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מבוא
א  .מחבר היציר ה
ידיעותינו על אודות אפולוניוס איש רודוס ,מחשובי המשוררים
האלכסנדרוניים במאה השלישית לפני הספירה ,דלות למדי.
מקורותיהן ארבעה( :א) פפירוס אוקסירינכוס ()Oxyrhynchus
 1241מן המאה השנייה לספירה ובו רשימת הספרנים הראשיים
בבית הספרים המלכותי באלכסנדריה; (ב ,ג) שתי ביוגרפיות קצרות
המופיעות בכתבי היד של הארגונאוטיקה; (ד) ערך קצר בלקסיקון
הביזנטי סודא ( )Sudaמן המאה העשירית לספירה .ארבעה מקורות
אלה סותרים לעתים זה את זה ,אך אפשר בכל זאת לדלות מהם
את הפרטים הבאים :אפולוניוס נולד באלכסנדריה ,שהה זמן מה
ברודוס ,היה תלמידו של קלימכוס ( 1)Callimachosונתמנה לראש
בית הספרים באלכסנדריה .על פי הרשימה המופיעה בפפירוס
הנזכר לעיל ,קדמה כהונתו של אפולוניוס כראש בית הספרים
לזו של ארטוסתנס ( 2,)Eratosthenesשכהונתו החלה זמן קצר
1
2

 240-310לפנה"ס בקירוב ,איש קירנה שבצפון אפריקה (לוב) ,חי רוב
ימיו באלכסנדריה; היה מחשובי המשוררים ההלניסטיים וכתב בסוגות
מגוונות .יצירות רבות מפרי עטו לא נשתמרו.
 194-285לפנה"ס בקירוב ,איש קירנה; תלמידם של קלימכוס
וליסניאס ( .)Lysaniasלאחר שהות באתונה הוזמן למצרים על ידי
תלמי השלישי כדי לשמש מחנך בארמון המלך ולרשת את מקומו של
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לאחר עלייתו לשלטון של תלמי השלישי (המכוּ נה אוארגטס,
 )Euergetesבשנת  247/6לפנה"ס .אפולוניוס כיהן אפוא כראש
בית הספרים בתקופת שלטונו של תלמי השני (המכונה פילדלפוס,
 )Philadelphosואפשר שהחזיק במשרה זו בשנים 245-270
לפנה"ס בקירוב; בתקופה זו אף שימש מורה ומחנך ליורש העצר,
תלמי השלישי .אפשר שקודמו בתפקיד ראש בית הספרים היה
זנודוטוס ( 3.)Zenodotosאת האפוס ארגונאוטיקה חיבר ככל
הנראה בתקופה זו .עם זאת ,אין בידינו עדויות מהימנות לא על
מועד הולדתו ולא על שנת מותו.
מדוע זכה אפולוניוס לכינוי 'איש רודוס' ( )Rhodiusאם היה
אזרח אלכסנדריה? הביוגרפיות מציעות הסברים סותרים ,שאינם
אלא אנקדוטות .על פי גרסה אחת דקלם אפולוניוס בצעירותו את
הארגונאוטיקה וזכה לביקורת כה חריפה הן מעמיתיו המשוררים
הן מיתר קהלו ,עד כי עזב את מולדתו ופרש לרודוס בבושת פנים.
כמורה ,ערך ותיקן את האפוס ואף זכה לשבחים
ֶ
שם נחל הצלחה
בשירותיו 'איש רודוס';
על יצירתו .משום כך הוא כינה את עצמו ִ
זאת ועוד ,הואיל והיה מורה מוכשר ,זכה לכיבודים שונים והיה
לאזרח האי רודוס .הגרסה השנייה אף רומזת כי לאחר שערך
מחדש את האפוס וזכה לתהילה ,שב אפולוניוס לאלכסנדריה
ומונה לראש בית הספרים .לאחר מותו נטמן לצדו של קלימכוס.
אפשר שסיפורים אלה אינם אלא בדיה ,שמטרתה להסביר את
קיומה של גרסה ראשונית וגולמית משהו של האפוס ,או לכל
הפחות של ספר א; זאת משום שהפירושים העתיקים (הסכוליה,
 )scholiaלספר א מצטטים בשישה מקומות טורים מגרסה קודמת
3

