
 פלאקוםנגד



 ראשוןפרק
 של אשיו תאור במצרים. שואקום הנציב ש5 שיטגנוראשית
 לנציבותו. הראשונות בשנים הטובים ומעשיו כשרונותיוהאיש,

 בעקבותיו הלך הוא ואף אוויליוס, פלאקוס היה לסיאנוסהשני
 כמעשה העם, לכל בגלוי להציק היכולת לו באין היהודים. אתורדף

 היהודים( )את דן לכך, הדרושים האמצעים לו נמצאו לא כיהראשון,
 יצא עין למראית כי ואם ידו. השיגה אשר ככל קשים לעינוייםבסך
 באשר כולם על רשתו את פרש באמת הנה העם, מן חלק נגדרק
 אנשים כי ידו. בעוצם מאשר בערמה יותר השתמש ובזה שם.הם

 יוציאו בנכלים - הזרוע כוח להם באין לעריצות, מטבעםהנוטים
 קיסר, טיבריוס ידידי על נמנה זה פלאקוס לפעולות. מזמותיהםאת

 באלכ- לנציבות פלאקוס עלה מצרים, נציב היברוס, של מותוואחרי
 לעיני וצדקה יושר באותות האיש הרבה בראשונה והמדינה.סנדריה
 בכשרון הצטיין ועושה, אומר חריף, חרוץ, נמרץ, איש היה הואכל.

 קצר בזמן בטוי. לידי יבואו בטרם אנוש לב מערכי וראההדבור,
 וחוקותיהם, משפטיהם לכל מצרים מדינת של בעניניה בקיאותקנה
 משחר זו בעבודה המטפלים גם כי עד ומסובכים רבים היותםעם

 כי מיותרים, נעשו רבים סופרים טיבם. על יעמדו רב בעמלילדותם
 בלבד זאת ולא בנסיונה עליהם עלה גדול, ואם קטן אם דבר,בכל
 מלמדיו של רבם להיות הפך לשעבר התלמיד הוא אלא אותם,שנצח
 והפקוח , ההשכונות בהנהלת זכויותיו אך המדויקות. ידיעותיוברוב
 משמשות אינן וחשובות, גדולות שהן פי על אף המדינה, הכנסותעל
 הרבה בהם שהיה מעשיו דוקא אלא 1 השליט נפש לגודל ראיהעוד
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 היה הוא נפלאה. בבהירות מזהירים היו המלכות ומהוד הנשגבמן
 דן היה הנכבדים בענינים לשליט. יהירות יאה כי בהליכותיו,הדור
 השחצנים את דכא הוא המדינה. בראש העומדים האנשים חברבתוך
 האספות את ובטל יחדו, להתלקט העם והמון רב הערב עלושסר

 דבר של ולאמתו סעודות-זבח, כביכול ערכו בהן אשרוהחבורות
 ענש )המוסר( גדר שפרצו ואלה ; המדינה בעניני מהומה רק חוללו5

 את נתן ובמדינה בעיר ומשטר סדר שהשליט לאחר וכהלכה.כמשפט
 הפרשים הרגלים, תרגילי על שקד הוא ותרגיליו. הצבא עניני עלדעתו

 החיילים, שכר את יקפחו שלא )השגיח(, המפקדים ועלוקלי-הנשק,
 מן ואיש איש כל )הזהיר( הוא אף וחמס. שוד לידי אותם יביאוולא
 עליהם כי הצבא, עבודת מלבד אחרים בענינים עסוק לבלתיהצבא
 השלום. על לשמור גם הוא שתפקידםלזכור,

 ימניפרק
 פשעיו גורל כן שלמונו בראשית פ5אקוס שי זכויות.וכגירי

)אחר-כר.

 האיון על חובה ללמד ! אדם "בן : לטעון לבעל-דין ישברם,6
 לתנות תרבה אם כי פשע, בכל אותו האשמת לא והנה באת,ההוא

 יצאתי לא 1" מדעתך ויצאת בך נכנסה שטות רוה שמא שבחו. את7
 הענין טובת מה הבחין לבלתי עד חסר-דעה ואינני חביבי,מדעתי,
 השונא, את לשבח שיאה משום לא פלאקוס, את אני ומשבחדורשת.
 אשר לאיש לסלוח ראוי כי יתרה. בבהירות תראה שרשעתו כדיאלא
 שהרי במזיד, הפושע על זכות ללמד אין אך הטוב, ידיעת מחוסרחטא
 מצפונה משפט לפני חייב נמצאאז

 שלישיפרק
 בשלטון גברא חילופי היו פ5אקום בגפי שחיה התמורהסבת
 קא5יגו5ה. קאיום החרש הקיסר של .אכזריותו ראשיתרומי.

 טיבריום בחיי הראשונות, השנים בחמש שנים. לשש נתמנההוא8
 כל על שעלה עד בידו נכון והשלטון השלום, על שמרקיסר,
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 עם טיבריוס מות אחרי האחרונה, בשנה אך לג שקדמו)הנציבים(9
 הדבר סבת גמור. זלזול בכל מזלזל התחיל לשלטון-יחיד, קאיוסעלות
 נפשו ידיד על הכבד אבלו את - טיבריוס מות על העמוק צערוהיה
 מעיניו דמעות פרצו מעין וכמתוך הרף בלי ילל באשר כל, לעיןהראה
 בכר כן על כי טיבריוס(, )של ליורשו שנאתו או - הפוגותבאין

 י האסופים בניו פני על טיבריוס( )של חלציו יוצאי בניו אתפלאקוס
  התנכלר אשר האנשים בין לפנים היותו דבר הוא לכך הסבהואולי
 מותי משפט אחריהן שגררו האשמות עליה וטפלו  קאיוס שללאמו

 הכלימי אל נחבא ולכן חטאיו(, )על יתפש פן לנפשו, יראפלאקוס
 בהגיע אך ממשרתו, דעתו הסיח ולא ברוחו עוד משל מה ומן אמנם10

 קאיוס( )של לשלטונו שותף היה אשר טיבריוס של נכדו כיהשמועה
 רוחו אך דום, ונאלם הולם כהלום ארצה נפל קאיוס, בפקודתהומת

 שארית לו גם נשקפה בחיים, הצעיר היה עוד כל משכבר. בו פגה11
 הוא תקוותיו שגם פלאקוס, חשב לקברות הלז שהובל לאחר אךהצלה,
 והוא מעט, עזר גם לו נותר זאת ועם הצעיר. עם יהד שאולהירדו

 ולפי קאיוס. לפני כל-יכול תחילה היה אשר מאקרון עםידידותו
 מזה ויותר קאיוס(, )של להמלכתו מכולם יותר שגרם הואהשמועה

 דרכו. מעל קאיוס את להגות טיבריוס זמם רבות פעמים כי להצלתו.12
 היה חרד גם למלוכה. ראוי ובלחי לבב רע איש בו שראהמפני
 הפיג מאקרון אך מותו. אחרי בו יד קאיוס ישלח פן נכדהלשלום
 ידע לא הוא, ישר איש כי קאיוס, את ושבח מלבו החשד אתתדיר
 אביה אח" של לבנו הבה והוגה הבריות עם מעורבת דעתומרמה,
 הנכבד החלק את למצער או השלטון, כל את לו ימסור חפצהובנפש

 אחריו משאיר הוא כי הרגיש, שלא עד טיבריוס את הטעה ככה  ממנו,13
 עצמו למאקרון ואפילו משפחתו, ולכל ולנכדו לו שונא גדול, שונא14

 את קאיוס שחת כי מאקרון, בראות האנשים. ולכל עליו, המליץאשר
 בארובה, כסומא אחריהן נמשך אשר תאוותיו את לכבוש ידע ולאדרכו
 עצמר קאיוס אותו שזהו היה כסבור לבו. על ודבר פניו עלהוכיחו
 היה זה אומלל אכן טיבריוס. בחיי ובמשמעת ארץ בדרך הצטייןאשר
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 היא חטאה על חמיר עונש קבל ולסוף ולמשא, לטורח לקאיוסלו
 מדי כי ובניו. ואשתו הוא כליל ונשמד )לקאיוס(, היתרה החבה)15

 כדברים אנשיו אל דבר וקרב, הולך והוא מרחוק קאיוס אותוראות
 הקפדן בעל-המוסר כי זעומות, פנים נא נעמיד נצחק, "בל :האלה
 ושליט-יחיד, במעלות מושלם איש מחנך התחיל עתה זה קרב.הלזה
 משחר מחנכיו את פניו מעל להרחיק הזמן כבר הגיע גם הגיע כיאם

ילדותו".

 רביעיפרק
 בא5כ- ההמק מנהיגי של ברשתם 1נ1פל תקנה מכל נואשפיאק1ם

 בנכ5יהם. אותו סובבים הסהמנדריה.

 שארית לו אבדה הומת, הזה האיש שגם לפלאקוס, נודעכאשר16
 כמלפנים המדינה לעניני לבו את לתת עוד יכול ולא האחרונה,תקותו

 מן שלטונה, מכוח נואשת שהרשות ומכיון עליו. דעתו חלשה באשר17
 ובראש צואריהם, מעל עולה את כרגע יפרקו שהנתיניםההכרח
 זעירות סבות בגלל מהומות לחולל התרגלו אשר האנשים -וראשונה

 שביב להפיח הסכינו אשר המצרים עולים כולם ועלוקטנות-ערך.
 אותו לבשה מוצא ללא במבוכה פלאקוס משבא גדולה. לתבערה קטן)18

 במדה בה ]הליכותיו[. בכל שינויים פתאום והכניס חרדותרוח
 1 ביותר לו המסורים ברעיו פתח מחשבתו. בדרך גם רעה תמורהחלה

 שונאיו ועם מעליה והרחיקם חשד הטיל הטובים ואוהביובידידיו
 הם כי אפס דבר. לכל סודו מתי אותם ושם שלום עשה מלפנים הגלויים19

 לידידים(, )לו נהפכו כאילו התכחשו בלשונם ורק רוגז, חדלולא
 כבבית- טעמם את שנו המה בלבם. כבושה השנאה היתהובאמת
 כליל. ברשתם צדוהו אשר עד נאמנים, לאוהבים והתחפשוהחזיון,
 נפסדות הצעות הציעו המה למפקדים. - והנתינים לנתין, היהוהשליט

 לפעולות הוציאו האנשים מיד. נחתמו ו-[ ]נתקבלו אלה והצעות מאד,25
 אלם פרצוף כעין להם שמש )פלאקוס( והוא רוחם, על העולה כלאת
 אלה )אנשים עין. למראית אך נשא השלטון שם ואת הבימה,שעל
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 איסידורינן ע21ל, מכתבי לאמפונים ההמון, חונפי דיוניסיוסים :היו(
 - המדינה שלום משביתי און, הורשי מדניס, שוחרי מריבות,מעוררי

 היהודים, על נוראה תחבולה וחבלו יחד חברו הללו לעולם. שמם זה21
 עיניך נשאת "לשוא אליו: ואמרו פלאקוס אל חרש באו כן ואחרי22

 בידידך תקותך את כן אחרי תלית לשוא הצעיר, כירון טיבריוסאל
 לחפפו עלינו ולפיכך הקיסר. מעם לך צפויות טובות איןמאקרון1

 עליך קאיוס לב את יהפוך אשר גדולה, השפעה בעל מליץאחרי
 מאש כבוד לאותות זכתה אשר אלכסנדריה העיר היא והמליץ לטובה.23

 כיום. המולך אדוננו מאת וביחוד מלפנים, אבגוסטוס בית בניכל
 אשר הגדולה המנחה וזאת ו שי לה תגיש רק אם עליך, תמליץוהיא

 חובתה את למלא תחת היהודים". את בידיה תסגיר כי לה, תתן24
 השואפים המדינה צוררי כעל עליהם ולהתקצף היועצים אתלגרש

