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  460                              .ֲאִני ֶהְרֵמס,  ִלְקָראְתָּבאֵאל ֵּבן ַאְלָמֶות , ָזֵקן"

  . ְׁשָלַחִני ֵאֶלי ְלָהֵגן ּוְלהֹורֹות ֶאת ַהֶּדֶרֲאִבי

א ָאבֹוא ְּפִנימָ ,  ָּכֵעת ֶאְפֶנה ְוָאׁשּובַאהְו  

  ִּכי ִיְהֶיה ְּבָכ ֹּדִפי,  ֵעיָניו ֶׁשל ָאִכיֶלסִלְפֵני

  . ֶּבן ְּתמּוָתה ְּבָגלּוי ְיָאֵרַח ֵאל ֶּבן ַאְלָמֶותִאם

465                                , ַאָּתה ִהָּכֵנס ְוַחֵּבק ֶאת ִּבְרֵּכי ֶּבן ֵּפֶלאּוסַא   

  ְבֵׁשם ְּבנוֹ ּו,  ָאִביו ְוִאּמֹו ְיַפת ַהֵּׂשָערּוְבֵׁשם

  ".ְוָכ ְּתעֹוֵרר ְּבִקְרּבֹו ֶאת ַהֶּנֶפׁש,  ֵאָליוִהְתַחֵּנן

ֶאל ְמרֹוֵמי אֹוִליְמּפוֹ ,  ֶהְרֵמס ָאַמרָּכ סְוָהַל,  

  ,ָקַפץ ֵמֲאחֹוֵרי ַהּסּוִסים ֶאל ָהָאֶרץְּפִריַאמֹוס וְ 

  470                              ֶׁשִחָּכה ְוִהְׁשִּגיחַ ,  ַּבָּמקֹום ֶאת ִאיַדאיֹוסִהְׁשִאיר

  ָהַל ַהָּזֵקן ָיָׁשר ֶאל ַהַּבִית.  ַהְּבֵהמֹותַעל

  ְמָצָאהּו.  ָיַׁשב ָאִכיֶלס ַהָּיָקר ְלֶזאּוסֶׁשּבוֹ 

  ,ֵמֵאֶּלה ַרק ְׁשַנִים, ֲחֵבָריו ָיְׁשבּו ְּבִנְפָרד, ִּבְפִנים

  ,ֶצֱאָצא ַאֵרס, סימוֹ ִק לְ ַא ַהִּגּבֹור וְ ַאּוטֹוֶמדֹון

  475                              ,הּוא ִסֵּים ִלְסֹעד אֹותֹו ֶרַגע.  ֲעסּוִקים ְלָידוֹ ּוָהי

  ְּבִלי. ַהֻּׁשְלָחן עֹוד ָעַמד ְלָפָניו,  ְוִלְׁשּתֹותֶלֱאֹכל

  ,ָעַמד ְּבָסמּו לוֹ ,  ִנְכַנס ְּפִריַאמֹוס ַהַּכִּבירֶׁשָראּו

  ,ְוָנַׁשק ְלָיָדיו ִּבְזרֹועֹות ֶאת ִּבְרֵּכי ָאִכיֶלס ָּתַפס

  ָיָדיו ֶׁשִהְׁשִמידּו, ַהּקֹוְטלֹות ֲאָנִׁשים, ַהּנֹוָראֹות

  480                   , ְּכמֹו ְּכֶׁשִאיׁש ִנְתָקף ְּבֵטרּוף ַעז.  ִמָּבָניוַרִּבים

  ,ְוָאז ָּבא ֶאל ֶאֶרץ ַאֶחֶרת,  ָאָדם ְּבַאְרצוֹ רֹוֵצחַ 

  ,ה ַהּצֹוִפים ּבוֹ ַוֲאחּוִזים ִּבְפִליָא,  ִאיׁש ָעִׁשירֶאל

ִהְתַּפֵּלא ָאִכיֶלס ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ֶאת ְּפִריַאמֹוס ָּכ   

  .ַמִּביִטים ֶזה ַּבֶּזה, ְוִהְתַּפְּלאּו ַהְּׁשָאר,  ְלֵאלַהּדֹוֶמה

  485                   : ְוָאַמר לוֹ , ָּפָנה ֵאָליו ְּבַתֲחנּוִניםְּפִריַאמֹוס וְ 
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  , ְזֹכר ֶאת ָאִבי,ָאִכיֶלס ַהּדֹוֶמה ָלֵאִלים"

