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 הושיב בהם אשר מהאיים, האלם, מים הלכד אשך האיים לעמי80.
 של לאלה מאד דומים נשק וכלי לבוש היה גילימ1, הנקראים אלההמלך
 שאחרי בשנה אשר תגייס, בן טדדינטיס פקד האלה האיים יושבי עלהמדים,

 ללקיה יד על מצביא בהיותו במלחמה נפלהמאורעותי
 הרגלים. לחיל ונצטרפו למלחמה יצאו אשר היבשת עמי היו אלה81.

 אותם ולנו סדרו אשר אלה היו והם נזכרו אשר אלה פקדו הזה הצבאעל
 ושרי המאות שרי את הרבבות ושרי הרבבות, שרי ואת האלפים שרי אתושמו

 אחרים. מפקדים היו ועמים 4 גדודי-צבאות על 8.העשרות
 ועל הצביאו עליהם אולם מפקדים, אפוא היו ניכרו אשר אלה82.

 אשר ארטבניס, בן וטריס9ייסטיס גיבריאס בן טךדר9יוס כולו הרגליםצבא
 שני - איעלס בן ?ירדל?מס 5, יון על למלחמה לצאת שלא דעתו אתחוה
 דריוש של בנם לכסרכסס-ט?י?מיט בשר שארי ובכן דריוש אחי בני היואלה

 וופירלס" בן ומנויייס טליזיס בן וגלעםואטימה
 על האלפים. עשרת זולת כולם, הרגלים על המצביאים היו אלה83.
 ונקראו סילוקים, בן סידרניס הצביא מובחרים פרסים של האלה האלפיםעשרת
 מהמספר יחסר מהם איש אם זה: מטעם אל-מות בני האלההפרסים
 שמעולם הדבר ונעשה אחר איש מזומן כבר מחלה, על-ידי או המות על-ידינקטף
 הפרטים מכל יותר מקושטים היו הם פחות. ולא אלפים מעשרת יותר היולא
 אשר הרב הזהב מלבד שנזכר, כמו כזה היה שלהם הנשק האמיצים. היווהם

 מלובשים רבים ועבדים פלגשים ובהן עגלות אתם יחד הוליכו הם בההתנוססו
 ובהמות-משא. גמלים החילים, משאר נבדל בשבילם, הוליכו צידההיטב.

 אם כי סוסים המציאו כולם לא כי רוכבים, יצאו האלה העמים84.
 אחדים ראש שעל אלא שלהם, הרגלים היל כמו טזוינים היו הפרסים לבד:אלה
 7. מקשה וברזל נחושת מעשי היומהם

 המלך. געיגי חשודים היותם יען גלות חובת שנתחיבו אנשים1
 130. 1,111 ראה 479.בשנת2
 אותם *ויתן : בתורה גם ונזכרת המזרח עמי רוע אצל נהוגה היתה הלצדיתהחלוקה3
 עשרא- ושרי חמשים שרי מאות, שרי אלפים, שרי העת עלואשיט

 כ-ה(. י"ח )שמות
 בגרמניה. Armee'-corps כעין אחדות, מרבבות שנתחבר צבא גדוד הוא478101

 עליון. מפקד 0)0זעו(אה" היה כזה גדודעל
 10. פרקלמעלה5
 153(. )111 בבל את כערפתו שלכדזה6

 וברזל, מנבעת קטעיםמיני7
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 גם פרסי עם 1, סגרטיים הנקראים נודדים אנשים איזה גם יש85.
 שמונת העמידו הם צו והשהסזי מהפרסי לחצאים עשוי להם ונשק שפתו,לפי

 מברזל/ ולא מנחושת לא להם לנחוץ חושבים אינם זיין כלי רוכבים.אלפים
 בוטחים הם באלה מרצועות, קלועים בקיצורים הם משתמשים אבל חרבות,זולת

 מתנגחים שהם בשעה זאת: היא בקרב האלה האנשים דרך למלחמה.בלכתם
 סוס אם הנפגע, ואת עניבות, ובקציהן הפלצורים את הם משליבים האויביםעם
 של הקרב הוא זה אבודים. בפלצור והנלכדים אליו, מושך הוא איש,אם

 הפרסים. עם ונסדרו האלההאנשים
 הדבר אותו הרגלים, בחיל להם שהיה כמו הנשק אותו היה למדים86'

 אבל הרגלים, בחיל כמו הנשק באותו אמנם השתמשו ההודים הקיויים.אצל
 פראים. וחמורים סוסים רתומים היו ולרכב ונוכש ושב גם אתםהוליכו

 כמו הם גם היו הליקים הק?פיים' כן כמו הרגלים, כמו הזדיינוהבקהליים
 הפריקו~ים וגם 3 קקטפףם כן כמו רכב' כולם הוליכו הם גם הרגלים/בחיל
 כולם הרגלים, בחיל כמו הנשק אותו היה לערבים הרגלים. כמו מלובשיםהיו

 מסוסים. במהירותם נפלו לא אשר גמליםהוליכו
 רבו, שמונים היה הרוכבים ומספר רוכבים היו לבדם האלה העמים87.

 והערבים לגדודיהם מסודרים היו הרוכבים שאר אמנם והרכב. הגמליםמלבד
 העמדו 4, הגמלים את סבלו לא הסוסים כי יען לאחרונה. מסודריםהיו

 הסוסים. יתיראו לא למעןאחרונים,
 הרוכבים ושר דסיס בני וטימייס טףס9ייהיס היו הרוכבים שרי88.
 לו קרה מסרדיס בצאתם כי בסרדים' חולה נשאר סףנוהיס יחד אתםהשלישי

 לא אשר והסוס כלב, רץ אותו נשא אשר הסוס רגלי בין צפוי: בלתיאסון
 דם, ירק הנפילה ולסבת קףניסיס את והשליך ישר ועמד נבהל מקודםראהו

 הם שצוה: כמו ומיד תיכף העבדים עשו הסוס עם לשחפת. עכרהוהמחלה
 בארכובות. השוקים את וחתכו אדוניו את השליך שם אשר המקום אלהוליכוהו

 מהמפקדה. כוה באופן אפוא נשתחררפרנוהיס
 המציאו הם ואלה ושגע, מאתים לאלף עלה אניות-קשוט מספר89.

 מזוינים והיו מאות, שלש בפלשתינא6 אשר הסורים עם יחד הפניקיםאותן:

 125(. )' איראז ברמת נודר עם1
 67. פרק למעלה ראה הטקטייט אודות על2
 שבייליס. "סיירים, אחרים שמות מציעים פעמים, זה בטרק נזכר הזה השםיען3
 ולהריח מראהו אל להביט יכול ואינו הגמל מפגי נבהל "הטוס 80: 1 מטופר הובראותו4

 ריחו-.את
 פלשתינאים- הנקראים לטורים היא הארץ נקדיףיט העיר וגולי עד פסיקיה.כי5

111( ')5 

 39. זו1 גם השוה ישראל. בארץ בימיו ישבו אשר הקטנים העמים כל את הוא כולל סוריםבשם
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 והע היתני, באופן לגמרי כמעט עוטרים כובעים להם הי הראוט עלככה:
 האלה הפניקים ורומחים. חשוק להם אין אשר מגינים פשתן, שריונימלובשים
 עברו משם 1, האדום הים יד על מספרים, עצמם שהם כפי לפנים,ישבו

 מצרים עד המשתרע זה וכל זה סוריה חבל בסוריה' הים שפת עלויושבים
 כובעים בראשם היו להם אניותז מאתים המציאו המצרים פלשתינא.נקרא
 למלחמת מיוחדים רומחים גם גדולים, חשוקים בעלי נבובים מגינים 'סרוגים
 להם' גדולות וחרבות שריונים נושאי היו רובם גדולים. ומפציםהים

 וחמשים מאה המציאו החיחויימ ; כזה באופן מזוינים אפוא היו אלה90.
 כתונות, היו לאחרים אבל מצנפות' 8 מלכיהם צנפו בראשם : ככה מוכניםאניות
 מסלמים אלה 8 עמים הרבה כך כל יש מהם ליוונים. כמו הבגדיםשאר

 כאשר מכוש, ואלה מפגיקיה אלה *, מקיקניס אלה טטךקד:ה, ואלהואתונא
 מספרים' עצמםההיפךיים
 כמנהג כובעים בראשם היו להם אניות. מאה המציאו הקיליקימ91.
 צמר. כתונות ומלובשים מגינים במקום להם בקר מעור עשויים שלטיםמקומם,
 הס המצריות. למאכלות בעשיתה מאד דומה וחרב/ אחד לכל רומחיםשני

 איש טוינור' בן קיליכם שם על ונוים את וקבלו היפסיטים לפניםנקראו
 ס4מ4ילים אניות. שלשים המציאו יווניים, נשק בכלי המזוינים ס5?קיליםפניקי.
 וקלסס5. אמפיליכיס עם יחד נפוצו אשר מהטרגיים הםהאלה

 .וגס : כסרכסס בצבא יצאו ישראל ארץ יושבי שיהודים בפירוש אומר כ-ב א' אפיון נגריוסף
 אחשורוש בצבא יצא אשר לעת עמנו את זכר )להירודוטוס( בזמן עוד קדם אשר המשוררחוירילוס

 ימנו, את גם לאחרוגק בכללם הביא העמים כל את במנותו כי יון, ארץ על למלחמה פרסהמלך
 : דנריוואלה

- שבס נסע לעבור אלה תוםאחרי  ; מראהו נפלא מה 

 שפתיה את יפתח כי ~?מע, מפיו הצידוניםלשון

 מושבו. הידיט רחב היאור שפת על ?גםהררי

 ועליו ראשו, פאת 4קפת מאד, נזרו שערסמר

 יגשו-. עשן במו אשר כרותים סוסיפ פניעורות
 שמחתי(. תרגום)לפי

 ועל בחטאתיגו עלינו גתתה אשר לעלגים מרבה -ותבואתה : ל"ז ט' נחמיה לזה מתכוןאולי
 אנחנו". גדולה ובצרה כרצונם ובבהמתנו מושליםגויותנו

 1ן. )1 הזה" הים אל האדום הנקרא הים מן באו )השניקיס( הם *כי הפרסי.המפרץנ
 בכורו- צידון את ילד *וכנען : ט-ו י' מבראשיתשלט

 הארץ. ילידי היו שהפניקים משמע
 110(. )זו מלך היה החשובות הערים מתשע אחת בכל2

 אחד. לעם התאחדו לא ועדיין קיפרוס באי הזמן במשך התישכו שונים עמיםכלומר3

 הקיקלדים. איי ביןאי4
 אל ספינתו נטרפה ממרויה בשוגו מרויה. על במלחמה השתתף טשקיטריס בןאמפילוכוס5

 91(. )171 עביט שט ויסד קיליקיהחוף
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 ומצחות שריונים נושאי והיו אניות המשים המציאו ה"יקזים92.
 וגם נוצות בלי מקנה וחצים סקולרית מעץ קשתות להם רגליהסן עלנחושת
 כובעים ראשם ועל עזים, עורות שכמם על תלויים היו לאלה נוסףרומחימ,
 לפנים נקראו הליקיים ומגלים. פגיונים ובידיהם נוצות מסביבמקושטים
 איש 2 95דיין בן ליקים מאת קבלו שמם ואת 1 מכרתים ומוצאםטר~ילים
אתונא.

