יודע  מי 
אין  זאת,  לעשות  אנוסה  היא  וכאשר  חפץ;  בתוך  לשכון  נועדה  לא  הנשמה  לציית. 

מאלימות. סובל  שאינו  נשמה  באותה  חלק  שום 
עוד  גווייה  להיות  הופך  אליו,  מכוון  שנשק  בשעה  מנשקו,  שפורק  עירום  אדם 

מקווה.  הוא  שואף,  הוא  מהרהר,  עודנו  הוא  אחד  לרגע  רק  בו.  נגעו  טרם 

ֵאיִמים ַפַחד  ְבּ ָאחּוז  ְוָהֶעֶלם  ין,  ְוִהְמּתִ ִהְרֵהר  ְך  ּכָ
ְמָנת  ַעל  ְלָלְפָתן  ׁש  ְמַבּקֵ ָהֻאְמָלל,  יו,  ְלִבְרּכָ ק  ִזּנֵ

ָרה, ַהּקֶ ֵמאֶֹפל  ֶות,  ַהּמָ ֵמֵאיַמת  ַנְפׁשֹו  ט  ְלַמּלֵ
)67-64 )כ"א,  ָהרַֹמח...      ֶאת  ֵמָעָליו  ֵמִניף  ָהֱאלִֹהי  ְוָאִכיֶלס 

הוא  נושם,  שעודנו  פי  על  ואף  ממנו  יוסר  לא  הנשק  כי  מבין  הוא  מהרה  עד  אולם 
דבר. על  לחשוב  יכול  הוא  אין  חושב,  בעודו  חומר,  רק 
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ִקְרּבֹו, ּבְ ָנַפל  ִליָקאֹון  ל  ׁשֶ ְוִלּבֹו  ר  ּבֵ ּדִ ָאִכיֶלס  ְך  ּכָ
ט ּוָפׁשַ ָרַכן  ְחֵרר,  ׁשִ ָהרַֹמח  ֶאת  ִרֲחפּו,  ַעְצמֹוָתיו 
ָדן ִמּנָ ַחְרּבֹו  ֶאת  ַלף  ׁשָ ָאִכיֶלס  ַאְך  ְלָפִנים,  ָיָדיו 

יִפּיֹות ַהּפִ ְוֶחֶרב  ִריַח,  ַהּבְ ַעְצמֹות  ּבְ ְוָהַלם 
ז  ְוִנּתַ ָניו  ּפָ ַעל  ֶבר  ַהּגֶ ָמט  ָעְרּפֹו.  ֶאת  ְרָתה  ּכָ

)119-114 )כ"א,  ִביב.      ִמּסָ ָעָפר  ּבֶ ג  ְוִנְסּפַ ִמּגּופֹו  חֹר  ָ ַהּשׁ מֹו  ּדָ

הוא  אין  לוחם,  אל  מתחנן  נשק,  וללא  חלש  לחלוטין,  אונים  חסר  זר,  איש  כאשר 
כדי  בו  די  הלוחם  מצד  רוח  קוצר  של  רגע  רק  אולם  זו;  פעולה  בגלל  למוות  נידון 
כל  של  העיקרית  תכונתה  את  יאבד  שבשרו  כדי  בכך  די  חייו.  את  ממנו  לשלול 
רפלקס,  באמצעות  כול  ראשית  חיים  על  מעידה  חי  בשר  פיסת  חי.  גוף  רקמת 
או  מתקרב  לאיום  בדומה  חשמלי,  להלם  בתגובה  הקופצת  צפרדע  של  לרגל  בדומה 
למגע עם משהו נורא, או עם אירוע מפחיד, המעוררים רעד בכל צרור בשר, עצבים 
לו  אין  מתרפס;  אינו  עוד,  רועד  אינו  התקווה  חשוך  המתחנן  בבדידותו,  ושרירים. 
פלצות  ומעורר  אימתני  הוא  לגביו  אשר  בדבר  מיד  תיגענה  שפתיו  לכך;  רשות  עוד 
את  מקפיא  וכאב  מצוקה  של  המדרגה  בשפל  הנמצא  אדם  של  מראהו  מכול.  יותר 

גופה. של  כמראה  כמעט  הדם 

ָקַטל י  ּכִ אר  ַצּוָ ַעל  ף  ִנְרּדָ ֶנֶפׁש  הֹוֵרג  ּכְ מֹוהּו  ּכָ
ַאֶחֶרת,  ֶאֶרץ  ֶאל  ַנְפׁשֹו  ַעל  ָנס  ְוהּוא  ַאְרצֹו,  ּבְ ָאָדם 

ּוְפִליָאה. אּות  ּתָ ִהׁשְ ְמעֹוֵרר  הֹון,  ַעל  ּבַ ִביר  ּגְ ית  ּבֵ ֶאל  א  ּבָ
ָהֵאִלים, מּות  ּדְ ן  ּבֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ְלַמְרֵאה  ָהה  ּתָ ָאִכיֶלס  ְך  ּכָ

)484-480 )כ"ד,  ֶזה.      ּבָ ֶזה  יִטים  ַמּבִ ֵמִהים,  ּתְ ֵמֵרָעיו  ַאר  ׁשְ ם  ּגַ ְוָכמֹוהּו 

הסובל: של  נוכחותו  עצם  נשכחת  מהרה  עד  לרגע,  אך  זה  היה  אולם 

ָאִביו. ַעל  ַרֲחִמים  עֹוֵרר  ָהַאֵחר  ּוְבֵלב  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
ֵמָעָליו, ִהְרִחיקֹו  ְוַקּלֹות  ֵקן  ַהּזָ ְיֵדי  ֶאת  ָנַטל 

ָאִכיֶלס, ל  ׁשֶ ְלַרְגָליו  רֹוֵבץ  ב  ַהּסָ ִריָאמֹוס  ּפְ עֹוד  ֲאַזי, 
ָבִרים, ַהּגְ קֹוֵטל  ּבֹור  ַהּגִ ִהְרֵהר,  ֶהְקטֹור  ּבְ ֵקן  ַהּזָ

ָאִביו. ְוַעל  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ַעל  ְמָעתֹו  ּדִ יל  ִהּזִ ְוָאִכיֶלס 
)512-507 )כ"ד,  ּלֹו.      ּכֻ ִית  ַהּבַ ֶאת  אּו  ּוִמּלְ ִקיָנָתם  קֹולֹות  ָעלּו 

הזקן  האיש  את  פתאומית,  במחווה  ארצה,  אכילס  דחף  רגישות  חוסר  מתוך  לא 
עד  אותו  ריגשו  הזקן,  אביו  זכר  את  המעלה  פריאמוס  של  דבריו  ברכיו.  אל  הנצמד 
האיש  במקום  כאילו  בתנועותיו,  בגישותיו,  חופשי  עצמו  מצא  פשוט  הוא  דמעות. 
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בני האדם שסביבנו מפעילים בעצם  ברכיו.  דומם החובק את  היה שם חפץ  המתחנן 
או  לצמצם  להפסיק,  יכולים  הם  ורק  לעצמם  ורק  אך  השייך  כוח  בלבד  נוכחותם 
לשנות  לנו  גורם  אינו  דרכנו  החוצה את  מייצר. אדם  גופנו  תנועה אשר  כל  להתאים 
ויושב  או שב  או מתהלך,  אינו קם,  ברחוב. איש  היה תמרור  כיוון צעדינו, משל  את 
אורח.  בנוכחות  זאת  עושה  הוא  שבו  אופן  באותו  בדיוק  בחדר,  לבד  הוא  כאשר 
ידי אותם  זו של הנוכחות האנושית אינה ממומשת על  אולם השפעה בלתי מוגדרת 
היה  בטרם  עוד  חייהם  את  מהם  לשלול  עלולה  רוח  קוצר  של  תנועה  אשר  גברים 
כאילו  האחרים  מתנהגים  אלה  גברים  בנוכחות  הרשעתם.  על  לחשוב  בידם  סיפק 
אינם נמצאים שם; ובשעה שהם מוצאים עצמם בסכנה המאיימת להופכם כהרף עין 
נותרים  נופלים; בנפילתם הם  ולאפס, הם מחקים את האפסיות. בהידחפם הם  לאין 
וכובדו  על הקרקע, כל עוד אין מישהו שחושב להרימם. אולם גם אם הורמו לבסוף 
מספקת  ברצינות  זו  לתקומה  להתייחס  עצמם  להביא  ביכולתם  אין  נימוס,  בדברי 

מיידי.  באופן  להשתיקם  כדי  נרגז  קול  בגוון  די  בקשה;  להביע  ולהעז 
לאחר  אחרים,  כגברים  להיות  שבו  חייהם  על  המתחננים  מן  כמה  לפחות 
להיות  הפכו  מוות  ללא  אשר  יותר,  עלובות  בריות  אחרים,  ישנם  אולם  ששוחררו, 
דרך  אין  פתוח,  שדה  אין  ותן,  קח  אין  חייהם  בימי  חייהם.  לשארית  דוממים  חפצים 
שחייהם  גברים  אינם  הם  מהם.  או  אליהם  משהו  להעביר  אפשר  שעליה  חופשית 
מאחרים,  יותר  נמוך  חברתי  במעמד  מוצבים  אינם  הם  אחרים,  של  מחייהם  קשים 
שבו  במצב  סתירה  יש  הגיונית  מבחינה  לגווייה.  גבר  בין  פשרה  אחר,  זן  שהם  אלא 
כמו  היא  זו  סתירה  למציאות,  הופך  אפשרי  שהבלתי  בשעה  אולם  חפץ;  הוא  אדם 

בנפש. קרע 
זהו  מצליח.  אינו  ולעולם  לאישה  או  לגבר  להפוך  רגע  בכל  שואף  חפץ  אותו 
לפני  רב  זמן  הקפיא  המוות  אשר  חיים  הם  אלה  החיים.  כל  לאורך  מתמשך  מוות 

זה:  מגורל  סובלת  הכהן  של  בתו  הבתולה,  אותם.  שקיפד 

ֵ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 

זה: מגורל  סובלת  הנסיך  של  אשתו  הצעירה,  האם  הצעירה,  הרעיה 

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

)459-456 )ו',  ִציאּות.      ַהּמְ ְלכַֹרח  ִנְכָנע  ַאְך  ְך  ִקְרּבֵ ּבְ ֶנְחָמץ  ְך  ִלּבֵ

זה:  מגורל  סובל  המלוכה  שרביט  את  היורש  הילד 
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ִמים. ַהּתָ ף  ַהּטַ ְוַעל  בּודֹות,  ַהּכְ ְרָיה  ַהּקִ ְנׁשֹות  ַעל 
ַהְרֵחק, ַהּקַֹער  ְסִפינֹות  ּבִ ְלַהְפִליג  ֲאנּוסֹות  ים  ָנׁשִ

)733-730 )כ"ד,  ֵכר,      ִנּמָ ְלַעְבדּות  י,  ִעּמִ ִני,  ּבְ ה,  ְוַאּתָ תֹוָכן  ּבְ ֲאִני 

גורל שכזה עבור בנה מפחיד את האם יותר מאשר המוות עצמו, הבעל מייחל למות 
משמים  הפורענויות  לכל  קורא  האב  זה.  למצב  מושפלת  אשתו  את  יראה  בטרם 
גורל  נגזר  שעליהם  מי  עבור  אולם  כזה.  לגורל  בתו  את  החושף  הצבא  על  לחול 
העתיד  על  המחשבות  ההשוואות,  ההתקוממויות,  הקללות,  כל  נמחקות  אכזר  כה 
או  לעירו  אמונים  לשמור  רשאי  העבד  אין  עצמו.  הזיכרון  שנמחק  כמעט  והעבר, 

למתיו.
עירו,  את  בזזו  הכול,  לאבד  לו  גרמו  אשר  אנשים  מאותם  מישהו  כאשר  דווקא 
ומדוע  העבד.  בוכה  אז  או  סובל,  מהם  אחד  כאשר   – עיניו  לנגד  יקיריו  את  טבחו 
לא? הרי רק אז מותרות לו הדמעות. הן אף נכפות עליו. אולם במשך עבדותו, האם 

מותרות?  שהן  אימת  כל  עונש,  ללא  לזרום,  תמיד  מוכנות  אינן  אלה  דמעות 

ָפחֹות... ַהׁשְּ ּכּו  ּבִ ָלּה  ְוָסִביב  ִריֶסִאיס  ּבְ קֹוְנָנה  ְך  ּכָ ה  ִהּנֵ
)302-301 )כ"א,  ּגֹוָרָלּה.  ַזר  ּגְ ֶאת  ַאַחת  ל  ּכָ ם  ּגַ ַאְך  ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ ל  ׁשֶ מֹותֹו  ֶאת 

להשביע  הדבר  נועד  כן  אם  אלא  דבר־מה  להביע  זכות  לעבד  אין  מקרה  בשום 
יכולה  היא  אהבה,  להיוולד  צריכה  משמימים  כה  בחיים  אם  לכן,  אדונו.  רצון  את 
כפי  ממש  האהבה,  מתת  בפני  חסומה  אחרת  צורה  כל  לאדון.  אהבה  ורק  אך  להיות 
רק  לו  ומותירים  לעגלה,  הרתום  הסוס  בפני  כיוון  כל  חוסמים  והמושכות  שהרסן 
ירקיעו  גובה  לאיזה  מישהו,  ולהיות  לשוב  התקווה  תופיע  נס,  בדרך  אם,  אחד.  כיוון 
הכרת התודה והאהבה לאותם גברים עצמם, החייבים בכל זאת, בגלל העבר הקרוב, 

אימה? לעורר 

ֶדת ְכּבֶ ַהּנִ י  ְוִאּמִ ָאִבי  הֹוִעידּו  ִלי  ר  ֲאׁשֶ ָהִאיׁש  ֶאת 
ָאָרד. ַלַהב  ּבְ ף  ּסָ ְמׁשֻ חּוצֹות  ּבַ ׁשֹוֵכב  ָרִאיִתי 

ְמאֹד, ִלי  רֹוִבים  ַהּקְ י,  ִאּמִ ֶרֶחם  יֹוְצֵאי  ַאַחי  ת  לֹׁשֶ ּוׁשְ
ֶאָחד. ְקָרב  יֹום  ּבְ ַהּגֹוָרל  ַזר  ּגָ ַיַחד  ם  ּגַ מֹוָתם  ֶאת 

ָקַטל ָהַרְגַלִים  ַקל  ָאִכיֶלס  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְואּוָלם 
ָהֱאלִֹהי,  ִמיֶנס  ל  ׁשֶ ִעירֹו  ֶאת  ְוֶהְחִריב  ֲעִלי  ּבַ ֶאת 

ָאִכיֶלס  ׁשֶ ִלי  ְוִהְבַטְחּתָ  ְלקֹוֵנן  ָעַלי  ָאַסְרּתָ 
ּה  ּבָ ַלְחּגֹג  י  ִעּמִ ְפִליג  ּתַ ְפִתיָאה  ְוֶאל  חֹק,  ּכַ ֵאִני  ִיּשָׂ
יְרִמידֹוִנים. ַהּמִ ֶקֶרב  ּבְ ּוֵאינּו  ִנּשׂ ִרית  ּבְ ֶאת  אּות  ּיָ ּכַ

)300-291 )י"ט,  ִמיד."      ּתָ ָהִייָת  ָנִעים  י  ּכִ ה,  ֲאַבּכֶ מֹוְתָך  ֶאת  ן  ּכֵ ַעל 
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הוא  הפנימיים.  חייו  כל  את  מאבד  הוא  לעבד.  הנגרם  מזה  יותר  גדול  אובדן  אין 
היא  כזו  גורלו.  את  לשנות  הזדמנות  לו  נקרית  אם  מאובדנו  מעט  לעצמו  משיב  רק 
בו  אשר  הטבע,  גם  הטבע.  אימפריית  כל  פני  על  משתרעת  היא  הכוח;  אימפריית 

אם. של  צערה  את  אפילו  פנימיים,  חיים  כל  מוחק  חיוניים,  צרכים  פועלים 

ּה ִלּבָ ֶאת  ִלְסעֹד  ָזְכָרה  ּמֹות  ַהּצַ ְנַאת  ה  ְניֹוּבֶ ַאף  י  ּכִ
ִנְקְטלּו,  ַאְרמֹוָנּה  ּבְ ְיָלֶדיָה  ר  ֵנים־ָעׂשָ ׁשְ ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ֲעלּוֵמיֶהם ּבַ ׁשֶ ֶניָה  ּבָ ת  ׁשֶ ְוׁשֵ נֹוֶתיָה,  ּבְ ׁש  ׁשֵ
ֲחרֹונֹו ת  ִנּצַ י  ּכִ סּוָפה,  ַהּכְ ּתֹו  ַקׁשְ ּבְ ָקַטל  ָאּפֹולֹו 

יָה, ִחּצֶ ּבְ ָהְרָגה  ַאְרֶטִמיס  נֹות  ַהּבָ ְוֶאת  ה.  ְניֹוּבֶ ַעל 
ָער, ַהּשֵׂ ְיַפת  ְלֶלטֹו  ַעְצָמּה  יָלה  ִהְמׁשִ י  ּכִ זֹאת 
ים. ַרּבִ ְיָלֶדיָה  ֲאָבל  ָיְלָדה,  ַנִים  ׁשְ ַרק  ֶלטֹו  ְוִכי 

ה. ְניֹוּבֶ ל  ׁשֶ ְיָלֶדיָה  ֵריַסר  ּתְ ֶאת  ָקְטלּו  ַנִים  ְ ַהּשׁ ַאְך 
ִאיׁש ְוֵאין  ָדָמם  ּבְ ְכבּו  ׁשָ ים  ֲאֻרּכִ ָיִמים  ָעה  ׁשְ ּתִ

ֱאנֹוׁש, ֵני  ּבְ ָהַפְך  ְלֶאֶבן  ֶזאּוס  י  ּכִ ְלָקְבָרם,  כֹול  ּיָ ׁשֶ
 )610-601 )כ"ד,  ָהֵאִלים.      אֹוָתם  ִהְטִמינּו  ֶקֶבר  ּבְ ְלָמֳחָרת  ְוַרק 

מסוגל  לבלתי  אותו  ההופך  האדם,  של  סבלו  את  רבה  כה  במרירות  הביע  לא  איש 
ממש  הנפש  כלפי  עריצות  הוא  הזולת  של  מידיו  סבל  הגורם  כוח  סבלו.  את  לחוש 
קרה  היא  הכוח  ואימפריית  מוות;  או  חיים  פירושו  שמזון  ברגע  קיצוני  רעב  כמו 
וקשה ממש כאילו הופעלה על ידי חומר נטול חיים. האדם המוצא עצמו בכל מקום 
להיות  יכול  יותר מאשר  בודד  או  בלב העיר,  גם  בודד  הוא  ביותר מבין חבריו  כחלש 

המדבר. באמצע  דרכו  את  שאיבד  מי 

ָהָרם, ֶזאּוס  ל  ׁשֶ נֹו  ּכָ ִמׁשְ ן  ִמְפּתַ ַעל  ִבים  ִנּצָ ים  ּדִ ּכַ ֵני  ׁשְ
ַהֶחֶסד.  ד  ּכַ מּול  ע  ָהֶרׁשַ ד  ּכַ ָלָאָדם,  ת  ּתָ ַהּמַ ּוְבתֹוָכם 

]....[
ֶבר  ַהּגֶ ל  ׁשֶ יו  ַחּיָ ַיַהְפכּו  ִיְבַחר,  ע  ֶרׁשַ ַכד  ּבְ ִאם  ַאְך 

ָהָאֶרץ, ל  ּכָ ֵני  ּפְ ַעל  אֹותֹו  ָהרֹוֶדֶפת  ְלֻפְרָענּות 
ַיַחד.   ם  ּגַ ָהַאְלָמֶות  ּוְבֵני  מּוָתה  ַהּתְ ֵני  ּבְ ַעל  נּוא   ׂשָ

)533-531  ,528-527 )כ"ד,                                       

כל  של  דעתו  את  רחם  ללא  מטריף  גם  הוא  כך  רחם,  ללא  מוחץ  שהכוח  כשם 
המין  כוח.  בעל  באמת  להיות  יכול  אינו  איש  כוח.  לו  שיש  מאמין  או  לו  שיש  מי 
גיסא,  מחד  המתרפסים  העבדים,  המנוצחים,  בין  באיליאדה  מחולק  אינו  האנושי 
בזמן  אשר  אחד  אדם  ולו  בה  למצוא  אין  גיסא.  מאידך  והאדונים  המנצחים  לבין 
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וחמושים  חופשיים  שהם  פי  על  אף  החיילים,  כוח.  תחת  לכרוע  נאלץ  לא  כלשהו 
זוועות. פחות  לא  סובלים  היטב, 

ּוָמדֹון,  ִריב  ׁשֹוֵחר  ֵמֶהם  ִמי  ַדְרּכֹו  ּבְ ַגׁש  ּפָ ִאם  ְוָהָיה 
ֵלאמֹר:  ּבֹו  ְוָגַער  ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  ה  ִהּכָ הּו  ַמּטֵ ּבְ

ֲ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

)202-198 )ב',  ֵעָצה."      ּבְ ְולֹא  ָרב  ּקְ ּבַ לֹא  ִלְסמְֹך  ֵאין  מֹוְתָך  ּכְ ׁשֶ ֵלב  מּוג  ַעל 

תרסיטס משלם ביוקר על דברים אלה, אם כי הם הגיוניים לחלוטין ודומים לדברים 
אכילס: שאומר 

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
)271-265 )ב',  ְלַמְרֵאהּו.      ְצחֹוק  ּבִ ְרצּו  ּפָ ַאְך  ִנְסֲערּו  ָאְמָנם  ָהָאָכִאים 

הפואמה  בתחילת  בפנינו  מוצג  מנוצח,  והבלתי  הגאה  הגיבור  אכילס,  אפילו  אולם 
אשתו  תהיה  כי  שרצה  שהאישה  לאחר  מתסכל  וכאב  השפלה  מתוך  בוכה  כשהוא 

כלשהי. התנגדות  להביע  שיעז  בלי  עיניו  לנגד  נחטפה 

ֶלֶכת,  ִהְרִחיק  ֵמֵרָעיו  ַרץ,  ּפָ ֶבִכי  ּבְ ָאִכיֶלס  ַאְך 
)350-349 )א',  ִמְתּבֹוֵנן,      ָהָרָחב  ם  ַהּיָ ֶאל  ַהחֹוף,  ַעל  ב  ֵ ִהְתַיּשׁ ּוָבָדד 

השליט. הוא  כי  להראות  כדי  בכוונה  אכילס  את  משפיל  אגממנון 

ָ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

)187-185 )א',  ֵעֶרְך."      ֵוה  ׁשְ הּוא  ִלי  י  ּכִ עֹוד  ִיְטַען  לֹא  ֶאָחד  ַאף  ֲאַזי 

להשפיל  נאלץ  בתורו,  בוכה  העליון  המנהיג  אפילו  מכן  לאחר  ספורים  ימים  אולם 
לשווא. כך  בעשותו  הצער  את  ולדעת  להתחנן  עצמו, 

מפחד  רועדים  הגיבורים  הלוחמים.  מבין  איש  על  פוסחת  אינה  הפחד  חרפת  גם 
היוונים  בכל  פחד  להטיל  כדי  בה  די  הקטור  של  תגר  קריאת  האחרים.  כל  עם  יחד 

שם. נמצאים  שאינם  ואנשיו  אכילס  מלבד  הכלל,  מן  יוצא  ללא 
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ה ַהֶחְרּפָ ה  ִמּזֶ י  ּכִ ַיַען  ַתק,  ׁשָ ִיס  ְוַהּגַ ָאַמר  ְך  ּכָ
)93-92 )ז',  ָסְכרּו...       יֶהם  ּפִ ֶאת  ה,  ִמּזֶ ּנּו  ִמּמֶ ַחד  ְוַהּפַ

השני: הצד  אל  עובר  הפחד  מתקדם,  שאיאס  הרגע  מן  אולם 

ִרֲחפּו, ַעְצמֹוֵתיֶהם  ְרָחה,  ּפָ רֹוָיאִנים  ַהּטְ ַמת  ִנׁשְ ַאְך 
ָחֵזהּו.  ּבְ ָחְזָקה  ּבְ ָהַלם  ַעְצמֹו  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ִלּבֹו 

)217-215 )ז',  ׁש      ּוְלַבּקֵ ָאחֹור  ָלֶסֶגת  ר  ֶאְפׁשָ עֹוד  ָהָיה  לֹא  ַאְך 

אימה:  לחוש  איאס  של  תורו  מגיע  מכן  לאחר  יומיים 

ָאַיאס. ֵלב  ּבְ עֹוֵרר  ָמגֹור  רֹום  ּמָ ּבַ ָהָאב  ְוֶזאּוס 
ָרבּוד, עֹור  ָכבֹות  ׁשְ ַבע  ׁשֶ  – ֵתף  ּכָ ַעל  ָמִגּנֹו  ִליְך  ִהׁשְ ֶזה 

ָהמֹון.  ּבֶ ֵעיָניו  ֶאת  ָנַתן  ַער  ִמּיַ ּוְכֶפֶרא  ָנסֹוג 
)547-544 )י"א,  זֹו;      ַאַחר  זֹו  יג  ִהּסִ יו,  ְרּכָ ּבִ ֶאת  ְוָזִהיר  ָאחֹור  ַסב 

החיל  אנשי  את  המעניש  הוא,  אף  עיוור  צדק,  של  סוג  הגורל  מבסס  עיוורונו  בגלל 
ניסחה את הצדק הרבה לפני תורת הנצרות וכמעט באותם  במוות בחרב; האיליאדה 

ההורגים. את  הורג  הוא  צודק,  ָאֶרס  המונחים: 
שבפניה  אמת  זו  הרי  מאלימות,  לסבול  נועדו  היוולדם,  משעת  הגברים,  כל  אם 
לגמרי  חזק  אינו  לעולם  החזק  האיש  מוחותיהם.  את  הנסיבות  אימפריית  סוגרת 
יודע זאת. הם אינם  ואילו האיש החלש אינו חלש לגמרי, אלא שכל אחד מהם אינו 
מכפי  יותר  לחזק  כדומה  עצמו  רואה  אינו  החלש  זן.  לאותו  שייכים  הם  כי  מאמינים 
שהוא נחשב לכזה. מי שהוא בעל כוח נע באווירה שאינה מציגה בפניו כל התנגדות. 
בין  על ההפוגה הקצרה,  אותו המשפיע מטבעו  הסובב  האנושי  בגורם  דבר  אין שום 
גם  אין  למחשבה,  מקום  אין  כאשר  לשכון.  המחשבה  עשויה  שבה  למעשה,  הכוונה 
כאלה.  ובטיפשות  בקשיחות  החיל  אנשי  מתנהגים  לכן  לזהירות.  או  לצדק  מקום 
ניצחונם  את  חוגגים  הם  ברכיהם;  את  החובק  חמוש  לא  אויב  תוך  אל  חודר  נשקם 
עורף  אכילס  לגופו;  שיעוללו  הזוועות  את  בפניו  מתארים  שהם  תוך  גוסס  אדם  על 
את ראשיהם של שנים־עשר נערים טרויאנים, בעת מדורת ההלוויה של פטרוקלוס, 
מצבה.  על  להניחם  כדי  פרחים  קוטפים  אנו  שבה  מאליה  מובנת  טבעיות  באותה 
ישובו  מעשיהם  תוצאות  כי  משערים  אינם  הם  כוחם  את  מפעילים  שהם  בשעה 
לציית,  לשתוק,  זקן  אדם  לאלץ  ניתן  אחת  במילה  כאשר  עצמם.  עליהם  ויחולו 
בעיני  כוהן,  גם  שהוא  הזקן,  של  קללותיו  חשיבות  על  מישהו  חושב  האם  לרעוד, 
והוא  היא  כי  ביודעו  אוהב  שאכילס  האישה  מחטיפת  נמנע  מישהו  האם  האלים? 
למראה  מתענג  שאכילס  בשעה  לציית?  אנוסים  הם  אלא  דבר  לעשות  יכולים  אינם 
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תימשך  אשר  זו,  מנוסה  כי  לחשוב  מסוגל  הוא  האם  במנוסתם,  האומללים  היוונים 
בחייו שלו?  ואף  חברו  בחיי  לעלות  עלולה  בכך,  ירצה  כאשר  ותסתיים  ככל שיחפוץ 
יתרה  הישענות  בגלל  נהרגים  כוח,  בידיהם  מסר  שהגורל  מי  כאשר  הדבר  הוא  כך 

זה.  כוח  על 
מוגבל  כוחם  כי  סבורים  הם  אין  לעולם  שהרי  ייהרגו,  לא  הם  כי  ייתכן  לא 
אחרים  גברים  שווים.  בלתי  כוחות  של  איזון  הם  הזולת  עם  יחסיהם  וכי  בכמות 
בלבד  ממנו  אשר  הפוגה  לצורך  רגע  אותו  את  פעולותיהם  על  אוכפים  אינם 
כל  את  להם  נתן  הגורל  כי  מכך  מסיקים  הם  בעמיתינו:  התחשבותנו  צומחת 
המידה  על  יתר  חורגים  הם  ואילך  מכאן  דבר.  נתן  לא  מהם  ולנחותים  הרשות 
נמסרים  הם  כך  גבולותיו.  את  יודעים  שאינם  כיוון  מכוחם,  נמנע  בלתי  ובאופן 
פועל  המקרה  לעתים  עוד.  להם  מצייתים  אינם  והדברים  המקרה  ביד  אונים  חסרי 
בפני  עירומים  חשופים,  הם  והרי  פעולותיהם  את  משבש  הוא  ולעתים  לטובתם 
דבר  עוד  להם  ואין  נפשותיהם,  על  הגן  כוח אשר  שריון של  אותו  ללא  הפורענות, 

