בפתח
קתדרה

גיליון קתדרה  158נפתח בשני מאמרים העוסקים בעת העתיקה ,בנושאים הקרובים זה לזה.
בצלאל בר־כוכבא וסטפני בינדר דנים בתיאור ים המלח בחיבור 'היסטוריות פיליפיות' מאת
פומפיוס ְטרוֹ גוּס ,שפעל בסוף ימיו של הקיסר אוגוסטוס .החיבור ,שהגיע לידינו באמצעות
תקציר בן מאות עמודים של יוּסטינוּס ,סופר עלום שפעל במאה השנייה לסה"נ ,כולל פסקה
הפסקה מכילה שורה של קביעות מוזרות ויוצאות דופן על האגם,
קצרה יחסית על ים המלחִ ּ .
שנקרא בה ,לראשונה בספרות שברשותנו ,בשם ים המוות .המחברים מנסים להתמודד
במאמר זה עם המידע שנמסר בקטע ועם השאלות העולות ממנו ,וזאת באמצעות השוואות
למקבילות בספרות היוונית והרומית ,חקר המקורות ושיקולים פילולוגיים־טקסטואליים.
מטבע הדברים נשקלות במסגרת הדיון גם תופעות גאוגרפיות־פיזיקליות ייחודיות לאזור.
סמוך לים המלח פעל גם יוחנן המטביל ,גיבור מאמרה של רבקה ניר ,שהטביל את ישו בנהר
הירדן .המחברת עוסקת בדמותו של יוחנן כפי שהיא מוצגת באוונגליון הרביעי של הברית
החדשה ובתפקידו המרכזי כעד המהימן לטבעו האלוהי של ישו .עדותו של יוחנן נפרשת,
לדעת המחברת ,על בימת מחזה של מעין משפט .במערכה הראשונה יוחנן נקרא להעיד על
דמותו האלוהית של ישו כ'דבר האל' (לוגוס) ועל דמותו האנושית כלוגוס שנהפך לבשר.
החקירה המתוארת במערכה השנייה נועדה לבחון ולבסס את מהימנותו כעד ,ובמערכה
השלישית ,החשובה ביותר ,הוא מצביע על ישו ומזהה אותו כשה אלוהים וכבן אלוהים —
שני דימויים המבטאים את שני ההיבטים בדמותו המשיחית .המשפט מסתיים עם 'זיכויו'
של ה'נאשם' והולדת גרעין הכנסייה סביבו.
במאמר השלישי מעבירה אורה לימור את הקוראים מן העת העתיקה לימי הקיסר קרל
הגדול ולתולדות ארץ הקודש בראשית המאה התשיעית .ממאמרה מתברר שהקיסר לא יצא
לארץ הקודש בעצמו אך הוא גילה עניין רב ויוצא דופן במתרחש בה .הדבר עולה בבירור
מתעודת הקלף העומדת במוקד ספרו של מייקל מק'קורמיק Charlemagne’s Survey of the
Holy Land: Wealth, Personnel, and Buildings of a Mediterranean Church between Antiquity

 .and the Middle Agesהתעודה ,הנמצאת בספריית אוניברסיטת בזל ,מחזיקה שלושה
מסמכים :תזכיר על הכנסיות והמנזרים בירושלים ובסביבותיה ,תזכיר על המנזרים בארץ
הקודש מחוץ לירושלים ורשימת ההוצאות השנתיות של הפטריארך .אף שהדבר לא נאמר
בתעודה בפירוש ,אין ספק שהמסמכים הוכנו בהזמנתו של קרל הגדול ,השליט היחיד ששמו
נזכר בטקסט .הם הוכנו בידי משלחת מלכותית ששלח קרל הגדול מזרחה בשנת  ,808על פי