 יווני נשק להם והיה אניות שלשים המציאו באסיה8 אשר סדורים93.
 בשאר מזוינים והיו אניות שבעים המציאו הורים מהפלופוניסוס.ומוצאם
 אלה נקראו איך פגיונים. וגם מגלים גם להם היו אבל היוונים, כמודברים
 *. הראשונים בספודי מסופרלפנים,

 היונים והנה היוונים. כמו מזוינים והיו אניות מאה המציאו היונים94.
 6 דנאוס באו וטרם 5nvOB היום הנקראת בארץ בפלופ1נןסוס ישבו אשר העתכל

 שהיוונים כפי "יגיטלזים, 8 פלסגים נקראו הפלופוניסוס, אל 9 כסותוסוגם
 * יונים וסותוס בן יין שם על אולםמספרים,
 כמו מזוינים והיו אניות עשרה שבע המציאו 10 האיים יושבי95.
 היונים גם כמו הטעם מאותו יוני נקרא כך אחר פלסני, עם זה גםהיוונים.
 ששים המציאו ט הטיאולים מאתונא. מוצאם אשר הערים22 עשרהבשתים
 היווניפ. לדברי פלסגים לפנים נקראו הם וגם היוונים כמו מזוינים והיואניות

 להשאר המלך מאת הפקדו האבידינים יען 14- הלמידינים זולת 3נההליספוניזים

 173. 1 ראה הליקיים מוצא על סרטים1

 באתונא. המלוכה את ממנו וירש ימריפס של בגו היההוא2
 144, 1 אודותיהם עלראה3

 176. 171.ו4

 נקרא האתיים, ידי על היונים שגורשו טרם הפלופוגיסוסו של הצפונית הים שפתעל5
 145. 1 גם ראה 5יו?לישה. חזההחבל

 91(. )11 לארגוס ממצרים באהוא6
 בא וריסוס חיחלוס שחיו ידי על ומגורש סגין של בנו כסותוס היה האגדהלפי7
 היונים אבות נעשו וחםייס יין בניו ארףמאוס. המלך בת הבאבסה את לאשה לו ונשאלאטיקה
 לאיגיליאה. כסותוס בא ארחתאוס בני ידי על מגורשוהאחיים.
 בפלופוניסוס. הקדפונים היושביפ פלסגים היו הירודוטוסלפי8
 44, 1,111 הזח תענין כל עלהשוה9

 46. 1,111 נזכרים הפרסים תחת נכנעו שלא מהם אלה הקיקלדים.יושבי10
 147. 142. 1 ראה ושמותיהן הערים עשרה שתים אושתעל1%
 149. 1 ראה אודותיהפעל12
 38. 1,יראה18
 48 11,י 117. זורצח14
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 בצבא, יצאו אשר מהפונטוס1 אפוא הגשרים-האחרים שומרי ולהיותבארצם
 והדורים. היונים צאצאי היו הם היוונים. כמו מזוינים והיו אניות מאההמציאו

 המציאו מאלהי ומקים. מדים פרסים, ירדו האלה האניות בכל96.
 אלה כל בראש הצדונים. הפניקים ומבין ביותר המהירות האניות אתהפניקים
 מנהיגים ואחת אחת לכל היו הרגלים לצבא הוקצעו אשר מהן אלהובראש
 התאור. בשביל לנחוץ מחשיב אינני יען מזכיר' אינני שמותם שאת הארץמבני
 כמספר ועם עם אצל וגם להזכר כדאיים היו לא ועם עם מנהיגי כי יעןוגם

 העבדים כשאר אם כי כמצביאים לא הלכו הם המנהיגים. מספר היההערים
 עם על ומשלו הכח כל היה בידיהם אשר המצביאים אבל למלחמה, יצאואשר
 ) ידי על נזכרו פרסים, שהיו מהם כמה עדועם,

 בן ו?ךיכסקטיס דריוש בן טריט4יימס אלה: פקדו הצי על97.
D1'meo~פקד והקרי היוני הצבא על דריוש. בן וטמי2%יס 4444ס בן 4441ז1ס 

 כסרכסס אחי אטימניס, המצרים את ג41ךיטס, ובת דריוש של בנם8ריט4ין2יס
 שלשים בעלות האניות 4. השנים פקדו הצבא שאר על אבל צדדיו,משני

 עלו סוסים להובלת ואלה הקטנות האניות משוטים, חמשים בעלותמשוטים,
 אלפים. שלשתלמספר

 האלה האנשים המצביאים אחרי היו באניות הפליגו אשר מאלה98.
 הצורי, 9ירומיס: בן טהין הצידוני, ט4יס1ס בן קירמרסטוסהמפורסמים:

 בן קי4רניסק1ס הקיליקי' א1רשדון בן סיי4מיס ?מךך" אג4ליס בןמרבלוס
np?~,בן גירג1ס ההיפך1ים ט%יקי olo~n מהקרים שיטגירס' בן ויימ1נכס 

 "נדאב%ס. בן וומסיתימוס טל1ומלס בן ושיקביס טי?נוס בן"יףטיטיוס
 את אבל בזה, צורך אין כי הזכרתי לא האוזרים החיל שרי את99,
 אשה, יון, על למלחמה צאתה בעד ביותר מעריץ אני אותה אשר8ך4יי9:ה,

 יצאה צעיר בן לה היה כי ואף בידה השלטון נשאר בעלה מות אחריאשר
 היה שמה וכלל' כלל לזה נאלצה שהיתה מבלי וגבורה עוז מתוךלמלחמה
 אמה ומצד מהליקרנסוס היתה אביה ומצד לך??9ים של בתו והיתהארטמיסיה

 ואת הני4והיים ואת הק41ים ואת ההליקרנסים את פקדה היא מכרתים.היתה
 המפוארות האניות את היא מסרה הצבא ומכל אניות. חמש והמציאהההליך4יים

 את למלך היא נתנה הברית בעלי ומכל הצידונים, של אלה אחריביותרן
 אמרתה כאשר עליהן' משלה שהיא בערים, העם ביותר. המחוכמותהעצות

 רבות. יווניות קולוניות היו השחור ים חופי על1
 האניות. מכל2
 81. בפרק3

 חאפרים.4



143 ביעי ש6שר

 אקידאבכ~ם' והאחרים טרייזי~ים הם ההליקרנסים יען דורי, כולו שהוא לינראה
 אשר אחרי הימיז החיל דבר על נאמרים יהיו האלה הדברים100.

 הוא ולראותם' ביניהם בעצמו לעבור כסרכסס השתוקק ונסדר, הפקדהצבא
 רשמו והסופרים לו ושאל ועם עם פני על במרכבתו בעברו כך אחר זאתעשה
 אחרי מהרגלים. גם מהרוכבים גם השני, אל האחד מהקצה הניע אשרעד

 לתוך המרכבה מעל כסרכסס ירד הים, לתוך הורדו והאניות נעשהשהדבר
 אחת לכל ושאל האניות פני על ועבר זהב אהל תחת וישב צדוניתצאניה
 כארבעה האניות את הוליכו האניות מפקדי לה ורשם לרגלים גם כמוואחת

 כולן היבשת, לעבר מופנות כולן האניות פני שם, ועגנו מהחוף רחוקפלתרים
 האניות פני בין בתוך בעברו והוא, למלחמה. כמו מזוינים והחיליםבמערכה
 אותם' פקדוהחוף,

 את לקרוא שלח האניה מתוך ועלה אלה בין גם עבר אשר אחרי101.
 אמר קראו ואחרי יון על למלחמה יחד אתו יצא אשר "רי~טיו בן 2דימרטוס

 לבבי* עם אשר את אותך לשאול עתה לי נעים "דימרטוס, : האלה הדבריםאת
 עמהם באתי אשר האחרים היוונים ומפי מפיך לי שנודע וכפי יווני הנךאתה

 את עתה לי אמר כן אם ביותר. וחלשה ביותר מצערה מעיר אינך אתהבדברים,
 אם אף הושב, שאני כפי יען נגדי, יד להרים היוונים היעיזו הזה,הדבר
 בכוחם יהיה לא יתאספו, מערבה היושבים כולם האחרים והאנשיםהיוונים
 גם לשמוע אפוא אני רוצה ביד. יד ילכו לא אם אותם, בתקפי בפנילעמוד
 ענה והשני האלה הדברים את שאל הוא אודותם*, על אומר אתה מהמפיך,
 להשתמש לו צוה הוא ו" חן בדברי או אמת בדברי נגדך האשתמש .המלך, :מיד

 זה. לפני מאשר פחות לא חסדו לו יטה כי ואמר אמתבדברי
 אחרי *המלך, האלה: הדברים את אמר דימרטוס, זאת שמע כאשר102.

 ונופש לא אשר דביים ב43רי אמת בדברי רק להשתמש לי מצוה אתהאשר
 הכשרון את אך הדלות, יחד תמיד גדלה יון "ם דע, בשקרו, איש אחרי-כןממך
 עוצרת בו בהשתמשה ו החוק ידי על ואומץ הדעת ידי על משוכלל לה,רכשה
 היושבים היוונים כל את בזה אמנפ אני מהלל העריצות. ובעד הדלות בעדיון

 כולם, על-אודות לא הבאים הדברים את אדבר כעת האלה, הדוריותבארצות
 את פעם יקבלו כי הוא הנמנע מן ראשית, י לבד הלקדימוניים על-אודות אםכי

 היוונים אם גם לקרב נגדך יצאו כי שנית, ו יון על עבדות וימיטודבריך
 בכוחם אשר אלה הם כמה תשאל, אל למספרם צדך. על יעמדו כולםהאחרים
 למלחמה, היוצאים אלף רק יהיו אם יען הזה, הדבר אתלעשות

 כיקר. הסובה האגיה היתה כי1
 51 !5. )1,י דריוש שלר "ל לפרם ברח משם וגורש כשפרפה מלרב

-  *470 



____________הייידיטיטאו
 רבימן גם יהע אם הן מאלה, פחות יהט אם הן אתך, ילחמואלה

 איזו שדימרטוס, : ואמר צחק האלהי הדברים את כסרכסס כששמע103.
 כי אומר, אתה לי, אמר הבה, כזה. בחיל ילחמו איש אלף מפיך, נפלטהמלה
 ? אנשים עשרה עם מיד להלחם אתה התעיז האלה. האנשים על מלךהיית

 כמלך לך יאה מתאר, שאתה כמו הם, כאלה כולם ארצכם יושבי אםהאמנם,
 איש אם יען, לחוקיכמ1. בהתאם הכפול, המספר בפני לעמוד ההם,האנשים
 כנגד שקול להיות ממך אני דורש שלי, בצבא אנשים עשרה כנגד שקולמהם

 באלה אנשים הם ואם נכונים. ממך, נאמרו אשר דבריך, יהיו כזה באופןעשרים.

