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ואינו מוסר לנו פרטים על זהותו( .ייתכן כי לשם כך הסתפק
באקרוסטיכון הפותח ,אך כשם שראינו בתחילת דברינו ,אין די
בשם איטליקוס כדי להבהיר מי הוא המשורר ,וזהותו עדיין לוטה
בערפל ).הוא ממשיל את סיום מלאכתו להגעת ספינה ליעדה
בבטחה 27,וכהוראטיוס (השירים ,ג  )16-14 ,30הוא שמח שהשלים
את מלאכתו ומבקש את חסדם של המוזות ואפולו.

ד  .ה תרגום ש לפ נ י נ ו
תרגום זה לאיליאס לטינה נעשה בנאמנות רבה הן לתוכן המקור
הן לצורתו השירית .המשקל שבו נכתבה היצירה הוא הקסמטר
דקטילי" ,מלך המשקלים" ומשקלה המובהק של השירה האפית
במבואותי לתרגומי האיליאדה והאודיסיאה ראיתי לנכון
ַ
ההרואית.
להסביר בקצרה את מאפייניו של משקל זה וחשיבותו באפוס היווני
והרומי ,ואני מפנה לשם את הקוראים המעוניינים לקבל מושג
כללי על מהותו .כאן אומר ,שכדי לחוש את המשקל בתרגום יש
לזכור ,כי כל טור פותח לעולם בהברה מוטעמת; לאחר מכן יש
להטעים את המילים כפי הגייתן הדקדוקית ומיד יעלה הניגון
ההקסמטרי; עלינו לזכור גם ,כי כל טור לעולם מסתיים בהברה
מוטעמת ואחריה הברה שאינה מוטעמת.
ידוע שההקסמטר הדקטילי מותאם התאמה טבעית ליוונית
העתיקה וכן לרומית ,ואילו לעברית הוא בבחינת זר; מובן
גם שבהעתקת משקל זה לעברית אי אפשר לחקות את כל
גווניו המקוריים כמו ,למשל ,המתח שבין ההטעמה הדקדוקית
( )accentusלהטעמה השירית ( )ictusומגוון האפשרויות הרחב
27

ראו גם להלן הערה  191בגוף התרגום.
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של התאמת המילים ,ובייחוד השמות הפרטיים ,לתבניתו של טור
השירה ולכלליו הנוקשים .עם זאת ,אפשר להעתיק את ההקסמטר
הדקטילי לעברית באופן שישקף נאמנה את אופיו הכללי ואת
ניגונו המקורי .זוהי כמובן מלאכה קשה ,אך הפסדה יוצא בשכרה
הן למתרגם הן לקוראים .דומני שוויתור על חיקוי המשקל המקורי
דווקא בתרגום האיליאס לטינה היה נוטל מן היצירה כל חן ,כי
מה שהיא חסרה מבחינת תוכן ,הרי שהיא משלימה מבחינת הצורה
וסגנון הלשון; ואף שהיצירה ניחנה ברוח אפית לא מבוטלת ,אין
די בכוחה הסיפורי בלבד כדי להעביר רוח זו ,והמשקל כאן הוא
נשמת אפה .לעומת זאת ,את האפוסים ההומריים תרגמתי בעבר
לפרוזה ,הן מתוך אמונה שיש צורך אמתי בתרגום כזה ,הן כי אני
סבור ,שאף אם ניטלת מהם הצורה השירית ,מעלותיהם הנרטיביות
28
ויפי לשונם יכולים להעביר היטב את גדולת היצירות וקסמן.
היות שבחרתי לתרגם בשירה ,היה לי ברור מלכתחילה ,כי
אין לנסות לתרגם אלא במשקל המקורי .הרי כל ניסיון ליצור
מעין משקל חדש ,שמתאים כביכול לעברית יותר מן ההקסמטר
הדקטילי ,או לחלופין ,להריק את תוכן המקור למשקל קיים אחר,
שאינו הקסמטר ,היה יוצר עיוות של צורת השיר המקורית ,שאותה
לקוראי בלבוש עברי.
