תקצירים

בצלאל בר־כוכבא וסטפני בינדר
המידע המוזר על ים המלח ('ים המוות') בחיבור
'היסטוריות פיליפיות' מאת פומפיוס טרוגוס־
יוסטינוס
החיבור 'היסטוריות פיליפיות' ,ההיסטוריה האוניוורסלית
מפיוּס
הראשונה שנכתבה בלשון הלטינית ,פרי קולמוסו של ּפוֹ ּ ֶ
ְטרוֹ גוּס ,שפעל בסוף ימי השלטון של אוגוסטוס ,הגיע לידינו
באמצעות תקציר בן מאות עמודים של יוּסטינוּס ,סופר עלום
שפעל במאה השנייה לסה"נ .במסגרת האקסקורסוס המפורט
על העם היהודי ,ראשיתו ,מנהגיו ,תולדותיו וארצו ,שרדה
הפסקה מכילה שורה של
פסקה קצרה יחסית על ים המלחִ ּ .
קביעות מוזרות ויוצאות דופן על האגם ,שנקרא בה ,לראשונה
בספרות שברשותנו ,בשם ים המוות.
המאמר מנסה להתמודד 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.
הפסקה השלכות לא רק על ידע האזור בעולם
להבנת ּ ִ
העתיק ,אלא גם על זיהוי המקור היווני של האקסקורסוס
האתנוגרפי המיוחד במינו של פומפיוס טרוגוס על העם היהודי.
טימגֶ נֶ ס איש אלכסנדריה ,ההיסטוריון
לזיהוי המקור ,הלא הוא ַ
והרטור הססגוני והמורד במוסכמות שפעל גם הוא ברומא בימי
אוגוסטוס ,משמעות רבה להבנת מספר דיווחים בעייתיים
של יוספוס בתיאור מדינת החשמונאים בחיבורו 'קדמוניות
היהודים' שנלקחו מטימגנס (באמצעות מקור ביניים — ְס ְט ַרבּ וֹ ן
איש ַא ַמסיה) .דיווחים אלה של יוספוס שנויים במחלוקת
במחקר התקופה מראשיתו ,ובהם בעיקר סוגיות הנוגעות
למדיניות הגיור ולהתפשטות הטריטוריאלית של השליטים
החשמונאים.

רבקה ניר
יוחנן המטביל באוונגליון הרביעי :העד המהימן
לישוע — אלוהים ואדם
יוחנן המטביל נמנה באוונגליון הרביעי עם שורה של עדים
אמתוּת משיחיותו של ישו .בשורת עדים
שתפקידם להעיד על ִ

זו יש ליוחנן מקום מיוחד :בהיותו שליח אלוהים מצד אחד ובן
אדם מצד אחר הוא היחיד שיכול להעיד על שני הפנים בדמותו
של המשיח — האלוהי והאנושי .עדותו של יוחנן נפרשת על בימת
מחזה של מעין משפט .במערכה הראשונה יוחנן נקרא להעיד על
דמותו האלוהית של ישו כלוגוס ועל דמותו האנושית כלוגוס
שנהיה בשר .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 .כעד לאמתות משיחיותו של ישו יוחנן מעיד
גם על עליונות הטבילה ברוח הקודש שבה מטביל ישו במקביל
לטבילה במים של יוחנן .ליוחנן המטביל נודעת חשיבות מכרעת
באוונגליון הרביעי ,בהיותו העד המהימן .מעמדו הרם באוונגליון
זה וקרבתו לישו הולידו את הצורך להבחין בין השניים.

אורה לימור
קרל הגדול וארץ הקודש
קרל הגדול לא יצא לארץ הקודש בעצמו אך הוא גילה עניין
רב 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 ,כתובים לטינית פופולרית מאוחרת,
המנהל הקרולינגי :תזכיר על הכנסיות
האופיינית למערך ִ
והמנזרים בירושלים ובסביבותיה; תזכיר על המנזרים בארץ
הקודש מחוץ לירושלים; רשימת 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 להבנת עניינים היסטוריים,
גאוגרפיים ,ארכאולוגיים וכלכליים הנוגעים לארץ־ישראל
בתקופה האמורה .מק'קורמיק דן במידע זה מתוך השוואה
למוסדות פרנקיים בממלכה הקרולינגית ולכנסיות במזרח.
הוא גם מציע מהדורה חדשה של הטקסט ,הנסמכת על מחקר
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פלאוגרפי קפדני מכאן ועל מחקר היסטורי מדוקדק ויצירתי
מכאן .לסקירה הביקורתית של ספרו של מק'קורמיק נלווה
תרגום עברי של התעודה ,על פי המהדורה החדשה שהכין.

