סחר שיירות :בחינה
מחודשת של המצודות
ה'נבטיות' בערבה

יוסף פטריך

יד יצ
חק

בן
־צ
בי

146

ש ע "ג
טבת ת

סחר שיירות :בחינה מחודשת של המצודות ה'נבטיות' בערבה
מבוא
בשער המאמר :מצד
עין־רחל בערבה
(צילום :יוסף פטריך)

בצדּה הישראלי של הערבה ,בין עבדת לפטרה,
שתי מצודות קטנות ,למעשה מצדים ,הממוקמות ִ
עומדות במוקד מאמר זה :מֹויַ ת־עואד ועין־רחל ,המרוחקות כ־ 12ק"מ זו מזו .הן נחפרו על ידי
רודולף כהן וצוותו בשנים  1.1985‑1981שתיהן נבנו בראשונה בתקופה ההלניסטית הקדומה .למן
חשיפתן בשנות השמונים של המאה הקודמת הן נחשבו מצודות נבטיות ,אך זיהוי זה מעורר כמה
קשיים חמורים ,כפי שאפרט להלן .טענתי היא שהמצודות הללו הן מקדוניות או תלמיות קדומות .מן
הראוי להדגיש שהעניין המרכזי הנדון כאן איננו רק ייחוסן של שתי מצודות נידחות לממלכה זו או
אחרת ,לעם זה או אחר; הוא כרוך בכמה היבטים חשובים בהיסטוריה ובתרבות הנבטיות הקדומות:
באיזו מידה כבר עברו הנבטים להתיישבות קבע בתקופה הנדונה ומה זיקתו של תהליך זה למצודות
הנדונות? היבטים טריטוריאליים — האם היה הנגב בתקופה ההלניסטית הקדומה טריטוריה נבטית
או תלמית? היבטים צבאיים — ארגון הצבא ומדיניות ההגנה להלכה ולמעשה; אופן האבטחה וההגנה
על שיירות; אופן ניהולן של השיירות ואופן התנהלותו של סחר השיירות; המדיניות הכלכלית של
מֹונֹופתלמֹוס והתלמים ועוד.
ַ
אנטיגונוס

מוית־עואד  /מצד מואה  /אורחן מור

2

ומנהל — על ראש גבעה אחרת
האתר כולל מצד על ראש גבעה ,מבנה אחר — אולי מבנה מגורים ִ
ואכסניית שיירות (ח'אן) בשטח השטוח שביניהן .מבנים נוספים במקום הם כבשן צריפה לכלי חרס,
ברכת מים הממוקמת ליד המעיין ותעלות השקיה מדרום ומצפון־מזרח לו3.
ֵ
מאמר זה הוא פרי מחקר במכון ללימודים מתקדמים של האוניברסיטה העברית בירושלים בשנה האקדמית 2010‑2009
במסגרת קבוצת מחקר על ערב הקדומה .תוצאותיו הוצגו בכנס המסכם ,שהתקיים בקלר האל ,קיימברידג' ב־28‑26
ביולי  .2010נוסח אנגלי מצומצם עתיד להתפרסם בספר לכבודו של כריסטיאן ג'וליאן רובן ( .)Robinהצגתי תזה זו
לראשונה בהרצאה ב־ 24ביולי  ,2007במסגרת כנס ה־ ,Society for Biblical Literatureשהתקיים בווינה.
1

2
3

R. Cohen, ‘New Light on the Date of the Petra Gaza Road’, BA, 45 (1982), pp. 240–247; idem, ‘Les routes
 .romaines d’Arabie Petrée’, Le Monde de la Bible (Mai–Juin 1989), pp. 54–56הדו"ח הסופי על אתרי דרך השיירות
ממוית־עואד לעבדת נמצא בהכנה (לא יידונו בו הממצאים מעין־רחל ,הנמצאת על תוואי דרך אחרת) .העורכים ,פרופ'
יזהר הירשפלד ,שנפטר בנובמבר  ,2006וד"ר טלי אריקסון־גיני תבל"א ,מסרו לעיוני עותק מוקדם .אני אסיר תודה
לשניהם על שיחות מועילות וסיורים באתרים (עין־תמר ,חצבה ועין־רחל 26 ,ביולי  .)2006שניהם דבקים בתפיסה
שאומצה במחקר למן הפרסומים הראשונים של כהן ,חופר האתרים ,ושלפיה המצודות היו נבטיות .על עמדתה של
אריקסון־גיני בנדון ראו :ט' אריקסון־גיני' ,המצודות הנבטיות הקדומות בנגב ובערבה ושאלת התיישבותם של הנבטים
בתקופה ההלניסטית' ,תקציר הרצאה ביד יצחק בן־צבי ,ירושלים 24 ,בינואר  .2008וראו גם להלן ,הערות .5‑4
להפניות למקורות הקדומים ולמחברים מודרנים ראוY. Tsafrir, L. Di Segni & J. Green, Tabula Imperii Romani: :
Iudaea/Palaestina: Eretz Israel in the Hellenistic, Roman and Byzantine Periods, Maps and Gazetteer, Jerusalem
)1994, pp. 96 (Calgouia), 188 (H. Moa, Moyet Awed and Moa
כ־ 50מ' מצפון לאכסניית השיירות נמצא כבשן כלי החרס וכן נחשפו שם שני מבנים ששימשו כנראה למגורי פועלים
שעבדו במקום .בממצאים כלי חרס מעוותים ופסולת של בית יוצר ,המלמדים שאכן יוצרו בכבשן כלי חרס.
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המצודה הייתה הראשונה להיבנות ,והאכסניה
והמבנים האחרים נוספו יותר מ־ 200שנים לאחר מכן.
מידות המצודה הן  17.4 × 17.4מ' ,והיא ממוקמת על
ראש הגבעה המערבית ,מעל המעיין ,צופה אל הדרך.
היא מורכבת מתשעה חדרים המקיפים חצר מרכזית;
באחד מהם היה גרם מדרגות שהוביל אל הקומה
העליונה .מגדל בן שלוש קומות התנשא כנראה מעל
הפינה הדרומית־מזרחית .הקירות נבנו מאבן גיר
מקומית ,מהוקצעת חלקית; לא היו אלה אבני גזית.
הם טויחו ,וכמה מהם נשתמרו לגובה  3מ' .רבים מן
המשקופים ,מאבן מקומית ,נמצאו מונחים באתרם.
הם רחבים וכבדים ,ונדרשו מנופים על מנת להרימם
ולהציבם במקומם .לחדרים היו תקרות שטוחות
מקורות עץ .הממצא הקטן ,מלבד מטבעות וכלי חרס
שיידונו להלן ,כולל זכוכית ,חפצי אבן ,מקלעות,
סלים ,אריגים וכלי עץ4.

מצד עין־רחל

מקרא
.1
.2
.3
.4
.5

מבנה
אכסניית שיירות (ח'אן)
מצד
שרידי אמת מים
ברכה
ֵ

זהו מצד שמידותיו  16 × 16מ' .הוא נחפר בשנת
 ,1981ועד כה פורסמו רק דו"חות ראשוניים 5.הוא
מ'
דומה למצד מוית־עואד במיקומו על ראש גבעה מעל
מעיין ,ניבט על הדרכים הסמוכות ,וכן בחומרי הבנייה ,בארכיטקטורה ובתכניתו .כמה מקירותיו מוית־עואד — תכנית
כללית
ניצבים עדיין לרום כ־ 2מ' .בתכניתן ,בחומרים ובטכניקת הבנייה שתי מצודות אלו בנויות במסורת (באדיבות מדרשת שדה־
בוקר)
הארכיטקטונית של כמה מצדים מן התקופה הפרסית בנגב המרכזי — חורבת הרועה ,חורבת רתמה
וחורבת משורה — ומכאן שאת כל אלה בנתה האוכלוסייה המקומית 6.הקירות הפנימיים היו כנראה
4

5

6

אלו יפורטו בדו"ח הסופי ,ראו לעיל ,הערה  .1בינתיים ראו :ר' כהן' ,הדרכים העתיקות מפטרה לעזה לאור התגליות
החדשות' ,ע' אוריון וא' גורן (עורכים) ,דרכי הבשמים :רצף מאמרים ,מהדורה מורחבת ,שדה־בוקר תש"ס ,עמ' ;80‑75
הנ"ל' ,החפירות במואה בשנים  ,'1985‑1981קדמוניות( 78‑77 ,תשמ"ז) ,עמ'  ;31‑26הנ"ל' ,נגב — מואה' ,אחא"ח,
עמ' T. Erickson-Gini, Nabataean Settlement and Self-organized Economy in the Central Negev: ;1058‑1056
Crisis and Renewal (BAR, 2954), Oxford 2010, pp. 21–22
ר' כהן' ,עין רחל' ,אחא"ח ,עמ'  ;1061אריקסון־גיני (שם) ,עמ' D. Nahlieli & Y. Israel, ‘En Rahel’, IEJ, 32 ;22
(1982), p. 163; A.M. Korjenkov & T. Erickson-Gini, ‘The Seismic Origin of the Destruction of the Nabataean
Forts of ‘En Erga and ‘En Rahel, ‘Arava Valley, Israel’, Jahrbuch des Deutschen Archaeologischen Instituts,
Archaeologischer Anzeiger, 2 (2003), pp. 39–50
R. Cohen & R. Cohen-Amin, Ancient Settlement of the Negev Highlands, II: The Iron Age and the Persian
Period, Jerusalem 2004 (IAA Reports, 20), pp. 172–185
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למעלה :המצד
(המצודה) במוית־
עואד

(צילום :יוסף פטריך)

