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הירדניות

ה"אררסט~אה" ל~ייoכיל.הס , (13ד~ברס·סת ,כרך.ב הטרג,דירת
מן הזמך העתיק ,על יסודות מיןת,לרגיים ,הי~ח טרילרג~ה .ח.לקיה הם :

 !m-1רדו

"אגממרנך",

"גףשארת הסנך" ,ו''Jהארימ.נדי.רת"" .וגאממנרד" מס.פר ל ·:~.הז.רתר שול גאמןג.נרך ,מלן
ארגוס ,ממלמהת טוריה .טר.ו;ןי נפלה ונהרהס כליל .אחר עשר שנות תלאה
מולחמה ,חוזר הצי היווני הביתה .לוחמים ו.בים נפלו תחת חר,מות טרויה ,רובםי

עוד יותר בול ע הים בנסיעתם חזרה) .אל .הים ,פוסידון ,ההי לצדים ש·ל הטרויי-
1

נים ,ו:הוא מסדר בדרך זר את הש1בונותיו עם הירדנים( .אך אגממנוך ,המפקד הגדול
של הצבא המנצח" ,רועה העמים" ,כפי שהומרוס ~כנה אותו

-

חןזר יבריא

זר טען,ת ,שכך בביתו חמסה ל.ן

ושלם ל.ביתר .הוא סבור שגורלו היטיב עמו ;
קלימטנסטרה אש) ,mאחותה החורגת שיל הל·~ היפה ,שגרמה כה הרבה צררת

ליוונים ולסר.דיינים כחא (,ד ששי לה חש ברן משל ה עם כעלה המלך .כ.א•שר ביקשו
היוונים להפליג אברניותהים המהיר,ןת לעבר טרןיה ,שקטו הרוחות ,והצי לא ההי
1

1

1

1

יכול להפליג .נתברר ,ני האלים דור.שים קרבן

ודווקא את איפיגניה ,בתם

-

של אגממנרן רקליזגמנסטרה .אגממנרך ל·א היסס הונה ,ר.הע.לה את בתו היפה
לקרבן · -וק.ליטמנסטרה נשבעה נקם .מן הראוי להוסיף כאך ,ני האלה ארזגמיס,
הצידית רנ;תרלה ,חטפה את איפיגנהי מעם המז,בח  mבאrיה ארתiה ליאי רחוק ,שם
נהנה בת המלך גבית מקדש האלה מצילתה ; אולם עובדה מ שמחת זו לא חיתה
1

ידר~ה ל~ לאגןגמנרן ול.א לקליטמ,נס.טוה; i
במחזה  -קליטמנסטו·ה מזכירה פעמים מספר את הבת שהוקרבה על ידי האב
1

'גם אי~מכrילוס מתעלם מנקרד1ה זר

הכאזר .ל~ זו נלב~ד שא.גממנרן חשט את בתה האהר כה ,של אשתו ,הרי הוא עוד
1

מביא עמך כרמבבתו מטר1ריה את קסגדר,ה •גבי.את הש:כרל ,אחת מ.בנו.תיו של

פרי אמרס המלך iדאומלל ;
1

בהב.י.אן פילגש לבית אשתו החוקית מגל1ה אגזבמנרך

קוצר רואת פסיכולדגית מפתעיה .קסנדר,ה היא המשמשת לקליטמנסטרה עלי·א
נוספת להצידק את רצח בעלה הבוגדני ; ב~.דרך מח,שבה נשית טיפוסית היא
מתעלמת לחלוטין מן העובדה הבולטת ,שימיםו שאמגמנון ציא לטריוה ,מחזיקה
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אגדות ומיתולוגיה

היא עצמה באומרן נבאהב ,את איגיסטרס בן טיאסטס .ליאיגיסטוס יש אינטרס

משלו בכל העניין הזה  :אטראיו,o

אביו של אמזנגבון ,וט~אסטס ,אביו של

איגיסטוס ,אחים ה,ו ,אש,ן שנאת מורת שררה בינ,הם .בכלל ההיסטוריה של בית
טבטאלרס )סבiם של אטריארס וטיאסטס( עוקבה מדם ורצופה אשם .מאז שחט

טבטאלרס את בבו פלופס ,קצץ אותר לחתיכות ,עשה ממגר צלי והגיש אותר בתרו
סעודה חגיגית ל,אלםי - ,רבצה קל:לה על משפח1ה ח.ביaה זר .אייסכילדס מזכיר
המסוכסך 1
ברמזים את העבר

הפמיל את צליר המאיים על הדו.רה ,על כן מוטב

לו לקרוא להיות בקיא במשפחירלוגיה של בית אט.ריאר·ס ,על מגת להבין היטב
את הנע·ז;·.ה.

