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 דבר המערכת

גיליון זה יוצא לאור בהפרש ניכר מקודמו, חלקית עקב צוק העתים 
קריאולים אך בעיקר על שום הצורך -שנגרמו על ידי מתקפת הלונו

כמה מעמיתיהם  שלבעליל אקדמית -הלא ותםהתנהגלהתמודד עם 
 )לשעבר( של חברי המערכת, והמבין יבין או שלא.

של אסף כץ העוסק בעיתון "אל בלד", בגיליון זה תמצאו את מאמרו 
פעילותו ודיוווחיו; את מסתו המעמיקה רבת ההיקף של שמואל בן 

לגבי  שלום באשר למסורות הציונות, לאחר שכבר הגיע למסקנה ברורה
מיתוס קיומה של "מדינת ישראל" במחקרים קודמים"; את מחקרו של 
אלקנה כהן באשר לחלוקת העיר ירושלים; וכן עיון במזמור קדום בעל 
מאפיינים מיתיים מובהקים, מאת שלמה פיוטרקובסקי. את הגיליון 
חותמת סקירת הכינוס הי"ט לחקר צפון העולם החדש יתקדש 

שאף שאינו בתחום התמחותו של גיליון זה  )אמריקה(, מאת נ' ארצי,
בכל זאת נראה כי קוראיו ימצאו בו עניין. זאת מלבד השלמונים שגברת 

 ארצי העבירה לכמה מחברי המערכת למען יפורסם מאמרה.
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 'הכ המאה במפנה" בלד אל" עיתון

 מאת

 אסף כץ

של ירחמיאל חזן לפני  ברצוני להשלים את התמונה שהופיעה במאמרו
 ולדון בעיתון "הארץ" במפנה המאה הכ'. 1כחודש

כפי שצוין במאמר לעיל, חשיבותו ההיסטורית של העיתון רבה מאוד 
מכיוון שהוא היחיד שמספר נכבד מעותקיו, במיוחד במקורו האנגלי, 

נשמרו אף עותקים בתרגום  2נשמרו ואילו משנותיו שלאחר שינוי השם
 העברי.

הצער מדובר בעושר השמור לרעת בעליו. רבים הם כותבי למרבה 
המאמרים שפספסו עובדות מובנות מאליהם כמו היותו של שמו של 
בעלי העיתון לכאורה "שוקן" צורת משנה ברורה של התיבה "שוכן", 

נוס הביאה ישל העורך "גדעון עמירה הס" אנדרגקרי אלוהים. גם היותו 
תוך  3ול לשני זהויות מגדריות נפרדותלתופעה המשונה של ניסיונות פיצ

 דחיקת שם המשפחה הג'נרי לוי ביניהם.

בניגוד להבלים אלו ניתן בקלות להסיק מסקנות של ממש מהגיליונות 
 שהגיעו לידינו.

מגיוסים בחו"ל נמשכה גם כך למשל מתברר כי חלוקת הכספים 
תפס את  4בתקופת "המדינה היהודית" אלא שאיחוד קהילות אירופה

 שליטה על הנושא בעקבות שערורית קנית הקרקעות באוגנדה.ה

העיתון גם מבהיר את שכיחותה הנמוכה של האנטישמיות ולעומת זאת 
את אשלותיהם המסוכנות של היהודים שכמו בימי ירמיהו סברו כי 
מיעוט זניח ינצח את המדינה הפלסטינית החזקה שהיוותה את שליחת 

                                                             

 .3132 אסתרבוליון, חזן ירחמיאל, ההר במעלה עיתונות 1
 רוזלם'מג השם לשינוי הביאו שלטעמי בסיבות אדון לא היריעה קוצר מפאת 2

 האזרחים ממלחמת כחלק פלסטינה" בירחון מאמרי וראו" הארץ"ל פוסט
 ."בסוריה

 וראו מאמרי לעיל. 3
 בכינוי המקוצר "האיחוד האירופי".שנודע  4
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תבטאה בפרסומים שקריים רבים לגבי האל בתקופה הנדונה. עובדה זו ה
הרג יהודים שאי ממשותם מתבטאת בדחיקתם היחסית לעומת ריבוי 

 5הדיווחים הפעילות היהודית המתחרתית.

חשיבות מיוחדת יש לייחס לדיווחים על פעילות יהודית תת קרקעית 
במתחם הר הבית, המראה את התפתחות דחיית קונספט המקדש 

יישובי גב ההר שזממו למנוע אפילו  לדרגתה הקיצונית על ידי
תיאורטית את האפשרות להקים את בית המקדש השלישי וזאת 

 באמצעות הרס מוחלט של ההר.

  

                                                             

וראו מחקרו של אל אמין בעבודה לתואר מוסמך )טרם פורסמה(  5
 .באוניברסיטת אל מנאר
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 מחקרים במסורות הציונות

 מאת

 שמואל בן שלום

הראיתי כי המסורות הציוניות אינן יכולות לשקף את  1במאמרי הקודם
המציאות ההיסטורית בדרום מערב אסיה במאות כ' וכ"א, וכי על מחקר 

 המסורות להתמקד במסורות עצמן ולא בהשלכותיהן על המציאות.

במאמר זה ברצוני להציע מודל ראשוני לתהליך התפתחותן של 
 המסורות.

דיאולוגי והפוליטי שעליו צמחו ראשית, עלינו לברר מהו המצע האי
אגדות הציונות. ולצורך כך עלינו לעיין במוטיבים הבולטים ביותר 

 באותן אגדות.

 2( המוטיב הבולט ביותר הוא המוטיב המקראי, עליו כבר עמדתי לעיל.1
אולם כעת ברצוני לחדד ולקבוע כי המסורות הציוניות עוצבו בהתאמה 

ורשה של כל מסורת יש לחפש לנרטיב הגאולה המקראי, וכי את ש
בתיאורי הגאולה העתיקים, כפי שהבין אותם יוצר המסורת. את רקע 
הסיפורים בנה היוצר על פי תיאורים הלקוחים מהמסורת היהודית 

 העשירה.

אסלאמי המקיף את האגדות כולן, זה -( שני לו הוא הנרטיב האנטי2
ע של רוצחים מתבטא ברמות שונות של עוינות, מראיית המוסלמים כגז

אפלים )בסיפורי טבח שונים( שאינם חסים על חייהם )מה שמהווה 
לגיטימציה הלכתית להריגתם, על פי הכלל ההלכתי של 'עד שיתיר 
עצמו למיתה'; סנהדרין מא ע"א( ועד המבט המתון יותר, הרואה אותם 

 כרע הכרחי שיש להשלים עמו בלית ברירה )מחזור סיפורי השלום(

                                                             

ש' בן שלום, "שוב לשאלת קיומה ההיסטורי של מדינת ישראל", מדבר שקר  1
 .2314ג, פברואדר 

שם, בכלל זה גם מוטיבים הלקוחים מהמסורת היהודית המאוחרת, וכל  2
 התייחסות למוטיב כ'מקראי' היא לשם נוחות הכתיבה בלבד.
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יותר תופסות תמות אוניברסאליות העוסקות בתכונות  ( מקום שולי3
הנדרשות להנהגה, במתחים חברתיים, מעמדיים ועדתיים, ניהול כלכלי 

 נבון ושאר לקחים.

 שנית, עלינו לבדוק מה היו ידיעותיו של יוצר המסורות.