ַ
אמרתי להביא
בתרגום שירי נאלץ לעתים המתרגם ליטול לעצמו חירות
מסוימת בנאמנותו המילולית למקור; זאת ,כמובן ,מפאת אילוצי
המשקל .עם זאת ,עליו לשאוף כל העת להשיג נאמנות זו תוך
שמירה בלתי מתפשרת על רוח היצירה וצורתה .אלה העקרונות
שקבעתי לעצמי במהלך עבודתי ,ואני סבור ,שגם אם ישנם טורים
בודדים שבהם נקטתי תרגום חופשי יותר ,הקפדתי לשמור על
משמעותו של הטור ועל כוונת הדברים .לדעתי ,דווקא משום
28

השוו גם דבריו של סנקה בהערה  12לעיל.
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גמישות זו בהיצמדות המילולית למקור גדלה חשיבותו של
ההקסמטר הדקטילי העברי ,שמעלה נאמנה את הניגון העתיק
באוזני הקוראים בני זמננו ושומר בצורה אחידה את תבנית האפוס.
התרגום מבוסס על הטקסט הלטיני בהוצאה המדעית של פטרון
( )Pàtronשערך מרקו סקפאי ( ,)Marco Scaffaiמהדורה שנייה
משנת  .1997ההערות לתרגום מבוססות ברובן על פירושיהם
של סקפאי ,קנדי ( )Kennedy, 1998ופרי ( .)Fry, 2004מטרתן
העיקרית של ההערות היא לעמוד על הדומה ,ובייחוד על השונה,
בין המקור היווני לעיבודו הרומי .כאשר ציטטתי מן האיליאדה ,יש
שהשתמשתי בתרגומי העברי לפרוזה משנת  ,2012יש שתרגמתי
תרגום חדש בהקסמטר דקטילי (ראו ,למשל ,הנספח) .על מנת
למנוע בלבול בין האיליאס היוונית לאיליאס הרומית ,אני מתייחס
לראשונה כאיליאדה (או בקיצור :איל') ,בלוויית מספר מזמור
וטור ,ואילו לשנייה — בשמה המלא ,איליאס לטינה ,בלוויית
מספר טור ,או ,כשברור שההתייחסות היא לעיבוד הרומי ,בציון
מספר טור בלבד.
כמקובל בשירה ובתרגומי שירה עבריים ,התרגום מוגש בניקוד
מאמנותו
מלא .אני מחשיב את מלאכת הניקוד כחלק בלתי נפרד ָ
של מתרגם השירה הקלסית ועל כן מנקד בעצמי .מעבר לזיקה
האינטימית שניקוד המילים יוצר בין המתרגם ליצירתו ,הרי שיש
לו חשיבות יתרה בהעתקת השמות הפרטיים לעברית .כל שם
פרטי בתרגומי מובא עם סימון ההטעמה בו על ידי מתג .מאילוצי
משקל יש שאותו השם מוטעם בהברות שונות ,כך נמצא ,למשל,
דַּ נָ ִֽאים וכן דַּ נָ ִ ֽאים (שני אפני ההטעמה מקובלים בעברית); לעתים
ידוְ ס
ידאוּ סִ ,ט ֶ ֽ
אותו שם מופיע במספר דרכים ,כך נמצא ,למשלִ ,ט ֶ ֽ
וכן ִ ֽט ֵידס כתעתיקים עבריים מקובלים לשם ( Tydeusדו־הברתי
ומוטעם ברומית בהברתו הראשונה) .היות שביצירה רומית אנו
עוסקים ,שמות אלים וגיבורים יווניים מופיעים על פי רוב בצורתם
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הרומית ,כך יופיטר ולא זאוס ,יונו ולא הרה ,אוליקסס ולא
אודיסאוס וכולי .עם זאת ,יש שנקטתי בתרגום את צורתו היוונית
של שם מסוים ,לרוב מפאת אילוצי המשקל; בטור  ,523למשל,
תרגמתי הרקלס ( ,Heraklesהצורה היוונית המוטעמת בהברה
האחרונה) ולא הרקולס ( ,Herculesהצורה הרומית המוטעמת
בהברה הראשונה) .כל השמות הנזכרים בתרגום מובאים במפתח
השמות בלוויית מראי מקום מפורטים.
חובה נעימה היא לי להודות לאותם שליווּ ני בעבודת התרגום:
לתומר זיו ,חברי הטוב ,על שיחותינו השבועיות בסוגיות שפה,
ספרות ותרבות בכלל; וכמובן לשני ,אשתי ,על חיינו המשותפים
ועל תמיכתה ואהבתה.