סימון הופקינס
לאונהרד באואר ( :)1964‑1865ערביסט חלוץ
ב'בית היתומים הסורי' בירושלים
לאונהרד באואר נולד בשנת  1865בנידרשטטן שבגרמניה ,בילה
את רוב ימי חייו בירושלים ונפטר בלבנון בשנת  .1964הוא היה
דמות מרכזית בצוות המורים של 'בית היתומים הסורי' בירושלים
והיה נשוי למריה שנלר ,בתו של המייסד ,יוהן לודויג שנלר.
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 .שלושת הספרים האלה — אתנולוגיה של
החיים המסורתיים בארץ ( ,)1903דקדוק הערבית הפלשתינאית
( )1910ומילון גרמני‑ערבי ( — )1933קנו להם מעמד קלסי
בספרות המקצועית בתחומים אלו .ספריו פותחים צוהר מרתק
אל חיי היום־יום בירושלים העות'מאנית שלפני מלחמת העולם
הראשונה ,למשל בתיאור נסיעה ברכבת ליפו .שלושת הספרים
נדפסו בבית הדפוס של 'בית היתומים הסורי' בירושלים.
נוסף על תיאור חייו ואישיותו של באואר המאמר סוקר
את שלושת ספריו הנזכרים ,מדגים את ערכם המתמיד ומבהיר
את חשיבות התרומה של הקהילה הפרוטסטנטית הירושלמית
לחקר שפתם וחייהם של ערביי ארץ־ישראל בימים עברו.

יוסי גולדשטיין
מקומה של תנועת 'חיבת ציון' בקריסתה של עליית
תר"ן‑תרנ"א
בקיץ  1889החל גל עלייה דרמטי לארץ־ישראל .כ־10,000
עולים עלו ארצה בתוך מספר חודשים ,פי חמישה לערך ממספר
עולי העלייה הראשונה שהגיעו בשמונה השנים הקודמות .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 .ההיסטוריוגרפיה הציונית
לא פסחה על דרמה זו; היא הוזכרה .הנושא אף נחקר לעומק
מכמה היבטים בעבודת הדוקטור של שלמה טולידנו ,אך לא
מוצה .לא נתברר למשל כיצד הגיבה תנועת 'חיבת ציון' על
העלייה הדרמטית ובמיוחד על השבר שהתחולל; וכיצד השפיע
המהפך שחל ביחסם של האימפריה העות'מאנית והממשל
הרוסי לעלייה ,לאחר שפתחו לפניה את השערים.
המחבר מצא ששלושה תהליכים מקבילים ,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' ,שקיבל עליו את המשימה ,נכשל כישלון צורב; לא
היה בכוחו לבצעה .שליחו ,ולדימיר טיומקין ,עם כל רצונו
הטוב ,לא היה מסוגל לעשות את כל הדרוש; לא היו לו את
האמצעים לכך .הכישלון הביא את השלטונות העות'מאניים
והרוסיים גם יחד לחזור בהם מהחלטתם לפתוח את שערי
ואתה התמיכה שזכה לה
ארץ־ישראל ורוסיה .העלייה הופסקה ִ
באופן מפתיע למדי ה'ועד האודסאי' .המסקנה המתבקשת 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.

רפי מן
בין שר האמנות לשר הצבא :התמזגות מנגנוני
הצנזורה לפסילת המחזה 'סערה בים'
מנגנוני הצנזורה התרבותית והצבאית של ישראל התמזגו לפעולה
משותפת בראשית שנות החמישים 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 הבמה שיקפה את הרצון למנוע פגיעה בתדמיתו
של הצבא ,ונקשרה למאבק הפוליטי סביב שביתת הימאים
שהסעירה את ישראל באותה עת .גם לאחר שבר־יוסף הגיש
גרסה חדשה של המחזה ,שבה העתיק את העלילה מישראל
למדינה באמריקה הלטינית — נאסרה הצגתו .המאמר סוקר את
הצנזור ובוחן את היבטיהם השונים ,בין היתר בהקשר
תהליכי ִ
ההיסטורי של 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.

אמיר גולדשטיין
ברית מפתיעה בשנות השישים :עיתון 'הארץ',
מנחם בגין והחלופה השלטונית
הדימוי הרווח מזהה את 'הארץ' כמבטא עמדה אליטיסטית,
גישה ליברלית מתונה ויונית מבחינה מדינית ,ולכן מצוי בניגוד
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