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השדים שהבעיתו את יהודי בבל נחשפים בדמותם
קערות השבּעה שיועדו במאה הרביעית ללכידת שדים ,נחקרו עד כה בעיקר בשל הטקסטים
הכתובים עליהן .מחקר חדש משרטט קווים לדמותם של לילית ואשמדאי ,ומגלה למה לשטן יש
זנב וקרניים
ניר חסון 03:23 17.03.2017

השדים הם יצורים מוכרים במיסטיקה היהודית .בתלמוד ובמקומות נוספים ניתן למצוא מידע על
תכונותיהם ,אזהרות מפניהם ואמצעים להרחקתם .אבל בהתאם לציווי היהודי ,האוסר פסל ומסיכה,
אין להם דמות .ואולם ,היתה תקופה בהיסטוריה ,בין עליית הנצרות לכיבוש האיסלאמי של המזרח
התיכון ,שבה יהודים )בעיקר בבבל( העניקו דמויות לשדים.
בעבודת נמלים העתיקה הארכיאולוגית וחוקרת האמנות ד"ר נעמה וילוז'ני את הדמויות האלו ,ניתחה
את המאפיינים שלהם והרכיבה את הקטלוג הוויזואלי הראשון בעולם לשדים יהודיים .הסיבה שבגללה
החלו יהודים בבבל לצייר שדים בין המאה הרביעית לשביעית ,קשורה ,להערכת החוקרים ,לשורה של
הקלות שנתנו הרבנים ליהודים כדרך להתמודד עם האתגר שהציבה הנצרות המתחזקת .מחשש
שיהודים יעדיפו את הדת החדשה הסכימו הרבנים להתיר מאגיה שכללה ציורים .השדים שווילוז'ני
חקרה צוירו על "קעריות השבַּ עה" — קערות חרס פשוטות שצדן הפנימי מכוסה בכתובות וציורים.
קערות כאלה התגלו בחפירות ארכיאולוגיות מאז המאה ה– ,19מתחת לבתים בשכונות היהודיות
שנחפרו בעיראק .הן התגלו כשהן הפוכות מתחת לרצפת הבתים וההשערה היא ,שהן הונחו שם לפני
הבנייה כחפץ מאגי ,מעין "מלכודת שדים" .על פי האמונה ,השדים אמורים להילכד בחלל שנוצר
מתחת לקערה והשילוב בין הטקסט לציור מונע מהם לצאת משם ולהזיק לבני הבית .את הקערה הכין
מאגיקון — מכשף המומחה בסוג זה של סילוק שדים.
הטקסטים שבקערות נחקרו רבות לאורך השנים ורובם פסוקים מכתבי קודש ,השבעות וקללות נגד
השדים המאיימים על בני הבית" .אתם אסורים וחתומים בשבעה חותמות ובשמונה כבלים" ,נכתב על
ומ ְבחַ לתא )שתי שדות ,נ"ח( הרעה ובת קול" ,נכתב על
אחת הקערות" .אסורה וחתומה את לילית ַ
אחרת .ובהמשך מאיים הטקסט שכל ניסיון בריחה יתקל ב"שישים גברים שיאסרו אותך בכבלים של
נחושת ברגלייך ואזיקי נחושת על ידייך ומשליכים קולרים עגולים של נחושת על רקותייך" .רוב
הטקסטים נכתבו בארמית־יהודית ,מיעוטן נכתבו במנדעית ,סורית או פרסית .פרופ' שאול שקד
מהאוניברסיטה העברית הוא החוקר החשוב ביותר שלהן.
אבל עד לדוקטורט של וילוז'ני איש לא ניסה לפענח ולחקור את הדמויות המצוירות על הקערות .אולי
תרמה לכך העובדה שהציורים נראים במבט ראשון כשרבוטים .וילוז'ני העתיקה ציורי שדים מ–122
קערות והתוצאה היא אוסף יוצא דופן ויחיד במינו של שדים ושדות ,שנראים אולי כציורים נאיביים של
ילדים ,אבל בעבור בני התקופה היו יצורים מוחשיים מאוד .לאחרונה התפרסם המחקר בספר "שערות
לילית וקרני אשמדאי" ,בהוצאת יד יצחק בן צבי.
מלכודת שדים
המאפיין הבולט ביותר של כל השדים בספר הוא שהם כבולים ברגליהם ולעתים גם בידיהם
בשלשלאות ,אזיקים או חבלים .הקשירה היא חלק חשוב בקללה שהקערה מטילה על השד" .אני
חושבת על הקערות האלו כמעין מערכת של דלתות רב־בריח עם כמה נעילות" ,אומרת וילוז'ני" .קודם
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מציירים את הדמות שממנה רוצים להיפטר ואז כובלים אותה בציור וכובלים אותה במלים .הנעילה
הסופית היא שאתה שם אותה הפוך והחלל הופך להיות כלא ,מלכודת שדים".
רוב השדים שעל פני הקערות הם מעין אייקונים סמליים וקשה לזהותם בשמותיהם .לעתים הטקסט
מרמז לשמו של השד או שהוא בעל מאפיינים בולטים שמאפשרים למיין את השדים למספר טיפוסים.
