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 1 הפנתיניים שלפני בלילה היפרכום: ש,.אה ההלום ויראה וזה65.

 את לו ואמר אליו שניגש תואר ויפה גדול איש בחלום היפרכוסראה
 : האלההמלים

 י מנשוא הכבד את נשאה ברוח האר"?א'
 8 מענשו וינוקה חוטא אישאין

 הסיר כך אחר החלומות, פותרי לפני החלום את לב גלוי הציע היום העיראך
 נרצח. ובה התהלוכה את סדר מלבו, החלום דבראת

 מספרים, עצמם שהם כפי היפרכוס, רוצחי היו שמהם הגמיכיים,57.
 מאלה פניקים היו חקירותי/ מתוך מעלה שאני וכפי מארטריה בראשונהיצאו
 כשגדה בחבל הזאת בארץ וישבו 8 בויאוטיה הנקראת לארץ קדמוס עםשבאו
 החלוינים, מאת הסדומיים תהלה משם גורשו כאשר כן אחרי בגורל.שקבלו
 הבויאוטים. מאת השניה בפעם שגורשו אחרי לאתונא, פניהם את הגפירייםשמו

 רק מהם ומנעו אזרחים אצלם שיהיו ידועים בתנאים אותם קבלוהאתונאים
 השובים. לא אך רביםדברים

 ה~ירוים' היו מהם אשר מדמוס4, עם שבאו האלה הפניקים58.
 את וביחוד ושונים רבימ מדע דברי ליוונים הביאו הזאת בארץבהתישבם
 השתמשו בראשונה 5; חושב שאני כפי לכן, קודם ליוונים היו שלאהאותיות,

  צורת את גם הבטוי עם יחד שנו הזמן במשך כך אחר הפניקים, כל כמובהן
 יונים, גם היוונים עם יחד המקומות ברוב ישבו ההיא בעת כיהאותיותיי
 אחרי גפן והשתמשו מהם בלמדם הפניקים אצל האווזיות את להםשרכשו
 הפניקים מאת שהובאו נכון, שגם מה אמרו, בהן בהשתמשם ז מעט רק בהןששנו
 עורות, קדמוניות משנים היוונים קוראים הספרים ואת פניקיות. אותן וקראוליון

 רבים כותבים בימי עוד וכבשים. עזים בעורות השתטשו גסא להם בחסורכי
 7. כאלה עורות עלמהברברים

. - - - - -.. 
-- 

 התהלוכה, היתה הרביעי ביום ימים. ארבעה יולי בסוף הוחג באתונא ביותר המשיארהחג1
 הוחג הזה בחג אחיני. פסל בשביל מרוקמת שמלה הנכבדות הנשים נשאו ובה פאר, גרובשסוררה
 אחת למרינה אטיקה של המחוזים עמר שניםאחוד

 הרצח. אחרי מיד שנהרגו הרוצחים לעגיהכונה2
 הנקראי הארץ אל מפניקיה עמו באו אשר יאנשיו, מצור קדמום -על-ירי 49: 11ראה3

 בויאוסיה".היום
 מצור. קרסום נקרא 49 ב-11 אגדי.מלך4

 השמיים. מאת ליוונים בא שהכתב הוברר,היום5
 השמיים. כדרך לשמאל מימין במקום לימין משמאל וניתבו עגולות יותר געשיהאותיות6
 המצרי. מהגמא עסוי נייד על לכתוב מהמצרים בינתים למדו היווניםואילי7
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 בריבי ג האיסקיקי ט19לון במקדש 1 קךטייות אותיות ראיתי בעצמי59.
 מהחצובות באחת ליוניות. דומות ברובן חצובות, בשלש חרותות הבויאוטיםשל

 : הזאת הכתובת חרותההיתה

 4. ממיייבואים בבואו הקדישני 3ט9טיןריאון

 פולידורוס בן לבדסוס בן לטייס של בזמנו אולי הדבר היה עתיקותולפי

 קדמוס.בן
 : ההכסמטרי במשקל אומרת אחרת חצובה60.

 לך, הקדישני האגרוף, במלחמת בנצחוקקיאוס,
 לתפארת. מתנה המטרה, אל הקולעאפולון,

 היה ששמו אחר ולא שהקדיש הוא הוא אם היפיקיאין, בן כנראה היהסקיאוס
 יטילס. בן אוידיפוס של בזמנו בערך היה ואז היפוקואון בןכשם

 ההכסמטרי: במשקל היא גם אומרת השלישית החצובה61.
 לך מכספו הקדיש לבדו במלכולאונטס
 לתפארת. מתנה ההצובה, את היורה,אפולון

 הארגיוים מאת הקדט:ים גורשו לבדו במלכו זה אטאוהלס בן לאודמם המלךבימי
 לאתונא. הבויאוטים מפני הגרו שנשארו הגפיריים אבל האנהלים, אל ברחווהם
 רק לא והם, בהם, הלק האתונאים לשאר שאין באתונא מקדשים נבנולהם
 של המיסתורי והפולחן המקדש גס להם אם כי המקדשים, משאר שוניםשהם

 5. טעהדיטיןר

 הגפיריים, יצאו ומאין היפךכוס של החלום מראה את אמנם תארתי62.
 ספורי לתחלת ולשוב האלה הדברים על עוד להוסיף עלי אבל רוצחיו,שהיו
 היפייס שרדה בעת מהטירנים. האתונאים נשתחררו איך בו, החילותיאשר

 נסו היפרכוס, של מותו בגלל האתונאים על ידו את והכבידכטירנוס
 עם יחד 6' הפיטי9?ייידים מפני וברחו )מלדה אתונאים שהיוהאלה%יאונידים,

 אחור הוכו הם להפך, בידם, עלה לא הדבר יד; בחוזק לשוב אתונאיםפליטים
 שמעל זאת 7 ליפסיךךיון את בצרו ועתה אתונא' את ולשחרר לשובבנסותם

---------
 פניקיות. כלומר1
 איןט~ס. הנהר בקרבת היה המקרש2
 הירקלס. שלאביו3
 ספלים. גם נקראו באקרגניה,עם4
 בתה. אבדן על אבלות" *מת או היסורים" -רבתכלומר5
 במלחמה, חלק נפל מהאתונאים אולם האתוגאים, על משל _ופיסיסטרטוס 64: ,ראה6

 538. בשנת היה זה ~ahlg", ממקום ברחו האלקמיאונידים, עם יחדיחלק

 513. בשנת היה הזאת העירה יד על הקרב פיאוניה. באזיי הטך8ס'כמוררד
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 קבלו הם הפיסיסטרטידים, נגד דבר כל האלקמיאונידים נסו ומפהלאיאוניה'
 אבל היום, שעומד זה בדלפוי, אשר המקדש את לבנות האמפיקטיוניותומאת
 והיו מאד עצום הון בידיהם היה כי ויען ובנוהו. 5, עדיין היה לא ההםבימים
 היה מאשר יפה המקדש את שכללו שעברו/ מדורות עוד נכבדיםאנשים
 לבנות היה שהתנאי שבעוד בזה ביחוד אם כי אחרים בדברים רק לאבתכנית
 8, יפרוס שיש המקדש פני את בנו סידבאבן

 שבתם בעת הללו האנשים שחדו האתונאים שמספרים כפי והנה63.
 לשאול משפרטה אנשים כשיבואו בפעם פעם שמדי 4 בכסף הפיתיה אתבדלפוי

 על לדבר המדינה, בעניני או הפרטיים בעניניהם יבואו אם הןבאורקולום,
 אותם תמיר להם נאמרו כאשר הלקדימונים, אתונא. את לשחרר עליהם כילבם,

 האורחים, בין נכבד איש בהיותו אמטיר, בן חק~ימדללס את שלחוהדברים,
 אלה נאמנים רעים היו כי אף מאתונא, הפיסיסטרטידים את יגרש כי צבאעם

 אותם שלחו הם האדם. בני ממצות האל מצות בעיניהם היתה יקרה יעןלאלה,
 אבל היבשה. הצבא עלה ופה 5 הפלרלן אל האניות את נהג הוא בים,באניות

 קודם ברית כרתו כי מחסליה. עזרה וקראו מקורם הדבר נודעלפיסיסטרטידים
 משותפתי, החלטה לרגלי התסלים, להם שלחו לדרישתם התסלים. עםלכן
 את הפיסיסטרטידים קבלו כאשר 7. גרנו איש קינאס, מלכם, ואת רוכביםאלף

 המקום את יעשו הפלירט מישור מתוך דבר כל נקו הס כך: עשוהעזרה
 הלקדימונים על התנפלו הרוכבים המהנה. נגד הרכב את ושלחו לרוכביםמתאים
 האניות. לתוך דחקו הנשארים ואת אנחימוליוס את וביניהם מהם רביםוהרגו
 נמצא אנחימוליוס של קברו ככה; אפוא נגמר הלקדימוניים של הראשוןהמסע

 9' בקינוסרגיס אשר הירקלס המקדש בקרבת באטיקה 8?אלופתי

 או משותף פולחן איזה בזכות בברית אחד שגט של (וחרות ממלכה ערי התקשרו לעתים1

 שכדלפוי זו היתה ביותר המפורסמת אמפיקטיאוניות. נקראות כאלה בריתות המקדשים. על להגןכדי
 היוונים שבטי כל על ומדינית דתית השפעה לה היתה כך ואחר בדלפוי המקדש על להגן נוסרהשבתחלה

 לשלש עלו החדש הבנין הוצאות הזה. במקום הרביעי היה הוא 548, בשנא נשרף המקדש2
 180. 11 ראה כולם' היוונים מאת אספו השאר את הדלפויים, נתנו הרביעי החלק כסף, ככרמאות

 512. בשנת בנינו נגמרכנראה

 מאד. ומפורסם יקר היה מפרוסהשיש
 לפיתיה. שנתן שוחד דבר על הירורוטוס מספר 66 (,וגט
 אתונא.נמל
 מלכי ועליהם גדולים אורים לארבעה מחולקת היתה תסליה יען תסליה, מלכישל
 טמעה. מצר יד על בתסליה,עיר
 סוקרטס. גולד בו 1 באטיקהאזור
 וגניפ, מקדשים מקושט באתונאפרור
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 אתונא נגד ושלחו גדול יותר מסע הלקדימוניים הכינו כן אחרי64.