אפולוניוס כמנהל בית הספרים באלכסנדריה.
 260-330לפנה"ס בקירוב ,איש ֶא ֶפסוֹ ס ,היה מנהלו הראשון של בית
הספרים באלכסנדריה .הוא התקין מהדורות ביקורתיות של האיליאדה
והאודיסיאה.
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( )proekdosisשל ספר זה 4.אף בערך הקצר על אפולוניוס בסודא
נמסר כי עשה זמן מה ברודוס ,אך משך שהותו שם אינו ידוע.
כל ארבעת המקורות מעידים כי אפולוניוס היה תלמידו
של קלימכוס .ניתן לקבל דברים אלה כפשוטם ,אם אכן נכונה
המסורת שלפיה היה קלימכוס מורה באלאוסיס ( ,)Eleusisמפרברי
אלכסנדריה ,לפני שהגיע לחצר המלכות .עם זאת ,אפשר שאפיון
הקשר בין שני המשוררים כמורה ותלמידו בא להצביע על השפעה
אמנותית או דמיון ביצירותיהם ,הואיל והביוגרפים העתיקים נהגו
לתאר השפעה או דמיון כאלה במונחים של מורה־תלמיד ,קשר
משפחתי וכדומה .לפיכך לא ניתן לייחס מהימנות רבה לטענה ,כי
5
אפולוניוס היה תלמידו של קלימכוס.
מלומדים מודרניים הניחו כי הייתה יריבות מרה בין שני
המשוררים ,הגם שהמקורות הביוגרפיים העתיקים אינם מציינים
זאת .הנחה זו מקורה באפיגרמה (מכתם) המיוחסת לאפולוניוס
רודיוס (אנתולוגיה ּ ַפ ָל ִטינָ ה ,יא  )275ובה משתלח המחבר
בקלימכוס:
ימכוֹ ס ,וּ ְתבוּ נָ תוֹ ְּכמוֹ ׁ ֶשל ֶק ֶר ׁש;
יחה הוּ א ַק ִּ ֽל ָ
ּ ְפס ֶֹלתְּ ,ב ִד ָ
6
ָמה ַה ִּס ָּבה? הוּ א ַע ְצמוֹ  ,זֶ ה ְמ ַח ֵּבר ַה ִּ'ס ּבוֹ ת'.

זאת ועוד ,בערך על קלימכוס בסודא נאמר עליו שחיבר שיר בשם
איביס ( )Ibisובו תקף את יריבו ,המזוהה בסוגריים כאפולוניוס
4
5
6

אלה המקומות בספר א שבהם מובאות בסכוליה גרסאות חלופיות:
.803-801 ,789-788 ,727-726 ,543 ,523-516 ,286-285
ראו הנטר ( ,)Hunter, 1998עמ' .6
ביוונית ,Aetia :חיבור פיוטי בן ארבעה ספרים מפרי עטו של קלימכוס.
מגוונים ,שנותנות הסברים
זהו עיבוד שירי של אגדות ממקורות ֻ
אטיולוגיים למנהגים שונים וכן לשמותיהם של ערים ומקומות .היצירה
לא הגיעה אלינו בשלמותה.
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מחבר הארגונאוטיקה .על סמך עדויות אלה פירשו מלומדים
קטעים ביצירותיהם של קלימכוס ואפולוניוס כהתקפות במסווה
איש על רעהו .מכאן נצטיירה לה תמונה של מריבה ספרותית,
שבה הייתה לבסוף ידו של אפולוניוס על התחתונה והוא יצא את
אלכסנדריה ,נכלם אל מול קלימכוס .אף שהוויכוח בין המלומדים
באשר לאמיתותה של מחלוקת ספרותית זו עדיין נמשך ,הרי
שהמחקר המודרני מצביע דווקא על יחסי גומלין וקווי דמיון בין
7
שני המשוררים.
אפולוניוס היה הן משורר הן מלומד וחוקר ספרות .מלבד
האפוס ארגונאוטיקה הוא חיבר יצירות רבות בשירה ובפרוזה,
אך אלה אבדו כולן ולא נותרו בידינו אלא קרעי שרידים מהן.
מיוחסים לו חיבורים על המשוררים הומרוס ('נגד זנודוטוס'),
ארכילוכוס והסיודוס; עם יצירותיו השיריות נמנו ַקנוֹ ּבוֹ ס ,שהוא
שיר במשקל הכוֹ ִליַ ְמ ּבוֹ ס על אגדות מצרים ,וכן שירים הקרויים
 ,ktiseisשעניינם ייסוד ערים ומקומות כגון אלכסנדריהַ ,קאוּ נוֹ ס,
ול ְס ּבוֹ ס .ניתן להניח כי חיבר עוד יצירות שירה
נַ אוּ ְק ַר ִטיס ,רוֹ דוֹ ס ֶ
8
רבות (למשל ,אפיגרמות) שעליהן לא נודע דבר.