הטרילוגיה כןלה מברגה ה1אורסטיאה ,על שם אררסטס ,בגר של אמגמ1נרן,

העתיד לדרוש את דם ,האב מידי האם" .אגממנרן" מספר ע.ל נמקה  -נקמת
קליטמבסטר,ה מאגממנרן .החלק השבי" ,נושאות הנסך" ,מספר עיל גק:מת אררסטס
ראלקטרה אחותו ביאמם ר.באיגיסטרס .ואילו "הארימבידרת" ,הח,לק האחרןן ,סמםר
על המחילה הסופית. ,ע,ל ניקוי הבן .מן האשם הכבד של רצח אם הר1ר.בץ עליו.

שד.ב לא תחזרו ת.ברעת המטרט,לת של ורצח

-

נרצח

-

נוקם·ך,וצח

j

חשובן

האשם של בית טב~ט.אלוס מסתיים ,ו.אורסטס רשאי לח.זרו לגחלת אביר ליטול
בידיו את השלטון ,כשלצדיו על כס המלכדת יושבת הרמירהנ ,בתה של הלנה
היפה.

שבי הח,לקים הר,אשר,בםי של הט,רי.ל1גי1ה מס,ררים לידי גיבורים בaי

תמות.ה ;

חאילו בחלק האחרון מופיעים האלים עצמם על מבת לפתור את הסבך ול האבק
על גודלך של אדרסטtג ,יו.רש אחרון ל.בית אטריאוס .מרבן אמ.ליך שגם בחלקים
1

הר1א.שרבים מוזכרים האלים· ,רהם 'lנהררים חלק ,בל.תי נפרד של השקפת העולם

j

ןאלם בחלק האחר1דן הם נוטלים את המלך הפערל,ה לידיהם ומופיעים ליעיב~ו של

תצרפה המשת,חא, .ארוס.טס נצטווה לנקרם ·את דם אביר ע.ל ידי דאwל אפולו עצמו.
אפרלר ה;רא הברתן לו חב.שר ,למעש·ה ברר1א כל כך כרצח אם .אולם ל,חאר שנעש·ה
המעשה ,מפועיות הפורקות ,אלות הנקם העתיקות האיומות למראה ,ורודופת

את ורצח-אמר .אפולו מאנם מתיציב לימין אורסטס ,בן·חסרתו ,אך ללא הרעלי ;
הפררי:ות,

ימים

עתיק.דת

יותר

משרכבי האולימפוס,

אינן מקבל:ות פקודךת אר

הוראות מפיר של אפולו .רק את,נה ,אלת החכמה ,מצלחיה לבסוף להשלים ביד
הצדדים .מענין ,שוב.אן ,בפעם הר.אשרנה ,מופיע בית הזיד של נכבדים ,נכבדי
העיר אתרנה

j

עד כה הרצ.א כל משפט ניאופן שריר,רתי .אלת החכמה מפגיהנ את

חכמהת בזאת ,ש היא מ~מהדי בית דין ,במקום לשפוט נע.צ,מה
1

j

רק לאחר

ש.הקולות שקולים ,היא מר,שה לעצמה להכרעי את הכף לז כר ות של אררסטס j
ייהיא ,קור.את לזאת ,מע·שה של חס,ד ולא של דין .אתנה היא המוצאת דרך לפצות
1

1

את הפוריות הנור.אות ,הז1רעמרת על ,כי נמלט אררסטס מידיהן .מעתה והלאה

ת1הפוסנה אלות תננבקה לאומינידות ,אלות י שלווה וחסד.י
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גי

b

ה

אביכ 1

ר

כן מסתיוגית הטרגדיה של בית טנט·אלרס בנמית חסד ותקורה .אייס.כילרס

חט.ניע על המסורת המיתולוגית תפיסה דתית משלו ;

שי ל1הניח ,תפיס·ה מתקדמת

יותר מזר של רחב בני דרור.
ירכי 1964 ,
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