ספרות הנוסעים המערביים לארץ  -ישראל

במאה הי " ט כמקור היסטורי וכתופעה תרבותית
יהושע בן  -אריה

הקדמה
ספרות הנוסעים המערביים לארץ  -ישראל במאה הי " ט זכתה ל ' גילוי מחדש ' אצל הציבור היהודי

הארץ  -ישראלי בעשור ומחצה של השנים האחרונות .

ן

בעבר היתה היא נחלתם של המצויים אצל

השפות האירופיות  ,שבהן נכהבה  .בשנים האחרונות נתאפשר גם לקוראי עברית לגלות את האצור
בספרות זו  ,משהחלו הוצאות  -ספרים מכובדות מתרגמות ומדפיסות מחדש ספרי  -נוסעים רבים

;

תחריטים  ,ציורים וצילומים מתוך הספרים קובצו ופורסמו כספרים נפרדים  ,בהתאם לנושאים
שונים  ,במיוחד בקשר לעיר ירושלים

שונים .

3

;

2

שימוש רב נעשה בספרות זו לצרכים מחקריים ובפרסומים

דומה  ,שהגיע עתה הזמן לנסות ולהעריך מחדש ספרות זו  ,לעמוד על מגבלותיה

וחסרונותיה  ,יתרונותיה ומעלותיה  .מגמתו של מאמר זה היא הערכה זו  ,שתיעשה בשני מישורים

:

חשיבות ספרות הנוסעים כמקור היסטורי להכרתה ולימודיה של ארץ  -ישראל במאה הי " ט ,
וחשיבות הכרת המסעות והספרים עצמם כלימוד של תופעה תרבותית  -היסטורית שהתרחשה

בארץ  -ישראל .

הביקורת על ספרות הנוסעים המערביים כמקור היסטורי
בעבר נמתחה ביקורת חריפה על הספרות של עולי  -הרגל  ' -הנוסעים ' המערביים  -לארץ -
ישראל  ,עד כדי ביטול כמעט גמור של ערכה כמקור היסטורי מהימן  .הטענות העיקריות שהועלו

נגד ספרות זו היו  ,שבחלקה הגדול אינה אלא ' פלגיאט ' של ' נוסעים ' ו ' עולי  -רגל '  ,אשר כלל לא

ביקרו בארץ או באתרים שתיארו  ,וכי תיאוריהם וסיפוריהם הינם פרי  -העתקה של איש ממשנהו  .כן

העירו  ,שזמן המסע שלהם ותקופת שהותם בארץ  -ישראל היתה קצרה ביותר  .הביקורים היו
במספר מקומות נודעים  ,אליהם היו מגיעים בדרכים קבועות  ,בטוחות מסכנה  .לרוב חלקי הארץ
1

מאמר זה מהווה המשך ודיון נוסף בספרות הנוסעים המערכיים לארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,וראה ספרי  ,או

ישראל במאה הי " ט
2

:

גילויה מחדש  ,ירושלים . 1970

ראה ספרות נוסעים מתורגמת לעברית  ,כמובא בהערות הבאות וכן א ' שילר ( עורך )  ,אלבום ציירי ארץ  -ישראל
במאה ה  , 19 -ירושלים  ; 1977הנ " ל  ,צילומי ירושלים הראשונים  :העיר העתיקה  ,ירושלים  ; 1978העיר החדשה ,
ירושלים

; 1979

הנ " ל  ,נופי בראשית של ארץ  -ישראל  :צילומי ארץ  -ישראל הראשונים  ,ירושלים

צילומי ירושלים ואוץ  -ישראל הראשונים  ,ירושלים
3

-,

; 1979

הנ " ל ,
~

. 1980

ראה  ,למשל  :י ' בן  -אריה  ,עיר בראי תקופה  ,ירושלים במאה ה  : 19 -העיר העתיקה  ,ירושלים  ; 1977העיר החדשה ,
ירושלים  . 1979וכן  ,למשל  ,נ ' שור  ' ,ידיעות על שומרונים בספרי נוסעים נוצרים מן המערב מן המאה הי " ד ועד

סוף המאה

הי " ח '  ,קתדרה  , 13 ,עמ ' ; 193 - 177

הנ " ל  ,תולדות צפת  ,תל  -אביב

151

תשמ " ג .

יהושע בן  -אריה

האחרים לא חדרו כלל  .תיאוריהם משקפים על  -כן נקודת  -מבט של עובר  -אורח  ,שהכיר אך באופן
מצומצם ושטחי את המקומות שבהם ביקר  .לעומת זאת  ,גודל ספריהם עומד לעתים קרובות ביחס
כמעט הפוך לזמן הביקור  ,השהות והיקף

ותיאוריהם ארוכים ,

המסע .

בלתי  -מדויקים והסרי כל ערך .

הם גדושים בסיפורי  -הבל  ,פטפוטי  -סרק

4

טענה נוספת שנטענה כנגדם  ,היא שמאחר ולביקור רובם המכריע היו מניעים דתיים נוצריים ,

הרי שבדרך  -כלל הם תרו וחיפשו בארץ  -ישראל אחר מקומות ונושאים נוצריים  .מקומות השהייה
שלהם היו המנזרים הנוצריים ומדריכיהם היו הנזירים המקומיים ששהו בהם  .אלה האחרונים
פיתחו צורות הדרכה והוראה קבועות  ,הובילו את הנוסעים האירופים לאותם האתרים  ,הראו להם
אותם הדברים וסיפרו להם אותם הסיפורים  ,שהיו קשורים אצלם במסורות נוצריות ומקומיות  .כך

נוצר מודל שגור של ביקור בארץ  -ישראל  ,ומכאן גם הדמיון בין ספרי המסע השונים של הנוסעים
המערביים  ,אף אם אינם העתקה ישירה של נוסע אחד

ממשנהו .

5

ביקורת נוספת שהושמעה היתה  ,שחיבורים אלה מלאים בדיונים על נושאים תנ " כיים
ובוויכוחים תיאולוגיים  ,ללא ההייחסות כמעט למראה הארץ  ,מצבה והאתרים שבהם

ביקרו .

מחברים אחדים נגררו לפולמוסים מקראיים ארוכים ומייגעים  ,הבאים להצדיק דברים שראו  ,או
תיאוריות מסוימות  ,שהיו קרובות ללב הכותבים  .מאחר שהנוסעים הללו לא היו חוקרי  -מקרא
וידיעותיהם בנושאים בהם דנו הינן מועטות ושטחיות  ,הופכים ספריהם להיות חסרי כל

ערך .

6

הטענה האחרונה נגד ספרות הנוסעים המערביים שנציין  ,אשר הושמעה רבות  ,היא  ,שמאחר

וכותבים אלה לא הכירו את השפה  ,התרבות והדת של האוכלוסיה המקומית בארץ  -ישראל ונעזרו

במלווים מתושבי הכפרים הערביים  ,לא יכלו הם להפיק לימוד רב ממסעם בארץ  .לפיכך מלאים
חיבוריהם בעובדות וסיפורים  ,שהמסורת  ,האגדה והדמיון מעורבבים בהם במידה רבה  .המבקרים
אף מוסיפים  ,כי לנוסעים האירופים לא היתה ידועה התכונה של התושבים הערבים המקומיים
להשביע את רצון האורחים השואלים אותם  ,וכך הסתמכו על תשובותיהם בדבר נושאים בארץ -
ישראל  ,כמו זיהוי מקומות טופוגראפיים  ,היסטוריים  ,שבהן ביקשו התושבים המקומיים למלא את
מבוקשם  ,אף אם לא ידעו כלל במה המדובר  .כך חדרו לתוך כתביהם השקפות ודעות כביכול של
האוכלוסיה

המקומית .

7

כל דברי הביקורת הללו הביאו לכך  ,שחוקרים של ארץ  -ישראל החלו נמנעים יותר ויותר
משימוש מדעי בספרות זו ופנו לניצול מקורות אחרים  :כתבים  ,תעודות וארכיונים של בני העדות

והקהילות הרבות שנמצאו בארץ  -ישראל בתקופות ההיסטוריות השונות  ,לימוד שרידים וממצאים

היסטוריים שנמצאו במקומות רבים וביצוע בדיקות וחפירות ארכיאולוגיות באתרים ההיסטוריים .
עתה  ,עם תחיית ההתעניינות המחודשת בספרות הנוסעים המערביים  ,מן הראוי לחזור ולבדוק
טענות

4

אלה .

ראה ,

למשל :
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כדברי  -הקדמה ~לספרו של הקונסול פין  ,עתות סופה ( תרגם א '

7
5
6
7

-,

.ע .
עמיר)  ,ירושלים תש " ם  ,עמ ' יב .

המצטט גם את דברי גברת סטרנגפורד

ראה  " :האז  ,תולדות או ישראל מהכיבוש הרומאי ועד הכיבוש הכריסי  ,תל  -אביב
כן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ ' . 16
ראה

:

 , 1936עמ '

. 378

ח ' מרגלית  ' ,הנוף התרבותי של ארץ  -ישראל בראשית המאה הי " ט '  ,חיבור לשם קבלת התואר מוסמך ,

האוניברסיטה העברית  ,ירושלים

. 1955

ספרות הנוטעים המערביים במאה

ייחודה של ספרות הנוסעים במאה

הי " ט

הי " ט לעומת תקופות קודמות

חלק ניכר מספרות הנוסעים המערביים במאה הי " ט שונה באופיו ובמהותו מספרות הנוסעים

המערביים לארץ  -ישראל בתקופות קודמות  .השינוי שהחל מתרחש בארץ  -ישראל במאה זו -
כניסתה ל ' עת החדשה '  -הביא לשינוי יסודי גם באופי ספרות הנוסעים המערבית המתייחסת
אליה  .אם עד כה המניעים לביקור בארץ היו בעיקרם דתיים  -לראות את המקומות הקדושים ,

להתפלל לידם ולהכיר את ארץ התנ " ך והברית החדשה  -הרי עתה נוספו להם גם מניעים חדשים ,
והסיבות לביקור

בארץ  -ישראל נעשו לרוב מורכבות הרבה יותר .

קשה לקבוע מתי בדיוק החלה ספרות הנוסעים המערביים לשנות את אופיה

הדתי  -בלעדי .

במקום אחר הסכמנו לדעה  ,שראשית העת החדשה בארץ  -ישראל ובמזרח  -התיכון כולו היא מועד

פלישת נפוליאון למצרים וארץ  -ישראל  ,ממש בסוף המאה הי " ח  ,וכי בעקבות פלישה זו מתחיל גם

השינוי באופיה של ספרות הנוסעים המערבית .

8

אך כמו בכל חלוקה תקופתית היסטורית אחרת  ,כן

גם כאן מועד זה הוא שרירותי במידה רבה  .ניתן בהחלט למצוא ספרות מערבית  ,שבאופיה
ובמהותה היתה שונה מספרות הצליינים הדתית גם במאה הי " ה ואף לפני  -כן  .לעומת זאת  ,נוכל
למצוא במאה הי " ט  ,במיוחד בראשיתה אך גם בהמשכה  ,ספרות שדומה לספרות המערבית הדתית

של המאות שקדמו לה  .אלא שעיק רו של השינוי הוא בראשית המאה הי " ט  ,ובמיוחד החל משנות

השלושים של מאה זו  .הוא קשור בהתפתחויות המדיניות והכלליות שנתרחשו אז בארץ  -ישראל ,
ובמידה רבה אף מהווה תוצאה

שלהן .
הי " ט .

אחד הביטויים הבולטים לכך הוא מספרם הגדול של חיבורי נוסעים מערביים במאה
אפשר לעמוד על כך בביבליותקה של

רוריכט .

9

חוקר גרמני זה ערך ביבליוגראפיה מקפת של כל

האנשים שביקרו בארץ  -ישראל וכתבו אודותיה החל משנת 00נ לספירה ועד לסוף שנת

שלו ) .

( מועד כתיבת הביבליוגראפיה

היא מסודרת בצורה כרונולוגית שוטפת ומספר המבקרים

הנדונים בה מגיע ל  , 3 , 515 -רובם מן המערב  .על  -פי חיבור זה  ,משנת
מספרם ל -

; 1 , 561

המאה הי " ט ,

1877

300

ועד לראשית

1799

הגיע

כלומר  ,בממוצע איש אחד לשנה  .לעומת זה  ,בשמונים השנה הראשונות של

מ 1800 -

עד

, 1877

ביקרו בארץ  -ישראל קרוב

ל 2 , 000 -

נוסעים מערביים  ,אשר כתבו

ספרים ומאמרים אודות ביקוריהם  .זוהי ספרות עצומה  .בדרך  -כלל מבקרים אלה לא הסתפקו
בכתיבה מצומצמת וכל אחד מהם כתב בממוצע
כ 5 , 000 -

3 -2

כרכים  ,וכך היקפה של הספרות הנדונה הוא

כרך  .מספרם של חיבורים אלה הולך וגדל במרוצת המאה הי " ט  ,מעשור לעשור  ,ובמיוחד

בולט הדבר החל משנות השלושים

והארבעים .

הדבר נראה היטב בקצב התווספות הספרים

בביבליוגראפיה של רוריכט במאה הי " ט  .אם נעקוב אחר מספריו השוטפים ניווכח כי ב , 1800 -
הספר הראשון של אותה שנה מספרו הוא
, 2219

ב 1860 -

-

, 2639

ב 1870 -

אך השוני בספרות הנוסעים

-

. 1597

ב  , 1754 - 1835 -ב  , 1919 - 1840 -ב - 1850 -

 , 3088בסוף  , 1877כפי שציינו כבר -

. 3515

המערביים במאה הי " ט לעומת ספרות זו במאות הקודמות  ,היא

לא

רק בכמות  ,אלא גם ובעיקר באופי ובמהות  .במאה זו מתחילה להיכתב ספרות שונה לגמרי בתוכן

ובמטרות מזו שבמאות הקודמות  ,וגם הספרות הנוצרית  -דתית מתחילה אז לקבל אופי

8

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

9

ראה von 333 bis / 878 , Berlin 1890 :

 , ) 6עמ '

. 21

.

1) . Rdhricht , Bibliotheca Geographica Palestinae

שונה .

ו6

ך

יהושע בן  -אריה

ספרות המסעות הדתית  -נוצרית
דומה  ,כי ניתן להבחין בשלוש צורות  -כתיבה בספרות המסעות הנוצרית  -דתית  .עד למאה הי " ח

בלטה בספרות זו התפיסה המטאפיסית של ארץ  -ישראל  .הארץ נתפסה כארץ האלוהית  ' ,הארץ

הקדושה ' .

הריאליה

בתקופת הביקור נראתה

שלה

כבלתי  -חשובה ,

התופעות והעובדות

הגיאוגראפיות  -חסרות  -ערך  .הגיאוגראפיה של הארץ נתפשה כבעלת אופי על  -זמני  ,מקרה יחיד
במינו בין כל שאר הארצות  .הזמן הקובע היחיד היה מועד התהוותן של

הדתות .

10

במאה הי " ח חל שינוי  -מה  .ההתפתחויות הכלליות בעולם כולו  ,הפעילות הפוליטית במזרח
והתמורות שהתרחשו בעקבות המהפכות התחבורתית  ,התעשייתית והדמוגראפית  ,במיוחד

במערב  -אירופה  ,החלו מביאות להגברת תשומת הלב לריאליה בת  -הזמן ולהחלשה של המימד

הדתי  .במקום התפיסה המטאפיסית של ארץ  -ישראל  ,באה עתה תפיסה מטאפורית  ,אמנם דתית גם

היא  ,אך שונה מקודמתה  .השוני העיקרי היה בכך  ,שהיא חדלה מלהתבסס על הנחות תיאולוגיות

דוקטרינריות  .עם זאת  ,היא לא הגיעה עדיין לתיאורה הריאלי הממשי  ,של ארץ  -ישראל  .ייתכן ,

שהעדר גורם פיגוראטיבי בולט בריאליה המקומית של הארץ סייע לכך  .התיאורים של הארץ הם

עתה דתיים  -ציוריים

הכתיבה נעשתה קצת יותר

;

חילונית ;

ותשומת  -לב גדולה יותר הוקדשה

למימשל האהץ  ,לאוכלוסיה וכדומה  ,אך עדיין ללא דיוק  ,בהירות ועקביות  .הפרטים עדיין היו

בלתי  -חשובים

;

חשובה התמונה הכללית  ,הדמות של

הארץ .