ב .יאסון ,הארגונאוטים וגיזת הזהב :רקע כללי
האגדה על מסעו של יאסון וחבר מרעיו בספינה ארגו כדי להשיב
את גיזת הזהב היא מן המוקדמות והחשובות במיתולוגיה היוונית.
7
8

ראו הנטר ( ,)1998עמ'  ,9-7וכן מאמרה של לפקוביץ (Lefkowitz,
 Myth and History in the Biography of Apollonius :)2008ב־
 ,Brill's Companion to Apollonius Rhodiusעמ' .71-51

לקטעים הזעומים ששרדו ראו מהדורתו של רייס ( ,)Race, 2008עמ'
.485-472
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זמנה המיתולוגי הוא בדור שקדם למלחמת טרויה .באיליאדה
והפ ּ
ּ
למשל נזכר ֶאוּ נֵ אוֹ ס ,בנם של יאסון
סיפילה 9,ובאודיסיאה
מתארת קירקה באוזני אודיסאוס את הספינה ארגו והמעבר המסוכן
בין הסלעים המתנגשים:
'סלעים נודדים' יקראום האלים הברוכים .בזו הדרך לא יעברו
אפילו בעלי הכנף ,גם לא היונים העדינות ,אשר נושאות
ַא ְמ ְּברוֹ ִסיָ ה לזֶ אוּ ס אבינו .אך הסלע החלק לעולם יחטוף אחת
מהן ,והאב אז ישלח אחרת להשלים מספרן .בזו הדרך לא
נמלטה עוד שום ספינה מספינות האדם ,כל שהגיעה שמה .לא
כי ,את קורות הספינות וגופות הגברים גם יחד נושאים משבריו
של הים וסופות אש איומה .אחת היא אותה ספינה חוצת־הימים
יא ֵטס .היו
מעם ַא ֵ
שעברה שםַ ,א ְרגּ וֹ הנודעת לכול ,בהפליגה ִ
הגלים מטיחים אף אותה בסלעים הגדולים חיש־מהר ,לולא
10
ׁ ְש ָל ַח ָּתה ֵה ָרה בשלום ,כי יקר יאסון ללבה.

המשורר הסיודוס ( )Hesiodosמזכיר ביצירתו תאוגוניה (טורים
 )1002-992את תלאותיו של יאסון ,מסעו אל איאטס ונישואיו
עם מדיאה:
ַה ַּמ ֲעשִׂ ים ֵעת ֶּבן ַ ֽאיְ סוֹ ן ִּכ ָּלהֶ ,ה ָע ָמל וְ ַה ּ ֶפ ֶר ְך,
יאס,
ָה ֲע ִלילוֹ ת ָה ַר ּבוֹ ת ׁ ֶש ִ ּצ ָ ּוהוּ ַה ֶּמ ֶל ְך ּ ֶפ ִ ֽל ַ
ן־ש ַחץָ ,ע ִריץ וְ ַגס־רוּ ַח— ,
ז־פנִ יםֶּ ,ב ׁ ַ
ֶמ ֶל ְך ָ ּגדוֹ לַ ,ע ּ ָ
9
10