הדמעות.  לבין  בינם  החוצץ 
לרעה  ניצול  על  אוטומטי  באופן  המעניש  גיאומטרי,  דיוק  בעל  זה,  גמול 
נשמת  את  מכונן  והוא  היוונים  של  העיקרי  ההגות  נושא  להיות  הפך  כוח,  של 
בטרגדיות  השלטת  המגמה  זוהי   – הנקם  אלת  נמסיס  למען  היוונית;  הֶאּפיקה 
של אייסכילוס. הפיתגוריאנים, סוקרטס, אפלטון, משתמשים בה כנקודת המוצא 
חדר  שאליו  מקום  בכל  מוכר  נעשה  הרעיון  והיקום.  האדם  על  למחשבותיהם 
המזרח  בארצות  קארמה  השם  תחת  המתקיים  היווני  הרעיון  אולי  זהו  ההלניזם. 
שפה  ובשום  זה  רעיון  איבדו  המערב  ארצות  אולם  הבודהיזם;  ידי  על  שהופרו 
איזון,  של  מידה,  של  גבול,  של  הרעיונות  אותו;  המביעה  מילה  אין  מערבית 
שלו.  בטכניקה  כעבדים  רק  משמשים  החיים,  התנהלות  את  לקבוע  הצריכים 
המודדים  לכל  הראשונים  היו  היוונים  לעניין;  ביחס  כמודדים  רק  משמשים  אנו 

הטובה.  המידה  בלימודי 
המאזניים.  כפות  של  משחק  אותו  אלא  אינה  באיליאדה  המלחמה  התקדמות 
הוא  ספורות  שעות  לפני  רק  כאשר  גם  מנוצח,  כבלתי  עצמו  מרגיש  לרגע  המנצח 
יום  של  בסופו  בן־חלוף.  כמשהו  בניצחון  חלק  לקחת  שוכח  הוא  תבוסה;  חווה 
ספק  ללא  היו  יכולים  המנצחים  היוונים  באיליאדה,  המתואר  הראשון  הקרבות 
כפי  נניח,  אם  לפחות  ועושרה;  הלנה  את  כלומר,  למאמציהם,  היעד  את  להשיג 
כי הלנה נמצאת בטרויה.  כי הצדק היה עם הצבא היווני בהאמינו  שהומרוס מניח, 
יותר  מאוחר  אישרו  זאת,  לדעת  צריכים  שהיו  המצריים  הכוהנים  זאת,  לעומת 
לא  היוונים  מסוים,  ערב  באותו  אופן  בכל  במצרים.  הייתה  היא  כי  להרודוטוס 

בה. רצו 
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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
)403-400 )ז',  ָמֲחאּו,      ִים  ּפַ ּכַ ֵהִריעּו,  ָהָאָכִאים  ְוָכל  ָאַמר,  ְך  ּכָ

לאפר  לשרוף  טרויה,  של  עושרה  כל  את  שלל  לקחת  פחות.  לא  הכול,  את  רצו  הם 
והילדים  הנשים  כל  את  לעבדים  לקחת  והבתים,  המקדשים  הארמונות,  כל  את 
שהרי  בידיהם;  נתון  הכול  לא  כי  והוא  אחד  פרט  שכחו  הם  הגברים.  כל  את  ולהרוג 
יום  באותו  לא.  לעולם  ואולי  מחר  שם  יהיו  אולי  טרויה.  בתוך  נמצאים  אינם  הם 

בזיכרון: פגם  לאותו  נכנע  הקטור  עצמו, 

ּ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
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 
ַיד  ּבְ ה  ּבֹוִכּיָ ֶאָחד  יֹום  ִלי  ְוִתּפְ ַהּגֹוָרל  ל  ִיְתַנּכֵ

 )455-445 )ו',  ֵחרּוֵתְך.      ַהּנֹוֵטל  ָהָאָרד,  י  ֵמחֹוְבׁשֵ ָאָכִאים,  ן  ּבֶ

בלתי  הן  כי  מאמין  שהוא  כאלה  זוועות  למנוע  כדי  זה  ברגע  נותן  היה  לא  מה 
נמלטו  מכן  לאחר  יומיים  רק  כי  אם  לשווא.  יהיה  להציע  שביכולתו  כל  נמנעות? 
ויתר  היוונים בבושת פנים ואגממנון עצמו רצה להימלט שוב אל הים. הקטור, אילו 
להם  להתיר  עוד  מוכן  הוא  אין  אך  האויב,  נסיגת  את  בנקל  להשיג  היה  עשוי  קצת, 

ריקות:  בידיים  לעזוב 

זֹוַרַחת, ֶאאֹוס  ֶטֶרם  ּבְ ְיָלה,  ַהּלַ ל  ּכָ נּוַכל  ְלַמַען 
ֲעֶלה, ּתַ רֹום  ַלּמָ ן  ַהְבּתָ ּלַ ׁשֶ ְמדּורֹות  ְלַהְדִליק 

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
 )515-508 )ח',  ֲאֵחִרים...      ֲהלּו  ִיּבָ ְך  ּכָ ּפּון.  ַלּסִ ִקים  ְמַזּנְ עֹוָדם  ּבְ
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את  הופכים  הם  היום,  בצהרי  ולמחרת  נשארים,  היוונים  הפועל,  אל  יוצא  רצונו 
חמלה.  מעוררת  למטרה  כוחותיו  ואת  הקטור 

את  מניס  מכן  לאחר  שוב,  נסוג  ביתרון,  וזוכה  שב  הקטור  הצהריים,  אחר  במשך 
היוונים, ונסוג שוב מפני כוחותיו הרעננים של פטרוקלוס. בגלל ניצול יתרונו מעבר 
הקטור,  של  מחניתו  ופצוע  חמוש  בלתי  חשוף,  עצמו  מוצא  פטרוקלוס  לגבולותיו, 

פולידמס:  של  הזהירה  עצתו  את  חמורה  בתוכחה  הקטור  מקבל  ערב  ובאותו 

ִלי  ַמֲעִניק  ְך  ַהֲהַפְכּפַ ְקרֹונֹוס  ן  ּבֶ ֵעת  ה,  ַעּתָ ַאְך 
אֹוְיֵבינּו ֶאת  ַלֲהדֹף  ְואֹון  ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ה  ִהּלָ ּתְ

ֵאּלּו. ֵמֵעין  עֹות  ַהּצָ ּבְ ֻאְמָלל,  ִסיל  ּכְ בֹוא,  ּתָ ַאל  ם,  ַלּיָ
)296-293 )י"ח,  ְלקֹוְלָך.      ְמעּו  ִיׁשְ לֹא  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְך  ּכָ ם  ּגַ זֹאת.  ה  ַאְרׁשֶ לֹא 

עומד  והוא  המישור  כל  פני  על  לסגת  לו  גרם  אכילס  אבוד.  הקטור  היום  למחרת 
עכשיו,  וכמה  כמה  אחת  על  בקרב;  משניהם  החזק  תמיד  היה  הוא  אותו.  להרוג 
אויב  על  לניצחון  נקמה  ידי  על  מדורבן  וכשהוא  מנוחה  של  שבועות  כמה  לאחר 
מצפה  הוא  לחלוטין,  בודד  טרויה,  חומות  לפני  לבדו  הקטור  לפנינו  הנה  מותש! 

למולו.  להתייצב  כדי  רוחו  את  לאמץ  ומנסה  למוות 

ָאבֹוא, ִאיְליֹון  ְוֶאל  ֵנס  ֶאּכָ ָהִעיר  ַער  ׁשַ ּבְ ִאם  ִלי  "אֹוי 
י. ַמֲעׂשַ ַעל  י  ּבִ ִלְנזֹף  ָהִראׁשֹון  ִיְהֶיה  ּפֹוִליָדַמס 

יג ְלַהּסִ ָיסֹות  ַהּגְ ֶאת  ָהִעיָרה  ִלי  ָיַעץ  ֵהן  הּוא  י  ּכִ
ָעֵלינּו. ָקם  ָהָרם  ָאִכיֶלס  ֵעת  ָהָארּור,  ַההּוא  ְיָלה  ּלַ ּבַ

ַלֲעָצתֹו, י  ְבּתִ ִהְקׁשַ לֹא  י  ְעּתִ ּדַ ַקּלּות  ּבְ ֲאִני  ַאְך 
י. ַעּמִ ַעל  ָאסֹון  ֵהֵבאִתי  ּוְבָכְך  אֹותֹו,  ִחיִתי  ּדָ

ְנׁשֹוֶתיָה ְפֵני  ּבִ ְטרֹוָיה,  ּבִ ָבִרים  ַהּגְ ְפֵני  ּבִ ּבֹוׁש  ֲאִני 
יֹאַמר: י  ּנִ ִמּמֶ חֹות  ַהּנָ לֹוִני  ּפְ י  ּכִ ִליָמה,  ַהּגְ עֹוטֹות 

)107-99 )כ"ב,  ָהִעיר.'      ַעל  ְרָענּות  ּפֻ ְוֵהִביא  כֹחֹו  ּבְ ִהְפִריז  'ֶהְקטֹור 

עולמו.  עליו  שחרב  מי  של  חלקו  מנת  שהם  והקלון  היגון  מן  נמלט  אינו  הקטור 
לחומות  מחוץ  שהחזיקו  הלב  אומץ  הכוח,  של  היוקרה  מכל  ומעורטל  בודד  בהיותו 

ממנוסה: עליו  לשמור  עוד  יכול  אינו 

ְמקֹומֹו ּבִ עֹוד  ְולֹא  ַחְלָחָלה  ִנְתַקף  ֶהְקטֹור  ְלַמְרֵאהּו 
ַער, ַ ַהּשׁ ִמן  ַרְגָליו  ֶאת  א  ְוָנׂשָ ַלֲעמֹד,  ָהָיה  ָיכֹול 

ַקּלֹות, ַרְגַלִים  ּבְ רֹוְדפֹו  ְוָאִכיֶלס  ְמבָֹהל  ָנס 
ָהָרִקיַע,  עֹופֹות  ּבְ ִהיר  ַהּמָ ָהִרים,  ּבֶ ֵנץ  ּכְ מֹותֹו  ּכְ

)140-136 )י"ב,  ַהְמבֶֹהֶלת.      ַהּיֹוָנה  ַאַחר  ּדֹוֶאה  ַעל  ִמּמַ ַקּלֹות 
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שווא.  הפצרות  ידי  על  המנצח  של  ניצחונו  את  מעצים  הוא  אנוש,  פצוע  כשהוא 
רק  לאכילס  יעניק  הקטור  של  מותו  כי  יודעים  האיליאדה  את  שמכירים  מי  אולם 
לטרויאנים;  ימים  קצרת  שמחה  רק  יביא  אכילס  של  מותו  וכי  ימים;  קצרת  שמחה 
המוחצת  אלימות  שכן  לאכאים.  ימים  קצרת  שמחה  רק  יביא  טרויה  של  וחורבנה 
פחות  לא  אותה  שעושה  למי  חיצונית  לבסוף  נראית  בו  נוגעת  שהיא  מי  כל  את 
בידיו, התוקפנים  גורל אשר הנתונים  נולד הרעיון של  כך  מאשר למי שסובל ממנה. 
אחים  הם  והמנוצחים  המנצחים  המידה,  באותה  מפשע  חפים  הם  וקורבנותיהם, 
הוא  באותה המידה שהמנצח  גורם הפורענות למנצח  הוא  פורענות. המנוצח  לאותה 

למנוצח.  הפורענות  גורם 

ַע ְלַסּיֵ אּוַכל  לֹא  ִנְגַזר.  ֶות  ַהּמָ ִחיד  ַהּיָ נֹו  ּבְ ְוַעל 
ֲאבֹוַתי.  כֹוַרת  ִמּמְ י  ָרַחְקּתִ י  ּכִ ֵקן,  ַהּזָ ְלָאִבי 

ּוָבֶניָך.  ָך  רֹאׁשְ ַעל  ָאִביא  ְוָאסֹון  ב  ֵאׁשֵ ְטרֹוָיה  ּבִ
)542-540 )כ"ד,  ה.      ֻדּלָ ּגְ ל  ׁשֶ ָיִמים  ָיַדְעּתָ  אֹוְמִרים,  ְך  ּכָ י,  יׁשִ ְיׁשִ ה,  ְוַאּתָ

של  במנגנון  מלכידתו  להתחמק  אדם  יכול  באמצעותו  רק  אשר  בכוח,  מתון  שימוש 
לא  נדיר  שהנו  אנושי,  מידות  טוהר  מאשר  יותר  ידרוש  זה,  כוח  של  הקסמים  מעגל 
המתינות  תמיד  לא  מזאת,  יתרה  חולשה.  בשעת  המחויבים  ואצילות  מכבוד  פחות 
קודם  עשויה  הכוח  מן  רבעים  שלושה  המרכיבה  היוקרה  שכן  מסכנה;  פטורה  עצמה 
כדי  עד  מידבקת  זו  אדישות  החלש.  כלפי  החזק  של  נפלאה  אדישות  מאותה  כול 
פוליטי  רעיון  לא  כלל  בדרך  לאדישות.  היעד  שהם  מי  אל  אפילו  עוברת  שהיא  כך 
לעמוד  כמעט שאין  בו  להשתמש  הפיתוי  אלא  מוגזם,  בכוח  להשתמש  הוא המשיא 
של  דבריו  באיליאדה;  ושם  פה  מובעים  היגיון  דברי  העצות.  כל  למרות  בפניו, 
תרסיטס הם דברי היגיון ברמה הגבוהה ביותר, אולם דברי היגיון נופלים על אוזניים 
נחות הוא נענש ומושתק; אם הובעו על  ידי אדם בעל מעמד  ערלות. אם הובעו על 
יכול תמיד למצוא  הוא  אינו מוציא אותם אל הפועל. בשעת הצורך  הוא  ידי מנהיג, 
עצם  דבר  של  בסופו  ההיגיון.  מן  ההיפך  את  דווקא  לו  המייעץ  האלים,  אחד  את  לו 
מן  נמחק  הגורל,  גזירת  שהוא  הכיבוש  מן  להימלט  לבקש  עשוי  מישהו  כי  הרעיון 

ולהיהרג.  להרוג  כמו  התודעה 

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

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

עצמם  את  מרגישים  מכן,  לאחר  רב  זמן  קריאון  של  לוחמיו  כמו  אלה,  לוחמים 
הפשוטה  המלכודת  ידי  על  זה  במצב  לכודים  הם  סייג".  ללא  למוות  כ"נידונים 
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והם בטוחים  כוח,  ביותר. בתחילה לבם קל, כפי שחש תמיד מי שלבו מלא תחושת 
הוכתה הנפש  לא  קיים. אם  אינו  בידיהם; האויב  נשקם  כלי  נגדם.  מי שיעמוד  שאין 
אויב  בהיעדרו.  ממנו  חזקים  תמיד  הם  לאויב,  שיצאו  המוניטין  ידי  על  בתדהמה 
בתודעתם  צורך  כל  מופיע  לא  כה  עד  הצורך.  של  עולו  את  אוכף  אינו  נמצא  שאינו 
הם  כאילו  משחק,  זה  היה  כאילו  מתנהלים  הם  ולכן  לפעולה,  כך  היוצאים  של 

היום־יומית.  השחיקה  מן  משוחררים  לחופשה,  יוצאים 

ְ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

ַ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 

)234-228 )ח',  ּתּוְכלּו,      לֹא  ֶכם  ּלְ ּכֻ ְלֶאָחד  ם  ּגַ ה  ְוַעּתָ ָלֵצאת,  ְטרֹוָיאִנים 

אין היא חדלה מיד להיראות כמשחק. הצורך השייך  גם כאשר המלחמה מתקיימת, 
נכנעת  הנפש  שלום;  של  למלאכות  השייך  מזה  לחלוטין  שונה  נורא,  הוא  למלחמה 
הנפש  עוד  וכל  אפשרית;  בלתי  היא  ממנה  ההתחמקות  כאשר  במלחמה  לצורך 
של  ימים  מצורך,  ריקים  אחריות,  חוסר  של  ימים  חיה  היא  להתחמק,  מצליחה 
מושג  אפוא  היא  הסכנה  ממשיות.  וחוסר  שרירותיות  של  חלום,  של  דעת,  קלות 
מופשט, החיים שקופדו נראים כצעצועים שנשברו על ידי ילד וחשיבותם אינה רבה 
נוסף  גבורה היא תנוחה תיאטרלית המרובבת בהתרברבויות מלאכותיות. אם,  יותר; 
כי  מאמין  הגבר  הפעולה,  כוח  את  ומנפח  המכפיל  חיוניות  של  פרץ  מגיע  כך,  על 
ידי ההשגחה העליונה  תודות להתערבות אלוהית אין לעמוד בפניו, כי הוא מוגן על 

אהובה.  אף  מביש  ובאורח  קלה  היא  המלחמה  אז  או  וממוות.  מתבוסה 
מגיע  רב.  זמן  נמשך  אינו  זה  נפשי  מצב  החיילים  של  רובם  רוב  לגבי  אולם 
של  נפשו  את  מוחצים  אהובים  רעים  של  המוות  או  התבוסה  הפחד,  שבו  היום 
חלום;  או  משחק  להיות  מפסיקה  המלחמה  עתה  במלחמה.  לצורך  הכפוף  הלוחם 
הלוחם מבין סוף־סוף כי היא קיימת באמת. זוהי מציאות קשה, קשה מנשוא לאין 
מוות,  על  המחשבה  את  לשאת  אפשר  אי  מוות.  בחובה  צופנת  היא  שכן  שיעור, 
אלא רק בהבזקים, מן הרגע שבו מבינים את המוות כמקרה אפשרי. אמנם נכון כי 
מי  לגבי  אולם  חבריו,  בין  להזדקן  עשוי  חייל  גיסא,  ומאידך  למות  נועד  אדם  כל 
הוא  העתיד  לבין  מוות  בין  הקשר  המלחמה,  של  לעולה  משועבדות  שנפשותיהם 
הוא הגבול המוכר הכפוי  לגבי האחרים המוות  גברים אחרים.  שונה מן הקשר של 
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המיועד  העתיד  עתידם,  הוא  עצמו  המוות  אלה,  לוחמים  לגבי  עתידם;  על  מראש 
להם בגלל מקצועם. העובדה שעתידם של הגברים הוא מוות היא הכחשת הטבע. 
כי בכל רגע צפונה האפשרות למוות,  גילה את העובדה  בו ברגע שקיום המלחמה 
חזיון  דרך  לחלוף  בלי  למשנהו  אחד  מיום  לעבור  היכולת  את  מאבדת  הדעת 
היא  כי  עד  כך  כל  רב  במתח  נתונה  התודעה  מכן  לאחר  המוות.  של  התעתועים 
צורך.  כל שחר חדש מוביל לאותו  יכולה לשאתו רק במשך הפוגות קצרות, אולם 
מאלימות  יום־יום  סובלת  הנפש  לשנים.  מצטברים  לזה,  זה  הנוספים  כאלה,  ימים 
בזמן  לנוע  יכולה  אינה  שהדעת  כיוון  שאיפותיה  את  להשחית  בוקר  מדי  החייבת 
ואפילו  מטרה  של  תפיסה  כל  המלחמה  מוחקת  זו  בצורה  המוות.  דרך  לעבור  בלי 
כך היא  כל  בנוגע למטרות המלחמה. האפשרות של מצב אלים  כל המחשבות  את 
על  מתקבלות  אינן  מטרותיו  לו,  מחוצה  נמצאים  כאשר  הדעת  על  מתקבלת  בלתי 

קץ.  לו  לשים  כדי  דבר  עושה  אינו  איש  לכן  בו.  מעורבים  כאשר  הדעת 
צריכה  הדעת  נשקו.  את  להניח  יכול  אינו  חמוש  אויב  מול  אל  הניצב  הגבר 
זה.  בכיוון  משהו  לתכנן  יכולת  כל  איבדה  היא  אך  נושא;  לתכנן  מסוגלת  להיות 
הבלתי  הייסורים  גברים,  בקרב  תמיד  אלימות.  בעשיית  ורובה  ראשה  עסוקה  היא 
נסבלים של שעבוד או של מלחמה נסבלים על ידי כוח משקלם ולפיכך הם נראים 
הדרושים  המשאבים  את  גוזלים  שהם  כיוון  נמשכים  הם  בקלות;  כנסבלים  מבחוץ 

מהם.  להיפטר  כדי 
הישועה  אבל  לישועה;  משוועת  מלחמה  ידי  על  הנשלטת  הנפש  כן,  פי  על  אף 
לכל  והגיוני  מתון  קץ  קיצוני.  חורבן  של  בצורה  טרגי,  במסווה  מופיעה  עצמה 
וחשופים  עירומים  נשוא,  ללא  האלימים  הייסורים  זיכרונות  את  יותיר  הנפש  ייסורי 
אין  החברים,  של  מותם  הטבח,  מעשי  הכוחות,  אפיסת  הכאב,  האימה,  לתודעה. 
ספוגים  הם  אם  ורק  אך  הנפש  את  להרוס  יפסיקו  אלה  כל  כי  להאמין  יכולים  אנו 
רווח  רק  להביא  היו  צריכים  כך  כל  עצומים  מאמצים  כי  המחשבה  הכוח.  בשיכרון 

מדי.  יותר  כואבת  מוגבל,  או  שלילי 
עושרה,  כל  על  טרויה  של  חשיבותה  מה  לאודיסאוס?  הלנה  של  חשיבותה  מה 
חשובות  והלנה  טרויה  איתקה?  של  חורבנה  על  לפצות  תוכל  לא  שלעולם  מאחר 
היא  חשיבותן  מצדם;  מרובות  כה  ודמעות  דמים  לשפיכות  כעילות  רק  ליוונים 
הנפש,  הנוראים.  הזיכרונות  אדון  את  בו  מוצאים  אשר  לשליט  מישהו  של  בעשייתו 
האנוסה על ידי קיומו של אויב להרוס חלק מעצמה אשר הושתל בה על ידי הטבע, 
רעים  של  מותם  בזמן,  ובו  האויב  של  חורבנו  ידי  על  רק  להירפא  תוכל  כי  מאמינה 
כך  שלהם.  האפל  המופת  בעקבות  ללכת  אותם,  לחקות  הרצון  את  מעורר  אהובים 

להרג.  המדרבן  יאוש  אותו  הוא  המוות  אל  הדוחף  היאוש 
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ּגֹוָרִלי,  ֵזר  ִיּגָ אן  ּכָ ׁשֶ ֵהיֵטב  ָידּוַע  ַעְצִמי  ִלי 
ל ֶאְחּדַ לֹא  זֹאת  ִעם  י.  ּוֵמִאּמִ ָהָאהּוב  ֵמָאִבי  ַהְרֵחק 

)423-421 )י"ט,  רֹוָיאִנים."      ּטְ ּבַ ּמֹות  ׁשַ ה  ֶאֱעׂשֶ ֶטֶרם  ּבְ ֵבד  ַהּכָ ָרב  ַהּקְ ִמן 

ידי הצורך הכפול במוות שייך, כל עוד לא הפך להיות משהו אחר,  הגבר הקרוע על 
לגזע אחר מאשר הגזע החי. כאשר המנוצח מתחנן כי יותר לו לראות את אור היום, 
כזה?  יאוש  ידי  על  המּונע  בלב  למצוא  לחיים  המבוישת  תקוותו  יכולה  הד  איזה 
החיים  מן  שוללת  חמוש,  אינו  המנוצח  ואילו  חמוש  הוא  שהמנצח  העובדה  עצם 
ניתן למצוא  כי באור  המאוימים כל שמץ של חשיבות. מי שהרס בתוכו כל מחשבה 

תחינות?  לכבד  יוכל  כיצד  שמחה, 

י. ַחּיַ ַעל  ְוחּוס  ֵדִני  ּבְ ּכַ יָך,  ְלִבְרּכֶ ֶאְכַרע  "ָאִכיֶלס, 
ׁש.  ְלַבּקֵ ַרֲחִמים  ִהְנִני  ֶזאּוס,  ֶזַרע  יֹוֵצא  ָך,  ִמּמְ

י, ָטַעְמּתִ ֶמֶטר  ּדֶ נּוַבת  ּתְ ֶאת  ֵביְתָך  ּבְ ָלִראׁשֹוָנה  ֵהן 
רֹות, ּפֵ ׁשֹוֵפַע  ן  ֻבְסּתָ ּבְ אֹוִתי  ִביָת  ׁשָ ּבֹו  ּיֹום  ּבַ

ּוָמַכְרּתָ  ְוֵרַעי  ֵמָאִבי  אֹוִתי  ְוָחַטְפּתָ 
)79-74 )כ"א,  ה.      דֹוׁשָ ַהּקְ ָהִעיר  ֶלְמנֹוס  ּבְ ָוִרים,  ׁשְ ְלֵמָאה  ְתמּוָרה  ּבִ

זו! קלושה  לתקווה  הניתנת  התשובה  מהי  נא  ראו 

ְמהּומֹות.  ִקים  ּתָ ָנא  ְוַאל  סֹוְפָך,  א  ּבָ ְיִדיִדי,  ן,  ּכֵ ַעל 
ְ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
)109-106 )כ"א,  ַאְלָמֶות.      ת  ּבַ ֵאָלה  י  ְוִאּמִ ְוָדגּול,  ָאִבי  ָהָיה  ָרם 

של  מאמץ  נדרש  ממנו  דווקא  לחיים,  תקווה  כל  בתוכו  להשחית  להמית,  שעליו  מי 
להניח  סיבה  כל  לנו  אין  האחר.  של  חייו  את  לכבד  שיוכל  לפני  לב  קורעת  נדיבות 
פטרוקלוס.  אולי,  מלבד,  כזה,  למאמץ  מסוגל  הומרוס  של  הלוחמים  מן  מישהו  כי 
בו  רואה  אף  ומנלאוס  באיליאדה  מרכזי  תפקיד  ממלא  פטרוקלוס  מסוימת  בצורה 
או  אכזרי  אופי  בעל  משהו  נזכר  לא  מקום  בשום  היוונים.  גיסות  בקרב  ההגון  את 
ברוטלי בנוגע אליו. אולם כמה גברים אנו מכירים, אשר הוכיחו נדיבות אלוהית כזו 
במשך אלפי שנות היסטוריה? ספק אם ביכולתנו למנות שניים או שלושה. בהיעדר 
הוא,  מלחמה,  של  דיבוק  אחוז  הטבע;  של  השוט  הוא  המנוצח  החייל  כזו  נדיבות 
ומילים אינן משפיעות עליו  כי באופן שונה למדי, הופך להיות חפץ  כמו העבד, אם 
התוצאה  מן  סובלים  יחד  גם  והעבד  החייל  לכוח,  בקשר  אדיש.  אותו  ומותירות  עוד 

אילמים.  או  לחירשים  להיות  דהיינו  נמנעת,  הבלתי 
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כחרב  ופועל  כפול  הוא  לחפץ  האדם  את  להפוך  כוחו  הכוח.  של  טבעו  הוא  כזה 
ושל  ממנו  הסובלים  של  נפשותיהם  את  שווה  אך  שונה  באופן  משתק  הוא  פיפיות; 
של  בעיצומו  ביותר  הגבוהה  לדרגה  מגיעה  הכוח  של  זו  תכונה  בו.  המשתמשים 
הגברים  בין  נקבע  אינו  בקרב  הניצחון  להכרעה.  להגיע  הקרב  נוטה  שבו  ברגע  קרב, 
בין  אלא  הפועל,  אל  אותה  ומוציאים  החלטה  המקבלים  והשוקלים,  המתכננים 
אדישות  של  לדרגה  המגיעים  שינוי,  העוברים  אלה,  מיכולות  המשוחררים  הגברים 
המכריע  הסוד  זהו  תנופה.  שכולם  עיוורים,  כוחות  של  לדרגה  או  פסיביות,  שכולה 
של המלחמה. האיליאדה מביעה סוד זה באמצעות דימוייה, על ידי עשיית הגיבורים 
לכל  אכזריות,  חיות  רוח,  שיטפון,  שריפה,  גדולות:  טבע  תופעות  של  להתגלויות 
נפחדות,  לחיות  דימוים  ידי  על  וגם  יחד  ולכולן  לאסון  העיוורות  הסיבות  מן  אחת 
יוונים  חיצוניים.  כוחות  של  אלימותם  ידי  על  המּונע  דבר  לכל  חול,  מים,  עצים, 
האלה  המנוגדות  התהפוכות  את  זה,  אחר  בזה  לסבול,  מּועדים  יחד  גם  וטרויאנים 

לשעה. משעה  ולעתים  ליום  מיום 
אמנות המלחמה אינה כי אם האמנות המחוללת שינויים כאלה. החומר, ההליכים, 
המטרה;  את  להשיג  כדי  בלבד  אמצעים  הם  אלה  כל  לאויב,  מוות  גרימת  אפילו 
אולם  פחות.  לא  הלוחמים,  של  נפשותיהם  הוא  המלחמה  אמנות  של  האמיתי  היעד 
המגרים  שהם  כיוון  אותם  הכותבים  הם  והאלים  תעלומה,  תמיד  הם  אלה  שינויים 
יכולת  הדברים,  של  התרחשותם  אופן  יהא  אשר  יהא  האנשים.  של  דמיונם  את 
עם  במגע  הנמצאת  ונפש  לכוח,  חיונית  היא  לאבן  אנשים  הפיכת  של  זו  כפולה 

וקצרים. נדירים  הם  זה  מסוג  נסים  כלשהו.  נס  בדרך  ורק  אך  נמלטת  זו  יכולת 
האיוולת, הגחמנות של מי שמתמרנים בזלזול את האנשים או החפצים הנמצאים 
החייל  את  המניע  היאוש  לחסדיהם;  נתונים  הם  כי  מאמינים  שהם  או  ברשותם, 
של  תמונה  ליצירת  תורמים  אלה  כל  הטבח;  מעשי  והמנוצח;  העבד  מחיצת  להרוס; 
עלול  ממנו  הנובע  כל  זו.  בתמונה  היחיד  הגיבור  הוא  כוח  ומוחלטת.  אחידה  זוועה 
להיות חדגוניות משמימה אלמלא טופטפו, פה ושם, רגעים זוהרים, רגעים אלוהיים 
לאבד  כדי  רק  המתעוררת  הנפש  כאלה,  ברגעים  אנשים.  של  בנפשותיהם  וקצרים 
עצמה שוב בממלכת הכוח, מתעוררת טהורה וללא פגע; מבינה את עצמה במלואה. 
ואהבה  לב  אומץ  לסתירות;  או  לדאגות  דו־משמעיים,  לרגשות  מקום  אין  זו  בנפש 
כאשר  עצמו  עם  בדיון  נפשו  את  למצוא  אדם  יכול  לפעמים  כולה.  את  ממלאים 
אלים  של  עזרתם  ללא  טרויה,  חומות  לפני  הקטור  זאת  שעשה  כפי  מנסה,  הוא 
מוצאים  אנשים  שבהם  אחרים  רגעים  גורלו.  מול  אל  לבדו  להתייצב  אנשים,  או 
בין  טהורה  אהבה  של  סוג  שאין  כמעט  אוהבים;  הם  שבהם  הרגעים  הם  נפשם  את 
מדור  העוברת  האורחים,  הכנסת  של  למסורת  באיליאדה.  נמצאת  שאינה  אנשים 

הקרב: של  העיוורון  על  עליונות  יש  לדור, 
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יִתי, ּבֵ ַאְרגֹוס  ּבְ ֶניָך  ּפָ ֶאת  יל  ַאְקּבִ ֵחֶפץ  ּבְ ן  ּכֵ ְוַעל 
ָאבֹוא. ֵאֶליָה  ַעם  ּפַ ִאם  ַני  ּפָ ֶאת  יל  ְקּבִ ּתַ ּוְבִליְקָיה 

)226-224 )ו',  ֲחִנית.      ּבַ ֶזה  ַעל  ֶזה  ָלֵצאת  לֹא  מּוָטב  ֵנינּו  ִלׁשְ ן  ּכֵ ַעל 

באופן  קרובות  לעתים  מובעת  לבנם,  אם  של  או  אב  של  להוריו,  בן  של  האהבה 
בקצרה: כי  אם  מרגש 

ֵלאמֹר: ִלְבָנּה  ה  ּבֹוִכּיָ יָבה  ֵהׁשִ ְוֶתִטיס  ר,  ּבֵ ּדִ ְך  ּכָ
י,  ַיְלּדִ ִלי,  ּתֹאַבד  ָקרֹוב  ּבְ ׁשֶ ָבֶריָך  ִמּדְ עֹוֶלה  ְך  ּכָ "ִאם 

)96-94 )י"ח,  ִלְגֹוַע."     ָאִכיֶלס,  ּגֹוָרְלָך,  ִנְגַזר  ֶהְקטֹור  ַאֲחֵרי  ד  ִמּיָ י  ּכִ

את  בהזכירו  הבעל,  בטהרתה.  מפתיעה  היא  לפורענות,  מּועדת  נשואים,  אהבת 
רק  אשר  ההשפלה  את  מלהזכיר  נמנע  האהובה,  לרעייתו  הצפויות  העבדות  השפלות 
המחשבה עליה יש בה כדי לחזות זיכרונות אשר יטנפו את העדינות השוררת ביניהם. 