 שלחו לא הם אנכסנדרידיס, בן קלאומניס המלך את שמו הצבא עלולמצביא

 אטיקט, ארץ לתוך פרצו כאשר ביבשה. אם כי בים פעם עוד הצבאאת

 כשנפלו עורף הפנו מה זמן אחרי אבל התסלים, רוכבי תחלה עמהםהתנגחו
 לתסליה. ישר שהיו, כמו שבו, בחיים שנשארו ואלה איש, כארבעיםמהם

 וצר חורין בני להיות שחפצו מהאתונאים אלה עם יחד העירה באקלאומניס
 הפלסגית1 החומה בתוך וויו אשר הטירניםעל

 כי הפיסיסטרטידים, את מגרשים הלקדימוניים היו לא זאת ובכל65.
 ומשקה, באוכל היטב הצטידו והפיסיסטרטידים המצור, את לחזק כלל חשבולא

 של אסונם שהיה מקרה קרה והנה לשפרטה. שבו אחדים ימים של מצורואחרי
 לארץ חוצה הפיסיסטרטידים של בניהם שהובאו בשעה : אלה של והצלחתםאלה,

 ילדיהם בשכר הסכימו והם עניניהם כל נבוכו הדבר, קרה כאשר נשבו.להצילם,
 אטיקה. ארץ את יצאו ימים חמשה שבמשך האתונאים, מהם שדרשו מהלכל
 על שמשלו אחרי 2' סךקטודייס יד על אשר לסיגליז הארץ את יצאוהם

 ונולידים' פיל~ים קדמונים בימים היו הם גם 8. שנים ושש שלשיםהאתונאים
 מלכים ונעשו זרים בתחלה ששו 4, ומלנאנס ק"דר"ס משפחות כמו מוצאמאותו
 פיסיסטרטוס, השמ את לבנו 5 היפ"מרטיס נתן הזה הדבר לזכר האתונאים.על
 מהטירנים האתונאים נשתחררו ככה אותו. קרא ~סטור בן פיסיסטרטוס שםעל
 שפשעה עד שנשתחררו מעת להזכר ראויים נוברים שסבלו או שפעלוומה
 זה את עזרה, מהם לבקש לאתונא בא ממיל"טוס ואריסטגורס בדריושיוניה
 תחלה.אספר

 אז נשתחררה אשר אחרי גדולה, לכן קודם גם שהיתה אתונא66.
 אלקמיאונידי6, איש ק"קלס' אנשים/ שני השתלטו בה יותר. עוד גדלהמהטירנים

 ממשפחה אמנם 9י41ךרוס, בן ואיסגורס הפיתיה, את שחד השמועה שבפיזה
 לזום מקריבים היו משפחתו בני לאמר; יודע אינני אבותיו את אךנכבדה,
 על קליסתניס יד היתה וכאשר השלטון, על רבו האלה האנשים 7.הקרוי

--------
 127, 1,1 ראה לאקרופוליס. מסביבהחומה1

 להליספונטוס. קרוב טרויה בחבל ונחלעיר2
 פיסיסטרטוס, אבל 510. בשנת גורש והפיאס 560 בעגת התחילה פיסיסטרטום שלהטירניה3

 64-59. 1 השוה מגורש' שנה 19היה

 לנסטור נין אלקמיאון, ברח הפלופוניסוס לתוך הירקלס בני תדרו כאשר נסטור. אבי היה ושאס4

 קודרוס. היה בנו באתונא. למלך נעשה הוא שלגסטור; קרובו היה מלפתוס לאתוגא, האלקמיאונידים,אבי
 52. 1 אודותיו על ראה5
 אלקמיאון' בז מ21לס בן היה הוא6
 171. 1 ראה הקרים אודות על זר. מוצא על מראה זה7
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 לארבע נפרדים האתונאים היו כה שער בשעה העם. אל התחברהתחתונה,
 ויאין, יון של בניו לפי השמות את בטל עשרי, מהם עתה עשהמטות

 זולת הארץ, ילידי גבורים של אחרים שמות והמציא והפלס טךג:דסטך4יקיייס,
 זר. היה בי אף ברית, ובעל שכן היה יען קבל זה את כי 2.טי5ס

 מעשי את זה קליסתניס חקה לי, שנראה כפי אלה, במעשיו והנה67.
 עם מלחמה עקב קליסתניס כי בסיויין. טירנוס שהיה קליסתניס3' אמואבי

 שירי בגלל בסיקיון בשיר להתחרות 4 הרפסודים על אסר ראשית,הארגיוים
 וישנו היה גם שנית, וארגוסי הארגיוים מדי יותר מהוללים בהם אשרהומירוס,

 קליסתניס אסר אותו 5, טלאים בן אדרסטיס של מקדש בסיקיון בשוק היוםעוד
 אם באורקולום לדרוש לדלפוי הלך לכן ארגיוי. בהיותו האיץ מתוךלגרש
 הסיקיוניים, מלך הוא אדרסטוס ואמרה לו חזתה הפיתיה אדרסטוס. אתיגרש
 הביתה שב לכן זאת לעשות לו נתן לא האל כי ויען 7. רוגם 6 ההואאבל
 שכבר חשב וכאשר מעצמו. אדרסטוס לו ילך ידו שעל מעשה, למצואוהשב
 בן מלתפוס את אליו להביא שרצונו לאמר, בבויאוטיה אשר לסיבי שלהמצא,

 לו הקציע ילניפרס, את הביא קליסתניס לו. נתנוהו ריבי ואנשיאףטקוס,
 הביא קליסתניס ביותר. המבוצר במקום לו שהקים עצמו " ביךישגאיםמקדש
 כי אדרססוס, של בנפש אויבו היה יען לדעת, נחוץ זאה וגם מלניפוס,את
 לקח המקדש את לו שהקציע אחרי טידאיס. גיסו ואת ט-קי"טוס אחיו אתהרג
 הסיקיוניים אבל למלניפוס. אותם ונתן החגיגות ואת הזבחים את אדרסטוסמאת
 של היתה ההיא הארץ חלק כי אדרסטוס, את מאד להעריץ רגיליםהיו

 בנים, בלי מת פוליבוס כי ויען פוליבוס, של בתו בן היה ואדרססוספיליפסס,
 בדברים לבד לא אדרטטוס את כבדו הסיק"וניים לאדרסטום. השלטון אתמסר

 את לא בכבים טרגיות, במקהלות פגעיו את ששרו בזה ביחוד אלאשונים,

-------------- 
 שיך שהיה האצילים, ממלגת את עזב לכן הדמוקרטי, השלטון להרחבת שאף קליסתניס1

 אזורי ויסד האזרחים בין ההבדלות שיטת כל את שנה כך לשם העם, אל ועבר מוצאו, לפילה
 הסוציאליים מהמעמדות אחר לכל אפשרות תהיה שלפיה לגערי חרש הרכב פי על למועצהבחירה
 הארץ. של והצבאיים המדיניים החיים לכל ליסור נעשו האלה המטות הנבחרים. במוסדות מוצגלהיות

 בסלמים. לאומי גבור טלמוס, בן2
 582. שנת אחרי מת הוא בסיקיון. אירתג,רס מבית האחרוןהטירנוס3

 הומירוס. שירי את מדקלמים שהיומשוררים4
 חיבי, על במלחמתם ההרואים שבעת את הוליך וסיקיון, בארגוסמלך5
קליסתניס.6
 רוצח.כלומר:7

 המועצה. בית8
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 לדיוניסוס המקהלות את אפוא החזיר קליסתניס אדרסטוס. את אם כידיוניסוס,
 למלניפוס. נתן הזבחים שארואת

 הדוריים למטות אבל לאדרסטוס, בנוגע אפוא בצע הזה המעשה את68.
 ועתה לארגיוים, כמו לסיקיוניים השמות אותם יהיו שלא אחרים שמותנתן

 והוסיף ומשוןה והחמור החזיר שמות את לקח יען בסיקיוניים, מאדהתלוצץ
 אלה ממשלתו. שם את נתן לזה שלו. למטה לא זולת התבה, סוף אתרק

 והנשארים אוניאטים5, אחרים ףיטףימפ, האתרים 1, ארכיאים אפואנקראו
 של ממשלתו בימי גם למטותיהם הסיקיוניים השתמשו האלה בשמות 4.חוירש9ים
 את ושנו ביניהם התיעצו כן אחרי מותו, אחרי שנה כששים וגםקליסתניס
 של בנו שם על הוסיפו ולרביעי נדי4גףים סץמייים' לסי2ץים'שמותיהם
 איויטלים. בשם ונקראו טייי%8סאדרסטוס
 האתונאי וקליסתניס הסיקיוני/ קליסתניס אפוא פעל זה כל והנה69.
 על הוא גם מגבה הביט בשמו, נקרא וגם הסיקיוני של 6 בתו בןבהיותו
 חקה ליונים, כמו המטות אותם להם יהיו שלא וכדי לי, שנראה כפיהיונים,
 כולו, האתוגאים המון לב את קנה כאשר כי כשמו. ששמו זה קליסתניס,את

 הקטן ממספרם ועשה המטות שמות את שנה 6, ידו על מרותק מקודםשהיה
 עדות עשר כבאת ארבעה במקום מטות ראשי עשרה שם הוא גדול. יותרמספר
 הרבה גדול כחו היה ההמון לב את לו שרכש ואמר 7. ומטה מטה לתוךהלק
 עליו. הקמים של מכחםיותר

 נגדו הערים התחתונה, על איסגורס של ידו עתה היתה וכאשר70.
 ךעל שהיה לעזרה, הלקדימוניי קלאומניס את קרא הוא : הזה הדבר אתועשה
 איסגורס. של באשתו חשדו קלאומניס את אבל הפיסיסטרטידים. על שצרמזמן

 יחד ואתו קליסתניס את וגרשי לאתונא ?רלז קלאומניס שלחבראשונה8
 כפי להודיע שלה זה כל את בדם. מגואלים המכונים אלה מהאתונאים,רבים
---- -.

- - -  

 המושלים. כלומר e~j& מהמלה1

 חמור. 01'ו0 מהמלה3 חזיר. 1,ןמהמלה2

 כריה. צעיר חזיר 01קן%0מהמלה4
 הסיקיוני. המלך בת ושגרי9?ה ~מקלס של בגת היההוא5
 האצילים. למפלגת שיך היה מוצאו לפיכי6
- 01([ו51 - הבמים אוהעדות7  לאוכלוסים וכמרכז עיקרית כיחידת-בחירה שמשו 
 בעניני טפלו האלה השלטונות נבחר. שלטון עט משלה מקומית הנהגה היתה עדהלכלהמקומיים.
 ומשלמי הבוחרים רשימת את למדינה להמציא חייבים היו הם המקומי. ובסדר המקומי בפולחןהמקום,
 מסוימים, תפקידים להם וגם נבחרים, מוסדות היו למטות גסהמסים:

 קליסתניס. את וגרש עצמו הוא בא כך ואחר כרוז ידי על להודיע שלחתחלה8
 508. בשנת עצמו.הוא9
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 אבל 1, הידוע ברצח אשמים היו ועוזריהם האלקמיאונידים כי איסגורס,שהורהו
 חבריו. לא גם בו,  חלק לקח  לא עצמוןהוא

 האתונאים בין : זה מעשה בעד האתונאים בין נקראו בדם מגואלים71.
 הטירניה. אל לבו נשא אותו 4ארלימס:ה5 נצח אשר איש ליללן, אחד,היה
 עלה לא וכאשר המצודה. את ללכוד ונסה גילו מבני סיעה סביבו אסףהוא
 מחווי ראשי ש הפסל יד על מחסה כמבקש לו ישכ עליה, להתגברבידו

 יומתו. שלא להם, בהבטיחם לקום, להם צוו באתונא, אז משלו אשרהאניות,
 של זמנו לפני קרה5 זה אותם. רצחו שהם האלקמיאונידים אתומאשימים

פיסיסטרטוס.
  המגואלים ואת קליסתניס את  וגרש  קלאומניס שלח כאשר  והגה72.

