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תרגומה העברי החדש של ליזה אולמן ל'תולדות
מלחמת היהודים ברומאים' הוא לוז הכרך שלפנינו,
אך כלי עזר רבים מעשירים אותו .פרישת המכלול,
אגב השוואה לתרגומים העבריים הקודמים מן
היוונית ,האחד של יעקב נפתלי שמחוני ),(1923
והאחר של שמואל קרויזר ) ;1964באחד משמות
העט שלו ,שמואל חגי( 1,תדגים את תרומתו רבת
הערך של הספר.
הכרך נפתח בהקדמת המתרגמת )עמ' ,(191
שמנומק בה הצורך בתרגום חדש ל'מלחמת
היהודים' .וכן היא דנה בלשון היוונית של
החיבור ובתהליך התקבלותו בעולם הנוצרי.
יונתן פרייס הוסיף מבוא מגובש היטב ,הכתוב
כערך אנציקלופדי מקיף )עמ'  ,(7621ובו סיכום
1

2

יוסף בן מתתיהו )יוספוס פלוויוס( ,תולדות מלחמת
היהודים עם הרומאים ,תרגם י"נ שמחוני ,ירושלים
תשמ"ג )להלן :שמחוני(; יוסף בן מתתיהו )יוספוס
פלביוס( ,מלחמת היהודים ,5תרגם ש' חגי ,ירושלים
תשנ"ג )להלן :חגי( .הפניתי בכוונת מכוון למהדורות
המאוחרות ,כדי שהמהדורה הנסקרת תיבחן בהשוואה
אליהן.
בגלל האופי האנציקלופדי של המבוא פרייס ממעט
בהפניות למקורותיו המחקריים .השווJ.S. McLaren, :
‘Josephus on Titus: The Vanquished Writing about
the Victor’, J. Sievers & G. Lembi (eds.), Josephus

הידע שהושג עד כה .הוא עוסק בתולדות חיי
המחבר ,בכתביו ובטיב עבודתו ,ודיונו מייתר
את עיסוקה של אולמן בתחומים אלה )עמ' .(92
פרייס אף מנסה להעניק עומק יתר לאישיותו
של ההיסטוריון על ידי שחזור תחומי הידע
שעשוי היה לרכוש בעיר הולדתו .אחד מאלה
הוא ספרות חז"ל ,ועיסוקו של פרייס בקשרים בין
כתבי יוספוס לספרות זו מרחיב את הדעת )עמ'
 .(7469בכל דיון ביוספוס עולה מחדש שאלת
אמינותו .לטענת פרייס אפשר לנתק את מגמותיו
התעמולתיות של ההיסטוריון מן ה'עובדות'
המשרתות אותן ,ולשיטתו ל'עובדות' אלה יש
להאמין .לחיזוק דבריו הוא מתרכז בפעילותו
הצבאית של טיטוס ביהודה .פרייס ,הנסמך ככל
הנראה על מאמר של ג'יימס מקלארן ,טוען
שטיטוס 'טעה ] [...רבות ,ולכמה מטעויותיו נודעו
תוצאות חמורות' )עמ'  2.(6665כדוגמה לכשל
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צבאי שלו מובא סיפור כיבוש החומה השנייה
בירושלים .אליבא דיוספוס ,טיטוס 'לא הרחיב
את הפרצה בחומה למען ]תהיה ה[נסיגה קלה
יותר' )ה  3.(333בעקבות זאת נקלעו הרומאים
לסכנת כיתור ו'נבצר מהם להימלט יחדיו דרך
הפרצה הצרה בחומה' )ה  .(339פרייס מאמין
לתיאור ההיסטוריון וסובר ש'היתה זו ] [...טעות
]של טיטוס[ שעליה שילמו חייליו בחייהם'
)עמ'  .(66ברם אין לקרוא קטע זה כביקורת על
טיטוס ,אלא כעדות לרצון הקיסר הצעיר לחוס
על הנצורים ולהציל את עירם ואת מקדשם.
ואכן באותו הקטע נאמר על טיטוס ש'חשוב
מכול היה לו להציל את העיר למען עצמו ,ואת
המקדש — למען העיר' )ה  .(334סיפור הפרצה
הצרה נועד להדגים את דאגתו העמוקה של טיטוס
לגורל ירושלים והמקדש 4.אשר למקרים שבהם
סיפר יוספוס על העזתו הצבאית של טיטוס ,אף
בהם לא ביקר ההיסטוריון את פטרונו ,שהרי גם
במקורות הרומיים מתועד היטב צד זה בדמותו
של טיטוס ,ותיאורים אלו נועדו לפאר את הקיסר
הצעיר ולא לגנותו 5.דומה שקביעתם של מקלארן
ופרייס שחובת מפקד הצבא הרומאי הייתה
להימנע מסיכון אישי בשדה הקרב מרחיקת לכת
מעט .עניינים צבאיים חוזרים ונדונים בשניים מן
הנספחים אשר חיבר ישראל שצמן ,ובקיאותו בהם
מרשימה )עמ' .(638618