 גבוהות מדברים ואתם בדברים אתי הבאים היוונים וכגבורת כגבורתךוגבורתם

 הבה אבל ריק. להג נאמרו אשר האלה הדברים יהיו שלא ראה כך, כדיעד

 רבוא, חמש גם או רבבה גם או אלף יכולים איך הענין. כל אל בדעתאתבונן

 כזה? צבא בפני לעמוד עליהם, שולט אחד איש ואין בשוה חפשים אך הםאם

 אולם אלפים. חמשת אלה יהיו אם גם ואיש, איש על יהיו מאלף יותרהלא

 אמיצים יותר ויהיו מפניו ייראו אזי דרכנו, לפי עליהם, ישלוט אחד אישאם
 אם אבל מהם, יפלו אם אף 2 בשוטים אנוסים רבים נגד ויצאו טבעם נגדגם

 כי אפוא אני חושב אלה. משתי אחת אף יעשו לא חפשים להיות להםיתנו
 לבדם. עמהם היוונים ילחמו אם מסופקני, הפרסים, כמספר מספרם יהיה אםגם
 יש יען שכיה. לא אם כי הרבה, נפרץ אינו אומר, אתה אשר הדבר אצלנואבל
 אנשים שלשה עם להלחם ירצו אשר אנשים שלי הפרסים הכידון נושאיבין

 הרבה". מפטפט בהם, בקי אינך יען ואתה, כאחת,מהיוונים
 בדברי בהשתמשי כי ידעתי מראש "המלך, : דיטרטוס אומר זה על104.

 לאמתון האמת את לאמר הכרהתני כי יען אך לך, רצויים דברים אמר לאאמת

 אותם אני אוהב כמה עד זאת בכל לשפרטים. הנוגעים הדברים אתאמרתי

 ואת כבודי את ממני לקחו אשר היטב, ואת יודע בעצמך אתה זו,בשעה
 אסף אביך אשר בעת ולגולה, לנודד ועשוני מאבותי לי באו אשרזכויותי8
 ידחה נבון איש כי הדעת על יעלה לא והנה ובית4. מחיה לי ונתןאותי
 כי אמרתי לא אני יותר. עוד יאהב אם כי לו, שמראים האהדה אתמעצמו
 אף נלחם הייתי לא מרצוני שנימן עם ולא אנשים עשרה עם לא להלחםבכוחי
 הייתי ילהיבני, גדול התחרות שכר איזה או נאלץ אהיה אם אבל אחד.עם

 בל שקול כי מהם אמרת אשר האנשים מאלה אחד עם לב בחפץ להלחםרוצה

 הצבוריות. בארוחות כפולה מנה המלך מקבל לציהם יען1
 223(. 56. 22. )זוזו הפרסים טנהגי לפי2

 1/י ראה שפרטה מלכי זכויות אודות על3
 )1/י אבותיו כסא מעל הויתו דבר ועל 56,

.70-64 

 ושחיתוי אחדות פעריה ההכנסות את לדיטרטוס נתן דריוש4
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 אינם איש כנגד איש בהלחמם הלקדימוניים גם ככה מהיוונים. שלשה כנגדאהד
 חפשים בהיותם יען בני-האדם, בכל הגבורים הם בהמון אולם ממישהו,נופלים
 הם יראים מפניו אשר החוק, אדון, עומד עליהם כי דבר. בכל חפשיםאינם
 תמיד הוא ומצוה מצוה שזה מה הם עושים כי מפניך. אנשיך מאשר יותרעוד
 להשאר אם כי אנשים המון שום מפני הקרב מתוך לברוח שלא הדבראותו
 מעתה, לשתוק אני רוצה כלהג, בעיניך אלה דברי אם למות. או ולנצחבחזית

 כפי זאת בכל ותצליח יתן ומי הכרח. מתוך רק דברי את עתה דברתיאני
 המלך".רצונך,

 מגוחך הדבר את מצא וכסרכסס האלה הדברים את אפוא ענה הוא105.
 בא אשר אחרי בחסד. מלפניו אותו שלח אם כי כעס, לידי לגמרי באולא

 מגדוסטס' בן מסקקיס את 1 זאת בדיריסקיס לפחה והקים בדברים אתוכסרכסס

 יון, על חרקיה דרך צבאו את הסיע דריוש, מאת הוקם אשר זה את הורידואחרי
 היה לבדו לו אשר נזה איש בהיותו ט~קמיס את השאיר הוא106,
 עצמו הוא הקים אשר כולם בין הטוב היותו יען מתנות, לשלות רגילכסרכסס

 בן ארטכסרכסס גם כן כמו שנה, שנה לו לשלוח רגיל והיה לפחות דריושאו
 הזהבתרקיה המסע לפני עוד פחות הוקמו יען מסקמיסי של בניו לבניכסרבסס
 מסע אחרי היוונים מאת גורשו אלה כל ההליספונטוס. על אשר המקומותובכל
 אשר זה זולת ההליספונטוס, ועל בחרקיה אשר המקומות מתוך 8 הזההצבא

 נסו כי אף להדיח איש שום יכול לא בדוריסקוס טקקמיס אתבדוריסקוס'
 המגלבים מאת בפעם פעם מדי המתנות לו נשלחו זה משום רבות.פעמים
 הפרסים,על

 אחד אף כטרכסס המלך חשב לא היוונים מאת גורשר אשר מאלה107.
 ואת מלהלל חדל לא זה את 8. מחיזויין זה לבדו, ברגים את זולת גבור,לאיש
 ראוי עצמו הראה בוגיס גם כי יען מאד, כבד בפרס בחיים נשארו אשרבניו
 והיה 4, טיטיחוס בן וקימין האתונאים מאת נצור בהיותו אשר גדול,לשבח
 נשאר שהוא למלך !רשה לבל רצה, לא לאסיה, ולשוב לצאת החוזה לפיבידו
 בתוך מזון כבר היה לא כאשר הסוף. עד התחזק אם כי פחדנות מתוךבחיים
 עבדיו ואת פלגשיו ואת אשתו ואת ילדיו את שחט גדול, מוקד ערךהעיר,

 שהסטיק לספורו הירורוטום שג עתה דימרסום. עם והשיחה הצבא מפקד היה בה אשר1
 המלך. מסע את ומתאר והולך 9,בפרק

 ערי מתוך הפרסים צבאות את גרשו בריתם שעלי האופנאים  כרי 5ד~י שגת אחרי2
 וההליספוגטוט.תרקיה

 25. 11,י ראה הזאת העיר על3
 avn לנהל בטוח מקוט להם ליצור בכדי הזאת העיר את האתונאים לכדו 410 בשנת4

 הפרסים. מעול חיוגים שחרוראת
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 כל את החומה מעל זרק הזה המעשה אחרי האש, לתוך אחר"זה אותם כליךוה
 עצמו את גם השליך זאת עשותו אחרי הססרימון. לתוך בעיר אשר והכסףהזהב
 הפרסים. מאת הזה היום עד הוא נערץ בצדק ובכן 1. האש.לתוך

 פעם מדי מצא אשר אלה ואת יון על 5 מדוריסקוס יצא וכסרכסס108.
 8ן למעלה גם ספרתי כאשר הארץ, כל כי למלחמה. אתו ללכת הכריח בדרכובפעם

 1829יס ידי על נכבשה אשר מעת למלך, מס ומביאה נכנעת היתה תסליהעד
 המבצרים פני על תחלה מדוריסקוס בדרכו עבר הוא טךדונייס. ידי על זמןואחר

 5. שס9?ך:ה שמה אשר העיר היא מערב לצד בהם הקיצונה אשר 4הסמותרקץים

 מימיו אשר ליסרם הנהר באמצע זורם ביניהן 6, לטרייה הפס?ים' עיר להקרוב
 2ל8ימה לפנים נקרא הזה החבל אזלו. אם כי כסרכסס, לצבא אז הספיקולא

 לארץ הוא גם נכונה הכי הידיעה לפי זאת בכל ושיך ?ךיש94ץהה,והיום
 7'ההיקושים

 הערים פני על עבר ליסוס הנהר של היבש האפיק את עברו אחרי109.
 ועל אפוא עבר אלה פני על 9, עוועיה דלוייה, 8, טריגייה : האלההיווניות
 9ריעיה בין המשתרע 5יסטךיס' על ידן, על אשר האלה החשוביםהאגמים
 נהרות שני שופכים לתוכו אשר ךוקייה, אצל ויסטוקיס על 9?ךי?ה,ובין
 כסרכסס עבר לא 8?ייךה יד על אמנם וקו9פסטוס. ?ךאבאוס מימיהם,את
 הגלילים אחרי הים. לתוך הזורם ניטוס הנהר על אלא חשוב, אגס פניעל

 אשר אגם נמצא מהן אחת אצל ביבשתז אשר הערים על בדרכו עברהאלה
 המשא בהמות שתו אותו י מלוח ומאד בדגים עשיר ריס, כשלשים ודאיהקיפו
 הים על אשר האלה הערים על *י?יירוס. הזאת העיר שם ויחרבוהו.לבדן
 לשמאלוי אותן בהשאירו אפוא עבר יווניות היוואשר

 10, פיטים חם: דרכו את עשה ארצם דרך אשר התרקיים העמים110,

 א'(, ט' ז' מלחמות, )יוסף, מןוה במבצר המיקריים ראש אלעזר מעשה כעין1

 תתלה או אפריל בסוף ההליספונטום אל והגיע 480 באביב מסארים צבאו עפ יצא הטלך2
 המלך הגיע שמשילי ו11י, סוף עד מאי מתחלת המטע נמשך דוריסקוס עד מההליספונטיסמאי.
 לספטמבר. 23 ב חית מלמיס יד על והקרב אבגוסטבסוף