אברהם ארואטי
אדר התשע"ה
מרס 2015

איליאס א
זַ ַעם ָה ִא ׁיש ַה ָ ּי ִהירְּ ,בנוֹ ׁ ֶשל ּ ֵפ ֵֽלסֵ ,א ָלה ,נָ א ַס ּ ְפ ִרי ִלי,
1
ָמוֶ ת ָאיֹם ִּכי זָ ַרע ְּבאוֹ ָתם ֻא ְמ ָל ִלים ְּבנֵ י ַא ַכֽיְ ָאה,
2
וּ נְ ָפ ׁשוֹ ת ַּת ִ ּקיפוֹ ת ׁ ֶשל ְּבנֵ י ַחיִ ל ִה ׁ ְש ִל ְ
יך ֲע ֵדי ֽאוֹ ְרקוּ ס;
יהם ,רוּ ַח ֵאין ָּבםְּ ,ב ִפי ַה ִ ּצ ּפוֹ ר וְ ַה ֶּכ ֶלב
שָׂ ם ֶא ְב ֵר ֶ
ִּכי יְ ׁ ַש ְּסעוּ ם ,וְ הוֹ ִתיר ַע ְצמוֹ ָתם ּ ְפזוּ רוֹ ת ְללֹא ֶק ֶבר.
5
יע,
ָּכ ְך נִ ׁ ְש ְל ָמה ֲע ָצתוֹ ׁ ֶשל ַה ֶּמ ֶל ְךֲ ,אדוֹ ן ָה ָר ִק ַ
אשוֹ נָ ה נֶ ְח ְלקוּ ִל ּבוֹ ָתם וַ ָ ּי ִריבוּ ְּבר ֶֹגז
ֵעת ִר ׁ
ילס.
ְּבנוֹ ׁ ֶשל ַא ְט ֶ ֽרוְ סַ ,ה ׁ ּ ַש ְר ִביט לוֹ  ,וְ שַׂ ר ַה ִּמ ְל ֶח ֶמת ַא ִ ֽכ ֵּ
	 מיהוּ ָה ֵאל ׁ ֶש ִ ּצ ָ ּום ָּכ ְך ָל ִריב ְּב ֵח ָמה ְמ ֻק ֶּל ֶלת?
ִ
3
ְּבנָ ם ׁ ֶשל ָל ֽטוֹ נָ ה וְ יֽ וּ ּ ִפ ֶ
10
יטר ַה ֶּנ ֱא ָדרֲ ,א ׁ ֶשר ׁ ָשת ַעל
4
ֵלב ֲאדוֹ נָ ם ׁ ֶשל ּ ֶפ ַל ְֽס ִ ּגים נֶ ַגע ַמ ְמ ִאירַ ,אף ִה ָּכה ֶאת
5
ַהדַּ נָ ִ ֽאים ְּבגוּ ָפם וְ ׁ ָש ַלח ָּב ֶהם ּת ֶֹפת ַהח ִֹלי.
1
2
3
4
5

בנו של פלס הוא אכילס; בני אכיאה הם היוונים.
אורקוס הוא השאול (האדס ביוונית).
אפולו.
כלומרּ ,
פלסגים וכן דנאים בטור  12להלן הם מכינויי היוונים.
פתיחת האיליאס לטינה היא תרגום כמעט מדויק של טורי הפתיחה
של האפוס ההומרי .השוו איל' א :10-1
ילסִ ׁ ,ש ִירי ֵא ָלה ,זַ ֲעמוֹ ׁ ֶשל ֶּבן ּ ֵפ ֵֽלס,
זַ ַעם ַא ִ ֽכ ֵּ
ַמר וְ נוֹ ָראֶ ׁ ,ש ֵה ִמיט ַמ ְכאוֹ ִבים ֵאין ְספֹר ַעל ַא ַכֽיִ ים;
וּ נְ ָפ ׁשוֹ ת ְמ ֻר ּבוֹ ת ַּכ ִּבירוֹ ת ִה ׁ ְש ִל ְ
יך ֲע ֵדי ָ ֽה ֵדס,
ֵהן נַ ְפ ׁשוֹ ת ִ ּג ּבוֹ ִרים ,וְ אוֹ ָתם ִל ְכ ָל ִבים נָ ַתן ֶט ֶרף
ַ ּגם ְל ָכל עוֹ ף ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם וְ כֹה ֲע ַצת זֶ ֽאוּ ס נִ ׁ ְש ָל ָמה,
אשית נֶ ְח ְלקוּ ִּב ְמ ִר ָיבה ְוּבר ֶֹגז
ִמן ַה ׁ ּ ָש ָעה ָּב ּה ֵר ׁ ִ
ילס.