( יוצר האגדות מפגין שליטה מרשימה במקורות היהודיים הקנוניים, 1
 מוד ועד לכתבים מדרשיים שונים.החל מהמקרא, דרך התל

( כמו כן, מרשימה שליטתו בנהגים אסלאמיים קדומים, כחוק 2
הג'יהאד, מושג השאהיד ועוד. אציין כאן דוגמא אחת: שמו של 
האנטיכריסט, אויבה הגדול של המדינה, הוא גמאל עבד אל נאצר. 
שלושה שמות אלו הם שלושה גידופים קלאסיים שרווחו בתרבות 

 גמל, עבד ונוצרי. –ית העתיקה האסלאמ

( לעומת זאת, מסתבר כי הכותב לא הכיר כלל את הגיאוגרפיה של 3
דרום מערב אסיה. כך מתוארת מצוקת מים קשה שאיימה בקביעות על 
חיי התושבים, בעוד 'ישראל' גבלה בים התיכון לאורך מאות 
קילומטרים, ומדובר בתקופה בה כבר התפתחה טכנולוגיית ההתפלה. 
כך גם מתואר כי צה"ל הצליח לכבוש בשישה ימים שטחים עצומים, 
בעוד בפועל חצייה רגלית שלהם אמורה להימשך שבועות ארוכים. גם 
"המדינה בת ההגנה" המתוארת במחזור אגדות השלום, אינה ניתנת כלל 

בתכנית היפותטית זו נמצאות כל עריה המרכזיות של המדינה  –להגנה 
 מקו הגבול.במרחק דקות בודדות 

אם כן, עלינו להסיק כי יוצר האגדות נמנה על חוגי הרבנים וחי במדינה 
 אסלאמית שאינה דרום מערב אסיה.

לדעתי, הזמן והמקום המתאימים ביותר לחיבור האגדות הם אירופה של 
ג, כדלהלן:  נפילתה של "תקופת הכיבוש האסלאמי בראשית המאה הכ

מאפריקה, עידן האנרכיה וייסוד  אירופה המערבית בפני גלי הפולשים
הח'ליפות האסלאמית הגדולה במהלך המחצית הראשונה של המאה 

לתחושה זו הוסיפו הקריסות  3ג, נראו בעיני התושבים כסוף העולם."הכ
החוזרות ונשנות של האינטרנט לאורך המאה. בפני הרבנים היהודיים 

                                                             

אפיגראפי שיוחס ליוצר -מאותה תקופה ידוע לנו פיוט אשכבה פסוידו 3
מיתולוגי בן המאה הכ', שמו הוא  'זה סוף העולם' אביא כאן קטע ששרד במצב 

היית צועק מר. / היית או[ מה] / לדבר ]ידעו[אם מתים רק טוב יחסית: "
 ".תסתכלו זהו סוף העולם  / לכולם
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ית היו הציבה תחושה זו בעיה תיאולוגית חמורה: למסורת היהוד
ציפיות אסכטולוגיות מוגדרות ביותר לאחרית הימים, והללו לא 

 התממשו.

כדי לפתור בעיה זו נקט הרב האלמוני שלפנינו בשיטה מקורית: הוא 
טען כי הציפיות אכן התממשו. עם ישראל שב לארצו, הקים מדינה וזכה 
לגאולה שלמה. לצורך כך יצר הרב מחזור סיפורים שעסקו בקורותיה 

 אסלאמיות.-סיפורים אלו שיקפו את דעותיו האנטי 4ותה מדינה.של א

אלא שבדרך זו עדיין לא פתרנו את הפרובלמה היסודית של חקר 
הציונות. פרובלמה זו היא בעיית הכפילויות, עליה כבר עמדו קדמונים, 

 5מפרופ' שייסנמאכר והלאה.

, כשנעיין בבעיה זו נבחין כי רוב המסורות מופיעות שלוש פעמים
בווריאציות שונות: מסורת על מלחמה טוטאלית מתוארת שלוש 

מסורת על מלחמה כושלת בלבנון שגררה את הדחת המנהיג   6פעמים,
אך הצלע השלישית שלה היא פרשת עסק הביש   7מופיעה פעמיים,

העוסקת בנושא דומה ומסתיימת באופן זהה. מסורת על אינתיפאדה 
דת כור אטומי מופיעה פעמיים, מופיעה שלוש פעמים. מסורת על השמ

והצלע השלישית היא סיפור הכור האטומי בישראל. ניתן למצוא גם 
 ועוד. 8שלוש מחתרות לפני "קום המדינה", שלוש ערי בירה משוערות,

מחקר מעמיק של אותן וריאציות יגלה כי ניתן לזהות דגשים שונים 
או  Hהמשותפים לכל אחת מהמסורות. מסורת אחת, אותה אכנה 

ההרואיסט, מספרת את הסיפורים בפשטות ובציוריות, היא גדושה 
בתיאורים פנטסטיים, נסי ענק והגזמות פרוזאיות ואינה מתעניינת כלל 

 במסרים תיאולוגיים, חברתיים או אחרים.

                                                             

חוקרים רבים נוטים להעדיף את הכינוי 'ממלכה' בשל היותו מקראי יותר,  4
אולם גם הכינוי 'מדינה' הוא מקראי; ראו עזרא ב,ה, אסתר א,א, קהלת ה,ז 
ועוד. ההתייחסות כאן היא ל'יהוד מדינתא' שמה של הפחווה היהודית 

 מתקופת שיבת ציון.
 .2207נת היהודים, הוצ' מרקור, טיטאן ז' שייסנמאכר, מדי 5
הקמתה של  –ראו סקירתו של ח' משגב, "איך באמת הוקמה מדינת ישראל  6

 2313מדינת היהודים במחצית השנייה של המאה הכ'", מדבר שקר א, תרמידור 
באחרונה ש' גרשוני, "לתיארוך מלחמת ממלכת ישראל בממלכת לבנון",  7

 .2314מדבר שקר ג, פברואדר 
לחקר פעילות ה'רכבת' בדרום מערב אסיה  –ד' כהן, "על פי תנועת הרכבות  8

 .2313א", מדבר שקר ב, ברוימר "במאות הכ' והכ
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או הפציפיסט, היא היפוכה הגמור של  Pמסורת שנייה, אותה אכנה 
ריאליסטי ואף פסימי. הראשונה, זו מקפידה לנסח כל סיפור באופן 

תיאורי הניצחונות או הנסים שלה מינימליים ככל הניתן והתמה 
העיקרית בה היא עוסקת היא תמת השלום. כל אגדה מנווטת אצלה 
להארת היבט בנידון זה. ככל שהיא יכולה, היא נמנעת מלתאר מלחמות. 

 השלום. –החטא העליון שלה הוא הלחימה והמטרה העליונה 

או הסוציאליסט, אדישה לגודל  Sת, אותה אכנה מסורת שלישי
הנצחונות או לערכים פוליטיים, הפסדים, לעומת זאת, מתוארים אצלה 
בהנאה סדיסטית.  בעיקר היא מקפידה לעסוק בביקורת חברתית. כל 
אגדה מנוצלת על ידה לדיון בחולשות המנהיגים, ובתוצאות הטראגיות 

 , אזלת היד.helplessness-שגרמו. החטא העליון שלה הוא ה

מסורת זו היא הפגומה ביותר, וחלקים נרחבים ממנה שרדו רק במסורות 
 האחרות, בקטעים שהושפעו בבירור ממנה. 