איליאדה ,ז  ;468כג .747
אודיסיאה ,יב  .72-61אצל הומרוס הסלעים הנודדים הם הסלעים
המתנגשים הנזכרים בארגונאוטיקה .אפולוניוס עם זאת מפריד בין
השניים :הסלעים המתנגשים (הסימפלגדים) הם אלה הנמצאים במצר
הבוספורוס בכניסה לים השחור ,ואילו הסלעים הנודדים הם ככל
הנראה האיים הליפאריים .ראו להלן ספר ג ,טור  42והערה  ,3וכן
ספר ד ,טורים  929-924והערה .126
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ן־ה ֵא ִלים ַּב ֲע ַצת ְּבנֵ י ַה ֵּנ ַצח
ָאז ֵמ ַאיְ ֵ ֽא ֵטס ֲאמוּ ָ
ָּב ֳאנִ ָ ּיה ְמ ִה ָירה ֶאת ִּב ּתוֹ ֲהדוּ ַרת ָה ֵעינַ יִ ם —
יא ָּנה ַא ַחר ֲע ָמלוֹ ִאיאוֹ ְל ֽקוֹ ָסה.
ִח ׁיש הוּ א נָ ַהג וַ יְ ִב ֶ
יָ ֽסוֹ ן רוֹ ֵעה ָה ַע ִּמים ְל ִא ׁ ּ ָשה ְל ָק ָח ּה לוֹ ּפוֹ ַר ַחת,
יה נָ ָתנָ ה.
ֵא ׁ ֶשת ֵחיקוֹ ִּכי ִּת ְהיֶ ה ,וְ ִהיא לוֹ דּ וֹ ֶד ָ
ֵּבן לוֹ ָה ְר ָתה וְ יָ ָל ָדהֶ ,את ֵ ֽמ ֵדיאוֹ ס ,זֶ ה ׁ ֶש ִ ּגדְּ ָלהוּ
יל ָירהְּ ,בתוֹ ְך ֶה ָה ִרים ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ָּמה.
ִ ֽחירוֹ ןַ ,ה ֵּבן ְל ִפ ִ ֽ
11
ָּכ ָכה ׁ ָש ְל ָמה ֲע ַצת זֶ וְ ס ַה ָ ּגדוֹ לֵּ ,כן ֻק ְ ּי ָמה וְ נִ ְהיָ ָתה.

סיפורו של יאסון הצעיר הוא מסע חניכה ,שבו מזומנים לגיבור
אתגרים ותלאות מרובות .לאחר שיצליח לעמוד בהם ,יוכיח ללא
עוררין את גבורתו ויגיע אל המנוחה ואל הנחלה .כדי להבין
כהלכה את העלילה הכללית של הארגונאוטיקה עלינו להכיר
מעט את סיפור הרקע על גיזת הזהב ועל משפחתו של יאסון.
לשם כך ניעזר בסיכום המיתוס ,שמופיע בספרייה (חיבור מן
המאה הראשונה או השנייה לספירה המיוחס לאפולודורוס ובו
תיאור תמציתי של מכלול המיתוסים היווניים):
בבוֹ יְ אוֹ ִטיָ ה ומנֶ ֶפ ֵלה הוליד
מבניו של ַאיְ אוֹ לוֹ ס משל ַא ָּת ַמס ּ
בןְ ,פ ִר ְקסוֹ ס ,ובתֶ ,ה ֵּלה .הוא נשא אשה שנייהִ ,אינוֹ  ,וממנה
ומ ִל ֶיק ְר ֵטס .אך ִאינוֹ זממה להרע לילדיה של
נולדו לו ֶל ַא ְרכוֹ ס ֶ
נֶ ֶפ ֵלה ושכנעה את הנשים לקלות את זרעי החיטה .הן השיגו את
החיטה ועשו כדבריה בלי ידיעתם של הגברים .אולם האדמה,
הואיל ונזרעה בחיטה קלויה ,לא הצמיחה את התבואה כמדי
שנה בשנה .לפיכך ַא ָּת ַמס שלח משלחת לדלפי כדי לברר כיצד
ימצא מזור למחסורוִ .אינוֹ עם זאת שידלה את השליחים לומר,
כי על פי דבר האל צחיחות האדמה תיפסק אם ְפ ִר ְקסוֹ ס יוקרב
11