 עם לאתונא קלאומניס כך אחר בא זאת בכל מעצמון קליסתניס' הסתלקבדם,
 שיעץ אלה מהאתונאים, משפחות מאות שבע גרש בואו אחרי , גדול לאחיל
 את ומסר המועצה* את לבטל פעם עוד נסה זאת עשותו ואחרי איסגורסלו

 נגדו התקוממה וכאשר איסגורס. של מפלגתו מבני מאות שלש בידיהמשרות
 את מפלגתם ובני ואיסגורס קלאומניס לכדו בקולו, לשמוע חפצה ולאהמועצה
 ביום אבל ; יומים עליהם צרו אחת בדעה שהיו האתונאים שארהמצודה.
 מהם שהיו כמה עד הארץ כו יצאו ביניהם, שהיה חוזה לרגליהשלישי,

 המצודה על עלה כאשר כי : האל דבר קלאומניס על בא בזהלקדימוניים.
 הבהנת  קמה לפניה, להשתטח 7 האלה דביר לתוך ונכנס בה להאחזברצותו
 תכנס ואל ולך חזור לקדמוני, אורח : ואמרה הדלת את  עברו  טרם  הכסאמיל
 הלא "אשה, השיב: הוא אבל הנה". להכנס לדלרים אסור כי המקדש!לתוך

 ולכן להכנס, ונסה הזאת לאזהרה לבו שם לא הוא 8 !* אחלי אם כי דורי,אינני
 אסרו האחרים ואת הלקדימוניים. עם יחד חזרה לצאת כן אחרי נאלץהיה

 מדלפוי טימיסיתוס את גם ביניהם אותם. הרוג למען בנחושתיםהאתונאים
 לב. ואומץ גבורה של מאד גדולים מעשים לספר אני יודע אודותיואשר

- . - - -

 הבא. פרקראה1

קליסתניס.2
 640.בשנת3
 אחיני.פסל4
 620 או 612בשנת5

 חברי הארץ. כל של העליון המוסד היה המאות חמש מועצת קליסתניס, מאתשנוסדה6
 ומטח. מטה לכל איש חמשים בגורל, נבחרוחמועצה

אחיני.7
 הדורים ידי על גורשו כאשר אתיים. הומירוס בפי נקראים ומסניה לקמיה ארגוליס,יושני8
 הדורים, בוא לפני כלקוניה מלכו אשר הירקלס צאצאי על התיחס קלאומניס הפלוסוניסוס' נצפוןהתישבו



 ס ו ט דו ו ר ית38

 האתתאים שלחוג הזה המעשה אחר מהרת; נאסרו אפוא אלה3ג
 גט ושלחו קלאוממס מאת שגורשו המשפחות מאות ולשבע לקליסתמסלקרוא
 את להם עשו כי הבינו יען הפרסים, עם ברית לכרות למרדיםמלאכים

 מה ואמרו לסרדיס המלאכים באו כאשר לאויבים. קלאומניס ואתהלקדימוניים
 ארץ ובאיזו הם מי בסרדיס, פחה מי?ט?9ס, בן ארטפרניס אותם שאלשנצטוו,

 מאת ששמע ואחרי הפרסים, ברית בעלי להיות רוצים שהם יושביםהם
 למלך האתונאים יתנו "אם האלה: הדברים את בקצור להם אמרהמלאכים,
 מצוה הוא יתנו, לא ואם עזרתו, את להם הוא מבטיח ומיטה, אדמהדריוש
 חפצו כי יתנו, שהם עצמם דעת על אמרו המלאכים לארצם". לשובלהם

 גדולים. לעונשים צפויים היו ארצם, אל בשובם אולם הברית. אתלכרות
 ומעשיהם האתונאים נוברי ידי על נעלב עצמו חשב אשר קלאומניס74.

 היה ברצונו כי מאסף, הוא מי נגד אמר ולא הפלופוניסוס מכל צבאאסף
 יען הטירנוס. איסגורס את להושיב בדעתו היה וגם האתונאים בעםלהתנקם

 לתוך גדול צבא עם פרץ קלאומני0 המצודה. מתוך אתו יחד התחמקזה
 כפרים הי~יאה, ואת אריגיחה את לכדו ביניהם שנדברו כפי והבויאוטים 8טלאבסיס
 באטיקה. מקומות והחריבו השני מעבר חדרו 4 והחלקידים אטיקה,בקצה

 על לפקוד החליטו ומאחור, מפנים המלחמה מני להם היתה כי אףוהאתוגאים,
 הפלופוניסיים מול מחנם את ותקעו כך (,תר מעשם את והחלקידיםהביאוסים
בטלאבייס,
 הראשונים הקורינתיים היו בקרב, להתחיל המחנות כבר אמרו כאשר75.

 דעתם את שנו אי-צדק, לעשות עומדיט שהם וחשבון דין לעצמם נתנואשר
 כשפרטה מלך היה הוא שגם אריסטרן, בן דיסרטרס גם אחריהם הביתה,ושבו
 לכן. קודם לקלאומניס מתנגד היה ולא מלקדימון הצבא את הוא גםוהוליך
 עם המלכים שני מעתה יצאו שלא בשפרטה חוק ותן הזאת המריבהעקב
 אחד גם ישאר פנוי, משגיהם וכשאהד שניהם/ יצאו עתה עד כי בצאתו,הצבא

 אז ראו כאשר לעזרה. כשנקראו אלה שני גם יצאי זה לפני כימהטינדךידים6
 הלקדימוניים מלכי לשני אחת דעה שאין' הברית בעלי שארבטלאבסיס

 הביתה. לשוב הם גם מהרו המערכה, את עזבוושהקורינתיים
- - - . -- - - -  

 507. בשנת1

 הכנעה. לאוח2

 לאתונא. מהפלופוניסוס הדרך יד על מלמיס, מול מאתונא, מיל 1: בערר%
 בטבולה. הראשית העיר מלריס, יושבי4
 המלכים שני כשהיו המרינה. כחגיגי נערגים שניו תרפים היו הדי,סקיךים או הקיגנר'דים5
 כעיר. המלך עם התרפים אתר ישאר מעתה התרפים. שני את עמהם לוקחים היו למלחמה,יו?איפ
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 כאויבים, פיצו פעמים לאטיקה, דירים שבאו הרביעית הפעם זאת76.
 המסע - 1 עגדה את גם יסדו כאשר גראשונה/ : האתונאי העב לטובתופעמים
 בשניה - הראשון לקראו יכולים ובצדק האתונאים על קוךרלס במלוך היההזה

 ברביעית הפיסיסטרטידים, את לגרש ובאו משפרטה יצאו כאשרובשלישית
 בפעם כן אם לאלאבסיס, וחדר הפללפמי9יים את קלאומניס הוליך כאשראז,

 לאתוגא' הדורים אז הדרוהרביעית
 האתוגאים עתה יצאו כבוד, להגחיל מבלי הזה המסע נגמר כאשר77.
 נזעקו הבויאוטים אבל הסלקידים. על ראשונה להתבקס, ברצוהםלמלחמה,
 החליטו הנזעקים, את בראותם האתונאים 2. האבריפוס אל הסלקידיםלעזרת
  אפוא השתרעו האתונאים ההלקידים. עם מאשר הבויאוטים עם תחלהלהתנגח

 שבע חיים בשביה מהם ולקחו רבים הרגו מאד, עליהם והתגברו הבויאוטיםעל
 החלקידימ, על גם והשתרעו לאבבתה האתונאים עברו יום באותו עודמאות.
 פרשים 8 קלירוכים אלפים ארבעת הפרשים אדמת על והשאירו אותם גםנצחו
 הבויאוטימ, שבויי עם יחד בשביה, מהם שלקחו כמה עד החלקידים. אצילינקראו

 שתי של בתשלום אותם שחררו הזמן במשך בכבלים. אותם ואסרו במשמרשמו
 שהיו במקום במצודה, תלו נתונים, היו שבהם הכבלים, את אולם 4.חלים

 הפונה הדביר מול המדיג, מאת הנשרף הקיר על תלויים בימי, עודנמצאים
 רתומה נחושת עגלת ועשו הקדישו הכופר של העשירי החלק ואתמערבה.
 אשר 6 העמודים בשערי הכגיסה של שמאל ליד היא עומדת סוסים.לארבעה
 : האלה הדברים חרותים ובהבמצודה

 נצחו והחלקידים הבויאוטים עמיעל

 מלהמה במעשי אתונאבני
 מכאיבים ברזל בכבלי לבם רום אתדכאו

 לקלס. מהמעשר אלה סוסיםוהקדישו

 כי אחד לענין רק לא הדבר, ברור ככה. 7 אפוא שגשגו האתונאים78.
------ 
 קורינת. ומיצר אתרא בין1

 והיבשת. אבבויה בין הים מיצר2
 בין בגורל אותם יחלקו xiqeoe לגאליה ונכבשה הארמה את מחלקים היו האתונאים3
 יתקומם שלא האויב על להשגיח צבא כמשמר גט שמשו אלה הנכבשה. בארץ שיתישבו העניים,האפחים

 כ,ה' באופן נוסדו רבות מושבות באסיקה. קרקע מחוסרי מספר את להפחיתגם

 לאזי. 8 בערך אתר. כל כעד4

 ו5. 111,ן ראה כסרכסס, המלך5
 1~4. 436- בשנות פריקלס מאת נבנו6

 מהטירנים, א, נשתחררה אשר אחרי גדולה, לכן קורם גם שהיתה .אתודא ; 66 מפרק המשך7

 יותר"' עודגדלה
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 גם רדו טירנים אשר בעת הלא מצוין, דבר הוא 1 הדבור שחופש בכלל,אם
 נשתחררו ואם להם, מסביב שכניהם על במלחמה מעולם הצטינו לאבאתונאים/
 כי ברור, יוצא האלה מהדברים כולם. על ועלו הראשונים הם נעשומהטירנים,
 יצאו כאשר ואילו אדון, בער עבדו כאילו טוב, רצון להם היה לאכנכנעים
 עצמו. בשביל לפעול אחד כל התאמץלחירות,

 המאורעות אחרי שלחו והטיבים זו, בשעה אלה אפוא היו כזה במצב79.
 לא עצמם שמהט אמרה הפיתיה באתונאים. להתנקם בחפצם האל אלהאלה
 את ולבקש העם אספת לפני הענין את להביא וצותה נקמתם להםתהיה

 דברי את לפניה והביאו עם לאספת קראו המלאכים שבו כאשר ביותר'הקרובים
 ביותר, להם הקרובים את יבקשו כי דבריהם, את בשמעם ההיעים,האורקולום.

 והקורת1ים ססנו?ים אינם לנו הקרובים שכנינו האם : אותפ בשמעםאמרו
 בעול יחד אתנו ונשאו הטוב מרצונם אתנו יחד תמיד נלחמים היו ואלה 2,והטסי~ים
 האורקולום. כוונת היתה זאת לא האומנם, ? אותם לבקש עלינו למההמלחמה.
 שמע אשר אחד איש לבסוף דבר ברבר, ונותנים נושאים עודם80,

 8 לאסרפוס לנו: לאמר רצה שהחזון מה מצאתי אני כי חושב "אנכי : העניןאת

 אני חושב אחיות, שתיהן ויען  ואיגינה. מיקי בנות, שתי שמספרים, כפיהיו,
 לא כי ויען נקמתנוז. את שינקמו האיגיניטים מאת נבקש כי לנו חזהשהאל
 דרשו הם האיגיניטים. את לבקש מיד שלתו מזו, טובה דעה איש שיהוהנראה
 השיבו אלה אבל להם. הקרובים בהיותם האורקולום דברי לפי להם לעזורמהם
 4 הטימהיוים את לעזרה אתם ישלחו כי בקשתםעל

 והאתונאים האיאקידים בעזרת בבטחם כוחם את החיבים נסו וכאשר81.
 בקשו האיאקידים את להם ובהחזירם פעם עוד החיבים שלחו מאד' להםהרעו
 השנאה את וכנכרם הגדול בעשרם לבם גבה אשר האוגיניטים, אנשים.מהם

 מבלי במלחמה מיד התחילו התיבים, מהם בקשו אך לאחונא, שהגוהישנה
 הבויאוטים, נגד במערכה 6 אלה שעמדו בעת כי לאתונאים. תחלה מזהלהודיע
 ישובים הרבה גם שדדו פיירון, את שדדו לאטיקה, מלחמה באניות הםהפליגו
 לאתונאים' מאד בזה והזיקו הים שפת שעלאחרים

.-- ---- -  
. 

