
ש hd
r ש ו[ שן ב 11 ו(



 המציאו האתונאים : אלה היו היוונים מבין 1 הים לצבא המיועדים1.
 אף הילטוים, נתנו והתמסרות נפש חרוף מתוך אניותי, ושבע ועשריםמאה
 הקורינתיים האתונאימ, עם יחד לאניות חילים בספנות, מנוסים בלתי היוכי

 אניות לעשרים חילים נתנו והסלקיךים עשרים. ה29ףים אניות, ארבעיםהמציאו
 עשרה, שתים הסיקייסיים עשרה, שמונה האיגיניטים האתונאים, להםשהמציאו

 חמש' הטריי(יניים שבע' הארטרוים שמונה' האסידאבךןים עשר,הלקדימוניים
 באו האיפ41טיים הלוקרים פ~טקלנטףים3. ושני שתים והקוים שתיםהססיר1ים
 "קססונטךים, בשבעהלעזרה

 היה מה גם בפי נאמר ארטמיסיוןי יד על הלוחמים אפוא היו אלה2.
 ארטמיסיון יד על שנאספו האניות מספר ואחת' אחת כל שהמציאו האניותמספר
 הכח לו אשר המעקד את ואחת. ושבעים מאתים הפנטקונטרים, מלבדהיה,

 הברית בעלי כי יען שלךיהליוס. בן אבךיסיטדיס את השטרטים. העמידוהעליון
 יפזרו אם כי האתונאים, אחרי ילכו לא המפקד, יהיה לא * הלקקי שאםאמרו,
 להנצר. העומד הציאת

 לעזרה, לסיקיליה6 גם נשלח טרם עוד הדבור, היה בראשונה כי יען3.
 הברית, בעלי לזה התנגדו כאשר לאתונאיט. למסור צריכים הצי ענינישאת
 יתפרדו שאם ובהכירם יון, של קיומה את מאד בהעריכם האתונאים,ותרו
 בלב הנלחמת ממלחמה גרוע פרוד יען חשבה ונכון יון, תאבד ההנהגה,בגלל
 עמדו לא היטב, אפוא זאת בדעתם משלום. גרועה שמלחמה המדה באותהאחד
 ברור. זאת שהוכיחו כמו בהם, צורך להם שהיה עוד כל ותרו, אלא דעתםעל

 ההנהגה את הוציאו ארצו6, בשל הקרבות והתחילו הפרסי את גרשו כאשרכי
 זה אבל יאבסןיחס. של היהירות בסבת עין למראית ונאחזו הלקדימוניים,מידי
 7. כך אחרקרה
-

 הוא עובר 233-202( )1,11 תרמופילי יד על ביבשה הקרב את הירודוסוס שתאר אחרי 1
 יד על עמדו שהאניות ביבשה. הקרב גם שהית הימים גאותם ארטמיסיון יד על בים הקרב אתלתאר

 195-179. 177-175. ,1,1 מסופרארסמיסיון

 אניות. 180 העמידו שבס-ה עד אניות, 53 עוד האתונאים הוסיפו כןאחרי2
 משוסים. חמשים בעלותאניות3
 הלקוני. הגדוד על המפקד4
 159. 153. 145. 11/יראה5
 היוניפי ערי שהיו מקוס הקטנה, אסיה חופי בשלבעיקר6
 417. בשנת בי1נטיון כבושאחרי7
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 האניות את וראו לארטמיסיון נכון אל היוונים באו כאשר אז אך4.
 היה הברברים מצב כי ויען חילים מלא והכל 1 58טי יד על שכנו אשרהרבות
 כאשר פנימה. יון לתוך מארטמיסיון לברוח לבם ושמו חרדו וקוו, חשבו מאשראחר

 להתעכב בטברייישביס הפצירו הדבר, על חושבים שהם הטבביןים בהםהרגישו
 לא הוא בטוח. למקום ביתם בני ואת ילדיהם את יבריחו אשר עד מהזמן
 של במתנה תמיסטוקלס את ופתו האתונאים מצביא אל פנו והם לקולםשמע

 אבבי:ה. לפני הים קרב את ושיעשו שישארו ככרשלשים
 מסר לטבךייישויס ככה: תמיסטוקלס עשה יתעכבו שהיוונים וכדי5י
 נפתה שזה ואחרי ; מכספו לו נותן הוא כאילו ככרים חמשה האלהמהכספים

 אשר הקורינתיים, מצביא ארקיטרס, בן 2 לטןיט*טיס תמיסטוקלס אמר ידו,על
 אליו ישאר, ולא מארטמיסיון יפליג שהוא ואמר האחרים מבין סרב לבדוהוא
 גדולים דורונות לך אתן יען אותנו, תעזוב לא .הלא והשביעי: תמיסטוקלסאמר
 הדברים את אמרו בעת הבריתי. בעלי את בעזבך המדים מלך לך שישלחמאלה
 האנשים כסף, ככרי שלשה אביט4טוס של האניה אל זה עם יהד שלחהאלה
 ותמיסטוקלס רצונם, נעשה ולאבבויים ונפתי, בדורונות אפוא שוחדוהאלה
 קבלו אשר האנשים אולם השאר, את בחשאי בכיסו בשימו הרויח,עצמו

 זו8. לתכלית מאתונא בא שהכסף האמינו האלהמהכספים
 והדבר הים. בקרב והתנגחו יבגניה יד על אפוא בשארו כזה באופן6.

 מה בעיניהם וראו היום חצות עבר אך לאפסי הברברים הגיעו כאשר ככה:בא
 היה מעטות, יווניות אניות עוגנות ארטמיסיון יד שעל לכן קודם עודששמעו
 בעיניהם נראה לא נגדם ישר להפליג אותן. יקחו אולי כוחם, את לנסיתרצונם
 יגן ובנוסם וינוסו, ומתקרבים מפליגים שהם היוונים יראו שאם זה,מטעם
 יציל לא כוונתם לפי אבל שימלטו, לחשוב מקום אמנם והיה הלילה.עליהם
 חייו. את האש4 נושאגם

 בחרו האניות מכל הזאת: התחבולה את אפוא חבלו זו לתכלית7.
 בעת האויבים מאת הךאי*ה לבל לסקיטתלס' מעבר לסובב אותן ושלחובמאתים
 לסגור כדי ה5בויפיס אל וגריסטיס "סיךה לאורך לאבבויה, סביבהפליגן
 והם לאחור, המוליכה הדרך את להם ויסגור שמה אחד חלק כשיגיעעליהם

 193. 1!,ו ראה1

 137. !1,1 שנזכר זה הואאולי2

 המצביאים. ביןלחלק3
 אתו אותה ונשא זים מזבח שעל הקדושה מהאש אתו אחר לקח למלחמה, הצבאבצאת4

 לתבוסה סימן זה היה במלחמה, נפל הזה הקדוש האיש גם ואם לקרבנות. האש את בה להדליקבכרי

 ינצל לא איש שאף קבוע לבטוי זה געשה הזמן במשךעלמה.