משמאל :מצד עין־רחל
(צילום :נחום סנה)
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מטויחים .המצודה מורכבת משמונה חדרים המקיפים חצר .בחדר הכניסה היה אגן מים מטויח.
ברכה ליד המעיין שלמרגלות הגבעה סיפקה
עצמת המפולות מצביעה על קיומה של קומה שנייהֵ .
מים לשיירות .במאה הראשונה לסה"נ ,כ־ 300שנים לאחר הקמתה של המצודה הראשונה ,נבנתה
אכסניית שיירות (ח'אן) ליד השביל המטפס אל ראש הגבעה .מתחת למצודה ממזרח נתגלו שרידי
חווה הלניסטית ,ושדותיה הושקו באמות מים7.
כלי בהט קטנים ומכסים שנמצאו באתר מקורם בדרום ערב או במצרים .על גבי מזבח קטן מאבן
גיר נמצאו שרידי קטורת .הממצא האורגני כולל אריגים רבים מסוגים שונים ,פיסות עור ,מחצלות
קנים ,סלים קלועים וחבלים — סך הכול כ־ 300פריטים ,מתקופות יישוב שונות 8.בין הממצאים גם
קורות עץ ,קליפות אגוזים ושקדים ,גלעיני זיתים ותמרים ,כמה מסרקי כינים מעץ וחפצי עץ נוספים.
7

8

גרף זיהה שרידים אלו עם האתר מצד משחור ,או ח'רבת אלביאר .ראוD. Graf et al., ‘The Hellenistic Petra Project: :
 .Excavations in the Civic Center: Preliminary Report of the First Season, 2004’, ADAJ 49 (2005), p. 437אך
אתר זה נמצא למעשה במכתש רמון ולא ממזרח למצד עין־רחל (מידע בעל־פה מד"ר יגאל ישראל בדבר המיקום של
מצד משחור  /ח'רבת אלביאר).
למחקר האריגים ,חפצי המקלעת והחבלים ראוO. Shamir, ‘Textiles from ‘En Rachel, Israel’, Archaeological :
Textiles Newsletter, 2 (1991), p. 11; eadem, ‘Textiles, Basketry and Cordage from ‘En Rahel’, ‘Atiqot, 38 (1999),
pp. 91–123; eadem, ‘Textiles and their Find Spots: Finds from along the Spice Route Joining Petra and Gaza’,
KMT: A Modern Journal of Ancient Egypt, 17 (2006), pp. 175–184; C. Shimony, ‘A Basket from ‘En Rahel’,
‘Atiqot, 38 (1999), pp. 125–127
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ראוי לציין שתי עצמות גמל הנושאות כתובת בדיו שחורה בכתב נבטי ,שלא פוענחה עד כה .נמצאו
גם פיסות פפירוס ,אך הטקסט הכתוב עליהן טרם פוענח.
מצפון־מערב למצד זה ,במרחק כ־ 1ק"מ ,מצויים שרידיו של מצד עין־ערגה ,שנחפר גם הוא בשנת
 ,1981והדו"ח הסופי טרם פורסם 9.הוא דומה לשני המצדים האחרים אך צורתו לא סדורה ,ומידותיו
הממוצעות כ־ 15 × 15מ' .כמה מכתליו נשתמרו לרום  2מ' ,ואילו הקירות הדרומי והמזרחי התמוטטו
במורד התלול ,כנראה עקב רעידת אדמה ,בטרם הושלמה הבנייה .לפיכך הוצע שבמקומו נבנה מצד
עין־רחל 10,הממוקם גם הוא מעל מעיין ,אך בריחוק מה מן הדרך הראשית.

כרונולוגיה
אריד ֶאֹוס (מלך 323‑336
ַ
במוית־עואד נמצאו שני מטבעות מקדוניים של אלכסנדר פיליפוס השלישי
מפ ִיליה שבאנטוליה מהמאה הרביעית ,שני מטבעות של תלמי השני פילדלפֹוס
מּפ ִ
לפסה"נ) ,מטבע ַ
מא ַרדּוס שבפניקיה מן השנים  237‑240לפסה"נ ,מטבע של תלמי
(מלך  246‑282/3לפסה"נ) ,מטבע ַ
השלישי (מלך  222‑246לפסה"נ) ,אחר של תלמי הרביעי (מלך  204‑222לפסה"נ) ושני מטבעות
תלמיים לא מזוהים .המטבעות מן המאה השנייה כוללים שני מטבעות סלווקיים (אחד של אנטיוכוס
השלישי [מלך  187‑223לפסה"נ] ,אחד של אנטיוכוס הרביעי [מלך  164‑175לפסה"נ]) ומטבע נוסף
מארדוס .כולם מטבעות ברונזה .מאוחרים מהם מטבע חשמונאי ,מטבע הרודיאני ומטבעות נבטיים
רבים ,שאינם מענייני כאן 11.נמצא גם אוסף עשיר של קרמיקה נבטית מצוירת מסוף המאה הראשונה
לפסה"נ עד ראשית המאה השנייה לסה"נ.
החופרים ייחסו את בניית שתי המצודות לימי תלמי השני .אולם הממצא הנומיסמטי ממוית־
עואד מלמד שהמצודה עשויה הייתה להיבנות כבר בסוף המאה הרביעית לפסה"נ; לא נמצאו במקום
מטבעות נבטיים קודמים לימי ַח ְר ַתת השני (מלך  96‑110לפסה"נ) — המלך הנבטי הראשון שטבע
מטבעות נבטים של ממש — ולא מטבעות פסידו־נבטיים שקדמו לאלו הנבטיים המובהקים 12.המצודה
הייתה מיושבת ברציפות עד ראשית המאה השלישית לסה"נ ,אם כי היה פער יישוב של כמה עשרות
שנים סביב שנת  100לפסה"נ.
זמן מה לאחר הסיפוח הרומי של ממלכת הנבטים ,בשנת  106לסה"נ ,ובעקבות רעידת אדמה,
התחדש האתר כולו .באותו שלב הותקן במצודה בית בד בחדר שמדרום לחצר ,ונבנו מתקנים שונים,
 9ראו לפי שעה :קרוינקוב ואריקסון־גיני (לעיל ,הערה .)5
 10שם .נזק דומה עקב רעידת אדמה אינו מוכר בשום אתר הלניסטי סמוך משני צדי הערבה .ייתכן שההרס נגרם מחמת
מפולת מקומית של המצוק שעליו נבנתה המצודה.
 11ראו בפרק של א' ברגמן בספר בעריכת הירשפלד ואריקסון־גיני (לעיל ,הערה  .)1הלוקוסים של שני מטבעות ארדוס
אינם ברשימת הלוקוסים בעותק שנמסר לרשותי .על חלק מהמטבעות ,במיוחד אלו הקדומים ,ראו גם :אריקסון־גיני
(לעיל ,הערה  ,)4עמ' .21
 12על טביעה נבטית קדומה שראשית הופעתה בשנת  129לפסה"נ ראוA. Stein & H. Gitler, ‘Numismatic Evidence :
 .from Tel Beer-Sheva and the Beginning of Nabatean Coinage’, INJ, 12 (1992–1993), pp. 13–20על מטבעות
פרוטו־נבטיים ראוR. Barkay, ‘The Earliest Nabataean Coinage’, The Numismatic Chronicle, 171 (2011), pp. :
67–73, pls. 3–4
קתדרה
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כדוגמת תנורי אפייה ומחסנים .דומה
שהמצודה הפכה לבית חווה ,ושהיה
בה בית מלאכה לייצור בשמים .חדרים
שנוספו במזרח שימשו כנראה למגורי
הפועלים .במישור שמתחת הובילו
תעלות השקיה מים למטעי זיתים.
המבנה היה מיושב עד  220לסה"נ
בערך ,ואז נחרב בשרפה .בממצאים
בקבוקי זכוכית וצפחות חרס ,צלמיות,
מסרקי עץ ,משקולת כישור (spindle
 )whorlואריגים רבים.
הח'אן ( 41 × 44מ') ,ובו סוויטת
מרחץ וטריקליניום ,המבנה שעל הגבעה
המזרחית והמבנים הנוספים נבנו במאה
הראשונה לסה"נ .לאחר הסיפוח הרומי
שימש הח'אן מצודה לצבא הרומי.
כידוע הממצא הארכאולוגי המובהק ביותר המעיד על נוכחות נבטית הוא הקרמיקה הנבטית
המצוירת .ייצורה החל בערך באמצע המאה השנייה לפסה"נ 13,ולפיכך אין היא יכולה להיות אמצעי
לזיהויו של אתר קדום יותר .בפטרה היה ייצור מקומי של קרמיקה פשוטה ,לא מצוירת ,אף בתקופה
ההלניסטית הקדומה ,אך לימוד הטיפולוגיה וההתפתחות של קבוצה קרמית זו הוא בראשיתו14.
מכל מקום הממצא הקרמי מהשכבה ההלניסטית במוית־עואד הוא ממצא רגיל המשותף לכל העולם
ההלניסטי ,וכיוצא בו התגלה באתרים בכל רחבי ישראל ובמזרח אגן הים התיכון .אך מרבית הקרמיקה
המוקדמת ממוית־עואד מתוארכת לשלבי היישוב המאוחרים של המצודה ההלניסטית — כ־ 200שנים
לאחר ייסודה ,קודם שננטשה לכמה עשורים בסוף המאה השנייה לפסה"נ .גם מרבית הקרמיקה
שנתגלתה בסמוך לתנור צריפת החרס (שטח  )Fמתוארכת לתקופה ההלניסטית 15.אם כן בקרמיקה,
בדומה למטבעות ,אין כדי ללמד שנבטים ישבו במוית־עואד קודם לאמצע המאה השנייה לפסה"נ.
אשר למצד עין־רחל ,הממצא הנומיסמטי והקרמי (שטרם פורסם) מלמד על פי הפרסומים
הראשוניים שהוא נוסד בראשית המאה השלישית לפסה"נ או באמצעה ,והמשיך לשמש עד 100
S.G. Schmid, ‘Die Feinkeramik der Nabatäer: Typologie, Chronologie und kulturhistorische Hintergründe’, 13
idem & B. Kolb, Petra, Ez Zantur, II: Ergebnisse der schweizerisch-liechtensteinischen Ausgrabungen (Terra
archaeologica, 4), Mainz 2000, Part 1, pp. 1–199, ills. 1–438 and color figs. 1–12
M. Mouton, F. Rene, & A. Kropp, ‘The Hellenistic Levels under the Temenos of the Qasr al-Bint at Petra’, 14
ADAJ, 52 (2008), pp. 51–71
 15על הממצא הקרמי ממוית־עואד ראו בפרק של אריקסון־גיני (לעיל ,הערה  .)1מעניין שלפי אריקסון־גיני ,טיפוס
הכבשן ,צורתו ומידותיו דומים לאלו של כבשן תלמי לצריפת כלי חרס שנתגלה בתל אטריב (אתריביס הקדומה),
בדלתא של הנילוס.

