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 353אלה הדברים ח11ר לארג'ים.לסיהיל:ה הגיעו מלאכים אחרים
מאת בעלי הברית לשאת ולתת עם גלון וביניהם סי?8ריס באכח הלקדימוניים.
אבי המשפחה שלולון זה ,תושב בגלה  1מוצאו מהאי טלוס 2הנמצא קרוב
ל?ריימיון ונלקח בעת הוסדה של 1לה מאתהלי?דיים משדוס ומאת 98טי%ימוס.
במשך הזמן נעשו צאצאיו היארופנטים 3של אלי השאול* והאריכו ימים
במשרה הזאת אשר קיליגיס ,אחד מאבותיו ,רכש אותה באופן כזה :לעיר
ן היושבת מעל לגלה נסו אנשים מגלה ,אשר התקוממו ונוצחו .את
מ"טוריו
,
ה
ל
ג
ל
6
,
ם
י
ש
נ
א
האנשים
ה
ר
ז
ח
ב
ה
ל
א
ה
ת
ר
ז
ע
ק
ר
ו
ס
ו
ו
י
ל
י
9
ך
י
ל
ו
ה
בלי
קדשי
האלים האלההיו בידה מאין לקת אותם ואם היו קנינו ,אין בידי לאמר .בבטחו
בקדשים האלה הוליך אותם הזרה ,בתנאי שצאצאיו יהיו סימרימוטים של
האלים האלה .מתפלא אנכי גם על המעשה הזה ,שטילעס' לפי מה ששמעתי,
יוציא לפעולה דבר שכזה ,כי מעשים כאלה אינם נעשים ,לדעתי ,על ידי
כל איש ואיש כי אם בידי בעל נפש אמיצה וכח גברי ,והוא נראה להיות,
לדברי תושביסיקיליה ,ההפך מכל זה ,איש נשיי ואוילי.
 .154באופן כזה רכש לו אפוא את המשרה הזאת .כאשר בא קצו של
הלט~ךרוס  6בן פלסריס ,אשר היה טירנוס בולה שבע שנים ,הוא נרצח בידי
ס?יליס ,איש מגלה ,תפש את השלטון הי(5קרטס אחי"לאנדרטה .בעת שהיתה
הטירניה בידי סיפ(קלע 9בא גלון ,שהיה מצאצאי תסיטריפנט ההואטייימס
ורבים אתו ואימסינימוס  7בן פסיקיך היה שומר ראשו שלסיפלהרטס .אחרי
זמן לא רב נעשה 8בגלל כשרונו שר הרכב על הרכב כולה כי כאשר צר
היפוקרטס על אנשי "ליפלליס 9ונפסוס וצנקלי ולאונסיני 10ומלבד על
הסירקוסיים1ו גם על רבים מהברבריםפ ,1הצטיין בכל המלתמות האלה
---------------בסיקיליה נשדה בשנת  690בערר עלירי אנשים מרווום וכרתים.
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איבין הספירךים ,מול קגידוס והכףהטרימי.

 3פשרה חשובה של כומרים במולחן האלאב9יוי שעברה בירושה; מלבד צרכי הפולחןהיה
עליהם להשגיח על נכסי המקדשים ומזה היתה להם פרטה בשסע.
 4דימיטר ופרספוגי.
 5הפסילים וכלי הפולחן.
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 6הוא הגיע לשלטון בעזרת העם בשנת  505ומשל עד .498
-498
 .491אחריו שלון .478-491
 7על אודותיו ראה להלן .165
 9עיר לרגלי ההר *?%הי
 10מושכות יווניות בסיקיליח.
 11סירקוס נוסדה בירי הקורינתיים בשנת  757או .734
גג הכוונה לילידי הארן שאינםיוונים.
8

גלון.
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גלון זה כאיש נעלה .מהערים הנזכרות האלה ,זולתסירקוס ,לא נמלטה אף
אחת מהשעבוד תחת היפוקרטס .אתהסירקוסיים הצילו הקורינתייםוקקך"יך:ים,
כאשר נוצחו בקרב על יד הנהרילרריס
 .וגם אלה הצילו אחרי שהשלימו
;
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ביניהם בתנאי ,שלפיהו ימסרו הסירקוסיים "מרינה
קמךינה
היתה שיכת לסירקוסיים מימים קדומים.1
 .155וכאשר גם היפרקל9ס ,אשר היה טירנוס אותו מספר השנים כמו
אחיו קזטוךרלס ,נפל על יד העירסי?יה 2במסע מלחמה נגד הס",ל:ים,

עשה עצמו גלון כאילו עוזר הוא לבני היפוקרטס ,ש?הליוס וקלש*ךריס,יען

כי האזרחים לא רצו להיות עוד משועבדימי אך למעשה ,כשאך התגבר בקרב
על אנשי גלה ,השתלט הוא עצמו בקפחו את בני היפוקרטס .אחרי ההצלחה
הזאת הוליך גלון חזרה את המכונים ומירים  ,8אשר גורשו מאת העם ומאת
עבדיהם המכונים קיליךיים ,מהעיר "?קנה 4לף-ךקיס ולכד גם אותה.יען כי
המון העם מסירקוס מסר את העיר ואת עצמו בידי גלון ההולך ומתקרב.
 .156והוא ,אחרי שהביא את סירקוס בידו ,6לא החשיב את
יסירקוס נעשתה לו
למשול בה ,ומסר אותה לאחיו היארון ואת סירקוס
י
ג
4
הכל .העיר הזאת התרוממה ושגשגה עד מהרה .יען ראשית העביר את אנשי
"מריקה כולם לסירקוס ועשה אותם לאזרחים ואת העיר"קרינה הרס עד
היסוד ,אחרי כן עשה עם יותר ממחצית אזרחי גלה כמו עם אנשי קמרינה'
ה29ךים אשר בסיקיליה מסרו את עצמם בידו אחרי הסכם אתו בעת היותם
נצוריםז את העשירים ביניהם שעוררו את המלחמה נגדו ואשר קמו שצפויים
הם להריגה בגלל זה ,הוליך לסירקוס ועשה אותם לאזרחים ,אולם את המון
העם שלהקילים ,שלא היה אשם במלחמה זו ולא קוה שיאונה לו כל רע ,גם
אותם הוליך לסירקוס ומכר אותם  8להוציאם מסיקיליה .הפליה כזו עשה נם
עם אנשי שבבזיה אשר בסיקיליה .הוא עשה ככה לשני העמים,יען סבור היה,
שהמון העם הוא חברה מתועבה עד למאודי.

1יה

----------------

 1היא נוסדה על ידי הסירקוסיים בשנת .598

 2עיר על החוף המזרחי של סיקיליה.
 3האצילים כעלי הקרקעות שהיו מעבדים את שדותיהם על ידי אכרים קשורים לארסה.
 4נוסדה על ירי הסירקוסיים בשנת .645
5

בשנה

'484

 6לעבדים.
 7המון העם  -ןסקךו - 5היהירכ
ב ברובו ממיקלים ,שלא היויוונים ,ופניקים;
אלה היו מעמר הסוחרים ובעלי המלאכה ,ואילו האזרחים ,העשירים ובעלי הקרקע ,היו יוונים .שאיפתו
של גלון היתה לאחד את היוונים מהערים האלה ללאום אחד ובעזרתם נלחם בעמים הכלתי יוונים,
הברברים אשר בסיקיליה,

או
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 .157באופן כזה נעשה גלון טירנוס גדולי אז כאשר מלאכי היוונים
באו לסירקוס ,באו אתו בדברים ואמרו ככה* :שלחו אותנו הלקדימוניים
והאתונאים ובעלי בריתם לרכוש אותך נגד הברבר ההולך ומתקרב עליון'
יען בודאי ידוע לך שהאיש הפרסי אומר לגשר את ההליספונטוס ולהוליך את
כל צבא המזרח מתוך אסיה כדי לצאת למלחמה עליוד בתואנה ,שהולך הוא
נגד אתונא ,אך כוונתו לדכא תחתיו את כל יון .אתה הגעת לעוז גדול ולא
חלק מצער מיון נפל
הלא מושל אתה על סיקיליה .לכן עזור לאלה
,רלךי
גןו
ב
האומרים לשחרר את יו ושחרר גם אתה אתם .כייון מאוחדת מחוה כח
גדול ונוכל לעמוד בפני התוקפים .אם הלק מאתנו יבגדו ,וחלק לא יחפצו
לעזור ,ואלה שדעתם מיושבת עליהם מעטים הם ,אזי בודאי יש לחשוש ,שיון
כולה תפול .כ87ל תקוה שאם הפרסי יכניע אותנו אחרישינצח בקרב ,לא יבוא
אליך כלל ,אלא השמר מפניו .בהושיעך ,אתה עוזר לעצמך .פעולה מחושבת
היטב ,דרכה להגמר עלפי רוב באופן הטוב ביותר".
 ,158הם דברו אפוא את הדברים האלה ,אבל גלון נזף בהם קשה
בדברו ככה :אאנשים יוונים ,שפה חצופה לכם שהעזתם לבוא ולקרוא אותי
להיות בעל ברית נגד הברבר .כאשר בקשתי אני עזרה לפני זמן בעת הלחמי
בצבא ברברי בהכנסי בריב עםה"ר"וים והפצרתי שתנקמו את רצח דוואבס
בן אנבסנדרידס 1מאת ה955ט?ים והבטחתי לעזור בשחרור ערי המסחרפ
אשר מהן יצאה לכם תועלת ורוחים ,לא באתם לא לעזור לי ולא לנקום את
רצח דוראבס; אתם לא נגע ללבכם שכל המקומות האלה ימצאו בידי הברברים.
אבליען כי הדבר עלה לטובתי ולהצלחתי והמלחמה עברה כעת והגיעה עדיכם,
עתה עלה גלון על זכרונכם' ואף כי מידכם בא לי אי-כבוד זה ,אין ברצוני

לשלם לכם מדה כנגד מדה ,אלא מוכן אני לעזור בהמציאי מאתים אניות
משוט ,עשרים אלף כבדי נשק ,אלפים רוכבים ,אלפים קד"ים' אלפים קלעים
ואלפים רוכבים קלי הנשק .מבטיה אני להמציא תבואה לכל צבא היוונים כל
הזמן שנמצא במלחמה .אבל בתנאי זה מבטיח אני ,שאהיה המצביא והמנהיג של
היוונים נגד הברברים; בתנאי אחר לא אבוא אני ולא אשלח אחרים".
 .159כשמוע סיאגרוס את הדברים האלה ,לא שלט ברוחו ודבר את
הדברים האלה" :האמנם ,מר יאנח חנ?9נון  3ממשפהת פלד9ס בשמעו שההנהגה

,ו

 1הוא בא משפרטה תרצח בסיקיליה .ראה
46-42
 2ערי הממחר בסיקיליה עברו לידי הקרתגים ואלה שאו את המסחר עם ערייון.
 3אגממנון מלך ששרטת היה המצבה על כל צבא היוונים במלחמת טרויה .השפרטים ראו
את עימם כיורשיו בצבא היווניה והרעיון שהמפקדה העליונה תעבור לעיר אחרת ,היה בעיניהם

