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 .97וכאשר הגיע דריוש וצבא היבשה עמו אל האיסטרוס וכאשר עברוהו
כולם ,צוה דריוש ליונים להרום אוו הגשר וללכת אחריו ביבשה יחד עם הצבא
אשר באניות .והנה כאשר אמרו היונים להרוס אוו הגשר ולמלא אחרי הפקודה,
דבר אל דריוש קואיס בן ארכסנדרוס' מצביא הקיסילנים ,את הדברים האלה,
אחרי אשר שאל תחלה אם יהיה רצוי לפניו לשמוע דעת איש הרוצה לחוות
דעתו* :המלך ,אתה אומר לצאת למלחמה על ארץ ,אשר לא תראה בה לא
שדה נעבד ולא עיר נושבת .לכן הנח את הגשר הזה על מקומו והשאר לשומרים
עליו את אלה האנשים אשר גשרוניו .אם יעלה הדבר כחפץ לבנו במצאנו את
הסקיתים ,תהיה לנו דרך לשוב בה ,ואם לא נוכל למצוא אותם ,אזי תהיה לנו
הדרך לשוב בה בטוחה /כי הלא אינני ירא פן ינחלו הסקיתים נצחון עלינו
בקרב ,רק כי לא יעלה בידינו למצוא אותם ונסבול כאשר נתעה מן הדרך.
ואם יאמר איש כי אני מדבר את כל הדברים האלה לטובתי ,למען אשאר ,הלא.
אני ,המלך ,מביע רק את הדעה הנראת בעיני ליותר מועילה ואנכי אלך אחריך
ואינני רוצה להשאר" .דריוש שמח מאד לעצה הזאתויאמר אליו" :אורח מלסברס
בשובי אל ביתי בשלום ,תבוא לפני אל נכון,כי אשיבעל עצתך הטובה במעשים

טובים".

8ט כה דבר וקשר ששים קשרים ברצועה ,אחרי-כן קרא לשיחה את
הטירנים שלהיונים ודבר אליהםכדברים האלה. :אנשיםיוניים ,את הדעה הקודמת
אשר חויתי בנוגע לגשר ,אעזוב ,קחו את הרצועה הזאת ועשו ככה :מיד אחרי
ראותכם אותי יוצא נגד הסקיתים ,מהעת ההיא תתירו מדייום ביומו
קשר אחדי
,
ם
י
ואם במשך העת ההיא לא אבוא ועברו לכם הימים לפי הקשר
תפליגו
לארצכם .ועד העת ההיא ,מכיון ששניתי ככה את החלטתי ,שמרו על הגשר
ובכל אומז-לבבכם תעשו לקיומו ולשמירתו' אם תעשו ככה אודה לכם מאד".
אחרי הדברים האלה המשיך דריוש את דרכו.
 .99יותר מאשר ארץ הסקיתים חודרת תרקיה אל תוך הים .סמוכה
למפרץ אשר נתהוה בארץ הזאת נמצאת ארץ הסקיתיםואל תוכה שוטף האיסטרוס
הפונה עם שפכו לעבר דרומי מזרחי .בהתחילו מהאיסטרוס אציין לפי המדידות
הלק מארץ הסקיתים עצמה המשתרעת לעבר הים .מהאיסטרוס מתחילה כבר
ס.)1
ארץ הסקיתים העתיקה ,המשתרעת דרומה עד העיר הנקראת ,דקי~ישי
הארץ אשר אחריה ,הנמשכת לאורך אותו הים ,והיא ארץ הררית ומשתרעת
אל תוך הים ,מיושבת מעם הלאברי עד החרסוניסוס הנקרא הפראי והמשתרע
עד הים לצד מזרח .כי שני חלקים מגבולי ארץ הסקיתים נמשכים לאורך הים,
לדרום ולמזרח ,כמו אלה של ארץ אטיקה.ובאופן דומה לה יושבים גם הטאברים
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בארץ הסקיתים ,כאילו ישב באטיקה עם אחר ולא האתונאים ,בזוית המונית,
י !)'
וכאילוהיתה זאת חודרתיותר אל תוךהים מהגלילהתפריסי עד הא?2ליקף
אני אומר זאת עד כמה שיש להשוות דבר קטן עם דבר גדול .וזאתהיא תכונת
ארץ הטאברים .ואשר לא סבב עוד את החלק הזה של אטיקה ,לו אבאר באופן
אחר :כאילו משל עם אחר ולא היאפיגים בארץ היאפיגים )2ויחתכו להם מהנמל
לך9?4ייז  )3עד' טוס )4וישבו בקצה הזה .באמרי רק את שתי אלה יכול אני
לאמר הרבה השואות אשר אליהן דומה ארץ הטאברים.
 .100מארץ הטאברים והלאה יושבים סקיתים בארץ ,צפונה מהטאברים
ובחלק המשתרע אל הים המזרחי -מהפוספורוס הקלמרי מערבה ומהים המיאלטי
עד הנהר טנאיס המשתפך לתוך הזויתהפנימית שלהאגםהזה .בחלק מהאיסטרוס
וצפונה המשתרע ליבשת פנימה מוגבלת ארץ הסקיתים תחלה מהאגתירסים,
אחרי-כן מהקרקרים ,הלאה מהאנדרופיגים ולסוף מהלנכלינים.
 .101בהיות ארץ הסקיתים מרובעת ושני צלעותיה משתרעים לאורך
הים ,לכן מדת כל צלע ,הן ליבשת פנימה הן לצד הים ,שוה.כי מהאיסטרוס
אל הבוריסתניס דרך עשרה ימים ,מהבוריסתניס עד הים המיאוסי גם כן עשרה
ימים .ומהים אל הארץ פנימה ,אל המלנכלינים היושבים לצפון הסקיתימ דרך
עשרים יום .ואת הדרך העושים ביום אחד שערתי למאתים ריס ,)6ככה עולים
הגבולות המאוזנים של ארץ סקיתיה לארבעת אלפים ריס והזקופים ,המוליכים
אל תוך היבשת פנימה ,גם כן כמספר הזה .לארץ הזאת ,אפוא ,גודל כזה'
 .102והסקיתים שמו אל לבם,כי הם לבדם לא יוכלו להדוף בשדה
המלחמה את חיל דריוש ,לכן שלחו מלאכים אל העמים שכניהם ,ולכן התאספו
יחד מלכיהם והתיעצו ,כי ראו צבא גדול כזה הולך הלוך וקרב' המלבים אשר
התאספו היו מה?אברים' הש2תיך9ים ,הקאבךים' ף8ךדרופגים' הקלקקלייים
הקלונים ,הבוךי;ים והקאברומטים.
 .103מהעמים האלה לטאברים המנהגים האלה :הם מקריבים ושלה
הבתולה  )6את האנשים אשר נשברה ספינתם כים ואת אלה מהיוונים אשר הס
תופשים ,באופן זה :אחרי אשר; הקדישו אותם הם מכים באלה על ראשם .יש
אומרים,כי דוחפים מהךמה התלולה את הגוף למטה ,כי המקדש נבנה על רמה.
 )1שמות של שני גלילים באסיקה.
 )2איטליה הדרומית.
 )3היום ברונדיסיום.
 )4טרנטום.
ק השוה פסחים צ-ג ע-ב וירושל' ריש ברכות ,ומכילתא פ' ויסע ,שמהלך אדם בינוני ביום
עשרה פרסה ,ופרסהבב 30ריס ,יוצא שדרך יום לפי התלמוד הוא שלש מאות ריס.
 )6היוונים זהו אותה לארטמיס'
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ואת הראש הם תוקעים ושמים על נס .אחרים אמנם מסכימים אשר לראש ,אך
אומרים ,כי הגוף אינו נדחף מהרמה ,כי-אם נקבר באדמה :.האלה הזאת ,אשר
אליה מקריבים' לדברי הטאברים עצמם ,היא8יסי~יז
ה בת928מנין .עם אויביהם
הנופלים בידיהם הם עושים ככה :כל אחד חותך את הראש ומביאו לביתו,
אחרי-כן הוא מוקיען אותו על עץ גבוה ומעמיד אותו מעל הבית עד שהוא
מתרומם הרבה /ביחוד מעל המעשנה'הם אומרים,כי אלהשומרים על הביתכולו
ברחפם עליו' הם חיים על השלל והמלחמה.)1
.104חיי האגתירסיםש) הם הדשנים בין בני-אדם והם נושאים על גופם
הרבה זהב; הם .מהליפים את נשותיהם ,למען יהיו אחים איש עם רעהו וכולם
קרובים ולא תהיינה קנאה ושנאה ביניהם .בשאר מנהגיהם הם קרובים לחרקים.
 .105הנאברים )8היים לפי מנהגי הסקיתים .דור אהד לפני מסע דריוש
היו נאלצים לעזוב את כל הארץ מפני הנחשים,כי ארצם מגדלת הרבה נחשים
עוד יותר ירדו עליהם מלמעלה מתוך המדבריות ,עד כי היו נלחצים לעזוב את
ארצם והתישבו יחד עם הבודינים.כנראה אנשים אלה הם מכשפים.כי הסקיתים
והיוונים היושבים בארץ הסקיתים מספרים ,כי פעם בכל שנה נהפך כל אחד
מהנאברים ימים מעטים לזאבןואחרי-כן הוא שב לתארו' אמנם אני אינני מאמין
לדבריהם ,בכל אשר הם מספרים זאת וגם נשבעים על דבריהם.
 ,106לאנדרופגים*) המנהגים הכי-פראיםביןכלבני-אדםלהם אינםמאמינים
במשפט ואין ביניהם כל חוק .הם נודדים ותלבשתם דומה לזאת של הסקיתים,
אך יש להם שפה מיוחדת ,ורק הם לבדםביןעמים אלה אוכלים בשר אדם'
 .107כל המלנכלינים )5לובשיםבגדים שחורים ומהם בא להם גם השם.
הם חיים לפי מנהגי הסקיתים.
 .108הצודיגיםש) הם עם גדול ורב ,לכולם עינים תכולות מאד ושער
צהוב .בארצם יש עיר בנויה מעץ ושם העירשלינוס ,אורך כל צלע ההומה
שלשים ריס והיא גבוהה וכולה עץ וגם בתיהםומקדשיהםעץ .כי יש שם מקדשים
לאלים יוונים בנויים עם מצבות /מזבחות והיכלות מעץ בדרך היוונים ובכל
שלששנים הם חוגגים חג לדיוניסוס ומתהוללים.כי.הגלונים היו בראשונהיוונים
וכאשר גורשו מערי המסחר התישבו בין הבודונים והם מדברים בין בשפת
הסקיתים בין בשפת היוונים.
נ) השוה מה שירמיהו  ,1כ-ג אומר על הסקיתיס- :אכזרי הוא ולא ירחמו ,-לפי אחרים
מהמפרשים השם
בנבואות יחזקאל מכוון אל שבוי הסקיתים שיבואו *מירכתי צפון".
.גוג-
ק הס גרו ניזננבירגן של היום.
 )3השוה על-אורותיהם
ד'51.1
)
5
 )4על-אודותיהם ראה
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 .10%הבודעים אינם מדברים באותה התפה כמו הגלמים ,גם דרכיחייהם
המ אחרים ,יעןכי הבודעים ,בהעמם ילדי הארץ ,הם מדדים ,והם לבדם מבץ
עמי הארץ הזאת אוכלים את פרי האשוחי) .אולם הגלונים עובדים את האדמה,
אוכלים לחם ויש להם גנים ואינם דומים להם לא בדמותם ולא בצבעם .אמנם
בפי היוונים נקראים גם הבודינים גלונים ,אבל ללא צדק' ארצם מכוסה פולה
יערות שונים .ביער הכי צפוף משתרע אגם גדול ורחב ידים ובצה וקנהוסוף
מסביב לו .בו הם צדימןכלבי-המים,ויךי
ם וחיות אחרות בעלות פנים מרובעים

ואת עורותיהם תופרים מסביב לפרוותיהם; גם אשכיהם  )2מועילים להם לרפואת
הרחם.
)
8
 .110על-דבר הסאברוטטים מספרים את זה :כאשר נלחמו היוונים
באסזונות - )4את האמזונות קוראים הסקיתים אויאורפעה ,פרושהשם הזה בשפת
יוון :רוצחי גברים,אריאור אומרים על גבר ,ופסהו~מ -מספרים ,כי היוונים
נחלו אז נצחון בקרבעל-ידהיךמודון)5והפליגו בהוליכם עמהם מאמזונות בשלש
אניות עד כמה שיכלו לקחת בשביה ,אולם בלב הים התנפלו הן עליהם והרגום'
אבל לא ידעו לנסוע באניות ולא להשתמש בהגה ולא במפרש ולא במשוט ,כי
אם אחרי הרגן את הגברים נשאומגלי-היםורוח והגיעו אל ההכי?ךים  )6אשרעל
הים המיאושי.הקרימנים אלה הם בארץ הסקיתים החפשים .פה ירדו האמזונות
מהאניות אל היבשה ועשו את דרכם אל הארץ הנושבת .בהפגשן בעדר הראשון
של סוסים גזלו אותם וישבו עליהם ושסו את ארץ הסקיתים.
 .111והסקיתים לא יכלו להבין את הדבר ,כי לא ידעו לא את השפה
ולא את התלבושת ולא את העם ,והיה לפלא בעיניהם מאין באוז הם חשבו
אותן לגברים בגיל רך ולכן החלו להלחם בהן .אולם מתוך הקרב נפלו חללים
בידי הסקיתים וכך הכירו ,כי נשים הן .ובכן נועצו וגמרו ביניהם לבלי להרוג
אותן בשום פנים,כי אם לשלוה אליהן את הצעירים מביניהם ,בהעריכם את
מספרם כמספר אשר היו הן .הם יחנו קרוב להן ויעשו כל אשר גם הן תעשינה,
ואם תרדופנה אחריהם ,לא ילחמו בהן ,כי אם ינוסו ,וכשתפסקנה מלרדוף
אתריהם ,ישובו ויחנו בקרבתן .כל זאת גמרו הסקיתים ביניהם בחפצםכי יולדו
להם בנים מהן.
 )1אצטרובלים.

