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- כפרה לכם וקחו אלי השיבו את־ררלךה רק 20

״1 הקשת הגבור לאפולו כבוד תשימו ככה

 ויאותו בקול, הריעו אחד פה וכל־האחיים

;מידו הפןיון לקחת לכהן כבוד לשים

את־פניו, השיב של־אטריאוס בנו אגממנון רק

ידבר: !;קשות מעליו שלחו ובד׳ךפה מאן ?5

פעם ע לראותך פן־אוסיף לך הישמר ״זקן,

 שניתן עוד הנה תשוב ןאם הגדולות עם־הפפינות פח

 יושיע, לא אלח־ם כל־ציץ כל־ישרביט, יועילך לא אז

תבואנה? הזקנה עד־אם אשלח לא לחפשי ואותת

 בארגוס, בביתי תשב אביה מארץ יזךהק 30

 פילגש. בחיקי ולשכב לארגת לי רהיתה

בשלום.* לל?ת אם־תאמר תקצ־פני, ואל סור־לך

בקולו. ושמע הריסס ונבהל דבר. ככה

וריעיש, הזעף דדם מי על־שפת התהלך דומם

ויעתר הזקן ױעמוד לבדד, נותר כי ךהיה 35

התלתלים: ןפת בן־ליטו אפולו אל־אלהיו

 את־חךיםה הכסף נקשת1 הנוטר שמעני! "אלי,

 בטנדום בגבורה ורודה הקדושה את־קלה ושומר

לתפארה לך בניתי אם־היכל בסמנתי! .נורא

ניחח, לריח לך אישה ואם־הביאותי 40

:הפעם שמעני - לפר או לעז כךעןם פדר
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 דמעותיך את־נקמת מן־האח?ים בחצים גקום־נא

 פיבוס־אפולו: לו וישמע לאל התפלל ככה

חמתו; נתכה ובלבו האולמפוס מראש ירד

 כלה. על סגורה ואשפתו הקשת על־כתפו רמה 45

 0אפ בוזרון בא בצעדו, על־כתפו חציו צלצלו

 לספינות; מנגד וישב הל?לה, אל־חישכת דמה

 אימה, המלה ותקם החץ, במחנה ןךה

הכסף. מקשת כנתקו התמלט בלהות תילצל

 הרגל, קלי ככלבים בפרדים, הכה ראשית 50

השנונים; בחציו קלקל גם־אותם, נגף אחר

קצר" באין ובערו פגרים עמוסות המדורות היו

 במחנה, אלוה חצי היזעופפו ןמים ת^ועת

 - למועצה העם .אחילס ױקהל ובעשיךי

 הדבר, ?לבו הץרועות לבנת הירי נתנה

 אליהם- ותךאג מתים הדני.ים ראותה אןזךי

 ויקם גדול, בהמ׳ן העם כי־נקהל ןהיה

 ויאמר: הקד.ל מקרב אחילס, הרגלים, קל

תשוב עתה נקומה אטריאום! בנו "שמעה,

 הפעם; ממות נתמלט רק אם על־עקבותינו, 60

האסײם. עעם אוכלים !חד גם וקרב דבר

 בכוזן או כיום כנביא נישאל נעשה: זאת ולכן

 - צאוס מאת החלום כי־גם - חלומות ביודע או

את־פיבוס־אפולו. ככה הקצ?נו כמה וי_גד

שלמנוהוו ולא נדךנו .נךר או אם־היקטמבה 65



 או־עזים של־אילים ניחוח ריח בהריחו אולי

 הנגע." ממנו והסיר בם אין־מום תמימים

 תהטור, איש קלחם התנשא אחריו וישב. ךבר

 צפרים, ?משיבי הטוב הבאות, יודע >ביא

שיעשה, וכל שנעשה וכל־מה כל־הוה ײ־ע

 האחײם עם ספינות עד־אליון נהג אשר הוא

 הקשת; גבור השליט פ־בום־אפולו בחסד

 בקהל: וידבר בשכל דבריו כלכל ועתה

 החידה: כי־אגיד צוית בן־אלים! של־פליאוס, "בנו

 הקשת- גבור אפולו יאנף זה ועל־מה מה־זה

 עתה, לי השבעה אתה רק לך; ואגידה הבה

 עמדי, תהיה במפעלך ןגם בפיך גם כי

 הגבר אף חרון בך?ךי אעיר פן יךאתיז הגן

 תשמע. לו וארגוס ךך2 האחיים בכל אשר

 על־נקלה. ויקצפו וישבע שבעים המלך עצום

 עברתו ושמר את־קצפו, לרגע כיעןגצור ודרה

 הימים. באחרית ממנו ונקם לאױבו בלבו

למגן?" לי היות אם־תוכל אל־לבנך הועץ ולכן

 הךגל?ם: קל אחילם אמריו חשב ענה

 הגידה לנו אלהינו וךבר ואל־תיךא ״חזק

 צאו־* ?חיר אפולו ןחי ?פיך; ןשים ככל־אשר

 בסודו תבוא בוא ואשר תשתוזןה אליו אשר

שמש אור תחןינה ועיני בחי.ים אתהלך כל־עיד
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 האחךם מן ןד־אךם לרעה תהיה לא רף