 אז( )גם כי אף מזמותיו את הסתיר תחלה לעצתם. נעתרלמהפכות,
 השני, לצד נטה אם כי הבדל, בלא הצדדים לשני קשבת אוזן הטהלא
 ומדי לאחרים, נתן כאשר הדבור חופש את )ליהודים( נתןולא

 היהודיה עם ורק י עורף לו פונה היה היהודים, אחד אליוהתקרב
 כל. לעיני שנאתו את כבר גלה לאחרונה אך בקרי.התהלך

 חמישיפרק
 את מעוררת באלכסנדריה היהודים, מלר אגריפס, שלשהותו

 ישראל. צורריחמת

 נקנה דבר יותר היה אשר פלאקוס(, )של שגעונולתגבורת25
 קיסר קאיוס : הזה המקרה עוד גרם בטבעו, טבוע ענין מאשרמבחוץ
 )ארץ( של השלישי ההלק את המלך, הורדוס של נכדו לאגריפס,מסר

 מצר דודו בידי היה אשר החלק זהו עליו. והמליכו זקנו אביוירושת
 קאיוס לו יעץ בספינה, להפליג אגריפס משאמר פיליפוס. הנסיך אביו,26

 אלא. ומיגעת, הדרך רחוקה כי לסוריה, מברונדיסיום נסועלבלתי
 כי יען אלכסנדריה. בדרך  הנסיעה את ולקצר צפונית לרוחלחכות
 והחובלים במהירות, שטות )ממצרים( משם )המפליגות(הספינות
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 כאתליטים למישרים, הספינות מרוצת את ומכוננים מאד הםמנוזים(
 הוא באשר קאיוס בקול אגריפס שמע במושכות. בסוסיםהנוהגים

 )פוטיאולי( לדיקיארכיה בא הוא : בעיניו העצה ישרה ובאשר אדוניו21
 עם וירד להפליג, ונכונות שם העוגנות מאלכסנדריה ספינותומצא
 )לאלכ- הגיע אחדים ימים ומקץ בשלום עבר המסע בספינה.אנשיו

 של( אור )מגדל מרחוק נראה כאשר ערב, לפנות בחשאי.סנדריה(
 עד בים ולהשאר המפרשים את להוריד לחובלים צוה פארוס,אי

 לצאת יוכל למען החוף, אל בלילה ולהתקרב מקום, בקרבתלחשכה
 רואה ובאין משכבותיהם, על האנשים[ ]כל בעלות הספינהמן

 )לאלכ- בבואו צניעותו היתה גדולה כה שלו. אכסניה בעל אצל יבקרש2
 אנשי מכל בואו דבר את להעלים האפשר במדת רצה כי עדסנדריה(,
 לפני שם שהה שכן - להתארח לאלכסנדריה בא לא שהריהעיר.
 הביתה. דרכו את לקצר אלא - טיבריוס אל לרומי בהפליגוכן

 בראותם קנאה מרוב נתפקעו הם, צרי-עין מטבעם אשר המצרים אך29
 ליהודים העתיקה שנאתם גם לכך גרמה הם. אסונם את אחריםבאושר
 כאילו אותם, הרגיזה היהודים על מלך המלכת בלבם. כמעטהנטועה
 דור. מדור בירושה אליו שעבר מלכות כסא מהם אחד מכלגזלו

 רגש בלבו גם והפיחו מחדש, רעיו עוררו העלוב פלאקוס את גםש3
 בכבוד אותך נצח הוא הוא. כשלונך הלה של "בקורו : באמרםקנאה
 המתפלאים האנשים כל לב את אליו מושך הוא לו. שנתנווביקר

 אנוס כלום וזהב. כסף נשק המזוינים ראשו שומרי של הגדוד למראה31
 בשלום לעבור שיבול בעוד אתרים לשלטון הנתונה למדינה לסורהיה

 אפילו או שיעץ, הוא קאיוס ואם ? הוא שלטונו למדינת ישרבספינה
 לא למען הנה, מבוא ולהמנע להתנצל היה חייב כן, לעשותצוה

 הדברים לשמע הלה". של אשרו מפני הארץ נציב של כבודו יועם32
 אמנם התחפש עין למראית מבראשונה. יותר עוד פלאקוס נרגזהאלה
 בחשאי אך אותו, שלח אשר )הקיסר( מאימת )לאגריפס( וידידכרע
 עוז הרהיב לא באשר אליו. שנאתו את בדברים הביע וגם בו,קנא

 ההולך העיר לאספסוף בסתר. זאת .עשה בגלוי אותו לגנות בנפשוצ3
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 בדברי ימיו את המבלה פטפוט, אחרי הלהוט ההמון זה -בטל
 עצמו שהוא ואפשר , המלך את לגנות הרשה - ושטנהרכילות
 אנשים בעזרת ועוררם זאת לעשות לאחרים שצוה או בגדופים,פתח

 בגמנסיון, היום, כל במלך והתלוצצו נזדרזו הללו בכך. מלאכתם אשר34
 ובמורי המימוס במשוררי גם השתמשו הם שונים. התוליםוחברו
 מתעצלים אמנם כי בתועבותיהם. כשרונותיהם גודל את והראוליצנות,

 הם זריזים מזה ההפך את ללמוד ואילו נאים, דברים לקנותהם
 גער לא ואפילו ענש, לא פלאקוס, קצף לא ומדוע מאד. ומהירים35

 מבית אחד אם כי מלך, אגריפס היה ואלמלא ? המחוצפיםבליצנים
 שגם ברורה, ראיה הרי ? מיוחד לכבוד זוכה היה לא כלוםהקיסר,
 לדכא, בידו היכולת שהיתה כיון הללו. בגדופים ששם היהפלאקוס

 נראה אותמי הפריע לא והוא המהתלים( )את למנוע למצעראו
 הפרוע וההמון כך. לעשות פקד גם אלא הרשה, רק לא שהואבעליל,
 דחי אל מדחי ילך אם כי השקט, ידע לא לתועבות, שמתעוררכיון

 חדשות. לעלילות תמידוישאף

 נפשיפרק
 את לבות משחקי-התולים, נערכים באלכסנדריה החזיז.בביה
 'טל הכנסרת בבתי פסילים להקים אומר ההמו אגריפס.המיך

היחורים.

 דומה היה לא בשגעונו קאראבאס. ונזמך ו2ם היה אחדכ,ו2וג,%1,3
 וגם עצמו למשוגע סכנה בחזקת הוא כזה שגעון כי פראיתלחיה

 היה ולילה יומם לבריות. ונוח היה שקט אלא י אליו הקרביםלאנשים
 לילדים ללעג והיה ולקור, לשרב לב שום בלי בדרכים עירוםמשוטט

 הזה האומלל את סחבו )המצרים( הם בטל. הולכי ולנערים קטנים37
 פרשו לכל, ייראה למען גבוה במקום העמידוהו שם הגמנסיון,אל
 מחצלת עטפו גופו מותר ואת עטרה, במקום לראשו וצנפו נירפסת
 לשבט היה בארץ הגדל גומא קנה של קטן בד אדרת. תחתעבה

 בידו אותו ונתן בדרך מתגולל הקנה את מצא אחד איש 1מושלים
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 אותו וקשטו המלוכה כבוד אותות לו שנתנו לאחר המשיגע(.)של38
 לו מסביב התיצבו - המרמוס במשחקי שנוהגים כדרך -כמלך
 שומרי חיילים רמחים, נושאי תחת שכמם על מקלות נושאיצעירים
 באו כאילו מהם י אחרים אנשים עוד הופיעו כן אחרי כביכול.ראשו
 בעניני עמו לשוחח כדי ומהם למשפט, לפניו לעמוד כדי מהםלברכה

 קורא: חזק קול מסביב העומד ההמון מקרב נשמע לסוף המדינה.39
 שאומרים, כפי היא הסורים אצל הזאת המלה הוראת - ן רימ
 על ומולך מוצאו לפי סורי הוא שאגריפס ידעו, ידע כי - ן ו דא

 יותר, נכון או באזניו, זאת כל שמע פלאקוס סוריה. מארץ גדול חלק40
 בבית- ולשומו המשוגע את לתפוש היתה שחובתו ובעוד בעיניו.ראה
 מחוללי את ולהעניש מהם, הטובים את לבזות ללצים יד יתן לבלהכלא

 וידיד מלך ובסתר, בגלוי ובדבור, במעשה לחרף, שהעיזו)ההתולים(
 4 פריטור של כבוד באותות כבדתו רומי ישישי מועצת אשרהקיסר

 לעצור לעצמו צורך ראה לא אלא אותם, דכא שלא בלבד לאוהוא
 רואה כאינו עצמו ועשה גמור, חופש נתן מדון שוחרי לזדים יבעדם

 אלא והנוח, המתון ההמון לא - ההמון זאת ראה מאומה. שומע ואינו41
 את הוא אוהב באשר בכל, וערבוביה מהומה לעורר שהסכיןזה

 לעצלות והתרגל חיים לשם ראויים שאינם חיים אחרי ורודףהקטטות
- ! מרעים חברולבטלה,  תחלה החזיון. לבית הבוקר כאור והתאסף 

 כבוד רודף שהיה הזה והאיש עלובים, בכבודים פלאקוס לב אתצדו
 אחרי-כן המדינה. ולרעת לרעתו אלה כבוד כאותות חפץ מצאוהפכפכן
 לא אשר התועבה זאת הכנסיות. בבתי פסילים להקים אחד קולקראו

 להם עמדה ערמתם שכן זאת, גם ידעו הם עולם. מימות כמוה נעשתה42
 לתת אין אשר הקיסר בשם מעשיהם על לחפות השכילו ולכןלהרע,

 ארז וכל העיר שתושבי ידע, הוא ? הארץ נציב עשה ומה דופי. בו43
 היהודים ושמספר עמם, ובני עמנו בני : סוגים לשני מתחלקיםמצרים
 מגיע טוש לגבול עד לוב ממעלות ובמדינה באלכסנדריההגרים
 ושההתנקשות היהודים בכל נוגעת שהצרה ידע, כמרכן רבוא.למאה
 לב שם לא הוא אך י )למדינה( נזק להביא עלולה אבותיהםבחוקי
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 תחבולות בידו היו כי אם הפסילים, את להקים והרטה אלהלכל
 ליעץ או שליט פקודות להוציא היה ויכול הרעה, פני את לקדםרבות
 הידידים. כדרך )טובה(עצה

 שביעיפרק
 tDnlt1YItn מקומות בכ5 ליהודים בתי-הכנסיות שיערכם

 אבנ.סטום. לבית ה.הודיםהתמכרות

 שלטונו בכוח והשתמש התועבות בכל השתתף עצמו הואאך44
 במדת שגרם והוא צרות, על צרות ולהוסיף המהומה את להגביר45

 הן אזרחים, מלחמות מלאה הישוב ארץ וכל מעט שעוד לכך,יכלתו
 תצא אשר הכנסיות בתי חלול על השמועה כי הדבר, היהברור

 לארצות עד תעוף וממצרים מצרים, למחוזות מיד תעבורמאלכסנדריה,
 לוב, תחומי שהן וממאריה, היבשה ומלשון הקדם, ולעמיהמזרח

 תכלל לא אחת ארץ הלא המערב. ולעמי השמש מבוא לארצות תעבור46
 ברוב מחיה להם יתורו ולכן הרב, מספרם מפני היהודים, כלאת