 )2כנראה כונתו לענבר הנמצא בבלוט קרוב לאשך הבבר והיו משתמשים בו לתרופות.
.21
 )3על-אודותיהם ראה
 )4עם האמזונות נלחמו מהיוונים הירקלס ,בלרופונטס ,תסיאוס .לפי אגדה עבריתגם אלכסנדר

,י1

מוקדון.

)5

התרמודון משתפך לתוך הים השחור עליד העיר תמיסקירה .ראה,י1

 )6סלעים בתוךהים ,מקומם היוםבלתי ידוע ,השוה11,

,%
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 .112הבחורים הנשלחים עשו ככל אשר צווי כאשר נוכחו האמזונות כי
הם לא באו ומחשבה רעה בלבם ,לא שמו לבן אליהם ושתי המחנות הלכו הלוך
וקרוב מיום אל יום אשה אל רעותה .לבחורים ,כמו לאמזונות ,לא היה מאומה
מלבד נשקם וסוסיהם ואלה כמו אלה חיו על הציד והבוה'

 '113לעת הצהרים היו האמזונות עושות ככה :הן התפזרו אחת אחת
או שתים שתים ,רחוקה אשה מחברתה ,לעשות את צרכיהן* כשהרגישו הסקיתים
בדבר עשו גם הם ככה ,ואיש איש מהם התקרב לאשה אשה מהן בהיותה לבדה,
והאמזונה לא דחתה אותו מעליה ,כי אם נתנה לו לבוא אליה' אמנם לא יכלו
לדבר ביניהם ,כי לא ידעו איש את שפת רעהו ,אולם בידה הלרהו,כי יבוא
מחר למקום הזה ויביא אתו עוד אחד ,ונתנה לו אות כי שנים יהיו וכי גם היא
תביא עוד אחת .והבחורי כאשר שב למקומו ,ספר כל זה לאחרים; למחרת בא
הוא אל המקום ההוא וגם הביא אחר עמו ומצא את האמזונה ועוד אחת מחכות
לו* כאשר נודע זה לבחורים האחרים כבשו גם הם להם את האמזונות האחרות.
 .114אחרי-כן אחדו את מחנותיהם וישבו יחד ולכל אחד היתה לאשה
זו אשר הזדוג עמה תחלה .את שפת הנשים לא יכלו הגברים ללמוד ,אולם את
שפת הגברים תפשו הנשים .וכאשר הבינו איש את רעהו אמרו הגברים אל
האמזונות כדברים אלה :איש לנו הורים ויש לנו גם רכוש ,ועתה אין אנחנו
רוצים לחיות עוד חיים כאלה,כי אם נשוב אל העם ונחיה ,ונשינו תהיינה אתן
ולא אחרות* .לדברים אלה השיבו הן ככה* :לא נוכל לשבת יחד עם נשיכם
כי אין לנו אותם המנהגים אשר להן .אנחנו אוהדות בקשת ורומה ורוכבות על
סוסים ,אולם מלאכות נשים לא למדנו ,ונשיכם אינן עושות מכל אשר הזכרנו,
אך עושות הן רק מלאכות נשים ,נשארות בעגלות ואינן הולכות לצוד ציד או
למקום אתר ,לא נוכל אפוא לחיות עמהן בשלום' אולם אם אתם רוצים כי נהיה
לכם לנשים וכי תהשב 3לישרים מאד ,לכו אל הוריכם וקבלו את חלקכם ברכוש
ואחרי כן תבואו ונשב יחד לעצמנו"*
 '115הבחורים שמעו בקולן ועשו ככה :אחרי קבלם את המגיע להם
מהרכוש שבו אל האמזונות ונשיהם אמרו להם כדברים האלה* :אנחנו יראות
ומפחדות אם עלינו יהיה לשבת בארץ הזאת ,יען כי הרחקנו אתכם מאבותיכם
וגם הרענו לארצכם הרבה ,אולם יען אתם רוצים בנו כי נהיה לכם לנשים,
לכן עשו את הדבר הוה יחד אתנו :הבה נקומה ונצא מהארץ הזאת ונעבור את
הנהר טנאיס ושם נשב*.
 .116גם לזאת שמעו הבחורים .הם עברו את הטנאיס ועשו את דרכם
מזרחה ,דרך שלשת ימים מהטנאיס ושלשה ימים מהים המיאוסי צפונה .וכאשר
באו למקום ,אשר בו הם יושבים היום ,התישבו שם .ומאז חיות נשי הסאברו-
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מטים את חייהם הקדמונים' והן רוכבות על סוסים ויוצאות לצוד ציד יחר עם

.הגברים ובלי הגברים וגם יוצאות למלחמה ותלבשתן כתלבושת הגברים'
 .117הסאברומטים מדברים בשפת הסקיתים ,אך משבשים אותה מאז
ומקדם ,יען כי האמזונות לא למדוה כהוגן .אשר לנשואים קבוע אצלם ככה:
אין עלמה נשאת עד אשר הרגה איש מהאויבים .לכן אחדות מהן מתות גם
זקנות טרם תהיינה לנשואות כי לא יכלו למלא אחרי החוק.
 .118ובכןי) אל מלכי העמים אשר נוסדו יחד ,כאשר הזכרתי ,באו
מלאכיהסקיתים להודיע להם וספרו,כי הפרסי אחרי אשר הכניע את הכל אשר
ביבשת האחרתי) גשר על מיצר הבוספורוס ועבר אל היבשת הזאתי,
גשי
ואחרי עברו והכניעו את התרקים גשר גשר על הנהר איסטרוס ובחפצו להכניע
תחתיו גם את כל העמים האלה" .ולכן אל תעמדו מרחוק ולא תתנו כי נאבד,
רק מאוחדים נצא נגד ההולך הלוך וקרוב .האם לא תעשו את הדבר הזה?
נצרה או נעזוב את הארץ או נשאר ונכרות ברית .כי מהעלינו לעשות ,אם
לא תחפצו לבוא לעזרתנו? ומצבכם לא יקל אחרי-כן.כי הפרסי בא גם נגדכם
לא פחות מאשר נגדנו .והוא אינו מסתפק בזה אשר יכניע רק אותנו ואתכם
יעזוב .וראיה גדולה לדברינו נאמר לכם בזה :כי לו יצא הפרסי להלחם בנו
לבד ,ברצותו להנקם מאתנו בעד העבדות לפנים ,)4היה עליו להתרחק מכל
שאר הארצות וככה ללכת נגדנו ,אז היה מראה לכולם,כי הוא יוצא למלחמה
על הסקיתים ולא על האחרים .אולם כעת ,אחרי אשר עבר אל היבשת הזאת,
כובש הוא את כל העמים אשר הוא פוגש בדרכוי הנה הוא הכניע לא רק את
התרקים האחרים,כי אם גם את הלטיםהיושבים בקרבתנו".
 .119אחרי אשר הסקיתים הודיעו כל זאת התיעצו מלכי העמים אשר
באו והיו חלוקים בדעותיהם.השלינ"הפיךיני והסאברועטיהיו בדעה אחת לעזור
.
לסקיתים ,אולם האגתירסי ,הנאבדי ,האנדרופגי ומלכי המלנכלינים והטאברים
השיבו לסקיתים את התשובה הזאת" :לולא הייתם אתם הראשונים לעשות
לפרסים עול ולהתחיל במלחמה ,היה נחשב בעינינו זאה אשר אתם דורשים
כעת מאתנו לצדק ,היינו שומעים אליכם והיינו עושים מה שחתם עושים .ועתה,
אתם באתם לגבול ארצם בלערינו והטלתם את שלסוגכם על הפרסים כל הזמן
שגתן לכם האל ,ועתה,כי עורר האל ההוא אותם ,הם משלמים לכם כגמולכם.
אנחנו לא הרענו לאנשים האלה ,לא אז ,וגם היום לא ננסה להיות הראשונים

 )1המשר מיתמת הסקיתים שהתחילה,י1

 )2אסיה.
 )3אירופח.
 )4השוה1,
 .11כשגת *38
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להרע להם .אבל אם יצא )1עלינו ויתחיל להרע לארצנו ,גם אנחנו לא נסבול
את זאת' עד אשר נראה זאת ,נשאר אצלנו ,יען כי חושבים אנחנו ,כי הפרסים
לא באו להלחם בנו ,כי אם באלה אשר היו הגורמים להרע להם".
 '120הסקיתים בשמעם את התשובה הזאת ,החליטו לבלי להלחם במלחמה
גלויה ,אחרי אשר הללו לא הצטרפו אליהם להיות לבעלי בריתם ,כי אם לסגת
אחור ולהשתמט ,לסתום הבארות ואת המעינות ,אשר יעברו עליהם ,להשהית
את עשב האדמה ולהפרד לשתי מחנות .למחנה האחת ,אשר המלך סקופסיס
עמד בראשה ,יתחברו הסאברומטים .עליהם לסגת אחור ,אם הפרסי יפנה לעבר
הזה ולברוח ישר אל הנהר טנאיס לאורךהים המיאלטי ,אולם כאשריחזיר הפרסי
את פניו ,יתקרבו להדביק אחריו .זאת היתה מחנה אחת מהממלכה ,אשר נשלחה
בדרך הזאת ,כאשר אמרתי ,השתים האחרונות מהממלכיים ,הגדולה ,אשר בראשה
עמד המלך שילקתירסיס ,והשלישית ,אשר בראשה עמד המלך טכס?יס תתאחדנה
יחד עםהגליני
ם והבורינים ותלכנה גם הן דרך יום אחד לפני הפרסים ותסוננה
)
2
אחורבהשתמטן ותעשינה כאשר החלטי בתחלהימשיכו אותם ישר אל הארצות
של אלה אשר סרבו להיות בעלי בריתם ,כדי שילחמו") גם עם אלה :אם לא
הסכימו לקבל עליהם את המלחמה בפרסים מרצונם ,ילחמו בכל ואת אתם נגד
רצונם .אחרי-כן יפנו אל ארצם ויתקפואם ~ראה להם הדברלנכון לפי החלטתם'
ם פני צבא דריוש:
 .121את הדברים האלה החליטו הסקיתים למען "ד
הם שלחו חלוצים לפניהם ,את רוכביהם הכי-טובים ,ואת העגלות ,אשר בהןהיו
כל ילדיהם ונשותיהם ,ואת כל הבהמה ,מלבד אלה שהיו נחוצות לצידה עצרו
להם ,ואת האחרות שלחולפניהם יחדעםהעגלות וצוו ללכת תמיד צפונה.
 .122אלה נשלחו אפוא בראש וחלוצי הסקיתיםמצאו את הפרסים במרחק
שלשה ימים בערך מהאיסטרוס ואחרי אשר מצאו אותם חנו דרך יום אהדרחוק
מהם והשחיתו את כל צמח האדמה ,והפרסים ,אך ראוכי הופיעו רוכבי הסקיתים
הלכו תמידן בעקבות המשתמטים .ואם כן ,יען כי הפרסים הלכו ישר רק אחרי
אחת מהמחנות ,הדביקו אחריו מזרחה ולעברהטנאיס' ואחרי אשר עברו הסקיטים
את הנהרטנאיס ,עברו גם הפרסים ברדפם אחריהם עד אשר עברו את ארץ

הסאברומטים והגיעו לארץ המזדינים.
 .123כל עוד עברו הפרסים בארץ הסקיתים והסאברומטים לא היה להם
דבר להשחית ,כי הארץ היתה שממה .אולם כאשר הררו לתוך ארץ הבודינים
ומצאו שם את מבצר העץ נעזב מכל וכל מהבודינים ואיש אין בו ,הציתו בו
:

 )1מלר הפיסים.
 )2אתהפיסים.

 )8הפרסים.
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אשי אחרי עשותם זאת ,הדביקו אחריהםוהלכו בעקבותיהם עד אשר הגיעו,אחרי
עברם גם את הארץ הזאת ,למדבר .המדבר הזה אינו מיושב מבן-אדם ומשתרע
מצפון לארץ הבודינים ושטחו דרך שבעהימים' מצפון למדבר יושבים הקילוחים
ומארצם יוצאים ארבעה נהרות גדולים ,השוטפים דרךארץ המיאוטים ומשתפכים
 ,שניס ,סירגיס.)1
אל תוך הים הנקרא המיאוסי .שמותיהם המ:ליקים,אישריס
 .124כאשר הגיע דריוש אל המדבר פסק מלכת הלאה ותקע את מחנהו
על יד הנהר אראריס' אחרי עשותו זאת בנה שמונה מבצרים גדולים במרחק
שוה אחד מהשני ,כששים ריס /אשר חורבותיהם עמדו עוד בימי .בעת אשר
היה עסוק בענינים אלה ,סבבו ועברו הסקיתים הנרדפים את החלק ממעל לו )2
ושבו לארצם .כאשר נעלמו אלה מכלוכלולא נראו להם בשום מקום ,עזב עתה
דריוש את המבצרים האלה הנגמרים למחצהוחזרלאחוריו והלך מערבה ,בחשבו
כי אלה הם הסקיתים כולם והם נסים לפאת מערב.
 .125הוא מהר  ~wbוהסיע את צבאו ובבואו לארץ הסקיתים פגע בשתי
הפלוגות של הסקיתים וכשפגע רדף אחריהן ,אך הן קדמו לו דרך יום אחד.
ויען כי דריוש לא פסק מלרדוף אחריהם ,ברחו הסקיתים ,כפי החלטתם ,אל
אלה אשר מאנו לכרות עמהם ברית ,בראשונה לארץ המלנכלינים .כאשר נבוכו
אלה לרגלי התפרצותם של הסקיתים והפרסים ,הוליכום הסקיתים אחריהם אל
ארץ האנדרופגים ואחרי אשר נבוכו גם הם ,הלכו לארץ הנאברים ,ואחרי אשר
נבוכו גם הם הלכו הסקיתים בנוסם אל ארץ האגתירסים .האגתירסים ,בראותם
כי שכניהם הגובלים עמהם נסו ונבוכו מפני הסקיתים ,שלחו ,טרם פרצו אליהם
הסקיתים ,מלאך לאסור על הסקיתים לגשת אל נבולם' בהודיעם,כי אם ינסו
לפרוץ וילחמו בהם תחלה.אחרי אשר הודיעו זאת נזעקו האגתירסים אלהנבולים
ובדעתםהיהלעצור בעד ההולכים ובאים .אבלהמלנכליניםוהאנדרופגים והנאברים
לא עמדו על נפשם כאשר פרצו אליהם הפרסיםיחד עם הסקיתים ,כי אם שכחו
את האיום וברחו מבוהלים תמיד צפונה לעבר המדבר .אולם הסקיתים לא באו
אל האגתירסים,יעןאסרו עליהם,כי אם הוליכו את הפרסים מתוך ארץ הנאברים
לארצם*