 )ן(709וו0ו - הדבור חופש הם הטירנום לשלטון העם שלטון בין העיקרי ההבדל1
 142: 80. 1[[ ראה ךוו(ן0יי0"ז - החוק בפני האזרחיהושויון.כל
 חיבי. ברית בעלי היו התיכונית, ביון ערים וס?9'מ" קירוייה ס14סה,2
 אבבויה. ים לתוך יכופל קיתירון מהר היוצא בבויאוטיה, אשר אסופוס הנהר אל3
 היו צאצאיו בשאולו השופטים אהד היה הוא איגינה. והנימפה זום בן היה טיטקיס4
 הצבא ap יוצאים והיו האיאקידים את שסמלו לתרפים הכוונה פה וסלמים. איגינה בתסליה,הרואים
למלחמה.
 האתונאים,5
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 באופן מעיקרה נולדה לאתונאים האיגיניטים מאת השמורה האיבה82.
 שאלו הזה האסון לרגלי יבול. שום האדמה הוציאה לא 1 למיידאבךןיםזה:

 לדמיה מצבות יקימו כי להם צותה הפיתיה בדלפוי. באורקולוםהאפידאבריים
 יעשו אם האפידאבריים וישאלו המצב. יוטב להן שיקימו ואחריויבהסיס:ה8

 מעץ אלא מאלה, מאחד לעשות נתנה לא הפיתיה אבן. או נחושת המצבותאת
 חשבו כי זית, עץ לכרות להם לתת האתונאים את בקשו האפיואבריימהזית'
 זיתים היו לא ההם שבימים גם אומרים 8. ביותר לקדושים הללו העציםאת

 שנה שבכל יתנו יה בתנאי כי אמרו האתונאים באתונא'ן זולת אחרתבארץ
 הסכימו האפידאבריים 5. וליךכתאבס 4 פיליטס לאויגי זבחים יזבחוושנה
 הקימו הזית מעץ המצבות את עשותם ואחרי מבוקשם' את והשיגו זהלתנאי
 קבלו אשר את לאתונאים מלאו והם יבולה את להם הוציאה והאדמה יאותן
 עצמם'על

 כמו ו לאפידאבריים האיגיניטים שמעו לפניהם וגם ההם בימים עוד83,
 הדין את לדרוש הן לאפידאברוס לעבור נאלצים גם האיגיניטיס היו דברבכל
 בטפידאבדייםל. פשעו לבבם וברום אניות עשו מעתה אולם הדין6, את לתתהן
 בזה ביחוד הים, על חזקים היו כי להם מזיקים היו אויביהם, נעשו כיויען

 משם אותן והביאו ואבקסיסיה8 דקיה של האלה המצבות את מהםשלקחו
 היותר לכל מהעיר הרחוק המקום, שם כך ~אלה, ארצם בתוך אותןוהקימו
 בזבחים פניהן את כפרו ההוא במקום אותן הקימו אשר אחרי ריס.כעשרים

 מהאלות אחת כל בשביל 9 המקהלות לראשי והזמינו מהתלות,ובמקהלות-נשים
 הארץ. בנות בנשים אם בי גבר, בשום התלוצצו לא המקהלות אנשים.עשרה
 סודיים. פולחנים גם להם ויש כאלה קדושים פולחנים לאפידאבריים גםהיו

 מה לאתונאים האפידאבריים שלמו לא האלה המצבות שנלקחו אחר84.
 הוכיחו אלה אבל ויתאוננו. האפידאבריים אל האתונאים וישלחו עליהם.שקבלו
--- - 

 א-גינה. מול ארגוליס חוף על עיר היתה אפידאברוס1

 ולפרספוני. לרימיטר כינויים השרה, יבולאלותג
 ולכן גאהונא, במצודה הראשון הזית עץ את בעצמה אחיני שתלה האגרה, לפייען,3
 יותר. קדושים באתונאהעצים

 160. 1 ראה העיי. על כמגינה טוליוכוט או מוליאסאתיני4
 546. 11 איליאס והאדמה. זום של בנט היה הומירוס לפי באתרא. אגדימלך5
 שכאפידאברוס' הדין לבית נשמעים שהיוכלומר6
 540.בפגת7
 אשר התרפים את גנבה רחל השוה קרומים. בימים מצוי דבר היו אליליה וגזלתגנבת8

 דן, בני ידי על מיכה של התרפים וגזלתאביה

 החגיגה, בשביל התלבושות את המקהלה לחברי להמציא היה המקהלות על המנצחיםעל9
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 מה שלמו בארצם המצבות שהיו עוד כל בכפם: עול שאין בדבריהםלהם
 צוו הס עוד. לשלם הוא הצדק מן לא מהם/ שנגולו מאחרי אכל עליהם,שקבלו
 ודרשו לאיגינה האתונאים שלחו זה על אצלם. שהמצבות מהאגיניטיםלדרוש
 האתונאים' עם דבר להם שאין השיבו האיגיניטים אבל המצבות.את

 באנית שלהו הזאת הדרישה אחרי כי האתונאים מספרים והנה85.
 לאיגינה ובבואם המדינה/ בשם נשלחו אשר מהאורחים מאות שלש.; אחתמשוט
 אתם. לקחתן בכדי שלהם, מעץ בהיותם האלהי המצבות את מכניהן להורידנסו
 את ומשכו חבלים סביבן שמו בידיהם' להביאן זה באופן יכלו לאויען

 האנשים רעש. היה הרעם עם ויחד רעם הרעים משכם בעת אבלהמצבות.
 רעהו את איש  הרגו זה  ובמצבם  בגללזה דעתם  משכונטרפה אשר המשוטמאנית

 לפלירון. שב וזה אחד רק נשאר שמכולם עדכאויבים,
 האיגיניטים אבל המקרה, קרה ככה בי אפוא מספרים האתונאים86'
 במעט גם ואילו אחת באניה כי - האתונאים באו אחת באניה שלאאומרים,
 אם בהן-כי לעצור בכחם היה אניות, עצמם להם היו לא גם ולו מאחת,יותר
 נלחמו ולא מפניהם אחור נסוגו עצמם והם ארצם נגד רבות באניותהפליגו
 עצמם שהרגישו משום אחור נסוגו שהם ברור להיכיח בידם אין אבל בים.בהם

 באמת שעשו מה לעשות היה שברצונם משום או הים' על מלהלחםחלשים
 .אפוא יצאו למלחמה, נגדם התיצב לא איש ששום האתונאים כשראו כך.אחר

 סביבן שמו מכניהן להורידן יכלו לא וכאשר המצבות אל והלכומאניותיהם
 נראה לא לי אמנם אחד, דבר המצבות שתי עשו משכם ובעת ומשכוחבלים
 ומהעת ברכיהן על נפלו שתיהן אחר: בעיני יראו ואולי הדברים,אמיתות
 עצמם, והם הזה, המעשה את אפוא עשו האתונאים כזה. במצב נשארוההיא

 רכשו למלחמה, נגדם לצאת אומרים האתונאים כי כשמעם האיגיניטים,מספרים
 באו לאיגינה, האתונאים יצאו כאשר לעזרתם. נכונים להיות הארגיוים אתלהם

 על והתנפלו האי אל מאפידאברוס עברו בחשאי כי 1 לעזרתםהארגיוים
 האניות, אל הדרך את עליהם וחסמו כלום זה לפני הרגישו שלאהאתונאים

 והרעש. הרעם עליהם בא כךבתוך
 גם מוסכם ככהי והאיגיניטים הארגיוים מאת מסופר הזה המאורעד8.

 שהארגיוים אלא לאטיקה. ובא נמלט בלבד מאנשיהם אחד שרק האתונאיםמאת
 והאתונאים ידם, על שנשמד האטיקי מהמחנה הוא שנשאר שהאהדאומרים
 הומת אם כי בחיים, נשאר לא האחד זה גם האלוהות. מאת שנשמדאומרים
 על בצבא שיצאו הגברים נשי האסון. את ספר לאתונא בבואו כי כזה.באופן

 חייו, את לבדו הוא הציל כולם שמבין להן חרה הדבר, את כשמעןאיגיניה,
 שאלתהו, מהן אחת כשכל שמלותיהן בפריפות ודקרוהו ההוא האיש אתהקיפו
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 מהאסון נורא הנשים מעשה נראה לאתונאים ההוא, האיש הומת כך בעלה*איה
 את לשנות מאשד הנשים את להעניש איך אחרת תחבולה ידעו לא הםעצמו.

 הדומה דורית/ תלבושת האתונאים נשי לבשו זה למני כי ליונית'תלבושתן
 לפריפות. עוד תצטרכנה שלא בד לכותונת שנו עכשיו שבקורינתוס. לזומאד

 שמלפנים היונית אינה הזאת התלבושת הדבר של לאמתו אולם88,
 הנקראת ואת היא העתיקה היוונית הנשים תלבושת כי יען ולקרית, אםכי

 שמספרים, כפי הזה, המאורע אחרי קבעו והאיגיניטים הארגיוים הדורית.היום
 וגם אז, היו מאשר המדה בחצי גדולות הפריפות את אצלם לעשותלחוק

 מאטיקה דבר ושום פריפות, בעיקר האלה האלות למקדש תקדישנהשהנשים
 מכלי לשתות שם ישאר החוק אם כי חרסי, כלי לא גם המקדש לתוך יובאלא
 מתוך לשאת נוהגות והאיגיניטיות הארגיויות הנשים 2 בארץ הנעשיםחרס
 לפנים. מאשר גדולות פריפות ימי עד עוד ההיא מעת לאתונאיםשנאה

 באופן נתעוררה האיגיניטים אל האתונאים של השנאה התחלת89.
 התילים, מאת לעזרה האיגיניטים נקראו כאשר ההיא, בעת והגההמסופר.
 האיגיניטים החריבו ובכן הבויאוטים' לעזרת ברצון ומהרו למצבות שקרה מהנזכרו
 האיגיניטים על למלחמה לצאת עצמם האתונאים הכינו וכבר אטיקה חופיאת
 האיגיניטים ידי על הפשע והנעשה משעה שיתאפקו מדלפוי חזון באוהנה

 יתחילו ואז 8 לאישקוס מקדש יקציעו ואחת שלשים ובשנת שנהשלשים
 יצאו אם אך מבקשים, שהם מה בידם ויעלו; האיגלניטים עלבמלחמה
 לאחרים, גם יעשו הרבה ההיא, העת במשך הרבה אמנם יסבלו מיד,למלחמה
 הקציעו הזאת, האזהרה את בשמעם האתונאים, לבסוף, אותם יכניעו זאתובכל

 עצרו לא השנה שלשים אבל בשוק, היום עוד המתרומם מקדש,לאיאקוס
 4 האיגיניטים מאת צרות ושיסבלו להתאפק שעליהם שמעו כי אףברוחם

 ידי על שנתעורר עכוב, להם קם נקמתם, את לנקום שהכינו בעת90.
 6 לפיתיה האלקמיאונידים שעשו מה ללקדימוניים נודע כאשר כיהלקדימוניים'

 ענינים, שני לסבת התרעמו הפיתיה, מאת ולפיסיסץוטידים לכם שנעשהומה
 שום להם היתה לא הזה המעשה שבעד ועל מארצם העים אנשים שגרשועל

 8, החזון דברי רוחם את עודדו אלה כל על נוסף האתונאים. מאת טובההכרת

 מפורסמים. היו מאתונא חרס כלי1
 האויב. סחורות על מודרני חרםכעין2
 80. פרק למעלה ראה איגינה. שלההירום3
 457. בעגת האתונאים בידי נכבשהאיגינה4