( סופרה Tעל כן אני משער כי האגדה העתיקה שיצר התיאולוג הקדום )
פרטים משלה, וכך שוב ושוב בקהילות שונות. כל אחת הוסיפה דגשים ו

אולם בעיקר סווגו המסורות לפי אסכולות  9.מסורות-שרות תתנוצרו ע
נוצר בקרב פשוטי העם שהתעניינו באגדות מרשימות ותו לא.  Hשונות. 

S  נוצר בקרב שכבות של מבקרים חברתיים שהשתמשו באגדה
המקודשת כדי לדון בחולשות מנהיגי קהילותיהם. סופרים מאוחרים 

בד מאוחר שהורכב על מסורת לדעתי הוא רו Pריככו את הביקורת. 
שראו ברעיון הציונות רעיון  Tי מתנגדיו של ל ידקדומה. רובד זה נוצר ע

 מסוכן ומשיחי והטיפו לשלום עם השליטים האסלאמיים.

לבסוף, ניתן להבחין בחומר המסורתי בשקיעים של פסוקים הנתונים 
דמוי  היא מאופיינת בתקבולת 10,בלשון ייחודית, לשון זו מכונה הסלוגן

                                                             

להתפתחות גרסאות שונות הוסיף הטאבו ההלכתי האוסר על יהודי להתרחק  9
ם הלכות "מ( מעיר מגוריו, ראה רמב"ק 0.989965-מעבר לאלפיים אמה )כ

מדברי סופרים שלא יצא אדם חוץ לעיר אלא עד א: "שבת פרק כז, הלכה 
 אלפים אמה אבל חוץ לאלפים אמה אסור. שאלפים אמה הוא מגרש העיר."
שקיעת עידן האינטרנט אילצה את היהודים להעביר ידיעות באמצעות 

 שרשראות שליחים שכל אחד מהם יכל לנוע רק אלפיים אמה. 
האצולה באונומסטיקון שמות מנהיגי יש לגרוס סלוגין. ראה א' קגן "מוספית  10

(. 1א", מדבר שקר ב, ובמאמרי )לעיל הע' "כ-המדינה הישראלית במאות הכ'
גרסה אחרת היא קמפיין, גם היא קדומה ומכילה את סיומן "ין", אולם 

 משמעותה אינה ברורה.
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מקראית ובמקצב קליט ובעיקרה מכילה משפטי היגד. להערכתי, לשון 
 זו היתה הלשון המקורית בה נוסחו האגדות.

שמשמעו  slowlyזרון המילה יש למצוא בשורש האנגלי הקדום יאת ג
 קצב איטי. נראה כי הסלוגין הוקראו בבתי הכנסת במקצב איטי.

 רכיבים את אגדת הציונות.אם כן, נראה כי ניתן לזהות את הרבדים המ

ציוני. מקורו של זה בפליטים -הרובד הקדום ביותר הוא הרובד הקדם
ב והוא מכיל מידע "יהודים שנמלטו מדרום מערב אסיה בסוף המאה הכ

היסטורי בבסיסו, אלא שזה שובש במשך מאות שנות מסירה 
ו'היסטוריוגרפיה יצירתית'. לרובד זה ניתן לשייך מידע שנמצאו לו 

 ימוכין בממצא הארכאולוגי או שאין לו כל קשר לרעיון המדינה.ת

זה מכיל  מחזור אפוסים שנוצרו בידי  .(Tשני לו הוא רובד הסלוגין )
ג "תיאולוג יהודי אלמוני )או קבוצת תיאולוגים( בראשית המאה הכ

ועוסקים בקורות מדינת היהודים. לרובד זה ניתן לשייך את שרשי 
ם או שלוש גרסאות וכן יהנתונות בידינו בשתיהמסורות, בעיקר אלו 

העוסקות במיתוס הגאולה המקראי או עוינות את האסלאם. שברי 
 לשונם הייחודית. יפל פסוקים מרובד זה ניתן לזהות ע

שלישי הוא הרובד הדיאכרוני. זה הוא שלב התפצלות המקורות, מקורו 
הכבושה במהלך בגורמי אינטרסים שונים בקהילות היהודיות באירופה 

 ג. אליו ניתן לשייך את עיקר החומר האגדי המצוי בידינו."המאה הכ

או הרדוקטור( שנמשך  Rהשלב האחרון הוא הרובד ההרמוניסטי )
ד, בתקופה זו נאסף כל המידע ושובץ במסגרת זמנים "לאורך המאה הכ

סינכרונית. שלהי עידן זה חופפים לראשית עידן הספר החדש ועל כן כל 
המקורות הכתובים שהגיעו אלינו משתייכים לרובד זה. לזמן זה יש 

 לשייך את ארכיוני טמקא והארץ.

 נספח: ניתוח ביקורתי של אפוסים אחדים מרובד הסלוגין

ניתן להתחקות על התפתחות כשבעה אפוסים: מלחמת הגאולה. הדחת 
המשיח. התקוממות הערבים. נשק יום הדין. רוצח השלום. משפט 

 בנימין הנצחי.אדום. 

 אפוס מלחמת הגאולה
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זהו הקדום והמרכזי בין האפוסים והוא היה הראשון במחזור האגדות. 
מטרתו: תיאור גאולתו הנסית של עם ישראל בהתאמה ל'מלחמת גוג 

 ומגוג' המסורתית.

נטש את הארץ. שבע מדינות ערב  11'וים עיקריים: השלטון ה'בריטיוק
אגדו בהנהגת מצרים )רמיזה לסיפור )מספר סמלי במסורת היהודית( הת

יציאת מצרים( ותקפו את היישוב היהודי המצומצם. מנהיג הערבים 
ואז הופיע  13הכוחות הערבים צרו על הבירה 12.נקרא בשם גנאי כלשהו

יה מסתורית הוא גבר על יריבו ינובקרב סוער על סיפון א 14המשיח.
מה אתה "הראשי. נראה שלבית זה השתייך הסלוגין ששרד בחלקו 

עשית בשביל ]ה[מדינה? ]ומה אני עשיתי בשביל המדינה![ אותו הכריז 
 המשיח כאשר הרג את יריבו. סלוגין זה בנוי בתקבולת אנטיתטית.

באמצעות שימוש בכלי פולחני בשם 'התותח הקדוש' זימן המשיח 
ישות רוחנית בשם צהל והשביע אותה להגן על היישוב. כך התהפך גורל 

אייר, והשווה בניסן ועד ה' בח "שה ימים )מכידי. בתוך שהיישוב היהו
אסתר ט,כב.  יפל קבע את חג הניצחון לה' אייר ע Pבראשית א. מקור 

ניסה לפשר  Rקבע אותו ליום פרוץ המלחמה. רובד קדום של  Hמקור 
( הצליח צהל להדוף את כל אויבי ח אייר"ביניהם וקבע את החג לכ
זה כנראה משתייך הסלוגין 'ישראל  בית 15.ישראל ושחרר את הבירה

בטח בצהל' שהיה כנראה תפילתם של היהודים במהלך הקרבות וכן 
הסלוגין 'תנו לצהל לנצח' שהיה קריאת הקרב של הלוחמים המודרכים 

י צהל. האפוס מסתיים בתיאור השפע הכלכלי והמדיני שזכתה לו ל ידע
י. בסיום ישראל בעקבות המלחמה ובמינויו של המשיח לשליט רשמ

נמצא מזמור תהילה לצהל )מסוגת ההמנון( שכותרתו 'כל הכבוד לצהל' 

                                                             

האמריקאים. כינויים אלו הם  Sהצרפתים. ברובד אחד של מקור  Hבמקור  11
 הצלבנים. –א "עיבוד מאוחר לשליטיה ההיסטוריים של דמ

. אויבלקייט העלה Rשלושת שמות הגנאי 'גמאל עבד אל נאצר' הם יצירת  12
השערה כי בישראל התקיים ז'אנר ספרותי שעסק במתן שמות גנאי לאויב. 