מידע שנאסף בעל־פה .המידע הנמסר בתעודה תורם תרומה רבת חשיבות להבנת עניינים
היסטוריים ,גאוגרפיים ,ארכאולוגיים וכלכליים הנוגעים לארץ־ישראל בתקופה האמורה.
לסקירה הביקורתית של ספרו של מק'קורמיק נלווה תרגום עברי של התעודה על פי
המהדורה החדשה שהכין.
במאמר הרביעי עוסק סימון הופקינס בדמותו של לאונהרד באואר ( ,)1964–1865מורה דגול
וערביסט חלוץ שפעל ב'בית היתומים הסורי' של שנלר בירושלים .באואר היה מחויב לארץ
הקודש ולתושביה ,ובעת שהייתו הארוכה בירושלים הוא כתב בגרמנית שלושה ספרים
חלוציים על אודות אורח חייה ,מנהגיה ושפתה של האוכלוסייה הערבית של ארץ־ישראל.
ספרים אלה — אתנולוגיה של החיים המסורתיים בארץ ( ,)1903דקדוק הערבית הפלשתינאית
( )1910ומילון גרמני–ערבי ( — )1933קנו להם מעמד קלסי בספרות המקצועית בתחומיהם.
שלושת הספרים נדפסו בבית הדפוס של שנלר בירושלים ,והם פותחים צוהר אל חיי היום־יום
בירושלים העות'מאנית שלפני מלחמת העולם הראשונה .נוסף על תיאור חייו ואישיותו של
באואר ,המאמר סוקר את שלושת הספרים ,מדגים את ערכם המתמיד ומבהיר את חשיבות
התרומה של הקהילה הפרוטסטנטית הירושלמית לחקר שפתם וחייהם של ערביי ארץ־ישראל.
במאמר החמישי דן יוסי גולדשטיין בסיפור עלייתה ונפילתה של עליית תר"ן–תרנ"א
ובזיקותיה לתנועת 'חיבת ציון' .בקיץ  1889החל גל עלייה דרמטי לארץ־ישראל .כ־10,000
עולים עלו ארצה בתוך מספר חודשים .כמה חודשים אחר כך הסתיים אותו גל עלייה במפולת
— מרבית העולים חזרו כלעומת שבאו .בתולדות גלי העלייה הציוניים מאז ועד היום לא
היה שיעור נושרים כה גבוה — כ־ 85אחוז מכלל הבאים ואולי יותר מכך ירדו .המחבר טוען
ששלושה תהליכים שהתרחשו בעת ובעונה אחת ,ושהיו תלויים זה בזה ,הביאו לגל העלייה
הדרמטי שהחל ברוסיה באביב־קיץ  :1890פתיחת שערי הארץ על ידי העות'מאנים ,האישור
שנתנו השלטונות הרוסיים להגירתם של יהודים ,ונכונותם של אלפי יהודים להגיע ארצה.
הבעיה הגדולה הייתה שלא היה מי שיקלוט את הבאים .ה'ועד האודסאי' של 'חובבי ציון',
שקיבל עליו את המשימה ,נכשל כישלון צורב ,והדבר הביא את השלטונות העות'מאניים
והרוסיים גם יחד לחזור בהם מהחלטתם לפתוח את שערי ארץ־ישראל ורוסיה .העלייה
ואתה התמיכה שזכה לה באופן מפתיע למדי ה'ועד האודסאי' .המסקנה המתבקשת
הופסקה ִ
היא שכדי לקלוט גלי עלייה גדולים בלא שתתחולל מפולת דרמטית ,צריכים היו לקום גופים
חזקים בהרבה מה'ועד האודסאי' — כהסתדרות הציונית ,הסוכנות היהודית ומדינת ישראל.
במאמר השישי עוסק רפי מן בפרשה נשכחת ומרתקת .מנגנוני הצנזורה התרבותית והצבאית
של ישראל התמזגו בראשית שנות החמישים לפעולה משותפת כדי למנוע את העלאתו של
המחזה 'סערה בים' ,פרי עטו של המחזאי ,הסופר והעיתונאי יהושע בר־יוסף .במוקד המחזה
עמד יחסם המשפיל של קצינים בחיל הים הישראלי למלחים ,יחס שאליו נחשף בר־יוסף
בעת שנלווה ככתב צבאי להפלגה של שתי ספינות חיל הים לארצות־הברית .בפסילת המחזה
היו מעורבים אישית גם ראש הממשלה דוד בן־גוריון והרמטכ"ל יגאל ידין .ההחלטה למנוע

