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 והסטיאיום, יוניה, את שהמריד אחר כזה באופן אפוא מת אךיסטגירסן.
 שאלהי משושן, בהגיעו לסרדיס. ובא דריוש מאת שולח מיליטוס, שלטירנום

 שאינו אמר הלה היונים. לדעתו, פשעו סבה מאיזו בסרדיס, הפחהארטפרניס,
 המעשים מכל יודע אינו כאילו עצמו ועשה שקרה מה על הוא מתפלאיודע,

 המרידה, דבר את היטב בדעתו מתחפש, ארטפרניס אותו ראה כאשרשנעשו.
 אתה, תפרת הזאת הנעל את אמנם : הוא ככה באמת הענין 8היסטיאיוס,אמר:
 אותה", נעל אריסטגורסאבל

 יודע פן בפחדו והיסטיאיוס, למרידה, בנוגע כך אפוא דבר ארטפרניס2.
 לו הבטיח אשר דריוש, במלך וכחש הים, אל הלילה, ירד אך ברה,ארטפרניס/

 מלחמת בראש לעמוד עצמו על קבל ועתה ביותר, הגדול האי מרדו, אתלכבוש
 בא שהוא שהאשימוהו החןים מאת נתפש להיוס עבר כאשר דריוש. נגדהיונים
 אויב שהוא הענין, כל את שמעו כאשר אבל מהומות. לעורר דריושבמצות
 ללכת. לו נתנוהמלך,

 כך כל האיץ סבה מאיזו היונים, מאת היסטיאיוס נשאל פה והנה3.
 האמתית הסבה את היונים. על כזה גדול אסון והביא במלך למרודבאריטטגורס

 את להגלות דריוש המלך בדעת שהיה להם, אמר אם כי כלל, להם גלהלא
 נתן האלה הדברים ולסבת 1, בפניקיה היונים ואת ביוניה, ולהושיבםהפניקים

 היונים, על פחד הפיל הוה, הדבר את כלל חשב לא המלך כי ואף הפקודה,את
 אל מלאך 8' 8טך8אבס איש סךמיפוס את היסטיאיוס עשה כך אחר4.
 מרידה. בדבר מכבר אתו שוחחו כאילו ספרים, ושלח בסרדים אשרהפרסים
 ומסר הספרים את הביא אם כי אליהם, שנשלח אלה בידי מסר לאהרמיפוס
 למסור להרמיפוס צוה שמתרחש מה כל לו נודע כאשר ארטפרנים. בידיאותם
 התשובות ואת אותם הביא שבשבילם לאלה היסטיאיוס מאת הספריםאת

 הרג גלוי, הכל כשנעשה לו. למסור היסטיאיוס אל הפרסים מאתהנשלחות
 מהפרסים. רבים שםארטפרניס

- -
 ובבל אשור מלכי אצל מצוי כבר היה לארץ מארץ עליהם לסמוך שאין עמים העכרתנ

 הברקים ובבל, אשור מלכי ידי על יהודה ועם השבטים עשרת העברת כמו פרס, מלכי אצל כןואחרי
 לדבריו המיליטים האמינו לכן פרס' מלך ידי על 119( )וזו הארטריים 14(, ),ו המיאונים 204(,),11
 שחר. להם היה לא כיאף

 160(. )1 לפסוס" מול בפיסיה, מחוז הוא אטרנאבס של "שטחה2
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 זו/ מתוחלתו שנכזב היסטיאיוס, ואת מהומה קמה בסרדיס והנה5.

 שמחו אשר המיליטים אבל למיליטוס. עצמו בקשתו פי על החייםהוליכו
 טירנוט ארצם לתוך לקבל כלל ברצונם היה לא מאריסטגורס, כברשנפטרו
 לחדור היסטיאיוס נסה הלילה, בא כאשר ולכן, מהחופש. טעמו כי יעןאחר,
 וכאיש מהמיליטים. איש ידי על בשוקו נפצע אבל מיליטוס, לתוך ידבחוזק
 שיתנו החיים את לפתות יכול לא יען ומשם, לחיוס בחזרה בא מארצושהגלה

 הושיבו הם אניות. לו שיתנו הלסטוים את ופתה למיטיליני עבר אניות,לו
 ארבו פה לביזנטיון, היסטיאיוס עם יחד והפליגו משוט אניות בשמונהאנשים
 נכונות שהן אמרו אשר מהן אלה זולת אותן, ולקחו השחור מים הבאותלאניות
 היסטיאיוס. בקוללשמוע

 על אבל האלה, המעשים את אפוא עשו והמי9ייי*ים היסטיאיוס6.
 מצביאי אספו כי כבד' רגלים וחיל אדיר צי והתקרב הלך עצמהמיליטוס
 נתנו ולא מיליטוס על ועלו אחד מחנה מהם ועשו צבאותיהם אתהפרסים
 עמהם יחד מאד, הזריזים הפניקימ היו בצי האחרות. העירות על כך כלדעתם
 ומצרים. וקיליקים 1 קצר זמן לפני שנכנעו ק?ר?ים גם למלחמהיצאו

 בשמעם והיונים יוניה, ושאר מיליטוס על למלחמה אפוא יצאו אלה7.
 והתיעצו הזה המקום אל באו כאשר 9. ל95יי4יין באי-כח מעריהם שלחוזאת,

 יגינו בעצמם המליטים אם כי הפרסים, נגד ביבשה צבא לאסוף שלאהחליטו
 אחת, אניה אף להשאיר מבלי בצי אנשים להושיב יש אבל חומותיהם,על

 בים ולהלחם לדי יד על מהר להתאסף עליהם האנשים את בהן שיכניסוואחרי
 המיליטים8. עיר יד על הנמצא מצער אי הוא לבי מיליטוס.בעד

 מהחי- אתם יחד אנשים, מלאות באניותיהם 4 היונים כך אחר באו והנה8.
 באגף זה: באופן במערכה עצמם העמידו הם בלסביס. היושביט אלהארלים
 הפדיאיוים ידם על אניות, שמונים שהביאו עצמם, המיליטים עמדוהמזרחי
 סקסים עמדו המיסיים יד על ; אניות בשלש והמיסדים אניות עשרהבשתים
 הארתך!ים עמדו אחריהם אניות. במאה חוים הטיים יד על אניות, עשרהבשבע

 הפוקיים יד על שלשו והפוסלים אניות שמונה העמידו הארסרייםןספיק!ים'
 הע9ייס המערבי באגף עמדו המערכה בקצה אניות' בשבעים הלסטויםעמדו

 ,י116. ראה1
 יחדו היונים מאת ונבחר צפון, לצד המשתרע ב9!קגי, קדוש חבל הוא .ה9וי4יין2
 עשרה וחתים כח באי בה והשתתפו יוניה ברית בעלי מועצת היתה פה 148(. )1 מסיומי"לפ4ןידין

 144. 141. 1 גם ראה יוניה.ירי
 מיאנררוס. הנהר מאת שנגרסה הארמה ירי על היבשת עם זה אי מחובר היום3
 142, 1 ראה חיוגי בברית מאוחדים עהיו והאיים הערים ברבר4

- -
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 ושלש וחמשים מאות שלש היה האלה האניות כל מספר אניות.בששים
 משוט.אניות

 היה הברברים של האניות מספר אבל היונים, של היו אפוא אלה3
 כולו היה היבשה וצבא המיליטים ארץ אל אלה גם הגיעו כאשר מאות.שש
 יעלה לא פן היונים, של האניות המון את כשמעם הפרסים צבא שרי חרדושם,
 חזקים יהיו לא כי מיליטוס, את לכבוש יוכלו לא כן ואם עליהן להתגברבידם
 זה על בדעתם חשבו הם דריוש. מאת ענשם את לקבל בסכנה יהיו וגםבים

 וברחו מממשלתם המיליטי אריסטגורס מאת שמוגרו היונים טירני אתויאספו
 נוכחים שהיו האלה האנשים את מיליטוס. על שעלה בצבא אז והיו המדיםאל
 אחד כל יראה עתה יונים, שאנשים : האלה הדברים את אליהם ודברו אספושם
 אזרחיו את להפריר ינסה מכם אחד כל המלך. לבית טובה עושה עצמו אתמכם
 בגלל עון שום ישאו שלא להם והבטיחו לבם על דברו , הברית חיל שארמעל

 כבד יהיה לא ועולם בתיהם, את ולא מקדשיהם את לא נשרף ושלאהמרירה
 אליהם אמרו בקרב, רק ובוחרים זאת יעשו לא אם אבל לבן. קודם שהיהממה
 בקרב, יוכו שאם באמת, אותם שיקרה במה עליהם ואימו האלה הדבריםאת

 נוליך בנותיהם ושאת 1 לסריסים נעשה בניהם ואת לעבדים אותםנמכר
 לאחרים*. נתן ארצם ואת 1לבהירה
 לילה שלחו היונים טירני את האלה, הדברים את אפוא דברו הם10.