 - אגמקנון י_ד לא לאף המהירות, בספע׳־ת א&ר

בין־האחײם.״ הנאדר להיות המת:מר זה

ען: • ירא לבכ *ב־ בה הזק וי

 הקצף, ןצא ה/קטמבה או בשל־נךר "לא

 אגממנון, בו הלעיב אשר זה ..ל־כדזן, ב כי

 ממנו: קבל לא וכפרה ׳שלח לא את־בתו אשר

 נטױה, פיבוס יד ועוד הל־זאת באתנו לכן

 אביה עד־אל ממנו ח־ו שיבזי לא גם ואף

 העין, עליזת הןעימה הנערה את־בתו נשלח

הריסה לכהן תביא תצא, כן אין־כסף, והנם

ירצנו." את־פניו-אולי לכפר קטקבהזהי גם 106

הגבור, מקרבם קםזוי אחר וישב. דבר

 אגממנון. בעם, הרודה הזעם, של־אקזריאוס ?נו

 "קךבו אל מרתי שפכה כי מזעם, קדר בו לבו

 מתלקחת, כאש והיו נוךאות ת?הטנה עיניו

ז אימתן רק מבטו ומזרה אל־קלחס בראשית פנה

 רעות, כי־אם מאז נכאת לא עלי !הרעות ״חוזה

!תבא ךע׳ת כי ותיל רעה רק בחר ל?ף

 לכל־הדנײם גלוי תבשר גם־עתה ועתה

ויאנף, בני הקשת הגבור הרזקצף מר:.5ל

הכפר לקחת מאנתי אנכי אשר עקב "יו

כי־תשב חשקתי אמנם אף ?ת:חךיסס. הנערה תחת
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 טובה לי מצאתי כי־אותה ערה,3ד» ?ביתי ?מי

 ממנה נפלת ואיננה אשתי, זאת מקליטמנסטךה,

ן ובתבונה הןד במלאכת ובקומה, החן ?גןרת

- אשלחה שלח בעיניבם, הדבר ישר אם אפס 115

 ןיושע. העם בתשועת חפצה גם־נ?שי ?ען

 תחתיה אשכר לי וברו מהרו אתם ואולם

 הארגוים בין האחד אזזיה למה - אחר

ז יעשה לא וכן בגללכם ורכושי נפשי לחסר

?בואני. בזה חסר כי ?לסם, פה הראים ואתם 120

הנדיב: המרוץ, קל אחילם דבר לו, ענה

 1 הבצע אחר הרודף הגבור של־אטךיאוס ,?מ

!האחײם בני לף ?קריבו האשכר איץה

 ונוננם, אליף כי־נוציא אין־לנו קמונים אוצרות

•u לכךנו, אשר הערים ושלל הבזה בלתי

 ױביאז איש איש העם כיץקבוץ .התאמר ןחלקו.

 ואךבע לאל-ושלש חננה חשבתי: ולכן

 בררנו בתת החסר, האתיים לף ץמ?או

;בזנה." ובז הבצורה העיר את־טרױה ןיאום

הלאמים: מצוה ן1אגממנ פי ענה אותו 130

 האלים׳ חמדת אחילם תארב, לי בלבף ,אל־נא

 בדברים, לפתות אותי, לעקוב התנבלף שוא

 תשב פה האתה כמוף! ודל גבור גם ןלו

את־חילי לנטוש תצוה ואותי על־מתנותיף

באחת: ואולם אעשנה! כן, ?הי - ? לבם ןלתת 135



305 ם א י ל י א ספר

 אבחר ככל־אשר נר2ךך לי הןךיבים האתיים ?י

 לשלומים, לי היותה לבעבור תחתיה, וזמורה

 ןאקחה: ד\ד בחוקת ואבוא !־חטה, לא ואם

 של־אוךיםס- ואם משל־אי_ס ואם משלף אם

 לקחת, אליו אבוא אשר האיש ית״קצף ואולי

 ןעתה מה־יהיה. ונראה נרזראה אין־דבר, ןאולם

 שחרחורת, ספינה הקדוש םזלי ןנסע אבו

 הקרבן, נכין על־מהנהו, איש השטים גזעיק

הלחךם. יפת הכהן בת־חריסס בתוכה ןנוךיד

 מקרבנו, איש המלכים, אחד נשים לה למנהיג 145

 אתה או הנאדר אוךיסם אידוסניסס, או א!ס

 כל־הגברים, בהמון הנ׳ךא של־פליא׳וס, בגו

הקשת׳". ;פור את־פני במנחה עלינו וכפר

הרגלים: _קל אחילס וענה קדרנית הפיט

 לבצע! תמיד הנבהל לאץדע, הכלים איש לי, ,אוי

 האחיים מבני אף־אחד אליף ןשמע עוד איך

 עם־לוהמיו? ללחום 1א לאשר־תצוה אקריף לצאת

 באתי הךמחים למדי הטרעם על־אדות לא

חטאו, לא לי כי בהם, ללחום אני, גם הנה

 מעולם, את־סוסי ממני נוזגו לא גןלו, לא בהמתי 155

 פשטו, לא מעולם השמנה, החלקה בפטןה, גם ןאף

 מפךיךים יערות הררי כי שדי, את־תנובות לשחית

הזעף. זה ױם וזק עד־בלי ובינם י;י3

ים.1בטר לנקום אחריף הלכנו מצח, הזק אפס,

כלב, עין לו איש אתה, גם ונקמף מינילאוס נקם 160
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 בעיניף, כל־זאת וקטנה תשעה לא אל־זאת ואתה