 .126כאשר נמשך הדבר הרבה בלי סוף ,שלח דריוש רכב אל מלך
הסקיתים אי?ומירסוס ויאמר כדברים האלה :אאיש מוזר ,מדוע בורה אתה תמיד
אם בידך לעשות אחד משני אלה :הלא אם חזק אתה בעיניך לעמוד בפניחילי,
עמוד וחדל מלשוטט ונלחמה ,ואם ברור לךכי אתה החלש ,גם אז חדל מלרוץ
והבא מתנות לאדוניך אדמה ומים ובוא עמו בדברים".
 - )1ארבעה הנהרות האלה אינם ידועים היום ,תושבים על האוארוס שהוא הולגה.
 )2כלומר צפונה ממקום אשר שם עמר דריוש.
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 .127על זה השיב מלך הסקיתים אידנתירסוס כדברים האלה" :פשר
מעשי הוא זה ,הפרסי :אני עוד לא ברחתי מעולם מתוך פחד מפני מי שהוא
ואין אני בורח גם היום מפניך ,גם אינני עושה כעת אחרת מאשראני רגיל
לעשות בשלום .מדוע אינני נלחם בך מיד ,גם את זה אגלה לך .לא עיר נלא
שדה נעבד לנו,כי נפחד פן תלכד או ישחת ונמהר להלחם אתכם בקרב .אולם
אם דרושכי בזמן קרוב דוקא יבוא הדבר לידי זה ,הלאיש לנו קברי 'אבותינו.
הבה ,מצאו אותם ונסו להרוס אותם ,אז תודעו ,אם נלחם עמכם בעד הקברים
אם לא .לפני זה ,אם שכלנו לא יתן לנו ,לא נלחם אתך' רב לנו בדברים
כאדונים אני מכיר רק את עם ,אבי משפחתי ,ואת סיסקיה,
הנוגעים לקרבי
ם; לך אשלח במקום המתנות אדמה ומים ,מתנות מתאימות לך,
מלכת הסקיתי
ובעד זה שאמרת כי הנך אדוני /עוד תבכה".
 .128המלאך הלך להודיע את הדברים האלה לדריוש .ומלכי הסקיתים
נתמלאו חמה לשמוע את השם עגדות; הם שלחו את הפלוגה אשר היתה מאוחדת
ס אל היונים אשר שמרו על הגשר
עם הסאברומטים ואשר בראשה עמד?קי"סי
ו
ט
י
ל
ח
ה
על האיסטרוס וצוו לבוא עמהםבדברים; האחרים אשר נשארו
לאלהוסיף
ולהוליך שולל את הפרסים,כי אם להשתער עליהם מדי פעם בפעם אשר הם
אומרים להצטיד .הם התביננו אל אנשי דריוש מתי הם מצטידים ועשו כאשר
המליטו .רוכבי הסקיתים הניסו מדי פעם בפעם את רוכבי הפרסים ואלה בנוסם
התנפלו על הרגלים מדי בואם להםלעירה .אחרי הדפם את הרוכביםהיו הסקיתים
ייראומפני הרגלים'גםבלילות עשו הסקיתיםהתנפלויות כאלה'
חוזריםלאחוריהםכ
 .129הדבר אשר בא לעזרת הפרסים והיה בעוכרי הסקיתים בעת תקפם
את מחגה דריוש ,פלא גדול אספר עתה ,היה קול החמורים ותואר הפרדות.כי
ארץ הסקיתיםאינה מגדלת לא חמורים ולאפרדות ,כאשר הזכרתי גם למעלה ,)1
ואין בכל ארץ הסקיתים לא חמור ולא פרדה לרגלי הקור .והנה החמורים אשר
נערו מתוך שרירות לבם הביאו במבוכה את רוכבי הסקיתים .פעמים רבות,
עודם מתנפלים על הפרסים ,אך שמעו הסוטים את קול החמורים ,באו במבוכה,
חזרו לאחוריהם ,התפלאו והטו אונם ,כי לא שמעו קול כוה ולא ראו דמות
כזאת ,והדבר הזה ,קטן אמנם ,הועיל מה להם  )2במלאמה.
י הפרסים נבוכו ,עשו את הדבר הזה/
 (.130כאשר הרגישו הסקיתים /כ
למען ישארו זמן רב בארץ הסקיתים ובהתמהמהם יצר להם ,כי יחסר להם
כל דברי) .מדי פעם בפעם עזבו חלק מצאנם יחד עם הרועים והלכו להם
 )1ראה 1,
'28 1

 )2לפרסים.

 )3כונת הסקיתים היתה למשוך את הפרסים יותר לפנים הארץ כרי שיגיעו
בארץ השמסה.

אחר כך ברעב
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בחשאי אל מקום אחר .והפרסים התקרבו ולקחו את הצאן ואחרי לקחם אותם
התגאו במעשיהם.
 '131אחרי שנשנה הדבר הזה פעמים רבות ,ראה סוף סוף דריוש את
עצמו במבוכה' וכאשר הרגישו בדבר מלכי הסקיתים שלחו מלאך ,כי יביא
מתנות לדריוש צפור ,עכבר ,צפרדע וחמשה חצים  ,)1הפרסים שאלו את מביא
המתנות לפשר הדברים המובאים .אולם הוא השיב ,כי לא פקדו עליו אחרת
מאשר למסור וימהר ללכת לדרכו ,בצוותו,כי הפרסים עצמם יכירו ,אם נבונים
הם ,למה תרמוזנה המתנות האלה .כאשר שמעו זאת הפרסים התיעצו ביניהם.
 .132דעת דריוש היתה ,כי הסקיתים מוסרים לידיו גם את עצמם גם
אדמה ומים ,בשערו ככה :העכבר חי באדמה ואוכל אותם הפירות כמו האדם,
אולם הצפרדע חיה במים ,הצפור דומה מאד לסוס ,בחצים ,כאילו הם מוסרים
את עוזם .הדעה הזאת הובעה מאת דריוש ,לה התנגדה דעתו שלגיוךיעס'
אחד משבעת האנשים אשר הרגו את המג .לפי פירושו מרמזות המתנות* :אם
לא תהיו ,פרסים ,לצפרים ותעופו בשמים /ואס לא תהיו לעכברים ותטמנו
באדמה ,או אם לא תהיו לצפרדעים ותקפצו אל תוך האגמים ,לא תשובוכי אם
תדקרו מהחצים האלה".
 .133ככה /אפוא /בארו הפרסים את המתנות .הפלוגה האחת שלהסקיתים
אשר העמדה תחלה לשמור על הים המיאוסי ואחרי-כןהיה עליה לבוא בדברים
עם היונים ,כאשר באה אל הגשר ,אמרה כדברים האלה. :אנשים יונים ,באנו
להביא לכם את החרות ,אם אתם רוצים לשמוע בקולנו .שומעים אנחנו,כי
דריוש צוה עליכם לשמור על הגשר רק ששים יום /ואם לא יבוא בעת הזאת
תשובו אל ארצכם .ועתה ,אם תעשו את הדבר הזה ,תהיו נקיים מעון מצדו
ונקיים תהיו גם מצדנה שמרו את מספר הימים המצווה ולכו לכם" .אחרי אשר
הבטיחו היונים לעשות את הדבר מהרו הסקיתים וחורו להם'
 .134אולם הסקיתים שנשארו ,אחרי אשר הגיעו המתנות לידי דריוש,
ערכו מערכה לקראת הפרסים ,הרגלים והרכב ,להלחם בהם .בעת עמדם במערכה
קפצה ארנבת אל בין הסקיתים .כראותם אותה רץ כל אחד אחר הארנבת.
כאשר נתערבבו שורות הסקיתים וכאשר הרימו את קולם שאל דריוש לסבת
ההמולה בין אויביו .ובשמעו כי הפ רודפים אחר הארנבת ,אמר אל האנשים
אשר היה רגיל לאמר להם גם את יתר הדברים* :האנשים האלה בוזים לנו מאד,
---------

 )1בימים קדמונים היו רגילים להביע את מחשבותיהם ברמז ובסמלים .השוה עבודה -זרה
י ע"ב :אמר ליה אנטונינום לרבי בעינא דימלך אסורות ברי תחשי ותתעבדטבריא קלניא וכו' אייתא
גברא ארכביה אחבריה ויהב ליה יונה לעילאי וא"ל לתתאה אימר לעילא דלמטרח מן ידיה יונה וגו'
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תראימ לי עתה דברי גובריאס בדבר מתנות הסקיתים כנכומם' ועתה ,כאשר
גם אני חושב כי המצב כך הוא ,דרושה עצה טובה ,איך תהיה (הנסיגה לאחור
בטוחה לנו".
על זה אמר גובריאס :אהמלך ,אני ידעתי אמנם מעט ורק מפי
השמועה על-דבר דלות האנשים האלה ,אולם משבאתי נודע לי יותר ,בראותי
איך הם מתעללים בנו; כעת נראה בעיני /כי אך ירדהלילה נדליק את המדורות
כמו שרגילים אנחנו לעשות גם במקרים אחרים ,בזה נוליך שולל את נפש
החלשים מבין החילים' אשר אינם יכולים לשאת את החלאות ,ואת כל החמורים
נאסר ונלך לדרכנו ,טרם ישימו הסקיתים את פניהם אל האיסטרוס להרוס את
הגשר וגם טרם החליטו גם היונים דבר איך להשמיד אותנו"' זאת היתה אפוא
עצת גובריאס.
 ,135ואחרי-כן כאשר בא הלילה עשה דריוש כעצתו' את ההלשים מבין
אנשיו ואת אלה אשר הפסדם לא היה חשוב בעיניו כלל ואת החמורים ,כולס
אסורים ,עזב במקום ההוא .את החמורים ואת התלשים אשר בצבאו עזב מטעם
זה ,למען ירימו החמורים את צעקתם ,והאנשים נעזבו לרגלי חולשתם ,בתואנה
זו,כי הוא אומר לתקוף בעצמו עם החלק הבריא את הסקיתים ,בעת אשר הם
יגנו בינתים על המחנה .את הדבר הזה פקד דריוש על הנשארים ואחר אשר
הדליק את המדורות /מהר עד כמה שאפשר אל האיסטרוס' החמורים ,אשר נעזבו
ככה מההמון,הרימו את קולם עוד יותר ,והסקיתים בשמעם את החמורים נוערים
ככה היו בטוחיםכי הפרסים עודם במקומם.
 '136אך האיר היום הכירו הנשארים ,כי דריוש בגד בהם ופרשו את
ידיהם אל הסקיתים ואמרו מה שקרה' כאשר שמעו את הענין התאחדו עד מהרה
שתי פלוגות הסקיתימ עם זאת אשר היתה עם הסאכרומטים והבידינימ והגלונים
והדביקו אחרי הפרסים בדרך ישרה אל האיסטרוס ,ויען כי החלק הגדול של
צבא הפרסים היו רגלים ואת הדרכים לא ידעו ,כי הדרכים לא היו סלולות2
וצבא הסקיתים היו רוכבים וידעו את קצורי הדרכים ,לא מצאו האחד את השני
והקדימו הסקיתים הרבה לבוא אל הגשר לפני בוא הפרסים' כאשר הכירוכי
הפרסים טרם באו אמרו אל היונים אשר היו באניות :שאנשים יונים ,מספר
ימיכם חלף ועבר ולא נכון הדבר אשר תעשו להוסיף ולהשאר ,אם עד עתה
נשארתם,כי יראתם ,עתה הרסו את הגשר ולכר לכם עד מהרה ושמחו בחרותכם
ותנו תודה לאלים ולסקיתים' ולאיש אשר היה קודם אדוניכם נעשה ככהכי
לעולם לא יצא עוד על כל איש למלחמה".
ס מאתונא ,המצביא והטירנוס
 '137על זה התיעצוהיוניםביניהמיטייסי5ל
על אנשי החרסוניסוס היושבים על ההליספונטוס ,חוה את דעתו לשמוע לסקיתים
ולשחרר אתיוניה .את ההפך מזה השב תיקקיעייס ממיליטוס באמרו ,כי כעת
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רודה כל אחד מהם בעירו בעזרת דריוש ,אולם אם ישמד היל דריוש לא יהיה
ביכלתו למשול לא הוא על אנשי מיליטוס ולא איש אחר על מי שהוא ,יען כי
כל עיר ועיר תבכר את שלטון העם על שלטון הסירנוס .אחר אשר הביע
היסטיאיוס את הדעה הזאת מיד נטו כולם אליה ,אף כי קודם לכן הסכימו לזו
של מילטיאדס.

 .138אלה אשר חוו את דעתם והיו נכבדים בעיני המלך היו הטירנים
על ההלימפונטיים דמ~יס מאבידוס ,לפי"לוס מליקסקיס ,פיריפקטוס מפליין'
~יסרידיריםמפריקי2יסיס
~,רי~סגיךסמקיזיקוסואריסטון מבי1נטיון' אלה הם אשר
היו מההליספונטוס; מיוניה היו מטלשיסמסייס ,איקסס מסמוס,לאיוטס טפוליה
והיסטיאיוס ממיליטוס ,אשר דעתו שהביע היתה מתנגדת לזו של מילטיאדס'
מהאיאולים היה שם רק איש חשוב אהד ,אריסטגורס מקימיי
 .139אחרי אשר קבלו אלה את דעתו של היסטיאיוס החליטו להוסיף
עליה עוד דבר בפועל ובדבור' והוא :להרוס את חלק הגשר לעבר הסקיתים,אך
להרוס רקכמטחיי קשת למען יראו כעושים דבר בעת אשר לא יעשו מאומה
והטקיתים לא ינסו בחוזק יד לעבור את האיסטרוס על הגשר ,ואחרי שיהרסו
את חלק הגשר המשתרע לעבר הסקיתים ,יאמרו ,כי יעשו כל דבר אשר לקורת
רוחם של הסקיהים .זה היה אשר הוסיפו לדעתו .אחרי-כן ענה היסטיאיוס בשם
.