מותו: אל  ההולך  הבעל  אל  האישה  ידי  על  הנאמרות  המילים  מן  יותר  פשוט  אין 

 ]...[
ִ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 
)413-410 )ו',  ָהֶעֶצב.     ַרק  ֵתר  ִיּוָ מֹוְתָך  ּבְ ן  ּכֵ ׁשֶ י,  ַנְפׁשִ ֶאת  ְלׁשֹוֵבב 

האפוס.  של  האחרון  הנושא  היא  בקרב,  חברים  שבין  זו  ביותר,  היפה  החברּות 

ְך, ִמְתַהּפֵ ַצד  ֶאל  ד  ִמּצַ  ...
ָהאֹוִנים, ַרב  ֶבר  ַהּגֶ ֶאל  ַע,  ְעּגֵ ִמְתּגַ ַטרֹוְקלֹוס  ּפַ ֶאל 

ֶבל, ְוַהּסֵ ֶהָעָמל  ָחוּו,  ֵניֶהם  ְ ּשׁ ׁשֶ ָהֲעִלילֹות  ֶאל 
)8-5 )כ"ד,  ָים.     ֵלב  ּבְ ַנְחׁשֹוִלים  ְצִליַחת  ַעל  אֹוֵיב,  ּבָ ְלָחמֹות  ַהּמִ ַעל 

היא  המלחמות,  כל  של  העליונה  הברכה  מכול,  הטהורה  האהבה  הניצחון,  אולם 
אותה חברות העולה וגודשת את הלבבות של אויבים בנפש. היא משככת את הרעב 
יותר, על  לנקום את מות הבן, את מות החבר. היא מגשרת, באמצעות נס גדול עוד 

למנוצח.  המנצח  בין  החסד,  מבקש  לבין  החסד  גומל  בין  המשתרע  הפער 

ּוְבַמֲאָכל, ֶקה  ַמׁשְ ּבְ ֵרָסם  ּכְ ֶאת  אּו  ִמּלְ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ִנְפָעם ָאִכיֶלס,  ּבְ ִהְתּבֹוֵנן  ְרָדנֹוס  ּדַ ן  ּבֶ ִריָאמֹוס  ּפְ

ָהֵאִלים. מּות  ּדְ ן  ּבֶ ָאֵכן  ָהִאיׁש,  ל  ׁשֶ ְוָיְפיֹו  ִמּקֹוָמתֹו 
ְרָדנֹוס  ּדַ ל  ׁשֶ ְבנֹו  ּבִ ֵעינֹו  ֶאת  ָנַתן  ָאִכיֶלס  ֲאַזי 

)632-628 )כ"ד,  ָהָרהּוט.      ּבּורֹו  ּוִמּדִ ָהַעז  ְרֵאהּו  ִמּמַ ְוִנְפַעם 
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חרטה  לתחושת  לגרום  כדי  בהם  די  אך  באיליאדה,  נדירים  הם  כאלה  חסד  רגעי 
ותהרוג. הורגת  שהאלימות  מה  על  קיצונית 

של  הטעמה  אותה  ללא  תפלה  תהיה  אלימות  של מעשי  כזו  הצטברות  זאת,  עם 
מרומזת  היא  קרובות  לעתים  כי  אם  הרף,  ללא  המורגשת  מרפא  חשוכת  מרירות 
שורה.  על  מהירה  חזרה  או  חריזה  של  משחק  ידי  על  רק  לפעמים  אחת,  במילה  רק 
מעדינותה  נובעת  זו,  מרירות  כפואמה.  האיליאדה  את  המייחדת  היא  המרירות 
ללא  רוויה  הפואמה  נימת  שווה.  במידה  האדם  בני  כל  על  השמש,  כאור  ומקרינה, 
יורדת לדרגה של תלונה. צדק ואהבה, אשר כמעט  ועם זאת, אינה  זו  הרף במרירות 
זורים אורם  זו של קיצוניות ואלימות לא הוגנת, בכל זאת  שאין להם מקום בתמונה 
יקר  דבר  שום  ההטעמה.  באמצעות  אלא  בהם  להבחין  יהיה  שאפשר  בלי  הכול  על 
האנשים  כל  של  והסבל  המחסור  שלא.  ובין  להיספות  שנועד  בין  בזוי,  אינו  ערך 
הדרגה  מן  נחות  או  כנעלה  מוחזק  אינו  איש  בוז,  וללא  פנים  העמדת  ללא  מוצג 
והמנוצחים  המנצחים  נהרס.  אשר  כל  על  חרטה  וקיימת  האנשים,  לכל  המשותפת 
באופן  נראים  והם  שווה,  מבט  מנקודת  שווה,  במידה  אלינו  קרובים  כשהם  מוצגים 
נמצא  הוא  הרי  שוני  קיים  אם  יחד.  גם  המאזינים  ושל  המשורר  של  כידידים  כזה 

יתרה.  בחריפות  אולי,  המורגש,  האויב,  של  בסבלו 
אכילס  ידי  על  שנמכר  המתבגר  הנער  של  גורלו  בהזכרת  כאן  ננקטת  נימה  איזו 

בלמנוס! 

יֹום  ר  ַאַחד־ָעׂשָ ֵהֵסב  ְמנֹוס  ִמּלֶ ָהֶעֶלם  ׁשּוב  ְלַאַחר 
ר ֵנים־ָעׂשָ ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ ַאְך  ְחּתֹו,  ּפַ ִמׁשְ ֵני  ּבְ ְוִעם  ֵרָעיו  ִעם 

ַעם ַהּפַ ָאִכיֶלס,  ל  ׁשֶ ָידֹו  ּבְ אֹותֹו  ּוָמַסר  ָהֵאל  ב  ׁשָ
)48-45 )כ"א,  ַחת.     ִמּתַ ָהֶדס  ּבַ מֹותֹו  ֶאל  ר  ּגֵ ְיׁשַ ְרָבן  ַהּסַ ֶאת 

וגורלו של אופורבוס, אשר ראה רק יום אחד של מלחמה: דם מרווה את מחלפותיו, 
אפרודיטה.  של  לווייתה  בנות  הָכריטות,  של  למחלפות  הדומות 

הקטור:  על  הקינה  בשעת 

ָהִעיר,  ַעל  ֵגן  ַהּמֵ ה,  ַאּתָ ָחָלל,  ָנַפְלּתָ  י  ּכִ ַיַען 
)730-729 )כ"ד,  ִמים.      ַהּתָ ף  ַהּטַ ְוַעל  בּודֹות,  ַהּכְ ְרָיה  ַהּקִ ְנׁשֹות  ַעל 

ילדים  ושל  אלימות  ידי  על  הנהרסת  טוהר  להעלות תמונה של  כדי  אלה  במילים  די 
מושא  להיות  הופך  טרויה  לשערי  הסמוך  המעיין  הנשק.  בכוח  הנלקחים  קטנים 
כדי  במנוסתו  פניו  על  חולף  למוות,  הנידון  שהקטור,  בשעה  נוקבת  לנוסטלגיה 

חייו. את  להציל 
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אנשים;  על  לבוא  שיכול  ביותר  הגדול  היגון  של  בצילו  עומדת  כולה  האיליאדה 
היה  אפילו  יותר,  לב  קורע  באופן  זה  סבל  לתאר  היה  אפשר  אי  העיר.  של  חורבנה 
את  המתארות  פסקאות  באותן  בנימה  שינוי  כל  גם  אין  טרויה.  יליד  עצמו  המשורר 

הבית. מן  הרחק  המתים  האכאים 
של  חייהם   – חיים  שאותם  כיוון  ממש  כואבים  עולם  של  הקצרים  האזכורים 

ושלווים: מלאים  כה  נראים   – החיים 

ּ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 

)90-86 )י"א,  ֵרֵעהּו      ֶאל  ִאיׁש  ְקִריאֹות  ּבִ  – ָנִאים  ַהּדָ ֵחיל  ּה  ּבָ ָהֵעת  זֹו 

מאיימת  או  אותו  החריבה  המלחמה  אשר  כל  במלחמה,  חלק  לו  אין  אשר  כל  את 
עובדות  לגבי  זאת  עושה  אינה  לעולם  היא  בשירה;  האיליאדה  עוטפת  עליו, 

איפוק. של  פחותה  לא  במידה  מצועף  למוות  מחיים  המעבר  המלחמה. 

ָבנֹות ַהּלְ ַעְצמֹוָתיו  ֶאת  ק  ִרּסֵ ְלּגֶֹלת  ַהּגֻ ְבִסיס  ּבִ
ֶסת. ַהּלֶ ִמן  יו  ּנָ ׁשִ ֶאת  ַלף  ׁשָ ְוַהחּוָצה  ִלְרִסיִסים, 

ּוִמּתֹוְך ִמּתֹוָכן  ְוָקַלח  ֵעיָניו  ֶאל  ם  ַהּדָ ַרץ  ּפָ
)350-347 )ט"ז,  לֹו.      ִביב  ִמּסָ ט  ׁשַ ּפָ ָהָאֵפל  ְוָהֵאד  ּוְנִחיָריו  יו  ּפִ

מכיוון  רק  אופן  בשום  מוסווית  אינה  המלחמה  עובדות  של  הקרה  האכזריות 
הגורל  לשנאה.  או  לבוז  להערצה,  זוכים  אינם  כאחד,  והמנוצחים,  שהמנצחים 
בתוך  הלוחמים.  של  המשתנה  גורלם  על  תמיד  כמעט  המחליטים  הם  והאלים 
הגבולות שהוצבו על ידי הגורל, יש בידי האלים כוח ריבוני להעניק ניצחון ותבוסה; 
השלום.  מופר  באמצעותם  אשר  הבגידה,  את  הטירוף,  את  תמיד  המעוררים  הם 
ללוחמים עצמם,  וזדון. אשר  גחמה  ומניעיהם הם  היא ממלכתם המיוחדת  המלחמה 
אין  כחפצים,  או  כחיות  כמנוצחים,  והן  כמנצחים  הן  להופעתם,  הגורמים  הדימויים 
יכולים  שאנשים  כך  על  צער  רק  אלא  בוז,  או  הערצה  לחוש  לנו  לגרום  ביכולתם 

כזו. בצורה  להשתנות 
שאינן  אחרות  דוגמאות  האיליאדה  על  השורה  המופלגת  להגינות  שיש  אפשר 
טרויאני.  או  יווני  הוא  המשורר  אם  לחוש  קשה  ורע.  אח  לה  אין  אך  לנו;  ידועות 
העתיקות  הפסקאות  של  למקורן  ישירה  הוכחה  לכאורה  נושאת  הפואמה  נימת 
כי  לתוקידידס  מאמינים  אם  כך.  על  אור  שופכת  אינה  ההיסטוריה  כי  אם  ביותר, 
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אין  אם  לתמוה  אפשר  האכאים,  גם  נכבשו  טרויה  של  חורבנה  לאחר  שנה  שמונים 
של  מזמורים  להיות  יכולים  נדירות,  כה  לעתים  בם  מוזכר  הברזל  אשר  אלה,  שירים 
מאוד  'הרחק  ולמות  לחיות  אנוסים  בהיותם  הוגלו.  אולי  מבניו  שמקצת  נכבש  עם 
איבדו  הם  לטרויאנים  שבדומה  ולאחר  טרויה,  לפני  ליוונים  בדומה  המולדת'  מן 
אשר  במנוצחים,  וגם  אבותיהם,  שהיו  במנצחים,  בבואתם  את  ראו  הם  עריהם,  את 
לאחרונה,  פי שהתרחשה  על  אף  זו,  האמת של מלחמה  כך  לסבלם.  דמו  סבלותיהם 
החושים  משיכרון  מעורטלת  שנים,  של  בפרספקטיבה  להם,  להיראות  הייתה  יכולה 
כמובסים  הן  מיד,  לעצמם  אותה  לתאר  היו  יכולים  הם  השפלה.  של  או  גאווה  של 
כאחד,  והמנצחים  המנוצחים  הבינו  לא  שמעולם  מה  את  להבין  וכך  כמנצחים,  והן 
אפשר  אי  כמעט  חלום;  רק  זהו  האחר.  של  או  האחד  של  למצבו  עיוורים  בהיותם 

רחוקים. כה  זמנים  על  לחלום  אלא  דבר  לעשות 
על  יוצאת  מרירותה  מופלאה.  מטרה  היא  זו  פואמה  יהיו,  אשר  האמצעים  יהיו 
הסיבה האמיתית היחידה למרירות: השעבוד של נפש האדם לכוח, שהוא, יש לומר 
הבדל  יש  כי  אם  התמותה,  בני  לכל  שווה  הוא  זה  שעבוד  החשוב.  הדבר  לבסוף, 
השעבוד  אותו.  סובלת  נפש  כל  שבו  האופן  לפי  הנפש,  של  מעלתה  דרגת  לפי 
מן  איש  ממנו.  מתחמק  אינו  אדמות  עלי  שאיש  כפי  באיליאדה,  מאיש  נחסך  אינו 
אנוש  וביחסי  הנפש  שבנבכי  מה  כל  כך.  בשל  לבוז  זוכה  אינו  לשעבוד  הנכנעים 
סכנת  בגלל  בכאב  נאהב  אך  לאהבה,  זוכה  הכוח,  מאימפריית  להתחמק  המסוגל 
רוחו של האפוס האמיתי היחיד של העולם  כזו היא  החורבן המרחפת תמיד מעליו. 
מאשר  יותר  האיליאדה  של  מצוין  חיקוי  אלא  אינה  האודיסיאה  כי  נראה  המערבי. 
הוא  מבריק  היותו  למרות  אשר  חיקוי  היא  האיניאדה  כלשהי.  מזרחית  פואמה  של 
הצרפתית  העלילות  שירת   –  chansons de gesteה־ רע.  ובטעם  ביהירות  בקור,  לוקה 
של  מותו  רולן  בשירת  צדק.  חוש  היעדר  בגלל  לגדולה  להגיע  מסוגלת  הייתה  לא 

רולן. של  מותו  לו  שזוכה  אופן  באותו  והקורא  הכותב  ידי  על  מורגש  אינו  אויב 
ההמשך  היא  וסופוקלס,  אייסכילוס  של  זו  לפחות  העתיקה,  היוונית  הטרגדיה 
בכל  כאן  מופיע  הכוח  מפריע;  באין  אותה  מאיר  הצדק  רעיון  האפוס.  של  האמיתי 
למי  הן  מנוס,  אין  שמהן  הגורליות,  בתוצאותיו  תמיד  מלווה  וצינתו,  קשיחותו 
אינה  הנתונה לאילוץ  כאן ההשפלה של הנפש  והן למי שסובל מהן.  בהן  שמשתמש 
מישות  יותר  לבוז.  מושא  אינה  גם  היא  רחמנות;  של  בצעיף  רעולה  ואינה  מוסווית 
הבשורות  נערצת.  להיות  כאן  זוכה  הייסורים,  של  ההשפלה  ידי  על  פצועה  אחת, 
כפי  היוונית,  הגאוניות  של  ביותר  והנפלא  האחרון  הביטוי  הן  החדשה  הברית  של 
בעובדה  רק  לא  כאן  מורגשת  יוון  רוחה של  הראשון שלה.  הביטוי  היא  שהאיליאדה 
האלוהים  מלכות  'את  אחר,  טוב  כל  הרחקת  כדי  עד  לבקש,  עלינו  מצווה  היא  כי 
סבל  של  חשיפתו  ידי  ועל  האנושי  הסבל  של  התגלותו  ידי  על  גם  אלא  וצדקתו' 
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של  התיאורים  אנושית.  גם  אחת  ובעונה  בעת  שהיא  אלוהית  ישות  של  בדמותה  זה 
רועדת  ייסורים,  ידי  על  משתנה  בשר  עם  המתאחדת  האל  רוח  כי  מראים  הפסיון 
מפני הסבל והמוות, חשה עצמה, ברגע הייסורים הקשים ביותר, מנותקת מאלוהים 
הטעמת  את  הפסיון  של  אלה  לתיאורים  מעניקה  האנושי  הסבל  תחושת  ואנשים. 
המרכיבה  זו  היא  עצמה  תחושה  אותה  היוונית.  הגאוניות  חותם  שהיא  הפשטות 
מסוימים  לביטויים  האיליאדה.  ושל  העתיקה  היוונית  הטרגדיה  של  הרב  ערכן  את 
האפוס.  את  המזכיר  מוזר,  באורח  מוכר  צלצול  יש  החדשה  הברית  של  בבשורות 
לפטרוס  הנוצרי  ישו  שאמר  דבר  מזכיר  הדס,  אל  רצונו  נגד  שנשלח  הטרויאני  הנער 
זו היא חלק  רוצה." הטעמה  ויישא אותך אל מקום שאינך  יכה אותך  הקדוש: "אחר 
הבנת  שכן,  החדשה;  הברית  בבשורות  השראה  עורר  אשר  הרעיון  מן  נפרד  בלתי 
הצורך  כמה  עד  יודע  שאינו  מי  כל  באהבה.  ומותנית  בצדק  תלויה  האנושי  הסבל 
באנשים,  לנהוג  יכול  אינו  שלטונם,  תחת  האדם  בנפש  מחזיקים  ההפכפך  והגורל 
לאהוב  יכול  ואינו  לו  כשווים  תהום,  באמצעות  לבינו  בינם  הפריד  המקרה  אשר 
יוצר  האנשים  כפופים  שאליהן  המגבלות  מגוון  עצמו.  את  אוהב  שהוא  כמו  אותם 
מי  רק  זה.  עם  זה  לתקשר  ביכולתם  שאין  שונים  זנים  ביניהם  יש  כי  האשליה  את 

ולצדק. לאהבה  מסוגל  אותה  לכבד  לא  כיצד  ויודע  הכוח  אימפריית  את  שמכיר 
את  לעצב  נפש  כל  יכולה  מידה  באיזו  לגורל;  האדם  נפש  בין  לקשרים  אשר 
חסר  צורך  בעקבות  שינוי  עובר  הנפשות  מן  ואחת  אחת  בכל  חלק  איזה  גורלה; 
שלם  להישאר  עשוי  הנפש  מן  חלק  איזה  משתנה;  גורל  של  גחמה  בגלל  רחמים, 
ומפתה.  קלה  ההונאה  בו  אשר  נושא  הם  אלה  כל   – וחסד  טובות  מידות  באמצעות 
גאווה, השפלה, שנאה, בוז, אדישות, הרצון לשכוח או להתעלם – כל אלה תורמים 
תמיד  כמעט  בתיאורה  פורענות:  של  אמיתי  ביטוי  הוא  במיוחד  נדיר  זה.  לפיתוי 
שנית,  האומלל.  של  המּולד  ייעודו  היא  השפלה  כי  כול,  ראשית  להאמין,  מושפעים 
הנפש יכולה לסבול ייסורים בלי שישאירו בה את רישומם, בלי לשנות את התודעה 
כאלה  נפש  כוחות  ליוונים  היו  כלל  בדרך  בלבד.  לעצמה  השייך  מיוחד  באופן  כולה, 
בכל  ידיעה,  ידי  על  ּפּוצּו  הם  כך  לשם  עצמית.  הונאה  מפני  אותם  שמרו  אשר 
אולם  ופשטות.  טוהר  צלילות,  של  ביותר  גבוהה  דרגה  על  לשמור  כיצד  הדברים, 
ידי  על  הועברה  אשר  החדשה,  הברית  בשורות  אל  האיליאדה  מן  המועברת  הרוח 
הציוויליזציה  לגבולות  מעבר  חרגה  שלא  כמעט  הטרגדיות,  ומשוררי  הפילוסופים 

בבואות. רק  זו  מציוויליזציה  נותרו  יוון  של  חורבנה  מאז  היוונית. 
האדם.  של  המשותף  הסבל  מן  פטורים  הם  כי  האמינו  יחד  גם  והעברים  הרומים 
העברים,  העולם.  שליטי  להיות  הגורל  ידי  על  נבחרים  היותם  באמצעות  הרומים, 
הרומים  לו.  צייתנותם  של  המדויקת  למידה  ובהתאם  אלוהיהם  של  חסדו  באמצעות 
או  אפוסים  כל  להם  היו  לא  לעבדיהם;  לנתיניהם,  למנוצחים,  לאויבים,  לזרים,  בזו 
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לסבל.  לבוז  לגיטימי  מניע  ולפיכך  סבל  בכל  חטא  סימני  ראו  העברים  טרגדיות. 
על  לכפר  נידונים  הם  ולכן  אלוהים  בעיני  כתועבה  ידם  על  המנוצחים  את  ראו  הם 
בברית  טקסט  בשום  נמנעת.  לבלתי  הפכה  ואף  האכזריות  נתקדשה  כך  פשעיהם. 
מסוימים  חלקים  מלבד  אולי  היווני,  האפוס  אל  להשוותו  שניתן  תו  ולו  אין  הישנה 
במילים  לחיקוי  לקריאה,  להערצה,  מקור  היו  והעברים  הרומים  איוב.  של  בשירתו 
שנות  אלפיים  במשך  פשע,  להצדיק  צורך  שהיה  אימת  כל  צוטטו  והם  ובמעשים 

הנצרות.  של  קיומה 
טהרתה  במלוא  הועברה  לא  החדשה  הברית  של  הבשורות  רוח  מזאת,  יתרה 
מעונים  קדושים  כאשר  כי  האמינו  דנא  מקדמת  הנוצרים.  של  הבאים  הדורות  אל 
את  להגשים  אפשר  כאילו  חסד;  של  אות  זה  הרי  ומוות  ייסורים  בשמחה  סבלו 
כי  יותר מאשר בישו הנוצרי. מי שזוכרים  השפעות החסד בקרב אנשים באופן מלא 
בקשיי  להביט  היה  יכול  לא  ובעצמו,  בכבודו  ודם  בבשר  שהתגלם  האלוהים,  אפילו 
יכולים להתעלות לכאורה מעל הסבל  כי אנשים  צריכים להבין  ייסורים,  הגורל ללא 
בעזרת  בעיניהם,  נראים  שהם  כפי  הגורל,  קשיי  של  הסוואה  ידי  על  רק  האנושי 
האשליה, שיכרון החושים או הקנאות. אם אינו מוגן בשריון של שקרים, אין האדם 
זו להשחית  למנוע ממכה  יכול  נפשו. חסד  בלי לסבול מכה בעמקי  כוח  יכול לשאת 
זאת  ששכחה  מאחר  גורמת.  שהיא  הפצע  את  למנוע  ממנו  נבצר  אך  הנפש,  את 
נדירות למצוא את  במשך זמן רב מדי, הייתה המסורת הנוצרית מסוגלת רק לעתים 

כך. כל  לנוקבת  הפסיון  בתיאורי  פסקה  כל  העושה  הפשטות 
של  הגילוי  ידי  על  הרנסנס,  תקופת  במשך  שנגרם,  הימים  קצר  השיכרון  למרות 
שנים.  מאות  עשרים  במשך  לתחייה  היוונית  הגאוניות  שבה  לא  היוונית,  הספרות 
ראסין.  אצל  אחת  ופעם  מולייר  סרוואנטס,  שקספיר,  ויון,  אצל  מופיע  ממנה  שמץ 
הייתה  לאהבה.  בקשר  במערומיו  האנושי  הסבל  נחשף  בפדרה,  לנשים,  ספר  בבית 
של  סבלו  היה  יכול  האפי,  בעידן  שאירע  למה  בניגוד  בה,  אשר  מוזרה  מאה  זו 
היו  חייבות  ובפוליטיקה  במלחמה  הכוח  של  תוצאותיו  באהבה.  רק  להתגלות  האדם 
אין  אולם  אחרים,  שמות  להוסיף  ספק  ללא  אפשר  בתהילה.  תמיד  עטופות  להיות 
שהופיעה  הראשונה  הידועה  לפואמה  בערכו  השווה  אירופה  עמי  שיצרו  דבר  שום 
כי  ילמדו לקבל את העובדה  הם  הזו כאשר  הגאוניות האפית  יגלו את  אולי  בקרבם. 
או  האויב,  את  לשנוא  או  כוח,  להעריץ  אין  לעולם  כי  הגורל,  מפני  המוגן  דבר  אין 

בקרוב.  יקרה  הדבר  אם  ספק  לסובלים.  לבוז 

� 
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איאן ג'ונסטון*

העולם  לגבי  מאמונתם  ישירות  נובע  באיליאדה  הלוחמים  מתנהגים  שבו  האופן 
את  בפעולתם  מחקים  הם  גראנט,  ג'ורג'  מאת  שורה  על  בפרפראזה  בו.  ומקומם 
)קל  שלהם  מועילה  הבנה  לכלל  להגיע  ביכולתנו  אין  הדברים.  טבע  על  השקפתם 
מתוך  התנהגותם  מופיעה  כיצד  לחקור  בלי  ערכית(  מבחינה  אותם  לשפוט  וחומר 

העולם. את  רואים  הם  שבו  האופן 
המלחמה  את  מאמצים  אינם  אלה  לוחמים  כי  להבחין  יכולים  אנו  כול,  ראשית 
להסדר  אופן,  בכל  או,  מלחמה  ללא  לעולם  שואפים  מהם  רבים  חד־משמעי.  באופן 
הקרב.  בשדה  בעצמם  להיהרג  מכן  ולאחר  אחרים  להרוג  עליהם  יהא  לא  שבו  שונה 
יוכלו  שבו  מבטחים  חוף  אין  העולם.  של  הנתונים  התנאים  את  לשנות  אין  אולם 
נמנע  בלתי  הוא  סופי  כמצב  המוות  מקום,  בכל  קיים  שעימות  כיוון  מקלט,  למצוא 
בגילוי  מצבם  את  מקבלים  הם  ברירה  בלית  האלוהי.  הרצון  ידי  על  נוסדה  והלוחמה 

נוקב: לב 

מֹוָך ּכָ עֹוד  ְלָחְכָמה  ֵאין  ׁשֶ ָידּוַע  ָאִבינּו,  ֶזאּוס 
)632-631 )י"ג,  ִגיְנָך.      ּבְ קֹוֶרה  אן  ּכָ ַהּכֹל  ַאְך  ְוָאָדם,  ֵאִלים  ֶקֶרב  ּבְ לֹא 

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

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

לגלאוקוס,  דון  סרּפֶ של  בדבריו  הלוחמים,  גורל  של  ביותר  המפורסמת  התזכורת 
היה  אילו  לשמן  ראויות  היו  לא  הלוחם  של  חייו  תהילות  כי  הטענה  את  מוכיחה 

הגורל: מגזירת  להימלט  אדם  בני  של  ביכולתם 

ְואֹוָנם בּוָרָתם  ּגְ ים  ַרּבִ ַאְך  ְמתּוִקים,  ֵיינֹות  ְוגֹוְמִעים 
ָרב ַהּקְ ִמן  ָנִסים  ָהִיינּו  ֵנינּו  ְ ּשׁ ׁשֶ ֵרִעי,  נֹאַמר,  ּבֹוא 

תרגומו לאנגלית של איאן ג'ונסטון )ian Johnston( לאיליאדה ראה אור בשנת 2006. א.ג'. מלמד באוניברסיטה של   *
ונקובר, קנדה. המאמר תחת הכותרת The heroic Code הוא הרביעי בסדרת מאמרים על האיליאדה מפרי עטו. 
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ָמֶות. ְולֹא  יֹוְדִעים  לֹא  ִזְקָנה  ֶנַצח,  י  ַחּיֵ ּבְ ְוזֹוִכים 
ָרב ַהּקְ ֶאל  ִראׁשֹון  יֹוֵצא  ָהִייִתי  לֹא  ֲאַזי  י  ּכִ ְך,  ּכָ לּו 

ה. ִהּלָ ּתְ ֲעטּור  ְלִעּמּות  ָך  ּבְ י  ַחְקּתִ ּדָ לֹא  ְוַגם 
ּה ִעּמָ ֶות  ַהּמָ ְורּוחֹות  יֵנינּו,  ּבֵ ָרה  ַהֶקּ ֵ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 

)329-322 )י"ב,  ֵמֵרֵעהּו.       ָסר  לֹא  ּוְגָלאּוקֹוס  ָאַמר,  ְך  ּכָ ַלֲאֵחִרים." 