 חלקתי, בחזקה כדדי לגזול בוא גם !תבוא

האתיים. לי ונתגרה בה שעמלתי זאת

בטרויה, קריה האחי.ים בני בההך-ב ןאנ?נם

 כחלקף, מאז חלקי היה לא וזמונים, רבת 165

 עשתה; ךיזי דק בקךב החיל את־שפעת אף־כי

 פי־שבעה תמיד בחלקך ועלה חלק, כי ושלל

 שבתי הנה !אני לנו, אשר רכל

ועי.ף• וכושל בחלקי שמח אל־האניות

 מנאץ אשב פה כי־למה לפטיה! עתה אעבר־נא 170

על־נכסיך?" נכסים לצבור אןזךיף ואחזור

 העמים: מושל אגממנון פי עגה אותו

 אפצור לא אנכי הסיתך; לבך אם־ככה ״כךח־לך,

עמדי נשארים רבים עוד בגללי. תעצר כי כך

העוזרני! זה צאום ועל־כלם כבוד, לי לתת 175

 בני־אלים, ומכל המלכים מכל נפשי שנוא !אתה

 חפצת. ונזדנים וקטטות, ריבות חמדת תמיד

 נתנה! ךק אלהים אלהי לגבוךתך-הלא ואם

בספינות, אל־ביתך עם־אנשיך אפוא לך שוב

 אשים; לא את־לבי במירמידונים: שמה לך משול 180

 אעידה: ובך אשוב אנכי תתו־גז, וגם־כי

 בת־חריסם, ממני פיבוס־אפולו לוקח !ען

 עם־אנשי; לו אשלהה שלח בספינה לכן

!מיני ובעצם אל־אהלך בא אנכי אולם

הלחײם יפת כךיםם בת כבודך, את־א־שכר אקח 185
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 אחרים !שמעו ;מבנינו מי־חזק ןתךע או־אז

 את־עיניו" ולמרות אלי לךמות ןזידו ע׳וד ולא

ף ככה א  ךבו,(ב? בער בן־פליאוס דבר-ו

שעפיח בו נצי השעיר סגורו רחת בלבו

 החדה החרב בן־רגע יוריד מתניו מעל אם 190

 של־אטריאוח בנו לארץ והכה את־כלם והניס

 ברוחו. ועצר החמה :שקיט בלבו או־אם

 בקליות, ונמלך הקשה בלבו נועץ עודו

ממרום הגדולה-ותרד החרב מנדנה הוציא

 חזרוע׳ת- לבנת מהירי שלוחה פלס־אתיני, 195►

 לשניהם. מרה לה ונפשה חמדה, את־שניהם כי־גם

 i השזופות ראשו בציציות ותאחז מאחור עמךה

 ראה. לא מבלעדיו ואיש לבדו, אך לו נגלתה

והנה ויפר חפן לאחור אחילס חרד

ונגוהות. אימה מרות ועיניה פלס־אתיני, 200

המעוף: קלי ךבךױ אליה ןךבר עגה

 המגן? מרעיש בת־צאוס אלי, חרךת ״למה

 של־אטריאוס. בנו אגממנון בזדון לראות כי אין־זאת

 תבוא: בוא ןאל־נכון אחת, לא דברתי דאז ואולם

שחת." לבאר עד תצעירהו היא לבו גאות

 העין: חכלילת אתיני אותו, בת־צאוס ענתה 20צ

 ם,’ממר! אליך באתי את־קצפך השביח "לבעבור

 הזרועות, לבנת הירי שלחתני תשמעני. ולו

?שניכם. מךה לה ונפשה חמדה, את־שניכם כי־גם



ם ו ר י מ ו ד. מ1

 החרב; אל־תשלוף ױרך הריב ועזב־נא הבה 210

 עם־לבך. ?היה ?כל־אשר בךבךים ?סךהו ?סר

 תבוא: בוא ואל־נכון אליך דברתי אחת אכן

 מעתה שלשה פי מתת לך ונתנה יבאז הנה יום

בקולנו". ושמע א?ך ?בוש ןלכן ןזךפתך #ןזת

הרגלים: מהיר אחילם אליה ויאמר ענה 215

 יאתה,ז ככה כי בקולך, ואשמע אלים׳ בת ,הנני,

ואשמע; הבה קמתי-אך נתכה בלבי ואמנם

אליו". גם ושמעו אלוזים, ?קול השומע מי

הכסף, על־נצב הקשה את־כפו ױנח ענה

 לפקדת שמע כי הגדולה, החרב לנדנה השיב 22•

 ס1אולמפ להרי גם־היא שבה אז אתיני. בת־אל

האלים. וליתר הזיזים המשלח צאוס להיכל

 של־אסריאוס, לבנו חרב שב בץ־פליאום אך

שככה: לא עוד בלבו וזמתו כי ?דבר, ̂קשות

 יל!זלב־א ?קךבו ולבו כלב׳ עין שעינו ,סובא, 225

 עם־עמך בצבא לצאת רוח בך קם לא הנה

 האח?ים- בני עם־בחירי במארב לשבת או־גם

 שבעת?ם טוב אמנם כי לך! כל־זאת מות מוקשי

בחזקה ולחטוף מרחוק האח?ים בקהל שבת

כרורוך! ולא לדבר נועז אשר מאיש אשכר 230

 מתעמר! ונקשים ובדלים את־עמו אוכל מלך

ךשעתךן סאת מלאה של־אטריאוס, 1נ5 אכן,
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 נשבעתי עליה קדיש ושבועת אמר אשר וזאת

לעולם עוד פרי ?עשה לא אשר בידי, בשבטי

 בהר-־ם, אשר מגזעו נסה בי ?פרח, לא ועלים 235

 מסביב את־טבכיו הגרזן בי־פצל ;ציץ, לא ונצח

 האדיבים האחײם ורק הקלפה, ירק עח ?חד

 ב;ךם. אותו עוד ?שאו החקים משמרת שומרי

באים, עוד ;נדם הנה הגדולה: האלה לי האת

גם־?חד, לאחילס האח?ים בל נפש ןעךגה 240

 תועיל, לא והועיל את־התשועה לשוא תבקש ןאתה .