הבולטת ביותר היא לילית ,שדה המוכרת היטב בטקסטים היהודיים .לילית היהודית־בבלית היא שילוב
של שתי שדות שומריות :לַ ְמ ָשתו ,שדה שמתמחת בחניקת נשים ותינוקות בשעת הלידה ואַ ְר ַדת־לילי,
שדה שתחום התמחותה הוא פיתוי ורצח של גברים צעירים .הלילית ,אם כן ,גם מסכנת את היולדות
ותינוקות וגם מפתה גברים ועל הקערות המתארות אותה ניתן למצוא את מאפייני שתי השדות.
לילית מצוירת לעתים קרובות עירומה ובעלת שיער ארוך ,לעתים בתנוחת ריקוד מפתה כמו
ארדת־לילי .בכיתובים שסביב הציורים היא מתוארת כשדה החונקת יולדות בשעת הלידה .מבחלתא,
בת לוויה קבועה של לילית ,מתוארת על אחת הקערות כ"משחיתה הגדולה של האש".
בגזרת הגברים בולטים שני שמות :סמאל ,מלך השדים ,הידוע גם כמלאך המוות ,ויורשו בפנתיאון
השדים היהודי — אשמדאי .הם יאופיינו לרוב בקרניים ובכתר מלכותי .ברור שמי שצייר את השדים
הכיר את התרבות המקומית ,שכן מלכי השדים מזכירים בלבושם את המלכים הסאסאנים ,הפרסים,
ששלטו באזור באותה תקופה.
לדברי וילוז'ני ,המרכיבים החייתיים בשדים המסופוטמיים — קרניים ,זנב ורגלי חיה — התגלגלו
לאחר מכן לתרבות המערבית וכיום אפשר לראות אותם אצל לוציפר ,שטן ושאר דמויות האופל של
התרבות המערבית בספרות ,בקולנוע ובדת.
שד גברי נוסף הוא בַּ גְ דנא ,שדווקא נרתם לעתים לעזרת בני האדם .בקערות הוא מצויר כמי שבא
לסייע למאגיקון ,יוצר הקערה ,במלחמתו בשדים אחרים .הוא אמנם כבול ברגלו כמו כל שד ,אבל הוא
נושא כלי נשק" .הוא נלחם בלילית אבל אי אפשר לסמוך עליו במאה אחוז ,הוא עדיין בגדר שד",
מסבירה וילוז'ני .לעתים רחוקות מופיע על הקערה המאגיקון עצמו ,הלוחם בשדים — הוא הדמות
היחידה שרגליה אינן כבולות והיא אוחזת בנשק כלשהו .שד אחד צויר בצורת זבוב והוא ככל הנראה
שד שתוקף אנשים מתים .הקערה ,ניתן להניח ,הוכנה כדי להגן על בית הקברות מפניו .על קערות
אחרות דמויות שנראות כמו חתול.
פריטי אופנה
בספר יש מחקר השוואתי בין פרטים שונים בציורי השדים לבין תרבויות האזור :שלשלאות הכבילה
מוכרות היטב מציורים אשוריים של שיירות שבויים ,הנעליים דמויות המוקסינים היו פריט אופנתי ידוע
באותה תקופה .אחת הדמויות חובשת מעין כובע בצורת קסדה ,ולאחר חיפושים ,איתרה וילוז'ני
כובעים דומים בצלמיות אלים סיניים .קערה שמגיעה ככל הנראה מאוכלוסייה נוצרית דוברת סורית,
נושאת דמות שנראית כדרקון שחנית נעוצה בו ,ווילוז'ני מציעה בזהירות שאולי זוהי גרסה ראשונית
ביותר לדמותו של הדרקון שבו נאבק ג'ורג' הקדוש — מהדמויות המוכרות באיקונוגרפיה הנוצרית.
"הסביבה היומיומית שלהם היתה מלאה בשדים ויש המון אזהרות איך להימנע מלפגוש שד ,איך תדע
שזה שד אם פגשת בו ,ואיך תתמודד אתו" ,אומרת וילוז'ני" .הציור במקרה הזה לא פחות חשוב
מהמלה .הוא חלק מהתהליך המאגי .יש לנו הזדמנות לחזור  1,600שנים ולראות איך הם ראו את
השדים".
היא היתה לבד בבית בתקופה בה עסקה בהעתקת הציורים היא אומרת" :זה היה מוזר ,כי זה ממש
לחיות אתם .הציורים פרושים על השולחן וזה לא עוזב את הראש ,במיוחד בחורף ,כשדלתות נטרקו
ברוח" .עם זאת היא מוסיפה" :הלוואי שיכולתי להאמין — החיים היו יותר קלים .אבל מאגיה עובדת,
עובדה שהיא שרדה עד היום ,כבר  5,000שנה .גם היום המאגיה חיה ובועטת ,מהחוט האדום דרך
המזוזה ועד לחמסה".
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"מה זה מאגיה בעצם? זה אמונה של אדם ביכולת שלו ,על ידי פעולה אקטיבית לשלוט בגורלו ,במובן
מסוים זה עוקף את אלוהים .זה לא סותר את האמונה אבל זה לעזור לאלוהים לעזור לי .בגלל זה אני
אוהבת את זה כי זה מאוד אנושי ,במיוחד בעידן שהוא לא מדעי .אם תעשה הכל כדי להגן על הילד
שלה מפני הלילית".
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