 לעיר וביבשה, הים באיי ואסיה, באירופה אשר העשירותהערים
 בית- תלו על עומד בה הקדושה העיר את חושבים המהמחצבתם
 ואבות אבותיהם התישבו בהם הארצות ואת עליון, לאלהמקדש
 נולדו בהן שהרי כמולדתם מחבבים המה דורות מדוריאבותיהם
 מושבה, בתור בהן( )להשתקע להוסדן סמוך באו אחדות לעריםוגדלו.
 המקומות בכל כי הסכנה איפוא נשקפה מיסדיהן, בעיני חן מצאווגם

 היהודים, תושביהם על להתנפל המצרים( )מן מהם האנשים ילמדוד4
 אבותיהם. חוקי ועל שלהם הכנסיות בתי על חדשות גזרותויוציאו

 הריהם מטבעם בי אם לפיהם, מחסום לשום יבלו לא )היהודים( והם48
 חוקיהם על עוז ביתר נלחמים האנשים שכל מפני ראשית, שלום.רודפי

 היחידים דוקא הם היו שנית, נפשותיהם. על מאשר בסכנה,הנמצאים
 להתפלל היכולת גם מהם נשללה מקדשיהם עם יחד אשר השמשתחת
 אין כי מיתות, וכמה מכמה בעיניהם הדבר ורע חסדם. אנשילשלום

 היו ויכולים תודה. תפלות שם לערוך )אחרים( קדושיט מקומות להם49
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 אננכם במעשיכם כי טעיתם, גדולה "טעות : משנאיהם כלפילטענן
 יודעים, ואינכם כבודם, את מפחיתים אלא לאדוניכם, כבודמרבים
 הישוב ארצות בכל הגרים היהודים על בעליל פועלים הכנסיותשבתי
 הכנסיות, בתי את סאתנו יקהו ואם אבגוסטוס. לבית אמוניםלשמור

 מזלזלים אם כי כבוד? למתן לפנינו הדרך ואיזהו המקום איזהו50
 בחוקינו עליו אנו שמצווים פי על אף חסדנו[ אנשי ]של בכבודםאנו
 להם מכירים אנו שאין על ביותר, החמור לעונש אנו ראוייםהרי
 גם ישרו אשר החוקים לפי הדבר אסור אם אבל י כיאות רבהתודה
 כל בזה למצוא יכולים איננו סומכים, אנו ועליהם אבגוטטוסבעיני
 שאין הדבר לנו יחשב לעון אם זולתי, 1 גדול ולא קטן לאפשע,
 הגזירות את מקיימים אנו ואין במזיד, עברה לעבור חפציםאנחנו

 עונש לבסוף תמיד מביאות כאלה עברות חוקינו. אתהמבטלות
 במקום שתק פלאקוס אכן, זרים". אנשים להן גרמו אם אף לעושיהן,51

 רעות לנו הסב ובזה יפה, שהשתיקה במקום ודבר נאה,שהדבור
 שמא כונתמז היתה מה בעיניה חן מצאו אשר והאנשיםרבות.
 להקים בעיר המקדשים מספר הוא מצער כלום ? הקיסר( )אתלכבד
 הנכבדים ובתוכם העיר, חלקי רוב הלא ? כחפצם הפסילים אתבהם

 הקטטות אוהבי כי אמרנה אשר הוא ! קדושים מקומות מכילים ביותר,52
 יראו לא שהתוקפים בדרך בנה להתעלל תחבולה בערמתםהבלו
 אין נפשם. על יעמדו אם לסכנה צפויים יהיו והנתקפים עולכעושי
 מנהגי להפר חוקים, לבטל 1 נכבדים אנשים )לקיסר(, כבוד מוסיףזה

 ערים לבני דוגמה ולתת אחת עיר בני תושבים על להתנפלאבות,
 יושביהן. שלום את להשביתאחרות

 שמיניפרק
 נוגשים ושונאיהם וגרים, זרים כעל היהודים עי טכריזפלאקט

 ממריע. בא'Dn1R 1וחומסים

 בתי את לתפוש חוקינו, את להעביר בידו עלה כיבראותך53
 לשלול : היינו אחר, ענין על דעתו נתן שמם, את גם ולהשכיחהכנסיות
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 היחידים היסודות את להרוס רצה רצה האזרחיות. זכויותינו אתמאתנו
 בזכויות וחלקנו אבותינו מנהגי חיינו: כל נשענים עליהםאשר

 הצלה. עוגן גם לנו ישאר ולא קצה למרום צרתנו תגיע ואזהאזרחים,
 אותנו כינה ובה חוקה פלאקוס הוציא אחדים ימים כעבור54

 משפט. ללא גזרה גזר אלא לדבר, טעם נתן לא הוא וגרים. זריםבשם
 הוא : הכל היה עצמו פלאקוס ? מזו גרועה עריץ פקודת לךהיש

 על המעניש. והוא השופט הוא העד, הוא בעל-הדין, הואהמאשים,
 נאנה רשות : השלישי החטא את עוד הוסיף הראשונים פשעיושני
 מלחמה. שבויי היו כאילו נפשו כטות היהודים את להשמיד אישלבל

 שכונות הן חמש 1 להם שנתנה ברשות )השונאים( השתמשו וכיצד55
 שתים האלפא-ביתא. של הראשונות האותיות לפי מסומנות והןהעיר,
 אמנם, הם. יהודים יושביהד רוב כי יהודיות", ")שכונות( נקראותמהן
 גרשו ? )השונאים( עשו ומה אחרות. בשכונות גם מפוזרים מהםרבים
 של נדחת פנה לתוך אותם ודחקו שכונות, מארבע היהודיםאת

 ועל האשפתות, גלי על הים, גדות על בסך נפוצו אלה אחת. שכונה56
 על התנפלו והללו רכושם, כל את מהם שחמסו לאחר המתים,קברי
 ביניהם חלקו השלל את בבזה. ידם את ושלחו מאדם הריקיםהבתים
 שהיו היהודים מחסני לתוך התפרצו אף מפריע. ואין מלחמהכבימי
 הבא מן רבים, חפצים משם והוציאו דרוסילה, טבל מפניסגורים
 כעושים אחרים של בממונם ועשו חוצות בקרב אותם וסחבוביד,

 הפסידו מלוי-כסף השביתה. היתה השוד מן גרועה אך שלהם. בתוך57
 המלאכה ובעל הסוחר הספן, האכר, האנשים, וכל ערבונותיהם,את
 נבוזו : כפליים סבלו וככה קונה. באין ידם במשלח לעסוק יכלולא

 לפנות היכולת מהם וניטלה ובחוסר-כל, בעירום אחד יוםונשארו
 יום. יום מחיתם את ולמצואלעסקיהם
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 תשיעיפרק
 ברעב היה1רים את דנים הם ישראל. קנאי ש5אכזריותם

 חנתה. נתנים א.ן למתים וגםובשריפה

 ואך מנשוא, הם כבדים לעצמם כשהם האלה המעשיםאמנם58
 היא קשה אמנם אם כי אחר-כך. שבאו המאורעות לעומת הםקלים

 מפגיעה היא קלה הנה אויבים, רשעת לה גרמה אם וביחודהעניות,
 שאת עד אחינה עינויי היו קשים כה ברם, אדם. של בגופו כלשהי59

 לדעתי אך ה. ע י ג פ מאשר ה ל ב ח הבטוי יותר הולם וסבלםצערם
 כי עד האיומה, אכזריותם גודל מפני לכך מקבילות מלים בכללאין

 ייראו במנוצחים, להתעלל רגילים שהם במלחמה, המנצחיםמעשי
 גוזלים )המנצחים( הללו האלה. האנשים של מעשיהם לעומת כנוחים60

 יפסידו כי סכנה, להם צפויה אבל בשבי, רבים אנשים ולוקחיםכסף
 שבויים משלחים הריהם זאת וזולתי מפלה. ינחלו אם שלהםאת
 נפשם, פדיון נותנים ידידיהם או שקרוביהם לאחר לחפשי,רבים
 וכי לבם. את יצודד הממון הרי עליהם, פועל החמלה רגש איןואם
- ? בכךמה  להם 'אין מצרה שנחלצו אנשים האומר. )בצדק( יאמר 

 מטפלים וטובים ישרים אנשים הן הצלתם. דרך היתה מההפרש,
 והאנשים הם. חשבונם על לקברם במלחמה חלל שנפלו באויביהם61

 על הגוויות את מוציאים למתים, חיים בין מבחינה אינהשאיבתם
 לגבי הנהוג האחרון החסד את מהם שלול לבלתי הנשק שביתתיסוד

 עשו מה נראה ועתה חירום. בשעת השונאים מעשי הם אלה המתים.62
 את ששדדו אחרי ידידינו. היו כבר לא זה אשר האנשים שלוםבשעת
 העיר חלקי מרוב הזרוע בכוח וגרשום מבתיהם ונשלוםהיהודים
 מסביב. אותם מקיפים והשונאים במציר כנתונים )היהודים( מצבהיה
 ראו ובעיניהם היים, צרכי כל משוללים והיו עליהם העיק נורארעב

 האחרים המקומות כל אדם. מידי הבא בכפן גוועים וטפם נשיהם את03
 והשקה הציף )נילוס( הנהר כי טוב, וכל שדה תנובת מלאיםהיו

 למכביר. תבואה נשא חטה המגדל והמישור הקרקעות, אתבשפע
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 לשאת כוח עצרו לא )היהודים( והם -- שובע. שנת השנה היתהכי64
 - לנפשם אוכל ובקשו וידידיהם קרוביהם לבתי שבאו מהם הרעב.את

 חיי לחיות חפצו שלא ומהם - לפנים, לעשות הסכינו לאכאשר
 שלא עבדות של לסימן הדבר את חשבו נפשם באצילות כיקבצנים,
 להביא ורק אך השוק אל יצאו האומללים, אלה, חורין. לבןיאתה

 המיתום, והם האספסוף מנהיגי בידי נפלו וכרגע ולעצמם. לביתם טרף65
 מהם נשאר ולא כליל שנתפרקו עד העיר בחוצות וגרפוםסחבום

 בפראותם שהשתובבו האנשים אולם לקבורה. הראוי אחד אבר הפילו66
 בתחבולות היהודים( )מן הרבה עוד תפשו הטורפות החיותכדרך
 שנראו היהודים והמיתום. האיומה באכזריותם המציאו אשרשונות
 כוננו המהלומות במקלות. נתיסרו או באבנים נסקלו מקוםבאיזה

 ולא למות ימהרו לבל מות של סכנה בחזקת שאינם הגוףלחלקי
 התחצפו לפרעות מעצור כל באין מעינוייהם. סהרה עד ישתחררו67

 השתמשו אלא קהה, בנשק די אמרו ולא יותר( )עודאחדים
 מספר וגם חרב, לפי נהרגו רבים ובברזל. באש חריפים, באמצעים68

 הנוראים האנשים השמידו לאחרונה עצום. היה באשהנשרפים
 נשיהם, עם אנשים העיר, בקרב באש שלמות משפחותבאכזריותם

 מחוסר התמימים. הילדים ועל ונער זקן על חמלו ולא טפם, עםאבות
 ב)מחנק( יותר היהודים( )את בהם והמיתו זרדים מקוששים היועצים

 וממושך קשה היה האומללים ומות הלהבה, ב)אש( מאשרהעשן
 מחזה - בערבוביה התגוללו למחצה השרופות הגוויותמבתחילה.