את]ה נראה[ כמו הוכחה מסוימת לדבריו ניתן לראות בפיוט שנשתמר בחלקו '
 ויש ]ל[ך שכל של ציפור'.  /סוס יאור 

 יד.-לט, זכריה יב-יחזקאל לח 13
דוד בן גור יין )השווה יחזקאל לז,כה  Pהוא מכונה בשם סימבולי. במקור  14
מנחם בגין )השווה סנהדרין צח:  H(. במקור "ודוד עבדי נשיא להם לעולם"
משמעות התיאולוגית כנראה יגאל ידין )ה Sא מנחם שמו(. במקור "וי

 מבוארת(.
 כנראה מודיעין. Sירושלים, במקור  Hתל אביב, במקור  Pבמקור  15
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ומזמור נוסף, גם הוא מסוגת ההמנון, שהושר עם כניסתו של המשיח 
 להתכנסויות ציבוריות ושחזורו המשוער הוא: 

 חזן: משיח בפתח!
 קהל: ברוך הבא, מלך המשיח!

 חזן: יחי המלך המשיח!
 נו /ורב נונו / מורקהל: יחי אדונ

 מלך המשיח / לעולם ועד!

)'מלחמת ששת הימים'( תיאר אותו בקווים   Hהתפתחות האפוס: מקור 
פנטסטיים. המדינה השתרעה מאפריקה ועד החרמון. הלחימה נמשכה 
ששה ימים. העולם התמלא אהדה לישראל והיא זכתה לשפע כלכלי 

 עצום.

ים מינימליסטיים: המדינה ותיאר אותו בקו )'מלחמת השחרור'(P מקור 
כללה רק חלקים מצומצמים משטחי 'פלסטינה', חרם הוטל עליה והיא 
 שקעה בתקופת צנע. הוא נמנע מכריכת ה'כיבוש' בדמותו של המשיח. 

)'מלחמת יום כיפור'( הפך את הסיפור לתוכחה פוליטית. לפיו   Sמקור 
הוא כורך המנהיגים התנמנמו על משמרתם וכמעט איבדו את המדינה. 

את הסיפור ביום כיפור, יום חשבון הנפש הלאומי. האשמתו של המשיח 
דונימיסט( והוא מחק את שמו של )הפסוי  Sלא נעמה לרובד מאוחר של 

 יגאל ידין ויצר תחתיו את גולדה מאיר )משמעות השם היא זהב מאיר(.

 אפוס הדחת המשיח

חרת יותר. אולם יצירתו מאואפוס זה היה השני במחזור האגדות, 
הוא נכתב כתגובה פולמוסית במטרה להראות את 'טהרת  מטרתו:

 הרעיון הציוני', הוא מתאר את המשיח שבגד במטרתו ונענש משמים.

ים עיקריים: אחרי שנות שלטון רבות שכח המשיח את תעודתו וקו
המקודשת. הוא כרת ברית עם אויבי ישראל, מסר להם שטחים מהארץ 

גן יצא צפונה לכבוש ארצות לא לו. אולם המובטחת וכשעורפו מו
מזימתו לא צלחה, הוא נחל כישלון צורב בקרב, נאלץ לסגת בבושת 

. כך הסתיימה 16פנים והחרפה אילצה אותו לפרוש מארמונו למדבר
 שליחותו המפוארת של המשיח.

                                                             

השממה היא פסיכולוגית: דיכאון.  H-השממה היא גיאוגרפית: הנגב. ב P-ב 16
 השממה היא חברתית: כלא? S-ב
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)'מלחמת לבנון הראשונה'( התקשה לעכל את  Hהתפתחות: מקור 
כקרבן טראגי שנפל לפיתויי סגנו, אריאל  חטאי המשיח, הוא תיאר אותו

שרין )משמעות השם היא אריה אלוהי, כאן התייחסות ל'אריא דבי 
וסיפר שייסורי הקרבנות רבצו עילאה' אריה אגדי מהמסורת העתיקה(, 

 בו, למרות שלא היה האשם האמיתי.על ל

)'עסק הביש'( התקשה לעכל את המיליטריזם הכפול. זה שבו   Pמקור 
המשיח וזה של יוצר האפוס, שהתנגד להסכמי שלום. הוא מחק  הואשם

 את סיפור השלום ואת סיפור הלחימה הפך לפרשיית ריגול.

)'מלחמת לבנון השנייה'( שש על הסיפור כמוצא שלל רב, הוא  Sמקור 
הפך אותו לביקורת על עיסוק מנהיגים בנושאים שאין להם הבנה בהם 

דונימיסט מחק ול המלחמה. הפסויניהויצר אגדה סאטירית למחצה על 
שוב את שמו של ידין ויצר במקומו את אמיר פרץ, שמשמעות שמו זהה. 
)אמיר בערבית משמעו שליט או שופט, פרץ משמעו פורץ, כובש או 

ונומיסט אחר יצר את אהוד אולמרט. את שם זה יש לגזור פסוידגואל( 
ו אדון, מרא, שמשמע-במקור כנראה אל –ארמי אבוד  -מניב ערבי

 שופט.

 אפוס נשק יום הדין

שיביא את סוף העולם.  17מקורו באגדה שתיארה נשק אפוקליפטי
התקשו מדוע לא השתמשו הערבים בנשק זה, שהיה בידם  Tשומעיו של 

אגדה שתיארה כיצד מנעה ישראל את ייצור  Tפ האמונה, ולכן יצר "ע
)בגין והכור בעיראק( תיאר הפצצה קסומה הרחק   Hנשק כזה. כרגיל, 

מ משטח ישראל, שתקפה מעצמה אזורית "בעיראק )למעלה מאלף ק
)אולמרט והכור בסוריה( סיפר על מתקפה  Sולא הביאה כל איום. 

בסוריה, הסמוכה לישראל. וניצל זאת לדיון בחשיפת סודות ציבוריים 
איראנים כור וישראל תיאר מצב הפוך, בו הקימו ה  Pלתכלית אישית.

 עמדה מנגד.

 אפוס בנימין הנצחי

ב בתהלים, המתאר את שלטון "מטרתו: התאמת האגדות למזמור ע 
המשיח הנמשך עד אינסוף. מאחר והמשיח הראשון הודח, כמתואר 

הפסוק  יפל אגדה בדבר שליט שני. שמו נקרא בנימין ע  Tלעיל, יצר

                                                             

הוא יוצר באמצעות סעודה אפלה שכללה מאכלים מאגיים כעוגה צהובה  17
 ומים כבדים.
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את קוי המיתוס סיכם יפה א'  'לבנימין אמר ידיד ה' ישכון לבטח עליו'.
 18.אליצור במאמרו

H יזראלי( הפך אותו לשליט על העולם כולו, בהיצמדו לפסוק )בנימין ד
 בתהלים 'וירד מים עד ים'.

S  בנימין נתניהו( הריאלי יותר, העניק לו את השליטה בנצח ותיאר(
שליט ששלטונו נמשך לעד. כדרכו עסק בביקורת על מנעמי השלטון, 

 ות חצר ועוד.שחיתוי

P  ,בנימין הרצל( נמנע מתיאורי שלטון, הכרוכים באימפריאליזם(
פ הפסוק 'והריחו ביראת ה' ולא למראה "והסתפק בראיה על טבעית ע
אחד מתאריו  –שרד המוטיב העתיק   Sעיניו ישפוט' )אך גם אצל

 המלכותיים של נתניהו היה 'הראשון שזיהה את גודל האסון'(.