תרומה מרכזית לכרך שלפנינו יש בהערות
הרבות המלוות את 'מלחמת היהודים' 654 .מהן
מסבירות את הספר השני ,מתוך שבעת הספרים
המרכיבים את החיבור ,בעוד חגי כתב לספר השני
רק ארבעים הערות .ההשוואה הכמותית לשמחוני
קשה ,שכן נוסף על שמונים וחמש הערות
השוליים לספר השני הוא כתב נספח נפרד של
'הערות ובאורים' 6.בכרך החדש העיון בהערות
קל בהרבה ,שכן הן מרוכזות כולן בתחתית
העמודים ,מתחת לטקסט .אני מבקש לבחון אף
את ההסברים שבהערות .בנאומו של אגריפס
השני נזכרים ארצות ועמים רבים ,שבאמצעותם
רצה ההיסטוריון להבהיר את מידת התרחבותה
של רומי .בין השאר נזכר שם נהר האיסטרוס
)ב  .(363לדברי שמחוני זהו ה'דנוביום )דונוי(',
ובנספח אף נכתב שהמדובר ב'דנוביוס ,בעברית
של ימי–הבינים דונא ,גם טונא' 7.האומנם מסוגלים
הקוראים הצעירים להבין שהכוונה כאן לדנובה,
כמפורש במהדורה החדשה ,וכפי שהסביר חגי?
באותו סעיף נזכרת אף העיר גדירה .חגי נמנע
ממתן הסבר ,ושמחוני זיהה אותה עם 'קדש אשר
בספרד )עכשיו קדיקס ,בפי הרומאים גדס(' 8.אף
כאן קיים ספק אם ההסבר הנמלץ יאפשר לקורא
לאתר במדויק את העיר .ההסבר בכרך החדש
פשוט :המדובר ב' [...] Cadizבחוף הדרום–מזרחי
של חצי האי האיברי )ספרד(' )ב  .(*363נוסף

and Jewish History in Flavian Rome and Beyond,

 ,Leiden 2005, pp. 279–295ובמיוחד שם ,עמ' ,281
 .286עמדת השניים מנוגדת לזו של יעבץ ,שגרס
שיוספוס תיאר את טיטוס כמפקד הצבאי המושלם.
ראוZ. Yavetz, ‘Reflections on Titus and Josephus’, :
Greek, Roman and Byzantine Studies, 16 (1975),
pp. 414–415
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אציין כאן מראי מקום במהדורה על פי החלוקה הפנימית
של 'מלחמת היהודים' ,ואסמן את הערות השוליים על
ידי צירוף כוכבית למראה המקום ב'מלחמת היהודים'.
מובן כי אין ממש בדאגה זו של טיטוס לגורל ירושלים
והמקדש :ראו את דברי פרייס בעמ'  .5150עיינו