  .ַעל ַסף ַהִּזְקָנה ַהּקֹוֶדֶרת,  הּוא ְּבִגיִליִּבְׁשנֹוָתיו

  , ֲאֶׁשר ָּגִרים ִּבְׁשֵכנּות ְּבַוַּדאי ְמִציִקים לוֹ ְוֵאֶּלה

  . ָׁשם ֶאָחד ֶׁשָּיֵגן ָעָליו ִמִּתְגָרה ּוֵמֶהֶרסְוֵאין

ַא490                 ,ַחי עֹודֶׁשַאָּתה ,  הּוא ְלָפחֹות ְּכֶׁשּׁשֹוֵמַע ָעֶלי  

  ּוְמַקֶּוה יֹום ַאֲחֵרי יֹום,  ְּבָכ ְּבִלּבוֹ ָׂשֵמחַ 

  . ֶאת ְּבנֹו ָהָאהּוב ָׁשב ֵמֶאֶרץ ְטרֹוָיהֶׁשִּיְרֶאה

ְּבטֹוֵבי ַהָּבִנים ִהְתָּבַרְכִּתי. ּגֹוָרִלי ָהָיה ַרע,  ֲאִניַא  

  .ַרד ִאיׁשּוֵמֶהם ְּבֵעיַני א ׂשָ ,  ַהְרָחָבהִּבְטרֹוָיה

  495                   ; ָהֲאַכִאים ָהיּו ֲחִמִּׁשים ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ְּבֵניֵהם

  , ָעָׂשר ֵמֶהם נֹוְלדּו ִלי ֵמֶרֶחם אֹוָתּה ֵאםִּתְׁשָעה

  ּוֵמֵאֶּלה;  ֲאֵחרֹות ָּבַאְרמֹון ָיְלדּו ֶאת ַהְּׁשָארְוָנִׁשים

  .ְרֵּכיֶהם ַהִּמְׁשּתֹוֵלל ָּפַרק ְלֻרָּבם ֶאת ּבִ ַאֵרס

  , נֹוַתר ִלי ֶאָחד ֶׁשֵהֵגן ַעל ָהִעיר ְויֹוְׁשֶביהָ אּוַלם

   ,                   500א ִמְּזַמן ָהַרְגָּת ַאָּתה ְּכֶׁשֵהֵגן ַעל ָהָאֶרץאֹותוֹ 

  ,ְלַמֲענֹו ֲאִני ָּבא ֶאל ְסִפינֹות ָהֲאַכִאים; ֶהְקטֹור

  .ֵאין ְסֹפרֶפר לְ ְוִאִּתי ּכֹ ,  ִלְפּדֹותֹו ִמָּיְדְּכֵדי

  ר ֶאת ָאִביכוֹ זְ ּו, ָאִכיֶלס,  ֶאת ָהֵאִליםַּכֵּבד

  ;ֵהן ֲאִני ֻאְמָלל ֲאִפּלּו ִמֶּמּנּו.  ַּגם ָעַליֲחֹמל

  505                              , ֶאת ַמה ֶׁשעֹוד א ָסַבל ָאָדם ַעל ָהָאֶרץָסַבְלִּתי

  ".י ְׂשָפַתִים ָיָדיו ֶׁשל ָהִאיׁש הֹוֵרג ְיָלַדי ֵהַנְחּתִ ָעל

ְוֵחֶׁשק ִלְבּכֹות ַעל ָאִביו עֹוֵרר ּבוֹ ,  ָאַמרָּכ.  

  , ָלַקח ֶאת ַיד ַהָּזֵקן ּוְבֹר ְּדָחפֹו ִמֶּמּנּוהּוא

  ֶזה ָּבָכה ְּבִׁשְברֹון ֵלב ַעל ֶהְקטֹור,  ִנְזְּכרּוּוְׁשֵניֶהם

  510                   ,ָׁשפּוף ִלְפֵני ַרְגָליו ֶׁשל ָאִכיֶלס,  ַהְּגָבִריםהֹוֵרג

 ּוַפַעם ָּבָכה ַעל,  ַּפַעם ָּבָכה ַעל ָאִביוְוָאִכיֶלס
  .ְוקֹול ְיָבבֹוֵתיֶהם ִמֵּלא ֶאת ַהַּבִית; ַּפְטרֹוְקלֹוס