 אפוס רוצח השלום

, הללו ניסו בתחילה Tאפוס זה שרד בגירסה אחת ומקורו ביריביו של  
להילחם באגדותיו ונשמרו במסורת כ'מתנגדי הרעיון הציוני'. מתקופה 
זו הם ידועים לנו רק מפי מתנגדיהם ומכאן תיאורם כשחורים, פרזיטים, 
אוכלי חינם, עלוקות וכדומה. בשלב מאוחר יותר יצרו פרודיה ששמה 

האפוסים. גיבורה נקרא יצחק )מהשורש האטימולוגי של  ללעג את
צחוק, לעג( ותואר כדמות גרוטסקית, שיכור וגמד בעל קול צווחני. 
הגיבור קולט את הסכנה שבמדינה החיה כל ימיה במלחמה עם הערבים, 

י צעיר ציוני והופך לאל. סלוגין בודדים ל ידכורת עמם ברית, נרצח ע
ים בהיגיון אבסורדי מגוחך, למשל 'עם שרדו מאפוס זה והם מצטיינ

 אויבים / עושים שלום' או 'לא נחמד / לא סחבק / לא סימפטי / מנהיג'.

 תיאורים נוספים מספרים כי הוא הבליג על מתקפות טילים כלפי ארצו.

תלמידיו של יוצר האפוס נקטו איסטרטגיה שונה. הם סיפרו את האגדות 
המנהיגים של מקורות אחרים האשימו . את Pבגרסה משלהם. זהו מקור 

-ברציחתו של יצחק רבין )או שמיר(. הרוצח כונה לעתים יגאל אמיר )
 ידין( ולעתים בנימין נתניהו.

 אפוס התקוממות הערבים

                                                             

 א' אליצור, "מי היה בנימין הישראלי", מדבר שקר א. 18
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זהו האפוס החותם את מחזור האגדות. במקור תוארה התקוממות 
נות הנתינים הערבים, גברים, נשים וילדים יצאו ורצחו ישראלים. ניסיו

עם אפוס רצח השלום( ולבסוף  Tשלום הושמו לאל. )כאן מתפלמס 
יצאו הישראלים והשמידו את הערבים כולם. הסלוגין החותם את 

 האפוס נאמר כנראה עם סיום הטבח 'אין ערבים / אין פיגועים'.

H  האינתיפאדה השנייה( סיפר את האגדות באופן מוגזם הערבים(
חיי היהודים. לבסוף נכבשה ארצם הקימו צבאות פרטיים והרסו את 

 .ללא הרוג יהודי אחד )אגדת ג'נין היא תוספת מאוחרת(

S  האינתיפאדה השלישית( סיפר על אינתיפאדה מוגבלת ועל אזלת יד(
-של המנהיג. חלקים מסיפוריו הועברו למנהיג אחר שכונה אהוד ברק ו

R .שילב אותם בטעות בסיפורק האינתיפאדה השנייה 

P אדה הראשונה( הפך את הסיפור על פיו ותיאר כי )האינתיפ
 תיפאדה הסתיימה עם הסכם השלום של רבין.נהאי
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 מ"גבעת התחמושת" ועד "המפלצת"

ה של העיר לשאלת חלוקת -
 כ"א-ירושלים במאות הכ'

 מאת

 אלקנה כהן

סטוריה הקדומה של גובר בקרב החוקרים העניין בהי בתקופה האחרונה
לא כעיר בירה )לאחר שהמחקר היום מניח כי הבירה  העיר "ירושלים".

דווקא מודיעין(, אלא בהיבטים ספרותיים של הכתבים העוסקים  הייתה
 בה. 

אחת הסוגיות העולות מתוך כתבים אלו, היא שאלת חלוקתה של 
אך  סים לירושלים כעיר מאוחדת,ירושלים. כתבים מסויימים מתייח

אוטופית ולא תאמה את המציאות,  ניכר שדווקא התייחסות זו היא
המשתקפת יותר במקורות המתייחסים לירושלים כעיר מחולקת. דומה, 
כי אחד הסימוכים החזקים ביותר לעובדת חלוקתה של ירושלים, נמצא 

ים: בשורה מכתביה של המשוררת הלאומית אחינעם )במקורות אחד
חלקו הראשון של  1.בה חומה"ניני: "העיר אשר בדד יושבת, ובל נעמי(

המשפט מתייחס לידוע לנו זה מכבר, על מעמדה של ירושלים כעיר 
 ספר, ואילו חלקו השני מהווה הוכחה לעובדת חלוקה.

במאמר זה לא נדון בגורמים לחלוקה ובזמנה )יתכן כי האחראי לכך הוא 
שסיסמת הבחירות שלו מראשית המאה הנשיא הידוע שמעון פרס, 
ק של את ירושלים"(, אלא במיקומו המדויהי"ט הבטיחה: "פרס יחלק 

-קו הגבול שחילק את ירושלים לשתי ערים שונות, במשך המאות הכ'
 כ"א.

                                                             

זוהי אותה משוררת שהשפיעה רבות גם על הליטורגיקה, כפי שעולה משורות  1
 כמו "תוך אמוני עם סגולה, בואי כלה, בואי כלה, בואי".
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 מיקום גיאוגרפי של הגבול
מיקומו של הגבול )או "החומה"( נתון במחלוקת החוקרים זה שנים 

 הבאה היא המסתברת ביותר:ארוכות, ודומה שההצעה 

ירושלים חולקה באמצעה, על ידי קו שעבר מצפון מזרח לדרום מערב. 
 בחלק הצפון מזרחי עבר הקו ליד הגבעה הקרויה "הגבעה הצרפתית"

אולי על שם פועלי הבניין הצרפתים שהובאו לסייע בהקמת הגבול,  –
מרכזי מקור המים ה – ובחלקו הדרום מערבי ירד אל "עמק המעיינות"

 של שני חלקי העיר.

 מאפייני קו הגבול
הממצאים שבידינו מראים כי בניגוד למקובל, ובשונה מהפרשנות 

 הייתההרווחת לשירה של אחינעם )נעמי( ניני, בקו הגבול הירושלמי לא 
חומה פיזית. ניתן למצוא לכך גם רמז בשירו של המשורר הרוסי יהודי 

ומכאן  – "הפינק פלויד לא יופיעו על החומה בירושלים" 2ארקדי דוכין
שם חומה. כיצד אם כן סומן קו הגבול? המקורות שבידינו  הייתהשלא 

חוזרים על הביטוי "תוואי הרכבת הקללה". ברור ש"רכבת" הוא שם 
ו"הקללה" מצביעה על  3,לדבר שלא ניתן לחצות או לעבורסמלי 

כך שמרו תושבי ירושלים הקדומה  יענש.יהאמונה שמי שיעבור את הקו 
 על הפרדה ברורה בין שני חלקי העיר, ללא צורך במכשול פיזי.

 ביצורים לאורך הגבול
חסרונו של מכשול פיזי הביא לבניית קווי ביצורים מרשימים משני עברי 
הגבול. חלק מביצורים אלו נמצא באיזורים שטרם נחפרו או נחקרו כל 

ך במנותק מההקשר בצורה מסודרת, א צרכם, ואחרים נחפרו ונסקרו
ל. נעבור על העיקריים שבהם, מצפון מזרח לדרום שלהם כביצורי גבו

 מערב:

מתחם גדול בצדו המערבי של הגבול,  – "גבעת התחמושת" .א
לא רחוק מהגבעה הצרפתית. לא נותרו שרידים רבים באתר, 

 אך שמו מעיד על תפקידו כמחסן נשק גדול.