כולם ואמר כדבליימ האלה" :אנשים סקיתים ,באתם והבאתם לנו דבר טוב ובעת
הנכונה,
אתם מאיצים בנו' וכאשר אתם הראתם לנו את הדרך הנכונה ,כן גם
אנחנו ,נעשה לכס דבר מועיל .כי כאשר אתם רואים אנו מהרסים את המעברה
ונשתדל בכל כוהותנו,כי רוצים אנו להיות חפשים .ובעת אשר אנחנו מהרסים
אותה ,שעת-הכושר לכם לחפש אותם וכאשר תמצאו אותם להנקם בעדנו ובעדכם
כיאות להם".
 ,140הסקיתימ האמינו ליונים בפעם השניה,כיאמתבפיהםוחזרולאחוריהם
לחפש אחרי הפרסים ,אולם אבדו לגמרי אתהדרך אשר בה הלכו הללו' אשטים
בזה היו הסקיתים עצמם ,אשר השחיתו במקום ההוא את מרעות הסוסים וסתמו
את המעינות .כי לולא עשו זאת היה עולה בידם' כאשר רצו ,למצוא על נקלה
את הפרסים .וערה במה שדמו כי התיעצו היטב מאדל בזהשגי,כי ה.סקיתים
עברו עתה בחלק ההוא של ארצם /אשר בו היה דשא לסוסיהם ומיס /וכדרך
ההיא חפשו אחרי אויביהם ,בחשבם ,כי גם אלה נסוגים אחור בחלקי הארץ
האלה .והפרסים הלכו בעקבות מסעם הראשון ,אשר אותו שמרו בלבם ,וכך
מצאו בקושי את המעברה.ויעןכי הגיעו בלילה ומצאו את הגשר הרוס ,נפלה
עליהם אימה גדולה ,פן עזבו אותם היונים.
 ,141איש מצרי היה אצל רריוש ,אשר קולו היה החזק בין כל האנשים.
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לאיש הזה צוה דריוש לעמודעל שמת האיסטרום ולקרוא אתהיסטיאיוס ממיליטוס.
והנה הוא עשה ככה ,והיססיאיוס שמע לפקודתו הראשונהוהביא את כל האניות
להעביר את הצבא ושב וחבר את הגשר'
,
 '142ככה אפוא נמלטו הפרסים והסקיתים לא מצאו אותם גם בפעם
השניה בעת אשר חפשו אותם ,ולכן הם מביטים על היונים ,בתור אנשים
חפשים ,כעל הרעים ומוגי-הלב אשר בין כל בני-אדם ,אילם כאשר דניס על
היונים כמו על עבדים ,הם ,לדברי הסקיתים ,עבדים מסורים ביותר לאדוניהם
ואינם בורחים מהם .בדברים כאלו בזו הסקיתים ליונים.
 .143דריוש עבר דרך חרקיה ובא לקיקטוס בחרסוניסוס ,משם עבר הוא
עצמו באניות לאסיה ,והשאיר באירופה למצביא את מגמזכם ,איש פרסי ,אשר
אותו כבד פעם דריוש ,באמרו עליו בין הפרסים את הדבר הזה :כאשר
אמר דריוש פעם לאכול רמונים ,ואך פתח את הרמון הראשון ,שאלהו אחיו
אךטבנוס מה הוא רוצה כי יהיה לו כה הרבה כמספר הגרעינים אשר בתוך
הרמון .דריוש השיב ,כי הוא בוחר באנשים כמגבזוס במספר כזה מאשר תהיה
לויון נכנעת .בין הפרסים אפוא כבד אותו במאמר כזה ,אולם עתה השאיר
אותו למצביא על שמונים אלף מצבאו.
 .144מגבזוס זה השאיר את וכרונו לעולם בלבות ההליספונטיים באמרו
את המאמר הזה :כאשר היה בביזנטיון שמעכיהקלכידונים התישבו בארץ הזאת
שבע-עשרה שנה לפני הבפנטיים .)1בשמעו זאת אמר ,הקלכידונים היו עורים
בעת ההיא ,לולא זאת לא היו בוחרים במקום מכוער כזה ,בעת אשר יכלו
להתישב במקום יותר יפה ,)2אלמלא היו עורים' ובכן מגבזוס זה ,אשר נשאר
מצביא בארץ ההליספונטיים ,הכניע את כל אלה אשר לא נטו אחרי המדים.
 ,146כל אלה הם מעשי האיש הזה' בעת ההיא )3קרה מסע-מלחמה
ספרי תחלה את הענין הזה.
גדול אחר ללוב בגלל סבה אשר אספר אותה אחרי
בני בניהם של אלה אשר ירדו מתוך קאלג )41אל היבשה גורשו מתוך
בידיהפלליים' יחלה אשר גזלו מבראברין )6את נשי האתונאים ,ובנמעם בים
באו ללקדימון וישבועל הקאיגטזס )6והדליקו אש' כאשר הרגישו בהם הלקדימונים
שלחו מלאך שישאל מי הם ומאין באו .על שאלות המלאך השיבו ,כי הם

יימניס

 )1אחרי-כן עזבו הקלכדוניס את המקום ויסדו את העיר קלכדון במקום אחר.
 )2במקום שאחרי-מן נוסדה העיר ביזנטיוןב:קושטא ,שהיתה מפורסמת ביפיה הטבעי בישבה
בין שני ימים ועל גבול של אסיה ואירופה .העיר נוסדה בשנת .660;59
 )3בשנת  512בערך.
 )4האניה ,אשר בה נסעו לפי האגדה יאמון וחבריו להביא את כביר הזהב מקולכיס.
 )5עירה באפיקה,

י"פיטה.
א יי-י

י

788

רביעי

267

~הקיים  ,)1יוצאי-ירך הקיר41ים אשר הפליגו בלעגו ,אלה עלו אל היבשה על
ידלימניס והולידו אותם .)2כאשר שמעו הלקדימונים את הספור בדבר מוצא
המיניים שלחו שנית ושאלו ,מה חפצם כי באו אל הארץ והדליקו אש .והם
השיבו,כי הם גורשו בידי הפלסגים ובאו אל ארץ אבותיהם' כי מן הצדק הוא,
שהדבר יעשה ככה .הם מבקשים לשבת יחד עמהם ,לקחת חלק בכבוד ולקבל
חבל אדמה .והיה טוב בעיני הלקדימונים לקבל את המיניים בתנאים אשרחפצו
הם עצמם .ביחוד השפיע עליהם לעשות את הדבר ,יעןכי השיו?רי?ים ),עשו
את דרכם בארגו .הם ספחו עליהם אע המיניים /נתנו להם אדמה וחלקו אותם
בין שבטיהם ,ואלה לקחו להם מיד.נשים ואת הנשים אשר הביאו מלימנוס
מסרו לאחרים.

 ..146כעבור זמן לא רב מיד התגאו המיניים בזדון לבם ,בדרשם חלק
בממלכה ובעשותם מעשי רשע אחרים ,על-כן החליטו הלקדימונים להרגם ,הם
תפשו אותם ושמו אותם במשמר' כי הורגים הלקדימונים את העומדים לההרג
לילה ,יומם אף אחד לא .כאשר כבר עמדו להרוג אותם ,התחננו נשי המיניים
אשר היו אזרחיות ובנות ראשי השפרטיאטים ,כי יתנו אותן להכנס אל תוך

המאסר ולבוא בדברים אשה עם בעלה .הם נתנו אותן לעבור ,יעןכי לא עלה
על לבם כי הדב;*נעשהבערמה.ואלהאחריאשרנכנסו ,עשו ככה -:את שמלותיהן
כולן' אשר היו עליהן ,מסרו לבעליהן,והןלקחו אתהבגדים של בעליהן' המיניים
יצאו לבושים בגדי נשיהם ,כנשים ,וכאשר נמלטו באופן זה ,חזרו וישבו על
הטאיגטוס.
 .147באותו זמן הכין עצמו מיקס בן אבטסי1ןבן ~י?%נוס בן!2:רסנדרוס
בןפוליג:קס ליסד מושבה מיושבי לקדימון ,תירס זה היה לפי מוצאו מבני
קךמוס*) והיה אחי אמם של בני עליקטו?ומוס ,שו?יקקגס ו?ר"1לס;ויעןכי
הנערים האלה היועודבגילרך היתה הממלכה בשפרטה בידי תירס אפיטרופסס'
כאשר גדלו האחים וקבלו את השלטון,היהכמובן קשה לתירס כי אחרים ימשלו
בו ,אחרי טעמו את טעם השלטון ,ואמר כי לא ישאר בלקדימון ,רש יפליג אל
קרוביו .באיהנקראהיום היךה ולפנים נקרא קלי9טי')6היי בניו שלק?9לישייס
בן18ץקיס' איש פניקיה .כי קדמוס בן'48נור ,בבקשו את שלרופה ,עלה אל
 )1כנוי לנוסעי הארגו.
 )2לסי האגדה הרגו נשי לימנוס את בעליהן עלכי בגדו בהן ,וכאשר עברו נוסעי הארגו של-
ידהאי עלו היבשה ולקחו אותן לגטים.
 )3האחים קסטורופולוכס .מוצאם מלקדימון.
 )4המלך הידוע באתונא.

 )5היום האי-סנטורין.
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היבשה באי הנקרא היום תירה' ואחרי אשר עלה ,או כי המקום מצא חן בעיניו

אוכי רצה מטעמים אחרים לעשות זאת ,השאיר באי הזה אחדים מהפניקים
ומבין קרוביו את ממבליארוס' אלה נשארו באי הנקרא קליסטי כשמונה דורות
עד כי בא תירס מלקדימון'
 .148אליהם יצא תירס ,בקחתו המון אנשים מהשבטים לשבת אתם יחד
ולא לגרש אותם מכלוכלכי אם כמו קרוב להם ,וכאשר ברחו המיניים מהמשמר
וישבו על הטאיגטוס והלקדימונים זממו להרגם' המליץ עליהם תירס ,למען לא
יקרה רצח וקבל על עצמו להוליך אותם מתוך הארץ.הלקדימונים הסכימו להצעה
הזאת ותירס הפליג בשלש אניות בעלותשלשים משוסאלבניבניו של ממבליארוס'
אולם לא הוליך אתו את המיניים כולם' כי אס מתי מספר .כי רובם 9נ 1אל

הטריליטסיםוה"אבקוןים  )1גרשן אותם מתוך ארצם ונפלגו לשלש פלוגות,
ויסדו אחרי-כן את הערים האלה בגבולם:למךיין
' טקי?טוסי פסיפסי ,פירנוס,
ל
ע
א
ר
ק
נ
ו
ד
ס
י
מ
שם
תיךה'
נידיון .)2את רובן החריבובלטיסאיליים ,)8האי
 .149אולם בנו אמר לו ,כי הוא לא יפליג אתו ,לכן אמר לו כי

טטיין'

יעזבהו כמו כבשה בין זאבים .)4מהמאמר הזה בא לעלם זה השם אליוליקוס
ואיך שהוא נשאר השם הזהקים'מאויוליקוס נולדט:גאים אשר על שמו נקראים
טי,ידים' בית-אב גדול בשפיטה .לאנשים שבבית-אב זה לא נשארו הילדים
ס ;)5
בחיים ,לכןהקימובמצות דבר-אל מקדש לאלילות הנקמה של לאיום ןאודיפו
ואחרי-כן נשאראותו הדברקיםגם בתירה אצל אלה אשר נולדו מהאנשים האלה.
 .150עד כאן מספרים בשוה הלקדימוניםוהתירייםבענין זה ,מכאןואילך
ס בןחיס~ייס' מבני בניו של
מספרים התיריים לבדם את אשר קרה ,ככה~:ךיני
תירס זה ומלךבאי תירה באלדלפוי והביאמעירו ~1קטומבה .באו אתו גם אחרים
מאזרחיו וביניהם גם בטיס בןפיליקגי?טיס' לפימיצאו מבית
מהמיניים.
,
ם
י
ר
ח
א
ענתה לו
בעת אשר שאל גרינוס מלך התיריים באורקולום בענינים
כבר
הפיתיה כי ייסד עיר בלוב .אולם הוא השיב על זה":טליי'
זקנתי ושבתי
ומתהלך בכבדות; צוה לאחד מהצעירים האלה כי יעשה זאת" .ובדברו את
הדברים האלה הראה על בטוס .אז קרה הדבר הזה ,אבל אחרי אשר הלכולהם

י9טיייס

 )1שני השמות האלה הם של עם אחר בררום הפלופוניסוס .החקק מהעם אשר ישב בגבול
לפני ארקויה נקרא הפרוריאטיםיעןישגו ב)))ש0)60ם)ו "כמבוא הארץ".
 )2ערים בפלוסוניסוס.
 )3במלחמת המסגים השלישית 460 ,בערך.
 )4רומה לבטוי זה מה שאמר אדריאנוס קיסר לר' יהושע :גדולה היא הכבשה שעומדת בין
שבעים זאבים ,אמהר רבה פ' י'.
דבר לאיוס מלך תיגי שנהרג בידי בנו אוידיפוס ,שנתנה גס את
 )5האגדה הידועה
החומר לסופוקלס ליצור את הטרגדיה *המלך אוידיפוס".