ִהי ָרָוה ַמְסִּפיק ֶּבִכיׁשֶ  ּכְ ַאָאִכיֶלס ָהֱא  

  , ּוֵמֲאָבָריו ַהְּתׁשּוָקה ְלָכ ָסָרהּוִמַּנְפׁשוֹ 

  515                   ,ֵהִקים ְּבָידֹו ֶאת ַהָּזֵקן, אוֹ  ָקַפץ ִמִּכּסְ הּוא

  , ַרֲחָמיו ַעל ֹראׁשֹו ְוַעל ְזָקנֹו ֶׁשִהְלִּבינּוִנְכְמרּו

  : ֵאָליו ְּבִמִּלים ְמֻכָּנפֹות ְוָאַמר לוֹ ּוָפָנה
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  . ִהְתַעֵּניתָ ַוַּדאי ְּבִלְּב ַהְרֵּבה, הֹו ָהֻאְמָלל"

ל ְסִפינֹות ָהֲאַכִאים ֵהַעְזָּת ָלֶלֶכת ְלַבד אֶ ֵאי  

  520                  ָהִאיׁש ֶׁשַרִּבים ְוטֹוִבים ִמָּבֶני,  מּול ֵעיַניְוֶאל

  .ִנְרָאה ֶׁשִּלְּב ֵלב ִמַּבְרֶזל הּוא?  ְּבָיָדיוָהַרג

ּוְׁשֵנינּו מּוָטב ֶׁשָּנִניחַ , ֵׁשב ַעל ִּכֵּסא,  ּבֹואַא  

  .ַעל ַאף ְיגֹוֵננּו,  ִלְמֹצא ֹרַגע ַּבֵּלבַלַּמְכאֹוִבים

  . ִמִּצַּנת ַהִּקיָנה ֵאין ְמִפיִקים ׁשּום ּתֹוֶעֶלתֲהֵרי

525                  , ָטוּו ָהַאִּלים ִלְבֵני ָהָאָדם ַחְסֵרי ַהֶּיַׁשעָּכ  

  .ְוִאּלּו אֹוָתם ְּדָאָגה א ּפֹוֶקֶדת,  ִּבְמצּוָקהִלְחיֹות

  ,ִרְצָּפה ְּבֵבית ֶזאּוס ְׁשֵני ַּכִּדים ֶׁשעֹוְמִדים ַעל הָ ֵיׁש

  .ְוֵׁשִני ַלּטֹובֹות ֶׁשהּוא חֹוֵלק ָלנּו,  ָלָרעֹותֶאָחד

   ֶזאּוס ַהָּׂשׂש ְלַהְרִעים ְמַעְרֵּבב ְוחֹוֵלק ִמְּׁשֵניֶהםִאם

   530                .הּוא ּפֹוֵגׁש ֲחִליפֹות ַּגם ָצָרה ְוַגם ֹאֶׁשר, ְלִמיֶׁשהּו

ִלְכִלי ֵריקֹעֵׂשהּוהּוא , ֹות ְלֶזה ֶׁשחֹוֵלק ַרק ָצרַא ,  

  , ַהֵּמִציק מֹוִליכֹו ַעל ָהָאֶרץ ְוִנְפְלאֹוֶתיהָ ָהָרָעב

  . ְּבִלי ָּכבֹוד ִמַּצד ֲאָנִׁשים ְוֵאִלים ִמָּׁשַמִיםנֹוֵדד

   ַמְּתנֹות ַהְּפֵאר ֶׁשָּנְתנּו ָהֵאִלים לֵּפֶלאּוסָּכֵאֶּלה

  535                  ם ֶׁשָהיּו ָאזהּוא ָעָלה ַעל ָּכל ְּבֵני ָהָאָד . ִמֵּלָדה

  ,יםנִ ידוֹ ִמ יְר ִמ ּוָמַל ַעל הַ ,  ּוְבַהְצָלָחהְּבֹעֶׁשר

  .ָהֵאִלים ֵאָלה ְלִאָּׁשה ֶהֱעִניקּו, ֶּבן ְּתמּוָתה, ְולוֹ 

א נֹוַלד לוֹ ;  ַּגם ָעָליו ָהֵאל ֵהִביא ֲאסֹונֹותַא  

  ,ת ֶמֶל ֶּגַזע ָּבִנים ֶׁשִּייְרׁשּו ַסְמכּוְּבַאְרמֹונוֹ 

  540                  ְוִלי ֵאין ְיֹכֶלת. ְקַצר ָיִמים,  ֵּבן ֶאָחד הֹוִלידַרק

   ֵמָהָאֶרץַהְרֵחקִמּׁשּום ׁשֶ ,  לֹו ְּבבֹוא ַהִּזְקָנהִלְדֹאג

  . יֹוֵׁשב ָּכאן ִּבְטרֹוָיה ּוַמְכִאיב ְל ְוִליָלֶדיֲאִני

ְּבֹאֶׁשרּתָ ִלְבַלבְ ֶׁשַּפַעם , ָׁשַמְענּו, ָזֵקן, ְוָעֶלי .  