197 שמיניספר

 הממעדות את מהאמות שלחו זאת שהחליטו אחרי השנק מעבך יבואועצמם
 האות להם שיראה טרם ולא היום באותו היוונים את לתקוף בדעתם היהולא
 האניות שאר ועל שלחו אפוא האלה האניות את שהגיעו. סביב המפליגיםמאת
 ב98טי* מפקדעשו

 היה:  הדבר קרה האניות מפקד את אלה עשו שבה העת, באותה8.
 גם אשר דורו, בבני הטוב האמודאי ~סקייני2, קקיליטס הזה במחנההיה

 רבים אוצרות, הרבה לפרסים הציל היליין2 יד על האניות שנטרפובשעה
 היוונים, אל לפול לכן קודם גם בלבו היה זה יקילישס והנה לעצמו* גםלקח
 בידי אין  ליוונים, סוף סוף או הגיע איך או. כמו כושר שעת לו היתה לאאך

 מספרים יען הם. אמתיים שמספרים הספורים אם מסופקני, אבל נכון, אללאמר
 הגיעו טרם מהמים ראשו הוציא לא אשסי, יד על הים לתוך שצללשאחרי

 דברים גם מספרים 8. ריס משמונים יותר הים דרך עברו אחרילארטמיסיון,
 עלי הם.  אמתיים אולי אחדים לשקרים, הרומים  הוה האיש אודות עלאחרים
 למפקדים מיד תאר בבואו לארטמיסיון. בסירה שהגיע דעתי, את גם להביעאמנם
 אבפויה. את לסובב האניות נשלחו ואיך האניות נטרפו 4איך

 הרבות מהדעות בדבר. התישבו הענין, את היוונים שמעו כאשר9.
 חצות שיעבור ואחרי וללוה במקומם הזה היום להשאר הדעה נצחהשהוצעו
 עד חכו כאשר הזאת, ההחלטה אחרי הסובבות. האניות נגד ויצאו יפליגולילה
 הברברים, נגד עצמם הם הפליגו 6, נגדם באה לא אניה ושום היומרערוב
 החזיתי. ובהבקעת הקרב במין כוחם את לנסות רצויען

 ובאים הולכים ומפקדיו כסרכסס חילי שאר אותם ראו כאשר ויהי10.
 אל באניותיהם הם גם  ויפליגו  גמור לשגעון ואת להם ויחשבו מעטות,באניות
 את יען מאד. מבוססת היתה ותקותם נקלה על אותן יקחו כי בקוותםהים
 ומפליגות במספרן הרבה עולות שהן שלהן ואת מעטות שהן ראו היווניםאניות

 4718י' אי בחצי חשונה עיר היתהסקיוני1
 188. 1,11מסופר2

 ק"מ. ארבעיםבערך3
 פרטי את הוא מספר עתה האניות, משבר את ליוונים הודיעו הצופים 192. ,1,יראה4
המשבר.

 הלילה. בחשכת להמלט ידם לאל יהיה יצליחו לאשאם5
 שלא ההחלטה, את ושנו התעודדו אותם, יתקוף הפרסים שצי היום במשך שחכואחרי6
 עצמו. הצי אח אם כי הסובבות האניות אחלתקוף

 מתאמצת האניה האניות. בין להבקיע להם, המיותר הקרב בררך כוחם את לנסות רצוחם7
 על הצלעות ואת המשוטים את לשבר משתדלת היא עברה ובעת האויב של אניות שתי ביןלעבור
האניות'
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 והנה בתוך' שתהיינה אותן הקיפו הזה, הדבר את בדעתם ובשקלם טוביותר
 נפשם עגמה רצונם, נגד במלחמה והשתתפו ליוונים חבה שרחשו מהיוניםאלה
 כה ' ומלט לא מהם אחד שאף ברור, והאמינו מוקפים אותם בראותםמאד
 רצוי היה ונעשה ההולך הדבר אשר והאנשים היוונים. מצב להם נדמהנורא
 המלך. מאת דורונות ויקבל עטית אניה יקח אשר הראשון יהיה מי התחרולהם
 1. המחנה בכל מאד גדול היה האתונאים ערךיען

 כלפי האניות חרטומי את תחלה סדרו ליוונים, האות נתן כאשר11.
 בקרב פתחו שנית האות וכשנתן המרכז, לתוך האניות אחורי ואתהברברים

 של אניות שלשים לקחו הזה ביום בחוית' וגם צר במקום נדחקים היו כיאף
 איש שהיה חרסים, בן סילאון הסלטי*וים' מלך 2 גלרגוס אחי ואתהברברים
 אתונאי, איש היה מהאויבים אניה לקח אשר מהיוונים הראשון בצבא.מכובד

 זה בקרב-ים הנלחמים את הנצחון. פרס את קבל והוא טיססיוס, בןליקיסיביס

 לאפסי,  הברברים לארטמיסיון, הפליגו  היוונים היורד' הלילה הפריד הכרעבלי

 8*סידוררס נפל זה בקרב-ים שקוה מכפי אחרת בררך היה  שהקרבאחרי
 בעד לו נתנו והאתונאים היוונים אל המלך עם אשר מהיונים לבדסל?ניס
 בסלייס. אדמה חלקת הזההמעשה

 8 הקיץ באמצע הזמן אמנם היה - הלילה בא כאשר12.
 חזק גשם ירד -

 ל98סי ושאו  האניות נשברי  החללים ממשיייז. ניראים ורעמים הלילה כלבמשך
 החיליט כששמעו המשוטים. בפות את ועכבו האניות לחרטומי סביבונצטברו
 בצרה שיאבדו דמו כי עליהם, פחד נפל האלה המקרים את שמההנמצאים
 והסערה האניות משבירת רוחם שבה לא עוד יען עליהם. שבאההגדולה
  וזרמי שוטף גשט קרב-הים ואחרי כבד ים בקרב נסתבכי 4 מהעלילןשחוללה

 נוראים. ורעמים הים לתוך שנשתפכו חזקיםמים
 סביב להפליג הפקדו אשר מהם לאלה כזה, לילה אפוא היה ולאלה13.
 הים בלב כשהם עליהם 6 ירד יען ביחוד מאד, נורא הזה הלילה נעשהטבבו:ה
 שוניות יד על כשהיו בדרכם והגשם הסערה אותם פגעה כי אומלל. היהוסזפט
 ונעשה הסלעים. על ונשברו נשאים הם לאן ידעו ולא  מהריח  ונשחואבבויה

 בהרבה. עליו יעלה ולא ליווני הפרסי הצי ישוקה למען האלי מאת זהכל

 הצי. בכל1
 98. 11,ן ראה אודותיויל2

 רגיל. בלתי מקרה ישראל בארץ כמו ביון הוא בקיץ גשמיםירידת3

 188. 1,11מסופר4

הגום.5
 סערות אין ;nav בעונה ,האויבים ראשי על שהתחוללו ובגשם בסערה רואה הירודוטוס6

 10. 1,11 דבריו אח גם השוה הוה לרעיון האלהות. יד את מצוייםוגשמים
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 באפסי, הברברים אבל אבבויה שוניות יד על אפוא אבדו אלה14.
 רצון שבעי והיו באניותיהם שקטים נשארו הבוקר, לשמחתם האירכאשר
 חמשים באו היוונים לעזרת אבל זה בשעה המנוחה על לשמור הזה הרעבמצבם
 באה זה עם ויחד רומם את עודדו שהגיעו, האלה האניות שטיות. אניותושלש

 מהסערה כולן נשמדו אבבויה את לסבוב נסעו אשר הברברים שאניותהידיעה,
 הקיליקיות1 האניות על התנפלו והפליגו, הנכונה לשעה אפוא חכו הםשקמה'
 לארטמיסיון. חזרה הפליגו הלילה בא ויען אותןוהשמידו
 מעטות כה שאניות הברברים למצביאי חרה כאשר השלישי, ביום15.
 יתחילו שהיוונים עוד חכו לא כסרכסס, מפני פחדו וגם היזק להםתגרומנה
 שבאותם וקרה היום. כחצות באניות יצאו עצמם, שעודדו אחרי אלאבקרב,
 תרמופיל*. יד על ביבשת המלחמות גם היו הים על הקרבות בהם שהיוהימים
 אשר האנשים של זו כמו הסבריפיס, היה הים על אשר לאלה השאיפהעיקר
 לברברים יתנו שלא רעהו את איש אמצו הללו המבוא. על לשמור לאונידסעם

 המעבר. את ויכבשו היווני צבא את שישמידו והללו ליון,לעבור
 והיוונים הפליגו, במערכה, עצמם את כסרכסס אנשי שסדרו אחרי16.
 והשתדלו ירח בחצי האניות את סדרו הברברים ארטמיסיון. יד על שקטיםנשארו
 ים בקרב והתנגחו. לקראתם היוונים הפליגו ועתה לתפשם. כדי עליהםלסובב
 גדלו בגלל היזק לעצמו גרם כסרכסס צבא כי שקוליסק שניהם היוזה