 נשארו הזאת, השמועה הגיעה אליהם שגם היונים, שיודיעו. לעירו אישאיש
 הפרסים הודיעו לבדו לו שרק אחד כל חשב וגם לבגוד עצמם נתנו ולאחוקים
 האלה. הדבריםאת

 אחרי כך, אחר למיליטוס, הפרסים של בואם אחרי מיד קרה זה11.
 שונים אנשים אליהם דברו בהן ; אספות להם היו לדי, יד על היוניםשהתאספו
 .ענינינו האלה: הדברים את להם ואמר הפילוים מצביא דייניסייס' גםוביניכם
 כעבדים עבדים, או חפשים נהיה או יונים, אנשים 8, תער של חודה עלעומדים
 לפי לכם תהיינה עמל, לשאת עליכם לקבל רוצים אתם אם ועתה  שברחההללו
 אבל חפשים. ולהיות אויביכם על להתגבר בידכם יהיה כך אחר יגיעות,שעה
 תקוה שום לי אין סדרים, ולאי תפנוקים לחיי עצמכם מתמכרים אתםאם

 השוה שלהט. הנשים נתי כשביל מהאויב שבוים ילדים לסרס הטיסים של דרכם "יה כר1
 בבלי. מלך בהיכל סייסים והיו יוקחו תוליד אשר ממר יצאו אשר *ומבניר : יח כ ב,מלכיס

 מרס. ארץ בקצוי בקטריה ארץ2
 תער של חודו על הדברים שמריס -עתה 173: % איליאס מהומירוס, לקוח הבטוי3

 : א' א, ברכות ירושל' גמלא לזה דומה בטוי החיים-. לחיל נכונו חייט או מחפיר אבדן אם :לכולם
 סייף-' 9ל חודה גבי על נתונה שהיא דם 9ל לסיטה תנחומא רני"אמר
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 בי, ובטחו בקולי שמעו לכן המרד. בעד הדין את למלך תתנו שלאבשבילכם

 או ילחמו לא שהאויבים או 1, יתערבו לא האלים אם רק לכם, מבטיחואני
 מאד". יוכו ילחמו,שאם

 הוליך הוא לדיוניסיוס. נכנעו האלה הדברים את היונים שמעו כאשר12.
 בין להבקיע יתאמנו שהשיטים כדי ארוכה, בשורה האניות את בפעם פעםמדי

 וכך האניות את עגן היום שארית ואת בנשק האניות חילי את ואמן 1האניות
 שנצטוו. מה ועשו לקולו שמעו ימים שבעה היום. כל במשך עמל ליוניםגרם
 כזה לעמל מסוגלים היו לא כי לרעהו, איש היונים וברו שאחריהם ביוםאולם
 צ כזאת עלינו שבא חטאנו מהאלים מי "נגד : והשמש מהחלאות גופםונפרך
 מפיק:ה' מתאמר איש בידי עצמנו שמסרנו מדעתנו ויצאנו אנחנו סכליםאיזו

 בענויים אותנו מענה אותנו, שקבל מעת הזה האיש אניות' שלש רקשהביא
 במקום יפלו. עוד בודאי ורבים למשכב נפלו כבר מאתנו ורבים מנשוא,כבדים
 העומדת העבדות את לשאת גם ולו אחרות לסבול בשבילנו טוב כאלהרעות
 את לו". נשמע לא מעתה הבה, זאת. תחת לכרוע מאשר שתהיה/ מהלבוא

 הם כאילו אם כי בקולו, לשמוע איש רצה לא ומיד דברו האלההדברים
 לאמן ולא האניות לתוך לרדת חפצו ולא בצל ונחו באי אוהלים הטוביבשת,

 ידיהם,את
 את עתה קבלו האלה, היונים במעשי בהרגישם הסמיים, מצביאי13.

 הפרסים, במצות זה לפני עוד להם שלח אשר *, סילוסון בן אי18סדברי
 שישנה הגדולה המבוכה את ראו הסמיים היונים, ברית את שיעזבו מהםבדרשו
 ידוע יען המלך, צי על להתגבר לאי-אפשר להם נראה זה עם יחד היונים,אצל
 לכן חמשהי פי גדול נגדם אחר יבוא הזה, הצי על יתגברו אם גם כיידעו,

 ובקשו זריזים, להיות רוצים שאינם היונים את ראו אך בתואנההשתמשו
 קבלו, דבריו שאת זה, איאקס בתיהם. ואת מקדשיהם את להציל לעצמםתועלת
 ידי על ממשלתו ממנו ונלקחה בסמים טירנוס והיה איאקס בן סילוסון בןהיה

 שביוניה. האחרים מהטירנים גם כמו ממיליטוס,אריסטגורס
 הם גם היונים נגדם הוליכו באניותיהם, הפניקים התקרבו כאשר אז,14.

 באלה, אלה ונלחמו אלה אל אלה קרבו וכאשר ארוכה. בשורה האניותאת
 במלהמת- טובים או רעים אנשים היו מהיונים מי בדיוק, לכתוב יכול איננימעתה
 עם שהתנו כפי שהסמיים, מספרים השני. את אחד הם מאשימים כי זו,ים

 היו למלחמת יוצאים שהיו "גפה : ה' ב' רבה איכה לוה דומה בטוי לצמיגו. ייהיו1
 תתערב. אל : כלשר תטכוף" ולא תסעוד לאאומרים,

 האויב. של2
 149(, 139, )י11 פוליקרטס של אחיו היה סילוסוןפ
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 עשרה אחת זולת לסמום, המערכה _מתוך והפליגו המפרשים את פרשוטיטקס
 למצביאיהם. שמעו ולא בקרב-הים ונלחמו נשארו האלה האניות מפקדיאניות.
 יהיו אבותיהם ושמות ששמותיהם הזה המעשה בעד להם נתן הסמייםוצבור
 בשוק' היום עור עומד הזה והעמוד ישרים אנשים היו יען בעמוד,חרותים
 רוב גם עשו וככה הסמיים. כמעשה עשו נסו, ידם על שאלה בראותםוהלסביים
 הזה, כמעשההיונים

 החיים מאד הרבה סבלו הים בקרב מקומם על שנשארו מאלה15.
 כמו העמידו, הם מוגי-לב. היו ולא מזהירים גבורה מעשי הראו שהםלמרות
 נבחרים חילים איש, ארבעים מהן אחת ובכל אניות מאה למעלה1,שמסופר
 להיות לנכון מצאו לא בוגדים ברית בעלי רוב את בראותם האזרחים.מבין
 בשורה והבקיעו מעטים ברית בעלי עם נשארו אם כי אלה/ לרעיםרומים
 אניותיהם. רוב את אבדו מהאויבים רבות אניות שלקחו. אחרי אשר עדונלחמו

 מהחיים, אלה אבל ארצם/ אל הנשארות באניות נסו החיימ16.
 לקיקיי; ברחו נרדפו כאשר אלה/ קלקולים/ לרגלי לנוס יכלו לא'מאניותיהם

 ביכשת. רגלי המשיכו דרכם ואת אותן ועזבו החוף על האניות את העלושם
 לנשים אז והיו שמה באו בלילה אפסוס, חבל לתוך בדרכם החיים באוכאשר

 החיים, את הקורות מכל זה לפני שמעו שלא האפסים, חשבו 2,ס~מיפיריאית
 אל ומחשבתם גנבים שהם נכון אל השבו ארצם, לתוך הודר צבאבראותם
 ההיים. את והרגו בהמון נזעקו 8,הנשים

 הכירו אחרי מפוקקה ודיוניסיוס כזה, גורל לרגלי נשמדו אפוא אלה17.
 מאת אניות שלש שלקח אחרי היונים, ענין בשביל לקוות מה עודשאין

 יוניה שאר עם לעבד שיקהוהו יךע, :לע יען לפוקיה, עוד הפליג לאהאויבים
 כסף הרבה מהן לקח מסחר, אניות הטביע שם לפניקיה. ישר שהיה כמווהפליג
 כי מהיוונים, איש לשום הזיק לא אבל שודד-ים נעשה פה לסיקיל:ה.והפליג

 4. וטירסיוים ל~רהייינייםאם
 ביבשה מיליטוס על צרו היונים, על הים בקרב שנצחו אחרי הפרסים,18.