כעלבון גדול לעצמם.
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נלקחה משפרטה עלידי גלף והסירקוס"ם .אך אל תזכיר עוד פעם את התנאי
הזה ,שנמסור לך את ההנהגה .אלא אם ברצונך לעזור ליון ,הקטע ללקדימוניים
ואם אתה מוצא לנכון שלא להשמע ,אל תבוא לעזרה".
 '160אחרי זה ,כראות גלון את דבריו הממאנים של סיאגרלס ,הציע
לבסוף את התנאי הזה" :אורח משפרטה ,זלזולים הפוגעים באדם עלולים לעורר
את חמתו .אמנם אתה הראית יהירות בדבריך ,אבל לא הבאת אותי לכך
שדברים בלתי הגוניםיהיו בתשובתי .אחרי שאתם מחזיקים כל בך בההנהגה,
מובן שגם אני אחזיק בה יותר מכם בהיותי שליט על צבא כפולפי כמה ועל
אניות במספר עצום* אולם יען כי דבריכם מתנגדיםכה נמרצות ,נומר אנחנו
דבר מה מהדברים הראשונים .אם ברצונכמ לנהל את צבא הרגלים /אזי אני את
צבא הים ,ואם חשקה נפשכם לנהל על הים ,רוצהאני בחיל הרגלים .והנה
עליכם להיות מרוצים באלה או להסתלק עזובים מבעלי ברית כאלה*.
 .161גלון הציע אפוא את ההצעה הזאת ,אבל מלאך האתונאים הקדים
לזה של הלקדימוניים וענה לו בדברים אלה* :מלך הסירקוסיים ,לא לבקש
מנהיג שלחה אותנויון אליך,כי אם צבא .אך אתה אינך מבטיח שתשלח צבא
מבלי שתעמוד בראש יון,כי אם זומם אתה להיות מצביאה .ועתה ,כאשר
דרשת להנהיג את כל צבא היוונימן יכולנו אנחנו האתונאים להשאר שקטים,
בדעתנו' שהלקקי מוכשר יהיה למדי לדבר גם בעד שנינו,ויעןכי ותרת על
ההנהגה השלמה ודורש לפקד על חיל הים ,אם כן הדבר ככה :לו גם הלקוני
ירשה לך לפקד עליו ,1אנחנו לא נרשה.כי לנו הענין אם הלקדימוניים עצמם
לאיחפצו .אם אלה ירצו להנהיג ,לא נתנגד ,לשום איש אחר לא נתן שיעמוד
בראש הצי .כי ללא תועלת סקצא בידינו צבא הים הגדול ביותרבין היוונים,
לטובת הסירקוסיים ,אנחנו הלאום העתיק
אם אנחנו האתונאים ננמר על
שלאהגשהנ~ו את מקומם ,אשר מאתנו ,כמו שהמשורר
ביותרי
,היחידיםבין היוונים "הנ
8
ן להכין ולסדר את הצבא .ככה שאין
הומירוס מספר בא האיש המצויןל"יליי
חרפה בשבילנו כלל לדבר דברים כאלה".
 1עלחיל הים'
 2על קרמות האתוגאים ראה  ,56 1הם התגאו בה בכל הזדמנות.
 3הכוונה למ441אבס .תשוה אליאס :554 11
ס בנו של 28אוט הגבור,
"נשיא להם "ן4
אדם לא היה גארץ ,איש אשר ידמה לו וישוה
לערוך סוסים לקרב וגברים תתשי מגינים
בלתי אםשלטור האחד ,כי הוא עולה עליובשנים".
(המגוס טשרגיחמסקי).
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 .162גלון ענה בדברים אלה. :אורח מאתונא ,דומים אתם שיש לכם
מנהיגים ,אבל נהוגים לאיהיו לכם .ויען כי אינכם נותנים שום דבר ,אלא
רוצים שיהיה לכם הכל ,מהרו עד כמה שאפשר ושובו הביתה והודיעו ליון,
כי הוצא לה האביב מתוך [ f~namnזה הרעיון של הפתגם הזה ,שרצה לאמר:
יען ברור שבתוך השנה האביב הוא הנחמד ,ובתוך צבא היוונים צבאו .אם
נשללה מיון עזרתו ,דומה ,כאילו האביב הוצא מתוך השנה].1
ן הפליגו אפוא משם,
 .163מלאכי היוונים אחרי שנשאו ונתנו עם*לו
אבל גלון אשר דאג אחרי כן ליוונים שמא לא יוכלו להתגבר על הברבר
וחשב לנורא ולכבד מנשוא שילך לפלופוניסוס ולהמצא תחת פקודת הלקדימוניים,
הלא טירנוס בסיקיליה הוא ,עזב את הדרך הזאת ובחר לו באחרת.כי אך
שמע שהפרסי עבר את ההליספונטוס ,שלח בשלש אניות בעלות חמשיםמשוטים
 ,2איש מקוס ,לדלפוי עם אוצרות רבים ודב~רים
כל אחת את וךמוס בן
יפים  8שישמוראיך יפול הקרב ,והנה אם הברברינצח ,ימסור לו את האוצרות
וגם אדמהומים מהארצות אשרגלוןמושלעליהן ,ואםהיוונים-יביא אותםבחזרה.
 .164קדמוס זה קבל לפני המאורעות האלה מאת אביו את הטירניה
בקרס ,כשהיא מסודרת היטב ,ומרצונו ובלי שום לחץ ,כי אם מתוך יושר,
החזיר בידי אנשי קרס את השלטון והלך לסיקיליה' פה תפש ביחד עם אנשי
י ששנתה 'את שמה ל9היני והתישב בה .את קדמוס זה
ממוס את העיר נוקע
אשר הגיע באופן המסופר ,שלח גלון בגללישרו ,אשר נוכח בו גם בענין אחר,
וזה צרף למעשיו הישרים האחרים גם את זה ולא את הגרוע שבהם' יען אף
כי היו בידו אוצרות גדולים אשר מסר לו גלון ,לא רצה לשלח ידו בהם ,אף
כי יכול היה ,כי אם כאשר נצחו היוונים בקרב הים וכסרכסס ברה מהר ,בא
גם הוא לסיקיליה והביא אתו את כל האוצרות.
ן היה
 .165מסופר גם הספור הזה מאת אלה היושבים בסיקיליה ,שדלי
עויר ליוונים לו גם להיות תחת פקודת הלקדימוניים ,אלמלא קירילוס בן
"רי4יפיס
 ,שהיה טירנום בסי9ךה ומגורש מתוכה על ידי תירין 4בן
מעיסדימיס ,השליט על ה"8ך3קטינים'היה מוליך בעת ההיא נגדו שלש מאות
אלף פליקים  ,5ליב~ים' איפרים' לי?~ם' אליסוהים' "לדבקים וקירניים'
----------------

"קי"ס

 1היספה ממעתיק מאוחר.

 2אולי הוא סקיתס זה שמסופר על אודותיו
 3בשביל כפרכסם,
היה מהמשפחה המפוארה של הימו-וים והתיחס אל מהמיס .הוא משל בשמרגס
4
(היום gentiת
י( בשנות  473-488והמשורר שיגור מהלל את ישרו ואת נדבת ~ו.
וt
רJ
יi
r
 5קרהגיס ,הלירייםהיומאפריקה ,האיכרים מהיספניה,הליגיים מערפתהדרומיים האליסקים
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והמצביא עליהם בת 1בן 8נלן ,שהיה אז מלך הקרהגיםצ ,אותו פתה
קורילרס הודות ידידותו אליו ,ובעיקר עקב השתדלותו של ?28מילס בן
ההימי2ס ,שהיה אז טירנוס קך4יון ,ואחרי שנתן את שני ילדיו לערבון
לאמילקס ,הוליכו על סיקיליה שיעזור לחותנו .כילטיריליס היתה בת ?28מילס,
ששמה היה לידיעה ,לכן לא היה ביבלתו של ללון לעזור ליוונים ושלה את
האוצרות לדלפוי.
 .166מלבד זה מספרים הם גם את הדבר הזה שקרה ,שבאוהו יוםנצחו
בסיקיליה קלוןותירגן עלשמיפלס הקרתגי ועל יד סלמים היוונים על הפרסיי.
98יהס זה היה מצד אביו 2ך48י' מצר אמו סירקוסי ונבחר למלך על
הקרתגים בגלל גבורתה כאשר היתה המלהמה והוא הוכה בקרב ,נעלם ,כפי
שאני שומע .יען בשום מקום לא נתגלה ,לא הי ולא מת ,למרות שגלון שלת
לחפשו בכל מקום.
 .167יש גם הספור הזה המסופר מאת הקרתגים עצמם ,מה שמתקבל
יותר על הדעת :הברברים נלחמו עם היוונים מאז הבוקר עד שעה מאוחרת
בלילה ,כל כך נמשך הקרב ,כפי שמספרים ,ואסיוקס נשאר כל העת ההיא
בתוך המחנה והקריב קרבנות בהשליכו לתוך האש הגדולה גופות שלמותי.
וכאשר ראה את מנוסת אנשיו בעמדו בשעה זו לנסך את נסך הקרבנות ,השליך
ס געלםבאופן ההוא,
את עצמו לתוך האש ,4וככה נעלם בהשרפו .יתכןששלייק
כמו שהפניקים מספרים ,ואפשר באופן אחר ,על כל פנים הם זובחים לו זבחים
וגם הקימו לו מצבות בכל ערי מושבותיהם ואת הגדולה ביותר בקרתנו עצמה.
אלה הדברים אפוא אשר לסיקיליה.
 .168אנשי "רקירהם השיבו למלאכים תשובה זו ועשו את המעשה
הזה :כי לרכוש גם אותם באו אותם המלאכים אשר באו לסיקיליה ודברו אותם
הדברים אשר דברו גם אל גלון .אלה הבטיחו אמנם מיד לשלוח עזרה ,בהביעם
כנראה שבט גודד בין העמים האלה,
בימים ההם נכנעים לקרתנו.

הסררוגים מסררינה ,הקירניים מקורסיקה .העמים האלה היו

 1צמאה הששית והחמישית היתה קרתנו מעצמה ארירה ,נתונה לממשלת קבוצת אזרחים מן
הנכבויט והעשירים גיוחר ,ולה צי וצבא אדיר .סחרה שלא יכול לעמוד בפני ההתחחת טצד הערים
היווניות ,גרם להתנגשויות דמים כעת ובעונה אחת עם התפרצות המרמים לחיך יון ,ואולי גם בהסכם
עט הפרסית שלחה קרתגו צבא גדול אל סיקיליה ,מתוך תקוה לתפוס את כל האי ולגרש משט את
היוונים במחי אחד ,אבל גלון אסף צבא והכה את הקרתגים על יו הימרה והציל את סיקיליה מידם.
 2למי דיודור ()1ל  )24היה הנצחון על יד הימרה גיוס שהיה הקרב על ידמרמי?ילי.
 %לשרוף את הקרבנות כליל היה מנהג הפניקים ובכן גם של הקרתגים,
 4לפי דיודור ()1נ  )22הרגו פרשי גלון אתשטיפוס.
 5היוט האי לנרפה
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את דעתם ,שאסור אדם לתת שיון תאבד' יען אם מונע אזי אין לפניהםדרך
אחרת מאשר להשתעבד מיד בו ביום ,ולכן עליהם להחיש עזרה בכל יכלתם.
הם ענו אפוא ככה יפה מאד ,אך כשהיה עליהם לעזור ,היתה אחרת בלבם .הם
הושיבו אנשים בששים אניות ואך הפליגו והגיעו אל הפלופוניסוס ,עצרו את
האניות עליד קילוס וטינרון בארץ הלקדימוניים ושמרו גם  1הם איך תפול
המלחמה ,כי לא קוו שהיוונים יתגברו ,בחשבם שהפרסי ינצח נצחון גמור
וימשול עליון כולה' הם עשו זאת בערמה ,למען יוכלו לאמר לפרסי דברים
כאלה :המלך ,כאשר אמרו היוונים למשוך אותנו לתוך המלחמה הזחת,היהלנו
כח לא מעט והיינו משתתפים במספר אניות לא מצער כי אם במספר הגדול
אחרי האתונאים ,אולם לא רצינו לצאת נגדך ולא לעשות דבר שלא לרצונך.
בדברם ככה קוו להמלט יותר טוב מהאחרים .הדבר היה גם בא ככה ,כפי
שאני חושב .וכלפי היוונים הכינו להם אמתלא וגם השתטשו בה* כי כאשר
התרעמו היוונים על שלא באו לעזרה /אמרו ,שאמנם הכינו ששים אניות משוט
ואנשיהן ,אולם לרגלי הרוחות הצפוניות לא יכלו לעבור מעבר לסלאהז לכן לא
הגיעו לסלמים ,ובלי שום מחשבה רעה נעדרו מקרב הים .ככה אפוא השיבו
על טענות היוונים'
 .169אבל הכרתים ,כאשר דרשו מהם עזרה האנשים מהיוונים שנשלחו
לשם זה /עשו ככה :הם שלמו ביחד מלאכים לדלפלי אשר ישאלו את האל ,אם
טוב יהיה להם לעמודלימיןיון .הפיתיה ענתה* :סכלים ,זכרו ,כמהנהי הביא
עליכם מינוס  8המתאנף בגלל עזרתכם למנלאוס ,יען אלה  1לא השתתפו
לנקום את מותו אשר מת על יד וטיקים ,אבל אתם עזרתם להם לנקום את
גזלת אשה מתוך שפרטה על ידי איש ברברי"' כששמעו הכרתים את התשובה
הזאת ,משכו את ידם מהעזרה.
 .170יען מספרים ,שמינלס* בחפשו את דידלוסט ובא לסימניה,
הנקראת היום סיקיליה ,מת במיתה בידי אדם .במשך הזמן העיר האל את
הכרתים ובאו כולם ,זולת הפיליסקישים והשכיס~ם ,6עם צי גדול לסלועה
 1כמו שעשה קדמוסי למעלה סרק .163
 2ראה פרק הבא.
5

היוונים'

6

עמים קטנים בכרתים.