  ,ְּבֵלב ָים ּתֹוֶחֶמת,  ָמָקרַלתחֲ נַ , ֶלְסּבֹוס ׁשֶ ַּבֶּׁשַטח

  545                            , ֶׁשֵאין לֹו ַאְפַסִיםֶהֶלְסּפֹוְנטֹוסבַ  ָצפֹוָנה ּוִמְפִריְגָיה

  .ְּבָעְׁשְר ּוְבָבֶני, ָזֵקן, אֹוְמִרים ֶׁשָזַהְרּתָ 

  ,ס ֵהִביאּו ָעֶלי ָאסֹון ֶזה ֶצֱאָצֵאי אּוָרנוֹ ְוִהֵּנה

  .ְוִנְׁשַּפ ָּדם,  ִמָּסִביב ְלִעיְר עֹוְרִכים ְקָרבֹותָּתִמיד

א ֶהֶרף,  ֲעֹמד ַּבָּדָברַאְל ַאל ְּתקֹוֵנן ְּבִלְּב;  
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   550                  , ִּתְצַטֵער ַעל ִּבְנ א ַּתִּׂשיג ְּבָכ ְמאּוָמהִאם

  ".ְוָצָרה ֲחָדָׁשה ִּתְמָצא ֹקֶדם, ִּיים ַּתְחִזירֹו ַלחַ א

  : ַהָּזֵקן ַהּדֹוֶמה ְלֵאל ָאז ָעָנה לוֹ וְּפִריַאמֹוס

  ְּבעֹוד ֶהְקטֹור, ַיִּקיר ֵאל, ַאל ּתֹוִׁשיב אֹוִתי ַעל ִּכֵּסא"

  ֶאָּלא ּבֹו ָּבֶרַגע;  ֻמְזָנח ֵּבין ַהְּצִריִפיםׁשֹוֵכב

  555                              ֶפר ְוַקֵּבל ֶאת ַהּכֹ ,ִיְראּוהּו ֵעיַני,  ִלי אֹותוֹ ַהְחֵזר

  ְוׁשּוב ֶאל, ְׂשַמח ּבוֹ . ֶזה ֶׁשָאנּו נֹוְׂשִאים, ָהַרב

  הֹוִאיל ּוִמְּלַכְּתִחָּלה ִהְרֵׁשיתָ ,  ֲאבֹוֶתיַאְדַמת

  ".ְוֶאְרֶאה ֶאת אֹוָרּה ֶׁשל ַהֶּׁשֶמׁש,  ֶאְחֶיהֶׁשֲעַדִין

  :ם ִהְזִעיף ַמָּבט ְוָאַמר לוֹ  ְמִהיר ָהַרְגַליִ ְוָאִכיֶלס

  560                              ֲאִני חֹוֵׁשב ִמֵּמיָלא. ַאל ַּתְכִעיס אֹוִתי עֹוד, ָזֵקן"

  ,ָּבא ֵאַלי ְׁשִליַח ֶזאּוס.  ְלָיֶדי ֶאת ֶהְקטֹורְלַהְחִזיר

  .ַּבת ַהָּזֵקן ְּבִעְמֵקי ָים,  ֶׁשָיְלָדה אֹוִתיִאִּמי

  ,א ַּתְסִּתיר ֹזאת, ְּפִריַאמֹוס, י יֹוֵדַע אֹוְת ְּבִלּבִ ַוֲאִני

  . ֵאל הּוא הֹוִביְל ֶאל ְסִפינֹות ָהֲאַכִאיםֶׁשֵאיֶזה

  565                  ,ְוַאף א ְצִעיר ֹּכחַ ,  ֵאין ָאָדם ֶׁשָּיֵעז ְוָיבֹואִּכי

  ְוא ַקל, ֵמַהּׁשֹוְמִרים ֵאין ַלְחֹמק. ַלַּמֲחֶנה

  . ַׁשֲעֵרנּוִריַח ֶׁשַעליׁש ְלָהִסיר ֶאת ַהּבְ  ְלַאף אִ ִיְהֶיה

  , ַאל ְּתעֹוֵרר עֹוד ֶאת ַזֲעִמי ִּבְׁשַעת ֵאֶבלָלֵכן

  ,ִּבְצִריִפי א ָאחּוס ַּגם ָעֶלי, ָזֵקן,  ָחִליָלהֶׁשָּמא

  570                ".ַוֲאֵפר ֶאת ַצו ֶזאּוס,  ִּכי ַאָּתה ְמַבֵּקׁש ָחסּוִתיִאם

ְוַהָּזֵקן ִהְתַחְלֵחל ְוִצֵּית לוֹ , ר הּוא ָאמַ ָּכ.  