מכאן גם הגישה הרומנטית

והמעורפלת  ,המתייחסת לעניין באופן כללי  .היתה זו אפוא תפיסה ללא דוגמה דוקטרינרית -דתית
ברורה  ,אך גם היא חסרה כל דיוק באשר לריאליה של ארץ  -ישראל  .גישה מטאפורית  -רומנטית זו
נמשכת גם לתוך המאה הי " ט  ,במיוחד בעשורים הראשונים שלה  ,אם כי בחלק מהספרות
המערבית הנוצרית גם

בהמשכה .

במאה הי " ט תופסת התפיסה המילנריסטית את מקומה של התפיסה המטאפורית בחלק מן
הספרות הנוצרית הדתית ,במיוחד בזו האמריקנית

והאנגליקנית .

זו כוללת לעתים  ,בצורה

מעורפלת את רעיון ניצור היהודים  ,חזרתם לארץ הקדושה  ,ההחגלות השנייה של ישו וייסוד
ממלכת האלוהים  .י1

המשותף לשלוש התפיסות האלה הוא הנצרות של ארץ  -ישראל  ,ההסתמכות היתה על העבר
הדתי  -הפואטי או על החזון הדתי  -הפואטי  ,יותר מאשר על ההווה  ,הספציפי  ,המציאותי או

העתידי  -האפשרי .
השינוי באופי ספרות המסעות המערבית הנוצרית -דתית וחדירת התפיסה המילנריסטית
לספרות זו נגרמו גם כמובן מעצם הגידול של הכתיבה הפרוטסטאנטית  -נוצרית ביחס לארץ -
ישראל  .עד לראשית המאה הי " ט לא הירשו השלטונות העות ' מאניים לכנסייה הפרוטסטאנטית

להקים תחנות  -מיסיון ברחבי האימפריה  .מספר הנוסעים הפרוטסטאנטים שהגיעו לארץ וכתבו
י ' שטנר  ,מפת ארץ  -ישראל ותולדותיה  ,ירושלים

10
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 . 21 - 83קק  .לוין קובע מושגים אלו לספרות ולנוסעים אמריקנים כלכד  .לנו נראה  ,כי אפשר להחיל מושגים אלו
על ספרות הנוסעים

הדתית  -הנוצרית .

על התפיסה המילנריסטית בהקשרה היהודי ראה

:

מ ' קדם  ' ,תפיסות

הגאולה של עם ישראל וארץ  -ישראל באסכאטולוגיה הפרוטסטאנטית  -האנגלית באמצע המאה
19

( ניסן

תשמ " א ) ,

עמ '

. 71 - 55

הי " ט '  ,קתדרה ,

ספרות הנוסעים המערביים במאה הי " ט

עליה עד לתקופה זו  ,היה מועט ביותר  .ספרות הנוצרים האירופית עד אז היתה רובה ככולה

בשליטה מוחלטת של הקאתוליות המערבית  ,שבראשה עמד בארץ המיסדר הפרנציסקאני ( ' משמר
הארץ הקדושה '  d (Justodia Q'erra S ~nctae -שנזיריו הם  -הם שליוו את הצליינים הקאתולים
המערבים במסעותיהם

בעשורים השלישי והרביעי של המאה הי " ט החלה הכנסייה

בארץ .

הפרוטסטאנטית לקבל רשות להקים תחנות  -מיסיון משלה בארץ  -ישראל וברחבי הלבאנט

כולו .

מספר הנוסעים הפרוטסטאנטים לארץ  -ישראל  ,ובעקבותיו ספרי המסעות משלהם על הארץ  ,הלך

וגדל ובקצב מהיר  .התחייה האבנגלית הפרוטסטאנטית המאפיינת את המאה הי " ט ואשר מצאה
ביטוי בצורות השונות של המילנריזם  ,השפיעה רבות על ספרות

זו .

2ן

הספרות המיסיונרית הנוצרית
הקמתן של תחנות -מיסיון פרוטסטאנטיות קבועות בירושלים וברחבי ארץ  -ישראל והלבאנט

הביאה לחיזוק ולהגברה של ביקורי מיסיונרים ומשלחות -מסע מיסיונריות לרחבי ארץ  -ישראל

כולה  ,כמו גם להשתקעות של אנשים אירופים לתקופות קצרות ואף ארוכות בארץ  -ישראל
ובסביבתה  .בעקבות המיסיון הפרוטסטאנטי חזרה לירושלים  ,באמצע שנות הארבעים של המאה

המיסיונר
הכומר

הי " ט  ,גם הפטריארכיה הלאטינית  .יחד עמה ולאחריה החלו מגיעים לעיר ולכל רחבי הלבאנט

ג ' וילקינסון

מיסדרים קאתוליים נוספים  .כל אלה החלו לפרסם כתבים וספרים על ביקוריהם ושהותם בארץ ,

ארץ  -ישראל במאה הי " ט היא מיוחדת ועשירה ביותר .

ולפיכך הספרות המיסיונרית על

( בא

3ן

חלק מהמיסיונרים שהגיעו לארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,היו מומרים יהודים  .עברם היהודי הוא
שהביא את שולחיהם לשגרם דווקא

לארץ  -ישראל .

כאן גילו התעניינות מיוחדת בקהילות

היהודיות  ,ועל  -כן ניתן למצוא לעתים בחיבוריהם פרטים חשובים בקשר לקהילות אלו ; אם כי ,

כמובן  ,יש להיזהר ממגמותיהם המיסיונריות  .מיסיונרים אחרים שנשלחו לארץ היו גם הם בדרך -
כלל בעלי רקע דתי  -השכלתי נרחב וידיעות מרובות על הארץ

הקדושה .

גופי המיסיון הנוצרי שפעלו בארץ  -ישראל במאה הי " ט החלו לפרסם כתבי  -עת ופרסומים רבים

אחרים משלהם  ,ובאלה מצוי חומר רב על ארץ  -ישראל באותה תקופה  .הארכיונים של חלק

היום .

מחברות  -מיסיון אלה נשתמרו גם הם עד

בדיקת חלק מספרות הנוסעים המיסיונרית

שנתפרסמה עוד במאה הי " ט מראה בבירור  ,כי היא נתבססה במידה רבה על העיתונות והפרסומים
של החברות המיסיונריות ועל הדיווחים האישיים של המיסיונרים
הספרות המיסיונרית המערבית שנתפרסמה עד

ל 1877 -

עצמם .

14

נכללה בביבליוגראפיה המקיפה של

רוריכט  ,ונתפשת על  -ידי רבים במסגרת השם הכולל של ' ספרות המסעות ' לארץ  -ישראל  .ביסודה
היא אכן ספרות דתית -נוצרית של נוסעים מערביים  .יש לה גם הטיות וחסרונות משלה  .בדרך  -כלל
מושפעים כתביה מהאידיאולוגיה  ,המטרות והשאיפות של הגוף המיסיונרי אליו נשתייכו ,
12
13

ראה

:

",

,

," " ,

ה 7ק ח0עצן  0 3שע 1ם ץ 11 R . h A c (?heynev2
ראה  ,למשל  0 ! the :עזאש ! 0 the 7ז ! א
C urch q(ScothmdI
 . VVoodcookvScnjtureנ  .לל ; ~ ~733 Iidinburgh 1846
;  . . , London 1849שרן
~
4 .~ lhornson IheLandandthe 3004ן  . .וראה בן  -אריה  ,ירושלים העתיקה והחדשה
.
. . . , New York 1859
( קע

14

.

בן  -אריה  ,העיר העתיקה ( לעיל  ,הערה

,

, )3

עמ '

,,

 286 - 261והמקומות

המצוינים שם .

.

כ

,

ו  ,עוו , ) 3 ,

.

במפותיו  .מס ו ,
,

"

וכוס ונו ם

.

,

7י

! שת80

14 . 8

"

.

ראה  ,למשל  :ש ' ספי  ' ,מקיותמברותהמיסיקהאמליקמותוטפעלונךרושלים וכארץ  -ח8ראלכמאההי " טועד
למלחמת העולם הראעינה '  ,קתדרה  ( 19 ,רסן תו~ מ " א )  ,עמ '  ; 170 - 155ר טלמ ' מוסדות גרמניים וחברות מחקר

"

שהוקמו במאה הי " ט לחקר ארץ  -הראל

ולימודה /

שם  ,עמ '

, 180 - 171

"

והמקורות המצךךם בשף

המאמרים .

163

ב ) 1868 -

יהושע בן  -אוזה

ומהגישה המיסיונרית הנוצרית הכללית  .עם זאת  ,אין ספק בדבר  ,שספרות זו שונה תכלית שינוי

מהספרות הנוצרית המערבית של עולי  -הרגל והצליינים הנוצרים מהמאות הקודמות  ,והחסרונות
הרבים שמנינו לעיל בספרות זו אינם חלים

עליה .

ספרות החוקרים ואנשי המדע
סוג נוסף של ספרות נוסעים מערביים  ,אשר היה אופייני ביותר למאה הי " ט ומצומצם וכמעט לא
קיים במאות קודמות  ,הוא זה של חוקרים

ואנשי  -מדע .

המהפכה התעשייתית  ,הפילוסופיה

הפוזיטיביסטית  ,המדע המשווה של הדתות בגרמניה והתיאוריה הדרוויניסטית  -כל אלה יצרו

במאה הי " ט אקלים  ,שבו נוצרה דרישה חזקה להסבר מדעי של כל תופעה  .גם לימודה של ארץ -

ישראל והכרתה החלו דורשים הסברים שכאלו .
עד לראשית המאה הי " ט היתה ארץ  -ישראל  ,מבחינה מדעית  ' ,ארץ לא  -נודעת '  .לחבלים רבים
שלה כמעט שלא חדרה רגל אדם מערבי זה מאות בשנים ; לעולם הדומם  ,החי והצומח לא הושטה
עדיין כל יד של חוקר ; מפותיה לא היו אלא ציורים כלליים נעדרי דיוק ופירוט  .על מידת העדר ידע

כלשהו במיבנה הפיסי של פני ארץ  -ישראל תעיד העובדה  ,כי עד שנת

1835

קבעו המומחים את

רוחבן הגיאוגראפי של עשר נקודות  -יישוב בלבד  ,ורק בשנות העשרים של מאה זו צוין לראשונה
בתולדות הארץ גובהה של נקודה טופוגראפית על  -פי לחץ האוויר ( באמצעות טמפרטורת הרתיחה
של

מים ) .

עד אמצע שנות השלושים לא שם איש ליבו לכך  ,כי שקע הירדן נמוך בכמה מאות

מטרים מפני הים  -התיכון  ,ורק עשר שנים לאחר  -מכן נקבע גובהם המדויק של פני ים  -המלח 5 .י

בראשית המאה הי " ט גדל מספר החוקרים המערכיים הבאים להכיר ולחקור את ארץ  -ישראל
מבחינה מדעית  .ככל שמעמיקה ההתעניינות המדעית  ,כן גוברת ההכרה  ,כי נתוניה הטבעיים של

הארץ מבחינה טופוגראפית  -גיאוגראפית אינם נהירים למלומדים כל עיקר  .לפיכך  ,שאפו חוקרים

אלה  ,שהיו אחוזים ביצר הגילוי והלימוד  ,לאתר נקודות  -יישוב  ,אתרים היסטוריים או נקודות
גיאוגראפיות שונות  ,על  -יסוד מדידות אסטרונומיות מדויקות ככל האפשר  .הם בחרו בקפדנות את
נתיבי מסעם  ,עברו לאורכם עם מצפן בידם  ,רשמו ותיארו פרטים שניקרו בדרכם  ,מדדו מרחקים

על  -פי שעות -הליכה וניסו לשרטט את אשר ראו

עיניהם .

6ן

אפשר לחלק את חוקריה המערביים של ארץ  -ישראל במאה הי " ט לשתי קבוצות עיקריות  :אלו
שבאו להכיר ולחקור את עברה ההיסטורי  ,במיוחד המקראי ; ואלו שבאו להכיר וללמוד את ארץ -

ישראל של תקופתם  ,תקופת המאה

הי " ט .

עם הקבוצה הראשונה נמנים חוקרי המקרא  ,ההיסטוריה והארכיאולוגיה של

ארץ  -ישראל .

במאה הי " ט חוקרים אלה היו ברובם אנשים דתיים  .במחקר המדעי המקראי  -ארכיאולוגי בא לידי
ביטוי גם הקונפליקט בין מדע ודת  .הפיכת מחקר המקרא והארכיאולוגיה לדיסציפלינה מדעית
סיפקה במה  ,שעליה התנגשו לעתים הכוחות של פונדמנטליזם דתי עם אלו של המדע המודרני
1 614

החילוני  .הרקע של רוב החוקרים שתרמו בשטח זה היה דתי  ,ולכולם היה כבוד רב לכתבי הקודש .
לשיטות המדע המודרני הסיבתי  ,שיצר את הדרוויניזם  .התנגשות
יחד עם זה  ,רובם היה כבר מחויב 1

15
16

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , )6עמ ' . 14 - 13
ראה שסנר ( לעיל  ,הערה  , ) 10עמ ' . 155
מפת ירושלים של זיבר

( , ) 1818
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יהושע בן -

אהה

של כרחות אלו אירעה בנפשותיהם של אנשים אלו והיא משתקפת במחקריהם  ,המנסים למצוא
פשרות ופתרונות לקונפליקט

זה .

7ן

הארכיאולוגיה של המאה הי " ט היתה בראש וראשונה מדע של טופונומיה היסטורית  -זיהוי
מקומות מקראיים באתרים של ההווה  .מכאן  ,הקשר ההדוק שהיה בין מדע זה ללימוד המקרא אצל

חוקרי המאה הי " ט  .הרומנטיקה של הארכיאולוגיה קשורה באופן טבעי באירועים של גילויים

והרפתקאות  ,עד למציאות מטמונים ויצירת מיתוסים של עבר ; והיא הביאה לחיזוק הקשר הזה

ולריבוי חוקרי המדע  ,שהחלו עוסקים בארכיאולוגיה המקראית וההיסטורית של ארץ  -ישראל .
הקשר המיוחד של הארץ עם אירועי המקרא והברית החדשה גרם לפריחה המיוחדת של

הארכיאולוגיה .

והתפתחות מדעי הארכיאולוגיה וחקר המקרא הביאו לכך  ,שגם אנשים בעלי

דוקטרינות תיאולוגיות והנחות דתיות דוגמטיות החלו עוסקים בנושאי  -מחקר  ,כמו חפירות

ופילולוגיים .

ארכיאולוגיות  ,לימוד מקראי  -מדעי ולימודים שמיים

הקשר בין החוקרים הללו

והארץ החל נושא יותר ויותר אופי תרבותי ולא רק דתי  .על  -כן ספריהם שונים ביסודם מספרות
הנוסעים הנוצרים המערביים במאות קודמות  ,אף אם אמונתם הדתית נשארה

כשהיתה .

8ן

עם הקבוצה השנייה של המלומדים ואנשי המדע של המאה הי " ט נמנים החוקרים שביקשו

להכיר את ארץ  -ישראל של המאה הי " ט  .ביניהם אלו שהביאו למיפוי הכרטוגראפי המלא של ארץ -
ישראל והניחו את היסודות להכרת הנוף הגיאוגראפי  ,הגיאולוגיה  ,האקלים ומערך החי והצומח

שלה ; הכרת האוכלוסיה והחברה שנמצאה בה  ,על עדותיה וקבוצותיה השונות  .בין אלה בולטים
חוקרים  ,שהיו מעוניינים במיוחד באוכלוסיה הערבית המקומית ובשבטי הבדווים שנדדו
במדבריות  .חלקם אף למד את השפה הערבית על בוריה  ,חי בקרב אוכלוסיה זו  ,למד את אורחות
חייה ומנהגיה והניח נדבכים ראשונים לחקר

המזרח .