 4מלך אגרי בכרתים .ראה על אודותיו 173 1י .122 111
 5איש אגדי ,אבי האמגיס ביון .הוא הרג את בן אחיו מתוך קנאה .בגלל זה ברח מאתונא
לכרתים  09בנה למינוס את הלבירינת .אבל כאשר נתן לאריאדנה בת מינוס את הפקעת ,שבעזרתה
ניצל ט~שאבס משך הלבירינת ,רצה מינוס להענישו והוא עף בעזרת כנפים מעשה-ידיו לסיקיליה אל
העיר קמיקוס .מינוס הלך אחריו להחזירם אבל בנות המלך ,אשר התאהבו בדידלוס ,הרגו את מינוס.
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וצרו על העיר ולסיקוס כחמש שנים ,אשר עדימי ישבו בה 8קך2ק9ינים.
לבסוף ,יען לא עלה בידם לא לכבשה ולא להמשיך ,1יען הרעב הציק להם,
עזבוה והלכו להם* לאחר שהפליגו ונמצאו לפני ?א*יןיהפ ,תפשה אותם סערה
גדולה והשליכה אותם אל היבשה ,ויעןכי נשברו אניותיהם ולא נראתה להם
שום אפשרות לשוב לאי-כרתים ,יסדו שמה את העיר היך:ה ,ונשתנו ,במקום
כרתים נעשוטסי?ם  3יאפיגיים ,ובמקוםיושבי אי ,נעשו יושבי יבשת .מהעיר
היריה יסדו את הערים האחרות ,אשר בזמן מאוחר הרבה נסו העךנטי4ים
להרוס ,אולם נחלו תבוסה גדולה' וזההיה הטבח הגדול ביותר ביווניםבין כל
אלה שאנחנו יודעים ,ונספו הטרנטינים עצמם והריגינים ,אשר מבין האזרחים
נאלצו על ידי מיקיתרס בן חרירלס ובאו לעזרת הקכנקי2ים ונפלו באופן כזה
שלשת אלפים,מהטרויי4ים עצמם לא ידוע מספר החללים .מיקיתוס זה ,שהיה
עבד ?28קילס והשאיר אותו כאפוטרופוס* ברויון ,הוא האיש שלאחר גרושו
ן התישב בטרקה אשר בשךקך:ה ונדבבאילי799ה את האנדרטות הרבות.
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 .171אבל דבכי בדבר הריגיונים והטרנטינים
לתוך
באי-
כרתיםהעזוב,כמו שמספריםהפכיסיים,התישבולארקאנשיםאחרים אלאגםיווני
םז
בדור השלישי אחרי מות מינוס היתה מלחמת טרויה ובה היו ,כנראה ,הכרתים
לא הגרועים ביותר בעזרם למנלאוס .בגלל זה באו על החוזרים מטרויה רעב
וניבר ,עליהםועלצאנם,והאיכרתים נעשה בפעם השניה לשממה ויחד עםהנשארים
הושיבו אותו כעת הכרתים בפעם השלישית .הפיתיה הזכירה להם אפוא את
הקורות האלה ומנעה אותם מלעוור ליוונים אף כי חפצו בזה.
 ,172תחלה נטו התסלים אחרי המדים מתוך אונס ,מה שהוכיחו בזה
שלא היו רצויות להם המזימות אשר זממו הלאבשדים 6יען אך נודע להם
שהפרסי עומד לעבור לאירופה ,שלחו מלאכים אל האיסתמוס .כי על האיסתמוס
ן.8
היו נאספים יועצייון אשר נבחרו מאת הערים אשר חשבו טובות עליו
כאשר באו מלאכי התסלים אליהם ,אמרו. :אנשים יוונים ,נחוץ לשמור על
המבוא האולימפי  ,9כדי שתסליהויון כולה תהיינה מוגנות מפני המלחמה.
אמנם אנחנו מוכנים עתה להשתתף ולהגן ,אך גם עליכם לשלוח חיל רב ,כי

1
2

-

את המשי,

היום""ה.

843 3יו,ה נקראת גם מ~14ה.
 4על בניו הקטנים.
 5המשפחה הזאת היתה בין הראשונים שנכנעה לפני כסרכסס.
.145 1
 6ראה ,11
 7שעבר .nepp
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אם לא תשלחו ,דעו לכם שנכרות ברית עם הפרסה על כי אנחנו שוכנים כה
רחוק לפני שאר מדינות יון ,אין עלינו החוב לס?מד לבדנו בעדכם' אםתמאנו
לעזור ,לא יעלה בידכם כלל וכלל להכריח אותנו .יען אין הכרח שיכריח
את האי-יכולתי .אנחנו בעצמנו ננסה למצוא איזו הצלהז .את הדברים האלה

דברו התסלים.
 .173על זה החליטו היוונים לשלוח לתסליה בים צבא רגלי שישמורעל
המבוא ,אחרי שנבחר הצמא ,הפליג דרך הטבךיפוס' 8הואהגיע לטלקס אשר
בחסיה
 ,עלה מתוך האניה ושם את דרכו לתסליה ,בהשאירו את האניות שמה,
והגיע אל טמפה ,8אל המבוא* ,המוליך ממקדוניה התחתונה לתסליה לאורך
ס והאושה .במקום הזה תקעו את מחנם
הנהר 6י~יוס' הזורם בין ההרארלייפי
כעשרת אלפים חילים כבדי נשק מהיוונים שהתקבצו ועליהם נתוספו הרכב של
התסלים .מצביא הלקדימוניים היה אב%י~טוס בןקלינוס' נבהרמבין הפ1לטךק?ם,5
על כל פנים לא היה מזרע המלוכה ,6שלהאתונאיסהיה תייסטוהלסבן 4אוקלס.
אבל הם נשארו ימים מועטים במקום הזה .יען באו מלאכים מאת אלכסנדרוס
בן 8מי9טוס  ,7איש מקדוני ,אשר יעצו להם לסגת אחור ולא להשאר במבוא
להךמס מאת הצבא ההולך ובא ,בספרם את המון החילים והאניות .כאשריעצו
הללו להם זאת והם נראו ליעץ היטב והמקדוני נדמה היה להיות הוגה להם
חבה ,שמעו להם .אךלי נראה ,שהפחד היה הגורם ,יען שמעו שיש גם מבוא
אחר לתסליה על יד מקדוניה העליונה דרך ארץ הפריקים על יד העיר גרנוס,
אשר דרכו התפרץ באמת צבא כסרכסס .ובכן ירדו היוונים לתוך האניות
והפליגו חזרה אל האיסתמוס.
 .174מסע הצבא הזה לתסליה קרה כשעמד המלך לעבור לאירופה
מאסיה והיה כבר בחפידוס .התסלים ,עזובים מבעלי ברית ,נעשו עתה בכללבם
נוטים אחרי המדים ובלי שום הסוס ,במדה כוו ,עד שבמאורעות האלההראו את
עצמם אנשים מועילים מאד למלך.
 .175כאשר הגיעו היוונים אל האיסתמוס ,התיעצו בדבר הידיעה מאת
---------------1

כלומר :אין בידכם הכח להכריחנו לעשות דגר בלתי אפשרי,יען אי אפשר הוא שנחזיק

מעמר לבדנו בפני הפרסים.
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כך נקראו המפקרים על שש פלוגות הצבא אשר בהיפרטה.
לצאת למלחפה
הירודוטוס מעיר על זה ,יען לפי החוקה היה על אחד
י
נ
ש
מ
המלכיי
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אלכסנדרוס ,איך יעשו את המלחמה ובאיזו מקומות .הדעה שנצחה היתה לשמור
על המבוא בסרמיט~לי .1יען התברר שהוא צר מזה אשר לתסליה ורק אחד
ויותר קרוב לארצם .אולם המשעול ,2 ,אשר בסבתונשבוהשבויים מבין היוונים
בתרמופילי ,לא ידעו את דבר מציאותו לפני בואם לתרמופילי ונודע להם על
ידי הטכיסיג?ים" ,הם החליטו לשמור על המבוא הוה ולא לתת שהברבר
יחדור לתוך יון וצבא הים יפליג לארטמיקיין בחבל קיטשיקיאהגכי שני
המקומות קרובים זה לזה ,עד שכל אחד יוכל להודע מה שקרה אצל השנה
 .176זה דבר המקומות האלה :אשר לארטמיסיוה מצד הים התרקים
הולך הים הרחב הולך ומצטמצם עד שנעשה מעבר צר ,הנמצא בין האי
יקיטתום  6והיבשת סילסלה; מהמצר הוה נמשך החוף הנמוך של שבפליה
ס ,7
ארטמיסיון זאת ובו מקדש טך99יס .המבוא לתוך יון נמצא דרך ?כסי
במקום הצר ביותר ,חציפלתרין  4בכל זאת לא במקום הזה המקום הצר של
י ,9הנמצאת
כל החבל ,כי אם לפני תרמופילי ומאחוריהם ,עלידוכלמיני
מאחוריהם ברוחב מסלה לבד ,ומקדם ,על יד הנהר פיי4יקס קרוב לעיר
ט1מייי0
 1גם כן ברוחב מסלה לבד .ההרים בצד מערב תרמופילי הם ללא דרך
ותלולים ,גבוהים ומשתערים עד האויטה ,בצד מזרח נוגע בדרך הים ובצות.11
ם 13
במבוא הזה ישנם מרחצאות חמים ,12אשר יושבי המקום קוראים להםסי?ךי
ומזבח של הירקלס הוקם על ידם ,חומה נבנתה במבואות האלה ומזמן קדום
היו בה שערים .הפוקים בנו את החומה מתוך פחד ,כאשר באו התסלים מארץ
.
------------- 1מעבר צר גי 1מורד האייטה ומפיץ הים המקי .נקיא על שם שני המעינות החפים
שישנס עד היום .הפוקים בנו בו חומה עליד לפסלה .כעת נעלם המעבר לרגלי הסחף של
הנחלים שמלאוהו
 2אשר עליו הוליך אפיאלטם את הפרסים
 3יושבי העיר שמיס ,המתוארה 11זו .199
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החלק הצפוני של האי שבבניה (/11ו
החלק הצפוני של הים האגאי ,הגובל לחרקיה.
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 6אי בצפון אבבויה,
ד ררך תגל טרחימ
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מטרים.
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ת
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ב
ס נתהוו
 11על ידי הסחף הנגרף מהנחל%9ךהיי
וגם היום המקוט מלא בצות.
 12עוד היום גמצאים שם שני מעינות חפים ומימיהם מכילים גפרית ומלח .המים זורמים
היום לתוך הבצות של הנחל ספרחיוס.
 13כלומר :מקואות.
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התספריטים להתישב בארץ הטיאל*מ, 1סבה נאתדם הם העם .הלא התסלים
נסו להכניע אותם תחתיהם ולכן הקדימו ובנו הפוקים אותה ואת המים החמים
הזרימו בימים ההם אל המבוא ,כדי שהאדמה תהיה שסועה ,וחבלו כל מיני
תחבולות לבל יחדרו התסלים לתוך ארצם .והנה החומה העתיקה נבנתה עוד
מלפני שנים קדמוניות וחלקה הגדול נפל כבר לסבת הזמן; הם ההלימו להקימה
מחדש ולעצור פה את הברבר מלבוא ליון .עליד הדרך נמצא כפר ,שמו
טלטינויז מתוכו חשבו היוונים להספיק לעצמם את הצידה'
 .177המקומות האלה נראו אפוא ליוונים למתאימים .כי אחרי שבחנו
ושקלו הכל תחלה ,שלא יוכלו הברברים להשתמש לא בהמונם ולא ברכב/התליטו
 .ובהודע להם שהפרסי נמצא
ליבל במקום הוה את פני ההולך ומתקרב עליון
בפיטךיה ,5הלכו להם מהאיסתמוס ויצאו למלחמהן מהם ברגל לקךמייילן,
אחרים בים לארטמיסיון.
 .178והנה היוונים מהרו לעורה איש איש אל מקומו ;8אבל הדלקים
שחלו בעת ההיא באל בדאגם לעצמם וליון ונאמר להם שיתפללו לרוחות ,יען
אלה יהיו עזרה גדולהליון .הדלפים קבלו את החזון וראשונה הודיעו את אשר
נחזה להם לאלה מהיוונים אשר רצו להיות חפשים ורכשו לעצמם עלידי
ההודעה הזאת לאלה אשר חתו מאד מפני הברבר ,תודה נצחית .אחריכןהקימו
 ,במקום שנמצא השטח המקודש לאייה ,בתו של
הדלפים מזבח לרוחותבתייש
.
ת
ו
נ
ב
ר
ק
לסבת
2יטיסדס 4אשר על שמה נקרא שם המקום הזה ,והקריבו להם
האורקולום הזה מעריצים הדלפים עוד היום את הרוחות.
 .179וצבא הים של כסרכסס יצא מהעיר פך9ה  5ושלח לפניו עשר
אניות מהירות ישר ל?קיטתיס  ,6בה עמדו על המשמר שלש אניות יווניות,
מטרייד' טיוינה ואטיקה .בראותם מרחוק את אניות הברברים מהרו לברוח.
 *180והנה את מטרויזו ,זו אשר%י??יניס היה מפקדה ,תפשו הברברים
אשר רדפו אחריה .אחר כך הוליכו מבין מלחיה את היפה אל החלק הקךטי
של האניה ושחטוהו ,יען ראו סימן טוב בזה שהשבוי הראשון מהיוונים הוא
גם היפה .שם הנשחט הזה היה לאון ,אולי נגרם לו זאת גם משמו.
 1התסלים יגאו מארו ט??רי?וה היא "ווירוס וחדרו לארץ הנקראת על שמםטפג"
וגרשו מחוכה את האיאולים.
2