 זרדים לקושש נשלחו אשר שהאנשים ויש לב. ומדאיב צער מעורר69
 את בהם ושרפו הגזולים ברהיטים אש הציתו ואז - לבוא,אחרו

 מועט ערכם ואשר לעצמם, לקחו יקרי-המתיר הרהיטים אתבעליהם.
 חבל קשרו חיים, נתפשו רבים אנשים פשוטים. כעצים לבער היו10

 בהם והתעללו בעקביהם דשות אותם, וסחבו רגליהם, מקרסוליבאחד
 הגופות את וחללו מות, שנאת רחשו למתים גם משונה. מיתה שמתו עד11

 נשחק אשר עד העיר רחובות בכל כמעם אותם וגררו רוח,בגסות
 האברים פרקי ונפרדו הקרקע, בגבשושיות והגידים הבשרהעור,
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 האלה המעשים מחוללי זכר. להן נשאר שלא עד לעבריםובתפזרו72
 בבית- המימוט במשחקי שעושים כדרך צער מפיקים פניםהעמידו
 באמת שסבלו האנשים של קרוביהם או וידידיהם יש אם אךהחזיון.
 בשוטים ולקו נתפשו להם, היקרות הנפשות אסון על צערם אתהביעו
 הקשה העונש את להם הכינו הגוף יסורי כל ואחרי בעינויים.ונתיסרו
 הצלב. מיתת הואהאחרון,

 עשיריפרק
 הקיסר. ה51רת חג בית היה1רים נקני את קשה טימרפיאק1ס

 לא הגדולה וברשעתו הכל את והחריב פלאקוס ונהרסלאחר73
 זה - ומשונה שונה נבלה תכן היהודים, של אחד רחוב על גםפסח

 הרב אבגוסטוס, חדשות! .תועבות תמיד ומוליד המחולל החצוף74
 להיות נועד אשר מאקטימוס מאגיוס של בפקודתו וגומל-חסד,להושיע
 על לפקח זקנים מועצת לנו מינה והמדינה, אלכסנדריה נציבמחדש
 צוה פלאקוס שלנה העם( )נשיא הגנארך מות אחרי היהודיםעניני
 בבתיהם שנמצאו אנשים ושמונה שלשים הזאת המועצה מןלתפוש
 לבית- חוצות בקרב להוביל צוה נהדרה בתהלוכה בכבלים.ולשומם
 ואלה עור ברצועות אלה גבם, מאחורי הכפותים הישישים אתהחזיון
 על בהעלותך יחד גם ומפליא נפש מדאיב מחזה - ברזל,בכבלי

 היושבים, שונאיהם בפני הללו התיצבו כאשר המאורע. זמן את הדעת75
 ולהלקותם קלונם, את הגדיל למען בגדיהם את לפשוט פלאקוסצוה

 מהם הפושעים. שבין הפחותים את רק שמיסרים כדרךברצועות
 החוצה, נסחבו אך כאשר הקשות המכות מעצמת נשמתםשיצאה

 רשעתו מות. סכנת עליהם רחפה רב וזמן דוי, לערש שנפלו ומהם76
 יופז להלן שיבוא במה גם אבל אחרים, במעשים גם נראתההגדולה
 טריפון אבאודוס, ושמותיהם ממועצתנו, אנשים שלשה היו עליה.אור

 רכושם. כל את בחתף מהם בזזו כי כל, בחוסר נשארו אשרואנדרון,
 את הזמין כאשר כבר, לו נודע הדבר כי צרתם, את ידעוהלה

 בינינו פשרה לידי כביכול, להביא, כדי שלנה )הקצינים(הארכונטים
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 קפחו האלה האנשים כי נכונה, ידע כי ואם העיר. תושבי יתרובין77
 יסבלו שהללו כדי החמסנים, לעיני להלקותם צוה רכושם, כלאת

 רכשו באשר כפלים, יתענגו ואלה הגוף, ויסורי עוני צער,כפלים,
 עמי יש הנחמסים. בקלון נפשם כחות חזו וגם אחרים של ממונם להם78

 יחשב אם כי בי, מהסס לבי אבל ההוא, הזמן מן אחד מאורע עללספר
 התועבות גודל את להקטין עלול הריהו בכך, מה של לדבר הזההמאורע
 דוגמה לשמש הוא יכול בלבד, קטן פרט רק זהו כי אם אךהאמורות.

 לפי הכל מלקות, מיני שני בין מבחינים בעירנו מאד. גדול לבלזדון
 במכשירים לוקים המצריים ללקות. העומדים האנשים שלעמדתם
 בשוטים לוקים ואלה האלכסנדרונים, טאשר אחרים אנשים ובידיאחרים

 בנו גם נהגו זה מנהג אלכסנדרוניים. שוטים נושאי שוטרים בידי79
 כי עצמה פלאקוס גם ולראשונה פלאקוס, לפני שהיו)הנציבים(

 גם שהיא כל והנחה בעלבון, גם כבוד שמץ להותיר ואפשראפשר
 יוסיף ולא שהם, כמות הדברים על לעמוד האדם ירצה אםבקלון,
 טן בהם שנמצא מה כל ולהשבית לבטל העשויה רשעה נופךמשלו

 שענשן עברות עשו באלכסנדריה יהודים סתם ואם והנאה. הטוב80
 אט הדבר, קשה ומה , זכויות וכבעלי כבני-חורין לוקים היומלקות,

 גרועים יהיו וההדר, הזקנה סמל הזקנים, מועצת חבריארכונטים,
 בעון שחטאו וכפושעים נבזים כמצריים ויענשו מנתיניהם, זהבנידון

 עברות באמת האנשים עשו לוא שגם מדבר, שפתי את אמנע פלילי.81
 העונש, את ולדחות )המאורע( לזמן לב לשים צריך היה וכהנה,כהנה

 להתראות רק חפצים ואינם באמונה תפקידם את הממלאים השריםכי
 שלא נרהגים באמת, אותם מכבדים אלא חסדם, אנשי אתכמכבדים
 הולדת ימי אלו החגיגה, ימי שיעברו עד החייבים אתלהעניש

 מעשי את בצע והוא בהם. הכרוכות העם וחגיגות המפוארים הקיסרים82
 כי אף בכפם, חמס לא על האנשים את ויסר האלה בימיםרשעתו

 את עשה הוא אבל לבג כחפץ אחרי-כן אותם לענוש ממנו נבצרלא
 היהודים( )את הצורר ההמון בעיני חן ימצא למען גדול בחפזוןמעשיו

 ידויים היו לי הוא. מזמותיו  אחרי  ההמון לב את  בזה להטות באמרו83
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 סמנו הורדו הצלב על זה לפני הוקעו אשר אחדים שאנשיםמקרים,
 ונמסרו ובאה, ממשמשת שהיתה כזו רצון עת לרגלאחרי*כן

 לכבוד הקיימים המקובלים המנהגים לפי אותם שיקברו כדילקרוביהם,
 עם כל-שהוא חסד שנעשה כפולה: חובה נתמלאה ובזה המתים.84

 בקדושתה. העם חגיגת ונשמרה הקיסר, של ההולדת חג לרגלהמתים
 גם אלא הצלב, מן המתים את הוריד שלא בלבד לא )פלאקוס(והוא
 למצער להם לתת דרש הזמן כי אם הצלב, על החיים את להוקיעצוה
 סליחה באין העונש את ולדחות שלמה, חנינה לא אם שהיא, כלחנינה
 בבית- רצח מכות האנשים את שהכו לאחר לעשות צוה וזאתגמורה.

 : קבוע בסדר כבר נהגו אלה מחזות ובחרב. באש אותם וענו החזיון85
 או השלישית השעה עד השחר מעלות נמשך הראשון'החזיון

 אחרי-כן ועונה המהפכת אל נקשרו נתלו, הוכו, יהודים :הרביעית
 ההיא הנהדרה הראוה לאחר בית-החזיק. של הדוכן דרך למיתההובלו
 אחרים. בימה משחקי ועוד חליל נגוני מימוס, מחזות מחולות,נערכו

 עשר אחדפרק
 היהלים. בנתי נשק אחרי קחחש צבא אנתי ש"חהנציב

 אחרת תחבולה עוד חבל הוא בדברימז אאריך למהאמנם86
 רעה. דבה מלבו בדה הצבא המון את בנו לגרות בחפצו לכלותנו.כדי
 איפוא קרא נשק. מיני כל בבתיהם אספו היהודים כי היה, הדבהדבר
 ושמי מאד לו הנאמן המאהלשר

 מתוך לבחור לו וצוה קאסטוס,
 אל ולהתפרץ ולמהר אמיצי-רוח חמלים למשמעתו הסרההפלוגה
 במסתרים. נשק הכינו לא אם ולבדוק, מראש, להודיע בלא היהודיםבתי

 דבר את ידעו לא והיהודים הפקודה. כפי לעשות ומהר הלה הזדרז87
 פחד. מרוב בלשונם מלה ואין נבהלים תחלה עמדו ולכןהתחבולה,
 יוליכו פן יראו כי כמים, דמעות ושפכו עליהם התרפקו וילדיהםנשיהם
 מצאה לא אשר היחידה )הצרה( היתה הזאת הצרה כי שבי,אותם

 האנשים אחד מפי שמעו, כאשר לבהיה. חרדו ~כן ההרס, בעת אותם88
 רוח הנשק"1, את טומנים אתם "היכן : הדברים את לבדוק,שבאו
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 ועצבון שמחה היו כך ובעשותם .מצפוניהם. כל את והראו קט מעטלהם
 תוכחש הדבה כי היתה, שמחתם סבת בערבוביה. בלבםמשמשים89

 אשר שקר שהאשמות מפני ראשית, ו בלבם התעצבו גם אבלמאליה,
 הרגילות הנשים ושנית, ו קשבת אוזן מצאו משטיניהם עליהםהעלילו
 המתבודדות והבתולות ביתן, מפתח לצאת ולא בחדריהן עצורותלהיות
 היו קרוביהן, בפני ואפילו גברים, בפני מביטות אינן בצניעותןאשר
 להטיל שדדכם צבא לאנשי גם אלא זרים, לאנשים בלבד לא לראוהאז

 כלי מצאו שמא חמורה, בדיקה שנעשתה ולאחר הבריות. עלאימה90
 שריונים, קסדות, המוכן מן היו וכלום הגנה, למלחמת למכבירזין

 את אפרוט אם או, ז לרוב נשק מיני ויתר חניתות רמחים,מגינים,
 וחצים? קשתות קלעים, כידונים, : מרחוק בהם שנלחמיםכלי-הזין

 יום יום במאכלי הנהוגים סכינים ואפילו מאומה. נמצא( )לא אלהמכל
 אשר במועט מסתפקים היהודים כי בעליל, נראה מזה נמצאו.לא91

 העלולים ולתפנוקים למותרות שואפים ואינם חייהם, צרכילספוק
 מולידה שובע מתוך הבאה והבהילה בחילה, כדי עד האדם אתלהשביע

 אהד באסום פרק כבר לא זה הן הרעות. כל מקור שהיא הפריצות,את92
 אז אבל פלאקוס. פקודת לפי המדינה בכל המצריים מעל הנשקאת
 והן שונים, נשק מיני מלאות ספינות של ארוכה שורה רואיםהיו

 משא עמוסות ובהמות עוגן, השליכו או )נילוס( הנהר חופי אלהתקרבו
 שיווייהמשקל. לשם צלעותיהן לשתי וערב שתי קשורות וחניתותכבד
 אחת בסקירה נסקרות שהיו עד בשורה נסעו הצבא עגלות כלכמעט

 אל החופים מן המרחק וכל כלי-זין. מלאות והן אחד תכסיסוערוכות
 הגיע הנשק, את לצבור עמדו בו המלך בארמון אשר הנשקמחסן

 את שעשו האנשים בבתי לבדוק צורך איפוא היה ריס. לעשרהבקירוב93
 התקוממו ובאמת למהפכות, בשאיפה היו חשודים כי המרובות,ההכנות
 : במצרים חדש מנהג להנהיג נאלצו שהנציבים עד תכופות,לעתים
 כדי הקדושים, המשחקים דוגמת שנים לשלש אחת הנשק אתללקט