 63. פרק למעלהרבה5

 ונשמרו הפיסיסטרטידים מאת שנאטמו ואינ,מחריטיס מ,סי,ס של נבובה לדברי הכוונה6
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 ידוע היה שלא מה האתונאים, מאת להם תהיינה רבות צרות כי אמרו,אשר
 קלאומניס אותם הביא( באשר להם, נודע ההם' בימים אבל לכן/ קודםלהם

 בידי לפנים היו כי אתוגא, ממצודת החזון דברי את לקח ח?אומגיסלשפרטה.
 אתו. קלאומניס לקח ואותם במקדש אותם עזבו וכשגורשוהפיסיסטרטידים

 שהאתונאים וראו החזון דברי את הלקדימוניים להם לקחו כאשר אז,91.
  העם שאם לבם אל שמו להם, לשמוע בדעתם כלל ואין וגדליםהולכים
 טירנים, תחת כשיהיה אבל שלהם, לזה שוה אולי ~עשה חפשי יהיההאטרי
 בן היייאס אחרי 1 שלחו זה כל הכירו וכאשר לצית' ומונן חלשיהיה

 2. הפיסיסטרטידים ברחו לשם אשר ההליספונטוס, שעל מסיגיכן לקחתופיסיסטרטוס

 ברית בעלי של הצירים גם לקרוא שלחו אליהם' ובא היפיאס שנקראאחרי
 עלינו בעלי-ברית, אאנשים : האלה הדברים את להם אמרו והשפרטיםאחרים
 לנו שהיו אנשים גרשנו שוא חזון על בטחנו יען כהוגן' עשינו שלאלהודות
 אנשים השעבוד, בעול אתונא את להביא עצמם על ושקבלו נאמניםהעים
 טובה, כפוי לעם העיר את מסרנו זאת עשותנו ואחרי מארצם, גרשנוכאלה
 וגרש ובמלכנו בנו התעלל ראשו, את הרים בעזרתנו שנשתחרר אחראשר
 כבר והחלקידים1 הבויאוטים ששכניהם עד וגדל, הולך וחילו שמעואותנו,
 בעשותנו תעינו כי ויען בטעותם. אחרים גם ויכירו מעט ועוד ביותר זאתהכירו
 הדבר בגלל ולהתנקם. לתקן אתכם יחד עתה לנסות עלינו הללו, הדבריםאת
 אותו שנוליך בכדי מעריכם אתכם וגם זה היפיאס את לקרוא שלחנוהזה

 ממנו". שלקחנו מה לו ונחזיר משותף ובצבא אחת בדעהלאתונא
 לא הברית מבעלי הרוב אולם האלה, הדברים את דברו אמנם הם92.

 ככה: הקורינתיי סוסיהיס דבר שקטים, נשארו שהאחרים בעת דבריהם. אתקבל
 ובני לשמים מעל באויר והארץ לארץ מתחת השמים יהיו אם .אכן,א.
 אז, האדם, בני לכן קודם שישבו במקום והדגים בים מושבם את יבחרוהאדם

 שאין בערימן הטירניה את ולחדש הזכויות שווי את לבטל תנסולקדימוניים,
 מוצאים אתם אם 4. ממנה דם ורווי צודק בלתי דבר האדם בני ביןלך

 טירנוס להעמיד הראשונים אתם היו טירנים, בידי תהיינה שהעריםלמועיל
 אתם הלא אבל אחרים. אצל גם להעמיד תשתדלו ואחרי-כן עצמםעליכם
 כשפרטה, יהיה לא כזה נורא שדבר שומרים ואתם בטירנים מנוסיםאינכם

- -
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 הייתם כמוגו, מנוסים הייתם אלמלי הברית! בבעלי להתעמר רוצים אתםובזה
 עשיתם' מאשר זה בדבר טובות יותר הצעותמציעים
 ואלה יחידים, שלטון היה בעירם: כזו חוקה היתה לקורינתיים כיב.
 עצמם. לבין ביניהם רק מתחתנים והיו העיר את ונהלו 1 בהחי8דימנקראו

 ויען לידה. היה שמה נכית-רגלים. בת נולדה האלה מהאנשים אחדלאף4יין,
 בן איאשיין לאשה אותה לקה לאשה, לקחתה רצה לא מהבקחיאדים אישכי

 זאת מאשה לא יקייידינ. לסימי היה מוצאו לפי קטרה, מהמחוז שהיהטס?רעס
 נכנס ואך זרע. לבקש לדלפוי נסע לכן בנים. לו נולדו אחרת מאשהולא
 : אלה בדברים הפיתיה אליופנתה

 , שיכבד מי אין המכובד, אותך'מיטטיין'
 ממקומו נעתק צור תלד היא הרה'לקדה

 קורינתוס. את וייסר שליטים אנשים עלשגרד

 אורקולום להם היה אשר הבקחיאדים, לאזני הגיעו לאיאסיון האורקולוםדבדי
 לו היתה אחת כונה כי אף מובן, בלתי שנראה קורינתוס אודות עללפגים
 : היו ודבריו איאטיון, שלולזה

 ארי ימליט קדה' הסלעים ביןנשר
 יכשיל. רבים 4ךפי וטורף,אדיר
 היושבים קורינתיים, לבכם, אל זאתשימו
 הנשגבה. וקורינתוס היפה לי~ריני8סביב

 אז אך סתום, היה לבקחיאדים לפנים אפוא שנתן הזה האורקולוםג.
 של לזה שהתאים שלפנים, זה את גם מיד הבינו לאיאטיון, שנתן זה להםבהודע
 איאטיון זרע את לאבד בחפצם שקטים נשארו זה את גם ובהבינםאיאטיון.
 המחוז, אל מאנשיהם עשרה מיד שלחו האשה, ילדה וכאשר להולד.העומד
 איאטיון חצר אל נכנסו לפטרה בבואם הילד. את שיהרגו איאטיון, ישבששם
 שבגלל וחשבה הללו באו מה לשם דבר ידעה שלא ל?דה' הילד. אתודרשו
 מהם' אחד בידי אותו ומסרה הילד את הביאה הם, דורשים לאבאהבתם

------
 העיר שנלכדה אחרי סיטיפיס. ממשפחת מלכים בקורינתוס מלכו הדורים חדירת לפגי1

 של בניו מבני אחד ההסיס, המלך 955. שנת עד בניו מלכו 1074 בשנת הירקלס מבני אלטס ידיעל
 וגמקומה הממלכה נתבטלה 748 בשנת שמו. על מעתה נקראה שהמשפחה עד במלכותו הצטיןהירקלס

 748- שנה 90 גמשך הבקחיאדים שלסון בקחים. ממשפחת היו והם ((ן9%((ןי61 יחידים שלמוןבא
 פריאנדרוס בנו מלך אחריו 628-657' לטירנוס. ונעשה שלטונם את קיססלוס מגר זו בשנה657.

 העם. שלטון במקומה ובא הטירניה נתבטלה אחריו585-628י
 אגדיים. שמות2
 יון' בכל ובריאים נקלים נחשבו סיסיו בקורינתוס. מפורסם מעין3
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 ארצה. ישליכהו תחלה, הילד את שיקבל מהם שמי בעיהם גמרו בדרךוהנה
 האלהות, בהשגחת כאילו הצטחק, אותו, ומסרה הילד את לקדה הביאהוכאשר

 לשני מקרו עליו וברחמו מלהרגו עליו חמל זאת, ובראותו שקבלהו, האישכלפי
 מהם איש כי לרעהו, אחד במסרו העשרה, כל בידי עבר וכך לשלישי.וזה
 לפני ובעמדם החוצה יצאו ליולדתו, הילד את החזירו הם להמיתו. רצהלא

 הילד, את ראשונה שקבל זה את ביחוד השני, את אחד לחרף התחילוהשער
 ולהכנס לשוב גמרו זמן איזה עבור שאחרי עד ההחלטה, כפי עשה לאמדוע

 כרצח' ישתתפוושכולם

 כי קורינתוס. על רעות תבאנה איאטיון של שמזרעו היה נגזר אךד.
 את ישנו פן ובפחדה, השער לאותו קרוב בעמדה דבריהם כל את שמעהלוךה
 המקום ארגז, בתוך וטמנתו לקחתו יהרגוהו, הילד את שנית ובקבלםדעתם
 בכל ימששו לחפש, ויתחילו בשובם כי בחשבה, ביותר, הנסתר להשנראה
 ללכת החליטו הילד, נראה לא וכאשר וחפשון באו הם היה. כך ואמנםדבר,
 שבו ובכן להם. צוו שהללו מה הכל, שעשו אותם, ששלחו לאלה ולאמרלהם
 ככה'ואמרו

 הזאת מהסכנה נמלט כי ויען לאיאטיון הילד גדל האלה הדברים אחריה.
 בדלפוי שאל לאיש קיפסלוס כשנעשה 1. הארגז שם על קיפשליס השם לונתן

 דבר וזה קורינתוס' את ותפש פעל בו, בטח הוא לו. נתן ברורואורקולום
 :האורקולום

 מעוני, לתוך בא אשר הזה האישמאושר
 המהוללה, קייינתוס מלך עיייייל' בלהי~~ליס

 בניו2, בני לא אבל ובניו,הוא

 שרבים כזה לאיש נעשה טירנוס קיפסלוס היה וכאשר האורקולום. היהזה
 נטל ביותר הגדול מהרוב אולם רכושם, את שלל מרבים גרש,מהקורינתיים

 חייהם8,את
 בטירניה יורשו נעשה בטוב, חייו את ובלה שנה כשלשים מלכו אחריו.

 שבא אחרי אבל מאביו, נוח בתחלה היה זה פריאנדרוס 4 יוי8נוריסבנו
 דם צמא נעשה במיליטוס, טירנוס 6, מו~יבילוס עם מלאכים ידי עלבדברים

- - - - -
 ביוונית. ארגז1
 שלש רק מלך פסמטיכוס, גורגוס, בן אולם אחריו, שמלכו וגירגיס פריאנדרוס היו צגיו2

 מלכותו. מכסא שהורידוהו עדשנים
 14. 1 גם אודותיו על ראה3

 53-48. 111 24.23.20. 1 אודותיו על ראה4

 ההם בימיה שהיה תרסיבולום, של נפשו ידיד קיפסלוסי בן לפריאגדרוס נודע "כאשר5

 20(. )1 במיליטוס..."טירגוס
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 את יחזק אופן באיזה ממנו, לשמוע תרסיבולוס אל שליח שלח יעןמקיפסלוס.
 מאת בא אשר האיש את הוליך תרסיבולוס מאד. יפה העיר את וינהלממשלתו

 וחזר שאל הקמה בתוך לכתו ובעת זרוע, שדה אל בא לעיר, מחוץפריאנדרוס
 אותה שראה שבולת קטף ובינתים מקורינתוס בואו דבר על השליח אתושאל
 היפה החלק את זה באופן שהשחית עד השליך הקשופה ואת מחברותיהגבוהה
 את שלח מלה, אף לו יעץ ולא המקום את עברו אחרי הקמה. שלוהצפוף
 לשמוע מאד פריאנדרוס השתוקק לקורינתום השליח בשוב מלפניוזהשליח
 עליוצ הוא ומתמה כלוס יעץ לא תרסיבולוס כי אמר  זה אולם העצה,את

 ממעשי שראה מה וספר לעצמו רעה וגורם נבוך איש שהוא כזה לאישששלחו
תרסיבולוס.
 מיעצהו תרסיבולוס כי בלבו והכיר העשוי את הבין פריאנדרוס אולםז.
 מה כי האזרחים. נגד לבו רעת כל את גלה ומעתה העיר8 נכבדי אתלהרוג