 45. 44. ,,ו3

 59. ן1,י אודותם על ראה4
 33. 1,י שנזכרת מזו שונה5

 118. 1,11 ראה תסוס העיר על-דבר6

 59. ן1,ן אורותיהם על7
 קרעיה. היום8
 תסוס. מול והיתה 168( )1 הטיים של קולונית היתה תעיר9
 הצפונית. בהסקיה ישבו10
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 מהם אלה סטךים6. 5, אידונים 4, וךס:ים 3, סטיקים 4יסטונים2, 1,קיקו;ים
 היבשת בפנים היושבים מהם ואלה באניות אחריו הלכו הים שפת עלהיושבים
 ברגל' מס?יים' זולת כולם, ללכת נאלצו בשמם'ונזכרו

 שאנחנו כמה עד איש, לאיזה מעולם נכנעים היו לא סיקרים111.
 יען חפשים. ימי עד תמיד נשארו התרקים מבין לבדם הם אם כייודעים'
 לב אמיצי והם ושלג שונים ביערות המכוסים גבוהים הרים על הםיושבים
 האורקולום דיוניסוסי של האורקולום נמצא ברשותם אשר הם אלה ובמלחמה

 המקדש, נביאי הסקרים בין הם 7 והמיסים מאד הגבוהים ההרים על נמצאהזה
 8י שהוא במה ביותר שונה ואינו בדלפוי כמו הקוסמת היא הגדולהוהכהנת

 פני על אחרי-כן עבר הנזכר במקום כסרכסס עבר אשר אחרי112.
 את עשה פה פרגמוס' השני ושם פגרים מהם אחד שם אשר הקיטךים,מבצרי
 גדולים שהם פ4ניאין הרי את לימין בהשאירו האלה המבצרים על-ידדרכו

 וביחיד 9 והאודיטוטים הטיירים התנחלו בהם וכסרי זהב מכרות ובהםוגבוהים
הסורים.

 פנ1יאון, להרי מעל צפונה היושבים הפיאונים פני על ובעברו113.
 והעיר סטרימון הנהר אל הגיע אשר עד מערבה הלך ו5*יאו?לים,הדוביךים
 לפני מעט הזכרתי אותו ואשר בחיים עוד שהיה ביויס משי בה אשיאיטיב,
 אל מערבה הנמשכת סיליס נקראת פנגיאון להרי מסביב הזאת הארץזה10.
 הסטרימון עד משתרעת היא דרומה הסטרימון, לתוך המשתפך אנגיטיסהגהר
 1ג לבנים סוסים בזבחם הטלים הקריבו לתוכו אשרעצמו,

 בעוד ומלבדם הנהר לתוך 2י אלה מרגוע בקסמי השהמשם אחרי114.
 הסטרימון את הגשרים על ההידינים בארץ במגיה-הידוים עברו אחריםרבים

 59. 11,י אודותם על1

 109. 11/י אודותם על2
 תסוס, מול הים חוףעל3

 תרקיח. נצפון ישבוהם4
 וסטרימון' 8?9ייס הנהרות בין ישבו.הם5
 148ייס- חהר של בעמקים ישבוהם6
 איליריה. עד והשתרעו בחרקיה לפנים אדירעם7
 ברלפוי. אשר זה על וחפארחו בערכו עולה אינו הזה והאורקולום המקדש יכלומר8
 16. ,ו האלה העמים שני אודותעל9
 11.107,ו10
 היו כזה גטקרה הנחר. לאל קרבנות מקריבים היו הססרימון, כמו גדול, נהר עברפסרם11

 אדם, קרבנות מקריבים הגרמניםהעמים

 המוסיפיקרבן12
 דרכים. תשע : השתפרוש13
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 חיים בו קברו הידיי, 45וה נקרה הזה שהמקום כשמעם 4 מגושר מצאואשר
 חיימי, לקבר הוא פרסי מנהג המספר. באותו המקום מאנשי ונערותנערים
 פעמים קברה זקנתה לעת כסרכסס, אשת 8' 8סי9?ייס שגם ששמעתי,אחרי
 לאל תודתה את מצדה שתביע כדי נכבדים פרסים אנשים בני נעריםשבעה
 ** האדמה תחת שהוא עליו אומריםאשר

 ובו הים חוף מערב לצד משתרע מה9טךימון. הצבא נסע כאשר115.
 4יסלש:ה' נקרא לו ולמעלה הזה החבל עליה. ועבר 8ך4יליס יוונית עירנושבת
 עבר סילונים, הנקרא המישור דרך והלך לשמאלו פיסידיין יד על המפרץהלאה
 מהעמים ועם עם אתו בהוליכו לטקנתיס, והגיע 5 9סגירוס היוונית העירעל

 על שספרתי6 כמו אופן באותו 9נגיין' להר מסביב היושבים מאלה וגםהאלה
 אלה באניות, הצבא עבודת את עשו הים שפת על שישבו אלההקודמים,
 המלך הוליך שבה הזאת, הדרך את ברגל. אחריו הלכו והלאה, מהיםשישבו
 אם כי בה, זורעים ואינם בעפר הפושים מכסים אינם הצבא, אתכסרכסס
 7. הזה היום עד מאד אותהמעריצים

 ונתן ידידותו את לאק4היים הכריז ל4"נתיסן הפרסי הגיע כאשר116'
 ובשמעו למלחמה מסורים אותם בראותו אותם ושבח 9ךי8 לבוש במתנהלהם
 9. החפירהבדבר

 מפקח היה אשר ש4ךססיאיס, קרה olmlpNa כסרכסס היות בעת117.
 האחימנידיס, ומגזע כסרבסס בעיני נכבד איש מחלה, לרגלי מת החפירה,על
 ארבע חסרו המלך באמות אמות לחמש הפרסים-יען בין הגבוה היה גבהולפי

 אסון בזה ראה שכסרכסס ככה ו אדם בני כל בין החזק היה 10_דקולואצבעות
 קברו' על גל הקיט הצבא וכל אותו וקבר מאד מפואר והוציאוגדול

 24- ,ו ראהנ
 אשמה כל בלי הפרסים מטובי איש עשר עגים תפש אחרת "בפעם : 35 ,11 גם ראה2
 למטה.. וראשם חיים לקברם וצוה בכפםברורה

 אשת ושתי על חז-ל העבירו אכזריותה מידה. אכזריות מעשה על מסופר 112 (ל1 גם3
 נטלו נשים "ארבע ואמרו תקיפה היתה גם ישראל. לבנות ביחסה כסרכסס כנראה שהואאחשורוש
 וכו' ואיזבל ושתי בעולספמשלה

- 
 ט'(. פ"א רבה )אטהר

 אהרימן. הרעהכח4
 אריטטו' של מולדתומקום5
61,,1.110 

 ארצם. לסוגת הוא כי יתקלקל, שלא הכביש על שומריםכלומר,7
 ארגמן. בגר נוכר 29 111 פרי, בגר הפלך מחנות בין נזכר 84 111 גם8
 22(. )11,ו האתוס דרך התעלה9
 אפש היה גבהו מ"פ. 18,5 כ: אצבע מ"פ 532,8 := חמלך אמת מ-מ, 444 בב פשוטה אמה10

 * והערה 178 1 גם השוח מטרים.590'2



ש1 שכיעיטפר

 בקראם להירום, כמו זבחים דבר-אל לרגלי האקנת"ם זובחים זהלארטמיאיס
 בשמו.אליו

 אלה אסון, אךשסיאיס של במותו אפוא ראה כסרכסס המלך118.
 גם כי עד רע לכל הגיעו כסרכסס את וכלכלו הצבא את קבלו אשרמהיוונים
 איש אירגאיסן בן אנשיטטר לוה, נבחר יען חשב, למשל, ככה, מבתיהם,גורשו
 כסרכסס צבא את שקבלו ביבשת עריהם בעד למסיים אזרחיו, בין מאדנכבד

 1. כסף ככר מאות ארבע שהוציא הוצאותוכלכלוהו,
 5. החשבון את המיועדים הראו האחרות בערים גם לזה בדומה119.

 בה וטפלו מקודם רב זמן עליה הודיעו כי כזה, באופן נעשתה הכלכלהיען
 בערים תבואה האזרחים חלקו הסביבה, בכל הכורזים השמיעו אשר אךמאד:
 את בקר, אבסו כן במו רבים, חדשים במשך ושעורה חטה קמח עשווכולם

 להארחת ובברכות בכלובים והים היבשה צפרי פטמו מצאו, אשרהמשובח
 על הניתנים הכלים שאר וכל וכסף מזהב וגביעים כוסות עשו כן כמוהצבא,
 על האוכלים האנשים ובשביל לבד המלך בשביל אמנם נעשו אלההשלחןו
 הצבא בהגיע לבד. למאכלו עליהם שהוטל מה רק הצבא שאר בשביל ,שלחנו
 כפת תחת נח הצבא שאר עצמו, כסרכסס גר בו אשר מוכן, נטוי אהלעמד

 אכלם אחרי ואלה, , רב עמל לאכסנאים היה האוכל שעת באה כאשרהרקיע.
 להם, הלבו המטלטלים כל ובקחתם האהל את פרקו הלילה, את ובלולשובע
 אתם. נשאו אם כי כלום השאירולא

 איש קג~איס מאת נכון שנאמרה חמרה נוצרה זו בהזדמנות120.
 מקדשיהם אל ונשיהטן הם בהמון, שיבואו חוויךה לאנשי יעץ אשרט?יילה'
 הצרות מחצית את מהם ירחיקו להבא שגם ויתחננו האלים כחסוייוישבו

 שהמלך על מאד, יודו עליהם שעברו אלה בעד 1 עליהם לבואהמתרגשות
 ח?יירה אנשי על הוסל אלמלי יען ביום. פעמים לסעוד למוד אינוכסרכסס
 או כסרכסס של לבואו חכו שלא או צהרים, של לזו דומה בוקר ארוחתלהכין
 אדם. בני כל בין הרע באופן יתמוטטו נשארו,אם

 עליהמ1 שהוטל מה עשו להם, היה קשה כי אף אפוא, אלה121*
 הים שצבא המצביאים על ופקד מאקנתוס האניות את להוליך צוהכסרכסס
 זה למפרץ השם גם וממנה היךסוי במפרץ נמצאת בפךמה-קך9ה לויחכה

_8 

 דרכו את הצבא עשה אקותוס עד יען ביותר. קרובה הזאת שהדרך שמעיען
 לשלשה כסרכסס חלק הרגלים צבא כל את כזה: באופן מסודרמדיויסקיס

 46(' )1,י ככר כמאתים רק היו לשנה שהכנסותיהם בשעה1

 ההוצאות. חשבון2

 סלוניקי. של המפרץ היום3
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 צבאו זה הלק על ; הים צבא עם יהד הים לאוצך ללכת צוה מהם לחלקהלקים,