גאה  שהוא  פי  על  אף  נלחם.  היה  לא  הוא  סרפדון,  טוען  חיים,  היו  לא  החיים  אילו 
בהישגיו ובמעמדו כמנהיג רב־עוצמה, יכול סרפדון לדמיין עד כמה יכול היה הקיום 

שונים. העולמיים  התנאים  היו  אילו  יותר  טוב  להיות  האנושי 
בדומה לכך, הלהיטות שבה זורמים החיילים אל הספינות תחת הרושם המוטעה 
להימצאות  הסיבה  תהא  אשר  שתהא  כך  על  מורה  ב'(,  )בספר  הביתה  שבים  הם  כי 
הצבאות מול טרויה, אין הנאה צרופה במלחמה. שני הצדדים שותפים במידה שווה 

בשלום: עז  ברצונם 

ַמְעָלה, י  ַלּפֵ ּכְ ְזרֹועֹוָתיו  ט  ּוָפׁשַ ֶהָהמֹון  תֹו  ִפּלָ ּתְ א  ָנׂשָ
רֹוָיאִני:  ַהּטְ ָלַחׁש  ְוָכמֹוהּו  ִמְלֵמל,  ָאָכִאים  ן  ּבֶ ְוָכזֹאת 

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
)323-318 )ג',  ֶנַצח."      לֹום  ִלׁשְ ה  ְוִנְזּכֶ ָנבֹוא,  ְיִדידּות  ְבִרית  ּבִ ְוָאנּו 

את  המחייבת  ובידידות  הלחימה  בהפסקת  רוצים  שהאנשים  אפשר  לבבם  בעמקי 
לכישלון,  נידון  ד',  בספר  ההפוגה  כדוגמת  לכך,  לגרום  ניסיון  כל  אולם  הצדדים,  כל 

העולם. של  הנתונים  התנאים  את  סותרים  כאלה  שניסיונות  כיוון 
עלינו  חיים,  אלה  אנשים  פיהם  שעל  הכללים  את  הלוחם,  חוק  את  להבין  כדי 
כגזירת  ממנו,  מנוס  שאין  סכנות,  הרה  כמצב  רואים  שהם  למה  כתגובה  בהם  להכיר 
נמנע.  בלתי  ומוות  מתמיד  מאבק  הן  היחידות  הוודאויות  האדם.  חיי  של  גורל 
המוות  כי  מבטיחים  הלוחמת  הקבוצה  מן  להסתלק  ניסיון  או  למאמץ  עורף  הפניית 

בגבם.  נעוצה  מחנית  ימותו  הנמלטים  לבוא.  יאחר  ולא  יקדים  רק 
סוגדים  הם  הדתיות.  בגישותיהם  הלוחמים מתבטאת  הגורלי של  מצבם  תחושת 
באדיקות לאלים ביודעם כי אלה ימשיכו את המלחמה לעד )כאן בטרויה או במקום 
אחר( וישמידו כל איש ואיש בתורו ולא חשוב כיצד הוא מתנהג. אדיקות כזו מחייבת 
באומץ  ניחנו  באיליאדה  הדמויות  וכל  היגיון,  וחסר  אכזר  גורל  של  קשוחה  קבלה 
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מכנה  הטרגדיה,  בהולדת  שניטשה,  )מה  אותו  ולחגוג  זה  בגורל  להאמין  וברצון  הלב 
הצפון  לגבי  ברור  רעיון  מתוך  האלים שלהם  אל  פונים  הם  החזק"(.  "הפסימיות של 
תחושה  מבטאות  נוסחה  פי  על  העשויות  ושבועותיהם  תפילותיהם  בחיים.  להם 
זה: אם הוא מכבד את  חריפה של סיכוייו האישיים של הלוחם במצב בלתי משתנה 

שתיענה. אפשר  דשמיא  לסייעתא  תפילה  לו.  לעזור  עשויים  הם  האלים, 
אנו  שאין  מאחר  לפיו,   ,)Pascal( פסקאל  ּבֶלז  של  להימור  דומה  אינה  זו  השקפה 
כברירה  האמונה  את  לקבל  לנו  מוטב  המוות,  לאחר  חיים  אין  או  יש  אם  יודעים 
מן  לזכות  יוכלו  שבו  מיוחד  דבר  שום  אין  כי  יודעים  אלה  לוחמים  יותר.  השקולה 
בעיניים  קשה,  השלמה  במידת־מה  מבטאת  גישתם  יותר.  מאוחרים  בחיים  האלים 
שהוא  צבאי  אסון  לפיכך,  משלה.  בתנאים  חיים  של  גורלית  מציאות  עם  פקוחות, 
הסימן הברור ביותר לכך שהשליטים האלוהיים אינם שועים לתפילותיו של הלוחם, 
על  הטרויאנים  של  הניצחון  בעת  שהכזיבו.  הגם  באלים  האמונה  את  מערער  אינו 
העובדה  את  מקבל  הוא  הקודמים.  בקורבנותיו  ספק  מטיל  אינו  אגממנון  האכאים, 
ִהְקִריב  ׁשֶ ן  ְרּבָ ַהּקָ ְזכּות  ּבִ הּוא,  נֹוֶטה  ֶהְקטֹור  ְוֶאל  ֶזאּוס  ֵלב  ָעֵלינּו  "ֶנֱהַפְך  זה  ביום  כי 

 )46-45 )י',  לֹו." 
המלאה  בצורה  לחיות  ההומרי  הלוחם  בוחר  המשותף,  לגורלו  זו  מודעות  מתוך 
ביותר שביכולתו, להתייצב בשורות הראשונות ולחגוג את יכולתו האישית להתעמת 
עוד  כל  ביותר  המוצלחת  ובצורה  חת  ללא  יכולתו,  כמיטב  נמנע  הבלתי  גורלו  מול 
נוכחותו על הקרב  יכפה את  הוא  וממוות,  נשמה באפו. מאחר שאין מנוס ממלחמה 
כי יש לו ערך כלשהו. בשונה מלוחמים כה רבים  ויצהיר באמצעות עמדתו האמיצה 
פוליטי  עניין  למען  חייו  את  מסכן  אינו  ההומרי  הלוחם  יותר,  מאוחרות  מתקופות 
השבועה  אפילו  כלשהו.  מסוים  צד  של  כוחו  את  להרחיב  חותר  הוא  אין  דתי.  או 
יכול לחזקה  לאגממנון חשובה פחות מן התחושה האישית של שיעור קומתו שהוא 
ולהגן עליה רק על ידי עמידה בשורות הראשונות, לצד חבריו, נגד היריבים הטובים 

ביותר.  והאמיצים 

יו,  ֲאָנׁשָ ֵלב  ֶאת  ְמעֹוֵדד  ֶהְקטֹור  ֶאת  ם  ַמְעּתֶ ׁשְ לֹא  ְוִכי 
ְסִפינֹוֵתינּו? ית  ְלַהּצִ ַנְפׁשֹו  ְלָתה  ּכָ י  ּכִ ָלֶהם  ְואֹוֵמר 

ְלָמחֹול. ְולֹא  ְיִדיַדי,  ַמְזִמין,  אֹוָתנּו  הּוא  ָרב  ַהּקְ ֶאל 
ַאֶחֶרת, ֵאין  נֹוְתָרה,  ָיֵדנּו  ּבְ ַאַחת  ֶרְך  ּדֶ ַרק  ן  ּכֵ ַעל 

ִנים, ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ ֵחם  ּוְלִהּלָ ְלצֹוֵפף  ׁשּורֹות  ְוִהיא 
ָנמּות אֹו  ִנְחֶיה  ִאם  נּו  ִלּבֵ ּבְ ְגמֹר  ּנִ ׁשֶ מּוָטב  י  ּכִ

ִעּמּות  ּבָ ִפינֹות  ַהּסְ ְלַצד  ה  ּנָ ַלּפִ ֵחס  ִנּדָ ְולֹא 
)513-506 )ט"ו,  נּו."      ֵמִאּתָ ְגבּוָרה  ּבִ ַהּנֹוְפִלים  ַחִיל  ֵני  ּבְ ִעם  ָהַאְכָזר 
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מי ששרדו והגיעו לזקנה הם אומללים, באורח פרדוקסלי, כיוון שנבצר מהם לחלוק 
בתהילה,  עוד  זוכים  אינם  הם  יותר.  הצעירים  הלוחמים  של  הקרבי  הקומה  בשיעור 
יכולת  חסרי  המלחמה,  לקורבנות  נעשים  הם  וכך  להתנגד  כוחם  שאבד  מאחר 
שמציין  כפי  עבר,  מכל  עליהם  הסוגרים  הגורליים  התנאים  כנגד  שלהם  על  לעמוד 

פריאמוס: 

ָהֶעֶלם, הּוא  ָנֶאה  י  ...ּכִ
ָאָרד ַלַהב  ּבְ ף  ּסָ ְמׁשֻ ן  ר־ִמּנַ ּבַ ץ  ִיְרּבַ ֲאִפּלּו 

ַער. ַהּנַ ל  ׁשֶ ֳארֹו  ּתָ ְיִפי  ֶגר  ַהּפֶ ִמן  ָיסּור  לֹא 
ָלִבים ַהּכְ קֹוְרִעים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָזֵקן,  ל  ׁשֶ מֹותֹו  ּבְ ְואּוָלם 

ים, ְמַגּלִ ֶעְרָותֹו  ְוֶאת  ְוָהרֹאׁש  ֵקן  ַהּזָ יַבת  ׂשֵ ֶאת 
)76-71 )כ"ב,  מּוָתה."       ּתְ ן  ּבֶ ֵעיֵני  ּבְ ה  ִמּזֶ ַרֲחִמים  ְמעֹוֵרר  ַמְרֶאה  ֵאין 

עוין  ביקום  כלשהי  משמעות  לחייו  שתהיה  רוצה  שהוא  מכיוון  הלוחם  נלחם  כך 
לבסס את  ביכולתו  אין  בכבוד. אם  לזכות  ערך,  בעל  להיות  רוצה  הוא  הגיוני,  ובלתי 
הלא־לוחם.  של  הסבילה  האלמוניות  את  לקבל  היא  היחידה  החלופה  כיחיד,  ערכו 
אם  אולם  לדוגמה.  אכילס,  שעושה  כפי  בחירה,  אפשרות  לגברים  יש  אכן  זה  במובן 
ברצונם להעניק משמעות כלשהי לחייהם בתנאים אלה, אזי עליהם לצאת למלחמה. 
להוכיח  הסיכוי  נשלל  המלחמה  מן  להימנע  כדי  כספי  קנס  שילמו  אשר  הגברים  מן 
או  ולמות  למלחמה  לצאת  יכול  הוא  כי  האכאי  לֶאּוֶכנֹור  נאמר  האנושי.  ערכם  את 
הוא   .)667 )י"ג,  למות.  דבר  של  ובסופו  ממושכת  ממחלה  ולסבול  בבית  להישאר 
בבית.  המחלה  ומן  הקנס  מתשלום  נמנע  ובכך  פריס  ידי  על  ונהרג  למלחמה  יוצא 
של  הנפשית  המחלה  הם  אלא  גופנית,  ומחלה  כספי  הפסד  רק  אינם  אלה  עונשים 
הלוחם  הקרב.  בשדה  רק  נבחן  אדם  של  ערכו  בו  אשר  בעולם  ערך  וחוסר  אלמוניות 
אינו מבקש למות. הוא היה מעדיף קיום שבו יוכל להימלט מאותו גורל בלתי רצוי, 
רוצה  הוא  הגברים,  כל  כמו  אולם,  דבר.  כל  קץ  סופי,  הוא  שהמוות  מאחר  במיוחד 
עליו  אם  תמידי.  ערך  כבעל  מוכר  להיות  רוצה  הוא  כלשהי,  מטרה  לחייו  שתהיה 
שיוכל,  ככל  בתפארה  יחיה  הוא  אז  כי  זאת,  להשיג  מנת  על  אלים  במוות  להסתכן 

בבית. בטלה  תגרום  מאשר  יותר  מהיר  למוות  זו  התנהגות  תגרום  אפילו 
כיוון שהם כאלה – אפשר  דווקא  באופן חלקי  זמניים –  פי שהחיים הם  אף על 
הראשיות  הדמויות  של  הקביעות  תכונת  המוניטין.  של  התמידיות  את  להם  להעניק 
פעולה  דרך  לבחור  עליו  כזו  אלמותיות  להשיג  אמור  גבר  אם  כי  להראות  דרך  היא 
האינסופית  האפשרות  על  מוותר  הוא  כמובן,  בחירתו,  באמצעות  אחרת.  ולא  אחת 
על  מוותר  הוא   ;)Prufrock( פרופרוק  או  המלט  של  הדמויות  מבוססות  שעליה 
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אם  גרידא.  בן־חלוף  שאינו  והממשי  הסופי  מן  משהו  בכוח  לחטוף  כדי  זו  אפשרות 
היא  האיליאדה  לגבי  התוצאה  הפואמה,  משאר  בנפרד  זו  אחת  תכונה  בחשבון  נביא 
"מיצוב"  היא  התוצאה  מכך,  יותר  הרבה  חשובה  אולם  הדמות.  של  פשוטה  תפיסה 

מתאחדות.  ומגבלותיו  תהילתו  שבה  הדרך  הצגת  הגבר, 
כך, הקבוצה החברתית באיליאדה מתחייבת לחיפוש ערך באמצעות הישג אישי 
לכך,  ומעבר  לקבוצה  ערכו  את  מגדיר  בקרב  בו  לזכות  הלוחם  שיכול  מה  בקרב. 
הקדמיים,  בקווים  אחרים  גברים  על  עליונותו  הפגנת  ידי  על  הלא־רציונלי.  ליקום 
האישי  לקיומו  ומטרה  ערך  מעניק  הלוחם  פנים־אל־פנים,  קרב  של  העליון  במבחן 
את  להשיג  יכול  הוא  זו  בדרך  רק  משמעות.  יש  לחייו  כי  עצמו  בעיני  ומאשר 
רעיון  הציבורי,  ובפני עצמו, את מעמדו  בפני האחרים  ערכו  בגלוי את  הדבר המציג 
במעמד  לו  השווים  בעיני  ערכו  פעולותיו.  בכל  ושולט  הרף  ללא  דעתו  את  המעסיק 
בלוחמה.  הנדרשות  הפעולות  את  לבצע  יכולתו  על  מבוססים  עצמיותו  ותחושת 
גופניות שהן מתת־אל, אלא גם במספר החיילים  זו אינה תלויה רק בתכונות  יכולת 
ובאיכות של כלי  הסרים למרותו, בהצלחותיו בעבר, במוניטין של משפחתו, בכמות 
בציבור  המוכרים  בגורמים  שנפלו(,  מאויבים  שלל  נלקחו  מהם  )שרבים  שלו  הנשק 

ואויביו. חבריו  לו  שרוחשים  הכבוד  על  המכריזים 
ושולטת בהתנהגותם של הלוחמים האינדיווידואליסטים  הקבוצה החברתית מארגנת 
הלחץ  ברגעי  נחישותם  דבר,  של  לאמיתו  המעמד.  של  המוסכמות  באמצעות  האכזריים 
הכף  על  כי  תזכורות  ידי  על  חיזוק  מקבלת  ביותר,  האיומה  הסכנה  לנוכח  ביותר,  הכבד 

בציבור:  המוכר  ערכם  תמיד,  כמו  מוטל, 

ֶכם,  ִלּבְ ּבְ ה  ִלּמָ ַהּכְ ְוָתקּום  ֵמֵרַעי,  ָבִרים,  ּגְ "ֱהיּו 
ִלּבֹו  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ ְוִיְזּכֹר  ֵרֵעהּו,  מּול  ִאיׁש  ּובֹׁשּו 

ַהּטֹוִבים, הֹוָריו  ֶאת  ִקְנָינֹו,  ְיָלָדיו,  ּתֹו,  ִאׁשְ ֶאת 
ָבר. ּכְ ֶזה  ֵמתּו  א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ְוָהֵאם  ָהָאב  ים  ַחּיִ ּבַ עֹוד  ִאם 

ֱאמּוִנים בּוַעת  ׁשְ ּבִ ֶאְתֶכם  ֲאִני  יַע  ּבִ ַמׁשְ ָמם  ׁשְ ּבִ
)666-661 )ט"ו,  ַנְפׁשֹו."     ַעל  ְוָנס  ִנְבָהל  לֹא  ַיֲעמֹד,  ֵאיָתן  ֶאָחד  ל  ּכָ

נסטור אינו פונה כאן אל בטיחותם או אל צדקת עניינם או אל הבטחתם לאגממנון, 
מהוללת  למולדת  התייחסויות  או  הטרויאנים  של  לזדוניותם  תזכורות  כאן  אין 
של  המסורתיות  הפניות  מן  אחת  אף  כאן  אין  המוות,  לאחר  נפלאים  לחיים  או 
באמות־המידה  לעמוד  להם  ומטיף  הם  מי  להם  מזכיר  הוא  חייליהם.  אל  מצביאים 
של המעמד שאותו רכשו, של מעמדם בעיני העולם. נסטור, המנהיג־לוחם המנוסה 
וכה  בלתי־רציונלית מבחינה מטפיזית  כה  בלוחמה – משימה  כי  מבין  בצבא,  ביותר 
מן  נובעת  הלוחם  של  העיקרית  המוטיבציה   – וגופנית  רגשית  מבחינה  תובענית 
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לא  מידה  באותה  חזק  )ומרצון  הקבוצה  בעיני  ערכו  את  להעלות  או  לשמור  הרצון 
האימה.  מול  להתמודד  יוכל  לא  זו  מוטיבציה  ללא  שלו(.  המוניטין  את  לאבד 

כך  משותפת,  אמונה  של  מערכת  מחייב  מעמד  על  כזה  חזק  דגש  כמובן, 
ויכולים  נגרע ממנו  או  שהלוחמים מסכימים מיד על מה שנוסף למעמדו של היחיד 
הוא  גבר  כל  של  היחסי  מעמדו  דירוג  מערכת.  לאותה  בהקשר  מחלוקת  כל  ליישב 
הראשונית,  במריבה  כבורר  לשמש  בבקשו  לדוגמה,  ציבורית.  כללית  להסכמה  עניין 
יותר מזו של אגממנון,  יכולת צבאית גדולה  נסטור מודה כי האלים העניקו לאכילס 
אך הוא מפציר באכילס למלא את פקודותיו של המלך כיוון שאגממון מנהיג חיילים 
אך  אכילס,  אחרי  ביותר  היפה  המנהיג  אולי  הוא  ניראוס   .)310 א',  )ספר  יותר  רבים 
המחלוקת   .)672 ב',  )ספר  למרותו  סרים  מעטים  שחיילים  כיוון  יחסית  חלש  הוא 
ההכרה  ידי  על  מהרה  עד  נפתרת  המרכבות  מירוץ  של  תוצאותיו  בדבר  הסכנה  הרת 
זה  שעניין  לאחר  משלו.  גבוה  מנלאוס  של  שמעמדו  בכך  אנטילוכוס  של  הפומבית 
של  לערכו  כבוד  ולחלוק  בנדיבות  טובה  להשיב  מנלאוס  יכול  פומבית,  הכרה  קיבל 
ההתנסות  של  האמצעים  אחד   .)748 כ"ג,  )ספר  הפרס  את  לו  בהעניקו  אנטילוכוס 
המעמד,  של  המקובלים  לכללים  לציית  סירובו  מתוך  עולה  אכילס  שעובר  החריגה 
היא  כזו  התנהגות  ט'.  בספר  אגממנון  של  המפוארת  מנחתו  את  דוחה  הוא  כאשר 

תקדים. חסרת 
לו  השווים  מן  מדי  יתרחק  לא  לעולם  לוחם  כי  גם  מחייבות  הקבוצה  דרישות 
נראות על  ורק אם הפעולות  יכול להינתן אך  )והיפוכו, כלימה(  במעמד, שכן מעמד 
מן  נובעים  האחרים  עם  ויחסיו  הלוחם  של  הזהות  תחושת  זו,  בחברה  האחרים.  ידי 
לכך שההפרה החשובה  יש משמעות  וזוכרת תמיד את פעולותיו.  הבוחנת  הקבוצה, 
הוא  כאשר  מתרחשת  להימלט,  והניסיון  הקטור  של  הבהלה  הלוחם,  חוק  של  ביותר 
כי  העובדה  לידו.  נמצא  שמישהו  חושב  שהוא  ברגע  בו  מתאושש  הוא  וכי  לבד 
חשיבות  את  מציינת  משותפת  קבוצה  בתוך  רק  לפעול  יכולות  המעמד  מוסכמות 
זו לאשר את חשיבות מעשיה,  יכולה חברה  התצוגות ההמוניות. רק בהצגה בפומבי 
בנוגע  הספקות  כל  על  ולהתגבר  בתוכה  במקומם  הביטחון  את  ליחידים  להחזיר 
למיזם המשותף שלהם. המצעד המפורסם של הנציגים השונים )בספר ב'(, שמקורו 
החיילים  בקרב  במורל  במשבר  לטפל  יש  שבו  האופן  לגבי  נסטור  של  בהצעה 
בפומבי  להפגין  כדי  גם  אלא  המשתתפים  את  לרשום  כדי  רק  לא  משמש  האכאים, 
לכולם את  כך, המצעד מזכיר  נוסף על  בזמנים קשים.  את הסולידריות של הקבוצה 
התכופים,  הדתיים  הטקסים  יותר.  החשובים  המנהיגים  של  היחסי  מעמדם  דירוג 
את  מחזקים  הם  מטרה:  לאותה  נועדו  ההלוויה  משחקי  ואפילו  האספות  התפילות, 
להכיר  ערכו,  את  ולשבח  לאשר  לוחם  לכל  הזדמנות  ומעניקים  הקהילתית  הזהות 

מצדם.  בהכרה  לזכות  ובתמורה  מחבריו  אחד  כל  של  במעמדם  בפומבי 

Book ב ךרכל.indb   1030 08/10/2015   14:05:51



1031
אחרית דבר

הדגש  אף  על  שבה,  לאודיסיאה,  בניגוד  עומד  האיליאדה  של  זה  מאפיין 
מהללות  ובידור,  משתאות  בעיקר  רבות,  קבוצתיות  פעילויות  מעמד,  על  המתמשך 
כל  של  זהותו  אלה  בפעילויות  לשמה.  חברתית  גומלין  פעולת  של  ההנאות  את 
נאורה.  אורחים  הכנסת  של  המוסכמות  מן  פחות  חשובה  קרובות  לעתים  היא  אדם 
חברתי  אירוע  של  במהלכו  לעלות  עשויים  לדוגמה,  אורח,  של  ומעמדו  שמו 
באודיסיאה,  מפגש.  של  בפתיחתו  בגאווה  מוצהרים  באיליאדה(  )כמו  ואינם  נינוח 
לשאת  או  ראוי  כתכסיס  אליו  ביחס  לשקר  או  מעמדו  את  להסתיר  מוכן  הגיבור 
של  בסופו  לנצח  מנת  על  ממנו,  נחותים  מצד  גופניות  ופגיעות  עלבונות  בסבלנות 
של  בחייו  המתמיד  העיסוק  הן  מעמד  של  גלויות  פומביות  הכרזות  באיליאדה  דבר. 
העצמיות  תחושת  לפעולה,  הזמן  בהגיע  והמצעד,  האספה  מן  שבשובו  כך  הלוחם, 
המקיימות  הן  האחרים,  אותו  רואים  שבו  לאופן  ומודעותו  ערך  בעל  כאדם  שלו 

 )1( המסוכנת  הלחימה  במשך  אותו 

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 
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 
ְואֹוָנם בּוָרָתם  ּגְ ים  ַרּבִ ַאְך  ְמתּוִקים,  ֵיינֹות  ְוגֹוְמִעים 

)321-310 )י"ב,  יִקים.'      ַהּלִ ֵני  ּבְ יסֹות  ּגֵ רֹאׁש  ּבְ אֶֹמץ  ּבְ ֵהם  ְולֹוֲחִמים 

היחידה  שלו,  החברה  מבנה  כל  כי  לעובדה  כבוד  חולק  סרפדון  זה,  ידוע  בנאום 
גאה  זו,  חברה  של  התוצר  הוא  הלוחם.  חוק  על  נשען  ולגלאוקוס,  לו  הזמינה 
אף  שלה.  והחברתיים  האישיים  האידיאלים  בדרישות  לעמוד  ומוכן  בתוכה  במעמדו 
למות  יצטרך  לא  שבהם  ומסוכנים,  מפרכים  פחות  חיים  מעדיף  היה  שהוא  פי  על 
הפיתויים  הלוחם.  חוק  פי  על  עליו  המוטלות  בדרישות  ספק  מטיל  אינו  הוא  בקרב, 
במעמדו  תלויה  בבית  חייו  שאיכות  כיוון  להסס,  לו  גורמים  אינם  בבית  חיים  של 

הקדמיות. בשורות  מהולל  כלוחם 
היא  כי  אם  הלוחם,  בחוק  האמונה  כי  ושוב  שוב  מבהירה  האיליאדה  זאת,  עם 
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בסמוך,  וכי  לפעמים  שביר  סדר  של  מתוחה  הצהרה  היא  המנהיגים,  לכל  משותפת 
חברתי  סדר  כליל  נעלמו  שממנו  עולם  של  הכאוס  אורב  זו,  קשוחה  לאמונה  מתחת 
או תחושה של זהות אישית. התכחשותו הגלויה של אגממנון לחוק המסורתי מאיצה 
יציב,  הוא  לכאורה  אשר  הקבוצה,  ומבנה  ב'(  )בספר  הצבא  של  מיידית  התפרקות 
מותו,  לפני  ממש  הקטור,  כאשר  פרוע.  לאי־סדר  רגע  בן  הופך  ועתיק,  ממושמע 
והוא  אימתו  על  עוד להשתלט  יכול  הוא  אין  הלוחם,  בחוק  לרגע את אמונתו  מאבד 
שחוק  בכך  להכיר  לנו  עוזרים  כאלה  רגעים  כ"ב(.  )בספר  אבסורדית  בבהלה  נמלט 
באקסיומות  חסרת־דאגות  אמונה  אינו  החשובות,  האמונה  מערכות  ככל  הלוחם, 
לחיי  ראויה  תכלית  ליצירת  פגיעה,  ולעתים  דרוכה  מאתגרת,  דרך  אלא  מנחמות 

האדם. של  לקיומו  טעם  אין  כזו  אמונה  שבהיעדר  בעוד  אדם, 
האכזרי  הקרב  אפילו  בלחימה.  מסוימות  מוסכמות  מבססים  החברה  חוקי 
למעט   – מסוים  מסורתי  דפוס  מקיים  החייתי,  הטירוף  לכל  דרור  הקורא  ביותר, 
הלוחם  למקובל.  ומעבר  מעל  הייתה  שנראה,  כפי  אשר,  אכילס,  של  האריסטיאה 
על  מכריז  הוא  אויבו.  בפני  זהותו  על  ומכריז  יריב  בבחירת  כלל  בדרך  מתחיל 
יחד. הלחימה  גם  ערכו באמצעות תיאור משפחתו או הישגיו הקודמים או שניהם 
הנובעת כתוצאה מכך היא כמעט תמיד אישית, בין שני לוחמים בעלי שם. כאשר 
הבוז  )מכאן  קצר  בטווח  מתרחשת  הלחימה  ביותר,  גבוה  שערכם  בלוחמים  מדובר 
לוחם  כאשר  ממרחק(.  הלוחמים  הקשתים,  כלפי  הרומח  נושאי  לעתים  שרוחשים 
האויב  מן  ולמנוע  הגופה  את  להחזיר  מנסה  מקומו,  את  אחר  לוחם  תופס  נופל, 
על  קלון  ממיט  וציודו  שנפל  חבר  איבוד  ההרוג.  של  ושריונו  נשקו  את  להשיג 
גבוה. לעתים  אויב שנפל מביאה מעמד  ושריונו של  נשקו  ואילו שמירת  הקבוצה, 
קרובות, לוחם ישמח לאידו של אויב שהוא הרג או שחניתו החטיאה את מטרתה. 
קודמות  בתקופות  מסוימות  ודמויות  כופר,  תשלום  להציע  רשאי  שהובס  לוחם 
טרויה  סביב  ובקרבות  המחליט,  הוא  המנצח  מקום,  מכל  כזו.  בצורה  ממוות  חמקו 
הצעת הכופר נדחית כנהוג. בכמה מקרים רשאי לוחם לסרב להילחם, כפי שעושה 
יריבו.  משפחת  עם  מיוחדים  קשרים  מקיימים  ומשפחתו  שהוא  מאחר  דיומדס, 
לעשות  עליו  מה  יודע  מנהיג  וכל  מאוד  מוגדרות  דרישות  הגיבורים  חוק  מציב  כך 

מיוחד. מצב  בכל 
עלינו לציין כי חוק הגיבורים אינו דורש גבורה של התאבדות. בתנאים מסוימים 
אין  אשר  יריב  כנגד  או  אפשריים  בלתי  סיכויים  כנגד  מלחימה  לסגת  לוחם  רשאי 