 נפשו על עמד זאת בכל בשניה' אחת והתנגשו הסתבכי האניות יעןוהמונו,
 האניות היו רכות מעטות. אניות מפני לנוס מאד להם חרה כי אחור. נסגולא
 ואנשיהם. הברברים אניות יותר בהרבה אולם האנשים/ רבים שאבדו, היווניםשל

 שניהם. נפרדו ככה שהתנגחואחרי
 ועשו עזה בגבורה המצרים זה ים בקרב נלחמו כסרכסס חילי בין17.
 היוונים כין האנשים. עם יחד יווניות אניות חמש לקחו וגם גדוליםמעשים
 8?קי4ישנס בן 3 משגיס האתונאים ובין בגבורה, הזה ביום האתונאיםנלחמו
 משלה ואניה הוצאותיו על איש מאתים עם למלחמה יצאאשר

 תחנותיו. מקום אל מהרו שטחים*, הצדדים שני נפרדו כאשר18.
 את אתם לקחו כי אף ושבו, הים מקרב עצמם את היוונים שהוציאואחרי
 שמחצית האתונאים, וביותר קשה נמגעים היו אניותיהסס' ושברימתיהם

 פנימה. יון לתוך מנוסה על והתיעצו מקולקלות היואניותיהם

 91. 4,11 ראה1

 בהמוגם. ואלה כגבורתםאלח2
 הידוע. אלקיביאוסאבי3
 8. 1 חשות לניתוזו סימן5 אה. קשה בקרבשגילו4
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 השבט את הברבר מאת יפריד שאם לבה אל תמיסטוקלס שם והנה19.

 שהאבבויים בשעה לכן, 1 הנשארים על להתגבר ביכלתם יהיה והקךי,היוני
 להם ואמר המצביאים את הזה המקום אל אסף 1, הים אל צאנם אתהניסו
 שבין הטובים את למשוך הוא מקוה שבו אמצעי איזה לו יש כי בעיניושנראה
 שבמצב להם ואמר האלה הדברים את רק גלה עתה לעת המלך. בריתבעלי
 כמה איש כל ישחט האבבויים מצאן הזה: הדבר את לעשות עליהםהשעה
 לאנשיו ייעץ אחד שכל ופקד - לאויבים מאשר לצבא שיהיו טוב כי -שירצה
 את שלמים. ליון שיבואו המתאימה לשעה הוא ידאג לנסיגה אשר אש'להדליק
 הצאן. אל ויפנו אש הדליקו ומיד לעשות להם אמר האלההדברים

 הוציאו לא ממש בו שאין כדבר 9 צקים לחזון היבבלם בזו יען20.
 לידי גרמו עצמם והם עליהם לבוא העומדת המלהמה לשם הצטידו ולאדבר
 : האלה הענינים דבר על הזה החזון את ללעיס מיחסים האומלל.מצבם

 הים, לתוך ההבלים גשר את הלועו כשישלה לבך, אל*שים
 לפעות", המרבות העזים את אבבויה מתוךהוצא

 עליהם שעמד ולזה ההם בימים באסונם האלה למלים כלל לב שמו לא כיויען
 למאד. עד גדולה לצרה הגיעולבוא,

 על היה כי מע?חיס8. הצופה הופיע הזה, בדבר עוסקים הם עוד21,
 מובנה  סירה לו  היתה אשר מאנטיקיךה*, מוצאו פיליטס, הצופה ארטמיסיוןיד

 יד על אשר  לאנשים  ואת להודיע עליו  ינוצח הים חיל שאם והפקדומפוררת
 אצל גם מוכן אתונא, איש ליסיהצאיסי בן 5 פ?יוניכיס היה כן כמותרמויילי.
 משוטים שלשים בעלת באניה ארטמיסיון יד על אשר לאנשים להודיעלאונידס

 עם הנעשה את בבואו הודיע זה ס?יוויכיס היבשה. לחיל אסון יקרהאם
 אם כי צאתם, את יותר לדחות רצו לא דבריו את בשמעם וצבאו.לאונידס
 לאחרונה. והאתונאים ראשונה הקורינתיים שהיו, כמו בסדר לדרךיצאו

 אל והלך ביותר המהירות את תמיסטוקלס בחר האתונאים מאניות22.
 בעת  אותה יקראו היונים אשר כתובת באבניט6 וחקק לשתיה המיםמקומות
 אינכם יונים, "אנשים ככה: אמרה והכתובת לארטמיסיון. היום למחרתבואם

 על המישור אל1
~Dff 

 היוונים. צי ידי על מוגנים להיות בכדי הים,
 חוז" מסמן אלא פרטי שם איש %8יס השם הפרסים. עם מלחמות על שנבא קדמוןחוזה2

 והשביעית. השמינית המאה זמנם ואטי. ארקדי בייאוטי, בקיט: מיני כמהוהיו

 203. 176. 11/יראה8

 198. 11,וראה4
 לשפרצה. במשלחת תמיסטוקלס עם יחד הלך 478 בשנת זה אחרישנתים5

 למעינות.שמטביב6
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 עברו טוב יותר אלא יון. את ובהכניעכם אבותיכם נגד בהלחמכם נכונהעושים
 מהמערכה, בעת עוד לטובתנו צאו זאת, לעשות באפשרותכם אין ואםאלינו.
 לעשות ביכלתכם אין ואם כמעשיכם' שיעשו הקרים את בקשו וגם אתםגם

 אזי להתקומם, משתוכלו ההכרח ידי על אתם אסורים אם כי אלה, משתיאחת
 מאתנו יצאתם שאתם וזכרו ידים, רפי עצמכם תעשו בקרב, נפגשמדי

 בפי זאת, כתב תמיסטוקלס אלינו". מכם הברבר נגד השנאה יצאהושמתחלה
 תגרום מהמלך נעלמה הכתובת תשאר שאם או כפולה, בכוונה לי'שנדמה
 ותשמש המלך לפני תובא שאם או צדם, אל ויעברו המלך את יניחושהיונים

 הים. מקרבות אותם וירחיק ביונים אמונתו שתאבד תגרוםכמלשינות,
 בא בן אחרי מיד האלה, הדברים את אפוא חרת תמיסטוקלס23.
 מארטמיסיון. היוונים בריחת את להודיע 1 מסייטיטייה איש באניהלברברים

 לחקור מהירות אניות ושלחו במשמר המודיע את שמו בה אי-אמון מתוךוהם
 הצבא כל החמה הנץ עם הפליג הנעשה, את האנשים הודיעו כאשרתחלה.
 הפליגו מפה היום, חצות עד הזה במקום נשארו הם לארטמיסיון. אחתבבת

 הכפרים את והחריבו ההיסטיאיאים עיר את כבשו שמה בהגיעםלהיסטיאיאה.
 היסטיאיאה. ובמדינה 2 אלוקיה בחבל הנמצאים הים חוף עלאשר

 החללים, בדבר הוראות שנתן אחרי כסרכסס, שלח שמה שהותם בעת24.
 בתרמופילי- שהיו צבאו מחללי אלה: היו אשרנתן ההוראות הים. חיל אלכורז

 בקברים לקבור צוה האחרים את כאלף, מהם להשאיף במספר-יש אלףעשרים
 חיל לעיני יראו לא למען 5 אדמה עליהם ולהערים בעלים לכסותםשנחפרו,
 את ואמר הצבא כל את לאספה אסף להיסטיאיאה, הכורז שעבר ואחריהיט.

 מכם הרוצה לכל מרשה כסרכסס המלך ברית, בעלי "אנשים האלה:הדברים
 קוו אשר אוילים באנשים נלחם הוא איך ולהסתכל ולעבור המערכה אתלעזוב

 המלך". עוז עללהתגבר
 בה באניות* גדול מחסור היה האלה, הדברים את שהכריז אחרי25.