9ן

גם מניעיהם של חוקרי הקבוצה השנייה היו לעתים קרובות דתיים  .בעזרת הכרת ארץ  -ישראל
של המאה הי " ט חשבו הם ללמוד גם על הארץ הקדושה של תקופת המקרא  .הם חיפשו באקלים ,
בצומח  ,בחי ובאוכלוסיה של המאה הי " ט הקבלות  ,השוואות וקשרים לאלו של התקופות

הקודמות  .מכל מקום  ,מחקריהם הם נכס חשוב ביותר להכרת ארץ  -ישראל של המאה

הי " ט .

ההתעניינות המחקרית -הדתית בארץ  -ישראל במאה הי " ט גרמה לכך  ,שגם חלק מהמיסיונרים
שנזכרו לעיל שינה במרוצת שהותו בארץ ובלבאנט את התעניינותו מנושאים מיסיונריים לחקר
מדעי של הארץ הקדושה  .אחדים מהם הפכו אף להיות מחוקריה החשובים של הארץ  .דוגמה

בולטת לכך הוא קונראד שיק  ,מחוקריה המרכזיים של ירושלים  .אך כאלה הם גם עלי סמית ,

17
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the Holy Land

והקונסולים הגרמנים ( ראה

היהודי בא " י במאה הי " ט '  ,הציונות  ,א [ תש " ל ]  ,עמ '
' הקונסוליה הגרמנית בירושלים והישוב~

:

מ ' אליאב ,

. ) 83 - 57

ספרות הנוסעים המערביים במאה

ד :י

"ט

שותפו של אדוארד רובינסון למסעותיו ולמחקריו המקראיים של ארץ הקודש  ,הנרי בלדנספרגר
וחוקרים רבים נוספים

,

2

משנפתחו ארץ  -ישראל והאימפריה העות ' מאנית במאה הי " ט בפני המעצמות המערביות חלה
גם חדירה מדינית  -צבאית אליהן  .לעתים קשה להבחין אצל חוקרים  ,משלחות וחברות  -מחקר  ,מה

היו הסיבות האמיתיות להקמתן ולמחקרן בארץ  -ישראל  .האם מאחורי המניע הדתי  -מחקרי לא

הסתתרו גם שיקולים צבאיים  -פוליטיים
ארץ  -ישראל '

) Exploration Fund

?

כך קמה

באנגליה החברה הנודעת  ' ,הקרן לחקר

ב 1865 -

 , ( Palestineשבין אנשיה היו מחד גיסא הארכיבישוף מיורק ,

כישופים ואנשי  -דת נוצריים רבים נוספים ומאידך גיסא  ,היו שותפים להקמתה קצינים צעירים

נמרצים מחיל  -ההנדסה הבריטי  .בין המטרות העיקריות שהציבה לעצמה  ,היה מפעל מיפוי מפורט
של ארץ  -ישראל  ,כולל אזורי עבר  -הירדן  ,הנגב וסיני  ,מפעל שעל ערכו הצבאי מיותר להרחיב את
הדיבור  .סיבות דומות היו ביסוד הקמתן של ההברות הגרגרנית ,האמריקנית ואף הרוסית לחקר

ארץ  -ישראל

:

התעניינות דתית עמוקה בארץ הקדושה  ,אך גם שימוש בידע זה להגברת מע

פוליטית  ,מדינית וצבאית בארץ  -ישראל כמו גם ברחבי האימפריה העות ' מאנית

כולה .

ן2

ברור אפוא  ,כי הספרות המחקרית העניפה שכתבו ופירסמו מלומדים ואנשי  -מדע כמאה הי " ט ,

שונה לחלוטין מסוג ספרות הצליינים הנוצרית של המאות הקודמות  .ספרות זו אינה לוקה ברוב
החסרונות שמנינו לעיל בספרות ' המסעות '

ה "ה

( לימים שר
המלחמה הבריטי

הרגילה .

של ה PEF -

הספרות הצבאית  -פוליטית  -קונסולארית
הצבאיים והמדיניים שהתרחשו בארץ  -ישראל ובמזרח  -התיכון במאה זו  .ראשונים בתחום זה הם
הפרסומים שהופיעו כתוצאה מפלישת נפוליאון למזרח  -התיכון ולארץ  -ישראל  .החשוב שבהם
הוא ללא ספק קובץ מפות ואיורים הידוע כ ' אטלס ז ' קוטין '  ,על  -שם עורכו הראשי  ,קצין חיל

לנפוליאון במסעו .

22

בעקבות פלישה זו אף הופיעה שורה

של פרסומים נוספים של אנשים שנמצאו בארץ  -ישראל בזמן המלחמה משני צידי המתרס  ,שמהם

ניתן ללמוד על הארץ מהבטים שונים .

23

התגברות המאבק הבין  -מעצמתי על ההשפעה באימפריה

העות ' מאנית ועל השליטה בים  -התיכון  ,הגבירה את פעילותם של ציי המעצמות השונות  ,במיוחד

של בריטניה  .קצינים  ,מלחים  ,רופאים  ,כמרים ונושאי תפקידים אחרים אשר שהו באוניות  ,ניצלו

לעתים את עגינת האוניות בנמלי החוף המזרחי של הים  -היכון וירדו לסייר בארץ הקדושה ולתור
אותה  .חלק מהם פירסם לאתר  -מכן את קורות מסעותיו בצורת מכתבים
20

על שיק ראה

. 425 - 423
21
22

:

וספרים .

, )6

עמ '

; 76 - 69

על בלדנספרגר ראה בהקדמה לספר

של בנו  ,המזרח הבלתי משתנה ( תרגם ד ' קרסיק )  ,תל  -אביב . ] 982
על ה  . -ן  . ] .ץ ראה בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , )6עמ ' . 215 - 177
ראה
ישראל  ,ירושלים
:

24

א ' כרמל  ' ,דרכו של קונרד שיק לירושלים '  ,א ' שילר ( עורך )  ,ספר וילנאי  ,ירושלים תשמ " ד  ,עמ '

על סמית ורובינסון ראה בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

 . 157 - 163קק , 76 ) 1944 ( ,

כן  -אריה ( לעיל  ,הערה

23

ראה

24

כאלה הם  ,למשל  ,הספרים
תסטחס ] and Cyprus ,

( Kallner ) , 'Jacotin ' s Map of' Palestine ' , PEQ

.5

, 1 , 1956

, )6

עמ '

1 .ן

]( .

וכן אטלס

Amiran

167

] . 26 - 2

" ,1877
של - 7878 ,
fitount

.

),

אחד המודדים הראשונים

מקורות כתובים מערביים אחרים שהחלו מופיעים במאה הי " ט  ,הם אלה שהיו קשורים לאירועים

מהנדסים  -גיאוגראפיים צרפתי שנלווה

קיצ ' נר

,

.נ

C . L . Irby 11

Mangles , Travels through. . . Palestine . . . 1
Nubia Holy
:
'
 . Light , Travelsא ;  1823חסטחס ]

"

יהושע בן  -אריה

המעורבות של הצי הבריטי במזרח הים  -התיכון  ,הסיוע הרב שהגיש לג ' זאר פחה בעכו נגד
נפוליאון  ,והעזרה שנתן לכוחות העות ' מאניים בדחיקת השלטון המצרי של מוחמד עלי מעכו ומכל
ארץ  -ישראל מאוחר יותר  ,הביאו לכך  ,שצי זה היה מעוניין בלימוד יסודי של חופי ארץ  -ישראל
ונמליה  .הוא ערך מיפוי בסימטרי ( באמצעות מדידות  -עומק ) של חוף הארץ וכן למד את מיבנה ערי

החוף  .באחד המקרים שירטטה משלחת של האדמירליות הבריטית אף את אחת ממפות המדידה
הראשונות של

ירושלים .

25

הצי הצרפתי המשיך אף הוא לסייר בים  -התיכון  ,וב -
הם השאירו ' מזכרת ' מהעיר

ירושלים .

1861

ערכו מלחי צי זה ביקור בארץ ואף

26

גם הצי האמריקני החל להתבסס במימי הים  -התיכון ; בסיסו העיקרי היה האי מלטה  ,ואוניותיו

הגיעו לחופו המזרחי של הים  -התיכון ונמליו  .בעקבותיו באה אף משלחת ימית אמריקנית מיוחדת ,
בראשותו של הקצין ו " פ לינץ '  ,לחקור את הירדן וים  -המלח  .עירוב של רגשות דתיים ואמריקניים

כלפי הארץ הקדושה ונהר הירדן עם סקרנות לחקר חבל  -ארץ לא  -נודע חברו יחד למסע  -מחקר זה
של אחת המשלחות המעניינות ביותר לארץ במאה הי " ט  .פירסומי המשלחת כללו ספרי  -מסע
ההוקר

מעניינים וחשובים  ,דין  -וחשבון רשמי לקונגרס האמריקני  ,איורים ומפות בעלי ערך

ג ' באקינגהם

רב .

אך לא רק הגורם הצבאי נשא עמו תרומה נכבדה להעשרת הידע על ארץ  -ישראל במאה

( ) 1855 - 1786

27

הי " ט .

משהחלו ארץ  -ישראל והאימפריה העות ' מאנית כולה להיפתח בפני המערב  ,הלכו והתרבו בהן
הנציגויות הזרות  .השגרירים ונציגי המעצמות באיסתנבול השקיפו גם על המתרחש בארץ  ,והחלו
כותבים ומדווחים על הנעשה בה  .במקומות רבים  ,כולל ירושלים  ,בהם לא נמצאה קודם כל נציגות

מערבית זרה  ,החלו קמות נציגויות של מדינות מערביות רבות  .במסגרת תפקידן חייבות היו לדווח

לשולחיהן על נושאים  ,התפתחויות ומצב הארץ במקומות מושבם  .הארכיונים של הנציגויות

והקונסוליות מרחבי ארץ  -ישראל והאימפריה העות ' מאנית כולה הם אחד המקורות ההיסטוריים
העשירים ביותר ללימודה של ארץ  -ישראל והכרתה במאה הי " ט  .חלק ניכר מהנציגים והקונסולים
מצא אף מחובתו  ,או מרצונו  ,לכתוב ספרי מסע

וזכרונות על אודות ביקורו ושהייתו בארץ ובמזרח .

בדיקת ספרים אלו והשוואתם למקורות ארכיוניים מקבילים להם מראה  ,כי לא רק חסרונות יש
בהם בהשוואה למקורות אלו  ,אלא לעתים גם יתרונות  .החסרון העיקרי בספרים האישיים הוא

כמובן הכתיבה הסובייקטיבית  ,המושפעת מעמדתו והשקפותיו המיוחדות של הכותב  .זאת בניגוד

לדיווחים הקונסולריים המצויים בארכיונים  ,שצורת כתיבתם היא יבשה ורשמית  .אך דומה  ,כי
בכך גם טמון יתרונם  ,שכן רוב הספרים מבוססים על החומר הארכיוני  ,אך מצטרפת אליהם

ההתרשמות האישית  ,המשלימה את דו " חות הקונסולים על  -ידי הכנסתם לאווירה ולזמן של

מקומם .
25

26

28

.

י ' בן  -אריה  ' ,מפות המדידה הראשונות של העיר ירושלים במאה הי " ט '  ,או
ראה dessin ( par .M . le Contre - Paris , Paris 1862 :

rusalem: Album

פ " א פאריי  ,ירושלים  ,רשמי ביקור של מלחי הצי הצרפתי ב 1861 -

27
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ק " מ בזילי  ,זכרונות מלבנון

: 1847 - 1839

סוריה ולבנון כשלטון

ספו 11ג ~ ינוסעים ו ; מערביים במאה הי " ט

הספרות הצבאית והקונסולרית המערבית שנתפרסמה עד

ל 1877 -

זוכה אף היא להיכלל

בביבליוגראפיה של רוריכט  ,שכלל אותה בספרות ' נוסעים ' מערבית  .אם אכן כזו היא  ,ודאי שלא
חלות עליה הטענות והביקורות שהעלינו בקשר לספרות הנוסעים הצליינית הנוצרית של המאות

הקודמות .

מלכים ונסיכים  ,רוזנים ודוכסים  ,מדינאים ושרים
השינויים הפוליטיים בארץ  -ישראל ובמזרח  -התיכון כולו במאה הי " ט  ,הכיבוש המצרי של סוריה
וארץ  -ישראל בשנות השלושים  ,הרפורמות באימפריה העות ' מאנית בין השנים , 1876 - 1839

והתמורות באמצעי התחבורה הימיים לארץ  -ישראל  ( -הפעלת אוניות קיטור במימי הים  -התיכון
החל משנות השלושים והארבעים )  ,כל אלה גרמו לעלייה גדולה במספר הנוסעים והמבקרים בארץ

הקדושה  .בין הבאים בזרם  -מבקרים זה היו אישים רמי  -מעלה רבים  .אלה לא השאירו אמנם

רשמים וכתבים משלהם  ,אך למסעותיהם הצטרפו בדרך  -כלל בני  -לוויה רבים  ,בתפקידים שונים ,
אשר הירבו בכתיבה ובתיעוד  .הלק ניכר מהמסעות הללו גם השפיע על התפתחויות יישוביות

הי " ט .

שונות בארץ  ,דבר שהוסיף לחשיבותם בלימודה והכרתה של ארץ  -ישראל במאה

בראשית שנות השלושים ביקרו בארץ המדינאים הנודעים בנימין ד ' יזרעאלי האנגלי ואלפונם
דה  -למארטין הצרפתי
לינדסי מארץ זו

; ב 1834 -

; ב 1834 -

-

-

המדינאי והחוקר הבריטי רוברט קרזון

הנסיך אלברט מפרוסיה

; וב 1838 -

-

מבוואריה  .בשנות החמישים גדל במיוחד זרם המבקרים המלכותיים

הלורד הבריטי

; ב 1837 -

-

לורד

הדוכס מכסימיליאן יוזף

סייר בארץ

 :ב 1850 - 1849 -

לינקולן  ,לימים הדוכס מניוקאסל  ,שכיהן כשר המלחמה הבריטי בעת מלחמת קרים

(  ; ) 1854ב 1850 -

הגיעה הנסיכה מריאנה מהולנד

; ב 1855 -

-

הדוכסית והדוכס של ברבנט

( בלגיה )  ,לימים לאופולד השני  ,מלך בלגיה (  , ) 1909 - 1865והארכידוכס פרדיננד מכסימיליאן
מאוסטריה  ,אחיו הצעיר של קיסר אוסטריה פרנץ  -יוסף  ,שלימים הוכתר כקיסר מכסיקו והוצא

,

,

,

משלחת הדוכס מקונוט

יהושע בן  -אריה

להורג שם

באפריל

;

1859

ביקר בירושלים הנסיך הרוסי קונסטנטין  ,ובאותה שנה גם הדוכס

מקונוס ( שלעעפתת0ם ) .

הבריטי

ב 1865 -

29

בא הביקור החשוב של הנסיך מווילס  ,לימים המלך אדוארד השביעי  .ליוו אותו  ,בין

השאר  ,החוקר הנודע  ,איש הדת א " פ סטנלי והצלם החשוב פרנסים בדפורד  .בין היתר קיבלה

משלחת זו רשות להיכנס למערת המכפלה .
ובשנת

- 1869

תעלת  -סואץ .
- 1872

ב 1865 -

ביקר בארץ אחיו של אדוארד  ,הנסיך ארתור ,

הקיסר האוסטרי פרנץ יוסף ויורש העצר הפרוסי  ,בדרכם לחגיגות פתיחתה של
הגיע אורח אמריקני חשוב  ,סטיוארט  ,שר החוץ של הנשיא לינקולן  ,וב -

ב 1871 -

הדוכס הגרמני פרידריך ממקלנברג  -שוורין עם רעייתו מאריה  .באותה שנה חנך הנסיך

בירושלים .

הרוסי ניקולאי את כנסיית השילוש הרוסית במגרש הרוסים ,

ב 1876 -

הגיעו למסע -

צליינות בארץ הבארונית דה  -פיילא ובנה האציל מרי אמדה פיילא  ,שהחליט אחר  -כך להקדיש את
חייו לירושלים

באזור  ,נשיא
ב - 1882 -

; ב 1880 -

-

המרקיז הבריטי דה

ארצות  -הברית  ,גרנט .

ב - 1881 -

בוט .

ב 1878 -

ביקר בארץ  ,במסגרת סיור כללי

הנסיך רודולף  ,בנו של הקיסר האוסטרי פרנץ יוסף .

