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 תודות
 

בראש ובראשונה למנחיי הפרופסורים  ו,לאנשים רביםלהביע את תודותי    חובה נעימה לי 

קראו כל מילה ופסיק בקפדנות , תמכו בי לאורך כל הדרךאשר , ישראל פינקלשטיין ועירד מלכין

 . הדרכתם הנבונה לא תסולא בפז.והאירו את עיני בהערותיהם החכמות

אשר הקדישו מזמנם היקר וליוו את הכתיבה , למורי ועמיתי הרביםכמו כן אני מודה מקרב לב 

דוד  , נדב נאמן, מרגלית פינקלברג, רן צדוק,בנימין זאסניהם ליוב, בעצותיהם המועילות

, יובל גורן, עודד ליפשיץ, נילי ליפשיץ, אורן טל, משה פישר,  דבורה סוויני, אנסון רייני,יןאוסישק

עמיחי מזר ; )א"אוניברסיטת ת(לנדאו ואלון שביט -אסף יסעור, רפי גרינברג, שלמה בונימוביץ

 ודנאל כאהן רוני רייך, איילת גלבוע; )ירושלים, עבריתהאוניברסיטה ה(ואפרים שטרן 

 תודה ,כמו כן .)שבע-גוריון באר-סיטת בןראוניב(גונר להמן ואליעזר אורן ; )יטת חיפהאוניברס(

סם , אלי ינאי, ניהם ברוך ברנדליוב, לעובדי רשות העתיקות שסייעו בקבלת מידע מחפירותיהם

  . וולף ורבים אחרים

, King’s College-במחלקה ללימודים הקלאסיים ב(ל "במהלך שהייה ארוכה במוסדות מחקר בחו

נעזרתי בעצותיהם המועילות של מספר , )באתונהAmerican School of Classical Studies -לונדון וב

קתרין מורגן ; )University of Wisconsin-Milwaukee(יין ולדבאום 'גניהם יוב, רב של חוקרים

)King’s College, London( ;ון בורדמן 'ג)University of Oxford( ;רים ניקולס קולדסט)University 

College of London( ;רשטיין יפיל ספ, אפרים לייטל, ר'גיימס סיקינ'ג, טרייסיסטפן , יימס מיולי'ג

) University of Athens(נוטה קורו ; )American School of Classical Studies (ודימיטרי נקאסיס

כמו . ודתי במוזיאון הבריטימס סייעו רבות בעת עבאאלכסנדרה וילינג ודפרי וילי. ורבים אחרים

 German (שלוצהאואראודו ניהם י וב,נעזרתי רבות בתבונתם של עמיתי הגרמנים והאוסטרים, כן

Archaeological Institute, Berlin( ; מיכאל קרשנר)Austrian Archaeological Institute, Vienna( ;

 . ובוכוםמיינץשל ת אואוניברסיטבעמיתי הרבים ו

ש נתן רוטנשטרייך "מלגה ע: ניהםימחקר ומלגות וב אודות למענקי התאפשרהה כתיבת העבוד

, קרן חיים כצמן לארכיאולוגיהטעם מלגה מ; ת"מטעם ות, לדוקטורנטים בתחומי מדעי הרוח

שהייתי . מטעם מרכז זלמן שזר, ולד לדוקטורנט על שם פנחס ושיינדילפרס א ו"ת תטאוניברסי

לצורכי המחקר באנגליה ,  לדוקטורנטיםרוטשילדלמלגת אודות  התאפשרה ל"חובמוסדות מחקר ב

 .לצורכי המחקר ביוון, Institute for Aegean Prehistoryולמלגה מטעם 

ס למדעי היהדות בפקולטה למדעי הרוח של אוניברסיטת "ביהמזכירת , ברצוני להודות לשרה ורד

נעזרתי לא פעם בעזרתן של יוליה , בהכנת האיורים השונים. א על עזרתה בעניינים המנהליים"ת

 . גוטליב ואלינה ספשילוב ועל כך נתונה להן תודה לבבית

ת ואהבתה ועזרתה האינסופי, אשר סבלנותה, ברצוני להודות לאשתי ענת, אך חשוב מכל, לבסוף

כולם שותפים מלאים , כמו גם אמי אנה, עירד וטירן, אבישג, ילדי היקרים. עזרו יותר מכל

      . יקט המסובך הזהבהצלחת הפרו
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 נ"שישית לפסה – הקשרים בין העולם היווני לדרום הלבנט במאות השביעית

 

 תקציר

 אלכסנדר פאנטאלקין

       

בין העולם היווני בניגוד לחקר הקשרים , הקשרים בין העולם היווני לדרום הלבנט לא טופלו כהלכה

, פה הארכאית במהלך התקוצפון אפריקה ומצרים, ספרד, איטליה וסיציליה כמו ארצות הים התיכוןו

במיוחד מבחינתו של . של שני האזורים םמדובר באחת התקופות המרתקות ביותר בתולדותיה, ברם

שהרי , זוהי תקופה מלאת תהפוכות ושינויים מהותיים בכל תחומי חייה של החברה, העולם היווני

). אלפביתה ץלרבות אימו(מדובר בראשיתה של הפוליס ובהשפעות אוריינטליות על החברה היוונית 

, חסרונו של מחקר מקיף אודות הקשרים בין העולם היווני ודרום הלבנט במהלך התקופה הארכאית

כאשר הדוגמא הקיצונית ביותר לכך היא , הביא בתחומים מסוימים לנתק מוחלט בין שני העולמות

 . הלבנטהשימוש בכרונולוגיות מוחלטות שונות מצידם של חוקרי תקופת הברזל בעולם האגאי ובדרום

נעשה , "נ"שישית לפסה – הקשרים בין העולם היווני לדרום הלבנט במאות השביעית", הוקטורט זבד

- החל מהתקופה הפרוטוג באור חדש את מערכת הקשרים בין העולם היווני לדרום הלבנטניסיון להצי

– 6-שלהי המאה ה(וכלה בתחילתה של התקופה הפרסית ) ס" לפנה10/11מאות (גיאומטרית 

ראשונה היתה לנסות המטרתי . ס" לפנה6–7-תוך דגש על המאות ה, )ס" לפנה5-ראשית המאה ה

, מדובר ביצירת שלד כרונולוגי אחיד. וליצור הרמוניזציה כרונולוגית בין חלקיו השונים של הים התיכון

וככזה יהווה את הבסיס , אשר יהיה תקף בכל האזורים של הים התיכון במהלך תקופת הברזל

רחי לכל שחזורינו אודות מהות הקשרים בין העולם היווני לדרום הלבנט במהלך התקופה ההכ

תכן ומאפיינים את י מטרתי השנייה הייתה לנסות ולהבחין את הדגמים האפשריים שי.הנדונה

, מנת להגיע לתובנות חדשות אודות מהותה של מערכת הקשרים-על. הנוכחות היוונית בדרום הלבנט

פוליטיות שהתרחשו במהלך התקופה הנדונה הן ביוון והן -ל רקע התהפוכות הגיאוניסיתי לנתחה ע

-החקירה התרכזה בממצא היווני הן לאורך תקופה ארוכה והן על, מבחינה גיאוגרפית. בדרום הלבנט

 .משתרע מצפון סוריה ועד צפון סיניהחב פני שטח נר
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 סוגיות כרונולוגיות 

הואיל ותובנותינו אודות .  בהרחבה בחלקה הראשון של העבודה   הסוגיות הכרונולוגיות נדונו

ס קשורות לעיקרי הקורלציות הכרונולוגיות הן של " לפנה6–7-הכרונולוגיה המוחלטת של המאות ה

בה , ניסיתי להציג תמונה רחבה ככל הניתן, התקופה הקודמת והן של התקופה שבאה לאחר מכן

) ס" לפנה10/11מאות (גיאומטרית - מהתקופה הפרוטוהחל, נלקחו בחשבון כל הנתונים שבנמצא

מסקנתי העיקרית , גיאומטרית והגיאומטרית-בנוגע לתקופה הפרוטו .וכלה בשלהי התקופה הארכאית

אשר תואמות את עיקריה של , היא כי יש לאמץ את תובנותיה של הכרונולוגיה היוונית המקובלת

-ישראלית הקונבנציונלית-יה של הכרונולוגיה הארץהן תובנות. ישראלית הנמוכה-הכרונולוגיה הארץ

נמצאו פחות , המתוקנת-ישראלית הקונבנציונלית-הגבוהה והן  תובנותיה של הכרונולוגיה הארץ

מסקנה זו התקבלה לאחר ניתוח . ישראלית הנמוכה-אמינות בהשוואה לאלו של הכרונולוגיה הארץ

בו נלקחו בחשבון כל , קיו השונים של הים התיכוןמדוקדק של עיקרי הקורלציות הכרונולוגיות בין חל

אשר לדעת חוקרים רבים דורשות העלאה כרונולוגית מסיבית בנוגע , ההתפתחויות האחרונות

ישראלית -גיאומטריים והגיאומטריים של יוון והתאמתם דווקא לכרונולוגיה הארץ-לרצפים הפרוטו

 ותאריכים 14ש שמקורו בתאריכי פחמן מדובר במידע חד. הגבוהה או המתוקנת-הקונבנציונלית

תוך השפעה (שהתקבלו משורה ארוכה של אתרים במרכז אירופה , דנדרוכרונולוגיים גבוהים כביכול

מספרד ; )קאסטאנאס, אסירוס(מיוון ; )אפשרית על הרצפים הכרונולוגיים של תקופת הברזל באיטליה

הנתונים החדשים נותחו הן בהתחשב  ).גורדיון(ומאנטוליה ) קרתגו, הואלווה(וצפון אפריקה 

לרבות הקורלציות , ים תיכונית הכוללת-במאפייניו הספציפיים של כל אזור והן על רקע התמונה הפן

בכל המקרים שנבדקו נמצא כי ההשערות בדבר העלאה מסיבית של הסגנונות . עם דרום הלבנט

בקווים כלליים , כלומר. לדחותןאינן מוצדקות ויש , גיאומטריים והגיאומטריים של יוון-הפרוטו

 . גיאומטרית והגיאומטרית נשארת על כנה-הכרונולוגיה היוונית הפרוטו

, אולם. למסקנה זו יש השלכות ברורות גם על עיקרי הכרונולוגיה היוונית של התקופה הארכאית

במקרה זה נעשה ניסיון להתחקות אחר טיעוניהם של אלה הדורשים להפחית את הכרונולוגיה 

לרבות הסתירות , לאחר בדיקה מדוקדקת של כל הנתונים שבנמצא .הארכאית במספר עשורים

נראה כי אין לשנות את , הרבות שנתגלו בין העדויות ההיסטוריות לבין העדויות הארכיאולוגיות כביכול

בעניין ההשערות בדבר הפחתת , כלומר. עיקרי הכרונולוגיה היוונית של התקופה הארכאית

האטית והיוונית , נמצא כי תאריכי הקראמיקה הקורינתית, יה היוונית של התקופה הארכאיתהכרונולוג

הוצעו פתרונות אפשריים למגוון , במסגרת הדיון. ס מבוססים דיים" לפנה6–7-המזרחית מהמאות ה
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וביניהם תאריכי החורבן , פתורות בכרונולוגיה היוונית של התקופה הארכאית-רחב של סוגיות בלתי

תאריכי הקולוניזציה היוונית של צפון , תאריך סיום המלחמה בין מדי ולידיה, מירנה וסארדיסשל ס

 . תאריך הקמתה של נאוקרטיס בדלתה של הנילוס ועוד, אפריקה

 
 לעניין הנוכחות היוונית בדרום הלבנט במהלך תקופת הברזל 

, ך תקופת השלטון האשורי   בפרקים שדנו בנוכחות היוונית בחופו המזרחי של הים התיכון במהל

נעשה ניסיון לנתח כל תקופה באופן נפרד ובהתאם להסדרי השלטון המשתנים , המצרי והבבלי

 . בדרום הלבנט

 

 טרם תחילתו של השלטון האשורי, ס" לפנה8–10-מאות ה

 8–10-בהתחשב בתפוצת הקראמיקה היוונית בחופו המזרחי של הים התיכון במהלך המאות ה

 10-אשר חודשו במהלך המאה ה, ניתן לטעון כי הקשרים בין העולם היווני לדרום הלבנט, ס"לפנה

 8-ובמיוחד בחלקה העיקרי של המאה ה, התחזקו בצורה משמעותית במאות הבאות, ס"לפנה

ניתן להגדיר בבירור את צפון סוריה ופניקיה כאזורי התעניינות עיקריים מצידם של הסוחרים . ס"לפנה

מינה -להקמתה של אל raison d'être- אשר פעילותם המסחרית היוותה כנראה את ה,האויבואים

ניתן לאתר רמזים , יתכן ובנוסף לפעילותם של הסוחרים האויבואים, כמו כן. ס" לפנה800סביב שנת 

חידוש הקשרים הללו והתעצמותם  .לקשרים מסוימים בין האליטות האטיות לבין האליטות המזרחיות

שהרי מדובר בתחילתה של , ס השפיעו עמוקות על קהילות יווניות רבות" לפנה8-במהלך המאה ה

אשר השאירה את חותמה על תחומים רבים בחיי , לרבות אימוץ האלפבית, המהפכה האוריינטלית

לאחר תקופה של שיתוף פעולה אינטנסיבי אנחנו עדים להאטה מסויימת , ברם. החברה היוונית

ולשינוי מהותי בטיב הקשרים בין העולם היווני לדרום הלבנט , ס" לפנה8-לקראת שלהי המאה ה

 .ס" לפנה7-במהלך רוב המאה ה

 

 תקופת השלטון האשורי

 שנים היא תקופת הפילוג הגדול בין יוון המרכזית 100-שנמשכה כ" שלום האשורי"   תקופת ה

מצאה קראמיקה יוונית לא נ, בחלקו הדרומי של האזור הנדון. לבין דרום הלבנט) אטיקה, אויבויה(

אני סבור כי נציגי השלטון , בנוגע לחלקו הצפוני של המרחב הנדון. בהקשרים של התקופה האשורית

הלא , האשורי הגבילו באופן מכוון את הקשרים המסחריים עם העולם היווני לתחנת מסחר מרכזית

העמים , ם האשוריםהואיל ובהשקפת עולמם האימפריאליסטית של השליטי. מינה-היא היישוב באל
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-נמצאו במצב של תוהו, הלא היא ממלכת אשור, אשר שכנו מעבר לתחומי האימפריה האוניברסלית

אין זה מפליא כי היוונים אשר שכנו הרחק מידם של האשורים הורדו למעמד של עמים , ובוהו מתמיד

 הגדול בין הפילוג.  האימפריאליmappa mundi-הממוקמים בקצה העולם ב, מבודדים ומרוחקים

נמשך גם , אשר החל במהלך תקופת השלטון האשורי, הקהילות היווניות ממרכז יוון לבין דרום הלבנט

שהרי במהלך ; עד לתחילתה של התקופה הפרסית, ס" לפנה7-לאחר התמוטטותו בשלהי המאה ה

בעניין . טשניהלו קשרים שונים עם דרום הלבנהיו אלה היוונים המזרחיים , ס" לפנה6- וה7-המאות ה

לאחר ניתוח (הגעתי למסקנה , החרב מאיוניה וקאריה בצבא האשורי-העסקתם האפשרית של שכירי

   .כי השערות שכאלה אינן מתקבלות על הדעת) של כל הנתונים שבנמצא

 

 ס " לפנה7-תקופת השלטון המצרי בשלהי המאה ה

ל אירועים אשר תוך זמן הובילה לשרשרת ש, ס" לפנה7-נפילתה של ממלכת אשור בשלהי המאה ה

עובר , לאחר הנסיגה האשורית מדרום הלבנט. פוליטית מחדש-קצר עיצבו את פני המפה הגיאו

חילופי השלטון שנערכו , מבחינת המגעים בין העולם היווני ודרום הלבנט. האזור לשליטה מצרית

נית במכלולים לווו בהופעה פתאומית של הקראמיקה היוו, ס" לפנה7-בשנות העשרים של המאה ה

. עד היעלמותה בעקבות החורבן הבבלי, תופעה שנמשכה שנים בודדות, ישראליים נבחרים-ארץ

ישראלי ובשפלה בשלהי המאה -הופעתה הפתאומית של הקראמיקה היוונית המזרחית בחוף הארץ

 הביאו אותי למסקנה כי ברוב המקרים, כמו גם היעלמותה המהירה כעבור מספר שנים, ס" לפנה7-ה

, חרב ממוצא אגאי בשירותה של מצרים-המכלולים הללו אינם אלא עדות ישירה לנוכחותם של שכירי

הרחק מידם של , מינה וראס אל באסיט-באתרים כמו אל, בצפון סוריה. שפעלו במרחב הנדון

הואיל וכל החוף , ברם. סביר והיו קשרים מסחריים תקינים עם סוחרים מיוון המזרחית, המצרים

סביר להניח כי , ס תחת שלטון מצרי" לפנה7-דרום פניקי היה בשלהי המאה ה-ראלייש-הארץ

המגבלות המסחריות שחלו בתקופה זו על היוונים במצרים גופא יחולו גם על האזור הכבוש בדרום 

אני סבור כי הקמתה של מושבת סוחרים בנאוקרטיס שבדלתה של הנילוס סביב שנת  .הלבנט

מחזקת בצורה משמעותית , ותה בהגבלות מסחריות מצידה של מצריםאשר לו, ס" לפנה610/615

בעבודה זו ניתחתי מגוון נתונים שבנמצא הן אודות הקמתה של נאוקרטיס והן אודות שינוי . את דבריי

אשר סביר ויש בהם , במקורות מקראייםדנתי בפרוטרוט ,  כמו כן.מעמדה במהלך התקופה הארכאית

-מדובר בתיאור קרב. חרב יווניים וקאריים במרחב הנדון-ל שכירימידע חשוב אודות נוכחותם ש

המקורות נותחו על רקע הריאליות של . "ַהְּכֵרִתי ְוַהְּפֵלִתי"באזכורן של יחידות הביניים בין דוד וָגְלָית ו
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ס ניתן להבחין " לפנה7-לפיה במהלך המאה ה, נוספתנקודה נבדקה , בנוסף לכך. זמן כתיבתם

הגעתי למסקנה כי תיאורית , בהתחשב בכל הנתונים שבנמצא.  של הֶרֶנַסְנס היווניבפלשת בסממנים

 .  ס אינה סבירה" לפנה7-הֶרֶנַסְנס היווני בפלשת במהלך המאה ה

 

 תקופת השלטון הבבלי

הקשרים בין צומצמו ,    מבחינת הקשרים בין העולם היווני לדרום הלבנט במהלך התקופה הבבלית

מדובר בחידושו של הדגם , למעשה.  מהותית לעומת תקופת השלטון המצרישני האזורים בצורה

בדומה לפרעוני , הבבלים, לפי הדעה המקובלת במחקר, אומנם. אשר אפיין את התפישה האשורית

העדות היחידה לכך , אך לדעתי, חרב אגאיים בצבאם-העסיקו שכירי, מצרים של התקופה הסאיטית

 .  אינה אמינה דיה) בו של אחיו אנטיֶמנידאסשירו של אְלקאיוס המוקדש לשו(

 
 הקשרים בין העולם היווני את יש לבדוק,    מבחינת כיווני מחקר עתידיים העולים בעקבות עבודה זו

תו עת תחיל, ס" לפנה6-בשלהי המאה האשר עובר על האזור מהותי השינוי לאחר הלדרום הלבנט 

 ןלות יווניות רבות באסיה הקטנה מצאו את עצמקהישהרי כעת ; וןשל השלטון הפרסי במרחב הנד

, אני סבור כי גם בתקופת הפילוג הגדול בין שני העולמות,  ברם.תחת שרביטם של הפרסים

ההשפעות המזרחיות תרמו רבות להישגיה של הציויליזציה היוונית ואף השפיעו על יצירת הזהויות 

 .היווניות
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CONTACTS BETWEEN THE GREEK WORLD AND THE SOUTHERN LEVANT 

DURING THE SEVENTH-SIXTH CENTURIES BCE 

 

Abstract 

Alexander Fantalkin 

The study of early Greek contact with foreign cultures around the Mediterranean 

basin has long been a subject of interest to scholars. Early Greek contact with other 

regions, such as Southern Italy and Sicily, Spain, Northern Africa and Egypt, has 

received considerable attention, but the relationships between the Greek world and 

the Eastern shore of the Mediterranean have been relatively neglected. This is 

especially striking given that an analysis of these contacts bears directly on questions 

of central importance to the study of Greek and Near Eastern history, ranging from 

specific problems such as the modes and mechanisms by which the alphabet was 

transmitted to the West, to much broader issues such as the nature of cultural 

diffusion from the East to the West and vice versa. 

In this Ph.D. thesis, titled "Contacts between the Greek World and the Southern 

Levant during the Seventh-Sixth Centuries BCE", I offer a re-evaluation of all 

available evidence for early Greek contact with the Southern Levant from the so-

called Protogeometric period (11th/10th centuries BCE) to the beginning of the so-

called Persian period (late 6th/early 5th centuries BCE), with special emphasis on the 

7th and 6th centuries BCE. In order to reach conclusions regarding the changing 

nature of East−West contacts during this time-span, I found it first necessary to 

establish a sound chronological framework for the Aegean world and the Southern 

Levant. Surprisingly, despite decades of research, scholars interested in these two 

regions were still working in relative isolation with respect to absolute chronologies, 

especially for the historical periods within the first half of the first millennium BCE. I 

hope that I have been able to improve this situation. The second goal of my 

dissertation is to identify patterns characteristic of East−West contact (such as gift 
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exchange, mercenary activity, trade, etc.) across various periods discussed in this 

thesis and to pursue the implications for our reconstruction of Greek and Near 

Eastern political and social history.    

From a geographical point of view, the area that I am concerned with runs from the 

coast east of Cilicia in the north down to the Sinai Peninsula in the south. The period 

under discussion includes the time of the renewal of contacts in the Proto-Geometric 

period; their continuation into the Geometric period; the so-called Orientalizing 

revolution in Greece (as a possible result of these contacts), and  Greek contacts 

with eastern people, such as the Phoenicians, Aramaeans, Assyrians, Egyptians, 

Judeans, Lydians and Babylonians. These contacts involve different chronological 

settings, are characterized by different contexts, and are heavily shaped by 

geopolitical dynamics. It is suggested that every period during which there was 

contact (or absence of contact) requires a different explanation. Only by analyzing 

these contacts case by case can one move forward and draw more general 

conclusions. 

 

Absolute Chronology from a Pan-Mediterranean perspective:  

1) Despite numerous gaps and areas of contention in our understanding of the 

chronology of the period discussed here, one of the main conclusions of this work is 

that the traditional Greek absolute chronology for the Protogeometric, Geometric and 

Archaic periods should be retained more or less as it is now stands. I find that recent 

attempts to revise upward the chronologies for the Proto-Geometric and Geometric 

periods cannot be supported.  

From a pan-Mediterranean perspective, which incorporates case-studies from 

Greece (Assiros, Kastanas), Anatolia (Gordion, Troy) and Italy, it appears that the 

Conventional Chronology and the Modified Conventional Chronology for the 

Southern Levant produce less convincing results than the Low Chronology, which 
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has the advantage of removing a host of anomalies and offering data consistent with 

the rest of Mediterranean.  

2) Concerning the problems of Archaic Greek chronology, I propose solutions to 

several long-standing dilemmas in the dating of Archaic Greek pottery, since, in a 

number of crucial cases, the traditional Greek chronology contradicts some of the 

historical sources. Thus in the cases of Naukratis in Egypt, the destruction of Old 

Smyrna in Asia Minor and the establishment of Greek colonies in Libya, there are 

apparent discrepancies between Herodotus and the archaeological dating, resulting 

in disparities of some 40 years. Likewise, a number of objections have recently been 

raised concerning the traditional date for the destruction of Sardis. No wonder then 

that the reliability of Archaic Greek chronology has been questioned on several 

occasions, and that scholars have suggested that Archaic Greek pottery of the late 

7th to early 6th centuries BCE need to be down-dated by roughly three to four 

decades. Such revisions, if accepted, would radically change our understanding of 

this period. However, the evidence supplied by Levantine archaeology appears to be 

crucial. The destruction of Ashkelon by Nebuchadnezzar II in 604 BCE, as reported 

in the Babylonian Chronicle and attested by the East Greek pottery assemblage 

exposed at the site's destruction layer, leaves no room for any significant lowering of 

the Archaic Greek chronology. Likewise, new data from Assesos, in the vicinity of 

Miletus, fits nicely with the data from Ashkelon. As to the remaining discrepancies 

between Herodotus and the pottery chronologies, I propose a number of solutions 

that would reconcile the available archaeological and historical data.  

 

Greeks in the East during the Iron Age: 

1) Greek contact with the Southern Levant during the Iron Age can be divided into 

four main periods. The first is discussed briefly, and relates to the renewal of 

interactions after an apparent hiatus at the end of the Bronze Age. The available 

evidence indicates that this happened during the 10th/9th centuries BCE, with 
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contact definitely intensifying during the better part of the 8th century BCE, through to 

the beginning of the Assyrian take over of the Southern Levant. I emphasize the 

principal role played by the Euboeans in the renewal of contact between East and 

West (including a possible Athenian involvement), culminating in the establishment of 

Al Mina as a gateway community on behalf of local rulers, sometime around 800 

BCE. The distinct periods of contact that follow are best understood in the context of 

the changing nature of imperial domination in the Near East. 

 
2) The period of Assyrian domination: 

Starting from the end of the 8th century BCE and during the better part of the 7th 

century BCE, direct mainland Greek contacts with the East were halted by Assyrian 

expansion. Recent studies of the processes that took place in the Southern Levant 

during this period demonstrate an unprecedented involvement of the Assyrian 

administration in local affairs. This involvement may be seen in a variety of fields: the 

annexation of many Levantine kingdoms accompanied by the transformation of some 

of them into Assyrian provinces; population exchanges; realignment of borders and 

intensive construction activity. One of the most important Assyrian goals was the 

supervision of Phoenician trading activity. What we witness here is a delicate 

balancing act. On the one hand, the Phoenicians enjoyed the stability imposed by the 

pax Assyriaca and exclusive access to a network of trade-routes and trade-centres 

across the Eastern Mediterranean. On the other hand, their commerce was strictly 

regulated and taxed. In this new world order, the single limited point of contact with 

Greece that was left was Al Mina on the north Syrian coast. However, it is clear that 

even at this site an Assyrian trading post was installed toward the end of the 8th 

century BCE. Likewise, after ca. 700 BCE, Euboean imports to the Southern Levant 

almost disappear. Starting from Al Mina’s Level 6, it is mainly East Greek pottery, not 

Euboean, that shows up during the period of Assyrian domination. The reasons for 

the Greeks' exclusion from the Near-Eastern milieu should be considered against the 
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background of Assyrian imperialism. Both archaeological and historical data suggest 

that during the Assyrian regime the Greeks occupied a marginal space in the 

Mesopotamian concept of the universe. Bearing in mind Assyrian imperial ideology, 

with its pretensions of ruling a universal domain, such a role for the Greeks is 

understandable. Located in the ‘midst of the sea’, where the Assyrian regime was 

unable to incorporate them into the ‘correct relationship’ with an imperial new world 

order, Greeks were reduced to the status of disparate, remote people living on the 

edge of the world in the Assyrian mental mappa mundi. In addition, based on the 

reevaluation of the available evidence I argue that the widespread belief that Greek 

and Carian mercenaries were serving in the Assyrian army is entirely improbable.  

 
3) The Period of Egyptian Domination: 

With the collapse of the Assyrian Empire in the late 7th century BCE, we witness a 

new geo-political order in which the Egyptian and Babylonian empires struggle for 

domination in the Southern Levant, while the Lydian and Median empires are 

similarly negotiating their respective spheres of influences in Asia Minor. As in the 

previous period, mainland Greeks are virtually absent from the Southern Levant and 

Egypt. However, this is also the period where we find a sudden spike in the 

international activity of the so-called Ionian Greeks, that is to say the Greeks who 

inhabited the western coast of Asia Minor and the nearby islands. On the one hand, 

beginning in the second half of the 7th century BCE, there are thousands of Ionian 

(but also Carian) mercenaries employed by the Egyptian empire. On the other hand, 

Ionian Greeks began to establish colonies, especially in the area of the Black Sea, 

joining the so-called 'Greek colonization movement'. 

The period of Egyptian domination in the Southern Levant, following Assyrian 

withdrawal, although brief (some 20-15 years), is one of the most important for the 

study of the contacts between the Greek world and the Southern Levant during the 

Archaic period. When the Assyrians withdrew from the Levant sometime in the 
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twenties of the 7th century BCE, the Egyptians took over their territories. This period 

lasted until the Babylonian destructions at the end of the 7th and in the early 6th 

centuries BCE. The sudden and massive appearance of East Greek pottery on the 

coastal plain of Israel toward the end of the 7th century and its disappearance after a 

few years fits the time-span during which the area fell under Egyptian rule. While 

Phoenicia proper and the areas to the north might have enjoyed East Greek trade 

during the Egyptian interlude, the evidence collected thus far from the southern part 

of the Eastern Mediterranean points mainly to East Greek mercenary activity. There 

are also numerous indications of an actual Greek presence in the Southern Levant 

and these are treated here in depth.  

Although some scholars disagree as to whether they represent commercial or military 

activities, it is suggested that East Greek pottery assemblages found in places such 

as Ashkelon and the fortresses of Mezad Hashavyahu and Kabri, represent Greek 

mercenaries in the employ of the Egyptians. These Greeks were not individual 

mercenary adventurers; rather, their presence in the region should be explained as 

an organized movement orchestrated by a central Egyptian authority. The dependent 

local powers were obliged to provide supplies to the Greek mercenary units and to 

cooperate with these Egyptian representatives in every possible way. The placement 

of these garrisons on the coast together with the employment of Kittim along the 

southern fringe of the kingdom of Judah, conformed with the two Egyptian goals: first, 

to protect the coastal plain – the main route to the North; and second, to protect the 

Arabian trade networks that the Egyptians inherited from the Assyrians. The rationale 

behind establishing the fortresses at Mezad Hashavyahu and Kabri was logistic. 

These, and most probably additional fortresses, served as focal points for collecting 

supplies for the Egyptian troops on their way to the Lebanese coast and northern 

Syria and, no less important, on their return to Egypt. More important, places like 

Mezad Hashavyahu, where East Greek mercenaries co-existed with Judahites, 

offered points of direct contact between the two civilizations and provided channels of 
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cultural exchange through which certain Greek ideas penetrated into the Judahite 

texts and vice versa. I therefore treat these possible Greek influences on certain 

parts of Deuteronomistic history in depth. The discussion includes a detailed 

treatment of the story of the encounter between David and Goliath, the Cherethites 

and Pelethites controversy and the question of the so-called Greek renaissance in 

7th century BCE Philistia. In addition, I explain Ionian involvement in local affaires 

against the background of Lydian imperial policy. A number of issues are treated in 

depth, offering new and surprising results. For example, I explore the likely 

involvement of Lydia in the establishment of Naukratis and its evolving status 

throughout the Archaic period. Likewise, Hecataeus' information concerning a 

possible Greek presence in the Nile delta is dealt with in depth. 

 
4) The Period of Babylonian Domination: 

This long period, which covers a better part of the 6th century BCE, shows signs of a 

return to Assyrian imperial ideology, with the Eastern Greeks playing an insignificant 

role in local affairs. I treat a single piece of evidence for the possible involvement of 

Greek mercenaries in the Babylonian army – the case of Antimenidas, brother of 

Alcaeus – in depth and find it unconvincing.  

 
The present study provides an overview of East-West contacts during the first half of 

the 1st millennium BCE, with special emphasis on the 7th and 6th centuries BCE, 

suggesting that it should be divided into a number of major periods of contact. It is 

suggested that every period during which there was contact (or absence of contact) 

requires a different explanation. Future directions for the study of contacts between 

the Greek world and the Southern Levant may draw on a number of insights outlined 

in this thesis and should consider, in my view, a variety of Greek responses to the 

challenges posed by the older civilizations of the Near East. It seems that even in the 

periods of Greek exclusion from the Near Eastern milieu, these challenges and 

influences continue to be among the central factors in shaping Greek identities.  
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I.    מבואמבואמבואמבוא        
        

מהל� הקשרי� בי� העול� היווני לדרו� הלבנט ב   מחקר זה מבקש להתחקות אחר מערכת 

חופו המזרחי של הי� תו� בחינת סממני� אפשריי� לנוכחות יוונית ב, ס" לפנה6–7המאות 

אודות חידוש הקשרי� והתעמצות� סקירה תמציתית ג�  הכללש (הבחירה במאות הללו. התיכו�

שהרי מדובר באחת התקופות המרתקות ביותר ,  אינה מקרית)ס" לפנה8–10"במהל� המאות ה

בדרו� הלבנט מדובר בתקופה בה האימפריה האשורית  1.הי� התיכו�בתולדותיה� של תרבויות 

 7" ובמהל� מרבית המאה ה8"אומנ� שולטת ביד רמה על האזור הנדו� החל משלהי המאה ה

השלטו� המצרי . ס" לפנה7" לקראת שלהי המאה הא� מפנה את מקומה לשלטו� המצרי, ס"לפנה

וכעבור כשני עשורי� אשר לווו בסדרת מאבקי� בי� מצרי� ובבל , לא נמש� זמ� רב בדרו� הלבנט

נמצא האזור בחלק , כתוצאה מכ�. הייתה יד� של הבבלי� על העליונה,  הירושה האשוריתלע

"ס על" לפנה539שה של בבל בשנת עד לכיבו, ס תחת הגמוניה בבלית" לפנה6"הארי של המאה ה

הלא היא תקופת , אנו עדי� לתחילתה של תקופה חדשה, החל מפרק זמ� זה. ידי כורש הגדול

  .שנמשכה עד לכיבושיו של אלכסנדר הגדול, השלטו� הפרסי

קופה מלאת תהפוכות ושינויי� מהותיי� בכל תחומי חייה תמבחינתו של העול� היווני זוהי ג�    

 בהשפעות אוריינטליות על החברה היוונית,  של הפוליסההרי מדובר בראשיתש, של החברה

אול� . בקולוניזציה היוונית הגדולה וביצירת שיטות לוחמה חדשות, )לרבות אימוצה של אלפבית(

אלא במאות קהילות , ת מבנה טריטוריאלי רצו*ולאו� בעל"תובמקרה של יוו� לא מדובר במדינ

הלא , חלק ניכר מהקהילות הללו. פני מרחבי� עצומי�"ו פזורות עלאשר הי, פוליטיות עצמאיות

 מצאו I(,2איור (של אסיה הקטנה והיבשתי ה� אות� יווני� מזרחיי� אשר ישבו בחלקה המערבי 

  .  תחילה ממלכת לידיה ולאחר מכ� ממלכת פרס, את עצמ� במהל� התקופה הנדונה תחת שלטו� זר

על רקע התהפוכות העול� היווני לדרו� הלבנט י� בי�    בבואי לנתח אפוא את מהות הקשר

יוצא מנקודת הנחה כי כל ניסיו� שכזה חייב אני , ס" לפנה6–7"פוליטיות של המאות ה"הגיאו

שהרי בעקבותיה� עוצבו פני (לקחת בחשבו� ה� את הסדרי השלטו� המשתני� בדרו� הלבנט 

  . חלקיה השוני� של יוו�וה� את השינויי� אשר התרחשו ב, )האזור בכל פע� מחדש

                                                
 ידי הפילוסו* הגרמני קרל יאספרס בתור"זהו אחד הפרקי� החשובי� והפורמטיביי� במה שכונה על 1

Achsenzeit) Axial Ageר עלאשר הוגד, ס בער�" לפנה200" ו800פרק הזמ� בי� , דהיינו; ) האנגלימו בתרגו"

אנושות הרבית השינויי� הגדולי� אשר השפיעו על תולדותיה של מידו בתור תקופה בה התחוללו 

)Jaspers 1953:99 ;ראה , לאסופת מאמרי� עדכנית הדנה בנושאÁrnason et al. 2004.(  

של אסיה ) בעיקר לאור� רצועת החו*(המונח מתייחס לקהילות יווניות שאכלסו ה� את חלקה המערבי  2

 ).Iאיור  (איי� בחלקו המזרחי של הי� האגאיהקבוצת טנה וה�  הק
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   ).Villing and Schlotzhauer 2006: Fig. 1bבעקבות (המכונה יוון המזרחית מפת האזור : Iאיור 

על א* המחקר האינטנסיבי שהרי , של העבודה הנוכחיתאחת המטרות העיקריות , א� כ�,    זוהי

� לבי� האג� המזרחי של שנער� זה שני� רבות אודות היבטי� נבחרי� במערכת היחסי� בי� יוו

הממצאי� . ו עדיי� שאלות רבות מדי ללא מענהותרנ, במהל� התקופה הארכאיתהי� התיכו� 
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ה� מצד� , יסלקטיבהיווניי� מתקופת הברזל שנתגלו בחלקו הדרומי של הלבנט טופלו לרוב באופ� 

נ� חוקרי אומ, כ�. תישראלי"האר-בזירה  וה� מצד� של החוקרי� תהאגאיבזירה של החוקרי� 

מינה שבצפו� סוריה "אלב, קפריסי�בממצאי� יווניי� שנתגלו בהתעניינו העול� האגאי 

בפסיפס בצורה נאותה ישראלי לא שולב "החו* האר-א� , נאוקרטיס שבדלתה של הנילוסבו

בחקר הקשרי� בי� יוו� ודרו� לבנט לא הביעו עניי� רב החוקרי , מאיד�. התרבותי של התקופה

 ,למעשה .על רקע דגמי� מסחריי�בעיקר רשו את הממצא היווני יופתקופת הברזל הלבנט במהל� 

, של מערכת יחסי� פעילה המשנה את דפוסיה לאור� זמ� לא היה ניסיו� להציג תמונה כוללת

  .פוליטיות שחלו ה� ביוו� וה� בדרו� הלבנט"ובהתא� להתרחשויות הגיאו

כאשר , וימי� לנתק מוחלט בי� שני העולמותחסרונו של מחקר מקי* כזה הביא בתחומי� מס   

השימוש בכרונולוגיות מוחלטות שונות מציד� של חוקרי הדוגמא הקיצונית ביותר לכ� היא 

עניינ�   של העבודה הנוכחיתIII" וIIפרקי� . בדרו� הלבנטוהאגאי תקופת הברזל בעול� 

הבהרת סוגיה זו  .תיכו� השוני� של הי� הוחלקיבהרמוניזציה של הכרונולוגיה המוחלטת בי� 

לרבות שאלת הנוכחות היוונית בדרו� הלבנט , המאורעות ההיסטוריי� יסוד בשחזורתהווה אב� 

שהרי קיי� מגוו� עצו� של דעות בנוגע , משימה זו אינה פשוטה. במהל� התקופה הארכאית

פרקי� אומנ� ב, כמו כ�. שעליה� אצטר� לתת את דעתי, לקורלציות הכרונולוגיות האפשריות

שהרי , א� היריעה היא רחבה בהרבה, ס" לפנה6–7הכרונולוגיי� שלהל� הוש� הדגש על המאות 

לעיקרי ה� קשורות בצורה הדוקה  אודות הכרונולוגיה המוחלטת של המאות הללו ותובנותינ

.  וה� לעיקרי הכרונולוגיה של התקופה שבאה לאחר מכ�הכרונולוגיה של התקופה הקודמת

 כרונולוגי אחיד לכל תקופת הברזל אשר יהיה תק* בכל מנת ליצור שלד"על, רבסיכומו של דב

"החל מהתקופה הפרוטו ,להתייחס לכל הנתוני� שבנמצאאצטר� , האזורי� של הי� התיכו�

   ).ס" לפנה6"שלהי המאה ה(וכלה בשלהי התקופה הארכאית ) ס" לפנה10/11מאות (גיאומטרית 

חופו המזרחי בכל הסממני� האפשריי� לנוכחות היוונית ברוט  אדו� בפרוטVI" וIV ,V   בפרקי� 

 תו� בחינת דגמי� אפשריי� ,המצרי והבבלי,  במהל� תקופת השלטו� האשורישל הי� התיכו�

מנת לתת את דעתי על מהות "על ).חרב וכדומה"שכירי, מסחר(שייתכ� ומאפייני� תקופות שונות 

אתייחס בקצרה ג� לתקופה , � התקופה הנדונה במהלהעול� היווני לדרו� הלבנטהקשרי� בי� 

טווח נית� להערי� נכונה את "שהרי רק בעקבות התחקות אחר תהליכי� ארוכי, שקדמה לה

שייתכ� והשפיע על הקשרי� בי� יוו� ודרו� , חשיבותו האמיתית של אירוע היסטורי זה או אחר

וונטיי� אשר עומדי� ואיל והמקורות ההיסטוריי� הרלה. הלבנט במהל� התקופה הארכאית

בעיקר לנוכחותה או להעדרה של , יינת� משקל רב לממצא הארכיאולוגי, לרשותנו אינ� רבי�
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הואיל והחקירה שלהל� תסקור את הממצא היווני ה� . קראמיקה יוונית במכלולי� המקומיי�

 המכונה, שמשתרע מצפו� סוריה ועד צפו� סיני פני שטח נרחב"לאור� תקופה ארוכה וה� על

 נוכחותה או העדרה של הקראמיקה היוונית מספקת עדות נאמנה למעורבות� 3,"לבנט"לעיתי� 

בהתחשב בהבדלי� בטיב השלטו� האימפריאלי בדרו� . האפשרית של היווני� בחיי האזור הנדו�

, האשורי�(המשתנה בהתא� למדיניותו ומטרותיו של הריבו� , הלבנט במהל� התקופה הנדונה

אנסה לראות באיזו מידה וא� בכלל השפיעו ההבדלי� הללו על הנוכחות , )�המצרי� או הבבלי

  . היוונית המשוערת

לרבות שכיחותו במכלולי� המקומיי� במהל� , היווני   התובנות שיתקבלו מלימוד הממצא 

במטרה לתת מענה הול� , ישולבו ע� המקורות ההיסטוריי� הרלוונטיי�, ס" לפנה6–7"המאות ה

כל ניסיו� , בר� 4.הלבנט במהל� התקופה הארכאית� בי� העול� היווני ודרו� על מהות היחסי

להערי� את מהות היחסי� בי� העול� היווני לבי� דרו� הלבנט בתקופה הנדונה צרי� להיעשות 

 לעומת אזורי� אחרי� בה� נוטי� החוקרי� ,בהתחשב בייחודו של האג� המזרחי של הי� התיכו�

   .ות היווניתאות סממני� של ההתיישבלר

התיישבות היוונית באג� המזרחי של הי� התיכו� התרחשה לפי תסריט שונה מזה שאפיי� את ה   

נוכחות� של התרבויות הגדולות של המזרח . שלביו השוני� של תהלי� הקולוניזציה הגדולה

 בדרו�אשר הקימו הקדו� באזורי� אלו הכתיבה ליווני� צורת התיישבות שונה מזו של מושבות 

 ההתיישבות היוונית ,)ג� במצרי�כ� ו(דרו� הלבנט ב. סביב הי� השחור ובצפו� אפריקה, איטליה

  : וככזאת שילבה בתוכה שני דגמי� עיקריי�, יתה כפופה לחלוטי� לשלטו� המארחיה

 או )מושבות סוחרי� (אמפוריהידי "להתיישבות הקשורה בצרכי� מסחריי� ומיוצגת ע) 1

  ;)� ממוצא אתני זר בתו� ישוב קיי�כלוסית אווקבוצ (יאנויקיסמו

 מצודות ויחידות של שכירי חרב ממוצא ידי"להתיישבות הקשורה בצרכי� צבאיי� ומיוצגת ע) 2

  .יווני בשירותו של השלטו� המארח

                                                
). לעלות (levareנעוצי� במילה האיטלקית , אשר נכנס לשימוש בימי הביניי�, "לבנט"שורשיו של המושג  3

הנמל של "ערי, כלומר. התייחס המושג לארצות הי� התיכו� והאג� המזרחי של הי� האדריאטי, בהתחלה

רק במאה הקודמת הפ� המושג . פלשתינה ומצרי� נכללו כול� בהגדרה זו, לבנו�, יהסור, תורכיה, יוו�

  ).ע� ספרות, Schwara 2003:234(לש� נרד* למזרח התיכו� " לבנט"

הלא הוא שאלת הקשרי� בי� העול� , על א* החוט המקשר בי� הנושאי� השוני� בה� מתרכז מחקר זה 4

הל� במגוו� רחב למדי של נושאי� הדיו� שליתרכז , ארכאיתהיווני לבי� דרו� הלבנט במהל� התקופה ה

, במקו� זה; להביא את תולדות המחקר הכלליות) אפשרי"ולעיתי� א* בלתי(אי� זה מועיל , לכ�. ותקופות

  .ישולבו תולדות המחקר הרלוונטיות לציד� של הנושאי� הספציפיי� בה� עניינ�
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   לאור� העבודה שלהל� נעשה שימוש נרחב בתובנותיה של אחת השיטות הידועות    

הידועה ,  לתופעה הנלמדתהסקת ההסבר הטוב ביותר הלא היא שיטת, בפילוסופיה של המדע

 Inference to the best explanation") IBE) (Harman 1965 ;Thagard 1978 ;Lipton"בכינויה הלועזי 

1991; 2004 ;Clayton 1997.( אי� היא שמה לה למטרה לספק שיה של שיטה זו נובעות מכ� יתרונות

אלא את , היסטורית אחת ויחידה בנוגע לתופעה הנלמדת אמת דהיינו, את ההסבר האולטימטיבי

  :או במילותיו של ליפטו�, ההסבר האפשרי הטוב ביותר מתו� מגוו� רחב של הסברי� אפשריי�

"What gets explained is not simply 'Why this?', but 'Why this rather than that?' (Lipton 1991:35). 