 בחללים והסתכלו הים את עברו הם להסתכל. רצו אשר האנשים היורבים
 ותיש-ם לקדימוניים כולם החללים כי האמינו כולם שורותיהם, ביןבעברם
 עברו אשר האנשים מעיני נעלט לא זאת בכל ההלוטים, את גם ראו יעןהם,
 יען צחוק. מעשה באמת והיה צבאו. בחללי כסרכסס עשה אשר המעשהובאו
 הזה ביום אחד. מקום על צבורים מונחים כולם מתים, אלף שוכבים נראומאלה

- -
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 מאבבויה; הצפוני החצי של העתיק השפ2
 בעלים. האדמה ערמת אח ולבסות ארפה עליהם להערים כלומר:פ
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 אשר והצבא להיסטיאיאה באניותיהם הפליגו המחרת ביום ; להסתכל לבםשמו
 לדרך. יצא כסרכססעט

 זקוקים היו אשר מארקדיה אחדים אנשים אליהם כנופלים באו והגה26.
 הפרסים אותם חקרו המלך לפני מובאים כשהם עסוקים. להיות ורצולפרנסה
 אמרו אלה מכולם. יותר אותם שאל אשר אחד איש והיה היוונים. שללמעשיהם

 בהתחרויות מסתכלים ושהם ג הארלימפיים המשחקים את חוגגים שהםלהם,
 הם שבעדו להם, הוקבע אשר הפרס יהיה מה עוד, שאל וזה וברכס.ברגל

 בן טריטקעיסקןס הביע ועתה הניתן' הזית מעץ זר אמרו ואלהמתחריסי
 כשמעו יען לב' למורך המלך מצד לו שנחשבה מאד עדינה דעת חותטךטטנלס
 : כולם נגד אמר אלא משתוק, ברוחו עצר לא אוצרות, ולא זר הואשהפרס
 פרט בעד נלחמים שאינם להלחם, אותנו הולכת אנשים איזו על מרדוניוס,"הוי,
 הזריזות". תהלת של זה בעד אם כי אוצרות/של

 שהיתה בעת בינתים, שעבר בזמן , האלה הדברים אפוא סיפרו לו27.
 טינה תמיד היתה כי הפוקים אל כורז מיד התסלים שלחו בתרמופילי,התבוסה
 התפרצו עצמם התסלים יען האחרונה' התבוסה אחרי ביותר אך עליהם,בלבם
 מסע לפני אחדות שנים הפוקים ארץ לתוך בריתם בעלי חיל וגם חילם כלעם

 כי נאמנות. מכות וקבלו הפוקים מאת מפלה ונחלו המלך של הזההמלהמה
 וטליאם טליטס, האלחי הקוסם אצלם היה הטך2סוס אל הפוקים נדחקוכאשר
 את מהפוקים, איש מאות שש בסיד טח הוא הזאת: הערמה את המציאזה

 עליהם, ופקד התסלים את לילה לתקוף להם ונתן נשקם, ואת אותםהגבורים,
 התסלים של הראשונות המשמרות אותם כשראו לבן. שאינו שיראו מי אתלהרוג
 עצמו, הצבא המשמרות ואחרי מופיע, פלא שאיזה בחשבם נבהלו, כזה,במצב
 הקדישו מהם החצי את הפוקים. בידי נפלו ומגינים חללים אלפים שארבעתעד

 האנדרטות נעשו הזה הקרב של השלל ממעשר לדלפוי. החצי ואת פיטטי
 ואחרות 8, בדלפוי המקדש לפני לחצובה סביב יחד העומדותהגדולות
 באבי.הקדישו

 התסלים של הרגלים לחיל הפוקים אפוא עוללו הזה הדבר את28.
 כליל. השמידו הארץ לתוך שהתפרץ שלהם הרוכבים חיל ואת עליהם, צראשר
 כדים לתוכה ושמו גדולה חפירה חפרו היטמפיליס יד על הנמצא במעבריען

 אלהדמו המתפרצים. לתסלים וחכו האדמה לשאר והשוו עפר עליהם צברוריקים,
 רגליהם. את הסוסים שברו פה הכדים' לתוך ונפלו התקרבו הפוקים, אתלאכר

- -
 206(. ),1/י וחמש השבעים האוליטפיאדההיתה1
 אורקולום. ומקוס אטולו מקדש שםהיה2
 אלים. של אנררטות וסביבה המקדש לפני גמגרש עמדההחשונה3
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 שיאמר כורז ושלחו לתסלים להם חרה האלה המאורעות בת בגלל29.
 יען לנה שווים שאינכם היטב תוכחו הלא עתה דפוקים, האלה: הדבריםאת
 יותר בעיניהם נחשבים היינו פנים, לנו האירו היוונים עוד כל לכן/ קודםעוד
 על להשתלט בידינו שיש גדולה, כה השפעתנו הברבר אצל כעת אולםמכם,
 אנחנו אין בידינו הכח כל כי ואף לעבדים. אתכם לכבוש זאת ומלבדארצכם
 מבטיחים ולכם כטף ככר חמשים תמורתן לנו יהיו אלא הרעות, אתזוכרים
 הארץ*. מעל הסכנה את להעביראנחנו

 בין לבדם הפוקים כי להם. להודיע התסלים שלחו האלה הדברים את30
 שאני כפי אחר, נמוק שום מתוך המדים, אחרי נטו לא ההוא בתבלהעמים
 התסלים תמכו אלמלי לתסלים, שנאה מתוך אלא בדעתי, שקלי אחרימוצא
 הודיעו כאשר ובכן המדים' אחרי נוטים הפוקים לדעתי, היו, היוונים,בענין
 לנטות בידם ושיש הכסף את יתנו שלא אמרו, האלה הדברים את התסליםלהם
 מרצונם אולם ברצונם. בכלל היה לו התסלים, עם שוה במדה המדיםאחרי
 ביון. לבוגדים יהיו לאהטוב

 עד בפוקים כך כל התסלים התעברו האלה, הדברים נמסרו כאשר31.
 מארץ כי ולריס. ארץ על השתערו הטרחינימ מארץ המלך. דרך למורישנעשו
 הארץ בין המשתרע בערך, ריס כשלשים רחבו אשר שמה, צר חבל נמשךדוריס
 הדורים מולדת היא הזאת הארץ 1' ךריאלפיס לפנים היה ואשר והפלקיתהטלית
 יען בהשתרעם, הברברים החריבו לא הזה הדורי החבל את בפלופוניסוס.אשר
 נתנו. לא התסלים וגם המדים אחרינטו

 עצמם. הפוקים את תפשו לא פוקיס, על מדוריס השתרעו כאשר32.
  לקבל  המרנסנס ראש עשוי הפרנסלס-כי פסגות על עלו מהפוקים חלקיען

 רכושם את העלו ועליו טיתלריה, שמו לאלן, העיר אצל בודד הוא נמצאהמון,
 אל האלזללים הלוהךים אל רכושם את הצילו רובם עלו-אבל עצמם הסוגס
 כל דרך עברו הברברים ההךיסיאי' למישור מעל הנמצאת לקשייההעיר

 באש שלחו שכבשו, מקום כל י הצבא את ככה הוליכו התסלים יען פוקיס.ארץ
 אש. שמו במקדשים וגם כערים גםוהחריבו,
 ושרפו הכל והחריבו קיפיסלס הנהר לאורך הלכו הוה בחבל כי33.