שני בניו של הנסיך ארתור האנגלי  ,אחיו של המלך אדוארד  ,שאחד מהם נהיה אחר  -כך

מלך אנגליה  -ג ' ורג '

החמישי .

ב 1898 -

בא הנודע מכל הביקורים  ,הוא ביקורו של הקיסר הגרמני

וילהלם השני בארץ  -ישראל ובירושלים  ,ביקור שיש לו השלכות חשובות על ההתפתחויות בארץ ,

ואף הוקדשו לו דברים רבים בספרות  -התקופה .
אדאלברט מפרוסיה ,
- 1910

ב - 1902 -

ב 1900 -

-

הדוכס הבריטי מנורפולק והנסיך

הנסיך וינדיש גראץ והנסיכה אליזבת מריה לרגל נשואיהם וב -

יורש העצר הגרמני פרידריך  ,שני נסיכים באוארים קתולים ונסיך ונסיכה פרוסים ועוד

נציגים רשמיים של הקיסרות הגרמנית לחגיגות חנוכת כנסיית הדורמיציון בהר  -ציון  .אכסניית סט .
פאולוס ליד שער  -שכם ואכסניית אוגוסטה ויקטוריה על הר  -הצופים .
30

לכל הביקורים הללו היו תוצאות  ,הן מבחינת ההשפעה על הנעשה בארץ  -ישראל והן מבחינת
הספרים והפרסומים שבאו

בעקבותיהם .

היתרון של ביקורים וספרים אלו הוא בכך  ,שבגלל

מעמדם של המבקרים רמי המעלה זכו הם ומלוויהם לבקר ולראות מקומות ואתרים  ,שבדרך  -כלל

קשה היה להגיע אליהם  .היחס המיוחד שקיבלו אורחים אלו אצל השלטונות העות ' מאניים ,
איפשר לביקורים הללו להוסיף מידע ופרטים לא  -ידועים על ארץ  -ישראל  ,נופיה ויישוביה  .כך ,

למשל  ,למבקרים המלכותיים הותר לראשונה להיכנס לתחומי הר  -הבית  ,מערת  -המכפלה  ,קבר דוד
על הר  -ציון ועוד מקומות  ,שהיו סגורים בדרך  -כלל בפני

האירופים .

אפשר לכלול גם את שבעה מסעותיו של השר היהודי משה מונטיפיורי במסגרת הביקורים של
אנשים רמי  -מעלה בירושלים וארץ  -ישראל ( אליו הצטרפו רופאים  ,מזכירים ואחרים )  .י 3יומני
המסע שלו עצמו  ,של רעייתו יהודית ושל אחדים מבני פמלייתו נכללים בתוך ספרות הנוסעים

המערבית של המאה הי " ט  .לכתבים אלה של מלווי השליחים והאנשים רמי המעלה יש ייחוד
ומעלות  ,כמו גם חסרונות רבים משלהם  ,אך הם שונים מאלה שנמנו בספרות הצליינית המערבית
של המאות

הקודמות .

170
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980נ Holy Land 1839- 1914 , Manchester

30

שם ; בן  -אריה  ,ירושלים העתיקה והחדשה  ,לעיל  ,הערה
המבקרים

31

;3

הנ " ל  ,לעיל  ,הערה

- 6

וראה במפתחות  ,שמות

המוזכרים .
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פמליית הקיסר
וילהלם השני
יוצאת מן העיר
העתיקה ( ) 1898

סופרים ומשוררים
בין

המבקרים ' הנוסעים ' של

ארץ  -ישראל במאה הי " ט היו גם כמה מטובי הסופרים והיוצרים דאז .

הדחף הדתי והדחף הרומאנטי  ,שהתעוררו באירופה שלאחר נפוליאון  ,כוח המשיכה של ארץ
ההנ " ך והמקומות הקדושים שבה  ,והתמורות הפוליטיות והטכנולוגיות שהחלו מקלות את

אפשרות הביקור וההגעה לאזור כולו  -הביאו גם חלק מסופריה החשובים של המאה לבקר
בארץ ולפרסם תיאורים של ביקור

בה .

הראשון שנציין הוא הסופר והמדינאי הצרפתי הנודע שאטובריאן  ,ממתנגדי המהפכה ,
שבעקבותיה שב לאמונתו הקאתולית ואשר שירת את נפוליאון

כשר .

כבר בראשית המאה

(  , ) 1807 - 1806ערך שאטובריאן מסע ליוון  ,ארץ  -ישראל  ,תוניס וספרד  ,ובעקבותיו פירסם את
ספרו  ' ,מסע מפארים לירושלים '  .לספר זה היתה השפעה גדולה על העמדה של נוסעים קאתולים

רבים  ,שבאו אחריו לארץ  -ישראל וראו את נופיה דרך

שאטובריאן
2נ

ראה

,

3

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ ' . 41

' משקפיו '

הרומאנטיים  -דתיים של

ךך ך

יהושע בן  -אריה

עשרים וחמש שנה מאוחר יותר ,

ב 1831 -

צעד בעקבותיו המשורר הרומאנטי הצרפתי

למארטין  ,שכבר נזכר לעיל  ,אף הוא מדינאי פעיל משנת

. 1833

לדבריו  ,יצא למסעו מתוך תשוקה

לבקר בארצות  ,שהמקרא מספר עליהן  ,לראות במו עיניו את המקומות שבהם אירעו הדברים ,
שעליהם קרא בילדותו  .הוא לא התכוון לכתוב יומן  -מסעות  ,אלא אפוס דתי  ,רשמי משורר
ופילוסוף מן הנוף ומן הצבע של המזרח  .לפיכך  ,אין בספרו פרטים על ההיסטוריה  ,הגיאוגראפיה

ואורחות החיים בלבאנט ובארץ  -ישראל  .לעומת זאת  ,מלא הספר בתיאורים רומאנטיים נמלצים
ומשתפכים אשר זכו לביקורות והערות עוקצניות מפי נוסעים וחוקרים אחרים במאה

הי " ט .

(3

בסוף המאה הי " ט ביקר בארץ  -ישראל הסופר הצרפתי פייר לוטי  ,אשר פירסם שני ספרים על
מסעו בארץ  ' ,הגליל '

ו ' ירושלים ' .

גם הוא כתב בצורה רומאנטית ובהשראה דתית  ,עם תיאור

מפורט וצבעוני של הנופים והאנשים  .נוסף לדבריו גם גוון מלאנכולי של צער על מצבה הנוכחי
של הארץ .

34

סופר צרפתי נודע אחר שביקר בארץ במחצית המאה  ,באוגוסט

, 1850

היה גוסטב פלובר ,

שנשלח על  -ידי משרד החינוך הצרפתי  ,יחד עם בן  -לווייתו  ,הסופר מקסים דה  -קאן  ,לערוך סקרים
הסופר
והמדינאי
ר

'

שאטובריאן

( ) 1848 - 1768

על האזור  .בניגוד לסופרים הרומאנטיים הצרפתיים שציינו  ,ובניגוד לבן  -לווייתו  ,לא גילה פלובר

עניין באתרי המזרח  .המקדשים  ,המסגדים והנופים במצרים נראו לו דומים זה לזה  ,והמציאות
בארץ  -ישראל העלובה לא עוררה אצלו רגשות של התפעמות דתית  ,אלא דחייה  .על  -כן הוא מייעץ
לקוראיו לא לבקר במזרח  ,כדי לא לנחול אכזבות מביקור
ב 1848 -

שכזה .

35

ערך הסופר הרוסי הנודע גוגול מסע  -צליינות אל המקומות הקדושים לנוצרים בארץ -

ישראל  ,אך היה זה כבר בתקופת דעיכתו  .המסע לא הביא לו כל השראה  ,והוא חזר ממנו מלא

אכזבה ומפח  -נפש  .זמן קצר לאחר  -מכן התחזקה התרופפות העצבים שלו  ,אשר גבלה במחלת -
וב 1852 -

נפש ,

מת והוא בן

43

בלבד .

מבין הסופרים האנגלים נציין את ד ' יזרעאלי  ,שביקורו בארץ בראשית שנות השלושים הטביע
את רישומו על חלק מיצירותיו הספרותיות  .ספר נפרד מיוחד על מסעו למזרח לא

לאחר ביקורו של ד ' יזרעאלי באזור ,

כתב .

36

זמן קצר

ביקר בו אלכסנדר ויליאם קינגלייך  ,עורך  -דין

ב , 1835 - 1834 -

במקצועו  ,אשר שלח ידו בכתיבה והיה מקורב למשורר הבריטי החשוב טניסון .

ב 1854 -

ערך מסע

שני לאזור ולחצי  -האי קרים וכתב על המלחמה שם  .לאחר  -מכן אף נבחר לפרלמנט הבריטי  .ספרו
לאחר המסע הראשון  ,הנקרא

' מסה , ' ] 01הוא

מלא הומור  ,שנינות וכשרון ספרותי  .יש בו כדי ללמד

על השקפתו של ג ' נטלמן בריטי על המזרח ועל ה ' ילידים ' היושבים בו  .הספר זכה למהדורות

רבות .

37

סופר אנגלי נוסף שביקר בארץ  -ישראל במחצית הראשונה של שנות הארבעים  ,היה ויליאם

תקרי  ,מגדולי סופריה של אנגליה במאה הי " ט  .תקרי יצא באופן פתאומי למסע למזרח  ,בלוויית זוג

33

ראה :

י ' שביט ( עורך )  ,נפלאות אוץ הקודש  :מבחר סיפורי מסע והרפתקאות בארץ  -ישראל במאה הי " ט וראשית

המאה העשרים  ,ירושלים

172

 , 1981עמ '
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34

ראה שם  ,עמ '

. 215
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ראה

שם  ,עמ '

, 197

36

על ד ' תרעאלי וביקורו בארץ ראה האז ( לעיל  ,הערה

וכן און ( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ '

.9

,)5

עמ '

and S ~ ord: ; 392

 and Palesrine from rhe Bron ? e Age 10 Balfour , London 1956שח0

ד3

.

ראה בן  -אריה ( לעיל ,הערה  , ) 6עמ '  ; 84שביט ( לעיל הערה  , ) ( 3עמ '

,

ble

אח ]~1

. 101

.

Barbara W .

ספררת הנוסעים המערביים במאה הי " ט

ידידים שהזמינוהו להצטרף אליהם  .לאחר הסיור פירסם ספר המתאר את המסע  ,שראה אור ב -

. 1846

עתונאי  -סאטירי וכתוב בצורה אירונית ומשעשעת .

סגנונו הוא

נוסף על הסופרים האירופים נציין שלושה סופרים אמריקנים

:

38

ג ' ון רוס בראון  ,הרמן מלוויל

ומרק טוויין  .חיבור שנתפרסם לאחרונה מכנה שלושה סופרים אלה  ' ,צליינים חסרי  -יראה ' .
הראשון מביניהם  ,בראון  ,הוא אחד מכותבי הזכרונות האמריקנים הנודעים ביותר  .ספר המסעות
39

שלו במזרח משנת

הי " ט .

40

1851

הינו אחד מהספרים המשעשעים ביותר של נוסעי ארץ  -ישראל במאה

הרמן מלוויל  ,מחברו של ' מוכי

דיק '  ,יצא למסע באירופה ובלבאנט ב . 1856 -

בינואר

הגיע לשהות קצרה בארץ  -ישראל  .מטרת סיורו היתה  ,בין היתר  ,לשפר את בריאותו

1857

הלקויה .

הטיול שיפר אמנם את מצב בריאותו  ,אם כי עברו עליו במשך מסעו התקפות  -דכאון  .יומנו שלא

נועד לפרסום  ,הוא פנקס שמלוויל רשם בו בצורה מקוטעת הערות קצרות  .יומן זה ראה אור בדפוס
רק בשנת

. 1955

יומנו מלא ספקות  ,מרירות ומיסטיציזם  .תיאורי ארץ  -ישראל שלו קודרים

מלוויל השתמש ברשימותיו כחומר לפואמה הגדולה שלו ,

וכבדים .

'  , ' Clarelשהופיעה כעשרים שנה לאחר

הסופר
ג ' פלובר

ביקורו בארץ  .י4
מארק טוויין  ,מגדולי סופריה של אמריקה  ,התלווה בשנת

1867

אל קבוצת התיירים המאורגנת

( 7880 - 1821

הראשונה  ,שהפליגה בארגונה של חברת ' קוק ' לאירופה ולארץ הקודש  .בעט שנון מלגלג מארק

טוויין על ספרי המסע של קודמיו  ,שתיארו ארץ דמיונית  ,ומשרטט את ארץ  -ישראל כפרובינציה
דלה ועלובה  ,המתכלכלת מזכרונות היסוריים רבי  -השראה  ,שמתייחסים כולם לכברת  -ארץ זעירה

להפליא .

42

סופר אנגלי נוסף אשר ביקר בארץ בסוף המאה הוא סר רידר האגארד  ,מחברם של ספרי -
הרפתקה נודעים  ,ובראש וראשונה ' מכרות המלך שלמה '  .גם ספרו כתוב בסגנון אירוני  ,מתוך
תקווה שיהיה לו ערך היסטורי מאה שנה לאחר

כתיבתו .

43

שני אישים אחרונים שנציין הם שבדיים  :הסופרת סלמה לגרלף  ,שביקרה בירושלים ב , 1900 -

בין היתר אצל אנשי המושבה האמריקנית -שבדית שבעיר  ,ביקור שהביא בעקבותיו את ספרה
הנודע ' ירושלים '

;

ואיש המסעות הנודע סוון הדין  ,שביקר בירושלים בתקופת מלחמת  -העולם

הראשונה  .בספריו הוא נוקט עמדה פרו  -גרמנית ופרו  -תורכית נלהבת וכולל בהם דברים חריפים

נגד אנגליה  .תיאור הציונות וההתיישבות היהודית בארץ  -ישראל הוא אובייקטיבי ואפילו אוהד ,
ומדגיש את חריצותם וכשרונם של המתיישבים  .לדעתו  ,אין התורכים צודקים בפחדם מהתבססות
היהודים  ,אשר רק תועיל להתפתחות

הארץ .

44

חשיבותם של כל הספרים הללו אינה בערך ההיסטורי שלהם כמקור ללימודה של ארץ  -ישראל
שביט  ,שם  ,עמ '

. 145

38

ראה

39

דיון מפורט על הספרות האמריקנית כמאה הי " ט עד
( לעיל  ,הערה

, ) 11

עמ '

261 - 82

..

1867

ויחסה לארץ  -ישראל ראה לוין  ,מושגים משתנים

.

 . Walker , Irreverent Pilgrims Melville Brouen and Mark Twainץ

Washington 1974

ראה שביט  ,שם ,

עמ ' ; 157

לוין  ,שם  ,עמ ' . 121 - 107

מ ' טוויין  ,מסע תענוגות לארץ הקדושה ( תרגם א ' בן  -מנחם )  ,תל  -אביב תשל " ה  ,ההקדמות והמבוא ; לוין  ,שם
עמ '

: 171 - 159

ווגל ( לעיל  ,הערה

ראה שביט ( לעיל  ,הערה
ראה

1918 :

 , ) 33עמ '

Jerusalem , Leipzig

 , ) 17עמ '

. 88

. 163
Hedin ,

Selma Lager~of, Jerusalem , London 1903 ; 5 .

173

הסופרת סלמה לגרלף

( ) 1940 - 1858

בתקופה זו  .אלו הן יותר יצירות של ספרות יפה שדרכן יכולים אנו לראות כיצד ראו סופרים

ויוצרים  ,מהחשובים ביותר בעולם המערבי במאה הי " ט  ,את ארץ  -ישראל של זמנם  ,על רקע
השקפותיהם  ,דעותיהם ודימוייהם בקשר לארץ  -ישראל ההיסטורית  -ארץ התנ " ך והמקומות
הקדושים

בה .