 הלך עצמו כסרכסס הלך אתו אשף השלישי, החלק עך4יס'?יי49טיייס צבאי עליו ביבשה, לפנים הלך הצבא של השני השליש י יט9י?9יסטךדי4ייס
 4291יזוס1. ?9ךדומנס את נתן כמצביאים שניהם, ביןבתגך

 החפירה דרך והפליג כסרכסס מאת צבא-הים נשלח כאשר והנה122.
 פילירוס' ט9ה' הערים נמצאות בו אשר 2, המפרץ לתוך נכנס בלעיס,שנעשתה
 המסע את המשיך צבא, האלה הערים מתוך שלקח אחרי ימפה סך9י'שינג'ס,

 הערים לפני עבר ה9יר~י הכף את 598לוס יד על ובסבבו הטךמיי, המפרץאל
 %ך9ילן' גלי9סיס' טורפני, וצבא, אניות אתו לקח מהן אשר האלה,היווניות
 9יתן4זיה. היום נקרא הזה ההבל אולי4תיס.9והיירגה

 2גסטןיין, הכף אל טי"לוס מהקף ובא מהר כסרכסס של הים צבא123.
 טסיקיס, 9פל9יליטה, וצבא אניות לקח שם ביותר, הבולט 18יגי מכלשהוא

 בחבי יישבית האלה העיים יען יסנן. מנדי סקיאוני, תימביס, איגי,גיטפ1ליס,
 גם עבר בהפליגו פלרגי. ילפנים טלול היוםהנקרא

 לפניי
 והפליג הזה החבל

 הגובלות לפיגי' הקרובות מהערים גם צבא אתו ולקח מראש הקבוע המקוםאל
 עטייה, nos~e, היגונוס, לישי, קילבךיה, לי9זסיס, הם: ששמותיהן התרקקילמפרץ
 מש?ייה' "רשימה. הזה היום עד עוד נקרא האלה הערים חבלטיליה.
 כבר צבא-הים מסע הגיע ממנה הערים, ברשימת באחרונה הזכרתי אשרהעיר

 הקבועה לטךמ?י המסע הגיע בזה 49דל?ה' ולארץ עצמו הסףיןי המפרץלתוך
 החבל בין גובל שהיא אק9יוס, הנהר על ולחו9טךה סינדוס ולעירמראש

 3. יללה טילני הערים הים שפת שעל הצר החבל על שבו והבוטיאןי,ה9יגדוני

 טליה, והעיר ט?קייס הנהר יד על חנה שלו הים צבא והנה124.
 מאשןתוס היבשה צבא עם יצא כסרכסס , למלך וחכה * ביניהם הנמצאותוהערים
 ארץ דרך אפוא עבר הוא לתרמה. להגיע בחפצו היבשת דרך דרכו אתועשה

 החהיסטו4ים אצל המתחיל אהידוריס' הנהר יד על 6 והקהי?טונים 5הסיאו4ים
 איסיוס. הנהר יר על אשר  הבצה לתוך ומשתפך המיגדוני החבל דרךוזורם

 יען הצידה. נושאי הגמלים על אריות התנפלו הזה במקום בעברו125.
 לא אחר, דבר שום תקפו ולא רבצם את ועוזבים בלילות יוצאים היוהאריות

 82. 80, ,1/י ראה האלה המצביאים אודותעל

 סלטי. מינטה מפרץחיוט
 תשובותי גבלתי קטנות היו האלה העריםכל

 הקודם* בפרקהנזכרות
 1. ,ו ראה אודותםעל

 תני 17111 57. 1 ראה אודותסעל
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 יכלה מה אנכר מ'שתאה לבד. הגמלים על התנפלו אם כי בת-אדם, ולאבהמות
 הגמלים, את ולתקוף החיות משאר להתרחק האריות את שהכריחה הסבהלהיות
 בהם. כחם את נסו לא ואשר לכן קודם ראו שלאחיות

 שקרניהם פראים פרים וגם רבים אריות גם אלה בחבלים חיים126.
 הנהר הוא האריות בשביל הגבול היוונים. עד כסחורה והמובאות מהמדהגדולות
 יען 8קך2ן:ה. גבול דרך הזורם והשסליאיס 8?ייךה גבול ירך הזודם94טיס
 לשחלואוס מערבה ולא ארי לראות אין המזרחית אירופה בכל לנסטרסמזרחה
 האלה. הנהרות שני שבין בשטה הם חיים אם כי היבשת,בשאר

 הצבא הזה. במקום לנוח לצבא נתן לטרמה, כסרבסס בא כאשר127.
 תרמה מהעיר המתחיל הים, לאורך הגדול השטח את שמה בחנותותפש

 ומקדוניה' 9%ישוי6 אדמת את הגובלים וסליאממין' ליךיאס הנהר עדומגדיניה
 את הברברים אפוא תקעו אלה בחבלים מימיהם- את הם מאחדים שמהשבזרמם
 לא מהמכיסטונ7ים הזורם לבד השחידוררס הנזכרים האלה מהנהרותמחגיהט1
 נחרב. אם כי לשתיה, מים לצבאהספיק

 ואת 1 האולימפוס את תסליה, הרי את בתרמה כסרכטס ראה כאשר128.
 זורם ובו 8 צר גיא נמצא שניהם שבין לו ונודע בגדלם, המתנשאיםהארסהו,
 ולהסתכל להפליג השתוקק לתסליה, המובילה הדרך נמצאת שפה ושמעה%יניוס,
 למעלה היושבים המקרונים בין העליונה בדרך ללכת רצה כי הפיניוס,בשפך
 שהשתוקק, ולמה ביותר. בטוח ששם לו נודע יען גלנוס/ העיר אצל השרייניםאל

 יורד, תמיד היה לתוכה אשר צדונית, אניה לתוך ירד הוא לפעולה. גםהוציא

 הים לב אל להפליג לאחרות גם אות ונתן כזה, מעשה לעשות ברצונו היהמדי
 הפיניים בשפך והסתכל כסרכסס הגיע כאשר במקומה השאיר היבשה צבאואת

 את להטות אפשר אם ושאל, הדרך מורי את וקרא התפלאות נפשונתמלאה
 הים. אל אחר במקום ולהובילוהנהר

 עבר מכל סגור אגס, קדם בימי תסליה חיתה האדם בני לדברת129.
 יהאיקה 8יליין ההר סוגרים מזרחה הפונה חלקה את כי מאדי גבוהיםמהרים
 המערבי הצד את האולימפוס, הצפוני הצד את בזו, זו מתלכדות רגליהםאשר

 משתרעת הנזכרים ההרים בין בתוך האויריס, והנגבי הדרומי הצד אתהיינדיס,
 חמשה מהם רבים, נהרות לתוכה משתפכים ככה בהיותה שקועה. והיאתסליה

 האליט. כמושב יון באגרות מפורסם 1 מטר 2985 גגהו ביון. הגחל ההר1
 האולימפוס. מול גבוה הר2
 אקשח חמשיר מלבד 173. להלן גם ראה לתסליה. ההרים בין ררך המותחת טישה בקעת3

 הדרכיה שתי מלבד -. 111 להלן ראה - מהצבא חלק עבר ובה לתסליה ממקדוניה דרך עוד היתההזח
 העליונה-. אהדרך הנקראת שלישית בדרך הצגא השתפשהאלה
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 אלה ופמיסיס. אניפאיס אינוחונוס, איסודניס, איבייס, והם: ביותרהחשובים
 ולהם העמק לתוך תסליה את הסוגרים ההרים מעל מתאספים הנזכריםאפוא

 לאחד* מימיהם את מאחדים וכולם תלול גם והוא יחידי נקיק דרך הים אלמוצא

 שם. בלי שיהיו לאחרים וגורם פינירס השם מתגבר כבר מעתה התאחדוואך
 האלה, לנהרות הזהו והמוצא הזה הגיא היה לא מספרים/ קדם, בימיוהנה

 היום, של בשמות נקראים היו ולא הבויומי האגם לא גם האלה הנהרותומלבד

 התסלים לים. כולה תסליה את עשו ובזרמם היום, כמו זאת בכל זרמואבל
 עם והצדק הפיניוס, זורם דרכו אשר הגיא' את עשה שפוסידון מספרים,עצמם

 שנתפוררה ובמקום האדמה את מרעיש שפוסידון המאמין האיש יען זאת'האומרים
 זה5, בראותו לאמר, רשאי הזה האיש האל, מעשה זה אדמה רעידתלסבת

 האדמה. רעידת פעולת בעיני, שנראה כמו היא ההרים התפוררות יען עשהו*שפוסידון
 אחר מוצא לפינילס יש אם שאלתו על לכסרכסס ענו הדרך מורי130.

 הים אל לצאת אחרת דרך אין הזה לנהר *המלך, : ברור זאת בדעתם הים,אל
 מספרים, אלה, לדברים סביב". הרים מעוטרת תסל:ה כל כי לבד, זאתזולת

 בשנותם לנפשותיהם נזהרו מועד בעוד התסליים. פקחים "אנשים : כסרכססענה
 וקלה להלכד נוחה ארצם כי יען וגם אחרים ענינים בגלל גם דעתם9את

 הנקיק מתוך הנבנה סכר ידי על ארצם על הנהר את להטות רק נחוץלהכבש'
 תהיה ההרים  וזלת  כולה שתמליט ער היום,  וורס הוא  שבו  מהאפילולהטותו
 הראשונים היו הם כי להשלאבאוים4 בנוגע דבר האלה הדברים את מים".מכוסה
 את לו הגישו שהם חשב וכסרכסס למלך, עצמם את מסרו אשר היווניםבין

 הפליג והסתכלו, האלה הדברים את דברו אחרי עמם' כל בשםהידידות
 לתרמה'בהזרה

 %א הצבא של השלישי החלק יען רבים ימים שהה בסיטך:ה1316.
 הצירים וגם הלריבים, אל הצבא כל 6 בהם יעבור למען המקדוניים ההריםאת
 נושאים וחלק ריקות, בידים חלק שבו, 7 אדמה לדרוש ליון נשלחואשר
 ומים,אדמה

 יף5ה. בקעת1
 בקלשונו טתח פוסידון אשר עד מים מכוסה העמק כל היה האגדה לפי טמפה.ברח2

 ההריס. לרגלי הארמה יכסה ואז הים אל פיגיוס לנהרמוצא
 אולם - 48 1,ו - לתת התטליים מאנו ומיס, אדמה ודרשו דריוש צירי באוכאשר3

 172'- 1ז,י - בידו עצמפ את מסרו כמרכסם התקרבכאשר
 6. 11,ו ראה אודותסעל4
 התרמאי. המטרץ לאורך הורוויתי במקדוניהמחוז5
 פטרה. של ההרים מעבר דרך6
 48ג )1,1 מריוס לכן קודם שעשה כסו להכנעהבסמל7



153 שביעיספר

 הדליפים' התסלים' הם: אלה הדברים, את נתנו אשר העמים32מ
 והמימים בפקיה האקוים העילוים, הוגניטים, הליקרים, הפריצים,החינץיינים,

 היוונים ברית כרתו נגדם ,. והפיסיים התסשץים זולת הבויאוסיםושאר
 היוונים אלה : הברית דבר וזה בברבר. המלחמה את עליהם קבלואשר
 את יעשרו אלה טוב, מצבם יען אונם, בלי לפרסי עצמם את מסרואשר

 היוונים. של הברית דבר אפוא היה זה בדלפוי. אשר לאלהמעשרי
 מטעם לאדמה דרישה עם צירים הפרסי שלח לא ולשפרטה לאתונא133.