 בשנה כולה העיר את ולכדו שונות במכונות והשתמשו התומה תחת וחפרוובים
 על האסון בא וכך לעבדים, יושביה את מכרו הם 17. אריסטגורס למרידתהששית
 האורקולום. כדברימיליטוס

 8. פרק1

 המשפחה. וחיי האדמה עבודת על כמגינה דמטיר האלה נשואות.לכבוד נשים של חג2
 171. 11השוה

 ולאטרוסקים. לקרסגים4 : ולמכרן לתפשז3
 494. גשנה אסוא נכבשה מיליטוס 499 נשנת היתה אריסטגורס מרידת5

 ,~~נגל~41'ע'-,'י-'
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 1 עירם לטובת בנוגע בדלפוי באורקולום הארגיוים שאלו כאשר בי19.

 דבריו בין אולם הארגיוים, בעניני רק אמנם שנאמר משותף, אורקולום להםנתן
 אזכיר, עצמם' הארגיוים על המכוונים הדברים את למיליטים. בנוגע גםיש

 שלא המיליטים אודות על שנאמר ומה 2, הספור של החלק לאותו אגיעכאשר
 : הואבנוכחותם,

 רעים, מעללים תעוללי מיליטוס, אפוא,ואז,
 מפוארה, ולמתנה לאכלה תהיילרבים

 שעירים רבים רגלי את תרחצנהישוך
 אחרים. ידאגו בדץדיטיולמקדשנו

 הפרסים מאת נהרגו הגברים רוב יען המיליטים, על זאת אפוא באה ההםבימים
 וגם ההיכל גם בדץדימי, המקדש בשבי, הלכו וילדים נשים 8 שער מגודלישהם

 רבות פעמים הזכרתי זה במקדש שהיו הסגולות את ונשרפו. נשדדוהאורקולום/
 4' הזה הספור של שוניםבמקומות

 דריוש המלך לשושן. היים שנשבו מהמיליטים אלה הובאו כן אחרי20.
 6 האדרם הנקרא הים חוף על אותם הושיב אם כי רעה שום להם עשהלא

 מארץ הים. לתוך ונופל טיגדיס הנהר עובר ידה על אשר אף8י,בעיר
 ואת המישור וכל לעיר מסביב המגרשים כל לעצמם הפרסים השאירוהמיליטים

 בה. להאחז בקירסה* להדים מסרו ההרים ביןהארץ
 כגמולם להם גמלו לא זאת, את הפרסים מאת המיליטים סבלו כאשר21.
 כאשר כי וסקידרוס. בלאוס עירם מהם שנלקחה מעת היושביםהסי8דיטים

 שערות את צבא יוצאי המיליטים כל גזזו י, "רדטון יושבי מאת סי*ךיסנלקהה
 יודעימן שאנחנו אלה כל בין הללו הערים כי גדולה. אבלות עליהם וקבלוראשם
 צערם את הביעו האתונאים כי האתונאים' עשו מהם* שונה גדולה. ברעותחיו
 נאשר דמעות הוריד הקהל שכל בזה וגם שונים באופנים מיליטוס כבושעל
 דרכמונים באלף וענשוהו והראהו, מיליטוס" .כבוש מחזה פרי4יחוט9כתב

 76. פרק ראה הלקרימונים. נגד במלחמה1
 77.טרק2
 פרסים -אלו : עא ע"ב קדושין גט השוה ארוך. הזקן ושער הראש שער היהלפרסים3
 כדבי. שער ומגדלין כדב בשר ומסורבלין כדב ושותיםשאוכלים
41.92 .241, 
 43 111 180. 1 השוה הפרסי. המפרץ5

 175. 1 ראה אודותט על6
 44. ,יראה7
*חסיבריטי*.8
 %י9סי4ס. לרני משורר9
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 עוד ישתמש לא איש ששום פקדו ופקד המן, אסונם את אותם שהזכירעל
 זה.במחזה

 להם שהיה הסמיים מבין אלה 1 ממיליטים אפוא נתרוקנה מיליטוס22.
 למדים בנוגע מצביאיהם שעשו מסה לגמרי רצון שבעי היו לא רכוש,איזה
 5י8"ס הטירנוס לארצם שיבא טרם והחליטו, התיעצו הים קרב אחריומיד

 אלה ש, ססנקליום כי ולאיא"ס. למדים ולעבוד להשאר ולא מושבה וליסדלהפליג
 אקטי, לקלי היונים את לקרוא ליוניה מלאכים ההם בימים שלחושבסיקיליה,

 הסיקיליים של אקטי ,יי הנקראת הזאת העיר מיונים. עיר שם ליסד ברצונםיען
 הלכו הזאת הקריאה עקב הסירסינים. לעבר המשתרע מסיקיליה ובחלקהיא
 .-. מהמיליטים, פליטים יהד ואתם לבדם הלקיום מהיוניםלשם

 באו לסיקיליה בנסעם הסמיים הזה: המאורע ארע בינתים והנה23.
 סחיתיס, היה ששמו ומלכם, הם והסנקליים/ 8, האפיסקיר,ים הלשרים אלבדרכם
 טירנוס ל5נ?סי~אוס4, זאת כשנודע לכבשה. שחפצו מהסיקיליים עיר עלצרו

 על ודבר הסמיים עם בדברים בא הסנקליים, אויב ההם בימים שהיה 6/בך4יין
 ללכוד או הפליגו, שאליה 'ן סחטי קלי את לעזוב אם בשבילם טוב מהלבם,
 והסנקליים סנקלי, את ולנדו לקולו שמעו הסמיים מגברים. ריקה שהיא סך"יי'את

 טירנוס 7' היפוקרשס את לעזרתם וקראו אליה מהרו עירם, שנלכדהבשמעם
 צבאו עם היפו"רטס אליהם בא כאשר בריתם. בעל הזה האיש היה כיבקלה,
 העיר, את להפסיד גרם שהוא בעלילה הסנקליים, שליט סקימיס, את אסרלעזרה,
 הסנקליים שאר ואת איניקיס8, לעיר אותם ושלה פיתיונוס' אחיו ואתאותו
 לו הובטח הזה השכר לרעהו. איש ונשבעו הסמיים עם שהתפשר אחריהסגיר,
 יהיה שבשדה ומה החצי, את יקח שבעיר והעבדים הכלים מכל הסמיים:מאת
 הראשים ואת אותם ואסר לעבדים הוא לקח הסנקליים רוב את להיפוקרטס.הכל

 הסמיים עשו לא זאת בכל אותמז שירצחו לסמיים מסר מאות/ שלששביניהם,
 הזה, המעשהאת

 97(. ),1 הם* מאתרא מהישגים שהמיליטים עליהם והוסיף דבי אפוא אלה "דברים1
 ,WIEaalJYll Meoa~va העיר נקראה כן אחרי העתיקות. הדוריות מהמושגות אחת2

 Metsina.היום
 לעירם. הקרוב ע)((ש4.ק("% הכף שם על כךנקראו
 מלךהוא

-494 
,476 

 tReggioהיום
 Calacta" העירה היום 446. בשנת כן אחרי נוסדההמושבה

- 498 משלהוא  
.491 

 הדרומית. בסיקילהעירה
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 משם 1, להימרי מאיניקוס נמלט הסנקליים' על השליט וסקימיס'24.
 האגשים בין להישר אותו חשב ודריוש דריוש. המלך אל ועלה לאסיהבא

 אל בחזרה שב ומסיקיליה לסיקיליה הלך המלך ברשות כי 2' מיון אליושעלו
 מהמדים אפוא נשתחררו הסמיים מאד. ועשיר בימים בא בפרס שמת עדהמלך8,
 ) מנהלי מאד היפה העיר את להם רכשו עמלובלי

 הפרסים במצות הפניקים הוליכו מיליטוס לפני שהיה קרב-הים אחרי25.
 למענם. עשה והרבה בעיניהם מאד נכבד היה כי לסמום, סילרסון בן טיט4סאת

 את ולא העיר את לא שרפו לא בדריוש שמרדו אלה בין לבדםולסמיים
 את הפרסים כבשו אך הים. בקרב התחמקו שאניותיהם זה בעדהמקדשים
 וחלק מרצונן, העול את עליהם קבלו מהערים חלק "ךיה, את לכדומיליטוס,
 היד. בחזקתנכנע

 ממיליטוס להיסטיאיוס זה, באופן אפוא קרו האלה המאורעות26.
 השחור, מים היוצאות היונים של משא אניות את ולוקח 4?94יין יד עלבהיותו
 ההליספונטוס אל הנוגעים הענינים את מסר עתה מיליטוס. פל שעבר מהנודע

 אשר הלסורים עם הפליג עצמו והוא אפידוס יליד טפילופניס בןלסי4~קיס
 שלא השים משמר עם נלחם קלילה הנקרא ףיוס בארץ ובמקום לףיוס.עמו
 עקב רע במצב שנמצאו האחרים החיים על גם המית, מהם רבים לבוא. לונתן

 החיים. בארץ מפוליכני בהגיחו הל49:ים, עם היסטיאיוס התגבר היםמלחמת
 עומד גדול כשאסון אותות מראש להראות לפעמים הואט אוהב27.