ראה,,1י

.181

 3מי לצבא הרגלי' מי לצבא הים.
' הנהר החשוב בבויאוטיה .היא יסדה את
 4היא היתה בת ופיסים או "ססלייס
פולחן דיוניסום.
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 .181זו מאי4י4ה ,אשר טסי74ויס היה הטריארכוס  1שלה ,גרמה להם
הרבה עמל בגלל פיתס 2בןיייסנלאוס
 ,שהיה מלח והראה את עצמוביום
הזה כאיש גבור חיל ,אשר אחרי שנלקחה האניה עמד על נפשו בהלחמו ,עו
אשר נגזר לקרעים .וכאשר נפל ולא מת ,כי אם עוד נשמתו בו ,התאמצו
הפרסים שהיו באניות להצילו בגלל אומץ לבו ורפאו את פצעיו במקר וחבשוהו
ברצועות בד שלבוץ .וגם אחרי הגיעם שוב אל מחניהם הדאוניו לכל הצבא
בהללם אותו והתנהגו עמו יפה .עם האחרים אשר לקחו באניה זו ,התנהגו
כעם עבדים.
 .182השתים מהאניות נלקחו אפוא באופן כזה ,והשלישית ,אשר
הטריארכוס שלה היה פורמוס איש אתונא ברחה ונטרפה אל שפך סטינייס
והברברים תפשו את הספינה אך לא את האנשים.יען אך העלו האתונאים את
האניה על השרטון ,קפצו מתוכה ומהרו לתסליה והלכו לאתונא .המאורעות
האלה נודעו .ליוונים אשר חנו עלידטךקטיטיין בעזרת משואות מסקיטתוס.
בהודע להם חרדו והפליגו מארטמיסיון למלקים לשמור על הארי~ס בהשאירם
שומרי יום  8על פסגותיבפסה,
 .183מעשר האניות של הברברים התקרבו שלש אל הסלע הנמצא
באמצע בין סקיאתוס ובין מגניס:ה והנקרא סירקיפס .4שמה הביאו הברברים
אחרי כן עמוד אבן והקימוהו על הסלע ,אחרי כן יצאו ט?ך9ה' כאשר הוסר
העכוב מדרכם ,והפליגו עם כל האניות ,אחרי שעברו אחד עשר יום מעת
שיצא המלך מתרמה .את הסלע הנמצא בתוך הים הראה להם טמון המלקרוי.
יום תמים הפליגו הברברים והגיעו לארץ טאיס:ה לס"יטס ולחוף בין העיר
?2סניטה והכף קישה.
לא אנה לצבא כל רע ומספרו6
 .184והנה עד המקום הזהיהטךמיטילי
שאני מוצא בחשבי ,כזה :באלה מהאניות שהיו מאסיה,
היה אז עדיין ,כפי
אשר מספרן אלף ומאתים ושבע ,היה ההמון שהעמד תחלה 6מעם ועמי,
במספר מאתים וארבעים ואחד אלף וארבע מאות ,אם נחשוב מאתים איש בכל
אניה .אבל ירדו לתוך האניות האלה מלבדילידי .המקום 8גם פרסים וסקים
1

מפקרה.

2

על אודותיו .92 17111
צופים הרואים מעל פסגות הרים את הגועת האהב.
היום שם האבן לשריךב"נ;.
.97 .96 .89 1
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שלשים איש .ההמון השני הזה היה שלשים וששה אלף מאתים ועשרה .אוסיף
אני עוד למספר הזה ולקודם את האנשים מהאניות בעלות חמשים משוטים,
חושבני שפחות או יותר היו בהן אולי שמונים איש .אבל מספר האניות האלה
עלה ,כמו שאמרתי גם למעלה ,לשלשת אלפים .ובכן היו באלה בודאי מאתים
וארבעים אלף איש .זה היה אפוא צבא הים מתוך אסיה ,ביחד חמש מאות
ועשרת אלפים ,נוסף לאלה שבעת אלפים שש מאות ועשרה' מספר הרגלים
היה מיליון ושבע מאית אלף ,של הרוכבים שמונים אלף .אוסיף עוד לאלה את
הערבים הרוכבים על גמלים ואת הליקוים הנוסעים בעגלות ,שאת מספרם
אחשוב לעשרים אלף איש .והנה אם נסקם את מספר צבא האניות והרגלים
יהיה אפוא שני מיליונים שלש מאות ועשרת אלפים ונוסף להם שבעת אלפים
שש מאות ועשרה .בזה נאמר הצבא שיצא מאסיה גופה בלי העבודה שהלכה
אחריהם והאניות המוליכות בר והאנשים אשר נסעו בהן.
 .185יש להוסיף עוד על המספר הזה שיצא לנו את הצבא שנלקח

מאירופהו ועלי לאמר רק לפי אומדנה .אניות המציאו היוונים מחרקיה ומהאיים
הסמוכים לחרקיה מאה ועשרים .מהאניות האלה באים בחשבון ארבעה ועשרים
ם  ,2האא~קדים ,3
אלף איש .צבא הרגלים שהעמידו התרקימי ,הכלאוני
' הקרירים  ,4הפיארים  ,5המקדונים ,ה%יקים,6
הפוטיטןים ,העם הסיקידי
הטיניט?ים ,הדולופים ,המאיוים' הטליים  ,7ואלה השוכנים על חוף הים של
תרקיה ,חושבני שמהעמים האלה היו שלש מאות אלף .הרבבות האלה נוספות
לאלה שבאו מאסיה מהוות את הסכום של אנשי המלחמה שני מיליון שש מאות
וארבעים אלף ,מלבד אלה אלף ושש מאות ועשרה'
 .186אף כי היו אנשי המלחמה במספרגדול כזה ,היתה העבודה שהלכה

אחריהם והאנשים אשר באניות המשא המוליכות בר וגם האנשים אשר בשאר
האניות שהפליגו יחד עם הצבא ,לפי דעתי ,לא פחות מאנשי המלחמה כי אם
יותר .ואם גם אעשה אותם שוים במספר להללו ,לא יותר ולא פחות ,כי אם
היו שוים לאנשי המלחמה ,משלימים הם אותו המספר של רבבות כמוהם .ובכן
הוליך כסרכסס בן דריוש עד סיטיטס והתרמופילי חמשה מיליונים מאתים
ושמונים ושלשה חלפים ,מאתים ועשרים איש.
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 .187זה אפוא המספר של הצבא כולו אשר לכסרכסם ,אולם של הנשים
האופות ,של הפלגשים ושל הסריסים לא יאמר שום איש את המספר המדויק.
כמו כן של בהמות משיכה ושל שאר בהמות משא וכלבי הודוי אשר הלכו
אחריהם לא יאמר אף איש את מספרם בגלל המונם .עד שאין שום פלא בעיני
שמימי נהרות אחדים דללו והרבו ,כי אם יותר מפליאני איך הספיקה הצידה
למספר כזה של רבבות ,כי מוצא אני בעשותי את החשבון ,שאם קבל איש
אישחייויק
ס חטה ליום ולא שום דבר יותר ,הוצאו מדי יום ביומו מאה ועשרה
אלף 1ךימ~ים ועוד שלש מאות וארבעים מדימנים  ,8מבלי להתחשב עם הנשים
והסריסים ובהמות משיכה והכלבים .בין מספר כה גדול של רבבות אנשים לא
היה איש מהם שהיה ראוי יותר בגלל יופיו וגדלו לכל העוז הזה מאשר

כסרכסס עצמו'
,
ג
י
ל
פ
ה
ו
 .188אחרי אשר יצא צבא הים ממקומו
הגיע בארץטאייוה
ת
ו
נ
ו
לחוף שבין העיר קסתניאה והקףסיפישס .הראש
ו
נ
ג
ע
ת
ו
י
נ
א
ה
מבין
סמוך
ליבשה ,האחרות עגנו מאחוריהן .ויען כי החוף אינו גדול ,עגנו שורות שורות
לצבר  8הים ,שמונה שמונה אניות .בלילה זה עגנו ככה ,אך בבוקר השכם,
אחרי שהיו השמים טהורים והרוחות שקטות ,נעשה הים רותח וסערה גדולה
ורוח חזקה מהמזרח ,אשר יושבי המקומות האלה קוראים אותההיייספ1נטית,
התחוללו עליהמי אלה מהם שהרגישו שהרוח מתגברת ועד כמה שהיתה להם
היכולת ביחס למקום שעגנו ,אלה הקדימו לסערה והעלו את האניות על היבשה
והצילו את עצמם ואת אניותיהם .ואלה מהאניות אשר הסערה תפשה אותן בלב
הים ,חלק למכונים איפנוי 4על ידהפיייין
 ,חלק אל החוף ,חלק נשבר
,
ה
:
ו
ב
י
ל
ק
אחרות
על ידייפישס עצמו' אחדות ףשלכו אל היבשה עליד העיר
על יד
את עזוז הסערה אי אפשר היה לשאת*
 .189ומספרים את הספור שהאתונאים עקב דבר-אל קראו לבלרשס5
אחרי שקבלו חזון אחרז המקוה להם לקרוא לעזרה את הגיס* כי לפי אגדת
היוונים יש לבלך8ט אשה מאטיקה ,אגרימלה בת ארחתאוס,ז לפי הקרבה
-

ישלך
י9מ2ייה.

1

2
3

4
5

השתמשו בחם בגלל גדלם וכותם לציד האריות (,)192 1
במדימנוס היו  48חויניכיפ והמדימנוס הכיל  58,941ליטר.
מקורי האניות היו מופנית לעבר הים.
כלומר" :תתריס ,-סלעים על יד החוף לרגלי ההר%יליץ.

הרוח הצפרית.

ו .140
 6מזה שמסופר ,11
בת %ףחאיסז בשעה
 7לפי אגדה נפוצה ביוד חטף בורקס ,הרוח הצפונית ,את
שקטפה פרחים על יד הנהר אליסוס ,ולקח אותה לאשה ויען כי האחוגאים קראו את עצמם בני

אירימ;יה

אראתאו* חשבוהו לגיס.

חירוד1ט1ס

1%

השת ,כפי שהשמועה מספרת ,יחסו להם האתונאים את בוריס כגיס ,ובעת
הנותם במלעיס אשר באבטלה והרגישו שהסערה מתגברת ,או גם לפני זה,
הקריבו קרבנות וקראו לפירנוס ולא~ןימ:יה כי יעורו להם ויהרסו את אניות
הברברים כמו גם לפנים על יד8תיס .1אם בגלל זה בא הבמואס על הברברים
בעת עגנם ,אין בידי לאמר; אבל האתונאים אומרים שהפקיאס עזר להם לפנים
וגם אז בחוללו את הדבר ההוא ,וכאשר שבו הביתה ,הקימו מקדש לברראס
ס4
עליד הנהר 8יליסי
 .190באסון זה נהרסו לפי המספר הקטן ביותר שנמסרי לא פתות
מארבע מאות אניות ואנשים לאין מספר ,והמון חפצים לאין שעור ,עד
שלאמינוקיס בןה?ייינס' איש מגניסיה ,בעל קרקעות בסביבות סיחי8ס,
הביאה שבירת האניות הזו תועלת מרובה הוא הציל הרבה כלי שתיה מזהב
שהוצפו אל היבשה בזמן מאוחר ,ורבים מכסף ,מצא אוצרות של הפרסים ורכש
לו כלי זהב אחרים לאין שעור .ואף כי בדברים אחרים לא היה מאושר,
נעשה עלידי המציאות עשיר גדול; כי ג 80עליו רבץ צער גדול לרגלי
מות בנו*.
.
 191אולם לאניות-משא שהוליכו בר ולאחרות שנשברו לא היה מספר
עד שמפקדי הצי פחדו ,פן יתקפו אותם התסלים בעת המצאם במצוקה והקימו
מסביב סוללה גבוהה משגרי האניות .כי שלשה ימים סער הסער; לבסוף
הפסיקוהו ביום הרביעי שטעים אחרי שזבחו זבחי מתים והשביעו בשבועות את
הרוח ,אחרי כן הקריבו קרבנות גם להטיס ול~י?י'8דות; או אולי נח מרצונו.
לתשים הקריבו קרבנותיען שמעו מפי היונים את האגדה ,שהיא נחטפה מתוך
י קילאוס ושכל הכף קיקיחק שיך לה ולשאר קניריאידות.5
הארץ הזאת עליד
 .192ובכן ביום הרביעי נח ,וליוונים הודיעו הצופים אשר חשו וירדו
מפסגות אבפויה ביום השני מיום שהתהילה הסערה ,מכל אשר קרה בשבירת
האניות .כשמעם את הדבר התפללו לפוסידון המציל ונסכו נסכים ורצו עד
מהרה חזרה לארטמיסיון בקוותם שרק אניות מספר תבואנה לקראתם .הם באו
אפוא שנית לארטמיסיון ועגנו מעת ההיא ועד היום נוהגים לכנות את פוסידון
*המציל".
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 1ראה ,11.44
.21 1
 2נחל דרומה משהונא.
 3גם הוא היה ,כמו שאר גני תמותה ,למרות עשרו הגדול ,בלתי מאושר.
 4כגבאה גרס הוא עימו למות בנו.
; 5ור"יס- ,זקן הים ,-גה עם בנותיו ,הניריאידות ,כיס; החשובה ביניהן היא
לפי ההלטת זוס עליה להתחתן .עם גן-ארם .ואי*יסו הייחס מחסליה ,כבש אותה והיא ילדה לו
את אחילס.
:.
. .