עי
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לא שמו לבם לאורקולום,כי לא ידעו איפה על הארץ נמצאת:לוב וגם לא ערבו
את לבם לשלוח אנשים להתישב אל מקום בלתי ידוע.
 .151אחר הדברים האלה לא ירד שבע שנים גשם בתירה' ובשנים אלה
יבשו כל העצים אשר היו באי ,מלבד אחד .וכאשר שאלו התיריים באורקולום,
הוכיחה אותם הפיתיה על-אודות המושבה בלוב* ויען כי לא ידעו תחבולה נגד
ם )1
הרעה שלחו מלאכים לכרתים אשר יחקרו ,אס איש מהכרתים או מהשטייקי
בא פעם ללוב .בעברםבאי באו גםלעיראיטנוס ובה באו בדברים עם צלע ארגמן
אחד
סורושיוס .הוא ספר ,כי נטרפה ספינות על-ידי הרוחות ובא ללוב
י
מ
ש
ו
.
ה
ט
ק
ל
ק
הם פתוהו בעד שכר והביאוהו לתירה ומתירה הפליגו
ובלוב אלהאי
.
ם
י
ב
ר
.
ה
א
ט
ל
פ
,
שם עזבו
תחלה מרגלים לא
קורוביוס אפוא נהל אותם אלהאי הזה
את קורוביוס והשאירו אתו צידה למספר חדשיםומהרו והפליגו להודיע לתיריים
בדבר האי
..
 .152ויעןכי בוששו אלה לבוא זמן רב יותר מאשר התנו ביניהם אזל
לקורוביוס הכל' והנה אניהיעמוס ,אשר בעל האניה היה קוליוס,הפליגהלמצרים
ונטרפה לפלטאה זאת .כאשר שמעוהסמייםמפי קורוביוס את כל הענין ,השאירו
לו צידה לשנה .הם עזבו את האי ושמו פניהם למצרים ובהפליגם נשאו למרחקים
ו לתרשיש )8
ברוח קדים .ויען כי לא נח הרוח ,עברו את עמודי הירקלס והגיע
בהשגחת האל .בעת ההיא טרם פרז המסחר בעיר הזאת ,לכן כאשר סרו הם
הרויחו בסחורתם יותר מאשר כל היוונים אשראנחנו יודעים היטב .זאת אומרת
.)8כי עם האיש הזהאין אחר יכול להתחרות.
אחרי סוסקכטוס בן
,
ם
י
ר
כ
כ
,
ח
ו
ר
ה
מ
ו
ש
ע
ו
ע
י
ב
ג
ת
ש
ו
ח
נ
ששה
המעשר
את
הסמיים הפרישו
באופן
)
4
י ומסביבלוראשיכרוביםכצריחים.והם הקדישוהו למקדש סקרה והעמידו
גילגול
תחתיו שלשה ענקי נחושת ,בני חמש אמות ,הכורעים על ברכיהם .מהמעשה
הזה נולדה בפעם הראשונה האהבה הגדולה שלהקיריניים והתיריים אל הסמיים,
 .153התיריים אשר עזבו את קורוביוס באי ,בבואם לתירה ,הודיעו כי
החזיקון באי על יד לוב .ויחליטו התיריים לשלוח מכל שני אחים אחד אשר
נפל עליו הגורל ואנשים מכל שבעת המחוזים אשר היו להס 1מנהיגם ומלכם

יאודטסמטעייה

יהיה בטוס .וכה שלחו שתי אניות בעלותחמשים משוסים לפלטאה.
 .154כלזה מספריםהתיריים,בשאר דברי הספור מסכימים כברהתיריים
)1

"01ה1)0ע תבלגי-תושב.

 )2עיר מסחרית מפורסמת ,בדרומית-מערבית של ספרד ,ליד הנהר באטיםשגודלכביביר,
נזכרת בג-ר ובספרות התלמודית והמדרשית.
ו
מ
כ
במסחרה
 )3גם איגינה היתה מפורסמת
ממוס.
א עי-אודות ההיריוןמסמוס ראה עש.
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עםהקינייניים
.כי הקיריניים אינם מסכית-םכלל לתיריים אשר לבטוס.כימסמרים הם
.
ס
י
כ
ך
8
%
4
ר
י
ע
ה
נמצאת
ם
י
ככה:באיכרת
ס
י
ס
~
~
הוא לקח על בתו
ובה היה המלך
אשר היתה יתומה מאמה ושמה היה פרונימי ,אשהאחרת .וכאשר באה אל הבית
חשבה ,כי עליה להיות גם למעשה אם-חורגת לפרונימי בקרעה לה ובזממה
נגדה כל דבר ,באחרונה האשימה אותה בזמה ופתתה את בעלה כי הדבר כןהוא.
ואחרי אשר פתתה אותו אשתו זמם לעשות לבתו מעשה לא-ישר :הוה היה אז
בעיר אכסוס תמיסון ,סוחרמתירה .אותולקח אקארכוס אל ביתו כאורח והשביע
אותו כי ימלא כל אשר ידרוש ממנו .אחרי עשר השביע אותו ,הביא את בתו
ומסר אותה לו וצוה לקחתה ולהטביעה בים .אולם תמיסון ,אשר חרה לו על כי
בערמה הביא אותו לשבועת ,התיר את קשר הידידות ועשה ככה :הוא לקח את
הילדה והפליג עמה באניה ובהיותו בלב ים קשר אותה לתבלים והורידה לתוך
הים' למען הקים את השבועה אשר נשבע לאטארכוס /ואחרי-כן העלה אותה
ובא עמה לתירה.
 .155אחרי-כן אסף אל ביתו את פרונימיפילי?4יקטיס ,איש נכבד מבין
התיריים ,והיתה פלגשו' כעבור זמן-מה נולד לה בן אשר גמגם בלשונו והיה
כבד-פה ,ונתן לו השם בטוס .ככה מספרים התיריים והקיריניים ,אולם כאשר
חושב אני נקרא בשם אחר ,אשר נהפך לשםבטוס:בבואו ללוב בגלל האורקולום
אשר נאמר לו בדלפוי והכבוד אשר נעשה לו ,לזאת נקרא בשם זה .כי הלובים
קוראים למלך בטוסן ולכן ,לדעתי ,קראה אותו הפיתיה ,בהנבאה לו ,בשפת
לוב ,בידעה כי יהיה מלך בלובי כי כאשר היה לאיש בא לדלפני לשאול בדבר
קולו ,ועל שאלתו נבאה לו הפיתיה את הדברים האלה:
בטוס ,בשל קולך באתו אולם פויבוס אפולון ,המלך,
שולה אותך ללוב ,רבת-העדרים ,להושיב על אדמתה.
כאלו היתה אומרת בשפת יון :המלך _,בשל קולך באת .אבל הוא השיב
לה את הדברים האלה; *מלכי ,אנכי באתי אליך לשאול בדבר קולי /ואתה
מנבא לי דברים בלתי-אפשריים ,בצוותךעלי להתישב בלוב ,מה כחיומה חילי "1
בדברים אלה לא הניע אותו,כי ינבא לו אחרת .וכאשר נבאה לו הפיתיה אותו
הדבר כמו מקודם עזב אותה בטוס באמצע דבריה והלך לתירה.
 .156אחרי-כן הורע מחדש מצבו ,כמו זה של שאר התיריים'ויען כי לא
ידעו את סבת צרותיהם ,שלחו התיריים לדלפוי לשאול על ענוייהם של היום'
הפיתיה הזתהלהםכיייסדויהד עם בטוס אתקיהיגי בלוב ויוטב להם .על זה
שלחו התיריים את בטוס עם שתי אניות בעלות חמשים משוטים .הם הפליגו
ללוב ,ויען כי לא ידעו אחרת מה לעשות ,חזרו ושבו לתירה .אבל התיריים ירו
בהם בהתקרבם ולא נתנו אותם לעלות אל היבשה ,כי אם צוו להם להזור
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ולהפליג .הם היו אפוא נאלצים לחזור והפליגו והתישבו באי עליד לוב ,אשר
שמו ,כנזכר גם למעלה ,פלטאה; אומרים ,כי שטח האי הוא כמו זה של עיר

הקיריניים היום.

 .157פה ישבו שנתים ימים;ויען כי מצבם לא הוטב אף במקצת ,השאירו
שם אחד מהם והאחרים כולם הפליגו לדלפוי ,בבואםאל האורקולום שאלו ואמרו
כי הם יושבים כבר בלוב ולא הוטב מצבם בכל דבר למרות ישיבתם שם .על
זה חזתה להם הפיתיה את הדברים האלה:
אם אתה בלי להיות שם יודע את לוב רבת-העדרים
יותר ממנין שהייתי )1שם ,מאד אני מתפלא על בינתך.
כשמעם את הדברים האלהי חזרו והפליגו בטוס ואנשיו .כי האל לא פטר
אותם מלהתישב טרם באו ללוב עצמה .הם באו אל האי ולקחו את האיש אשר
השאירו ויסדו ישוב בלוב עצמה מולהאי ,אשר שמו היה (8יךיס והריםמיוערים
ו משני עבריו ומעבר השני עובר נהר.
יפים מאד מקיפיםאית
 .158במקום ההוא ישבו שש שנים; בשביעית בקשו מהם הלובים רשות
כי יעבירו אותם למקום יותר טוב ונענו להם לעזוב את המקום .הלובים ,אשר
הביאו אותם לידי זה .לצאת ממקומם,נהלום משם מערבה ולמען לא יראוהיוונים
בדרכם את המקום היפה מאד חשבו את שעת היום והעבירוםלילה .שם המקום
ההוא אירסה )2הם נהלום אל מעין אשר היה לדבריהם קדוש לאפולון ואמרו:
.יוונים ,במקום הזה יאה לכם לשבת,כי פה השמים מנוקבים'.)8
 .159בימי בטוס המיסד אשר משל ארבעים שנה*) ובנו שך?קילאיס'
אשר משל אחת-עשרה שנה ,ישבו הקיריניים במקום ההוא ומספרם היה כמספר
שנשלח מהםתחלה להתישב .בימיהמלך השלישי ,בטוס' הנקרא המאושר ,העירה
הפיתיה ,בדברה באורקולום ,את כל היוונים להפליג ללוב ולשבת יחד עם
הקיריניים,כי הקיריניים קראו אותם להשתתף בחלוות החרמה .היא הזתה את

הדברים האלה:
אשר ושמר לבוא ללוב רבת-ההמדה
אחרי תקלק האדמה ,פעם ,אומר אני ,נחם ינחם.
כאשר התאסף המון רב לקיריני וחטפו אדמה רבה מהם ,שלחו הלובים
- -

ו) לפי האגדה גזל אפולון את קוריגי בת המלך היפאוס והביא אותה מחסליה ללוב ושם
ילדה לו בן ועל שמה נקראת הארץ.
 )2במזרח קיריגי .היום כל השטח הוה שמם.
 )3כלומר גשם רג יורד פה .הבמוי דומה לזה של -וארובות השמים נפתחו".
ס
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היושבים סביבם ומלכם ,אשר שמו היה אליהמן,יעז כי גולו מהם הקיריניים
את אדמתם ועוללו להם רעה ,למצרים ומסרו עצמםלידיאפךיאס  )1מלך מצרים.
וזה אסף צבא גדול ממצרים ושלח לקיריני' הקיריניימ יצאו למלחמה אל המקום
אירסה ואל המעיןטקסי והתנגחו עם המצרים ונצחו בקרב .המצרים ,אשר לפני
זה לא נסו כחם עם היוונים והיו בוזים להם ,נשמדו במדה אשר רק מעטים
מהם שבו למצרים .בגלל זה האשימו המצרים את אפריאס גם בזה ופשעו בו'
 '160בנו של בטוס זה היה ארקסילאוס ,אשר אחרי הגיעו למלכות רב
ראשונה עם אחיו ,עד אשר עזבוהו והלכו לארץ אחרת בלוב ויסדו בכחותיהם
עצמם את העיר ההיא הנקראה אז וגם היום
יהד עם יסוד העיר הסיתו
את הלובים לפשועבקיריניים .אחר זה יצא ארקסילאוס עם צבאו להלחם בלובים
אלה אשר אספו את אחיו ביניהם ופשעו בו גם הם .אולם הלובים בפחדם
מפניו ברחואלהלוביםהיושבים מזרחה' ארקסילאוסרדף אחריהם בנוסם ובהדביקו
אחריהם בא עד ~בקון אשר בלוב ושם החליטו הלובים לתקוף אותו' בהתנגחם

וידהה.

נחלו נצחון על הקיריניים במדה כזו עד כי שבעת אלפים כבדי-הזיון נפלו
במקום ההוא .אחרי המפלה הזאת חלה ארקסילאוס ובעת שתותו תרופה ההניק
אותו אחיו לאדכוס ,ואתלטלכיס רצחה בערמה אשת ארקסילאוס אשר שמה

ריכיסי.
היה א
י.

 .161אתהממלכה קבל בנו של ארקסילצום בטוס ,אשר היה חגרולא
היה קל ברגליו .הקיריניים שלחו בדבר האסון אשר קרה אותם לדלפוי לדרוש
באיזה אופן יסדרו את חייהם למען יחיו באופן הכי טוב .הפיתיה צותה להביא
סךלן אחדממנטימיה אשר בארסדיה .לבקשת הקיריניים נתנו המנטיניאים איש
אחד' את הנכבד בין האזרחים ושמו דימונכס ,האיש הזה בא לקיריני ואחרי
אשר ההודע עם כל הענינים ,חלק את התושבים לשלשה שבטים ועשה ככה:
מתירקיםוהפריאויקים )2עשה מחלקה אחת ,את השניה מהפלופוניסום והכרתים
ואת השלישית מכל יושבי האיים ,אחרי-כן הקציע למלך בטוס שדות אחוזה
ומשכורת כהונה ואת כל שאר הזכויות ,אשר היו לפנים למלכים ,העביר
לרשות העם.
,
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 .162כלימי בטום נשאר הדבר
אולם במלוך בנו ארקסילאוס
,
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בטוס החגר
קמו מהומות רבות בגלל המשרות .יען כי
אמר ,כי הוא מסרב מלקבל את סדור דימונכס ממנטיניאה ,כי אם
דרש את משרות אבותיו .בגלל זה מרד אבל נוצח וברח לסמום ,ואמו ברחה
לסלמים אשר
בעתההיא משל בסלמיםאבף~תון,זהן אשר הקדיש בדלפוי

יה

ופדייך"
-

בקיריס.