 אותות האלה המאורעות לפני נראו לחיים גם כי 6, עם על או עיר עללבוא
 מהם שבו לדלפוי, נערים מאה בת מקהלה שלחו כאשר להם קרה כךגדולים.

 בעיר, קרה זמן ובאותו ונאספו, במגפה נגפו האחרים ושמונה ותשעים שנים,רק
 ועשרים וממאה למודם בשעת ילדים על הבית שנפל הים, קרב לפנימעט
 המקרים אחר מקודם. האל להם הראה האלה האותות את לבד. אחד נצלילדים
 היסטיאיוס בא הים קרב ואחרי תחתיה, העיר את שהכריע הים קרב היההאלה

 על אותם כבש כך, כל סבלו החיים כי ויען הלסביים. את אתובהוליכו
 תחתיו.נקלה

 סיקיליה. בצפוןעירה1
 בגו גם היום. של אלה בין ולא הקדמונים היוונים בין לא נמוצה היתה לא היושרמדת2

 164(, )11,י ישר כאיש ידוע היהקדמת

 135(. )111 דמוקידס הרופא כמעשהלא3
 164(, )1,11 אנכסילאוס המלך אותו ידי על כן אחרי מתוכה גורשואולם4
האלי5
 ה' 1' היהוריפ מלחפת יוסף הגית, הורכן לפני שנראו האותות על שמסופר מה השוה6

 ע"ב. ל4 יוחאג',
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 ואיאולים יונים בהוליכו מסוס על למלחמה היסטיאיוס יצא מפה28.
 ממיליטוס הפליגו הפניקים כי השמועה, באה לתסוס סביב הונה עודורבים.
 ומהר אותה ללכוד מבלי תסוס את עזב זאת כשמוע יוניה. שאר עלויצאו

 בכדי מלסבוס עבר לחם לצבאו חסר כי ויען הצבא, כל את אתו בהוליכוללסבוס
 2 "~יקום מישור של גם זאת ארץ של גם היבול, את 1 שטרגי מארץלאסוף

 ומצביא פרסי איש הרפגרס, במקרה היה אלה בארצות אבל המיסים. בארץאשר
 אותו ושקה היבשה בעלותו היסטיאיוס על התנפל אשר קטן, לא צבאעל
 השמיר.  צבאו של  הגדול החלק ואתחי

 הפרסים עם היוונים נלחמו כאשר : זה באופן חי נשבה היסטיאיוס29'
 הפרשים הגיחו לסוף אבל רב, זמן נפשם על הם עמדו אשך4י, בארץבפלוגי
 עורף, היוונים הפכו כאשר הפרשים. מעשה אפוא זה היה היוונים. עלוהתנפלו
 בשל אותו ימית לא שהמלך קוה כי זו, בדרך נפשו את להציל היסטיאיוסחשב
 לדקרו, אמר וכבר ארצה שהפילו פרסי איש הדביקו בנוסו זאת. דעתגנבת
 ממיליטוס. היסטיאיוס שהוא לו וגלה הפרסית בשפה אתו לדברהתחיל

 לו קרה לא דריוש, המלך אל חי נשכה כאשר ישר הובא אלמלי30.
 וגם זה משום דוקא אולם עונו. את לו מוהל היה אם כי דעתי, לפי רע/כל

 בסרדיס, הפחה ארטפרניס, צוו המלך בעיני גדול יהיה מעם ועוד ימלטשלא
 על הזאת בעיר גופו את לתלות לסרדיס, הובא כאשר אותו, ששבהוסרסגוס
 מה דריוש כשמוע לשושן. דריוש המלך אל ולהביאו לחנוט ראשו ואת *צלב
 וצוה חי, לפניו היסטיאיוס את הביאו שלא על זאת שעשו באלה נזףשעשו
 לו טובות שהרבה איש היה יען ולקברו היטב ולסדרו הראש אתלרחוץ

 4.ולפרסים
 הפרסים, שבצי הצבא , כזה באופן אפוא נגמר היסטיאיוס ענין31.

 נקלה על וכבש 6 השניה בשנה הפליג מיליטוס, יד על החורף את שבלהאחרי
 אחד שלקחו פעם מדי ו?4דיס' לסבים, חיוס, ליבשת, קרוב הנמצאים האייםאת

 הם הציד את האנשים. על ציד ואי אי כל בכבשם הברברים עשומהאיים,
 הדרומי6 הים עד הצפוני מהים ונמשכים רעהו ביד אוחז אחד זה: באופןעושים

 במיסיה. נהר2 4. מרק ראה1
 של בבטנו תקוע היה העמוד קצה י הרומאית של מזו שמה היתה הפרסים כמנהג הצליבה3

 מטה. יורדות וידיוהתלוי
 דריוש. של לבו טוב על המעירים 41, 1,י 140, 111 הסמור גם השוה 11. ,ו ראה4

 משום אולי המלך. של חסד אגסי ונקראו בספר נרשמו מרס, למלך טובה עשו אשר האנשיםשמות
 זרה עבודה שעבדו אלא עליהן, להקי-ה ואין היו תמימים מדי מלכי : אבא בר חייא ר, אמרזה

 פרה(. פסקא כהנא דרב )פסיקתא בלבד מאבותיהםשקבלו
 האי, של הדרומי החוף ער הצפוני מהחוף פלו'6 493. בשנת5
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 הערים את גם כבשו הם האנשיא את וצדים האי כל דרך ככהועוברים
 הזה הדבר יען האנשים, על ציד בהן עשו לא רק זה, באופן ביוניההאחרות
 אפשרי. בלתיהיה

 היונים על שאימו איומיהם, את הפרסים מצביאי הכזיבו לא ועתה32.
 את בחרו הערים, את לכדו כאשר כי אלה. מול אלה במערכה עמדםבעת

 סריסים, אותם עשו מולידים להיות ותחת אותם וסרסו מאד טובי-תארהנערים
 שרפו זאת עשותם אחרי המלך. אל בחזקה הביאו מאר היפות הבתולותואת
 השלישית, בפעם היונים נשתעבדו כך המקדשים. עם יחד הערים אתבאש
 2 הפרסים בידי זו, אחר זו ופעמים, 1, חלודים בידי הראשונהבפעם

 השמאלי החוף שעל הארצות כל את וכבש הים צבא הלך מיוניה33.
 כבר היו הימיני החוף על שהן אלה כי לתוכי. כשמפליגים ההליספונטוסשל
 ההליספונטוס: חוף שעל באירופה הן ואלה שביבשת. הפרסים ידתחת

 מרקיה, חוף שעל המבצרים פרינתוס, רבות, ערים נמצאות שבהחרסיךיסוס'
 יד חכו לא ממולם היושבים והקיחידינים טיי1וטי4'ם יי71טיין.סלי9?ר:ה

 יד על פנימה הארץ אל מהרו ארצם את בעזבם אם כי הפניקים, אליהםשבאו
 המקומות את שרפו הפניקים 9סמבך:ה. העיר את שם ויסדו השחורהים