חסד.  לו  נוטה  האל  כי  ספק 

יִטיב ַהּמֵ ַחת,  ְללֹא  לֹוֵחם  ָהֵאִלים  ן  ּבֶ ֶהְקטֹור  "ָאְמָנם 
ְבחֹו, ׁשִ ּבְ ַמְפִליִגים  ֵרַעי,  נּו,  ּלָ ּכֻ  – ִליְך  ְלַהׁשְ ֲחִנית 
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ָמר.  ִמׁשְ ַעל  ְלִצּדֹו  ב  ִמְתַיּצֵ ָהֵאִלים  ַאַחד  ִמיד  ּתָ ַאְך 
מּוָתה. ּתְ ן  ּבֶ ֱאנֹוׁש  מּות  ּדְ ַהּלֹוֵבׁש  ֶזה,  הּוא  ָאֶרס  ֶרַגע  ּכָ

ָנֵסב, רֹוָיאִנים  ַהּטְ מּול  ֵנינּו  ּפָ ֶאת  ִאם  ם  ּגַ ן  ּכֵ ְוַעל 
)606-601 )ה',  ֵאִלים."      ּבָ ִמְלָחָמה  ׁש  ְלַקּדֵ ָנֵעז  לֹא  ְלָאחֹור,  ִנּסֹוג 

מעניקים  שהאלים  אויב  לנוכח  מסודרת  נסיגה  אך  חרפה,  ממיטה  מקרב  מנוסה 
נגד  להילחם  חייב  אינו  בדעתו  שפוי  איש  שום  לחלוטין.  הגיונית  היא  השראה  לו 
להרהר  הלוחם  על  שבהם  נדירים  רגעים  אותם  את  מעניקה  זו  ברירה  האלים. 
לשקול  עליו  כלל  בדרך  לאחור?  לסגת  או  הקדמי  בקו  להישאר  עליו  האם  בבחירה: 
בדוגמה  כמו  לפעמים,  מתמודד.  הוא  שמולו  הכוח  לעומת  הקבוצה  דרישות  את 
הכבוד  תחושת  אחרים,  במקרים  מסודרת.  נסיגה  להצדיק  לאלים  קורא  הוא  לעיל, 

במקומו: אותו  מחזיקה  שלו  האישי 

ְ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 
ֵ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

)410-401 )י"א,  ַגע."      ּפָ ּיִ ׁשֶ אֹו  אֹוֵיב  ּבָ ע  ְוִיְפּגַ קֹו  ִנׁשְ יַח  ַיּנִ לֹא 

במקרה זה, אודיסאוס מחליט כי הוא עלול להפסיד מנסיגה יותר מאשר מהישארות 
הקרב,  מן  ופורש  נפצע  הוא  כן  אחרי  קצר  זמן  להילחם.  ממשיך  הוא  ולכן  במקומו 
חוקי  כך,  הקדמיות.  בשורות  להישאר  פצועים  מגברים  דורש  אינו  הלוחם  חוק  שכן 
הצורך  די  גמישים  הם  היטב,  מובנים  אך  כתובים  שאינם  הלוחם,  של  ההתנהגות 
די הצורך, כך שהלוחם אינו  נוקשים  כדי להעניק מבחר של ברירות מוגבלות, אולם 

לעשות. עליו  מה  באריכות  לשקול  צריך 
ומתעל  הקבוצה  של  המשותפים  ערכיה  את  מבסס  מעמד  אחר  החיפוש  אם 
וידוא  מעניק  מעמד  מאובדן  להימנע  הרצון  אחד,  לכיוון  הלחימה  אנרגיות  את 
להיגרם  העלול  ביותר  הגדול  הנזק  שכן  הלוחם.  חוק  את  יפר  לא  איש  כי  כפול 
את  אכזב  שהוא  בכך  הקהילה  של  הפומבית  ההכרה  כלימה,  הוא  מסוים  ללוחם 
בין  הראשוני  הוויכוח  המשותפים.  החוקים  של  בדרישות  עמד  לא  או  הקבוצה 
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נודעת  לבריסאיס עצמה  וכלימה.  על שאלה של מעמד  לאכילס מתעורר  אגממנון 
הבעלות  שמעניקה  הערך  הכרת  הוא  באמת  החשוב  הדבר  יחסית.  מעטה  חשיבות 
מה  של  הפומבי  האובדן  עקב  המגיעה  והכלימה  בקרב,  בו  שזוכים  כפרס  עליה 
את  מכלים  אגממנון  מאכילס,  צבאי  כבוד  בגלוי  שולל  הוא  כאשר  מייצגת.  שהיא 
כל תחושת  כנגד  נסוג מן הלחימה. העלבון האישי שקול  כך שהוא  כדי  אכילס עד 

המשותף.  לעניין  אחריות 
אותו  לשכנע  מנסה  נסטור  אכילס.  של  פעולותיו  בהלימּות  מפקפק  אינו  איש 
כשורה.  פועל  אינו  שאגממנון  בכך  מכיר  אולם  הלוחם,  חוק  אל  פנייה  ידי  על  לשוב 
רשימת  באמצעות  אכילס  את  אליו  להשיב  מנסה  אגממנון  כמובן,  יותר,  מאוחר 
עולה בהרבה על מה שלקח מאכילס בראשונה. העובדה  מתנות עצומה אשר שוויה 
התרחק  כמה  עד  מציינת  אלה  בתנאים  ביניהם  המריבה  את  ליישב  מסרב  אכילס  כי 

הקבוצה.  של  המוסריים  המנהגים  מן  זמן  באותו  אכילס 
בהימנעות  הלוחמים  של  לעיסוקם  ושוב  שוב  עדים  אנו  הפואמה  כל  לאורך 
בלתי  משימה  בהקטור,  להילחם  יתנדבו  האכאים  כי  רוצה  נסטור  כאשר  מכלימה. 
עמיתיו,  את  מבייש  הוא  מיד,  עצמו  על  לקבל  להוט  אינו  איש  אשר  כמובן,  רצויה 
כך שכמה  כדי  עד  בעבר,  הגבורה שלו  אופיינית את מעשי  בצורה  מזכיר  תוך שהוא 
היוונית  המילה  כלל,  בדרך  כפי שמצוין  ז'(.  )בספר  קדימה  לצעוד  מזדרזים  מנהיגים 
משמעותה  קוסמי,  צדק  של  עיקרון  משמים,  עונש  אל  מקשרים  שאנו   ,nemesis
שכוננה  באמות־המידה  אי־עמידה  על  החברתי  העונש  כלימה,  היא  באיליאדה 

הקבוצה. 
המוסרי  "הכוח  הלוחמים,  על  מוחלטת  שליטה  מקיימת  זה  במובן   nemesis
עד  הציבור.  לדעת  כבוד  אלא  האלים,  יראת  אינו  ההומרי  לגבר  הידוע  ביותר  החזק 
בין  האחרון  הקרב  של  לשיאו  סמוך  לראות  אפשר  זה  כוח  של  עוצמתו  מגיעה  כמה 
אם  להחליט  ועליו  לעיר  מחוץ  נטוש  עצמו  מוצא  הקטור  כאשר  להקטור,  אכילס 

העיר. מחסה  אל  ייסוג  או  אכילס  נגד  וילחם  יתייצב 

ָאבֹוא, ִאיְליֹון  ְוֶאל  ֵנס  ֶאּכָ ָהִעיר  ַער  ׁשַ ּבְ ִאם  ִלי  "אֹוי 
י. ַמֲעׂשַ ַעל  י  ּבִ ִלְנזֹף  ָהִראׁשֹון  ִיְהֶיה  ּפֹוִליָדַמס 

יג ְלַהּסִ ָיסֹות  ַהּגְ ֶאת  ָהִעיָרה  ִלי  ָיַעץ  ֵהן  הּוא  י  ּכִ
ָעֵלינּו. ָקם  ָהָרם  ָאִכיֶלס  ֵעת  ָהָארּור,  ַההּוא  ְיָלה  ּלַ ּבַ

ַלֲעָצתֹו, י  ְבּתִ ִהְקׁשַ לֹא  י  ְעּתִ ּדַ ַקּלּות  ּבְ ֲאִני  ַאְך 
י. ַעּמִ ַעל  ָאסֹון  ֵהֵבאִתי  ּוְבָכְך  אֹותֹו,  ִחיִתי  ּדָ

ְנׁשֹוֶתיָה ְפֵני  ּבִ ְטרֹוָיה,  ּבִ ָבִרים  ַהּגְ ְפֵני  ּבִ ּבֹוׁש  ֲאִני 
יֹאַמר: י  ּנִ ִמּמֶ חֹות  ַהּנָ לֹוִני  ּפְ י  ּכִ ִליָמה,  ַהּגְ עֹוטֹות 
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ָהִעיר.' ַעל  ְרָענּות  ּפֻ ְוֵהִביא  כֹחֹו  ּבְ ִהְפִריז  'ֶהְקטֹור 
ָיָצאִתי לּו  ָעִדיף  ֶזה  ָהָיה  ִלי,  ר  ּוַבֲאׁשֶ יֹאְמרּו,  ְך  ּכָ
ב ְוׁשָ ֶבר  ַהּגֶ ֶאת  קֹוֵטל  ָאִכיֶלס,  ַעל  ְלדּו־ְקָרב  ֲאַזי 

)110-99 )כ"ב,  ַחִיל.      ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ִלְכבֹודֹו  אּות  ּיָ ּכַ ָהִעיר  מּול  דֹו  ִמּיָ נֹוֵפל  אֹו 

הסיבות  כל  היו  להקטור  כי  לנו  מראים  זה  משבר  אל  המובילים  הדרמטיים  הרגעים 
למנוסת  עד  היה  עתה  וזה  לבדו  נותר  הוא  העיר.  תוך  אל  לסגת  כדי  שבעולם 
ופתטיות  דחופות  בקשות  אליו  שלחו  והקבה,  פריאמוס  הקשישים,  הוריו  חייליו. 
נמצא  לנו,  כידוע  ואכילס,  טרויה,  של  ביטחונה  ולמען  האזרחים  בשם  החומות,  מן 
כבעל  הקטור  את  לכן  קודם  ראינו  מזאת,  יתרה  רצחנית.  השתוללות  של  בעיצומה 
מול  להתמודד  יישאר  אם  מסכן  הוא  מה  היטב  מבינים  שאנו  כך  אוהב,  וכהורה 
אכילס. אולם אף אחד מגורמים אלה אינו משכנע די הצורך כדי שיתגבר על חששו 

להילחם.  יסרב  אם  האנשים  עליו  שיחשבו  מה  מפני 
מקרה זה מעלה את שאלת הקשר בין כלימה לפעולות הנגרמות על ידי התערבות 
מן  להינצל  כדי  ההבל,  אלת  ָאֶטה,  את  לעזרתו  לקרוא  יכול  אגממנון  אם  אלוהית. 
הכלימה שעלולים בני ארצו להעטות עליו בגלל יחסו לאכילס, ואם לוחמים אחרים 
ליריביהם,  מסייעים  שהאלים  כיוון  אפשריים  בלתי  סיכויים  לנוכח  לסגת  יכולים 
ומוחלטת,  ברורה  תשובה  לכך  אין  זה?  במקרה  זאת  לעשות  יכול  אינו  הקטור  מדוע 
מלחמה,  של  הרגיל  העניין  בתחום  התנהגות  על  חלה  כלימה  כי  העובדה  ציון  מלבד 
כלומר, על סטיות מהתנהגות רגילה. הבקשה להתערבות אלוהית חלה רק בנסיבות 
כיוון שבמהלך הקרב הוא הגזים בשאיפתו  זה  חריגות. הקטור צפוי לכלימה במקרה 
לתהילה, תוך הפרת הזהירות הנדרשת לעתים מלוחמים והתעלמות מעצתו הדחופה 
של רעו פולידמס. יתרה מזאת, אם יסרב להתמודד מול אכילס הוא יפר את העיקר 
יברח  הבסיסי ביותר של חוק הגיבורים – אומץ לב אישי בקרב פנים אל פנים. הוא 
עצמם  על  אותו  קיבלו  כבר  במעמדם,  ממנו  פחותים  רבים,  טרויאנים  אשר  מעימות 
זהירות  של  בתואנה  עשו,  שהם  כפי  חייו  את  לסכן  לסרב  יכול  אינו  הקטור  באומץ. 
 nemesis בין  הקשר  לגבי  מסוימת  תובנה  מעניקה  הפואמה  אלוהית.  התערבות  או 
ממליץ  נסטור  הקרב,  של  בעיצומו  ח'.  בספר  לדיומדס  נסטור  בין  בשיחה  לזהירות, 

הרגילה:  הסיבה  את  ומצטט  נסיגה  על 

ַ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

)144-140 )ח',  ָהֵאל."      ּנּו  ִמּמֶ דֹול  ּגָ ְוָרם,  הּוא  גּול  ּדָ ַוֲאִפּלּו 
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לדיומדס, הפזיז יותר והמנוסה פחות מנסטור, יש ספקות לגבי מה עלולים האנשים 
בכלימה: להסתכן  ברצונו  אין  ייסוג.  הוא  אם  לחשוב 

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 
)150-145 )ח',  ָהָאֶרץ."      ְבָלֵעִני  ּתִ ֲאַזי  י  ּכִ ּומּוָטב  ִיְתַרְבֵרב,  ְך  ּכָ

מפני  להתיירא  לו  אל  יכולתו,  כמיטב  שעשה  לאחר  כי  לדיומדס  מזכיר  נסטור 
אפשריים: בלתי  סיכויים  מול  נסיגה  בגלל  כלימה  על  מעשה  לאחר  דיבורים 

. ָ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 
ֵגן, ַהּמָ ֵאי  נֹוׂשְ ָבב  ַהּלֵ ָרֵמי  רֹוָיאִנים  ַהּטְ ְנׁשֹות  לֹא 

)156-152 )ח',       ". ַלְכּתָ ִהׁשְ ָהָאֶרץ  ַלֲעַפר  ַהּטֹוִבים  ֲעֵליֶהן  ּבַ ֶאת 

יש  לתהילה  למחויבות  גם  הגיבורים.  חוק  דברים אלה מבהירים במקצת את  חילופי 
הוא  זאת  ובכל  יכולתו  כמיטב  אדם  עשה  ואם  האלים,  על  תיגר  לקרוא  אין  גבולות. 
זו  אפשרות  אולם  אויביו.  לטובת  פועלים  האלים  כי  הוא  אות  נוראה,  בסכנה  נמצא 
אחד,  אדם  רק  הוא  אכילס  טרויה.  לחומות  מחוץ  הנמצא  הקטור  לגבי  קיימת  אינה 
את  מחייב  הגיבורים  חוק  בהגינות.  מולו  התמודד  טרם  איומיו,  כל  למרות  והקטור, 
יפר  נסיגה פנימה, אל טרויה, הקטור  ידי  הקטור להילחם. בהתחמקות מן המצב על 
הערותיו  פי  על  הטרויאנים,  בין  ביותר  לנכבד  אותו  עשה  אשר  המלחמה  מוסר  את 

 )2( לכן  קודם  לגלאוקוס  סרפדון  של 
מגלה  הומרוס  הפואמה,  של  ההיבטים  לכל  בדומה  הלוחם,  חוק  אל  ביחסו 
בעוד  קרב.  האירוניות של  דרישות הקבוצה חושפות את הסתירות  כיצד  בהתמדה 
שחוק הגיבורים משרה על הגברים אומץ לב, נאמנות וחתירה מתמדת להצטיינות 
תשוקה  כל  הגברים  בקרב  מחניק  הוא  אחת  ובעונה  בעת  הרי  מסוכן,  במיזם 
והקשוחים  הצרים  בכללים  עומדת  שאינה  הטבעיים  לדחפים  להיענות  חבויה 
של  חייו  על  לחוס  רוצה  מנלאוס  כאשר  לדוגמה,  הקבוצה.  של  קרובות  לעתים 
מקום  אין  זה  בקרב  כי  ביותר  אכזריים  במונחים  מדגיש  אגממנון  מנוצח,  טרויאני 

לרחמים:
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ְ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 
)60-55 )ו',  ְוֵזֶכר."      ָיד  ְללֹא  ְלעֹוָלם,  ִחים  ּכָ ִנׁשְ  ...

של  הסכמתו  ולמרות  מנלאוס  אל  המרגשת  תחינתו  למרות  אדרסטוס,  נטבח  וכך 
מנלאוס לבקשה. החובה כלפי הקבוצה אינה מתירה ליחיד להיענות לרגשות אישיים 
כולל  אינו  הגבול  זה  ובמקרה  הקרב,  בשדה  נאותה  להתנהגות  שנקבע  לגבול  מעבר 
קודם  שראינו  כפי  אחרת.  סיבה  מכל  או  כופר  תמורת  מישהו,  של  חייו  על  חמלה 
של  ההקשר  בתוך  מסוים  לוחם  של  הריגתו  את  כלל  בדרך  ממקם  הומרוס  לכן, 
מודעים  שאנו  כך  הלוחם,  חוק  של  המחיר  מהו  לנו  מזכיר  ובכך  משפחה,  היעדר 
הלוחמת.  בקבוצה  מעמד  אחר  החיפוש  ידי  על  המוטלים  האירוניים  לצללים  תמיד 
בכמה  באופן מעולה  מוגשם  פי שהוא  על  גבר, אף  כל  לכן, הפוטנציאל האנושי של 
ערכו  את  ומחזקים  המבססים  הכללים  מאוד.  רבה  במידה  מוגבל  גם  הוא  מובנים, 
של אדם הם גם המבטלים את התגלמותם של אותם ערכים – אומץ לבו של האדם 

אותו.  שהורג  הוא 
הרסנות  עם  יחד  ביותר  הנעלות  האנושית  המצּוינּות  צורות  של  האירוני  השילוב 
מוחלטת מתגלה גם במטרה הסופית שקובע הלוחם לעצמו. שכן, הדבר הגדול ביותר 
נמנע  בלתי  באופן  יביא  הזמן  המהוללים.  מעשיו  זכר  הנצחת  הוא  להשיג  שביכולתו 
משפחתו  בקרב  לחיות  חשיבותו  תוכל  גבורתו  תהילת  באמצעות  אך  בקרב,  מותו  את 
וקהילתו. לכן מנהיג הלוחמים באיליאדה מבקש כתכלית העליונה של חייו, לא אושר 
לכל  ומעל  ההלוויה  טקסי  של  חשיבותם  נובעת  מכאן  נצח.  תהילת  אלא  עושר,  או 
אשר  העבר,  גיבורי  של  ולסיפורים  הבאים  לדורות  הזיכרון  מצבת  הקבורה,  תל  של 
הישגיהם ממשיכים לחיות בזיכרונותיהם של הלוחמים הנוכחיים ובשירי עלילות העבר 
היא הדחף שהיא  הנורא  היחידה לסבל  כי ההצדקה  שהם מאזינים להם. הלנה מציינת 
ָעִתיד  ּבֶ ֶבר.  ֶ ַהּשׁ ֶאת  ֵהִביא  ָעֵלינּו  "ֶזאּוס  גדולים.  גיבורים  של  זכרם  על  לשמור  מטפחת 
רּו ִלְבֵניֶהם ֶאת ִסְבֵלנּו." )ו', 357(. קוד הגבורה מתעל  ִניָנה ְיַסּפְ ל ּוׁשְ ֶרְך ָמׁשָ ּדֶ ִרּיֹות ַעל  ַהּבְ
אפוא את האנרגיות החיוניות של גברים אלה אל תוך החיפוש הפרדוקסלי באמצעות 
נעשה  הלוחם  לזמן.  מעבר  המתעלה  משהו  עבור  במלחמה  ולהיהרג  להרוג  הצורך 

 )3( במלחמה  נספה  הוא  כאשר  רק  ביותר  מפורסם 
ניצחון הכוח אלא את האנרגיה של האדם בעת  הומרוס אינו מרומם ומקדש את 
פורענות, את יופיו של הלוחם המת, את תהילתו של הגיבור שהיה לקורבן, את שירו 
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מעבר  ומתעלה  גורליות  על  תיגר  קורא  אשר  כל  את   – יבואו  בימים  המשורר  של 
יהיו,  כאשר  פרדוקסליות  הגיבורים  חוק  של  האירוניות  יהיו  בתבוסה.  אפילו  לה, 
דבקותו של הלוחם בכללים אלה היא חד־משמעית. אין שום מנהיג המותח ביקורת 
גלויה על האתיקה של הקבוצה, אף שהם עלולים להחמיר מאד עם עמית אשר לא 
ביקורת  מותח  שהוא  בשעה  זאת  מראה  דיומדס  הגיבורים.  חוק  של  בדרישות  עמד 
בפעולותיהם,  הקורא  רואה  ושוב  שוב  ט'(.  )בספר  העליון  המפקד  ממנו,  הבכיר  על 
הלוחמים  אולם  חייהם,  של  המורכבת  האירוניה  את  ובאמונותיהם  בשאיפותיהם 
כיוון  במקצת,  חריג  להיות  הופך  כמובן,  אכילס,  עוררין.  ללא  המצב  את  מקבלים 
בשיא  ואז,  הגיבורים  חוק  על  חדשה  מבט  נקודת  רוכש  הוא  הקבוצה,  מן  שבבידודו 
עצמי  הרס  של  נמנעות  הבלתי  הסתירות  את  לעצמו  מגלה  הוא  שלו,  האריסטיאה 
אודיסאוס,  כדיומדס,  הרגיל  הלוחם  המנהיג  לגבי  אולם  הזה.  החוק  בלב  הצפונות 
תמיד  נשארת  החיים(  לתכלית  )וכך  לתהילה  הדרך  ואידומנאוס,  סרפדון  איאקס, 
הוא  וכך  המשותף,  הגיבורים  חוק  ידי  על  שנקבעו  הפרמטרים  בתוך  היטב  מעוגנת 

נפרד. בלתי  תפקיד  ממלא  הוא  שבה  החוויה  של  למורכבות  מודע  לא  נשאר 
לבחון  נתחיל  אם  יותר  עוד  מתבררות  הגיבורים  חוק  של  אלה  אירוניות  מגבלות 
אלה  קבוצות  כי  מאליו  מובן  וזקנים.  ילדים  נשים,  הלא־לוחמים:  של  חייהם  את 
יכולות  הן  לנסטור,  בדומה  כן,  אם  אלא  בחברה,  מעמד  על  להתמודד  יכולות  אינן 
מתוך  שלהן  הערך  תחושת  את  לשאוב  עליהן  לכן  הקדמיות.  בשורות  להישאר 
בפואמה.  הנשים  מתיאור  למדי  ברור  זה  דבר  מזהותו.  כחלק  הלוחם  עם  קשריהן 
זוכים בהם  זו או אחרת כאל חפצים אשר הלוחמים  היחס אל רבות מהן הוא במידה 
ששווייה  קלחת  הוא  היאבקות  בתחרות  הראשון  הפרס  לדוגמה,  ממעמדם.  כחלק 
ארבעה  שוויה  אשר  יד  במלאכת  מיומנת  אישה  הוא  השני  והפרס  שוורים,  עשרים 
אישה  הקרב.  אחרי  להתרחץ  כדי  לקלחת  זקוק  הלוחם  לא?  מדוע  ובכן,  שוורים. 
מציע  אגממנון  לכך,  בדומה  בלוחמה.  פחות  שימושית  היא  באומנויות  מוכשרת 
באיליאדה  המיטה.  לתשמיש  אישה  או  מרכבה  או  קלחת  לטאוקרוס  נאות  כגמול 
יכולים  שאינם  ומי  האנושיים,  הערכים  את  מעצבות  המלחמה  של  החיים  עובדות 
לחפצים  או  לאנשים  בהשוואה  יחסית  נמוך  ערכם  למלחמה  ישיר  באופן  לתרום 
אשר  לאודיסאה,  בולט  בניגוד  עומדים  אלה  פרטים  ישירה.  צבאית  תועלת  בעלי 
גבוהה  להערכה  זוכות  ומשק־בית,  מוזיקה  באמנות,  המחוננות  במיוחד  הנשים,  בה 
חלפו  אם  פחותה  היא  זקנים  גברים  של  חשיבותם  דומות,  מסיבות  יותר.  הרבה 
ּוֵמִפיק  ָעבֹת  ַיַער  ְסַבְך  ּבִ ׁשֹוֵכן  יָקָדה,  ַהּצִ ֶחֶרק  ּכְ מֹוָתם  "ּכְ עתה:  להילחם.  יכולתם  ימי 
פטפטנים  אך  תועלת  חסרי   ,)152-151 )ג',  ָצחֹור"  ֶפַרח  ּכְ מֹוהּו  ּכָ ָענֹג,  ְצִליל  קֹולֹו  ּבְ
הזקנים.  של  הפתטית  בחולשה  מכיר  טרויה,  מלך  פריאמוס,  אפילו  רלוונטיים.  לא 
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לתכונות  מעניקים  שהם  הערכים  כל  למרות  הלוחם,  חיי  כי  לנו  מזכירים  ושוב  שוב 
האנושית.  החוויה  של  רבים  היבטים  בקשיחות  שוללים  מסוימות,  אנושיות 

בין  הפגישה  והוא  בפירוט,  אלה  סתירות  מגלה  בפואמה  במיוחד  משכנע  רגע 
סצנה  של  העיקרית  מטרתה  דבר,  של  לאמתו  ו'.  בספר  ובנם  לאנדרומכה  הקטור 
לקינת  בתגובה  הלוחם.  אמונת  של  המגבלות  את  לחשוף  היא  זו  הכלל  מן  יוצאת 
מדגיש  הקטור  לה,  שנותר  היחיד  המגן  אל  ותחינתה  משפחתה  טבח  על  אנדרומכה 

ולהילחם: להמשיך  אותו  המחייב  הפרדוקסלי  לחוק  הבנתו  את 

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 

ְ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

)449-441 )ו',  ְוַעּמֹו,      ַהֲחִנית  ן  ָאּמַ ֶלְך  ַהּמֶ ִריָאמֹוס  ּפְ ִעם  ַיַחד  ּבְ

יודעים  שאנו  כיוון  יותר  הרבה  החשובה  עמו,  לחורבן  הקטור  של  מודעותו  אולם 
למתוח  להקטור  גורמת  איננה  נוסף,  כקורבן  הקטור  על  מהרה  עד  יכריז  אכילס  כי 
ביקורת על חוק הגיבורים. מסירותו לחוק זה מגעת עד כדי כך שבדמיינו את האסון 
הידיעה  היא  מכול,  יותר  המכאיבה  המחשבה  כי  מאשר  הוא  העיר,  על  יבוא  אשר 
אנדרומכה,  של  הפומבית  השפלתה  ידי  על  לכלימה  שמו  יהיה  מותו  למרות  כי 
לתגובתו  הד  הוא  כאן  שלו  העדיפות  סדר  הטרויאנים.  גיבורי  גדול  הקטור,  אשת 
כל  למרות  אחיו.  של  לפציעתו  ראייה  עד  שהוא  בשעה  לכן,  קודם  אגממנון  של 
אם  שלו  במוניטין  הפגיעה  מפני  היא  אגממנון  של  העיקרית  דאגתו  האח,  דאגת 

מנלאוס.  ימות 
הדמות  מן  כמובן  המבועת  הילד,  בנו.  אל  ידיו  את  הקטור  מושיט  מכן  לאחר 
ביותר  האינטימי  הביתי  ברגע  במצוקה.  מייבב  החמוש,  הלוחם  של  המתכתית 
ושניהם  משהו  מצחיקה  הילד  של  תגובתו  כי  מוצאים  ההורים  שני  כולה,  בפואמה 
התינוק  בנם  זעקות  לנוכח  המשועשעת  ההדדית  הנאתם  בהרמוניה.  צוחקים  יחד 
הקטור  משלו.  מורכבויות  חיבה  של  זה  לרגע  יש  כאן  גם  אך  למדי,  מובנת  היא 
אכן מראה מפחיד,  הוא  קרב,  אלי  נכונה  רפאים מתכתית  לרוח  ההופך  גבר  החמוש, 
אשר  יחד,  גם  ואנדרומכה  הקטור  לגבי  אולם  טבעית.  תגובה  הוא  הילד  של  ופחדו 
לשעשוע.  מקור  היא  הילד  של  מצוקתו  הגבורה,  קוד  ידי  על  מוגדרים  חייהם 
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הנורמליות של מלחמה  נובעת בחלקה מקבלה שלמה של  זו של ההורים  התייחסות 
היא  לוחם  של  מראהו  נוכח  הדאגה  מכאן,  כלשהי.  לחלופה  מצדם  מודעות  והיעדר 

משעשעת. 
תקוותיו  התינוק,  בבנו  באהבה  מביט  שהוא  בשעה  מכן,  לאחר  ספורות  דקות 
של  מלאה  להבנה  מסוגל  הוא  אין  כמה  עד  מאשרות  הילד  של  לעתידו  הקטור  של 

שלו: חייו  לרבות  כך,  כל  רבים  אדם  חיי  להשמיד  ותמשיך  שהשמידה  התרבות 

ְ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 
ָידֹו ּבְ ָהאֹוֵיב  ַלל  ּוׁשְ ָרב  ַהּקְ ִמן  ׁשּובֹו  ּבְ ְלֵעת 

)481-476 )ו',  ְרֶאה."      ַלּמַ ּה  ִקְרּבָ ּבְ ּגֹוֶאה  ָהֵאם  ל  ׁשֶ ּה  ְוִלּבָ נֹוֵטף,  ם  ּדָ

ואנדרומכה  הקטור  הלוחם.  חיי  של  האירוניות  את  פנים  משוא  ללא  מציג  הנאום 
יבוא  כי  יודעים  והם  עליו  קינות  ונשאו  תוצאותיו  את  ראו  הם  מהו.  טבח  מבינים 
של  היחידה  שאיפתו  כן,  פי  על  אף  במאוחר.  או  במוקדם  אזרחיהם  ועל  עליהם  גם 
ישמיד  או  השמיד  אשר  בתהליך  מוצלחת  להשתתפות  יזכה  בנו  כי  היא  הקטור 
במתח  כאן  מבחינים  פרשנים  כמה  הילד.  של  הקרובים  משפחתו  בני  כל  את  בקרוב 
אצל הקטור, מי שהנאמנויות שלו חצויות אך שאיפותיו הגאות, החד־משמעיות של 
מצדו.  במודע  ספק  או  מבוכה  כל  מגלות  אינן  אסטָיַנקס  ועבור  עצמו  עבור  הקטור 
למרות בכייה הרב של אנדרומכה על הרג משפחתה ולמרות השקפתו הפסימית של 
ביקורת  כדי מתיחת  גישתם הרגשית עד  דוחפים את  אינם  לגבי העתיד, הם  הקטור 
עוד  משכנעת  בסצנה  האירוניה  מעורערת.  בלתי  נשארת  אמונתם  חייהם.  אורח  על 
לזו  זה  חשים  ואנדרומכה  הקטור  כי  מרגישים  שאנו  האמיתית  האהבה  בשל  יותר 
ולילדם, וכיוון שאנו יודעים מה יקרה לכולם עד מהרה. העובדה כי עליהם להמשיך 
לבו  שבלב  ההרסניות  האירוניות  לגבי  ביקורת  חוש  כל  ללא  חייהם  אורח  את  לקבל 
התמונה  של  מורכבותה  את  יותר  ברורה  בצורה  לקורא  מזכירה  זה,  חיים  אורח  של 

הומרוס. שמפתח 
אל  ביקורתית  תובנה  מפנה  ואנדרומכה  הקטור  של  האוהב  צחוקם  שבו  האופן 
האינטימיות  שבהם  בפואמה  אחרים  רגעים  מזכיר  הגבורה,  קוד  של  ההתאמה  תוך 
המשותפת של צחוק הדדי בעיצומה של ידידות מלאת חיבה מעוררת אירוניה שאין 
יוצאת  בצורה  מבצעים  ודיומדס  שאודיסאוס  לאחר  לדוגמה,  י',  בספר  בה.  לטעות 
מן הכלל פשיטה עקובה מדם נגד בעלי הברית של הטרויאנים, מקרה שאותו מתאר 

טבח:  נגד  המרביים  והסלידה  הפתוס  את  להביע  מנת  על  הומרוס 
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ָהַעז יֹוֶמֶדס  ּדְ ם  ַמְלּכָ ֶאת   ...
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
בֹוָתיו ּוְבִעּקְ ֶהָעמֹק,  ַהֲחִפיר  ֵני  ּפְ ַעל  ֵהם  ָעְברּו 

 )566-559 )י',  ָהָאָכִאים....                   ׂשֹון  ׂשָ ּבְ אּו  ּבָ

להרג  התזכורת  אולם  טבעית,  תגובה  מזהים  אנו  ורעיו  אודיסאוס  של  ב״חיוכם״ 
על  הסכמתנו.  את  מסייגת  ישע,  חסר  ושבוי  ישנים  חיילים  המגן,  חסרי  של  האכזרי 
לשמוח  בהחלט  רשאים  והם  לעשות  היטיבו  ודיומדס  אודיסאוס  הגבורה,  קוד  פי 
הומרוס  עושה?  זו  מה  לשמחה  תמהים,  אנו  האנושי  הערכים  סולם  לפי  לאיד. 