 טיש?קיטה, ש?ריניון, ירלחלס, טודךה, כן כמו דרימלס, העיר את היסודעד
 שבו המקום sae1' 8רפיט4ייי ?יאמפלליס, יל?ףה, טריטאה, עדיאלה,לאוז,
 במקום אז והיה רבים, ודורונות אוצר בתי מכיל אפולו, של עשיר מקדשהיה
 גם ושרפו. בזזו הזה המקדש את גם היום' גם שם שיש כמו אורקולוםהזה

 הדריא.?ים, הקדמונים, התיווכים שם על1
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 עד עם אשי אחדות ונשים ההרים יד על אחריהם אדם אחדים פוקיםתפשו
 ההמון. בידימות

 הוה במקום ל9נ1חטי' והגיעו פופוטמייי פני על עברו הברברים34
 כסרכסס עם יחד הצבא של והאדיר הגדול החלק לשנים. ונחלק צבאםנפרד
 כל האירחיל12ים. ארץ לתוך הבויאוטים, על והשתער אתודא על יצאעצמו
 שנשלחו מקדוניים אנשים הצילו עריהם את המדים. אחרי נטה הבויאוטיםהמון
 להוכיח ברצותם זו בדרך אותן הצילו הם בהן. מפוזרים והיו 1 אלכסנדרמאת

 המדים. עם הבויאוטים שידלכסרכסס
 יצא מהם השני החלק זו, בדרך אפוא נסע הברברים של הזה החלק35.

 הם גם לימינם. הפרנסוס את בהשאירם בדלפוי, המקדש על מדריכיהםעם
 הפנוקים עיר את גם שרפו הלא , פיקים מארץ לידם שנפל מה כלהחריבו

 מטעם הצבא משאר שנפרדו אחרי זו בדרך הלכו הם והאיאולידים.והדאבלויס
 את כסרכסס למלך יגישו ברלפוי אשר המקדש את שישסו שאחרי בכדיזה,

 כפי כסרכסס, ידע במקדש גנוזים שהיו ערך בעלי הדברים כל יעןהאוצרות'
 תמיד הרנו יען בביתו, השאיר אשר הדברים את מאשר טוב יותר חושב,שאני
 9. אליחטס בן קרויסוס של הדורונות על ביחוד אודותיהם, עללדבר

 חרדה ובהרדם גדול פחד עליהם נפל לדלפים הדבר נודע כאשר36.
 יעבירום או באדמה אותם יטמינו אם הקדושים האוצרות בדבר באל שאלוגדולה
 עוצר עצמו הוא כי ואמר ממקומם להזיזנו עליהם אסר האל אחרת.לארץ
 נפשם. על רק חשבו האלה, הדברים את הדלפים כששמעו שלה את להצילכה
 עלו רובם אשה, לארץ השני העבר אל הנשים ואת הילדים את שלחוובכן
 אחדים הקוףיקית*, המערה בתוך רכושם את והחביאו הפך2סוס פסגותעל

 גברים ששים זולת העיר את הדלפים כל עזבו ובכן הל~קךית. לחימי9הנמלטו
 6.והפותר

 את מרחוק וראו ובאים ההולכים הברברים התקרבו כאשר ויהי37.
 המקדש לפני שמונחים לביוטיט, היה ששמו הפותר שעה באותה ראההמקדש,
 בהם, לנגוע איש לשום היה אסור אשר הדביר, מתוך מיצאים קדושים זיןכלי
 אל והגיעו חשו אשר והברברים, הפלא את הנמצאים לדלפים ובאר מהרהוא

 23. 19. ,י ראה אונותיו על1

 92. 50. , אודותם על ראה2

 163(, ), ממקומו מסל להזיז היה גדול שון יען3

 קיסמיה, הנימפי שם על ככה נקראה מטרים. 60 ארכה מטרים, 30 גבסה גדולה, מערה4
 אפולו.אהובת

 הסיחיה. מפי שנאפרו הסתתים, האל רבעי את פתר חפותר5
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 שקרה מזה גדול יותר עוד פלא להם קרה י' קרמיקה אחיני שלהמקדש
 מעצמו יופיע מלחמה שנשק זה, גם היה גדול מופת אמנם יען לכן.קודם
 התופעות כל בין ראוי זה, אחרי שקרה השני אולט י המקדש לפני מונחחוצה,

 פרתיאה, אתיני של למקדש קרובים הברברים היו כאשר כי מרובה.להתפלאות
 ונשאו צוקים שני נקרעו ומהפרנסוס ברקים משמים שעה באותה עליהםנפלו
 נשמעו הפרוניאה של המקדש ומתוך מהם ברבים ופגעו עליהם גדולברעש
 מלחמה. ותרועתשאון

 עליהם נפלה אחת בבת האלה האסונות כל הברברים על באו כאשר38.
 מהם. רבים והרגו ירדו נסים, שאלה הדלפים הרגישו כאשר גדולה,תרדמה
 כפי שבו, אשר מהברברים אלה וספרו הביאוסים. אל ישר ברחוהנשארים
 כבדי אנשים ששני אחרים, אלהים מעשי גם ראו אלה שמלבד שומע,שאני
 אותם, ורדפו בהם והרגו מאחוריהם היו האנושי מטבע גבוהיםנשק

 לילקים מקומיים, סרואים הדלפים לדברי היו האלה האנשים שני39.
 על מילקים של זה 8, המקדש יד על נמצאים הקדושים ששטחיהםואבטרנואיס,

 המעין בקרבת אבטלנראוס של זה פריני5ה, של למקדש מעל הדרך אותהיד
 בימי עוד היו מחפרנסוס שנפלו האבנים מיח~מןה8. הפסגה לרגליממסטליי
 כין בעברן שמה שנשאו פרוניאה, אחיני של הקדוש בשטח מונחותשלמות,
 המקדש. מעל הללו האנשים מנוסת אפוא היתה כזה באופןהברברים,
 מאר- האתונאים לבקשת האניות את כוון היוונים של 4 הים חיל40.
 יד על ויעמדו יתקרבו כי האתונאים בהם הפצירו זה מטעם לסלמים.טמיסיון
 שיתיעצו זאת מלבד מאטיקה, הנשים ואת הילדים את שיעבירו בכדיסלמים,

 נתאכזבו כי להתיעץ רצו שנתהוה במצב יען לעשות. עליהם יהיה מהגם
 בבריאוטיה חילם כל עם הפלופוניסיים את למצוא חשבו הם כיממחשבתם,

 האיסתמוס את מבצרים שהט שמעו אלא מהם, איש מצאו לא אך לברבר,מחכים
 ואת מאד, ישמרו ועליו הפלופוניסוס את להחזיק ערכו את מאדבהחשיבם
 את לשים בהם הפצירו הזה הדבר את בשמעם ובכן לנפשו. יעזבוהשאר
 לסלמיס.פניהם

 אחרי ארצסי יד על והאתונאים סלמים, יד על עגנו האחרים והנה41.

 אפולו, מקדש לפני עמד מקדשה יען ככה נקראה1
 אמות: של2
 וממנו עמוק נקיק לתוך המשחפך הקדוש, הקס2ל:י המעין נובע האלה הסלעים שני לרגליופיגה. וחשני "tn~eaet האחד הסלע שם ענקיים, סלעים קירות שגי מתרוממים ולפגי יד על3

 פגי9טיס. הנחללתוך
 21. מפרק המשך4
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 את ביכלתו, שיש נמה עד יציל מהאתונאים איש שאיש כרוז, הוציאובואם
 לסלמים. אחרים לאיני1ה' אחרים לטרייזין, שלחו הרוב ביתוי אנשי ואתילדיו
 מסעם ביחוד אולם 1, לאורקולום לציית חפצו יען אותם, למלט הזדרזוהם
 הם 2. המקדש בתוך המבצר כשומר גר גדול שנחש מספרים האתונאים :זה

 הוא כאילו בחדשו חודש מדי קרבנו את לפניו הקריבו שהם וגם זאתמספרים
 הדבש עוגת היתה זה לפני בזמן דבש* עוגת הוא החודש קרבן 8. באמתנמצא
 האתו- עזבו הדבר, את הכהנת הודיעה אך שלמה. נשארה עכשו נאכלת,תמיד
 אחרי המבצר. את יצאה החלה גם הלא כי העיר את לב ובחפז ברצוןנאים

 הצי. אל הפליגו בטוח, למקום הכלשהביאו
 נהרו סלמים, יד על האניות את מארטמיסיון האנשים שעגנו אחרי42.