 העלו אלה את שגם ואחרי דאטר"י, 3 לפריקנניסיס דרכם ושמו האלההנזכרים
 ההרימו שלא אלה הערים, שאר את לקהת החרסוניסוס אל שוב הפליגובאש,
 באו הקיז:קיקים כי כללי הפליגו לא ק(יקלס נגד בראשונה. התנפלוכאשר
 אויברס עם להם שהיה הסכם לפי הפניקים, שיצאו טרם עוד המלך, ידתחת
 באו מלרדיה, חוץ בחרסוניסוס' אשר הערים כל בדסקיייאון, פחה מגבזיס,בן

 הפניקים' בידיאפוא
 בן קימכן בז שילקי78ס ההם הימים עד טירנוס היה אלה בערים34.
 קיפקלוס בן מילטיאדס הזאת הממשלה את לפנים שיסד אחרי9קימגורס
 הנלחצים  האלה, הדולונקים זאת. בחרסוניסוס אחזו מתרקעה דולונקים זה:באופן

 בדבר באורקולום לדרוש לדלפוי מלכיהם את שלחו האיטינמוים, מאתבמלחמה
 אותם שיקרא האיש, את כמיסד ארצם אל  שיקראו להם חותה  הפיתיההמלחמה'
 הקדושה4 בדרך הלכו הדולונקים אצלו' להתארח מהמקדש בצאתםראשונה
 לאתונא, דרכם את שמו אותם, קרא לא איש וכאשר והבייאוטים' הפוקים ארץדרך

 28(. 6. )1 קרויסוס ע"י1

 דריוש, צבא שר ארטפרניפ מאת ופעם 169( 141. )1 כורש ע"י פעם2
 השיש. בים איפ
 ווי בררך פיס  שבר הואוגס אפולי  ויל חסותו תחת עמדו לדלפוי ועולים אורח עוברי יען הקדושה, גקיאה הדרך4
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 גדול אבל חי9י?קרטיס' בידי הכח כל 1 ההם בימים היה באתונא35.
 של צמד שלה משפחה בן היה אשר קיפסליס, בן מילטיאדס כבוד גםהיה

 אבותיו ידי ועל ואי~י~יס, 3 מאיאקלס לפנים ושמוצאה סוסים2ארבעה
 מהמשפחה הראשון איחס, בן שפיליאום מעת אתונא, איש נעשההאחרונים

 את וראה ביתו בפרוזדור ישב זה מילטיאדס אתונא. איש נעשההזאת,
 ויקרא בידיהם, ורומחים הארץ כבני שלא בגדים לבושים עובריםהדולונקים

 נאותו הם רעיו. ויהיו אצלו שיתארחו מהם בקש אליו נגשו וכאשר אליו,אותם
 ואחרי כולם, האורקולום דברי את לו גלו אצלו התארחו וכאשר הזהלדבר
  שמע  רבריהמ, את  מילטיארמ  כשמון האל.  לרברי  שישמצ בקשוהו זאתשעשו
 מיד ממנו. להתרחק ורצה פיסיסטרטוס שלטון על נרגז היה כי מידבקולם
 שהדולונקים מה עליו לקבל הוא יכול אס באורקולום לשאול לדלפויהלך

 ממנו*מבקשים
 בן מילטיאדס הפליג לזאת, הפיתיה מאת גם נדרש כאשר והנה36.
 סוסים, ארבעה של בצמד באולמפ:ה נצח הזה המאורע לפני אשרקיף9לוס,

 הדולונקים עם יחד זה, במסע להשתתף שרצה מהאתונאים איש כל אזויקח
 את בצר בראשונה לטירנוס. מנוהו אותו, שקראו ואלה הארץ. את בירוולקח
 ה998י~מוים להם יזיקו שלא כדי פקט:ה, עד "רדיה העיר מול החרסוניסוסמיצר

 היה מהמיצר ריס. ושלשים ששה הוא המיצר רוחב הארץ. לתוךבהתפרצם
 ריס. ועשרים מאות ארבע פנימה הארץ אל החרסוניסוסאורך

 בעד בזה ועצר החרסוניסוס מיצר את מילטיאדס שבצר אחרד3.
 והנה בהם. שנלחם העמים מבין הראשונים הלמקליקים היוהאפסינתיים,
 של ללבו קרוב היה מילטיאדס אבל חי. ושבוהו אורב לו שמוהלממסיקים
 הלמפסיקים מאת ודרש שלח קרויסוס, זאת כשמוע הלודים. מלךקרויסוס
 ארן. כמו שישמידם עליהם .איים לא, ואם לנפשו, מילטיאדס אתשישלחו
 עליהם שאיים המלה כונת מה אלה, בדברים נבוכים הלמפסיקים היווכאשר
 הדבר, את שמע כאשר מהזקנים, אחד אליהם אמר ארן, כמו שישמידםקרויסוס,
 נשחת אם כי שנכרת, אחרי חוטר, מוציא אינו לבדו הארן רק העציםשמכל
 ופטרוהו, שחררוהו קרויסוס, מפני פחדו הלמפסיקיםויבש4.

 הממשלה את ערירי. מת כן אחרי קרויסום, בעזרת אפוא נמלט הוא38.

 בערר. 560 בשנת1
 עשירה. למשפחה סימן3
 באיגיגה. הרוס היה הוא3
 במקום עימד איגו זה ארז -מה י מהארז התלמוד אומר זאת את מחליף. גזעו אין כלו'4

 הם, אחת צמחים ממשפחת והארז הארן ע-א(; קו )סגהדר' מחליף" גזעו ואין משטין ושרשיומים
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 לו זובחים מותו אחרי מאמו, אחיו בן חימון, בן לסקיסגורס מסר הנכסיםואת
 בהן ובהתגוששות, ברכב התחרויות ועורכים עיר, למיסד כנהוגהסדסוניסים,

 קדמהו הלמפסקים עם מלחמה בשעת חלק. לקחת מליססקיס איש לכלאסור
 המוצצה בבית בגרון בראשו נפצע הוא ערירי. הוא וגם סטיסגורס אתהמות

 עליו. וכעס אויבו היה באמת אבל אליו, עבר שהוא שאמר אישבידי
 הקיסיסטרטידימ שלחוו המסופר באופן סטיסגורס גם שמת אחרי39.

 לתפוש החרסוניסוס אל המת, סטיסגורס אחי קימון, בן מילטיאדס את משוטבאני
 ממות דבר להם ידוע לא כאילו באתונא, גם פנים לו . הסבירו הם , הממשלהאת

 החרסוניטוס, אל מילטיאדס בבוא קרה5. איך אחר בספור שאתאר מהאביו,
 החרסוניסוס אנשי סטיסגורס' אחיו את לכבד בזה אומר כאילו בביתו,התחבא
 לנחמו, יחד כולם ובאו מסביב, הערים מכל הנכבדים התאספו זאת,בשמעם
 מאות חמש בכלכלו מילטיאדס, לידי החרסוניסוס באה וכך ירו. על נאסרואבל

 העגיסיחיליס. התרקים מלך בת אולורס, אוז לאשה לו לקח גםשכירים'
 החרסוניסוס אל הגיע אשר זה, קימון בן מילטיאדס על 8 והנה40'

 עתה6. עד עליו שבאו מאלה קשה6 אסון בואו* אחרי בא קצר, זמןלפני

 הסקיתים יען הסקיתים. מפגי ברח הזה המאורע לפגי השלישית בשנהכי
 הזאת. החרסוניסוס עד וחדרו התאחדו דריוש, במלך אפם בחרותהנודדים7,

 הלכו שהסקיתים עד החרסוניסוס מתוך וברח מילטיאדס חכה לא התקרבוכאשר
 בחזרה. הוליכוהו והדולונקיסלהם

 המאורעות עליו שבאו טרם שנים שלש לו קרו האלה המאורעות41.
 בסגולותיו משוט אניות חמש מלא בט~דוס,  שהפניקים אז בשמעו כיהבאים,
 מפרץ דרך הפליג "ךד:ה, מהעיר יצא וכאשר לאתונא. והפליג ידו תחתשהיו
 מילטיאדס והנה באניותיהם' עליו התנפלו והפניקים החרסוניסוס יד על ועברף~ס
 הדביקו החמישית האניה את אבל לטי??ריס' נמלט האניות ארבע עםעצמו

 מילטיאדס, מבני הגדול היה הזאת באניה המפקד אחריה' ברדפםהפניקים
 אחרת. מאשה אם בי החרקי, בת אולורס, של בנה היה לא הוא וקיסיוכוס
 מילטיאדס, בן שהוא להם נודע וכאשר האניה עם יחד הפניקים תפשוואותו

  בערר. 518 בפא1
 103. בפרק2
 34. מפרקהמשך3

 שהלכו אחרי לשובו אם כי החרסוניסום, אל 518 בשנת הראשונה בפעם לבואו לאכוונתו4
 הסקיתים.להם

 493. בשנת הפניקיםהבקטת5

 496. בשנת הסקיתים התפרצות6

 11. ,י1 ראהאורוחם7
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 הוא מילטיאדס הלא גדולה, טובה להם יחזיק כי בחשבם המלך, אלהביאוהו
 %ת  להסוס דרשו  כאשר לסתותים,  לשמוע ליונים בצוותו דעתו אתשהביע
 מיטיוכוס את הפניקים לפניו הביאו כאשר דריוש, אבל הביתה. ולהפליגהגשר
 בית לו נתן הוא טובות' הרבה אם כי רעה, שום לו עשה לא מילטיאדס,בן

 אבל הפרסים. על הנחשבים בנים לו נולדו שממנה פרסית, ואשה נחלהואחוזת
 לאתונא. מאימברוס הגיעמילטיאדס
 כאלה איבה מעשי הפרסים מאת עוד נעשו לא הזאת השנה ובמשך42.