שַׂ ר ַה ְ ּג ָב ִרים ֶּבן ַא ְט ֶ ֽרוְ ס וְ ָה ִא ׁיש ַה ֶּנ ְהדָּ ר הוּ א ַא ִ ֽכ ֵּ
ִמי ִמ ֵּבינוֹ ת ָה ֵא ִלים ֵה ִביא ִל ֵידי ִריב ֶאת ַה ׁ ּ ְשנַ יִ ם?
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ֹאשוֹ נֶ ֱע ָטר זֵ ֵרי ק ֶֹד ׁש,
יססּ ,כ ֵֹהן ׁ ֶשר ׁ
ּ ַפ ַעם ֵהן ְכ ִ ֽר ֵ
דֶּ ַמע ׁ ָש ַפ ְך ְל ָב ַבת ֵעינוֹ  ,זוֹ ִּב ּתוֹ ֲח ָטפוּ ָה.
ָּכ ָכה ָמ ַאס ְּביָ ָמיו ַ ּגם ָמ ַאס ִּב ׁ ְשעוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַה ַּליִ ל,
ַּב ֲאנָ חוֹ ת ׁ ֶשל יָגוֹ ן יְ ַמ ֵּלא ֶאת רוּ חוֹ ת ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם.
וּ ְל ַא ַחר ׁ ֶש ׁ ּשוּ ם יוֹ ם לֹא ֵה ִסיר ִמ ַּנ ְפ ׁשוֹ ֶאת ַה ַ ּצ ַער,
6
וּ ְל ִד ְמעוֹ ת זֶ ה ָה ָאב ֵאין ָּכל נֶ ָח ָמה וּ ַמ ְרגּ וֹ ַע,
7
ָּתר ַמ ֲחנֵ ה ַהיְ וָ נִ ים וְ ׁ ַשח ְל ִב ְר ֵּכי ַא ַג ֶ ֽמ ְמנוֹ ן.
הוּ א ָה ֻא ְמ ָלל ָאז קוֹ ֵרא ְּב ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּ ת ְוּבנֵ י ׁ ַש ַחק,
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּתזְ ֶּכה ִּב ּתוֹ ִל ׁישוּ ָעה וְ ֵא ָליו יְ ׁ ִשיבוּ ָה.
ַ ּגם ַמ ָּתנוֹ ת הוּ א ֵמ ִביא .יִ ְפחוֹ ָתיו נוֹ ְגעוֹ ת ַעד ִל ָּבם ׁ ֶשל
יה ,יַ ְס ִּכימוּ .
יס ִ ֽאיס ְל ָא ִב ָ
ַה ִּמ ְר ִמ ֽידוֹ נִ יםּ 8:תוּ ׁ ַשב ְכ ִר ֵ
ַא ְך ֶּבן ַא ְט ֶ ֽרוְ ס ְמ ָמ ֵאן וּ ְמ ָג ֵר ׁש ְּבבוּ ז ְל ָכל ֶח ֶסד
יססִּ ,כי ַעד ְל ׁ ַשד ַע ְצמוֹ ֵתיהוּ
ִמ ַּמ ֲחנֵ הוּ ֶאת ְכ ִ ֽר ֵ
9
עֹז ַא ֲה ָבה ּבוֹ דָּ ֵבק וְ ֵח ׁ ֶשק ָּתעוּב לֹא ׁשוֹ ֶעה ֶאל
10
קוֹ ל ַּת ֲחנוּ ןֲ .אזַ י ּב ֹׁש ַה ּכ ֵֹהן וַ יְ ַב ֵ ּק ׁש ֶאת דְּ ִביר ֽפוֹ יְ ּבוּ ס;
ְּבנָ ם ׁ ֶשל ֵל ֽטוֹ וְ ׁ ֶשל זֶ ֽאוּ סִּ ,כי הוּ א ְּב ָר ְגזוֹ ַעל ַה ֶּמ ֶל ְך
נֶ ַגע ָק ׁ ֶשה עוֹ ֵרר ִּב ְצ ָבאוֹ ְוּגדוּ ִדים ָאז ָ ּגוָ עוּ .