 בגברים, ההורג ?פולו, הקטר בחרב ןךבכם

 לקרעים, את־ל?ף ובך;זף תקרע ביג/ף אז או

באח?ים." הטוב לכבד ;דעת לא על־דבר תזעם

 שרביט/ לארץ ו?שלך דבר, בךפליאוס 245

 _ו?שב. _ו?םן על־סביביו, זהב גלילי עשוי

 .1בזעמ ונורא של־אטריאוס ?נו עומד לפניו

 בפילוס. המטיף ךברים, געים גסטר התנשא עתה

למתוק. דבש כצוף ודרה שפתותיו תטו?נה ונפת

 ומתו, על־פניו גלעד מטיפים דורות שני.ם 25.*

 ?חד, גם עמו הקדושה בפילוס נולדו אשר הם

 ממשלתו־ שופך הוא ןעלױ לפניו שלישי דור ועתה

!יאמר: ענה בקהל, לב בתם דבר;1 קם

 1אח;ה ארץ את השאה, על?ך באה ,אללי,

 ?עלזו, פריאמוס ובני ?רנן פריאמוס עתה

השמועה בשמעם ?גילו גם־הם ל<טרו?ם ן?וזר
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 הגדולים ואתם - בינותיכם הריב התלקח וכי

 מלחמה! ווזרועת לעצה הי.יתם הדני.ים בכל

ממני. צעיךים שניכם כי ואדבר, שמעוני לכן

 ועצמים, מכם ^דולים ץך?תי, אנשים הנה 260

 בדברי. מעודי דברי בזר לא גם־הם והמה

 אךאהי לא כמוהם ולעולם ראו לא כמוהם עיני

 העמים, רעה ודךיאם פיךתואוס כמו גבר

לאלים הדומה פוליפימוס וגם ואכסךיוס קינוס

 אלמות(. אשר־לו האיש של־אגיאוס, בנו )ותיסוס 265

על־האדמה; אןם בני מכל עצמו אלה

 החזקים: עם רק ונלחמו מכלפ הןזזקים היו

 ױכתום. עמם נלחמו הנפילים, בהרים הכו

אפיה, מקצוי מפילוס, בבאי ארחתי ועמם

 קראוני; פיהם במו הם כי מאד, רחוקה ארץ 270

 הלחם יוכל לא ובם אני, גם נלחמתי בינם

 בארץ- עתה החיים אךם ?ני מכל איש

 בעצתי, ודרשו האזינו ?קולי הם גם ןהמה

 עצה: אל שמע נבחר כי אתם, גם שמעו לכן

ממנו; הנערה אל־תקח בכח, נאךךי אתה, 275•

 תדרה. לו ולכן האחי.ים, מאת לו היא אשכר

 פי־מלך; אל־תמרה גם־אתה של־פליאוס, ?נו ואתה,

 למלכים כבוד מעודו צאוס חלק כי־לז*

וקחננו. לזה חלק ככל־אשר ?שךביט רךים

 אמך בת־אלים ןגם עצמת ממנו אמנם 280■

 על־רביס. מולך הוא מנך: יגדל באחת ואולם

אפגע ואנכי אטריאוס, של בנו מאף, הרף
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ומשגב מגן הן את־זעמו; ועצר באחילס גם

החלל מרבת במלחמה מאז לאח?ים הוא

 ױקךא: השליט ן1אגממנ לו, אמריו ענה 285

 השכל, כל־דברי ?חן דברת הישיש, "אמנם,

 יתנשא, כל על כי הזה לגבר זה־ךךך ןאולם

 ממשלתז לשפוך כל ועל השתרר חפץ הוא על־כל

ש המפקד לאיות אי ל-ו פקדיל. ?שמור לא לכ

 - הרמח לרומה אמצותו הנצח אלי אם ןאף 290

ולגדף?" לחרף גם־המשפט לו נתנו ך>בזאת

 ךבךױ: כלות לו נתן לא אותו, אחילס ענה

 ?קרא, לי אדם כל פי ונקלה לב רך "אמנם

תאמר. ולכל־אשר אליך לשמוע אכנע לו

 לא־תצוה; ולי בקולך, ושמעו לאחרים צו 295

 והלאה. מעתה אשמע ולא לך אובה לא כי דע

 בלבך: ושמרתה זאת, את גם בך העידותי ועוד

 הנעךה, על־אדות עד־עולם בך ארים לא ;ךי

לקחתם. ואתם ;תתם אתם באחר; לא ןגם

 גדול או קטן בדבר מנגוע הישמר ואולם 300

 רוחי; ולא מעט לקחת השחורה, בספינה אשר

 מסביב כל־אלה ןךאו נס־נא, חפצת אם או

וזניתי." עץ על־פני ?ךגע מגר השחור דמך

בחרפות נצו בחזקה, השנ?ם רבו ככה

האחיים. באני ?לה המועצה וסוד קמו 305
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 המהירות, לספינות לאהליו, פנה פליאוס של בנו