התשובה. את  לנו  מותיר  אך  השאלה,  על  מתעקש 
הרגע המפורסם ביותר של צחוק אנושי באיליאדה מתרחש במקרה של תרסיטס 
לנו להרשות לצאצאיו הספרותיים של האדם, במיוחד לתיאורו  ב'. כאן אסור  בספר 
של  התנגדותו  באמת.  אומר  שהוא  מה  על  שיפוטנו  את  לעוות  שקספיר,  ידי  על 
ראוי  פשוט,  חייל  של  מפיו  לפנינו  הנמצא  היחיד  הנאום  כולו,  למיזם  תרסיטס 

מדוקדקת: לב  לתשומת 

ָ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 

ּ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

ָ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
)238-225 )ב',  ֶנֶגף.      ְלֶאֶבן  א  ּמָ ׁשֶ אֹו  ָהִיינּו  ְלֵעֶזר  לֹו  ָרב  ּקְ ּבַ ִאם 
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ביותר  החייל המכוער  הוא  וכי תרסיטס  דיבור מחוספסת  היא שפת  אפשר שהשפה 
ורע  במסע, אולם הנאום מטיל ספק בהנחות היסוד של הקבוצה באופן שאין לו אח 
הגבורה.  קוד  של  ערכו  על  תיגר  קורא  בעצם  תרסיטס  בפואמה.  אחר  מקום  בשום 
הוא מפנה כלפיו מה שאנו היינו מכנים )בהגזמה מסוימת( התנגדות מוסרית סבירה. 
לכן, מדוע  החיילים הפשוטים,  וכלפי עמיתיי  כלפי  הוגנת  אינה  זו  נא, מלחמה  ראה 
כדי  חיי  את  ולסכן  להמשיך  עלי  מדוע  הביתה?  ונלך  להילחם  כולנו  נפסיק  לא 
להעשיר את המנהיגים האלה? אודיסאוס, בתשובתו לתרסיטס, אינו נענה להתנגדות 
או  לחלוטין  לו  זרה  הגינות  של  זו  שתפיסה  כיוון  אולי   – שלו  תנאיו  פי  על  אפילו 
עם  זה  מסוג  בוויכוח  הטמונות  הסכנות  את  ביותר  רבה  בבהירות  מזהה  שהוא  כיוון 
עד  פיזית  אותו  ותוקף  מילולי  באופן  בתרסיטס  נוזף  הוא  זאת,  במקום  תרסיטס. 
למראה  צוחקים  החיילים  המהלומות.  בפחד מחמת  ומשתוחח  מיילל  תרסיטס  אשר 
ומאשרת  תרסיטס  נגד  הקבוצה  את  מלכדת  תגובתם  ההמונים".  "מסית  של  כאביו 
הנמצא  הקורא,  אולם  עתה.  זה  תיגר  קרא  הוא  שעליו  הגבורה  בקוד  דבקותם  את 
מחוץ לקבוצה, רואה את ההשלכות האירוניות של תגובתו של אודיסאוס "האציל". 
באורח חיים זה אין מקום לדרך המחשבה של תרסיטס. להודות בכך משמע לערער 
כי אודיסאוס אינו מציג כאן את  את כל המרקם של החברה. תחושתי האישית היא 
מאחורי  תרסיטס  של  לחשיבה  הערכתו  את  מסתיר  שהוא  בשעה  האגדית,  צביעותו 
הקבוצה,  של  הקונוונציונלית  באמונה  הדבק  שמרני  לוחם  כמנהיג  הכרחי.  תכסיס 
קריאת  בהתנגדות  רואה  אודיסאוס  תרסיטס.  מתכוון  למה  מבין  אינו  אף  אודיסאוס 
בהתאם.  פועל  והוא   – תיגר  קריאת  אכן  והיא   – אגממנון  של  סמכותו  על  תיגר 
למעשה  הוא  לתרסיטס,  גורם  שהוא  לכאבים  לצחוק  החיילים  את  מביא  שהוא  בכך 

 )4( התיגר  קריאת  את  מנטרל 
לב  תשומת   )Trevor Griffiths( גריפיתס  טרוור  מסב   )Comedians( ליצנים  במחזהו 
אנשים.  של  משותפות  גישות  מאשרת  הראשונה  בדיחה.  של  נפוצות  צורות  לשתי 
הצחוק מביע תגובה של קבוצה למה שחבריה רואים כמשהו שמחוץ לעצמם, שממנו 
אי־נוחות שהם עלולים  או  או להתרחק. הבדיחה משחררת מתח  רוצים להימנע  הם 
מחזקת  היא  ובכך  שלהם,  השגרתיות  החשיבה  צורות  על  תיגר  קריאת  לגבי  לחוש 
של  ביותר  הנפוצה  הצורה  הקבוצה.  של  המשותפת  האמונה  של  המגבלות  את 
כמובן, מתעשרים  רבים,  )קומיקאים  או סקסיסטי  גזעני  היא משהו  זה  בדיחה מסוג 
ביותר מאשר  "עוסק  בדיחה  הסגנון השני של  הומור(.  זו של  בצורה  מאוד משימוש 
המצב"  את  לשנות  עליו  ולתשוקה,  לרצון  דרור  לקרוא  חייב  הוא  מתח,  שחרור 
צחוקם  עצמה.  של  חדשה  למודעות  הקבוצה  את  מחנך  שכזה  צחוק   .)Griffiths, 20(
פועל  הוא  לסוג הראשון.  כמותו – שייך תמיד  רבים  ואין   – באיליאדה  הגברים  של 
חשבונו  על  הקהילה  של  אמות־המידה  של  קשה,  קרובות  ולעתים  מהיר,  כאישור 
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רגעית של המודעות המסוגרת של הקבוצה.  גדר  בפריצת  לאיים  מי שעלול  כל  של 
המשנה  הצחוק  סוג  של  החינוכיות  ההשפעות  עם  כלום  ולא  שלהם  להומור  אין  כך 
את המצב. כקוראים, קרוב לוודאי שאין אנו רואים מקרים אלה כמצחיקים במיוחד, 
העליצות  כיצד  להעריך  יכולים  אנו  זאת,  עם  כך.  לראותם  אמורים  אנו  אין  אולם 

להמשיך.  אלה  לגברים  המאפשרת  האמונה  מגבלת  את  חושפת  הקהילתית 
לטפל  כדי  עצמו  על  הפייסטוס  שמספר  המצחיק  הסיפור  את  כאן  לציין  ראוי 
את  מציג  האירוע  א'.  ספר  בסוף  האולימפוס,  על  מסוכן,  להיות  העלול  ביתי  ברגע 
להתמודד  הבדיחה  למספר  המאפשר  השני,  הסוג  מן  קומדיה  של  ההנאות  עושר 
זמין  זה  מסוג  הומור  אולם  עימות.  באמצעות  ולא  שנינות  באמצעות  ריב  של  במצב 
הפייסטוס  שעושה  מה  את  לעולם  עושה  אינו  לוחם  שום  שהרי  האלים,  בקרב  רק 

המצב".  את  "לשנות  כדי  זה  במקרה 

הערות 
אינני מתכוון לטעון בהערות אלה כי תחושת המעמד של אודיסאוס באודיסאה אינה בעלת חשיבות עצומה עבורו.   1
כמובן, זו דאגה עיקרית לגביו והיא אחת הסיבות להסתבכותו החוזרת ונשנית בצרות )מתוך רצון לחזק את המוניטין 
שלו על ידי מעשים שיפרסמו את שמו בכל רחבי העולם(. אולם התחרות על מעמד אינה נוכחת בצורה כה בולטת 

באודיסאה ויחסו של הגיבור כלפיה הוא גמיש במידה רבה יותר מאשר יחסם של הדמויות באיליאדה  
במיוחד  מאומצים,  קבוצתיים  ספורט  בענפי  ששיחק  מי  לכל  מובנות  תהיינה  הקוד  של  לכאורה  אי־הבהירויות   2
בענפים הכרוכים במגע גופני רב. במקרים כאלה, יש רגעים שבהם חייב השחקן להתייצב ולהסתכן בפגיעה חמורה 
ויש רגעים שבהם סירוב מתוך זהירות הוא מקובל לחלוטין. דבר זה נכון במיוחד בסוגי ספורט שבהם נוכחים צופים 

פרועים רבים. 
אפשר בהחלט כי עלינו לראות בשירים אלה, המהללים את גיבורי העבר המתים, את המקור של הדרמה הטרגית   3
)נושא שנוי מאוד במחלוקת(. השירים עצמם שבים ומספרים את עלילותיו הגדולות ביותר של הגיבור המגיעות 
לשיאן בקרב האחרון שלו. אפשר לדמיין בנקל כיצד דקלומים אלה מתפתחים לדרמה מיד כאשר מוביל המקהלה 

מתחיל בתיאור עלילותיו של הגיבור, כלומר, לאחר שהוא נעשה לשחקן המגלם את דמותו של הגיבור המת. 
כמה פרשנים ערכו השוואות בין התנגדותו של תרסיטס להתפרצותו הראשונית של אכילס. כך, לדוגמה, מציין   4
הטיפוס  זה,  'לא־יוצלח'  שבה  הצורה  מאשר  באיליאדה  יותר  השנונים  הדברים  הם  "מעטים   ,)Whitman( ויטמן 
המנוגד מבחינה חברתית ופיזית לאכילס, חוזר על טינתו של הגיבור..." )16(. עם זאת, אין להתעלם מן ההבדלים 
המשמעותיים בין שני המקרים. התנגדותו של אכילס באה מגבר שהוא התגלמות קוד הגבורה ואשר תוגמל בנדיבות 
על ידי קוד זה. אמונתו בחוק הלוחם היא היוצקת שמן על רוגזו נוכח אובדן מעמד. האשמותיו, המוטחות בחמת 
של  הערותיו  גיסא,  מאידך  יותר(.  מאוחר  במאמר  שנראה  )כפי  דבר  של  בסיכומו  מוצדקות  אינן  קיצונית,  זעם 
תרסיטס, באות מאדם שמעמדו נמוך מאוד, המתנגד לחוק כיוון שבאופן מובנה הוא אינו הוגן כלפי מי שחייבים 

לקבל על עצמם את הסיכונים ללא הגמול הכרוך בהם.
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 מעל ומעבר לפדיונו של הקטור:
קריאת האיליאדה במאה ה־21

מרגלית פינקלברג*

עמי אירופה לא יצרו דבר המשתווה לשירתם הידועה הראשונה.

סימון וייל, האיליאדה – או שירת הכוח 

קריאת האיליאדה לפני המאה ה־21
מכן  לאחר  האזנה,  ידי  על  תחילה   – ההומריים  העלילה  שירי  נצרכו  העתיקה  ביוון 
על ידי האזנה וקריאה גם יחד ולבסוף על ידי קריאה בלבד – ברציפות, במשך יותר 
במאה  ביזנטיון  של  התפרקותה  ועד  לפנה"ס  השמינית  המאה  מן  שנה,  מאלפיים 
והאיליאדה,  קנוניים,  כטקסטים  במעמדם  פגע  לא  לנצרות  המעבר  אפילו  הט"ו. 
לצד תהילים, הייתה ספר הלימוד העיקרי של האימפריה המזרחית. מצב שונה היה 
ורגיליוס,  במערב הלטיני. מאז תקופתו של אוגוסטוס, ראתה רומא באיניאדה מאת 
והן את האודיסאה, את האפוס הלאומי שלה  וחיקה הן את האיליאדה  אשר העתיק 
של  השירות  מן  יותר  שלה  והאידיאולוגי  החינוכי  הצורך  על  לענות  היטיב  אשר 
מהומרוס  ואילו  מקום  בכל  ורגיליוס  נקרא  הלטיניים  הביניים  בימי  לכן,  הומרוס. 
המשורר  "הומרוס,  הוא  היה   ,)1321-1265( דנטה  לגבי  אמנם  בלבד.  השם  נותר 
הממרומם" )Omero, poeta sovrano(, אולם לדנטה מעולם לא הייתה הזדמנות לקרוא 
לפרוזה  הומרוס  של  הראשון  המודרני  התרגום  האודיסאה.  את  או  האיליאדה  את 
ג'ובני  האיטלקי,  הרנסנס  של  המייסדים  האבות  מן  אחד  ידי  על  נעשה  לטינית 
המודרנית  קבלתו  דנטה.  של  מותו  לאחר  שנים  עשרות   ,)1375-1313( בוקאצ'יו 
התרגומים  של  הופעתם  עם  וה־18,  ה־17  במאות  רק  החלה  הומרוס  של  האמיתית 

מודרניות. לשפות  והאודיסאה  האיליאדה  של  הראשונים 

פרופ' מרגלית פינקלברג מלמדת בחוג ללימודים קלאסיים באוניברסיטת תל אביב ועמדה בראש החוג בין השנים    *
 Greeks and Pre-Greeks. Aegean Prehistory and Greek Heroic :2006-2002. עם פרסומיה של מ.פ. נמנה המחקר
 The Ransom of Hector and הכותרת:  תחת  המאמר   .Tradition. Cambridge: Cambridge University Press 2005
Beyond: Reading The Iliad in the 21st Century, הוגש על ידי המחברת כהרצאה בסימפוזיון ללימודים קלאסיים, 

בקורדובה, ספרד, ספטמבר 2008. תרגום לעברית, משה שורין.

]1044[
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תרבותית,  מבחינה  מותנית,  קריאה  של  פעולה  שכל  בכך  הכל  מכירים  כיום 
שאמור  למסר  בנוגע  הקהילה,  לחברי  משותף  הסכם  או  חוזה  מגלמת  בהיותה 
קודים תרבותיים המסמנים את הדרך  נתון להעביר. המסר מועבר באמצעות  טקסט 
של  הערתו  ציטוט  ידי  על  זו  נקודה  אבהיר  הטקסט.  אל  לגשת  הקוראים  על  שבה 
על  אף  ספרותיים;  טקסטים  בקריאת  הכרוכות  המוסכמות  על   )iser( איסר  וולפגנג 
מונחים  על  הוא  הדגש  בדיוניּות,  המוסכמות של  אל  פי שהקטע כשלעצמו מתייחס 

כללית: רלוונטיות  להם  ויש  הקריאה  פעולת  את  המתנים  חוזיים 

יהא  פיקטיביים.  הם  כי  לציין  כדי  סימנים  מגוון  מכילים  ספרותיים  טקסטים 
האוסף  מן  יותר  חשובה  אלה.  סימנים  של  האוסף  כל  על  לעבור  מייגע  זה 
בגוף  ורק עם סימנים לשוניים  אין להשוות סימנים אלה אך  כי  היא העובדה 
שהרי  בתוהו.  עלו  לשוניים  כאל  אליהם  להתייחס  הניסיונות  כל  הטקסט. 
מיוחדות,  מוסכמות  באמצעות  רק  חשובים  להיות  עשויים  אלה  סימנים 
המשתנות מבחינה היסטורית והן משותפות לכותב ולציבור. כך אין הסימנים 
לסוג  היוצרות את הבסיס  בדיוניות כשלעצמה אלא אל מוסכמות,  אל  פונים 

לקורא.* הכותב  בין  חוזה  של 

ההומריים,  האפוסים  של  ראשונים  מודרניים  תרגומים  הופיעו  שבה  בתקופה 
התנאים החוזיים אשר לפיהם נקראו האפוסים האלה בעולם העתיק אבדו ללא שוב. 
המאה  ותחילת  ה־17  המאה  בשלהי  הקוראים  ציבור  של  בתגובתו  מופגן  זה  עניין 
במרכזה  עמדו  האיליאדה,  ובייחוד  הומרוס,  של  השירות  זו,  תקופה  במשך  ה־18. 
)המחלוקת   La Querelle des Anciens et des Modernes בשם  הידועה  המחלוקת  של 
הקרב  סוויפט,  ג'ונתן  ידי  על  שכונתה  כפי  או,  למודרניים(  העתיקים  ]הכתבים[  בין 
גדולה על הקנון התרבותי. אפילו בחינה שטחית של ספרים,  על הספרים, מחלוקת 
הקוראים  חשבו  קרובות  לעתים  כי  מעלה  זו,  בסוגיה  העוסקים  שירים  ואף  חוברות 
קלושה,  שעלילתן  דלות  ליצירות  הומרוס  של  הפואמות  את  המוקדמים  המודרניים 
נתעבת.**  שלהן  והתיאולוגיה  אכזריים,  גיבוריהן  דוחות,  שלהן  המוסר  מידות 
לא  הומרוס,  של  כך  כל  אוהד  קורא   ,)Giambattista vico( ויקו  ג'אמבטיסטה  אפילו 

להלן:  בדוגמה  כמו  שליליות  דעות  מהבעת  להימנע  היה  יכול 

העונג  תחושת  את  העם  המון  של  בלבבות  שעורר  מי  נהג  בחוכמה  לא 
כאשר  כגון  וגיבורים,  אלים  של  הגסות  פעולותיהם  ידי  על  המתעוררת 

 Wolfgang iser, The Fictive and the imaginary. Charting Literary Anthropology, )Baltimore and London 1993(,   *
  11(

 See esp. Joan DeJean, Ancients against Moderns. Culture Wars and the Making of a Fin de Siècle )Chicago and   **
 )London: 1997(, 43-44, 95-108
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ארס  מכנה  האלים[  ]של  המריבה  באמצע  כיצד,  ]באיליאדה[  קוראים  אנו 
בקיפריס  חובטת  ואתנה  ]כ"א.394[   )"dogfly"( "פרעוש"  אתנה  פלאס  את 
והאחר  יוון  בגיבורי  הגדול  הוא  האחד  ואגממנון,  אכילס  ואילו  ]כ"א.424[, 
אשר  כינוי  ]א'.225[,  "כלב"  זה  את  זה  מכנים  היוונית,  הליגה  מנהיג  הוא 

בקומדיה.* משרתים  של  שפתיהם  דל  על  יעלה  לא  בימינו 

תנאים  להתפתח  החלו  ה־19  המאה  ותחילת  ה־18  המאה  סוף  לקראת  זאת,  עם 
התפתחות  הומרוס.  של  הפואמות  את  לקרוא  יש  שבה  לדרך  בנוגע  חדשים  חוזיים 
יינתק עם שני מאורעות בעלי חשיבות תרבותית מרכזית  זו הייתה קשורה קשר בל 
לשתיהן  אשר  הרומנטית,  התנועה  של  והופעתה  ההיסטורית  הגישה  של  עלייתה   –
בהיותה   – כן  פי  על  אף  ]המחלוקת[.   Querelleל־ ברור  אינטלקטואלי  חוב  היה 
החזיקו  שבה  האדם  של  משתנה  הבלתי  בטבעו  הלא־ביקורתית  האמונה  מן  נפרדת 
המזלזלים  של  האנכרוניסטית  הביקורת  ומן  הומרוס,  של  יותר  המוקדמים  תומכיו 
הגישה   – אסתטי  לשיפוט  המוחלטת  כאמת־המידה  תקופתם  את  ראו  אשר  בו, 
לפרשה  שיש  במינה  מיוחדת  כתופעה  היסטורית  תקופה  כל  אל  התייחסה  החדשה 
חלוצים  היו  ההיסטורית  הגישה  של  יוזמיה  בין  עצמה.  של  המידה  אמות  בסיס  על 
בבריטניה,   )Wood( ווד  ורוברט   )Bentley( בנטלי  ריצ'רד  כמו  הומרוס  לימודי  של 
בגרמניה.   )Wolf( וולף  אוגוסט  ופרידריך   )Gottlob heyne( היינה  גוטלוב  וכריסטיאן 
הקוראים  ציבור  של  בטעמו  שחל  הקיצוני  השינוי  לכל  ומעבר  מעל  זה  היה  אולם 
ונגרם על ידי הרומנטיציזם אשר ביסס את מעמדו של הומרוס כסופר קנוני. יחד עם 
והאיליאדה  הטבעי,  הגאון  כהתגלמות  הכול  על  נערץ  הומרוס  עתה  היה  שקספיר, 
ובראשונה  ובראש  הגרמנים,  המבקרים  בנו  שעליה  הידיעה  בה"א  השירה  הייתה 

והנאיבי.  האובייקטיבי  על  שלהם  ההשפעה  רבות  התיאוריות  את  שילר, 
נעשו  מודרניות,  לשפות  הומרוס  של  הפואמות  של  תרגומים  עם  בבד  בד 
האליטה.  של  הספר  בתי  של  הלימודים  מתוכנית  לחלק  היווניים  מקורותיהן 
מי  כי  ממחישים  ג'ויס,  עד   )Thackeray( מתאקרי  רבים,  סופרים  של  הטקסטים 
בדימויים  ברצון  והשתמשו  שלמדו,  הומרוס  את  היטב  זכרו  ספר  בתי  תלמידי  שהיו 
במיתוסים  השתמשו  הם  מזאת,  חשוב  שמצאו.  אימת  כל  כתביו  מתוך  ובציטטות 
מעבר  זה  היה  עצמם.  משל  וסיפורים  מיתוסים  ליצור  כדי  הומרוס  של  ובסיפורים 
שמרו  אשר  חדשים  קנוניים  סופרים  ידי  על  הומרוס  של  וניכוס  חוזר  שימוש  לכול 
ת.ס.  ג'ויס,  ג'ימס  המודרני.  לעידן  והאודיסאה  האיליאדה  של  הרלוונטיות  את 
המאה  של  במודרניזם  אחרות  מובילות  ודמויות  אודן  ה.  וו.  פאונד,  עזרא  אליוט, 

 La scienza nuova )1725(. Third edition. Quoted from Giambattista vico, Opere. A cura di Fausto Nicolini )Milan  *
 and Naples 1953(, 730. My translation.
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התרבותית  השפה  מן  נפרד  בלתי  כחלק  חופשי,  באופן  בהומרוס  השתמשו  ה־20, 
הקוראים. ולציבור  לכותבים  שווה  במידה  המובנת  המשותפת, 

היה,  לכך  הגורמים  אחד  השנייה.  העולם  מלחמת  לאחר  להשתנות  החל  זה  כל 
בלימוד  חריף  לצמצום  הובילה  אשר  החינוך  במערכת  המודרניזציה  ספק,  ללא 
בפתיחות  מלווה  תרבותי,  פלורליזם  היה  נוסף  גורם  הספר;  בבתי  והלטינית  היוונית 
הקולנוע  הופעת  זו  הייתה  לכל  מעל  אולם  אחרות.  תרבותיות  מסורות  כלפי  גוברת 
הראשונה  העולם.  רחבי  בכל  הקריאה  בהרגלי  קיצוני  לשינוי  שגרמה  והטלוויזיה 
עצם  יחד.  גם  והמודרניים  העתיקים  העלילה,  סיפורי  של  הסוגה  הייתה  שנפגעה 
מתי־ רק  שכיום  כך  כדי  עד  מרתיע,  גורם  להיות  הפך  עלילתיות  יצירות  של  אורכן 
כל  את  גם  אלא  והמהאבהארטה  האיליאדה  כל  את  רק  לא  לקרוא  מוכנים  מעט 

ושלום  מלחמה  או  קופרפילד  דיוויד 
מן  שונה  שאינו  תרבותי  לשבר  גרם  שנוצר,  המצב  להומרוס,  נוגע  שהדבר  ככל 
מה  לגבי  הסכמה  עוד  קיימת  לא  המוקדמת.  המודרנית  בתקופה  שהתרחש  השבר 
הרי  הכול,  להערכת  זוכות  עודן  כי  אם  הומרוס.  של  הפואמות  להעניק  שאמורות 
שבדרך כלל האיליאדה והאודיסאה אינן נקראות, וגם כאשר הן נקראות, הולך וגובר 
האיליאדה   לגבי  במיוחד  נכון  הדבר  עלילותיהן.  בנבכי  להתמצא  לקוראים  הקושי 
של  הכלל־עולמית  והמשיכה  האירועים  גדושת  עלילתה  על  שהאודיסאה,  בעוד 
הרי  אוהדים,  קוראים  למשוך  מסוגלת  עודנה  שלה,  והאהבה  ההרפתקה  סיפור 
בכמות  דרכם  את  לאבד  לקוראים  גורם  האיליאדה  של  הרב  האפי  היריעה  שרוחב 
האיליאדה,  של  הגדולה  התוכנית  סיפורה.  של  הנינוח  ובקצב  נפתוליה  של  הגדלה 
גם  אך  טרגית  אחת  ובעונה  בעת  שהיא  חוכמתה  והמורכבות,  הקדורניות  דמויותיה 
לרלוונטית  האיליאדה  את  עושים  להלן,  שאטען  כפי  אלה,  כל   – חיים  מאשרת 

ומנוסים. בקיאים  שאינם  למי  נגישים  בלתי  להיות  הפכו   – לימינו  ייחודי  באופן 
למען הסר ספק, כל האמור לעיל אינו חסר תקדים. ההיסטוריה של הציוויליזציה 
בתוך  הקודם  ממעמדם  הודחו  אשר  קנוניים  טקסטים  של  בדוגמאות  וגדושה  מלאה 
מן  בשונה  כי  לשכוח  לנו  אל  אכן,  חדשות.  ליצירות  מקום  לפנות  מנת  על  הקנון 
עבור  הומרוס טקסט מכונן באמת,  היה  היוונית העתיקה, אשר עבורה  הציוויליזציה 
קבלת  לפי  לשפוט  ואם  נרכש  טעם  בבחינת  תמיד  הומרוס  היה  המערבית  המסורת 
כרוכה  הרכישה  הייתה  המודרנית,  התקופה  בתחילת  הומרוס  של  לשירות  הפנים 
להיות,  ישוב  שהומרוס  הזמן  הגיע  כי  אפשרות  מכלל  להוציא  אפוא  אין  במאמץ. 
מה  כל  המסמל  מעולה'  'משורר  נערץ,  משם  יותר  לא  דנטה,  של  בימיו  שהיה  מה 
לי  נראה  זאת,  עם  למעשה.  נקרא  משורר  בזמן  בו  להיות  בלי  ועתיק,  יווני  שהוא 
כיוון  על  כמדומה  המצביעים  מסוימים  תסמינים  הופיעו  האחרון  בעשור  בערך  כי 
תנאים  כאל  אלה  תסמינים  אל  להתייחס  השעה  הגיעה  טרם  כי  ייתכן  לגמרי.  אחר 
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משכילות  אליטות  של  לבן  אל  רק  לא  לדבר  לאיליאדה  יגרמו  אשר  חדשים  חוזיים 
בקווים  לתאר  לי  יורשה  כול  ראשית  אולם  כללי.  קוראים  קהל  לבו של  אל  גם  אלא 
ומתפתחת  ההולכת  האיליאדה  של  ומבטיחה  חדשה  קריאה  לדעתי  מהי  כלליים 

האחרונות. השנים  במשך 

שירת הכוח?
כפי  בפואמה.  הארי  חלק  את  נוטלת  והמלחמה  מלחמה,  של  אפוס  היא  האיליאדה 
 )The iliad or the Poem of Force( הכוח"  שירת  או  "האיליאדה  הן  זאת  שהמחישו 
זה של הפואמה  )1952(, היבט  והן "מגן אכילס" מאת אודן  וייל  )1941( מאת סימון 
הגדולות  המלחמות  שתי  את  שחוו  קוראים  של  לבם  אל  מכל  יותר  דיבר  אשר  הוא 
בלתי  חלק  במלחמה  רואה  האיליאדה  כי  לשכוח  אין  זאת,  עם  ה־20.  המאה  של 
של  חשיבותו  לכן  כשלעצמו.  האנושי  הקיום  של  ופרדיגמה  החיים  ממארג  נפרד 
הקרב.*  בשדה  לוחם  מות  של  יחיד  מקרה  לכל  ומעבר  מעל  עולה  בפואמה  המוות 
כמצב  תמותה  על  הכללית  מהשקפתו  ישירות  נובע  המוות  אל  הומרוס  של  יחסו 
העלים  משל  מאשר  יותר  טוב  זה  עניין  המבטא  דבר  אין  האנושי.  המין  של  קיומי 

ו': בספר  הטרויאני,  הברית  בעל  גלאוקוס,  של  בפיו  המושם  המפורסם 

ָ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 
)149-146( נֹוָלד.       ֵנהּו  ּוִמׁשְ ָקֵמל  ֶזה  עֹוד  ָהָאָדם.  ּדֹורֹות  ְך  ּכָ

אלא  הצדק,  דגל  כנושאי  פועלים  אינם  שבמובהק  בלבד  זו  לא  באיליאדה  האלים 
לכך  ביותר  הטובה  ההמחשה  להם.**  זר  עצמו  הצדק  עקרון  אפילו  כי  שנראה 
פי שזאוס מגלה  על  ד'. אף  זאוס להרה המתוארת בספר  בין  "עסקת החליפין"  היא 
העיר  מהפקרת  מסתייג  והוא  בתכלית,  לו  נאמנים  תמיד  שהיו  טרויה  לאנשי  אהדה 
כפי  כול,  ראשית  כפול:  נימוקו  הרה.  למען  דבר  בסופו של  עליה  מוותר  הוא  לביזה, 

אומר:  עצמו  שהוא 

ָהִריב ׁשֶ רֹוֶצה  י  ֵאיֶנּנִ ְואּוָלם  ְרצֹוֵנְך,  ּכִ י  ֲעׂשִ
)39-38( ִמיד.      ּתָ ּוְלִמְלֶחֶמת  יֵנינּו  ּבֵ ְלַמֲחלֶֹקת  ָיִביא 

See esp. Jasper Griffin, Homer on Life and Death )Oxford 1980(.  *
e.r. Dodds, The Greeks and the Irrational )Berkeley, Los Angeles, London 1951(, 1-33; הספרות עצומה. אציין   **
hugh Lloyd-Jones, The Justice of Zeus. revised edition )Berkeley, Los Angeles, London 1983(, 1-32. אני  את 
מסכימה עם דעתו של Dodds כי: "אינני מוצא בסיפור האיליאדה כל סימן כי זאוס מעוניין בצדק כשלעצמו" )שם. 