 במקום מעט רק או )למרד(, כלי-זין להכין בכלל יספיקו לאשהמצרים
 להמיט היה צירך מה - לנו ואשר הדש. נשק ללטוש זמן מאפסהרבה,94
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 ספק הוטל מתי למרד? בשאיפה נחשדנו אימתי כזך? צרהעלינך
 דופי למצוא אפשר כלום ? האנשים לכל שלום דורשים שאנובדבר,

 הסדר לקיום מכוונים אינם כלום ? יום *ום עושים שאנובמעשינו
 היה אפשר שמא היהודים, בידי נשק באמת היה ואילו 1 בעירוהשלום
 מאחר אותם עזבו אשר בתים מאות מארבע למעלה מהםלגזול

 אצל גם הפושים נערכו לא ומדוע ? רכושם חומסי ידי עלשנתגרשו
 )מן חמסו אשר הנשק למצער בידיהם היה הלא האחרונים,אלה

 שאמרתי, כמו בא, לא הענין כל אך ? משלהם נשק לא אם היהודים(,95
 סבלר מהם והאספסוף. פלאקוס של רוחו וגסות תהפוכותיו בגללאלא
 בבית וגם העיר בשווקי גם מלחמה כשבויות נתפשו הן הנשים.גם

 הבימה אל אותן וסחבו שהוא פשע באיזה אותן האשימוהחזיון.
 הן, שלנו מגזע שלא אחרי-כן, בהן הכירו ואם פראים. משובת מתוך96

 תחלה נערכה שלא מפני כיהודיות, נתפשו הרבה כי לחפשי,נשלחו
 ונהפכר הן, משלנו כי נודע ואם הדבר. את לברר ודרישהחקירה
 ודרשו קשים, ואדונים עריצים לעדת החזיון צופי מקהל אשרהאנשים
 מאימת הבשר( )מן שטעמו אלו ולהאכילן. חזיר בשר להביאבמפגיע
 בידי נמסרו בנסיון שעמדו ואלו ונשתחררו, לצרתן קץ הושםהיסורים
 מפשע. הפות היו כי ברורה, ראיה וזאת נוראים, לענוייםבלשים

 עשר שניםפרק
 קאי1ס. הקיסר בעיני היהודים אח להשניא בערמתו ענשהפ~אק.ס

 הרשע. הנציב של כשל1נ1ראשית

 עצמו בשם לא לנו להרע פלאקוס זמם האמורים הדבריםזולתי97
 לקיסר לתת וגמרנו נמנינו אנחנו כי הקיסר. בשם גם אלאבלבד,
 את חוקינו. לפי ומותרות יכלתנו, בגדר שהן במדה הכבוד אותותכל

 ההחלטה פתשגן את פלאקוס לידי ומסרנו לפעולות הוצאנוהדבר
 את לנו נותן היה לא כי הקיסר(, )אל אותה להריץ הבקשהבצרוף

 את קרא הוא אותה. דרשנו לוא גם כך לשם מלאכות לשלוח הרשות98
 מתוך חייך אחרי-כן ופרט. פרט לכל תכופות ראשו והרכיןההחלטה
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 אני "משבה : ואמר - מזה כמרוצה פנים העמיד רק או - רוחקורת
 שאני או כדרישתכם, ההחלטה( )את ואשלח לבכם, תום על כולכםאת
 אני אף אליו, הבתכם את קאיוס יכיר למען הציר שליחות את אמלאעצמי
 משלי נופך אף אוסיף ולא מגיעות, שידיעותי במדה הדבר, על אעידעצמי
 האמת ובמשמעת, דרך-ארץ במדת יסודן אשר המרובות מעלותיכםעל

 מאד שמחנו האלה ההבטחות לשמע תהלות". לשירי זקוקה אינה100
 כתב כבר נקרא כאילו מאד גדולה היתה ותקותנו תודה, לווהבענו
 שולחים הנציבים אשר הדברים כל כי ובצדק, , קאיוס לפניההחלטה

 לא פלאקוס אמנם ומיד. תיכף השליט לפני נקראים בזריזות, אותם101
 בידו ושמר הוא, ולהבטחותיו להסכמותיו לבנה למשאלות לב כללשם
 אנחנו רק הקיסר( )של כאויביו נראה למען ההחלטה, פתשגןאת
 עלינו חרש אשר האיש מעשה זה אכן השמש. תחת אשר האנשיםמכל

 ונמשך מדעתו שיצא שוטה מעשה ולא ובכונה, במזיד רעותמשכבר
 דומה, אך התבונה. בלבול מתוך לבו הרהורי אחרי פתאום102

 המדבר ההונף אמרי את תעב אדם בני מעשי על המפקחשאלהים
 אלהים רחמי מזמותיו, ואת הרע, לבו עצת ואת בערמתו,חלקות

 המלך כי קצר. ומן כעבור תקותנו נתקימה ובעזרתו עלינו נכמרו103
 תקן והוא פלאקוס תעלולי על לו ספרנו ואנחנו לעירנו באאגריפס

 לפי ]לרומי[, אותו ושלח ההחלטה כתב את לקה הוא המעוות.את
 לזמן בנוגע גם עלינו המליץ הוא כהבטחתו. אחרי-כן, לנושנודע

 משפחת את לחעריץ קודם ידענו שלא מפני לא כי :)המשלוח(

 מתחלה עוד שקדנו באמת אלא הכתב, את לשלוח אחרנו חסדנואנשי
 את לקיים מאתנו נבצר אותנו הצורר הנציב ובאשמת הדבר,על

 בזמנו.הדבר
 המדוכאים על וסוככת כנפיה את הפורשת הדין, מדתוהנה104

 להתגרות אחרי-כן החלה הרעים, מעלליהם את זדון אנשי עלופוקדת
 לאחד גם קרו לא כאשר נוראה ומפלה קלון נחל לראשונה הוה.באיש
 בידו אבגוסטוס בית לקח אשר היום למן לה קדמו אשר הנציביםמן

 נציבים נמצאו ואביו קיסר טיבריוס בימי כי ובים. ביבשה השלטון את105
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 הא5כםנדר1ניפי115

 את ומלאו עריץ לשלטון בידיהם נהפך המשגיח תפקיד אשראחדים
 נתחייבו צדיקים אנשים וענושים. חמס שוחד, : רשע מעשיהמדינות
 ככלות לרומי בשובם אך משפט. בלי נהרגו מעלה ואנשי גלותחובת
 מעשיהם, על וחשבון דין השליטים מהם דרשו המוגבל, שלטונםזמן

 המציק. יד מתגרת סבלו אשר הערים מן צירים באו אםוביחוד
 והטו הצדדים, שני את לשפוט כדיינים להשליטים( עמדו ואז105

 לא הם המליצים. לדברי וגם המאשימים לדברי גם קשבתאוזן
 לא ודורשים חוקרים היו ולכן משפט, בלי איש דין להוציאחפצו
 לאמתו. אמת דין לברר כדי אלא חבה, מתוך ולא שנאהמתוך

 זמן ככלות לא בפלאקוס פגעה ברע המואסת הדין מדתאמנם.107
 והעצומות הרבות תועבותיו כי שלטונו, ימי בעצם אלאשררתו
 חמתה. אתעוהרו

 עשר שלשהפרק
 רעיו במסבת מסב שהיה בשעה הצבא אנשי בידי נתפשהנציב

וירידיה

 המלאים המכתבים בשל כי היה כסבור התפשו: דברוהנה~נו
 להעריצו הרבה בהם אשר חנופה ודברי לקאיוס כתב אשרמחמאות

 הכבוד ובשל בצביעותה חבר אשר ארוכים תהלה ונאומי עםקבל
 הסיח ]אלכסנדריה[ העיר אנשי רוב )לפלאקוס( חלקו אשרהגדול

 רק כי ידע, לא והוא בה הטיל אשר החשדים מן דעתו קאיוס כבר109
 והנה לשלום הם מקוים רשעים. תוחלת ושוא מרמה, הוא עצמואת

 נשלח קאיוס ומטעם מעשיהם. שכר על ויבואו ,מזה ההפך יגיע"11
 הוא למשמעתו. הסרים חיילים פלוגת עם באסוס שר-המאהמאיטליה

 לפנות הופיע אחדים ימים וכעבור לשוט הממהרות הספינות באחתירד
 להתעכב החובל לרב צוה הוא פארוס. האי מול אלכסנדריה בחופיערב

 לעשות השכיל הוא החמה. לשקיעת עד הים בדכי מרחוקבספינה
 יבצר ואז מהפכה, יעורר שלא לפלאקוס הדבר יודע לבל בחשאי,הכל

 האניה, התקרבה הערב בוא עם שליחותו. דבר את לפועל להוציא ממנו11%
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 בדרך איש. שהכירו ובלי איש להכיר בלי אנשיו עם יצאובאפוס
 להוליכו וצוה אשמורה אותה של השוטרים מחבר אחד בחיילפגש
 על יעמוד למען הסוד, את לו לגלות חפץ הוא הצבא. מפקדלבית

 עמ' יחד מסב שהלז לו, נודע אך רבים. בעזרת צורך יהיה אם צדו,112
 המסבה.. בעל של לביתו גדול בחפזון פניו שם אחד, איש אצלפלאקוס

 הקיסר ממשוחררי אחד סטפניון, - התארחו אצלו אשר האישושם
 לרגל, מאנשיו אחד ושלח מקום בקרבת התחבא באסוםטיבריוס.

 נכנס הוא איש. יכירו לבל השעה כצורך להתחפש עליו צוהובערמה
 שב נכון אל הכל שתר ואחרי הקרואים, אחד של כעבדו המסבהאל

 הבית מבואות על משמרות הוקמו שלא באסום, שמע לבאסוס. וספר113
 עשר. חמשה או עשרה רק כי - הוא מצער פלאקוס אנשיומספר

 אחדים פנימה. פרצו ומיד לאנשיו אות נתן - לווהו ומשרתיומעבדיו
 ולפתע ירכם, על חגורה וחרבם המסובים לפני נצבו הצבאמאנשי
 )המסובים( אחד לחיי במקרה שתה אשר פלאקוס ףת הקיפופתאום

 למראה לפניו. נצב באסוס והנה הנאספים. לכל חבתו רגשי אתוהביע114
 ראה אבל ממקומו, לקום חפץ הוא דומיה. ונאלם חידה אחזתהוהאיש
 הקיסר יזם מה הכיר דבר שמע ובטרם מסביב. המשמר צבאאת

 וגם עליה הקמים לאנשים ניתנה אשר הפקודה היא מה לו,לעשות
 אחת בסקירה הכל לסקור השכל בכוח יש כי בעתיד. לו שנשקףמהו

 לאט לאט ומתהווים ההולכים הדברים כל את אחת בשמיעהולשמוע
 ובשרם. ברעדה ממקומותיהם עמדו המסובים כל ארוך. זמן במשך115

 פלאקוס(. )עם יהד הסבם על עונש עליהם הוטל שמא מפחד,סמר
 מן הדבר היה ואת ומלבד סכנה, להביא עלולה היתההמנוסה
 החיילים הוליכו האיש ואת תפושים. היו המבואות כל שכןהנמנעות,

 מסבתו היתה ממנה קם אשר מסבה ואותה ; באסוס בפקודתמשם
 הוום גם שהרי בית, בשלום פורענותו החלה ובצדק בחייו.האחרונה
 וישרים. כנים אנשים של בית שלום להשביתהרבה
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 עשר ארבעהפרק
 ומתפייים מתאספים היהודים הסוכות. בחג חי פיאקוםכשלו

 הוריה.תפלת

 שערוהו לא אשר עונש נציבותו במדינת פלאקוס קבלככהו(11
 אשר - דעתי לפי - היהודים בגלל לאויב חי ונתפשראשונים,