13

קתדרה

פתח ומעליו
משקוף ובית
הבד במצד של
מוית־עוואד

(צילום :נחום סנה)

קתדרה

הח'אן למרגלות
המצד

(צילום :יוסף פטריך)
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לפסה"נ בערך .הממצא הקרמי המוקדם מצביע על קשרים עם מצרים .המצד נחרב ברעידת אדמה
קודם לסיפוח הרומי בשנת  106לסה"נ ,בדומה למוית־עואד ולאתרים אחרים .אין במקום ראיות
ליישוב רומי מאוחר יותר .לא דווח על ממצא של מטבעות פרוטו־נבטיים מוקדמים .לפיכך גם
במקרה זה הממצא אינו מאשש את הטענה שהנבטים יסדו את המצודה.
מאחר שהנבטים יכלו להשתמש בקרמיקה הלניסטית רגילה ,בדומה לכל עם אחר בכל אתר אחר
במזרח אגן הים התיכון ,יש לתת את הדעת לשיקולים נוספים :האם המצודות ממוקמות בטריטוריה
נבטית? ומה הייתה תכלית הקמתן באתרים מסוימים אלו?

ההיבט הטריטוריאלי
האינטרסים הטריטוריאליים בערבה ,בנגב ובצפון סיני בראשית התקופה ההלניסטית היו שונים מאלו
שהתקיימו קודם לכן .בתקופה הפרסית שייך היה האזור שבין עזה ליניסוס ,היא אלעריש ,על מעגני
החוף שלו ( ,)Emporiaלמלך הערבים 16,אך בתקופת השלטון התלמי הפך שטח זה לאזור מעבר
חיוני ,והשליטה עליו הייתה הכרחית לשם אבטחת מבואותיה של מצרים .אנטיגונוס מונופתלמוס
( Herodotos, Historíai, III, 5 16כתבי הרודוטוס ,א ,תרגם א' שור ,ירושלים תרצ"א ,עמ' .)161‑160
קתדרה
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תקף לקראת סוף המאה הרביעית לפסה"נ את הנבטים בפטרה ,סמוך לאזור מעבר זה ,מאחר שחשד
כי הם מתנגדים לכוונתו לכבוש את מצרים .במהלך המלחמות הסוריות בין הלגידים ,הם התלמים,
לסלווקים חצו צבאות גדולים את האזור .שני המסעות הצבאיים של אנטיגונוס כנגד פטרה אמנם
נכשלו והוא לא הצליח לשעבד את הנבטים 17,והמקדונים לא הפרו עוד את האוטונומיה שלהם
בפטרה ובמבואותיה .עם זאת פיקוח על השטח שבו עוברות הדרכים למצרים
דרך הנגב וסיני נותר אינטרס תלמי חיוני.
האם היה הנגב ,המשתרע מן הערבה ועד התחומים הכפריים (כורה,
 )choraשל עזה ורפיח ,נבטי במהלך התקופה ההלניסטית ,מקום שהנבטים
יכלו לבנות בו כרצונם? בניגוד לאברהם נגב ,ישראל שצמן ,על סמך בחינה
היסטורית רחבה ,השיב על כך בשלילה 18.למסקנה דומה הגיעה טלי אריקסון־
גיני ,על סמך בחינה ארכאולוגית 19.מסקנתה היא שאין שום ראיה שהנבטים
ישבו בנגב או שפקדו את השטח כנוודים רועי צאן בשנים  100‑325לפסה"נ,
במהלך התקופה ההלניסטית (הובלת שיירות בדרכי הנגב ,ובאזורים אחרים
שלא היו בשלטונם ,היא כמובן סוגיה אחרת) .דומה לכך מסקנתו של סטיב
רוזן ,שחקר שרידים של אתרי חניה בנגב‘There is virtually no pastoral :
nomadic presence that can be attributed to the earlier Hellenistic period,
preceding the “classic” Nabataean of the first c. BC and AD’20

העדות הקדומה ביותר לפעולת בנייה נבטית בנגב ,ממערב לערבה ,היא
הכתובת הנבטית מחלוצה המתוארכת לשנת  169לפסה"נ בערך ,ושנזכר בה מבנה ,אולי מבנה
מקודש' ,אתרא' ,שבנה המלך חרתת 21.מבחינה מנהלית חלקו הצפוני של הנגב ,כלומר בקעת
17

18
19
20
21

F.M. Abel, ‘L’expédition des Grecs à Pétra en 312 avant J.-C.’, RB, 46 (1937), pp. 373–391; idem, Histoire de
la Palestine depuis la conquête d’Alexandre jusqu’ à l’invasion arabe, I: De la conquête d’Alexandre jusqu’ à la
 .guerre juive, Paris 1952, pp. 34–43בשנת  306לפסה"נ ,שש שנים לאחר התקפתו על פטרה ,יצא אנטיגונוס למסע
צבאי נגד מצרים בראש כוח יבשתי בן  80,000רגלים 8,000 ,פרשים ו־ 83פילים ,נוסף על צי ימי .הוא נעזר בערבים
מקומיים (כנראה לא־נבטים ,שחיו בסיני) ,שריכזו גמלים רבים על מנת לשאת את האספקה לצבאו — מזון לעשרה ימים
בכמות של ' 130,000מידות דגנים וכמות גדולה של מספוא לבהמות' (& Diodorus, Bibliotheca, XX, 73, 1–3 [ed.
] .)trans. R.M. Geer (LCL), London & Cambridge, MA 1972, pp. 336–339ראו גםP. Figueras, From Gaza to :
Pelusium: Materials for the Historical Geography of North Sinai and Southwestern Palestine (332 BCE – 640 CE),
Beer-Sheva 2000, pp. 67–69, 97–100
;A. Negev, The Late Hellenistic and Early Roman Pottery of Nabataean Oboda, Jerusalem 1986, p. XV
I. Shatzman, The Armies of the Hasmonaeans and Herod: From Hellenistic to Roman Frameworks (TSAJ, 25),
Tübingen 1990, pp. 101–102
& T. Erickson-Gini, ‘“Down to the Sea”: Nabataean Colonization in the Negev Highlands’, P. Bienkowski
K. Galor (eds.), Crossing the Rift: Routes, Resources, Settlement Patterns and Interaction in the Wadi Arabah
(Levant Supplementary Series, 3), Oxford 2006, p. 160
S. Rosen, ‘The Nabataeans as Pastoral Nomads: An Archaeological Perspective’, K.D. Politis (ed.), The World
of the Nabataeans, Stuttgart 2007, pp. 367–368
A.E. Cowley, ‘The Aramaic Inscription’, Ch.L. Wooley & T.E. Lawrence, The Wilderness of Zin:
. Archaeological
Report, (PEFA, 3) London 1914–1915, pp. 146–195

הכתובת הנבטית
מחלוצה שבה נזכר
'אתרא' (מבנה
מקודש?) שבנה
המלך 'חרתת מלך
נבטו'
(באדיבות החברה
לחקירת ארץ־ישראל
ועתיקותיה)
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באר־שבע ,היה כנראה בתחום אדומיאה 22,בעוד שהנגב המרכזי נחשב אולי ,לפחות מבחינה פורמלית,
לכורה של עזה (מניין עזה היה בשימוש באזור זה מאוחר יותר ,בתקופה הביזנטית)23.
לדברי שצמן הנבטים לא הגיעו לשום הישג פוליטי או דמוגרפי מצפון למואביטיס לפחות
מּכ ַרך המתוארכת למאה השלישית לפסה"נ,
עד אמצע המאה השנייה לפסה"נ .כתובת ארמית ֶ
ושמצוינת בה 'שנת  — '15אולי שנת מלכותו החמש־עשרה של תלמי השני פילדלפוס ,דהיינו
שנת  — 24268/9מעידה שהסמכות השלטונית התלמית כובדה גם במואביטיס .מן הבחינה
הארכאולוגית השטח שמצפון לנחל ארנון נותר מחוץ לשטח השלטון הנבטי עד הכיבוש הסלווקי של
קֹוילה־סוריה25.
ֶ

ההיבט הצבאי
ובכל זאת יכול אדם לטעון שהערבה הייתה בשוליה המערביים של טריטוריה נבטית שמרכזה פטרה,
ושהנבטים הם שבנו את המצודות באזור ספר זה .אך אם כן מה הייתה מטרת הקמתן דווקא באתרים
אלו? האם היו אלו נקודות צבא נבטיות על גבולם עם התלמים?
הקמת מצודות צבאיות הייתה פרקטיקה תלמית מקובלת בכל רחבי קוילה־סוריה .פוליביוס הזכיר
וּברֹוכֹוי (שפירושו מעיינות) ,בבקעת מרסיאס ,בין רכסי הר הלבנון למול
רהה ְ
שתי מצודות תלמיות ,גֶ ַ
26
הלבנון ,בקרבת הגבול עם הסלווקים .בממצא האפיגרפי תועד חיל משמר תלמי שישב כ־ 10ק"מ
22