מיוונית :שלמה שפאן ,ירושלים :מוסד ביאליק .1956
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ֽפוֹ יְ ּבוֹ סְּ 1,ב ָך ֵהן ֶא ְפ ַּתח וְ ַאזְ ִּכיר ְּת ִה ַּלת ַאנְ ׁ ֵשי ֶק ֶדם,
ׁ ֶש ִּב ְמ ָצ ֵרי ַה ָ ּים ַה ׁ ּ ָשחֹר ֵוּבינוֹ ת צוּ ֵקי א ֶֹפל —
ָּכ ָכה ִצ ָ ּום ַה ֶּמ ֶל ְך ּ ֶפ ִ ֽל ַ
יאסֵ — 2ה ׁ ִשיטוּ ֶאת ַ ֽא ְרגּ וֹ
יה טוֹ ִבים ִוּב ְ ּק ׁשוּ ַה ִ ּג ָ ּזה ַה ֻּמזְ ֶה ֶבת.
ׁ ֶש ַּס ְפ ָס ֶל ָ
יאס:
יעה זוֹ ַה ְּנבוּ ָאה ֶאל ָאזְ נָ יו ׁ ֶשל ּ ֶפ ִ ֽל ַ
יַ ַען ִה ִ ּג ָ
ַמר ַהגּ וֹ ָרל ׁ ֶש ָּנכוֹ ן לוֹ ֵעת ִמן ָה ָעם יִ ְר ֶאה ֶ ּג ֶבר
יעהוּ .
ׁ ֶש ִּמנְ ָעלוֹ ַרק ַסנְ דָּ לִּ ,כי זֶ ה ִּב ְת ָכ ִכים יַ ְכ ִר ֵ
3
ית,
יאסוֹ ןְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָחזִ ָ
לֹא ַרב ַה ְ ּז ַמן ׁ ֶש ָח ַלף וְ ִא ָ ֽ
ֵעת ְּב ַר ְג ָליו ָח ָצה ֶאת ּ ַפ ְל ֵגי ָה ַאנַ ֽוְ רוֹ ס ַּבח ֶֹרף,
ַרק ַסנְ דָּ לוֹ ָה ֶא ָחד ׁ ָשם ִח ֵּלץ ִמן ַה ּבֹץ ׁ ֶש ָּבע ֶֹמק,
ַא ְך ֶאת ִמ ׁ ְשנֵ הוּ ָעזַ ב ַּב ְּמצוּ לוֹ ת ִּכי ְס ָח ָפהוּ ַה ׁ ּ ֶש ֶטף.
יאס ְּכ ֵדי ִל ּטֹל ֵח ֶלק
וּ ְל ַא ְל ַּתר הוּ א ָּבא ֶאל ּ ֶפ ִ ֽל ַ
ַּב ֲח ִג ָיגהֶ ׁ ,ש ָע ַר ְך ְל ָא ִביו ּפוֹ ֵס ֽידוֹ ן וּ ְליֶ ֶתר
ְּבנֵ י ַה ָּמרוֹ םַ ,א ְך ּ ָפ ַסח ַעל ֵ ֽה ָרה ֵא ַלת ַה ּ ֶפ ַל ְֽס ִ ּגים.
יאס וְ ֵת ֶכף ֵה ִביןַ ,אף ָה ָגה ֶאת
ַעיִ ן ָּת ָלה ּבוֹ ּ ֶפ ִ ֽל ַ
זֶ ה ָה ֶא ְת ָ ּגר ֲעבוּ רוֹ ִּ ,כי יַ ְפ ִליג ְל ַמ ָּסע ְרווּ י ק ִֹשי
ֹאבד ִל ְב ִלי ׁשוּב עוֹ ד.
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ַּב ָ ּים אוֹ ְּב ֶא ֶרץ זָ ָרה י ַ
ָה ֳאנִ ָ ּיה — ּ ַפיְ ָטנֵ י ֶה ָע ָבר ִה ְּללוּ וְ ׁ ִש ְּבחוּ ָה:
יחה ּבוֹ יֶ ַדע.
ַ ֽא ְרגּ וֹ סָ ,א ְמרוּ ֲ ,עשָׂ ָא ּה וְ ַא ֵּ ֽתנֵ ה ֵה ִפ ָ
ְּב ַרם ָאנ ִֹכי ֶאת יִ חוּ ס ַה ְ ּג ָב ִרים וּ ׁ ְשמוֹ ָתם ֲא ַס ּ ֵפר ָּכאן
פויבוס הוא כינוי של אפולון ,אל הנבואה ואדונן של המוזות.
מלך יוֹ ְלקוֹ ס ,בנם של טירו ופוסידון.
הפנייה כאן היא לאפולון.
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וַ ֲא ָת ֵאר נְ ִת ָיבם ָה ָאר ְֹך ַאף ֶאת ָּכל ׁ ֶש ִה ּ ִשׂ יגוּ