את תפקידו של לטעמי הגדיר בצורה מושלמת , נ" לסה2"מאה האשר פעל ב, לוקיינוס מסמוסאטה

  :)Luc. Quomodo hist. 41 (היסטוריו�ה

Τοιοῦτος οὖν μοι ὁ συγγραφεὺς ἔστω– ἄφοβος, ἀδέκαστος, ἐλεύθερος, παρρησίας καὶ 

ἀληθείας φίλος, ὡς ὁ κωμικός φησι, τὰ σῦκα σῦκα, τὴν σκάφην δὲ σκάφην 

ὀνομάσων. That, then, is the sort of man the historian should be: fearless, incorruptible, free, a 

friend of free expression and the truth, intent, as the comic poet says, on calling a fig a fig and a 

trough a trough (translated by Kilburn 1959:56–57).  

הבנה המודרנית אול� ה, חדות של לוקיינוס נשארו רלוונטיות ג� בימינואומנ� הבחנותיו ה   

שהרי הר* הגבוה ,  כופה עלינו התגמשות מסוימת5 של ההלי� הפרשניתבדבר הסובייקטיביו

אינו אלא תקוות , דהיינו להיות ניטרלי ואובייקטיבי,  לוקיינוסידי"להיסטוריו� עהשהוצב בפני 

מצב אידיאלי שעל כל מ�  הר* הזה הוא ).Raymond 1961 ;Martin 1993 ;Bevir 1994השווה  (שווא

סובייקטיביות תנתק לחלוטי� מהאול� הואיל ואי� באפשרותנו לה,  אליולהשתוקק היסטוריו� הגו�

 רוצה לומר .נית� להשגה"כדאי לזכור כי האידיאל הזה הוא בלתי, אשר טמונה בכל תהלי� פרשני

                                                
; ו הגוברת לצור� הבנת תהליכי� פרשניי� אלו או אחרי� וחשיבות'Reflexivity'"מושג ה כוונתי היא ל5

הסוציולוגי , יכולת� של החוקרי� להתנתק לחלוטי� מהקונטקסט ההיסטורי"יש להכיר מחד באי, דהיינו

יכולת� של החוקרי� להתנתק "יש להכיר באי, ואילו מאיד�,  של התקופה בה ה� פועלי�יוהאינטלקטואל

הזהויות הללו ה� פועל יוצא של גורמי� רבי� אשר מהווי� . ת שבתוכ�לחלוטי� משלל הזהויות המורכבו

ויש בה� בכדי , )הסביבה בה גדלו וכדומה, מקו� לידה, גזע, מי�(חלק בהתהוותו של החוקר או חוקרת 

, הספרות לענייני� אלו היא ענפה(להשפיע בצורה ניכרת על הפרשנות המוצעת אודות התופעה הנלמדת  

; Ashmore 1989 ;Bourdieu and Wacquant 1992: passim ;May 1998 ;Pels 2000א� ראה לדוגמא 

; Heartz 1997 ;Nightingale and Cromby 1999כמו ג� אסופות מאמרי� בתו� ; Lynch 2000והשווה 

 Hodder 1991; 1997; 1998: passim ;Hassanראה לדוגמא , בנוגע לשימוש המושג בעשייה הארכיאולוגית

1997 ;Chadwick 1998; 2003   .(   
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נית� להימנע מצלילה ,  לצרכיה של העבודה הנוכחיתIBE שיטתכי בעזרת שימוש בתובנותיה של 

 או במילותיו של טריגר; נגמרי�"מיותרת אל תו� מעמקי הדיוני� האפיסטמולוגיי� הבלתי

)Trigger 1998:22(:  

"…while an unbiased interpretation of archaeological data may never be possible, nor may 

archaeologists be able to establish the objectivity or truth of any specific interpretation, it has been 

proved possible over the years to construct a more comprehensive and accurate picture of what 

happened in the past and to gain a better understanding of how and why change has occurred".                                          

שמתוכו נוכל לבחור את " pool of candidate hypotheses"עלינו להגדיר תחילה , IBE   לפי שיטת 

ברור כי בחירת המועמדי� ). Lipton 2004:83–89(ההסבר הטוב ביותר לתופעה אשר עומדת לדיו� 

א תהלי� יהג� , הלא ה� אות� ההסברי� המתחרי� בנוגע לתופעה זו או אחרת, האפשריי�

מנת להימנע מעיסוק מיותר בתזות "על, אול�). van Fraassen 1977; 1980:125( ביסודו יבסובייקטי

נית� להגביל את תהלי� בחירת ההסברי� האפשריי� א� ורק להסברי� אשר עושי� , לא מדעיות

ג� , אול�). וראה ביתר פירוט בפרק הכרונולוגי(שימוש משכיל בנתוני� מדעיי� שנאספו עד כה 

שהרי בחקר , אפשרויות בבחירת ההסברי� האפשריי� יש לנקוט משנה זהירותלאחר צמצו� ה

 לאחר דיו� factoid"מתברר כ, )כביכול fact(העול� העתיק לא פע� מה שנראה כעובדה מוצקה 

    6.ביקורתי

עלינו לבחור מה הוא ההסבר , ה או אחרז או חסרונותיו של הסבר ו   לאחר דיו� ביתרונותי

בדיונו הקלאסי אודות , ליפטו�. בהשוואה להסברי� אפשריי� אחרי�, רהאפשרי הטוב ביות

  ":loveliness""ו" likeliness"מבדיל בי� , תהליכי בחירה אפשריי� של ההסבר הטוב ביותר

"It is important to distinguish two senses in which something may be the best of competing 

potential explanations. We may characterize it as the explanation that is most warranted: the 

'likeliest' or most probable explanation. On the other hand, we may characterize the best 

explanation as the one which would, if correct, be the most explanatory or provide the most 

understanding: the 'loveliest' explanation. The criteria of likeliness and loveliness may well pick 
                                                

" לfacts/בה� בעקבות חקירה ביקורתית הופכות העובדות, ונראה להל� מספר רב של דוגמאות שכאלה 6

factoids)  תאלס יד"אשר נובא כביכול על, ס" לפנה585של שנת ליקוי החמה הקשר המשוער בי� דוגמת 

השווה ,  לדוגמאות מעניינות נוספות;באותה השנה לבי� סיו� המלחמה בי� לידיה ומדי ,איש מילטוס

Maeir 1985 ;Leriou 2002.(  המושגfactoidלי� מונרויל מרעביוגרפיה "בספר, ידי מיילר" נטבע בזמנו על 

 something that looks like a fact, could be a fact, but in fact is not a:  "במדובר , לפי מיילר .פרי עטו

fact " ) Mailer 1973:18.(   
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out the same explanation in a particular competition, but they are clearly different sorts of 

standard. Likeliness speaks of truth; loveliness of potential understanding" (Lipton 2004:59).  

מתו� רצו� לבחור , IBE"אשתדל לבסס את טיעוני בהתחשב בעיקרי שיטת ה,     בדפי� שלהל�

ולבסס את ההסברי� הטובי� ביותר ה� בנוגע לשיטות הכרונולוגיות הנהוגות בחקר תקופת 

. ס" לפנה6–�7 המאות הברזל וה� בנוגע למהות היחסי� בי� העול� היווני לבי� דרו� הלבנט במהל

לשלל התופעות בה� יתרכז ) לפחות בעיני(מעבר להצעת ההסברי� הסבירי� וההגיוניי� ביותר 

אשר א� היא ,  לנסות ולהגיע לפרשנותכוונתי .אנסה לשלב� בתו� תמונה רחבה ככל הנית�, הדיו�

    the loveliest explanation."7 "וה�" the likeliest explanation"ה� תספק , נכונה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ;Hanen and Kelley 1989ראה לדוגמא ,  במחקרי� ארכיאולוגיי�IBE"לדוגמאות לשימוש בשיטת ה 7

Wylie 1999; Bray and Pollard 2005.  
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II . . . .י� תיכוניתי� תיכוניתי� תיכוניתי� תיכונית""""סוגיות בכרונולוגיה של תקופת הברזל בראייה פ�סוגיות בכרונולוגיה של תקופת הברזל בראייה פ�סוגיות בכרונולוגיה של תקופת הברזל בראייה פ�סוגיות בכרונולוגיה של תקופת הברזל בראייה פ�        

        לֹא ָלֶכ� ָלַדַעת ִעִ?י� 6ְזַמִ<י� 5ֶָ>ַבע ָה:ב 9ְַסְמכ6ת2 235ֶלֹא ָלֶכ� ָלַדַעת ִעִ?י� 6ְזַמִ<י� 5ֶָ>ַבע ָה:ב 9ְַסְמכ6ת2 235ֶלֹא ָלֶכ� ָלַדַעת ִעִ?י� 6ְזַמִ<י� 5ֶָ>ַבע ָה:ב 9ְַסְמכ6ת2 235ֶלֹא ָלֶכ� ָלַדַעת ִעִ?י� 6ְזַמִ<י� 5ֶָ>ַבע ָה:ב 9ְַסְמכ6ת2 235ֶ

        ))))7777::::ַמֲעCֵי ַהAְִליִחי� אַמֲעCֵי ַהAְִליִחי� אַמֲעCֵי ַהAְִליִחי� אַמֲעCֵי ַהAְִליִחי� א((((

רוניקה המפורסמת ל כבר בדברי הפתיחה לכ"בסביוס איש קיסריה ציטט מהפסוק הנאומנ� ֶא   

 א� מפעלו הכרונולוגי לכשעצמו אינו אלא הוכחה מצוינת לרצונ� הטבעי של בני האד� 8,שלו

מסובכי� למרות שלכאורה הנושאי� הכרונולוגיי� ה� בי� ה,  אכ�".ִעִ?י� 6ְזַמִ<י�"על לדעת יותר 

אינטרנט בלתי נדלי� של ההמידע הבדיקה קצרה במאגרי , השעממי� שבמדע ההיסטוריהמו

, כ�. העולמי מגלה כי הנושאי� הללו מושכי� קהל רב המורכב מחובבני� ואנשי מקצוע כאחד

אחת הקבוצות הגדולות והפעילות ,  שעניינ� בעת העתיקהYahooדיו� של הבי� קבוצות , לדוגמא

, ששמה לה למטרה לחקור את עיקרי התזה של רול, New Chronologyביותר היא הקבוצה של 

 לבי� 19"בפרק הזמ� שבי� שושלת ה,  שנה300" להוריד את הכרונולוגיה המצרית בְכ ישהלפי

 והתרבות החומרית של II"שישק המקראי אינו אלא רעמסס ה, לדוגמא, לפי רול. 25שושלת 

דות מוחשית לגדולתה של הממלכה המאוחדת מהווה עישראל "תקופת הברונזה המאוחרת באר-

  ). Rohl 1995(של דוד ושלמה 

כמות המשתתפי� , ע� זאת. האבסורד שבטיעוניו אינו מצרי� הכחשה או דיו� כלשהו, לכאורה   

 מצביעה 9,!) חברי� פעילי�1419(הפעילי� בקבוצת דיו� אודות הכרונולוגיה החדשה של רול 

 נשאלת אפוא 10.הנושא עדיי� ח�, בבירור כי לפחות בקרב חובבי הכרונולוגיה הלא מקצועיי�

שהרי בהתחשב בתובנות של , עלינו לקחת בחשבו� ג� את הקולות הללוהא� , השאלה

הצעת שחזורי� היסטוריי� אינה נחלת� של אנשי מקצוע בלבד , מודרנית"הארכיאולוגיה הפוסט

קוליות ההיסטורית "תו� קידו� של מה שמכונה הרב, ויש לפתוח את התחו� לקהל הרחב

)Historical Multivocality ;לדוגמא, הורא Hodder 1991; Gnecco 1999 ;Echo-Hawk 2000 ;Hale 

2002 ;Damm 2005(?   

                                                
  ).Karst 1911:1–2(פסוק זה נמצא בגרסא הארמנית של הכרוניקה  8

  .http://tech.groups.yahoo.com/group/NewChronologyוראה , 21.05.2008"נכו� ל 9

חוקרי� רבי� מהשורה , ראוי לציי� כי הואיל והפרויקט הכרונולוגי של רול היה ועדיי� משווק היטב 10

 Institute for the Study ofהלא הוא, הראשונה מצאו לנכו� להשתת* בכנסי� מטע� המכו� שבניהולו

Interdisciplinary Sciences – ISIS , הלא , טעמוהעת אשר מופק מבכתב וא* לפרס� את מאמריה�

 ;Warren 1990–1991; Hankey 1991–1992וראה (  Journal of the Ancient Chronology Forumהוא

Coldstream 1992–1993; Tubb 1992–1993(.  
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כרונולוגיי� האפשריי� "ברור מאליו כי א� נתחיל להתייחס לכל השחזורי� ההיסטוריי�, אול�   

שהרי הנושאי� , יגלוש הדיו� במהרה למחוזות של ספרות בדיונית, יי� שבה�ֶאְקְסֶצְנְטִרכולל ה

 1696"כבר ב, כ�. יפקו חומר רב לחובבי תיאוריות קונספירציה למיניה�הכרונולוגיי� תמיד ס

בו נטע� , "Jean Hardouin ,"Chronologiae ex nummis antiquis restitutaeפורס� חיבורו של , נ"לסה

בימי הביניי� ויש לקצר את הנוצריי� ידי הנזירי� "כי רוב הספרות הקלאסית זויפה על

   11. שני� לפחות1000"כהכרונולוגיה ההיסטורית ב

של לאור ע� צאתו , 1728 בשנת המרו- למחוזות הכרונולוגיי� הדמיוניי� קיבל חיזוק משמעותי   

 לא פחות מאשר סר ידי"לאשר נכתב ע, The Chronology of Ancient Kingdoms Amendedהספר 

הכרונולוגיה היוונית ובו נטע� כי יש להפחית את , לאחר מותושנה לאור הספר יצא . אייזק ניוטו�

שהרי מבחינתו , )Manuel 1963( מטרותיו של ניוטו� היו תיאולוגיות ביסוד� 12. שנה300-250"בכ

המקור הבלעדי והאמי� לכל , הואיל והכרונולוגיה היוונית העתיקה הייתה מלאה בזיופי� מאוחרי�

ניסה ניוטו� , הדתיותבהתא� להשקפותיו , כמו כ�. �"שחזור כרונולוגי אפשרי נמצא א� ורק בתנ

 של Aegyptiacaכפי שהתקבלה בעקבות זיהוי קטעי , להוכיח כי הכרונולוגיה של מצרי� העתיקה

Manethoידי " עלScaligerשהרי לא יתכנו קיומ� של ממלכות כה מפוארות טר� ,  אינה אפשרית

השקפותיו , מעניי� כי ביסודו של דבר). Goldish 1998(המאוחדת כינונה של ממלכת ישראל 

כי אינ� שונות בהרבה מדעותיה� "הדתיות של ניוטו� בנוגע לעליונותו ואמינותו של המקור התנ

שממשיכי� לשאול בתדהמה , רוב� ככול� בעלי רקע נוצרי אדוק, של חלק מהחוקרי� המודרניי�

רט  בתגובתו לטיעוניו של פנקפוידי אולברייט" עלה שנ50"ת שנשאלה לפני כֶרט2ִריאת השאלה ה

)Frankfort 1954: passim( :תהא� יתכ� שתקופת שלמה המל� הייתה נטולת אדריכלות מונומנטאלי 

)Albright 1956;1958( ?היא כמוב� שלילית ת�תשוב ) והשווהDever 1997 ;Kitchen 2003: passim.(  

מדהי� ,  אול�it's déjà vu all over again".13"ג� בתחו� הכרונולוגי , ברור כי כמו ברוב התחומי�   

תזה הזויה זו קמה לתחייה , ית הקונספירציה של הרדואי�י שנה לאחר תיאור300לגלות כי 

חבר , מ לשעבר" המובילי� של ברה�אחד המתמטיקאי, בצורתה המחודשת בכתביו של פומנקו

הציע להפחית את הכרונולוגיה , בדומה להרדואי�, פומנקו. באקדמיה הלאומית של רוסיה

 ידי"ל הכרונולוגיה של העת העתיקה פוברקה עזאת משו� שלדעתו כל,  שנה1000"כהמקובלת ב

                                                
  .Grafton 1999ראה , לדיו� היסטוריוגראפי מעמיק 11

 /http://www.gutenberg.org: ונית� להורידו בכתובת, Gutenbergהספר הועלה לרשת במסגרת פרויקט  12

files/15784/15784-h/15784-h.htm .  

 ).Yogi Berra) http://www.yogiberra.com/yogi-isms.htmlא� נשאל את ביטויו המפורס� של  13



 10

Josephus Justus Scaligerו "Dionysius Petaviusראשית המאה – 16" במחצית השנייה של המאה ה 

פיתח שיטה , בהסתמכו על תורת ההסתברות, פומנקו Fomenko 1994; 2003.(14(נ " לסה17"ה

מצביעי� לדעתו על דגמי� חוזרי� ה, � סטטיסטיי� מפורטי�ייחודית המשלבת ניתוחי

� "תנה סיפורי , למשלפומנקופי "על). 1 איור(ומלאכותיי� בסכימה הכרונולוגית של העת העתיקה 

סיפורי מלחמת טרויה אינ� אלא ואילו , מתארי� את ההיסטוריה האירופאית של ימי הביניי�

  .א�ועדי* שנעצור כ,  של מסעות הצלב�השתקפות

  

  ).Fomenko 2003:294בעקבות (לפי פומנקו  ָּפָרֶלִליְזם כרונולוגי מלאכותי: 1 איור

 נראות לפתע דניק� ווליקובסקי" פו�בדיוניות שלאפילו תיאוריות , בהשוואה לתזות של פומנקו   

בו יש , י חשובֶאGִיְסֶטמ2ל2ִג מגיעי� לצומת ו אנובדיוק בנקודה ז,  אול�15.לפחות במקצת, סבירות

 תזותמדוע . ת מסוימות ולא לאחרותצור� להגדיר מדוע בהמש� דבריי אתייחס לתזות כרונולוגיו

                                                
 משנת De emendatione temporumשכולל את ספריו , על מפעלו הכרונוגראפי החשוב של סקאליגר 14

והשפעתו הרבה על המחקר הכרונולוגי של העת , נ" לסה1606שנת מ, Thesaurus temporum "נ ו" לסה1583

  .Grafton 1975ראה , המודרנית

נכתבו בעיקר ברוסית ורק לאחרונה תורגמו , ספריו הרבי� של פומנקו שעניינ� בכרונולוגיה העתיקה 15

מכר בקרב "ג� ספריו של פומנקו הפכו במהרה לרבי, דניק� ווליקובסקי"בדומה לספריה� של פו�. לאנגלית

   ).Koshelev 2000" מאמרי� בופתראה אס, לביקורת נוקבת של המתודה של פומנקו(הקהל הרחב 
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למרות האהדה הרבה מצידו של הקהל הרחב וחלק מהמדעני� שלא קשורי� לתחו� , מסוימות

  ? יזכו לדיו� מפורטתזות אחרות קוריוז בלבד ואילו ה לצור� הוזכרו כא� 16,ההיסטוריה

מחייבת , יההסובייקטיבית ככל שת, כל הצעת שחזור היסטורי: לכ� פשוטה וחותכתתשובתי    

 שיש לי כלפי ִסיְמGְַתָיהרוצה לומר כי למרות ה.  שבנמצאנתוני�הכרה עמוקה ע� בסיס ה

אני בוחר במודע להתעל� ממה שאני , "קוליות ההיסטורית"רב"מודרניות בנוגע ל"התובנות הפוסט

אשר , הלא ה� פרשנויות משכילות, דילטנטיות ולהתרכז בדברי חוכמהרואה כדברי שרלטנות ו

 ביצירת  רבותמדעני� מדיסציפלינות שונות עסקו שני�.  נאותותת מדעיותננועברו מס

הא� יש . כרונולוגיות של העול� הקדו� ואי� זה הגיוני כלל להמציא את הגלגל כל פע� מחדש

 אינה אלא הוכחה מצוינת והא� גישה כז? יבכ� ולו מעט מטעמו המר של הסנוביז� האקדמ

, שהרי לדעתו שניה� משולבי� זה בזה, לתזות של מישל פוקו בדבר היחס הישיר בי� הכוח והידע

תו� יצירת גילדות , רצו� להשיג יותר כוחידי "לי� עמ6ָנעעוסקי� ביצירת הידע הכ� שאלו 

  ? )Foucault 1969; 1970; 1980(מקצועיות בעלות מונופול על תחומי הידע בה� עסקינ� 

קבילותה בנוגע ל, למשל כ� .פני הדברי�ה� לא מ� הנמנע כי אלו , ממבט ראשו� ושטחי במקצת   

עשויה א* זו  תחושה , שעיקריה יידונו בפרוטרוט להל�,ישראלית הנמוכה"כרונולוגיה האר-של ה

 Biblicalיתו� שהעניק לעור� הע�בראיו להתחזק לאור סברתו הנחרצת של פינקלשטיי�

Archaeology Review:17"the number of people who really understand what this is all about—not in 

slogans, but who are really ready to go into the nitty-gritty of the pottery and the texts and the 

architecture and the scarabs, and the paleography—is extremely limited—maybe 20. You can 

judge only according to those people who publish articles about this debate, not people who say in 

an article yes, I support it, or not".                                                                                                        

הא� מדובר על רצונו הנסתר של החוקר ליצור מונופול ? אמירה שכזו לסהתייחלכיצד עלינו    

מידות המדעי אודות הכרונולוגיה של ישראל הקדו� או שמא על רצונו הת� לשמור על טוהר 
                                                

, כי אחד התומכי� הנלהבי� ביותר של פומנקו הוא לא אחר מאשר גרי קספרובהופתעתי לגלות , כ� 16

  :בלפי קספרו, כ�. המוחות האנליטיי� הגדולי� של ימינואלו* העול� לשעבר בשחמט ואחד 

"Using modern mathematical and statistical methods, as well as precise astronomical 

computations, they (Fomenko and his group–A.F.) discovered that ancient history was artificially 

extended by more than 1 000 years. For reasons beyond my understanding, historians are still 

ignoring their work." (Kasparov 2002).     
 A “Centrist” at the Center of Controversy: BAR Interviews Israel Finkelstein by":  הראיו� מתו� 17

Hershel Shanks". BAR 28/6:38–49, 64–68.                                                                                       
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. שהרי תלוי את מי שואלי� ומיהו השואל בעצמו, משמעית"התשובה כמוב� אינה חד? באקדמיה

 הנתוני� שבנמצא אכ� מחזקת  שלליכולתו של הקהל הרחב להתמודד ע�"איהא� ההכרה ב, אול�

  ? את טיעוניו של פוקו

אינני . הרחיקו לכת מדי מודרניות"התובנות הפוסטובמקרה הזה , פני הדברי�ה� כ� לדידי לא    

להסכי� ע� אמרתו המפורסמת של יש ולדעתי , מטיל ספק בקבילות� של חלק מטיעוניו של פוקו

תהיה זו טעות חמורה להניח כי המרד* אחרי , אול�. Knowledge is powerלפיו , ס בייקו�פרנסי

סקרנות� הטבעית של בני האד� היא הכוח המניע החשוב לאי� שיעור . הידע לעול� אינו תמי�

 ויש יסוד להנחה כי התכונה ,)Allen 2004(בהתקדמות האנושית בכלל ובהתקדמות המדעית בפרט 

; Berlyne 1950 ;Fowler 1965 ;Franken 1994(תהלי� האבולוציוני הנפרד מ"בלתיהזו היא חלק 

Loewenstein 1994 .(אינו קשור בהכרח בהשגת מונופול " ִעִ?י� 6ְזַמִ<י�"רצוננו לדעת על , הנה כ�

לפחות , אפוא" קוליות ההיסטורית"הרב"שלילת ְתֶקפ6תה של . על הידע אלא בהשגת ידע לש� ידע

ובמיוחד בעת הנוכחית , אינה קשורה לסנוביז� האקדמי,  לכרונולוגיות של העול� העתיקבנוגע

  . בה ההשכלה הגבוהה נמצאת בהישג יד� של אנשי� רבי�

. הקהל הרחב כשלעצמו אינו היעד המרכזי בביקורתו של פינקלשטיי� שהובאה דלעיל, בר�   

 עמיתי� למקצוע שבהעדר רקע מחקרי  דווקא לכיוונ� של אות�ו הופניועיקר דבר, הואנהפו� 

כא� . הול� אינ� מהססי� להביע את דעת� בענייני� כרונולוגיי� מפותלי� וא* יתרה מזאת

הא� מעמד אקדמי גבוה ? כיצד נשפוט מיהו החוקר המוסמ� ומי לא. הדברי� מתחילי� להסתב�

  ? חו� עיסוקושל חוקר זה או אחר מקנה לו סמכות ג� בנושאי� שאינ� קשורי� ישירות לת

 The Oxford Companion to the Bible) Metzgerאחד העורכי� של , כשמיכאל ק6ג�,  לדוגמאכ�   

and Coogan 1993( והעור� של The Oxford History of the Biblical World) Coogan 2001( , מתבטא

, מבחינתושהרי , עת לשתי פני�דעתו אינה משתמ, ישראלית הנמוכה"בענייני הכרונולוגיה האר-

 לא רק בלתי �ה,  על תובנותיה של הכרונולוגיה הנמוכהי�המבוסס י�היסטורי� ישחזור

תו� השוואת שחזור� של , חמורה נו גזר די�תמקוג� אינו מהסס ב. �יי אלא אבסורד�ייאפשר

 תיאוריות קונספירציהפינקלשטיי� וסילברמ� לשחזורי� ההיסטוריי� המפוקפקי� למדי שעניינ� ב

אי� ספק כי האשמותיו החמורות ). Coogan 2006(של ד� בראו� " י'צופ� דה וינצ"דוגמת , למיניה�

עדות בכאלה שמבחינת� כל ניסיו� להטיל ספק ,  יתקבלו בברכה בחוגי� מסוימי�ק6ג�של 

 אידיאולוגית וויתהשיטה הנפוצה היא להדביק ת, בחוגי� הללו. המקראית אינו מתקבל על הדעת

הואיל ". מומחי�"תו� הסתמכות על דעת� של רוב ה ,צאי� כנגד הגישה המקובלתיוהלאלו 
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 רוב הארכיאולוגי� ידי"להכרונולוגיה הנמוכה לא התקבלה ע ) ג� רבי� אחרי��א (ק6ג�ולדעת 

  . מבוסס על תובנותיה פסול אפריוריהכל שחזור היסטורי , וחוקרי המקרא

 על התבסס אידיאולוגית בדהיינו הדבקת תווית, מוכהגישה דומה לאתגריה של הכרונולוגיה הנ   

  : אשר קובע בנחישות כיבולטת בתגובותיו של דיוור, דעת� של רוב המומחי� כביכול

1) "Finkelstein represents the newly fashionable “post-Zionist” historiographical school in Israel"; 2) "his 

idiosyncratic “low chronology is not supported by any other archaeologist in print." (Dever 2001:69); 3) 

"Finkelstein simply ignores the ceramic evidence.., especially the red-slipped, hand-burnished wares 

and flat-rimmed cooking pots, which most authorities still date to the 10
th

 century BCE (or even 11
th
 

century BCE, but not to the 9
th
 century BCE)" (Dever 2003:267–268); 4) "one suspects that Finkelstein's 

admitted 'post-Zionist' stance affects his own rewriting of early Israel's existence" (Dever  2004:70); "It 

should not go unnoticed that not a single other ranking Syro-Palestinian archaeologist in the world has 

come out in print in support of Finkelstein's "low chronology". Biblicists beware." (ibid.:73).                  

� על  א� הסתמכות18,נחישות רבה� שכאלה בטיעוני על י�חוזרוה� תלמידיו ותומכיו דיוור ה�    

הנוקטי� " מומחי�"כמות ה שהרי , הופכת במהרה לחרב פיפיות"מומחי�"דעת� של ה

 Finkelstein and Silbermanאצל  לא מעודכנת השווה רשימה(בכרונולוגיה הנמוכה הולכת וגדלה 

 The number of supporters of each camp in this debate": של פינקלשטיי�ואו במילותי; )67–2002:66

depends on who and how one counts. If researchers directly involved in the debate are counted, 

the majority, I suspect, is not on Dever’s side. The reader should also pay attention to the most 

illuminating fact, that all desertions are from the traditional to the low chronology." (Finkelstein 

2005:39).                                                                                                                                                

                                                
 Is the archaeological record so fragile that major shifts can still be proposed in":לדוגמא, והשווה 18

the cultural horizon of the Levant? Can we miss the state by 100 years? Have we been relying on 

the biblical text so much that we have created the archaeological record in the image of the text? Is 

Finkelstein right and everybody else wrong?" (Ortiz 2004:122).                                                         

 את הנחותיה של הכרונולוגיה בו הוא ביקר בחריפות,  של אורטיזהאחרו� די בלהתבונ� בפרי עתו, בר�

של  הְ?ֵקפ6ת, לדעת אורטיז. ערו�, "מומחה"או במקרה הזה ה, "מל�"להיווכח כי הבכדי , הנמוכה

 למכלולי� של Vבה יש להשוות בי� המכלול של לכיש , לבדיקה פשוטה למדיהכרונולוגיה הנמוכה ניתנת 

בסופו של המאמר ארו� . ס" לפנה10"מאה הידי פינקלשטיי� ל"אשר תאריכ� הורד על, X וגזר Xקסילה 

 X וגזר Xקסילה לפיה המכלולי� של , "מפתיע"מגיע אורטיז למסקנה , המלווה בלוחות קראמיי�, ומפורט

 10" למאה הX וגזר Xקסילה אי� זה אפשרי להוריד את , לדעתו, כלומר. Vשוני� מהמכלול של לכיש 

, אורטיז שכח לציי� כי לפי הכרונולוגיה הנמוכה, בר�). Ortiz 2006( בשחזורו Vעליה שייכת לכיש , ס"לפנה

תפוחי� "סרק של השוואת "כלומר נעשתה פה עבודת, ס" לפנה10" ולא למאה ה9" שייכת למאה הVלכיש 

 . V יהיו שוני� מהמכלול של לכיש X וגזר Xקסילה שהרי ברור מעליו כי המכלולי� של , "לתפוזי�
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, ככל שנית�לשמור על אוביקטיביות הכני� להל�  י על א* ניסיונותי.ברורה דיה   הנקודה 

 תיכוניות"בהיות� משפיעי� על כל הכרונולוגיות הי�, ישראל"יכוחי� הכרונולוגיי� בנוגע לאר-והו

  ?הא� נית� לגשר על כל הפערי�.  מדיטעוני� להפכו, )וראה בפרוטרוט להל�(

, ס עסקינ�"הואיל ובאל* הראשו� לפנה, זאת ועוד. ריתשפא"כזו כמעט בלתיימה שמש, ל פניוע   

) הרמנויטי(מעורב כא� עניי� נוס* הקשור בתהלי� הפרשני , ס" לפנה6"7"מאות ההע� דגש על 

דהיינו בעלות זיקה ,  כי בארכיאולוגיה של תרבויות הכתבבונימובי- ציי� לאחרונה. אודות הממצא

את " לדובב"מנסה השהרי על ארכיאולוג , הפרשני לסבו� ביותרהופ� התהלי� , לטקסטי�

 Hodder 1991 ;Johnsen and Olsen 1992 ;Andrews et [תהלי� פרשני לכשעצמו (השרידי� הדוממי�

al. 2000[( , להיעזר במגוו� רחב של דעות ופרשנויות אודות הטקסטי� שבנמצא) -בונימובי

 והבדיקות הדנדרוכרונולוגיות לצור� 14 בדיקות פחמ� חשיבות� העולה של,  בנוס* לכ�).א"תשס

שהרי על ארכיאולוג לגבש דעה ג� , מוסיפה מימד הרמנויטי נוס*, הבהרת הסוגיות הכרונולוגיות

  .לגבי אמינות�

 לנתח את עיקריה ובעיותיה של �ניסיווצע להל� הוא ממה ש,    על א* הקשיי� שלפנינו

את בבואנו לנתח , לדעתי. אזורית" מנקודת מבט בי�רזלשל תקופת הבהמוחלטת כרונולוגיה ה

כל דר� אחרת תוביל  שהרי ,כרונולוגיה אחידה ליצור יש, יוו�לבנט ודרו� ה בי� מערכת הקשרי�

 אי� זה מתקבל על הדעת שבאג� המזרחי של הי� אני סבור כי. ר מעוות ולא היסטורי ביסודולמחק

. י� בכרונולוגיה אחרתואילו בצידו המערבי של אותו  תהתיכו� ינקטו החוקרי� בכרונולוגיה אח

חוקרי תקופת הברזל בעול�  ,עד שנות התשעי� של המאה הקודמת, כפי שנראה להל�, ע� זאת

מקובלת על רוב שהייתה  שנה מהכרונולוגיה 70/80"נמוכה בכמוחלטת  בכרונולוגיה והאגאי נקט

בדרו� , נ לדוגמא" לפסה10"מאה ה ההייתהכשבעול� האגאי ,  כלומר.ישראל"החוקרי� באר-

בדרו� , ס" לפנה9"כשבעול� האגאי התקדמו למאה ה; ס" לפנה11"הלבנט הייתה עדיי� המאה ה

  לא זכה לתשומת לב ראויהוסיטואציה זבהאבסורד ! ס" לפנה10"הלבנט הייתה עדיי� המאה ה

 מערכת לשחזר אתניסו  אשר ריטי� שוני�ס הפריע להצעת ת לאזה, זאת ועוד. במש� זמ� רב

  . תקופת הברזלמהל� דרו� הלבנט בהקשרי� בי� יוו� ו

 של המאה הקודמת השאירו אחריה� 60" וה50"יכוחי� הכרונולוגיי� הסוערי� של שנות הוהו   

בנוס* להבדלי�  . משתנות מאזור לאזורמוחלטותבו הכרונולוגיות ה, שדה מחקר מפולג

 נקטו חוקרי דרו� �ג� הכרונולוגיות בה, דרו� הלבנטכרונולוגיות של יוו� והמשמעותיי� בי� 

הייתה נמוכה מזו ,  של תקופת הברזל בסוריהמוחלטתהכרונולוגיה ה, כ�.  היו שונות זו מזוהלבנט

"ישראל"ר-הייתה נמוכה מאלו של א, של קפריסי�מוחלטת  הכרונולוגיה הואילו, ישראל"ר-של א
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הקורלציות הכרונולוגיות , לפי הסברה המקובלת, נ� אומ.)Mazzoni 2000a; 2000bהשווה  (סוריה

בה� ס " לפנה6–7"התיכו� הופכות לאמינות יותר במהל� מאות ה"בי� אזורי� שוני� של הי�

  . לא כ� ה� פני הדברי�, א� כפי שנראה בהמש�, עסקינ�

 במש� מאות ההשתנות הקראמית איטית למדי הייתה של הי� התיכו�רבי� אזורי�    הואיל וב

 הופכי� קראמיקה זו קצבי השתנות מהירי� המאפייני� את הקראמיקה היוונית המצוירת, ני�ש

הואיל ומבחינה טיפולוגית , בר�. למאוב� מנחה בכל הקשור ביצירת הקורלציות הכרונולוגיות

 ירכל שינוי זע, מתועדת היטבהתפתחות� של הסגנונות הקראמיי� במרבית חלקיה של יוו� 

יחסי של "יהטיפולוגקרי שינויי� בעוגני� המוחלטי� עליה� נשע� הרצ* , יתבסכימה הכרונולוג

הואיל והכרונולוגיות של הי� , בנוס* לכ�. גורר בעקבותיו תגובת שרשרת, הקראמיקה היוונית

עשוי להשפיע ה� על האזורי� , כל שינוי בסכימה המקובלת באזור מסוי�, התיכו� קשורות זו בזו

,  הידוע שבתיאוריות הכאוס"פרפרהאפקט "מעי� מדובר ב. � המרוחקי�הסמוכי� וה� על האזורי

 , לפיכ�19".יתכ� ונפנו* הכנ* של פרפר בברזיל יגרו� לטורנדו בטקסס" כי  בפשטותאשר גורס

אל- יא, ס ובעיותיה" לפנה6–7"למרות שהדיו� שלהל� מתרכז בכרונולוגיה המוחלטת של המאות ה

  .ר קשורות בחידושי� במחקר אודות התקופות הקודמותלהתייחס בקצרה ג� להתפתחויות אש

אומנ� לאורכה של . אינ� קלי� לעיכול, לרבות אלו שלהל�, הדיוני� הכרונולוגיי�,    באופ� טבעי

ה� לטובת הקורא ,  הדבר הכרחילפעמי�א� ,  יתר על המידההעבודה אנסה שלא לחזור על דברי

 של מוסהמר יהמונומנטאל לספרו ובהתייחס, רסטפו' ורג'ג. טובתי ככותב ופרש�להעתידי וה� 

  :סיכ� זאת בצורה קולעת, )Mosshammer 1979 (בסביוסֶאאודות הכרוניקה של 

 "…the lucidity…is achieved by great repetitiveness that can be tiresome when the reader thinks 

he is abreast of the argument; it can only be welcomed when he is not. To keep one's head in this 

crazy world of dating systems one needs constant help as author or as user" (Forrest 1981:79).   