 )1פרעה אפרע  .569-594השוה גםע .161
 )2הס השנניס הלוגיים ,אשר התיריים הכניעו אותם געת חדרם לתוך הארק.
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מחתה הראתה לראית הלא היא נמצאת באוצר הקורנת"ם .אליו בא פוקימי
ובקשה ממנו צבא ,אשר יוליך אותה שוב לקיריני ,אבל נקל היה לאבאלתק
לתת לה כל דבר מאשר צבא .היא קבלה את אשר נתן לה ואמרה כי גם זה
יפה ,אולם יפה ממנו הדבר אשר בקשה ממנו ,לתת לה צבא .דברים כאלה

אמרה בכל דבר אשר נתן לה .באחרונה שלח לה אבאלתון מתנה פלך זהב
וכישור ועליו גם צמר ,וכאשר אמרה פרטימי עוד פעם את הדבר הזה ,אמר
אבאלתון ,מתנות כאלה נשלחות לנשים ,אבל לא צבא.
 .163וארקסילאוס ,אשר היה בעת ההיא בסמום ,אסף המון רב לחלק
ביניהם אדמה' אחרי אשר אסף צבא גדול הלך ארקטילאוס לדלפוי לדרוש
באורקולום בדבר שובו .הפיתיה חזתה לו את הדברים האלה" :לארבעה בטוס
וארבעה ארקסילאוס,שמונהדורותבני-אדם,נותןלכם לרכסיחס  )1למלוך
י
י
נ
י
ר
י
ק
ב
אולם יותר מזה אינו מיעץ אף גם לנסות' ואתה אחרי שובך לארצך היה שקט.
כאשר תמצא את הכבשן מלא כדים ,אל תשרוף את הכרים ,כי אם שלח אותם
לחפשי .ואם תבעיר את הכבשן ,אל תלך במקום שטוף סביבו ,כי אם לא כן
תמות גם אתה וגם הפר היפה ביותר".
 .164את הדברים האלה חזתה הפיתיה לארקסילאום' והוא לקח את אנשיו
מסמוס ושב עמהם לקיריני* ואחרי תפשו את השלטון לא זכר את האורקולום,
כי אם קרא למשפט את המתקוממים אשר הסבו במנוסתו .מהם יצאו אחדים
מכל וכל מתוך הארץ ,ומהם נפלו בידי ארקסילאוס והוא שלח אותם לקיפרוס
לאבדם .אולם אניתם נטרפה אל הקניונים ואלההצילו אותם ושלחו אותםלתירה.
אחדים מהקיריניים ,אשר נמלטו אל צריח גדול של איש פרטי,ש*ליטכוס ,צוה
ארקסילאוס לשרפם ,בצברו סביבו עצימי אחרי עשותו את המעשה הזה ,הבין
כי לזה כון האורקולום ,אשר הפיתיה לא נתנה לו לשרוף את הכדים אשר
ימצא בכבשן 1הוא ותר מרצונו על עירהקיריניים בפחדומפני המות אשר נבא
י שטופה סביב .ויעןכי היתה לו אשה ממשפחתו' בת מלך
לו ובחשבו כיקיניינ
הפרקליט ,שמושלעי ,בא אליו' ונאשר ראוהו אנשים מפרקהופליטים אחדים
מקיריני בלכתו בשוק ,המיתוהו ויחד עמוגם את חותנו אלזיר ,ארקסילאוס אשר
סעה' מדעתו או שלא מדעתו ,באורקולום ,מלא את אשר הטיל עליו גורלו'
 .165ואמו פרטימי ,כל עת היות ארקסילאוס ,אשר הסב בעצמו ברעה
אשר מצאה אותו ,פברקה ,היו כל המשרות של בנה בידיה .והיא דאגה לשאר
המדינה וישבה במועצה .אולם כאשר נודע לה דבר מות בנה בברקה,
צרכי
מהרה לברוח למצרים,יען הגיעו לה טובות בגלל אלה אשר עשה ארקסילאוס
לקמציסיס בן כורש.כי ארקסילאוס חיה זה אשר מסר אתקיריניבידי קמביטיס
 )1כעי לאשרן.
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וקבל על עצמו לשלם מס .בבוא פרטימי למצרים התחננה לפני חליטקוס  )1כי
יגן עליה ובקשה ממנו שינקום את נקמתה ,באמרה אמתלא ,כי מת בנה בגלל
נטיתו אל המדים.
66נ' אריאנדס זה היה האיש אשר מנה אותו קמבימיס לפחה במצרים
וזמן מעט אחרי-כן ,בנסותו לעשות כמעשה דריוש ,הומת .כי הוא שמע וגם
ראה כי דריוש משתוקק להשאיר אחריו מצבת זכרון אשר לא עשה כמותה בל
מלך אחר ,והוא חקה אותו עד כי קבל את ענשו' כי דריוש צרף זהב עדהיותו
טמור עד כמה שאפשר וטבע ממנו מטגעות .)2ואריאנדס ,בעת משלו כמצרים,
עשה כמעשה הוה בכסף ,ועוד היום יש מטבע שלכסף טהור מאד ,פטליאקדיקון.
כאשר נודע לדריוש ,כי עשה דבר כזה ,האשים אותו בדבר אחר ,כי הוא אומר
למרוד ,וצוה להרגו.
 '167אולם אז חמל אריאנדס זה על פרקימי ומסר בידה את כל חיל
מצרים ,את חיל היבשה ואת חיל הים .למצביא על חיל היבשה שם את אמסיס
אישסרטיי) ועל חיל הים את מךרס ,אשר היה לפי מוצאו מפסדגהי .)4אולם
טרם שלח את הצבא שלח אריאנדס מלאך לבתקה לשאול מי האיש אשר רצח
את ארקסזלאוס .כל אנשי ברקה קבלו עליהם את אשמת חרצה ,יען כי רעות
רבות סבלו ממנו .כשמוע זהאריאנדס שלח אפואמיד אתהצבא יחדעם פרטימי.
העלה הזאת היתה הסבה בדבר ,והצבא נשלם ,נאשר אני הושב ,למעןלכיר
את לוב .כי עמי לוב רבים ושונים ורק מעטים מהם היו נכנעים אל המלך,
רובם לא שמו להם לבם כלל אל דריוש.
 '168הלובים יושבים בסדר זה :בבואך ממצרים הראשונים מבין הלובים
הם האדידטסידים ,החיים לרוב לפי מנהגי המצרים ,רק לבושם הוא כמו זה
אשר לשאר הלובימי נשיהם גוששה? טבעת נחושתעל כל שוק ושוק .הן מגדלות
את שער ראשן,וכאשר הן תופשות כנים,אזכל אחת נושכת אותן מקודם לשנים
ומשליכה אותן אחרי-כן* הם לבדם בין הלובים עושים כמעשה זה' והם לבדם
מראים תחלה למלך אתהבתולות העומדותלליאל ,ואשר תמצא חן בעיני המלך
נבעלת תהלה בבתוליה ממנו ,שוכנים אדירמכידים אלה טמצרים עד הנמל אשר
שמופליניס.
 .169עלידםשוכניםהגיליגקיםהיושביםבארץמערבהעדהאיחקריויייחס.
באמצע הארץ הזאת סמוך לחוף נמצא האי פלטאה ,אשר נתישב מהקיריגיים,

----

)) פחה הפרסים בורים.

 )2חדרכמונים הנזכרים בספר מרא ,ובתלמודנקראיפ דרכמוגי זחג.
 )3המרפים חיו אחד משבטי הפרסים .השוה ן .lQS

" )4יד הגירה הבתיקה של פרס.
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וביבשת הנמל )1מנל6ייטואזירים המיושבות מאת הקיריניים' גם הסי?8יוםי)
מתחיל מפה .הסילפיום נמצא מהאי פלטאה עד מוצא הסירסה .הם חיים לפי

מנהגים הדומים לאלה של האחרים'
 .170עלידהויליגמים ,מערבה ,שוכנים האסויטים 1הם יושביםלמעל"*)
מהקיריניים ואינם מגיעים עדהים' כי עלחוףהיםיושביםהקיריניים.בין הלובים
הם האוהבים ביותר להשתמש במרכבות רתומות לארבעה סוסים 1הם מתאטצים
לחקות את רוב מנהגי הקיריניים.
 ,171על-יד האסביטיםמערבהשוכניםהשבסכיסים למעלהמברקהומשתרשים
על יד הים אצל השבהס?רידים*) .בתוך ארץ האבסכיסים יושבים המקלים ,עם
קטן המשתרע אל הים אצל העיר טאבכידה )6בחבל ברקחו מנהגיהם הם כמו
אלה של היושבים בדרום קירינה
 '172על-יד האבסכיסים,מערבה ,שוכנים הנסמאים ,עםגדול1בקיץעוזבים
ה ללקוט אתהתמרים'.התמרים
הם את מקניהם על יד הים ועולים לארץ"?*יע
גדלים שם במספר רב ועצום וכולם עושיםפרות .הם צדים חגבים ומיבשיםאותם
בשמש ואחרי-כן הם כותשים אותם וזורים על חלב ושותים .הם נוהגים לקחת
נשים רבות והם באים אליהן בשותפות ,דומה לאשר עושים גם סטסקקים .אחרי

תחבם מקלם )6באדמה הם באיםאליהןי כאשר אישמהנסמונים לוקח אשהבפעם
הראשונה מנהג הוא' כי הכלה בלילה הראשון נבעלת לכל האורחים זה אחר
זה ,וכל אחד מהם ,אחרי אשר בא אליה ,נותן לה מתנה ,אשר הביא לה מביתו'
בשבועותיהם ובקסמיהם הם עושים באופן זה :הם נשבעים באנשים הנחשבים
אצלםלישרים ולטובים ביותר בהיותם בחייםבנגעם בקברם .הם מנחשיםבלכתם
אל מצבות אבותיהם ואחרי התפללם שם הם שוכבים לישון עליהם :כמראהאשר
ראה] בחלומו' כך עושה כל אחד מהם .אמנה הם כורתים ככה :כל אהד נותן
לשתות לרעפו מתוך ידו וגם הוא שותה מיד רעהו'ן ואם אין להם כל משקה
לוקחים הם עפר מהאדמה ומלקקים אותו.

" )1שוה מ  .119פה עלה ממאוס מלך שפרטת על היבשה ,מרחו פמצריפ'
נ) הצמח הזה הנקרא אצל הרומאים  lasarpitiumהם לפי Lbw, Artm, Piianzen-
 namenחצמח חידוע בתלמוד בשפ חלתית .הצמח הזה היה חשוב בימים קרמונים הן למאכל בחטת
הן לרפואה והיו מביאים ממנו הרצח ~ומא ,השוח שבת ק"מ ע"א :למאי עבדי ליה? ליוקרא דליבא'
רב אחא בר יוסף חש ביוקרא דליבא ,אחא לקמיה דמר עוקבא אפרליה זיל שתי תלתאתיקלי חילחא
בתלהא יומא וסו" קורט של חילתית' ע-ז ב' ע"ג' חולין נ-ח ע"ב .חשוה גם עוקצין פ"נ מ"ח עם

פירוש חר"פ.

פ) כלומרברריפ חקיריניי*

 )4חיום חשר בנגחזי.

 )%נקרא אחר כך ארסינוא" חיופ סוקרה.
לפני הבית ש לפגי המתח,

ט

היו'וו,טוט

6ן2

 .173אל הנסמונים גובלים הפסילים אשר נשמדובאופןזה :הרוח הדרומית
הובישה את בורות המים ,כי כל ארצם מהמירטה ולפנים היא ארץ ציה' הם
התיעצו ביניהם ובדעה אחת יצאו למלחמה ברוח הדרומית .מספר אני רק אשר
מספרים הלובים ,וכאשר היובין החולות נשבה בהם רוח דרומית וכסתה אותם,)1
אחרי אשר אבדו נאחזו הנסמונים בארץ.
 .174למעלה מהם ,לצד דרום ,בארץ המלאה חיות טורפות ,יושבים
הגלמ4ןים הבורחים מפני כל אדם ומפני כלרעות ואין להם כל נשק מלחמה
ואינם יודעים להגן על עצמם.
 '175אלה יושבים למעלה  )2מהנסמונים; על יד הים שוכנים מערבה
הסקים ,הגוזזים להם בללרית ,בהניחם לגדל באמצע ראשם את השער '/אולם
משני צדדיו הם גוזזים אותו עד העור .במלחמה הם( נושאים עורות היענים
להגן על עצמם .דרך ארצם שוטף הנהר קיניפס הבא מהגבעה הנקראת גבעת
החריטות )8ומשתפך אל תוך הים .הגבעה הזאת של החריטות מכוסה יער
עבות ,בעת אשר שאר לוב אשר נזכרה עד הנה היא חשופה .מהים עד המקום
ההוא מאתים ריס.
 .176על-יד המקים האלהשוכנים ה~ינדים ,אשרכל אחת מנשיהם נושאות
עורות חתולים הרבה מסביב לקרסוליהן מטעם זה ,כאשר מספרים :בכל פעם
אשר יבוא אליה איש תשים עור-חתול מסביב לקרסולה ,וזאת אשר לה המספר
הכי-גדול תחשב למצוינה ,כי נאהבת היא ממספר אנשיםהכי-גדול.
 '177רצועת אדמה ,הנמצאת לפני הגינדים האלה והמשתרעת אל תוך
הים ,מיישבת מהללטיפגים ,המוצאים מחיתם רק מפרי הלאטלסלבדבאכלםאותו,
פרי הלוטוס*) גדול כמו זה של הלוט ודומה במתיקות לפרי התומר .הלוטופגים
עושים מהפרי הזה גםיין.
 '178אל הלוסופגים על חוף הים גובליםהטילןים ,גם אלה משתמשים

פלוטוסן אולם פחות מאלה הנזכרים למעלה .הם משתרעים עד נהר גדול ושמו
טריטון המשתפך אל תוך אגם גדול ,הלריטוני .בו אי ושמו
באי הזה'

9יה'

כאשר מספרים ,הטילן האורקולום על הלקדימונים ליסד מושבה.
 '179מספרים גם את האגדה הזאת :אחרי אשר נגמרה מלאכת