  , ֶּבן ֵּפֶלאּוס ִּדֵּלג ְּכַאְרֵיה ֶאל ֶּפַתח ַהַּבִיתְוָאז

  ,ֶאָּלא ִעם ְׁשֵני ְמָׁשְרָתיו ֶׁשִּלּוּוהּו,  ְלַבּדוֹ א

  ֶאת ֵאֶּלה ָאִכיֶלס, סימוֹ ִק לְ ַא וְ ַאּוטֹוֶמדֹון ַהִּגּבֹור

  575                .י מֹות ַּפְטרֹוְקלֹוס ֵמַעל ְׁשָאר ֲחֵבָריו ַאֲחרֵ רהֹוִקי

  , ַהּסּוִסים ְוַהְּפָרִדים ֵמָהֹעל ֵהם ִהִּתירּוֶאת

  ְוָנְתנּו לוֹ , ּדֹוֵבר ַהָּזֵקן,  ֶאת ַהָּכרֹוזִהְכִניסּו

  ּוֵמַעל ָהֲעָגָלה ַהְּמֻהְקַצַעת,  ֶׁשֵּיֵׁשבִּכֵּסא

  .ֹראׁש ֶהְקטֹורִּפְדיֹון לְ ,  ֶאת ַהֹּכֶפר ֶׁשא ִיָּמֶנהָנְׂשאּו

  580                ֶׁשְּבֵאֶּלה,  ָּבּה ְׁשֵּתי ְּגִלימֹות ּוְכֹתֶנת ְּפֵארִהְׁשִאירּו

  . ָיִליט ֶאת ַהֵּמת ַּכֲאֶׁשר ֶאל ֵּביתֹו ִיְּקחּוהּוָאִכיֶלס



 167

  , ַהְּׁשָפחֹות הּוא ִצָּוה ְלָרְחצֹו ּוְלמֹוְׁשחֹו ְּבֶׁשֶמןַעל

ֲחָׁשׁש ֶׁשְּפִריַאמֹוס ִיְרֶאה ֶאתמֵ ,  ְלֵׂשאתֹו ֶאל ַהַּצדַא  

  ֶׁשָּמא א ְיַרֵּסן ְּבִלּבֹו ַהֶּנְחָמץ ֶאת ַהַּזַעם, ְּבנוֹ 

  585                   ,ְוָאז ַּגם ָאִכיֶלס ִלּבֹו ִיְתַרֵּתחַ ,  ְּבנוֹ ְלַמְרֶאה

  .ְוָכ ְלָהֵפר ֶאת ַצו ֶזאּוס,  ָעלּול ְלָהְרגוֹ ְוהּוא

  , ְּבֶׁשֶמן ַזִיתהּוּוּכסַ ,  ּגּופוֹ  ַהְּׁשָפחֹות ֶאתָרֲחצּו

  , ִהְׁשִליכּו ָעָליו ְּגִליָמה ָנָאה ּוְכֹתֶנתְוַאַחר

  ,ֵהִניַח ַעל ַהָּיצּועַ ,  ַעְצמֹו ֱהִרימוֹ ְוָאִכיֶלס

  590                   . ֲחֵבָריו ְנָׂשאֹו ֶאל ָהֲעָגָלה ַהְּמֻהְקַצַעתְוִעם

  :א ֶאל ֵרֵעהּוּוָפָנה ְוָקרָ ,  ַאַחר ָּכ ֶנֱאַנקהּוא

  ַוֲאִפּלּו, ִאם ִּתְׁשַמע, ַּפְטרֹוְקלֹוס, ַאל ִּתְכַעס ָעַלי"