 ליונים. מרובה תועלת שהביא מעשה נעשה הזאת בשנה להפך, היונים,נגד
 היונים את והכריח מהערים מלאכים אליו לקרא שלח בסרדיס, הפחהארטפרניס,

 שלל מהשני אחד יקהו ושלא לעצמם משפט יעשו שלא ביניהם בריתלכרות
 1, פרסות לפי מדד שדותיהם ואת לעשות אותם הכריח הזה המעשה אתומלקוח.

 אחד כל על שם הזאת המדה ולפי ריס, שלשים של מדה הפרסים קוראיםכך
 הושמו יען ימי, עד עוד גם לעולם, ההיא מהעת השדה על שנשארומסים,
 לפנים9. שהיו כמז הגובה באותו כמעט והושמו ארטפרניסמאת

 4, האביב בראשית 8, השלום מעשה בשבילם היו האלה והפעולות43.

 אל 6 גובךישס בן טךדי4יוס ירד המלך, מאת המצביאים שאר פוטרוכאשר
 עתה שאך לימים צעיר גילו לפי גדול, וצי רגלי כבד חיל אתו בהוליכוהים
 אפוא הוליך מרדוניוס דריוש. המלך בת שךטיזוסטךה את לאשה לולקח
 שאר עם יחד ונסע אניה לתוך ירד לקיליקיה ובבואו הוה הצבאאת

 ההליספונטוס. אל אחרים מצביאים הוליכו הרגלים צבא ואתהאניות,
 ואספר גדול פלא נעשה ליוניה, ובא אסיה חוף לאורך מרדוניוס שהפליגבעת
 הביע הפרסים, משבעת אחד אוטנס, כי מאמינים, שאינם מהיוונים לאלהאותו
 הטירנים כל את הדיח מרדוניוס העם6; שלטון להיות צריך שבפרס דעתו,את
 שהתאספו ואחרי ההליספונטוס' אל מהר זאת עשותו אחרי העם' שלטון בעריםוסדר
 ההליספונטוס את באניות עברו גדול רגלי חיל גם ונאסף עצום במספראניות
 ואתונא. שלטריה על דרכם את בעשותם אירופה, דרך דרכם אתועשו

  היה למעשה אך המסע, בשביל תואנה אפוא להם שמשו אלה447,
 מטר. 5940 = פרסית פרסה1

 ככר מאות ארבע דריוש מאת יוניה על שהושם המס מנכית את מחדש סררארספרניס2
 גודל וכסי השדות על אם כי האנשים על לא חל הזה המס היה מעתה 127(. 90. )111 לשנהכסף
 עליו. שהיטל הסכום היה שדה,כל

 השלום. את השכין המסים גבית את וסדר במריבותיהם שעצר ידיעל8
 492.בשנת4
 80. 111 ראה6 70(י )(11 דריוש וחותן מהשבעה אחדהיה5
 105. 99. ,י ראה סרריס, את לשרוף ליוגיס עזרו כי יען ואתונה, אתגריהך
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 את באניותיהם כבשו ככה בידם, שיעלה כמה עד היוונים מערי לכבושבדעתם
 את הרגלים צבא בעזרת הכניעו כך נגדם, יד אף הרימו שלאהמסלמם
 של הזה מעבר העמים כל כי כבר. שהכניעו אלה אל אותם וספחוהמקניונים
 עד היבשת חוף לאורך ונסעו עברו ט0סוס להם. משועבדים היו כברהמקדונים
 את שסבבו בעת עליהם קמה והנה 3 לעמוס סבים הפליגו מח"קתוס 2,~ל"4תוס
 רוב את שברה והיא לה יכלו שלא מאד והזקה גדולה צפונית רוההאתוס
 אבדו מהאניות בערך מאות ששלש אומרים, אתוס. ההר נגד בהשליכןהאניות

 טורפות*, חיות מלא לאתוס מסביב הים כי ויען איש, אלף מעשרים ויותרפה

 מהם רבים הסלעים, אל נופצו ורבים שטרפודו החיות ידי על מהם יביםאבדו
 בקור. מת וחלק אבדו זה ובגלל לשחות ידעולא

 אשר הרגלים צבא ואת מרדוניוס את זה, באופן אפוא נשבר הצי45.
 הרגו מהם רבים התרקיים. סירי4ים בלילה תקפו במקדוניה, מחנהו אתתקע

 לפרסים, מהשעבוד הם גם נמלטו לא זאת בכל פצעו. עצמו מרדוניוס ואתס?רי4ים
 אחר לעבדים. אותם שעשה טרם האלה מהמקומות יצא לא מרדוניוס כייען

 הרגלים לצבא נגרמו גדולים הפסדים כי חזרה, צבאו את הוליך אותםשכבש
 אחרי לאסיה אפוא שב הזה המסע לאתוס. מסביב לצי וגם הבריגיםמאת

 זו. במלחמה מאדשנכשל
 תחלה מלאך דריוש שלח האלה הקורות אחרי השניה6 בשנה46.

 עליהם וצוה מרידה, הם מכינים כי שכניהם עליהם שהלשינו ס0ס?םאל
 יען התסיים, כי 6. ל5?דילה אניותיהם את ולהביא סביב החומה אתלהרוס
 גדולה, היתה וההכנסה עליהם צר כאשר ממיליטום היסטיאיוס מאת כך כלסבלו

 סביב. החומה את מאד ולבצר מלחמה אניות לבנות האלה בכספיםהשתמשו
 סיעי 4?94קי אשר הזהב מכרות ומהמכרות. 7 מהיבשת להם היתהההכנסה
 די אולם מזה, פחות עצמה שבתסוס מאלה ככר, שמונים כלל בדרךהכניסו
 מהיבשת היבול, על ממס פטורים שהיו למרות התסיים, הכניסו בללשבדרך

 מאות. שלש הרבה, עלה ואם ככר, מאתים שנה שנהומהמכרות
 אלה היו ביניהן והמפליאות האלה המכרות את בעצמי גם ראיתי47,

 החרקיי החוף בקרבת סס.סהאי1
 22. 11/י ראה האתוס. דרך תעלה כשהכסס כן אחרי חפר הזאת העיר בקרבת2
 22. 11/י ראה האתוס אורותעל8
 טורפים.דגים4
 491.בשנת5
 החרקי. בחוף תסוס מול6
 , מסים מהם שנכו מושבות, הרגה להם היו ביבשת7
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 ששמו הזה, האי את ביסדם 1 טסרס עם יחד התישבו אשר הפניקיםשמצאו
 המקום בין בתסוס נמצאות האלה הפניקיות המכרות הפניקי. עסיס כשםהיום

 בחפשם. נברו גדול בהר , סמר~גקי מול טיעיךה. ובין טיגיךההנקרא
 החומה את המלך בפקודת הרסו התסיים ו ככה אפוא הוא הזה הדבר48.
 למודיעה. כולן אניותיהם את הביאו וגםשלהם

 אם בלבם, מה לדעת היוונים את לנסות דריוש רצה הזה המעשהאחרי
 כל את בפקדו יון בכל צירים שלח הוא בידו. עצמם למסור או אתולהלחם
 ליון, שלח אלה את למלך. ומים אדמה לדרוש וצוה אחר, למקום מהםאחד
 מלחמה אניות לבנות וצוה מס לו הנושאות הים שעל לערים שלה אחריםצירים

 סוסים. להעברת המתאימותוספינות
 נתנו ליון שבאו לצירים גם האלה, הדברים את הכינו 2 אלה והנה49.