                                                             

 האצולה מוספיתאם זהו אכן שמו; עיינו במאמרו של אתי קגן, " 2
", מדבר שקר א"כ-'הכ במאות הישראלית המדינה מנהיגי שמות באונומסטיקון

 –. אם סברתו נכונה, הרי ששמו של המשורר הוא ארקדי דוך 15-20ב, עמ' 
 כלומר ארקדי הישר, מה שמוסיף תוקף לקביעתו זאת.

 .28-25ראו: "על פי תנועת הרכבות", דוד כהן, מדבר שקר ב, עמ'  3
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מתחם מבוצר ועשיר בממצאים.  – "[וסייפא]"כיכר ספרא  .ב
בעבר היה נהוג לחשוב כי מדובר בארמון המושל, אך מסתבר 
יותר להניח שמדובר, כפי שהשם מעיד, באקדמיה צבאית 
יוקרתית, שהכשירה  את מיטב בני צפון מערב העיר למלחמה 

 בשכניהם מדרום.

 מחנה צבאי מדרום לגבול בשם "מחנה יהודה". טרם נחפר. .ג

מקור השם אינו ברור, ויש לשער כי הוא רומז  – קה"-"הדויד .ד
לדמות תנכית אחת או יותר. בחפירות שנערכו באתר נמצא 
תותח יחיד, בעל קוטר לא גדול, מה שמעיד על הרמה 

 הגבוהה של תעשיית הנשק הירושלמית.

ברי הגבול: "התחנה שני מתחמים עצומים זה מול זה, משני ע .ה
ת )מחנה( הרכבת" )ת(" מצפון, ו"תחנ)מחנה( המרכזי

מדרום. שני המתחמים שונים זה מזה באופיים: בעוד 
שה"תחנה )מחנה( המרכזי)ת(" נבנתה ברובה מעל לקרקע, 

 "תחנת )מחנה( הרכבת" נבנתה בעומק רב מתחתיה.

מקור שמה של ה"תחנה המרכזי)ת(" אינו ברור ויתכן שהוא 
מושפע מהאוניברסיטה "הישיבה המרכזית" ששכנה בסמוך 

", שישבה בריחוק בדיל ממקבילתה הדרומית "הר המו"ר)לה
 .(4מקו הגבול

 – בית משפט צבאי ובית כלא מסונף אליו בשם "שערי צדק" .ו
מדרום לגבול. מצפון לו נמצאים שני מתחמים שאני נוטה 
לראות כפולחניים ולא צבאיים: "הר הרצ"י" )על שם אחד 

 5.סתורי "יד ושם"יממנהיגי היהדות הדתית( והאתר המ

                                                             

ו חוג המכונה האוניברסיטה "הר המו"ר" הייתה קשורה כנראה עם אות 4
שם שניתן לייחסו לקו הגבול הירושלמי, אך יתכן שיש  –"אוניברסיטאות הקו" 

 לו גם משמעויות אחרות.
)הערת המערכת: אנו נוטים לקרוא את שמו של האתר "]א[יד ושם", כחלק  5

 מפולחן האל פרויד]ין[ שהתקיים באותה תקופה.(
מוסדות בעלי אופי דתי יותר אין זה מעניינו של מאמר זה, אך ראוי לציין כי 

נמצאו מצדו הצפוני של הקו, בעוד שמדרומו היו מוסדות חילוניים כמו "בית 
 המשפט הגבוה לצדק מוחלט" והתיאטרון "סינמה סיטי" הצמוד אליו.
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אתר שטרם נחפר מדרום לגבול, ששמו "המפלצת" מעיד על  .ז
זור היה מחוץ לתחום ופי הצבאי הברור שלו, ועל כך שהאהא

 לילדים וקטינים, שיכלו להיפגע.

 לסיכום
מחולקת לשתי ערים במשך  הייתהכמעט שכבר אין ספק בכך שירושלים 

כ"א. סקירת המקורות הכתובים והממצאים בשטח -המאות הכ'
-מזרח לדרום-מובילים אותנו למסקנה שקו הגבול חצה את העיר מצפון

 אך לא חומה ממשית. – מערב ולאורכו הוקמו ביצורים רבים

שאלות רבות עדיין נותרו פתוחות: מי חילק את העיר? מדוע טענו חלק 
מתושביה כי היא אינה מחולקת? מי היו העמים שישבו מצפון ומדרום 

, השארנו לחוקרים בקעות רבות להתגדר לקו "הרכבת הקללה"? אכן
 בהן, והננו תקווה כי גם שאלות אלו יזכו למענה כבר בתקופה הקרובה.
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אלמנטים מיתיים תרבותיים ודתיים 

 עיון במזמור קדום -במאה הכ' 

 מאת

 שלמה פיוטרקובסקי

במשך שנים רווחה המוסכמה כי במאה הכ' שלטה בכיפה באזור בו 
התקיימה הממלכה הישראלית השנייה התרבות המדעית, וכי ככל 
שנמצאו אלמנטים מיתולוגיים בתרבות זו, מדובר בשקיעים של מסורות 
קדומות. אולם, מספר טקסטים שנמצאו לאחרונה מעלים תהיות על 
נכונותה של מוסכמה מחקרית זו, ומאלצים אותנו לבחון מחדש את 

 כ"א.-קרב חוקרי המאות הכ'הנחות היסוד שהפכו למוסכמות ב

לאחר קריסת האינטרנט הגדולה שאירעה במאה הכ"ג נותרו בידינו 
כידוע רק שרידים מעטים מהתרבות הישראלית ששלטה במאות הכ' 
והכ"א בדרום מערב אסיה, ולכן חלק ניכר מהמסקנות אליהן הגיעו 
חוקרי התקופה הן בבחינת "הררים התלויים בשערה". מזמור קדום 

בר ככל הנראה במאה הכ' עשוי לשפוך אור על אלמנטים מיתיים שנתח
שככל הנראה רווחו בתרבותה של התקופה, ולמרבה הצער לא זכו עד 

 היום להתייחסות הראויה במחקר.

 לשאלת שמו של המזמור
עיון וחיפוש במעט החומר הארכיוני שנשתמר מאותה תקופה העלה שני 

מפליא זהים כמעט לחלוטין זה לזה. עדי נוסח למזמור הקדום, שבאופן 
למעשה, ההבדל המרכזי בין שני עדי הנוסח מתמקד בשמו של המזמור. 
עד נוסח ראשון הוא ככל הנראה דף שנשתמר כתדפיס מתוך אתר 
אינטרנט שהיה קיים באותה תקופה, ושמו, על פי המקורות שבידינו היה 

, שמו של המזמור Sעל פי מקור זה, שיסומן מעתה באות  1".[ט]"שירונ
הוא "כוכבים בדלי". עד נוסח נוסף נמצא בדף כתוב בכתב יד, שיסומן 

. המעתיק הוא אלמוני, אולם ככל הנראה מקור ההעתקה איננו Kבאות 
 מה עוללי". "נו -ב היד מופיע שם שונה למזמור זהה מאחר שבראש כת

                                                             