  :לפיה, )Hankey 1988:34 (אינני יכול שלא לצטט מדבריה הנבוני� של ורונווי הנקי, כמו כ�

"…the search for absolute chronology is like crossing a minefield with hidden dangers, among 

them legendary events, relics of records, preconceived expectations and archaeological 

misinterpretations. One may attempt, but not necessarily expect to reach the other side and safety."   

                                                
אשר ראה אור , "The Golden Apples of the Sun"בסיפורו המפורס� , רדבריבידי "להמונח עצמו נטבע ע 19

, במשוואות דיפרנציאליותהמטאורולוג שגילה התנהגות כאוטית , אדוורד לורנ-, כעבור עשור. 1953"ב

הא� "תחת הכותרת ,  ההרצאה המפורסמת של לורנ-).Lorenz 1963(הכניס את המונח לשימוש המדעי 

   . בוושינגטו�1972"ידו ב"הועברה על, "?פרפר בברזיל מחולל סופת טורנדו בטקססנפנו* כנפיו של 
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II....1111     במהל� תקופת הברזל במהל� תקופת הברזל במהל� תקופת הברזל במהל� תקופת הברזל בי� יוו� ודרו� הלבנט בי� יוו� ודרו� הלבנט בי� יוו� ודרו� הלבנט בי� יוו� ודרו� הלבנט ות ות ות ות הכרונולוגיהכרונולוגיהכרונולוגיהכרונולוגיעיקרי הקורלציות עיקרי הקורלציות עיקרי הקורלציות עיקרי הקורלציות        

כלשהו המאפשר לקשור בי� אירוע היסטורי מוחלט הואיל וביוו� עצמה לא נמצא עוג� כרונולוגי    

נאלצי� החוקרי� העוסקי� בעול� האגאי לפנות , תקופת הברזלמהל� וממצא ארכיאולוגי ב

גיאומטרית "ביוו� הפרוטו,  של תקופת הברזלדרו� הלבנטדומה לב. לחומר השוואתי מהמזרח

 לבי� III" בי� ימי רעמסס המוחלטתאפשר לגשר במושגי� של כרונולוגיה "אי, והגיאומטרית

יחסית מבחינת היטב שתי נקודות המעוגנות  (זציה הארכאית באיטליה ובסיציליההקולוני

, ה שנ500"המתפרש על כ, פרק זמ� זה. )]Hannestad 1996 ;Morris 1996a[המוחלטת הכרונולוגיה 

  ).Snodgrass 1991(ראמיקה יוונית אשר קשורי� טיפולוגית זה בזה  סגנונות של ק12תוח� בתוכו 

 ישנ� ביוו� )LG(החל מהתקופה הגיאומטרית המאוחרת רק ,  אליבא דרוב החוקרי�,נכו� להיו�    

"הפרוטוה� לקראמיקה טרית המאוחרת וראמיקה היוונית הגיאומקיני� ה� לתאריכי� אמ

, שכבות חורב� אשוריות מתל חמה, כ�. אשר מבוססי� על עדויות בלתי תלויות זו בזו, קורינתית

 terminus ante quemמספקות , ס" לפנה696 "המתוארכת ל, ס ומטרסוס" לפנה720 "המתוארכת ל

בשמו הידוע ג� , )2איור  (Bkrnf חרפושית של פרעה ואילו; לכל הקבוצה הגיאומטרית המאוחרת

"ראמיקה פרוטו ביחד ע� ק,קוסאיתבפי 325בתו� הקבר )  בער�ס" לפנה720"715" (בוכוריס"היווני 

 terminus post quemמהווה , )Ridgway 1992:65 ;Buchner and Ridgway 1993:379 (קורינתית

עות אודות אמינות� של לאחרונה קיי� מגוו� רחב של ד, כפי שנראה בהמש�, בר�. לקבוצה זו

  . העדויות הללו

  

  ).Ridgway 1999: Fig. 2בעקבות (קוסאי בוכוריס מפיתחרפושית של : 2איור 

"פנו חוקרי העול� הקלאסי אל אתרי� אר-,  שנה500"על מנת להתגבר על פער זה של כ   

, III ווא�ה"הסתמ� על שבר מתל מאבוב ,דסבורו. ראמיקה יוונית קדומהראליי� בה� נמצאה קיש

 Desborough( אזורית"היה בי� החלוצי� הראשוני� אשר ניסו ליצור קורלציה כרונולוגית בי�

ראמיקה  המונומנטלית של קולדסטרי� על הקמספר שני� לאחר מכ� הופיעה עבודתו. )1952:294

,  של התקופות הנדונות ביטוי סופימוחלטתבה קיבלה הכרונולוגיה ה, היוונית הגיאומטרית

  ). Coldstream 1968(ובל עד עתה על רוב החוקרי� בעול� הקלאסי המק
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ראמיקה יוונית גיאומטרית  התבססה בעיקר על שברי� של קהסכימה שהציע קולדסטרי�   

שברי� שרוב� ככול� נחשפו במכלולי� סטראטיגרפיי� , מגידו ושומרו�, הווא�"שנמצאו באבו

  .)Fantalkin 2001a ;Aznar et al. 2005 (או כממצא לא משוכב, מפוקפקי� למדי

נאלצו החוקרי� לבחור בי� , בנוגע לקראמיקה היווניתמוחלטי� על מנת להגיע לתאריכי�    

ישראל בנוגע לתאריכיה� של אות� "השיטות הכרונולוגיות השונות אשר רווחו בקרב חופרי אר-

סבורו נאל- להתמודד ד. בה� נמצאו שברי� של קראמיקה יוונית קדומה, השכבות מתקופת הברזל

א� העדי* להורידו , )ס"לפנה? 925(הווא� " מאבוIIIע� תיארוכו של המילטו� לסופה של שכבה 

ה� בנוגע ,  יותרהיו נתוני� מעודכני� לקולדסטרי�). Desborough 1952:182( שנה לפחות 50"בכ

"ולוגיה של אר-למידע חדש משומרו� וממגידו וה� בנוגע לגישות הכרונולוגיות השונות בארכיא

שהיתה , "חצורית"האחת היא האסכולה ה, הוא גייס לדיו� שתי שיטות כרונולוגיות. ישראל

ואילו השנייה היא האסכולה , )Aharoni and Amiran 1958(מיוצגת על ידי אהרוני ועמיר� 

  ). Crowfoot 1940 ;Kenyon 1964(שהיתה מיוצגת על ידי קרואופוט וקניו� , "שומרונית"ה

� אהרוני ועמיר.  ממגידוIVB–VAנקודת המפתח העיקרית בדיו� זה היתה תיארוכה של שכבה    

 n. 1 Albright; Wright ,3–1943:2 [בעקבות אולברייט ורייט(ייחסו את השכבה הזו לימי שלמה 

הציעה להוריד את תאריכה " שומרונית"האסכולה ה. ואת חורבנה למסעו של שישק, )]43–1950:42

, הוספה לדיו�) IVB–VA" (חדשה"לפני שהשכבה ה. ס" לפנה9" במגידו למאה הIVB–VA  שכבהשל

 Crowfoot( מימיו של שלמה לימי עמרי ואחאב IVהציע קרואופוט להוריד את זמנה של שכבה 

, IVשכבה ;  בער�870–960זמנה , Vשכבה : הסכימה הכרונולוגית שהוצעה על ידו היתה). 1940

ע� תוספות מינוריות שנתבקשו ,  קניו�ידי"לשיטה זו אומצה ג� ע. ר� בעס" לפנה840–870 זמנה

,  נהרסה על ידי שישקVBלאחר ששכבה , על פי קניו�. לדיו� )IVB–VA" (חדשה"ע� הוספת שכבה 

 880 תוארכה על ידה בי� IVB–VAוהשכבה הבאה , ישנו במגידו פער יישובי במש� מספר שני�

מתו� שתי השיטות הכרונולוגיות שתוארו לעיל בחר ). Kenyon 1964(ס " לפנה850לבי� 

כיוו� שלדעתו היא תאמה טוב יותר את ריבוי , "השומרונית", קולדסטרי� לנקוט בשיטה השנייה

  ברצ* הטיפולוגי של הקראמיקה היווניתגיאומטריי� והגיאומטריי�"הסגנונות הפרוטו

)Coldstream 1968:310 ; וראה ג�Desborough 1957( .נקט  ,תקופה ארוכהבמש� , ה מכ�תוצאכ

המבוססת על הכרונולוגיה ,  חוקרי העול� היווני בכרונולוגיה של קולדסטרי�שלהרוב המכריע 

, את עמדותיהמועד מאוחר יותר בנטשה מבלי להתייחס לכ� שקניו� , קניו�"הנמוכה של קרואופוט

  ). Kenyon 1971:69(הגבוהה " החצורית"ובהשפעת ידי� תמכה בכרונולוגיה 
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 הוצעה ה�ב ,1996–1995מהל� השני�  בינקלשטיי� של פפרסו� מאמריוכי עד ,    רוצה לומר

 Finkelstein (ישראליי�"בדבר תאריכ� של השכבות מתקופת הברזל באתרי� אר-הערכה מחודשת 

1995a; 1996a( ,את עיקרי הכרונולוגיה הנמוכה . הכרונולוגיה המוחלטת של יוו� הייתה ללא ביסוס

 יתוארכו 11"השכבות שתוארכו לפני כ� למאה ה :ל פינקלשטיי� נית� לסכ� בקצרה בצורה הבאהש

 ואילו; ס" לפנה9"ימוקמו במאה ה 10"ואלו שתוארכו לפני כ� למאה ה, ס" לפנה10"מעתה למאה ה

   ).Finkelstein 1999:39(שתנה מתיארוכ� לא , ס" לפנה7–8"שכבות שתוארכו למאות ה

של " ופלאהתקופת "לבעיית ממשי מציעה פתרו�  הכרונולוגיה הנמוכה, רבי� ההבי� הישגי   

ומובילה , )Frankfort 1954:164–201השווה כבר  (ישראלית"ס בארכיאולוגיה האר-"לפנה 9"המאה ה

 ;Finkelstein and Silberman 2001 (בנוגע לצמיחת המדינה ביהודה ובישראלבתכלית לגישה שונה 

 וא* על ארצות נוספות ונולוגיה זו יש השלכות ישירות על העול� היוונילכר, כמו כ�. )2006

זאת משו� שתאריכיו של פינקלשטיי� תואמי� במידה רבה את , )איטליה וספרדלרבות (

גיאומטריי� וגיאומטריי� של "עליה� הושתתו תאריכי� פרוטו, קניו�"תאריכיה� של קרואופוט

ע� הזמ� התבררו , קניו� משומרו�" קרואופוטהיות שמסקנותיה� של .קולדסטרי�"דסבורו

תובנותיה של הכרונולוגיה , )Finkelstein 1990 ;Stager 1990 ;Tappy 1992השווה (וטעות כמ

 כפי ,גיאומטרית והגיאומטרית"היוונית הפרוטוהנמוכה של פינקלשטיי� מהוות ביסוס לכרונולוגיה 

  .)וראה להל� ()Fantalkin 2001a ;Coldstream 2003a (שנקבעה על ידי דסבורו וקולדסטרי�

לאפשר לעצמי איני יכול  ,ס" לפנה6–7"המאות הובמרכזה של העבודה הנוכחית עומדות הואיל    

שהרי כמות הפרסומי� שבנדו� היא פשוט , יה של הכרונולוגיה הנמוכהדקויותדו� בפרוטרוט בל

הכרונולוגיה  חלקיה של כלעל שהושמעה המסיבית על א* הביקורת , לעניות דעתי. עצומה

כאלה שיחזירו את הגלגל ,  לא עלה בידי המבקרי� הרבי� להביא נימוקי� משכנעי�20,הנמוכה

לפיו יש להוריד מתאריכי , כרונולוגיה הנמוכהשל היסוד הראשו� לבנוגע ,  כ�.הכרונולוגי לקדמותו

הנחותיו של הופרכו לא , בצורה משמעותית) גונית"ה� המונוכרו� וה� הדו(הקראמיקה הפלשתית 

 Bunimovitz and Faust 2001; Halpern 2001:451–460; Yasur-Landau(ידי מבקריו "פינקלשטיי� על

2003 ;Dothan and Zukerman 2004 ;Sherratt 2006 ;Master 2005 ;Mazar 2007( , שהרי הבחנתו

 ולפיכ� יש ,כנע�המרכזית לפיה שכבות המונוכרו� הוקמו לאחר קריסת השלטו� המצרי בדרו� 

 ;Finkelstein 2002a(בעינה עומדת עדיי� , ס" לפנה12"לייחס� לא לפני השליש האחרו� של המאה ה

                                                
-Mazar 1997; 2004; 2005; Zarzeki-Peleg 1997; Ben-Tor and Ben-Ami 1998; Ben לדוגמא, וראה 20

Tor 2000; Na<aman 2000a; Bunimovitz and Lederman 2001; Master 2001a; Dever 2001; 2003; 

2004; Kletter 2004; Ortiz 2004; 2006.  
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הנחה זו א* מתחזקת לאור תאריכי , זאת ועוד). Ussishkin 1985; 2007aוראה כבר ; 2007 ;2005

   Finkelstein and Piasetzky 2007.(21( חדשי� מאזור פלשת 14פחמ� 

לתקופת  Iלפיו המעבר בי� תקופת הברזל , נוגע ליסוד השני של הכרונולוגיה הנמוכהג� ב   

 דינו ,ס ולא בתחילתה" לפנה10"התרחש בשלהי המאה ה, ה� בדרו� האר- וה� בצפונה, IIAהברזל 

 20ראה הערת שוליי� (שהושמעה בנדו� הביקורת הנרחבת , רוצה לומר כי למיטב שיפוטי. דומה

 IVB–VA מגידו סביר להניח כי האופק הכרונולוגי של,  כלומר22; את מטרותיהלא השיגה, )לעיל

                                                
 יש דווקא להקדי� ,מקפריסי�לפיה בהתבסס על הנתוני� , ראוי להזכיר את עמדתה של שרט, לעניי� זה 21

 ובכ� לפסול את אחד היסודות, ס" לפנה1200לפחות לשנת , במקצת את הופעתה של קראמיקת מונוכרו�

ידי מתנגדי הכרונולוגיה "שערותיה של שרט התקבלו עלאומנ� ה. )Sherratt 2006(של הכרונולוגיה הנמוכה 

ה יהלכו שולל בעקבות מסקנותא� אי� ספק כי החוקרי� , )Mazar 2005:18 ;Master 2005:344(הנמוכה 

 Lateלפיה� המעבר בי� , כל שחזורה של שרט מבוסס בסופו של דבר על שתי הנחות יסוד. המוטעות

Cypriote IIC) LC IIC (ל"Late Cypriote IIIA) LC IIIA ( ס " לפנה1200צרי� להיקבע סביב)להנחה דומה ,

 1050החלה סביב ) CG IA(גיאומטרית "ואילו תחילתה של התקופה הקיפרו, )D'Agata et al. 2005ראה ג� 

 מקפריסי� בה� 14בהתחשב באות� תאריכי פחמ� , בר�. לפי הסכימה המקובלת של ירסטד, ס"לפנה

אי� שו� קושי בהורדת , )Manning et al. 2001a ;Higham et al. 2007: S32–S33(השתמשה שרט 

 1180וייתכ� כי המעבר הזה צרי� להיקבע סביב , במספר עשורי� לפחותLC IIIA " לLC IICהמעבר בי� 

אי� כל ספק כי , כמו כ�). Gilboa and Sharon 2003:39; 65השווה (ס " לפנה1160–1170ואולי א* סביב 

 50"דורשת הורדה של כ, בסכימה המקובלת של ירסטד) CG IA(גיאומטרית "תקופה הקיפרוה ראשיתה של

השערותיו של , ג� ללא התאריכי� הללו, יתרה מזאת). ibid.:66( מתל דור 14שנה לאור תאריכי פחמ� 

לא מתקבלות , ס" לפנה1050החלה סביב ) CG IA(גיאומטרית "לפיה� תחילתה של התקופה הקיפרו, ירסטד

 Cypriote Whiteההשערות הללו היו מבוססות א� ורק על הימצאותה של קערה עמוקה בסגנו�.  הדעתעל

Painted I  בהקשרי� של מגידו VIA) Loud 1948: Pl. 78:20 (פה אשר נמסר לירסטד על"ועל מידע בעל"

    ).  VIA) Gjerstard 1944:85, n. 10ידי אולברייט בדבר תיארוכה המוחלט הגבוהה של של מגידו 

הייתה , אחת הנקודות החשובות בטיעוניה� של מתנגדי הכרונולוגיה הנמוכה ואולי החשובה ביותר 22

טופונימי� (בכתובת שישק " ערד רבת"ע�  XIIא� זיהויה של ערד .  מערדXIIקשורה לתיארוכה של שכבה 

 XIIחש* בערד האופק הכרונולוגי של המכלול אשר נ, טענו החוקרי�, אזי, אכ� נכונה) 109–108

ומגוו� פרשנויות ] qrm˙ [107בנוגע לטופוני� (ס " לפנה10"שיי� לאמצע המאה ה) Vכגו� לכיש (ומקבילותיו 

;  Na<aman 1985 ;Beeston 1971 ;Hoch 1994:235–237; 1984Puinהשווה , אפשריות אודות משמעותו

Retsö 2003:624 ;Lipiński 2006:106 .(ות את השרידי� הדלי� של ערד ג� א� אכ� נית� לזה, אול�XII 

עת , ס" לפנה9"סביר כי המכלול הקראמי הדל אשר נחש* כא� שיי� לראשית המאה ה, "ערד רבת"ע� 

פינקלשטיי� , לאחרונה). Herzog 2002:93–94(שבע "נטישת� של אתרי� רבי� בהר הנגב ובקעת באר

מסעו של שישק לא הביא לסופ� של , קרלפיה� בניגוד לדעה הרווחת במח, ואנוכי הצענו טיעוני� רבי�

אלא שימש זרז לשיתו* הפעולה , )Iחלק� הוקמו לדעתנו כבר בשלהי תקופת הברזל (האתרי� הדרומיי� 

נחס והעברתה לאזור החו* בדר� למצרי� "בי� המצרי� לנוודי המדבר בנוגע להפקת נחושת מחירבת א

)Fantalkin and Finkelstein 2006 .(  
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הנחה זו מבוססת , נכו� להיו�.  כל המשתמע מכ�לע, ס" לפנה9"אינו קדו� למאה ה, וומקבילותי

 בדיקותמאות אלא ג� על ) Finkelstein 2005(לא רק על ההבחנות הסטרטיגראפיות והקראמיות 

 Gilboa and Sharon 2001; 2003 ;Finkelstein and Piasetzky(אליי� רבי� ישר" מאתרי� אר-14פחמ� 

2003a; 2003b; 2006a; 2006b ;Boaretto et al. 2005 ;Sharon et al. 2007a; 2007b.(23   

הסתירות הרבות שנתגלו  מאפשרת לגשר על הנמוכהעיקריה של הכרונולוגיה קבלת , זאת ועוד   

וראה ( נחשב לאמי� של הממלכה המאוחדתמקור המקראי לכינונה הבה� , סורתיי�בשחזורי� מ

א� גורס כי , אחד החוקרי� הבולטי� בחקר תקופת הברזל ביוו�, איא� מוריס ).להל�ביתר פירוט 

כינונה של ממלכה שכזו במחצית , מקבלי� את התיאור המקראי של הממלכה המאוחדת כלשונו

של פוליטי "בנופו הגיאו" major possible exception" אלא הס אינ" לפנה10"הראשונה של המאה ה

שונות באג� החברות המי קריסה והתחדשות של דיונו בדגב, הנה כ�. האג� המזרחי של הי� התיכו�

תיכונית " בהתחשב בתמונה הי�לפיה,  המתבקשתלמסקנהמוריס גיע מ, המזרחי של הי� התיכו�

 Finkelstein's low chronology makes the data more consistent with the general east":הרחבה

Mediterranean pattern, with post-Dark Age regeneration beginning in Israel in the ninth century, 

but only coming to Judah in the eighth" (Morris 2005a:9).                                                                   

תובנותיה של הכרונולוגיה הנמוכה סיפקו , פוליטית רחבה"גיאו GְֶרְסGְֶקִטיָבהבהתחשב ב,    אכ�

צמיחת הקשורי� לתהליכי שעניינ� בהיבטי� השוני�  מחקרי� היסטוריי�קרקע פורייה למגוו� 

 ;Zadok 1996a ;Knauf 2000לדוגמא , וראה (מדינות לאו� בדרו� הלבנט במהל� תקופת הברזל

Joffe 2002; Sass 2005: passim ;Lipiński 2006: passim.( כרונולוגיה זו מגשרת בצורה , כמו כ�

 המקראי של הממלכה היוצאת מ� הכלל בי� תובנותיה� של חוקרי המקרא אודות תיאור

 Knauf 1991 ;Niemann 1993; 1997 ;Millerלדוגמא , וראה(זהב התיאור דמיוני של תור , המאוחדת

  24.ס" לפנה10" לבי� הממצא הארכיאולוגי מהמאה ה)Dietrich 2007: passim; 2002 נאמ�; 1997

                                                
 14תאריכי פחמ� , )Mazar et al. 2005(בניגוד לסברותיה� של חופרי תל רחוב לפיה , עהאני שות* לד 23

 תהקונבנציונליתומכי� דווקא בכרונולוגיה הנמוכה ולא בכרונולוגיה תל רחוב  של תשכבות רלוונטיומ

)Finkelstein and Piasetzky 2003a; 2003b; 2006a; 2006b ;Finkelstein 2004 ;Sharon et al. 2007b.(  

באזור שחזורי� שכאלה אינ� שוללי� את קיומ� של דוד ושלמה או את קיומה של הממלכה בחיתוליה  24

בכתובת הארמית " בית דוד"במיוחד בהתחשב באזכורו של (ס " לפנה9–10 המאות הרי ירושלי� במהל�

תובנותיה של , �אול]). Biran and Naveh 1993; 1995[ס מתל ד� " לפנה9"מחצית השנייה של המאה ההמ

, י� מקומיי�שליט: בפרופורציות נכונותשל ממלכה זו להערי� את אופייה הכרונולוגיה הנמוכה מאפשרות 

 על אוכלוסייה נוודית למחצה ו בראשית דרכ�שלטאשר בדומה לתקופות קודמות , ככל הנראה מבית דוד

מעבר לגבולותיה , כת יהודהכי הפריצה הגדולה של ממל, לא מ� הנמנע. ומספר מועט של ישובי קבע

  ).להל�(לאחר חורבנה של גת בידי חזאל , ס" לפנה9"צית השנייה של המאה החהחלה א� ורק במ, הצנועי�
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ישראלית קיימות שלוש שיטות עיקריות לתיארו� פרק הזמ� "אר-הכיאולוגיה רבא,    נכו� להיו�

  :)2006מזר  (IIAהמכונה תקופת הברזל 

; Albright 1943:2–3, n. 1לדוגמא , וראה ("הגבוהה"או , תהשיטה הכרונולוגית הקונבנציונאלי) 1

Wright 1959 ;Yadin 1970( ,אשר לפני שני� מעטות הייתה השיטה הנפוצה ביותר בי� החוקרי�.  

  .)לעיל ולהל� (ידי פינקלשטיי� ותומכיו"המיוצגת על, השיטה הכרונולוגית הנמוכה) 2

עמיר� , וני שורשיה במחקריה� של אהראשר, מתוקנתה"תהשיטה הכרונולוגית הקונבנציונאלי) 3

, שני� האחרונותבת תאוצה ס תופשיטה זו). Aharoni and Amiran 1958 ;Barkay 1992(וברקאי 

  .)להל� ()Mazar 2005 ( הכרונולוגיה הנמוכה� הרבי� שלבעיקר בי� מתנגדי

של מגידו הקראמי לפיה האופק , הגבוהה"תהשיטה הכרונולוגית הקונבנציונאלי,    באופ� כללי

VIAמגידוואילו האופק הקראמי של, ס" לפנה11"יו שיי� למאה ה ומקבילות  IVB–VA  לדוד שיי�

רייט , על תובנותיה� של אולברייטהתבססה שיטה זו . ידי מרבית החוקרי�"ננטשה על, ושלמה

סדיר וה� סדרת מבני� "לפיה� ה� כלי החרס מחופי� אדו� וממורקי� מירוק בלתי, ויגאל ידי�

אינ� אלא עדות מוחשית לעברה המפואר של , גזר וחצור, ו מגידו באתרי� כמ�מונומנטאליי

אומנ� חוקרי� רבי� הצביעו על הסדקי� שבסכימה המקובלת כבר בשנות . הממלכה המאוחדת

א� ההשפעה המכרעת על נטישת השיטה הגבוהה לטובת , השמוני� של המאה הקודמת

, ישראליי�"ת של ארכיאולוגי� אר-ידי מספר רב יחסי"מתוקנת על"ת הקונבנציונאליההכרונולוגי

  .שייכת ללא ספק לנימוקיה של הכרונולוגיה הנמוכה

 IIAהתרבות החומרית של תקופת הברזל , מתוקנתה"תהכרונולוגית הקונבנציונאלי השיטהלפי    

וכא� הוא החידוש  (נמשכהא� , )ס" לפנה980/1000(ס " לפנה10"החלה כבר בראשית המאה ה

סופה של , לפי עמיחי מזר. ס" לפנה9" כמעט ללא שינוי אל תו� המאה ה)לעומת השיטה הגבוהה

 830/840התרחש סביב , IIB לתקופת הברזל IIAתקופת הברזל  דהיינו המעבר בי�, זוההתקופה 

בה רוכזו מרבית הנתוני� ,  טבלה השוואתית של השכבות3באיור וראה ; Mazar 2005(ס "לפנה

חוקרי אתרי� מהתקופה הנדונה ומרבית החופרי� � האחרונות בשני מזר גורס כי ).ישראל"מאר-

וראה רשימה מפורטת (המתוקנת "תקרי בשיטה הכרונולוגית הקונבנציונאלי, תומכי� בשיטתו

 השקפותיו אכ� IIAאינני משוכנע כי בנוגע לסופה של תקופת הברזל , בר�. )47:2006מזר אצל 

שהרי , המתוקנת"ת הקונבנציונאלי הכרונולוגיה� התומכי� בעיקריה שלמקובלות על רוב החוקרי

החל סביב ,  ומקבילותיוIIIלכיש האופק של דהיינו , עד לא מזמ� שוער כי האופק הקראמי הבא

אומנ� כיו� ברור . )Zimhoni 1997:173 ;Herzog and Singer-Avitz 2004 (ס" לפנה8"המאה האמצע 

 Mazar(ס " לפנה8"מאה התחילת הלחות פלשל האופק הזה כי יש להקדי� את ראשית הופעתו 
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and Panitz-Cohen 2001:274–275 ;Faust 2005 ;Fantalkin and Finlestein 2006( , א� תאריכיו של

, מיי�אכי במונחי� קרלהניח שהרי סביר , ס נראי� גבוהי� מדי" לפנה830/840מזר סביב 

שיכה להתקיי� ג� מעבר  המIIA,25  השלב השני של תקופת הברזלהמכלולי� שמאפייני� את

. )ידי חזאל בדרו�"המבוסס על שכבות חורב� ארמיות בצפו� וחורבנה של גת על(לתאריכו של מזר 

תל צפית , IVמכלולי� כגו� לכיש בהמיוצג , IIA המעבר בי� השלב השני של תקופת הברזלכי סביר 

A3 , באר שבעV , ערדXIבי� ראשית תקופת הברזלו,  ועוד IIB ,הושל� איש הדרגתי היה מעבר 

  ).Fantalkin and Finkelstein 2006(ס " לפנה8"המאה הס או בראשית " לפנה800סביב שנת ש� 

, ס" לפנה980/1000סביב , IIAאודות ראשיתה של תקופת הברזל על תאריכיו של מזר ,    מאיד�

יבה לכ� והס, המתוקנת"ת הקונבנציונאליהאכ� נראי� מקובלי� על מרבית תומכי הכרונולוגי

לפיה� יש להתחיל את תקופת , שהרי בניגוד לתובנותיה של הכרונולוגיה הנמוכה; ברורה למדי

המתוקנת נית� "ת הקונבנציונאליהבמקרה של הכרונולוגי, ס" לפנה10" בשלהי המאה הIIAהברזל 

כאלה שיתאימו ה� לרצונ� של החוקרי� לשמור על , לפרש את הממצא בדרכי� שונות

 רוצה .ל הממלכה המאוחדת וה� להתחשב בתובנותיה של הכרונולוגיה הנמוכהיות שרוטהיסה

לפיה , המתוקנת קיי� רצו� לשמור על האפשרות"ת הקונבנציונאליהלומר כי בליבה של הכרונולוגי

כגו� אלו , למרות שמכלולי� כמעט זהי�, ס" לפנה10"עדיי� שייכת למאה ה IVB–VAיתכ� ומגידו 

 ;Finkelstein 1996a; 2005 (ס" לפנה9"מצביעי� על המאה ה ,14ריכי פחמ� ומרבית תא, יזרעאלמתל 

Zimhoni 1997:25–26; Herzog and Singer-Avitz 2006( .המאחדת בי� , תו של מזרשיט, על פניו

איטיי� השתנות ההתחשב בקצבי הב, אכ�. נראית הגיונית למדי, הכרונולוגיה הנמוכה והגבוהה

ות הקראמית של דרו� הלבנט ובמגוו� פרשנויות אפשריות אודות אשר מאפייני� את ההתפתח

על , בר�. דעותהחילוקי בי� כל גשר  לשוי אשר ע ביותרטוביתכ� וזהו הפתרו� ה, 14תאריכי פחמ� 

בצורה ת והמתוקנת סותר"ת הקונבנציונאליההכרונולוגי תובנותיה של ,א* האטרקטיביות שבדבר

מאפייני� את בהתחשב בקצבי השתנות מהירי� אשר  .יתנהיוואת עיקריה של הכרונולוגיה ברורה 

ההשערות בדבר דהיינו , ית היחסיתנהכרונולוגיה היוו,  לדורותיההקראמיקה היוונית המצוירת

או ; מבוססת היטב, ) משוער של סגנו� זה או אחר�לרבות מש� קיו(ההתפתחות הסגנונית 

 the Aegean, though lacking in absolute dates, is rich in small":במילותיו של קולדסטרי�

'chronological cells' that help to build up a reasonable chart of development over four centuries, 

using the perfectly logical method of 'dead reckoning'" (Coldtream 2003:255).                                 
                                                

לכרונולוגיה ). Herzog and Singer-Avitz 2004(אבי- "לפי הגדרותיה� הטיפולוגיות של הרצוג וזינגר 25

  .Fantalkin and Finlestein 2006 ראה, המוחלטת
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לפי הכרונולוגיה ,  ותיארוכן המוחלטישוב בתלים עיקריים של תקופת הברזליקורלציה בין שכבות ה: 3ר איו

  ).Mazar 2005: Table 2.2מתוך (המתוקנת של מזר -הקונבנציונאלית

בבחירת נעוצה אפוא השאלה העיקרית , המוחלטתית נהכרונולוגיה היוו   באשר לביסוסה של 

 עוגני� מוחלטי� שיהוו נקודות מוצא אמינות לאור� התרשי� �אות, תאריכי� מדרו� הלבנט

העוגני� המוחלטי� , לרוב. התפתחויות סגנוניות של הקראמיקה היווניתיש ביטוי לבו , הטיפולוגי

שהו בנוס* לקיומו של מידע היסטורי כלאשר , מדרו� הלבנטהללו אינ� אלא שכבות חורב� 

וההתפתחויות הואיל  .יווניי� בהקשריה� שברי� הניבו, אודות תאריכו המוחלט של החורב�

מאפשרות ה� הערכות סבירות   חלקיה של יוו� של הסגנונות הקראמיי� במרביתתוטיפולוגיה
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למדי בנוגע למש� קיומו של סגנו� זה או אחר במושגי� יחסיי� וה� הערכות אמינות אודות 

.  גור� לטלטלה בסכימה כולהכל שינוי בקבלת העוגני� המוחלטי�, סגנוניות"ההשפעות הבי�

סגנונות הקראמיי� קשורי� בצורה הבה , מנקודת מבטה של הכרונולוגיה היחסית של יוו�, כלומר

דהיינו ,  מתמדתנמצאת במצב של ציפהאשר לתת אמו� בכרונולוגיה אי� , עקבית והדוקה

בי� א� , מצאאלא יש להיצמד לעוגני� המוחלטי� שבנ, המתוקנת"תבכרונולוגיה הקונבנציונאלי

בי� א� מדובר בעוגני� ו  הגבוההת הכרונולוגיה הקונבנציונאלי� המוחלטי� שלמדובר בעוגני

  . המוחלטי� של הכרונולוגיה הנמוכה

 כי ,תיאורטיתה ברמה לפחות, לשערהיה ישראל נית� "רוצה לומר כי א� במקרה של אר-   

או  יזרעאל מתל זהי�הי� מכלולהואילו ס "לפנה 10"שיי� למאה ה IVB–VAהמכלול של מגידו 

, היווניתבחינתה של הכרונולוגיה  יהיה זה בעייתי מ,ס" לפנה9" למאה הכי�שיי IVמתל רחוב 

 .IVנחשפו בהקשר� של תל רחוב ) I) MG Iשהרי שני שברי� אטיי� בסגנו� הגיאומטרי התיכו� 

תחילתו של האופק , תהמתוקנ"תהקונבנציונאלי א� בהתא� להנחותיה של הכרונולוגיה , כלומר

 פירוש הדבר כי יש ,ס" לפנה10" ומקבילותיו נמצא בראשית המאה הIVB–VAהקראמי של מגידו 

קרי למק� את ראשיתו באמצע המאה , להתאי� לכ� את תחילתו של הסגנו� הגיאומטרי התיכו�

אפשרויות מדובר בשתי , כי מבחינת הכרונולוגיה היוונית, ברור אפוא. ס לכל המאוחר" לפנה10"ה

 הגבוהה או קבלת נימוקיה של תקבלת נימוקיה של הכרונולוגיה הקונבנציונאלי: בלבד

ידי " עלידי קולדסטרי� בצורה מוחשית"תובנות אלו הוצגו לאחרונה על. הכרונולוגיה הנמוכה

, שהרי לדעתו, מסקנתו של קולדסטרי� אינה משתמעת לשתי פני�. )4איור (טבלה השוואתית 

 תדהיינו בי� הכרונולוגיה הנמוכה  והכרונולוגיה הקונבנציונאלי,  שתי האפשרויותההשוואה בי�

 will leave no doubt that the "low chronology' recently advanced in Israel offers the…":הגבוהה

more credible pace of development in the Aegean" (Coldstream 2003a:256).                                     

, 1957"אשר הציג תמונה דומה כבר ב, קולדסטרי� חוזר על עיקרי טיעוניו של דסבורו, למעשה

ישראלית הגבוהה מנקודת מבטה של הכרונולוגיה היוונית "בדחותו את הכרונולוגיה האר-

)Desborough 1957 .(ורו התמונה האמיתית היא א* יותר בעייתית מהשערותיה� של דסב, בר�

 IIסופה של התקופה הגיאומטרית התיכונה , בסכימה הקלאסית של קולדסטרי�. וקולדסטרי�

 760נקבע סביב , )LG I (Iוהמעבר בינה לבי� התקופה הגיאומטרית המאוחרת ) MG II(באטיקה 

 750נקבע סביב , )בויה וכדומהיאו, קורינתוס(כאשר המעבר דומה בשאר חלקי יוו� , ס"לפנה

� העוג� המוחלט עליו מושתת התארי� של המעבר בי� התקופה הגיאומטרית אול. ס"לפנה

  .בילקאינו , I והתקופה הגיאומטרית המאוחרת IIהתיכונה 
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  ).שומרון-S; תל רחוב-R; מגידו-M; תל דור-D; תל הדר-Coldstream 2003a:254, Table 1 ;Hבעקבות  (:4איור 

 בהתחשב במספר IIה הגיאומטרית התיכונה קולדסטרי� קבע את סופה של התקופ,    בזמנו

על א* הביקורת שהושמעה פעמי� רבות על ,  בר�26.שייכי� למשפחה זושנתגלו בשומרו� ושברי� 

קבילות� של תאריכי שומרו� בנוגע לביסוסו של העוג� התחתו� של הקבוצה הגיאומטרית 

 לפיה ,י� נשאר אית� בדעתוקולדסטר, )II )Francis and Vickers 1985 ;Forsberg 1995התיכונה 

על א* הימצאות� בארבע ,  שנתגלו בשומרו�IIשישה שברי� של הקרטר הגיאומטרי התיכו� 

הואיל והמידע הסטרטיגראפי היחיד אודות .  במונחיה של קניו�Period V"שייכי� ל, שכבות שונות
                                                

ארבעה מה� . Attic or Atticizing,Attic MGII רוב� שייכי� לקבוצת, עשר שברי�"אחדדובר במ 26

כ� שאי� לדעת כלל מאיזה קונטקסט ה� נחשפו ולאיזה שכבה , חפירות האמריקאיות הישנות של רייזנרהמ

 ;Reisner, Fisher and Lyon 1924:281.1a, 6b; 282.9a, 10a, fig. 157: 1, 6b, 9a, 10a; 288. 12m(לשייכ� 

289, fig. 164:m; Pl. 69:d, i.(  שנוהלו בידי קרואופוט ,  נחשפו בחפירות של הבריטי�נוספי�שבעה שברי�

 East Greek, possibly Rhodian, Early sixth" בתורידי החופרי�"אחד מ� השברי� הללו שתואר על. וקניו�

century" )ibid.:213, Pl. 18:18( , הקשר א� נמצא ללא , � הגיאומטרי התיכו�ג� הוא לסגנושיי�

: נתגלו בארבע שכבות שונות,  אחדקרטרהשייכי� כנראה ל, ברי� אחרי�שישה ש.  כלשהופיאסטרטיגר

Period V ;Period VII ; הלניסטית ורומית)ibid.:210–212, Pl. 18:1–2; Fig. 34a (ה לקבוציש לשייכ� ו

  .)Coldstream 1968:304 (אטיקה ע� הקבלות טובות מIIהגיאומטרית התיכונה 
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 27,ידו"רס� עלהשברי� הללו מגיע דר� מכתבה האישי של קניו� אשר נכתב לבקשתו של ריס ופו

אי� ביכולתנו לקבוע את הקשרו הסטראטיגראפי המדוייק של הקרטר הגיאומטרי משומרו� 

)Fantalkin 2001a.( תו� , קולדסטרי� לסוגיה זו פע� נוספתהתייחס , נושאב במאמרו האחרו�

ולדעתו יש , אמו� בהערכות הביקורתיות אודות ההקשרי� הסטרטיגראפיי� של שומרו�"הבעת אי

  :קולדסטרי� סבור כי, יתרה מזאת. ידי ריס"ו עלטטאמו� במילותיה של קניו� שצולתת 

"…to argue for the possibility of any later context would be to imply that the extremely careful 

excavators would have missed one or more intrusive pits in their stratigraphical digging, which 

seems to me most unlikely" (Coldsteram 2003:249).        