סייס.
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 .193אך חדל הרוח ורגע הים הורידו הברברים את האניות והפליגו
לאורך היבשת ואחרי סבבם את הכף של מגניסיה הפליגו ישר אל המפרץ
המוליך לפ14י .יש מקום במפרץ זה של מגגיס:ה שבו ,לפי שמספרים ,נעזב
הירקלס מאת יסרן וחבריו ,כאשר נשלח מתוך הארגי להביא מים ,בזמן
שהפליגו לטיטה בקולמיס בגלל הכביר  ,1כי במקום הזה רצו להצטיד במים
ולצאת אל לב הים .מזה קבל המקום את השם אפסים .במקום הזה עגנו
אפוא אנשי כפרכסם.
 .194חמש עשרה מהאניות האלה היו האחרונות והתרחקו הרבה בים,
ובאיזה אופן הרגישו באניות היוונים אשר על יד ארטמיסיון' הברברים חשבו
אותן לשלהן והפליגו ובאו אל בין האויבים .המפקד על האניות האלה היה
הפחה בקימי באיאלליס  ,3סנדלקיס בן תססייס ,זה אשר לפני המאורעות
האלה תפש המלך דריוש ותקע אותו על הצלב בגלל הסבה הזאת ,אף עלפי
שהיה משופטי המלך .סנדוקיס דן דין בלתי צודק בעד בצע כסף .אחרי שנתלה
חשב דריוש על אודותיו ומצא הטובות שעשה  4לבית המלך מרובות מן
החטאים .כאשר מצא דריוש זאת ונוכח ,כי עשה את המעשה יותר בפזיזות
מאשר בתבונה ,התיר אותו .מידי המלך דריוש נמלט אפוא באופן כזה לבל
ימות ונשאר בחיים; אבל אז ,כאשר הפליג אל היוונים ,לא עלה בידו להמלט
בפעם השניה .כי כאשר ראו אותם היוונים מפליגים ומתקרבים ,הבינו את
הטעות שהיה אצלם ,יצאו נגדם ותפשום על נקלה.
 .195באחת מהאניות האלה נשבהטלידיליס' הטירנוס מאליוקדי אשר
בקר:ה' בשניה המצביא הטטי' י9מילוס בןדימיניאיס
 ,אשר הוליך שתים
עשרה אניותמפפיס ,אבד אחת עשרה מהן בסערה שהתחוללה עלידפיייטס,
ביחידה שנשארה הפליג לארטמיסיון ונשבה .היוונים חקרו אותו מה שרצו
להודע על אודות צבא כסרכסס ושלחו אותם אסורים אל המיצר הקורינתיי.5
 .196חיל הים של הברברים ,זולת חמש עשרה האניות אשר ,כפי
שאמרתי ,פקד עליהן סנדכקיס' הגיע אפוא לטקטי .כסרכסט וצבא הרגלי הלך
ם ,7אחרי שעשה
דרך תסליה וטס:ה 6וחדר עוד ביום השלישי לארץהליליי
 1ראה .2 1
 2מהמלה ש)מע~יקף 5יצא ,הפליג,
ו .23
 3ראה . 149 1ז
 4סנדוקיס.
 5יען שם היתה מתשת היותיה הנלחמים בפף4.6
.132
 6על אודות החבל הזה
,182
? ראה
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בתסליה התחרות של רוכביו ,למען נסות גם את הרכב של תסליה ,כי שמע
שהוא המצוין בין זה אשרביון .פה נחשלו הסוסים היווניים בהרבה .והנה
מהנהרות אשר בתסליה האלנרחונרס לבד לא הספיק מים לצבא לשתות;
מהנהרות הזורמים באחיה גם הגדול מהם ,הןיסידנרס ,גם זה לא הספיק אלא

במדה מצומצמת.
 .197בבוא כסרכסס לאללס אשר באחיה ספרו לו מורי הדרך ,ברצותם
לבאר לו הכל ,אגדה מקומית ,את הדברים על דבר מקדש זוםלשי~טייס ,איך
"5סס בן איאללרםג זמם מזימות להמית את פריכסוס אחרי התיעצו עם לינה
ואיך אחרי כן לרגלי דבר-אל הטילו האחיים על זרעו את הקרבנות האלה:
על הגדול במשפחה הזאת הושם לחיות נבדל מבית העם והם עצמם ישמרו
עליו-בית-עם קוראים האחיים לבית המועצה-ואם יכנס אי-אפשר לו לצאת
אם לא שיסכים להלהב קרבן .מלבד הדברים האלה ספרו עוד איך רבים מהם
שכבר עמדו להקרב לקרבן ,פחדו וברחו ונמלטו לארץ אחרת ,במשך הזמן
שבו וחזרו ,ואם נתפשו בהכנסם לתוך בית המועצה ,נזבחו והוצאו מכוסים
כולם זרים והובלו כבתהלוכת חג' הדבר הזה סובלים צאצאי קישיסלרוס בן
פריכסוס ,יען כי כאשר עשו האחיים עקב דבר-אל אשם בעד ארצם את 5טסס
זה מזניי
ה אשר בקללחיס ושחרר
בן 8יאולוס ועמדו לשחטו ,בא
.
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אותו; אולם בגלל המעשה הזה הטיל את זעם האל על
כששמע כסרכסס
את הדברים האלה ,כאשר נמצא קרוב לחורשה ,התרחק ממנה הוא עצמו וגם
אטר על הצבא; את הבית של בני בניו של אתמם ,וכמו כן את מקדשו ,כבד.
 .198הקורות האלה קרו מהם בתסליה ,מהם באחיה ,מהחבלים האלה
בא אל חבלמילים לאורך מפרץ הים ,2שבו נעשים שפל וגאות הים מדי יום
ביומוני מסביב למפרץ זה ישנו חבל מישורי ,חלק ממנו רחב ,וחלק אפילו צר
מאד* סביב לחבל סוגרים הרים גבוהים ותלולים את כל אדמת מיליס,הנקראים

קיטיסיריס

פתתה את
 1לפקסס היו שני ילדים מאשתו הראשונה4 ,י עדיכסיס .האם החורגתקיני
בעלה להקריב את הילדים קינן נדי לכפר על הארץ ,יען האדמה לא הוציאה את יבולה .פריכסוס
נצל בדרך פלא עלידי תיש עם כדור הזהב ונמלט לארץ קולחים ,אבל על גיח אחמס הושם לכפר את
מותפריכסוס בזה שאתמם ישחט .והנה שב קיטוסורוס וספר שאביו פריכסוס חי והציל את אתמם ,אבל
האשמה עברה על צאצאיו של קיטוסורוט וכל בכור כבני בניו הוקרב קרבן לזוט לפיסטיוס  -מרוש

המלה "הבולע ,-בולע קרבנות אדם  .-בתקופה מאוחרת ,כשנתבטלו קרבנות אדם ,נשללו מהבכור כל

הזכויות האזרחיות ואסור היה לו להכנס לבית המועצה ,ואם נכנס ונתפש ,חל עליו העונש הקווסי
הוא נשחט קרבן לזום.
 2היום מפרץ מטון.
 3גם היום רואים את גאות ושפל הים במפרץ זה ,בעת שבבל הים התיכון אינם
מרגשים כלל.

סנר שניעי

1%

סלעים טרחיג?ימ .1ועתה ,העיר הראשונה על יד המפרץ לקא מאחיה היא
ח9סיקי?ה ,על ידה זורם הנהר ספךמילש הבא מארץהטיניאינים  2ומשתפך
לתוך הים ,רחוק ממגו כעשרים ריס נמצא נהר אחר אשר לו ניתן השם דיוס'
אשר לפי האגדה נתגלע לעזור להירקלם הבוער .3רחוק ממנו כעשרים ריס
אחרים ,נמצא נהר אחר ,הנקרא מלס.

 .199העיר ?כטיס רחוקה מנהר ?לס זה חמשה ריסים' במקום הזה
גם הרוחב הגדול ביותר בכל החבל הזה ,מההרים עד הים אשר עליו נבנתה
טרחיס ,כי למישור שנים ועשרים אלף פלתרים .4בהרים הסוגרים את
סרחים נמצא נקיק ,דרומה מטרחים; דרך הנקיק זורם הנהר אסיפלס לרגלי
ההרים'
 .200יש נהר אחר ,הפייני?ס ,לא גדול ,דרומה מהחסלפיס ,הזורם
מההרים האלה ומשתפךלתוך האסופוס.על יד הנהר פויניכס המקום צר מאד ,6
כי נסללה דרך רק לעגלה אחת .מהנהר פויניכס ישנם חמשה עשר ריס עד
מרמו"ייי
 .באמצע' בין הנהר פויניכס ותרמופילי נמצא כפר ,שניתן לו השם
א~תי?ה ,ועל ידו זורם החסרפלס ומשתפך לתוך הימו מסביב לו נמצא מקום
רחב שבו נבנה מקדש דימיטר האמפיקטיונית ודירות בשביל האמפיקטיונים
ן עצמו.6
ומקדש של איסיהסיו
 .201והנה המלך כפרכסם תקע את מחנהו בגבול טרחיס בחבל מילים,
והיוונים בתוך המעבר .המקום הזה נקרא בפי רוב היוונים תרמופילי ,מיושבי
הלה שלט
המקום והשכנים סיליז .חנו אפוא כל אחד מהם במקומות האלהי
על כל השטח המשתרע צפונה עד טרחיס ,וביד אלה היה כל הנמצא דרומה
ונגבה ממה שיש ביבשת הזאת.
 .202ואלה מהיוונים אשר חכו לפרסי במקום הזה :מהשפרטים
ומוטיגאה אלף ,מכל אחת החצי,
שלש מאות כבדי נשק ומאנשי

19ייה

1

על שם העיר הקרובה שרסיס.

,11ו

 2ראה

132

 3כאשר הצית בעצמו אש לפני מיתי
 ,והמעין הזה התפרץ לכבות את האש'
 4פלתרון אחד  876מטרים מרובעים.
 5ראה תאור המקום למעלה פרק .176
 6אממיקטיון היה בנם של דאקקלייו י?יךךה ויסד ,למי האגדה ,אגורות מדינות קטנות
מטביב למקדש מרכזי .בריתות נכרתות בזכות איזה פולחן משותף לכמה מדינות נקראות אמפיקטיוניות.
באנתלה היה מקדש מרכזי כזה שעמי תסליה והפוקים ,הדוריים ,הלוקרים ,האבבויים והבויאוסים היו
מאוחדים להגנתו .צירי העמים האלה היו מתאספים לישיבות באביב ובסתו של כל שנה,
 7כלומר :שערים,

=
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מאוךח91נוס אשר באךוד:ה מאה ועשרים ומשאר ארקדיה אלף .המספר הזה
היה מבין הטך2דים ,מקרךינתוס ארבע מאות ומיוליוס מאתים ומ9וחיוי
שמונים ,אלה באו מהפלופוניסוס ,מהפויאוטים והטסשוים שבע מאות ומהטיקים
ארבע מאות,
 *203נוסף לאלה נדרשו לעזרה הלנקרים האיפונטיים עם כל חילם
ומהפוקים אלף .יען כי היוונים עצמם קראו אותם ,באמרם בידי מלאכים,
שהם באו חלוצים לפני האחרים ומחכים לאחרים מבעלי הברית בכל יום ,והים
מגן להם ,כי שומרים עליו האתונאים והאיגיניטים והאנשים אשר נועדו לצבא
הים ,ואין להם כלל מה לפחד; הלא לא חל ההולך ובא על יון ,כי אם אדם,
ואין בן אדם וגם לא יהיה שלא נועדה לו צרה עוד משחר ילדותו ,ולגדולים
מהם ביותר ,הגדולה ביותר .ולכן גם על ההולך ובא ,כי הלא בן תמותה הוא,
9?9רי .1כשמעם את הדברים האלה מהרו לעזרה לטרהיס.
 .204לאלה היו גם מצביאים אחרים לפי עריהם ,אבל הנערץ ביותר
ומנהיג של כל הצבא היה הלקדימוניילאיידס בן א4טמ4דרידס בן לאון בן
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קלאומניס ודלךיאיס ,3נתיאש
 .205יען היו לו שני אחים גדולים
מהמלוכה .אבל כאשר מת קלאומניס בלי בנים זכרים ודוריאוס לא היה כבר,
אלא מת בסיקיליה ,עברה אפוא ככה המלוכה אל לאונידס ,גם מסבה שנולד
לפני הלאימברוטוס-כי זה היה הבן הצעיר של אנכסנדרידס  -גם בעיקריען
היתה לו בת קלאומניס לאשה .הוא יצא אז לטרמיוילי אחרי בחרו שלש מאות
איש המיועדים לו 4ושהיו להם בניפ .6בקחתו אותם ומהאיבים את אלה אשר
אמרתי שנכנסו לתוך המספר ושעליהם פקד לאלנ?יחהיס בן %בךיפכיס ,הוא
באי מטעם זה התאמץ לאונידס לקהת אתו את אלה לבד מבין היוונים ,יען כי
היו חשודים מאד לנטות אחרי המדים .הוא קרא אותם למלחמה ברצותו להודע