טורים  18-14מתארים את סבלו הרב של כריסס .תיאור זו אינו מופיע
באיליאדה .שם (א  )15-12נאמר עליו כי בא לפדות את בתו ועמו
אפולו וכופר רב מאוד.
זרי האל ּ
באיל' א  16-15נאמר כי כריסס התחנן אל כל האכיים ובייחוד אל
שני בניו של אטראוס ,אגממנון ומנלאוס.
הם חיילי אכילס ,אך כאן משמשים לתיאור הצבא היווני כולו (השוו
ורגיליוס ,אינאיס ,ב .)252 ,7
במקור .damnosa libido :האהבה והחשק כסיבה לסירובו של אגממנון
אינם נזכרים במפורש באיליאדה .אגממנון אומר אמנם כי לכשיגיעו
לביתו בארגוס ,בתום המלחמה ,כריסאיס אף תעלה ליצועו (שם ,א ,)31
אך שורש סירובו להשיבה טמון בגאוותו ובחשש לכבודו וליוקרתו.
פויבוס הוא כינוי של האל אפולו .פירושו של השם הוא "הקורן",
ּ
"הבוהק" וכן "הזך".
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ְוּב ַצ ֲערוֹ יְ שָׂ ֵרט ּ ְפנֵ י ָא ֵבל ְּב ִצ ּפ ֶֹרן עוֹ יֶ נֶ ת,
ֶאת שְׂ ָערוֹ יְ ָח ֵרב וְ יַ ֶּכה ֶאת ִמ ְצחוֹ ַרב ַה ּז ֶֹקן.
ַעד ְמ ֵה ָרה ְּכ ׁ ֶש ִּכ ָּלה ַאנְ חוֹ ָתיו וְ ָח ַדל ַ ּגם ִמדְּ מ ַֹע,
יע:
יאים הוּ א ַמ ׁ ְש ִמ ַ
ַר ַעם ְּת ִפ ָּלה ְּב ָאזְ נוֹ ׁ ֶשל שַׂ ר ַה ְּנ ִב ִ
ָ
"מה ִלי ּתוֹ ֶע ֶלתֵ ,אל דֶּ ֽ ְל ִפיְ ,להוֹ ד ְק ֻד ׁ ּ ָש ְתך ִּכי ָס ַג ְד ִּתי?
ָ
יתי ְּבתֹם ְוּבט ַֹהר?
אוֹ ִּכי ׁ ָשנִ ים ְמ ֻר ּבוֹ ת ַ ּגם ָחיִ ִ
ָמה ַאף יִ ְתרוֹ ן ִּכי ִה ְב ַע ְר ִּתי ֵא ׁש ק ֶֹד ׁש ֲע ֵלי ָּבמוֹ ֶתיךָ,
ִאם זֶ ה ַע ָּתה ִּב ְהיוֹ ִתי ּכ ַֹהנְ ָך אוֹ יֵ ב זָ ר ְמ ַב ֵ ּזנִ י?
ׁ ֽשוּ ָרה ֵאפוֹ א ֲהזֶ הוּ ְ ּגמוּ ָל ּה ׁ ֶשל זִ ְקנָ ה ְמיֻ ֶּת ֶמת?
אתי ֵחן ְּב ֵעינֶ ָ
יך ,נְ קֹם וְ הוֹ ׁ ַשע ִלי.
ִאם נָ א ָמ ָצ ִ
אוֹ ִאם ָע ַלי ְל ַכ ּ ֵפר ֵח ְטא ָאיֹם ׁ ֶש ְּל ָפנֶ ָ
אתי
יך ָח ָט ִ
ַאף ִמ ְּב ִלי דַּ ַעתַ ,מדּ וּ ַע זֶ ה יַ ד יְ ִמינְ ָך לֹא ַּת ֵּכנִ י?
טֹל ַק ׁ ְש ְּת ָך ַה ְ ּקדוֹ ׁ ָשה וְ ַכ ֵ ּון ְּכנֶ ְגדִּ י ֶאת ִח ֶ ּצ ָ
יך!