 מרעיו. וחבר של־מינוטיום בנו ועמו הלך,

 הימה ותורד צוה, של־אטריאוס ?נו אכן

ויושב בחר מלחים עשרים קלה. ספינה

ויקחו! פקד המאה אודקרבן ןגם בתוכה 310

 עמהם, ירדה הלחיים ?פת בת־חריסס גם

למנהיג, לה שם המומות, רב איש ואת־אודיסום,

העזים. במים נ?חתרו קלם עלו ככה

והתחטאו, עמו לאנשיו צוה בן־אטריאוס אז

 טהרתם, את־מי המימה והזו התחטאו וכלם 315

 לאפולו! העלו מאה ופרים תמימים ועזים

 מאדם, הנעזב השומם, הים על־שפת שרפום

שמ?מה. בעשן ועלה מתמר ניחוחם ןריח

חדל! לא אגממנון אך המלאכה. כלו ככה

 לאחילס♦ את־ךברו לקי.ם הךיב, לחרחר הוסיף 320

 איו־בטס, וגם טלתביוס מציריו, לשמם צוה

שפתיו: למוצא המחכים החרדים משרתיו המה

 של־פליאוס, בנו לאחילס האהלה ולכו "קומו

 הלחי_?ם! יפת את־קריסס .והביאו ביד תפשו

לקחתה, אנכי ובאתי לכם, יתנוה לא ןאם 325•

שבעתןם.״ אז לו עמךי-ן?צר ?היו ולבים

.1פקךת זגליהם וחזקה וישלחם, ךבר ככה
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 השוממה, היש על־שפת הלכו וזמדה ?לא אז

ולצ;ם, המירמידונים לאהלי הגיעם עד

 אױתו על־ןד באהלו יושב מ?או ןאותו 330

 לךאיתם. רעמו אחילס ופני ;המראה שחורת

 השנ?ם, ועמדו עליהם, נפל המלך כחד

 jנאלמו דומם שאלו, לא ןךבר ךברו לא דבר

ויאמר: בלבם לחגיגם הבין המלך אכן

 והאדם! אל מל,.כי הצ־ךים, עליכם, ״שלוש 335

 .אגממנוץ אם מה־פשעכם תיראו. אל אלי, גשו־נא

 הנערה? בריסס על־דברת גם־שניכם אחכם שלח

 אליהם, הנערה הוציאה האדיר, פטרוקלס אחלי,

לעךים לי גם־הם ?היו אך והלכו. אותה ןלקןחו

 בן־מות לאדם ןנגךה הנצח לאלי נגדה 340

 מעמי, עץךה .יךךשו אם האכזר: למלבם ונגדה

 האמלל- זה לעם הנכונים הרעים ה״געים להסיר

 תעחעים, כרוח מכה .ינהג, לו בשגעונו אז

יוכל ולא ?ה?ה, ןאת־אשר ?ךאה לא מה־ה?ה אשר;

ף ספינותיהם על־?ד בלחמם האקרים את־צבא למלט 345

 הנחמד. לרעו פטרוקלס ןשמע3ךבר ככה

 הלחיים, ?פת את־בריסס האהל מפתח הוציא

 ספינותיהם עם־?בא נ?לכו ו?פנו להם•, ותנה

בן־פליאוס אך עצובה.;ו דומם עךה;ק<נ ועמם

ו,יבבה. הקודר ל?ם מנגד אךצה ;שב 350

•יהמ?ם חשכת אל והביט ובודד מרעיו ;בדל

את־כפיו: נ?פרוש לאמו ו?עתר את־קולו חנן
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 ?לךתני, מאד מעטים מיםזלי אף־אמנם ,אמי,

הפעם, רק ולו ?מנעני, אל מכבוד ןאולם

 האולמפוס- בהר ולשב במרומױ המךעים צאום 355

 עתה. ועד מאן ממני ?חשוך הן המעט גם והוא

 בגו?ם המושל השליט של־אטריאוס בנו נא: ךאי

 בןןױ.״ מעמי ,אשכך ל.קח כי את־כבוךי, חלל

שמעתו הנדיבה ואמו בדמעות, ךבר בכה

 התלתלים, ?בן אבית לימין במהומות בשבתה 340

 הקודר, ררם ממצלות .קל כעב ותרום עלתה

 בכפה, קוציתיו קהזהח?י לבוכה, מנגד ישבה

 בטני, ,בר אמךה: לו וככה הטיפה אמריה אף

לבך? ?רע ככה ולמה־זה תבכה מה־לף

אדענו." ממני-למען דבר תעלם ואל: דבר 385

:הרגלים .קל אחילס וענה במרירות נאנח

 ו אני גם לספרה אשוב ולמה־זה ?דעתה ,הן

 באטיון, הקדושה הקרית על־תיבן עלינו עלה

נשאנו. והבזה העיר ושלל החךבנוה וגם

גם־?חד אח?ה גבורי חלקו כחלק חלק 370

הלחיים. ?פת את־בךיסס לבן־אטריאי־ס עתנו

הקשת, רבה לאפולו כהן וזריסם, בא ז1$

הנחשת, שריונות חגורי האחײם לצי מהר

ךב־כפר ב?דו והביא משביה את־בתו לפדות

הקשת׳ גבור אפולו, תפארת ציץ עמו 375

חנן, הה האחןים ולכל ,1שךביט בזהב והגלוי
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 > השנים אקריא׳ס לבני התחנן מנלם ןאולם