ציורים וציירים
גם אמנים  -ציירים יצרו יצירות חשובות הקשורות בארץ  -ישראל של המאה הי " ט  .נזכיר  ,למשל ,
כמה מצייריה החשובים של אנגליה הוויקטוריאנית  ,אשר הגיעו לארץ וציירו בה יצירות השובות

:

ויליאם הולמן האנט  ,אדוארד ליר ודיוויד וילקי  .האנט הגיע לירושלים פעמים אחדות במאה הי " ט ,

חי בה מספר שנים ואף בנה בית בעיר החדשה  .בהתאם לעקרונות האמנות הפרה  -רפאלית  ,חיפש

האנט בנופי ארץ  -ישראל וירושלים רקע מתאים למראות הארץ הקדושה  ,שביקש לצייר  .כדי
להתקרב לעקרונות אלה ניסה אף לחפש דמויות מבין תושבי הארץ  ,שישמשו מודלים לציוריו
המקראיים  .אלא שכאן נחל אכזבה מהתושבים המקומיים  ,אשר סירבו

לבקשותיו .

45

פחות ידוע

בציורי ארץ  -ישראל ויותר באיוריו לספרי  -מסע הוא אדוארד ליר  .בין ציוריו המרשימים  -ציור

של מצדה  ,בו נראה הצוק כשואף אל  -על .

46

צייר אנגלי נודע אתר שביקר בארץ  -ישראל ב , 1841 -

הוא דיוויד וילקי  ,שאלבום ציוריו מהארץ כולל

26

פורטרטים  ,ביניהם אלו של מוחמד עלי ,

הסולטאן עבד אל  -מג ' יד  ,השיח ' הבדווי ששמר עליו במסעו

לים  -המלח  ,נשים יהודיות ועוד .

47

חשיבותו של נושא זה איננה מצטמצמת במספר ציירים נודעים ויצירותיהם  ,שהנציחו את ארץ -

ישראל במאה הי " ט  ,אלא בעיקר בתפוצה העצומה של ציורים  ,רישומים ותחריטים בספרי
714

1

45

ראה בן  -אריה  ,ירושלים החדשה ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '  ; 445הנ " ל  ( ,לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '  ; 125מדריך תערוכת קרן
החקר הבריטית ( לעיל  ,הערה  , ) 18עמ '  ; 51א ' מישורי  ' ,צייר אנגלי " אוהב ציון "  -ויליאם הולמן

הנט '  ,קתדרה ,

 ( 38טבת תשמ " ו )  ,עמ '

. 66 - 55

46

ראה מדריך תערוכת קרן החקר הבריטית  ,שם  ,עמ '

47

ראה בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

, )6

עמ '

. 81

. 51

בית לחם ( מבט מצפון ) ,
ציור צבעי  -מים של האנט
( ) 1910 - 1827

המסעות של ארץ  -ישראל במאה זו  .השאיפה להנציח את המקומות הקדושים פיעמה כבר בלב
נוסעים רבים במאות קודמות  ,ואכן ציורים ורישומים רבים  ,אשר הודפסו בתחריטי פלדה ונחושת ,

מלווים ספרי  -מסעות גם במאות קודמות .אלא שבדומה למחברים של ספרי המסעות  ,גם הציירים

של המאה הי " ט שונים ונבדלים מקודמיהם בגישתם אל נושאי יצירתם  .ציוריהם הרבה יותר
ריאליים  ,ומלבד מקומות קדושים ומרכזיים  ,הם מציגים גם מראות  -טבע ופינות שונות מהווי

החיים של האוכלוסיה  .בגלל הדיוק בפרטים ובריאליה ניתן במקרים רבים אף לאתר את נקודות
התצפית  ,מהן צפו האמנים בעת עשייתם  .עם זאת חשוב לזכור  ,כי אלה הל תמונות שצוירו ביד

אדם  ,בכוח כשרונו והשראתו  ,ועל  -כן המרחק לעתים ביניהן לבין המציאות הוא

רב .

48

בדומה לכותבי ספרי המסעות  ,כך גם הציירים והציורים  ,מספרם הולך וגדל במרוצת המאה

הי " ט  .בראשית המאה לא היתה משימתם קלה  ,במיוחד במקומות רחוקים ונידחים וכרוכה היתה

בסכנת -נפשות  :תושבי הארץ הערבים גילו איבה למה שראו בו עבודה טמאה  ,הבאה לחלל את

אתריהם הקדושים על  -ידי הנצחתם בתמונות  .במרוצת המאה  ,במיוחד לאחר הכיבוש המצרי
 , ) 18השתפרו תנאי הכטחון בארץ  -ישראל  ,וציירים רבים יותר העזו לבוא ארצה ולהעלות

(1
~

במכחולם פינות  -נוף חדשות  ,שקודמיהם לא זכו להגיע אליהן  .ציירים אלה באו מכל ארצות
התרבות האירופיות  -מגרמניה  ,צרפת  ,ארצות השפלה

ואנגליה .

מה דחף ציירים אלו להגיע לארץ  -ישראל ולצייר את ציוריהם

?

49

דומה  ,כי המניע העיקרי היה

הרצון לגלות לבני אירופה את ' מראות הארץ הקדושה '  .לשם כך אף קישטו ועיטרו ברישומים

ובציורים את הספרים ההיסטוריים השונים על ארץ  -ישראל  ,התנ " ך  ,הברית החדשה  ,ספרי יוסף בן
מתתיהו

ואחרים .

אך עד מהרה הפכו הציורים והתחריטים גם לעסק מסחרי  ,אשר הגביר את

התפוצה והעניין כספרות

המסעות .

עד כמה הפכו ציורים על ארץ  -ישראל לדבר שבאופנה  ,יעיד הנוהג שפותח במאה זו בקרב
נוסעים שונים  :לתיאור מסעם בכתב  ,הוסיפו רישומים ממראות הארץ והכיאום  ,עם שובם הביתה ,
48

ראה שם  ,עמ '

49

שם .

שם ,

. 18 - 16

1721

יהושע בן  -אריה

לציירים מקצועיים כדי שיעבדו אותם לציורים של ממש  .בעקבות זאת הגיעו חלק מן הציירים
עצמם לארץ במטרה להעלות מחדש את מראותיה  ,ביתר דיוק

והצלחה .

50

ציירי ארץ  -ישראל במאה הי " ט הושפעו רבות מן התפיסה הרומאנטית של אירופה במאה זו ,
שאופיינה בין השאר  ,על  -ידי מזיגה של בקיאות למדנית ועניין היסטורי  .מאז ראשית המאה הי " ט
העדיפה תפיסה זו את המגמה התיעודית של ההיסטוריון  ,המגביל עצמו לאימות העובדות ונמנע

מהרהורים וספקולציות  .נוסף לכך  ,השתדלה האמנות הרומאנטית להוסיף לרפרטואר הקלאסי
.

הידוע נושאים חדשים  ,ארצות ותרבויות רחוקות  ,ומוטיבים אקסוטיים  .כל אלה הלכו וחדרו גם

לציורים של ארץ  -ישראל במאה

הי " ט .

ן5

הדוגמה הבולטת ביותר להתפתחות ולמעמד שרכשו ציורי ארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,היא
ציוריו של הצייר הסקוסי הנודע דיוויד רוברטס  ,אשר היקנו לו שם בינלאומי  ,חברות באקדמיה

המלכותית הבריטית  ,כבוד רב והכנסות כספיות ניכרות ביותר .
 1796למשפחה ענייה  .בילדותו ובנעוריו הירבה לצייר  .ב 1823 -
52

דיוויד רוברטס נולד בסקוטלנד ב -

התיישב בלונדון והחל רוכש לו

מעמד בקרב ציירי העיר  .מכאן היה נוסע ליבשת אירופה  ,עושה סקיצות רבות של קתדראלות
הצייר

ד

' רוברטס ( ) 1864 - 1796

ךמונומנטים  ,בהדגישו פרטים ארכיטקטוניים מדויקים ופרספקטיבה ריאליסטית  .לאחר חזרתו

ללךנדןן עיבדם לציורים רומאנטיים  ,בהתאם לטעם של הזמן  ,ומחיר ציוריו הלך ועלה  .בין שאר
פעילויותיו התבקש לעבד סקיצות ורישומים של אתרים ונופים  ,שהגיעו מארץ  -ישראל  .אלה עוררו
בו עניין רב והוא החליט לצאת לסיור למזרח  .באוגוסט

1838

יצא למסע במצרים  ,סיני  ,פטרה ,

ארץ  -ישראל וסוריה  ,שארך שנה תמימה  .עם שובו ללונדון הכין את ציוריו להדפסה כתחריטי  -אבן

 ליטוגראפיות על  -ידי הליטוגראף הנודע של אותם הימים  ,לואי האג  ,תחת פיקוחו האישי שלרוברטס  .הציורים והרישומים עצמם הוצגו בינתיים בתערוכות בלונדון  ,אדינבורג וערים חשובות
אחרות ועוררו התלהבות

בלתי  -רגילה .

נפתחה החתמה מוקדמת על ספרי הליטוגראפיות ,

וההרשמה עלתה על כל המשוער  -המלכה ויקטוריה והארכיבישופים מיורק וקנטרברי היו
החותמים הראשונים  ,ומספרם הכולל הגיע
1849 - 1842

וכללו

250

ל . 634 -

הספרים הופיעו בשלושה כרכים בין השנים

לוחות  ,שחולקו שווה בין סוריה למצרים  ,ביניהם

( הוצאה שנייה של ציורי רוברטס  ,זולה יותר  ,בשישה כרכים  ,ראתה אור

50

ציורי ארץ  -ישראל

.

ב  ) 1855 -ב 1864 -

תקפה

את רוברטס מחלת הנפילה  ,ממנה נפטר באותה שנה  ,בגיל  , 68איש עשיר  ,בעל מעמד עולמי

מכובד ביותר .
ציוריו של רוברטס הינם הדוגמה הנאה ביותר לאמנות הציור הוויקטוריאנית של ארץ  -ישראל .
הגוונים של צבעי העפרון שלו והמעברים השונים ביניהם יוצרים אפקט מיוחד במינו  .ציוריו
כוללים את כל האלמנטים של האמנות הציורית הרומאנטית  -מזיגת העניין בעבר עם למדנות
היסטורית ארכיטקטונית מפורטת ,מוטיבים אקסוטיים והכללת צומח ודומם מהטבע עם דמויות

של בעלי  -חיים  ,אנשים  ,תלבושות ועצמים מהמזרח המרוחק

והבלחי  -ידוע .

העניין המחודש הכללי שנתעורר לאחרונה במזרח  -התיכון ובארץ  -ישראל של תקופת המאה
176

50

שם ,

שם .

51

ראה

און ( לעיל  ,הערה  , ) 29עמ '

52

המשך הדברים על רוברטס וציוריו הם לפי 7 . Brinton , ' Roberts of the Prints ' , Aramco World
 . 2 - 4 , 29 - 33קע 1870 ( ,

. 12

, Magazine , xxit 2 ( March-April

. . . London 1842 - 1849

"

מעRoberts , The Holy 1

וההקדמות והמבוא של ספרי רוברטס עצמו ,

 .ו]

ספרות הנוסעים המערביים במאה הי " ט

הי " ט  ,הביאו לתחייה בפופולאריות של ציורי דיוויד רוברטס  .שוב הוא ניצב בראש הרישומים
הציוריים של הארץ הקדושה  .ציוריו  -מקוריים והעתקים  ,צבועים ובלחי  -צבועים  ,גדולים

וקטנים  -נמכרים לכל המבקר כארץ  -ישראל ובאתריה הקדושים  .הם מופיעים בלוחות  -שנה ,
בגלויות  -ברכה לשנה חדשה ,

במדריכי  -סיורים  ,בתכניות של כנסים ואירועים שונים ועוד .

סיפורו של דיוויד רוברטס וציוריו דומה לסיפורם של ציירים רבים אחרים במאה הי " ט  ,שהארץ

הקדושה משכה אותם לצייר את אתריה ; סיפוריהם הם מהדורות פחות ידועות ופחות מוצלחות
מסיפורו של רוברטס והצלחתו  ,אך חשיבותם להכרה ולימודה של ארץ  -ישראל במאה הי " ט לא
נופלת מזו שלו  ,ולעתים קרובות אף עולה

עליה .

53

צילום וצלמים
ב 19 -

באוגוסט

1839

פורסמה ברבים ההמצאה הטכנולוגית הראשונה שאיפשרה צילום  ,זו הנודעת

בשם ' דאגרוטייפ '  .בסוף שנה זו  ,בחורף  , 1839צילם לראשונה צלם צרפתי תמונות ראשונות של

ירושלים  .מאז ועד לשנת  , 1914עם פרוץ מלחמת -העולם הראשונה  ,סיירו בארץ  -ישראל יותר מ -
100

צלמים  ,רובם המכריע מערביים  ,אשר ביקרו וצילמו אתרים  ,אנשים ונופים בארץ  -ישראל .

54

האמנות החדשה של הצילום והאמנויות הוותיקות של ציור ורישום פיתחו ביניהן מערכת -

יחסים מיוחדת  .חלק מהציירים העריץ את עבודת הצלמים  ,בשל הדיוק הרב שבה

;

אך מאידך

ציינו  ,שלעולם לא יתפוס הצילום את מקומו של הרישום  ,של העפרון  .טענותיהם היו  ,כי בתצלום
אינך יכול להבחין בין צל לצבעים  ,וכי באופיו הוא לא  -אסתטי  ,חסר  -צבע

ונטול  -ציוריות .

לעומתם  ,טענו הצלמים לחשיבות הריאליה הגלויה שמשקף הצילום  ,וכי יש להרגיל את הרגשות
ללימוד הפירוט והביצוע המעודן של מראות

הטבע .

שיתוף  -פעולה בין הציירים לצלמים נוצר  ,בין היתר  ,מפני שעד לראשית שנות השמונים לא
ניתן היה  ,מבחינה טכנולוגית  ,להדפיס תמונות

בספרים .

את התמונות שהושגו באמצעים

טכנולוגיים הולכים ומתקדמים  ,היה צריך להדביק בכל עותק ועותק של ספר שהודפס  .הדרך
האחרת שנפוצה אז ביותר  ,היתה מסירת התמונה שהושגה לאמן  ,שייצור ממנה תחריט  -עץ ,

נחושת או פלדה  .טכניקה זו הגיעה אז לשיא הפופולאריות שלה  .שיתוף  -הפעולה בין הצלמים

והאמנים  -התהריטאים הביא לדרגת -דיוק רבה ביותר של התחריטים שנחרטו לפי התצלומים  ,אך

גם הבליט את הבדלי הגישות שבין התחריטאים והציירים ובין הצלמים .
הציירים האירופים

55

שציירו במזרח  -התיכון  ,לא יכלו להפריד את אמנותם מהנושאים

האקסוטיים והפיגורטיביים  ,שנעשו פופולאריים בתקופה הרומאנטית  .לכל ציור שציירו ניסו

לשוות מראה מגרה  .על  -כן תמיד הוסיפו לציוריהם דמויות של בעלי  -חיים  -גמלים  ,סוסים ,
חמורים ועוד  -צמחים ועצים ודמויות  -אנשים בתלבושות מזרחיות מיוחדות וצבעוניות  .כל אלה

כדי שהתמונה תהיה ציורית ומושכת  .באה המצלמה ונטלה את כל אלה  .התחריטאים ניסו לתקן
53

על ציירים אחרים ראה בן  -אריה  ( ,לעיל  ,הערה  , ) 6לפי המפתח בעמ ' 235

54

ירושלים במאה התשע  -עשרה  ,ירושלים  ( 1977הציורים שם הם לפי מחברי ספרים  ,ולאו  -דווקא הציירים ) .
 The .Eible and ,the .Image: Ihe' .ז41ן '1 .
ראה און ( לעיל  ,הערה  , ) 29עמ ' 1 the ; 8 - 7ל ffhot~graphy

;

א ' שילר ( עורך )  ,אלבום ציירי

.

.