 להתאסף להם הודיעו כי מטרויזין, היוונים של הים חיל שאר גם כשמעםובאו
 שנלחמו מאלה אניות יותר הרבה פה התאספו הטרויזיניים. של הנמללפרגי,
 אותו עתה גם היה הצי על העליון המפקד רבות. ומערים ארטמיסיון ידעל

 אף שפרטה, איש 5בריהלידס בן אבךיייחךס ארטמיסיון, יד על שהיההאיש
 ביותר והמצוינות ביותר הגדול האניות מספר את 4. המלוכה מזרע היה לאכי

 האתונאים.המציאו
 שש הלקדימוניים המציאו מהפלופוניסוס למלחמה: יצאו אשר ואלה43.
 ארטמיסיון, יד על אשר האנשים מספר אותו המציאו הקורינתיים אניות,עשרה

 הטרויזיניים-חמש, ה5פיךאבך?ים-עשר, אניות, עשרה חמש המציאוהשיקיתיים
 והגרו 6, והמקרוני הדירי מגזע ההרמיוניים זולת אלה, והיוההרמיי1ים-שלש,

 אשר דליאופים הם ההרמיונים מדריאיקיס. ולבסוף וקינדיסמאךינאיס
 דוריס. היום ששמה הארץ מתוך והמליים הירקלס ידי עלגורשו

 מהיבשת היו ואלה הפלופוניסיים, סבין למלחמה אפוא יצאו אלה44.
 אניות, ושמונים מאה כולם מהאחרים יותר העמידו לבדם האתונאים 6.מחוץ

 הענין לרגלי האתונאים עם הים בקרב הפליקים השתתפו לא מלמיס יד עליען
 על הפלטיים עלו סיקים, יד על ובאו מארטמיסיון היוונים נסוגו כאשרהזה:

- - -
 140. :,,י המסופר1
 לאלח' קדוש שהיה נחש חי האקרופוליס על מליחס אתיגי שבמקדש חאמיגו האתונאים2

 שגם סימן מקומו, את עזב כשהנחש אולם המבצר, על הנחש שמר נתקבל, החדש שהקרבן עודכל

 תקוה. כל ופסה המקדש את יצאההאלה
 הנחש. במציאות פקפוקו את בזח מביעהירוווטוס3
 במלחמה. המפקדים המלכים היולרוב4

 ונקרא הפינדוס על התישב הקידמאים בירי מהיסטיאיאטיס גורש "כאשר 56: ,השוה5

 הדורי". ונקרא הטלופוניסוס אל סוף סוף בא ומדריאופיס דריאופיס לארץ נטע משםהמחדני.
לפלופיניסיס.6
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 בעת אפוא נעזבו הם ביתם. בני בהצלת והתעסקו בויאוסיה בארץ למולםהחוף
 היום הנקראת הארץ את ירשו שהפלסגים בזמן היו האתונאים אותם.הצילם

 ""ריקידים, נקראו ""רופס3 המלך ובימי "רניים2 ונקראו 1יון-קלקקימ
 6 ינן וכאשר לאתונאים, שמם את שנו השלטון, את * טךקתאבס קבלוכאשר

 יונים. שמו על נקראו האתונאים, מצביא נעשה כסיאנסבן
 ארטמיסיון, יד על כמו האנשים מספר אותו המציאו המדרים45.

 מגזע היו אלה בשלש, הלאגקךוים אניות, בשבע לעזרה באו 6הט??ו,היויים
 מקורינתוס.הדירי

 להם היו אמנם אניות. שלשים הטי4י~ייים המציאו האיים מיושבי46.
 ששטו ההן ובשלשים ארצם, על שמרו בהן אולם אנשיהן, עם אחרות אניותגם

 דוריים הם האיגיניטים סלמיס' יד על הים בקרב נלחמו מצויןבאופן
 המציאו האיגיניטים אחרי אוינתי. בשם לפנים נקרא הוה האי ,מיפידאבררס
 ארטמיסיון. יד על שהיו השבע את והארסך1ים האניות עשרים אתהסוקייים

 מאתונא. יוני עם האניות, אותן שהמציאו הסיים אחריהם יונים. הםאלה
 האיים יושבי כמו האזרחים, מאת נשלחו אמנם הן ארבע, המציאוה42מיים
 בהשתדלותו היוונים אל עברו לפקודה לב לשים מבלי אך המדים, אלהאחרים

 הנכסיים אניה. מפקד שעה ובאותה האזרחים בין נכבד איש דימל"ךיטרס,של
 ארט- יד על כמו האניות אותן המציאו הלקירוים מאתונא' ומוצאם יוניםהם

 הם האלה העמים שני משוטים, חמשים בעלת ואחת אחת הקיי4וים7מיסיון,
 בין לבדם "ם למלחמה, יצאו והמיוים9 והסי?4ןים הסרייוים גםףריאי4ים.
 ומים. אדמה לברבר נתנו לא האייםיושבי

 בחקך טירון והנהר 9 המלירוטים בין ישבו אשר העמים כל47.
 יצאו אשר והואבקנים הטיסבקיייים שכני הם התספרוטים כי למלחמהייצאו

 הקררטוניטטים היו להם חוצה היושבים מאלה הקצוניים. מהחבליםלמלחמה
- - -

 56. 1 גם הירודוטוס מספר פלסגים היושהאתוגאים1

 הישוב התרחב הזמן במשך ההר, על היה הראשון הישוב יען ההריס, יושביכלומר:2
 למנצר. מסביבגמישור

 המבצר. את וכבונה אתונא כמיסד נחשבקקרופס3

 אתונאים התושבים נקראו ורכן גדליאחיני
 שם. והערה 95 94, ן1,יראה

 באקרנניה.מ18יך":ה
 הקיקלוים. בין איאימניס
 הקיקלרים. בין אייםשלשתם
 בייירוס.עם
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 איש פאיל",  היה מפקדה אשר אחת באמה בצרתה טן לעזרת שבאוהיחידים
 מוצאם לפי הם  הקרוטוניאטים הפיתיימ.  במשחקים  פעמים שלש נצחאשר
 1.תסוים

 של שורות שלש בעלות אניות בהמציאם במלחמה השתתפו האחרים48.
 משוטים. חמשים בעלות אניות המציאו והשריפייס הסיפניים השלוים,משוטים,
 שהם והסריפיים, הסיפניים שתים, המציאו לקדימוניים מוצאם לפי שהםהמליים
 בעלות האניות מלבד האניות, של הכללי המספר אחת. אחת מהאתונאים/יונים
 2. ושמונה שבעים מאות שלש היה משוטים,חמשים

 התיעצו, לסלמים, הנזכרות המדינות של המצביאים התאספו כאשר49.

 מהמקומות מקום איזה דעתו, את שירצה מי שיחוה 5?ךיייאךס תחלה שהציעאחרי
 כבר, נעזבה אטיקה כי , קרב-הים את בו לעשות ביותר מתאים בידיהםהנמצאים

 להפליג הסכים המדברים של הדעות רוב המקומות. לשאר בנוגע היתההצעתו
 הנמוק את עוד בהוסיפם הפלופוניסוס, לפני הים בקרב ולהלחם האיסתמוסאל
 במקום סלמים, באי בהיותם מצור עליהם יושם הזה, הים בקרב ינוצחו שאםהזה,
 ארצם, אל ללכת יוכלו האיסתמוס יד על אולם עזרה, שום להם תבואשלא

 אתונא איש בא הזה בדבר דנים מהפלופוניסוס המצביאים עוד50.
 כסרכסס עם יחד הצבא יען באש. כולה את ומכלה לאטיקה בא שהברברומודיע
 שאלה אחרי הכספלים, עיר את ושרף הבויאוטים ארץ דרך דרכו אתעשה
 והחריב לאתונא ובא הפלט!ים עיר את כן כמו הפלופוניסוס, אל והלכועזבוה
 8 שאלה מההיסים' שמע יען פי~:יה ואת ולספיה את שרף הוא הכל. אתבה

 המדים. אחרי נוטיםאינם
 הברברים התחילו שממנו המקום ההליספונטוס, על העברה מזמן51.