וּ ְל ָפחוֹ ת ֵא ָה ֵרג ִּב ֵידי ֵאלִ .הנְ נִ י! ּבוֹ א וּ ְדקֹר נָ א
יה
ָאב ׁ ֶש ָא ׁ ַשםֵ .הן ַמדּ וּ ַע ִּב ִּתי ְּת ַכ ּ ֵפר ַעל ָא ִב ָ
11
וּ ִמ ְס ֵּכנָ ה ַּת ֲע ֶלה ַעל יְ צוּ ַע אוֹ יֵ ב ֵאין ּבוֹ ֶח ֶמל?"
שָׂ ח; וְ ָה ֵאלֶ ׁ ,ש ִּנ ְס ַער ִל ְת ִפ ַּלת נְ ִביאוֹ ָ ׁ ,שת יָגוֹ ן ַמר
ַעל ַהדַּ נָ ִֽאים ְוּב ָכל ִצ ְבאוֹ ָתם הוּ א ׁשוֹ ֵל ַח ַה ֶּנ ַגע —
וַ ֲהמוֹ נֵ י יְ וָ נִ ים נוֹ ְפ ִלים ֲח ָל ִלים ִמ ָּכל ֵע ֶבר,
ַצר ַה ָּמקוֹ ם ַל ְּמדוּ רוֹ ת וְ ָל ֵא ׁש ַא ְך ְּבק ׁ ִֹשי דֵּ י רוּ ַח,
ֵאין דֵּ י ַק ְר ַקע ַל ְ ּק ָב ִרים 12.וַ יְ ִהי ְּב ַה ׁ ְש ִלים ּכוֹ ְכ ֵבי ׁ ַש ַחק
יע,
יעי ְּבנָ ְס ָעם וְ יוֹ ם ֲעשִׂ ִירי ִּכי ִה ְפ ִצ ַ
ַליְ ָלה ְּת ׁ ִש ִ
אשי ַהדַּ נָ ִֽאים
וַ יְ ַכ ֵּנס ֶּבן ּ ֵפ ֶלֽוְ ס ַה ְּמ ֻה ָּלל ֶאת ָר ׁ ֵ
ָל ֲא ֵס ָפה וַ ִ ּי ְדר ֹׁש ֶאת ִס ַּבת ַה ֻּט ְמ ָאה ַה ַּמ ְמ ֶא ֶרת
לאפולו באיל' א  42-37קצרה יותר ואינה
ּ
תפילתו של כריסס
מאופיינת בסערת רגשות כה גדולה.
השוו אובידיוס ,מטמורפוזות ,ז ( 613מרומית :שלמה דיקמן):
ַצר ַה ָּמקוֹ ם ַּב ּ ָשׂ דוֹ ת וְ ֵע ִצים ַל ּמוֹ ֵקד יֶ ֱח ָסרוּ ...
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ִמ ְּבנוֹ ׁ ֶשל ֶּ ֽת ְסטוֹ רָ .אז ָּבאוּ ִרים וְ ֻת ִּמים נוֹ ַעץ ַ ֽק ְל ַכס,
ֵהן ֶאת ִס ַּבת ָה ָרעוֹ ת הוּ א מוֹ ֵצא וְ ֵהן ֵא ְ
יך יִ ַּת ּמוּ .
ֹאמר:
ילס וַ ּי ֶ
ַרב ֲח ׁ ָש ׁשוֹ ַא ְך ָּב ַטח ְּב ֶעזְ ַרת ַא ִ ֽכ ֵּ
"יֵ ׁש ְל ַח ּלוֹ ת ּ ְפנֵ י ָה ֵאל ַה ַ ּק ְט ָלן ,זֶ הוּ ֽפוֹ יְ ּבוּ ס ַא ּ ֽפוֹ ּלוֹ ,
יס ִ ֽאיס ִל ֵידי ָאב ֲא ִציל רוּ ַח,
וּ ְל ָה ׁ ִשיב ַה ְּבתוּ ָלה ְכ ִר ֵ
ִאם ַא ְך נִ ְר ֶצה ,דַּ נָ ִ ֽאיםְּ ,ב ׁ ַש ַער ְּת ׁשוּ ָעה ָלבוֹ א ֶּב ַטח".
יע ,וּ ְל ֶפ ַתע ּ ָפ ְר ָצה ֲח ָמתוֹ ׁ ֶשל ַה ֶּמ ֶל ְך.