 ; Holy Landהנ " ל~ ' ,
ראשית הצילום בארץ  -ישראל '  ,קתררק
1833 - 1899 , Philadelphia 1985

תשמ " ו )  ,עמ '

. 80 - 67

ראה גם  :גאווין וניצה בראון  -רוזובסקי  ' ,הצלמים לבית בונפיס '  ,שם ,

' האוריינטאלתם אצל הצלמים הצרפתים מזלצמן ועד כונפיס '  ,שם  ,עמ '
55

ראה און  ,שם  ,עמ '

; 13 - 12

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

 , ) 6עמ '

. 18

. 104 - 81

38

עמ ' ; 114 - 105

( טבת

נ ' פוץ ,

177

יהושע בן  -אריה

במידה מסוימת את המצב  ,על  -ידי כך  ,שלפני ההדפסה הוסיפו לעתים לחריטה המדויקת
והמותאמת לתצלום  ,תוספות משלהם  -עננים בשמים  ,שיחים מסודרים ויפים יותר  ,בעלי  -חיים
אופייניים למזרח ודמויות של אנשים בתלבושות מסורתיות  -מקראיות  .הדבר הביא להתפתחות סוג

מיוחד של אמנים  ,שהיו ' משנים ' ו ' משפרים ' את המראות שקלט הנוסע במצלמתו  .התחריטאים
התייחסו בחשיבות כה רבה לעבודתם  ,עד שלעתים הופיע בשולי הציור שעובד מהתצלום שם
התחריטן בלבד  ,ללא ציון שמו של

הצלם .

56

השימוש בתצלומים ליצירת ציורי  -תחריטים היה תופעה נפוצה ביותר  ,אשר סייעה מאוד
לפופולאריזציה של מראות ארץ הקודש  ,עד שנמצאו כותבים בני הזמן ההוא שטענו  ,כי מראות

אלו החלו נעשים מוכרים לעם הרחב באנגליה יותר ממראות אזור האגמים של אנגליה עצמה .

57

התפוצה של הצילומים גדלה אף כתוצאה ממכירה נפרדת שלהם  ,כשהם מודבקים על  -גבי נייר
עבה  ,בודדים או כרוכים יחד בסדרות שונות  .לציבור הרחב החלו מגיעים הנופים הרחוקים גם על -

גבי תמונות סטריאוסקופיות -

צמד  -תמונות קטנות מודבקות על קרטון בגודל של כ " 9 -

18

ס "מ ,

תלת  -מימדית כאשר מסתכלים בהם בעזרת מכשיר מיוחד  ,הסטריאוסקופ .

שהופכות לתמונה
הצלם

הצילום הסטריאוסקופי החל מתפשט כבר בשנות השישים של המאה הי " ט  .והיתה לו הצלחה רבה

פ ' פרית ,

באירופה ובארצות  -הברית .הוא תרם רבות לפופולאריות של הצילום התיעודי ומילא מבחינות

מצלמי
ארץ  -ישראל
הראשונים

רבות תפקיד דומה לזה שממלאים בימינו הסרט

והטלוויזיה .

58

ההתפתחויות הטכנולוגיות שאיפשרו בראשית שנות השמונים להדפיס תמונות בספרים ,

הגדילו עוד יותר את התפוצה ואת הפעילויות של צלמי ארץ הקודש  .תעשיית -צילום ענפה החלה

( ) 1862

מתפתחת ובדרך  -כלל נשאה אופי מסחרי  .תמונות יוצרו בעיקר כמזכרות לתיירים ולצליינים  .ניתן
היה אף להזמין תמונות שונות  ,לפי מספרים סידוריים בקטלוגים רחבי  -היקף  .הצלמים הפכו להיות
אנשי  -עסקים יותר מאמנים  .עם זאת  ,נמצאו ביניהם גם רבים  ,שלא הסתפקו בשימוש בצילום
לצורכי עסקים בלבד  ,אלא ראו בו גם מכשיר לתפקידים נוספים וגם

אמנות .

59

כבר מראשיתו שימש הצילום לא רק כמטרה לעצמו  ,אלא גם כאמצעי  ,כמכשיר  .צלמים
חשובים ליוו את האישים והמשלחות רמות המעלה שביקרו בארץ  ,שהוזכרו לעיל  ,בין היתר
במטרה לתעד את מסע הביקור והסיור בארץ ולהביא תמונות  -מזכרות ממנו  .צלמים אחרים שיתפו

פעולה עם חוקרים וסופרים שבאו לארץ  -ישראל במאה הי " ט  .הנסיך מוויילס ( לימים המלך
אדוארד השביעי ) גילה התעניינות מרובה בתוצאות עבודת הצילום של הצלם פרנסים בדפורד ,

שליווה אותו בזמן מסעו  ,ב . 1862 -
הצילומים שצולמו על  -ידי בדפורד

המשפחה המלכותית החליטה אף להרוויח כסף ממכירת
( 75

172

מהם על הארץ )  ,והוציאה אותם לאור במהדורה מפוארת

ויקרה מאוד  .במהדורה זו צוינו בכוכב תצלומים בעלי ערך חשוב מבחינה מקראית  ,ובסימן אחר

 -תצלומים בעלי ערך מיוחד מבחינה

ארכיטקטונית.

ב 1867 -

פורסם ספר קטן יותר  ,עם

48

תצלומים בלבד של צלם זה  ,בצירוף הסברים של המיסיונר הנודע ו " מ תומסון  ,מחבר הספר
' התנ " ך
178

56
57

58

והארץ ' .

60

גם את הסיור של שני בני הנסיך ארתור  ,אחיו של אדוארד השביעי  ,שנערך ב -

כתב  -עת משנת
. 14 - 12
המצטט
שם  ,עמ '
און' , 13 ,
ראה עמ
שם ,

ראה

:

. 1854

ד ' כירם  ' ,צילומי ארץ  -ישראל הראשונים '  ,א ' שילר

ירושלים

 , 1980עמ '

( עורך ) ,

צילומי ירושלים וארץ  -ישראל הראשונים ,

. 13 - 7

. 13 - 12

59

ראה שם  ,עמ '

60

ניר ( לעיל  ,הערה

, ) 54

בירושלים במאה

ה , ' 19 -

עמ '

; 84 - 67

און ( לעיל  ,הערה

ספר וילנאי ( לעיל  ,הערה

, ) 20

, ) 29

עמ '

עמ '

; 18 - 17

. 114 - 105

שושנה הלוי  ' ,ביקורים מלכותיים

י
--

מצלמי ארץ  -ישראל הראשונים

, 1882

:

הצלם פ ' בדפורד ( בימין התמונה ) באזור הר הבית

( ) 1862

ליוו צלמים  ,ולאחר הביקור פורסמו אלבומים של צילומים אלו  .גם אל הסיורים האחרים של

אנשים רמי  -מעלה שנזכרו לעיל  ,נלוו

בדרך  -כלל צלמים .

ן6

החוקר הנודע דה  -סוסי  ,המוגדר לעתים כחופר הארכיאולוגי הראשון בארץ  -ישראל  ,אשר חפר
בקברי המלכים בירושלים  ,הגיע לארץ בראשית שנות החמישים  ,עם חברו  ,הצלם החשוב אוגוסט

זלצמן  ,שהתעניין בנושאים דתיים  .שניהם זכו לתמיכת מיניסטריון החינוך הצרפתי  ,ובכך יצרו

תקדים תשוב ביותר של ליווי והשתתפות צלמים במשלחות ארכיאולוגיות -מדעיות  .מיניסטריון
החינוך הצרפתי סייע גם לסופר גוסטב פלובר ומקסים דה  -קאן בביקורם בארץ  -ישראל  ,ועל דה -
קאן הוטלה המשימה לצלם מונומנטים ואתרים היסטוריים במזרח  .דה  -קאן  ,בניגוד לפלובר ,
התלהב מהנופים והאתרים וחזר מסיורו מלא רשמים ותצלומים  .את החוקר הנודע הנרי בייקר
טריסטראם ליווה במסעותיו צלם מקצועי  ,שתמונותיו איירו את ספרי טריסטראם
61

ראה און  ,שם  ,עמ '

. 101

;

וקרן החקר

1 78

יהושע בן  -אריה

הבריטית העמידה במרכז מחקרה המדעי צילומי מונומנטים ושרידים ארכיטקטוניים  .הצילום הפך
אפוא בן  -לוויה קבוע של איש המדידות  ,החוקר והמדען במאה הי " ט  .הם השתמשו בצילום בצורה
מקצועית וניצלו את יתרונותיו  -הנאמנות המדויקת למציאות  ,הקלות בה ניתן להשיג אותה
והאפשרות להסתכל בתצלום גם במראות סטריאוסקופיות

,

6

ההתפתחות המהירה של הצילום הביאה גם להתפשטותו בקרב תושבים מקומיים בארץ -

ישראל ובירושלים  .אלה היו בתחילה רובם ככולם נוצרים  ,כולל מומרים יהודים  ,שכן מוסלמים
ויהודים ראו ביצירת התמונה מעשה המנוגד לרוח דתם ואמונתם  .רק בסוף המאה הי " ט החלו

לחדור למקצוע זה בארץ  -ישראל גם צלמים יהודים ומוסלמים  .מקום נכבד בפיתוח ענף הצילום
בירושלים תפשו הארמנים  ,אשר גם הקימו את סטודיו הצילום הראשון

בירושלים .

63

יתרונם של הצלמים המקומיים על צלמי החוץ הרבים אשר המשיכו להגיע ללבאנט כולו ,

לארץ  -ישראל ולירושלים  ,היה הכרתם הטובה יותר את תנאי הארץ  ,אתריה השונים ואורח החיים
של תושביה  ,לעדותיהם השונות  .צלמי ארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,כמו חבריהם הציירים  ,הושפעו
רבות מהתפישה הרומאנטית  .גם הם שאפו להכניס בצילומיהם מונומנטים היסטוריים ושרידים

ארכיטקטוניים  ,על פרטיהם המדויקים  ,כמו גם אוריינטאליה ומוטיבים אקסוטיים  .לוויקטוריאנים
האירופים היה עניין מיוחד בגזע  ,באנשים עם צבעי  -עור כהה משלהם  .פרסום ספרו של דרווין

' התפתחות המינים '  ,ב  , 1859 -הביא להגדלת העניין בטיפוסים אקסוטיים  .הזמן תאם את השלב של
התפתחות המצלמה  .צלמי המזרח החלו מגלים על  -כן עניין הולך וגדל בהבדלים הפיסיונומיים בין
התושבים המקומיים בארץ  -ישראל  ,לעדותיהם השונות  .כמו  -כן משך אותם הנושא האתנוגראפי

 התלבושות  ,אורח החיים  ,המנהגים והטקסים של יושבי הארץ  .כאן התגלה שוב יתרונם שלהצלמים המקומיים שהכירו טוב יותר מן המבקרים את התושבים המקומיים  ,שאף רחשו אמון רב
יותר אליהם  .במרוצת השנים אף התפתח הסטודיו המקומי  ,שאחד מתפקידיו הראשיים היה לספק
תמונות של דמויות מקומיות -

מצרך מסחרי חשוב  ,שהכניס רווחים הגונים לצלמים המקומיים .

דומה אף  ,כי הצלמים הללו שכרו תושבים מקומיים שישמשו כ ' מודלים ' לצילום  ,הלבישום
בבגדים וחפצים מתאימים והעמידו אותם בצורות ובתנוחות שונות לצורכי הצילום  .אולפנים

לצילום החלו קמים  ,פרט לירושלים  ,גם בערים שונות נוספות בלבאנט  -ביירות  ,דמשק  ,פורט -

סעיד ועוד  .צלמי  -אולפנים אלו החלו מצלמים גם הם תמונות מנוף הארץ הקדושה  ,ומספר
הצלמים והתצלומים שנקשרו לארץ הלך

וגדל .

64

הדוגמה הבולטת ביותר להתפתחות ענף הצילום ולהקמת מרכז שלם סביבו בירושלים הוא

פרשת הצלמים של המושבה האמריקנית .ראשיתו של מרכז זה היא בביקורו הנודע בירושלים של
הקיסר הגרמני וילהלם השני  ,ב  , 1898 -כאשר אנשי המושבה האמריקנית החליטו להקים מחלקת -
צילום  ,שמטרתה היתה לתעד את ביקור הקיסר בארץ ובעיר  .עד מהרה התרחבה המחלקה ,

כתוצאה מהביקוש הרב שהיה לתצלומים בקרב הצליינים  .מרכז  -צילום זה המשיך לפעול גם בכל

תקופת המנדט הבריטי  .הוא ייצר תצלומים מסוגים שונים  -תצלומים רגילים בגדלים שונים ,
ח18
" ,
ק

גלמית יצילומים סטריאוסקופיים  .אוסף  -תצלומים של מרכז זה  ,הכולל
 62ראה שם  ,עמ '  : 20 - 19ניר ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ ' . 98 - 85 , 58 - 40
63

ניר ( לעיל  ,הערה

, ) 54

עמ '

; 126 - 117

און  ,שם  ,עמ '

; 15 - 14

וכן הספרים על צילומים בעריכת שילר  ,לעיל  ,הערה

.2
64

ראה און  ,שם  ,עמ '

; 15 - 14

ניר  ,שם ,

כ 20 , 000 -

פרטים  ,נמסר

עמ ' 12 - 111נ , 140 - 135 ,

. 184- 163

ספרות הנוסעים המערביים במאה הי " ט

לאחרונה לשמירה ולסידור לספריית הקונגרס בוושינגטון  ,והוא מהווה אוצר חשוב ללימודה של

ארץ  -ישראל

ולהכרתה .

65

הדרישות המסחריות לצילום הביאו למיגוון טכניקות  ,שנועדו למשוך קהל רב יותר לרכישת

תצלומים .

בראשית שנות השישים החלו מוסיפים צבעים לתמונות  .בתחילה הוסיפו צבעים

לתחריטים השונים שהוכנו מהתצלומים  ,ובסוף המאה  -לתוך התצלומים עצמם  .הגלויות

הצבעוניות הראשונות של ארץ  -ישראל הופיעו בעשור האחרון של המאה הקודמת ועד מהרה זכו
לתפוצה ניכרת  .הן החלו להופיע גם באלבומים

בכריכה מעץ  -זית  ,לעתים בליווי פרחים מיובשים .

המטרה היתה למכור מזכרות מהארץ  ,ולכן הכותרות לתמונות מופיעות לעתים בשפות

רבות .

המצאה חשובה נוספת שהביאה להפצת הצילום  ,היתה התחלת הייצור של שקופיות לפנסי -
קסם  .מאז שנת  , 1890החלו גם בארץ  -ישראל להרצות בליווי שקופיות של פנס  -קסם  ,ועד מהרה

החלו בהפצת שקופיות לפנסי  -קסם ממראות הארץ הקדושה בעולם כולו  .ייצור
המצולמות והשקופיות הלך וגדל במרוצת המאה הי " ט בקצב מהיר
ההתפתחויות הטכנולוגיות בנושא זה והדרישות המסחריות של

התמונות  ,הגלויות

ביותר  ,שאת אופיו קובעות

השוק .

66

הערך ההיסטורי והאמנותי הרב של התצלומים הראשונים  ,כולל אלו של ארץ  -ישראל במאה
הי " ט  ,החל מתגלה ועולה אף הוא רק בעשור השנים האחרון  .דומה  ,כי אף הוא תולדה של
ההתעניינות ההולכת וגוברת במאה הי " ט  ,ושל ההכרה כי התצלומים העתיקים הם אמצעי ראשון

במעלה ללימוד תולדותיה של תקופה זו  ,בהמחישם נופים  ,מראות ואורחות  -חיים של עבר שנעלם
זה מכבר  .רבים מהתצלומים  ,ובעיקר הקדומים שבהם  ,הנדירים הרבה יותר  ,מהווים כיום נכס
תרבותי ואסתטי רב  -ערך  .אם עד לפני שנים לא רבות הם היו מונחים כאבן שאין לה הופכין ,
בעליות  -גג או במרתפים  ,ונמכרו בפרוטות בחנויות לממכר ספרים עתיקים  ,הרי כיום הם מוכרים
כאמנות לכל דבר  ,רוכשים מקום של כבוד בטובים שבמוזיאונים ברחבי תבל  ,ותערוכות משלהם
מושכות קהל רחב

ומגוון .

67

סמרי  -הדרכה לסיור ותיור
בדומה להתפתחות הצילום והתפשטותו בארץ  -ישראל  ,גם כניסת התיור המודרני לארץ  -ישראל
היא ממאפייני העת החדשה וההתמערבות בארץ  -ישראל  .אחד מן הביטויים הבולטים למגמה זו
הם מדריכי הסיורים הרבים  ,שהחלו נדפסים ומופיעים במרוצת המאה הי " ט  ,ואשר כיוונו והדריכו
תיירים בביקורם וסיורם

בארץ .