 זמן גם הוא לזה ברורה וראיה לבו. בגאות כליל להשמידםחפץ
 והלילה היום השתוות בתקופת ליהודים אז היה קודש מקראהתפשו,
 לסוכות. דירתם את להעביר היהודים נוהגים הזה בזמן בסתו.שחלה

 היו שלנו שהזקנים מפני דבר, נעשה לא גורם שהחג המצוות מכלן11
 והנוראים, הקשים והיסורים הענויים אחרי הוטלו בו במאסרעוד

 נאנחו גם הכלל. לצרת אותה חשבו אשר בצרתם השתתףוהקהל
 מהם. ואחד אחד לכל אירע אשר הפרטי האסון, גודלמחמת

 אותם, לחוג היכולת כשאין החג בימי ביהוד כפלים יגדל והכאב,118
 על נוסף קודש. בעצרת הבאה הנפש עליזות משולליםואנשים

 למכאוביהם תרופה כל למצוא יכלו שלא על העצבון אותם דכאזה
 הגדול אסונם סבל תחת ורבצו בצער שרויים היו הם הגדולים.11%

 אחדים אנשים הופיעו והנה לילה, חשכת בבוא בבתיהםכלואים
 חשבו, היהודים אבל פלאקוס(. )של התפשו על הבשורהובפיהם

 על להצטער עוד והוסיפו נסותם, למען שקרים בדו האנשיםכי
 בעיר, שאון קם והנה לרגליהם. יקוש פח ושמים בהםשמהתלים.120

 ובשקידה רב בחפזון רכבו אחדים ופרשים ואנה, אנה רצו לילושומרי
 הזרים המעשים והלאה. המחנה ,מן ואלה המחנה לצד אלהגדולה,
 המקרה מהו ולחקור, מבתיהם להגיח אחדים לב את עוררוהאלה

 כי נודע, וכאשר חדשות. שהתרחשו היה, דומה כי קרה. אשר121
 והתחילו לשמים, כפיהם פרשו במאסר, והושם ברשת נפלפלאקוס
 בני מעשי על פקוחות עיניו אשר לאלהים ותשבחות שיריםלומר
 האויב, למפלת נשמה לא 1 )העולמים( "רבץ : דבריהם ואלהאדם.

 מודים אנחנו אולם אנוש. רגשי בלבנו נטעו הקדושים חוקיךבי
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 הצרות את לנו והמתקת עלינו וחסת חמלת אשר על בצדקלפניך
 שירים באמירת הלילה כל את בלו הם והתכופות." הארוכות122

 גדות אל ובאו העיר בשערי נהרו והנה השחר עלה ואךומהלות,
 וענו טהור במקום עמדו הכנסיות בתי להם ובאיה הקרובות,הים

 אל- בני ועל תמותה בני על תמשול( )אשר הגדול "המלך : אחד פה123
 ומלואה, תבל לחלקי ולשמים, לרוח ולים, לארץ לקרוא באנומות,
 בני ממושב גורשנו כי לנו נשארו בלבד אלה הלא לזכרך. כבודלתת
 היחיד, ברשות ולא הרבים ברשות לא בעיר, חלק לנו ואידאדם,
 ובלי עיר בלי אנחנו רק נמצאנו השמים תחת אשר האנשיםומכל

 טובה לתקוה אות לנו הראית אתה המפקד. תעלולי בגלל בית124
 לתחנונינג קשבת אוזן להטות החלות וכבר שאריתנו,ולגאולת
 כל את ומחולל עמנו בני כל את הצורר האיש את הכנעתכרגע

 הוא הזה. בדבר שם לו לקנות וקוה לגדולות שאף והואצרותיה
 ממנו סבלו אשר האנשים כי עד במרחקים, לא והיא מפלהנחל

 מקום, בקרוב אם כי שמחתם, תדעך ובזה השמועה מפי רקיכירוה
 לפתע הזה כיום תראה ידך תגרת אשר למען הנפגעים לעיניכמעט
 קוה=. לא אישפתאום,

 עשר חמשהפרק
 וטניש,ם קטטרים עליו קמים ושם לרומי בכמינה מובלהנציב

 עיין. האשמהכתבי
 השלישי, והוא אחד, דבר עוד קרה האמורים המעוטיםזולנו125

 חלקי כל מלא אשר שהאיש היה, הדין מן אלהים. בהשגחתלדעתי,
 לספינה הורד אכן נוראות-הים. את גם יסבול בתועבותיו,תבל

 ומיד תיכף לאיטליה. בא רבות הרפתקאות ואחרי החורףבראשית
 הגישו והם ולאמפון, איסידורוס בנפש, משונאיו אנשים שנינמצאו

 )לגבי נתינים בגדר כבר לא זה עוד היו הם האשמה. כתבי עליו126
 רב-להושיע חסד, גומל רבון, : בשם לו קוראים והיופלאקוס(,
 למעלה אלא סתם, כמאשימים לא מרצם את הוכיחו עכשיווכדומה.
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 שחשוב מה - אלא בצדקתם, רק לא בטחו הם ערוך. לאיןמזה
 לו הוגה איש" במעללי "המשגיח כי ראו, אשר בדבר -ביותר
 כשופת להראות אמנם היה חפץ )קאיוס( הוא בלבו. כבושהשנאה
 ללא דין פסק מוציא הוא כי יאמרו שמא היראה מתוך)צדק(
 כל לפני ועוד בנפש, שונאו הוא היה דבר של לאמתו אבלמשפט.

 ויעד לחובה דינו להוציא בדעתו כבר גמר וההמלצותההאשמות
 אנשים מהאשמת קשה דבר לך ואין ביותר. החמור העונש את לו127

 נתיניהם. ידי על מלפנים מושלים והאשמת נקלים, ידי עלנכבדים
 מקנת או ביתם ילידי עבדיהם ידי על בעלים להאשמת הדברדומה
כספם.

 עשר ששהפרק
 פיאק1ס. שי הראשו הקטגור לאמפ11, של ומעשיו אופיותאיר

 תציב,משטמתו

 האחרת, הצרה לעומת כנראה, קלה, היתה הזאתהצרה128
 ברית- ביניהמ כרתו נתיניו מבין אנשים סתם לא כי הימנה.הגדולה
 אלה אמנם 1 בהאשמותיהם אחד עבות לא בבוקר נגדו ויצאותגרה
 בארץ. נציבותו ימי ברוב מכלם יותר לשטמו הרבו אשר אנשיםהיו

 הקיסר של מלכותו הוד עלבון בעוון בזמנו נאשם לאמפוןכי
 במצב חי היה משפטו, חקירת זמן שנים, שתי ובמשךטיבריוס.

 לדחות רעה בכונה שונות תואנות כשופט המציא פלאקוס יאוש. של129
 יהיה למצער בדין, זכאי אפילו יצא הנאשם שאם הדין, אתולענות
 יהיו וככה בערפל, הלוט העתוד מפני בפחד רב זמן מתחלהשרוי

 בטענה, בא בדין כביכול שנצח אחרי המות. מן1 עליו קשים החיים130

 הוצאות את לפרנס והכריחו ברכושו ידו שלח )הנציב(שהלז
 כבן-חורין התנהג לא ולפיכך כילי היה שלאמפון אפשרהגמנסיון.
 רכוש לו שאין ואמר, באמתלה השתמש ולכן כסף, הוצאותבעניני
 אמנם לו; היה לא שבאמת ואפשר כאלה, סכומים לבזבז כדימספיק
 מפקד בעת אבל עשרו, ברב מתגאה היה נסיון לידי שבאטרם
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 כל את כמעט כי בערך, גדול רכושו שאין הדבר, נתגלההפקידים
 הנציבים על-יד עומד היה הוא עשוקים. מכסף רק לו רכש הונו131

 מחק לפעמים המשפט. עניני את ומציע הרושם כמזכיר הדיןבעת
 נאמרו, שלא ענינים הוסיף ולמעמים בכונה, עליהם דלג אודברים
 עשה זה כתבן ברשימות. ערבוביה והכניס והחליף ששינהויש

 את העם כל השמיע ולכן וקוץ. קוון ובכל ואות אות בכל קנוניה132
 ח צ ו ר : במיוחד ההולמו בשם אחד פה לו וקרא תכופותקולו
 בחיים, נשארו ולאשר אנשים, המית כרשימותיו כי ס. ו מ ל ו קה

 המשפט מן לצאת יכולים שהיו ואלה המתים. מן אומללים שיהיוגרם
 צדק. ללא מנכסיהם וירדו מפלה נחלו חיל, ולעשות העליונה עלוידם
 ברכושם וממכר מקח עשה אשר הזה האיש מידי השונאים קנוהכל

 כזאת גדולה מדינה שנציבי הדבר, היה הנמנע מן הלא אחרים. של133
 חדשים ומתרחשים ההולכים והצבור הפרט עניני כל אתיזכרו

 חשבונות על יעברו גם אלא במשפט, שיעסקו בלבד זו ולאלבקרים,
 רוב את מבלים הם ודרישתם בחקירתם אשר ההכנסות ויתרהמסים

 על לשמור כזאת, בבודה למשרה שנתמנה והאיש השנה. ימות134
 בשכחת השתמש מהם, הנובעים הישרים פסקי-הדין ועלהחוקים
 שהיו האנשים את החייבים בין ורשם קנוניה, לשםהשופטים
 אחרי הזכאים בין רשם החייבים ואת בדין, זכאים להיותצריכים
 תועבותיו. משכורת את נכון, יותר אח שכרה אתשקבל

 עשר שבעהפרק
 סבת העם. ומריח כמסית איסידורום השכי, הקטגורתאור

 לסלאלום.שנאהו

 פלאקוס(, )נגד בהאשמותיו יצא אשר לאמפון היה שכזהאיש135
 על חביב היה הוא ברשעתו. ממנו נפל לא איסידורוסאמנם

 השלום את ושנא ערבוביה לעורר שאף להמון, החניףהאספסוף,
 אחרי- ולהרבות ומהומות קטטות לחולל רב היה כוחו המנוחה.ואת
 רב, ערב אספסוף סביבו ללקט השתדל הוא ולהגדילה. המבוכה אתכן
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יי. )הצעירים(. האפבים פלוגות דוגמת לפלוגות חלקואותם
 לא "מתלקטים חברים - מרובות חבורות נמצאותבעירנו136

 הכרוכה ופריצות ושכרות יין שתית לשם אלא מועיל, דברלשם
 או ת ו פ ס א : בשם האלה לחבורות קוראים הארץ אנשיבזה.