  )32
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ארגוס,   – הערים  משלוש  אחת  להחריב  חופשית  יד  מקבל  הוא  מהרה  עד  שנית, 
תושבי  אם  השאלה  במיוחד.  עליה  החביבות  לערים  הנחשבות   – מיקנה  ספרטה, 
זאת עם  די להשוות  כלל.  עולה  אינה  נורא  כה  לעונש  ראויים  בדבר  הנוגעים  הערים 
ספר בראשית פרק י"ח, הוויכוח המוסרי בין אברהם לאלוהים הקודם לחורבן הערים 
החוטאות סדום ועמורה, כדי להיווכח כי שיקולי צדק אינם השיקולים המניעים את 
שאינם  העיוורים,  הטבע  כאיתני  פועלים  האיליאדה  אלי  להפך,  באיליאדה.  האלים 

מפשע. לחפים  האשמים  בין  מבחינים 
 ,)hugh Lloyd-Jones( המצב באודיסאה שונה לחלוטין. כפי שניסח זאת יו לויד־ג'ונס
ממלאים  בה  אשר  פואמה  היא  שהאודיסאה  בכך  המפקפקים  האנשים  הם  "מעטים 
שהתיאולוגיה  בכך  המפקפקים  הם  ומעטים  מכריע;  ואף  חשוב  תפקיד  והצדק  זאוס 
החוטאים  האיליאדה."*  של  התיאולוגיה  מן  כלשהו  משמעותי  באופן  שונה  שלה 
)אשר  אודיסאוס  של  רעיו  אפילו  פנלופה,  של  מחזריה  אגיסתוס,   – האודיסאה  של 
בלבד  זו  לא   – השמש(  של  הקדושות  הפרות  של  האסור  בשרן  את  באוכלם  חטאו 
בגלל  נענשים  גם  כולם  דבר  של  שבסופו  אלא  כחוטאים  במפורש  מזוהים  שהם 
מעשיהם על ידי האלים. לעומת זאת, הצדיקים, בראש ובראשונה אודיסאוס עצמו, 
לכול,  מעל  כי  ספק  אין  התיאולוגיים,  השיקולים  מלבד  הראוי.  גמולם  את  מקבלים 
מוסרי  משיפוט  כלל  בדרך  נמנעים  שלה  והאלים  האיליאדה  משורר  כי  היא  עובדה 
והפילוסופי  הנושאות בעיקר האחריות לעומק האמנותי  על התנהגותן של הדמויות 

הפואמה. של 
יש לשקול את הדברים הבאים. בשעה שהדמויות של הפואמה מותחות ביקורת 
לפי  התנהגותן  של  משיפוט  בעקביות  נמנע  האיליאדה  משורר  זו,  על  וזו  עצמן  על 
"שום   ,)Griffin( גריפין  מג'ספר  הלקוח  ציטוט  לפי  ו"רע".  "טוב"  של  אמות־מידה 
אירועים  מתאר  המספר  מזה.  יותר  חשוב  אינו  הומרוס  של  סגנונו  של  מאפיין 
אינה  לעולם  נוכחותו  אשר   – לקהל  המוסרית  חשיבותם  הבנת  את  המותיר  באופן 
כדמות  מופיעה  הלנה  אפילו  הסיפור,  של  זו  אסטרטגיה  בגלל  מאושרת."** 
הטיפשות  מעשה  ידי  ועל  האלים  ידי  על  שנוצר  תקווה  חסר  במצב  הלכודה  טרגית 
של  הידוע  הפנים  לאי־משוא  רק  לא  גורמת  מוסרי  משיפוט  זו  נסיגה  עצמה.  שלה 
האיליאדה )בניסוח המתאים של סימון וייל, "קשה לגלות כי המשורר הוא יווני ולא 

דמויותיה. של  לציון  הראויה  למעּוגלּות  גם  אלא  טרויאני"(*** 
עד  מגעת  לאיליאדה  האופיינית  מוסרי  משיפוט  הנסיגה  יותר,  כללי  במישור 

Lloyd-Jones )n. 6(, 28.  *
Jasper Griffin, “homeric Words and Speakers.” JHS 106 )1986(, 39.  **

 Simone Weil, The Iliad or the Poem of Force. A Critical edition by James P. holoka )New York and Frankfurt am  ***
Main 2003(, 66.
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מכדי  יותר  הרבה  מורכבת  תופעה  הם  שהחיים  בכך  המשורר  של  שקטה  הכרה  כדי 
זה  עניין  או".   – "או  של  בקטגוריות  פנים,  לשתי  משתמע  שאינו  באופן  להעריכם, 
שיאה  הפואמה.  של  המסכם  בספר  לפריאמוס  אכילס  בין  בפיוס  במיוחד  מתברר 
יווניים,  אגרטלים  וציירי  עממיים  זמרים  על  החביבה  זו,  נשכחת  בלתי  אפיזודה  של 
הוא הרגע שבו המלך הזקן של טרויה אינו מהסס להשפיל עצמו על ידי השתטחות 
ם  ּדַ ֶאת  יזּו  ִהִקּ ֶשׁ ָבִרים  ּגְ ּבַ ַהּקֹוֵטל  "ְיֵדי   – ידיו  ונשיקת  אכילס  לפני  ארצה  אפיים 
היוונים  לגבי  הקטור.  האהוב  בנו  גופת  את  להשיב  מנת  על   –  )479 )כ"ד  ְיָלָדיו," 
לב,  אומץ  של  ביותר  הנעלה  הצורה  אל  מגעת  פריאמוס  של  העצמית  השפלתו 
לכן  באודיסאה *  אודיסאוס  של  בדמותו  בשפע  המודגם  הרואי,  סבל  כוח  דהיינו, 

ופליאה:  הערצה  בדברי  הטרויאני  המלך  של  לפעולתו  אכילס  מגיב 

, ָיַדְעּתָ ֵהן  ׂשֹא  ִמּנְ ֵבִדים  ּכְ ְוֵסֶבל  ַוי  ּדְ ֻאְמָלל,  "ָהּה, 
ָהָאָכִאים ְסִפינֹות  ֶאל  ָלבֹוא  ָדד  ּבָ נֹוַעְזּתָ  ֶזה  יַצד  ּכֵ

ֶניָך  ִמּבָ ים  ַרּבִ י  ַטְלּתִ ּקָ ׁשֶ ֲאִני,  ַלֲעמֹד,  ּומּוִלי 
)521-518 )כ"ד,  גּוְפָך?      ּבְ ּפֹוֵעם  ֶאֶבן  ֵלב  ַהֻאְמָנם  ַהְקָרבֹות.  ּבֹוֵרי  ּגִ

אש"  ב"הפסקת  ב־1994,  פיוטי  באופן  מחדש  חובר  לפריאמוס  אכילס  בין  המפגש 
 irish Timesב־ לראשונה  שפורסם  שיר   ,)Longley( לונגלי  מייקל  מאת   )”Ceasefire“(
להביא  לי  יורשה  הצפונית.  באירלנד   irAה־ עם  האש  הפסקת  הוכרזה  שבו  בשבוע 

השיר: של  הסיום  שורות  את  כדוגמה 

ְכִדי,  ּבִ לֹא  ַהּמּוָטל,  ֶאת  ה  ֶאֱעׂשֶ י  ְרּכַ ּבִ ַעל  "ָרכּון 
י."  ַיְלּדִ ֶאת  ָרַצח  ׁשֶ ָהִאיׁש  ָאִכיֶלס,  ל  ׁשֶ ָידֹו  ֶאת  ק  ֵ ֲאַנּשׁ

בת־זמננו  הפנים  בקבלת  מפנה  נקודת  לונגלי  של  אש"  ב"הפסקת  רואה  אני  מדוע 
לעתים  האיליאדה.  של  המסיים  הספר  של  חשיבותו  בשל  כול,  ראשית  להומרוס? 
קרובות מתעלמים מכך שהנושא של האיליאדה אינו מלחמת טרויה כשלעצמה ואף 
זה מתברר כבר  לא מריבתם של אכילס ואגממנון אלא חמת זעמו של אכילס. עניין 

היצירה: של  הראשונות  השורות  מן 

ָהֵאִלים, ת  ּבַ יִרי,  ׁשִ ֶלאּוס  ּפֶ ל  ֶשׁ 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 
)4-1 )א',  ַמִים.      ָ ַהּשׁ ּוְלעֹוף  ִלְכָלִבים  ַמֲאָכל  ָרם  ׂשָ ּבְ ֶאת  ָנַתן 

Margalit Finkelberg, “Odysseus and the Genus hero,” Greece and Rome 42 )1995(, 1-14.  *
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בספר  המתוארת  אגממנון,  עם  אכילס  של  המריבה  היא  הזעם  לחמת  הישירה  הסיבה 
י"ט, אין בכך כדי לשים קץ לזעם.  א'. אף על פי שאכילס ואגממנון מתפייסים בספר 
את  מתעל  אגממנון,  נגד  לזעמו  להניח  לאכילס  שגרם  האירוע  פטרוקלוס,  של  מותו 
אותו הזעם, שעתה הוא אלים יותר משהיה בטרם הקטור קטל את פטרוקלוס. הקטור 
נפדית  הקטור  של  גופתו  אשר  עד  מסתיימת  אינה  האיליאדה  אולם  כ"ב;  בספר  מת 

כ"ד. בספר  פריאמוס  ידי  על 
כדי להעריך באופן מלא את החשיבות המבנית של הספר המסיים את האיליאדה, 
עלינו לשוב אל מילות הפתיחה של הפואמה, שבהן מבקש המשורר מן המוזה לשיר 
ֶלאּוס", ובכך להכריז על זעמו של אכילס כנושא העיקרי של  ל ּפֶ נֹו ֶשׁ "ַעל ַזַעם ָאִכיֶלס ּבְ
הפואמה. יש לציין עתה כי אכילס הוא היחיד המתואר ביצירה במונחים של התפתחות 
וט"ז מתחילה להשתנות  ט'  א',  ומשובת הנעורים של ספרים  הדמות. האגוצנטריות 
לאחר מותו של פטרוקלוס, וכבר בספר י"ח הוא מוצג כמי שנפנה להערכה מחדש של 
 )Paul Mazon( התנהגותו הקודמת. אולם רק ספר כ"ד מציג את מה שכינה פול מאזון
עם  אכילס  של  הפיוס  רק  אינה  משמעותו  אשר  הזעם",*  "מות  ההומרי,  המלומד 
פריאמוס אלא בראש ובראשונה ההומניזציה המהותית של אופיו. בהצגת תמונת־ראי 
כ"ד מסתפק בהנחה של מחקר האופי הראשון  אין ספר  א',  הולדת הזעם בספר  של 
בספרות האירופית על גבי המסגרת של האיליאדה, אלא גם מעניק לפואמה הרמוניה 
ההתפייסות  בבחירת  כך,  המסורתית.  השירה  ברוב  לה  דומה  שאין  מושלמת  מבנית 
קרוב  שנראה,  מה  על  לונגלי  הצביע  שלו,  השיר  כנושא  פריאמוס  עם  אכילס  של 

לוודאי, בעיניו של משורר האיליאדה כאפיזודה החשובה ביותר שלה. 
לפריאמוס.  אכילס  בין  גרידא של חשיבות המפגש  יותר מאשרור  בכך  יש  אולם 
במכתב לאגודת שקספיר באמריקה, שנכתב זמן קצר לאחר אירועי ה־11 בספטמבר, 
של  מורכבותו  עם  צדק  לעשות  כדי  כי   ,)Dawson( דאוסון  טוני  האגודה,  נשיא  טען 
באיליאדה  הקטור  של  פדיונו  את  לונגלי,  של  אש"  "הפסקת  את  לקרוא  יש  ההווה, 

זה: בהקשר  כתב  הוא  זה.  ליד  זה  שקספיר  של  וקרסידה  טרוילוס  ואת 

אם  שלהם,  ההווה  על  תלמידים  אל  ישירות  לדבר  יותר  קשה  כי  מגלה  אני 
או  הביטחון  השבת  להציע  כדי  לא   – זאת  לעשות  בצורך  עתה  חש  אני  כי 
)ישמרנו אלוהים( לאומנות קיצונית, אלא דווקא את סוג המורכבות ביחסינו 
אל המציאות, אשר אותו מציע שקספיר בצורה מלאה יותר מכל סופר אחר. 
כי  למסקנה  הגעתי  כן  על  אשר   – הכול  מכסה  אינו  שקספיר  אפילו  אולם 
לצד  וקרסידה  טרוילוס  קריאת  ולונגלי.  הומרוס  לבין  בינו  קשר  ליצור  יש 
והתקוות  הבזבוז  של  מורכבת  תמונה  מניבה  האיליאדה,  לצד  אש",  "הפסקת 

Paul Mazon, Introduction à l’Iliade )Paris 1943(, 230.  *
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עין,  להרף  ביד  יד  צועדים  וכמיהה  אובדן  בה  אשר  המלחמה,  של  המנופצות 
ביותר.* המזעזעת  הציניות  לצד  יושבת  לפיוס  והתקווה 

ידי  על  יצירתו  אשר  אכילס  של  המגן  על  הסצנות  סידור  את  לרגע  נא  נשקול 
הגופים  אחרי  האיליאדה.**  של  י"ט  בספר  מתוארת  האל־האומן  הפייסטוס 
ערים  שתי  מופיעות  לחישול,  הדפוס  טבלת  סביב  הראשונה  ברצועה  השמיימיים 
טקס  וגם  רצח  משפט  גם  מתקיימים  ובה  שלום  של  במצב  האחת  השנייה,  ברצועה 
אף  לטרויה,  בדומה  דבר,  של  לאמיתו   – במלחמה  נמצאת  השנייה  העיר  נישואין. 
לפי  המאורגנות  חקלאיות  תמונות  נמצאות  השלישית  ברצועה  במצור;  נמצאת  היא 
נמצאות  הרביעית  ברצועה  ובציר;  קציר  חריש,   – החקלאי  שנת  של  העונות  סדר 
על  נטרף  העדר  ובה  אלימה  והשנייה  שלווה  האחת  מרעה,  שדות  של  תמונות  שתי 
בנהר  מוקף  הכול  ובמוזיקה,  במחולות  מלווה  חגיגה  מתארת  החמישית  אריות;  ידי 
ושגשוג,  שלום  לצד  ומוות  מלחמה  בהקיפו  הארץ.  של  המסורתי  גבולה  האוקיינוס, 
בהם  אשר  חיים  של  דגם  אכילס  של  המגן  מעניק  וצדק,  רווח  לצד  ופשע  אובדן 
אך  אכילס" שלו,  ב"מגן  אודן  החזון של  מן  לחלוטין  חזון שונה   – דוגלת האיליאדה 
שיש  ככל  כלומר,  לונגלי.***  של  אש"  ב"הפסקת  מוצאים  שאנו  למה  מאוד  קרוב 
ולמרות  המוות,  מן  נפרדים  בלתי  החיים  כי  הוא  שלה  המסר  פילוסופיה,  לאיליאדה 

אותם.  לחיות  בהחלט  ראוי  שבהם,  ואי־הסדר  האכזריות 
אולם  מאתגרת,  קרובות  ולעתים  מורכבת  מקראה  מציגה  האיליאדה  אמנם 
של  המורכבות  עצם  יותר,  עוד  קרובות  לעתים  כי  דאוסון  עם  להסכים  שלא  קשה 
באופן  למודרנית  אותה  עושות  אנושי  דבר  לכל  המדהימה  וסובלנותה  האיליאדה 
מרשים. במאה ה־21 אנו זקוקים לאיליאדה יותר מתמיד. אין זה משנה אם אין עוד 
אפשרות לקרוא אותה כפי שנקראה במאה התשע־עשרה ובמאה העשרים או יתרה 
תנאים  על  לדבר  מוקדם  שעדיין  אפשר  שוב,  העתיקה.  ביוון  שנקראה  כפי  מזאת, 
קריאת  אולם  החדשה,  למאה  רלוונטית  האיליאדה  את  יעשו  אשר  חדשים  חוזיים 
הנראה  ככל  מציעה  בת־זמננו,  החוויה  של  המורכבות  עם  פנים  אל  פנים  האיליאדה 

מועיל. באופן  להתפתח  חוזיים  תנאים  אותם  עשויים  שבו  הכיוון  את 
� 

Tony Dawson. January 2002. Letter from the President of the Shakespeare Association of America, <http://web.  *
mala.bc.ca/saa/Admin/PresLetter.htm>.

 See esp. Oliver Taplin, “The Shield of Achilles within the ‘iliad’”, Greece and Rome 27 )1980(, 1-21. reprinted  **
in Douglas L. Cairns )ed.(, Oxford Readings in Homer’s Iliad )Oxford, 2001(, 342-364.

Taplin )n. 13(, 17: "אודן היה מודאג כי הפואמה הגדולה של המלחמה תצטרך לכלול את 'מגן אכילס'  ***   השווה 
ועמד על כך שאמנות חייבת להציג את המלחמה על כל חוסר האנושיות האכזרי שלה, ללא נקודות תורפה כאלה. 
אך האיליאדה אינה רק פואמה של מלחמה, אלא גם פואמה של שלום. היא פואמה טרגית ובה המלחמה גוברת 

על השלום – אולם זוהי ההיסטוריה הטרגית של רוב האנושות." 
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הראשון באכאים
גרגורי נודג'*

שאבקש  כפי  אולם,  באיליאדה.  רווח  באכאים"  "הראשון  הוא  אכילס  לפיו  המוטיב 
רב  זעם  זועם  אכילס  זה.  תואר  על  המתחרים  הם  רבים  שלהלן,  במאמר  להוכיח 
 aristos קבע  דרך  האיליאדה  גיבור  מכונה  זה  ובהקשר  בכבודו,  פגע  אגממנון  כי  על 
274(. במהלך הריב   ,271 244, ספר ט"ז,  Akhaiôn קרי: ״הראשון באכאים״ )ספר א', 

** aristos Akhaiônה־ לתואר  שטוען  כמי  מתואר  אגממנון  גם  אכילס  עם 

 )91 )א',  ם.      ּלָ ּכֻ ָהָאָכִאים  ין  ִמּבֵ ָהִראׁשֹון 
 )81 )ב',  ָלָאָכִאים...      ְוִראׁשֹון  רֹאׁש  הּוא  ֲהלֹא  ַהחֹוֵלם  ָהִאיׁש  ַאְך 

א'  ידי אכילס עצמו שבעצם מעשיו במהלך ספר  נאמר על  הראשון במשפטים אלה 
אגממנון. של  טענתו  על  תיגר  קורא 

כל אחד  פירוט משאביו של  ובו  ב',  באיליאדה ספר  כשמרשם הספינות המופיע 
לטרויה  אחריו  ההולכים  אגממנון,  את  לתאר  מגיע  העיקריים,  האכאים  מהגיבורים 

 :polu pleistoi kai aristoi-כ מתוארים 

ַהּבֹוֵהק  ָאָרד  ּבָ ַאְטֶרְוס  ּוֶבן  ַהַחִיל,  ֵני  ּבְ ֵמיַטב 
)579-578 )ב',  יסֹוָתיו.      ּגֵ ּבֹוִרי  ּגִ ל  ּכָ ֵמַעל  ָוַמְעָלה  הּוא  ְכמֹו  ִ ִמּשׁ

מנהיגם  שהיה  העובדה  מתוקף  וזאת  "הראשון"  שהוא  בכך  להכיר  נאלצת  המסורת 
במילים: מסתיים  הספינות  מרשם  אולם  הם.  אף  הנאצלים  של 

)760 )ב',  ָיסֹות.      ַהּגְ ְקִציֵני  ָנִאים  ַהּדָ ֲאדֹוֵני  ֵאפֹוא  ֵהם  ה  ִהּנֵ

השאלה: את  המשורר  מציג  ואז 

)761 )ב',  מּוָזה,      ִלי,  ָנא  ִאְמִרי  זֹאת  ֶאת  יֵניֶהם  ּבֵ ַהּטֹוב  הּוא  ִמי  ַאְך 

פרופ' גרגורי נודג' )Gregory Nagy( הנמנה עם צמרת חוקרי הומרוס היום, עומד בראש המרכז ללימודים הלניים   *
 ,The Best of the Achaeans )1979( :באוניברסיטת הרווארד. המאמר המוגש בזאת לקוראים הנו פרק שני בספרו

ורואה בזאת אור בהסכמתו הנדיבה של המחבר. 
)הערת  באכאים"  "הבכיר  וכן  באכאים"  "הראשון   :aristos Akhaiôn לכינוי  תארים  בשני  נוקט  לעברית  התרגום    **

המתרגמת(.

]1053[
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מורכבת:  לשאלה  בהמשך  תורחב  זו  פשוטה  שאלה 

 )762 )ב',  ַאְטֶרְוס.      ֵני  ּבְ ִעם  ַההֹוְלִכים  ַחִיל  ּוְבֵני  סּוִסים  ּבְ ְבָחר  ַהּנִ )מי( 

תחילה  נתבונן  מעגלית.  בקומפוזיציה  מפורט  תרגיל  הנה  המוזה  של  תשובתה 
איאס  בגברים:  ואז   ;)767-763 )ב',  ביותר  הטובים  הם  ֶאּוֶמלֹוס  של  סוסיו  בסוסים. 
מלקחת  ונמנע  בכעסו  דבק  אכילס  עוד  כל  זאת  אך   )768 )ב',  שביניהם  הבכיר  היה 

במלחמה: חלק 

הּוא ָהָיה  י  ּכִ ַזֲעמֹו,  ּבְ נֹוַתר  ָאִכיֶלס  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ זֹאת 
)770-769 )ב',  ם...      ּלָ ִמּכֻ ָהאֹון  ַרב 

ב',  )ספר  מכולם.  הטובים  היו  זאת  בכל  אכילס  של  אלה  לסוסים:  שבים  אנו  ואז 
לראשונה,  נאמרו  השבח  שדברי  שעה  בזירה  היה  לא  שאכילס  מאחר  אך   ,)770
מי  השאלה  שעולה  שעה  באיליאדה  פעם  אף  נשכח  לא  אכילס  אך  נשכחו.  סוסיו 
הוא הראשון באכאים. וכך איאס הגדול מּורד מדרגת הטוב שבאכאים למקום השני, 
במסורת  גם  דומה  ליחס  זוכה  הוא  מראש.  שתוכננה  שנייה  כמחשבה  שנראה  במה 

מקיף. לדיון  הראוי  בקטע  באיליאדה,  ז'  בספר  האפית 
50(. הוא מתרברב  ז',  ָאָכִאים" לדו־קרב )ספר  ּבָ ּבֹור  "ַהּגִ הקטור עומד להזמין את 
ואומר שאותו אכאי ששמו לא מוזכר ייהרג ויהיה לחלק מהסיפור האפי שיפאר את 
מעשיו של הקטור. אותו אכאי אומלל העומד להיות קורבן לאריסטיאה של הקטור, 
הקטור.  של  קרי:  המנצח,  של  הקלאוס  זה  יהיה  אך   ,)kleos( מהקלאוס  לחלק  יהיה 

עצמו: הטרויאני  המצביא  זאת  אומר  כך 

ּפּון  ַהּסִ ְנאֹות  ִפינֹות  ּסְ ּבַ ֶהָחָלל  ּגּוַפת  ֶאת  ן  ...ֶאּתֵ
ָ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

)91-84 )ז',  ָהָרם.'      ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ ָנַפל  ַאְך  ַחת,  ְללֹא  יר  ַאּבִ

באכאים.  הראשון  בפני  הקטור  שהעמיד  לאתגר  להשיב  צריך  שהיה  זה  הוא  אכילס 
יקודש  ואפרו  ימות  אכן  אכילס  היא.  מה  אריסטיאה  לימדו  שאביו  הגיבור  הוא 
הקטור  אכילס.  של  מידיו  שייפול  זה  הוא  הקטור  אירוני,  באורח  אך  בהלספונט. 
שיוציא  בכך  אכילס.  של  מעשיו  את  המפאר  האפי  מהסיפור  לחלק  שיהיה  זה  הוא 
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הקלאוס  אך  תהילה,  מן  לחלק  יהיה  הקטור  שלו,  הגורלית  האריסטיאה  את  לפועל 
לאכילס משייכת  לאכילס.  אכילס. האיליאדה שייכת  קרי: של  המנצח,  זה של  יהיה 

זאת: אומר  עצמו  אכילס  לעד.  תיכחד  שלא  התהילה  את  האיליאדה 

ֶ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, 

)413-411 )ט',  עֹוָלִמים.      ת  ְתִהּלַ ּבִ ה  ֶאְזּכֶ ַאְך  ָאׁשּוב  לֹא  ְלעֹוָלם 

של  ביטחונה  שרדה.  האיליאדה  אך  אחרים,  אפיים  חיבורים  אינספור  שאיבדנו  יתכן 
אותו  לנו  שמגיש  כפי  הראשי  גיבורה  של  ביטחונו  הוא  שלה  הנצח  בחיי  זו  יצירה 
נצחי  פיצוי  לשמש  צריך  האיליאדה  מסורת  של  הקלאוס  אכילס,  עבור  המחבר. 
קיימת  האירוניה   .)nostos( בנוסטוס  קרי:  הביתה,  בטוחה  בשיבה  זכה  שלא  כך  על 
אכן  ואכילס  למטרה,  קולעת  הקטור  של  המעליבה  התרברבותו  לאכילס.  בקשר  גם 
שמורה  מכול  החריפה  האירוניה  הקטור.  ניבא  אותו  במקום  לקבורה  ומובא  נהרג 
נוספים  מאורעות  להתרחש  צריכים  אליו  שנגיע  לפני  אך  ברשימה.  השני  לאיאס, 

ז'. ספר  באיליאדה, 
אם  להשיב.  מעז  אינו  מנלאוס  מלבד  איש  האתגר,  על  מכריז  שהקטור  לאחר 
נושא  זה  גם  יהיה  פומבית,  של האשמה  בסוג  אומר  הוא  הכפפה,  את  ירים  לא  איש 

האכאים.  עבור  פומבית  להאשמה 
התנהגותם.  אחר  עוקב  שהאפוס  כיוון  כגיבורים,  שינהגו  לאכאים  להם  מוטב 
ופונה  לקהל  גבו  מפנה  האיליאדה  מחבר  בהקטור,  להילחם  מתכונן  כשמנלאוס 

לדמות: ישירות  אישית  בקריאה 

ָלמּות יָך  ַחּיֶ ֶאת  ּגֹוֵזר  ָהִייָת  ֶמֶנָלאֹוס,  ה,  ְוַעּתָ
אֹון,  ּבְ ָעֶליָך  ָהעֹוֶלה  ָהָרם  ֶהְקטֹור  ל  ׁשֶ ָדיו  ִמּיָ

ֵאֶליָך. ְוָחׁשּו  ָקמּו  ָהָאָכִאים  ְנִסיֵכי  לּוֵלא 
)107-104 )ז',  ים,      ָהַעּמִ ִרּבֹון  ַעְצמֹו,  ַאְטֶרְוס  ן  ּבֶ ָאָגֶמְמנֹון 