 את מהם* אלה השליכו זה, לשם צירים וריוש בשלא לכן8, קודםזה:
 אדמה משם לשאת הנשלכים על וצוו באר לתוך 6 אלה 6, הנקיק לתוךהתובעים

 שידרשו. האנשים את כסרבסס אפוא שלח לא האלה המעשים בגלל המלך. בשבילומים
 בידי אין לצירימן בזה מעשה עשו אשר האתוגאים על באה פורענות7איזו

 הזאת. הסבה עקב היה שזה חושב אינני אבל נשמה ועירם שארצם זולתלאמר,
 של הכורז טימי4יים, של חרון-אף נתך הלקדימוניים על אבל134.
 טלתיביוס, צאצאי גם ישנם טליי%יוס, של מקדש נמצא כשפרטה בי )חוי~נון
 כבוד. כמשרת משפרטה כרוזות עניני כל נמסרו ולהם טלמי%יחדים,הנקראים
 כך נמשך הדבר יפה* הקרבנות לשפרטיאטים עלו לא 9 הזה המעשהאחרי
 רבות פעמים וקראו הצטערו וגם הלקדימוניים התעצבו כאשר רבים.ימים

 שפרטה", בעד למות מהלקדימוניים איש ירצה מאם : כזה כרוז והכריזולאספות-עם
 שפרטיאטים, אנשים 4יקולאוס' בן ובוליס אניריסטיס בן סשרתיחסהסכימו
 דריוש כורזי מות בעד לכסרכסס לכפר הראשונים, בין רכושם ולפי אציליםבני

 למות. כמוכנים המדים, אל אותם השפרטיאטים שלחו ובכןבשפרטה.
 דבריהם זה ומלבד להערצה ראוי האלה האנשים של הזה הרוח עוז135.

 מלידה פרסי היה זה הידרניס הידרניס10. אל באו לשושן בדרכם יעןאלה:
-

 לה. דרומה הגובלים בחבלים או בתסליה או ישבו האלה הקטנים העמים1
 נירי. דלא ומנכסי רגירי מגססי2
 48. 1,י ראה3
 האתונאים.4
 למות. הנידונים את משליכים היו שלחוגו שכאתונא, הסלע נקיק5
 השפיטים.6
 והשפוטים האתונאים מעשה 84(. ,ן1 91 )1 בצדו עונשו משע שכל מאמין הירודוטוס7

 בהם. לפגוע ואסור הם קדושים צירית לפיהם אשר העמים, חוקי נגד חטאהיה
 שליחי הכורזים, *ל וכמגינם כחירום משפרטה נערץ היה הוא 320' 1 איליאם ראה8
 גהה. לפגוע סיח שאסורהמדינות,
 דריוש. צירי רציחת9
 של בנו והיה הפרסים, האלפים עשרת כמצביא 83 למעלה שנזכר זה הוא כנראה10
 470 )111 דריוש את *המליכו הפרסים משבעת אחדהידרניס,
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 וכלכל יפות פנים בסבר אותם קבל הוא באסיה' הים חוף על האנשיםומצביא
 מה לקדימוניים, .אנשים האלה: הדברים את באמרו שאל אותם ובהארמואותם
 מבין המלך איך אתם רואים הלא המלךן אוהבי מלהיות מואסים שאתםזה

 אם לכה, בנוגע גם ככה עוזה ועל עלי עין בשימכם הגונים, אנשיםלכבד
 מכם איש איש הגונים, לאנשים אתכם הוא מחשיב כי למלך, עצמכםתמסרו
  הרבעם את ענו זה על המלך"' מאת נתונה יון, כארץ ארץ על מושליהיה

 מיעץ כי אלינו. הנוגעת העצה נובעת שוה בחינה מתוך לא "הידרניס,האלה:
 היטב אתה יודע כי מנוסה. בלתי השני ובדבר אחד בדבר מנוסה בהיותךאתה
 אם היא מתוקה אם וכלל, כלל אתה מנוסה בלתי בחופש אולם עבד,להיות
 גם אם כי ברמחים, רק לא בעדה להלחם יעצתנו בה, מנוסה היית לולא,

בקרדומות".

 לשושן משם עלו וכאשר להידרניס אפוא ענו האלה הדברים את136.
 לפני להשתחוות הכרחו וגם הראש שומרי מאת תחלה ונצטוו המלך לפניובאו
 לעולם יעשו לא ראשם על יועמדו אם גם ואמרו, סרבו פניהם, על ולפולהמלך
 וכאשר , באו זה לשם ולא אדם בן לפני להשתחוות במנהגם אין כי הדבר,את
 .מלך דבריהם: על ועמדו האלה הדברים את עוד אמרו הזה, הדבר אתדחו

 שנקבל כדי בשפרטה, שנהרגו הכורזים במקופ אותנו שלחו הלקדימונייםהמדים,
 נדיבות בגלל כסרכסס מטן האלה הדברים את שדברו אחרי בעדם". העונשחת
 את בהרגם כולם, העמים חוקי על עברו הם הלא : ללקדימוניים להדמות 1לבו

 הזה המעשה את הוא יעשה לא אזי זה, בדבר אותם מאשים והואהכורזים,
 מחטאם. הלקדימוניים את וישחרר אותם גם יהרוגולא

 אחרי מהשפרטיאטים טלתיויוס של חרונו מהרה עד פסק ככה137.
 רק לשפרטה. בשלום חזרו ובילוס 19ךטישס כי אף הזה המעשה אתעשותם

 בין המלחמה בזמן הלקדימוניים, לדברי ונתעורר, שב רב ומן עבוראחרי
 יען בהחלטי. האלים מעשה שזה הדבר נראה לי והאתונאים.הפלופיניסיים

 הצדק הביא שנתמלא, טרם פסק ולא הצירים על נתך טלתיביוס שלשחרונו
 הרון בגלל המלך אל עלו אשר האלה האנשים של בניהם על שירד בזהככהז
 לכד אשר קערטיעס, של בנו חגקרייסוס' ועל בולוס, של בנו קיקולאוס עלהאף,
 פלאה משא באנית בהתקרבו משיךי?ת' אנשים ידי על שנוסדה הלישםאת

 "א: ג' באסתר גפ 118 17111 147 146 11,י גם כסרכסס של לבו מנגעות עוגחת עוג1

 זה. על למרדכי וגדולת יקף נעשה מח ו ג' 1' גס לך" נתון.הכסף
 לפרס ככורזים לכתם בעת נהרת ואנריסטוס שניקולאוס האלים יד בזה רואה הירודוטוס2

 86י 1,י גם ראה עונש גלי חטא אין חירודוטוס של הדתית השקפתו לפי אבותיהם. חטאתבעד
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 מאת נשלחו אלה כי האף' חרת עקב האלים מעשה שהיה לי ברור 1,אנשים
 התרקים' מלך שיבארס' בן שיעומס אולם לאסיה5, כציריםהלקדימוניים
 על אשר ייט*טה יד על נתפשו והם בהם בגדו טיטאוס בןוגיקפודורוס
 את גם אתם ויחד להורג הוציאום והאתונאים לאטיקה והובאוההליספונטוס
 קוליקתוס' איש חדיסנטוס, בןטייקשטס
 ועתה המלך מסע אחרי רבות שנים אמנם קרו האלה המאורעות138.

 נגד מכוון עין למראית היה המלך של המלחמה מסע הקודם. לעניןאשוב
 לא מכבר, הדבר על שמעו היוונים כי ואף יון. כל על ובא הלך אולםאתונא,
 לבם היה ומים, אדמה לפרסי נתנו אשר קצתם כי בזה. שוה כולם דעתהיתה
 בפחד שרוים היו נתנו שלא ואלה הברבר מאת להם יאונה לא רע ששוםבטוח
 התוקף. בפני לעמוד במספרן שתוכלנה אניות ביון נמצאו לא כי יעןגדול
 המדים. אחרי בלבם נוטים בהיותם במלחמה חלק לקחת רצו לא גם 8רובן

 רוב לרצון תהיה לא אמנם היא ; דעתי את להביע בהכרת עלי פה139.
 אלמלי אותה' אכבוש לא אמתית, להיות לי נראית היא כי יען זאת, בכל *,האנשים
 אלמלי או ארצם, את ובאה ההולכת הסכנה מפני פחד מתוך האתונאימעזבו
 ההין לא בסרכסס, בידי עצמם ומסרו נשארו אלא עזבוה, לאגם
 נגד איש מתיצב היה לא הים על ואם הימו על המלך נגד להתיצב אישאף

 להקים הפלופוניסיים הרבו גס לו : ככה מתפתחים ביבשת הענינים היוכסרכסס,
 לא בריתם, מבשלי עזובים הלקדימוניים, היו האיסתמוס, דרך ומגדליםחומות
 של הים צבא ידי על נכבשה עיר אחרי שעיר אחרי נאלצים, אם כימרצונם
 היו גדולים, גבורה מעשי עשו גם לוא ובבדידותם, מבודדים נשאריםהברבר,
 גלוונים שגס מראש בראותם או, הזה, הדבר בא שהיה או כגבורים.נופלים
 האופנים, בשני ככה כסרכסס. עם ברית כורתים היו למדים, נוטיםהאחרים
 דרך הוקמו אשר אלה החומות, תועלת את כי הפרמים. תחת באה יוןהיתה

 מי כעת אולם הים. על ישלוט שהמלך אחרי להבין, יכול איניהאיסתמוס,

 ידי על 463 בשנה טירינת שנהרסה אחרי ונוסדה הארגולי האי כחצי היתה העיר1
 לא העיר ויושבי משא באנית החילים את שהושיב בהחגולה, העיר את לכר אניריסטוסהארגיוים.