 ערומות הציג אחד וביום פריאנדרוס השמיד ומלרדוף, מלהרוג קיפסלוסשהשאיר
 צל מלאכים בשלחו כי מלישה4. אשתו בגלל הקורינתיים נשי כלאת

 מרעיו, אחד של פקדון על 7 באוב לשאול 6 לקרין הנהר על 5התקטריטים
 הפקדון, מונח מקום באיזה תגלה ולא בשם תקוב לא כי 8, שעלתה מליסהאמרה

 לא כי לה מועילים אינם בהם שנקברה "בגדים יען ערומה, והיא לה קרכי
 לתוך לחמו את שהשליך אמת שדבריה לפריאנדרוס יהיה ולראיה אתה.נשרפו
 בא יען באות, האמין פריאבדרוס, לפני האלה הדברים הובאו כאשר קר.תנור
 נשי שכל הזאת, היריעה לו  כשבאה מיד והכריז מותה9, אחרי מליסהאל

 והוא ביותר היפה בעדי לחג כמו יצאו הן הירי. מקדש אל תצאנההקורינתיים
 כמו החפשיות את בשוה, כולן את והפשיט הכידון נושאי את בלאטהעמיד
 שם את בקראו אותם ושרף בור לתוך אותם אסף בגדיהן, את השפחות,את

.----
-  - - -  

 8(. 111 1מדינה לפריאנדרוס שלח שתרסיבולוס ההיפך, את מספר אריסטו1

 פריאנדרוס,על2

 לרבי(: )אנטוניגוס ליה אמר : ע"א י' זרה עבודה בתלמוד מסופר כזהדגר3
 "מצעריי

 לי
 קאמר הכי מינה שמע : אמר קמיה. ממשונא ממלא ליה עקר יומא כל לגיגא, ליה מעייל רומא"חטובי

 גכולהו. בהו תתגרה ולא מינייהו תר חד קטול אתלי
 50. 111 ראה אורותיהעל4
 באטיריס'עם5
 התססרוטיס. ארץ דרךשוטף6
 המתה. מליסהבאשתו7
 ".ח( ב' )שמואל דאר בעין אוב ובעלת משאול הספור את השוה8
 על א' ג' גחרא בבא גם 89. 11 גם מסופר מתה אשה אל בא אחר שמצרי כזה,דבר9
 המתה. מרים על שגאהורדוס
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 את מליסה צל אמר שנית שלחו ואחרי הזה המעשה את עשותו אחרימליסה.
 1' סה? פקדון את החביאה בו אשרהמקום

 הקורינתיים אנחנו מעשיה. וכאלה לקדימוניים, הטירניה, לכם היאכזאת
 אנחנו ועתה היפיאס את לקרוא שולחים אתכם כשראינו מיד מאדהתפלאנו
 וקוראים יון באלי אתכם משביעים אבחנו ; ככה בדברכם יותר עודמתפלאים

 ותנסו מזה תחדלו לא אם הערים, לתוך טירניות תכניסו שלא לעדאותם
 לא לפחות שהקורינתיים דעו, היפיאס, את בחזרה להוליך הצדקנגד

 לכם".יסכימו
 אולם האלה, הדברים את אפוא דבר מקורינתוס הציר סי~יקלס,93.
 יתגעגעו הקורינתיים האומנם, כמוהו, האלים אותם אל בקראו לו השיבהימיאס
 יסבלו והם 2 המיועדים הימים יגיעו כאשר הפיסיסטרטידים אחרי מכולםיותר
 את נכון אל הבין הוא כי יען היפיאס השיב האלה בדברים האתונאים5.מאת

 מה זמן נשארו הברית בעלי שאר האדם. בני משאר יותר 4 האורקולוםדברי
 כל השמיע לב, בגלוי מדבר סוסיקלס את שמעם אחרי אולם ברוחם,שקטים
 הלקדימוניים את והשביעו הקורינתיי של בדעתו והחזיקו קולו את מהםאחד
 יוונית' עיר באיזו שנוי שום יעשושלא

 המקרוני טסי4טס הציע משם שובו בדרך הענין. נגמר אפוא ככה94.
 אף קבל לא הוא אבל 6 איאללקרס התסלים גם הציעו להיפיאס, 5 ח4סמיסאת
 מהמיטילינים, בחרבו פיסיסטרטוס לקח אשר לסיגידן שוב נסע אם כי מהן,אחת

 אשר הקויסיסטוטיס' הזרז בנו את לטירנוס בה הושיב עליה השתררוואחרי
 פיסיסטרטוס. מאת שירש מה על שמר מלחמה בלי ולא ארגיוית מאשהנולד

 8 שסיייין מהעיר בצאתם באתונאים מלחמה המיטילינים עשו רבים ימיםכי

 בדברים בהוכיחם בזה הודו לא והאתונאים הארץ, את בחזרה בדרשםופיגיון,
 מהיוונים, ולאחרים להם מאשר האילים בארץ גדול יותר חלק אין לחיאלליםכי

 סלק. חטיפת בעת למ~לאוס שעזרו כמהעד
 נצחו ובאחד שונים מקרים בקרבות קרו ביניהם המלחמה במשך95.

 אבתריה אזל וכו' ריתמי זוזי גביה מפקרי קא הוו : רשמואל באבוה הספור לזה יומה1

 ע-ב(. י-ח )ברכות ובו, היצא דיתמי זוזי ליה אמר מותלחצר
 הגורל.מאת2
 ופ.טידישה. אפידמגוס בגלל במלחמה כ. אתרי שבאמה3
 90 פרקראה4

 סלהויוהי' בצפון5
 בטי4יוה. עיר6
 העיר. שם ומזה אחילס של קברו העיר בתוך היה האגדהלפי7
 בקידושין. כי אף אחר, מעם מאשה נולדיען8
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 האתונאים בידי נפל נשקו אבל וימלט, נס עצמו 1 "ושיארס והמשוררהאתונאים
 תאר הזה המקרה את בסינייל' אשר אחיני במקדש כד אחר אותו תלווהם
 המיטילינים את אסונו. את ~~יפוס לחברו בהודיעו למיטיליני, ושלחבשיר
 ביניהם. שיפשר אליו פנו כי קיפסלוס, בן פריאנדרוס האתונאים עםהשלים
 סיגיון אפוא נשאר כך בידו. שיש מה אהד לכל שישאר ביניהם השליםהוא
 האתונאים.בידי

 להלשין שביכלתו מה כל עשה לאסיה מלקדימון הליחס ששב אחרי6ש
 ויד ידו תחת תבוא שאתונא דבר כל ולעשות חךט9:רויס לפני האתובאיםעל

 שלחו מזה, ששמעו והאתונאים הזה בדבר אפוא התאמץ הפיאסדריוש.
 האתונאים. גולי לדברי הפרסים ישמעו שלא ישתדלו אשר לסרדיסמלאכים
 היפיאס. את שוב יקבלו שלוים, להיות רוצים הם אם להם, צוה ארטפרניסאולם

 להיות החליטו קבלוה שלא ומאחרי הזאת ההצעה את קבלו לאהאתונאים
 בגלוי. הפרסיםאויבי

 אריסטגורס לאתונא 2 בא בפרסים ונבאשו זאת שהחליטו זמן באותו97.
 הזאת העיר יען הלקדימוני, קלאומניס ידי על שפרטה מתוך מגורשממיליטוס,

 אותם דבר העם, לפני אריסטגורס עמד כאשר האחרות' בין האדירההיתה
 הפרסים, עם המלחמה ועל באסיה שישנו הטוב כל על בשפרטה כמוהדברים
 אלה דברים עליהם. מתגברים נקלה ושעל כידון ולא שלט לא יודעיםשאינם
 כי להצילם ויאה הם * מאתונא מתישבים שהמיליטים עליהם והוסיף אפואדבר

 אותם. שפתה עד מאד ובקש להם הבטיח שלא דבר  היה ולא גדול.כוחט*

 הלקדימוני קלאומניס יחיד,שאת דעת מאשר רבים דעת לגנוב קל יותר כנראהכי
 זאת. עשה אתונאים אלף לשלשים אולם לבו, את לגנוב בידו עלה לאהאחד

 ולמצביא היונים, לעזרת אניות עשרים לשלוח וגמרו נמנו הנפתיםהאתונאים
 האלו האניות האזרחים. בין דבר בכל נכבד איש ילקתיס, את שמועליהן

 ולברברים. ליוונים הצרות מקורנעשו
 הזאת המזימה את זמם למיליטיס ובבואו להפליג הקדים אריסטגורס98.
 הדבר, את עשה זאת בעבור ולא ליונים, נשקפת תועלת שום היתה לאשממנה

 הפיאונים אל לפריניה איש שלה הוא דריושז המלך את לצער בכדי אסכי
 בפריגיה בנלים וישבו 6 מגבזוס ידי על סףףימין הנהר מעל סגלואשר

 612. נשנת בערך וחי ממיטיליני היההוא

 55. 51. הפרקים המשך 499.בשנת

 מיליטוס. את יסד קודרים בן *יםיעז
 האתונאים.של
 1. פרק למעלהראה
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 האלה: ים הדב את אמר הפטומם אל בא כאשר אחד; ובכפר אדמה שטהעל
 את לכם להראות במיליטוס, הטירנוס אריסטגורס אותי שלח פיאונים,.אנשים

 ובידכם במלך יוניה כל פשעה כעת כי לשמוע, תרצו אם להצלתכם,הדרך
 עלינו כבר משם אבל לעצמכם, לדאוג עליכם הים עד י לארצכם עצמכםלהציל
 להם רצוי הדבר היה האלה הדברים את הפיאונים שמעו כאשר לכם"'לדאוג
 נרתעו כי נשארו מהם אחדים הים. אל וימלטו נשיהם ואת טפם את ויקהומאד
 כבר בהיותם ; לחירם משם עברו הים אל הפיאונים באו כאשר הדבר.מפני
 אותם, מצאו וכשלא אחריהם ברדפם רבים פרסים פרשים בעקבותיהם באובחיוס

 מחיוס כי לקילם, שמעו לא הפיאונים שישובו. בחיוס לפיאונים להודיעשלחו
 משם 1' לדיךיסקיס אותם הביאו  והלסבימ ללספיס' החוים אותםהוליכו
  לפיאוניה. הגיעם ער  ברגלהלבו

 אתם ויחד אניות בעשרים האתונאים שבאו אחרי ואריסטגורס,99.
 כי האתונאים, בגין למלחמה יצאו שלא מהארטריים, משוט אניות חמשהביאו
 לפנים יען - להם שנעשתה טובה בעד להם שגמלו עצמם, המיליטים בגיןאם
 הסמיים גם עזרו כאשר אז החלקידים' נגד במלחמתם לאלטךלים המיליטיםעזרו

 גם נוכחים והיו באו כאשר אפוא אלה - והמיליטים הארטריים נגדלחלקידים
 לא אמנם עצמו הוא סרדיס. על למלחמה אריסטגורס יצא הברית, בעלישאר
 את המיליטים, על למצביאים אחרים שפ אלא במיליטום, נשאר אם כייצא,
 הרמיפנטיס. את מהאורחים, ואחד חרופיניסאחיו

tlooהאניות את עזבו לעפסיס' הזה הצבא עם היונים באו כאשר 
 מאפסוס אנשים ולקחו כבד בחיל היבשה אל עלו והם אפסוס, בגבול?קיריסיס
 את עברם אחרי ומשם קאבס?רייס2 הנהר לאורך הלכ,' הם דרך.למורי

 העיר שאר את לכדו הם נגדם; עמד לא איש כי סרדיס, את ולכדו הגיעוהטמיליס
 מעט, לא אנשים חיל לו היה כי עצמו ארטפרניס הציל המצודה את 8. המצודהזולת

 רוב שכבשוה: אחרי העיר את מלבז בעדם עצר אשר הדבר וזה101,
 מקנים. גגותיהם היו מלבנים, שהיו מהם ואלה מקנים, היו בסרדיסהבתים
 מבית האש עברה מיד הללו, מהבתים בחחד אש הצית מהחילים אחדוכאשר
 עד ומהפרסים הלודים רצו בערה, שהעיר בשעה כולה. העיר את והקיפהלבית
 ולא העיר קצות את אחזה האש יען עבר, מכל סגורים היו כי בעיר, שהיוכמה
 זהב עפרות המוליך 5חטולוס4 הנהר יד ועל השוק אל העיר, מתוך מוצאהיה

 מריטצה. הנהר יד על בחרקיה מישור1
 . אפסוס גול גמלה לפנים היה הזה הנהרשפך2
 84. 1 ראה הזאת המצודה רבאעל3

 80. ז ראה והרמוס פקטולוס הנהרות אודותעל4
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 לתוך וזה לרמוס, הנהר לתוך משתפך הוא כך אחר השוק, דרך וזורםמהטמולוס
 רב המון עם השני והחלק נפשו על עומד מהאויבים שחלק בראותם היוניםהים.