)הערת המערכת: לדעתנו יש להשלים את שמו של האתר "שירונ]ר[", על שם  1
 , "הוא פשוט שירונר".(ההמנון הלאומי המיליטריסטי מאותה תקופה
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ורה מצאו עדי נוסח נוספים יהיה קשה להגיע להכרעה בריכל עוד לא י
בשאלה זו של שם המזמור, אולם ניתן לשער שהשם הנכון הוא "כוכבים 

. הכרעה זו מתבססת על שני אדנים. Sבדלי" כפי שעולה מעד הנוסח 
ראשית, המילים "נומה עוללי" הן המילים הפותחות את המזמור. כפי 

רווח באותן  2,שהראה כבר חוקר ספרות המאה הכ', יהוצפן קלויזנבורג
להצמיד לשירים כינוי שמקורו במילותיו הראשונות של  השנים נוהג

השיר או הפזמון, גם אם לא היה זה שמו הרשמי של השיר. דוגמה נאה 
לכך ניתן לראות בשיר "זמר נוגה", שמופיע בעדי נוסח רבים ואף 
במקורות אחרים המזכירים אותו, בכינוי "התשמע קולי", כינוי זהה 

נהנה מכמה יתרונות  S, עד הנוסח למילות הפתיחה של השיר. בנוסף
המגבירים את אמינותו, כאשר הוא מציין בין היתר את שם מחברי 

 המזמור והלחן.

 המחבר
מיהו המחבר? בשאלה זו יש לפנינו עדות אחת אחת בלבד, שמקורה 

, לפיה חיבור המזמור מיוחס למחבר בשם עקיבא נוף, Sבעד הנוסח 
א נוף ולאישה נוספת ששמה על ואילו חיבור הלחן מיוחס לאותו עקיב

פי עד נוסח זה הוא אורה סופר. מידע זה איננו מספיק על מנת לקבוע 
מסמרות בשאלת זהות המחבר, אולם ניתן בהחלט להעלות כמה 
השערות בעניין זה. השם "עקיבא" איננו ככל הנראה שם מקרי. במסורת 

ה הישראלית מוכר שם זה כשמו של חכם יהודי בן המאות הראשונ
והשניה ששמו היה "עקיבא בן יוסף". השם "נוף" עשוי להיות שיבוש 
מאוחר של השם "יוסף", ולהעיד שמחבריו של המזמור, או שמא 
מעתיקיו בדורות מאוחרים יותר, ביקשו לייחס את המזמור לחכם קדום, 
על מנת להעניק לו נופך עתיק יומין. עם זאת יש להבהיר כי זיהויו של 

 ובר במאה בכ' איננו מוטל בספק. המזמור ככזה שח

 שיר או מזמור?
ליטורגי, ולא -טעמים רבים הביאונו למסקנה שמדובר במזמור דתי

בפזמון עממי גרידא. אולם על מנת לדון בתוכנו של המזמור נביא אותו 
]טעויות הניקוד הובאו כפי שהן  Sתחילה כפי שהוא מופיע בעד הנוסח 

 המערכת[. –במקור ולא תוקנו. 

 ֹו נּוָמה, נּוָמה, עֹוָלִלי, ה
ִלי,  ראׁש ַהר דְּ  ָהיה ָהָיה בְּ

לֹול ֱאֵלי ֲחלֹום    –הֹו נּוָמה ּוצְּ

                                                             

 י. קלויזנבורג, עיונים בפרוזה ושירה מהמאה הכ', מאגנס, ו' תקל"ה. 2



/  עיון במזמור קדום -אלמנטים מיתיים תרבותיים ודתיים במאה הכ' 
 שלמה פיוטרקובסקי
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ֵבי ָמרֹום.  ִלי ָהיּו ָכל כֹוכְּ  ַבדְּ
 הֹּו נּוָמה, נּוָמה, עֹוָלִלי, 

ִלי.  ראׁש ַהר דְּ  ָהיה ָהָיה בְּ
 

ִדי,   הֹו נּוָמה, נּוָמה, נּום ַילְּ
ִדי, ֶאל ראׁש ָהָהר ִטפֵ   ס לֹו גְּ

 הֹו נּוָמה, נּוָמה, ֶיֶלד ָקט, 
ִלי ָבַעט  ִדי ׁשֹוָבב ּוַבדְּ  ַהגְּ
 הֹו ּנוָמה, נּוָמה, עֹוָלִלי, 

ִלי.  ראׁש ַהר דְּ  ָהיה ָהָיה בְּ
 

ִלי ָהַפְך,  ַבן ַהדְּ ִדי ֵלַבנְּ  גְּ
 ֶגֶׁשם ֶׁשל כֹוָכִבים ִניָתְך, 

ַעד ַהּיֹום   ּוִמיִני ָאז וְּ
ָכל ֲחלֹום.   ֵהם ָבָרִקיַע ּובְּ
 הֹו נּוָמה, נּוָמה, עֹוָלִלי, 
ִלי. ראׁש ָהר דְּ  ָהיה ָהָיה בְּ

 

המזמור שמילותיו הובאו כאן, בדומה לטקסטים דומים המוכרים לנו 
מתקופות שונות בהיסטוריה ומתרבויות שונות, הוא טקסט מיתולוגי 

אה בגרסה זו או מובהק. מדובר בטקסט דתי באופיו, שהיה ככל הנר
בגרסה אחרת, קדומה יותר, חלק מסיפור בריאה שרווח במאה הכ'. 
המזמור בגרסתו זו מתייחס לקטע אחד מסיפור הבריאה, בו מתפזרים 
הכוכבים ברקיע. במובן זה מדובר כמובן בטקסט קטוע. המזמור אינו 
מספק מידע על יתר שלבי הבריאה, אפילו אלו הנוגעים לכוכבים. יתכן 

ובר בקטע ממזמור קדום יותר שכלל סיפור מלא יותר, או שמדובר שמד
בעיבוד של קטע ספציפי מסיפור הבריאה שעובד למזמור דתי. עיון 
במילות המזמור מגלה שמדובר היה, לפחות במקור, בחלק מטקס 
הליכה לישון, טקס שמקובל בחברות רבות, מסורתיות ושאינן 

ל בדרך כלל צביון דתי. עם מסורתיות, אולם בחברות מסורתיות מקב
זאת, לא ניתן לשלול אפשרות שעם השנים קיבל הטקסט חיים משל 

 עצמו וישולב בריטואלים דתיים שונים.

אופיו הריטואלי של המזמור, המתאים לדיקלום בחבורה, כעין "דו 
שיח" של חזן מוביל וקהל משיב, עשוי אף הוא להעיד שבפנינו טקסט 

 ר עם סקולארי.ליטורגי, מזמור, ולא שי
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 תמונת העולם המשתקפת
כאמור, מהמזמור משתקפת מסורת מיתולוגית אלטרנטיבית על סיפור 

תה מוכרת עד היום לחוקרים ועל כל פנים לא יהבריאה, מסורת שלא הי
קיבלה עד היום התייחסות משמעותית. למרבה הצער לא נשתמרו 

תמונת  בידינו ככל הנראה מקורות נוספים שמהם נוכל לשחזר את
העולם שעמדה בבסיס חיבורו של המזמור. עם זאת ברור שלא מדובר 

 בתמונת עולם מדעית. 