 בזה.הרגישו
 יכרות כי פרס תלד אל משלחת השפרטים שלחו הפלופוניסית הטלחמה של חשניה בשנה2

 תפש חאתונאים, של ברית בעל שהיה סיטלקס התרקים סלך תרקיה' דור עברה המשלחת ברית.אתם
 לאתוגאיט. אותם אסר המשלחת חבריאת

 היווניות. המדינות רוב3
 והקנאה שהשנאה בשעה הטלומוגיטית, המלחמה בראשיה האלה המלים את כוחכ הירוווטוס4

 סירי יון אח הצילה שאתוגא להורות השפוטים רצו לא ובעיקר תקטה בכל היתה והיונים הרוייםבין
הפרסים.
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 שהש צד לאעה הם, יען מהאמת, יטה לא טה מצלי נעשו שהאתתאיםשיאמר
 שנית יון, של החרות על לשמור בחרו הם אבל בהכרח. מכריעים היונוטים,
 ועצרו, המדים, אחרי נטו שלא כמה יון, עמי שאר את עודדו אשר אלה הםהיו

 עליהם והפילו מדלפוי שבאו הנוראות האורקולאות אפילו במלך. האלים,אחרי
 עוז והרהיבו מקומם על נשארו אם כי יון, את לעזוב אותם הניאו לאפחד

 ארצם. על המתנפל עם מלחמה להתגרותבנפשם
 לשאול מוכנים שהיו לדלפוי שליחים שלחו האתונאים יען140.
 לתוך ונכנסו 1 הנהוגות העבודות את הקדוש בשטח שעשו אחריבאורקולום.

 : האלה הדברים את 8ךיסט41ץקי, היה ששמה הפיתיה, חזתה וישבו,הדביר
 ארץ, לקצוי ~רחש ? ישבתם למה אומללים,.הוי,
 8, העגולה עירך מבצר תועפות ואת נוך אתבעזבך

 הגוף ולא הראש לא מעמד יחזיק לאכי
 הסקך ולא הידים ולא מטה הרגליםולא

 אם כיישאר,
~amn 

 יהרסם אש כי יעקד,
 4, הסורים רכבי את המוליך הנורא,ואקס

 1 שלך רק לא ישחית, אחרות רבות טירותגם

 המכלה, לאש ימסור הנצחיים של רביםמקדשים
 6, זעה שטופי כעת אוליהעומדים

 הגגות מראשי ו מפחדרועדים
 1 ההכרתי האבדן על המראה שחור דםנשפך

 6. לאסון" נפשכם את והכינו ההיכל מתוך אפואצאו
 לבם אל האתונאים שליחי התעצבו האלה הדברים אתכשמעם141.

 קימון להם יעץ להם, שהוגד הרע בגלל בעצמם נואשו כאשרמאד.
 וישובו בידיהם זית ענפי שיקחו נכבד, הכי הדלפים בין טיורובילוס,בן

 : ודברו לדבריו שמעו האתונאים חזון. כמתחננים ולבקש השניה בפעםויכנסו
 אלה, ענפי-זית עם בהתחשבך מולדתנו, בדבר טוב יותר הזון לנו תן*אוון,

 כקסטל" במעין והטבילות הקרבנות1
 ולכן "אתותים, עם לכל פונה היא מפה לשליחים, הפיתיה מדברת ובסוף דגריה גתחלת2
 יחיד. בלשון מעתה היאמדברת

 באתונא. האסרופולוס3

 המסייסים. במובן פה האשוריה = הסורים4
 תשף ליותר פה ובא. הממשמש אסון ב1ה ומודיעים דמעות מורידים היו האלים פסלי5

 כולם. המקדשים אלא בוכיסז הפסלים רקלא
 וגס כולה אתוגא הריסות מנבאים האורקולום דברי 481. בסתו אולי נתן הוה האורקולום6

 אחרות, עריםשל
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 הזה, במקוט נשאר אלא מהדביר, נצא לא או אוחם, בנשאנו לפניךשבאנו
 : ככה שנית חזתה והכהנת דברו האלה הדברים את נמות". גםאם

 האילימיי, זום את לרצות 1 טיס יכולהאאינה
 נבונה. ובדעה רבות במליםבהתחננה

 : כעשת קשה מלה, עוד אמרולך
 בתוך הנמצא השאר, יקיש כיאם

 הנערץ, 3 ויסירין ונקרות 2 "הריפסגבולות
 לראות, המרחיק זוס 4 ?ךיטי לנולדת נותןהומת-עץ
 ילדיך. ולתועלת לתועלתך להחרב, נתנתשאינה
 והרגלים, הרוכבים להמון נפש בשלות תחכהואל

 את הפוך אלא מהיבשת, הבא הרבהצבא
 6. פנים פעם תתראו עוד ו והמלטערפך

 ילדי טת 8ת משחיתה האלהית, סלטיטהוי
 7. יאסף* או יפוזר 6 דימיטר פרי כאשרהנשים,

 מהראשונים היו נוחים באמת יען להם, רשמו האלה הדבריםאת142.
 העם, לפני והרצו הצירים שבו כאשר לאתונא. וחזרו להיות, להם נראווגם

 מהזקנים : לזו זו התנגדו והדעות החזון כוונת בדבר ורבות שונות דעותנתהוו
 האתונאים מבצר יען ישארי שהמבצר חזה האל להם, שנראה אחדיםאמרו
 חומת היא שזאת המשוכה את אפוא בארו אלה קוצים. בגדר מסויג לפניםהיה
 השאר ואת אותן להבין וצוה האניות את מציין שהאל להפך אמרו אחריםהעז.

 האמרות בשתי נבוכו העץ חומת הן שהאניות אמרו אשר אמנם האנשיםלהזניח.
 : הפיתיה שלהאחרונות

 הנשים, ילדי ית את משחיתה האלפית, סלמים.הוי,
 יטסף'. או יפוזר דימיטר פריכאשר

 חומת הן שהאניות האומרים האנשים דעות נתבלבלו האלה הדבריםבכוונת
 עליהם סלמיס יד שעל ככה, החונן את הבינו האורקולום פותרי יעןהעץ.
 קרב-ים, יכינו אם מפלהלנחול

 אתונא' העיר של הטטרונה אתיג" לאלה כגוי1
 האקרוסוליס. אתונא, לטבצר הכוונה באטיקה. עתיקאל2
 לבויאיייח. אטיקה בין הגבול הוא וכמיריןההר3
 סויטו, הנהר יו על שנולדה על אחיני לאלהכגוי4
 כיגיעם. מלחמה תהיהעוד5
 לספטמבר. בעשרים בסתוי היה סלמיס יד על תקרב יאסף. השדה שיבולבזמן6
 neoln חן האחרונות השורות שחי 480' אבגוסט לפגי לא כגראח גיתן חזההאורקולום7
evtntu~-כex ,1אט1ת1((1*י 
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  היה שמו החשובים, על מזמן לא שנמנה איש היה האתונאים בין143.
 פותרי אמר, הזה האיש ~אוחלס' של בנו נקרא אבל טמי~טו"לס,אמנם

 בנוגע הפתגם נאמר אלמלי ככה, באמרו נכון, לא לגמרי הבינוהאורקולום
 ללעיס *הוי ככה, אלא כך, כל נוח דעתו, לפי החזון, היה לאלאתונאים,
 את ידה על האירחים ימצאו באמת לו האלהית*, סלמים *הוי במקום,האכזריה*,

 לאויבים, בנוגע האל מאת האורקולום נאמר נכון אל כשמבינים אלאמותם.
 הכוונה היא זאת כי לקרב-ים, יתכוננו כי להם יעץ הוא לאתונאים. בנוגעולא

 לב על יותר נתקבלה הזאת, הדעה את תמיסטוקלס הביע כאשרבחומת-עץ.
 בכלל לקרב-ים, להתכונן נתנו לא אשר האורקולום, פותרי של מזוהאתונאים

 אחר. במקום ולהתישב אטיקה ארץ את לעזוב אם כי יד, להניע לאאף
 הנכונה בשעה 1 לכן קודם נצחה תמיסטוקלס של אחרת דעה144.

 מהמכרות באו אשר גדולים סכומים האתונאים אוצר לתוך נכנסוכאשר
 תמיסטוקלס השפיע אז דרכמונים. עשרה ואיש לאיש לחלק אמרו והם פב~אקריין

 אניות מאתים האלה מהכספים ויבנו הזאת החלוקה על שיותרו האתונאיםעל
 הזאת המלחמה יען החיוימטים8. נגד לעשות שאומרים המלחמהבשביל

 יורדי-ים. להעשות האתונאים את הכריחה כי יון, את אז הצילהשהתפרצה
 הנכונה בשעה נעשו אולם בהן, השתמשו לא זה, לשם שנבנו האניותאמנם
 צורך והיה לאתונאימן מוכנות היו מכבר, שנעשו האלה האניות יון.בשביל
 לעמוד האורקולום דבר על בהתיעצות ההליטו גם עליהן. נוסף אחרותלבנות
 אלה עם יחד האל/ לדברי בשמעם יון, על העולה הברבר בפני האניותבכל

 בזה. הרוציםמהיוונים
 למקום התאספו כאשר 1 לאתונאים אפוא ניתנו האלה האורקולאות145.

 אמונים ונשבעו ביניהם והתיעצו יון על טובות חשבו אשר מהיוונים אלהאחדם
 מעשי את לנטוש עליהם כל שקודם המתיעצים, בעיני היה נראה לזה,זה

 אבל בזה, זה שהתגרו אחרים גם אמנם היו ביניהם. שהיו והמריבותהאיבה
 כשמעם אבל והאיגיניטים. האתונאים בין התגרה היתה ביותרהחשובה
 לחיל בנוגע לאסיה מרגלים לשלוח החליטו בסרדיס, צבאו עם נמצאשכסרכסס
 אחרים ולשלח הפרסי עם מלחמה לשם ברית שיכרתו לחךגוס ציריםהמלך,

 אחרים יון, לעזרת יבואו כי ולדרוש ולקךקירה וינומנוס בן ןלו5 אללסיקיליה

 491. גשגת שהיתה איגיגה עפ המלחמה אחרי1
 כסף. מכרות ובו אטיקה של הדרומי בחלק הר2
 87. 1,ו הירודוטופ מספר האיגיגיטים עט המלחטה את3
 המצב. על להתיעצות האיסתמום אל כח באי שלחה יוונית מדינה כל4
 54נ. להלן ראה אודותיו על5
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 יתאחדו ואם אחת לאמדה לעשו שהעומם אפעם אם יתבוננו, אשרלכרתים
 היוונים לכל היא צפויה ובאה ההולכת הסכנה הלא אחד, שכם כולםויעבדו
 אחרת* יוונית מדינה של מזו בהרבה גדולה גדולה, 4ל1 שעצמת ספרו,בשוה.