 חאתז בקול, הריעו אחר פה וכל־האחךם

,1מיד ך,פךלן ל_קחת לכהן ד1פב לשים

 את־פךו השיב של־אטריאוס בנו ן1אגמקנ רק 38•

ר.3ןך ת1וקש מעליו 1שלח ובחרפה מאן

 אפולו ואולם חלף. _חאנף הזקן שמע

 1אהב כן ?ל פי בחירה עבדו לתפלת נעתר

פלו?1 השנונים, את־וזציו שלח ובאחײם

 החצים ועפו המרים/ המרים מתים בגרים 385

 נביא בא .והנה הגחל. אח;ה במחנה סביב

 מה־יעץן ףוךע אל, בסוד מת היוךע איש

 בקרבן ןכפרו קומו אליהם: התחננתי אז

חנם, בי התאנף ובן־אטריאום - י. אלהים בני

3C0 בצע. גם עלי-וךברו אימים ןיהלף קם

 העין עליןי האחײם בני הובילו ואמנם

ךר^ וגם הריסה, קרןת למושל אשכר  את־ה̂נ

 מאחי.ים לי הנתונה בריסס את־בת ןאולם

השחם. הצירים מאהלי ןה־עתה ממני ןזלו

האמלל! לבנך והושיעי קומי אם־תוכלי, ולכן

 שטחה כי יש צאוס-אם כני הלי למפוס,1לא ?לי

 בדברים. גם או בפעלים את־לבו הןמים באחד

 ותאמרי: אבי בהיכל התכ-ללת ?עמים רבות

 את־החך?ה העברת אלים בני מפל לברף רק את

 העבים, כונס על־קרוףון להמיט חשבו אשר

 בכבלים.• לאסרו עליו האולמפום ^ל־בני ?קום

אתינ״י; בלס היא גם ובתו פוסידון סירי,
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 מכבליו. אותו פךית אף באת בת־האלים, ןאז,

דרך;ם, בן־מאת לגבור וקראת מהרף! מהר

 בריארוס, .יקראו לו והאלים האולמפיס; למרום ?עלות 405

 מאביו(. גבר כי יקראו, לו אגיאון אדם בני ואולם

 גאותו, ןעל־אונו המךעים, צם־קרוךון וישב בא

 את־צאוס. אסרו עוד ןלא האלים לאחור ןחרדו

את־ברכיו, חבקי אצלו, שבי אליו, הץכירי ?ל־זאת

 יתן, לר»ם ועז הפעם לטרוים ;חן אולי 410

 דרמה, אל־כתף לאחור יןזדוף ו^ת־האחיים

 את־מלכם, כלם נקש תשבע עד ויבוסם, ?כם

 הלאמים, מצור. של־אטריאום, בנו הוא, אף ו״ידע

האתיים." כל־בני אביר כי־שקץ אולתו ויכיר

 בדמעות• רוחצת את־ךבךה׳ תיטיס ענתה אותו 4>5

 בעצב? ;לךתיך ןלמה גזילתיך, כי בני, "הוי,

 כל־פגע! באפס הספינות עם פה ישבת רק לו

 שנותיך, וספורות למאד מעטים ;מיך הנה

לפניך' היו אשר מכל המה ו־עים גם ואולם

 גדולות! ולצרות בהיכל אותך ;לדתי לעמל 420■

 בשלג, המכסה ההר אל־האולמפוס, אעלה־נא

 .ישמע• לי אולי הברקים, חוצב לצאוס אעתיר

 בימים ה_קלות עם־הספינות בני, שב־נא, פה ואתה

מרחוק. במלחמתם ועמוד האהלים את־עם זעם

 האוקעוס ל.ים אתמול צאוס ;צא הנה־זה 425■

 5כל־האלים צבא לו עלוה האתיפים, בך למשתה

אל־האןלמפוס, ;שוב יום שנים־^שר ביום לק
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 הנחישת, עד־היכל צאוס למשכנות ועליתי אז

כי־ישמעני," יוךעת ןנםשי את־בךפױ, אןובק

 סלב^ וזעם מתקצף עוד והוא ותלך. דמ״ה 430

 ממנו שלקחו המןזגרת, יפת האשת זכר

 אוךיסם ןאולם זדון. ובעברת היד ןחןק

 לחטאת מאה הפרים קךבן עם לזזריסה עד בא

היבשה, פני אל הים עד־דזפי בבאם ןהיה

 הספינה, בטיפתי ױט־שום אספו המפרשים אז 435

 בחפזה, חבליו את והורידו כנו אל התרן הטו

 הסרט, חפי אל האני להעתיק במשוטים חתרו

 במיתו־ים. לחוף קצהו וקשרו השליכו ועיגן

מסביבן ההומה החוף במעלה עלו אחר

 לאפולו, עמם הסיעו אשר הקךבן לקחו 440

 הנערה, חריסס גם האניה מעל יךךהז ועמם

 הקדש, אל־מזבח הנבון אודיסס יובילנה אז

 ויאמר: הכהן אביה בטי אותה והסגיר

זזריססו שלחני, הגוןם שליט אגממנון ״דע:

 לפיבוס, וחטאת אליך את־בתך הבאתי הנה 445

 המושל, חרון־אף ולהסיר הדנײם על־כל לכפר

הארגױם.״ על־עם נאמנות צרות הביא אשר

 אביה וישמח בןדו. ונתנה דבר ככה

j החטאת עשו ואלה הנחמךה. הבת לקראת

 ביפיו, הבנוי המזבח על־גב העולה ערכו 450

הקדשן את־שערי וחפנו במ?ם כפיהם ךןזצו



כפיו: את ױפרוש בקול התפלל ם,1חרי? קם אז

z ה הכסף בקשת טר1הנ אלי, לי, "שמע־נא את־חר̂י

 בטנדום: בגבורה ורדה הקדושה את־קלה ןשומר

 אליך, בקראי אז׳ גם בקולי שמעת כאשר 445

 האחיים- את־עם ותגוף אותי כבךת ןכבד

את־הנגעו״ מהם והסר גם־עתה שמעני ככה

שמעהו. ופיבום־אפולו הכהן התפלל ככה

הקךבן׳ את־שערת וזרו התפלה כלותם ואחר

 ןה?שינז שחטון מול־ערפן, הבהמות את־צוארי הטו 400

 בפדר; ןכסום שוקיהן ונתחו עגליהם עורן

 המתחים. ועליהם משנה ?פדר סביב אביב

 מאדם, ין2ב ושטפם על־עצים הזקן שרפם

הקלשון, כחמש אחזו מסביב, הנערים ועמדו

 הקרב, מ?שר ואכלם כל־שוק שךפם ואחר 466

 על־שפוךים, שמום הבשר, את־יתר לבתרים בתרו

 כל־נתח. הוצא ואחר עליד״ם ושקדו צלום

 הזבח, והוכן ד״עבודה את כלו וכאשר

את־לבם; !*"יטיבו חךו2 לאכול כלם ןשבו

 ושמחים. חומים לשבעה ויאכלו לצמאם שתו 479

 עד־שפתם, הײן כדי את הנערים ומלאו אז

 בתנו איש ולאיש בספלים הקרבן את־נסכי נסכו

 ךנו, וכל־היום אלהים פני כ?רו ככה

 הקשת. את־גבור האחיים כל־בני בקול שבחו

וישמח. אלהים ושמע;ולכחו- לשמו הודו
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מסביב, החשך ועלה השמש באה בכה

ויישנו, שכבו האמה עבות על־יד ןהם

 ת,1האצבע אדום עם־שחר אאום כי־עלתה ודרה

אחיה, למחנה בספינה לשוב ויחתרו קמוז

 לנחיתם. אפולו להם צוה הצח ורוחו 480

 ובהירים; .קלים מטךשים פךשו התרן, נשאו

 וסביב בתוך, בהמה ותפח הרוח באה

 רעשו. ארגמן משברי ה.קלה הספינה לאךן

הדרך; ותשלם דדם, בנתיבות הספינה חפזה

 האחיים, לצבא המחנה עד־לפני כבאם ןהיה 485

 אל־היבשה. השחורה הספינה ןהעלו קמו

 בקורות, סמכוה משוה, הגבוהים החול לדזפי

לאמתו. ואיש לאהלו איש איש הלכו והמה

הרגל?ם, _קל האדיר אחילם בן־פליאום, אך

 מתאנף. ועודו המהירות הספינות על־יד יושב 490

 לגבר; תפארת המועצות, מסוד מנע רגליו

 העצב אכל המלחמות. ממקום רגליו מנע

מלחמה. על־תרועת עךגה בקךבו-ןנפשו לבו

ועשר, השתים בפעם עלתה עם־שחר ואאום

 האולמפוס אל־הר שבו הנצח וכל־אלהי 495

 ושאלתו, בנה תטיס שקחת לא בראשם. וצאוס

 לאולמפום. םזהי ת1מ1ממה עלתה ועם־הבקר

 ובודד נבדל לנהח, מביט את־צאום מצאה

השמם; רב אולמפים מסלעי שן־סלע ?ראש



ם ו ר י מ ו ה 320

 בשמאלה, את־בךכיו ותחבק לפניו ותשב באה 500

 ותדבר; מתחת ללחיו ותגע ?מינה שלחה

השליט צאום־קרוניון באזני את־שיחה שפכה

כבדתי אותף מעודי יש־פי אם !אבי ,צאום

את־שאלתי: אלהים-עשה מכל בפעלי או בפי

 כמוהו ה;ה לא לבני; הפעם כבוד שים־נא 505

 אגממנון בעם השליט ואולם רגז. שבע לפניו

 אשכרו. במו־ח־ זה־עתה ויגזול נחלתו חלל

 הארץ! ושופט אולמפים שוכן נקמתו, קח־נא

וישימו או־אז הפעם, ךק עז לטרחם תן־נא

 עד־עולם." ויכבד לבני כבוד האחי.ים בני 510

 דבר. לה ענה לא העבים כונס ךבךה-וצאום

 על־ברכיו, התרפקה ותטיס עד־בוש, חשב החריש

החלה: ושנית עוד, הי^תה לא אליהן, דבקה

שה ערום לבף ,יהי־נא את־שאלתי לעדי:-ע

 ממף!-ױדעתי נמנע את־פני-אין השב ־גם1א 5’5

בני־אלים." מכל היום }?}יניף גקלותי כמה

 ךבר: חמדה ובלא ענה לה העבים כונס ןצאום

 ובינע בין־הירי תעירי מדון אם הוא רע רק ,אמנם

בךבךים. ולהציק עלי להתגולל תבוא בא והיא

 האלים, בקרב אלי יום יום רבה היא הנה 520

הטרחס עמי עם־ בקרב תפרן ןדי כי באמרה
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 תךאך, לא ןהירי לדרכך עתה א1אפ לכי־לך

 אף־אעש̂ד אל־לב פי־אשים בי כ׳?י בטוחה ןאולם

תאמיני. עבור;לב בראשי, מניד אננײ ה5ק

 האלימה לעיני קלש אות לי כי־זה תךעי .הלא ןאת 625

 אכזיבנו, ולא כל־אמר שנה לא נפל, לא ד^ר

דברתי." לעת־בי הנךתי עליו בראשי רק אם

 ת.1השחור עיניו בגבות ױקרוץ קרוניון דבר

מסביב העוטרים עולם אל תלתלי אף־זעו ןעו

הנאד, אולמפוס מוסדות ראשו-ױךגזו קךקדזל 530

 ז1לפ?.״ איש איש ויפנו שניתם נועצו קבה

 ?ם, ה? למצולות מן-האולמפוס ירךה קירי

האלים לקראתו וחרדו להיכלו בא ןצאוס

לשבת מצאו לא ואון פסאותם מעל ;תרו

 לקראתו. כלם ױצאו עד־ןבוא אליו לחכות 535

 ותרא אךבה לו הירי ואולם על־פסאו. ןשב

 ו$". בת־מושל הןפה אל־תטיס בסתר בדברו

 אל־קרוניון הכסף-ותמהר רגלי רגליה אשר

ותדבר: אלה מלא ופיה השמים, אל

 הערום? עמך, נועץ פה האלים מקרב ,מי־זה

 ממני, להתחמק דרכיך משוש היה זה תמיד

הדברים. ממני ולהעלים עצות בסתר לשית

 חפצה, ובנפש מעוךך דבר לי ך,גךת לא עוד

אני." גם קצםו;ה לבך את־הגות אדע למען
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 אדם: ןכל־^ני כל־האלים אבי ענה תה1א 64»