מדובר , כידוע לכל אחד אשר ניסה להתמודד ע� הממצא והמידע הסטרטיגראפי משומרו�, בר�   

ע� ). Tappy 1992; 2001(פע� באזורנו "יתיות ביותר שנעשו אייות והבעא2ִטיָכבאחת החפירות ה

תיו המקיפות ולאחר עבוד, כיו�, Period V מקור� אכ� בהקשרי� של ג� א� השברי� הללו, זאת

ידי " אינו משק* את חורבנה המשוער של שומרו� עלPeriod Vסופו של ברור כי , של טאפי

ובהסתמ� על ניתוח , בעקבות תובנותיו הקודמות של פורסבג. ס" לפנה721/722האשורי� בשנת 

שיי� , Period Vי המכלול המצומצ� של שומרו� טאפי גורס כ, סטרטיגראפי וקראמי מדוקדק

 ).Tappy 2001:175ff; 226(ס " לפנה7" וא* למחצית הראשונה של המאה ה8"לשלהי המאה ה

 II,28קביעתו העיקרית של קולדסטרי� בנוגע לסופה של התקופה הגיאומטרית התיכונה , כלומר

ידועי� ממספר אתרי� , מרו�קרטרי� אטיי� דומי� לזה אשר נחש* בשו .איננה רלוונטית עוד

לדעת . ואמתוס וסאלמיס בקפריסי�,  בפניקיהצור, ניה� תל חמה בצפו� סוריהיוב, מדרו� הלבנט

  למזרחיתכ� והקרטרי� הללו הובאו, הואיל ומדובר ביצירות קראמיות מרשימות, קולדסטרי�

יהיו . )Coldstream 1983; 2000:26(ולא בתור מוצרי� מסחריי� רגילי�  "prestigious gifts"בתור 

, תל חמהמלמעט השברי� , מבחינה כרונולוגית, הגעת� של הכלי� הללו למזרח אשר יהיונסיבות 

   29.חשיבות� מוטלת בספק

                                                
27 "The results so far therefore is that all the sherds traced are from disturbed fill. But you can take 

it that if Mrs. Crowfoot says one of the sherds came from V, this was information that I gave her 

and therefore one of the sherds was in undisturbed stratification..." (Riis 1970:146).                          

 The end of MG II must be placed":אשר הפכה ע� הזמ� לקאנונית, לפי סברתו של קולדסטרי�, כ� 28

not later than c. 750 B.C., since the dating of Period V at Samaria to the early eighth century is 

generally accepted" (Coldstream 1968:309).                                                                                        
מבוסס על תאריכיו של קולדסטרי� , תיארוכ� של הקברי� בקפריסי� בה� נחשפו הקרטרי� הללו 29

כל ניסיו� להיעזר בכרונולוגיה הקפריסאית להבהרת הכרונולוגיה , כלומר. לקבוצה הגיאומטרית התיכונה
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סביר כי השבר הבודד , ס" לפנה720ידי האשורי� בשנת "כי חמה נחרבה עלשער    הואיל ונהוג ל

נוצר לפני תארי� זה , תועד בשכבת החורב� אשר IIשל הקרטר האטי בסגנו� הגיאומטרי התיכו� 

)Riis 1970:150–154 .(תארי� חורבנה של חמה מהווה ,כזכור, בר� terminus ante quem  לכל

 ,)כנראה קיקלאדיי�(שהרי מספר שברי� , ימה המקובלתכ בסהקבוצה הגיאומטרית המאוחרת

. תל חמהשל משניי�   תועדו ג� כ� בהקשרי�,השייכי� לראשית הסגנו� הגיאומטרי המאוחר

  העדות הבעייתיתעלמבוסס ה ,IIבהתחשב בתאריכה של הקבוצה הגיאומטרית התיכונה 

במחצית הראשונה כבר לחמה הגיע ההנחה הרווחת היא כי הקרטר הגיאומטרי התיכו� , שומרו�מ

חמה תל יווניי� מה של כל השברי� י�� מקוריייש לזכור כי הקשר, אול�. ס" לפנה8"של המאה ה

 כל ההנחות בדבר ).ibid. ;Saltz 1978:112–119(שהרי כול� נתגלו בהקשרי� משניי� , י� ידוע�אינ

לפיה היה באתר פער ישובי , חשיבותה הכרונולוגית של העדות מחמה מבוססות על השערה

כלומר לא יתכ� כי השברי� , )עד התקופה ההלניסטית(ממוש� לאחר החורב� האשורי 

 720הגיעו לאתר לאחר שנת ) ובוודאי שלא השבר הגיאומטרי התיכו� (הגיאומטריי� המאוחרי�

גרסו חוקרי� אחדי� כי העדות הסטרטיגראפית מחמה אינה בהכרח מצביעה על , כנגד זה. ס"לפנה

ונת כא� כי במת, שוב המשי� להתקיי� ג� לאחר החורב�יפער כה ממוש� ולא מ� הנמנע כי הי

, לפי העדות האשורית, זאת ועוד). Francis and Vickers 1985 ;Forsberg 1995(מצומצמת למדי 

 Luckenbill(ס " לפנה720" בII"ידי סרגו� ה"עלושבו בחמת לאחר חורבנה ה אשורי� 6300

לאחר חורבנה ת גרס כי הואיל ושמה של חמ, בדומה לחוקרי� נוספי�, קולדסטרי�). 1927:102

� האשוריי� הושבו באר- חמת ולא בתל חמה סביר כי המתיישבי, אינו מוזכר בתעודות אשוריות

הנחה שכזו אינה בהכרח , בר�. )Hawkins 1972–1975השווה ; Coldstream 2003a:248, n. 4 (עצמה

תמו תולדותיה של ידי האשורי� "על Yau-bi<diאומנ� סביר כי לאחר דיכוי המרד של שהרי , נכונה

אזכורה של חמת "איאי� ודאות מלאה כי , )Holloway 2002:106; 112, n. 132 ( חמתפרובינציית

  .  טוטאלי בתל עצמוימצביע על פער ישובבתעודות אשוריות 

–7-עומדות המאות ההנוכחית זה של העבודה כבמרשהרי , ונכיצד הבעיות הללו נוגעות לעניינ            

            ?ס" לפנה6

                                                                                                                                       
, כמו כ� ).Bikai 1987:68–69השווה (מבוסס על טיעו� מעגלי , המוחלטת של הסגנו� הגיאומטרי התיכו�

שהרי , ג� כ� אינה תורמת דבר וחצי דבר להבהרת התמונה הכרונולוגית, מציאות� של הכלי� הללו בצור

 Coldstream and Bikai(הקשר� הסטרטיגראפי אינו ידוע , ר רב של שברי� כאלה מצורלגבי מספ

 Bikai (II–IIIואילו השבר היחיד אשר נחש* במהל� החפירה שויי� באופ� כללי לשכבות , )41–1988:40

1978: Pl. XIA:27.(  
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 הגיאומטרית  וראשית התקופהIIא� העוג� המוחלט לסופה של התקופה הגיאומטרית התיכונה    

ברור כי כל העלאה כרונולוגית של ,  הנוכחיתבד מחשיבותואמ )במונחי� האטיי�( Iהמאוחרת 

את כל הרצ* של הסגנונות  הלעכלפי מגיאומטריי� והגיאומטריי� גוררת "הסגנונות הפרוטו

 רוצה לומר כי א� מאמצי� את תובנותיה של הכרונולוגיה .ס" לפנה6–7"הקראמיי� של המאות ה

ות אינ� אזורי" בי�ותקורלציעשיית אשר במקרה של , המתוקנת"תישראלית הקונבנציונאלי"ר-הא

דרושה , )לעיל(הגבוהה "תישראלית הקונבנציונאלי"הכרונולוגיה האר-ל  ששונות מתובנותיה

ה� בדרו� הלבנט וה� , הערכה מחודשת בנוגע לכל העוגני� המוחלטי� של התקופה הארכאית

, ס" לפנה6–7"המאות  הלשטולה של הכרונולוגיה הקורינתית המקובלת בי, ניה�יוב; ביוו�

, ביטולה של הכרונולוגיה היוונית המזרחית; של תוקידידסספרותיי� ההמבוססת על תאריכיו 

קורינתית וה� על מציאות� של שברי� יווניי� ההמבוססת ה� על קורלציות ע� הקראמיקה 

, שהרי בסיכומו של דבר, וזהו רק קצה הקרחו�; נטמזרחיי� בשכבות חורב� בבליות בדרו� הלב

נו ההיסטוריי� אודות התקופה הארכאית וא* אודות יאל- לערו� שינויי� מהותיי� בכל שחזורינ

  !ראשיתה של התקופה הקלאסית

אשר ניסה ,  שחזור שכזה נעשה לאחרונה בעבודה מונומנטאלית של מרטי� טרקסל�ניסיו   

"תישראלית הקונבנציונאלי"תובנותיה של הכרונולוגיה האר-וונית להתאי� את הכרונולוגיה היל

דהיינו חוקרי� רבי� ניסו ,  במחקרי� חדש� אינואומנ� ניסיונות כאל). Trachsel 2004 (הגבוהה

 יאומטריי� והגיאומטריי�ג"רצפי� הפרוטותיארוכ� של הלהציע העלאה משמעותית בנוגע ל

בה נלקחו ,  הציג תזה רחבת היק*30,בניגוד לקודמיו, לא� טרקס, )Renfrew 1991והשווה כבר (

 .הארכאיתהקראמיי� של התקופה על הרצפי� הכרונולוגיות  בחשבו� מרבית ההשלכות

  :)5איור (מוצגות להל� בעזרת הטבלה , די טרקסל"הקורלציות החדשות אשר הוצעו על

                                                
לבסס ניסתה , ומטריתבעבודתה המונומנטאלית אודות הכרונולוגיה היוונית של התקופה הגיא, אל-זכ�  30

הגבוהה "תישראלית הקונבנציונאלי"את הכרונולוגיה היוונית בהתא� לתובנותיה של הכרונולוגיה האר-

)Saltz 1978 ; וראה כברVan Beek 1951; 1955 .(לפיה� יש להקדי� את , מסקנותיה העיקריות, בר�

–VAגבוה כביכול ה� למגידו  שנה בהתא� לתיארו� ה70"ראשיתה של התקופה הגיאומטרית התיכונה בכ

IVBהווא� " וה� לתל אבוIII ,לפיו סופו של תל אבו, אינ� מתקבלות על הדעת בראי המחקר העדכני"

ס בשחזורה של זאל- " לפנה925בניגוד לתארי� של סביב , ס" לפנה8" אינו קדו� לאמצע המאה הIIIהווא� 

)Balensi 1985 ;Herrera and Balensi 1986 ;Fantalkin 2001a ;Aznar et al. 2005 .( אומנ� מסקנותיה

א� , )S. Morris 1992a:159; 1998a ;Papadopoulos 2004(ידי מוריס ופאפאדופולוס "של זאל- התקבלו על

כמו . אי� ביכולת� להערי� בצורה נאותה את מגוו� הנתוני� מדרו� הלבנט, מעבר להצהרות דקלרטיביות

"אשר ניסתה להקדי� את ראשיתה של התקופה הפרוטו,  של ינאיראוי להזכיר את ניסיונה הכושל, כ�

  ).Yannai 1982; 1983(גיאומטרית ביוו� בהתבסס על הבנותיה המוטעות של הכרונולוגיה הקפריסאית 
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  ).Trachsel 2004:195; Fig. 109 מתוך(הסינכרוניזמים הקראמיים לפי הסכימה של טרקסל : 5איור 

ה� בנוגע לקורלציה היחסית החדשה אודות , שטחית בנתוני טבלה זו די בהסתכלות    אול�

לרבות הערכה מחודשת אודות ההשפעות (התפתחות� של הסגנונות הקורינתי והאטי 

 אינו  כי שחזורוחמנת להיווכ"על, וה� בתאריכיו המוחלטי� של טרקסל) ניה�יהאומנותיות שב

מאמצי� את תובנותיה של הכרונולוגיה א� אלה ה� פני הדברי� , אול� .מתקבל על הדעת

אשר נחש* ) MPG/LPG(גיאומטרי "הפרוטו בואייוא הlebes"וה IVהדר בה תל , תהקונבנציונאלי

"בעלת כתובת פרוטו קערהבו נחשפו זה לצד זה ה� , רתי�כקה שבכמו ג� הקבר בֶט, בשכבה זו

 11"כול� שייכי� לאופק של המאה ה, )LPG(  מאוחרגיאומטרי"פרוטו בסגנו� קראמיקהוה� כנענית 

, הסכימה של טרקסל אינה מתקבלת על הדעת, דומני כי ג� בנוגע לתאריכי� הארכאיי�. ס"לפנה
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יש לבטל את כל , ס" לפנה6–7"שהרי בהתחשב בתאריכיו לקראמיקה הקורינתית של המאות ה

  ).להל�(ס " לפנה604לרבות חורבנה המתועד של אשקלו� בשנת , יתהעוגני� של התקופה הארכא

   מה שמייחד את גישתו של טרקסל היא העובדה כי שחזורו מבוסס לא רק על תובנותיה של 

 14אלא ג� על מגוו� תאריכי פחמ� , הגבוהה"תישראלית הקונבנציונאלי"הכרונולוגיה האר-

אשר לדעתו ולדעת רבי� אחרי� עתידי� לשנות את , ותאריכי� דנדרוכרונולוגיי� ממרכז אירופה

לפי שורה ארוכה של . לרבות הכרונולוגיה של התקופה הארכאית, פני הכרונולוגיה היוונית

 שהתקבלו לאחרונה במקומות רבי� 14הנתוני� הדנדרוכרונולוגיי� ונתוני פחמ� , חוקרי�

הווי� תמיכה לנימוקיה של   של הכרונולוגיה היוונית וממסיביתתומכי� בהעלאה , באירופה

שימת החידושי� הללו כוללת את  ר.הגבוהה"תישראלית הקונבנציונאלי"האר- הכרונולוגיה

 תאריכי ; וגורדיו�טרויה, קאסטאנאס, וכרונולוגיי� מאסירוס ותאריכי� דנדר14תאריכי פחמ� 

לקית בהתחשב  והשינויי� הגדולי� אשר הוצעו לכרונולוגיה האיט31; מהואלווה ומקרתגו14פחמ� 

תומכי� בהעלאת האומנ� חלק מהחוקרי� . חדשי� שהתקבלו בדרו� גרמניהמוחלטי� בתאריכי� 

גיאומטרית והגיאומטרית גורסי� כי אי� בכ� השפעה ישירה על " הפרוטוהכרונולוגיה היוונית

למרות העובדה כי העלאה . א� כפי שכבר ראינו לא כ� ה� פני הדברי�, התקופה הארכאית

גיאומטריי� והגיאומטריי� של הקראמיקה היוונית "וגית מסיבית של הרצפי� הפרוטוכרונול

יש לדו� במידע החדש מאתרי אירופה ,  מאתרי דרו� הלבנט14עומדת בסתירה לתוצאות פחמ� 

 א� לא ניצור , הכרונולוגיותשהרי א� לא נמצא פיתרו� סביר שיגשר בי� כל הסתירות; בפרוטרוט

  .נו ההיסטוריי� אינ� שווי� הרבהישחזורכל  אזי ,י� תיכונית"בראייה פ�שלד כרונולוגי אמי� 
                                                

 החדשי� שהתקבלו מהמושבות 14 רואה לנכו� להתייחס בפרוטרוט לתאריכי פחמ� בדיו� שלהל� אינני 31

שברי הקראמיקה היוונית , בשני המקרי� הללו. מקרתגו שבצפו� אפריקההפניקיות מהואלווה שבספרד ו

כתוצאה . ס" לפנה9" מסו* המאה ה14הגיאומטרית המאוחרת נתגלו בהקשרי� אשר הניבו תאריכי פחמ� 

מכ� הוצע כי יש להקדי� בצורה משמעותית ה� את תחילתו של הסגנו� הגיאומטרי המאוחר וה� את 

 Nijboer 2005a; 2005b; forthcoming ;Nijboer and van der(טרי התיכו� תחילתו של הסגנו� הגיאומ

Plicht 2006 ;Brandherm 2006; forthcoming .(בשני המקרי� הללו מדובר בבירור בהקשרי� , בר�

 .Docter et alראה , בנוגע לקרתגו; González de Canales et al. 2006ראה  , בנוגע להואלווה(מעורבבי�  

אינה משליכה כלל ,  גבוהי� כביכול14העובדה כי בשני המקרי� התקבלו תאריכי פחמ� ,  כלומר).2005

ה� במקרה , כמו כ�. שהרי קראמיקה זו התגלתה כא� בהקשר משני, וכלל על תאריכי הקראמיקה היוונית

של  שהתקבלו מעצמות מפוחמות ואמינות� 14של הואלווה וה� במקרה של קרתגו מדובר בתאריכי פחמ� 

כל מה שנית� ללמוד מה� הוא כי שרידי , ג� א� הבדיקות הללו אמינות. הבדיקות הללו מוטלת בספק

 �א� מדובר ביישוב. ס" לפנה9"ישובי� כלשה היו בנמצא ה� בהואלווה וה� בקרתגו כבר בשלהי המאה ה

יו יש לקשור לפ, אזי תארי� שכזה מסתדר היטב ע� השחזור ההיסטורי אשר הוצע לאחרונה, של הפניקי�

 Fantalkin 2006;Fantalkin and(את ההתפשטות הפניקית מערבה ע� מדיניותו המכוונת של חזאל 

Finkelstein 2006   .(  
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II....2222     תאריכי� מוחלטי� מאתרי� ביוו� ותרומת� האפשרית להבהרת התמונה תאריכי� מוחלטי� מאתרי� ביוו� ותרומת� האפשרית להבהרת התמונה תאריכי� מוחלטי� מאתרי� ביוו� ותרומת� האפשרית להבהרת התמונה תאריכי� מוחלטי� מאתרי� ביוו� ותרומת� האפשרית להבהרת התמונה

        הכרונולוגיתהכרונולוגיתהכרונולוגיתהכרונולוגית

האמונה הרווחת בי� חוקרי העול� האגאי גורסת כי נית� להגיע לתאריכי� אבסולוטיי� אמיני�    

גיאומטרית וה� בנוגע לתקופה "ה� בנוגע לתקופה הפרוטו, בלותבעזרת טיפולוגיות קראמיות מקו

ספרד , כגו� דרו� הלבנט(ובהשוואה לאזורי� אחרי� של הי� התיכו� , כתוצאה מכ�. הגיאומטרית

 שנערכו על חומרי� אורגניי� מאתרי תקופת הברזל של יוו� היא 14כמות בדיקות פחמ� , )ואיטליה

יש לבדוק באיזו , א להגיע לכרונולוגיה אחידה ככל האפשרהיות שמטרתי הי, ע� זאת. מזערית

  : הנתוני� המעטי� שנאספו עד כה ביוו� לתרו� להבהרת התמונהשויי�מידה ע

בהתחשב בעובדה כי הדגימה נלקחה במהל� . סלופוֶנה שבֶפדווח מחפירות אסיֶנ 14 פחמ�  תארי�))))1111

תוצאות הבדיקה נתנו שנת , חופרי�לפי ה. תארי� זה די נדיר, שנות השבעי� של המאה הקודמת

הבדיקה המחודשת שנעשתה על אותה דגימה , אול�, )Wells 1983:28, 124 (±90 ס " לפנה1050

 שני� ±73 ס " לפנה976הניבה תארי� מכויל של , גיאומטרית" מהתקופה הפרוטוIOמהמבנה 

)Manning and Weninger 1992:639 .(אי� באפשרותנו  ברור כי, בהתחשב בהפרשי� כה גדולי�

  .)Whitley 1991:80 ;Dickinson 2006:21 (לטובת כרונולוגיה זו או אחרתלהיעזר בנתו� זה 

 תאריכי פחמ� 19הניבו , במערב יוו�, טוליהיי באְרמו� אשרֵתשנערכו ב החפירות הארכיאולוגיות ))))2222

מידע , Facorellis(טובי� של תקופות הברונזה המאוחרת והברזל הקשרי� כול� מ,  אמיני�14

וזהו תארי� החורב� של , רק תארי� אחד פורס� באופ� רשמי, למיטב ידיעתי, עד כה). פה"בעל

 בארכיאולוגיה  הנו בעל חשיבות רבה זה מבנה32.ס בער�" לפנה830אשר זמנו , ְרמו�ֵת שבBמגרו� 

ה הוא אחת הדוגמאות הבודדות לארכיטקטור, m2 157)(שהרי בשל גדלו , )6איור (היוונית 

   Morgan 2003:143(.33 (ביוו�" תקופת האופל"של ) כנראה לצרכי� ציבוריי� (תמונומנטאלי

היא העובדה כי המכלול הקראמי ,  לצור� דיוננוְרמו� מֵת14עיה העיקרית ע� תאריכי פחמ� הב   

בתקופת הברזל  ְרמו�ֵתהמכלול הקראמי של . שונה בתכלית משאר חלקי יוו�, שנחש* באתר הזה

מידע , Wardle(ניה ומקדוניה המערבית ַנְראַק, טוליהייא, פירוסשמאפיי� את ֶא, ילול רגיונלהנו מכ

. אי� הקראמיקה הזאת דומה למכלולי� ידועי� ומתוארכי� ממקומות אחרי� ביוו� ).פה"בעל

 . שנלקחו מאתר זה14עובדה זו היא הסיבה העיקרית לריבוי הלא אופייני של דגימות פחמ� 

. במושגי� מוחלטי� ְרמו�ֵתהתקשו חופרי האתר לתאר� את המכלול של , קבילבהעדר חומר מ

                                                
32 Ergon 1995:42.  

   ).Morris 2000:225–228( של לפקנדי Heroon "יחד ע� מה שלעיתי� מכונה מבנה ה 33
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גיאומטריי� וגיאומטריי� "עד כה כלי יבוא פרוטו ְרמו�בֵתלא נמצאו , לאכזבת כולנו, זאת ועוד

מי� רוניְזְכסמ� הסיְנ"בה� הקראמיקה הזאת מתוארכת על, בויה וכדומהיוא, מאזורי� כגו� אטיקה

נית� היה להגיע לקורלציה מעניינת דר� השוואת , רי א� כ� היו פני הדברי�שה. ע� דרו� הלבנט

ומכ� להשלי� על דרו� , גיאומטרי והגיאומטרי" ע� הייבוא הפרוטוְרמו� מֵת14חמ� תאריכי פ

  .אינ� תורמי� דבר לסוגיות שלפנינו ְרמו�ֵת של 14תאריכי פחמ� , אול� בנסיבות הקיימות. הלבנט

        

.ֵתְרמוןהאתר שב: 6איור 
34  

אול� רוב� ככול� התייחסו ;  רבי�14נלקחו תאריכי פחמ� , פיְל בחפירות החדשות שנערכו בֶד))))3333

דגימה אחת נלקחה מכבש� קראמי , ע� זאת. לשכבות מתקופות הניאולית והברונזה הקדומה

צאה אול� התו). Luce 1992( באמצעי� נוספי� ומנת לתארכ"על, גיאומטרי"שהכיל חומר פרוטו

ס אפשרי " לפנה998 לבי� 1206היות שלפיה כל תארי� בי� , רצו�"שהתקבלה אינה משביעת

)Facorellis and Luce ,פי אינה ְלנראה כי ג� הדגימה הרלוונטית היחידה מֶד). פה"מידע בעל

  .מסייעת לדיוננו

רחבי גיאומטריי� ב" נלקחו לאחרונה ממספר אתרי� פרוטו14 מספר מועט של דגימות פחמ� ))))4444

, שנערכו רוב� ככול� בידי רשות העתיקות היוונית, מהחפירות הללו C14המידע אודות תאריכי . יוו�

אינ� תורמי� דבר , מחקירה שעשיתי עלה כי התאריכי� שהתקבלו עד כה .עדיי� לא פורס�

 )ְרמו� ֵתבדומה למקרה של(זאת בשל הקונטקסטי� הגרועי� או הלא רלוונטיי� , לסוגיות שלפנינו

   35.או שמא בשל דגימות באיכות נמוכה

                                                
שממוק� מתחת למקדשו ) מסומ� בח-( Bע� מגרו� , תרתוכנית הא, במרכז; Bתוכניתו של מגרו� , מימי� 34

 צילומו של ;http://www.dearqueologia.com/thermon.htmבעקבות (של אפולו מהתקופה הארכאית 

 ). המחברידי"ל ע, משמאלהאתר
 Institute for Materials"יורגו פקורליס מהמעבדה הארכיאומטרית בידי "לנמסר עהרלוונטי המידע  35

Sciences) NCSR Demokritos (הרשימה כוללת מספר תאריכי  .ועל כ� נתונה לו תודתי הלבבית, באתונה
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 )Assiros(שני האתרי� החשובי� ביותר לדיוננו ה� אסירוס ,  נראה כי נכו� לעכשיו))))5555    

, 14התקבלו תאריכי פחמ� , בשני האתרי� הללו). 7 איור(שבמקדוניה ) Kastanas(וקאסטאנאס 

ו ג� בתאריכי�  לו14היות שבאסירוס תאריכי פחמ�  .שעשויי� להוביל למסקנות כלשה�

  .יש לאתר זה חשיבות רבה להבהרת התמונה הכרונולוגית, דנדרוכרונולוגיי�

  

  ).Buxeda I Garrigós et al.  2003: Fig. 1בעקבות (מיקומם של אסירוס וקאסטאנס : 7איור 

        

II....1.21.21.21.2    אסירוסאסירוסאסירוסאסירוס        

י� לתאריכי� הגיעו החוקר, לראשונה בארכיאולוגיה של תקופת הברזל ביוו�, )8איור  (באסירוס   

 ע� נתוני� 14תו� שימוש בטכניקה אשר שילבה את נתוני פחמ� , אמיני� לכאורה

נובעת מהעובדה כי מספר שברי� , החשיבות המיוחדת של התאריכי� הללו. דנדרוכרונולוגיי�

, נחשפו כא� בקונטקסט ארכיאולוגי ברור, גיאומטרית"אמפורה שהוגדרה כפרוטוגדולי� של 

  . מוחלטי�ריכי�תא המלווה במספר

                                                                                                                                       
–Blackman 2001ראה סיכו� אצל , לחפירות( אשר בתסאליה Chloe Velestinou" מתו� כבש� מ14פחמ� 

 מקונטקסט של קבורה משנית באזור המחצבות שליד לאמיה שבמרכז, Skasmeni"תארי� אחד מ; )2002:63

 שבאי Thassos Limenaria"ו;  שממקדוניהAliakmon" וAggelochori Imathias"וכ� מספר תאריכי� מ; יוו�

" מאתרי� פרוטו14המדיניות של עריכת בדיקות פחמ� , באופ� כללי, נית� לראות בבירור כי ביוו�. תאסוס

פוניי� והמערביי� של נפוצה א� ורק בי� החוקרי� אשר חופרי� בחלקי� הצ, גיאומטריי� וגיאומטריי�

 . ְרמו�ֵת מכשדנתי במידע, והסיבה לכ� כבר צוינה לעיל; המדינה
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.מבט על התל של אסירוס ושחזור אמנותי של ישובו: 8איור 
36
  

דגימות של קורות הע- שנאספו ). Wardle 1989 (1989" ו1975החפירות באתר נערכו בי� השני�    

בה , הועברו בשלב מאוחר יותר למעבדה הדנדרוכרונולוגית באוניברסיטת קורנל, במהל� החפירה

נאספו רק הדגימות , ראוי לציי� כי במהל� החפירות. בהדרכתו של קוניהול�, י ניוטו�"רו ענחק

). Newton et al. 2003:174 (2"ו, 3, 5, 6, 9ואלו ה� שלבי� , שמקור� בשכבות החורב� של אסירוס

החומר שנאס* באסירוס היווה את , בסיכומו של דבר. נתו� זה תתברר לנו בהמש�חשיבותו של 

 שנה 2004.37אשר ראתה אור בשנת , נדבכי� המרכזיי� בעבודת הדוקטור של מריא� ניוטו�אחד ה

בה� , שיתו* הפעולה בי� החופר לבי� הצוות הדנדרוכרונולוגי הניב מספר מאמרי�, לאחר מכ�

 Newton et(גיאומטרית בצורה מהותית "הוצע לשנות את הכרונולוגיה היוונית של התקופה הפרוטו

al. 2003; 2005; 2007.(אתייחס לכ� , בשל החשיבות הרבה של המידע החדש מאסירוס , לכ�

  . בפרוטרוט

 ארבע ).10–9איורי�  (2"3שלבי� מקור� במה שמכונה אסירוס , הדגימות הרלוונטיות לדיוננו   

טבעות עצי� . שתי קורות בכל אחד מהשלבי�, שלבי� הללוי הקורות ע- מפוחמות נתגלו בשנ

. אנטוליהשל master dendrochronology "אשר הושווה ל, שני� 104רצ* של הניבו , שנמדדו

נחתכו לצורכי בנייה סביב , 3 שלבהגיעו החוקרי� למסקנה כי העצי� שמקור� ב, כתוצאה מכ�

ס " לפנה1070נית� לתארכ� לשנת , 2 ואילו העצי� של שלב; ) שני�7 –/4(+ ס " לפנה1080שנת 

  . 3 נבנה על חורבות היישוב משלב, יי�יש לצ, 2שלב היישוב של ).  שני�7 –/4(+ 

                                                
האיור ; http://artsweb.bham.ac.uk/aha/kaw/Assiros/assirosindex.htm#westבעקבות , האיור משמאל 36

  .http://artsweb.bham.ac.uk/aha/kaw/Assiros/assirosindex1.htm#reconבעקבות , מימי�

  :והשווה, עבודה הספציפית הזאת גזלה זמ� רב ומשאבי� פיננסיי� רבי�ה 37

"Since some 15 years had elapsed between the time of excavation and the time of collection for 

dendrochronological analysis, the wood had dried out, and the timbers had shattered into hundreds 

of tiny fragments. It was the task of rejoining the fragments and making the longest possible ring-

sequences that consumed the time of ADP laboratory personnel in 1999 through 2001." (Newton 

et al. 2003:179).                                          
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. של קורות העץ המפוחמותןעם מקום הימצא, 2שלב  :אסירוס :9איור 
38
   

זאת , 14נבדקו שתי קורות ע- מפוחמות בטכניקת פחמ� , לתאריכי� הדנדרוכרונולוגיי�בנוס*    

, כתוצאה מהבדיקות הללו). wiggle-matching" (התאמת התפתלות"מנת להגיע למה שמכונה "על

התארי� המכויל לטבעת הע- האחרונה מתו� הרצ* . 14 שבעה תאריכי פחמ� סדרה שלהתקבלה 

קיימת . )1בסיגמה (  שני�±22 ס " לפנה1090נת� שנת , סירוס השני� שבקורות הע- של א104של 

 1068 לבי� 1112 אחוזי� שהתארי� האבסולוטי צרי� להיקבע בי� שנת 68,2הסתברות של , א� כ�

.  שני�43 ±ס " לפנה1104אזי מקבלי� שנת , � בחשבו2במידה שלוקחי� את סיגמה . ס"לפנה

  .  תואמות את התוצאות הדנדרוכרונולוגיות14התוצאות של פחמ� , לדעת החוקרי�

נובעת מהימצא� של שברי , החשיבות המיוחדת של התאריכי� הללו, כפי שכבר הזכרתי   

היות וחוקרי . )10איור  (3 שלבעל רצפת המבנה מנמצאו ש ,ומטרית לכאורהגיא"אמפורה פרוטו

                                                
  ואילו;)Newton et al. 2003: Fig. 1aבעקבות ( קורות הע- המפוחמות מסומנות במעויני� ,ניתבתוכ 38

 /http://artsweb.bham.ac.uk/aha/kaw/Assiros בעקבות( מסומנת בעיגולבאתרה  קורת ע- ,בצילו�

assirosiaindex.htm. 
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תאריכה של , 2  וה� לשלב3ריכי� אבסולוטיי� אמיני� ה� לשלב אסירוס סברו כי יש ביד� תא

אול� תארי� . ס לער�" לפנה1070 לשנת 1080האמפורה הזאת צרי� להיקבע לדעת� בי� שנת 

סו הטיפולוגי של הכלי הנדו� וה� לתאריכו המקובל ברצ* שכזה עומד בניגוד מוחלט ה� לייחו

אשר בח� את האמפורה הזו , טלינגאליבא דקיי, כ�. גיאומטרית"הפרוטוהכרונולוגי של התקופה 

שיי� הכלי הנדו� לקבוצה של אמפורות , טר� פרסומ� של התאריכי� הדנדרוכרונולוגיי� החדשי�

 האמפורות הללו מעוטרות לרוב 39. של יוו�גיאומטריות שמקור� במרכזה או צפונה"פרוטו

טלינג גורס כי הכלי שנחש* באסירוס שיי� לטיפוס די וקיי, ה�בעיגולי� קונצנטריי� על כתפי

איור (רוכה של האמפורה מאסירוס תיא, לדעתו). Catling 1998:163(מוקד� בתו� הקבוצה הזאת 

גיאומטרית במונחי "רוטוצרי� להיקבע מספר עשורי� לאחר ראשיתה של התקופה הפ) 11

  ).וראה להל�(ס בער� " לפנה1025/1050דהיינו כמה עשרות שני� אחרי , מיקה האטיתאהקר

  

. של קורות העץ המפוחמותןעם מקום הימצא, 3שלב  :אסירוס: 10איור 
40
   

בהתחשב , הנה כ�. ברור כי תארי� שכזה עומד בסתירה לתארי� הדנדרוכרונולוגי שהתקבל      

 1070/1080מאסירוס נקבע סביב  תאריכה של האמפורה לפיה� ,  החדשי�מוחלטי�� הבתאריכי

יש להתחיל את התקופה , הציעו חוקרי אסירוס כי בניגוד לכרונולוגיה היוונית המקובלת, ס"לפנה

 75/95"תארי� זה נראה מוקד� בכ.  לכל המאוחרס" לפנה1100/1120גיאומטרית סביב "הפרוטו

בהתבסס על , גיאומטרית"ל במחקר בנוגע לתחילתה של התקופה הפרוטושני� מהתארי� המקוב

"תתהתקופה ה, כתוצאה מכ� ).Newton et al. 2003; 2005; 2007(מיקה האטית אהרצ* של הקר

הופכת גיאומטרית "התקופה הפרוטו וLH IIICמתמזגת ע� השלבי� המאוחרי� של , )SM(מיקנית 

  .  למדילתקופה ארוכה

                                                
  ).Catling 1998:162( המרכזי או שמא בתסאליה הדרומית או במקדוניה באזור הלוקריס 39

  ).Newton et al. 2003: Fig. 1bבעקבות (מסומ� במעויני�   של קורות הע- המפוחמות�מקו� הימצא 40
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.גיאומטרית מאסירוס-רה פרוטואמפו: 11איור 
41
  

יש לציי� כי , ראשית כל. ברור כי שינויי� כרונולוגיי� כה מהותיי� מעלי� סימני שאלה רבי�   

רצ* הטבעות הללו אשר תועד בקורות ע- האלו� . קורות הע- שנבדקו מאסירוס ה� מע- אלו�

כולו על הרצ* אשר מבוסס רובו כ, אנטוליהשל master dendrochronology "הושווה ל

אול� במקרה של גורדיו� הרצ* הדנדרוכרונולוגי מתבסס על טבעות . הדנדרוכרונולוגי של גורדיו�

האלו� , הא� נית� להשוות בי� שני הרצפי� הללו: נשאלת אפוא השאלה. של ע- ערער ולא אלו�

 א� כי ההתאמה היא לא לגמרי, ניוטו�אליבא ד, הדבר אפשרי? רער מאיד�מחד גיסא והע

היות שהרצ* הדנדרוכרונולוגי של ערער תוא� יותר את הרצ* של עצי אור� ולא אלו , מושלמת

 רק קצה �אול� בעיות בהשוואה בי� שני זני עצי� שוני� ה). Newton 2004: Chapter 6(של אלו� 

לבי� , בה שוכנת אסירוס,  חדי� בי� צפו� מקדוניהמטאורולוגיי�שהרי ישנ� הבדלי� , הקרחו�

   .ו� אשר שוכנת בחלקה הפנימי של אסיה הקטנהגורדי

בגורדיו� נושבות הרוחות , מאיד�; מערב"אסירוס שוכנת באזור בו הרוחות נושבות מכיוו� צפו�   

ההבדלי� המטאורולוגיי� הללו . Reddaway and Bigg 1996)(מאזור הי� השחור , מזרח"מכיוו� צפו�

מנת להגיע "כ� שעל, על הצומח בצורה ניכרתמתבטאי� בכמות המשקעי� השנתית אשר משפיעה 

להתאמה אמינה יותר בי� העצי� מאסירוס לבי� אלה מגורדיו� דרוש רצ* השוואתי גדול יותר 

)Keenan 2005 .(הרצ* של גורדיו� הינו אכ� ה"master dendrochronology , וזאת בשל השתמרותו

. וס אינו מספיק לצרכי� השוואתיי� טבעות הע- אשר תועד באסיר104הרצ* של , מאיד�. והיקפו

דרוש רצ* של , )ערער אל מול אלו�(בהתחשב בהבדלי� המטאורולוגיי� ובהבדלי� בי� זני העצי� 

; פה"מידע בעל, נילי ליפשי-(בכדי להגיע להשוואה אמינה יותר ,  טבעות מאסירוס500לפחות 

forthcoming; Keenan 2005.(  

                                                
 /http://artsweb.bham.ac.uk/aha/kaw הצילו� בעקבות;Newton et al. 2003: Fig. 2  בעקבות הציור41

Assiros/assirosiapot3.htm.  
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נובעת מהעובדה כי הבדיקות נעשו על קורות ע- ,  מאסירוס14בעיה נוספת ע� תאריכי פחמ�    

, בהיות� חומר בנייה, ברור כי קורות ע-. כגו� חרצני זיתי�, יי� קצרולא על דגימות בעלות מש� ח

חופרי אסירוס טועני� כי הסבירות . כולל שימוש משני, עשויות להיות בשימוש במש� מאות שני�

א� דעת� , היו בשימוש משני היא נמוכה מאוד, 2" ו3 משלבי�דהיינו אלה , ות הרלוונטיותשהקור

 על הדגימות של old wood effectבבוא� לשלול את האפשרות של מה שמכונה . אינה משכנעת

  :  ומ� הראוי לצטטו במלואו, מציעי� חופרי האתר תסריט בעייתי ביותר, אסירוס

"Can reuse of the timbers from earlier buildings be ruled out? - Not absolutely, but the buildings 

of the previous Bronze Age phases (6 & 5) were destroyed by devastating fires right across the 

site, as indeed were those of Phase 3. That one or two timbers might survived such fires and be 

available for reuse is possible but that all four samples had survived in this way is very 

improbable." (Newton et al. 2003:184). 

קשה להבי� מדוע לדעת החופרי� האפשרות כי הקורות הרלוונטיות נמצאו בשימוש , לדידי   

נראה שמה שהשפיע כא� על תהלי� קבלת ההחלטות היא הנחת יסוד . כ� לא סבירה"משני היא כל

 כ� שבוניו,  אכ� שרדו את החורב�5" ו6 לפיה אי� זה הגיוני שמספר קורות משלבי�, של החופרי�

רב�  ג� כ� בחונחרב 3 היות ששלב, י קו מחשבה בעייתי זהלפ. ו להשתמש בה� יכל3שלב של 

שהרי אלה בוודאי לא , 3 שלב השתמשו בקורות מ2 אי� זה הגיוני כי בוניו של שלב, אלי�

שלב שתיי� מ: ארבע קורות ע-בס� הכול על עלינו לזכור כי המחלוקת נסובה , ע� זאת. השתמרו

 אכ� 5 האפשרות לפיה שתי קורות הע- משלבלפסול לחלוטי� את הא� נית� . 2  ושתיי� משלב3

האפשרות  הא� נית� לפסול לחלוטי� את ?3 ת החורב� ולאחר מכ� נוצלו בבנייתו של שלבשרדו א

  ?2 ת החורב� ולאחר מכ� נוצלו בבנייתו של שלב אכ� שרדו א3 לפיה שתי קורות הע- משלב

אינ� , 3" ו5, 6 לחלוטי� את כל הקורות בשלבי� אשר השמיט, ההשערות בדבר החורב� האלי�   

, בנוס* לכ�. רק חלק מהאתר נחפר הלכה למעשה, שהרי כמו בכל חפירה ארכיאולוגית, משכנעות

  ?6 או 5 ולא בשלבי�, 4בשלב מקור� לדוגמא , 3  לשער כי שתי הקורות שנמצאו בשלבמדוע לא

והסיבה להשמטה זו , 4 - כלשה� בשלברות עלא ברור א� נחשפו קו, מהמידע שפורס� עד כה   

גימות שמקור� בשכבות במהל� החפירה נאספו רק הד, שהרי כפי שכבר הזכרתי לעיל, ברורה למדי

: שתי אופציות ולכ� קיימות  לא נחרב,בניגוד לאלה שמתחתיו ואחריו,  של אסירוס4 שלב. החורב�

קורות הע- משלב , ת יותר סבירהשרווזוהי אפ, או שמא,  אכ� לא נאספו4 או שקורות הע- משלב

  :בהערת שוליי�, חופרי האתר התייחסו בקצרה לאפשרות שכזאת. 3  שימשו את בוניו של שלב4
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"No evidence survives to show why the rather makeshift settlement of Phase 4 was rebuilt. Even if 

all the timbers were reused from this phase, the start of the Iron Age in Macedonia would still be 

set before 1070 BC." (Newton et al. 2003:184, n. 20). 