 שלשה אחרי הגיעו לאירופה, עברו שבו ימים חודש שמה ושהתעכבו מסעםאת
 את לכדו הם 4. האתונאים על שיכונט ולי~ס כשהיה לאטיקה אחריםחדשים
 המקדש גזברי במקדש, שנמצאו אתונאים מספר מתי ומצאו העזובההעיר

 1 המשתערים בעד ועצרו וקורות בקרשים המבצר את בצרו אשר עניים,ואנשים

 את להבין דמו הם יען אלא לסלמיס, יצאו לא באוכל מחסור לרגלי רקלא
 1 להלכד תהיה אפשר אי העץ שחומת להם, חיתה שהפיתיה האורקולום,דברי

 האניותי ולא האורקולום לדברי המפלט אפוא הואוזה
 גבעת קוראים שהאתונאים זה המבצר, מול התל על חנו הפרסים52.

 44. זו 136. 111 אודותיו על1
 ושש. ששים מאות שלש רק הוא הירורוטוס כאן שמוסר המספרים לסי הכוללהסכום2
 תרמופילין יד על לאונידס עם יחד נלחמוהתספיים3
 480.בשנת4
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 וירו אותה הציתו לחצים, סביב נעורת כרכו הם כזה: באופן מצור ושמו 1טךס
 אף זאת, בכל עצמם על הגינו פה הנצורים האתונאים המבוצר. המקוםלתוך
 הכנעה בדבר האיסיף1רטידים דברי את גם הועיל. לא והמבצר רע בכל היוכי
 אל שהתקרבו הברברים ועל נגדם ונלחמו נפשם על עמדו אלא קבלו,לא

 לא כי בנפשו עצות רב זמן ידע לא שכסרכסס עד סלעים, השליכוהשערים
 להם.יכול

 האל דבר לפי יען המבוכה, מתוך מוצא לברברים נראה סוף סוף53.
 המבצר, לפני כי הפרסים. תחת להיות ביבשה אשר אטיקה כל על שומההיתה
 יעלה שהוא שמי חשד לא איש ששום במקום והעליה, השערים מאחוריאבל

 מקדש יד על אחדים עלו הזה במקום שם, שמר לא ואיש הזהבמקום
 האתונאים מאד. עד תלול היה הזה שהמקום למרות קהר1פס, של בתוטויאבררס,
 החומה מעל עצמם את השליכו מהם חלק המבצר, על שעלו אותםבראותם
 אל ראשונה פנו שעלו הפרסים הדביר. לתוך נסו האחרים ונהרגו,למטה

 כולם, את ארצה שהכו אחרי המתחננים; את ורצחו אותם פתחוהשערים,

 כולו. המבצר את ושרפו המקדש אתשדדו

 מלאך לשושן כסרכסס שלח לגמרי, בידו אתונא היתה כאשר54.
 אחרי היום למחרת שהצליח. ההצלחה את לארטבנוספ יודיע אשררוכב,
 להם וצוה אחריו, הלכו אשר האתונאים, פליטי את אסף השליח, אתשלחו
 הפקודה את שפקד אפשר מנהגם; לפי קרבנות ולהקריב המבצר עללעלות
 שרף אשר על לבו אל שנגע ואפשר בשנתו, שראה לילה חזון לרגליהזאת
 שנצטוו. מה עשו האתונאים ופליטי המקדש*את

 מקדש נמצא הזה במבצר אמר: האלה, הדברים את הזכרתי מה לשם55.
 אשר המלוחים והמים הזית נמצאים ובו האדמה, בן הנקרא 8, אוסטאבסשל

 הארץ. אודות על רבם בעת האתונאים, לדברי לעדים, הקימו ואתיניפוסידון
 למחרת הברברים. ידי על המקדש כל עם יחד נשרף הזה שהזית אירעוהנה

 קרבנות, להקריב המלך מאת שנצטוו האתונאים המקדש אל עלו כאשרהשרפה

 את ספרו אפוא אלה הגזע. מתוך ועולה משגשג גבהו, כאמה חוטר,ראו
 הזה.הספור

 למבצר שקרה מה להם הוגד כאשר סלמים, יד על אשר היוונים56.
 שיוחלט עד להשאר רצו לא מהמצביאים שאחדים כזו, במבוכה באובאתונא,
 המפרשים את לפרוש וצוו האניות אל נדחפו אלא בו שנמצאים המצבבדבר

 4וא91רג. הזאת הגבעה שם על נקרא היה המשפטבית1
 58- 1,11 ראה המלך. שוב עד המדינה למנהלשנתמנה2
 גדלתהו, ואחיני והאומה היפי?ט" של בנם היההוא1
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 כאשר האיסתמומ לפני ים בקרב להלחם החליטו שנשארו מהם ואלהולברוש
 האניות. אל והלכו האספה את גמרו הלילה,בא

 איש יגימיסייוס, מאת נשאל האניה, אל תמיסטוקלס בא אך57.
 אל האניות את להוליך שלחלט ממנו שמע וכאשר החליטו. מהאתונא,

 ירחיקו אם .האמנם, : אמר הפלופוניסוס, לפני ים בקרב ולהלחםהאיסתמוס
 יען הים' בקרב בעדה שתלחם מולדת עוד לך תהיה לא מסלמים, האניותאת
 איש ולא בהם לעצור בכחו יהיה אברי~ישךס ולא לעירו נחפז יהיה אחדכל
 עוד יש אם כן, אם יון. תאבד לב חוסר ומתוך יתפזר, לא שהצבאאחר

 של דעתו את לשנות בכחך יש אם ההחלטה את לבטל ונסה לךאפשרות,
 המקום". על שישאראבריציאדס
 על דבר לענות ומבלי תמיסטוקלס בעיני ביותר תן מצאה העצה58.
 לדבר הוא שרוצה אמר בבואו אבריבי8וס. של האניה אל הלך האלההדברים
 רוצה' שהוא מה ולאמר האניה לתוך להכנס לו צוה הוא צבורי. ענין עלאתו
 שמע אשר הדברים כל את לו וספר ידו על תסיסטוקלס לו ישבשם

 רבים דברים עוד והוסיף שלו, רוח הגיוני הם כאילו מניסיפילוסמפי
 המצביאים את ויאסף האניה מתוך שיצא בהפצרותיו פתהו אשר עדאחרים
לאספה.

 אשר הענין את אבריביארס שהציע טרם עוד התאספו, כאשר והנהפ5.
 היה הרי כי לדבר, תמיסטוקלס הרכה לאספה, המצביאים את קראבגללו
 בן 8ויט?טיס מקורינתוס, המצביא אמר דבריו את דברו בעת מאד.מקנין

 לצאת הנחפזים האנשים בשוטים מוכים במשחקים תמיסטוקלס, אהוי :אוקיטוס
 בזר". מעוטרים אינם המפגרים "אבל : בהצטדקו ענה וזה 1.מהשורה"
 אמר לא ל"בךימישוס אולם באדיבות, לקורינתיי השיב אמנם אז60.