עם השתנות התנאים הפוליטיים באימפריה העות ' מאנית וארץ  -ישראל בכלל זה  ,ושיפור אמצעי
התחבורה והדרכים  ,הלך וגדל מספר האנשים הרגילים אשר מטרת ביקורם בה היתה סיור וטיול
בלבד  .הופעת מדריכי הסיורים באה לסייע לסוג מבקרים

זה .

יש הטוענים  ,כי המדריך הגיאוגראפי הראשון לארץ  -ישראל הוא ספרו של ג ' קונדר  ' ,הנוסע
12 1
65

ד ' גביש ,

' לתילדית המישבה

האמריקנית וצלמיה , ,

ספי יילנאי

( לעיל  ,הערה

. 258 - 253
66

כירם ( יעיל  ,הערה  , ) 58עמ '

67

כירם  ,שם .

; 13 - 7

און ( לעיל  ,הערה

 , ) 29עמ '

. 24 - 23

, ) 20

עמ '

; 144 - 127

ניר  ,שם ,

עמ '

~

יהושע בן  -אריה
ב 1825 -

המודרני '  ,אשר פורסם בלונדון

-

אחד מסדרת  -ספרים פופולארית על הגיאוגראפיה ,

הטופוגראפיה וההיסטוריה של ארצות שונות

בעולם .

68

גם בספרי  -מסע שונים לארץ  -ישראל

ובספרי  -סיכום על הארץ ניתן לראות מעין מדריכי -סיורים אליה  ,שכן חלק ניכר מהם חובר מתוך
מטרה להקנות ידע ופרטים לאנשים אחרים אשר ירצו לבוא בעקבותיהם  ,והם אף נכתבו בצורה

כזו .

69

עם זאת חשוב לציין  ,כי מדריכי הסיור השימושיים המקובלים  ,בצורה הידועה שלהם

כספרי -הדרכה לתיירים לסוריה ולארץ  -ישראל  ,החלו מופיעים רק בשנות החמישים של המאה
הי " ט  .דומה  ,כי המדריך הראשון מסוג זה יצא באנגליה  ,בהוצאת ג ' ון מריי

כתב המיסיונר

ליון

וב 1876 -

הבריטי ל ' פורטר ~ .
-

ב 1869 -

ב . 1858 -

את הטקסט

יצאה המהדורה הראשונה של המדריך הפרנציסקאני

המהדורה הראשונה של מדריך הבדקר הנודע  .מאוחר יותר  ,ב  , 1891 -יצא גם

המדריך של חברת ' קוק '  ,שהחלה לארגן סיורים וביקורים מודרכים לירושלים ולארץ  -ישראל כבר
בשנות השישים של

המאה .

ב 1867 -

הגיע כבר לארץ  -ישראל הסופר הנודע מארק טוויין  ,במסע -

הים  -התיכון .

תיור ראשון מאמריקה לארצות

]7

מדריכי הסיורים והטיולים המאורגנים באו בעצם בעקבות הציורים והתמונות של ארץ  -ישראל .
מטרת הראשונים היתה לקרב ולהמחיש את מראות הארץ הקדושה לציבור המערבי ה ' תרבותי ' ,
שחונך על ברכי כתבי הקודש ואשר שמות המקומות והאתרים בארץ היו ידועים לו  .כאמור  ,במאה
הי " ט ניסו חוקרים שונים למצוא אישור מדעי לאמת של כתבי הקודש ולמקורות ההיסטוריה של

הנצרות  .הציור והתמונה השתדלו לסייע בכך  .חלק מהציירים והצלמים צייר וצילם אתרים ,
צמחים  ,בעלי  -חיים ואף כלים חקלאיים הנזכרים בכתבי  -הקודש  ,במטרה לסייע בכך לאימות
האמור

בהם .

72

אחד מהצלמים האנגלים הראשונים  ,ג ' קיית  ,הלך לצלם בארץ  -ישראל מתוך רצון למצוא קשר
בין ההיסטוריה של הארץ הקדושה והגיאוגראפיה שלה  .דבר המתבטא היטב אף בשמות הספרים

שאביו המיסיונר כתב ופירסם .

73

למטרה זו היו שותפים כמה מחוקריה החשובים של ארץ  -ישראל ,

כמו הכומר הנודע א " פ סטנלי  ,מלווהו של הנסיך מוויילס בביקורו בארץ ב  , 1862 -מחבר הספר

' סיני וארץ  -ישראל '  ,אשר היה גם מיוזמי הקמת ' קרן החקר הבריטית '  .גם בספר הנודע ביותר של

נ " א סמית  ' ,גיאוגראפיה היסטורית של הארץ הקדושה ' מתבטאת מגמה זו  .בצילומים קיוו חוקרים
אלה וחבריהם הצלמים  ,להשיג הוכחה ניצחת לדעותיהם  ,שכן התמונה היא  ,לדעתם  ,סוג של
תיעוד אשר אין לערער עליו  .ואם הצילום כך  ,הסיור במקום על אחת כמה וכמה  .באו על  -כן
מדריכי הסיורים והטיפו לאנשים  :צאו ובקרו בארץ המקרא ותיווכחו באמיתות ספר הספרים  .עד

כמה חזקים היו הרגשות בנושא זה ניתן לראות בספרות המדריכים של אותה תקופה  .בדין  -וחשבון
של תומאס קוק על הביקור המאורגן הראשון של טייליו בארץ  -ישראל  ,ב  , 1869 -נאמר שאכן
68

ראה בן  -אריה ( לעיל  ,הערה
, ) 20

:2ן11

עמ '

, )6

עמ '

; 52

ש ' אביצור  ' ,ראשית הדרכת עולי הרגל כארץ '  ,ספר וילנאי ( לעיל  ,הערה

. 417

69

ראה אביצור  ,שם ,

70

מהדורה שנייה -

71

ראה אביצור  ,שם

;

עמ '  . 422 - 413גם חלק ממאמר זה עוסק בספרים כלליים .
 ; 1868שלישית  . 1875 -ראה אביצור  ,שם  ,עמ ' . 419
בן  -אריה  ,ירושלים החדשה ( לעיל  ,הערה

 , ) 3עמ ' ; 531 - 527

ווגל ( לעיל  ,הערה

. 132 - 125
72

ראה

בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 6עמ '

Land, London 1841
73

50

;the Holy

103 - 102

וראה ,

Geography ~and' Natural
,
למשל :

History of

ראה בביבליוגראפיה  ,וכן ניר ( לעיל  ,הערה  , ) 54עמ '

. 39 - 34

~.

, ) 17

עמ '

 . Kitto ,נ

ספרות הנוסעים המערביים במאה הי  -ט

המטיילים יכלו לראות בעצמם במרוצת הסיור עד כמה אמיתי הוא התנ " ך  .במדריך הסיורים של
ג ' ון מריי מופיע המוטו  ' :התנ " ך הוא המדריך הטוב ביותר לארץ  -ישראל '  ,ומדריך הבדקר הופך
מוטו זה וקובע

:

' אוץ  -ישראל היא המדריך הטוב ביותר

לתנ " ך ' .

74

במחצית השנייה של המאה הי " ט  ,משגבר זרם התיירות לארץ  -ישראל  ,גדל מספר מדריכי

הסיורים  ,ומדי -פעם יצאו המדריכים הישנים במהדורות חדשות  .גם מדריכי  -סיורים עבריים החלו

מופיעים  ,ובעקבות הנוצרים הגיעו לארץ  -ישראל גם תיירים יהודים  75 .מדריכי הסיורים חייבים היו ,
בטבע הדברים  ,להיות מעודכנים ומדויקים  ,ולכן נכתבו בדרך  -כלל בידי מלומדים וחוקרים בני

סמכא .

לפיכך  ,הם מקור חשוב ללימוד תהליך ההשתנות של ארץ  -ישראל בשלהי השלטון

העות ' מאני .
ההתעניינות הרבה בארץ  -ישראל בעולם כולו והגידול במספר המבקרים בה הגבירו גם את
הצורך בשרטוט מפות של הארץ והערים החשרבות בתוכה  .במדריכי הסיורים השונים הלך וגדל
מספרן של אלה  .את המפות עדכנו ממהדורה למהדורה ואף השתדלו להוסיף מפות חדשות  .וכך ,
יש במדריכי הסיורים השונים אוצר של מפות  ,היכולות להצביע על תמורות בנוף הארץ בשלהי

התקופה העות ' מאנית  .לצורכי לימוד  ,הוראה ואף הנאה החלו ליצור גם מפות  -תבליט של הארץ ,
אשר בדומה לשקופיות הסטריאוסקופיות  ,נפוצו בעולם

כולו .

76

במקביל  ,החלו בונים מודלים של

אתרים חשובים בירושלים  ,כהר  -הבית וכנסיית הקבר  ,העיר ירושלים עצמה  ,ואף ארץ  -ישראל

כולה  .מודלים כאלה הוצגו בערים שונות בעולם ואף בתערוכות בינלאומיות חשובות .

77

הגידול הרב במספר התיירים לארץ הקדושה הביא עמו התפתחויות בתחום התיירות גם בתוך
הארץ עצמה  .את מקום אכסניות הצליינים הישנות והמנזרים הנוצריים תפסו

בתי  -מלון מודרניים .

מסעדות ובתי  -הארחה נפתחו ברחבי הארץ  ,במיוחד בערים החשובות  .נוף הארץ המשתנה החל
קולט בתוכו אלמנטים בולטים של

תיירות .

אדריכלים  ,ארכיטקטים ותושבים מערביים מקומיים

בין המבקרים שהגיעו לארץ  -ישראל במאה הי " ט בולטות גם דמויות של אדריכלים וארכיטקטים .
טביעת חותמם על הארץ התבטאה בהשתתפותם בתכנון ובהקמה של שורת מבנים מרשימים ,

שהם עצמם הפכו להיות מקור היסטורי  .בספרים ובארכיונים ניתן למצוא חומר רב על התכנון
והבנייה שלהם  ,ובדרך זו ללמוד על דרכי חדירה של סגנונות ארכיטקטוניים שונים מרחבי העולם

המערבי לתוך ארץ  -ישראל .
בירושלים  ,למשל  ,פעלו אדריכלים וארכיטקטים מגרמניה  -פרופ ' אדלר מברלין  ,הארכיטקט
שתיכנן בראשית שנות השבעים את הכנסייה הגרמנית הלותרנית באזור המוריסטן שבעיר

העתיקה  ,היינריך רנרד  ,בסוף שנות התשעים  ,היה האדריכל של מבני הדורמיציון בהר  -ציון
ואכסניית סט  .פאולוס מול שער שכם  ,ורוברט ליבנתן  ,בעשור הראשון של המאה העשרים  ,היה
74

מדריך תערוכת קרן החקר הבריטית ( לעיל  ,הערה

 , ) 18עמ ' ; 6

און ( לעיל  ,הערה

, ) 29

עמ '

. 19

בן  -אריה  ,ירושלים החדשה ( לעיל  ,הערה  , ) 3עמ '

76

ראה אביצור ( לעיל  ,הערה  , ) 68עמ '
ראה בן  -אריה ( לעיל  ,הערה  , ) 25עמ ' . 66

77

ראה ר ' רובין ומ ' יאיר  ' ,מפותיו של סטפן אילש  -כרטוגרף ירושלמי מן המאה הי " ט '  ,קתדרה ,

75

: 422 - 420

תשמ " ה )  ,במיוחד עמ '

. 72

ו) ן12

. 562 - 558
36

( תמוז

יהושע בן  -אריה

האחראי לתכנון של כל מבני אוגוסטה ויקטוריה ; מצרפת  ,מ ' דומה

רטיסבון בראשית שנות השמונים  ,ובוטו ,

) Boutaud

) Daumat

 , ) 54 .מתכנן מנזר

 , ( Gustavאדריכל הבזיליקה של מנזר

סט .

אטיין  ,בשנות התשעים

;

מרוסיה  -אפינגר  ,בסוף שנות החמישים  ,אדריכל כנסיית השילוש

הרוסית במגרש  -הרוסים

;

מאיטליה  -אנטוניו ברלוצי  ,ערב מלחמת  -העולם הראשונה  ,אדריכל

המיבנה של בית  -החולים האיטלקי ; מאנגליה  -הארכיטקט הילייר  ,בראשית שנות הארבעים ,
שתיכנן את בניין כנסיית ישו הנוצרי ונפטר זמן קצר לאחר הגיעו ארצה  ,וויליאם סמית
( Edward Smith

-

) William

אדריכל שכונת משכנות שאננים בסוף שנות החמישים  ,ג ' ורג ' ג ' פרי -

הארכיטקט שבנה את קולג ' סט  .ג ' ורג ' בסוף המאה הי " ט  ,בסגנון הקולג ' ים של אוקספורד

וקיימברידג '  ,במיוחד בדומה למכלול הניו  -קולג ' שבאוקספורד  ,וברדספורד פייט  ,שתיכנן את

המיבנה המיוחד של בית  -החולים האנגלי ברחוב הנביאים  ,לאחר שבדק לפני  -כן כעשרים בתי -

חולים אחרים  ,בסגנון מיוחד של ביתנים נפרדים נמוכים .

78

המבנים המונומנטליים הזרים שנבנו בירושלים באותם הימים  ,עוררו גם אז ויכוחים על מידת
התאמתם לנוף העיר העתיקה  .כך  ,למשל  ,טען ברדספורד פייט  ,הארכיטקט הבריטי הנודע  ,כי
האדריכל
ק ' שיק
( ) 1901 - 1822

המגדל הגרמני הגבוה של כנסיית הגואל הלותרנית באזור המוריסטן  ,ליד כנסיית הקבר  ,הוא

' מחריד ' .

הוא אף הציע במכתב שכתב בתקופת מלחמת  -העולם הראשונה לבעלות  -הברית ,

שיהרסו את הבניין לאחר שיכבשו את העיר .

79

בצד האדריכלים המערביים אשר תרמו לחדירת מגנונות בנייה וארכיטקטורה אירופית
לירושלים  ,היו גם תושבים מערביים מקומיים  ,חניכי התרבות והאסכולות האירופיות  ,אשר
במחצית המאה החלו מתפקדים גם כאדריכלי  -בנייה בעיר  .הם ניסו לשלב בבניינים שתכננו ובנו

בעיר  ,אלמנטים ארכיטקטוניים מקומיים  ,במסגרות שיטות וסגנון בנייה מערביים  .הידועים ביניהם
הם קונראד שיק

) ( Schick

ותיאודור סנדל ) . ( Sandell

קונראד שיק אף נהיה חוקר של העיר ופירסם

שורה ארוכה של מאמרים וספרים  ,הנכללים גם הם בדרך  -כלל במסגרת ספרות הנוסעים המערבית
של המאה

הי " ט .

80

בדומה לו  ,ניתן למנות מספר רב של אישים מערביים אחרים שחיו בארץ -

ישראל במאה הי " ט  ,אם תקופה קצרה או ארוכה  ,ופירסמו לאחר  -מכן ספרים אודותיה  .כאלה הם ,
למשל  ,חיבוריהם של מיסיונרים ששהו בארץ שנים רבות ביותר  ,כמו הספר הנודע של ו " מ תומסון ,
' הארץ וספר הספרים '  ,וספרי מיסיונרים רבים נוספים

;

ספרים של קונסולים  ,כמו חיבוריהם

הנודעים של הקונסול פין ואשתו  ,ששהו בירושלים עשור ומחצה
בזילי  ,שהתגורר בביירות

יעוד .

82

;

]8

;

הקונסול הרוסי קונסטנטין

קונסולים גרמנים רבים  ,שאחדים מהם היו אף מזרחנים נודעים

רופאים ששירתו שנים ארוכות בבתי  -החולים הרבים שקמו בירושלים וברחבי הארץ כולה

ואשר דיווחו בספרים ובכתבים שלהם על תנאי הבריאות  ,ההיגיינה ואורח החיים של תושבי
הארץ  ,ואישים אחרים שמסיבות שונות גרו בארץ  ,כתבו עליה  ,ובחלקם אף הפכו להיות מחוקריה
החשובים

ביותר .

בספרות המערבית של המאה הי " ט ניתן למצוא גם חיבורים של אנשים אירופים  ,אשר הגיעו
1 84
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ראה בן  -אריה  ,ירושלים החדשה ( לעיל  ,הערה

79

און ( לעיל  ,הערה

80

על שיק ראה כרמל  ,לעיל  ,הערה

81

ראה ספריהם של פין  ,לעיל  ,הערה

82

ראה

 , ) 29עמ ' , 18

אליאב  ,לעיל  ,הערה

. 19

, )3

מפתח  ,השמות

וראה שם מקור המכתב

המוזכר.