  

.5המושתתים על שרידי שלב ,  באסירוס4 שלב שרידי: 12איור 
42
  

, 4  אכ� מקור� בשלב3שלב במידה שקורות הע- מ. לא ברור כלל כיצד נית� להגיע למסקנה שכזו   

ראשיתה של התקופה : קרי, ני להבי� מדוע תחילתה של תקופת הברזל במקדוניהמתקשה א

הקורות הללו יכלו להיות בשימוש . ס" לפנה1070צרי� להיקבע לפני שנת , גיאומטרית"הפרוטו

 התגלו בו, 3 וה� במהל� חייו של שלב 4ה� במהל� חייו של שלב , שרות רבות של שני�במש� ע

שוב של היי, "rather makeshift settlement of Phase 4"למרות . ומטריתגיא"שרידי האמפורה הפרוטו

 החורב� על א* שכבת, 5שלב דהיינו ,  שומר על חלק ניכר ממתארה של הפאזה הקודמת4 שלב

 מתפתח באופ� הדרגתי וללא חורב� 3שלב היישוב של , מאיד�). 12איור (המפרידה ביניה� 

דבר ,  באסירוסמשכיות ברורה בי� השלבי� השוני�ה,  א� כ�קיימת. 4שלב מהיישוב של 

  ).    Wardle 1987; 1988; 1989; 1997(שמתבטא ג� במכלולי� הקראמיי� של האתר 

        
II.2.2    הא� הכרונולוגיה הגבוהה אכ� נכונההא� הכרונולוגיה הגבוהה אכ� נכונההא� הכרונולוגיה הגבוהה אכ� נכונההא� הכרונולוגיה הגבוהה אכ� נכונה: : : : תגובת שרשרת בעקבות תאריכי אסירוסתגובת שרשרת בעקבות תאריכי אסירוסתגובת שרשרת בעקבות תאריכי אסירוסתגובת שרשרת בעקבות תאריכי אסירוס????        

עותית של ראשית הוא כמוב� העלאה משמ, החידוש הגדול בתאריכי� הגבוהי� של אסירוס   

ובשל כ� העלאת� של השלבי� השוני� בתו� הרצ* הקראמי של , גיאומטרית"התקופה הפרוטו

קרי תגובת שרשרת , "אפקט הפרפר"ניסיו� שכזה חייב לקחת בחשבו� את , ע� זאת. התקופה

. לרבות דרו� הלבנט, כרונולוגית בלתי צפויה שעשויה להיווצר באזורי� השוני� של הי� התיכו�

, ניה�על א* הריחוק הגיאוגרפי בי, )דר� קשריה ע� שאר חלקי יוו�(ישראל וה� מקדוניה "� אר-ה

כ� שאי� זה אפשרי להציע שינויי� כרונולוגיי� ,  מבחינה כרונולוגית והיסטוריתקשורות זו בזו

                                                
 .http://artsweb.bham.ac.uk/aha/kaw/Assiros/assirostrans.htm  בעקבות42
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"למרות שהמידע הרלוונטי מאר- .מהותיי� לאחד האזורי� הללו ללא התחשבות בתמונה הכוללת

לא עלה ,  עוד טר� פרסומ� של התוצאות החדשות מאסירוס43, היה ברשות� של המחברי�ישראל

על א* העדר הדיו� הכרונולוגי ההשוואתי בי� , אול�. בדעת� לנתח את מגוו� הנתוני� שבנמצא

לא היססו חוקרי אסירוס בפרסומ� האחרו� לקחת צד בפולמוס , התיכו�"האזורי� השוני� של הי�

 תישראלית הקונבנציונלי"תו� הבעת תמיכת� בכרונולוגיה האר-, ישראלי"הכרונולוגי האר-

"התאריכי� הגבוהי� של אסירוס תומכי� בכרונולוגיה האר-, לדעת�. מזר' ונימוקיו של ע

אי� צור� להרבות במילי� בכדי , אול�). Newton et al. 2005b:112(ישראלית הגבוהה ולהפ� 

הנחת� של חופרי אסירוס אינה , ישראליות"יות האר-להראות כי בהתחשב בשיטות הכרונולוג

  .   מתקבלת על הדעת

) LPG(גיאומטרית המאוחרת "יש להתחיל את התקופה הפרוטו, לפי תסריט� של חופרי אסירוס   

גיאומטרית החלה "התקופה הפרוטושהרי לדעת� , ס ואולי אפילו קוד� לכ�" לפנה1050/1070סביב 

שכבה  מתל הדר בואיי האוlebes"כי תיארוכו של ה, לדוגמא, � עולה מכ.ס" לפנה1100/1120סביב 

IV ,סמ2קולדסטרי� וֶלידי "ל שנה מתיארוכו היווני הקונבנציונאלי שהוצע ע100"קדו� ביותר מ .

"הכלי הנדו� מתל הדר שיי� מבחינה טיפולוגית לתקופת המעבר בי� התקופה הפרוטו, לדעת�

וככזה מתואר� , )LPG(גיאומטרית המאוחרת "תקופה הפרוטולבי� ה) MPG(גיאומטרית התיכונה 

התאריכי� הגבוהי�  ).Coldstream 1998a; 2003:252–253; Lemos 2002:25(ס " לפנה950סביב שנת 

, ס לער�" לפנה11" שיי� לאמצע המאה הIV מתל הדר שכבה בואייואהלפיה� הכלי , של אסירוס

, הגבוהה"תישראלית הקונבנציונאלי"לוגיה האר-נראי� כגבוהי� למדי אפילו בהתחשב בכרונו

 Beck and Yadin(ס " לפנה980 נקבע סביב שנת IVסופה של תל הדר , שהרי בקרב תומכיה

forthcoming ;Kochavi 1998 ; והשווהMazar 1999, 41, n. 41.(  אול� תארי� שכזה מבוסס א� ורק

נחרבה בעקבות כיבושי דוד המל�  IV לפיה תל הדר ,על הסברה ההיפותטית וחסרת הסימוכי�

)Fantalkin 2001a:123 .( ס אפוא אינו אלא קונסטרוקציה מלאכותית " לפנה980תארי�)ibid.( , שהרי

  :המתוקנת"תישראלית הקונבנציונאלי"מבחינת הכרונולוגיה האר-

                                                
ל רֶד�2 ופרופסור ֶק, זמ� מה לפני פרסו� המסקנות הכרונולוגיות החדשות מאסירוס, 2004 במהל� שנת 43

להשלכות פנה אלי בבקשת יעו- קולגיאלי בנוגע , מנהל חפירות אסירוס, מאוניברסיטת ברמינגה�

, כתוצאה מפנייתו. ה על אתרי דרו� הלבנטגיאומטרית החדש"האפשריות של הכרונולוגיה הפרוטו

פורס� ; Newton et al. 2003:188, n. 38ראה ( האפשריות התכתבנו רבות בעניי� ההשלכות הכרונולוגיות

, על א* שבמכתביי הצבעתי על הבעייתיות שבקבלת הכרונולוגיה הגבוהה מאסירוס. )2005רק בשנת 

, להתעל� מהנתוני� הללוהעדיפו חופרי האתר , אליתישר"לפחות מנקודת מבטה של הכרונולוגיה האר-

  .ללא התחשבות בנתוני� הרלוונטיי� שנאספו עד כה מדרו� הלבנט, תו� קידומ� של מסקנותיה�
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"both the local and Phoenician pottery from Tel Hadar can be dated according to the conventional 

chronology to the first half of the tenth century." (Mazar 2004:29).                                                      

גיאומטריי� "מתקבלת בהתחשב בשברי� הפרוטו, א� כי אפילו קיצונית יותר, תמונה דומה   

אשר לדעת חופרי תל דור מאוחר , 8c שלב של גבי הרצפה"השברי� הללו נחשפו על. מתל דור

). VIA) Gilboa and Sharon 2003:55, Table 21; 69מגידו /IVבמקצת לאופק הכרונולוגי של תל הדר 

"שיוכ� הטיפולוגי של השברי� מתל דור איננו ודאי ברצ* הקראמיקה הפרוטו, בדומה לתל הדר

או שמא לתקופה ) MPG(מטרית התיכונה גיאו"ויתכ� שאלו שייכ� לתקופה הפרוטו, גיאומטרית

התארי� היווני המקובל , אול� בשני המקרי�). LPG) (ibid.:69–70(גיאומטרית המאוחרת "הפרוטו

"תארי� שכזה תוא� את תובנותיה של הכרונולוגיה האר-. ס" לפנה10"איננו קדו� למאה ה

רונולוגיה הגבוהה ואילו תובנותיה של הכ, המתוקנת והנמוכה"ישראלית הקונבנציונאלית

  .ס" לפנה11" אל תו� המאה ה8c מחייבות העלאה כרונולוגית של תל דור, מאסירוס

ישראלית "התאריכי� הגבוהי� של אסירוס תומכי� בכרונולוגיה האר-, א� כ�, כיצד   

ישראלית "בהיות� גבוהי� בהרבה מתאריכיה של הכרונולוגיה האר-, הקונבנציונאלית

"ישראלית הקונבנציונאלית"קנת ואפילו מתאריכיה של הכרונולוגיה האר-המתו"הקונבנציונאלית

בניגוד מוחלט  של הכרונולוגיה הגבוהה מאסירוס עומדות השלכותברור כי ה, כמו כ�? הגבוהה

" שהתקבלו באר-14למאות תאריכי פחמ� ישראלית הנמוכה ו"לתובנותיה של הכרונולוגיה האר-

, ה� בצפו� האר- וה� בדרומה, IIA לבי� תקופת הברזל Iרזל  לפיה� המעבר בי� תקופת הב,ישראל

ואולי לקראת סופה של המאה הזו , ס" לפנה10"המאה הבמחצית השנייה של צרי� להיקבע 

)Boaretto et al. 2005 ;Finkelstein and Piasetzky 2006a; 2006b ;Fantalkin and Finkelstein 2006.(44 

"העלאת ראשית התקופה הפרוטו, נתוני� מאר- ישראלכי בהתחשב במגוו� ה, נראה אפוא

יחד ע� . איננה אפשרית, כפי שהוצע בעקבות התאריכי� הגבוהי� של אסירוס, גיאומטרית ביוו�

; Wiener 2007:27(היות שסברת� של חופרי אסירוס כבר התקבלה בקרב חוקרי� אחדי� , זאת

Brandherm forthcoming ;Trachsel forthcoming ;עלינו לשקול א� נית� לגשר בי� , ) ג� להל�וראה

  .התאריכי� הגבוהי� של אסירוס לבי� הכרונולוגיה של לבנט

                                                
, )VIAכגו� מגידו ( ומקבילותיה IV המייצגי� את האופק הכרונולוגי של תל הדר 14תאריכי פחמ�  44

 Finkelstein and Piasetzky(ס " לפנה925 לבי� 1005ש� בי� "מצביעי� כי סופ� צרי� להיקבע אי

2006a:377; 2006b:47–48 .( אומנ� האתרי� השייכי� לאופק זה יכלו להיהרס כתוצאה ממאורע אלי�

השווה (ס " לפנה10"ש� במהל� המאה ה"אי, אול� יתכ� כי נהרסו בפרקי זמ� שוני�, )כגו� מסע צבאי(אחד 

Fantalkin 2001a:123 ;Arie 2006:227–231.( 
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"שהרי ניסיתי לטעו� כי העלאת ראשית התקופה הפרוטו, גישור שכזה איננו אפשרי, לכאורה   

, בר�. אינה עולה בקנה אחד ע� הכרונולוגיה של הלבנט, גיאומטרית בעקבות תאריכי אסירוס

  .אשר יובילו להרמוניה כרונולוגית בי� שני האזורי�, נית� להעלות מספר תסריטי� אפשריי�

 14יש לשקול תסריט לפיו יתכ� שה� הנתוני� הדנדרוכרונולוגיי� וה� נתוני פחמ� , ראשית כל   

 old wood"רוצה לומר כי על א* הביקורת דלעיל שהושמעה בנוגע ל. מאסירוס אכ� פורשו כהלכה

effectגיאומטרית"בה התגלתה האמפורה הפרוטו,  באסירוס3יתכ� שבנייתה של פאזה ,  האפשרי ,

במקרה כזה השאלה  .וכעבור כעשור השכבה הזו אכ� נהרסה, ס" לפנה1080אכ� החלה סביב שנת 

  ? גיאומטרית"גיאומטרית מאסירוס היא אכ� פרוטו"הנשאלת היא הא� האמפורה הפרוטו

אומנ� הזיהוי הטיפולוגי של האמפורה מאסירוס . כלל לא פשוטההתשובה לשאלה זו היא    

"ינשניה� ב, )Lemos 2002:57( למוס ידי"לוג� נתמ� ע, )Catling 1998:161(טלינג ייקידי "לנעשה ע

  .א� ישנ� אפשרויות נוספת שיש לקחת� בחשבו�, גיאומטרית"מיקה הפרוטואסמכא בתחו� הקר

, ס שייכת לקבוצה מיוחדת בעלת מאפייני� ברורי�האמפורה מאסירו, מבחינה טיפולוגית

טלינג יידיונו המקי* של ק). I )Group I ()Catling 1998 קבוצה טלינג בתורייקידי "לשהוגדרה ע

). Lenz et al. 1998( של טרויה VIIb3 שלבאודות האמפורות הללו הופיע בעקבות חשיפת� ב

  :נית� ללמוד כי, מהנתוני� שפורסמו עד כה

  . הארכיאולוגי של התקופהפורות הללו אינ� שכיחות בממצא האמ))))אאאא

מרבית הדוגמאות , ע� זאת. תפוצת� די נרחבת מבחינה גיאוגרפית, שכיחות�"למרות אי ))))בבבב

" וKalapodi ,Elateia ,Agnanti, Nea Ionia in Volos(מקור� באתרי מרכז יוו� , שנחשפו עד כה

Lefkandi (ה כלומר במקדוניה וכלקדיק, וצפונה)Kastanas ,Assiros ,Thessaloniki ,Mende ,Saneו "

Torone( ,כאשר הקבוצה הגדולה ביותר נחשפה בטרויה שבאסיה הקטנה)  13איור(.  

למעט דוגמאות בודדות , יתרה מזאת. ארגולידב האמפורות הללו לא נחשפו כלל באטיקה ו))))גגגג

 . גיאומטרית האטית"מיקה הפרוטואתפוצת� איננה חופפת את תפוצתה של הקר, מלפקנדי

כוללי� שימוש בחומר גס יותר בהשוואה לאמפורות  Iקבוצה המאפייני� הקראמיי� של    

-neckשללטיפוס שייכות  Iקבוצה אומנ� האמפורות של ". קלאסיות"גיאומטריות ה"הפרוטו

handled amphora ,אול� ידוע כי , גיאומטרית" של התקופה הפרוטו� המנחי�אובני מהמאחד

 Iהאמפורות של קבוצה ). LH III)Lemos 2002:56, n. 135 ס זה הופיע לראשונה כבר במהל� טיפו

כמו . ה� בעלות צוואר גבוה ולעיתי� יש לה� רכס בולט מתחת לנקודת החיבור בי� הצוואר לכת*
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) עיגולי�"ולפעמי� חצי (45עיטור� כולל הכנסת עיגולי� קונצנטריי�. ידיותיה� לרוב מרוכסות, כ�

העיגולי� הדקורטיביי� מופרדי� בעזרת , לעיתי� קרובות. )11 איור (על רקע בהיר, ר הכת*באזו

מיקה האטית אאומנ� מבחינה סגנונית קיי� דמיו� בי� האמפורות הללו לבי� הקר. קווי� אנכיי�

שהרי השימוש בעיגולי� הקונצנטריי� אופייני במיוחד לקראמיקה האטית , גיאומטריות"הפרוטו

-SM )Jacob" וLH IIIC" אול� אלמנטי� דקורטיביי� דומי� אינ� זרי� ג� ל, פה זובמהל� תקו

Felsch 1988 ;Catling 1998:180, n. 2 .( הא� יתכ� שהאמפורה שנתגלתה באסירוס שייכת לקבוצה

  ?קדומה יותר

   

  ).Newton et al. 2003: Fig. 1 בעקבות (Iתפוצתן של האמפורות מקבוצה : 13איור 

צפונה של אלא בעיקר במרכזה ו, ארגולידבהאמפורות הללו לא נמצאו באטיקה או למרות ש   

טיפוסי� "בהשפעת האב, טלינג שיער כי הטיפוס הזה התפתח באזורי השוליי� הללוייק, יוו�

"ולפי חוקרי� אחדי� יתכ� שהשימוש ב, הנחה שכזאת איננה בהכרח נכונה, בר� .האטיי�

compass-drawn concentric circles  במרכזה ובצפונה של יוו� טר� הופעתו באטיקה החל

במרבית , אכ� Felsch 1981 ;Jacob-Felsch 1988 ;Sipsie-Eschbach 1991:186–190.(46(וארגוליד 

 מיקהאלקרהאמפורות הללו נמצאו בסמיכות , Iהאתרי� אשר הניבו את האמפורות של קבוצה 

                                                
 Eiteljorgוהשווה( compass-drawn concentric circlesשיטת עיטור זו ידועה במחקר בש�  45

1980;Papadopoulos et al. 1998  .(  

 ).Jacob-Felsch 1996:101השווה (פלש שינתה את דעתה מאוחר יותר "ראוי לציי� כי יקוב 46
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LH IIIC ו"SM.47הדעה המקובלת על מספר חוקרי� גרסה כי , טלינגיי של קלפני מאמרו,  כלומר

"יתכ� והתפתחות� של האמפורות הללו בצפונה ומרכזה של יוו� קדמה לראשית התקופה הפרוטו

  :פיה"הציע להפו� את הקערה על, טלינג מאיד�ייק. גיאומטרית באטיקה

"The association of these amphoras with pottery of LH IIIC or Sub-Mycenaean type at many 

of the sites reviewed above (Elateia, Kakapodi, Agnanti, Kastanas, Toumba, Mende and 

Sane) has led to suggestions that they are precursors of the Protogeometric style that evolved 

in the south Aegean. My own inclination is to take the opposite view, and to regard these 

associations as signs of backwardness and evidence for the survival of LH IIIC ceramic types 

into the beginning of the EIA at the sites concerned." (Catling 1998:163).                                   

 LH מיקתאנמצאו לרוב יחד ע� קר Iקבוצה העובדה כי האמפורות של , טלינגיילפי ק, כלומר   

IIIC ו"SM ,ולדעתו האמפורות הללו החלו את הופעת� א� ; איננה משליכה על הכרונולוגיה שלה�

גיאומטרית באטיקה ובהשפעתה של הקראמיקה האטית "ורק אחרי תחילתה של התקופה הפרוטו

גיאומטרית ביוו� "בהתחשב ברגיונליות המופגנת של התקופה הפרוטו,  אול�.תגיאומטרי"הפרוטו

)Desborough 1952; 1972 ;Snodgrass 1971; Whitley 1991; Papadopoulos 1998; 2004( , סברתו של

בויה איננה יונ� אלא אזורי שוליי� של אטיקה ואטלינג כי אזורי� כמו תסאליה ומקדוניה איייק

פריורי מרכז ואילו תסאליה "בה אטיקה היא א, קונצפציה ברורה"הרי יש כא� פרהש, בהכרח נכונה

טלינג ייק, כמו כ�. )לדעה נגדית, Verdhelis 1958; Whitley 1991:82והשווה  (ומקדוניה ה� פריפריה

אינ�  Iקבוצה בעצמו מודה כי מסקנותיו בנוגע לשיבו- הכרונולוגי והטיפולוגי של האמפורות של 

). Catling 1998:163(ות בלבד ורצוי להמתי� עד לפרסומ� של הנתוני� הנוספי� ָטִטיִביֶטְנאלא 

 כי החלטתו לתאר� את האמפורות של א� נראה לי, טלינג איננו מציי� זאת במפורשאומנ� קיי

                                                
הטוע� כי תיארוכ� של האמפורות הללו הוא די , ייימס מיול'בעניי� זה מ� הראוי להביא את דעתו של ג 47

 Most surprising of all is the Troy VIIb3 phase, for it produced significant amounts of":בעייתי

Greek Protogeometric pottery…This pottery consists for the most part of neck-handled amphoras 

with a decorative motif of vertical or wavy lines separating two sets of concentric circles…Such 

amphoras are known from quite a few sites in the Greek world, including Elateia, Kalapodi, 

Agnanti, Kastanas, Mende, and the Toumba at Lefkandi…Now, suddenly, Troy has become part 

of the Aegean world, at some time subsequent to ca. 1125 B.C.E. The precise dating of this 

pottery is, in fact, most difficult to determine. At many of the sites listed above, such 

Protogeometric pottery found together with Late Helladic IIIC or Submycenaean wares"           

(Muhly 2003a:28; emphasis mine).                                                                                                      
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 שהתקבלו 14גיאומטרית נובעת בראש ובראשונה מתאריכי פחמ� " לתקופה הפרוטוIקבוצה 

יש , מנת שנוכל להערי� נכונה את קבילות תאריכיו של קייטלינג" על, כלומר.VIIb3מטרויה 

   .)וכ� ג� לנתוני� שהתקבלו בחפירות קאסטאנאס (VIIb3מטרויה להתייחס ביתר פירוט לנתוני� 

  
II.3.2     טרויה טרויה טרויה טרויהVIIb3וקאסטאנאס וקאסטאנאס וקאסטאנאס וקאסטאנאס             

א  יחסית לשהוגדר,  בטרויהVII בחייה של שכבה מתייחס לשלב אחרו�, VIIb3המונח טרויה    

שהרי זוהי השכבה האחרונה ,  בטרויה העסיק חוקרי� רבי�VIIסופה של שכבה , כידוע. מזמ�

הוקמה לאחר , VIIIהלא היא שכבה , ברצ* של השכבות מתקופת הברונזה בטרויה והשכבה הבאה

  .רק במהל� התקופה הארכאית, פער ממוש�

קודמת בנוגע לסופה של הויכוחי� הכרונולוגיי� הסוערי� מהמחצית הראשונה של המאה ה   

בי� סופו של ,  שנה400"ישובי של כלפיה היה בטרויה פער ,  הובילו למעי� מוסכמהVII,48שכבה 

 ראשית – 8"סו* המאה ה (VIIIלבי� ראשית השכבה ) ס" לפנה1100/1120סביב  (VIIb2 השלב

חוקרי� , רי�כעבור מספר עשו, אול�). Blegen et al. 1958:146–148; 250) (ס" לפנה7"המאה ה

אחדי� החלו לערער על הנחה זו וטענו כי יש לצמצ� את הפער בצורה משמעותית או אפילו 

 900 עד לשנת VIIb2 נית� היה להארי� את חייו של שלב,  חוקרי�לפי שורה של, כ�. לבטלו

ס " לפנה1030/1050או שמא עד ) Hänsel 1976:229–236 ;Coldstream 1977:246(ס בער� "לפנה

)Podzuweit 1982 ;Bloedow 1988; Mountjoy 1999( , ואילו הרטל גורס כי יש דווקא להעלות את

ס ובכ� לבטל את הפער היישובי בטרויה " לפנה11" עד לסו* המאה הVIIIראשיתה של השכבה 

 .Catling 1998:180, n(אומנ� סברתו של הרטל לא זכתה לאהדה רבה  ).Hertel 1992; 2003(בכלל 

ס ואולי א* יותר " לפנה900 עד לשנת VIIלפיה יש להוריד את סופה של שכבה , דעהאול� ה, )2

ה התברר כי השלב שכונ, כ�). Czyborra 2001 (פי� נוסי�קיבלה בשני� האחרונות חיזוק, מאוחר

שהרי מעליו נחשפו שרידי� של , VII בחייה של שכבה שלב האחרו� האינו, VIIb2בזמנו טרויה 

אומנ� שרידיו ). VIIb3) Rose 1995:101, n. 30 ;Korfmann 1996:25 ה שלבאשר כונ, שלב נוס*

 אול� אי� ספק כי לאור חשיפתו, )15–14איורי� (האדריכליי� של השלב הזה בולטי� בדלות� 

  ).Lenz et al. 1998( באופ� משמעותי VIII לבי� טרויה VIIמצטמצ� הפער היישובי בי� טרויה 

מספר דגימות שמקור� , כ�.  VII שהתקבלו מטרויה14תאריכי פחמ� וק לסברה זו נמצא ג� בחיז

 Koppenhoefer(ס " לפנה10"הניבו תאריכי� אבסולוטיי� בתו� המאה ה, VIIb3ככל הנראה בשלב 

                                                
 .Lenz et al. 1998 ;Mountjoy 1999 ;Guzowska et al. 2002; Kolb 2004ראה , לסיכומי� נרחבי� 48
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הא� זה מקרה כי מסקנותיו של קייטלינג בנוגע לשיו� ). Kromer et al. 2002 וראה ג�; 1997

 מטרויה 14 התפרסמו שנה לאחר פרסו� תוצאות פחמ� I  קבוצההכרונולוגי של האמפורות של

אליה� שייכת , Iהאמפורות של קבוצה ? )Koppenhoefer 1997 ;Catling 1998( קופנהופר ידי"לע

ותוארכו  VIIb3נמצאו בטרויה בשלב , מבחינה טיפולוגית ג� האמפורה מאסירוס שבה עסקינ�

תארי� שתוא� לא במקרה את , ס"פנה ל10"ידי קייטלינג למחצית הראשונה של המאה ה"על

ידו ג� "יוחסה על, ס" לפנה950 לבי� 1025בי� , לאופק כרונולוגי דומה.  מטרויה14תאריכי פחמ� 

, אול�). Catling 1998:178( מאתר זה 14בטר� התקבלו תאריכי דנדרו ופחמ� , האמפורה מאסירוס

 שנה 100"ו תארי� קדו� ביותר מהתאריכי� המוחלטי� של אסירוס הניב, כפי שכבר ראינו לעיל

  ?הכיצד נוכל לגשר בי� כל הפערי� הללו! מזה שהתקבל בטרויה

  

  ).Lenz et al. 1998: Fig. 3בעקבות ( בחפירות הישנות של טרויה VIIb3  שלבשרידי: 14איור 

  

  ).Lenz et al. 1998: Figs. 4–5בעקבות (של טרויה  בחפירות המחודשות VIIb3  שלבשרידי: 15איור 
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בו נחשפו ג� כ� שברי האמפורות , לא הרחק מאסירוס, ישנו אתר נוס* במקדוניה, זאת ועוד   

" ו1975נחפר בי� השני� , )Kastanas(ושמו קאסטאנאס , אתר זה.  של קייטלינגIששייכי� לקבוצה 

 ;Kroll 1983;Hochstetter 1984(תוצאות החפירה פורסמו במספר כרכי� אינפורמטיביי� . 1979

1987 ;Becker 1986 ;Jung 2002( ,כמו , א� מה שרלוונטי לדיוננו היא העובדה כי ג� בקאסטאנאס

גבוהי� בהרבה , I לשכבות בה� נמצאו האמפורות של קבוצה 14תאריכי פחמ� , באסירוס

  ). Andreou et al. 1996:580–581וראה לסיכו� (מתאריכי� לה� ציפו החופרי� 

, 9–10 ובשכבות 12 הופיעו בקאסטאנאס בשכבה Iרות של קבוצה מספר דוגמאות של האמפו   

לפי ). Catling 1998:160–161 ;Jung 2002:226–229(ולציד� קראמיקה מיקנית משלביה הסופיי� 

 1100 לבי� 1200ש� בי� " מקאסטאנאס צרי� להיקבע אי12חורבנה של שכבה , 14תאריכי פחמ� 

לפי שיוכו הטיפולוגי של , בר�). Manning and Weninger 1992 ;Jung and Weninger 2004(ס "לפנה

 שייכות 12האמפורות שנמצאו בקאסטאנאס שכבה ,  מטרויה14שמגובה בתאריכי פחמ� , קייטלינג

, חוקרי קאסטאנאס. ס" לפנה10"גיאומטרי של המחצית הראשונה של המאה ה"לאופק הפרוטו

). Jung and Weninger 2004( ותו לא old wood effect"סברו כי מדובר ב, בניגוד לאלה של אסירוס

  ).Newton et al. 2003:185–186(ידי חוקרי אסירוס "א� סברה זו נדחתה על הס* על

  
II.4.2 קאסטאנאס וטרויהקאסטאנאס וטרויהקאסטאנאס וטרויהקאסטאנאס וטרויה, , , , סיכו� אודות הסוגיות הכרונולוגיות בעקבות המידע מאסירוססיכו� אודות הסוגיות הכרונולוגיות בעקבות המידע מאסירוססיכו� אודות הסוגיות הכרונולוגיות בעקבות המידע מאסירוססיכו� אודות הסוגיות הכרונולוגיות בעקבות המידע מאסירוס        

  :מספר פתרונותבשלב זה נית� כבר לסכ� את עיקרי הדברי� מהדיו� לעיל ולהציע    

גיאומטריי� "אכ� נוצרו בהשפעת האבטיפוסי� הפרוטו Iקבוצה במידה שהאמפורות של  ))))אאאא

, old wood effect"אזי ה� באסירוס וה� בקאסטאנאס מדובר ב, טלינגיילפי סברתו של ק, מאטיקה

, גיאומטרית באטיקה ביותר ממאה שנה"עלינו להעלות את ראשית התקופה הפרוטו, שהרי אחרת

"שחזור שכזה עומד בניגוד מוחלט ה� לכרונולוגיה האר-, אול�. פי שסברו חופרי אסירוסכ

שחזור , כמו כ�. ישראליות הנמוכה"המתוקנת וה� לכרונולוגיה האר-"ישראליות הקונבנציונאלית

 של עצי מ2ִניִטי�כא� מ� הראוי לציי� כי בימי קד� ה. שכזה עומד בסתירה לכרונולוגיה של טרויה

ואי� זה דמיוני לשער כי , )Meiggs 1982: passim ;Borza 1987(ממקדוניה היו גבוהי� במיוחד אלו� 

  49.מספר קורות ע- אלו� יכלו להיות בשימוש ה� באסירוס וה� בקאסטאנאס במש� מאות שני�

                                                
ו מספר קורות ע- ערער הי,  כי לפי התוצאות הדנדרוכרונולוגיות העדכניות מגורדיו�,מעניי� לציי� 49

מספר דוגמאות בתעלת היסוד של המצודה , לפי החוקרי� שהרי ;בשימוש במש� מאות רבות של שני�

ס " לפנה10"הניבו תארי� מוחלט מראשית המאה ה, ס" לפנה6"הפריגית התיכונה שנחרבה באמצע המאה ה

)Manning 2007:3 ;ראה להל�, לעניי� הכרונולוגיה של גורדיו� ובעיותיה.(  
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עלינו להניח כי הופעת�  , של אסירוס וקאסטאנוס אכ� אמיני�מוחלטי�במידה שהתאריכי� ה ))))בבבב

אינה קשורה לראשיתה של התקופה , ה� בתסאליה וה� במקדוניה, ל האמפורות הללוהראשונית ש

 ויש לייחס את הופעת� הראשונית יתכ�, קראמיתמבחינת , רכלומ. גיאומטרית באטיקה"הפרוטו

א�  .צפונה ומרכזה של יוו�ל ,compass-drawn concentric circles" וneck-handled amphorae של

הקדרי� האטיי� ה� אלה , אזי בנוגע להתפתחויות הקראמיות הללו, פני הדברי�אלה ה� 

סממניה הראשוני� , רוצה לומר כי במקרה כזה. שאימצו את רעיונותיה� של שכניה� ולא להפ�

החלו קוד� בצפו� יוו� , המתבטאי� בשינויי� קראמיי� מסוימי�, גיאומטרית"של התקופה הפרוטו

גיאומטרית בתסאליה ומקדוניה "ה של התקופה הפרוטומכ� שראשית. ארגולידבולא באטיקה ו

 במונחי� של SM" ואת השלב ה LH IIICחופפת מבחינה כרונולוגית את השלבי� הסופיי� של

יהווה חידוש של ממש בנוגע לתולדותיה של יוו� בתקופה , שחזור שכזה 50.מיקה האטיתאהקר

וקצבי אזוריות מופגנת יומה של  פע� נוספת בדבר קחגיאומטרית ויש בו בכדי להיווכ"הפרוטו

, כלומר .)Whitley 1991:82השווה  (התפתחות שוני� בשטחה של יוו� במהל� תקופת הברזל

"גיאומטרית כיחידה תרבותית אחת אינו רלוונטי עוד ויש לשער קיו� בו"דימויה של יוו� הפרוטו

מרות על קצב התפתחותי שו, ביניה�קשרי הגומלי� אשר למרות , זמני של יחידות תרבותיות שונות

   51.שונה אחד ממשנהו

                                                
שיער ג� כ� כי יתכ� שהתפתחות� של האמפורות , בתגובתו למידע החדש מאסירוס, לאחרונה, דיקינסו� 50

 On the basis of a combination of dendrochronology and": קשורה למסורת האטית איננהGroup Iשל 

radiocarbon 'wiggle-match' dating it is argued that Protogeometric started before 1070, and Late 

Helladic IIIB ended before 1270/1250. But the case for the former date does rest on an assumption 

which is not beyond question, that the Group I amphorae represent an influence from Attic 

Protogeometric. Since their distribution shows little overlap with that of earlier Attic 

Protogeometric (they coincide only at Lefkandi…), it seems quite possible that this type was 

developed quite independently. At any rate, given that there are no reliable chronological fixes for 

this period, as Newton et al. point out, this could be accommodated, if with difficulty. But the date 

for the end of Late Helladic IIIB seems impossible to reconcile with the range that has been 

thought acceptable on the basis of contextual evidence and ceramic cross-connections…It seems 

best to await the reactions of other experts…" (Dickinson 2006:20).                                                   

ראשית התקופה , סירוסאכי מקרה של קבילות� של תארי� לא הגיע למסקנה המתבקשת שדיקינסו, בר�

 . בדרומהSM" ואת השלב ה LH IIICשלגיאומטרית בצפו� יוו� חופפת את השלבי� הסופיי� "הפרוטו
אירנה למוס גורסת כי , Iקבוצה יש לציי� כי בהתבסס על תפוצת� של האמפורות של , במאמר מוסגר 51

, אול�). Lemos 2001(ר ענפי� אשר מנהלות קשרי סח,  תרבותי של קהילות אגאיות שונותkoine"מדובר ב

שהרי למעט דוגמאות בודדות , בויי� היה תפקיד מכריע ברשת זו אינה מתקבלת על הדעתיסברתה כי לאו
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א� כי אני נוטה להעדי* את , קשה לומר מה היא המועדפת, בי� שתי האופציות שנמנו כא�   

גיאומטרית מקבלי� מימד "בעולמה של יוו� הפרוטו" פריפריה"ו" מרכז"בה המושגי� של , השנייה

 LH IIICמיקת א נמצאו יחד ע� קרIהעובדה כי מרבית האמפורות של קבוצה , וד זאת וע52.חדש

 Iקבוצה האמפורות של , נראה כי בהתחשב בעדויות מטרויה. בעד עצמה, לדעתי,  מדברתSM"ו

. ס" לפנה10" וה� את המאה ה11"שכוללת בתוכה ה� את המאה ה, התקיימו במש� תקופה ארוכה

הלא ה� , Iבוצה  קשהרי יורשיה הטיפולוגיי� של האמפורות של, דבר זה איננו צרי� להפתיע

המשיכו להתקיי� עד לראשית המאה , טלינגייבחלוקתו של ק) II) Group II קבוצה האמפורות של

   ).Catling 1998:170–171(ס " לפנה7"ה

 Newton(ברור כי על א* דעת� של חוקרי אסירוס , מבחינת הנושאי� הכרונולוגיי� בה� עסקנו   

et al. 2003; 2005b( ,אינ� משפיעי� על הפולמוס ,  שהתקבלו באתר זההתאריכי� הגבוהי�

לפיה התאריכי� , מכ� שיש לדחות מכל וכל את הנחת�. ישראל"שמקורו באר-, הכרונולוגי הגדול

 Newton et( הגבוהה תישראלית הקונבנציונאלי"הגבוהי� של אסירוס תומכי� בכרונולוגיה האר-

al. 2005b:113 .( גיאומטרית בצפו� יוו� בעקבות "פרוטוהההעלאה האפשרית של ראשית התקופה

תובנה זו לא . המידע החדש מאסירוס אינה מצריכה שינוי מהותי בכרונולוגיות של הי� התיכו�

 אשר כבר הוצעו בעקבות התאריכי� הגבוהי� של אסירוס, מצאה את ביטויה בשחזורי� השוני�

)Brandherm 2006; forthcoming ;Trachsel forthcoming(.  