ארמיס

יאיפל?ס

 1הרעיף הזה שאין בן ארם מצליח בבל יפי חייו עלי ארתות ושעל אריחי הארז
והמאושרים לפחד מפגי קנאת האלים ,חוזר ונשנה אצל הירודוטוס .השוהן 11..32זו .40 111,49 46
 2לאונידס ,בשנת .491
 3על אודותם
.10 1% .48-39
 4לפי החוק לוו את המלך שלש מאות רוכבים שהיו שומרי יאשו ,בפלחנה נלחפו בכבדי

,ו

נשק (.)65 1
 5בפלחמה כבדח ומסוכנת יצאו לקרב דוקא אנשים שהשאירו בבית בניט בכדי שאלה
יפשיט את קיופ המשפחה ,אפ האבות יסופו במלחמת.

ספר שביעי

ן8ן

אם ישלחו עזרה או יתבדלו בגלוי מברית היוונים אך הם שלחו אףכי בלבם
היתה אחרת.
 .206את האנשים אשר עם לאונידס שלחו השפרטים תחלה ,למען אשר
יראו אותם בעלי ברית האחרים ויצאו למלחמה ולא יטו גם הם אחרי המדים
אם ישמעו שהם בוששים .אחרי כן ,כי הקךמיה 1עכבה אותם ,היה בדעתם
לחוג את החג ולהשאיר שומרים בשפרטה ולמהר לעזרה עם כל חיל הצבא ,גס
בעלי ברית האחרים חשבו גם הם לעשות כדבר הזה 1יען באותו הזמן חלו
האללי49ויםשיחד עם המאורעות האלה,ויעןכי לא חשבו שהמלחמה בתרמופילי
תוכרע כה מהר ,שלחו את אלה חלוצים.
 *207בדעת אלה היה אפוא לעשות ככה ,אבל היוונים אשר בתרמופילי'
כאשר התקרב הפרסי למבוא ,יראו מאד והתיעצו בדבר נסיגה לאחור .דעת
שאר הפלופוניסיים היתה לשוב אל הפלופוניסוס ולשמור על האיסתמוס 1אולם
לאונידס,יען כי הפרקים והלרקרים התנגדו בתוקף לדעה הזאת ,הביע את דעתו
להשאר במקום ולשלוח מלאכים אל הערים ולדרוש עזרהיעןבי מעטים הם
לעצור בעד צבא המדים.
 .208עודם מתיעצים בדבר זה וכסרכסס שלח רוכב כמרגל שיראה
כמה הם ומה הם עושים .כי שמע בעודנו בתסליה שנתקבץ במקום הזה חיל
קטן ושלקדימוניים הם המנהיגים ולאונידס שהוא מגזע הירקלס .כאשר התקרב
הרוכב אל המחנה התבונן והסתכל אמנם לא בכל המחנה,כי את אלה שהיו
מסודרים לפנים מהחומה אשר הקימו ואשר שמרו עליה ,אי אפשר היה לראות.
הוא הרגיש רק באלה שמחוצה לה ושנשקם היה מונח לפני החומה .במקרה
היו הלקדימוניים מסודרים בשעה זו מחוצה לה ,והנה ראה שהלק מהאנשים
עושים תרגילים וחלק סורקים את שערם' כראותו זאת התפלא ורצה לדעת את
מספרם .כאשר הכיר וידע את הכל שב וחזר במנוחה .כי איש לא רדף אחריו
ולא שם לב אליו כלל .בבואו ספר לכסרכסס את כל אשר ראה,
 .209כשמוע כסרכסס לא יכול לתפוש את המציאות ,שהם מתכוננים
למות ולהמית עד כמה שיהיה לאל ידם' ויען כי מעשיהם נראו לו להיות
מגוחכים ,שלח אחרי דיטלטיס בן ארי9טין ,אשר היה במחנה ,הוא בא וכסרכסס
שאלהו לכל מעשה ממעשיהם,כי רצה לדעת מהנעשה אצל הלקדימוניים .וזה

י

1

חג חשוב כשפרטה לכבור אפולו ונמטר

תשעה ימים ;

בימים אלה היה אסור לצאת

למלחמה.
 2חג האולמפיי היה פעם בארבע שנים ונמשר חמשה ימים וידוע על ידי המשחקים
באולמפיה .במשך החג היה אסור לשאת נשק ולצאת למלחמה .האולימפיאדה הנוכרת כאן היתה
השבייר וחמש בשנת ,480
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אמר* :שמעת ממני גם קודם לכן ,1כאשר יצאנו על יון ,על אודות האנשים
האלה .בשמעך עשיתני לקלס בך9ךי מראש את הדברים האלה ,אשר באו.
כי לדבר לפניך ,המלך ,את האמת תפקידי הגדול ביותר .ובכן שמע אותה גם
עתה .האנשים האלה באו להלחם אתנו בעד המבוא ולזאת הם מתכוננים .כי
חוק להם הקובע ככה :כשהם יעמדו לחרף נפשם ,אז עליהם לקשט את רחשם.
דע לך ,אם תכניע את אלה ואת אלה שנשארו בשפרטה ,אין אומה אחרת בין
בני האים ,אשר תעיז להרים יד נגדך,המלך .כי יוצא אתה עתה על הממלכה
המפוארה שביון ועל האנשיט האמיצים ביותר" .הדברים האלה נראו לכסרכסס
שאין להאמין בהם כלל ושאל בפעם השניה ,באיזה אופן ילחמו עם צבאו
כשהם במספר כזה ,וזה ענה* :המלך ,תתיחס אלי כאל איש בדאי אם לא יפול
לך הדבר ככה ,כמו שאני אומר".
 .210בדברו את הדברים האלה לא הוכיח את כסרכסס .הוא חכה
ארבעה ימים ,בקוותו תמיד שהם יסוגו אחור .אולם ביום החמישי ,כאשר לא
הלכו להם ,כי אם נראו לו שהם נשארים במקומם מתוך חוצפה ומבוכה,
נתמלא חימה ושלח נגדם מדים וקישים ופקד עליהט לתפשם חיים ולהביאם
לפניו .וכאשר השתערו המדים על היוונים ,נפלורבים,ואחרים באו במקומם ולא
נסוגו אחור ,אף כי הפסדם היהגדול .הוברר לכלאישואיש ולא פחות מזה למלך
עצמו ,שהם אמנםבני אדם רבים ,אך אנשים מעטים .ההתנגשות נמשכה כלהיום.
 .211ויען כי המדים נפגעו קשה ,נסוגו אחר כך אחור ובמקומם באו
י כאילו
פרסים ,אשר המלך כנה אותם אהאלמיתיים"  ,2והידרניס  8פקד עליהם
אלה יכריעו על נקלה .כאשר גם הם התנגחו עם היוונים ,לא עלה בידם יותר

מאשר לצבא המדי ,כי אם אותו הדבר ,יען נלחמו במקום צר והשתמשו
ברומהים קצרים  4מאלה של היוונים ,ולא היתה להם תועלת מהמונם.
הלקדימוניים ,אשר נלחמו בגבורה ,הראו גם בזה שיודעים הם היטב להלחם
עם אנשים שאינם מבינים להלחם ,וגם בזה ,שמדי הפכו עורף ,כאילו כולם
נסים ,והברברים ,בראותם אותם נסים רדפו אחריהם בצעקה והמולה 1וכאשר
הודבקו הפכו פניהם נגד הברברים .ובהפכם את פניהם הפילו מספר עצום מבין
הפרסים .אולם נפלו מדי פעם בפעם גם מהשפרטים אי-אילו באופן זה .כאשר
לא יכלו הפרסים לתפוש אף חלק מהטבוא על כל נסיונותיהם ,בתקפם פעם
גדודים גדודיםן פעם בהמונם ,שבו וחזרו.
 1ראה
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12נ מספרים /שבעת ההתקפות האלה קפץ המלך בעת הסתכלוי שלש
מעמים מעל כסאה בחרדו לצבאה בעם ההוא התנגשו אפוא ככת בעם המחרת
התנגחו הברברים לא יותר טוב .יעןכי בהיותם מעטים ,3קדו  ,8שאלה מכוסיט
פצעים ואינם עוצרים עוד כח להרים יד ,והתנגחו' אולם היוונים היו מסודרים
יפה למערכותיהם ועמיהם ,וכל אחד נלחם במקומה זולת הפיקיםויען אלה
נשלחו אל ההר לשמור על השביל .כאשר מצאו הפרסים שהמצב לא נשתנה
מהיום הקודם ,נסוגו אחור.
 .213המלך היה נבוך ולא ידע בנפשו מה לעשות במצב שנמצא בו,
והנה בא אתו בדברים ?9י8יקי
ס בן אבךינימלס ,איש טילים ,אשר דמה
להשיג שכר גדול מאת המלך .הוא הודיע על השביל המוליך דרך ההרים אל
תרמרפילי והביא כליה על היוונים שנשארו במקום הזה .אחר כך ביראו את
הלקדימוניים ברח לתסליהומהסילגירים  4של האמפיקטיונים שהתאספו לילקי
הוכרז סכום כסףבעדהיי הבורח .אולם זמן מהאחרי-כן ,כאשר שבלטךייקיךה,
הומת בידי טמי2דיס ,איש טרחיס; אבל אהינדיס זה הרג את אטיטלקיט
בגלל סבה אחרת אשר אציין אותה בספורים הבאים  '6בכל זאת בא על שכרו
ט הומת אפוא באופן כזה אחרי המאורעות האלה.
מאת הלקדימוניים85.יחיטי
,
6
 .214יש גם ספור אחר שמספרים שאלגיעיס בן ענגירוס ,איש
ס מט4שיקיךה היו אלה שאמרו למלך את הדברים ההם
"ריקטיס 7וקרריילי
והוליכו את הפרסים מסביב להרים' הספור הזה אינו מהימן לי כלל וכלל .יען,
ראשית עלינו להסיק מזה שהפילגורים של היוונים אשר בודאי ידעו את הענין
לאמתו ,הכרינו סכום כסף לא בעד חיי או~יטיס וקלרידללס אלא בעדחיי
י9יאלטיס הטל0ני ,ושנית יודעים אנחנו שאפיאלטיס ברח בגלל הסבה הזאת.
אמנם יכול היה ארניטיס לדעת את השביל הזה אף כי לא היה איש מיליי ,אם
שהה הרבה בארץהזאת .אולםיען אפיאלטיסהוא האיש אשר הוליך אתהפרסים
על השביל סביב להרים ,רושם אני אותו כאשם.
 .90 1ראה
 1גם בקרב על יר טלטיס ישב המלך על כסאו במקום גבוה והסתכל בקרב,111 .

גם,11י

.40
 2היוונים.
3

4

הפרסים.

מילגיךים היו נקראים צירי שנים עשר ארצות הברית של האמפיקטיוני הקלפי אוהתיקיי.