. 20
;4

בזילי  ,לעיל  ,הערה . 28

שצוינו .

ספרות הנוסעים המערביים במאה הי " ט

לארץ מתוך מטרה לחיות בה חיי -קבע  .בסוג זה כלולים במיוחד ספרים של אישים יהודים  ,כגון

אלו של חוקר ארץ  -ישראל הנודע יהוסף שווארץ  ,שעלה ארצה

ב 1833 -

והשתקע בירושלים  .ספריו

על הארץ  ,כולל תרגומיהם לשפות אחרות  ,מופיעים בביבליוגראפיה של רוריכט  .כאלה הם גם
ספרי מסעותיו של ר ' דוד בית  -הלל  ,תושב ירושלים  ,וספרים נוספים של אישים יהודים ונוצרים

שחיו בארץ  -ישראל ובירושלים

במאה הי " ט וכתבו יומנים  ,ספרי זכרון  ,לימוד ומחקר על הארץ .

83

סוג ספרים אחרון זה הוא מן המקורות החשובים ביותר המצויים כיום בידינו להכרתה של ארץ -

ישראל במאה הי " ט ואין לקשור אותם לדברי הביקורת נגד ספרות הנוסעים המערבית  ,אשר צוינו

בראש מאמרנו .

סיכום ומסקנות
מעולם לא נקבעה הגדרה ברורה לתחומה של ספרות הנוסעים המערביים לארץ  -ישראל במאה

הי " ט .

עד לראשית מאה זו היתה שאלת ההגדרה פחות סבוכה  ,שכן הספרות הזאת היתה

מצומצמת וברובה המכריע אכן  ,ספרות של ' נוסעים '  -אנשים מן המערב  ,שערכו מסע  -ביקור
בארץ וכתבו את רשמי מסעם  .אמנם נזירים פרנציסקאנים  ,ששהו בארץ תקופות ארוכות יחסית
במנזרים כתבו גם הם תיאורים על הארץ  ,אך מספרם קטן יחסית ומחבריהם היו מנותקים במידה
רבה מכל המתרחש ודמו מבחינה זו ל ' נוסעים ' מערביים  .לעומת זה  ,במאה הי " ט חל שינוי

גדול :

מספר הנוסעים שהגיעו מן המערב לארץ  -ישראל וכתבו ספרים עליה  ,הלך והתעצם  ,ואף
מטרותיהם וסוג הנוסעים שהגיעו הלך והשתנה  .אף אלו שבאו לארץ למסעות סיור וצליינות ,
בדומה למאות הקודמות  ,רובם היו אנשים בעלי השקפות ועמדות שנשתנו בהרבה מקודמיהם

וחלק מה ' נוסעים ' היו בעצם אנשים שהתחילו להתגורר בארץ  ,אם מגורי  -ארעי או

מגורי -קבע .

לפיכך  ,אולי מן הראוי להשמיט מהספרות המערבית הענפה שנכתבה על ארץ  -ישראל במאה
הי " ט  ,את המלה ' נוסעים ' ולהגדירה בצורה הבאה

:

ספרות של אנשים בעלי תרבות מערבית -

אירופית  ,המתארת את ארץ  -ישראל בצורות שונות ( כתב  ,ציור  ,תצלום )  ,אחרי ביקור או שהייה בה .
אם נקבל הגדרה רחבה זו לספרות ' הנוסעים ' המערביים של ארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,אפשר

לקבוע  ,כי הביקורת החריפה שהוטחה כלפיה  ,ואשר נהגה לבטל ספרות זו בהינף  -יד כהעתקה  ,פרי
ביקור של שבוע  -שבועיים בארץ  ,שהייה במקומות בטוחים ונודעים בלבד ואי  -הכרה מוחלטת של

הארץ  ,נופיה  ,תושביה ותולדותיה  -היא מוטעית

בהחלט .

נכון אמנם  ,כי בתוך הספרות

המערבית העצומה על ארץ  -ישראל במאה הי " ט מצויים גם חיבורים רבים הלוקים בחלק ואולי אף

בכל הליקויים שצוינו לעיל  ,אך אלה אינם אלא הספרים השוליים והבלחי  -חשובים

של התקופה .

נכון אף  ,כי גם לספרים החשובים והמרכזיים דאז תכונות מיוחדות משלהם  ,שאפשר לראותן
כמגבלות וחסרונות רציניים  ,אך אלה אינם אותם ליקויים פשטניים שצוינו

לעיל .

שתי מגבלות עיקריות היו ונותרו לערכה של הספרות המערבית של המאה הי " ט כמקור
היסטורי :

הראשונה מגבלת

הידע :

בשל זמן כתיבתה סבלה מחוסר ידע של כותביה בתחומים

שונים הקשורים לארץ  -ישראל  ,והשנייה  ,מגבלת אופי הכתיבה וצורתה

:

זו נבעה מהשקפות ,

תפישות ודימויים של התרבות המערבית  -האירופית כלפי חבל  -האוץ שכונה ' הארץ
83

ראה בן  -אריה ( לעיל  ,הערה

, )6

עמ '

235

( מפתח) .

הקדושה ' .

85ן,
OLJ

יהושע בן  -אריה

באשר לראשונה מהשתים  ,יש להתייחס קודם כל למגמות שלנו בניצול הספרות המערבית של

המאה הי " ט  .חלק ניכר מספרות זו מתייחס לתקופות או לנושאים מדעיים שונים  ,בהם התעניינו

מחבריו  .מבחינה זו  ,ספרים אלו הם כמעט חסרי כל ערך כיום  ,שכן הידע ההיסטורי או המדעי של
כותבים אלו  ,בהשוואה לידע שיש לנו כיום באותם נושאים  ,היה מועט ביותר  .כך  ,למשל ,
לארכיאולוגים במאה הי " ט כלל לא היו ידועים עדיין המשמעויות של תלים ארכיאולוגיים ,

העובדה שבתוכם נמצאים שרידי -יישובים  ,דרך החפירה הארכיאולוגית  ,שיטת האבחנה
הסטראטיגראפית  ,וחשיבותם של מימצאים שונים לתיארוך ולימוד ארכיאולוגי  .כך גם במדעים

אחרים  .כלי המחקר של המדענים והידע הבסיסי שלהם כיום שונים לחלוטין מאלה שעמדו אף
לרשות טובי החוקרים באותם ימים  .על  -כן ניתן לקבוע שמבחינה מדעית  -מקצועית  ,איננו זקוקים
היום לספרות המערבית של המאה הי " ט  ,לצורכי לימוד המדעים השונים ואף התקופות
ההיסטוריות המוקדמות לזמן הביקור שלהם  .דומה גם  ,שעיקר הביקורת שהוטחה נגד ספרות זו ,

הופנה לדעות שהובעו בה בנוגע לתקופות קודמות  .לפיכך  ,אפשר לראות בספרים על הנושאים
הללו לכל היותר פרי -ביכורים  ,ספרי -מחקר חלוציים במקצועות שונים  ,וללמוד דרכם פרק
בתולדות התפתחות המדע  ,אך לא יותר

מכך .

לעומת כל אלה  ,החשיבות של ספרי המאה הי " ט היא בתיאוריהם את המציאות בארץ  -ישראל

של תקופתם  .תיאורים אלה הם לעתים קרובות תיאורי  -אגב  ' ,מוצרי  -לוואי ' בדרך להשגת המטרה
העיקרית של כותביהם

;

שכן חלק ניכר ממחבריהם לא נתכוון כלל בביקוריו או בשהייתו באזור

לתאר את ארץ  -ישראל של ימיו  .המטרה העיקרית היתה חקר או תיאור ארץ  -ישראל בתקופות

הקודמות  ,ארץ התנ " ך והברית החדשה  .דווקא התיאורים שנעשו דרך אגב הם בעלי החשיבות
הרבה ביותר  ,שכן הם אינם לוקים בליקויים שציינו לעיל ביחס לתקופות קודמות  ,ובאשר להכרת

ארץ  -ישראל ולימודה במאה הי " ט  ,הרי הם עדות חיה  ,מקורות

ראשונים .

אלא שגם בתיאור הארץ בתקופתם לוקים תיאורים אלה בשני ליקויים מרכזיים  :ראשית  ,שוב

.

חוסר  -ידע  ,אך הפעם בתחומים מסוימים בלבד כותבי ספרים אלה היו בדרך  -כלל נוצרים  ,שהידע
שלהם ביחס לעדה המוסלמית ואף היהודית היה מצומצם ומוגבל ביותר ( פרט אולי למיסיונרים
ומומרים  ,שהיו מצויים היטב בנושאים

יהודיים ) .

זמן הביקור או השהייה שלהם באוץ והיחס

המרוחק שלהם לבני שתי העדות הללו לא איפשרו להם הכרה יסודית עמם  .כך שמחד  ,ניתן למצוא
בספרות זו דיווח מועט יחסית על נושאים הקשורים למוסלמים וליהודים  ,בניגוד לדיווח מפורט
ורחב הרבה יותר על אנשים  ,עדות ואירועים נוצריים

;

ומאידך  ,אותם דיווחים מועטים על שתי

העדות האלו לוקים לרוב בשגיאות ואי -דיוקים בסיסיים  .לעומת כל אלה עלינו לזכור שחלק גדול
ממחברי ספרות זו  ,היו אנשים משכילים  ,לעתים אף אנשי  -מדע בכירים  ,אשר ניחונו גם בכושר -

ביקורת חריף והסתכלות חדה  ,כך שבנושאים כמו תיאורים גיאוגראפיים של נוף הארץ  ,אורח -

חיים  ,מצבם של ערים ויישובים  ,תנאי  -היגיינה ובעיות  -מים  ,מיבנה של כפרים ובתים  ,חקלאות

ומסחר  ,צומח וחי  -תיאוריהם נכונים ומדויקים  ,ואפשר בהחלט לסמוך על דבריהם .
186

אפשר אפוא לסכם ולומר  ,כי באשר למאה הי " ט תיאורי ארץ  -ישראל בספרות המערבית הינם
אכן מקור חשוב  ,אם כי לא בכל התחומים והנושאים  .השימוש בספרות זו חייב להיות זהיר
ומסויג  ,תוך בדיקה והערכה של כל מקור  -הכותב  ,רמת הידע שלו  ,מטרת ביקורו  ,משך שהייתו ,
מידת הכרתו את הארץ  ,השכלתו וידיעותיו הקודמות ביחס אליה  ,מגמותיו ונטיותיו

האישיות .

ספרות הנוסעים המערביים במאה הי

' מראה ירושלים מהר הזיתים בעת הזריחה '  ,ציור  -שמן של אדוארד ליר

( ) 1888 - 1812

ליקוי אחר בספרות המערבית של המאה הי " ט ( והיא תכונה בעלת השפעה רבה על ספרות זו ,
גם ביחס לנושאים שלמחבריה היה ידע מספיק אודותם )  ,היא המעורבות הרגשית העמוקה שהיתה
להם ביחס

לארץ  -ישראל כארץ הקדושה  ,ארץ התנ " ך .

בספרות הגיאוגראפית  -הומניסטית הועלה לאחרונה מושג ה  , ' Geopiety "-המתייחס ליחסים
המורכבים שבין אנשים לארץ

) geo

מציין את הארץ  ,קרקע  ,אדמה  ,מדינה  ,מולדת

; - piety

יראת  -כבוד  ,התקשרות  ,נאמנות  ,דבקות לארץ  ,למולדת  ,למשפחה  ,ולאלוהים המגן

עליהם ) .

84

אצל כותבי הספרות המערבית במאה הי " ט היה זה יחס של נאמנות רגשית עמוקה לארץ  -ישראל ,
כאל מקום

השונים .

) ( place

וכאל עבר

) past

~s

יחס זה נמצא בכל המחברים של ספרות זו  ,לסוגיהם

86

יחס זה הוא הגורם לכך שחיבורים אלה מייצגים במידה רבה את כותביהם  ,שאיפותיהם ,
דעותיהם  ,תפישותיהם והדימויים שהיו להם ביחס לארץ  -ישראל  .דומה  ,כי יותר מכל ארץ אחרת
84

ראה ווגל ( לעיל  ,הערה  , ) 17עמ '

, 335

המצטט מאמר של הגיאוגראף הנודע אי פו  -סואן

85

גם המושגים '  ' placeו ~ ' past ' -הינם בשימוש רב בגיאוגראפיה
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ראה ווגל ( לעיל  ,הערה
הינוסעים '

המערכיים .

 , ) 17עמ '

. 284 - 383

) Tuan

טן 1 -ץ ) .

הומניסטית .

הוא מתייחס לאמריקנים בלבד  ,אך ניתן להחיל את הדברים על כל

/ס

יהושע בן  -אריה

בעולם ארץ הקודש מיזגה בלב העולם המערבי התרבותי במאה הי " ט מזיגה מוזרה של דימוי

וריאליה .

ארץ  -ישראל העות ' מאנית היתה גם ארץ התנ " ך  ,שבה התרחשה דרמת הלידה של

הנצרות  .היא היתה בעת ובעונה אחת ארץ מזרחית מוזנחת וגן העדן המקראי  ,מדבר  -שממה
והארץ המובטחת  ,כר  -פעולה למיסיון וארץ להתחדשות התיישבות יהודית  ,אטרקציה לתיירים

ומקום להתגלויות משיחיות  ,זירה ליישובים חלוציים ואוצר של עתיקות  .כל  -כך חזקה היתה
הפנייה אל עברה של הארץ  ,שגם כל הערה ביחס לעתידה נעשתה במסגרת או בהתייחסות לעבר

שלה .
הספרות המערבית של ארץ  -ישראל במאה הי " ט היא ביטוי של פגישת מחבריה עם חבל  -ארץ ,
שהיו להם כלפיו דימויים חזקים וציפיות עמוקות  .מובן שהתגובות השונות על ארץ  -ישראל היו
תלויות בהשקפותיהם ובחינוכם של אלו שניתקלו

בה .

לכמה מהם הנופים שהוצגו נתקבלו

כמקראיים לחלוטין  ,לא שונים ממה שציפו מקריאתם או שציירו כדמיונם  .לאחרים הסבו נופים
אלה אכזבה נוראה  ,מפח  -נפש  ,שכן מראה עיניהם עמד בסתירה גמורה לציפיותיהם  .כמובן  ,בשני
המקרים ההתייחסות היא רגשית

עמוקה .
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לכן חייב אפוא הקורא בספרות זו להיות מודע

לדימויים ולציפיות שהיו למחבריה ביחס לארץ  -ישראל  .נראה  ,כי כדי להכיר דימויים וציפיות אלו

עלינו לחזור להשקפות  ,לאמונות  ,לדעות ולדימויים שרווחו באירופה באותה תקופה  .רק בצורה
כזו נוכל להעריך נכונה את המתואר בספרות הנוסעים המערביים של המאה

הי " ט .

העניין הרב שעוררה ארץ הקודש בעולם התרבותי המערבי כולו במאה הי " ט  ,התנאים שהשתנו
בארץ והשיפור שחל בדרכים אליה  ,כל אלה הביאו להתפתחות הגדולה של הספרות המערבית
שנדונה לעיל  .נראה  ,כי עצם התופעה של נהירת אנשים רבים מהעולם כולו לארץ  -ישראל במאה

הי " ט וכתיבת ספרות כה רחבה עליה  ,הוא כבר חלק מההיסטוריה ומההתרחשויות החשובות
שאירעו בארץ  -ישראל במאה זו  .בדומה לחדירת התרבות המערבית  ,על כל תחומיה  ,לארץ  -ישראל
והתפשטותה בה  ,כך גם תופעה זו היא אחד מן המאפיינים את ארץ  -ישראל במאה הי " ט  ,ובמידה
רבה הן קשורות זו בזו  .הספרות המערבית על ארץ  -ישראל במאה זו היא לא רק מקור היסטורי

להכרתה של ארץ  -ישראל  ,אלא גם תופעה תרבותית בפני
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ראה ווגל  ,שם  ,עמ '

. 393 - 392

עצמה .