- -

 )1על דכה סערת-הול כזאת אשר יסע

סלוגי

את צבא קפביסיס מסופר .26 111

 )2כלומר דחתה.
 )3אלילות העוזרות גם לצמיחת יבול השדה.
 )4שונה מזה שגדל במצרים ראה  - .92 11הוא גדל עוד היום על ה81י שתי חסירשות
ורעפו
ויושני הארץ אוכלים אותו ונקרא אצלם סידרא .גודלהארי כזית ,צבעו ארגטן ,גרעינו
~wp
כטעם החליט וריחו געש.
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לרגליהפליל הביא?סרן אל תוכההקטימתה וגם חצובות נחושת והפליג סביב
לפלופוניסוס ברצותו להגיע לדלפוי' בהיותו בדרך סמוך לקלשה: )1אחזתו רוח
צפונעימתוקויהם:ביאתהו ללוב.עי
ד לאהספיק לראות את היבשת וכבר נכנס למקומות
לא
באגם הטריטוני' ובהיותו נבוך למצוא את המוצא ,מספרים ,נראה
)
2
ן
ו
ט
י
ר
ט
למון
יצוה לוכי יתן לו את החצובה ,בהבטיחו להראות להם את
אשר
ם
ח
ל
ש
ל
ו
הדרך
נתרצה לו יסון הראה להם אפוא טריטון
בלי אסון' אחרי
את
א
צ
ו
מ
ה
ת
ו
מ
ו
ק
מ
ה
ם
י
ק
ו
מ
ע
ן
י
ב
מ
ואת החצובה העמיד במקדשו וחזה
הבלחי
עתידות בשבתו עליה' וחזה לאנשים אשר עם יסון את כל החזון ,שאם איש
מבני בניו של אחדהנוסעים אתובארגו יקח את החצובה ,אז מן ההכרח תוסדנה
מטביב לאגם הטריטוני מאה ערים יווניות .כאשר שמעו זאת תושבי לוב ,ננזל
את החצובה.
 *180על-יד הטכליים האלה שוכנים האבס?ים .הם ,כמו המכליים,
יושבים מסביב לאגם הטריטוני .הגבול ביניהם הוא הטריטון' המכליימ מגדלים
את שער ראשם באחורי הראש והאבסיים 'לצד הפנים .בחג השנתי של אחיני
נפלגות העלמות שלהם לשתי מערכות ונלחמות אשה את רעותה באבניםומקלות
ואומרותכי הן חוגגות כפי אשר ירשו מאבותיהן את חג האלה ילידת הארץ,

יאת אשר אנחנו קוראים אותה אתיני .את אלה העלמות המתות מפצועיהן,
קוראים עלמות מזויפות-.אולם טרם תתם להן לצאת להלחם ,הם עושים כדבר
הזה :את העלמה אשר בחשבה ליפה הם מקשטים מכספי הצבורמדי פעם בפעם
בכיבעקלרינ~י ובנשקיווני שלם ,מרימים אותה בעגלה ומוליכים אותה מסביב
לאגם' במה קשטו לפנים את העלמות טרם התישבו ביניהם יוונים,אינני יכול
לאמר ,אבל חושב אניכי קשטו אותן בנשק מצרי .יען אומר אני,כי ממצרים
בא המגן והכובע אל היוונים ,הם אומרים ,כי אתיני היא בת פוסידון והאגם
הטריטוניש ,וכאשר היה לה להתאונן על אביה מסרה עצמה לזום ,וזה לקח
אותה לבת .דברים כאלה מספרים הם .הם באים אל הנשים בשותפות ולכן אינם
י אם באים אליהן כמו הצאן .אחרי אשר גדל הילד אצל אמו,
שוכבים עמהן,כ
מתאספים אל מקום אחד האנשים בחודש השלישי ,ולמי מהאנשים הילד דומה,

לו יחשב לבן.

 .181בזה ספרתי בדבר הלובים הנודדים האלה היושבים לאורך חוף
הים ,למעלה מהםא ,בארץ פנימה ,משתרעת לוב העשירה בחיות ,לדרום
 )1הים כף מליאה

 )2שר (האל) של חאגם הזה.
 )3כלומר של אלת חאגם הטריטונה
 )4כלמר לדרום מח4

"ייייי*יס

שדג

מהחבל העשיר בחיות משתרע רמת חולו) ,הנמשכת מנוא-מצרים עד עמודי
הירקלס .ברמה זו נמצאים אחרי דרך עשרה ימים בעלך קטעי מלח בגושים
גדולים על גבעות .בראש כל גבעה וגבעה מתפרצים מבין המלח מים קרים
ומתוקים .מסביב להם יושבים אנשים הרחוקים ביותר לעבר המדבר ובדרום
חבל החיות' בבואך מנוא דרך עשרה ימים יושבים לראשונה האמרניים ,ולהם
המקדש של זום מנוא' כי גס בנוא ,כאשר אמרתי גם למעלה ,יש לפסל זום
ראש איל .יש להם גם מי-מעין אחרים ,אשר בבוקר השכם הם פושרים ,בשעה
שהשוק מתמלא הם יותר קרירים ,כאשר הגיעה שעת הצהרים הם נעשים קרים
מאד ,ואז משקים בהם את הגנים ,כשהיום מעריב הקור הולך ומפיג עד כי
כשהשמש שוקעת נעשים המים פושרים .אולם עד חצות לילה החום הולךוגדל,
ואז הם רותחים ומבעבעים ,וכאשר עובר חצות-לילה הם הולכים ומתקררים עד
אור-הבוקר .מכנים מעין זה בשם מעין השמש.
 .182אחרי האמוניים דרך רמת החול ההוא במרחק עשרה ימים נמצאת
גבעת מלח דומה לזו של האמונייס ומים ואנשים יושבים פביבה' שם המקום
ההוא שבוילה .אל המקום הזה הולכים הנסמונים לקטוף את התמרים.
 .183אחרי דרך עשרה ימים אחרים מאבגילה נמצאת גבעת מלח אחרת
ומים ותמרים עושי-פרי רבים ,כמו על הגבעות האחרות ואנשים יושבים עליה
ושמם נרסקקים ,עם גדול ורב ,המביאים אדמה על המלח וזורעים בח' מהם
הדרך הקרובה ביותר אל הלוטופגים ,דרך שלשים יום ,אצלם היים גם הפרים
הרועים אחורנית' הם רועים לאחור מטעם זה :קרנותיהם עקומות לפנים ,לכן
הם רועים בלכתם אחורנית .ללכת קדימה אין ביכלתם ,כי הקרנים תנעצנה
בקרקע .מלבד הדבר הזה אינם נבדלים במאומה מפרים אחרים ,מלבד בזה
אשר עורם עב וקשה .הגרמנטים האלה יוצאים במרכבה רתומה לארבעה סוסים
לצוד את הכושים התוריים  )2כי הכושים החוריים האלה הם קלי הרגלים בין
כל בני-האדם אשר שמענו את שמעם' החוריים האלה אוכלים נחשים ,לטאות
ועוד זוחלים כאלה ,משתמשים הם בשפה שאינה דומה לשפה אחרת ,כי אם
שורקים הם כמו העטלפים.
 .184אחרי דרך עשרה ימים אחרים מהגרמנטים נמצאת גבעת מלח
אחרת ומים ,ואנשים יושבים סביבה ושמם שסלעיים ,והם היחידים בין כל בני-
משותף השם אטרנטים,
גודם שאנחנו יודעים ,אשר אין שמות להם ,לכולם
י
ח
י
ולכל אחד מהם אין כל שם .הם מקללים את השמש כאשר היא בתקפה ומלבד
------ ---

 )1היריוטוס מחלק את אפריקה הידועה בימיו לשלשה אזורים :האזור הראשון על שפת הים
ההידין .האגור השני החלק שקרא היום כרבעיה ,והאזור תשלישי הוא הרי החול של מדבר סהרה.
 )2הח"ג -המלערוה.
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זאת הם מגדפים אוחה בכלמיני גדופים,יען כי בחומה היא מכלה אותם ,את
האנשים ואת ארצם .אחרי דרך עשרה ימים אחרים נמצאת גבעת מלח אחרת
ומיםואנשים יושביםסביבה -בגבעת מלחזאתפוגע הר ושמושילס' הוא צרועגול
לכל עבר ,ואומרים,כי הוא גבוה ככה עד כי אין לראות את פסגותיו' כי
בשום זמן ,לא יעזבו אותו העננים לא בחורף ולא בקיץ .יושבי הארץ אומרים
כי הוא עמוד הרקיע .האנשים האלה נקראים על שם ההר הזה ,כי נקראים הם
אטלנטים .מספרים,כי אינם אוכלים דברחי וגם אינם רואים חלומות'
 .185אם כן עד האטלנטים האלה ישבידי לפרש שמות העמים היושבים
ברמה ההיא ,מהם והלאה לא .משתרעת הרמה ההיא עד עמודי הירקלס וחוצה
של עשרה ימים נמצא בו מכרה מלח ואנשים יושבים שם,
להם .אחרי דרך
כל בתיהם בנויים מרגבי מלח ,כי חלק זה של לוב כבר אינו מוגשם' לולא
זאת לא יתקיימו-הכתלים ,בהיותם ממלח ,כאשר ירד גשם .המלח החפור שם
מראהו צבע לבן ותכלת .למעלה מהחבל ההוא ,דרומה ולפנים לוב ,הארץ היא
מדבר וציה ובלי נפש חיה ,בלי גשםובלי עץ צומח ,ואין בה כל לחלוחית'
 .185הלובים ,אפוא ,ממצרים עד האגם הטריטוני הם נודדים ,האוכלים
ת אינם טועמים ,מאותו הטעם אשר גם
בשר ושותים חלב ,רק בשרהירו
המצרים אינם טועמים  /)1גם אינם מגדלים חזירים .אף הנשים בקיריני חושבות
להן לעון לאכול מבשר הפרות בגלל איסיס אשר במצרים ,רק מתענות בגללה
וחוגגות לה הגים' אבל נשי הברקאים אינן טועמות אפילו את בשר החזיר
מלבד זה של הפרה .)2ככה אפוא הדבר אצלם.
 .187הלובים אשר במערב מהאגם הטריטוני אינם כבר נודדים ואינם
ם הנודדים לעשות;
חיים לפי המנהגים הללו ואינם עושים לילדיהם אשר רגילי
כי הנודדים אשר בין הלובים ,אם כולם אינני יודע לאמר אל-נכון ,אולם רובם
עושים ככה :כשנעשו ילדיהם בני ארבע שנים שורפים בצמר כבשים צואי את
העורקים אשר בראשם ,חחדים מהם גם את אלה אשר בצדעים ,וכל זה למען
לא תזיק להם לכלימי חייהם הלחה הנוזלת מהראש .לרגלי המעשה הזה ,הם
אומרים ,בריאים הם מארז ובאמת הלובים הם הבריאים בין כלבני-האדם אשר
לאמר בדיוק ,אולם בריאים הם מאד.
אנחנו יודעים' אם מסעם זה ,אין בידי
ואם בעת אשר הם שורפים את ילדיהם אוחזם השבץ ,המציאו להם תרופה .הם
מזים עליהם את שתן השעיר ומרפאים אותם' מספר אני רק אשר מספרים
הלובים עצמם'

וישר

 )1חדווה .47 11
 )2גם חמצרים  -תשוח11
חפרת.

47

יגה חסקיתים -חשיה11,

-

63

-אינם

אוכלים גשר תחזיר
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 .188קרבנות הנידדים הס באופן זה :הם חותכים תחלה מאזן הזבה
ומשליכים את החתיכה מעל לבית ,אחרי עשותם זאת הם עורפים אותו.
מקריבים הם לשמש ולירח לבד; להם מקריבים בכלל כל הלובים ,רק אלה
היושבים מסביבלאגםהטריטונימקריביםביותרלאחיני,אחריהלטריטיןולפיסידרן.
 .189את התלבושת ואת השריונים מעורות עזים אשר על פסלי אחיני
הלא עשו היוונים כדוגמת נשי הלובים' כי בכל יתר הדברים היא לבושה באותו
האופן כמו נשי הלובים ,אףכי לא בזה אשר תלבושת נשי הלזבים היא מעור
ואשר הגדילים היורדים מעורות העזים שלהן אינן נחשים כי אם רצועות עור'
וגם השם מוכיח כי מלוב הביאו את הלבוש של פסלי אחיני .כי נשי הלובים
שמים על לבושן עורות עזים בלי השער עם גדילים 'מאדמים; ומעורות העזים
האלה לקחו היוונים את השם לשריוני העור שלהם .)1נוטה אני גם לחשוב,
כי קול התרועה בשעת העבודה במקדשים מקורו פה; כי מרבות נשי הלובים
להשתמש בו ועושות הן את הדבר יפה' גם לרתום יחד ארבעה סוטים למדו

היוונים מהלובים.