המקדש המשותף היה המקדש בדלפוי ומקדש שני היהבט,מג"י
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 5הוא לא עשה זאת .כנראה קרמהו המות.
 6כנראה היו ספורים שונים בנוגע לבגידה הזאת.
משירים שמות אנשים אחריפ ,אשר מסרו למלך את הידיעה בדבר השניל'

יען כי הסופרים קקייאס

 7עיר בדרום אבנטיה;

ודיודורוס

"י'יייטי6

או

 .215וכסרכסס,יעןכי מצא הן בעיניו מה שהבטיח אקיאלטיס לעשות,
שלח מיד מלא שמחה את הידרניס עם האנשים אשר פקד עליהם .הם יצאו
מהמחנה בשעה שמדליקים את הנרות .1את השביל הזה מצאו אמנם הלילקים
ילידי הארץ ,וכשמצאוהו הוליכו את התסלים נגד הפוקים ,אז כאשר הפוקים
חסמו בחומה חת המבוא והיו מוגנים מפני מלחמהש .מהעת ההיא לא הביא
שום תועלת למיליים8י
 ,216הענין של השביל הזה הוא כך :מתחיל הוא מהנהר חסלפלס ,זה

הזורם דרך הנקיק* ואותו השם חל על ההרים האלה ועל השביל ,אנופיה,
נמשכת אנלפיה זאת על יד גב ההרים ונגמר על יד העיר אוחינלס ,שהיא
ס4
הראשונה מעריהליהךים מעבר הקיל?ים ,ועל יד האבן הנקראתילישיגי
במקים הזה הוא גם צר מאד.
ועל יד מושבי ס~ךקישיט'6

 .217לאורך השביל הזה שנמשך אפוא ככה הלכו הפרסים אחרי עברם
את האסופוס כל הלילה ,מימינם הרי האייט!ים' משמאלם אלה של הקהיסינ3יט,
כאשר האיר השחר היו על פסגת ההרים .במקום הזה של ההרים שמרו ,כמו
שהעירותי גם למעלה ,אלף כבדי נשק של הפוקים ,מגינים על ארצם ושומרים
על השביל' כי המבוא למטה נשמר מהאנשים אשר הזכרתי ,אבל על השביל
דרך ההרים הבטיחו הפוקים מרצונם ללאונידס לשמור עליו.
 .218הפוקים הרגישו בהם כשהיו כבר למעלה באופן בזה :כי עלו
הפרמים בחשאי בהיות ההרים מכוסים כולם אלונים' היתה דממה ,אבל כאשר
קם רשרוש גדול ,מה שמובן ,מהעלים המפוזרים תחת הרגלים ,קפצו הפוקים
ממקומם ושמו את נשקם עליהם* ומיד הופיעו הברברים .כראותם אנשיםהשמים
נשקם עליהם ,השתאו* יען קוו שלא יופיע איש לקראתם בדרך ,והנה פגעו
בצבא .מיד שאלהידרנים מלא חרדה ,פן הפוקים הם לקדימוניים ,אתאשיח?שיס'
בני איזו ארץ הצבא ,ובהודע לו בבירורן סדר את הפרסים כמו לקרב .כאשר
נפגעו הפוקים מיריות רבות וצפופות ,מהרו וברחו אל ראש ההר ,בחשבם כי
כל עיקרם לא באו אלא עליהם ,והתכוננו למות .הם אמנם קמו ככה ,אך
הפרסים אשר עם אפיאלטיס והידרניס ,לא שמו לבם כלל לפוקים אלא מהרו
לרדת מההר.
1

בתחלת הערב.

 2ראה בנוגע לכל

הענין,11ו
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 3להפך ,הזיק להם ,יען מעתה לא היה שום ערך לחומה שבנו במגוא.
 4כגוי להירקלס .על האבן הזאת נרדם פעם הירקלס והגמדים נגבו את כליו ,כאשר
התעורר ,תפש אותו והם נתנו  %את הכנוי הוה,
 5גמדים השוי לצון ורמיה .פרוש המלה :בעלי זגג.

סער שגיצי
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מהייננים הנמצאים בפרמרקייי

הודיע הראעחן הקוסם

19נ לאלה
ס אחרי הסתכלו
קוי9ייח
מלבד זה היו גם אנשים אשר נפלו אליהם וספרו על דבר סבוב הפרסים ,אלה
הודיעו עוד בלילה ,ושלישית מהרו וירדו הצופים מעל הפסגה כשאך האיר
היום .עתה התיעצו היוונים ודעותיהם נתפלגו .כי חלק לא נתן לעזוב את
ההזית ,וחלק התנגד לרעה הזאת .אחרי כן נפרדו ,חלק הלך לו והתפור ומהר
איש איש לעירו וחלק מהם יחד עם לאונידס התכונן להשאר על המקום.
 .220מסופר גם כן שלאונידסעצמו שלח אותם,כידאגפןימותו .לעצמו
ולשפרטים אשר היו אתו לא חשב למתאיםלפזוב את החזית ,אשר באו מתחלתם
לשמור עליה .לדעה הזאת נוטה אני בהחלט ועוד יותר' כאשר הבין לאונידס
כי רפוידי בעלי הברית ואינם רוצים להלחם יחד אתו עד ההכרעה ,צוה להם
להתפזר ,ושהוא ילך לו לא מצא ליאה' בהשארו על המקום השאיר לעצמו
תהלה גדולה ואשרה של שפרטה לא נמחה .יען נאמרה מאת הפיתיה לשפרטים,
כאשר שאלו באורקולום בדבר המלחמה הזאת מיד כשאךהתחוללה :אושלקדימון
תהיה לשממה עלידי הברברים ,או שמלכם  8יומת .החזון הזה נאמר להם
בחרוזים הכממטריים במלים אלה:
אבל  8לכם ,תושבי שפרטה הרחבה,
או העיר הגדולה והמפוארה בידי בני
פרסאבס  4תהרס ,או זאת לא ,על המלך
מגזע הירקלס הנספה יאבל החבלהלקדימוני.
כי לא עוז הפרים ולא האריות  5יעצרהו
בקרב .כי עוז זום בו .אומרת אני
לא יעמוד עד ישוסע אחד משניהם*.
זאת אפוא שקל לאונידס בדעתו וברצותו לרכוש תהלה לשפרטים לבד ,בחר
לשלוח את בעלי הברית מאשר חלוקים בדעותיהם ילכו להם ככה בלי סדר.
 '221וראיה גםהעובדה ,והיא לא הגרועה ,לכלהענין שגס אתהקוסם,
לי
ס מחקך142ה ,אשר לדברי בני החדם הוא
אשר הלך אחרי הצבא הזה49,ייטיח
מזרע מלמפרזל ,את זה אשר הודיע מתוך הקרבנות מה שיקרה לו ,8שלה,
בקרבנות ,1

את המות המחכה להם יחד עם השחר.

 1במעים של הקרבנותי
2

3

4
5

9ל הלקדימוגיים.

כנראה אמרה הפיתיה תחלה אורקולום לשואלים אחרים אחרי כן פגתה אל הלקדימוניים.
.)150 .61 1
הפרסים התיחסו להירום היווני פרטאבס,11( .
מסקלים את הכח והעוז שיש במלך כטרכסס.
שתי החיור הפר והאר"

 6או העיר או המלך.
 7שסם מפורסם ביון בזח קדום (.)49 11

8

ללאוגידס.

הירודוטוס
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כידוע ,לאונידם ,לבל יספה יחד אתו והוא למרות שנשלח ,לא עזב הוא עצמו,
אבל שלח את בנו ,אשר יצא יחד אחו למלחמה ,יען היה בנו יחידו.
 .222ובכן מהרו והלכו להם בעלי הברית ושמעו ללאונידס ,אבל
התססיים והמיסים לבד נשארו עם הלקדימוניים' מהם נשארו התיקים בעל
כרחם ונגד רצונם ,כי החזיק בהם לאונידס כבני תערובתו ,אבל התספיים
נשארו בכל לבם ,ואמרו שלא יעזבו את לאינידס ואת האנשים אשר עמו וילכו
בן ךי8דרומוס.
להם ,אלא נשארו ונפלו יחד אתו .מפקדם היה

דימיקיליס

 .223אחרי עלות השמש נסף כפרכסם נסך וחכה זמן מה וכשהשוק
מתמלא  2בערך הסיע את הצבא קדימה ,כי כך נצטוה מאת אפיאלטיס .יען
הירידה מעל ההר קצרה ופחות המרחק בהרבה מאשר הסבוב והעליה .הברברים
אשר עם כסרכסס התקדמו אפוא ,והיוונים אשר עם לאונידס' בדעתם שהם
יוצאים לקראת המות ,יצאו הרבה יותר מבראשונה אל החלק הרחב יותר של
המעבר .כי שומרים היו על מעוז החומה /ואם בימים הראשונים יצאו למקומות
הצרים ונלחמו ,עתה התנגחו מחוץ למקומות הצרים ונפל מספר עצום של
ברברים ,כי מאחוריהם הכו שרי הגדודים בשוטים שבידיהם כל איש ודוחפים
אותם תמיד קדימה' רבים מהם נפלו לתוך הים ואבדו ,עוד רבים מאלה נרמסו
חיים מאנשיהם' איש לא שם לב לנאבדים ,יעןכי ידוע ידעו  8שהמות מחכה
להם מאת האנשים אשר סבבו את ההר /הראו את נחת ורועם ער כמה שיכלו,
כמחרפי נפש ומיואשים ,נגד הברברים.
 .224לרובם היו כבר החניתות שבורות ,ובחרבותיהם הכו את הפרסים
ארצה .וגם לאונידס נפל בהמולה הזאת כאיש אמיץ הלב ביותר' ואתו אחרים
אנשי שם מבין השפרטים ,שאת שמותיהם שמעתי יען הראו את עצמם אנשים
 .אמנם גם מבין הפרסים נפלו שמה
הגונים .שמעתי גם של כל שלש מאות*
רבים אחרים ומפורסמים ,ביניהם גם שני בני דריוש?8 ,רוקיסיס ומישכומיס,
אשר נולדו לדריוש מאת בת 5רקגיס ,פכשייוי .5ארטניס היה אחי המלך
דריוש ,בנו של היףסף9ס בן ארסמיס  ,6אשר נתן לדריוש ,כאשר השיא לו
את בתו ,את כל רכושו ,כי היא היתה בתו היחידה.
.205 .202 1
 1ראה ,11
 2בעשר בבוקר (.)173 11

 3היוונים.
 4ארבעים שנה אחרי מותו ,כשנת  ,440העבירו השפרטיס את עצמות לאונירס לעירם
והעמירו עמוד ,שבו היו חרותים שמות כל גבורי תרמופילי.הירודוטוס קראאמוא את השמות מעלהעמור.
 5על אורות שש גשי דריוש ראה .88 111
 6על פוחתיו  1/11ג'1
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25נ גם לכסרכסס נפלו שמה שף אחים בעת הלחמם בשל גתתו של
לאונידס ,שקמה עליה שאון מלחמה רבה מפרסיט ולקדימוניים ,עד אשרהיוונים
הודות גבורתם הוציאוה והכו אחור את האויבים ארבע פעמים .המצב הזהנמשך
עד אשר באו האנשים עם אפיאלטיס .כאשר שמעו היוונים בי אלה באו ,נשתנו
מעתה פני הקרב .כי הם נסוגו אחור אל המקום הצר של הדרך ובעברם עליד
החומה באו והתיצבו על יד הגבעה ששם היו כולם נאספים זולת התישים.
הגבעה נמצאת במבוא ,במקום שכעת העמד הארי מאבן לכבודלאונירס .במקום
הזה הגינו על עצמם בסכינים ,אלה שהיו להם עוד כאלה ,בידים ובפה
והברברים כסו אותם בחצים; חלק תקף אותם לפנים והרס את מעוז החומה
וחלק הקיף אותם מכל צד.
,
י
ה
ל
א
כ
ו
י
ה
ל
כ
ב
 .226אף כי הלקדימוניים והתקפיים
זאת נאמר
שהאיש האמיץ ביותר היהךיאינקיס משפרטה ,ומספרים שהוא אמר את המלה
הזאת טרם שהתנגחו עם המרים ,כאשר שמע מאחד מהטרחיניים ,שכשיורים
הברברים את חציהם ,מאפילים הם על השמש בהמון החצים ,כה גדול המונם.
הוא לא נבהל מהדברים האלה ואמר מבלי לשים לב להמון המדים /האורח
הטרחיני מודיע רק טובות ,שאם המדים יסתירו את השמש ,יהיה להם הקרב
בצל ולא בהם השמש .את הדבורים האלה ואחרים כאלה השאיר דיאינקיס
הלקדימוניי אחריו לזכרון.
,
ם
י
י
נ
ו
מ
י
ד
ק
ל
שיקאל
 .227ומספרים שאחריו הצטינו שני אחים
ס וערלן'
בני אורסיפפטרס ,מבין המישים זכה לשם ביותר האיש ששמו היהדימיך9ביס
בן סךמסידס.
 .228בו במקום שבו נפלו נקברו גם אלה אשר מתו קודם שהלכו להם
האנשים שנשלחו מאת לאונידס ,ונחרתה כתיבת האומרת את הדברים האלה:
עם רבבות נלחמו לפנים במקום הזה שלש מאות
מהפלופוניסוס ארבעת אלפים,
זאת היא אמנם הכתובת בשביל כולם ,לשפרטים נמצאת כתובת מיוחדת:
הוי אורח ,הודע ללקדימוניים ,במקום הזה
שוכבים אנחנו נאמנים לחוקותיהם.
ללקדימוניים היתה אפוא הכתובת הזאת ,אולם לקוסם זו:
הציון הזה מגיסטיאם המהולל ,אשר המיתוהו לפנים
המדים ,בהשתרעם על יד הנהרס"ךמילס,
הקיסם ,אשר ידוע ידע אז את הקיררת  2המתקרבות
 1עריס.
 2ללות המות.