 הלילה וכשירר טמולוס הנקראים ההרים אל העיר את ויצאו פחדומתקרב,
 אניותיהם. אל משםשבו

 מה 1, קיביבי הארץ אלת של מקדש גם ובה באש עלתה וסרדיס102.
 נזעקו אז אבל ביון. המקדשים את לשרוף לפרסים תואנה זמן אחרששמש
 ומהרו הנעשה, מכל בשמעם הליס, לנהר מעבר תהנותם מקום שהיההפרסים
 בעקבותיהם הלכו במרדים, היונים את עוד מצאו וכשלא הלודים.לעזרת
 מאד, והוכו התנגחו במערכה, נגדם התיצבו והיונים באפסוס, אותםוהדביקו

 אבי"ידיס גם נספה אחרים אנשי-שם עם יחד הפרסים' המיתו מהםורבים
 שר מקירסש וסימונידס בהתחרויות נצחון זרי הרבה שקבל הארטריים,מצביא
 לעירו. איש איש נמלטו הקרב מתוך שברחו מהם אלה לכבודו. רביםשירים

 לגמרי, היונים את האתונאים עזבו כן אחרי אבל כך, נלחמו אז103'
 שלא השיבו בחזרה, אותם לקרוא מלאכים במפגיע שלח אריסטגורס כיואף

 את זאת בכל המשיכו האתונאים עזרת להם שנאבדה היונים לימינו.יעמדו
 נגד שנעשה מה כל אחרי אחרת דרך להם היתה לא כי המלך, נגדהמלחמה
 הערים כל ואת ייז4טיון את בידם והביאו ההליספונטוס אל הפליגו הםדריוש.
 את ברית לבעל להם רכשו להליספונטוס מחוץ ובהפליגם שמה. אשרהאחרות

 התחברה לעזרה, לבוא חפצה לא שבתחלה 3 קאבנוס גם כי קו:ה' ארץרוב
 סרדיס' שרפת אחרי היא גםעמהם

 גם כי 4י הטמתוסוים זולת מרצונם כולם עמהם התחברו והקקלוים104.
 מלך גורגוס, של הצעיר אחיו אוניסילוס היה זה: באופן 6 במדים פשעואלה

 פעמים דבר הזה האיש 7. יבטלתון בן סירומיס בן חרסים בןהסלמינוים6.
 גם כי שמע, כאשר אז, אולם במלך, לפשוע גורגוס לב על זה מלפני עודרבות
 גורגוס את לפתות בידו עלה לא וכאשר וזרזהו. מאד בו האיץ פשעו,היונים
 השערים. את עמו והמורדים אוניסילוס סגר הסלמיניים מעיר וכשיצא עליושמר
 את ופתה סלמים על משל ואוניסילוס המדים אל גורגוס ברח מהעיר,מקופח

 והלשים. הפריגים של הראשית האלה האלים, אם קיבילי,או
 469-556' חי מפורסםמשורר
 172. 1 ראה קריה, חוף עלעיר

 קפרוס. של הדרומי החוף על עתיקה פניקית עירשטויס,
 19 111 ראה כורש. בימי עור הפרסים תחת מרצונם נכנעוהקפריים
 בקפרוס. והבצורה החשובה העירולטיס,
 162. ,11 אורותיו עלראה
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 חפצו שלא האמתוסיים ועל פתה האחרים את אתו' יחד לפשוע הקפרייםכל
 סביבם. בחנותו מצור שם לו,לשמוע

 כי דריוש למלך הודיעו כאשר ; אמתוס על אפוא צר אוניסילוס105.
 עומד, הנאספים החילים ושבראש והיונים, האתונאים בידי ונשרפה נלקחהסרדיס

 כאשר שבתחלה, מספרים, ממיליטוס, אריסטגורס הענין, כל את סכסך הואיען
  על יבואו אלה כי ידע, ידוע יען ליונים, בנוגע דבר הפיל לא זאת,שמע
 קשתו, את דרש לו שנודע ואחרי האתונאים, הם מי ושאל פשיעתם, בעדענשם

 לאויר שירה ובעת השמימי, אל למעלה וירה עליה חץ שם אותה שקבלואחרי
 צוה האלה הדברים את אמרו ואחרי באתונאים", להנקם לי תן "זום,קרא:
 שאדוני, פעמים: שלש יאמר ארוחתו את לפניו שישים שבשעה מעבדיולאהד
 האתונאים". אתזכור

 אותו עצר שדריוש ממיליטוס, היסטיאיוס את לפניו קרא זאת פקדו אחרי106.
 את מסרת שאתה זה מקומך, שממלא היסטיאיוס, אני, *שומע : ואמר רב, זמןזה

 האחרת מהיבשת אנשים עלי הביא הוא רעים. מעללים כנגדי עשה בידו,מיליטוס
 ללכת פתה ואותם שעשון מה על הדין את לי ליחן שעתידים יחד, אתםויונים
 דבר נעשה איך בעיניךז הדבר מה ועתה סרדיס. את ממני ולקח הללואחרי
 היסטיאיוס: השיב זה על הדבר". על כן אחרי תתחרט שלא ראה עצתךז בליכזה

 גדול צער לך יצא שממנו דבר איעץ האנכי 1 מפיך נפלטה מלה איזו"המלך,
 חסר אני מה ן כזה דבר אעשה כי אחריו חוזר שאני הדבר הוא מה קטן?או
 להשתתף מאתך גם נכבדתי להנות, אני גם יכול לך, שיש מה מכל ?עמך
 אומר, שאתה כמו כזה מעשה מקומי ממלא עשה באמת ואם מועצותיך.בכל

 כלל מאמין אינני אבל שעשה, מה עשה עצמו ולטובת עצמו דעת על כידע
 ממשלתך. נגד רעים מעשים עושים מקומי וממלא שהמיליטים הדברבאמיתת

 המלך, תכיר, האמת, את שמעת ואתה כזה, דבר עושים הם באמת אםאבל
 יצאתי שאני מעת היונים עושים כנראה מהים. שהרחקתני עשית מעשהאיזה
 שום היתה לא ביוניה אני הייתי אלמלי כבר. זה אליו שהשתוקקו מה עיניהםמנגד
 שאסדר ליוניה מהרה עד ללכת לי תן ועתה רגלה. ואת ידה את מרימהעיר
 את שהסב זה, מקומי ממלא את בידיך ושאמסור הללו הענינים כל אתשם

 אפשוט שלא המלך בית באלי אני נשבע כרצונך, הדבר את עשותי ואחריהדבר.

 131. 1 ראה האיר' אל והוכ5?וה' כלומר1
 האויב על למלתמח כסמל באויר חץ ירית -

 למלך, ויאמר וחצים. קשת אליו ויקח וחצים. קשת קח אלישע, לו ויאמר : ט-ו י-ג ב' מלכים גםנזכר
 קדמהי החלון פתח ויאמר: המלך. ידי על ידיו אלישע וישם ידו. וירכב הקשת. על ידך הרכב :ישראל
 באפק ארם את והכית בארם תשועה וחץ לד' תשועה חץ ; ויאמר נייר. יכה : אלישע ויאפרוימתח.
 כלה-.עד
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 הגדול האי את לך מס נושא עשותי טרם ליוניה, ארד שבה שעלי, הכתונתאת
 1. סרדל"ביותר

 הוא , האלה הדברים את בדברו דריוש לבב את גנב היסטיאיוס107.
 לשושן. אליו ישוב ששוב שהבטיח מה יגמור כאשר בצוותו אותו ושלח לוהאמין

 מה עשה ודריוש בסרדיס מהנעשה המלך אל הידיעה הגיע בזמן108.
 מאת שלח והיסטיאיוס היסטיאיוס, עם בדברים ובא הקשת אודות עלשספרתי
 על צרר בעת האלה: המאורעות אירעו ההוא הזמן בכל הים, אלדריוש

 לחרקיעייס בקפרוס מחכים כי מסלטים, לאוניטילוס נודעהטטתיטים,
 צירים שלח אוניסילוס זאת כשמוע כבד. פרסי חיל באניות המוליךהפרסי,
 היונים כבד. בחיל היונים באו הרבה להתיעץ מבלי לעזרה. אותם לקרואליוניה
 סלמים. על ביבשה הלבו מקיליקיה באניות שעברו והפרסים לקפרוס אפואבאו

 8. קפרוס' .מפתח הנקרא לכף מסביב באניותיהם הפליגו פהפניקים

 אל קפרוס סירני4 דברו המסופר באופן זה כל שנעשה בזמן109.
 לכם נותנים הקפריים אנחנו יונים, "אנשים : לאספה שקראום היוניםמצביאי

 אתם אם הפניקים' את או הפרסים את לתקוף, רוצים אתם מי את הברירה,את
 בשבילכם הגיעה הפרסים, נגד כוחכם את ולנסות ביבשת במערכה לצאתרוצים
 אניותיכם לתוך נרד ואנחנו ביבשה, המערכה את ולהעמיד מהאניות לצאתהשעה
 לעשות עליכם הפניקים, עם כוחכם לנסות מבכרים אתם ואם י הפניקים נגדונצא
  השיבו וה על  ויפרום". יוניה הרות כעד שבכוחכם מה כל משתיהן/ שתבחרומה

 את לקפרוס שנמפור לא אבל בים לשמור היונים אגודת שלחה גאותנו :היונים
 שלפקדנו/ במה כוחנו נגסה אבחנו הפרסים. על  ביבשה נצא ושאנחנוהאניות
 בהיותכם המדים מאת שסבלתם מה לזכור צריכים אתם אולם זריזים,להיות
 אמיצים". אנשים ולהיות להםעבדים

 לתוך הפרסים באו כאשר כן אחרי אלה, בדברים אפוא ענו היונים110.
 מול הקפריים שאר את  המערכה, את הקפריים מלכי  העמירו הסלמינייםמישור
 והעמידום שבהם המעולים את בחרו והסוליים מהסלמיניים  אבל  החילים,שאר
 מרצונו.  אוניסילוס עצמו העמיד הפרסים, מצביא  ארטיביוס,  מול הפרסים.מול