23

24
25
26

אוסטרקונים ארמיים מאדומיאה ,שמקורם כנראה בח'רבת אלכום שבשיפולים המערביים של הר חברון ,והמתוארכים
לסוף התקופה הפרסית ולראשית התקופה ההלניסטית ,משקפים ידע שוטף ומעודכן על אדוניה המתחלפים של הארץ
רּכסס השני ,ארתכסרכסס השלישי והשליטים המקדוניים המוקדמים .ראוI. Eph‘al & :
ּכס ֶ
רּת ֶ
באותה תקופה — ַא ַ
( J. Naveh, Aramaic Ostraca of the Fourth Century BC from Idumaea, Jerusalem 1996, pp. 16–18אוסטרקונים
המתוארכים לימיו של אלכסנדר מוקדון [ 323‑332לפסה"נ] ,פיליפוס ארידאוס [ 317‑323לפסה"נ] ואלכסנדר הרביעי
[ 311‑317לפסה"נ]); B. Porten & A. Yardeni, ‘The Chronology of the Idumean Ostraca in the Decade or so
after the Death of Alexander the Great and its Relevance for Historical Events’, M. Cogan & D. Kahn (eds.),
( Treasures on Camels’ Humps: Festschrift I. Eph‘al, Jerusalem 2008, p. 249אוסטרקונים המתוארכים לימיו של
אנטיגונוס מונופתלמוס); Sh. Ahituv & A. Yardeni, ‘Seventeen Aramaic Texts on Ostraca from Idumea: The Late
( Persian to the Early Hellenistic Periods’, Maarav, 11 (2004), p. 9אוסטרקון המתוארך כנראה לימיו של תלמי
הראשון) .אני אסיר תודה לפרופ' ישראל אפעל על הפניות אלו .אשר לנוכחות של נבטים בבאר־שבע במחצית השנייה
של המאה השנייה לפסה"נ ,לפני שכבש אלכסנדר ינאי את הנגב ,ראו :שטיין וגיטלר (לעיל ,הערה .)12
ראו שתי כתובות מן המאה השישית לסה"נ משבטהL. Di Segni, ‘Dated Greek Inscriptions from Palestine from the :
 .Roman and Byzantine Periods’, Ph.D. dissertation, The Hebrew University of Jerusalem, 1997, pp. 13, 55בשבטה
נמצאו גם שתי כתובות מן המאה השישית לסה"נ שתוארכו לפי מניין אלבתרופוליס (שם ,עמ'  .)23אך המניין העיקרי
בנגב המרכזי היה מניין הפרובינציה ערביה ,שלתחומה השתייך הנגב למן התפוררות הממלכה הסלווקית ועד המאה
הרביעית לסה"נ .תחומה של אלבתרופוליס ,שכוננה כעיר רק בשנת  199או  200לסה"נ ,חפף במידה רבה את תחומי
אדומיאה .אך המצודות הנדונות נמצאו על דרכים שיעדן הסופי עזה ,שהייתה יעדן של מרבית שיירות המסחר בתקופה
הנדונה ,ולכן סביר יותר בעיני שזיקתן הצבאית הייתה לעזה ולא לאדומיאה.
;J.T. Milik, ‘Nouvelles inscriptions semitiques et grecques du pays de Moab’, LA, 9 (1958–1959), pp. 330–358
A. Knauf, ‘Alter und Herkunft der edomitischen Königsliste Gen 36, 31–39’, ZAW, 97 (1985), pp. 251–252
J.M. Miller, Archaeological Survey of the Kerak Plateau (American Schools of Oriental Research Archaeological
Reports, 1), Atlanta, 1991, p. 11
( Polybius, Historiae, V, 45, 7 – 46, 3; 61, 5–10פוליביוס ,היסטוריה ,תרגם ב' שימרון ,ירושלים תשנ"א ,עמ' .)362 ,351
קתדרה
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בספר אל מול הסלווקים .מצודות תלמיות
אֹודיק ַאה (לאד'קיה) ,בראס אבן האני ,גם כן ְ
ֶ
לל
מצפון ַ
נחשפו בחפירות ארכאולוגיות בתל באר־שבע ,תל ערד ,חורבת עוזא ,בית־צור ,הר גריזים ועוד27.
מוקדם יותר ,על פי אריאנוס ,אלכסנדר מוקדון ,שהחריב את עזה ,שב ובנה אותה כמבצר28.
האם הייתה לנבטים פרקטיקה דומה של הקמת מבצרי גבול? המצודות הנדונות היו מאחזים
צבאיים שמוקמו במקומות אסטרטגיים ,ועל כן היזמה להקמתן באה מן הסתם משלטון מרכזי
שניהל צבא מאורגן היטב — צבא שהיה מורכב מחיילים שגויסו לשרת פרקי זמן ממושכים ,לא רק
בעת מלחמה; צבא שהיה מאורגן היטב להספקה סדירה (או לתחלופה של חיל המשמר שהיה מוצב
במצודות באופן סדיר) .אפשרות אחרת היא שבמצודות היו מתיישבים צבאיים .האם היה הצבא
הנבטי מאורגן באופן כזה בשלב כה מוקדם בתולדותיהם? האם כזאת הייתה מדיניותם הצבאית
באותו שלב (או מאוחר יותר)?
מסיפור שני המסעות הצבאיים של אנטיגונוס מונופתלמוס נגד פטרה בשנת  312לפסה"נ אפשר
להסיק כמה מסקנות על הטקטיקה הנבטית בערך בפרק הזמן הנדון .על מנת להתגונן מפני ההתקפה
השנייה הציבו הנבטים תצפיות על הגבעות שאפשר היה לצפות מהן בנקל למרחוק על מבואותיה של
ארצם ולהעביר הודעות באמצעות אותות אש .אנו למדים גם שהמדבר שימש להם מקום מפלט בטוח,
בלתי נגיש לצבא הפולש ,מקום שהיה בו כדי לתת מקלט להם ולמקנה שלהם ,בעוד שהסלע (פטרה)
היה מקלט לזקנים ולאוצרות; לא היה זה מבצר צבאי במובן המקובל29.
המידע שבידינו על הצבא הנבטי ,מידע שאפשר ללמוד ממנו על ארגונו וביצועיו של צבא זה,
הוא מפרק זמן מאוחר יותר ,מהמאה השנייה לפסה"נ ואילך ,ונוגע לדרגים העליונים בהייררכייה
הצבאית 30.מידע זה אינו רלוונטי לתקופה הנדונה — סוף המאה הרביעית והמאה השלישית לפסה"נ.
זה מקרוב ,לאחר פרסום סקירתו המקיפה של דייוויד גרף על מידע זה ,הובא לידיעת עולם המחקר
מקור חדש בן הזמן ,המזכיר יחידת פרשים ( )Hippomachoiערבים בשירותו של מלך ()Basileus
נבטי אנונימי .מדובר בשני חרוזים באוסף אפיגרמות ביוונית על אבני חן ( )Lithikaשחיבר ּפֹוסידיּפּוס
מּפ ַלה שבמקדוניה .האפיגרמות חוברו בחצר המלכות באלכסנדריה בתקופת שלטונו של תלמי השני,
ֶ
סביב אמצע המאה השלישית לפסה"נ31.
שלא כדברי גרף בדיונו במקור זה ,עצם כינויו של מנהיג ערבי שלפיקודו עמדה יחידת פרשים
בתואר מלך ,אין בו כדי לספק כל מידע נוסף לא על הניהול והארגון של צבאו וממשלו ולא על
27
28
29
30
31

על מצודות ערד ,באר־שבע ועוזה ראו :א' טל ,הארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופה ההלניסטית :בין מסורת
לחידוש ,ירושלים תשס"ז ,עמ'  .154‑152על המצודה ההלניסטית בערד ראו גם :ז' הרצוג ,תל המצודות בערד ,תל־
אביב  ,1997עמ' .250‑247 ,177‑174
) .Arrian, II, 27, 7 (ed. & trans. P.A. Brunt [LCL], Cambridge, MA & London 1989, pp. 218–219וראוF.M. Abel, :
‘Alexandre le Grand en Syrie et en Palestine, IV: Le siège de Gaza’, RB, 44 (1935), pp. 42–48
( Diodorus, Bibliotheca, XIX, 95, 1 – 98, 1מהדורת גיר [לעיל ,הערה  ,]17עמ' .)99‑90
סקירה מפורטת של מידע זה ראוD.F. Graf, ‘The Nabataean Army and the Cohortes Ulpiae Petraeorum’, E. :
Dabrowa (ed.), The Roman and Byzantine Army in the East, Krakow 1994, pp. 265–311
D.F. Graf, ‘The Nabataeans in the Early Hellenistic Period: The Testimony of Posidippus of Pella’, Topoi, 14
(2006), pp. 47–68
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רמת התיישבות הקבע של בני עמו בפטרה .מלכים אלו יכלו להיות לא יותר מאשר שיח'ים בדווים
חזקים שסמכותם נפרׂשה על שטחי מדבר נרחבים ,ושפיקחו על דרכי המסחר ויכלו להזעיק לפקודתם
צבא פרשים שוכני אוהלים .מלכים (או מלכות) רבים מעין אלו נזכרים במקרא (שופטים ח ,ה),
במקורות אכדיים מימי סנחריב ,תגלת פלאסר השלישי ואשורבניפל מלכי אשור ובמקורות קדם־
הלניסטים מאוחרים 32.פיסות מידע אלו על מלכים ערבים אינן מעידות שבני עמם עברו להתיישבות
קבע .וגם התואר מלך באפיגרמה של פוסידיפוס אינו מלמד על מצב מתקדם של התיישבות קבע
של עם זה ,והעובדה שלפקודתו עמדו פרשים אינה מלמדת יותר מכך על ארגונו של הצבא הנבטי
באותה תקופה.
אשר לאסטרטגיה הצבאית של הנבטים ,למרות שתי המתקפות האמורות של אנטיגונוס
מונופתלמוס הוקפה פטרה בחומה רק בתקופה מאוחרת בהרבה ,כנראה במאה הראשונה לפסה"נ33,
סקאּורּוס,
הלגַ טים (מפקדי הלגיונות) הרומים של סוריה :מרקוס ֶאמיליּוס ַ
לאחר התקפותיהם של ֶ
בשנת  62לפסה"נַ ,ואּולּוס גַ ִּביניּוס ,ב־ 55לפסה"נ 34.האם סביר שהנבטים ,שהותירו את בירתם בלתי
מבוצרת לאחר התקפות המקדונים ,טרחו להקים שתי מצודות דווקא במערב הערבה ,הרחק מפטרה,
על מנת להתגונן מפני התקפות עתידיות מכיוון זה? אין שום הוכחה לקיומן של מצודות כאלו אפילו
קרוב יותר לפטרה בפרק הזמן הנדון .מנגד ידוע שהנבטים נקטו אסטרטגיה של נקודות תצפית
על הגבעות .סמואל תומס פרקר וברטון מקדונלד תיעדו רשת מגדלי תצפית מאבן ,ואלה תוארכו
לתקופה הנבטית התיכונה ,החל באמצע המאה הראשונה לפסה"נ ,כאשר כבר הייתה לנבטים ממלכה
מאורגנת היטב 35.רשת המגדלים נבנתה על מנת להגן על מבואות ממלכת הנבטים מפני נוודים מן
המדבר המזרחי ומרמת כרך .רק באותו פרק זמן ,בתקופה הנבטית התיכונה ,נבנה מגדל על פסגת
ִ
אֻ ם
אלּביַ ארה ,הצופה על בקעת פטרה ומבואותיה המידיים 36.המגדלים היו מלבניים או רבועים
בצורתם ונבנו בבנייה יבשה .הם מוקמו בכניסות המזרחיות לכל אחד מן הוואדיות הגדולים או בסמוך
להם ,באופן שנשמר קו ראייה בין מגדלים סמוכים .נוסף על כך בנו הנבטים רק שלוש (או ארבע)
מצודות צנועות 37.גם בסקר ואדי אלחסה ,הוא נחל זרד ,המפריד בין אדום למואב ,נתגלתה רשת
32