-

--
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לא רצה לענוב את מצביאי שפרטה.
והנה בכתובות ועמודים אפוא ,חוץ מהכתובת של הקוסם ,פארו אותםהאמפיקט-
יונים זו של הקוסם מגיסטיאט כתב סימונידס  1בןלארפךיס מתוך ידידות.
 .229שנים משלש מאות האלה ,מספרים ,אבךיטוס ואויסטיךימוס,
אלמלי היו שניהם פועלים ברעו; אחת ,או שהיו שניהם נמלטיםיחד לשפרטה,
י חולים במחלתעינים
כי נשלחו מתוך המחנה עלידי לאונידס ושכבובאימנל
קשה מאד ,או אם לא רצו לשוב ,למות יחד עם האחרים 1ואף כי היה בידם
לעשות אחד משני אלה ,לא רצו להיות בדעה אחת ,כי אם להתפלג בדעותיהם.
והנה טבריטוס כשמעו שהפרסים עברו את ההר ,דרש את נשקו וחגר אותו,
וצוה על ססלוט8כי יוליכהו אל
וכאשר הוביל אותו ,מהר המנהיג
חגמ,יפי
ו
ל
ה
ס נפל רוחו בקרבו
וברח ,וזה נקרה לתוך ההמולה ונהר אבלאךיסטייימי
ונשאר .לו קרה שאריסטודימוס לבד בגלל מחלתו היה שב לשפרטה ,או לו
שניהם יחדהיו עושים את דרכט חזרה ,נראה לי ,שהשפרטים לא היו נוטרים
להם שום חרון אף' אבל כעת כשאחד מהם מת והשני לא רצה למות ,מתוך
אותה ההתנצלות ,בהכרח היה עליהם לכעוס מאד על אריסטודימוס.
 .230והנה אחדים מספרים שבאופן כזה הציל אריסטודימוס את עצמו
לשפרטה ובאמתלה הזאת ,אחרים-שהוא נשלח כמלאך מתוך המחנה והיה בידו
לבוא לקרב שהתחולל ולא רצה ,אלא בהתעכבו בדרך נשאר בחיים ,אולם
המלאך חברו הגיע לקרב ונמל.
 '231בשוב אריסטודימוס זה ללקדימון נחל קלון וחרפה 1הוא סבל את
החרפה שאף איש מהשפרטים לא הדליק לו אש  8ולא דבר אתו ,והקלון היה
שהוא נקרא אריסטודימוס מוג הלב ,4אבל בקרב על יד פלין
ה תקן את
האשמה כולה שנאשם בה.
 .232ומספרים שגם איש אחר משלש המאות האלה נשלח כמלאך
 .בשובו לשפרטה נחל חרפה ותלה
לתסליה ונשאר בחיים ,שמו היהסקיימיס
את עצמו.
 .233המיקים ,אשר לאונידס פקדעליהם ,כל עוד שהיו יחד עם היוונים
נלחמו מאונס נגד צבא המלך ,אבל כראותם שהפרסים מתגברים ובכן אפוא

י

 1אחד מגדולי המשוררים של יון' חי  '468-556הוא בא מהאייאנס לאתיגא אל הטירנים
ן וסלמיס'
היפרכוס .נשארו בין שיריו שירי תהלה אחרי הנצחונות על יד ~פתי

 2השפרטים היו משתמשים במלחמה בחלוטים כנושאי כלים או לעבודות שונות במחנה.
 3לפי מנהג יוני עתיק היה כל איש רשאי לקחת לו אש מעל כירת חברו.
רץ ממזודיי
נשללה הזכות הזאת.
 4הגנאי הגחול ביוהר בלקרימון.
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כאשר היוונים יחד עם לאונידסנדחקו אל הגבעה נפרדו מהם והרימו אתידיהם

והתקרבו אל הברברים ואמרו את האמת הגמורה שהםנוטים אחרי המדים ושהיו
בין הראשונים אשר נתנו אדמה ומים למלך ושבאונס באו לתרמופילי ושהם
אינם אשמים בתבוסה שנגרמה למלך .ויען דברו את הדברים האלה ,הצילו את
חייהם .כי לקחו גם את התסלים כעדים לדבריהם .בכל זאת לא הצליחו בבל.
יען הברברים תפשו אחדים בבואם ,אחדים הרגו בעת התקרבם ,ברובם התוו
במצות כסרכסס את תו המלך  1והתחילו במפקר לאונשיאדס אשר את בנו
שבויסכוס הרגו הפלטיים איזה זמן אחרי כן כאשר עמד בראש ארבע מאות
ם '2
מלקיים ותפש את עיר הכלטוי
 .234ככה נלחמו אפוא היוונים על יד תרמשייי .יכסרגסס קרא
לדיטרטום ושאל אותו בהתחילו ככה" :דימרטוס ,אתה איש ישר .נוכחתי
מהמציאות ,שמה שאמרת הכל בא ככה .ועתה אמר לי ,כמה הם הלקדימוניים
האחרים וכמה מהם מתנהגים במלחמה כמו הללו ,או אולי כולם" .וזה אמר:
"המלך ,מספר הלקדימוניים כולם גדול וערים רבות להם .ומה שאתה רוצה
לדעת ,תדע :בלקדימון נמצאת' שפרטה ,עיר בת שמונת אלפים גברים בערך,
וכולם דומים לאלה אשר נלחמו פה .הלקיימוניים האחרים אמנם אינם דומים
לאלה ,אולם אמיצים" .על זה אמר כסרכסס" :דימרטוס ,באיזו דרך נתגבר על
האנשים האלה בעמל הפחות ביותר? הבה ,באר .כי יודע אתה את נכלי
תחבולותיהם ,הלא מלך היית עליהם",
 .235וזה השיב" :המלך יען כי אתה מתיעץ אתי ברצינות ,מחויב אני
לאמר לך את המועיל ביותר .אםפ תשלח מחיל הים שלש מאות אניות לארץ
לקדימון .על ידה נמצא אי ,ושמו "יתיךה  1על אודותיו אמר מילון  ,4שהיה
איש חכם מאד אצלנו ,ונח יותר גדול יהיה בשביל השפרטים ,לו היה נשקע
תחת הים מלהתרומם ,יען חשש תמיד לדבר שיצא ממנו ,מה שאני עומד ליעץ
ר במדה שוה
לך ,אף כי לא ראה מראש את מסע מלחמה שלך ,כי אם :נ
מפני כל מסע אנשים .מהאי הזה תטילנה את אימתן 6על הלקדימוניים ,כשתהיה
המלחמה קרובה לארצם ,לא תגור מפניהם כלל ,פן יבואו לעזרת שאריון
כשתהיה נכבשת על ידי חיל היבשה .אחרי שתהיה שאר יו
ן משועבדת~
,
ה
כ
תהיה לקדימון סיד חלשה כשתהיה עזובה לבדה .אם לא תעשה כ אתהצפוי
1

כמו לעברים שברחו מאדוייהם.

 2המאורע הזח היה באביב Aal
 3ותה התשונה על השאלה בפרק הקודפו באיוו דרך נתנכר.
ן(ז .)59
 4אחד פשפשת חצפייו
 5האניות.
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הירולוטי6

שיקרה לך כדבר הזה :יש מיצר ארץ צר של הפלופוניסוס ,ויען כי במקום
הזה התקשרו כל הפלופוניסיים נגדךן צפוי אתה שתבאנה לך קרבות יותר
קשים מאלה אשר היו .ואם תעשה את הדבר ההוא ,ימסרו הם עצמם בידיך
בלי קרב את מיצר הארץ הזה והערים".
 .236דבר אחריו אחימניס ,אחי כסרכסס ומפקד על חיל הים ,אשר היה
באותו מעמד ופחד ,פן יפתה כסרכסס לעשות זאת" :המלך ,רואה אני שאתה
מסכים לדברי האיש ,המקנא בך שאתה מצליח או גם בוגד במעשיך .כי כך
היא דרכם של היוונים ושבעים הם רצון ממנה .הם מקנאים במצליח ושונאים
את העולה עליהם' אם במצב של היום ,אחרי שארבע מאות אניות נשברו,
תשלח שלש מאות אחרות מתוך הצי להפליג ולסובב את הפלופוניסוס~ ,יף
יוכלו לעמוד בפניך .אבל אם חיל הים יהיה מאוחד ,יבצ
ר מהם לתקוף אותן
ובכלל לאיהיו מוכשרים להלחם אתך ,וחיל הים כולו יעזור לחיל היבשה,
אבל אם תפרידם ,לא אתה
וחיל היבשה לחיל הים כאשר יצאו לדרך
י
ד
ה
י
תהיה לתועלת להן ,ולא הן לך' אם עניניך מסודרים יפה ,דע לך ,שאין לך
לשים לב למצב ?ריף ,איך הם נלחמים את מלחמתם ,מה הם יעשו ומה מספר
המונם ,כי עוצרים הם כח לחשוב בעצמם על עניניהם ,וכמו כן גם אנחנו על
שלנה ואם הלקדימוניים יצאו לקרב לקראת הפרסים ,לאיהיה לאל ידם לרפא
את התבוסה הבאה
 .237כסרכסס השיב בדברים אלה :אחימניס'דבריך נראים בעיני ואעשה
ככה .דימרטוס אומר מה שלדעתו הטוב בשבילי ,בכל זאת סברתו נדחית מפני
שלך .יען לא אודה כלל בזה ,שלבו אינו טוב למעשי ,בלמדי זאת מדבריו
שדבר קודם לכן ומהמציאות ,שאזרח מקנא באזרח מצליח ועוין לו בחבו,
ולאיש אזרח בן .עירו הנועץ בו ,לא ייעץ מה שנראה לו להיות הטוב ביותר,
אם לא הגיע למדרגה גבוהה של יושר ,אבל אנשים כאלה יקרים .אך אורח
למארחו המצליח הוא דורש טובתו בכל לבו' ובשעה שנועץ בוייעץ לו את
הטוב ביותר .אם כן הדבר מצוה אני להמנע להבא מלדבר דופי בדימרטוס,
יעןכי הוא אורח שלי"ג.
 .238את הדברים האלה דבר כסרכסס ועבר בין המתים ובשמעו
שלאונידס היה מלך וגם מצביא הלקדימוניים ,צוה לברות את ראשוולשימו על
נס .ברור לי מתוך ראיות רבות ושונות וגם מתוך זו ,שאינה הפחותה~ שלמלך
כסרכסס חרה מאד בין כל האנשים ביותר על לאונידס בעודנו עוד בחגם' כי
אלמלא זאת לא היה עושה נבלה כזו למת .כי בין כל האנשים אשר אני מכיר
1
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דרך הפרסים לכבד מאד את האנשים אמיצי הלב במלחמהק האנשים אשר
נצטוו לכך ,עשו אפוא את הדבר.
[ 2.239חוזר אני למקום ספורי ,שבו הפסקתי קודם לכן ,הלקדימוניים
היו הראשונים אשר שמעו שהמלך מזדיין נגה יון ובכן אפוא שלחו לדלפוי
לשאול באורקולום' ושם ניתן להם האורקולום אשר ספרתי מעט קודם לכן.
ושמעו באופן פלא .כי דימרטוס בן אריסטון ברח אל המדים וכפי שאני סבור
אולם מותר לשער,
וסברתי מבוססת ,לא היה הוגה שום
חבה ללקדימוניימי
שעשה מה שעשה מתוך חבה או שהיה שמח לאידם .כי אחרי אשר כסרכסס
גמר בלבו לצאת במסע מלחמה עליון ודימרטוס נמצא בשושן ושמע זאת,
השתוקק להודיע ללקדימוניים .בדרך אחרת לא יכול להודיע ,יען מסוכן מאד
היה אלמלי נתפס .הוא בצע את מזמתו ככה .הוא לקח לוח כפול וגרד את
השעוה ממנו ואחר כך כתב על עץ הלוח את החלטת המלך ואחרי עשותוזאת
חזר וכסה את השעוה על האותיות בכדי שהלוח הריק בהנשאו לא יעורר שום
התענינות אצל שומרי הדרכים .וכאשר הגיע ללקדימון לא יכלו הלקדימוניים
לעמוד על הענין ,עד אשר כפי ששמעתי נתנה להם גירג
ר בתו של
ואשינו של לאונידס ,את העצה ,שהיא עצמה עמדה עליה ,בצוותה
לגרד את השעוה וימלאו אותיות על העץ' הם שמעו ומצאו וקראה אחריכן
הודיע לשאר היוונים .ככה אפוא קרה הדבר ,כפי שמספרים].
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