  ֶׁשֶאת ֶהְקטֹור ָהֱאִהי ֶהְחַזְרִּתי,  ַהֵּמִתיםֵּבין

  .ֲהֵרי ַהִּפּצּוי ֶׁשָּנַתן ִלי ֵאינֹו ֲחַסר ֵעֶר, ְלָאִביו

  595                   ". ַאֲעִניק ְל ֵחֶלק ָראּוי ִמִּפְדיֹון ֶזהַוֲאִני

ִהיָּכָחַזר ְּפִניָמה,  ָאַמר ָאִכיֶלס ָהֱא,  

  , ַּבִּכֵּסא ֶׁשֻעַּצב ִּבְׁשִקיָדה ֲאֶׁשר ֵמָעָליו ָקםָיַׁשב

  :ּוָפָנה ְוָאַמר ִלְּפִריַאמֹוס ,  ַהִּקיר ַהֶּנְגִּדיְלַיד

"ֻהְחַזר ְלָיֶדי ְּכִפי ֶׁשִּבַּקְׁשּתָ , ָזֵקן, ִּבְנ.  

  600                              ִּתְרֶאה אֹותֹו ְּבבֹוא ַהַּׁשַחר. ַעל ִמָּטה ׁשֹוֵכב הּוא

  .ְוַעָּתה ִנָּזֵכר ְּבַפת ָהֶעֶרב.  ּתֹוִבילוֹ ְוָאז

  . ִניֹוֵּבה ְיַפת ַהֵּׂשָער ָחְׁשָבה ִלְטֹעם ֹאֶכלֲאִפּלּו

  , ֶׁשִאְּבָדה ָּבַאְרמֹון ֶאת ְׁשֵנים ָעָׂשר ְיָלֶדיהָ ִהיא

  .נֹות ְוִׁשָּׁשה ָּבִנים ַּבֲאִביב ְנעּוֵריֶהם ּבָ ֵׁשׁש

  605                   , ַאּפֹולֹון הּוא ֶׁשָהַרג ְּבֶקֶׁשת ַהֶּכֶסףאֹוָתם

  ,ְוֶאת ַהָּבנֹות ַהַּצֶּיֶדת ַאְרֶטִמיס,  ַעל ִניֹוֵּבהְּבָחרֹון

  , ְיַפת ַהֶּלִחיטוֹ לֵ  ִאָּמם ִהְׁשְוָתה ֶאת ַעְצָמה לְ ִּכי

  ; ַרק ְׁשַנִיםטוֹ לֵ וְ , ְלָדה ַהְרֵּבה ְיָלִדים ֶׁשּיָ ָאְמָרה

ָהְרגּו ֶאת ָּכל ְיָלֶדיהָ , ִאם ִּכי ַרק ְׁשַנִים,  ֵהםַא.  

  610                              ְוא ָהָיה ִאיׁש,  ָיִמים ֵהם ָׁשְכבּו ְּבָדָמםִּתְׁשָעה

  ;ֶאֶבןס ָהַפ ָּכל ָאָדם ָׁשם לְ נוֹ רוֹ ִּכי ֶּבן ְק , ֶׁשִּיְקְּבֵרם

ָּבֲעִׂשיִרי ָקְברּו אֹוָתם ָהֵאִלים ֶצֱאָצֵאי אּוָרנֹוסַא .  

  . ִנְזְּכָרה ֶלֱאֹכל ְּכֶׁשָעְיָפה ִמִּלְׁשֹּפ ִּדְמעֹוֶתיהָ ְוִהיא
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  ,ְּבָהִרים ִנָּדִחים ִמַּכף ֶרֶגל,  ֵּבין ַהְּסָלִעיםְוַעָּתה

  615                ,ם ָמנֹוחַ ָלֵאלֹות ֵיׁש ְמקוֹ , ְמַסְּפִרים, ָׁשם, ְּבִסיִּפילֹוס

  ,סיוֹ לוֹ כֶ  ַהִּמְתַקְּבצֹות ְורֹוְקדֹות ְסִביב ַאַלִּניְמפֹות

  . ִהיא ְּכֶאֶבן הֹוָגה ַעל ָּכל ַמה ֶׁשֵאִלים עֹוְללּו ָלּהָׁשם

  ִנֵּתן ֶאת ַהַּדַעת, ָזֵקן ֱאִהי, ַּגם ָאנּו,  ּבֹואּוְבֵכן

  ,סיוֹ ילִ אִ ְנ ָהָאהּוב לְ ְוַאַחר ָּכ ִּתָּׂשא ֶאת ּבִ ; ַלָּמזֹון

  620                  ."ְוַהְרֵּבה ְּדָמעֹות ִיְזְלגּו ָעָליו ֵמֵעיֶני, ִּתְתַאֵּבל