33
34
35
36
37

I. Eph‘al, The Ancient Arabs: Nomads on the Borders of the Fertile Crescent 9th–5th Centuries B.C., Jerusalem
( 1982, pp. 28–36, 150 and index, p. 249; Herodotos, Historíai, III, 5, 88, 4–9תרגום שור [לעיל ,הערה ,]16
עמ' I. Rabinowitz, ‘Aramaic Inscriptions of the Fifth Century B. C. E. from a North-Arab Shrine in ;)161
Egypt’, JNES, 15 (1956), pp. 1–9
( J. McKenzie, The Architecture of Petra, Oxford 1990, p. 109בהסתמך על מחקרים של פיטר פאר [;)]Parr
Z. Al-Muheisen & D. Tarrier, ‘La protection du site de Petra a l’epoque Nabatéenne’, SHAJ, 5 (1995),
pp. 721–726
יוסף בן מתתיהו ,קדמוניות היהודים יד( 103 ,80 ,תרגום א' שליט ,ירושלים תשל"ג ,עמ' .)128 ,124
Th.S. Parker, The Roman Frontier in Central Jordan: Final Report on the Limes Arabicus Project, 1980–1989,
Washington, D.C. 2006 (DOS, 40); B. MacDonald, The Wadi el Hasā
Archaeological Survey 1979–1983, West.
Central Jordan, Waterloo 1988
דו"ח ראשוני של שמיד וביינקובסקי ,שטרם פורסם .מבנה האבן המלבני שעל פסגת האקרופוליס של הפרוור של פטרה
(ואדי צברה) עשוי אף הוא להיות מגדל תצפית מעין זה ,שהוקם על גבעה זו קודם לכל המבנים האחרים.
פרקר (לעיל ,הערה  )35התחקה על מערכת הגנה כזאת במזרח רמת כרך ומצפון־מערב למחנה הרומי של לג'ון ,בין
ואדי מוג'יב  /נחל ארנון לא־רבה .היא כללה לפחות שישים ותשעה מגדלי תצפית ואיתות ,ונמצאה בהם קרמיקה רומית
קתדרה
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סחר שיירות :בחינה מחודשת של המצודות ה'נבטיות' בערבה

מפותחת של מגדלי שמירה ותחנות איתות שנבנו על ראשי השלוחות שנמשכות מצפון לדרום על
כל השטח 38.מגדלי תצפית שיוחסו לנבטים תועדו גם בנגב 39.נראה שמערכת זו אוישה במלואה רק
בעתות חרום ולא באופן יומיומי 40.ומכל מקום המצודות ההלניסטיות שמענייני אינן דומות למערכת
הגנה זו.
גם מאוחר יותר לא נבנה מעולם קו מצודות נבטיות כנגד המצודות החשמונאיות וההרודיאניות,
הּפ ַראיַ ה ,עבר הירדן היהודי .לא ידוע
לא בצפון הנגב ,אל מול יהודה עצמה ,ולא במואביטיס ,כנגד ֶ
על שום מצודות ספר נבטיות אל מול החשמונאים והורדוס 41.לפיכך קשה לראות במצודות הנדונות
מצודות גבול נבטיות .האם הם בנו אותן על מנת להגן על סחר השיירות שלהם?

אבטחה והגנה על שיירות
כדי להגן על שיירות מפני שודדי דרכים הנהיגו עמי המדבר אמנה הידועה במקורות ערביים מאוחרים
במונח ִאלאף .אמנת הגנה זו מקורה בהסכמים בין־שבטיים ובמשא ומתן דיפלומטי ,וקיומה היה כרוך
גם בגביית דמי מעבר 42.כמו כן ליוותה יחידת משמר ניידת את שיירת הסוחרים; ביטחונם לא הובטח
על ידי מצודות שנבנו לאורך דרכי המסחר וחיילים שהוצבו בהן .דומה שזו הייתה מתכונת אבטחת
בּפלמירה שבמזרח סוריה ,ששם נוהל המסחר
השיירות במדבר בכל התקופות ,עד העת החדשהַ 43.