יהם; וּ ְלוַ אי ַעל ׁ ִש ִירי ַּת ׁ ְש ַ ּג ְחנָ ה ַה ּֽמוּ זוֹ ת.
ִּבנְ דוּ ֵד ֶ
4
אשוֹ נָ ה ַאזְ ִּכיר ֶאת אוֹ ְר ֶפֽוְ ס ׁ ֶשאוֹ תוֹ ַק ִּליֽ וֹ ּ ֵפה,
ָּב ִר ׁ
5
ְּכ ִפי ַה ְּמ ֻס ּ ָפר ,יָ ְל ָדה ְל ָפנִ ים ְּב ִק ְר ַבת ַהר ּ ִפ ְמ ּ ְפ ֵלֽיְ ָאה,
יַ ַען ִעם ֶ ּג ֶבר ִא ׁיש ְּת ַ ֽר ְקיָ ה ,אוֹ יְ ַ ֽא ְגרוֹ סָ ,ע ְל ָתה ַעל יָ צוּ ַע.
ילי ׁ ִש ָירתוֹ ִה ֵּל ְך ֶק ֶסם
וּ ְמ ַס ּ ְפ ִרים ׁ ֶשאוֹ ְר ֶפֽוְ ס ִּב ְצ ִל ֵ
ַעל ֲא ָבנִ ים ְק ׁ ִשיחוֹ ת ֶּב ָה ִרים וּ נְ ָהרוֹ ת ׁשוֹ ְצ ֵפי זֶ ֶרם.
וַ ֲע ֵצי ַּברַ ,א ּלוֹ נִ ים ,עוֹ ָדם ּפוֹ ְר ִחים ׁ ָשם ְּבזֽ וֹ נֵ ה
ימן ֵהם ַלנּ ַֹעם
ַעל חוֹ ף יַ ָּמ ּה ׁ ֶשל ְּת ַ ֽר ְקיָ ה ,אוֹ ת וְ ִס ָ
ׁ ֶשל נִ גּ וּ נוֹ ; ְּכהוֹ ְל ִכים ִּב ְצ ִפיפוּ ת ֲערוּ ִכים ֵהםִּ ,כי ּ ַפ ַעם
6
יא ִ ֽריָ ה.
ֶּכ ׁ ֶשף נִ ְבלוֹ ֲא ָחזָ ם וַ ֵ ּי ְרדוּ ֵמ ָרמוֹ ת ּ ִפ ֶ
ִוּב ְב ָר ָכה ִק ְּב ָלהוּ ֶּבן ַ ֽאיְ סוֹ ן ִל ְהיוֹ ת לוֹ ְל ֵעזֶ ר
ִּב ְת ָלאוֹ ָתיוִּ ,כי ָּב ַטח ָּב ֵע ָצה ֲא ׁ ֶשר ֵכֽיְ רוֹ ןִ 7ה ּ ִשׂ יא לוֹ .
יא ְריָ ה ַעל ַעם ַה ִּב ְס ֽטוֹ נִ ים.
זֶ הוּ אוֹ ְר ֶפֽוְ סֶ ׁ ,ש ָּמ ׁ ַשל ְּב ּ ִפ ֶ ֽ
ָּבא ַ ּגם ִמ ָ ּיד ַא ְס ֶט ִ ֽריאוֹ ןֲ ,א ׁ ֶשר הוֹ ִל ָידהוּ קוֹ ֵ ֽמ ֵטס
ימיו ׁשוֹ ְצ ִפים ְּב ַע ְר ּב ֶֹלת.
ַעל ְ ּגדוֹ ת ַא ּ ִ ֽפ ָידנוֹ ס ׁ ֶש ֵּמ ָ
ְוּב ּ ֵפיְ ֶ ֽר ִס ַ
ילֽיְ אוֹ ן;
יאי 8דָּ ר זֶ ה ַה ֶ ּג ֶבר ַעל יַ ד ַהר ִפ ֵּ
ימיהוּ
יתנִ יםְ ,מ ַמ ֵ ּזג ֶאת ֵמ ֵ
ׁ ָש ָּמה ַא ּ ִ ֽפ ָידנוֹ ס ,נְ ַהר ֵא ָ
יפֽוְ ס ַהנּ וֹ ֵצץִ ,מ ֶּמ ְר ָחק חוֹ ְב ִרים ׁ ָשם ַה ּׁ ְשנַ יִ ם.
ִעם ֶאנִ ּ ֶ
יסה,
יפמוֹ ס ׁ ֶש ּמוֹ ָצאוֹ ִמ ַּל ִ ֽר ָ
יהם ָּבא ּפוֹ ִ ֽל ֵ
ַא ֲח ֵר ֶ
אחת מתשע המוזות (המוזה של השירה האפית).
שמו של הר ,ומאוחר יותר שם מעיין ,שהיה מקודש למוזות .מקומו
בפיאריה (ראו להלן טור .)31
שמו של חבל ארץ לרגלי מורדותיו הצפוניים של הר אולימפוס .משם,
על פי המסורת ,הובא פולחן המוזות להר הליקון שבבויאוטיה.
הוא הקנטאור החכם אשר על פי האגדה היה מחנכו של יאסון.
עיר בתסאליה (ביוון התיכונה) .הנהרות אפידנוס ואניפאוס מתאחדים
שם וזורמים אל הנהר ּ ֵפנֵ יְ אוֹ ס.
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