 איסידורוס, עמד רובן או כולן הללו החבורות בראש ת. ו ב ס מ137
 לבצע היה חפץ ואם המסבה. ראש או הכרה כראש העיר,מחריד
 לדבר כדי אחת, סיסמה לפי כולם נתאספו תועבה, מעשהאחרי-כן

 היה בראשונה כי פלאקוס, על אז כעס הוא שנצטוו. כמו לעשות או138
 לו שכר ולכן רב. ערך לו מליחס חדל ולסוף כביכול, בומתחשב
 צעקותיהם בעד פרס לקבל ורגילים בפה, כוחם אשר פוחזיםאנשים

 ואיסידורוס בשוק. סחורה( )בעד כמו בעדן שמשלמים אנשים מאת139
 והאשימו הגמנסיון כל את מלאו הם בגמנסיון. להתאסף עליהםצוה
 נבראה ולא היו שלא האשמות בדו המה יסוד. כל באין פלאקוסאת

 במבוכה פלאקוס בא ולכן שקר, דברי עליו לטפול הרבוובמהתלותיהם
 בלבם עלה אחרי-כן בעיניהם. מוזר הדבר היה כי אחרים, אנשיםוגם

 וכך אחד. אדם כעיני חן למצוא כדי רק אלה כל עושים שהאנשיםהחשד,
 לנכון להזכיר ידעו לא וגם רע, כל סבלו לא עצמם הם כי באמת,היה
 )פלאקוס טכסו לסוף העיר. תושבי ליתר )כביכול( שנעשתה עולהכל

 סבת את להכיר כדי מהם, אחדים לתפוש וגמרו עצה ואנשיו(140
 על הודו הנתפשים פתאום. לפתע בהם( )שהתלקחו והחמההאף
 : היינו נאמנה, לראיה עובדות עוד והוסיפו חקירה, ענויי בליהאמת
 היו אחד וחלק כבר, קבלו ממנה אחד חלק אשר המשכורתקביעת
 לחלוקת שנבחרו האנשים שמות את 1 להם שהובטח לפי לקבלצריכים

 של הזמן ואת המקום את - לרועשים, הראשונים אלה -המשכורת
 לא כי העיר, תושבי )וביחוד( כמובן, רגזו הכל השלמונים. קבלת141

 את הזמין ופלאקוס אחדים. תועבת בגלל יחולל העיר שם אשרחפצו
 הפרס, את שחלקו האנשים את למחרת לפניו להביא וגמר העםטובי

 על להמליץ יהיה ועליו בפניו, אשמתו את לאיסידורוס להוכיחכדי
 שנתפרסמו לאחר המדינה. שלטון על שוא דבת שהוציא לפיעצמו
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 לאנשים פרט העיר, תושבי וכל המדיגה שרי התאספוהמודעות
 אשר האנשים להגלות. עמדה השלמונים מתן אשמת אשמתם, אשר142

 הכל יראו למען גבוה, במקום העמדו הנפלא התפקיד אתמלאו
 למהומות שגרם הוא כי איסידורוס, על האשמה את גוללו הםויכירום.
 להמון יין ונתן כסף ידיהם על שחלק והוא פלאקוס, נגדולגדופים

 דלים ? כזה רב עושר - האנשים הוסיפו - לנו מנין "כי עצום.143
 סבלנו אשר הדבר הוא ומה יום. יום צרכינו את נמצא ובדוחקאנחנו
 הנעשה בכל אכן ? איבה לו לנטור מוכרחים שנהיה עד הנציבמן
 והמשטר". הסדר את ושנא אחרים בהצלחת המקנא האיש אותוחייב

 )איסידורוס(. הנאשם לב לזדון מובהקים סימנים הכילו עדותם דברי144
 קלונו, על להכריז )דרשו( אלה י בקול וקראו בזאת הכירוהנאספים

 הרוב, היו האחרונים ואלה להמיתנו ואלה גלות חובת לחייבואלה
 דעה תמימי כלם שהיו עד האחרים, גם לסוף נמשכוואחריהם
 והתחיל בא אשר היום למן כי העם, מסית את להרוג אחד פהוקראו
 המדיגה. חיי של הענפים לכל ממארת כמחלה היה הכלל, בענינימתערב

 פלאקוס יתפשוהו. פן ירא כי לנפשו, וברח פשעו את ידע גופו והוא145
 לגולה בעצמו יצא שאיסידורוס אחרי אמר כי לבו, את ממנוהסב

 במדינה. השלמונים ומכת המבוכותתחדלנה

 עשר שמונהפרק
 טלפנים. ועשרו אשרו לעומת שנעה פי גרעה פיאקוטמפית

 כשלונו. לפני פלאקט של מותרותחיי

 להזכיר שחפצתי מפגי לא באריכות, ספרתי האלה הדבריםאת146
 עיניה אשר הדין מדת תוקף לתנות כדי אלא ראשונים,עוונות
 מאז )פלאקוס( שונאי היו אשר האנשים כי אנוש. מעללי עלפקוחות
 להאשימו, התפקיד הוטל עליהם מכל, לשטמם הרבה הוא גםוהוא
 להאשם מאשר קשה דבר לך אין שהרי מכאוביו. את להגדילכדי

 נתינים אשמה, עליו גוללו שהם המעט אמנם בנפש. שונאים על-ידי147
 בידו היה זה אך אשר איש על מלפנים והאויבים קצינם,על
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 בחזקת אותו תפשו גם אלא מהם, אחד כל על ולמות לחייםשלטון
 לשונאים ללעג שהיה ומה מפלה, שנחל מה כפלים: סבל הואיד.

 שבר ולאחרונה המות. ממר נפש לבעל קשה והדבר גיל. אלי השמחים148
 מאבותיו שירש הן רכושו, כל את ממנו נטלו רגע בן עליו. בא שברעל
 נמנה ולא וההדר, הפאר את חובב היה הוא לו. רכש עצמו שהואוהן
 מדקדק היה הוא הופכים. לה שאין כאבן עשרם אשר רב הון בעליעל

 האחרים הכלים גם פרטיהם. לכל וברהיטיו במשכבו בלבושו,בכוסו,
 המובחר. מן היו כולם לבית, קשוט אלא משמשים אינם עצמםשכל

 לבריאות ליופי, אשר המשובחים מן ביתו משרתי גם היו כך על נוסף149
 היו אשר אנשיו כל בשרותם. הכרוכים בדברים המעשה ולכשרוןהגוף

 בני- כל על שעלו עד כל-כך, בו הצטיינו שהוא כל תפקיד עלממונים
 היא לדבר נאמנה עדות במאומה. מהם נפלו לא למצער או אמנותם,150

 רכוש מהחרמת עצום במספר באו אשר החפצים שכל בעוד כיהעובדה,
 למען נשתמרו בלבד פלאקוס של אלה בשוק, נמכרים היוהחייבים

 בפירוש לעבור שלא כדי )שנמכרו(, אחדים כלים להוציאהשליט-יחיד
 פלאקוט נדון רכושו החרמת אחרי זה. מסוג בחייבים הנוגע החוק על151

 של והטוב הגדול החלק מן היינו היבשה, ארצות מכל וגורשלגלות,
 גלות עליו נגזרה בראשונה המאושרים. האיים ומכל הישובמדינות

 אך גיארה, :  האי ושם האיגיאי, ביס אשר )האייס( מכל הגרועאל
 בקרבת שנמצא באנדרוס גיאתה את לו החליפו לפידוס למליץהודות

 בה עצמה דרך באותה לברונדיסיום, מרומי נסע אחרי-כן גיארה.152
 הגובלת ולוב מצרים מדינת על נציב כשנתמנה אחדות, שנים לפנינסע
 גדולות שואף כשהוא לפנים ראוהו אשר העריס שבני כדיבה,

 וחרפה. קלון מכוסה כעת יראוהו כל, לפני עשרו ברובומתימר
 צער לו הסבו ובזה אותו, והקניטו באצבעותיהם עליו הורו האנשים153

 נתחדשה צרתו כשואה. עליו באה אשר הצרה מן שבעתיםגדול
 המחלות וכדרך חדשות, ]צרות[ עליה שנתוספו במדהונתגברה
 הצרות זכרון את בהכרח מעלה הזה הדבר כך ונעורותהחוזרות
 הלב. מן כבר נשתכחו כמעט אשרהראשונות
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 עשר תשעהפרק
 אנררוט. יאי הנויה פיאקוס הגיע שונות הרפתקאותאחרי

 מזלו. רוע על שתמרמרמלאשם

 לראוה והיה לקורינתוס עד בים והפליג היוני במפרץ עברחיא154
 לשמוע יצאו( )הם הים. גדות על המשתרעות פלפוניסוס ערילתושבי

 הספינה, מן ברדתו בפעם, ופעם פתאום. בא אשר כשלונו דבראת
 שרגילים אנשים וגם להרגיזו, זדון, אנשי מרעים, חבר גםהתלקט

 מן בצערו. השתתף למען התאספו אחרים מאסת מוסר לקחת155
 הספינה מן וירד השני מעבר אשר הים אל איסתמוס דרך עברלכאיוס

 להתעכב לו נתנו לא השוטרים אמנם קורינתוס. חוף היאבקנכראי,
 בספינת-משא נסיעתו את להמשיך אנוס והיה שהוא כל זמן אפילושם

 הרפתקאות אחרי ורק בפניהם, ונשבה סופה רוח התחוללה והנהקטנה,
 נסע הסערה ששקטה אחרי פיריאוס. )החוף( אל בקושי חתרו רבות156

 אחרי- סוניון, היבשה ללשון עד חטיקה )גדות(לאורך
 ועל קינתוס קיאה, היליני, : האיים על כסדר עברכן
 מטרת היא לאנדרוס, שבא עד אחת, בשורה המשתרעים אחריםאיים

 דמעות מקור נשפך מרחוק המקום את האומלל ראה כאשר נסיעתה157
 "רבותי, : מר בקול וצעק חזהו על בכפו הכה והוא לחייה עלמעיניו

 שנפל העלוב האי אנדרוס, היפה הארץ הנה לויתי, ובני נפשי שומרי158

 וחונכתי גדלתי אשר פלאקום אני המבורכה! איטליה במקוםבגורלי
 אבגוסטוס, של ביתו לבני ורע חבר הייתי במדינות, שרתיברומי,

 נציב שנים לשש ונבחרתי הראשונים קיסר טיבריוס ידידי עלנמניתי
 התמורה! גדולה מה ! הקיסר נכסי שהן המדינות בין הגדולה מצרים על159

 שם מה החמה. לקוי כבעת חיי את היום בעצם עטפה לילחשכת
 מנוס מקום חדשה, מולדת או הוא מקלט הזה? הקטן לאיאקרא
 אני לו. הנאה השם הוא "קבר" אכן ז בצרה לעתות מפלט אוהנהו

 אמנם פגרי. את כביכול נושא עצמי ואני שאולה, יורדהאומלל

 את להמשיך אוכל גם אם - או העלובים, להיי קץ ישימומכאובי
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 - חלקיע. מנת תהא  החושים  )פכחות( מתוך ממרשפה מיתה -חיי
 מן יצא הוא החוף. אל הספינה התקרבה בינתים יללותיו. היו אלה160

 כבד, משא העמוסים כאנשים ארצה שח כולו כפופה. וקומתוהספינה
 אם ראשה את הרים לא הוא שכמו. על העיק )כאילו( הצרותוסבל
 אשר האנשים המון בפני זאת לעשות נועז שלא מפני ואם כוח,מאפס

 הביאוהו לויתו ובני הדרך. עברי משני והתיצבו לראותה התאספו161
 בא הגולה כי עדים, מהם והועידו לכל והראוהו אנדרוס אנשילפני

 פלאקוס של וצערו משם. יצאו חובתם את שמלאו ואחרי האי. אל162
 ומחזה האחרונים, מכיריו פני מעיניו נעלמו כאשר מחדשנתעורר
 שממה מוקף עצמו את ראה הוא רבה. בבהירות לפניו נתגלהבלהות
 קלה כצרה במולדתו הסופה מיתה היתה הזה המצב ולעומתנוראה,
 ומתפתל מתעות היה הוא ורצוי. טוב כדבר נכון, יותר או,בעיניה
 כף ספק ידיה פרש ואנה, אנה וקפץ עמל בפעם פעם 'ממש,כמשוגע

 לא זה אשר פלאקוס "אני : תכופות וקרא ארצה עצמו הפיל ירך, אל163
 רבת ב)קריה( או עם. רבתי העיר באלכסנדריה שליט הייתיכבר

 רבבות עיני נשואות היו אלי המאושרה. המדינה מצרים, ונציבהערים
 והמלחים הפרשים הרגלים, שבצבאות הטובים היו נתיני ביןתושבים,
 מלוים היו והמונים הרב. מספרם בגלל רק לא גדולה חשיבותםאשר

 ולא זה היה שוא חזון רק ואולי הארמון(. )מן בצאתי יום יום אותי164
  כוזבות בבואות מלפנים, אשרי היה חלומות  מחזה רק אולי זמציאות