 העלאה בתומכות, אשר לדעת חוקרי� רבי�, ברצוני לעבור לעדויות החדשות מגורדיו�,    כעת

משמעותית ה� בנוגע לרצ* של הקראמיקה הגיאומטרית וה� בנוגע לרצ* של כרונולוגית 

   .קורינתית והקורינתית"הקראמיקה הפרוטו

  

        

        

                                                                                                                                       
כפי שהוגדרה , "בויתירשת האו"איננה תואמת את ה I קבוצה תפוצת� של האמפורות של, שנחשפו בלפקנדי

במידה , כמו כ�). Bakhuizen 1991ה והשוו; Lemos 1998; 2002:212–217( למוס עצמה ידי"לע

אי� לזה , ס"פנה ל11" המאה ה החלו להופיע בתסאליה ומקדוניה כבר בראשיתIשהאמפורות של קבוצה 

  .המאוחרת יותר בשחזורה של למוס" בויתיורשת הא"שו� קשר ל
יות באופ� נראה כי הקדרי� המקדוני� העדיפו לשלב את הטכנולוגיות המיקנ, קדומות יותר ותתקופב ג� 52

 .Buxeda I Garrigós et al(ללא שיעבוד או ויתור על המסורות הקראמיות המקומיות , סלקטיבי בלבד

2003(. 
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II.3  גורדיו� כמקרה מבח�  גורדיו� כמקרה מבח�  גורדיו� כמקרה מבח�  גורדיו� כמקרה מבח� ––––כרונולוגיה אנטולית כרונולוגיה אנטולית כרונולוגיה אנטולית כרונולוגיה אנטולית         

ראוי לציי� , כותיו ההיסטוריות של התארי� החדש לשכבת החורב� של גורדיו�לפני שדני� בהשל   

מנת להתחקות אחרי מסקנותיה� המשתנות של חופרי "כי דרוש מאמ- מחשבתי לא קט� על

 מטע� אוניברסיטת 1950חפירות שיטתיות של גורדיו� החלו בשנת . האתר לאור� השני�

ק* החשיפה של הי 1973.53יהל את הפרויקט עד שנת אשר נ, נגאפנסילבניה ובניהולו של רודני י

 1974נג בשנת אעד שלאחר מותו הטרגי של י, השרידי� הארכיאולוגיי� בשני� הללו היה כה עצו�

החפירות . עסקו נציגי המשלחת במש� שני� רבות בעיקר בהפקת תובנות מהחומר שנחש*

במהל� כל השני� . )16איור  ( עתה ונמשכות עד1988החלו בשנת , טיהחדשות בניהולה של מרי ווי

 ה� אודות הממצא והסטראטיגרפיה 54,החפירות של גורדיו� הניבו כמות עצומה של פרסומי�, הללו

, הבעיה העיקרית בהתמודדות ע� מאגרי מידע אלו, בר�. וה� אודות הפרשנויות ההיסטוריות

לעיתי� אי� ,  כמו כ�.נובעת מ� העובדה כי מסקנותיה� של החופרי� משתנות ממשלחת למשלחת

א והמבלבל מכל ה, אול�. דבר שמתבטא בכתובי�, אחדות דעי� בי� חברי אותה משלחת עצמה

הכינויי� הללו משתני� מפרסו� .  שנחשפולשלבי�ריבוי הכינויי� השוני� והמסובכי� לשכבות ו

המפורס� להל� אציג את התמונה העדכנית אודות תאריכו של החורב� . לפרסו� ויש לשי� לזה לב

  . תו� הרחבת הדיו� להשלכות ההיסטוריות האפשריות, של גורדיו�

  
  

  ).Voigt 2005: Fig. 3-1בעקבות  (MMומו של הטומולוס כולל מיק, ןובגורדיהאתר : 16איור 

                                                
האחי� קורטה ידי "לע, נ" לסה20" ראשית ה–19"נחפרו כבר בסו* המאה ה) טומולי(מספר קברי רגמי�  53

)Körte and Körte 1904  .(  

  .http://home.att.net/~gordion/bibliography/bibliography.htmlראה , 2001לרשימה ביבליוגרפית עד שנת  54
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II....1111....3333     התארי� החדש לשכבת החורב� של גורדיו� והשלכותיו ההיסטוריות התארי� החדש לשכבת החורב� של גורדיו� והשלכותיו ההיסטוריות התארי� החדש לשכבת החורב� של גורדיו� והשלכותיו ההיסטוריות התארי� החדש לשכבת החורב� של גורדיו� והשלכותיו ההיסטוריות        

סיפקה במש� תקופה ארוכה , )Young 1962( רבות שכבת החורב� שנחשפה בגורדיו� לפני שני�   

מקורות הקלאסיי� בהואיל ו. לכרונולוגיה של תקופת הברזל במרכז אנטוליהמוחלט עוג� 

 תאריכו של ;ימרית לפריגיה לקראת סו* שלטונו של המל� מידסדווח על הפלישה הקהמאוחרי� 

מל� מידס ה, אשוריי�" הניאובהתחשב במידע במקורות. ס" לפנה700חורב� זה נקבע סביב שנת 

אזי עד שנת , בסביוסובמידה שנקבל את דיווחו של ֶא; ס" לפנה709" ו717שלט לפחות בי� השני� 

הספיק להשאיר רוש� רב על היווני� , ראוי לציי� כי למרות כהונתו הקצרה יחסית. ס" לפנה696

 Muscarella(רשותנו מקורות הספרותיי� שבהדבר שעולה מ, בני זמנו ועל אלו שבאו אחריה�

1989; 1995; Kaplan 2006:140–141 .(המתארי� את עושרו העצו� של , נראה כי המקורות הללו

שהרי הטומולוס הגדול , נויהמשיכו להשפיע על תדמיתו ג� בקרב חוקרי� בני ימ, מל� מידסה

  55.סיוחס באופ� אוטומטי למל� מיד, מאלו שנחשפו בזמנו בגורדיו�) MM(והמפואר ביותר 

ישוב ישלב השני של הה מבדיל בי� שרידי 56,ס בער�" לפנה�700 ולשנת ימרי   החורב� שיוחס לק

תקופה הפריגית הישוב מי לבי� שרידי ה)17 איור ()YHSS 6A(תקופה הפריגית הקדומה המ

תארי� , מיי�וקראעל א* העובדה כי בשל נימוקי� סטראטיגרפיי� . בגורדיו�) YHSS 5(התיכונה 

 Voigt 2005; Sams 2005(,57(שני של חופרי גורדיו� הדור הנוחות מסוימת בקרב "לאיזה גר� 

                                                
המייצגת ככל הנראה את בני המעמד , צורת קבורה זו. בגורדיו� וסביבותיה נחשפו עשרות קברי טומולי 55

ה� במהל� קיומה של האימפריה הלידית , בלידיה, ולאחר מכ�; הייתה נפוצה במיוחד בקרב הפריגי�, העליו�

  . )McLauchlin 1985 ;2003; 2006 Roosevelt(ימי השלטו� הפרסי וה� ב

מתבסס למעשה על ידיעה , ס בער�" לפנה700כל שחזור היסטורי בנוגע לחורבנה של גורדיו� בשנת  56

מותו של מידס נגר� בעקבות שתיית דמו של שור , לפי סטרבו). Strabo 1.3.21(סטרבו  אצל קצרה

אמינותו ההיסטורית של הפסוק , ע� זאת. ת ע� הפלישה הקימרית לפריגיהוהמאורע הזה התרחש בו זמני

 Parker(ג� א� יש בידיעה זו גרעי� היסטורי , כמו כ�). De Vries et al. 2005:46(ל מוטלת בספק "הנ

1998a( , כל מה שעלינו להסיק מכ� היא העובדה כי הקימרי� אכ� פלשו לפעמי� ה� לשטחי פריגיה וה�

סטרבו איננו מדווח על , ג� בהתחשב בסבירות ההיסטורית של הפלישות הקימריות, מאיד�. לשטחי לידיה

  .חורבנה של גורדיו� או על חורבנה של ממלכת פריגיה בעקבות הפלישות הללו
 700סביב שנת , האורטוסטאטי� המעוצבי� שנתגלו בשכבה הפריגית הקדומה שנהרסה כביכול, כ� 57

מבנה האורטוסטאטי� הוק� כבר בשלבה . ירלי' לאלו של כרכמיש וזינגידי סאמס"הושוו על, ס"לפנה

אומנ� . YHSS 6Aבשלב , ונהרס יחד ע� שאר המבני�) YHSS 6B(הראשו� של השכבה הפריגית הקדומה 

 א�, חתי"סאמס גרס כי האורטוסטאטי� שנחשפו בגורדיו� מאוחרי� במקצת לאלו של העול� הניאו

תיארוכ� של מספר שברי� , כמו כ�). Sams 1989(ס בער� " לפנה800ה� לא מאוחרי� לשנת , לדעתו

לא התאי� לתיארו� הקימרי לחורבנה של , שנבנתה לאחר החורב�  YHSS 5יווניי� שנחשפו בשכבה

   ).וראה להל�( YHSS 6Aהשכבה 
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של תקופת הברזל זו הפכה במרוצת השני� למעי� פרה קדושה בכרונולוגיה כרונולוגית  מוסכמה

   .זורי� המרוחקי� מגורדיו�יזורי� הסמוכי� וה� על האיוככזו השליכה ה� על הא, של אנטוליה

  

  ). Voigt 2005:25, Fig. 3-3 בעקבות(תוכנית השכבה הפריגית הקדומה שנהרסה : יוןגורד: 17איור 

הצביעו על תארי� קדו� בהרבה , 1961 מגורדיו� שפורסמו כבר בשנת 14בדיקות פחמ� , זאתע�    

 הללו 14היות שתאריכי פחמ� , אול�). Kohler and Ralph 1961(מזה שאליו הגיעו הארכיאולוגי� 

התוצאות , וכ� נעשו על קורות ע- שיכלו להימצא בשימוש משני,  כרונולוגי רחב למדיהניבו טווח

א� , ה� בשכבת החורב� של היישוב, ראוי להזכיר כי קורות הע- שנחשפו בגורדיו�, בשלב זה. נגנזו

 master"מהוות אחת מאבני היסוד ביצירת ה, )MM(במיוחד אלה שבטומולוס הגדול 

dendrochronologyנטוליה  של א)Manning et al. 2001; 2003 ;אשר הוביל , קוניהול�). וראה לעיל

הגיע למסקנה כי טבעת הע- האחרונה שהוגדרה בקורות , את המחקר הדנדרוכרונולוגי בגורדיו�

היות שהקורות . ס" לפנה9"ש� במאה ה"תאריכה אי, הבנייה של אחד הבנייני� של שכבת החורב�

 שנה בי� התארי� 100"הבדל של כ, ש� תקופה ארוכה למדיהללו יכלו להיות בשימוש במ

אפשר "אי, מאיד�.  במיוחדהיסטורי לבי� התארי� הדנדרוכרונולוגי לא נראה מטריד/הארכיאולוגי

 על דגימות בעלות מש� חיי� קצר משכבת 2001" שנעשו ב14היה להתעל� מבדיקות פחמ� 

 YHSS 6Aחמי� שנחשפו בשכבת החורב� חמישה זרעי� מפו ).De Vries et al. 2003(החורב� 

"הזרעי� הללו אוחסנו בתו� כלי. 14 בשיטת פחמ� 2001נבדקו בשנת ,  1989–1988במהל� עונות

יחד ע� שאר המבני� , רצפה זו. שכבה הפריגית הקדומהה מ2 בניי� תיבול שוני� שנתגלו על רצפק
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הזרעי� . )17איור  (YHSS 6Aנהרסה כליל כתוצאה מחורב� אלי� אשר פקד את שכבה , הסמוכי�

התארי� המכויל של הדגימות הללו . "חתו�"בקונטקסט ארכיאולוגי באתר� שנבדקו נמצאו אפוא 

במידה שלוקחי� ).  אחוזי�68,2בהסתברות של  (1בסיגמה , ס" לפנה807–824 של מצביע על הטווח

 95,4 תברות שלבהס(ס "לפנה 803–827 התארי� שהתקבל הניב טווח של,  בחשבו�2את סיגמה 

 על תארי� ההצביע, אשר כיסו ככל הנראה את הגגות,  מפוחמי�בדיקת� של שרידי קני�). אחוזי�

אול� קיימת חפיפה . גבוה במקצת מזה של הזרעי� המפוחמי� שנמצאו בתו� הכלי� על הרצפות

יניב לפיה חומר הקירוי המתכלה מהגגות , ההנחה של החוקרי�. מסוימת בי� כל התאריכי� הללו

   .נראית הגיונית, תארי� גבוה במקצת מהחומר שנמצא על הרצפות

הוחלט לבדוק מחדש את החפצי� השוני� שנחשפו בשכבת החורב� , בעקבות הגילויי� הללו   

YHSS 6Aזור גורדיו�יאשר תועד בקברי טומולי שנחשפו בא,  אל מול הרצ* הטיפולוגי) De Vries 

מתכת משכבת החורב� תואמי� המיקה וה� חפצי א ה� הקרהבדיקה המחודשת הראתה כי. )2007

, כמו כ�. ס" לפנה9"אשר החלו להופיע מהמאה ה, יותר את מכלוליה� של הטומולי הקדומי�

, סורית"מזכירי� את האומנות הצפו�, מספר חפצי� אומנותיי� שנחשפו בשכבת החורב�

הוצע כי החורב� , חדשי�נתוני� הבהתחשב בכל ה. ס" לפנה9"מחצית השנייה של המאה ההמ

 700אשר יוחס בזמנו לשנת , תקופה הפריגית הקדומההמ YHSS 6Aימרי המשוער של שכבה הק

 שנה 100"ויש להניח כי שכבה זו נהרסה לפחות כ, דעתהאיננו עוד מתקבל על , ס בער�"לפנה

  . ס ואולי א* קצת קוד�" לפנה800דהיינו סביב שנת , קוד� לכ�

; )Antiquity) De Vries et al. 2003 עתה" של כתבProject Gallery"ראשונה במידע זה פורס� ל   

). De Vries et al. 2005) ;Voigt 2005; 2007 ;Sams 2005 ;De Vries 2007בכתובי� , ולאחר מכ�

מוסקרלה הטיל , כ�. חרו לבוא כבר לאחר פרסו� הידיעה הראשונהיהתגובות הביקורתיות לא א

תקופה הפריגית הקדומה ה בדבר שיוכו של המכלול של שכבת החורב� מתובנות החדשותבספק 

קבלות הטיפולוגיות אשר הה,  לפיוMuscarella 2003(.58( ס" לפנה9"למחצית השנייה של המאה ה

ס כתארי� החורב� לשכבה " לפנה700 משכנעות ויש להשאיר את שנת � החופרי� אינידי"להוצגו ע

היות שבחישוב , קינ�לפי .  מגורדיו�C14בדיקות מינות� של אבהוטל ספק ,  בנוס* לכ�.הנדונה

, זורי� השוני�י לא נלקחו בחשבו� שינויי� אטמוספריי� בי� האמוחלטי�הסופי של התאריכי� ה

  ).Keenan 2004(ישנה הטיה כלפי מעלה בתאריכי� אלו נית� להניח כי 

                                                
 ה� ,אשר גורס כי חלק לא מבוטל מנימוקיו של מוסקרלה, Sass 2005:147, n. 239ראה , לעניי� זה 58

 ותגובתו הביקורתית Magee 2005וראה ג� את (נראי� מפוקפקי� למדי , הארכיאולוגיי� וה� ההסטוריי�

    ).לחלק ממסקנותיו של מוסקרלה
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לפחות בשלב הנוכחי של , דיו�רבבואי לדו� בהשלכות האפשריות של הכרונולוגיה החדשה של גו   

שהרי הסוגיה עלתה לכותרות , נקיטת עמדה נחרצת הוא הדבר החכ� לעשות"יתכ� ואי, הפולמוס

ויכוח העיקרי חייב להיעשות בי� וה, כמו כ�. ויש להמתי� לפרסומי� נוספי�, לפני שני� אחדות

  59. הדנדרוכרונולוגיות וה� בבדיקות14הצדדי� אשר מעורבי� באופ� מקצועי ה� בבדיקות פחמ� 

, י�מאורעות ההיסטוריהבהתחשב בחשיבותו של התארי� החדש והשלכותיו על , מאיד� גיסא   

דעת רוב המומחי� שהתבטאו , נכו� לעכשיו, זאת ועוד .פשרויותראוי לשקול את כל האהמ� 

 Summers and Summers(נוטה לכיוו� הכרונולוגיה החדשה והגבוהה של גורדיו� , בכתובי� בנדו�

2003; 2004 ;Summers et al. 2004 ;Nijboer 2005a; 2005b ;de Marinis 2005 ;Dusinberre 

2005:20–23;Sass 2005:147; Yildirim and Gates 2007:311 .(  

כבת החורב� של גורדיו� ההצעה לנתק את ש, 14בנוס* לתוצאות הדנדרוכרונולוגיות ופחמ�    

הימצאות� ,  כמו כ�60.)וראה להל� (אטרקטיבית במיוחדית בעיני מהחורב� הקימרי המדומה נרא

, )YHSS 5(תקופה הפריגית התיכונה בגורדיו� המיקה יוונית בשכבת ישוב מאשל מספר שברי קר

 800הלא הוא סביב שנת , YHSS 6Aתואמת יותר את תארי� החורב� המתוק� והגבוה לשכבה 

  .ס"לפנה

                                                
 14פרס� קינ� את הסתייגותו החריפה בנוגע לאמינות� של תאריכי פחמ� , 2002"ראוי לציי� כי כבר ב 59

כגו� אלו שדני� בי� היתר בתאריכי� האבסולוטיי� , הבאי�פרסומיו ). Keenan 2002(באיזור הי� התיכו� 

ממשיכי� את המתקפה הכוללת של קינ� כנגד אמינותו של הפרויקט , )Keenan 2004(של גורדיו� 

לתגובה נרחבת ומפורטת של קבוצת חוקרי� ). Keenan 2005(הדנדרוכרונולוגי בניהולו של קוניהול� 

לפשי- , לאחרונה. Manning et al. 2002ראה , 14 תאריכי פחמ� אמינות� של אודות לטיעוניו של קינ�

אשר , אנטוליה שלmaster dendrochronology "הבקובעה כי , הביעה את תמיכתה בחלק מטיעוניו של קינ�

 .)Liphschitz 2007:164–165(אינה אמינה , ידי קבוצה של חוקרי� ממוסדות אקדמיי� שוני�"פותחה על

  . זה לצפות לתגובת� של החוקרי� המעורבי� במחקר דנדרוכרונולוגיה של אנטוליה, כל מה שנית�, כעת
אומנ� הקימרי� מוזכרי� לא פע� ה� במקורות הקלאסיי� וה� במקורות של המזרח הקדו�  60

)Ivantchick 1996; 2001( , א� אי� באפשרותנו לאבח� את המאפייני� הארכיאולוגיי� של התרבות

). Tsetskhladze 2005(ארכיאולוגי� אינ� יודעי� כיצד לזהות את הקימרי� , פשוטו כמשמעו. הקימרית

כולל חופו הצפוני של הי� השחור והמרחבי� , אלו שעובדי� באיזורי הערבות של אירופה המזרחית, לכ�

בכדי לתאר את " סקיתי קדו�"או " סקיתי"קד�"משתמשי� במושגי� כמו , העצומי� מזרחה מש�

היות ואי� באפשרותנו ). Pogrebova et al. 1998לדוגמא , וראה(ס " לפנה8" וה9" ההתרבויות של המאות

השאלה הנשאלת היא כיצד נית� להגדיר כי שכבה זו או , "ארכיאולוגית"להגדיר את הקימרי� מבחינה 

  :צצקלדזה סיכ� זאת בצורה הבאה, לאחרונה? ידי הקימרי�"אחרת אכ� נהרסה על

"Use is even made of the term 'Cimmerian Destruction Level', but nobody can show that there is 

anything Cimmerian in these levels…If something cannot be explained otherwise, it is always 

ascribed to these mysterious Cimmerians" (Tsetskhladze 2005:212).              
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II....2222.3.3.3.3     כבה הפריגית התיכונה כבה הפריגית התיכונה כבה הפריגית התיכונה כבה הפריגית התיכונה ששששההההיוונית מיוונית מיוונית מיוונית מההההקראמיקה קראמיקה קראמיקה קראמיקה ההההשברי שברי שברי שבריYHSS 5ותאריכ� ותאריכ� ותאריכ� ותאריכ�         

 נחשפו 61,תקופה הגיאומטרית המאוחרתהה קורינתי מששייכי� לקוטיֶל, שני שברי� ראשוני�   

במהל� , YHSS 5של השכבה הפריגית התיכונה ) South Cellar" (המרת* הדרומי"במה שכונה 

   Young 1966.(62) (20–18 איורי� (1965עונת החפירה של שנת 

  

  ).Young 1966: Pl. 69:2בעקבות (מהלך חפירתו של המרתף הדרומי : גורדיון :18ר יוא

                                                
אינו אלא קערה , ) בצורת רבי�kotyle) kotylai מה שמכונה במחקר. Corinthian LG kotyle כלומר 61

פנימה שהיא מעי� חתוכה ונוטה , שפתו של קוטילה, אול� בניגוד לסקיפוס. עמוקה ביחס לסקיפוס

  . אינה מופרדת מחלקו העליו� של הכלי, במקצת

אשר ניהל , אינו מצוי אצל רודני יאנג" YHSS 5השכבה הפריגית התיכונה "כא� ראוי לציי� כי המושג  62

היה , ס" לפנה700ימרי סביב שנת  יאנג אחז בדעה כי לאחר החורב� הק.את חפירות גורדיו� באות� השני�

ש� אחרי "כלומר אי,  שנה והשכבה הבאה נבנתה א� ורק לאחר הכיבוש הפרסי150" כבאתר פער ישובי של

ייה מיקה יוונית מהמחצית השנא התבססו על מציאת שברי קרנגאטיעוניו של י. ס" לפנה6"אמצע המאה ה

נג אי. ימרי המשוער החדשה שנבנתה מעל שכבת החורב� הק� של המצודהס בהקשרי" לפנה6"של המאה ה

הוכנס " Lacuna Period"והמונח ) Persian Level) "Young 1958"א* כינה את השכבה החדשה בתור 

ע� קידו� המחקר אודות , ע� זאת). Edwards 1959(בי המשוער לשימוש בכדי להסביר את הפער היישו

 של הקשרי�ס ב" לפנה6"הסתבר כי ישנ� שברי� יווניי� קדומי� לאמצע המאה ה, הממצא של גורדיו�

 "טיגרפי המחודש הניבו תובנות חדשות בדבר האתוצאות הניתוח הסטר, כמו כ�. המצודה החדשה

"Lacuna Period ."נתוני� לוקטו די, ה� בחפירות המחודשותנג ואבחפירותיו של יהסתבר כי ה� , כ� 

 DeVries 1990:387–388; Voight et(ימרי המשוער  העדר פער ישובי בעקבות החורב� הקהמצביעי� על

al. 1997 .(תה במהל� בנייה מחדש בעת יהמצודה הי, טיגרפיות חדשותאלפי תובנות סטר, יתרה מזאת

 Voight 2005:32(:"the catastrophic fire did not trigger (ילותיה של ווייטאו במ, התרחשותו של החורב�

rebuilding but merely interrupted an ongoing process."                                                                     

תו של השלטו� הפרסי של יאנג הייתה קדומה בהרבה מתחיל" השכבה הפרסית"היות שתחילתה של 

הוחלט כי השכבה שנבנתה מעל , )זאת אפילו לפני קבלתה של הכרונולוגיה החדשה של גורדיו�(באנטוליה 

  ".YHSS 5השכבה הפריגית התיכונה "החורב� תכונה בש� 
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 735שזמנ� לפי הכרונולוגיה היוונית המקובלת צרי� להיקבע בי� , )2–1:19איור (השברי� הללו    

אשר , נחשפו בשכבת מילוי, )Coldstream 1968:327 ;Amyx 1988:428(ס בער� " לפנה720לבי� 

שני , כמו כ�. )18 איור ()De Vries 2005:37(תי הרצפות שנמצאו במרת* הדרומי הפרידה בי� ש

 הובחנו במילוי העליו�, )EPC(קורינתי מוקד� "ה פרוטושייכי� לקוטיֶלה, שברי� יווניי� נוספי�

לפי הכרונולוגיה היוונית ). ibid.:40" (מרת* הדרומי"מעל הרצפה השנייה של ה, )4–3:19איור (

 Amyx(ס בער� " לפנה690 לבי� 720ריכ� של השברי� הללו צרי� להיקבע בי� תא, המקובלת

טיגרפי של השברי� תוא� את תיארוכ� היחסי ברצ* אמיקומ� הסטר, כלומר). 1988:428

קורינתי מוקד� נמצאו מעל "ה פרוטושהרי שברי קוטיֶל, מיקה הקורינתיתאהתפתחותי של הקר

קורינתי "ה פרוטושיי� ג� הוא כנראה לקוטיֶלה, וני נוס*שבר יו .ה גיאומטרי מאוחרשברי קוטיֶל

  ).20 איור(בחלקה המערבי של המצודה , I:2התגלה במרת* , )משמאל: 19איור ( מוקד�

  

.I: 2 ובמרתף מרתף הדרומישברים יווניים שנחשפו ב: גורדיון: 19איור 
63
  

כיצד להסביר את : דילמהטר� פרסומ� של התאריכי� הגבוהי� מגורדיו� עמדו החוקרי� מול    

 הקשרי�בתו� ה, ס" לפנה8"מחצית השנייה של המאה ההמיקה יוונית מאנוכחות� של שברי קר

 ברור כי תמיד נית� להעלות את האופציה כי השברי� הללו אינ� אלא? ס" לפנה7"של המאה ה

למרות , YHSS 6Aהלא היא שכבה , השכבה הקודמת, בר�.  בשכבה הקודמתירושות שמקור�

טיגרפי של אג� בהתחשב במקומ� הסטר.  לא הניבה אפילו שבר יווני אחד64,חשיפתה הנרחבת

                                                
קורינתי "שברי קוטיֶלה פרוטו: 4–3; שברי קוטיֶלה קורינתי מהתקופה הגיאומטרית המאוחרת: 2–1 63

 Deבעקבות   (I: 2קורינתי ממרת* "שבר קוטיֶלה פרוטו :משמאל ;)De Vries 2005:39, Fig. 4–3 בעקבות(

Vries 2005:42, Fig. 4–6(.  
 800 מעל , כלומר;)Voight 2005:31( היה יותר משני הקטרי� YHSS 6Aהיק* חשיפתה של שכבה  64

  . מטר5 על 5ריבועי חפירה של 
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במידה שנקבל , מאיד� .אינ� משכנעות ירושות ההשערות בדבר, )לעיל(השברי� הקורינתיי� הללו 

יש התאמה מסוימת בי� מציאת� של השברי� היווניי�  ,את הכרונולוגיה החדשה של גורדיו�

   65. לבי� תאריכה החדשYHSS 5  של שכבההקשרי�ב

  

.YHSS 5, תוכנית השכבה הפריגית התיכונה: גורדיון: 20איור 
66  

 700ס ולא סביב " לפנה800 נהרסה סביב שנת YHSS 6Aשכבה , לפי הנתוני� החדשי�, אכ�   

. מייצגת בנייה מחודשת שהחלה זמ� קצר לאחר החורב�, YHSS 5, שכבה הבאההואילו , ס"לפנה

ס " לפנה8" החלה אפוא את קיומה כבר בראשית המאה הYHSS 5חדשה של המצודה ה

                                                
 , שניי� מה�.דווח על ארבעה שברי� נוספי�, שתוארו לעילי� קדומבנוס* לחמישה שברי� יווניי�  65

 סגנו�ל שויי�, אחד נוס* ;קורינתי המוקד�" ולסגנו� הפרוטושויכו לסגנו� הקוריתי הגיאומטרי המאוחר

,  ואילו שבר אחר, )לפי הכרונולוגיה המקובלת, ס" לפנה690–725סביב (האויבואי הגיאומטרי המאוחר 

למעט שבר אחד אשר נמצא באזור בית  .שמקורו במזרח יוו�, גנו� הגיאומטרי המאוחרשויי� באופ� כללי לס

אומנ� מדובר במילויי� . YHSS 5צודה כל יתר השברי� נמצאו בהקשרי� של המ, הקברות מחו- למצודה

כול� , א� חשוב להדגיש כי השברי� הללו מצטרפי� ליתר השברי� היווניי� שתוארו לעיל, למיניה�

 De(ולא קוד� לכ� , דהיינו לאחר החורב� הגדול,  הפריגית התיכונהמהתקופהמנה של המצודה שייכי� לז

Vries 2007:97–98  .(  

 De Vries בעקבות(ס " לפנה8" מצביעי� על מקו� הימצא� של השברי� היווניי� מסו* המאה ה החצי�66

2005:36, Fig. 4-1.(  
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, YHSS 5קשה לקבוע בוודאות א� המרתפי� משכבה . ס" לפנה6"עד המאה ה, כנראה, והתקיימה

נבנו כבר בשלבה הראשו� של המצודה החדשה או שמא הוספו , מיקה יווניתאאשר הניבו שברי קר

ע� שכבת , נוכחות� של שתי הרצפות, כל פני�"על. ס"פנה ל8"במהל� המאה ה, בשלב מאוחר יותר

  .מעידה על קיומו הממוש�, מילוי ביניה� במרת* הדרומי

תקופה הגיאומטרית המאוחרת נמצאו במילוי שהפריד הה הקורינתי מעובדה כי שברי הקוטיֶל   

נמצאו קורינתי המוקד� "ה הפרוטוואילו שברי הקוטיֶל, בי� שתי הרצפות של המרת* הדרומי

מאפשרת לטעו� כי זמ� הטמנת� של השברי� הללו אינו קשור , במילוי מעל הרצפה העליונה

התיארו� האבסולוטי המקובל של השברי� , כלומר. לימיה הראשוני� של המצודה החדשה

טיגרפי והכרונולוגי אתוא� את מיקו� השברי� ברצ* הסטר, הקורינתיי� שנחשפו במרת* הדרומי

מכ� עולה כי היות שהכרונולוגיה הישנה של גורדיו� עמדה בסתירה . YHSS 5של שכבה 

בנוגע לתקופה הגיאומטרית התיכונה והמאוחרת ברצ* לפחות , לכרונולוגיה היוונית המקובלת

מהווה חיזוק , )YHSS 6A(התארי� החדש לחורבנה של השכבה הפריגית הקדומה , הקורינתי

אשר , כי תובנה זו לא נקלטה בקרב חוקרי� אחדי�נראה , בר�. לכרונולוגיה היוונית המקובלת

הציעו במפתיע כי הכרונולוגיה הגבוהה של גורדיו� דורשת דווקא העלאת תאריכי� גורפת 

 Nijboer 2005a; 2005b;Trachselהשווה (לקראמיקה היוונית הגיאומטרית התיכונה והמאוחרת 

forthcoming ;Brandherm 2006; forthcoming.(  

        

II....3333.3.3.3.3    תארי� החדש של טומולוס תארי� החדש של טומולוס תארי� החדש של טומולוס תארי� החדש של טומולוס ההההMM        

מתקשר בצורה הולמת יותר ג� ע� תאריכו החדש של , התארי� הגבוה לשכבת החורב� בגורדיו�   

מל� ההטומולוס של "הלא הוא מה שכונה בזמנו , )MMטומולוס (הטומולוס הגדול של גורדיו� 

מצביע על , MM הניתוח הדנדרוכרונולוגי המדוקדק שנעשה על קורות העצי� מטומולוס". מידס

פרסו� ה לפי 67.ס" לפנה698/700דהיינו סביב , תארי� אבסולוטי גבוה ממותו המשוער של מידס

 תאריכ� 68,האחרו� ביותר מתו� סדרת מאמרי� שעניינ� בנתוני� הדנדרוכרונולוגיי� של גורדיו�

; ס"לפנה)  שני�3–/7 (+740נופל סביב שנת , MMו לצור� בניית הטומולוס של קורות הע- שנכרת

 741 לבי� 743בי� שנת , של הקורות הללוכריתת� יתכ� ונית� א* לדייק ולמק� את , לפי החוקרי�

                                                
אי� ספק כי , ס אינו מדויק לגמרי" לפנה696"מותו בלפיו מידס מצא את , בסביוסג� א� תאריכו של ֶא 67

בכתובת , כ�(אשוריות "כפי שמשתמע מהעדויות הניאו, ס" לפנה709מידס היה עדיי� פעיל לפחות בשנת 

 ).ANET:284השווה , ]פריגיה [Mushkuהלא הוא מידס מל� , Mi-ta-aמוזכר , II"המימי סרגו� 
 .Manning et al. 2001b ;Manning et al. 2002, וראה במיוחד 68
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מל� מידס ה את קברו של MMואיל וההצעה לזהות בטומולוס  הManning et al. 2003.(69(ס "לפנה

,  מזאתיתרה.  מספק עדות אמינה יותרהתארי� הדנדרוכרונולוגי, התבססה א� ורק על פארו וגודלו

"מיקה הגיאומטרית המאוחרת והפרוטואאשר הניבו את שברי הקר,  של המרת* הדרומיההקשרי�

 וה� MMמהווי� חיזוק נוס* ה� לכרונולוגיה המתוקנת של טומולוס , )לעיל(קורינתית המוקדמת 

פיבולות (מיקה זו נמצאו בליווי חפצי ברונזה שוני� אשברי קר. לכרונולוגיה היוונית המקובלת

ברצ* כרונולוגי יחסי של הטומולי של .  של גורדיו�S-1לה� הקבלות מדויקות בטומולוס , )כדומהו

מכ� עולה כי ). MM) De Vries 2005:43; 2007 ממוק� אחרי הטומולוס S-1טומולוס , גורדיו�

תומ� ג� הוא , ס" לפנה740סביב שנת , MMהתארי� הדנדרוכרונולוגי החדש של טומולוס 

 להבהרת התמונה הכרונולוגית ,נה זו תשמש אותנו להל�קמס. היוונית המקובלתבכרונולוגיה 

מיקה הגיאומטרית אשתאריכיה קשורי� לתאריכי הקר, מיקה היוונית המזרחיתאבנוגע לקר

   70.יתתקורינ"המאוחרת והפרוטו

        

II....4.34.34.34.3    דיו�דיו�דיו�דיו�אשוניות לכרונולוגיה החדשה של גוראשוניות לכרונולוגיה החדשה של גוראשוניות לכרונולוגיה החדשה של גוראשוניות לכרונולוגיה החדשה של גורההשלכות הרההשלכות הרההשלכות הרההשלכות הר        

מ� הראוי לבדוק מה ,  גורדיו� תופסי� תאוצה במחקר העכשוויתאריכי� החדשי� שלההואיל ו   

זורי� יא הללו ה� על פריגיה עצמה וה� על סטוריות והכרונולוגיות של התאריכי�יה� ההשלכות הה

חדשי� אינ� מצריכי� שינוי ההתאריכי� הגבוהי� , נכו� לעכשיו. נוספי� מסביב לי� התיכו�

  . הואנהפו�, כרונולוגי בדרו� הלבנט ויוו�

                                                
סביר להניח כי העצי� נכרתו במיוחד לצורכי הקמת חדר , MMראוי לציי� כי במקרה של טומולוס  69

 .א� כי אי� לפסול לגמרי אפשרות זו, קשה להעלות על הדעת שימוש משני, כלומר. הקבורה
� התאריכי� הגבוהי�  והMMראוי לציי� כי ה� התאריכי� הגבוהי� של טומולוס , בשלב זה של הדיו� 70

אשר הוצעה לאחרונה , השפיעו בדיעבד על הכרונולוגיה הגבוהה החדשה, לשכבת החורב� של גורדיו�

 לאלו MMקדרות ברונזה שנתגלו בטומולוס בהסתמ� על הדמיו� שבי� מספר , כ�. לתקופת הברזל באיטליה

; Muscarella 1962; Strøm 1971:131–134( ָלאְטי�6וב טרוריהשבא Tombe Principesche"שנמצאו ב

Babbi and Piergrossi 2005( , הוצע כי העלאת תאריכו של הטומולוסMM ס " לפנה740לשנת  700 משנת

 Fulminante(באיטליה " קברי הנסיכי�"  קבוצה לא מבוטלת של תאריכיה� שלעל    המשפיע    ,בער�

2003:24–25; Nijboer 2005a:265–266; 2005b .(תקופה האוריינטלית"השייכי� ל, ללוהואיל והקברי� ה "

יתכ� ובהתבסס על , ס" לפנה7"שויכו בזמנו למחצית הראשונה של המאה ה, הקדומה והתיכונה באיטליה

במספר     באיטליהאת תחילתה של התקופה האוריאנטלית יש להעלות , MMתאריכו החדש של הטומולוס 

לפחות אלו , "קברי הנסיכי�"לאת תיארוכ� של כי ההשערות בדבר הע,  ראוי לציי�).וראה להל�(    עשורי�

אלא , MMהושמעו ג� ללא קשר ישיר לתאריכו החדש של הטומולוס , Rocca di Papa" ו Bernardiniשל

  ).Arietti 2005(שנמצאו בקברי� הללו , בהתבסס על חפצי יבוא שמקור� בלבנט
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התאריכי� הגבוהי� תומכי� דווקא בכרונולוגיה היוונית המקובלת , לעילציינתי כפי שכבר    

ההשלכות העיקריות , כמו כ�. ישראלית הנמוכה"וככאלה מהווי� חיזוק נוס* לכרונולוגיה האר-

 והתעצמותה של האת היווצרותה� בכ� שה� קובעות , של הכרונולוגיה הגבוהה של גורדיו�

נית� להשוות את תהליכי צמיחת , כלומר. ס" לפנה9" הפריגית כבר במהל� המאה ההממלכה

  .הארמיות וכ� ממלכת ישראלחיתיות ו"כגו� הממלכות הניאו, בנטהמדינה בפריגיה ע� הל

 8"ולא במאה ה, ס" לפנה9"לפיה הממלכה הפריגית התגבשה כבר במהל� המאה ה, ההשערה   

יגה באור חדש את יחסיה של פריגיה ה� ע� הממלכות של מצ, ס כפי שהיה נהוג לחשוב"לפנה

הישגיה של התרבות היוונית , כ�. יה היוונית מזרחיתיאוכלוסההמזרח הקדו� וה� ע� 

 De(ס " לפנה8–9נראי� צנועי� יותר בהשוואה לאלו של הפריגי� במהל� מאות , הגיאומטרית

Vries et al. 2003; Sass 2005:148.(71   

, הכרונולוגיה הגבוהה של גורדיו� משליכה על מכלול של� של נושאי�, ת הללובנוס* לתובנו   

היווני� או אמינות� ידי "לת עיב"אימו- האל*, לדוגמא, ניה�יוב; רוב� ככול� שנויי� במחלוקת

נוגע לשאלה  ב72.של התאריכי� הספרותיי� הגבוהי� לקולוניזציה היוונית של הי� השחור

, תאריכי� הגבוהי� של גורדיו� אכ� אמיני�ה כי במידה ש על כ�הזאס הצביע לאחרונ, הראשונה

ת דר� יב"מצו את האל*ילפיה היווני� א, אפשרות שהוצעה במחקרהאזי ראוי לשקול מחדש את 

  Sass 2005:133–154.(73(ארמי� כפי שהיה נהוג לחשוב ההפריגי� ולא דר� הפניקי� או 

 Cִיַחס מה" לפנה700ימרי של גורדיו� סביב שנת סילוקו של החורב� הק, שאלה השנייהבנוגע ל   

תאריכי� מעדיפי� את האשר , מערער פע� נוספת את עמדת� של ההיסטוריוני�, המדעי

לתחילתה של הקולוניזציה היוונית של הי� השחור על פני הנימוקי� " גבוהי�"הספרותיי� ה

. ע� לחזור עליה� בפרוטרוטפרטי הפולמוס הזה ידועי� זה שני� רבות ואי� ט .הארכיאולוגיי�

תהלי� הקולוניזציה של הי� , לפי מה שנית� לכנות האסכולה ההיסטורית של גרה�, בקצרה

זאת בהתבסס על תאריכי� ספרותיי� להיווסד� של ; ס" לפנה8"השחור החל כבר במהל� המאה ה

                                                
  . יחסי� בי� לידיה ליווני� המזרחיי�בדיו� אודות , �להלביתר פירוט השלכותיה של תובנה זו יודגשו  71
שהרי יתכ� , קשורה לשאלת יחסיה של ממלכת פריגיה ע� ממלכת אוררטו,  סבוכה נוספתסוגיה 72

ס אינה אלא פועל יוצא של הדעיכה " לפנה8"והתעוצמתה של פריגיה בשנות הארבעיי� של המאה ה

לפיו התגבשותה של הממלכה , דיו�הא� התארי� החדש של גור. האוררטית בעקבות המדיניות האשורית

  ?   עתיד לשנות את הבנתנו אודות סוגיה זו, ס" לפנה9"הפריגית יוחס כבר למאה ה
 Muscarella( שנדרשו לתת מענה לסוגיה זו בעקבות בקורתו של מוסקרלה  כי חופרי גורדיו�,מעניי� 73

-Greco"היה מעי� , ס" לפנה9"לפיה כבר באמצע המאה ה, הגיעו למסקנה תמוהה בעיני, )247–2003:245

Phrygian script) "De Vries 2007:96–97 .(ידי "בית על"שמצביעי� על האימו- האל*בהעדר נתוני� , בר�

  . מה ה� הסימוכי� לסברה זוקשה להבי�, )Sass 2005(ס " לפנה9"במהל� המאה ההיווני� 
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 Graham 1958; 1971; 1982:119; 123; 1990 ;Drews(דוגמת סינופה וטראפזוס , מספר קולוניות

1976; Malkin and Shmueli 1988:23 ;Gorman 2001:65–71 .(האסכולה הארכיאולוגית נוטה , מאיד�

אשר אינ� תואמי� את הממצא , לשלול את התאריכי� הספרותיי� הגבוהי� לכאורה

מחצית השנייה של הקולוניזציה יוונית של הי� השחור החלה לא לפני , לפי דעה זו. יהארכיאולוג

 ;Boardman 1991; Tsetskhladze 1994; Opperman 2005; Posamentir 2006(ס " לפנה7"ה ההמא

Kerschner 2006a.(  היוותה מאז , ימריאשר יוחסה בעבר לגור� הק, גורדיו�שכבת החורב� של

ישובי� היווניי� יומתמיד את אחת מאבני היסוד בשחזור� של ההיסטוריוני� אשר גרסו כי ה

, לפי שחזור זה. ימריותטוס נהרסו כליל בעקבות הפלישות הקזור הפוניס בא" לפנה8"מהמאה ה

זו הבעיה העיקרית בקבלת התזה ה .ס" לפנה7"שובי� הללו נוסדו מחדש רק במהל� המאה היהי

   74.ישובי� היווניי�ינובעת מהעובדה כי שכבות החורב� המשוערות הללו לא נתגלו בא* אחד מה

חייב , י� אחרבדומה לכל חורב� אל, ימרי משוערקסת כי הרס ההבנה הארכיאולוגית גור   

כי לא מדובר  , באופ� תיאורטיג� א� נניח,  יתרה מזאת. ברקורד החומרילהשאיר עקבות ניכרי�

,  שהתרחשה ללא הרס שיטתי,בחורב� אלי� אלא בהשתלטות קימרית על מספר מושבות יווניות

ס או ממחצית " לפנה8"ה היוונית מהמאה הה של הקראמיקלהעדרהגיוני עדיי� אי� הסבר 

עמדתי בפולמוס הזה תואמת את רוצה לומר כי  .ס בישובי� הללו" לפנה7"הראשונה של המאה ה

טועני� כי אי� לשיי� את הקמת� של הקולוניות היווניות העמדת� של אות� הארכיאולוגי� 

 75.ס" לפנה7"אה ההמחצית השנייה של ס אלא רק למ" לפנה8"הראשונות בי� השחור למאה ה

, נית� יהיה לסיי� את הפולמוס באופ� רשמישתקוותי היא ,  במחלוקתויהנושא עדיי� מצהואיל ו

, התארי� החדש. במידה שהתארי� הגבוה לשכבת החורב� מגורדיו� יתקבל על מרבית החוקרי�

                                                
דרומי של הי� השחור נמצא עדיי� אומנ� המחקר הארכיאולוגי אודות הקולוניות היווניות בחופו ה 74

א� המידע שנאס* בעקבות חפירות וסקרי� באיזור סינופה לא הניב שרידי חורב� כלשהו במעבר , בחיתוליו

אינ� קדומי� , השרידי� היווניי� שנחשפו עד כה בסינופה, כמו כ�. ס" לפנה7" לבי� המאה ה8"בי� המאה ה