 חיל נגד להזדקף מלומד שהיה סוס על רוכב היה ארטיביוס והנה111.
 לקךי, איש לו, שהיה הצנה נושא אל דבר לאוניסילוס, זאת נודע כאשרמזוין.
 סוס לארטיביוס "שמעתי, : ואמיץ-לב למלחמה הנוגע דבר בכל מאדחרוץ

  ואמור  בלבך  חשוב ואתה  שמתקרב' מי על מתנפל הוא ובפיו  וברגליוהמורקף

 התיכון. בים "כלומר גדול הכי .האי אתה קורא 171 1 סרריגיה.1
 העגי. אף היום3 הצי. חיל2
 החשובות' העריס כמטפר היו, חשיה4
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 ארטיבעס על או הסוס על ולהכותה לשמור רוצה אתה מי על מהרה, עדלי
 שמהם את גם לעשות אני נכף .המלה : עלו הצנה נושא השיב זה עלעצמון

 מתאים ולעדוניך * שנראה מה אולם עלק שתשים מה כל ובכלל מהם אחדגם
 ומצביא. מלך נגד שיצא אני, אומר הוא, ההכרח מן ומצביא מלך אמר:יותר,
 הלא חלילה, אותך, יכה הוא ואס ידך, על גדול דבר נעשה מצביא, תכה אםכי

 עבדים נגד לצאת העבדים עליני אבל נכבד. איש בידי למות הוא אסוןחצי
 יקום שלא עלי מקבל אני כי תפחד. אל טכסיסיו שמפני הסוס, ונגדאחרים
 מישהו9. נגדעוד

 בזה, זה נאבקו המחנות והנה מעט ועוד דבר האלה הדברים את112.
 אמיצים, שהיו הפניקים על היונים הזה ביום התגברו אמנם בים ובים.ביבשה
 אחד התנפלו המחנות, התקרבו כאשר ביבשה, אבל הסמיימי הצטינווביניהם

 לאוניסילוס התקרב כאשר : זה דבר קרה המצביאים שני ועם ונלחמו, השניעל
 הצנה נושא עם מדובר שהיה כפי אוניסילוס, הכה סוסו, על שישבארטיביוס/

 אוניסילוס, מגן על רגליו את הסוס וכשהרים עליו, בהתנפלו ארטיביוס עלשלו,
 )הסוס. רגלי את וחתך במגל הקדי הכהמיד

 סוסו1 עם יחד ההוא במקום אפוא נפל הפרסים, מצביא ארטיביוס,113.
 קטן לא אנשים וחיל בקוריין' טירגוס קקיסיניר, בגד נלחמים עודםהאחרים
 שבגדו אחרי הארגיוים. של מתישבים הם האלה שהקוריים אומרים אתהשהיה

 שנעשה ואחרי הקוריים. כמעשה הסלמיניים של הברזל רכב עשו מידהקוריים,
 גם וביניהם נפלו ורבים עורף הפך הצבא הקפריים' על הפרסים התחזקוהדבר

 הסוליים, מלך גם למרידה* הקפריים את שעורר חרסים, בןאוניסילוס
 הלל 1, לקפרוס בואו אחרי מאתונא, שסולון זה פילוקפרוס, בן"ריסטוקפריס

 בשיריו. הטירנים מכל מאדאותו
 ויביאוהו עליהם צר יען אוניסילוס ראש את כרתו האמתוסיים114.
 כשהיה התלוי הראש לתוך חדרה דבורים עדת לשער. מעל ויתלוהולאמתוס

 באורקולום האמתוסיים שאלו הזה הדבר בגלל נופת. אותו ומלאה נבובכבר
 שנה בכל זבחים יזבחו ולאוניסילוס ויקברוהו הראש את שיורידו להםונאמר
 להם. יוטב זאת יעשו ואם כהירום.ושנה

 על בים שנלחמו והיונים בימי עוד זאת עושים האמתוסיים והנה115.
 סלמים, זולת נצורות קפרוס וערי נכשל אוניסילוס ענין כי כשמעם קפרוס,יד
 הפליגו זאת בשמעם מיד הקודם, מלכם לגורגר המלמיניים מסרו אותהבי

 שחתרו אחרי ורק ביותר הגדול הזמן במצור סלללי עמדה בקפרוס מהעריםליוניה'
 החמישי' בחודש לנדוה החומה כל תחתהפרסים

-
 29' 1 ראה שלון של נסיעותיו אורות על ?
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 חפשים. אחת שנה שהע אחרי מחדש הקפר"ם אפוא נשתעבדו ושע416
 אחרים, צבא ושרי ואיטגיס וסימיס לאוטה לו היתה דריוע1 ,טבתךאבךיתיס'

 סרדיס יד על שנלחמו הענים את רדפו לנשים, דריחן בנות היו להםשגם
 הערים. את להחריב ביניהם חלקו בקרב שנצחו ואחרי האניות, לתוך אותםודחקו

 ולכד ההליספונטוס על אשר הערים אל פניו את שם דאבריסים117.
 את היסוס. ואת למפסקוס ואת פרקוטיס ואת חמידיס את לכד לרדנוס,את

 הגיעה מריוס העיר אל מפיסוס הלך וכאשר יום. בכל אחת לכד האלההערים
 מהליס- שב לכן בפרסים, ופשעו היונים עם התחברו הוךים כי השמועהאליו

 קך:ה' נגד צבאו את והסיעפונטוס
 שמעו כאשר ראבריסיס. אליהם שהגיע טרם לקרים נודע הזה הדבר118.

 מךסיאס והגהר הלקנים" "העמודים הנקרא המקום יד על התאספו הקריםזאת
 ההוא במקום בהתאספם המיחיךרוס' לתוך ומשתפך אידריאס מארץהשוטף
 בן קיקסידרוס של זו לי נראית והטובה ושונות רבות יעוצות עצותהיו

 לאשה. לו היתה 2 קייוקס הקיליקים מלך שבת קיגד:ה, איש 1,יאבסילוס
 אפוא יהיה והנהר המיאנדרוס את יעברו שהקרים הדעה את הביע הזההאיש

 ויהיו לאחוריהם לנוס היכולת להם תהיה שלא כדי ילחמו, וכךמאחוריהם
 הזאת הרעה אולם מטבעם' הם מאשר אמיצים יהיו ואז במקומם להשארנאלצים

 מאשר הפרסים מאחורי יהיה שהמיאנדרוס יותר טוב אם כי נתקבלה,לא
 יפלו אם כי ימלטו לא בקרב, וינוצחו הפרסים .ינוסו שאם בכדימאחוריהם,

 הנהר'לתוך
 יד על שמה התנגחו המיאנדרוס, את ועברו הפרסים שבאו אחרי119.

 לסוף רב, זמן וארכה כבדה היתה והמלחמה הפרסים, עם הקרים מרסיחסהנהר
 אלפים. כעשרת מהקרים איש, כאלפים נפלו מהפרסים ההמון. ידי עלהוכו
 חורשת לתוך הלוחם, זום מקדש לתוך לל4ך9ךה' נדחקו משם שברחו מהםואלה

 קרבנות מקריבים יודעים, שאנחת כפי לבדם/ הקרים וקדושה. גדולהערמונים
 להמ טוב מה הצלתם, דבר על התיעצו שם מוקפים היו כאשר הלוחם.לזוס
 אסיה' את לגמרי לעזוב או לפרסים עצמם למסוראם

 בריתם, ובעלי המיליטים לעזרתם הגיעו הזה בדבר מתיעצים עודם120.
 חדשה. למלחמה עצמם להכין התחילו ושוב מועצותיהם את הקרים עזבוועתה
 מכולם הוכו. מהראשונה ארוכה ובמלחמה ובאו שהלכו הפרסים עם התנגחוגם

 המיליטים. הוכו וביותר רבים,נפלו
---.- -. - 

 קברו את הרביעית במאה בנה אשר בהילקרנסוס מאבסולוט המלך של מאבותיו אחד1
 Mausoleum. הבטוי שמי ועלהמפואר

 74. 1 ראה קיליקיה, למושלי תואר אם כי פרטי, שם איננו הזה השם2
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 וחדשו הזאת המפלה חרפת את עצמם מעל הקרים גללו כן אחרי21נ
 שמו עריהם, על לצאת אומרים שהפרסים להם נודע כאשר כי המלחמה.את

 שרי גם הם גם ונשמדו לילה הפרסים על נפלו ובו פוספס אצל בדרךאורב
 בן מירסוס גם מת יחד ועמהם וסיסימקיס, אמורגיס דאבריסיס, שלהם,צבא
 מילקה. איש ~יבנוליט, בן הירקלידס היה זה במארב המפקד 1.ניגס

 אחד הוא גם והימיאס, כזה, באופן אפוא נשמדו האלה הפרסים122.
 הסרופוגטיס אל עצמו פנה סרדיס, יד על נלחמו אשר היונים את שרדפומאלה
 ההליס- את עזב דאבריסיס כי שמע אותה שלכד אחר י במיסיה קיום אתולקח
 ההליס- אל צבאו את ויוליך הפרופונטיס את הוא ויעזב קריה, על ויצאפונטוס
 גם הכניע בייליחס' שישבו כמה עד החיאילים' כל את הכניע הואפונטוס'

 האלה העמים את שהכניע בעת הקדמונים. הטויקרים שארית ה4דויתיםאת
 טרריאס. בארץ ומת הימיאסחלה

 ואוטניס, בסרדיס, פחה וארטפרניס, זה, באופן אפוא מת הזה האיש123.
 לה. הקרובה איאלליס ועל יוניה על לצאת פקודה קבלו השלישי,המצביא
 קיקי. את ומהאיאולים הלזומני את לקחוביוניה

 בעל היה לא ממיליטוס אריסטגורס כי הוכר, הערים שנלכדו אחרי124.
 נתן גדולות מהומות ועורר במבוכה יוניה את שהביא אחרי יען נעלה,נפש
 על לנצה לו אפשר שאי הכיר לזה נוסף עשה. אשר את בראותו לברוח,דעתו
 בשבילם טוב כי להם, ואמר להתיעץ אליו המורדים את אסף לכן 1 דריושמלך
 אותם שיוליך או מיליטוס מתוך כשיגורשו מקלט, מקום להם מוכןשיהיה
 שבצרה האדינים, בארץ למירקינוס או שם, להתישב לספדי ההואמהמקום

 אריסטגורס. דבר האלה הדברים את 1. דריוש מאת במתנה קבלה כאשרהיסטיאיוס
 שלא דעתו את הביע ספורים, כותב איש סיגים4ורוס, בן 3 הקטיאוס125.

 ולשבת ליס באי חומה לבנות אם כי האלה, המקומות משני אחד אללנטוע
 למיליטוס' וישוב משם יצא כן ואחרי ממיליטוס, כשיגרשוהובשקט,

 על עמד עצמו ארימטגורס אולם הקטיאוס, יעץ הזאת העצה את126.
 מחשובי אחד סיסגורם, בידי מיליטוס את מסר לכן למירקינוס. לצאתדעתו
 אשר בארץ והחזיק שרצה, מי כל את אתו בקחתו לחרקיה, הפליג והואהעיר,
 שהיתה השבועה כפי עזבוה והחרקים עיר על וצר ממנה יצא וכאשר נסע.אליה

 *, וחילו הוא אריסטגורס נהרגביניהם,

 122. 111 אודותיו על ראה1
 143. 11 ראה אודותיו3 11. סרק למעלה ראה2
 נשמרים חיו ולא ביניהם שהיתה לשבועה האמינו והיאים העיר את התרקים עזבו כאשר4
 497. בשגח והרגום, התרקים עליהםהתנפלו