38
39
40
41
42

43

קדומה  /נבטית; בתשעה מהם נמצאה קרמיקה בכמות משמעותית ,לצד מעט שברי חרס מתקופות אחרות או בלא
שברים כאלה כלל ,דבר המלמד שמקורם כנראה נבטי (בעמ'  530ההפניה צריכה להיות לטבלה  2.17שבסוף חלק  IIשל
החיבור ,ולא לטבלה  .)2.16ארבע המצודות שזוהו הן :א־רמה (אתר  ,)4על הגדה הצפונית של הארנון; רֻ גֻ 'ם בני יאסר,
ליד לג'ון; ח'רבת אלפיטיאן ,המשקיפה על מעיין א־לג'ון; אתר  — 532מצודה או אכסניית שיירות ,ליד הדרך למעיינות
ַּבאיִ ר ,אולם אפשר שמצודה (?) זו נבנתה בתקופה מאוחרת יותר .עשר מתוך שתים־עשרה המצודות של תקופות הברזל
שבו ונושבו.
מקדונלד (לעיל ,הערה  ,)35עמ'  .212 ,193אחד ממגדלי שמירה או תחנות האיתות בסקר ואדי חסה  /נחל זרד שערך
מקדונלד הוא ח'רבת א־דריח ,שהתפתחה בהמשך ליישוב ובו מקדש מפואר.
S. Rosen, ‘Demographic Trends in the Negev Highlands: Preliminary Results from the Emergency Survey’,
.BASOR, 266 (1987), pp. 51–52, 54
איושה של מערכת איתות צבאית היה משימה לא פשוטה גם עבור צבא שארגונו היה משופר בהרבה ,כדוגמת הצבא
הרומי .ראו .D.J. Wooliscroft, Roman Military Signalling, Gloucestershire 2001 :אני אסיר תודה לפרופ' ישראל
שצמן על הערה זו ועל ההפניה.
שצמן (לעיל ,הערה  ,)18עמ' D. Farangie & J.F. Salles, ‘Hasmoneans, Herodians and Arabs in the Jordan ;109
Valley: Disputes over a Border?’, SHAJ, 10 (2009), pp. 137–152; C. Ch.-H. Ji, ‘Drawing the Borderline: The
Nabataean, Hasmonaean and Herodian Kingdoms in Central Jordan’, ibid., p. 629
Plinius, Naturalis Historia, XII, 32, 65 (ed. & trans. H. Rackham, IV [LCL], London 1958, pp. 46–47); R.
Simon, ‘Hums
et īlāf, ou commerce sans guerre: Sur la genèse et le caractère du commerce de la Mecque’,
.
Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae, 33 (1970), pp. 205–232; M.J. Kister, ‘Mecca and Tamīm:
Aspects of their Tribal Relations’, JESHO, 8 (1965), pp. 63–113; P. Crone, Meccan Trade and the Rise of Islam,
Oxford 1987, pp. 3–83
 .Ch.Ph. Grant, The Syrian Desert: Caravans, Travel and Exploration, London 1937לדברי גרנט שיירה יכלה
לכלול כמה מאות גמלים; הם נשאו נוסף על סחורה גם מזון ומים לסוחרים ,לנוסעים ולסגל מובילי השיירה .ההכנות
לקראת צאתה של שיירה יכלו להימשך מספר חודשים .הן כללו גיוס של גמלים ומוביליהם ,גיוס כספים לכיסוי הוצאות
הדרך ,בחירת מנהיג ,ריכוז המטען וגיוס ליווי מזוין .על המנהיג הוטל לארגן את השיירה ,לשאת ולתת עם השבטים
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בימי פריחתה ,במאות השנייה והשלישית לסה"נ ,על ידי קונפדרציה של ארבעה שבטים וסוחרים
רכס ,לארגן את השיירה ולהובילה בבטחה דרך המדבר,
ינֹודיא ֶ
ַ
הס
עשירים ,היה על ראש השיירהִ ,
בהבטיחו לה הספקה סדירה של מים ,מזון ומספוא; עוד היה עליו לגייס משמר מלווה כנגד נוודי
המדבר ולשאת ולתת על מעבר בטוח עם השבטים שלאורך הדרך ועם הממשל הפרתי .מראש השיירה
שׁשּיָ ָרא ,מוביל שיירות,
נדרשו כישורים דיפלומטיים ,כולל יכולת לגייס כספים לדמי מעבר 44.ייתכן ַ
היה מונח מקביל בנבטית ,אך היקרותו האפשרית בכתובת נבטית אחת ויחידה נתונה במחלוקת45.
בכתובות היווניות מהמרחב הנבטי כלל לא נזכר סינודיארכס .סחר השיירות הנבטי בסממני קטורת
ובמוצרי ייבוא רווחיים אחרים אורגן ככל הנראה באופן שונה מזה של פלמירה .דומה שהיה זה
מונופול של בית המלוכה ,ושהמסחר נוהל בחסות צבא הממלכה .מסתבר שהובלת השיירות בדרכי
המדבר וההגנה עליהן היו ממשימותיו החשובות של הצבא הנבטי .הנהגת השיירות לא הייתה מסורה
בממלכה זו בידי סינודיארכים פרטיים.
בקרב יושבי הקבע אומצה אסטרטגיה אחרת על מנת להבטיח תנועה בטוחה במדבר ושליטה
על דרכיו .הכוחות השליטים ראו במדבר — בצדק — ארץ מפלט שרבים בה השודדים ושאר פורעי
שלאורך הדרך ,לבחור במסלול המדויק בהתאם לתנאי הביטחון ולקבוע את מועד המסע בהתאם לתנאי מזג האוויר
ושיקולים אחרים .לפקודתו עמד סגל שכלל מורה דרך ,מנהלן וצוות עוזרים .מובילי הגמלים היו קבוצה לעצמה; כל
אחד מהם היה מופקד על גמל אחד או על מספר גמלים ,והייתה להם עתודה של גמלים ללא מטען למקרה הצורך .מורה
הדרך והמשמר הקדמי נעו כמה קילומטרים לפני השיירה; אחריהם נעו מנהיג השיירה וצוותו ,ובעקבותיהם — הגוף
העיקרי של השיירה ,מלווה במשמר רכוב הפזור לאורכה .היו רק עצירות מעטות למנוחה .ההכנות לעצירות הלילה
החלו שעה ויותר לפני השקיעה .המטען נפרק מן הגמלים ,וניתנו להם מספוא ומים (גמל יכול לנוע במדבר שבוע ללא
מים) .באזור הפריקה סודר המטען במעגל ,כגדר ,והאוהלים הוקמו בתוכו .מחוץ למעגל הוצבו שומרים ,ושם גם נקשרו
הגמלים למנוחה .בח'אן הותרה הכניסה פנימה רק לחלק מן השיירה ,בהתאם לגודלו .בדרך כלל הוכנסו המנהיג וצוותו,
הסוחרים העשירים וכן המטען; בח'אן עמדו לרשות הבאים שירותים שונים כולל בית מרחץ .מובילי הגמלים והשומרים
הפשוטים נותרו בחוץ.
M. Rostovtzeff, ‘Inscriptions caravanieres de Palmyre’, Mélanges Gustave Glotz, II, Paris 1932, pp. 792–811; 44
idem, ‘Une nouvelle inscription caravanière de Palmyre’, Berytus, 2 (1935), pp. 143–148; E. Will, ‘Marchands
 .et chefs de caravans à Palmyre’, Syria, 34 (1957), pp. 262–277על סחר השיירות של פלמירה ראו גםJ. Teixidor, :
Un port romain du désert: Palmyre et son commerce d’Auguste à Caracalla (Semitica 34), Paris 1984; M.
Gawlikowski, ‘Le commerce de Palmyre sur terre et sur eau’, J.F. Salles (ed.), L’Arabie et ses mers bordiers, I:
Itineraires et voisinages, Lyon 1988, pp. 163–172; idem, ‘Palmyra and its Caravan Trade’, Palmyra and the Silk
Road, International Colloquium (Palmyra, 7–11 April 1992) (AAAS, 42), Damascus 1996, pp. 139–145
 .RES 1088, 1436 45הקריאה נתונה במחלוקת' :שירא' ,מוביל שיירות ,או 'שידא' ,אמן טיח .טורי ,החוקר הראשון שפרסם
את הכתובות ,קרא 'שירא' ,וכך גם דלמן ונלדקה .ראוCh. Torrey, ‘Epigraphic Notes’, JAOS, 28 (1907), pp. 349–351; :
idem, ‘Notes on a Few Inscriptions’, ibid., 29 (1908), pp. 197–202; G. Dalman, Neue Petra-Forschungen
und der Heilige Felsen von Jerusalem, Leipzig 1912, pp. 96–98, no. 85 (Karawanenfürer); Th. Nöldeke, ‘Der
 und die Ka‘ba’, ZA, 23 (1909), p. 184–186מר ביתא  .Gottלידזברסקי העדיף את הקריאה 'שידא' ,וכך גם קנטינו
והופטהייזר ויונגלינג .ראוM. Lidzbarski, Ephemeris für semitische Epigraphik, III, Giessen 1915, pp. 88–89; :
J. Cantineau, Le Nabate’en, I, Paris 1930–1932, p. 43; J. Hoftijzer & K. Jongeling, Dictionary of the North-west
 .Semitic Inscriptions, II, Leiden 1995, p. 1126ד"ר לילה נהמה הביאה לידיעתי (התכתבות אישית מ־ 28בפברואר
 )2011שיש בנבטית מונח נוסף שמשמעותו מוביל שיירות — נגדא ,המופיע בשלוש כתובות מפטרה .שתיים מהן טרם
פורסמו ,ואחת פרסם סטרקי .ראו.J. Starcky, ‘Nouvelles stelles funéraires à Pétra’, ADAJ, 10 (1965), p. 47, pl. II b :
אולם ,כך היא מוסיפה ,גם במקרה זה קיים קושי קריאה דומה לזה שב'שירא''/שידא' :אפשר שיש לקרוא 'נגרא,
שפירושו נגר — קריאה סבירה למדי .אני אסיר תודה לה על הערה חשובה זו.
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חוק ,ולפיכך ניסו להבטיח את התנועה בדרכיו החרבות באמצעות מצודות ותחנות מים מבוצרות.
גישה זו ניכרת לאורך הדרכים שקישרו בין הנמלים ההלניסטיים והרומיים של הים האדום לנילוס,
רניקי
לּב ֵ
קֹוּפטֹוס שבמצרים העליונה ,על גדת הנילוסֶ ,
במיוחד בתקופה הרומית :דרך המדבר בין ְ
שלחוף ים סוף מתועדת יפה במקורות ספרותיים קדומים; הן את ברניקי והן את הדרך בנה תלמי
השני 46.הדריאנוס הקים מעגן חדש על הנילוס ,באנטינֹואה (אנטינואופוליס) ודרך — ויה הדריאנה,
שאורכה  800ק"מ — אל נמלי הים האדום .בכתובת משנת  137לסה"נ צוין שדרך זו הייתה מאובטחת
היטב ,מפולסת ולאורכה הרבה נקודות מים ( ,)hydreumataתחנות ( )stathmoiומצודות משמר
(47.)phrourioi
המצודות ההלניסטיות מעל המעיינות של מוית־עואד ,עין־רחל ועין־זיק מתאימות למתכונת
התלמית .הרומאים המשיכו מתכונת זו ,למשל במצודות שהקימו ליד הבורות של נקרות ומחמל.
באופן זה שלטו התלמים על נקודות המים לאורך הדרך המוליכה מפטרה לעזה (שכאמור אלכסנדר
מוקדון הקים בה מצודה לאחר שהחריב את העיר) ,ולאורך דרך האספלט מים המלח דרומה ,דרך
עין־תמר וחצבה ,שני אתרים נוספים שנתגלו בהם שרידים מן התקופה ההלניסטית 48.הקמת מצודות
לאורך דרכי שיירות ובנקודות מים לא הייתה ממנהגם של הנבטים גם בתקופות מאוחרות יותר.
בהיעדר ממצא מובהק שיכול לזהות את המצודות במוית־עואד ובעין־רחל כמצודות נבטיות,
ומאחר שהן אינן תואמות לא את הפרקטיקה הצבאית של הנבטים ולא את אופן אבטחת סחר השיירות
שלהם ,בעוד שהן מתאימות לשיטת ההגנה התלמית הן על טריטוריה והן על מסחר ,ובהתחשב
בתאריכן המוקדם ,יש לראות בהן מצודות שהקימו אנטיגונוס או התלמים.
מה עשוי היה להיות האינטרס של אנטיגונוס מונופתלמוס או של התלמים הראשונים לבנות
ולתחזק מצודות דווקא במקומות אלו? אפשר להציע שתי סיבות לכך ,האחת מדינית והאחרת כלכלית.
( Plinius, Naturalis Historia, VI, 26, 102–103 46מהדורת רקהם [לעיל ,הערה  ,]42ב ,עמ' Tabula ;)417‑416
Peutingeriana, segment VII, 2–5, bottom (ed. K. Miller, Stuttgart 1962, p. 27 [text]); Itinerarium Antonini
Augusti (eds. G. Parthey & M. Pinder, Berlin 1848, pp. 201–203); R.S. Bagnall, The Florida Ostraca (O. Florida):
 .Documents from the Roman Army in Upper Egypt, Durham, NC 1976, pp. 35–39הדרך אדפו‑ברניקי הייתה
בשימוש רב בתקופה התלמית ,כעדותן של כתובות וגרפיטי ממקדש פאן באלקנאיס .ראוA. Bernard, Le Paneion :
 .d’El-Kanaïs: Les Inscriptions Greques, Leiden 1972וראו גםS. Sidebotham, Roman Economic Policy in :
the Erythra Thalassa 30 B.C. – A.D. 217, Leiden 1986, pp. 48–77; S. Sidebotham et al., The Red Land: The
 ,Illustrated Archaeology of Egypt’s Eastern Desert, Cairo & New York 2008, pp. 37–60, 329–344וראו הפניות
נוספות :שם עמ' .411‑377
 47סיידבותם ,המדיניות הכלכלית הרומית (שם) ,עמ'  62‑61והפניות לכתובת שם בהערה  ;43אף אחד מן המתקנים לא
נמצא.
 48על האספלט מים המלח ,ים המוות ,ראו :יוסף בן מתתיהו ,מלחמת היהודים ,ד( 480‑479 ,תולדות מלחמת היהודים
ברומאים ,תרגמה ל' אולמן ,ירושלים תש"ע ,עמ' ( Diodorus, Bibliotheca, II, 48, 7–8; XIX, 98–99 ;)414מהדורת גיר
[לעיל ,הערה  ,]17עמ' Strabo, Geographica, 16, 42–44 (ed. & trans. H.L. Jones [LCL], London ;103‑98 ,45‑44
( 1961, pp. 292–297); Plinius, Naturalis Historia, V, 15, 72מהדורת רקהם [לעיל ,הערה  ,]42ב ,עמ' ;)}275‑274
 .Ph.C. Hammond, ‘The Nabatean Bitumen Industry at the Dead Sea’, BA, 22 (1959), pp. 40–48לשרידים
הלניסטיים בעין־תמר ,מן המאה השנייה לפסה"נ ,ראו :אריקסון־גיני (לעיל ,הערה  ,)4עמ' Y. Hirschfeld, ;27‑26
’ ,‘The Nabataean Presence South of the Dead Sea: New Evidenceביינקובסקי וגלור (לעיל ,הערה  ,)19עמ' .173
לחרסים נבטיים־הלניסטיים מחצבה ראו :אריקסון־גיני (לעיל ,הערה  ,)19עמ' .159
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הסיבה המדינית :שתי המצודות נתנו ביטוי חד־משמעי לכפיפותו של אזור זה — אזור בעל חשיבות
ולמנהל של אנטיגונוס והתלמים .אף ששני ניסיונות מוקדמים של
מדינית־כלכלית יתרה — לשלטון ִ
המקדונים שיצאו משם כנגד הנבטים נכשלו ,נותרה בעינה חשיבותו האסטרטגית של שטח זה .עצם
קיומן של מצודות בנקודות מסוימות אלו ,אל מול שני מעלות עיקריים המובילים לפטרה — האחד
לאורך נַ קב נמלה והאחר לאורך נקב עקב/מרירה ,דרך ביר־מדכור לאֻ ם־ראתם — הציב איום מרומז
על הטריטוריה הנבטית מצדה האחר של הערבה49.
בעוד שעין־רחל הייתה על צומת דרכים ,הייתה מוית־עואד באותה העת בקצה דרך הערבה ,מול
המעלה הדרומי יותר אל פטרה 50.אפשר להציע בזהירות שהמשלחת הצבאית הראשונה נגד פטרה,
בהנהגת אתינאיוס ,שכללה כוח צבאי של  4,000רגלים קלים ו־ 600פרשים ,ירדה מן הנגב המרכזי
אל הערבה לאורך ַדרב א־סֻ לטאן ,ושהשטח סביב המעיינות של עין־רחל ,עין־ערגה ומוית־עואד
שימש לה שטח ריכוז ,השקיה והיערכות לקראת הטיפוס לעבר פטרה 51.מטבעות אלכסנדר ופיליפוס
ארידאוס ממוית־עואד מעידים על פעילות מסוימת באתר באותה העת .מטבעות ברונזה פחותות ערך
שכאלה לא הילכו במחזור תקופה ארוכה מן הסתם.
הסיבה הכלכלית :אלכסנדר מוקדון הוקסם מילדותו מן הקטורת של ערב ,ולאחר כיבוש עזה שלח
לל ַ
ֵ
אֹונידס ,מורו במקדוניה 500 ,כיכרות לבונה ו־ 100כיכרות מור 52.מאוחר יותר הוא שאף להוסיף
את ערביה לרשימת כיבושיו ,אך נפטר בשנת  323לפסה"נ ,קודם שהצליח לממש זאת .בלוח כתב
יתדות בבלי ( )BM 41080נזכרו הכנות למסע צבאי של אלכסנדר ל'ארץ ערביה' 53.בטרם נפטר
הצליחו שתי משלחות ימיות לחקור את חופיה של ערביה .האחת ,בים האדום ,יצאה מסואץ ומעקבה,
והאחרת — במפרץ הערבי.
גם לשליטים מקדונים מאוחרים היה עניין רב בערביה — וכן באפריקה ובהודו .לדברי פליניוס
צמח הלבונה הובא אל המלך אנטיגונוס ,וכמה עצים הובאו למצרים בימי התלמים 54.אין די מידע
49