; Akurgal and Budde 1956 ;Hill 1995; Ivantchik 1998ראה , לחפירות(ס " לפנה7"לסו* המאה ה

 ).Doonan et al. 1999; Ballard et al. 2001ראה , לסקרי�
החלו , טענה זו אינה שוללת את העובדה כי קשרי� כלשה� בי� העול� היווני לבי� איזור הפונטוס 75

ג� במהל� , צומצמתאמנ� במתכונת מאוד מ, כנראה כבר בתקופת הברונזה המאוחרת וייתכ� שהמשיכו

; Bouzek 1985; 1990(ס " לפנה7"� של הקולוניות היווניות במהל� המאה היווסדטר� ה, תקופת הברזל

Hiller 1991; Banari 2003: passim; Petropoulos 2005: Chapter I .(הפולמוס סביב השאלה הא� , כלומר

 50 בעלת אוניה (pentekonter "ת היכלו היווני� לחצות את מצרי הבוספורוס והדרדנלי� לפני המצא

 Labaree 1957 ;Graham וכנגד, Carpenter 1948 ראה ,להצעה המקורית( איננו רלוונטי עוד) משוטי�

אי� בקשרי� הללו בכדי להצביע על הקמת הקולוניות היווניות , לפי טענה ארכיאולוגית, אול�). 1958

  .ס" לפנה8"כבר במהל� המאה הבאיזור הפונטוס 
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פרותיי� ימרי המדומה לבי� התאריכי� הסמנתק את הקשר בי� החורב� הק, ס"נה לפ800סביב שנת 

, �בכדי להראות בצורה מוחשית את השפעת התארי� החדש של גורדיו .שבמחלוקת" גבוהי�"ה

בסביוס מספק שני תאריכי� מתנגשי� ֶא. ה של קיזיקוסניקח לדוגמא את תאריכי היווסד

; Euseb. Chron. 88b, 93b; Helm 1956(ס " לפנה679 ושנת 756דהיינו שנת , להיווסדה של קיזיקוס

  :גרה� הציע פתרו� אלגנטי, בכדי לגשר בי� שני התאריכי� הללו). Avram 2004:984וראה 

"When we have more than one foundation date in the chronographers, it is often right, as in 

Cyrene, to reject the earlier date or dates. However, it is possible that Cyzicus, having been 

founded first in the middle of the eighth century, was destroyed by the Cimmerians, whose 

destructions in Asia Minor in the first half of the seventh century included Gordium, the capital of 

the Phrygian empire, at the edge of which Cyzicus was situated. Thus 679 could be regarded as 

the date of refoundation" (Graham 1982:119).                                                                                      

א� . נראה כי הצעתו של גרה� אינה רלוונטית עוד, לאור התארי� החדש לחורבנה של גורדיו�   

ברור כי אירוע זה אינו יכול לשאת על כתפיו את כובד , ס" לפנה800גורדיו� אכ� נהרסה סביב שנת 

הכיצד יתכ� כי חורבנה המשוער של קיזיקוס , רוצה לומר. שחזור ההיסטורי של גרה�ל המשקלו ש

 גרה� בהסתמ� על התארי� הקוד� לחורבנה של דיי"לכפי שהוצע ע(ס " לפנה700ב שנת סבי

כי לאור הנתוני� החדשי� , נראה לי? ס" לפנה800קשור לחורבנה של גורדיו� סביב שנת , )גורדיו�

ראשו� של הלגל , ס" לפנה7"דהיינו המאה ה, יש לאמ- את התאריכי� הנמוכי� יותר, מגורדיו�

בפרק שד� , נתו� זה תתברר לנו בהמש�חשיבותו של  76.זור הפונטוסיונית באההתיישבות היו

  .בתפקידה של ממלכת לידיה בקולוניזציה האיונית

מהווה חיזוק לכרונולוגיה היוונית לאחר שהבהרתי כי הכרונולוגיה החדשה של גורדיו� ,    כעת

כפי שהוצע ורינתית ק"פרוטוהוגיאומטרית הקראמיקה ה ולא דורשת העלאת תאריכי המקובלת

העדויות ,  לדעת שורה של חוקרי�.ברצוני לעבור לעדויות חדשות מאיטליה, ידי מספר חוקרי�"על

הללו יש בה� בכדי להציע העלאה משמעותית למספר סגנונות גיאומטריי� ה� ברצ* של 

   .)לתקופה הארכאיתברורות ע� השלכות  (הקראמיקה האטית וה� ברצ* של הקראמיקה קורינתית

                                                
את ההיסטוריות של לחלוטי� אי� בו בכדי לשלול , רור כי התארי� החדש לשכבת החורב� מגורדיו�ב 76

המסורות הקלאסיות מצביעות . ס" לפנה7"המאה מהל� ההקימריות לתחומי אסיה הקטנה בהפלישות 

, � זאתע). Ivantchik 1998(בבירור על האיו� הקימרי ה� כלפי ממלכת לידיה וה� כלפי המושבות היווניות 

 של מספר קולוניות יווניות וה� להיווסד� �אי� מדובר בגל הרס קימרי אחיד אשר יתכ� וגר� ה� להיעלמות

אשר ככל הנראה הגיעו לקיצ� במהל� , )Ivantchik 2001:324(אלא בפלישות קימריות מזדמנות , מחדש

   ).I.16הרודוטוס (שלטונו של אליאטס מל� לידיה 
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.II4444            כרונולוגיה איטלקית והשלכותיה על יוו� ודרו� הלבנטכרונולוגיה איטלקית והשלכותיה על יוו� ודרו� הלבנטכרונולוגיה איטלקית והשלכותיה על יוו� ודרו� הלבנטכרונולוגיה איטלקית והשלכותיה על יוו� ודרו� הלבנט  

הואיל . הכרונולוגיה המוחלטת של תקופות הברונזה והברזל באיטליה נדונה רבות במחקר   

הנושא , בעל תרבות חומרית ע� מאפייני� מקומיי� מובהקי�, מדובר באזור גיאוגרפי גדולו

) Montelius 1885; 1897; 1903 (ראשוניות של מונטליוסהעבודות הטיפולוגיות ה .מורכב בפני עצמו

יצרו בסיס , )Müller-Karpe 1959(קרפה "א� במיוחד אלו של מולר, )Reinecke 1902; 1924 (ורינקה

ה� ,   בהעדר נתוני� אחרי�77.הברזלות הברונזה ועליו הושתתה הכרונולוגיה האיטלקית של תקופ

"מחצית השנייה של המאה ההבוא היווני החל מיס וה� הי" לפנה13–14"בוא המיקני מהמאות היהי

המבוסס על רצ* , עוגני� כרונולוגיי� מוחלטי� לרצ* כרונולוגי יחסיבתור שימשו , ס" לפנה8

; Holloway 1994:37–50( שמקור� באיטליה )בעיקר פיבולות(טיפולוגי של קראמיקה וחפצי מתכת 

Collis 1997:23–25( .לרבות השימוש , המחקר בעשורי� האחרוני�התקדמותו של , ע� זאת

בצורה הכרונולוגיה האיטלקית פניה של שינו את , י�דנדרוכרונולוגיתאריכי�  ו14 פחמ� בתאריכי

  ). Trachsel 2004:145–152 ;Iaia 2005:17–19 ;Peroni and Vanzetti 2005 ;Jung 2006(מהותית 

 של תקופת הברזל באיטליה מתרכזת לטתמוחהבעיה העיקרית בכרונולוגיה ה, נכו� לעכשיו   

). Nijboer 1998; 2005a; 2005b; Bianchin Citton and Martinelli 2005(ס " לפנה8–9סביב המאות 

, כ�. מקובלות בחלקי� שוני� של איטליה הבשתי שיטות כרונולוגיות שונותמקור הבעיה נמצא 

רונולוגיות של מרכז אירופה קשורה יותר לכ צפוניתהאיטליה של  המוחלטתכרונולוגיה ה

)Pacciarelli 1996 ;de Marinis 1999(,78לרבות , דרומית האיטליההמוחלטת של כרונולוגיה  ואילו ה

–Morris 1996a; Leighton 2000 ;Hodos 2006:94(קשורה לכרונולוגיות של הי� התיכו� , סיציליה

 8–9ימת בנוגע למאות  מסוהתאמה"קיימת אי,  הללושיטותכאשר משווי� את שתי ה ).99

 תחילתו של שלב בי�חפיפה קיימת נהוג לחשוב כי , במונחי� של הכרונולוגיה היחסית. ס"לפנה

Hallstatt C ברצ* של תרבות ה"Hallstattתהאוריינטלי"תחילתה של התקופה לבי� ,  במרכז אירופה "

  .)Müller-Karpe 1959:226–228 ;von Merhart and Kossack 1969(באיטליה 

                                                
 ,נס�אשהרי קריסטי, נוי ג� בימי�ת החלוציות הללו שומרות על המוניטי� הגבוהראוי לציי� כי העבודו 77

  :מציי� כי, באחד הסיכומי� המפורטי� ביותר אודות תקופות הברונזה והברזל באירופה

"In general the good old typologists Müller-Karpe and Montelius have been proven right in their once 

rather controversial absolute datings" (Kristiansen 2000:36).                                                                       

ליה קשורה א, של תקופות הברונזה והברזל של מרכז וצפו� אירופההמוחלטת הכרונולוגיה , כיו� 78

 ותאריכי� דנדרוכרונולוגיי� 14ר על בדיקות פחמ� מבוססת בעיק,  של צפו� איטליהמוחלטתהכרונולוגיה ה

)Randsborg 1991; 2006.(אשר התבססו ,  השיטות הללו החליפו במידה רבה את התאריכי� המסורתיי�

  . מעוגני� בתאריכי� היסטוריי�, על רצפי� טיפולוגיי� של חפצי� שוני�
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 Hallstatt B3המעבר בי� עד לא מזמ� גרסה הדעה הרווחת כי ,    מבחינת הכרונולוגיה המוחלטת

 "תהאוריינטלי"בדומה לתחילתה של התקופה , ס" לפנה700סביב שנת התרחש  Hallstatt C"ל

 Andersen(ס בער� " לפנה580"ו 725בי� הוא , הכרונולוגיה המסורתיתלפי  ,אשר זמנה, באיטליה

1997; Turfa 2005:2; Table I, n. 2; Riva 2006; Naso 2007:142.(לפי שורה של חוקרי�,  בר� ,

שבדרו�  Wehringen 8טומולוס שהתקבלו מ, יכי� הדנדרוכרונולוגיי� הגבוהי� כביכולהתאר

של  וה� לתחילתה Hallstatt C ו של שלבעל התארי� המקובל לתחילתה� עשויי� להשפיע , גרמניה

, Wehringen Tumulus 8שהרי נהוג לחשוב כי השלב המכונה , באיטליה" תריינטליהאו"התקופה 

"ו) Hallstatt B3 (אירופהשל  Urn Field"תרבות השלביה הסופיי� של את המעבר בי�  מייצג

Hallstatt Cהקדו� ) Probst 1996 .(א� תאריכו המוחלט לתחילתו של שלב , כלומרWehringen 8 

" תהאוריינטלי" והתקופה Hallstatt Cיש להעלות את תחילת� של שלב , בהתא� לכ�,  אזי,עולה

 778 אכ� שנת  הואWehringen Tumulus 8" שהתקבל מהתארי� הדנדרוכרונולוגיא� . באיטליה

אזי יש להעלות , )Friedrich and Hennig 1996 (ידי החוקרי�"כפי שהוצע על,  שני�5 ±ס "לפנה

 ;Nijboer et al. 2001(ס בער� " לפנה780/800"באיטליה ל" תטליהאוריינ"את ראשיתה של התקופה 

Ridgway 2004 ;Nijboer 2005a; 2005b; forthcoming( ;שנה80"העלאה של כ, קרי .   

 במרכז Hallstatt C  שלב של לדיוננו נובעת מהעובדה כי העלאתוהללוהשינויי� הרלבנטיות של    

וה� על ) Villanovaתרבות השלב האחרו� של (סקית אירופה משפיע ה� על הכרונולוגיה האטרו

 ).Latial III"ו Latial II במיוחד על המעבר בי� השלבי� המכוני� (Latium Vetusהכרונולוגיה של 

קשורות , באיטליה התקופה האוריינטלית ה שלראשיתלרבות , הכרונולוגיה האטרוסקיתואיל וה

יתכ� , )MG/LG() Ridgway 2000a(אומטרית ראמיקה היוונית הגיבי� היתר לתאריכי� של הק

ובכ� , והשינויי� הכרונולוגיי� שהוצעו לתקופת הברזל באיטליה משפיעי� על התאריכי� היווניי�

  ).Randsborg 1991;    Herring 1992 ;Whitehouse 1994 ;Peroni 1994השווה (משליכי� על אזורנו 

 ואולי א* משלהי השלב Iי התיכו�    מספר זעו� של שברי� קורינתיי� מהשלב הגיאומטר

איור  (Otranto"נתגלה ב, ס" לפנה9"אשר זמנ� במחצית השנייה של המאה ה, IIהגיאומטרי הקדו� 

כלומר ע� פניה לאלבניה ויוו� , Salentoהממוקמת בנקודה המזרחית ביותר של חצי האי , )21

לולי� האיטלקיי� של תקופת את תחילתו של הייבוא היווני במכ, למעט אוטרנטו, אול�. מערבית
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מדובר ,  לרובColdstream 2001.(79(ס " לפנה8"הברזל נית� לייחס באופ� כללי לראשית המאה ה

כאשר הדוגמאות הקדומות ביותר , חרס שמקור� בבתי הייצור של קורינתוס ואויבויה"בכלי

נחי� במו) MG II(שייכות לשלב המקביל לשלב הסופי של התקופה הגיאומטרית התיכונה 

" ו770/780אשר זמנ� לפי הכרונולוגיה היוונית המקובלת הוא בי� , חרס שכאלה"כלי. האטיי�

ה� במרכזה , ס" לפנה8"הובחנו בהקשרי� של המחצית הראשונה של המאה ה, ס" לפנה750/760

 Coldstream 2003b:223–225 ;Leatherman) (רווטרי'בויי ובצ, ָטרקוויניהב, לדוגמא(של איטליה 

2004 ;Boitani 2005 ;Rizo 2005 ( וה� בחלקו הדרומי של חצי האי)ב, לדוגמא"Pontecagnano ,ב"

Metapontion ,וב"Taranto ,א� ג� באתרי� נוספי�) (Yntema 2000;Mercuri 2004 ;Kourou 2005 ;

D'Agostino 2006 ;Jacobsen 2007:9–23 .( לכ� יש לצר* את הממצא היווני העשיר מפיתקוסאי

וג� שברי� אויבויי� מעטי� ) לפי הכרונולוגיה היוונית המקובלת, ס בער�" לפנה770משנת החל (

 שבסרדיניה Sant'Imbenia"שנחשפו ב, )MG IIהמקבילי� לשלב הסופי של ( סקיפוי PSCשל 

)Ridgway 2000b; 2006b ;Coldstream 2001; 2003b:423 .(8"החל מהמחצית השנייה של המאה ה 

המלווה בעדויות קראמיות רבות , בעיקר בסיציליה, התיישבות יוונית של ממשמדובר ב, ס"לפנה

  ).Greco 2006; Domínguez 2006aלדוגמא , וראה(ומגוונות 

  

  ).D'Andria 1995: Fig. 7:a–bבעקבות (שברים קורינתיים מאוטרנטו : 21 איור

                                                
יש לציי� כי , ע� זאת. גאי לבי� איטליהקיי� ניתוק במגעי� בי� העול� הא, ס" לפנה9–11במהל� המאות  79

 Lo(המשיכה כנראה לתפקד ג� במהל� המאות הללו , סרדיניה וכרתי�, הרשת שכללה את קפריסי�

Schiavo 1995; 2001 ;Matthäus 1999a ;Crielaard 1999a; 2000 .( לעניי� הקשרי� בי� איטליה ויוו�

; נפהע ישנה ספרות, )ס" לפנה11–12במהל� המאות ג� , דהיינו(מיקנית "במהל� התקופה המיקנית ופוסט

 Benzi and Graziadio 1996 ;Alberti and Bettelli 2005; Eder and Jung 2005; Borgna לדוגמא, וראה

and Cassola Guida 2005; Cultraro 2006:225–237; Ridgway 2006a.   

 ,Benton 1953:327(ידי בנטו� "וח עלאשר דו, גיאומטריי� מדרו� איטליה"מספר מועט של שברי� פרוטו

no. 491( ,שהרי מדובר בשברי� השייכי� לסגנו� הפרוטו, אינו מוסי* מאומה להבהרת הסוגיות שלפנינו"

"התקופה הפרוטו, בדומה לשאר חלקיה של מערב יוו�, באיתקה, כידוע. גיאומטרי המאוחר של האי איתקה

; Papadopoulos 2001:389(ס " לפנה8"עד אמצע המאה הנמשכת לפחות ) במונחי� הקראמיי�(גיאומטרית 

Petrakis 2006:380 .(חופ* ככל הנראה את התקופה , ידי בנטו�"זמנ� של השברי� אשר צוינו על, כלומר

 8"המחצית הראשונה של המאה ה, דהיינו( במונחי� של הקראמיקה האטית IIהגיאומטרית התיכונה 

  ).Coldstream 2003b:182–184והשווה ; Coulson 1991 ;Morris 1996a:55–56) (ס"לפנה
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 Hallstatt  התרבות של באיטליה וה� תחילתה שלת   הואיל וה� תחילתה של התקופה האוריינטלי

Cובמיוחד , ראמיקה היוונית הגיאומטריתכרונולוגי של הק/ קשורות בצורה עקיפה לרצ* טיפולוגי

 8"למעבר המשוער בי� הסגנו� הגיאומטרי התיכו� לסגנו� הגיאומטרי המאוחר סביב אמצע המאה ה

נדרוכרונולוגיי� בעקבות תאריכי� ד, Hallstatt Cהוצע לאחרונה כי העלאת תאריכי , ס"לפנה

מצריכה שינויי� מהותיי� בכרונולוגיה היוונית של התקופה ,  ממרכז אירופה14ותאריכי פחמ� 

  ). Trachsel 2004 ;Nijboer 2005a; 2005b ;Brandherm 2006; forthcoming(הגיאומטרית 

חלטי� לפיה תאריכי� מו, העדויות מאיטליה אינ� אלא נדב� נוס* לתזה הכללית,    בשחזור זה

התאמתו של , לפי ניבוייר, כ�. לתקופה הגיאומטרית ביוו� דורשי� תיקו� משמעותי כלפי מעלה

דורשת הקדמת תחילתה של התקופה ,  לרצ* היווניHallstatt Cהתארי� החדש לתחילתו של שלב 

האוריינטלית באיטליה או שמא העלאתה של הכרונולוגיה המוחלטת לתחילתו של השלב 

ניבוייר העדי* במפתיע לחבר בי� , בסופו של דבר, בר�). Nijboer 2005a:266(וחר הגיאומטרי המא

שתי התופעות וכתוצאה מכ� לערו� מספר שינויי� מהותיי� ברצ* הכרונולוגי של הקראמיקה 

יש להעלות את התאריכי� המוחלטי� בנוגע לתחילת� של , לפי ניבוייר, כ�. היוונית הגיאומטרית

  :קורינתי"כולל העלאתו של הרצ* הפרוטו, )התיכו� והמאוחר, הקדו�(י� הסגנונות הגיאומטרי

  

  ).Nijboer 2005a: Fig. 3מתוך (ם ממרכז אירופה כימוצעת בין התאריכים האגאיים ותאריהקורלציה ה: 22איור 

 Tsetskhladzeלדוגמא , וראה(ידי חוקרי� אחדי� "אומנ� תובנותיו של ניבוייר כבר התקבלו על

2006:XXXIV–XXXVIII ;Brandherm 2006; forthcoming( , א� לאור הנתוני� מהלבנט ואזורי�

  . יש לדחות� מכל וכל, נוספי� סביב הי� התיכו�

הופכת את התקופה ,    הקדמתו של ראשית הסגנו� הגיאומטרי הקדו� בשחזורו של ניבוייר

בהתחשב בידיעותינו על דבר שקשה לקבל ( שני� 50"גיאומטרית לתקופה קצרה מדי של כ"הפרוטו

או א� ברצונו לשמור על הרצ* ההתפתחותי המקובל של הסגנו� ; )גיאומטרית"התקופה הפרוטו

בדומה לשחזוריה� של , ס" לפנה11"מקדימה את תחילתו לראשית המאה ה, גיאומטרי"הפרוטו

ת לרבו, דבר שאינו אפשרי בהתחשב בנתוני� מהלבנט(תומכי הכרונולוגיה הגבוהה מאסירוס 

ניבוייר אינו מספק ). וראה לעיל, ]Sharon et al. 2007a[ שהתקבלו עד כה 14מאות תאריכי פחמ� 

 11–12"בקבעו בצורה שרירותית כי הכרונולוגיה המוחלטת של המאות ה, תשובות לקושיות אלו
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ג� הקדמת הסגנו� הגיאומטרי התיכו� , יתרה מזו). Nijboer 2005a:267(ס נשארת על כנה "לפנה

,  מאתרי הלבנט14מנוגדת לסדרת תאריכי פחמ� , ס בשחזורו של ניבוייר" לפנה9"אשית המאה הלר

שייכות , ) ומקבילותיהIVכגו� תל רחוב ) (I) MG Iלפיה� שכבות המכילות יבוא גיאומטרי תיכו� 

כמקובל בכרונולוגיה , ס" לפנה9"בבירור לאופק הכרונולוגי של המחצית השנייה של המאה ה

   Coldstream and Mazar 2003:37–40 ;Finkelstein 2004.(80( של קולדסטרי� הקאנונית

שהרי הוא גורס , ידי ניבוייר"הבעיות הללו ה� קצה הקרחו� שבתיבת פנדורה שנפתחה על,    בר�

 700שנת , ס" לפנה8" וה9"ה, 10"כי על א* השינויי� המפליגי� אות� הציע בנוגע למאות ה

 BC in the Mediterranean remains at 700": או במילותיו של ניבוייר,ס נשארת כפי שהיא"לפנה

present 700 BC") Nijboer 2005a:267 .(את בבואו להקדי�, ניבוייר. זוהי ללא ספק אשליה, אול� 

קורינתית "והפרוטו) Corinthian LG( של הקראמיקה הקורינתית הגיאומטרית המאוחרת תאריכיה

מבוסס ברובו אשר , ס" לפנה7"של המאה הברצ* הקורינתי חמורה יה  בעיוצר, )EPC(המוקדמת 

החל את הופעתו כבר ) EPC(קורינתי המוקד� "הסגנו� הפרוטוא� ,  אכ�.על תאריכיו של תוקידידס

 אזי העלאה שכזו,  לפי הסכימה המקובלת,ס בער�" לפנה720שנת ס במקו� ב" לפנה750בשנת 

אשר תאריכיה מעוגני� , קורינתית"יקה הפרוטוגוררת אחריה את כל השלבי� של הקראמ

   81.עליה ניבוייר אינו מוכ� לוותר, )להל�, א� ג� בסינכרוניזמי� נוספי�(בכרונולוגיה של תוקידידס 

, קורינתי"אשר מקדי� את תחילתו של הרצ* הפרוטו, א* יותר היא העובדה כי ניבוייר הָחמ6ר   

"הקשור לרצ* הפרוטו, אטי באטיקה"הסגנו� הפרוטומקדי� באופ� לא מבוקר ג� את תחילתו של 

                                                
, ס" לפנה850תחילתו של הסגנו� הגיאומטרי התיכו� במונחי� האטיי� סביב שנת , מזרמעניי� כי לפי  80

 Mazar(יתכ� ועדי* להתחיל תקופה זו קוד� לכ� , שהרי מבחינתו, הוא התארי� האפשרי הנמו� ביותר

2004:29, n. 8 .(לפיה מגידו , שאיר על כנה את האפשרותהשערה זו נועדה להVA/IVB , ע� מספר שברי

MG Iלא פלא אפוא כי בנוגע . ס" לפנה9" ולא למאה ה10"שייכת בכל זאת למאה ה,  אשר יתכ� ונחשפו בה

). Nijboer 2005a:264–265(גישותיה� של מזר וניבוייר דומות , לראשית התקופה הגיאומטרית התיכונה

 מתל רחוב תומכות דווקא בכרונולוגיה הנמוכה 14בדיקות פחמ� , לסברתו של מזרהואיל ובניגוד , בר�

)Finkelstein and Piasetzky 2003a; 2006a:378( , העלאה משמעותית של הסגנו� הגיאומטרי התיכו�)MG (

"שחזור שכזה הופ� א* לבלתי. אינה סבירה) SPG IIIaכגו� , כולל מקבילותיו באויבויה(במונחי� האטיי� 

 14לפיה� בהתחשב בתאריכי פחמ� , גלבוע ובוארטו, במידה שמאמצי� את מסקנותיה� של שרו�, אפשרי

 Sharon (95%"בסבירות של כ, ס" לפנה850–880 בי� IV" וVיש למק� את המעבר בי� השכבות , מתל רחוב

et al. 2007b:151 .( 
ניבוייר גורס כי על א* הבעייתיות , ס בער�" לפנה700   בנוגע להגדרת השלבי� הקראמיי� שלאחר שנת 81

 The revision proposed concerning the absolute chronology of":האפשרית שבתאריכיו של תוקידידס

the Geometric ceramic sequence does not alter the Thucydidian dates for the early Greek 

settlements of Sicily and elsewhere" (Nijboer 2005a:272).                                                                  
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, אטי"עלינו להקדי� את תחילתו של הסגנו� הפרוטו, א� נאמ- את שחזורו של ניבוייר. קורינתי

 :J. Cook 1938;Brann 1961a; 1961b; 1962בעקבות (ס בער� כפי שמקובל כיו� " לפנה700משנת 

passim( ,על חשבו� השלבי� הסופיי� של הסגנו� , ס"נה לפ8"אל תו� המחצית השנייה של המאה ה

תיקו� שכזה אינו מתקבל על הדעת בשל נדירות� של המכלולי� , אול�. הגיאומטרי המאוחר

מבחינה , למעשה). S. Morris 1984:9–11 ;Whitley 1994(ס " לפנה7"אטיי� במהל� המאה ה"הפרוטו

 Vink" (תקופת האופל"� בתור תקופה זו בתולדותיה של אטיקה כונתה לא פע, ארכיאולוגית

וישנ� חוקרי� הגורסי� כי אי� זה נבו� לסיי� את התקופה הגיאומטרית המאוחרת , )1996

על חשבו� , ס" לפנה7"אלא יש להמשיכה אל תו� ראשית המאה ה, ס" לפנה700באטיקה סביב שנת 

בסוגיה ). S. Morris 1998a:362(אטי "השלבי� הראשוניי� של התקופה המאופיינת בסגנו� הפרוטו

 82,יש להעדי* את גישתה של שרה מוריס ואחרי�, בהשוואה לכרונולוגיה הגבוהה של ניבוייר, זו

שהרי ברור כי א� נקדי� את תחילתו של , או שמא להשאיר את הכרונולוגיה הגיאומטרית על כנה

, ס" לפנה7"אזי דלילותו של היישוב באטיקה במהל� המאה ה, אטי בצורה ניכרת"הסגנו� הפרוטו

  .כאלה שאי� עליה� הסבר נאות, מימדי� חריגי� א* יותרתקבל 

, בהתבסס על הנתונים מאיטליהשער ברמה גבוהה של סבירות כי לניתן , בסיכומו של דבר    

העלאת תאריכים מוחלטים של הקראמיקה היוונית הגיאומטרית אשר יש בה בכדי להשפיע על 

  . אינה אפשרית, )ישראל-ות ארץלרב(התאריכים המוחלטיים של הלבנט 

     
II....1111....4444    סוגיות נבחרות בכרונולוגיה האיטלקית של תקופת הברזלסוגיות נבחרות בכרונולוגיה האיטלקית של תקופת הברזלסוגיות נבחרות בכרונולוגיה האיטלקית של תקופת הברזלסוגיות נבחרות בכרונולוגיה האיטלקית של תקופת הברזל        

לרבות הבעיות ,    המחלוקת הנוכחית בנוגע לכרונולוגיה המוחלטת של תקופת הברזל באיטליה

מנת לפתור "על. אינה מאפשרת להישע� על הנתוני� הללו, שבקורלציה בי� צפו� ודרו� איטליה

 הפערי� הקיימי� בי� האסכולות השונות בנוגע לרצ* התפתחותי בחלקיה השוני� של איטליה את

ידי "דרוש מאמ- משות* שייעשה על, ובכ� לגשר בי� כל הדעות הסותרות, במהל� תקופת הברזל

                                                
התקופה , שהרי מבחינתה מחד, ראוי לציי� כי גישתה של שרה מוריס מתאפיינת בחוסר עקביות מופג� 82

יש להקדי� את ראשיתה של התקופה , ס ואילו מאיד�" לפנה7"המאה התו� הגיאומטרית נמשכת אל 

נימוקיה של מוריס בנוגע לסופה המאוחר , יתרה מזו). S. Morris 1998a ( שני�100"גיאומטרית בכ"טוהפרו

לפיה� , קשורי� בהנחותיה שנויות במחלוקת, מהמקובל של התקופה הגיאומטרית המאוחרת באטיקה

 בעיקר מה שמכונה במחקר(אטי התיכו� "מרבית האסכולות הקראמייות אשר שוייכו לסגנו� הפרוטו

Middle Protoattic Black and White style( , מקור� לא באטיקה אלא באגינה)S. Morris 1984 .( אומנ�

אול� הנחותיה של מוריס בדבר , )Moore 2004:75השווה (תזה זו לא התקבלה בקרב החוקרי� 

וגיה ידי אלו שגורסי� כי הכרונול"התקבלו על, הכרונולוגיה המוחלטת של השלב הגיאומטרי המאוחר

  ). וראה על כ� בפרוטרוט להל�(היוונית של התקופה הארכאית דורשת הורדה של מספר עשורי� 
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 חשוב להבהיר כי על א* הצהרות חוזרות ונשנות של קבוצה ניכרת 83.סמכא מתחומי� שוני�"בני

יה� אי� מנוס מלהעלות את הכרונולוגיה המוחלטת של תקופת הברזל באיטליה לפ, של חוקרי�

; Peroni 1994; Giardino 1995; Bietti Sestieri 1997 ;Pacciarelli 1996; 2005 לדוגמא, וראה(

Ridgway 2004 ;Nijboer 2005a; 2005b( , לא עלה ביד� ליצור התאמה ברורה בי� הרצפי� עדיי�

 מקומית וחפצי מתכת מדרו� איטליה אל מול אלו של צפו� איטליההראמיקה הטיפולוגיי� של הק

  . ומרכז אירופה

להתאי� את הרצ* הטיפולוגי היחסי של הממצא  פאקיארליבו ניסה , אחד הניסיונות הבודדי�   

 לרצ* של צפו� איטליה ותאריכי� דנדרוכרונולוגיי�  שבקלאבריהTorre Galli"מבית הקברות ב

בניגוד לקביעתו , כ�. יצר יותר בעיות מאשר פתרונות, )Pacciarelli 1999(י- יומגרמניה ושו

 Orsi(ס " לפנה8–9" למאות הTorre Galli"אשר תיאר� את בית הקברות ב, המקורית של החופר

 להשלי� על ס בער� ובכ�" לפנה850" ו950 קבע כי יש לתארכו בי� השני� פאקיארלי, )1926

דומה בקווי� כלליי� לזה , שחזורו של פקיארלי). 'I Ferro' (באיטליהראשיתה של תקופת הברזל 

  ): Peroni 1994:215; Fig. 80(של פרוני 

  "ישנים"תאריכים   'I Ferro'  "חדשים"תאריכים 

  ס בערך" לפנה1A 900–850  ס בערך" לפנה950–1020

  ס בערך" לפנה1B 850–800  ס בערך" לפנה880–950

  ס בערך" לפנה2A  800–750  ס בערך" לפנה820–880

  ס בערך" לפנה2B 750–700  ס בערך" לפנה750–820

  ס בערך" לפנה625–700 3  ס בערך" לפנה625–750

  ס בערך" לפנה525–625  4  ס בערך" לפנה525–625

                                                
" הגיעו למסקנה דומה בהתייחס� לעבודתו רבסדנבבי� והואוק,  שני�60ראוי להזכיר כי כבר לפני כמעט  83

, כ�). Der Geometrische Stil in Italien") Åkerström 1943" הלא היא, 1943"השפעה של אקרשטרו� מה

מלאכת הקורלציה הכרונולוגית של תקופת הברזל בי� חלקיה השוני� של איטליה הינה סבוכה , לדעת�

 it is an intricate business, and it needs collaboration between classical archaeologists…":ומפותלת

and people who know…about the Bronze and Iron Ages of Europe, particularly of Central and 

Northern Europe" (Dunbabin and Hawkes 1949:142).                                                                         

מנת להיווכח כי "שהרי די בהסתכלות שטחית בפרסומי� הרבי� על, הבחנה זו נשארת תקפה ג� כיו�

בה אותו , ניבוייר מביא דוגמא אופיינית. יטלקית של תקופת הברזל נמצאת בבעיה חמורההכרונולוגיה הא

 ופע� לשלהי 8"תואר� באותו קטלוג פע� למאה ה, Tomba Bernardiniהלא הוא , Palestrina"קבר מ

 ).Nijboer 2005a:262(ידי חוקרי� שוני� "על, ס" לפנה7"המאה ה
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 פקיארלי לממצאי� שהרי תאריכיו החדשי� של, שחזור שכזה איננו אפשרי, לדעת לייטו�,    אול�

עי� בדיעבד על קבוצות נוספות של קברי� באזורי� הסמוכי� וא* שמשפי (Torre Galli"מ

 9"יוצרי� לפתע פער ישובי בלתי מוסבר בקלאבריה בשלהי המאה ה, )מרוחקי� מקלאבריה

, כי הצעתו המקורית של אורסי, לייטו� גורס אפוא. ס" לפנה8"והמחצית הראשונה של המאה ה

אשר זמנ� נקבע לסו* המאה  (Canalle מאלה של  אינ� רחוקי� בזמ�Torre Galli"לפיה הקברי� מ

). Leighton 2000:43(עדיי� נשארת על כנה , )ס בהתבסס על הייבוא היווני" לפנה7" ולמאה ה8"ה

הביא , )Leighton 2004(הסמכא בנוגע לארכיאולוגיה של סיציליה "אחד מבני, לייטו�, יתרה מזאת

  .  של ראשית תקופת הברזל בסיציליה גבוהה מדינימוקי� משכנעי� לכ� כי הכרונולוגיה הנוכחית

 Pantalica III" וPantalica II (Cassibile)   מדובר בעיקר בכרונולוגיה מוחלטת של השלבי� המכוני� 

(South)השלבי� הללו הינ� שלבי ביניי� בי� השלב המכונה .  ברצ* של תקופת הברזל של סיציליה

Pantalica I (North) , ס בער� בהסתמ� על הייבוא המיקני " לפנה1000" ו1250המתואר� בי�)Tanasi 

ס בהסתמ� על " לפנה650" ו730המתואר� בי� , Finocchitoלבי� השלב המכונה תרבות , )2004

" וPantalica II (Cassibile)בהעדר ממצא מיובא במכלוליה� של ). De Angelis 2003(הייבוא היווני 

Pantalica III (South) ,ללו תוארכו בעיקר על סמ� הקבלות מפוקפקות מהלבנט השלבי� ה

  ). סיכות רכיסה(לטיפוסי� השוני� של פיבולות 

, ס בער�" לפנה850" ל1000נקבע בי� , Pantalica II (Cassibile)זמנו של שלב ,    בסכימה המקובלת

קר בעקבות בעי(ס בער� " לפנה730" ל850נקבע בי� , Pantalica III (South)ואילו זמנו של שלב 

Bernabò Brea 1957:143–156 .( תאריכי� אלו מסיציליה נלקחו בחשבו� לצור� יצירת קורלציה

 ;Peroni 1956( המקבילי� כביכול באטרוריה ולטיו�  לבי� השלבי�Pantalica II–IIIכרונולוגית בי� 

Holloway 1991:30–42.(84בקובעו את ראשיתה של תרבות,  כ� הנק�Villanova יה למאה  באטרור

 Pantalica II (Cassibile)הסתמ� על תאריכיו של ברנבו בריא לתחילתו של שלב , ס" לפנה10"ה

העוג� הכרונולוגי היחיד אשר עמד לרשותו של ברנבו , בר�). .Hencken 1968:433ff (היסיצילב

 אינו ,ס" לפנה1000שנת סביב  Pantalica II (Cassibile)בריא בבואו לקבוע את תחילתו של שלב 

  ). 23איור  (VA–IVB בשכבה, אלא פיבולה שנמצאה במגידו

                                                
  Pantalica I זמנה של ,לפי פרוני, כ�.  המקורית של ברנבו בריאא� כי פרוני שינה במקצת את הסכימה 84

ס " לפנהPantalica III ,1000/1050–950"ו; ס" לפנהPantalica II ,1150–1000/1050; ס" לפנה1150–1250הינו 

)Peroni 1956:402–404.( כי שלב , ראוי להבהירPantalica IIIמקביל לשלב  ,  בטיפולוגיה של פרוני

Pantalica II (Cassibile) וראה  (ברנבו בריא בטיפולוגיה שלAllen 1977.(  
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  ).Loud 1948: Pl. 223:78בעקבות (ממגידו ' מרפק' פיבולת :23איור 

) מרפק" (a gomito"   פיבולה זו שייכת לאחד מטיפוסי המשנה בתו� משפחת פיבולות מטיפוס 

)Blinkenberg 1926:XIII:14 ;Gjerstad 1948: Fig. 25, Type 4a ;Birmingham 1963b:101 .(

 Pantalica II (Cassibile)בהתחשב בשכיחות� של פיבולות דומות במכלולי� המזוהי� ע� תרבות 

אינו אלא מאוב� מנחה ) "Cassibile a gomito fibula"(ברנבו בריא קבע כי הטיפוס הזה , )24איור (

  ). Bernabò Brea 1957:154–155(של התקופה 

  

 (Cassibile)מאחד הקברים משלב , "a gomito"כולל פיבולות , ברונזה טיפוסיים-בחר כלימ: 24איור 

Pantalica II)  בעקבותGuzzardi 1996: Fig. 27 .(  

נקבעו ,  אפואPantalica II (Cassibile)   תאריכיו של ברנבו בריא ואחרי� למש� קיומו של שלב 

לפי , ס" לפנה10"דהיינו המאה ה, מגידו בVA–IVBלשכבה " הגבוה"בעיקר בהתחשב בתיארו� 

 Bernabò Brea 1953–1954:191 ;Bernabò Brea and (תישראלית הקונבנציונאלי"הכרונולוגיה האר-

Cavalier 1959:96 ;Hencken 1968:436 .(*אשר הנחה את החוקרי� הללו בקביעת , שיקול נוס

� כי התפשטות� של הפניקי� קשור בהנחת, Pantalicaתאריכיה� לשלבי� השוני� של תרבות 

והשווה (ס ואולי א* קוד� לכ� " לפנה10"לאזורי� מערביי� של הי� התיכו� החלה כבר במאה ה
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Negbi 1992 .(בהסתמכה ה� על המקורות המקראיי� בנוגע לפעילות� של שלמה , אול� סברה זו

אינה , Lixus" ו�Gadiz ,Utica של הקלאסיות המאוחרות בנוגע להיווסדוחיר� וה� על המסורות 

מה שחשוב ). הל�וראה בהרחבה ל(אלא פועל יוצא של הטיפול הלקוי והלא ביקורתי במקורות 

ישראלית הגבוהה אודות תיארוכה של "היא העובדה כי אפילו בהתחשב בכרונולוגיה האר-, לדיוננו

ידי " עלPantalica II (Cassibile)התארי� הגבוה אשר הוצע למש� קיומו של שלב , VA–IVBמגידו 

 Cassibile a" שהרי פיבולות מטיפוס 85,אינו מתקבל על הדעת, )ס" לפנה850–1000(ברנבו בריא 

gomito"אומנ� . ס" לפנה7"ס וא* במאה ה" לפנה8" וה9" היו נפוצות במיוחד במהל� המאות ה

 א� הטיפוס הזהה לזה של, הפיבולות הללו משתנות במקצת במרוצת השני�, מבחינה טיפולוגית

על א* הבעייתיות ). Period III) Kenyon 1957: Fig. 102:1, הובח� ג� בשומרו�, VA–IVBמגידו 

; Tappy 1992; 2001(הידועה בקביעת תאריכי� מוחלטי� אודות התקופות השונות של שומרו� 

Forsberg 1995( ,Period IIIס" לפנה9" בוודאי אינו קדו� למאה ה ) אולי א* למחצית השנייה של