ָּכ ָכה ִה ִּב ַ
ִּב ְבנוֹ ׁ ֶשל ֶּ ֽת ְסטוֹ ר הוּ א ְמ ׁ ַש ֵּל ַח ְּת ִח ָּלה דִּ ְב ֵרי ֶּב ַלע
ילס,
וּ ְמ ַכ ֵּנהוּ ַּבדַּ אי; ָאז יִ ְת ֶלה ַ ּגם ָא ׁ ָשם ְּב ַא ִ ֽכ ֵּ
ַא ְך ְּב ִע ּתוֹ זֶ ה ַה ּ ַשׂ ר ַה ַּכ ִּביר מוֹ ִכיחוֹ ְּברֹב ּת ֶֹקף.
וַ ֶ ּי ֱהמוּ ֻּכ ָּלם;ַ 14א ְך ַל ּסוֹ ף ְּכ ׁ ֶש ּ ָפ ְס ָקה ַה ַּת ְרע ֶֹמת,
ְּבנוֹ ׁ ֶשל ַא ְט ֶ ֽרוְ ס ַעל ָּכ ְרחוֹ ְמ ַס ֵּלק ִח ָּבתוֹ ַה ּמוּ ַק ַעת:
יה ַה ָּתם ְללֹא ּ ֶפ ַגע,
יס ִ ֽאיס הוּ א ֵמ ׁ ִשיב ֶאל ָא ִב ָ
ֶאת ְכ ִר ֵ
15
ַ ּגם רֹב ְּת ׁשוּ רוֹ ת הוּ א מוֹ ִסיף .אוּ ִ ֽל ְיק ֵססַ ,ה ּכֹל יַ ִּכירוּ הוּ ,
ָּב ֳאנִ ָ ּיה ַמ ֲחזִ יר ָה ַע ְל ָמה ֶאל ֶא ֶרץ מוֹ ֶל ֶדת.
הוּ א ָאז ַמ ְפנֶ ה ִמ ְפ ָרשָׂ יו ְל ָאחוֹ ר ֱא ֵלי ִצי ַהדַּ נָ ִֽאים;
וּ ְל ַא ְל ַּתר ֲח ָמתוֹ ָהעוֹ יֶ נֶ ת ׁ ֶשל ֽפוֹ יְ ּבוּ ס ׁשוֹ ֶכ ֶכת:
ׁ ָשב ָל ַא ַכֽיִ ים אוֹ נָ םָ ׁ ,שב ּכוֹ ָחם ׁ ֶש ִּכ ְמ ַעט וְ ָכ ָלה ְּכ ָבר.
16
יס ִאיס ֲע ַדיִ ן לֹא ּ ָפ ָגה,
ְּב ַרם ְּת ׁשוּ ַקת ֶּבן ַא ְט ֶ ֽרוְ ס ִל ְכ ִר ֵ ֽ
13

55

60

65

70
13

14
15
16

קלכס ,בנו של תסטור ,היה נביא בצבא היוונים .באיל' א  72-69נאמר
עליו כזאת:
ַ ֽק ְל ַכס ֶּבן ֶּ ֽת ְסטוֹ רֲ ,א ׁ ֶשר ֵאין ָּכמוֹ הוּ חוֹ זֵ ה עוֹ ף ׁ ָש ַמיִ ם,
יֶ ַדע לוֹ ֵהן ַּבהֹוֶ ה ֵהן ְּב ָמה ׁ ֶש ְ ּי ֵהא וְ ָהיָ ה ְּכ ָבר.
הוּ א ׁ ֶש ָּנ ַהג ֲע ֵדי ִ ֽא ִליוֹ ס ֶאת ֳאנִ ּיוֹ ת ָה ַא ַכֽיִ ים,
זֹאת ְּב ִכ ׁ ְשרוֹ ן ַה ְּנבוּ ָאה ׁ ֶש ָחנַ ן לוֹ ֽפוֹ יְ ּבוֹ ס ַא ּ ֽפוֹ ּלוֹ ן.
הטורים  62-58מתמצתים את העימות הגדול בין אגממנון לאכילס וכן
את נִ סיונו של נסטור הישיש לפשר ביניהם (איל' א .)304-101
אוליקסס הוא שמו הרומי של אודיסאוס.
השוו לעיל ,טור  26והערה .9