 אשר כולם האיים יושבי גם הפרסים, מלך שדרש מה היבשת מיושבירבים
 וביניהם לדריוש ומים אדמה נתנו האיים יושבי שאר והנה ודרשוי באואליהם
 כי בחשבם, האתונאים, מיד עליהם התנפלו זאת, עשו אך האיגיניטים,ביחוד
 למלחמה. עליהם יעלו הפרסי עם שיחד כדי בתתם, נגדם היתה האיגיניטיםכוונת

 שבמעשם האיגיניטים על להעליל לשפרטה והלכו זו בתואנה השתמשו לבבחפץ
 ביון. בגדוזה

 השפרטים מלך אנקתקל?ידוס בן "~אושגס עבר הזאת האשמה אחרי0מ
 נסה כאשר האיגיניטים. בין ביותר האשמים את לאסור ברצותולאיגינה,
 בן חריוס ביותר אם כי מהאיגיניטים אחרים רק לא ננדו התיצבולאסרם,

 הוא עושה כי וינקה, מהאיגיניטים איש מפה יוליך לא כי שאמר,פולי"ריטוס,
 היה אתו יחד יען י האתונאים בכסף הוא שהוד השפרטימטים עדת דעת בליזאת
 כאשר ולפרטים. במצות האלה הדברים את אמר הוא לאסרם. השני המלךכא
 שמו. את לו אמר וזה לשמו' ק?ייס את שאל איגינה, את לעזוב קלאומניסעמד

 גדולה צרה כי ברזל, קרני לך עשה ) 8:ל "עתה, : זה על לו אמרקלאומניס
 עליך". לבואעומדת

 על והלשין 8וי~טון בן ניסרטוס זמן באותו נשאר בשפרטה51.
 בשאר כי אף פחות, מבית-אב אבל השפרטים, על מלך היה הוא גםקלאומניס,

 של אב בית היה הבכורה בגלל 4, האיש מאותו יצאו כי פחות, היה לאדברים
 יותר. מכובדטברייוגיס

 44. 11 ראה קדמוס. ואחי אמור בן היה הוא1

 האניות, את הכיש הערים יושבי2
 שמה שס(%0 י איל כע 01(%9 לשון, על נופל לשון8
 אריססורימוס.4
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 שהם  בוה משורר שום עם בשוה מספרים אינם הלקדימוניים יען52.
 הוליך ! הילוס בן קלאודיוס בן 5ריסטוסכוס בן עצמו שטךיקטוהימוסמספרים
 אריסטודימוס' בני ולא כה,  נאחזים הם שעכשיו הזאת הארץ אל מלכו בעתאותם
 נימיים 5ךג:ה9, היה ששמה אשתו, לאריסטודימוס ילדה רב לא זמןאחרי
 תאומים, ילדה היא פולינןקס. בן יךסודרוס בן 9יסינוס בן טך99יון בתשהיתה

 בימים שהיו הלקדימוניים במחלה. מת הילרים, את לראות אריסטודימוס זכהואך
 כלל ידעו לא אולם הבכור. את הילדים משני להמליך החוק לפי החליטוההם
 או לדעת, יכלו לא ויען לשני' אחד ודומים שוים היו כי לבחור, משניהםבמי
 ביניהם. מבדילה אינה היא שגם אמרה, היא האם. את שאלו זה, לפני גםאולי

 מלכים. יהיו ששניהם בחפצה זאת ואמרה היטב/ ידעה אמנם שהיאאומרים/
 בענין יעשו מה לדרוש לדלפלי שלחו ובמבוכתם נבוכים הלקדימוניים היוועתה
 הגדול, את יותר לכבד אולם הילדים/ שני את להמליך להם צותה הפיתיהזה.
 איך נבוכים, הלקדימוניים היו פחות ולא הפיתיה/ אמנם עליהם פקדהזאת

 ס4יקיס. היה ששמו מסיני, איש בעצת ושאלו הגדול, את שניהם מביןלמצוא
 היא הילדים משני מי את האם, על עין לשים ללקדימוניים, יעץ זה*9יטיס
 הכל ימצאו אחד, דבר תמיד עושה מך5ה היא ואם 8 ומאכילה תחלהרוחצת
 יהיה ברור חליפות, זאת ועושה מהססת היא גם ואם למצוא, רוצים שהםמה

 זה. בענין אחרת דרך לחפש ועליהם בודאות, יותר יודעת אינה היא שגםלהם,
 אריסטודימוס בני של לאמם דעתם ונתנו הקקי4י עצת כפי השפרטים עשו זהעל

 את מכבדת היא אחת שבמדה ומצאו נשמרת, היא מה בשביל שהרגישהמבלי
 הראשון' האם:להיות שכבדה זה הילד, את לקחו ועתה וברחיצה. במאכלהראשון
 ?ריהטת. ולצעיר ט9ךיף?4ס השם את לו ינתנו 4 המדינה חשבון על אותולגדל

 ימי כל לזה זה עוינים היו אחים, היו כי אף לאנשים, נעשו כאשרומספרים,
 אחריהם. זרעם גם היים וככהחייהם

 אבל היוונים, מבין לבדם הלקדימוניים מספרים האלה הדברים את53.
 אלה הדורים מלכי היוונים: בפי שמסופר מה כפי כותב אני הבאים הדבריםאת
 בשמותם נקראים בשתיקה6, אעבור האל שם על דנאה, של בנה ירקאבסעד
 על אלה נמנו אז כבר כי יוונים. ברור, שהדבר כפי והיו, היוונים מאתנכון

 הירקלם. בן1
 147' ,11 ראה מירס. אחות היתה2

 כלומר: )Yspatrseo אמרה הפיתיה יען הסתומים, האורקולום דברי את כאר פניסוס3
 יותר. המעונד במובןנגדול

 כהדיוט, גדל השני4
 מוצא על הירודוטוס להשקפת בנוגע השוה יווני. איפוא היה ולא זו9, היה אביו יען5
 45ן. 11ואלים
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 כי יען לפניו, יותר עוד מניתי ולא זה, בגלל פרסאבס" "עד אמרתיהיוונים.
 בטעם כן אם 1. אמסיטךיון להירקלס כמו בן-תמותה, אב של שם לפרסאבסאין
 אבות את למעלה ונלך נמנה אס אמרתי. ויפה פרסאבס" "עד השתמשתינכין
 פ. דור אחר דור מצרים היו הדורים שמושלי יצא 8ךחיסייס בתדנאה

 הפרסים ספורי לפי אבל היוונים, לדברי התיחסותם איפוא היא זאת54.
 של אבותיו לא אבל יווני, נעשה אשורי8, שחיה עצמו זה שפרסאבסמסופר

 הם, פרסאבס, משפחת אל קרבה שום להם שאין אהךיקיוס, אבותיופרסאבס.

 מצרים. היוונים,לדברי
 היותם למרות סבה, מאיזו האלה. בענינים שדברתי במה די והנה55.
 נאמר יען נעבור זה על הדורים, ממלכת את קבלו מעשים איזו ובעדמצרים,
 אזכיר. בהם, עסקו לא שאחרים הענינים את אבל אודותם. על 4 אחריםמפי

 זום של כהונות, שתי : למלכיהם השפרטים נתנו אלה זכויות56.

 איש ביד ואין כרצונם, ארץ על למלחמה לצאת השמימי, זוס ושלהלקדימוני
 המלבים למלחמה, כשיוצאים חטא. לחטוא שרוצה לא אם 6, בהם לעכבמהשפרטים

 עליהם שומרים יהיו נבחרים אנשים מאהש לבוא. והאחרונים לצאת הראשוניםהם
 הקרבנות מכל 1 רוצים שהם כמה למלחמה, בצאתם להם יקחו צאןבמלחמה.