תביני; אחרץ כל־אשר כי תאמיני אל־נא !,הירי

 אשהי, 1אף ןאף־כי מעמך, לפעמים □זה יקש

 ךאשונמ לי אה אז ?היה, אם גם־לך ?סכון ?י ןבר

ך;3אז את לגלות האלים כל ובין האדם יךפל3

 מאלים- ולהעלים לחרוץ בעיני כי־יישר ואולם 550

את־סוךי.״ להקו־ ואל־לך אותי לרגל אל־לך

 העץ: טהורת הירי השיבה אמךית אז

כאלה! נוראות הנורא, קרוניון ,למה־תדבר,

ז חקרתי לא וגם את־סוךף מעודי דרשתי לא ךאה,

 בצעת. אותה בלבך, חפעת כל־אשר מיד1ןן 655

 בןבךים אותך הפהה כתה פן ,יגךהי ןאולם

 הכסף, רגלי לה האשה המים, בת־דקן היטיס

 בךכיך, וחבקה היום ישבה עם־השחר כי

לאחילס כי־לבך ואבין הנעת, את־ראשך ואתה

ם." על־״יד לארץ תשחת האחײם ןכי 660 קפינות̂י

 ענה: לה ואמריו קרא העבים כונס ןצאום

 תארבי! תמיד הומןה, תבקשי, תנואות רק ,תמיד

 ללבי תהיי זרה כי כל־פעלך, מאפע ןאולם

באחריתך: אל־יום-ונחםה ם1מ» חרה הלך

 חפצתי! ככה בי הוא אות אז הוא, כן כדברך גם ולו 665
 !,למצות אה גם ושמעי ודמי אפוא לך קובי

 ם1האולמפ בהר אלמות כל־צבאות יועילוך לא בי

י הקשי-" ;די ?ך ואשלח ץל?ך ןזקום אשר ם1ן
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העץ. טהורת הירי לנפשה דבר-נתירא

 j הטהור לבבה וזמון ותכבוש מחרישה ישבה 570

 אורמה. כל־אלי ואבלו ;שבר אלוה בהיכל

 החרשים, חכם ד.יפ?טוס <ת־פיו פתח עתה

והזרועות: לבנת הורתו הירי לעןךת לביא

אתס גם ככה אם האחרית תהיה מרה ,אמנם

בני־אליםן לסכסך וזמרתה, אנשי על־אדות נצים 575

וגדולה. הולכת והרעה משתנו ?:שוש שבת

 לב־וזברנות, לבה ואם להורתי, נא דברה א ולכן

 ד״ריגז ןחדל הנחמד, לאבינו באהבה ןדבזןה

 חגנו, את־_;שתה להשבית יוסיף ולא; ;רדה, לא וריב

 החזיזים, משלח האולוזפוס, שכן ץזפוץ רק אם קן 690

,יגבר. מכל כי עם־כסאותינו, אותנו ונפץ

 באהבה, ומעט בחלקות תשיתי לו אם לכן

ורצנו." אלינו את־פניו צאוס שנית ןהאיר

הורתו ועלעד ממקומו, ו?תר ךבר ןכה

!יאמר: .ויוסף הגדול המשנה את־גביע נתן 586

 ?כ^ד^ גם ןלו דול״קך, מנת ושאי אמי, הוי ,סבלי,

 י עליך בקומו את־כידך עיני תראינה למה

אוכל. לא הושיע בצרתך, לי אם־״יצר עם

? ;ת;צב ובפניו ויוכל ישר אל־צאוס סי

ע,3ך לו לעצור ואמר .קמתי אחד יום ה;ה 590

 השמ;ם; מסף ןטלטלני תפשני רגלי בכף והוא

נפלתי י׳שמש ועם־בא . ת^ים, יום עפתי נ*ןף
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 נשמת? בי כל־עוד למנוס, על־אךמת ךך ^לי

הקזנקזײם•״ □יי בחמלה אספו את־הנו&ל אז

 הןרועות, לב!ת הירי בנעימות ך?ר-ותשחק 505

 ותשחק. תשב1 הגביע בנה נך_ד לקחה

 האלים; ליתר ומוזג הולך והימין, פנה

ומו׳ץגר. הקתון מתוך המתוק הנקטור דולה

 חלף/ ל<» חדל, לא והשחוק שחוק; קול האלים ;הנו

435$ה והוא קל, היש הצועד היפםטוס למךאה 600

 וקזמהים, לבם מיטיבים תמים, יום ישבו ככה

 ןבר: כל הכרה $סרה לא השמש; באה עד־כי

 הנעים, בכנור ?נגנו אפולו את־מנגינות לא

חליפות. קמוזות ?ןמר ד\פות את־הןמירות ולא

 ך?בה, הבוער השמש לפיד הורד וכאשר 605

 בהיכלו, ןאיש במעונו איש איש לנוה הלכו

 וגדולה; רבה בחכמה היפסטוס בנה לו אשר

 ולתפארה לשם הגדול החרש הפסח הוא

 על־יצועו, הוא גם עלה באולטפוס המךעים ןצאום

קהגזהמתו שנתו לו בבא עליו ;נוח אשר 010

הךה□ לכסא היושבה הירי עם חנח