5
6

7
8

אף במאמר המופת של ג' אלון' ,שריפת המקדש',
הנ"ל ,מחקרים בתולדות ישראל ,א ,תל–אביב תשי"ז,
עמ' .218206
למקורות אלו ראוD. Gera, ‘Josephus: Craft and :
 ,Environment’, SCI, 27 (2008), p. 125, n. 25וראו
שם עמ'  ,125124את הביקורת על דברי מקלארן.
בספירת ההערות יש להביא בחשבון את טעות הדפוס
בעמ'  ,173ששתי הערות שם נושאות את הספרה
 .8חלק ה'הערות ובאורים' לספר השני נמצא בעמ'
.454418
שמחוני ,עמ'  ,163הערה  ;5עמ' .437
שם ,עמ'  ,165הערה .6
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על הסברים גאוגרפיים ההערות מספקות מידע
בשפע בתחומים שונים :הפניות לנוסח כתבי–היד
)ב  ;(*503טעויות של יוספוס או חוסר עקביות
מצדו ביחס למה שכתב במקומות אחרים
ב'מלחמת היהודים' ,ב'קדמוניות היהודים' וב'חיי
יוסף' )ב  ;(*624 ,*46הסברים לנֹהַגים רומאיים
)א  (*10והערות על יהודה כמחוז מנהלי רומי
ועל תוארו של המושל בה )ב  .(*117אף מונחים
ומנהגים בעולם היווני זוכים להסבר ,וכן דמויות
מן המיתולוגיה )א  ,*67על סטאסיס; ב .(*156
מרובות ההערות על אישים הנזכרים בחיבור .על
אחד מהם ,טריבון רומי שהופיע בירושלים ערב
המרד ,נאמר ש'אינו ידוע ממקורות אחרים' )ב
 .(*335שם הקצין נכתב בכתבי–היד היווניים של
'מלחמת היהודים' בשתי צורותNeapolitanów :
)נאפוליטנוס( ו–) Neopolitanówנאופוליטנוס(.
הצורה נאופוליטנוס מופיעה אף ב'חיי יוסף',
כשמו של קצין רומי אשר שירת בגליל מעט
לאחר פרוץ המרד 9,וסביר ששני הקטעים עוסקים
באותו האיש 10.מכל מקום תיקון אפשרי זה
להערה אחת אין בו כמובן כדי לגרוע מן התרומה
החשובה שתרם שצמן להבנת 'מלחמת היהודים'
באלפי ההערות המדויקות שהוסיף לחיבור.
תרגומה של אולמן ל'מלחמת היהודים' רהוט
ועשיר .לשון התרגום מגוונת בסגנונותיה בהתאם
למקור ,ומבחינה היטב בין תיאור גאוגרפי יבשושי
)ד  ,(485451סיפורים דרמטיים של חיים ומוות
)ג  ;386383ה  ,(9785תמונות מכמירות לב
)ה  (445421ונאומים נשגבים )ז .(388341

אפנה תחילה לקטע המתאר מתקפת נגד של אנשי
שמעון בר גיורא על סוללות המצור של הרומאים
)ה  .(485473תחילת הקטע מתמקדת בשלושה
מן הלוחמים ,המאופיינים במילים הבאות' :במשך
כל המלחמה הזאת לא נמצא בעיר איש נועז או
מטיל–אימה מן האנשים האלה .הם אצו כאילו
לקראת ידידים ולא אל המון אויבים ,לא היססו
ולא סטו ,אלא זינקו אל תוך השונאים ושלחו
אש במכונות' )ה  .(476475מהשוואת קטע זה
לתרגומים האחרים עולה שאף שהם מדויקים
למדי ,הרי תרגומה של אולמן הוא השוטף
והחסכוני ביותר 11.המשך הקטע עוסק בלחימה
המתנהלת בין הפושטים לבין החיילים הרומאים
סביב מכונות המצור הבוערות ,אשר מהן עברה
האש אף אל הסוללות 'לפני שהספיקו ]החיילים[
המגינים להצילן' )ה  .(479התוספת של התיבה
'החיילים' בידי אולמן מסייעת מאוד להבנת
הקטע .חגי תרגם כאן' :משם נתפשטה האש ואחזה
במגינים' ,ודברים אלו עלולים להתפרש כמוסבים
על היהודים ,אשר היו מג ִני העיר אך באירוע
המתואר נמנו דווקא עם התוקפים .שמחוני אמנם
הבהיר שמדובר במעבר 'האש אל הסוללות ,בטרם
הספיק הצבא הסוכך עליהן להניא את הדבר' ,אך
הוא הרחיב כאן באופן משמעותי ולא מדויק את
לשון התרגום לעומת שפת המקור .תמונה אחרת
נוגעת בבקשת יוספוס מהנצורים בירושלים
להיכנע .הקטע נפתח בקישור בין ניסיונו של
הנואם למצוא מקום אידאלי שממנו יישא את
דבריו ,לבין ראשית נאומו]' :יוספוס[ סבב את