  , ָאז ָאִכיֶלס ַהַּקל ְוָׁשַחט ִּכְבָׂשה ִלְבַנת ֶצֶמרָקַפץ

  , ֶאת עֹוָרּה ֲחֵבָריו ּוִבְּתרּו ֵהיֵטב ְלִפי ַהֹּנַהגָּפְׁשטּו

  ,יאּות ִקְּצצּו ְוִׁשְּפדּו ֵנַתח ֵנַתח ַהָּבָׂשר ִּבְבִק ֶאת

  .ְוַאַחר ָּכ ֵהִסירּו,  ֶאת ַהֹּכל ִּבְזִהירּותָצלּו

  625                   ּוְבַסְלִסּלֹות ֵחןַאּוטֹוֶמדֹון ֶאת ַהֶּלֶחם ָלַקח

  .ְוֶאת ַהָּמנֹות ִחֵּלק ָאז ָאִכיֶלס,  ַלֻּׁשְלָחןֵהִביא

  .ם ָׁשְלחּו ָיַדִים ַלִּכּבּוד ַהּמּוָכן ִלְפֵניהֶ ֵהם

  , ְלָמזֹון ּוְלַמְׁשֶקה ֶאת ַהֵחֶׁשק ִהְׂשִּביעּוְוַכֲאֶׁשר

  ,ָאִכיֶלסֶּבן ַדְרַדנֹוס ִהְתַּפֵּלא ְּכֶׁשִהִּביט ּבְ ְּפִריַאמֹוס 

  630                .ְּכִאּלּו ַאַחד ָהֵאִלים מּול ָהַעִין,  ָּגדֹול ְוָיֶפה הּואֹּכה

  ,ִליָאה ִּבְּפִריַאמֹוס ֶּבן ַדְרַדנֹוס ִהִּביט ִּבפְ ְוָאִכיֶלס

  . ֶאת ָּפָניו ַהְּנאֹוִרים ּוְלקֹולֹו ִהָּטה ֹאֶזןָרָאה

  , ִהְתַעְּנגּו ְלִהְתּבֹוֵנן ֶזה ְּבַמְרֶאה ֶזהּוְכֶׁשַּדי

  :ַהָּזֵקן ַהּדֹוֶמה ְלֵאל ִהְקִּדים ְוָאַמר לוֹ ְּפִריַאמֹוס 

  635                  ,ֱאָצא ֶזאּוסצֶ , ָּכֵעת ַהַּצע ִלי ַמֵהר ֶאת ִמָּטִתי"

  . ִנְׁשַּכב ְּכָבר ּוְבֵׁשָנה ְמתּוָקה ִנְמָצא ֹרַגעָהָבה

   ֶאת ֵעיַני ִמַּתַחת ְלַעְפַעַּפי א ָעַצְמִּתיִּכי

  . ֶׁשּבֹו ְּבִני ִאֵּבד ֶאת ַחָּייו ַּתַחת ָיֶדיֵמַהּיֹום

  ,חַ  ָחֵדל ַלְחֹׁשב ַעל ֶאֶלף ְּפָגַעי ְוִלְגנֹ ֵאיֶנִּני

  640                  . ֵּבין ָּכְתֵלי ֲחֵצִרי ְּבֶחְלָאה ּוְבֹדֶמןּוְלִהְתּגֹוֵלל

  ְוַיִין זֹוֵרַח ְּבֹאֶדם,  ָטַעְמִּתי ָמזֹוןַעָּתה

  ".ִלְפֵני ֵכן א ָטַעְמִּתי ְמאּוָמה.  ִּבְגרֹוִניָיַרד

  ְוָאִכיֶלס ִצָּוה ַעל ֵרָעיו ְוַעל ַהְּׁשָפחֹות, ִּדֵּבר

  ּוְלָהִניַח ֲעֵליֶהן,  ִמּטֹות ַּבָּמבֹואבְלַהִּצי

  645                             ,ּוְסִדיִנים ְלַהִּציעַ ,  ַאְרָּגָמן ָנאֹותְׂשִמיכֹות
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  . ַלֲעֹרם ְלִכּסּוי ַּכָּמה ְּגִלימֹות ֶצֶמרּוֵמַעל

  , ָיְצאּו ַהְּׁשָפחֹות ַלִּפיִדים ִּביֵדיֶהןֵמַהַּמֲחֶסה

  .ּוַמֵהר ֶצֶמד ִמּטֹות ֵהן ֵהִכינּו ִּבְזִריזּות ָעְמלּו

  : ָאִכיֶלס ְמִהיר ָהַרְגַלִים ִהְקִניטֹו ְוָאַמר לוֹ ְוָאז

  650                  ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשַּיִּגיעַ , ְיִדיִדי ַהָּזֵקן, ְׁשַכב ָנא ַּבחּוץ"