 יען יתפזרו, מסלמיס, יפליגו שאם לכן, קודם אתו דבר אשר מהדבריםדבר
 אחר בנימוק השתמש הוא להאשימם. כלל היה יאה לא הברית בעליבנוכחיות
 : האלה הדבריט אתבאמרו

 ותשאר בקולי תשמע אם יון את להציל זו בשעה נתן .בידךא.
 האניות את להסיע האלה האנשים לדברי תשמע ולא ים בקרב ותלחםבמקומך

 אם השני. מול האחד אותם ושים הנמוקים שני את שמעת הלא האיסתמוס.אל
 לתועלתנו שאין מה הים במרהבי הקרב את תלחט האיסתמוס, יד עלנתנגש
 את תפסיד וגם במספרן. ונופלות בכבדות המתנהלות אניות לנו יען וכללכלל

 ילך זמן באותו יען הצליחי הפעולות בשאר אם אף ואיגינהן ~גךה ואתסלמים

 את הציע העליון שמפקד טרם לדבר התחיל אשר על תמיסטוקלס את מוכית אדימנטוס1

 האספה. לפניהענין
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 הפלופתיסוס אל אותם תוליך בעצמך אתה וככה היבשת חיל גם הים חילאחרי
 כולה. יון אתותסכן

 ראשית : הזאת התועלת את תמצא אומר, שאני מה תעשה אם אולםב.
 העליונה על תהיה ידנו רבות, נגד מעטות אניות עם צר במקוםבהתנגחנו

 הוא צר במקום להלחם יען לקוותו שיש כפי יפול הדבר אם מאד,הרבה
 טפנו את קלטנו שמה אשר תוצל סלמיס שנית, לטובתסי ובמרחבלטובתנו,

 פה בהשארך ביותר: שואפים אתם שאליו דבר עוד בענין ויש נשינויואת
 תבין בין רק ואם האיסתמוס בעד וגם הפלופוניסוס בעד גם אחת בבתתלחם
 הפלופוניסוס' אל אותן תוליךלא

 הברברים יבואו לא באניות, וננצח מקוה שאני כפי הדבר יפול ואםג.
 ונרויח סדר כל בלי אחור יסוגו הם מאטיקה, הלאה יעברו ולא האיסתמוסאל

 האויבים. על נתגבר אל חזון לפי בה אשר וסלמים, ואיגינה בקגרהשנחזיק
 הם ואם בידם, הדבר עולה כלל בדרך נבונה, החלטה המחליטיםאנשים

 אנוש"' בינת ליד עומד אינו האל גם נבונה בלתי החלטהמחליטים
 פעם עוד אותו שסע האלה, הדברים את תמיסטוקלס דבר כאשר61.
 אין ולאבריביאדס מולדת בלי הוא יען לשתוק עליו ופקד הקורינתייאדיט*טוס

 את יציין שתמיסטוקלס צוה הוא דעתו. את שיחוה ארץ בלי לאיש לתתרשות
 אתונא כי יען פניו על לו הוכיח הזה הדבר את דעתו. את יחוה כן ואחריעירו
 קורינתוס ולאנשי הזה לאיש תמיסטוקלס אמר עתה והנה ונכבשה.נלכדה
 להללו, מאשר טובות וארץ עיר להם שיש בנאומו והראה וקשים רביםדברים

 אותם יהדוף לא מהיוונים איש אנשיהן: עם אניות מאתים להם יש עודכל
 יתקפו' אםאחור

 אליו ודבר אבריביאדס אל פנה בנאומו העניניט את שהרצה אחרי62.
 לא, ואם כגבור, עצמך את מךטה ובהשארך פה תשאר אם "אתה, תוקף:ביותר

 ולכן בשבילנו. המלחמה הכרעת את בחבן נושאות האניות יען יון, אתתאבד
 את ומיד תיכף אנחנו נקח אזי הזה, הדבר את תעשה לא ואם בקולי.שמע

 וכפי קדם מימי עוד לנו השיכת באיטליה אשר 1 לסיךיס ונסע בתינובני
 כמונו ברית מבעלי עזובים ואתם לקשבה. עלינו מוטל האורקולוםשחזה
 דברי". את עודתזכרו

 למד שהוא נראה, לי לקח. אבריביאדס למד תמיסטוקלס מדברי63.
 אל האניות את יוליך אם האתונאים אותם יעזבו פן מהפחד בעיקרלקח

 לקרב. עוד מוכשרים האחרים יהיו לא האתונאים יעזבו אם יען,האיפתמוס.

 מכריע. ים בקרב ולהלחט במקומם להשאר בהצעה בחרולכן
 סירים. הנהר על באיטליה עתיקה יונית תישבח1
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 התכוננו לאבריבישדס זאת שנראה ואחרי דברים מלחמת אחרי ובכן,64.
 ואך היום האיר והנה הזה. במקום ים בקרב להלחם מלמיס יד שעלהיוונים
 ולפנות לאלים להתפלל ויחליטו ובים. ביבשה אדמה רעידת ותהי השמשעלתה

 קראו האלים לכל שהתחננו אחרי כי עשה שהחליטו, מה לעזרה. 1לאיטןידים
 שלחו ה8יטויךים ושאר אישקיס אחרי אולם וטלמון, לאישם גם מסלמים,מפה,
 לשילייה.אניה

 והגיע גולה שהיה אתונא, איש קאוקי~ס, בן ךנקיוס ספר והנה65.
 ארץ את שם כסרכסס של היבשה שצבא בעת המדים: אצל לכבוד ההםבימים
 עם יחד הוא שהיה המקרה קרה מהאתונאים, עזובה והיתה לשמהאטיקה

 מעכר מתרומם אבק עמוד ויראו התךיאס~יי, במישור הלקדימוניידיקךטוס
 אדם בני מאיזו האבק על התפלאו הם ז איש אלף8 משלשים כאילואלאססיס

 המיללי. 4 אישקחלס של כאילו הקול להם היה ונדמה קול שמעו ומידיהיה
 ועל זה' קול איזה שאלהו, באלאבסיס, אשר בפולחן בקי היה שלאדימרטוס,

 הדבר הלא המלך' צבא את יקרה גדול שבר אלא זה אין *דימרטוס, השיב:זה
 האתונאים לעזרת מאלאבסיס הבא אלהי, קול שזה עזובה, אטיקה בהיותברור,
 עצמו למלך סכנה נשקפת הפלופוניסוס, לעבר 6 וטך הוא אם בריתם.ובעלי
 המלך יסתכן בסלמים, אשר האניות לעבר יפנה הוא ואם ביבשה. אשרולצבאו
 בשנה שנה מדי האתונאים חוגגים הזה החג את בים. אשר צבאו אתלהפסיד
 להכנס היוונים לשאר כמו מהם אחד כל בידי והרשות והבתה האםלכבוד
 .שתוק : דימרסוס אומר זה על הזה". בחג הם שרים שומע שאתה והקולבסודם.
 המלך לאזני אלה דבריך יגיעו אם יען הזה. המאורע את איש לשום תאמרואל

 לס. לכן להצילך. יוכל אחד, אף אחר, איש ולא אני ולא ראשך, אתתפסיד
 והקול ומאבק לו, יעץ אפוא הזאת העצה את הזה". לצבא שידאגו לאליםהנח
 הוברר כזה באופן היוונים. מחנה אל סלמיס לעבר ונשא שהתרומם ענןנעשה
 ךיקיוס ספר האלה הדברים את להשמד. עומד כסרכסס של הים שצבאלהם,
 אחרים. עדים על גם בהסתמכו וארקידסבן

 4 והערה 80 ,ו ראה ואיפינה. טסלטיס ההרואים1

 הגדול החג של הששי ביום ואלאכסיס. מך:ה בין מאתונא, מערבית צפונית מישור2
 נושא לאלאבסיס בדרך והלך מאתונא חוגג גדול המון יוצא היה לספטמבר, 19 ביום שחלבאלאבסיס,

 האבק את הם שרואים ודימרטוס לדיקיוס היה נדמה עתה והנה לאלאבסיס. מאתונא טיט~חיס פטלאת
 שומטה. היתה הארץ כי אף החוגגים, קריאות אתושומעים

 97(. ),י כסרכסס מסע לפני אתונא יושני מספר היהזה3

 לדיוניסוס.כנוי4
 האבק.עמוד5
 ופרצפתי, דימיסר6