את העלאת 'סערה בים' על הבימה שיקפה את הרצון למנוע פגיעה בתדמיתו של הצבא,
ונקשרה למאבק הפוליטי סביב שביתת הימאים שהסעירה את ישראל באותה עת .המאמר
הצנזור ובוחן את היבטיהם השונים ,בין היתר בהקשר ההיסטורי של
סוקר את תהליכי ִ
דרכי ההתמודדות של הממסד הצבאי והאזרחי עם מחזות אקטואליים שהועלו באותן שנים,
בהם 'בערבות הנגב' ו'הם יגיעו מחר' ,שחיילי צה"ל הוצגו בהם באופן שנתפס כפוגע באתוס
המכונן של החברה באותן שנים.
חותם את פרק המאמרים מאמרו של אמיר גולדשטיין הדן בברית מפתיעה שנקשרה בשנות
השישים בין מנחם בגין לעיתון 'הארץ' .הדימוי הרווח מזהה את 'הארץ' כמבטא עמדה
אליטיסטית ,גישה ליברלית מתונה ויונית מבחינה מדינית ,ולכן מצוי בניגוד נחרץ וקבוע
לגישות של מנחם בגין ושל המפלגות שהנהיג לאורך השנים ('חרות' ,גח"ל ו'הליכוד') .ואולם
המציאות ההיסטורית איננה תואמת בהכרח דימוי זה .מאמר זה עוסק ברגע היסטורי
שנרקמה בו שותפות רבת חשיבות בין 'הארץ' ועורכו גרשום שוקן לבין תנועת 'חרות'
ומנהיגה .במרכז הדיון עומדות התמורות בעמדות שביטאו שוקן ועיתונו בשאלת יכולתם
של בגין ומפלגתו להציע סדר יום חלופי וראוי לזה שהציעה ההגמוניה הפועלית לחברה
הישראלית .הדיון מתמקד בעשורים השני והשלישי לקיומה של מדינת ישראל ,שבהם נוצרה
והתפוגגה הברית המפתיעה.
במדור ִעם הספר שמונה סקירות ספרים :רוני רייך דן בספרו של דוד אוסישקין 'לכיש
בתקופת המקרא :סיפור של בניין והרס ,חפירה ושחזור'; יורם ארדר עוסק בספרם של
מאירה פוליאק ואליעזר שלוסברג' ,פירוש יפת בן עלי לספר הושע'; בועז שושן דן ב'ספר
ירושלים :בתקופה הממלוכית ( ')1517–1260בעריכתם של איוון פרידמן ויוסף דרורי;
ריכב רובין עוסק בספרו של ִהשאם חטיב המציג את נופי ירושלים ,פלשתינה ועבר הירדן
(באנגלית); תמי רזי סוקרת את ספרה של רותי גליק 'אסורה בארץ חדשה :סיפורה של
המהגרת חנה סנש'; זהר שגב דן בקובץ המסמכים מעיזבון בן־גוריון 'בילטמור — תכנית
מדינית' (יוני  ‑ 1941ספטמבר  )1942בעריכת אריאל פלדשטיין ,מאיר אביזוהר ושפרה קולת;
אבי פיקאר עוסק בספרו של עזריאל קמון 'חבלי בראשית :התיישבות מושבית של יוצאי
ארצות האסלאם בשנות החמישים של המאה העשרים'; ומוטי ענברי דן בספרו של גדעון
ארן' ,קוקיזם :שורשי גוש אמונים ,תרבות המתנחלים ,תיאולוגיה ציונית ,משיחיות בזמננו'.
עם הבאתו של הגיליון לדפוס התבשרנו על פטירתו של פרופ' יורם צפריר ,ארכאולוג וחוקר
תולדות ארץ־ישראל בתקופה הרומית־ביזנטית ,מורה אהוב שהעמיד תלמידים רבים ,מייסד
'המכון לחקר ארץ־ישראל ויישובה' ב'יד יצחק בן־צבי' ומעורכי 'קתדרה' הראשונים ,שליווה
את כתב־העת עד חודשי חייו האחרונים .גיליון זה מוקדש לזכרו.
קריאה מהנה,

מערכת קתדרה