  ִּכי ֵהם ִמֵּדי ַּפַעם,  ָהֲאַכִאים ַהּיֹוֲעִציםַאַחד

  .גהַ ֲהֵרי ֶזה ַהּנֹ , ְתַיֲעִצים ָּכאן ִאִּתי ּוִמ יֹוְׁשִבים

   ִּבְׁשֹחר ַלְיָלה ָמִהיר ַיְבִחין ְּב ִאיׁש ֵמֵאֶּלהִאם

  , הּוא ֵיֵל ְוַיִּגיד ְלרֹוֶעה ַהְּצָבאֹות ָאָגֶמְמנֹוןִמָּיד

  655                  . ָּכ ַהְחָזַרת ּגּוף ַהֵּמת ִּתְתַמְהֵמּהַ ְוֵעֶקב

ֱאֹמר ִלי ֶאת,  ֲאַבֵּקׁשַאֹזאת ְוָדֵּיק ִּבְדָבֶרי ,  

   ָיִמים ְרצֹוְנ ְלַיֵחד ְלֵׁשם ְקבּוַרת ֶהְקטֹורַּכָּמה

  ".ֲאִני ֲאַחֶּכה ְוֶאת ַהָּצָבא ֲאַעֵּכב ָאז. ָהֱאִהי

  :ַהָּזֵקן ַהּדֹוֶמה ְלֵאל ֵהִׁשיב ְוָאַמר לוֹ ּוְּפִריַאמֹוס 

  660                  טֹורִאם ָאֵכן ְרצֹוְנ ֶׁשַּנְׁשִלים ֶאת ְקבּוַרת ֶהְק "

  .ַּתֲעֶׂשה ִאִּתי ֶחֶסד, ְּבָכ ָאִכיֶלס, ָהֱאִהי

  ְוָהֵעִצים, ָאנּו ָּבִעיר ְנצּוִרים,  יֹוֵדַע ַאָּתהֵהן

  ים ְמאֹודנִ יָ רוֹ ְט הַ וְ ,  ְלָהִביָאם ֵמָהָהרְרחֹוִקים

  ,ִּתְׁשָעה ָיִמים ָּבַאְרמֹון ְנַקֵּים ָעָליו ֵאֶבל. ּפֹוֲחִדים

  665                  ,ְוֵתָעֵר ְסעּוַדת ַעם,  ִנְקֹּבר אֹותוֹ יִריָּבֲעִׂש 

  , ָהַאַחד ָעָׂשר ַנֲעֹרם ֶאת ֵּתל ַהֶּקֶברַּבּיֹום

  ".ִאם ֵיׁש ֶהְכֵרחַ ,  ַהְּׁשֵנים ָעָׂשר ִנָּלֵחםּוַבּיֹום

  : ָהֱאִהי ְמִהיר ָהַרְגַלִים ָעָנה לוֹ ְוָאִכיֶלס

  ,ְּכִפי ֶׁשָּדַרְׁשּתָ , ָּזֵקןְּפִריַאמֹוס הַ , ָּכ ִיְהֶיה"

670                ". ַהְּזַמן ֶׁשַאָּתה ְמַצֶּוה ַאְׁשִּבית ֶאת ַהֶּנֶׁשקּוְלֶמֶׁש  

ָאַמרָּכ  ,ְוָאַחז ְּבָידֹו ַהְּיָמִנית ֶׁשל ַהֶּמֶל  

  .ֶׁשָּמא ְּבִלּבֹו ָיבֹוא ַּפַחד, ְּבֶפֶרק ַּכּפוֹ , ַהָּזֵקן

  ָעם ְוָיְׁשנּו ִּבְמבֹוא ַהַּבִית ֵאפֹוא ַעל ְיצּוָעלּו

  .ְנבֹוֵני ֵעָצה ְׁשֵניֶהם,  ְוַהָּכרֹוזְּפִריַאמֹוס

675                  , ְּבִפַּנת ְצִריפֹו ַהָּקבּוַע ֵהיֵטב ָנם ָאִכיֶלסַא  

  .יס ְיַפת ַהְּלָחַיִיםאִ יסֵ ִר  ָׁשְכָבה ּבְ ּוְלִצּדוֹ 
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