 את רמיתי אכן כמוצקים. המוצגים את המתאר הדמיון יצירי וריקות,165
 המציאות חקוי ממש, דברים ולא דברים צללי רק היו אלהעצמי!
 שלא כשם השקר. )אפסות( את בעליל המראה עצמה מציאותולא
 חיש גז והכל משנתנה שנקיץ אחרי בחלום שראינו ממה דברימצא
 גורלי מנת היו אשר וזיוי הודי כל עין בהרף ממני פנו כןועבר,
לפנימי.
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 עשריםפרק
 פשעיו ע5 מתחרה הוא פ5אקום ע5 היסורים מתגרריםכאשר

 הדיה את עצמו עלומצריק

 לעפר. כמעט יכאוהו תמיד במוחו מנסרים הי כאלהרעימות166
 לא הוא ממנא מש לא העלבון רגש כי רבים, אספת מפני ברחהוא
 כלוא היה אלא בשוק, להופיע בנפשו עוז מצא לא גם החוף, אליצא

 הכניסה. חדר מפתן על גם לעבור נועז ולא הסתתר ושםבביתו,
 על עוד שכבו האחרים האנשים כל כאשר השכם בבוקר שקם יש167

 שם רואה. איש באין )העיר( לחומת מחוץ ויצאמשכבותיהם,
 שהיה צרותיו תכרה אדם, בו יפגש לבל ונזהר היום כלהתבודד
 חשכת בבוא ו האומלל נפש את ועוקץ דוקר היה בלבה צרעדיין
 בוקר, יתן מי בערב, מתפלל היה ופחד אימה ומרוב לביתה שבלילה

 אמר ובבוקר י בהרדמו בפעם פעם הבעיתוהו בלהות ומראות החושךכי
 כעבור נוגה. כל לשאת יכול ולא קדרות כלו לבש כי ערב, יתן מי168

 מקונן גלמוד, לשבת הרבה שם זעירה, אחוזה לו קנה אחדיםחדשים
 עליונה רוח עליו שרתה שלפרקים מספרים, מזלג רוע את ומבכה169

 התלהבות בקרבם התעוררה אשר אנשים דוגמת הלילהבחצות
 לשמים עיניו ונשא שדהו בית לגבול מחוץ יצא ואזקוריבנטית.

 "מלך : רם בקול וקרא הבריאה שבתפארת בתפארת הביט ולכוכבים,170
 והם ישראל, עמ על מפקה אתה כי הדבר אמת אכן ! והאנשיםהאלים
 אתה שאין האומר, וכל עליהם, השגחתך דבר את מלבם בדולא

 לשמש יכול עצמי אני הלא ! תועה אלא אינו ולמחסה, למגן להםעומד
 עצמתי אנכי היהודים. על זדתי אשר בדבר נענשתי כי ומופת, אות171

 לחומסים, יד נתתי ובזה רכושם את שדדו כאשר מראות עיניאת
 במתנה לי נתנו אשר הנכסים כל וגם אבותי נחלת גם נשדדהוהנה

 עליהם המיטוטו אנכי אחרת. בדרך אותם שרכשתי או וכבוד, חן לאות172
 ישמחו למען מכובדים, תושבים הם כי אף זרים, כעל קלוןלפנים

 במחמאותיהם, שולל אותי הוליכו ואלה הפרוע. האספסוףאויביהם,
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 תורשתי גלות גזרת עלי ועזרה וחרפה, בת שבעתי ולק האומלל,אני
 צויתי אנכי הזה. במקום ומסוגר סגור אני והנה הישוב, ארצות מכל173

 חמס לא צל נפים שונאי לעיני  קמצנותם בית-החניון אל מהםלהביא
 ענויי ומתוך וגדופים חרופים מתוך בצדק נסחבתי ולפיכך יבכפם
 ולא אחד לבית-חזיון לא גוף ענויי מתוך מאשר יותר עלובהנפש
 לברונ- עד איטליה כל דרך בתהלוכה צעדתי אלא בלבד, אחתלעיר

 עד והאיים אטיקה כל ודרך לקורינתוס, עד פלופינסיס ודרך דיסיום174
 הקץ בא לא עוד כי נאמנה, יודע ואני כעת. מאסרי מקוםלאנדרוס
 ותשוה הסאה שתתמלא עד אחרות צרות לי צפויות ועדייןלצרותי,
 כאשר מרחוק, עמדתי וגם מהם להרוג צויתי אנכי הרעים. מעשילמדת
 ואלה חיים נשרפו אלה באבנים, נרגמו אלה : אחרים בידינהרגו

 אני, יודע והנה לגמרי. גופותיהם שנפרכו עד חוצות בקרב נסחבו175
 התיצבו כאילו חבלה ומלאכי בעבורם, לנפשי אורבות הנקמה אלותכי
 הנני שעה ומדי יום מדי לדמי, ושואפים רובצים דרכי, לחסוםכבר

 לעתים אחת". אחרונה מיתה במקום מיתות הרבה וסובל וגווע הולך176
 ופחד גופו אברי כל אחוה ופלצות גדולה אימה עליו נפלהתכופות
 ומפרפורי רוה מקוצר מזדעזעת היתה אשר נשמתו את דכאוורעדה
 היא אדם, לבו המיוחדה האחרונה הנחמה גם ממנו שניטלה עדהלב,

 נבאו הסימנים כל לטובה, אות כל ראה לא ופלאקוס הטובה. התקוה177
 בדידות בהלום, מועקה בהקיץ, כאב לב, מרעידות שמועות : לורעות
 היו בעיר האספות גם ז עליו חביבים היו חברה חיי שמא מדבר.כפרא
 1 בטחון לו הביאה בכפר המחפירה ההתבודדות אפשר רוחו.למורת
 : בלבבו ואמר השדים, אכול בדרך מתהלך היה הוא רוח. ורעותהבל

 ולכן אחרי רודף הוא לנפשי, אורב במהירות, אחרי שצועד "האיש178
 אלמוני י בפח לצודני הוא חפץ - חלקות מדבר פלוני ללכת,ימהר

 - לי נותנים ומשתה מאכל 1 בעיניו אני נבזה - חנופה בלי מדבר179
 בקרבות אבן לב אשר כאיש עניי חיי אמשיך מתי עד טבחה.כלצאן
 נותן אינו הוא בזה, אשם הרע יצרי בכפי, נפשי לטרוף העוז לי איןאכן
 צרותי סאת את להגדיש כדי העלובים, חיי חוטי את כרגע להפסיקלי
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 רוחות את מכפר אני ושבהן עלי המיטותי עצמי אני אשר"נוראות
 לבי". בזדון שנהרגוהאנשים

 ואחד עשריםפרק
 אבאקוס שי רציחתו תאור פגאסוס. את להרוג גומרקא.וס

 הקיסר. בלשי ידיעל

 פקודתה ליום חכה פלאקוס נלאה נפש וזעזועי הרהוריםויתוךומ18
 היה קאיוס אך שאת. ביתר דעתו את בלבלו הממושכיםוהיסורים
 כאנשים התנהג לא הוא מצרים. בלי היתה ונקמתו מטבעואכזר

 ענשם, את קבלו שכבר לאחר האשמים את ידיהם מתחתהמוציאים
 למצוא רק היתה מזמתו וכל קץ, אין עד בו לבער הוסיפה חמתואלא
 שעינו עד ביותר עזה היתה לפלאקוס ומשטמתו חדשים. יסוריםלהם
 הזה. השנוא האיש כשם היה ששמם אחרים באנשים גם צרההיתה

 של דינו שהוציא על חרטה הרהורי תדיר התעוררו קאיוס בלב181
 את לסלוח יכול לא לפידוס למליץ גם למות. ולא לגלות,פלאקוס
 וזעף סר היה שהאיש גרם ובזה כבוד, רגש לו רוחש היה כי אףהדבר,
 כי חמור, עונש הוא אף יקבל פן בצדק, פחד לפידוס לנפשו.וירא

 שיעיז איש כבר נמצא לא כאשר קל. עונש אחר איש קבל במאמציו182
 המשטמה כמות. עזה משטמה בקאיוס התלקחה פלאקוס, עללהמליץ
 בלבו התגברה אלא כיאות, הזמן במרוצת שקטה ולא שככה לאההיא
 באלה גם כי לזמן, מזמן בגוף המתחדשות המחלות בדרך עוזביתר

 שכאשר מספרים הראשונים. את משכיחים האחרונים היסורימ183
 ולכן לגלות, נדונו אשר אחדים בשרים נזכר בלילה קאיוס שנתנדדה
 והשקט במנוחה חייהם את מכלים באמת היו והם לאומללים,נחשבו

 הוא ה. ר י ג ה ל ת( ו ל )ג השם את קאיוס הסב לפיכך גמור. ובחופש184
 כל להם' יש שהרי הגירה, אלא אינם האלה האנשים "גרושי :אמר

 איפתה, יתכן, לא ושלוה. שלום חיי לחיות יכולים והם בשפע,צרכיהם
 להרוג צוה אחרי-כן לפילוסופים". הראויים חיים על יתפנקו שהללו185



 האיכסנדר1ניפ,115;(6

 אשר השמות רשימת ובראש שבהם, והנכבדים המפורסמיםאת
 פלאקוס. של שמו נמצאהוציא

 והואל לאנדרוס, הגיעו פלאקוס את להמית נצטוו אשרהאנשים

 ראו ומרחוק החוף, מן נגדו יצאו המה העירה. השדה מן במקרה אזשב
 כל נפש כי חפזונם, את מיד הבין הוא רעהו. את איש הצדדים שני186

 בצרה הנמצאים אנשים נפש וביחוד נפלא, נבואה בכוח מחרננהאדם
 כנראה, שכח, צרים. בשבילים לברוח ומהר הצדה נטה הואגדולה.
 מפני המרוץ בקלות תועלת כל ואין ביבשת, ולא באי נמצאשהוא
 או : משתים אחת שתבוא ההכרח מן הלא מסביב. עליו סוגרשהים

 הים. שפת אל רק יגיע אם יתפש או לכת, ירחיק אם הים, לתוך שיפול187
 נמצא,. רעותה, מול אחת האלה הצרות שתי את משוים אםאמנם
 היבשה לחיות וגם לאדם חלק הטבע כי שבים, מזה נוח בארץשהמות
 היא : במותם וגם בהייהם גם להם היאה המקום והיא הארץ,את

 לאחרונה גם אותם שתקבל היא בהולדתם, לראשונה אותםשקבלה
 אחדים שתפשוהג עד הרף בלי אחריו רדפו המה - החיים. מן בהפרדם188

 וצעק בהם נלחם הוא יד. בחזקת אותו סחבו ואחדים בור לו כרומהם
 טורפת כחיה כי פצעים, נתכסה גופו שכל עד עמם והתאבק גדולבקול

 יכלר שלא עד ברוצחיו, ונאחז התפתל הוא המכים. לקראת רץ היה189
 יסורים לעצמו גרם ובזה הצד, מן אותו דקרו ולכן החרבות, אתלהרים
 קצוצים וצלעותיו חזהו ראשו, ורגליו, כשידיו ארצה כרע לסוףקשים.

 יצאה הדין מדת מאת כי לנתחים. נותח אשר זבח כקרבןוקטועים
 רצח אשר הרציחות למספר ישוה האחד בגופו המכות שמספרהגזירה,

 אחד נחתכו אשר העורקים מרוב שפרץ והדם משפט. ללא ביהודים190
 החפור הבור אל הפגר נסחב וכאשר ההוא. המקום כל את הציף אחד,191

 כל את ומקשרים המהדקים הגידים ונתפרדו ברובם אבריוהתפרקו
 כי ולמופת, לעד והיה פלאקוס, על ם ג באו כאלה יסוריםהגוף.
 ישראל. עם מעל סרה לא אלהיםהשגחת