 שלחו האיבה, מעשי את והשביתו האלה ההחלטות לידי באו כאשר146'
 המלך, צבא את ורגלו לסרדיס הגיעו אלה לאסיה, מרגלים אנשים שלשהתחלה
 נדונו הם למיתה. והוצאו הרגלים חיל של המצביא מאת ונחקרו נתפשואבל
 של הדין פסק את גנה הדבר, את כסרכסס שמע כאשר אבל למיתהןאפוא

 המרגלים את ימצאו שאם עליהם, ופקד ראשו משומרי אחדים ושלחהמצביאים
 המלך לפני אותם והביאו בחיים עדיין אותם מצאו הם לפניו. יביאוםבחיים,
 ולהראותם מקום בכל אותם שיוליכו ראשו שומרי על צוה באו, מה לשםבשמעו
 עיניהם את ישביעו אשר ואחרי הרוכבים חיל את וגם הרגלים חיל את גםהנל'
 בהם. לנגוע מבלי ללכת ירצו אשר לארץ אותםישלחו

 הן המרגלים, :סופו אם : הזה הנימוק את והוסיף זאת צוה הוא147.
 ביותר יזיקו1 לא וגם תאור, מכל למעלה שהוא מראש, ליוונים עוזו ונדעלא

 ליון הללו ישובו שכאשר אמר, הוא, סובר אנשים. שלשה בהמיתםלאויבים
 העומד המלחמה מסע לפני שלהם החרות את יפקירו עוזו, את היווניםוישמעו
 זאת סברתו סבל. ולסבול עליהם למלחמה לצאת צורך גם יהיה לא וככהלצאת
 מפליגות אניות כסרכסס ראה ב48ידוס היותו בעת האחרת: לסברתודומה
 ולפלופוניסוס. לאיגינה להביאו בר נושאות ההליספונטוס דרך השחורמהים
 מוכנים היו הף האויבים של שהאניות סביבו, עמדו אשר האנשים שמעוכאשר
 אותם, שאל כסרכסס אבל הפקודה. את יתן מתי המלך, אל והביטו אותןלתפוש

 ענה והוא בר'. ומובילות אדוני, אויביך, *אל ענו: ואלה מפליגות. הןלאן
 בכל מצוידים אלה, שגם למקום שמה, מפליגים אנחנו גם אין _האםואמר:
 בר~*8. לנו מובילים שהם אלה חוטאים אפוא מה בברן וגםדבר

 אלה לאירופה, אפוא חזרו ונפטרו, שהסתכלו אחרי המרגלים148.
 שנית שלחו המרגלים, שליחת אחרי הפרסי, נגד בשבועה שהתאחדומהיוונים
 שמעו הם ככה: היה אצלם שהענין מספרים הארגיוים אולם לטךגוס.מלאכים
 ינסו שהיוונים ובהבינם, זאת בשמעם יוןי נגד הברבר מזימות את ומידתיכף
 יותר טוב מה באל, שישאלו לדלפוי צירים שלחו הפרסי, נגד אותםלמשוך
 הלקדימוניים בידי אלפים ששת מהם נהרגו מה8 זמן לפני כי לעשות.בשבילם

 הפרסיתנ
 האויבים שמובילים חבואה שככבשנה, אחרי אנחנו, נמצא שדה, ביבול העניה יון, בארץ2
 בשבילנו. לשםבעצמם

 8-77נ ן,י הידורוטוס מספר והלקדיפוגיפ חארגיויט גין הריב אח 498. משגח4
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 ענתה הפיתיה שלחי. אפוא הזה המעשה בגלל אניס1ך?5וס1 בןושלאומגס
 : האלה הדברים אתלשואלים

 הנצחיים, האלים ידיד השכנים,שאויב
 1, בפנים ושמרו הפוך הרומח אתאחוז

 הגוף*. את יציל הקדקוד ; 3 הראש על גםושמור
 באו כאשר כן, אחרי לכן, קודם הפיתיה להם חזתה האלה הדבריםאת

 דבריהם על שנצטוו. מה ואמרו המועצה לפני באו הנזכרת, לארגוסהמלאבים
 עם שלום ברית יכרתו אם הזה, כדבר לעשות נכונים שהארגיוים להם,ענו

 לפי אמנם החצי, בחלק האגודה בהנהגת וישתתפו שנה לשלשיםהלקדימוניים
 ההנהגה. בחצי יסתפקו זאת בכל ההנהגה, להם מגיע 8הצדק

 האורקולום כי אף המועצה, ענתה הם, אומרים האלה, הדברים את149,
 לשלשים בברית לבוא מאד הם מעונינים היוונים. עם ברית לכרות עליהםאסר
 ויהיו הילדים יגדלו אשר למען האורקולום, מפני הם מתיראים כי אףשנה,

 וישיג ואמרו, הוסיפו הברית, תהיה לא אם האלה. השנים במשךלאנשים
 משועבדים לעולם ישארו הפרסי, מצד אחרת צרה להם שקרה לאסון נוסףאותם

 כדברים משפרטה אשר אלה מהמלאכים ענו המועצה דברי עלללקדימוניים.
 הושם להנהגה אשר אולם 14 העם לאספת ימסרו ברית לכריתת אשר :האלה
 לשלול הנמנע מן אחד, לארגיוים מלכים/ שני להם יאמרו: וגם לענותעליהם
 עם שיחד שיעכב דבר אין אבל ההנהגה5, את בשפרטה אשר מהשניםמאחד
 לא כי הארגיוים אומרים והנה הדעה. בזכות שוה הארגיוי יהיה שלהםהשנים
 מאשר בהם ימשלו שהברברים יותר ובחרו השפרטיאטים יהירות את שאתיכלו
 ההמה שקיעת לפני יצאו כי למלאכים והודיעו ללקדימוניים מה בדברלותר
 אויבים. כאל אליהם יתיחסו לא, ואם הארגיוים ארץמתוך

 יש אבל האלה, הדברים את הענין על מספרים עצמם הארגיוים150.
 צבאו שיצא טרם עוד לארגוס כורז שלח שכסרכסס ביון, הנפוץ אחר ספורגם
 את לכם אומר כסרכסס המלך ארגיוים/ *אנשים : אמר שבבואו מספרים יון.על

 בן היה אנחנו, יצאנו ממנו אשר שפרסים, מאמינים אנחנו : האלההדברים

 בארצך. ושב תתערב אל כלומר:1
 המבצר. על2
 למלך וגם היוונים כל על העליון המצביא טחיה במלחמת היה ארגום סלך אגממנון יען3
 127(. )1/י כולו הפלופוניסוס על העליונה הממשלה היתהמידין

 ברית, ולכריתת למלחמה או לשלום ההכרעה העם אספת בידי יען4
 שני מעתה יצאו _שלא כשפרסה: הקיים מהחוק עין בכוונה המלאכים העלימו כנראה5
 75(. ),י בצאתו". הצבא עםהמלכים
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 ככה, ואם 1. "יקאבס בת ח4ךרישךה מאת שנולדה ונאי, של בנהיךקאבס,
 ולא אבותינו על למלחמה לצאת לנו יאה לא ובכן, שלכם. ירך יוצאיאנחנו
 הכל אם יען בארצכם. שלוים שבו אלא צרינו, ולהעשות לאחרים לעזורלכם
 כאשר מספרים, מכם'. יותר בעיני מכובד איש שום יהיה לא רוחי, לפייפול
 ולא דבר הציעו ולא ברצון. אותם קבלו האלה, הדברים את הארגיויםשמעו
 בדעתם השלטון, את דרשו אותם, לרכוש היוונים אמרו וכאשר דבר,דרשו

 במנוחה. ישארו הזאת האמתלה שלרגלי בכדי להם, אותו ימסרו לאשהלקדימוניים
 גם קרה האלה העובדות עם שיחד מהיוונים אחדים ומספרים151.

 של בשושן נקרו הללו: המאורעות אחרי רבות שנים שהיה הזה,המקרה
 והאנשים 8 היפוניקוס בן קליאס האתונאים, מלאכי אחר עניז לרגלי 2?~נין
 לשושן מלאבים הם גם הארגיוים שלחו הזמן באותו ודוקא אתו, נסעו4אשר
 הידידות בשבילם קימת עדין אם כסרכסס, בן ארט94ך4?ס6 את ישאלואשר

 אמר ארטכסרכסס המלך כאויביו. נחשבים יהיו שהם או כסרכסם, עםשנכרתה
 מארגוס. יקרה אחרת עיר שום מחשיב ואינו וקימת עומדתשהיא

 את יאמר אשר לארגוס כורז באמת כסרכסס שלה אם והנה152*
 בנוגע ארטכסרכסס את ושאלו לשושן עלו הארגיוים ומלאכי האלההדברים
 מזו אלה בענינים אחרת דעה מביע ואינני ברור דבר לאמר בידי איןלידידות,
 את האדם בני כל יצברו שאלמלי אני, יודע אך מספרים. בעצמםשהארגיוים
 בעיינם ראימם' של באלה להחליפם ברצותם אחד מקום אל שלהםפשעיהם
 גם אפוא ובכן הביאס, אשר את הביתה מהם אחד כל ישא רעיהםבפשעי
 לא אך שמספרים, מה לספר חובתי אבל ביותר* המגונה אינו הארגיויםמעשה
 גם הלא כי שלי. הספור לכל נוגעים אלה ודברי בזה, להאמין וכלל כללמחובתי

 הריב יען יוק על הפרסי את קראו אשר אלה היו שהארגיוים מספרים, זהאת
 הזהי. העלבון ולא עליהם יעבור דבר שבל ורצו לרעתם נגמר הלקדימונייםעם

 !6. 11זו ראה זו משפחה ליחוסאשר1
 53. ,ו ההערה אתהשוה2

 בין להעשיר נחשב היה קליאס 121. 1,1 ראה באתונא הזאת העשירה המשפחה דברעל3
האתותים.
 יון. מדינות שאר של המלאכים4
 425-465. מלך5
 ברוחו נופל והוא מגרעותיו אדם בן לכל הארגיוים: על זכות ללמד מתאמץ הירידוטוס6
 אל להגיט ביכלתו היה אלמלי אך בגללן. מחבריו נרדף הוא ולפעמים ממנו לטוב השני אתומחשיב
 מעשה ובכן חבריו. של אלה בשל שלו חטאות את מחליף היה לא חמאותיהם נוול את ולראותלבם

 היווניפ. מבין אחרים של מזה גרוע היה לא היוונים שאר מאת הנרדפיםהארגיוים
 ללקדימוניים. מש91גדיפ להיות7