החלל המשמעותי ביותר במזמור שבו אנו דנים הוא דמות האל שאיננה 
מופיעה, והאופי הכאילו מקרי של פיזור הכוכבים בשמיים. עם זאת, 

ורגיים, עשוי אולי דווקא חלל יחודי זה, שאיננו אופייני לטקסטים ליט
 .בה אנו עוסקיםשלפתוח צוהר חדש להבנתה של התקופה 
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צפון  הי"ט לחקר הכינוססקירת 

  העולם החדש יתקדש )אמריקה(

 מאת

 ארצי נ'

 פדרציית הילידית – אנקורג'
, כ"א-במאות הכ'אמנם ז'ורנל מקצועי זה עוסק בחקר דרום מערב אסיה 

אך חשבנו להביא בפני קהל המתעניינים סקירה של ה"כינוס 
צפון העולם החדש האינטרגלקטי הי"ט של האגודה המקומית לחקר 

יתקדש )אמריקה( )לשעבר החברה העולמית לחקר האדם הלבן 
(". אמנם רוב המושבים והפאנלים עסקו בנושאים מקומיים במערב

-ך לחלקם ישנן השלכות טרנסהמעניינים יודעי ח"ן בלבד א
 דיצספלינאריות בלתי מבוטלות לאסכולת דרום מערב אסיה. 

ימי באנקורג', עיר הבירה של -הכינוס נערך השנה במרכז הכינוסים התת
פדרציית הילידים, מדובר במרכז כינוסים מודרני וחדיש שנבנה מתחת 

ידי למים לאחר המסת קרחוני ברינג. את השיט לכנס ממנה אגודת יד
 שנגחאי של האוניברסיטה הישראלית בדראמאסלה. 
המושב העיקרי הוקדש להבנה ודיון לגבי הכרונולוגיה של שליטי 
ארצות הברית )שיש לו זיקה חשובה להבנה של הכרונולוגיה של 
אזורינו שלנו(. עיקר הדיונים נסבו סביב הצעתה המהפכנית של החוקרת 

ספורי כבושי עירק ואירן על  האפגנית הצעירה ק' לולס לכך שמחרוזת
ידי המלך )נשיא( "בוש" כוללת בתוכה שני מסעות מלחמה שונים )!(. 
בדרך זה מבקשת החוקרת ק' לולס להסביר את הסתירות בין המקורות 
השונים לגבי המלחמה ההיא. לטענתה במפנה המאה הכ' שלטו שני 

" וניגף הראשון יצא למלחמת "סופה במדבר -שליטים בשם ג'ורג' בוש 
-אדם חוסיין ואילו בנו השלים את המשימה והרג את צ-בפני השליט צ

אדם חוסיין במסגרת מצבע "חופש לעירק". כמו כן מבקשת החוקרת 
שפעם  –להסביר את השוני בתאריו של המפקד השחור קולין פאוועל 

מופיע בתור ראש המטות המצוייצים ופעם בתור יועץ )שר( ההגנה 
 למלך. 

קרי בתיזה נובע, כפי שהעיר החוקר הותיק או טוריטה, הקושי העי
מהצבת המלך קלינטון בין בוש א' לבוש ב'. קשה להסביר איך בטרם 
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הוכרע המאבק באזורנו כפה קלינטון הסכם וואסלות בין הטריטוריה 
הפלסטינאית לישראלית. נקודה נוספת שהעלה היא הזהות בשמות 

)ראמספלד, צ'ייני, פאוול,  השליטים בין שתי המסורות הסיפוריות 
בוש, חוסיין, עזיז, עבדאללה, פרס( שמופיעים בכל המקורות ללא יוצא 
 מן הכלל מה שמקשה על הסברה שמדובר בשני מסעות שונים. 
בדיון לאחר ההרצאה השתתפתי אני בתור נציגת דרום מזרח אסיה 
והצגתי את החידוש האחרון במחקר אזורנו בדבר השימוש שם פרס 

ר תואר של פקיד ושליט. שימוש שרווח במהלך כל המחצית השניה בתו
של המאה הכ' ותחילת המאה הכ"א. הסברה שמדובר בדמות אחת 
שפעלה לאורך כל כך הרבה זמן כמובן אינה מקובלת כיום במחקר 

 העדכני. 

הרצאה מעניינת במושב עסקה בניסיון להקדים את מסע המלחמה 
תבר כי האפשרות שממלכת ארה"ב לאפגניסטן לימי בוש מה שלא מס

נלחמה בשתי חזיתות היא קשה לטענה ויש להמשיך לאחר את המסע 
לאפגניסטן למלך אובאמה )למרות המקורות האפולוגטיים בדבר היותו 

 משכין שלום(. 

מושב אחר הוקדש למחזורת נבואות הידועות בשם "כתב פרשנות" 
ינטון הב' )שיש האם מדובר בקל –לגבי השליט לאחר המלך אובאמה 

לא  1776שחושבים שהייתה אשה ומלכה מה שלא מסתבר כי מרשימות 
מוזכרת אפילו מלכה או סגנית אחת ברשומות(. או בוש הג'. כמו כן 
עסקו חלק מההרצאות בנבואות איזוטריות שנשתמרו רק בחלק מכתבי 
היד הגנוזים )בלוגים( בדבר טראמפ הבנאי )ללא ספק נבואה שהושפעה 

 וס ושלמה המלך שהיו בנאים ומלכים(. מהורד

היסטורית התמקד בדיון הער האם יש לראות -הפאנל בגיאוגרפיה פוסט
ישויות בעלות מסורות של  50-את ארצות הברית כברית רופפת של כ

שיתוף תרבותי ולשוני או בממלכה אחת מאוחדת שבירתה בוושינגטון. 
יט שעל שמו נקראה כמו כן עסקו רבות בשאלה האם וושינגטון הוא של

העיר או שליטה אישה שחיה מאות בשנים. טענה זו עולה לאור 
השימוש בלשון פועל נקבה בהתייחסות לוושינגטון כמסתבר ממקורות 
ה"מבזקים" שם נאמר: "וושינגטון פועלת", "וושינגטון טוענת", 
"וושינגטון מכחישה" ועוד. ללא ספק טענה לשונית שקשה לסתור 

 אותה. 

לציון הצעתה של החוקרת הוותיקה ס' נילית לגבי "ניו אנגלנד" ראויה 
במסגרת הדיון האם היא מדינה עצמאית או מדינה וואסלית מסגרת 
ברית חמישים המדינות. ס' נילית טוענת כי מדובר באזור גיאוגרפי 



נ' /  סקירת הכינוס הי"ט לחקר צפון העולם החדש יתקדש )אמריקה(
 ארצי
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שהשתרע בצפון מזרח הממלכה ולא היה חלק ממדינה ספציפית. 
נסמכת על שנים רבות של נסיון ההצעה ללא ספק נועזת ומקורית ו

מחקרי ומעבר סיזיפי על מאות אלפי מקורות בסיועם של עשרות עוזרי 
 מחקר נטולי מיזכה. 

הרצאות מבריקה נתנה במושב התרבותי מאת החוקרת נו לדג' שבחנה 
טקסטים לא ידועים בשם "מדריכי תיירים" והסיקה שבסיפורי האיימיש 

כרוניסטיים לא מבוטלים לאור בפנסילבניה משוקעים אלמנטים אנ
השימוש בכרכרות, סוסים ונרות במפנה המאה הכ'. בטוחני שנשמע 

 רבות מחוקרת חשובה זו וכדאי לעקוב אחר תרומתה למדע בעתיד. 

בסך הכול הכנס היה מעניין ופורה מאוד. ראוי שהחידושים 
המתודולוגיים שהופגנו בו ינוכסו על ידי חוקרי דרום מערב אסיה 

 .כו לחלק אינטגרלי מארגז הכלים שלהםויהפ