אחיו  מנלאוס.  של  מותו  את  שמנעה  זו  היא  האכאים  אחיו  של  התערבותם 
ֵלְך  ּתֵ ַאל  ָך  ִמּמְ טֹוִבים  ְוִעם  ָיְדָך  ְמׁשְֹך   ..." בו  ומפציר  מנלאוס  בעד  עוצר  אגממנון 

  )111 )ז',  ֶקִרי"  ּבְ
למנלאוס... נאמר  עוד 

ַוֲאִפּלּו                                    
ל,  ְלַהּלֵ ַהּנֹוָדע  ָרבֹות  ַהּקְ ּבֹור  ּגִ ַעְצמֹו,  ָאִכיֶלס 

)114-112 )ז',  ֶהְקטֹור      מּול  ָרב  ַלּקְ ֵצאת  ִמּלָ ִנְמָנע  ָעֶליָך,  ָהעֹוֶלה 
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משכנעים  כה  דבריו   .)161-123 ז',  )ספר  האכאים  את  מגנה  נסטור  גם  זה,  בשלב 
הקטור.  מול  לעמוד  להתנדב  ממהרים  הפן־אכאים  הלוחמים  מבין  תשעה  כי  עד 
איריפילוס,  מריונס,  אידומנאוס,  האיאסים,  שני  דיומדס,  אגממנון,  הם:  התשעה 

 )168-162 ז',  )ספר  ואודיסאוס  תואס, 
רבים מּוָצאים מן הזירה על מנת לצמצם את הרשימה לכדי מועמד אחד. בינתיים 
  )180-177 )ז',  אגממנון  או  דיומדס  איאס,  יהיה  הזוכה  כי  האכאים  מתפללים 
מצטמצמת  הקורא  של  לבו  שתשומת  בכך  היא  הנרטיב  על  התפילה  השפעת 
טען  שאגממנון  ראינו  כבר  שלושה,  אותם  מבין  התשעה.  מתוך  בשלושה  ומתמקדת 
של  ה'  בספר  רק  אך  הנכסף,  בתואר  זוכה  דיומדס  גם  באכאים".  "הראשון  לתואר 
זוכה פעמיים  וכאן הוא  ה' מגיעה שעתו היפה, האריסטיאה שלו,  האיליאדה. בספר 
מכונה  הוא  בהן  הפעמים  בשתי  אך  באכאים".  "הראשון   ,aristos Akhaiôn בכינוי 
פגע  פנדרוס  של  מקשתו  חץ  אחד,  בקטע  רעות.  מבשר  עצמו  הרגע  זה,  בתואר 
עבור   .)103 )ה',  ָהָאָכִאים"  ִכיר  "ּבְ את  שפצע  בכך  מתרברב  והוא  בדיומדס,  עתה  זה 
ַקשת  של  מחצו  שנורה  חץ  ידי  על  נהרג  עצמו  אכילס  לפיה  מסורת  על  שגדל  קהל 
דיון  באיליאדה. בקטע אחר, האלה  רעות  רהב אלה מבשרת  אחר, ההפלגה שבדברי 
  )415-406 )ה',  דיומדס  של  מידיו  עתה  זה  שנפצעה  אפרודיטה,  בתה  את  מנחמת 
ייהרג  אז   .)411 )ה',  בו  יילחם  מבתה  חזק  אדם  פן  אומרת,  היא  להיזהר,  עליו 

  )414 )ה',  ָהָאָכִאים"  ּבֹוֵרי  ּגִ דֹול  "ּגְ על  להתאבל  תצטרך  ואשתו  דיומדס, 
ּבֹור  כ"ּגִ בלבד  נוספת  אחת  פעם  דיומדס  מתואר  שלו,  באריסטיאה  אחר  במקום 
באשר  כאן  עד  שבאכאים.  כראשון  מפורש  באופן  לא  אך   )839 )ה',  ַחת"  ִלְבִלי 
באשר   .)130-171 )ח',  עצמו  זאוס  ידי  על  מסוכלת  ההרואית  שתנופתו  לדיומדס, 
קורה  הדבר  בלבד.  נוספת  פעם  האכאים"  "ראשון  בכינוי  זוכה  הוא  גם  לאגממנון, 
בספר י"א, בו מתרחשת האריסטיאה שלו. וגם כאן הרגע עצמו מבשר רעות. הקטור 
נסוג  אֹוְיִבים"  ּבָ דֹול  כך ש"ַהּגָ על  והוא מביע את שמחתו  זה עתה את אגממנון,  פצע 

לאגממנון. באשר  כאן  עד   .)288 י"א,  )ספר  מהלחימה 
ועתה נפנה לאיאס, הממוקם שני אחרי אכילס בין האכאים. זה האיש שהמסורת 
של  תחרות  ההרואי,  בקיומו  ביותר  החשובה  בתחרות  להפסיד  לו  הועידה  האפית 
בהגרלה.  להרוויח  האיליאדה  לו  מאפשרת  הפעם  אך  אודיסאוס.  עם  אריסטיאה 
זכייתו לא משנה דבר במהלך האירועים העתידים להתרחש, מאחר שאיאס והקטור 
ממשיכים להילחם עד לתיקו. בסופו של הדו־קרב חסר ההכרעה, הקטור אף מחמיא 
והן  בעוצמה  הן  הצטיינותו  רקע  על   ,)289 )ז',  שבאכאים",  "הטוב  לו  וקורא  לאיאס 
עצמן  תכונות  באותן  מצוינותו  על  התרברב  עצמו  איאס   .)289-288 )ז',  בתחבולה 
ברשימת  השני  הוא  שאיאס  לכך  התוודעו  כבר  שהצופים  מאחר   .)198-197 )ז', 
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התוצאה  בדבר  בשורה  של  אפקט  התיקו  ולתוצאת  הקטור  של  לדבריו  המצטיינים, 
עצמו.  אכילס  עם  יתעמת  כשזה  הקטור  שינחל  קטלנית  לתבוסה  שתהיה 

נוכח  ויורע  ילך  האכאים  של  כשמצבם  גם  להלחם  ימשיך  הוא  לאיאס,  באשר 
כאשר  עקבותיו  על  שב  איאס  אפילו  דבר  של  בסופו  אך  הקטור.  של  הסתערותו 
לעימות  הבמה  מוכנה  עתה   .)121-119  ,102 ט"ז,   ;544 )יא',  מתערב  עצמו  זאוס 

כוחו. בא  או   – ואכילס  הקטור  בין 
לכינוי  זוכה  אינו  באיליאדה  אכאי  שום  ואכילס,  איאס  אגממנון,  דיומדס,  מלבד 
"ראשון האכאים" או באחד האפיתטים הנרדפים לתואר זה. אחרים אמנם מצטיינים, 
ָהַאְיטֹוִלים"  ּבֹוֵרי  ִגּ דֹול  "ְגּ הוא  פריפס  כך  משניים.  בתחומים  או  בקבוצות  רק  אך 
ושני  וטאוקרוס   )71 )א',  ַמִים"  ָ ׁשּ ּבַ ָהעֹוף  ַפת  ְשׂ ֶאת  ֵמיִטיב  "ָלַדַעת  קלכס   ,)843 )ה', 

  )314-313 )י"ג,  מֹוֶהם"  ְכּ ֵאין  ִנים  ּפָ ֶאל  ִנים  ָפּ ּוִבְקַרב  ָוֵחץ  ת  ֶקׁשֶ "ְבּ האיאסים 
בענפי  מצטיינים  שונים  אכאים  כ"ג,  בספר  המתוארים  במשחקים  דומה,  באורח 
אפאוס   ,)357 כ"ג,  )ספר  המרכבות  בתחום  מצטיין  דיומדס  כך  שונים.  אתלטיקה 
669( ואגממנון מצטיין בהטלת כידון, כפי שמציין אכילס  מצטיין באגרוף )ספר כ"ג, 
עצמו )ספר כ"ג, 891(. וליותר מהכרה מוגבלת זו לא יזכה אגממנון מפיו של אכילס 

באיליאדה  
ארבעת  רק  לפיה  לטענה  הכלל  מן  יוצא  יש  כי  נדמה  שונות  הזדמנויות  בשתי 
אחד,  בקטע  באיליאדה.  האכאים"  "ראשון  הכינוי  על  מתחרים  האכאים  הגיבורים 

פטרוקלוס: של  מותו  בדבר  המרה  הבשורה  את  לאנטילוכוס  מבשר  מנלאוס 

ָהֵאל ֶזה  יַצד  ּכֵ נֹוַכְחּתָ  ָלֶבַטח  ֵעיֶניָך  מֹו  ּבְ
רֹוָיאִנים ַהּטְ ּוְבַיד  מֹוִריד  ָנִאים  ַהּדָ רֹאׁש  ַעל  ְרָענּות  ּפֻ

ָהָאָכִאים,  ין  ּבֵ ׁשֶ ַהּטֹוב  ְטרֹוְקלֹוס,  ּפַ חֹון.  ִנּצָ ַמֲעִניק 
)690-687 )י"ז,  ָנִאים.      ַלּדָ ה  ְוָקׁשָ ָמָרה  ֲאֵבָדה  ְקָרב,  ֵדה  ׂשְ ּבִ ָנַפל 

"ראשון  התואר  על  אכילס  עם  גלוי  באופן  התחרה  לא  פטרוקלוס  זאת,  עם 
לאני־האחר שלו. מותו של פטרוקלוס  היה למעשה לממלא מקומו,  הוא  האכאים", 
פרה־ יוונית  השאלה  הנה  זו  מילה  לאכילס:   therapon היותו  של  יוצא  פועל  הוא 
היה  פירושה  אז  לפנה"ס(,  השני  מהאלף  )כנראה  אנטוליות  מלשונות  היסטורית 
מותו  אכילס,  של  זה  עם  מזוהה  פטרוקלוס  של  תפקידו  במותו,  פולחן".  "תחליף 
של פטרוקלוס באיליאדה מטרים את מותו של אכילס מחוץ לאיליאדה. מראשיתה 
רק  כלל  בדרך  בכינוי הראוי  זכתה  של מעורבותו הרת־הגורל, דמותו של פטרוקלוס 
לבד  לארס",  "שווים  הם  רק  והקטור.  אכילס  האיליאדה,  של  הראשיים  לגיבוריה 

אכילס:  של  אוהלו  את  עוזב  פטרוקלוס  כאשר  יחידה  מפעם 
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ִיְדֶמה,  ְלָאֶרס  ְטרֹוְקלֹוס  ּפַ ִפיָנתֹו.  ִמּסְ לֹו  ָקָרא 
)604-603 )י"א,  ֶבר.      ַהּגֶ ל  ׁשֶ ֲאסֹונֹו  ֵהֵחל  ְוָכְך  ָהאֶֹהל,  ִמן  ָיָצא 

י"ח,  )ספר  בחיים  בעודו  ימות  יְרִמידֹוִנים"  ּמִ ּבַ ׁשֶ "ַהּנֹוָעז  לפיה  בנבואה  נזכר  כשאכילס 
האיליאדה  במסגרת  פטרוקלוס.  של  מותו  על  הבשורה  אימת  תחת  נמצא  הוא   ,)9
"הטוב שבאכאים" הוא גם "הנועז שבמירמידונים" מאחר שהמירמידונים של אכילס 
"ראשון  התארים:  בשני  זוכה  פטרוקלוס  במותו,  לאכאים.  ביחס  תת־קבוצה  הנם 
אלא  המגן  את  רק  לא  עצמו  על  שלקח  כיוון  המירמידונים"  ו"ראשון  האכאים" 
למסגרת  מעבר  אל  נדחה  אכילס  של  מותו  אכילס.  של  ההרואית  זהותו  את  גם 

פטרוקלוס. של  מותו  באמצעות  האיליאדה 
מתרחש  האיליאדה,  אירועי  מיתר  מנותק  ראשון  במבט  הנראה  האחר,  האירוע 
יתלווה לדיומדס היוצא להלחם  י', הדולוניאה. האכאים מתווכחים ביניהם מי  בספר 
וכן  מנלאוס  אנטילוכוס,  מריונס,  גם  כמו  מתנדבים,  האיאסים  שני  בטרויאנים; 
הקבוצה:  מתוך  לבחור  לדיומדס  אגממנון  אומר  זה  בשלב   .)232-228 )י',  אודיסאוס 
נחות  במישהו  לבחור  ולא   ,)236( ַלְחּבֹר"  ֵאֶליָך  ָהרֹוִצים  ה  ֵאּלֶ ין  ּבֵ ַהּטֹוב  הּוא  "ְוִיְהֶיה 
יהיה "מזרע מלכות". המניע של אגממנון מובהר  מסיבות אתיות גם אם אותו נחות 
  )240-1 )י',  ָער"  ַהּשֵׂ ִהיר  ּבְ ֶמֶנָלאֹוס  ָאִחיו  ּבְ ִיְבַחר  ן  ּפֶ ׁש  ָחׁשַ י  ּכִ ר,  ּבֵ ּדִ ְך  "ּכָ בנרטיב: 
נוקב בשמו  דיומדס  ניצל ממוות. ללא היסוס,  כיצד מנלאוס  רואים  אנו  נוספת  פעם 
ייתכן  הסיפור,  כל  היה  זה  אילו  בשלום.  שישוב  בטוח  הוא  עמו  אודיסאוס  של 
של  דבריו  מובאים  זו  בנקודה  אך  באכאים".  "הראשון  לתואר  ראוי  היה  שאודיסאוס 

עצמו:  אודיסאוס 

ְגנּות. ּבִ לֹא  ְוַגם  ַבח  ׁשֶ ּבְ לֹא  ְפִריז,  ּתַ ָנא  ַאל  ִטיֶדאּוס,  ן  "ּבֶ
)250-249 )י',  ָבִרים.      ַהּדְ ָלֶהם  ְידּוִעים   , ְרּתָ ּבַ ּדִ ָהַאְרִגיִבים  ֶאל  ֵהן 

באמצעות  תגזים".  אל  אנא,  אז  הנושא,  את  מכירים  "האכאים  אמר:  כאילו  זה  היה 
הוציאה  מכוון  באופן  האיליאדה  של  האפית  המסורת  עצמו  אודיסאוס  של  דבריו 

מהתחרות.  אודיסאוס  את 
 aristos אכן  הוא  שאודיסאוס  הוא  באודיסאה  הרווח  הרעייון  לאיליאדה,  בניגוד 
האודיסאה  להוכיח,  שאנסה  כפי  זה,  רעיון  של  בפיתוחו  באכאים".  "הטוב   ,Akhaiôn

איליאדית. למסורת  אלא  דולוניאה,  של  למסורת  רק  לא  מרמזת 
הוא  אכילס,  של  רוחו  את  פוגש  כשאודיסאוס  האודיסאה,  של  הי"א  בספר 
אכילס  לו  משיב  אז  אולם   .phertat' Achaiôn: שבאכאים":  ה"טוב  כאל  אליו  פונה 
מלכותית  רפאים  לרוח  ולהיות  למות  מאשר  העבדים  כאחרון  לחיות  מעדיף  שהוא 
הבטוחה  ששיבתו  אודיסאוס,  עם  להתחלף  מוכן  שאכילס  נראה   )491-489 )י"א, 
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דבריו  החברתי.  שבסדר  הנמוכה  ברמה  כואב  מעבר  שלב  של  חותם  תישא  לביתו 
האיליאדה  של  המפוארים  הימים  זכר  את  אירוני  באורח  באוב  מעלים  אכילס  של 

שאמר: שעה 

)413 )ט',  עֹוָלִמים.      ת  ְתִהּלַ ּבִ ה  ֶאְזּכֶ ַאְך  ָאׁשּוב  לֹא  ְלעֹוָלם 

ייעודה של האודיסאה הוא לזכות את אודיסאוס ב"נוסטוס" – שיבה בטוחה. מנקודת 
הקלאוס  את  להמיר  מוכן  היה  אכילס  האודיסאה,  של  הרטרוספקטיבית  התצפית 
כשאודיסאוס  זאת,  לעומת  באודיסאה.  האיליאדה  את  להחליף  מוכן  בנוסטוס,  שלו 

בטרויה.  מת  שלא  כך  על  מצטער  הוא  הסוער,  בים  לטבוע  עומד  שהוא  בטוח 

 )311 ה',  )אודיסאה,  ָהָאָכִאים...      ִאים  נֹוׂשְ ָהיּו  ִתי  ִהּלָ ּתְ ֶאת  ַוֲאַזי 

זוכה בקלאוס  זוכה בנוסטוס באיליאדה, האם מכאן נובע שאודיסאוס לא  אכילס לא 
בתואר  אחר  מישהו  ולכנות  האכאים  בתהילת  לזכות  מישהו  יכול  איך  באודיסאה? 
"ראשון האכאים"? כמו בדולוניאה, נראה שאודיסאוס שוב מוציא עצמו מן התחרות 
"גיבור  איאס  את  מכנה  הוא  לאכילס.  התואר  את  מעניק  שהוא  בכך  הפעם   –
נדיבות  לגלות  לעצמו  להרשות  יכול  אודיסאוס  אולם  לאכילס,  רק  שני  האכאים" 
את  לו  תעניק  האודיסאה  שכן  האיליאדה;  במסורת  הגיבורים  האכאים  שני  כלפי 

האכאים.  גיבור  מעמד 
בנקויה* השנייה באודיסאה )ספר כ"ד, 202-15(, הנרטיב שב למסורת האיליאדה 
אנטילוכוס,  פטרוקלוס,  אכילס,  של  רוחם  את  מוצאים  אנו  כאן  לה.  מעבר  ואף 
תהילתו  את  אחריו  הותיר  אגממנון  שגם  בכך  מודה  עצמו  אכילס  ואגממנון.  איאס 
מוסיף  הוא  נצחי.  בקלאוס  יזכה  שאכילס  אומר  בתורו  ואגממנון  הבאים,  לדורות 
בנקודה  גבורה.  עימו  שאין  למוות  והביא  גורל  הרה  היה  שלו  שהנוסטוס  ואומר 
ושאר  אמפימדון  של  רוחם  לאודיסאה.  מהאיליאדה  עוברת  בעבר  ההתבוננות  זו 
אודיסאוס  של  נקמתו  סיפור  את  ומספר  שב  ואמפימדון  לשאול,  מגיעה  המחזרים 
הקלאוס  את  אודיסאוס,  של  הגבורה  מעשי  את  מגולל  הסיפור   .)190-121 )כ"ד, 
של  דמותו  הרטרוספקטיבי,  הסיפור  בתום  האודיסאה.  של  השני  בחלקה  שלו, 
רק  לא  הלל  שיר  בבחינת  הם  המשתפכים  ודבריו  דברים,  לשאת  שבה  אגממנון 

לפנלופה.  גם  אלא  הדברים,  מופנים  אליו  לאודיסאוס, 

תכונות  בעלת  באישה  זכית  התושיה,  רב  אודיסאוס  לארטס,  בן  אשריך, 
שמה  איך  בבת־איקריוס!  התמה,  בפנלופה  הייתה  תבונה  איזו  אצילות. 

νέκυια. טקס העלאת רוחות המתים על מנת לשאול אותם על העתיד להתרחש )הערת המתרגמת(.   *
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תאבד  לא  מעולותיה  תהילת  בעל־נעוריה.  אודיסאוס  של  זכרו  את  למופת 
הטובה.  לפנלופה  שיר־הלל  הארץ  על  לשוכבים  ייתנו  האלמות  ובני  לעולם. 
בעל  את  והרגה  רעים  מעשים  שחרשה  מבת־טינדריאוס,  היא  שונה  כמה 
ולכל  לעצמה  רע  שם  הוציאה  היא  האדם.  בני  לה  ישירו  חרפה  שיר  נעוריה. 

ישרה."*  דרכן  אם  ואפילו  מינה,  בנות  הנשים 

שפנלופה  למסקנה  ומגיע  זה  קטע  מפרש  עצמי  מוצא  אני  הכתוב,  מן  שניכר  כפי 
את  מפרש  אני  אודיסאוס.  של  לקלאוס  גם  אלא  לנוסטוס  רק  לא  המפתח  הנה 
תהילתו  את  המציין  כתואר  אודיסאוס"  של  זכרו  את  למופת  שמה  "איך  המלים: 
אם  בקליטמנסטרה.  ולא  בפנלופה  זכה  כן  ועל  לו  ראוי  שהיה  כמי  אודיסאוס  של 
קלאוס  של  משולשת  הקצאה  השנייה  בנקויה  רואים  שאנו  הרי  צודקת,  זו  פרשנות 
אשתו.  באמצעות  מרבית  לתהילה  זוכה  אודיסאוס  ואודיסאוס.  אכילס,  לאגממנון, 
כוזב  בנוסטוס  זוכה  בנוסטוס אמיתי, בעוד אגממנון  גם  זוכה  באמצעות פנלופה הוא 

כלל.  בו  זוכה  אינו  ואכילס 
לה  למצוא  וניתן  האודיסאה  של  הכולל  המבנה  את  בחשבון  מביאה  זו  פרשנות 
הראוי  הרואי  נושא  הנה  אודיסאוס  של  נקמתו  בטקסט.  נוספים  במקומות  תימוכין 
בנקויה  כבר  עצמה.  פנלופה  הוא  נקמה  לאותה  העיקרי  והמניע  באודיסאה,  לקלאוס 
לפנלופה:  קרה  מה  בשאול,  פוגש  הוא  אותה  אמו,  את  שואל  אודיסאוס  הראשונה 
נשא  אריסטיאה,  בעל  שהוא  האכאים  מבין  מישהו  שמא  או  נאמנה...  היא  האם 

לאישה?  אותה 
השאלה  את  להציג  לאודיסאוס  לאפשר  לעצמה  להרשות  יכולה  האודיסאה 
ההרואי  שהאקט  מאחר  ההרואי.  בגורלו  בטוח  שהנרטיב  העובדה  בשל  זה  באופן 
המפתח  למעשה  היא  פנלופה  אשתו,  אחרי  המחזרים  הרג  הוא  באודיסאה  העיקרי 
האריסטיאה  לקראת  הקורא  את  מכין  ההומרי  הנרטיב  כך  אודיסאוס.  של  לקלאוס 

אודיסאוס. של 
עוררין,  עליה  שאין  המסקנה  נמנעת,  הבלתי  התוצאה  את  מדגישים  קטעים  שני 
לפיה אודיסאוס הוא "הטוב באכאים". בספר ט"ו טלמכוס אומר לחוזה תיאוקלימנוס 
את  לשאת  מבקש  והוא  המחזרים"  כל  מבין  הטוב  בנקל  "הוא  אאורימכוס  שהמחזר 
ממהר  החוזה  בטפריו.  יונה  האוחז  נץ  מופיע  בנרטיב  זו  בנקודה  לאישה.  פנלופה 
"מלכותית  באיתקה  משפחה  שאין  מראה  שהוא  בכך  טובות,  מבשר  האות  לפרש: 

 )534-525 )ט"ו,  אודיסאוס  של  זו  מאשר  יותר" 
תיקון  מכולם".  "הטוב  בביטוי  הלא־ראוי  השימוש  את  תיקן  המבשר  האות 

)אודיסיאה, כ"ד, 202-192( תרגום אהוביה כהנא. כתר הוצאה לאור )לא מצוינת שנת ההוצאה(.   *
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הבמה  מהמחזרים.  אחד  עוד  העקשן,  אנטינוס  של  בהקשר  נמצא  יותר  אף  דרסטי 
יען  רעי,  לי,  "הב  מאנטינוס:  נדבה  מבקש  קבצן,  בדמות  אודיסאוס,  כאשר  מוכנה 
כדמותו של  דמותך המצוינת  להפך,  מבין האכאים,  הגרוע  כמי שהוא  נראה  אינך  כי 

 )416-415 )י"ז,  מלך" 
האצילות מחייבת, אך אנטינוס מסרב בגסות. בהמשך, הוא יהיה המחזר הראשון 
מבינים  לא  המחזרים  יתר  זו  בנקודה  הזועם.  אודיסאוס  של  מחצו  מותו  את  שימצא 
הם  מקרי.  היה  שהירי  וחושבים  עצמו,  אודיסאוס  אלא  אינו  בקשת  שהיורה  עדיין 
בלוחמים  הטוב  את  הרג  שהוא  ואומרים  אודיסאוס,  בפני  מחאתם  את  מביעים 

  )30-29 )כ"ב,  האיתקים 
לאור המעשה הקודם, נראה שיש כאן שימוש אירוני בכינוי "הטוב ביותר". שכן 

למלך.  הראוי  באופן  התנהג  לא  הוא  אך  מלך  כמו  נראה  אולי  אנטינוס 
של  זכייתו  נוסטוס,  הפסיד  אך  קלאוס  שהרוויח  אכילס,  כמו  שלא  לסיכום, 
שלו  החיפוש  במסע  לפיכך,  בנוסטוס.  וגם  בקלאוס  גם  זכה  הוא  כפולה.  אודיסאוס 

אביו:  של  בדמותו  כפולה  ייחוס  מערכת  מול  ניצב  טלמכוס  ההרואית,  לזהותו 

)360 )ב',  אבי...      של  הנוסטוס  אחר  לבקש  יוצא  אני 
)83 )ג',  אבי...      של  הנודעת  תהילתו  אחר  לבקש  יוצא  אני 

זוכה בתואר  הנו "הטוב באכאים", הוא  באופן מפתיע, בכל המקרים בהם אודיסאוס 
לא בזכות מעשיו בטרויה אלא עבור מעשיו באודיסאה עצמה. מגבלה זו בולטת אף 
יכול  ולא אכילס  יותר לאור המסורת, המודגשת באודיסאה עצמה, לפיה אודיסאוס 
בהופעתו  קרה  הכל  כיצד  מספר  עצמו  דמודוקוס  טרויה;  חורבן  את  לזכותו  לזקוף 
שמענו  כבר  אנחנו   .)520-499 )ח',  הטרויאני.  הסוס  אודות  בדבריו  השלישית, 
"התהילה  דמודוקוס:  של  הראשון  בשיר  מזאת,  יתרה   .1 ספר  של   2 בשורה  זאת 
74(, אודיסאוס אופיין לצד אכילס  )ח',  שבעת ההיא הרקיעה אל מרומי השמים..." 
טרויה.  מחריבה של  להיות  יועד  הללו  הגיבורים  כיוון שאחד משני  באכאים"  כ"טוב 
היות  באכאים",  "הטוב  גלוי  באופן  הוא  אודיסאוס  דמודוקוס,  של  האפי  בחיבורו 
שהמסורת תומכת בטענתו לחורבן טרויה. המשורר דמודוקוס עומד באתגר שהציב 
בפניו אודיסאוס, ומספר את סיפור הסוס הטרויאני במסגרת המוסכמות של החיבור 
"לגזירת  מעבר  שהוא  למעשה  ונחשב  מהמסורת  החורג  דופן  יוצא  אירוע  האפי, 
הגורל". כך לדוגמה, יהיה זה בבחינת הפרת מסורת לתת לאכילס להרוג את אינאס 
לפיכך,  נמנע.  בלתי  הדבר  המיידית  שבסיטואציה  למרות  האיליאדה,  של  כ'  בספר 
יהיה מעשה שמעבר  זו  בנקודה  לו שמותו  ואומר  ומציל את אינאס  פוסידון מתערב 
לגזירת הגורל. אז מפר דמודוקוס את המסורת ונותן לאודיסאוס את האשראי המגיע 
"הטוב  ברור  באופן  הוא  שאכילס  הוא  האיליאדה  של  ניצחונה  טרויה.  חורבן  על  לו 
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של  שהקלאוס  נראה  האיליאדה,  מסורת  בשל  טרויה.  את  שהחריב  מבלי  באכאים" 
רק  היה להשיג  ניתן  כזה  ניצחון  אכילס.  בזכות תהילתו של  נקנה  בטרויה  אודיסאוס 
באמצעות תגובה אמנותית מושהית לנטייתו המוקדמת של הקהל שהאזין דור אחר 

האכאים.  של  לקלאוס  דור 
של  המבנית  האחדות  והאודיסאה:  האיליאדה  אודות  דעתי  מתחזקת  זה  בהקשר 
את  שיצר  מי  של  היצירתית  בגאונות  דווקא  לאו  מקורה  הללו  האפיות  היצירות 
לדור  מדור  שעברו  קודמות  יצירות  שפע  של  תוצאה  היא  אלא  המוגמר,  החיבור 
והתגבשו לכדי חיבור סופי. במילים אחרות, אני סבור שהקלאוס של אכילס והקלאוס 
אינטראקציה  ומשתנות, במהלך  קבועות  דורות של העדפות  אודיסאוס, במהלך  של 
בין מבצע לקהל, הגיעו לשיאם באיליאדה ובאודיסאה כפי שהיצירות הללו מוכרות 
המרחב.  בממד  והן  הזמן  בממד  הן  פן־הלניות,  הנן  אלה  אפיות  יצירות  היום.  לנו 
מקבילה,  התפתחות  של  מקבילים  תוצרים  הנן  והאודיסאה  האיליאדה  אם  כן,  על 
של  הקלאוס  את  להקדים  היה  יכול  אכילס  של  המפורסם  הקלאוס  איך  לתאר  קל 
לא  אודיסאוס  ידי  על  טרויה  הרס  על  לשמוע  יצטרך  הקהל  בטרויה.  אודיסאוס 
לצד  אותו  המזכה  בטרויה,  אודיסאוס  של  זה  מעשה  באודיסאה.  אלא  באיליאדה 
בשולי  אמנם  מצוי  דמדוקוס,  של  הראשון  בשירו  באכאים"  "הטוב  בתואר  אכילס 

העת.  בבוא  מקומו  את  לתפוס  ומצפה  וקיים  חי  נותר  אך   – האיליאדה 

� 
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ביבליוגרפיה נבחרת 

הרשימה  שלמה.  ספרייה  לגדוש  בה  די  האיליאדה  בנושא  שהספרות  לציין  למותר 
מבואות  המבוא,  לפרקי  שבחרתי  הנושאים  את  משרתת  בזאת  המוגשת  הצנועה 
אינטרנט,  באתרי  נגישים  שלהלן  המחקרים  רוב  התרגום.  את  המלווים  ונספחים 

הביבליוגרפיה.  את  הסוגרת  האתרים  רשימת  את  וראו 
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