50

51
52
53
54

על הדרכים העיקריות מפטרה לערבה ראו הפרק של ח' בן־דוד בספר בעריכת הירשפלד ואריקסון־גיני (לעיל ,הערה
 .)1נקב סליסל הוכשר כנראה בפרק זמן מאוחר יותר ,ובן־דוד פקפק בכך ששימש דרך שיירות ולא שביל מקומי בין
שני מקדשים ,היאה לתנועת חמורים ,לא לגמלים .לצדי הדרכים נבנו מגדלים .ראוA. Kloner, ‘Stepped Roads in :
 ;Roman Palestine’, Aram, 8 (1996), p. 131על נקב סליסל ראו גם :ח' בן־דוד' ,הדרך הרומית הסלולה היורדת מפטרה
לערבה' ,קתדרה ( 116תמוז תשס"ה) ,עמ'  34‑33והערה .4
הדרך ממוית־עואד מערבה דרך מעלה מחמל זכתה לחשיבות רק בפרק זמן מאוחר יותר ,ואולי קדמה לתוואי זה דרך
שחצתה את מכתש רמון ועלתה במעלה צדוק (הצעת יגאל ישראל הנזכרת אצל אריקסון־גיני [לעיל ,הערה  .)]4הדרך
צפון‑דרום לאורך צדה המערבי של הערבה קשרה רק בין מוית־עואד לעין־רחל וים המלח; בתקופה הנדונה היא לא
נמשכה הלאה דרומה.
שטח ההיערכות להתקפה השנייה נגד פטרה עשוי היה להיות ליד עין־תמר ,והמעלה — דרך צוער ,נחל זרד (ואדי חסה)
וח'רבת א־דריח.
( Plutarchus, Alexander, 25פלוטארכוס ,חיי אישים :אנשי יוון ,תרגם א"א הלוי ירושלים תשמ"ו ,עמ'  .)436לפי
פליניוס הוא שלח אליו ספינה עמוסה בלבונה .ראו( Plinius, Naturalis Historia, XII, 32, 62 :מהדורת רקהם [לעיל,
הערה  ,]42ד ,עמ' .)45‑44
R.J. Van der Spek, ‘Darius III, Alexander the Great and Babylonian Scholarship’, W. Henkelman, & A. Kuhrt
(eds.), A Persian Perspective: Essays in Memory of Heleen Sancisi-Weerdenburg (Achaemenid History, 13),
 ;Leiden 2003, pp. 310–311גרף (לעיל ,הערה .)31
( Plinius, Naturalis Historia, XII, 31, 56מהדורת רקהם [לעיל ,הערה  ,]42ד ,עמ' .)41‑38
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➜
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מערך דרכי
השיירות בין פטרה
לעבדת (עין־רחל
ומוית־עואד
בחצים)
מסומנות ִ

(שרטוט :ראובן סופר)

על ערביה בימיו של תלמי הראשון ,אולם על פי ֵתאֹופרסטֹוס ( 285‑370לפסה"נ בערך) ומתוך
מספר פפירוסים אפשר להסיק שהיה אז מגע ישיר בין מצרים לממלכות דרום ערב .תלמי השני
פילדלפוס היה פעיל בכך באופן מיוחד .בשנת  270/69הוא חידש את התעלה הפרעונית שחיברה
מּבּוּבסטיס ,דרך ואדי תּומילאת ,אגם תמסח והאגמים המרים ,תעלה
ַ
בין סואץ לנילוס לא רחוק
שנסתמה מימי הפרסים .מאורע זה צוין באסטלה השנייה של ִּפיתֹום ִ(היֶ רֹואֹונפוליס ,היא תל
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רסינֹואה
ֶ
אלמסחּוטה של ימינו) ,הסמוכה לתעלה .ליד מוצא התעלה הוא ייסד את עיר הנמל ַא
ַ
לקלאופטריס/קליזמה ,כיום סואץ) .זמן קצר אחר כך הוא שיגר שתי
ְ
(ששמה הוסב מאוחר יותר
משלחות מחקר לדרום ,האחת בהנהגתו של אריסטון ,לאורך החוף הערבי ,והאחרת לאורך החוף
האפריקאי 55.הוא והמלכים שאחריו ,תלמי השלישי ותלמי הרביעי ,בנו נמלים בים האדום56.
ההשפעה התלמית ניכרת ברשימת השמות הפרטיים של בית המלוכה בן הזמן של ליחיאן שבצפון
מערב חצי האי ערב ובאמנותו 57.נמלי הים האדום קושרו כבר בימי תלמי השני עם קופטוס ועם
(אדפּו) שעל הנילוס באמצעות דרכים בהשגחת הצבא ,שהיו לאורכן נקודות מים
ַאּפֹולֹונֹופוליס ַמגנה ֶ
(58.)hydreumata
בשלטון התלמים היה הסחר בחומרי הקטורת וייצור המשחות מונופול של המדינה 59.האינטרס
של תלמי השני לפקח על סחר השיירות דרך הנגב אל מול הנבטים ניכר מתוך הפפירוסים של זֶ נֹון
משנת  259לפסה"נ .בפפירוס  PSI 628נזכר בזיקה לרשימה של סממני ריח פקיד בשם דיֹודֹורֹוס,
שהיה מופקד על סחר הלבונה ( .)παρὰ του ἐπι λιβανωτικηςוילקן הציע כבר לפני שנים רבות
שהוא ישב בעזה ,הנזכרת פעמיים בפפירוס  ,PCZ 59009לצד רשימה קצרה של סממני ריח ,בהם מור
ולבונה ( .)λιβὰνου; ζμὺρνηςבפפירוס זה נזכר גם מואבי בשם ַמליכֹוס שתיווך בין המוכרים הערבים
לסוכניו של אפולוניוס ,שר הכספים ( )dioiketesשל תלמי פילדלפוס 60.דומה שהוא היה מופקד על
גביית המסים על עסקאות במוצרים אלו ,ומן הסתם היה כפוף לו צוות של גובי מס (בדומה לזה שישב
בּפגאי שעל דרך הים ,צוות שנזכר אף הוא בפפירוסים של זנון) או גובי מס מדרגה נמוכה .היבט אחר
ֶ
של המדיניות הכלכלית של תלמי השני באזור זה הוא הזכות שנתן לעזה לטבוע מטבעות אוטונומיים
55