 .190הנודדים מקברים את מתיהם כמו היוונים מלבד הנסמונים ,אלח
מקברים אותם יושבים ונזהרים להושיב את האיש בשעת יציאת נשמתו ,ולא
ימות בשכבו על גבו .ביתיהם מחוברים מסוף קלוע באגמון ונשאים ממקום
למקום .אלה הם המנהגים של העמים האלה'
 .191מערבה מנהר טריטון גובלים באבסונים כבר הלובים עובדי-האדמה
והיושבים בבתים בנויים ולהם השם מלשלים .הם מגדלים שער ראשם בצדימין
ובצד שמאל הם גוזזים אותו ,את גופם הם מושהים בששר .אומרים הם ,כי הם
מבני בניהם של הטרויים' הארץ הזאת ושאר לוב המשתרית שירבה עשירה
בחיות ומכוסה דשא הרבה יותר מאשר ארץ הנודדים .כי חלק לוב המשתרע
לצד מזרח המיושב מהנודדים היא ארץ שפלה ומלאה חול עד הנהר טריטון,
אולם מפה לצד מערב ,ארץ עובדי-האדמה ,היא הררית מאד ,מכוסה דשא
ועשירה בחיות' כי בארצם נמצאים הנחשים הגדולים עד למאד ,האריות ,ומלבד
אלה הפילים והדובים והעכנים והחמורים בעלי קרנים ואלה עם ראש כלב ואלה
בלי ראש ,אשר עיניהם בחזם .וכאשר מספריםהלובים ,האנשים הפראים והנשים
הפראיות ועוד מספר רב של חיות לא-בדויות.)2
,
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ואלה הן:
 .192אצל הנודדים כל ההיות האלה אי כי אם
- -

 a'L'yk~ ,1הוא שם המגן אשר היה על זום ועל בתו אתיני .ויען
וגם עור העז ,מפרשהירודוטוס את שם חמגן~וץ'ו" מעור הע; אשר היה על טגנה של אתיני.
 )2בנגוד לחפורים בילי קרנים ,עם ראש כלב ובלי ראש שהירודוטוט חושב את כל
לקדותה,
הציור על

המלה ~))ם פרושה עז,
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טי4ך4ים ,זורקדים ,פועלים  ,)1חמורים ,לא אלה אשר להם קרנים ,כי אם
אחרים אשר אינם שותים ,כי אינם שותים סבל וכל ,אוריים ,אשר מקרניהם
עושים ידות הקתרוסים ,גודל החיה הזאת הואכמו זה של פר ,שועלים,צבועים,
לקפדים ק ,אילי-בר ,ויהעיןם  ,)8תנים ,ברדלסים ,בוריים ,)4תניני-יבשה,
אשר ארכם כמעט שלש אמות ,הדומים מאד ללטאות ,יענים ונחשים קטניטן
אשר קרן אחת  )5לכל אחד .אלה החיות אפוא נמצאות שם ,כמו כן אלה
הנמצאות במקומות אחרים ,מלבד הצבי וחזיר-היער' הצבי וחזיר-היער אינם
מצויים כלל בלוב .מעכברים חיים שם שלשה מינים; מין אחד נקרא הולך על
שתים,מין אחד !4ףים  -המלה הזאת היא משפת לוב ,ופרושה בשפתיון
גבעה-ומין אחד  fnlas~sיש גם חולדות החיות בין הסלפיום ,הדומות מאד
לאלה אשר בתרשיש' כה הרבה חיות חיות בארז הלובים הנודדים ,כאשר עלה
בידינו להודע בחקרנו עד כמה שהיה באפשרותי אחריהן.
 .193עליד הלבקעם הלוביים שוכנים הזאבאחים; אצלם הנשים מנהגות
את הרכב למלחמה.
 .194על ידם שוכנים ה4יזן9ים ,אצלם עושות הדבורים הרבה דבשן
אבל עוד יותר ,כאשר מספרים ,נעשה בידי פועלים בני-אדם ,כולם מושחים
את גופם כששר ואוכלים בשר הקופים הנמצאים למכביר על ההרים*
,
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 .195קרוב להם ,לדביי הקרתגים ,נמצא אי ,ושמו%יךא
ארכו
אמנם מאתים ריס ,אולם רחבו צר ומהיבשה יכולים לעבור אליו ברגל ,עשיר
הוא בעציזית וגפנים .בו נמצא אגם אשר ממנו בנות יושבי האי מוציאותמתוך
הרקק עפרות-זהב בעזרת נוצות משוחות בזפת .אם אמת הדבר ,אינני יודע,
כותבאני רק מה שמספרים ,אבל יכול להיות ,כי כל הענין נכון הוא ,הלא
בעיני ראיתי בסקינתוס*) ,כי זפת הועלה טתוך אגם ומים* ויש שם אגמים
אחדים אשד הגדול ביניהם שבעים רגל לכל צד ועמקו שני קנים' לתוכו
מורידים מוט ,אשר אל קצהו מחובר ענף הדס ,ואחרי-כן הם מעלים בעזרת
הענף ופת; ריחו אמנם כמו וה של חמר ,אבל בכלל יותר טוב מופת
*יקריהט .הם שולכים את הזפת אל תוך בור החפור קרוב לאגם ,ואחרי אשר

"י

החיות האלה אינה בטוחה' אופרים כי פיגרגים הם מין דישון ,זורקדים הם
 )1זה"1
מין עופה מגלים נחצבים לפין תאו כמו גם האוריים.
 )2גגרמנית .Stachelschwein
 )3אומרים מין זאב.
 )4לא ידוע.
 )5נחשים בעלי קרן אחה מזכיר הירורוטוס גם במצרים .ראה 4 11ד,
 )6היום האי זנקה ביון.

 r~aa )7מקדוגיה'
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אספו הרבה ,שוסכים הם את הזפת מתוך הבור לתוך כדים ,מה שנופל לתוך
האגם עובר מתחת לאדמה ונגלה בים הרחוק כארבעה ריסים מאגם .אם ככה
הדבר ,מסתבר להיות קרוב לאמת גם מה שמספרים בדבר האי הנמצא
קרוב לחוף לוב'
ה
ז
 .196גם את מספרים הקרתגים :יש ארץ בלוב ויש אנשים היושבים
מעבר לעמודי הירקלס; כשבאים אליהם  )1ופרקו את סחורתם וסדרו אותה
על שפת הים שבים  )2לאניותיהם ומעלים עשן .יושבי הארץ ,בראותם את העשן,
באים אל הים ,ואחרי אשר הניחו במקום הסחורה זהב חוזרים הם לאחוריהם
מעל הסחורה .הקרתגים יוצאים מהאניות ואם שויו של הזהב נראה להם כשויה
של הסחורה לוקחים הם והולכים להם ,ואם לא ,יורדים הם שנית לאניותיהם
ומחכים ,אז נגשים האחרים ומניחים עוד זהב עד אשר השביעו את רצונם.
אין אחד עושה עול לשני ,כי לא אלה נוגעים בזהב טרם נעשה שויו כשויו
של הסחורה ,ולא אלה נוגעים בסחורה טרם לקחו הללו את הזהב'
 .197אלה הם העמים בלוב אשר אנחנו יודעים לקרוא אותם בשמם,
והרוב מהם לא שמו את לבם מכל וכל למלך המדים ,לא עתה ולא אז .עור
זאת אני יבול לאמר אשר לארץ הזאת .כי ארבעה עמים יושבים בה ,ולאיותר
מאלה' עד כמה אשר אנחנו יודעים ,שנים מהם ילידי הארץ ,שנים לא; הלובים
והכושים הם ילידי הארץ ,הראשונים יושבים בחלק הצפוני של לוב ,ואלה
בחלק הדרומי ,הפניקים  )2והיוונים הם זרים.
 .198לי נראה כי גם אשר לטיב האדמה אינה ראויה לוב כי נשוה
אותה לאסיה ואירופה רק קיניפס לבדה ;)8כי לארץ אותו השם כמו לנהר.
כי הארץ ההיא מוציאה את פרי דימיטיר )4כמו הטובה בארצות ואינה דומה
במאומה לשאר לוב .כי אדמתה שחורה ומעינות משקים אותה ולכן אינה דואגת
מכל וכל לבצורת וגם גשם יותר מדי אינו מזיק לה כשהוא מרוה אותה; כי
גשם יורד בחלק זה של לוב' יבול השדה הוא באותה המדה כמו זה של ארץ
בבל .טובה גם הארץ אשר השבךסיךידים  )5יושבים בה .כי היא מוציאה,
כשהיא נשארת נאמנת לעצמה ,)9כמאה שערים ,ואולם האדמה אשר בקיניפס
כשלש מאות שערים'
 )1הקרתגיס.

 )2כלומר :הקרתגים והיוונים בקירתי.
 )3על-אודות הנהר הזה והאדמה המשקה ממנו ראה .175 11,

יבול האדמה.

 )5עכלל-ואמורד:ותיהם ראה,י,
)4

 )4כלומר בשנה כתקונח'
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 .199יש גם לארץ קיריני ,אשר היא הכי-גבוהה בחלק הזה של לוב
ואשר הנודדים גאחוו בה ,שלש תקופות השנה שהן ראויות שנתפלא עליהן.
כי בראשונה מתבשלים הפירות אשר על שפת הים לקצירה ולאסיפה' אחרי
אשר אספו אותם ,מתבשלים הפירות לאסיפה בחבל האמצעי של הארצות מעל
לים ,הנקרא הגבעות' אחרי אשר נאספו הפירות בחבל האמצעי הזה ,גומלים
הפירות בחלק העליון של הארץ ומתבשלים /ולכן כאשר כבר שתו ואכלו את
הפירות הראשונים הולכים ונאספים האחרונים .וככה נמשכת תקופת האסיף
בקיריני שמונה חדשים .די בכל אשר ספרתי מהענין הזה עד הנה.
 .200כאשר  )1באו לברקה הפרסים אשרנשלחו ממצרים מאתאךיאנוס
לנקום את נקמתקךטיקי ,צרו על העיר ודרשו כי האשמים ברצח עך~סילאיס
ימסרו לידיהם' ויעןכי לכל ההמון היה חלק באשמה הזאת ,נדחתה הדרישה.
אז צרו על העיר ברקה תשעה חדשים וחתרו מחתורות מתחת לאדמה ,אשר
הובילו לתוך העיר ,והציקו לה בעשותם השתעריות גדולות* את המחתורות
האלה מצא חרש-ברזל אחד בעזרת מגן ברזל על-ידי המצאה מחוכמהזו :הוא
נשא מגן ממקום למקום לפגים החומה והעמידהו על אדמת העיר ,בכל מקום
אחר אשר העמיד את המגן היה שקט ,אולם במקום אשר חתרו  )2תחתיו,
השמיע נחושתו של המגן קול .הברקאים חתרו כנגדם במקום זה והמיתו את
הפרסים החותרים באדמה .הדבר הזה נגלה בדרך ההיא ואת ההשתעריות הדפו

הברקאים אחור.
 .201ויען כי זמן רב עבר ורבים נפלו משניהם ,ולא פחות מהפרסים,
העריס חטטים ,שר-צבא הרגלים ,את הערמה הזאת ,הלא ראהכי מן הנמנע
להתנבא על הברקאים בחיזק יד ,השתמש בערמה ,ועשה את המעשה הזה :הוא
צוה לחפור בלילה בור רחב ולכסותו בקרשיםדקים ולשפוך עליהם עפר והשוה
את הכל ליתר הקרקע .ואך האיר היום קרא את הברקאים למען בוא עמהם
בדברים .בחפץ לבם באו לקול קריאתו ,כי הם נאותו לבוא להסכם' ובכן כרתו
שניהם אמנה ,בבואם באלה ובשבועה על הבור הטמון ,כי כל זמן שהאדמה
הזאת תעמוד כדה ,תתקים הברית כמו הארץ ; הברקאים הסכימו לשלם מסהגון
למלך והפרסים הבטיחו לבלי להרע עוד לכרקאים* אחרי אשר כרתו את הברית
האמינו להם הברקאים ויצאו מתוך העיר ומהאויבים נתנו לכל אשר רצה לבוא
אל תוך העיר ,בפתחם את כל השערים' ועתה הרסו הפרסים את הגשר הטמון
ופרצו לתוך העיר' אתהגשר העשויהרסו מטעם זה,כי ישארו נאמנים לשבועתם,
כי כרתו ברית עם הברקאים ,כי השבועה תתקיים לזמן אשר תשאר האדמה
 )1המשר הספור מפרק .167
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כמו שהיתה אז .ואחרי אשר נהרס הגשר לא נשארה עוד השבועה קשורה לאדמה'

 .202את ראשי הנאשמים בין הברקאים צותה פרטימי ,אחרי אשר
מסרו אותם הפרסיםבידיה ,להוקיע מטביב לחומהולחתוך את דדי נשיהםולתחבן
גם הן בחומה ,את שאר הברקאים מסרה שבויים בידי הפרסים ,מלבד אלה
מהם אשר היו פשיעלים ולא לקחו חלק ברצח להם מסרה פרטימי את העיר.
 '203והפרסים אפוא עשו .את שאר הברקאים לעבדים וחזרו למקומם,
וכאשרהגיעו בדרכם לעיר הקיריניים' נתנו להם הקיריניים ,בפחדם מפני איזה
דבר-חל ,לעבור דרך עירם .בעת אשר הצבא עבר דרך העיר ,צוה  ,ol~aמצביא
הצי ,לכבוש את הפיר' אולם אמסיס ,שר צבא הרגלים ,לא נתן לעשות זאת,
יען כי ברקה היא העיר היוונית היתירה אשר כנגדה נשלת .וככה עברו בתובה
וכאשר באו אל הגבעה שלץמליסיאוס ונחו שם ,נחמו על שלא החניקובקיריני
ונסו לבוא אל תוכה שנית' אולם הקיריניים לא נתנו אותם לבוא' והנה נפל
פחד על הפרסים ,אף כי איש לא נלחם בהמי) ,וברחו ,ואחרי ברחם כששים
ריס ,עמדה ובאשר תקעו את מחנם במקום הזה ,בא מלאך מאת אריאנדס וקרא
אותם לשוב .אולם הפרסים בקשו מאת הקיריניים כי יתנו להם צידה ,וקבלו
אותה ,ואחרי שקבלו אותה/הלכו למצרים* מן המקום הזה הלכו אחריהם הלובים
בגלל .בגדיהם ומשאם והרגו את הנחשלים ואת המפגרים בהם עד אשר

י

הגיעו למצרים.
.204

הצבאהזה שלהפרסיםבאלמקוםהיותר רחוקבלוב עדהיבסספרידיס.

את הברקאים אשר כבשום לעבדים הביאו ממצרים אל המלך' המלך דריוש נתן
ה לשבת בו ,והם קראו את הכפר הזה בשם ברקה והוא
להם כפר בארץב"9ךן
היה מיושב עוד בימי בארץ בקטריה.
 .205אולם גםחיי פרטימי לא נגמרו בטוב*כי אך שבה מלוב למצרים,
אחרי אשר נקמה את נקמתה מהברקאים ,מתה באופן רע :היא התליע בחייה
תולעים .ככה עשויה נקמה נפרזה לעשות את בני-האדם שנואים בעיני האלים.
נקמה גדולה כזו אפוא נקמה פרטימי בת בטוס מהברקאיספ).

 )1פחד פתאומי כזה ,מכלי לדעת סבתו ,יחסוהיוונים לאל פן ,שהוא חגורםאוחי .פתר פתאום
כזה נוכר גם מלכים ב' ז' ו' :וד' השמיע את מחנה ארם וכו ,וינוסו על נפשם.
 )2הירודוטוס רואה במותה הנורא של פרטימי את העונש  -ןו"6ק6ץ  -של האלים בעד
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