 7' הגבים ואת העורות את לעצמםיקחו

 נתנו בשלום האחרות זכויותיהם אבל כמלחמה, זכויותיהם הם אלה57.
 השלחן, אל ראשונה המלבים יושבים לעם, זבח כשנעשה : כאלה עודלהם
 הקרואים. שאר מאשר שנים פי מאכל מכל מקבל מהם אחד כל , מתחיליםובהם
 ובבל חודש ראש בכל הקרבנות. עורות את ומקבלים ראשונה הם מנסכיםגם
 מהם אחד לכל הצבור מאת נתן החודש של הראשון שליש של שביעי8יום
 משחקי ובכל לקו~י' יין ורבע חסים ומךימנה9 אפולו למקדש גדולקרבן

 91. 11 ראה1
 91. 11 ראה2
 כי ויען פרסית היו פרסאבס שאגות לחגרה, גרם .8?9י" למלה הרומה פרסאבס השם3

 150(. 61 )11זו לאשורי גם נעשה הפרסים על האשורים משלולפנים
 אחרים.לוגוגרפיס4

 היה אספת מאת להסכסח זקוקים היו ההיסטורית בתקופה קיוט, בזמן היהזה
 איש מאות שלש אתם יצאו יען ממאה, פחות לאכלומר

 )111/י
.)124 

 321: 11זו איליאסהשוה

 %8ס. בן נתן וגדולה, יפה מנה גב-הפר,"אך
 ל18ס". ברביט, העוצר הגבור אגממנוןהוא

 אסק"י. של הולרת יום הושג ובו בשפוטה מכובר היה הזההיום
 ליסר.5~5
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 באלה % אכסבאים למנות הרשות גם להם נבחרים, מקומות להם נקבעוהתחרות
 הם הפתיים עיתוים. בשני לבחור יכול אחד וכל האזרחים, מבין רוציםשהם

 המלכים אם המדינה. חשבון על המלך עם יהד וסועדים לדלפויימשולחים
 וכד חטים חויניקים שני הביתה אחד לכל שולחים הארוהה8, אל באיםאינם
 מכבדים זו בדרך , שנים פי מאכל מכל הם מקבלים באים כשהם אבליין,
 הקסמים על לשמור עליהם לארוחה. פשוטים מאנשים מוזמנים כשהם גםאיתם

 בענינים רק יחידים דנים המלכים הפיתיים' של בידיעתם אבל להם,שנקסמו
 אותה, ארס לא האב אם לאשה, תהיה למי 4 יורשת לבת בנוגע לבד:אלה
 הדבר נעשה לבן, שהוא מי לו לאמץ רוצה איש אם גם המלך, לדרךבנוגע

 לא אם ושמונה. עשרים שהם הזקנים, באספות הם יושבים גם המלכים.לפגי
 שתי לתתם המלכים זכויות להם ביותר, להם קרובים שהם מהזקנים אלהבאו,
 עצמם. בשביל והשלישיתאבנים

 אבל בהייהם/ למלכים השפרטים עדת מאת נתונות האלה הזכויות58.

 לקוניה ארץ בכל המאורע את מודיעים רוכבים : אלה חוקים נהוגים מותםאחרי
 שני על זה, באופן הדבר שנעשה ואחר בדוד, ומכות נשים מסתובבותובעיר
 ככה עושים אינם ואם ואשה. איש אבל, בגדי ללבוש בית מכל חוריםבני

 ללקדימוניים אחד מנהג מלכיהם למות אשר גדולים. בעונשים הםנענשים
 במות הזה המנהג את נוהגים הברברים רוב יען באסיה, היושביםוהברברים
 ארץ מכל כרחם בעל לבוא נאלצים ימות, כי מהלקדימוניים מלך יעןמלכיהם.
 התאספו כאשר ההלויה. אל ידוע במספר התושבים השפרטים, מלבדלקדימון,

 בכח הם מסים ונשיהם, הם עצמם, והשפרטים מההלוטים רבים אלפים וגםאלה
 הוא היה עתה שמה זה המלכים שמכל ואומרים עולה, גדול נהי וקולבראשם,
 תמונתו את הם מקברים במלחמה, מת מהמלכים אחד אט אבל מכולם.הטוב
 ואינם ימים עשרה השוק את הם מבטלים שקברוהו ואחרי מקושטהבמטה

 אלה. בימים מתאבלים אם כי פקידים, לבחור לאספותמתאספים
 תחתיו, מלך נעשה ואחר המלך כשמת לפרסים: הם שוים בזה גם59.

 למדינה, או למלך חיב שהוא מסה מהשפרטים איש כל את מפטר עתה שבאזה

 דבריהם את ולהביא המדינה חשבון על מתאכסנים זרות מרינות צירי היו שאצלם אורחים1

 186. 5,111 אחרת העם. אטפח לפני או הזקנים אספתלפני

 הפיתיה. תשובת את למלכים ומוסרים המדיגה בשם באורקולום לדרוש2
 המשותפת.8
 אגיהי ממשפחת לה הקרש עם ומתחתנת הנכסים כל את הככורה הכת יורשת בנים כשאין4

 למשפחהי ממשפחה אביה נחלת תסוג שלאכדי
 המלכיפי בשפ5
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 שהן המס את הערים לכל משלט למלוכה שהגיע המלך הפרסים, אצלגם
 עוד.חייבות

 אצלם הכורזים אלה: בדברים גם למצרים שוים הלקדימוניים60,
 בחליל המנגן ובן אבותיהם אומניות את יורשים והטבחים בחלילוהמנגנים
 בגלל אחרים ממנים ואין כורז. הכורז ובן טבח הטבח ובן בחליל מנגןנעשה
 הדברים 1, אבותיהם כמו דם עסוקים אם כי אלה, את ודוחים הטובקולם
 הם. ככה אפואהאלה

 הכלל לטובת ופעל והזררז באיגינה קלאומניפ שהיה הזמן 8 באותו61.
 כי האיגיניטים, לטובת כך כל שדאג מפני לא דימרטוס, עליו הלשין 8, יוןשל
 להרחיק השתדל מאיגינה, קלאומניס שב כאשר עין. צרות ומתוך קנאה מתוךאם
 כשפרטה, מלך 4, אריסטון : אותו תקף הבא המעשה ובגלל מהממלכה דימרטוסאת
 אשם אינו עצמו שהוא ובדעתו לו, היו לא ילדים אבל נשים שתי לולקח
 אוהב לו היה : זה באופן לו לקח זאת את אבל שלישית. אשה לו לקחבזה,
 הזה לאיש האזרחים' משאר מאשר יותר דבוק היה שבו השפרטים ביןאחד
 ליפה. ממגוערה שנהפכה היא והיא שפרטה, נשי כל בין היפה אשההיתה
 עשירים אנשים בת היא יען מינקתה, חשבה מאד מכוערה תוארהבהיות
 שהרגישה אחרי להוריה, יסורים גורם שתוארה הרגישה וגם משונהותוארה
 , הילני6 מקדש אל יום יום אותה נשאה היא : ככה ועשתה חשבה אלה,בכל
 אותה הכניסה מדי פייברס. למקדש מעל למעלה תיפני, הנקרא במקום עומדזה

 מצורתה הילדה את לחלץ האלה אל והתפללה הפסל לפני התיצבההמינקת,
 המקדש מתוך בצאתה למינקת אשה נראתה שפעם ומספרים,המשונה.
 בזרועה, נושאת היא מה אותה, שאלה לה, שנראתהואחרי

 וזאת.

 יען לא, אמרה וזאת להן להראותה דרשה היא ילדה, נושאת שהיאהשיבה,
 דרשה היא אבל שהוא* למי הילדה את להראות ההורים מאת עליה נאסרכי
 הראתה הילדה, את לראות הרבה מפצירה שהאשה בראותה להראות. תוקףבכל
 הנשימגשפרטה. מכל היפה שתהיה ואמרה, הילדה בראש נגעה היא המינקת.לה
 לאשה אותה לקח להנשא, זמנה בהגיע תוארה. נשתנה ההוא מהיוםוהנה

 אריסטון. אוהב שהיה זה אלקידוס, בןחגיטוס

 164. 11 ראה המצרים אצל המעמדות בדבר1

 51. בפרק בו שהפסיק ורימרטוש קלאומניס בין הריב בדבר הספורהמשר2
 בזה יון. גל על וחרפה קלון להמיט יכלה דריוש לפני איגיגה שנכנעהההכנעה3
 פרס. למלך מלהכנע אחרות כערים עצר בגידתה, בעד איגינה את להעניש אמרשקלאומניס
 67. 1 גם ראה 520-574. מלך4
 ב~לאיס. געלה עם יחו הילני 9ל קברה היה זהחמקדש5