56

57
58
59
60

על המשלחת בראשות אריסטון ראוAgatharchides, 85 = Diodorus, Bibliotheca, III, 42 (ed. & trans. C.H. :
) .Oldfather [LCL], London & Cambridge, MA 1968, pp. 208–213וראוD. Lorton, ‘The Supposed Expedition :
of Ptolemy II to Persia’, JEA, 57 (1971), pp. 160–164; P.M. Fraser, Ptolemaic Alexandria, I, Oxford 1972, pp.
174–176; II, pp. 299–302; E. Will, Histoire politique du monde hellénistique, I (Annales de l’Est, Mémoire, 30),
Nancy 1979, pp. 192–193; P. Högemann, Alexander der Grosse und Arabien (Zetemata, 82), München 1985,
 ;p. 82גרף (לעיל ,הערה  ,)31עמ' G. Hölbl, A History of the Ptolemaic Empire. trans. T. Saavedra, ;46‑54
London & New York 2001, p. 56
סיידבותם ,המדיניות הכלכלית הרומית (לעיל ,הערה  ,)46עמ'  .12‑2אילה הייתה לנמל נבטי רק בסוף המאה הראשונה
לפסה"נ; לא היה שם נמל תלמי .ראוTh. Parker, ‘Human Settlement at the Northern Head of the Gulf of ‘Aqaba: :
Evidence of Site Migration’, SHAJ, 6 (1997), pp. 189–193; idem, ‘The Foundation of Ayla: A Nabataean Port
 .on the Red Sea’, ibid., 10 (2009), pp. 685–690על עיר בשם ברניקי שנוסדה במפרץ עקבה ראו :יוסף בן מתתיהו,
קדמוניות היהודים ,ח( 163 ,תרגום שליט [לעיל ,הערה  ,]34עמ' Pomponius Mela, De Chorographia, III, 80 ;)284
)(Pomponius Mela’s Description of the World, trans. F.E. Romer, Ann Arbor 1998, p. 124
A. Jaussen & R. Savignac, Mission Archéologique en Arabie, I–II, Paris 1909–1914; J.F. Salles, ‘Al-‘Ula – Dédan:
Recherches recent’, Topoi, 6 (1996), pp. 565–607; S. Farès-Drappeau, Dédan et Lihyān: Histoire des Arabes aux
confins des pouvoirs pers et hellénistique (IVe–IIe s. Avant l’ére chrétienne), Lyon 2005
ברנאר (לעיל ,הערה  ,)46עמ'  ,54‑46מס' R.S. Bagnall, The Administration of the Ptolemaic Possessions ;10
outside Egypt, Oxford 1976, p. 35
א' צ'ריקובר ,היהודים בעולם היווני־רומי ,תל־אביב וירושלים תשל"ד ,עמ' .105‑100
שם ,עמ' V.A. Tcherikover, ‘Palestine under the Ptolemies: A Contribution to the Study of the Zenon ;73‑70
Papyri’, Mizraim, 4–5 (1937), pp. 9–90
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סחר שיירות :בחינה מחודשת של המצודות ה'נבטיות' בערבה

למחצה ,עשורים לא רבים לאחר שאלכסנדר מוקדון כבש את העיר והחריב אותה ,ובעקבות זאת
נפסקה בה טביעת המטבעות האוטונומיים של פלשת (61.)Philistian autonomous
בעוד שבתקופה הפרסית היו המעגנים שבין עזה ליניסוס שייכים למלך הקונפדרציה הערבית של
בני קידר ,שהיה חייב בהיטל של קטורת למלך פרס ,עתה פיקח על סחר זה אל מול הנבטים פקיד
תלמי שישב בעזה .המצב הפוליטי־הכלכלי השתנה לעומת זה ששרר בשלטון הפרסים .לשני הצדדים
בררה
היה אינטרס לשמור על המשכיות במסחר .וכל עוד היו התלמים חזקים דים ,לא הייתה לנבטים ֵ
אלא להוביל את שיירותיהם לנמלי הים התיכון דרך טריטוריה שבשליטתם .משנחלש כוחם של
התלמים השתנתה התנהגותם של הנבטים62.
שתי המצודות שבמוקד דיוני שכנו על דרכי שיירות בכניסה לטריטוריה התלמית .ייתכן שדמי
מעבר נגבו כבר שם .זמן מה מאוחר יותר עשויה הייתה ניצנה ,שהייתה בכניסה לטריטוריה תלמית
על דרך אחרת ,למלא תפקיד דומה לאורכה של דרב אלגֿ זה ,שפסחה על פטרה.
מי ישב במצודות תלמיות אלו? בגלל המבנים האזרחיים הסמוכים למצודות — בתי חווה ,כבשן
לכלי חרס וברכה ורשת תעלות להשקיית שדות במוית־עואד ,שיכלו לספק מזון לחיילים — אפשר
לשער שהיו אלו מתיישבים צבאיים ,כלומר קאטויקים (רגלים) או ְק ֶלרֹוכים (פרשים) .המושבה
העיקרית הייתה עשויה להיות ביישובים הגדולים יותר שבעין־תמר או בצוער 63,שמהן יצא אולי
ּפֹוליֹורק ֶטס נגד פטרה בשנת  312לפסה"נ .ייתכן שמתיישבים צבאיים
ֶ
טריֹוס
המסע הצבאי של ֶד ֶמ ִ
אלו היו ממוצא אדומי.
יישובם של מתיישבים צבאיים היה פרקטיקה תלמית רווחת 64.הקלרוכיה בעמוניטיס הנזכרת
לבירתא ,מצודה ,בעמוניטיס.
ְ
בפפירוסים של זנון ,בת זמנן של המצודות הנדונות ,יושבה סביב
בראשה עמד באותה העת טוביה; נכדו ,הורקנוס ,לחם נגד פושטים ערבים כחמישים שנים מאוחר
יותר .אלמלא העדות שבכתובים — הפפירוסים של זנון וכתבי יוסף בן מתתיהו — לא היינו יודעים
דבר על קלרוכיה זו .מבחינה ארכיטקטונית לא היו לקלרוכיה סממנים אופייניים; היא עשויה
הייתה להיראות ככפר רגיל או כבתי חווה פזורים .יזמה תלמית עשויה להסביר מדוע הייתה צורת
ההתיישבות באזור זה של הערבה בתקופה הנדונה כה שונה מן ההתיישבות בארץ הנבטים עצמה,
באזור ההררי של אדום ,מדרום לנחל זרד (ואדי חסה) .רק בסוף המאה הראשונה לפסה"נ נתהווה שם
61
62

63
64

H. Gitler & O. Tal, The Coinage of Philistia of the Fifth and Fourth Centuries BC: A Study of the Earliest Coins
of Palestine, Milano 2006, p. 340
פוליביוס סיפר שערבים ממזרח לנהר הירדן תמכו באנטיוכוס השלישי במאבקו נגד תלמי הרביעי ,אולם לא ודאי שהיו
אלו נבטים .ראו( Polybius, Historiae, V, 71, 1 :תרגום שמרון [לעיל ,הערה  ,]26עמ'  .)369בפסקה אחרת סיפר על חיל
דיּבלּוס שלחם לצד הסלווקים בקרב רפיח בשנת  217לפסה"נ ,אך אלו היו כנראה
של רוכבי גמלים בהנהגתו של זַ ְּב ֶ
שבטים ערביים מסוריה או מפלמיריני ,מחוז העיר פלמירה .ראו :שם( 13‑3 ,79 ,תרגום שמרון [שם] ,עמ' .)375‑374
ועל פסקה זו ראוM. Sartre, D’Alexandre à Zénobie: Histoire du Levant antique IVe siècle av. J.-C. – IIIe siècle ap. :
J.C., Paris 2001, pp. 55, 182
בשני האתרים טרם עלו ממצאים שיש בהם כדי לאשש הצעה זו .אולם עין־תמר שקועה ברובה בביצה (הירשפלד [לעיל,
הערה  ,)]46ובצוער עדיין חבויים השרידים מתקופת המקרא ומהתקופה הבתר־מקראית.
בגנל (לעיל ,הערה  ,)58עמ'  ;17 ,4הלבל (לעיל ,הערה  ,)55עמ' .63‑61
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יוסף פטריך

עּבן .קשה אפוא מאוד לזהות את
א־ד ִריח ,עין ַל ַ
יישוב חקלאי עם בית בד ,ליד המעיין של ח'רבת ַ
יושבי בתי החווה בעין־רחל ובמוית־עואד במאה השלישית לפסה"נ כנבטים .ביאורם של המבנים
הנדונים כבתי חווה של מתיישבים צבאיים (קלרוכים) שהייתה להם זיקה למצודות הסמוכות ,נראה
לי הצעה סבירה יותר .אולם הדבר דורש עיון נוסף .הדו"חות הארכאולוגיים הסופיים על החפירות
בשני אתרים אלו אולי יבהירו את התמונה.

סיכום ומסקנות
גרעין הטענה שהוצגה כאן הוא שאין בממצאים מהתקופה ההלניסטית הקדומה דבר שמאפשר לזהות
את מוית־עואד ואת עין־רחל כמצודות נבטיות .אין הן הולמות את השלב שהנבטים היו בו באותה
העת בתהליך המעבר שלהם להתיישבות קבע ,ואין הן הולמות לא את הפרקטיקה הצבאית שלהם
ולא את שיטת האבטחה של סחר השיירות .מנגד הן הולמות את המדיניות התלמית של הגנה על
טריטוריה ועל דרכי מסחר .בהתחשב בתאריכן המוקדם ,במיקומן האסטרטגי ובאופיין הצבאי ,יש
לראות בהן מצודות מקדוניות־תלמיות ,לא נבטיות .הקמתן כמצודות גבול באתרים מסוימים אלו
בפרק הזמן המוכח על ידי הממצאים הארכאולוגיים המוקדמים ביותר ,והחזקתן גם אחר כך ,משקפות
את המשמעות הנמשכת של מצודות אלו כביטוי לכפיפות של הנגב כולו לשליטים ההלניסטים,
שפיקחו על דרכי השיירות מפטרה ומקצהו הדרומי של ים המלח לעבר הים התיכון .בה בעת היו
המצודות איום משמעותי (מרומז) על עצמאותה של פטרה .מטרות אלו הצדיקו את החזקתן של שתי
המצודות במשך כל התקופה התלמית והסלווקית.
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