 9חיי יוסף  .121120ראוB. Niese, Flavii Iosephi :
opera, IV, Berlin 1890, p. 341; VI, 1894, p. 217
 10לזיהוי ראוFlavius Josephus, Aus meinem Leben :
(Vita), ed. F. Siegert et al., Tübingen 2001, p. 64,
n. 164

פני אוהביהם ולא להתראות פנים בצריהם ,ולא נמלכו
בדעתם ולא נעצרו בלכתם ,כי אם קפצו אל תוך מערכת
האויבים והציתו את המכונות באש' )שמחוני(' .במשך
כל המלחמה לא הופיעו מן העיר נועזים יותר מאלו
השלושה ,ולא מטילי אימה כמותם .וכאילו היו רצים
לעבר שורות של ידידים ולא לתוך המון אויבים— ,
לא היססו ולא נרתעו ,אלא התפרצו ישר לתוך שורות
האויב והבעירו את המכונות' )חגי(.

' 11ומכל בני ירושלים לא נמצא אף אחד ,אשר עלה
בעז–רוחו על האנשים האלה ואשר היה כמוהם נורא
על סביביו .הם עשו את מעשיהם כאלו הלכו לקדם את
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החומה ,ביקש לו מקום בו יהיה מחוץ לטווח הירי
אך בטווח שמיעה והפציר בהם שוב ושוב לחוס
על עצמם ועל העם ,לחוס על ארצם ועל המקדש,
ולא לגלות אדישות לכל אלה אף יותר מן הנכרים'
)ה  .(362מילולית הכותב מציין שחיפש מקום
מחוץ לטווח הפגיעה של נשק הטלה ).(tò bélow
שמחוני פירט מונח כללי זה ל'חץ שלוח' ,בעוד
חגי בחר ב'מטחוי האבנים הנזרקות' .אמנם את
צורת הרבים של נשק ההטלה נוהגת אולמן לתרגם
'זרקים' )א  ,(*148אולם השימוש במילה זו נדיר.
אף ברור שדאגת יוספוס הקיפה מגוון רחב של
כלי נשק הניתנים להטלה .לפיכך הנוסח 'ביקש
לו מקום ] [...מחוץ לטווח הירי' מתרגם נאמנה את
דאגת המחבר לביטחונו האישי .בהמשך המשפט
מבקש יוספוס מהנצורים 'לחוס ) (feísasyaiעל
עצמם ] [...ועל המקדש' .את פניית הנואם לנצורים
שיחוסו על מולדתם ) (têw patrídowתרגמה
אולמן 'ארצם' .אמנם מולדת יכולה להיתרגם
כארץ ,אך בעולם היווני עיר הפוליס היא המכורה

בדרך כלל .יתר על כן ,בעת המצור כבר נכבשה
מרביתה של יהודה ,וגורלה נחרץ .אף בסעיפים
הקודמים הנושא הוא 'הצלת העיר או חורבנה',
ומסופר על טיטוס ש'קרא ליהודים להסגיר את
העיר' )ה  .(361 ,360ההיסטוריון אשר כיוון את
חיבורו לבני תרבות יוון ,השתמש במונח מולדת
בדרך השגורה בפיהם וכיוונו לעיר ירושלים.
אמנם הדוגמה האחרונה מצביעה על מקרה
שבו יתר תשומת לב להקשר של הדברים הייתה
עשויה להביא להכרעה תרגומית מדויקת יותר.
ברור אף שבמקרים שבהם שפת המקור מציעה
מספר אפשרויות תרגום ,עשוי המתרגם פה ושם
לקבל הכרעה שנויה במחלוקת ,אך תרגומה של
אולמן ככלל מדויק ,ברור ונקרא בשטף .לפיכך
ראוי הוא לתפוס מקום של כבוד בין התרגומים
העבריים מלשון יוון העתיקה בכלל .אף אין
לפקפק שעבודה זו תשמש את קהל המתעניינים
ביוסף בן מתתיהו ובתולדות היהודים בסוף ימי
הבית השני עוד שנות דור אם לא למעלה מזה.