ישראלית "תארי� זה תוא� בצורה נפלאה את תובנותיה של הכרונולוגיה האר-). ה הזוהמא

ג� הדוגמאות . ס" לפנה9" שייכת לחלקה הראשו� של המאה הVA–IVBלפיה מגידו , הנמוכה

וראה לדוגמא פיבולה זהה (ס " לפנה8" וה9"דהיינו למאות ה, מקפריסי� מצביעות לכיוו� דומה

  ). Stronach 1959וראה ג� ; Blinkenberg 1926:248מקוריו� 

, שומרו� וקפריסי�, בירמינה� הציעה בזמנו כי הדוגמאות ממגידו,    בהסתמ� על כל הנתוני� הללו

ולשייכ� מבחינה טיפולוגית לטיפוס הקדו� של המשפחה , ס" לפנה750" ו925נית� לתארכ� בי� 

טיפוסי� מתקדמי� , לדעתה". West Asiatic, Cypriot knobbed 'a gomito' fibula"ידה "שכונתה על

ס בער� " לפנה600" ו750בי� השני� , היו נפוצי� במיוחד בקפריסי�, יותר של המשפחה הזו

)Birmingham 1963b:100–103.(86   

                                                
כבר בשלהי התרחש , Pantalica III (South)" וPantalica II (Cassibile)כי המעבר בי� , הנק� א* הציע 85

  ).Hencken 1968:430(דהיינו תארי� א* גבוה יותר מתאריכו של ברנבו בריא , ס" לפנה10"המאה ה
 בירמינה� לא תמיד נקלטו בקרב חוקרי הפיבולות של תקופת שלהכרונולוגיות  כי תובנותיה ,ראוי לציי� 86

אשר סוקר את הפיבולות של , Toms 2000וראה לאחרונה (הברזל ה� באיטליה וה� בספרד ופורטוגל 

ללא התייחסות לתאריכיה , ראשית תקופת הברזל באיטליה בהתא� לכרונולוגיה הגבוהה של פרוני

לפיה , הוצעה חלוקה טיפולוגית שונה מקודמיו, במחקריו החדשי� של פדה ). של בירמינה�הנמוכי�

החלוקה , מבחינתו של פדה. ההבדלי� הכרונולוגיי� באי� לידי ביטוי באופ� עשיית� של הפיבולות

בי� ל]) עליה שייכות ג� הדוגמאות שלנו [Aקבוצת " (single piece fibulae"העיקרית חייבת להיעשות בי� 

"two-piece fibulae) " קבוצותB ,Cו "D) (Pedde 2000; 2001 .(השיוכי� הטיפולוגיי� של פדה , ע� זאת

שהרי תאריכי� מוחלטי� ממגוו� חפירות ארכיאולוגיות , הכרונולוגית אינ� תורמי� להבהרת התמונה

ראוי להזכיר , לות במזרחבנוגע לכרונולוגיה המוחלטת של הפיבו, מאיד�. ידו באופ� לא ביקורתי"נוצלו על
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לפיה מש� קיומה של מגידו , ) רבי�14המבוססת בי� היתר על תאריכי פחמ� (   בהתחשב בהנחה 

VA–IVBס " לפנה9"ונה של המאה ה אינו קדו� למחצית הראש)Finkelstein and Piasetzky 2006a; 

2006b( ,רוצה . אפילו גבוה מדי, ס" לפנה925הלא הוא , יתכ� והתארי� ההתחלתי של בירמינה�

לפיה , יש בסיס עובדתי מוצק להשערתו של לייטו�, לומר כי בהסתמ� על העדויות מהלבנט

לייטו� גורס כי . גבוהי� מדי, Pantalica II (Cassibile)בתאריכיו של ברנבו בריא למש� קיומו של של

–925יש להעדי* את התארי� סביב , ס בסכימה המקובלת" לפנה850" ל1000במקו� התארי� בי� 

לא מ� , הואיל ולייטו� משתמש בתאריכיה של בירמינה�). Leighton 1991; 2000(ס " לפנה750

  .ס" לפנה9"לא לפני ראשית המאה ה, Pantalica II (Cassibile)הנמנע כי יש להתחיל את שלב 

זמנו , Pantalica II (Cassibile) שהרי א� שלב,    משמעות הדברי� אינה משתמעת לשתי פני�

בהיות� נמוכי� , אזי תאריכי� אלו, ס בער�" לפנה8" ועד אמצע המאה ה9"מראשית המאה ה

.  תקופת הברזל באטרוריה ולטיו�משפיעי� בצורה ישירה על הכרונולוגיה של ראשית, מהמקובל

קיימת קורלציה טיפולוגית ברורה בי� שלבה הראשו� של תרבות , בסכימה כרונולוגית מקובלת

Villanova באטרוריה לבי� מה שמכונה שלב Latial IIAבהתחשב בכרונולוגיה , א�.  בלטיו�

משמעותית את תחילתה יש להוריד בצורה ,  מסיציליהPantalica II (Cassibile) הנמוכה של שלב

 בלטיו� Latial IIAיש להוריד את תחילתו של שלב ,  אזי בהתא� לכ�,Villanova של תרבות

לייטו� א* גורס כי יתכ� וחלק לא מבוטל מהקברי� . ס" לפנה9"למחצית הראשונה של המאה ה

ני�  ש200–150"אינ� אלא מאוחרי� בכ,  Villanovaאשר שויכו בזמנו לשלב הראשו� של תרבות

יש בו השלכות רחבות , שחזור שכזה). Leighton 2000:42(ס " לפנה10"מתאריכ� המקובל במאה ה

שהרי המגמה של השני� האחרונות היא , )קרי תהליכי עיור(היק* בנוגע לראשיתה של רומא 

   87.דווקא להקדימה בצורה ניכרת

                                                                                                                                       
 8"לפיה במסופוטמיה ואיר� אי� עדויות לשימוש בפיבולות לפני שלהי המאה ה, את התזה של מוסקרלה

זוהי אחת הסיבות העיקריות לדחיית , מבחינתו של מוסקרלה, למעשה). Muscarella 1984(ס "לפנה

 Hasanlu IIIלות דומות לאלו של שהרי פיבו, )לעיל (MMהתארי� החדש לחורבנה של גורדיו� וטומולוס 

סביר להניח , ג� בהתחשב בעדויות ממסופוטמיה ואיר� גרידא, בר�. הובחנו בהקשרי� של גורדיו�, למשל

  ).  Negahban 1996:183–185 ;Magee 2008ראה , לדיו� מפורט(כי השערותיו של מוסקרלה אינ� נכונות 

גורס כי יש להתחיל את שלב , גיי� ממרכז אירופהדנדרוכרונולוהתאריכי� הבהתבסס על , בטלי, כ� 87

Latial IIA ובהתא� לכ� להקדי� את תחילתה של תרבות, ס" לפנה1020 סביבVillanova לשלהי המאה ה "

  השווה;Bettelli 1994; 1997 ( משמעותית לרצפי� הטיפולוגיי� של קלאבריהכולל העלאה, ס" לפנה11

Carandini 1997:595–598 ;Smith 2005 .(שלב המקדי� את תחילתו של , תיקו� כרונולוגי שכזה, אול�

Latial IIAתאריכיו של בטלי לקברי� של שהרי ,  בצורה כה מהותית איננו מתקבל על הדעתTorre Galli 

  ).לעיל(גבוהי� א* מאלו של פאקיארלי ,  לדוגמאבקלאבריה
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בי� השיטות השונות הנהוגות נית� לראות בבירור כי ההבדלי� הכרונולוגיי� ,    מכל הנאמר לעיל

 ניבוייר גורס כי 88!עלולי� להגיע למאות שני�, במחקר אודות ראשית תקופת הברזל באיטליה

הקשורה כביכול לתאריכי� הדנדרוכרונולוגיי� , תובנותיה של הכרונולוגיה האיטלקית הגבוהה

" Chronological Mess""מהוות פתרו� ראוי ל, יחד ע� עדויות נוספות, הגבוהי� של מרכז אירופה

, בר�). Brandherm 2006 ;Trachsel forthcomingכ� ג� ; Nijboer 2005a; 2005b(מסביב לי� התיכו� 

על חוקרי תקופת הברזל באיטליה לפתור את , תיכונית"י�"לפני שמיישמי� תובנות אלו בזירה הפ�

  .ו בעצמ� במש� שני� רבותאותו ה� יצר, איטלקי"סדר הכרונולוגי פני�"מגוו� הבעיות בנוגע לאי

פוא צודק ללא ספק בקביעתו הנחרצת אודות המצב העגו� במחקר הכרונולוגי של    לייטו� א

  :תקופת הברזל באיטליה

"Over decades of research, Italian Iron Age chronologies have come to resemble entagled circuits, 

which should perhaps not be meddled with, unless one feels that the defunct or faulty wiring is 

causing dysfunctions and distorting the interpretation of historical developments" (Leighton 

2000:34).                                                                                                      

 הגבוהי� כביכול 14ג� א� ניקח בחשבו� את הנתוני� הדנדרוכרונולוגיי� ונתוני פחמ� ,    אכ�

לרבות תחילת התקופה , לא ברור מה היא השפעת� של התאריכי� האיטלקיי�, ממרכז אירופה

הוצע , שהרי לאחרונה; Hallstatt Cהקשורה טיפולוגית לראשיתו של שלב , האוריינטלית באיטליה

מייצג את תחילתו של איננו , )לעיל(עליו מתבססי� מרבית השחזורי� , Wehringen Tumulus 8 כי

Hallstatt Cאלא  proto-Hallstatt C) Peroni and Vanzetti 2005.(הא� העלאה כה ,  כלומר

"ההצעה להקדי� בכ, כמו כ�? משמעותית לראשית התקופה האוריינטלית באיטליה אכ� הכרחית

 14בעקבות תאריכי פחמ� ,  במרכז איטליהLatial III"ו Latial II י� השלבי� שני� את המעבר ב80

שהרי לפי , דורשת בדיקה נוספת, )Satricum)Nijboer et al. 2001 " וFidenae"גבוהי� לכאורה מ

אמינות� של התאריכי� הללו מוטלת בספק ויש לבדוק את הנושא מחדש , שורה של חוקרי�

  ). Bartoloni and Delpino 2005:130–132 בתו� ,השווה הערותיו של דלפינו(

                                                
וח בדיו� מפורט אודות הכרונולוגיה איני מוצא לנכו� לפת, מפאת חוסר עניי� למטרות הדיו� הנוכחי 88

ירסטד ותלמידיו באשר להיווסדה של רומא והכרונולוגיה המוחלטת אודות השלבי� נמוכה של "האולטרה

, אומנ�). Gierow 1966; ע� הפניות קודמות, Gjerstad 1962(השוני� ברצ* ההתפתחותי של לטיו� 

כרונולוגיה זו לא , )Peroni 1960 ;Müller-Karpe 1962(קרפה "בעקבות ביקורת� הנוקבת של פרוני ומולר

א� עדיי� קיי� יסוד הגיוני לפחות בחלק מנימוקיו של , )Scott 2005(זכתה לאהדה רבה בקרב החוקרי� 

  ).Holloway 1994:37–50 וראה דיו� מפורט אצל(ירסטד 
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ראוי לקחת בחשבו� כי התארי� המסורתי למעבר בי� השלב הסופי של תרבות ,    בנוס* לכ�

Hallstatt)  שלבD 2–3 ( תחילת תרבות לבי�La Tèneאשר נקבע סביב אמצע המאה ,  במרכז אירופה

נשאר כנראה על כנו , )Bujna 1991 ;Dietler 1995a ;Wells 1995 ;Malin-Boyce 2007(ס " לפנה5"ה

 Thevenon and( מאירופה המרכזית 14ג� בהתחשב בנתוני� דנדרוכרונולוגיי� ונתוני פחמ� 

Anselmetti 2007 .(של א� תחילתה , כלומרHallstatt Cאזי בהתא� לכ�,  שני�80" אכ� קדומה בכ ,

, לדוגמא, ניבוייר. La Tène" וHallstattיש להקדי� את תאריכו המשוער של המעבר בי� תרבויות 

שהרי מבחינתו אי� מקו� לשינויי� כרונולוגיי� כלשה� אחרי , העדי* שלא להתייחס לסוגיה זו

, לפי טרקסל. התעלמות זו אינה מוצדקת ויש לתת מענה ג� לקושיה זו, אול�. ס" לפנה700שנת 

, ומטרית בצורה ניכרתאשר ג� הוא תומ� בהעלאת הכרונולוגיה היוונית של התקופה הגיא, מאיד�

, אול�; )Trachsel 2004:151(ס " לפנה510–530 התרחש סביב La Tène" וHallstatt המעבר בי�

 אל מול הכרונולוגיה היוונית של La Tène בהתחשב בקורלציות של השלבי� השוני� של תרבות

  ).Guggisberg 2007(אי� זה ברור א� הדבר אפשרי , התקופה הקלאסית

ברצוני להדגיש כי ג� א� , כ� את ענייני הכרונולוגיה האיטלקית של תקופת הברזל   בבואי לס

אי� בכ� ,  שני�80"נאמ- את ההעלאה המוצעת לראשית התקופה האוריינטלית באיטליה בכ

מספיק נתוני� בכדי לשנות בצורה זו או אחרת את הרצ* הכרונולוגי של הקראמיקה היוונית או 

ההתפשטות המסיבית של הפניקי� מערבה החלה במחצית השנייה , תיהואיל ולפי הבנ. לבנטינית

אני סבור כי אי� זה הכרחי לשער כי ההשפעות המזרחיות , )הל�וראה ל(ס " לפנה9"של המאה ה

השווה (הראשוניות הגיעו לאיטליה בתיווכ� של היווני� ולא בתיווכ� הישיר של הפניקי� 

Frederikson 1979 ;Rathje 1979:157; 1984 ;Martelli 1991 ;Botto 1995; 2002; 2005;Nijboer 

1998:244; forthcoming ;Naso 2007:142.(89יש מידה לא מבוטלת של אירוניה , לעניות דעתי,  בר�

, בעובדה שהשינוי הכרונולוגי אשר הוצע לסגנונות השוני� של הקראמיקה היוונית הגיאומטרית

  .� בחקר של תקופת הברזל באיטליההגיע דווקא מציד� של החוקרי� אשר עוסקי

מזה שני� רבות נית� להבחי� בקיומה של מגמה מסוימת בקרב חוקרי תקופת ,    באופ� עקרוני

לפיה נוטי� החוקרי� להעדי* תאריכי� גבוהי� ככל הנית� אודות השרידי� , הברזל באיטליה

  :טו�או במילותיו של ליי; ות האיטלקיותאוטוכתוניהחומריי� של התרבויות ה

                                                
 כל ,י� מערבהעל א* ההבדלי� הכרונולוגיי� בגישות השונות אודות תחילת התפשטות� של הפניק 89

אשר קדמו , החוקרי� הללו סבורי� כי ניצני התקופה האוריינטלית הגיעו לאיטליה בתיווכ� של הפניקי�

לא מ� הנמנע כי ההשפעות האוריינטליות הראשוניות על אדמת , אול�. במסעותיה� מערבה ליווני�

 של התפשטות� עוד טר�ה סרדיניאיטליה ה� פועל יוצא של היחסי� המיוחדי� שהתקיימו בי� קפריסי� ו

    ).     לעיל(הפניקי� 
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"…one can not help noticing a certain 'academic' preference for high dates in Italian protohistory" 

(Leighton 2000:44).90 

 קלסיקאי�שהרי מדובר בתגובה נגדית לשחזורי� המשפיעי� של ,    הסיבות לכ� ברורות למדי

לרבות ההשפעות  , את רזי התרבותלפיה� היו אלה היווני� אשר הביאו ,בולטי� לדורותיה�

 של הכרונולוגיההעלאתה  הכרונולוגי של ניבוייר בדבר  טיעונו91.לאדמת איטליה, האוריינטליות

 יוטיעונאחד מנגד ככחרב פיפיות באופ� פרדוקסאלי  משמש, היוונית הגיאומטרית אפוא

, ותו לא" receptive customers"לפיו התפישה הפשטנית של אוכלוסיית איטליה בתור , י�המרכזי

א� בהסתמ� ,  אכ�Barker and Rasmussen 1998:239–242.(92השווה ; Nijboer 2005a:271(זמנה עבר 

על ההעלאה הכרונולוגית של הקראמיקה היוונית הגיאומטרית מקדימי� בצורה ניכרת את תקופת 

 Trade before"" ההמכונה לעיתי� בתור תקופה של(קולוניזציה היוונית על אדמת איטליה "הפרה

the Flag(" ,לפיו השפעת� של היווני� בכל התחומי� , צנטריפואזי חוזרי� לאותו טיעו� יש� ואירו

  93.הייתה מכרעת

את תובנותיה� של חוקרי תקופת הברזל באיטליה וה� את מסקנה שכזו נוגדת ה� , בר�   

שהרי , מודרני" בעיד� הפוסט או האטרוסקיתפניקיתה, הקולוניזציה היווניתתובנותיה� של חוקרי 

תרבותי "המאופייני� במגע בי�, מוסכ� כיו� על מרבית� כי אזורי� כמו דרו� איטליה וסיציליה

                                                
על , היא העובדה כי הכרונולוגיה האיטלקית הגבוהה, הדבר המטריד במיוחד בקיומ� של המגמות הללו 90

  ).Brandherm 2006(משמשת בסיס לשינויי� כרונולוגיי� מפליגי� באזורי� כמו ספרד , כל בעיותיה

 ,The Etruscans were a rich but artistically immature and impoverished people":לפי בורדמ�, כ� 91

and they became ready and receptive customers for anything exotic that the Euboeans could bring 

them – to a small degree the forms of Greek Geometric art, and to a great degree the wonders of 

the east, gold, jewelry, and bronzes." (Boardman 1980:199).                                                               

 לפתוח בדיו� מקי* אודות התזות הקולוניאליסטיות שהיו נפוצות יכולתיאי� ב, במסגרת העבודה הנוכחית

� תפקיד של מובילי ציוויליזציה על אדמת איטליה בה� הומצא ליווני, בשנות השלושי� של המאה הקודמת

  .ברור כי התזות הללו השפיעו על דורות של חוקרי�, אול�. )להל�; Blakeway 1932–1933; 1935דוגמת (

 one of the":לפיה�, אינו חוס� בביקורתו כנגד השקפותיו של קולדסטרי� ואחרי�,  לדוגמא,כ� ניבוייר 92

most striking achievments of the eight-century Greeks was the spread of their civilization to Italy 

and Sicily" (Coldstream 2003b:221).)   וראה ביקורת נחרצת אצלNijboer 2005a:271, n. 59.(   

 These are years in which the": גורס כיבורדמ�, בנוגע להפצת ההשפעות האוריינטליות,  כ�93

Phoenicians too are plying western waters and direct eastern influence might be suspected and has 

been argued. However, now that the presence of easterners in Greek Pithekoussai has been 

demonstrated it might be still held that the Greeks were largely responsible, and that the 

different response of Greeks and Etruscans should be explained by their different traditions, and 

the cultural vacuum presented by the rich Etruscan cities" (Boardman 1980:199) )ידי"מודגש על.(  
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הסוכני� " לכל בה�, "middle ground" אינ� אלא אזורי,  בתקופה הארכאיתיאינטנסיב

 ;Malkin 2004; 2005לדוגמא , וראה (יש תפקיד מכריע ביצירת הזהויות החדשות" התרבותיי�

Leighton 2005; Burgers 2005; van Dommelen 2006a; Lopez Castro 2006 ;Fletcher 2006; 

Delgado and Ferrer 2007.(   

יתכ� וקיי� פג� עיקרי בכל המגמה ששמה לה למטרה לקשור את תחילתה של ,    יתרה מזו

� א� מבוסס על בי, התקופה האוריינטלית באיטליה בכללותה ע� תארי� מוחלט מסוי�

הדנדרוכרונולוגיה של מרכז אירופה ובי� א� מבוסס על תאריכיה של הקראמיקה היוונית 

ידי אליטות "כי הואיל ואימוצ� של מנהגי� מזרחיי� מסוימי� על, רוצה לומר. הגיאומטרית

גונית "אינה אלא תופעה רב,  של קהילה זו או אחרת�לרבות התאמת� לצרכי� ייחודיי, איטלקיות

 Rathje 1988; 1990;Whitehouse andלדוגמא , וראה(משתנה מאזור לאזור ומקהילה לקהילה ש

Wilkins 1989; Zipf 2004 ;van Dommelen 2006b ;Riva 2006( , סביר להניח כי אי� מדובר בהתחלה

" תקופות אוריינטליות"זמנית של התקופה האוריינטלית בכל חלקי איטליה אלא בראשית� של "בו

  . והתרחשו באזורי� שוני� בפרקי זמני� שוני�שיתכ�

  :נית� לסכ� את עיקרי הדברי� בצורה הבאה,    לאחר דיו� מפורט בנתוני� החדשי� מאירופה

, ים והגיאומטרייםגיאומטרי-מסיבית של הסגנונות הפרוטוההשערות אשר הוצעו בדבר העלאה 

ינן אפשריות בהתחשב בכל אינן סבירות ואף א, עם השלכות ברורות על התקופה הארכאית

  .הנתונים שבנמצא

. ברצוני לעבור לבעיותיה של הכרונולוגיה הארכאית גרידא ה� בדרו� הלבנט וה� ביוו�, כעת   

, "מקסימליסטיות"בו נאלצתי להתמודד ע� מגוו� הצעות , בניגוד לטיבעו של הדיו� שנעשה דלעיל

וריד את הכרונולוגיה האשר גורסי� כי יש ליתרכז דווקא בטיענ� של אלה , עיקרו של הדיו�, כא�

    94.היוונית של התקופה הארכאית במספר עשורי�

  

                                                
אשר בספר� המפורס� , של קבוצת החוקרי� את רעיונותיה� יתכ� וכא� מי� הראוי להזכיר בקצרה 94

"Centuries of Darkness" ,שני� בנוגע לשלבי� הסופיי� של תקופת 250–200"הציעו הורדה גורפת של כ 

אומנ� אי� כל ספק כי החוקרי� הללו הצליחו ). James et al. 1991(הברונזה המאוחרת ותקופת הברזל 

א� לא עלה ביד� לרכוש , מהמוסכמות הכרונולוגיות שבחלק תלהראות בצורה משכנעת את הבעייתיו

גיאומטרית "בו יש להתחיל את התקופה הפרוטו, שחזור� הבעייתי, אכ�. תומכי� נוספי� בעול� האקדמי

איננו מתקבל על הדעת לא רק בהתחשב בהגיו� הבריא אלא ג� בהתחשב בנתוני , ס" לפנה875למשל סביב 

בנוגע לתקופה , כפי שנראה להל�, ע� זאת. טיגראפיות הקיימות ובקורלציות הקראמיות והסטר14פחמ� 

  .חלק לא מבוטל מנימוקיה� של המינימליסטי� דורש התייחסות מיוחדת ומפורטת, הארכאית
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III . . . .ס בראייה פס בראייה פס בראייה פס בראייה פ"""" לפנה לפנה לפנה לפנה6666––––7777""""סוגיות בכרונולוגיה מוחלטת של המאות הסוגיות בכרונולוגיה מוחלטת של המאות הסוגיות בכרונולוגיה מוחלטת של המאות הסוגיות בכרונולוגיה מוחלטת של המאות ה����""""

        י� תיכונית י� תיכונית י� תיכונית י� תיכונית 

של המוחלטת הכרונולוגיה ה� בדרו� הלבנט וה� ביוו� לפיה , במחקרעל א* הדעה הרווחת    

כרונולוגיות קושיות שהרי ,  פני הדברי��לא כ� ה, יחסיתאמינה היא  ס" לפנה6–7"המאות ה

 העומדי� � אתייחס בפרוטרוט לאתגרי� הכרונולוגייבהמש� דברי. ללא מענהעדיי� נשארו רבות 

  .בי� חלקיו השוני� של הי� התיכו�קישור תו� , פנינול

  

III....1111תמונת מצבתמונת מצבתמונת מצבתמונת מצב: : : : טטטטס בדרו� הלבנס בדרו� הלבנס בדרו� הלבנס בדרו� הלבנ"""" לפנה לפנה לפנה לפנה6666––––7777"""" הכרונולוגיה המוחלטת של המאות ה הכרונולוגיה המוחלטת של המאות ה הכרונולוגיה המוחלטת של המאות ה הכרונולוגיה המוחלטת של המאות ה        

כיו�  .ברקורד הארכיאולוגי של דרו� הלבנטמוכרי� היטב זו  תקופהאפיוניה של , פניו   על 

 IIIלכיש של אופק הקראמי בשל התקופה מעוגנת  האשיתכי רחוקרי� מוסכ� על מרבית ה

סנחריב אשר נגר� כתוצאה ממסעו המתועד של , חורב� האשוריה בשכבות דהיינו, ומקבילותיו

 אופק קראמי .)Zimhoni 1997:257–258 ;Ussishkin 2004:89–90לדוגמא , וראה (ס" לפנה701בשנת 

כבות החורב� מייצג את ששונה במספר היבטי� מהותיי� מקודמו ו, ו ומקבילותיIIלכיש , נוס*

החל מחורבנה של אשקלו� , של נבוכדנצר י�המתועדממסעותיו אשר נגרמו כתוצאה , הבבלי

; Stager 1996aלדוגמא , וראה (ס" לפנה586וכלה בחורבנה של ירושלי� בשנת ס "לפנה 604בשנת 

Singer-Avitz 2002 ;Ussishkin 2004:90–93(. בבואנו לבסס את הכרונולוגיה המוחלטת של , בר�

  : בעיות עיקריותאנו ניצבי� מול שתי, המכלולי� המקומיי� מדרו� הלבנט

אי� ביכולתנו לקבוע , ס" לפנה7"המאה ה הארי של בהיעדר� של שכבות חורב� מתועדות בחלק) 1

, ההנחה. �הידומ ואשקלו�, IIלכיש  אלו שלוכדומה ל IIIמועד מדויק למעבר בי� מכלולי לכיש 

שכבות החורב� ב ומקבילותיו אינו מסתיי� IIIמי של לכיש אמש� קיומו של האופק הקרלפיה 

נראית  ,ס" לפנה7" הונה של המאהמחצית הראשלפחות לאלא נמש� , )ס"פנה ל701(אשורי ה

אי� אנו ,  ע� זאתFinkelstein 1994 ;Finkelstein and Na<aman 2004:72–73(.95 (מבוססת היטב

, )11:ז"תשס(לדעת פינקלשטיי� .  היכ� למק� את הקו המפריד בי� שני האופקי�ודאותויודעי� ב

א� כי סבורני כי ,  הנחה זואני מסכי� ע�". לא נטעה הרבה א� נקבע אותו בקרבת אמצע המאה"

יש להניח כי , IIB לאלה של תקופת הברזל IIAדומה למעבר בי� המכלולי� של תקופת הברזל ב

 ומקבילותיו למכלולי� שנחשפו בשכבות החורב� IIIמי של לכיש אהמעבר בי� האופק הקר

                                                
דהיינו , )4021לוקוס ( בלכיש IIIהמכלול הקראמי אשר נחש* מעל שרידי השער ההרוס של שכבה , כ� 95

 מאשר לאלו של IIIדומה יותר למכלולי� של לכיש , ס" לפנה701בהקשרי� ברורי� שלאחר החורב� של 

 ).II) Ussishkin 2004:652 ;Zimhoni 2004: Fig. 26.43לכיש 
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 מאההיה הדרגתי והושל� למעשה רק לקראת השליש האחרו� של ה 7" השלהי המאהמהבבליות 

  .ס" לפנה7"ה

יכולתנו להגדיר בבירור מה ה� המאפייני� "נובעת מאי, ג� היא מוכרת היטב, הבעיה השנייה) 2

לזהות  איננו יודעי� במצב הנוכחי של המחקרכי , רוצה לומר. ס" לפנה6"הקראמיי� של המאה ה

מה ה�  , דהיינו;ס" לפנה6"המקומית השייכת לחלק הארי של המאה הראמיקה בוודאות את הק

"הבבליות משלהי המאה הלאחר שכבות החורב� המאפייני� של האופק הקראמי של התקופה ש

וקדשו לאחרונה לבירור סוגיה זו  על א* הפרסומי� הרבי� שה96.ס" לפנה6"אשית המאה הר –7

. הפיתרו� עדיי� לא בנמצא, )Lipschits and Blenkinsopp 2003לדוגמא אסופת מאמרי� בתו� , ראה(

ידי שכבות החורב� הבבליות המשיכו "האופק המיוצג עללפיה המסורות הקראמיות של ההנחה 

, )240–224:2004ליפשי- (וא* מאוחר יותר ) Barkay 1993(ס " לפנה6"להתקיי� לאור� המאה ה

תאריכיו מעוגני� , ס" לפנה5"האופק הפרסי של המאה ה, שהרי האופק הבא, נראית הגיונית למדי

 .מקומיי�השנמצאה במכלולי� ) בעיקר אטית(יות ע� הקראמיקה היוונית קורלצבעזרת ההיטב 

כי בדומה לקצבי התפתחות איטיי� של האופקי� הקראמיי� המקומיי� במהל� , נראה א� כ�

 הדרגתיג� במקרה של המעבר לתקופה הפרסית לא מדובר בשינוי חד אלא בשינוי , תקופת הברזל

  .ס" לפנה5"ורק במהל� המאה ההושל� א� אשר , של המסורות המקומיות

 נודעת הימצאות� של השברי� היווניי� במכלולי� המקומיי�לברור כי ,    לאור הנתוני� הללו

בחלקיה השוני� של סגנונות הקראמיי� השל מהירי� ההשתנות הקצבי זאת משו� , חשיבות רבה

ובהמש� דברי , )Lehmann 1996: passim; 1998השווה  (בהשוואה לאלו שמקור� בדרו� הלבנטיוו� 

לפני שאציג את המכלולי� היווניי� שנתגלו בדרו� הלבנט במהל� , בר�. אדו� בסוגיה זו בפירוט

ברצוני לדו� בפרוטרוט בבעיות הקשורות , ס והמשמעויות העולות מכ�" לפנה6–7"המאות ה

רעת להבנת רומה מכתיש , לעניי� זה. בביסוסה של הכרונולוגיה המוחלטת של הקראמיקה היוונית

 שהרי בהיעדר כרונולוגיה מבוססת היטב, תיכונית"פוליטיי� שהתרחשו בזירה הי�"תהליכי� גיאו

       .נו ההיסטוריי� תלויי� באוויריכל שחזור

  

  

                                                
' שלב א,  בתל חרסי�IIIcשכבה , פול" בתל אלIIIbכגו� שכבה (כביכול " בבליי� הנקיי�" כל המכלולי� ה96

מערות קבורה  , בבית שמש14ורה מערת קב, מאספת קבורה בכת* הינו�, רבת נמרא שבחברו�'בח

אינ� מאפשרי� להצביע על מאפייני� לכ�  ו, מבחינת תיארוכ� המוחלטאינ� ודאיי�) וכדומה ,בממילא

   .טיפולוגיי� שנית� לייחס� לתקופה הבבלית בלבד
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III....2222ס ס ס ס """" לפנה לפנה לפנה לפנה6666––––7777"""" סוגיות בכרונולוגיה היוונית של המאות ה סוגיות בכרונולוגיה היוונית של המאות ה סוגיות בכרונולוגיה היוונית של המאות ה סוגיות בכרונולוגיה היוונית של המאות ה        

צ* המשוער להתפתחותה מבוססת בעיקר על הר, ס" לפנה7"הכרונולוגיה היוונית של המאה ה   

בפרקי� ). EC(והמעבר לקראמיקה הקורינתית המוקדמת ) PC(קורינתית "של הקראמיקה הפרוטו

לפיה� יש להקדי� את , הקודמי� עמדתי על כ� כי למרות המגמות הביקורתיות שהועלו לאחרונה

 שכזה שינוי, )כולל הרצ* הקורינתי(תחילתה של הקראמיקה הגיאומטרית התיכונה והמאוחרת 

 6–7" היוונית של המאות ההבבואנו לדו� בבעיות של הכרונולוגי, זאת ועוד. מציאותהאינו מחויב 

דעות לפיה� יש דווקא להוריד את תאריכי הקראמיקה עלינו להתייחס למגוו� , ס"לפנה

 ;Trachsel 2004(למעט טרקסל מעניי� כי . הגיאומטרית המאוחרת והארכאית במספר עשורי�

forthcoming( ,מרבית החוקרי� אשר , לעילתיות שבו הוצגו יבעי והשעיקרי שחזורו הכרונולוגי

 תלמגוו� הבעיות אשר נוצרומתייחסי� אינ� הרצ* הגיאומטרי תומכי� בהעלאה משמעותית של 

 ;Nijboer 2005a; 2005b  ;Brandherm 2006(בכרונולוגיה של התקופה הארכאית בעקבות הצעת� 

forthcoming.(   

         

III....1.21.21.21.2    קורינתית והקורינתית  קורינתית והקורינתית  קורינתית והקורינתית  קורינתית והקורינתית  """"עיקרי הכרונולוגיה המוחלטת של הקראמיקה הפרוטועיקרי הכרונולוגיה המוחלטת של הקראמיקה הפרוטועיקרי הכרונולוגיה המוחלטת של הקראמיקה הפרוטועיקרי הכרונולוגיה המוחלטת של הקראמיקה הפרוטו        

, קורינתית והקורינתית"ה של הקראמיקה הפרוטויכית בנוגע לתארא2ְר?2ד2ְקִסיההסכימה    

 המתודה של פיי� Necrocorinthia) Payne 1931(.97  המפורס�בספרו,  המפרי פיי�ידי"להוצעה ע

� של מספר אריכי� היסטוריי� להיווסדס מספק תדיתוקידהואיל ו: אלגנטיתהייתה פשוטה ו

שנמצאה ביותר הקדומה הקורינתית נית� לתאר� את הקראמיקה , קולוניות יווניות בסיציליה

–VI.1(תוקידידס בתארו את אוכלוסייתה של סיציליה ,  לדוגמא.עדותובקולוניות הללו בהתא� ל

 שני� אחרי סירקוזה 5לאונטיני וקטנה נוסדו ; נה אחת אחרי נקסוסמציי� כי סירקוזה נוסדה ש, )5

;  שנה אחרי גלה108אקארגס נוסדה ;  שנה אחרי סירקוזה45גלה נוסדה ; וכ� ג� מגרה היבלאיה

 135 שנה אחרי אקראי וקאמרינה 20 נוסדה כמעט קאסמנאי;  שנה אחרי סירקוזה70דה אקראי נוס

ידי "חרבה עלנ שנה לפני ש245מגרה היבלאיה נוסדה , דסיוקידהואיל ולפי ת. שנה אחרי סירקוזה

נית� לחשב את תאריכי , ס" לפנה483תארי� שמעוג� היטב בשנת ,  טירנה של סירקוזה,גלו�

  98: של כל הקולוניות שברשימתוהיווסד�

                                                
אשר  א� היה זה פיי� ,סיפק לפיי� מעי� נקודת מוצא) Johansen 1923(אומנ� המחקר הקוד� של יוהנס�  97

הקראמיקה להתפתחותה של " תא2ְר?2ד2ְקִסיהסכימה הכרונולוגית ה"את מה שמכונה לראשונה יצר 

       .קורינתית בתקופה הארכאיתה

   .Graham 1982:160–162 ;Morris 1996a:52, Table 1בעקבות , נתוני הטבלה 98
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  VI.3–5דס ילפי תוקיד, )ס"לפנה(תאריך יסוד   קולוניה

Naxus 734 

Syracuse 733 

Leontini 729 

Katana 729 

Megara Hyblaia 728 

Gela 688 

Akrai 663 

Kasmenai 643 

Selinous 628 

Kamarina 598 

Akragas 580 

     
רי� של הקראמיקה הקורינתית על סגנונותיה במהל� ימהההשתנות ה   בהתחשב ה� בקצבי 

 הקולוניות מצא� של שברי� קורינתיי� שוני� בשכבות יסוד שלהיהתקופה הארכאית וה� ב

דס תו� הצעת יפיי� את העוגני� הכרונולוגיי� שבדיווחו של תוקידניצל , היווניות בסיציליה

  : נית� להציג בצורה הבאההעיקריאת סכימה ש

, ס" לפנה8"החל את הופעתו סביב אמצע המאה ה) CLG(הסגנו� הקורינתי הגיאומטרי המאוחר ) 1

  . ס לפחות" לפנה720/725נמש� עד , ס" לפנה733"א� בהתחשב בעדויות מסירקוזה אשר נוסדה ב

קורינתית החל להתחל* ההסגנו� הגיאומטרי האחרו� של הקראמיקה , ס" לפנה720"החל מ) 2

אשר פינה את דרכו לסגנו� , )EPC(קורינתי המוקד� "הלא הוא הפרוטו, בסגנו� אמנותי חדש

 688"ה של גלה בר לפני היווסד� קצזמ, ס" לפנה700סביב שנת ) MPC(קורינתי התיכו� "הפרוטו

  .ס"לפנה

סיפק לפיי� את העוג� הכרונולוגי לאורכו , ס" לפנה628ה של סלינוס בשנת תארי� היווסד) 3

ולמעבר בי� הקראמיקה הקורינתית בסגנו� , )LPC(קורינתי המאוחר "המשוער של הסגנו� הפרוטו

 האוכ� הל 99,ס" לפנה625שנת סביב ) EC(ותחילתו של הסגנו� הקורינתי המוקד� ) TC(המעבר 

    Dunbabin 1948a:435–452(:100ראה ג� , דסיספרותיי� של תוקידהלדיו� מעמיק אודות תאריכיו (

                                                
 Early Ripeבתוראומנ� בפרסומי� ראשוניי� נהוג היה לכנות את הסגנו� הקורינתי המוקד�  99

Corinthian ,הביטוי הנפו- הואא� כיו�  Early Corinthian) EC (לבדו.  
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 תאריך סגנון

Late Geometric to ca. 725 

Early Protocorinthian ca. 725–700 

Middle Protocorinthian I ca. 700–675 

Middle Protocorinthian II ca. 675–650 

Late Protocorinthian ca. 650–640 

Transitional ca. 640–625 

Early Corinthian ca. 625–600 

Middle Corinthian ca. 600–575 

Late Corinthian I ca. 575–550 

Late Corinthian II after ca. 550 

        
, וא� קומפרנולעבודותיו של אחד האתגרי� הגדולי� לקבילותה של הסכימה של פיי� הוצע ב   

, תוקידידסמוחלטי� כביכול של כרונולוגית לתאריכיו ה"אי� לייחס אמינות היסטוריתשגרס כי 

וא�  .)une elaboration artificielle" )van Compernolle 1960"אינה אלא , שהרי הכרונולוגיה בה נקט

אשר יתכ� והזכירו ת אלו או אחרות מקור� לא בכרוניקו, דסי גרס כי תאריכיו של תוקידקומפרנול

שלות יוחסי� של המשפחות ואלא ברשימות של ש, ה של קולוניה זו או אחרתאת דבר היווסד

אשר זמנ� , מאקארגס אמנידי�הדינומנידי� מגלה ומשפחת הכגו� אלו של משפחת , החשובות

ישבות היוונית כל מידע בנוגע לתולדות ההתי,  כלומר101.ס" לפנה5"אינו קדו� לראשית המאה ה

הוא פועל יוצא של החישובי� המלאכותיי� אשר היו , בסיציליה במהל� התקופה הארכאית

בה , מדובר בספירה, הוא� קומפרנול לפי. יוחסי�הברשימות  מבוססי� על אור� קיומו של הדור

י ה הגיע למסקנה כי קיי� רק סיכווא� קומפרנולאומנ� .  שני�35אור� קיומו של הדור נקבע על 

א� מרבית החוקרי� דחו , )van Compernolle 1960:432( שסברתו שגויה 8,796,388,244אחד מתו� 

 ;Graham 1982:89–90לדוגמא, וראה(חינה היסטורית וה� מבחינה מתמטית באת הנחותיו ה� מ

1983:221, n. 2 ;Fischer-Hansen et al. 2004:173–174.(102   

                                                                                                                                       
  .Payne 1931 ;Dunbabin 1953–1954בעקבות , נתוני הטבלה 100

101 Deinomenids of Gela ;Emmenids of Acragas)  וראהMiller 1970:49–59 , בנוגע לרשימת מקורות

  ).הללומפורטת אודות תולדותיה� של המשפחות 
 27" ו39הלא ה� , לחישובי דורותשונות לפיה תוקידידס השתמש בשתי שיטות  ,ג� שחזורה של מילר 102

  .דינו דומה, )Miller 1955; 1970(שני� לדור 



 83

פרטי� של החישובי� "ול להרשות לעצמי להיכנס לפרטיאינני יכ,    במסגרת העבודה הנוכחית

. ידי קודמיי"כבר עלנעשו  וכאלמה עוד שניתוחי� ,  ובעיותיה�וא� קומפרנולהמתמטיי� של 

 vanוראה ג� ; van Compernolle 1960 (!) עמודי�600מעל (אומנ� מדובר בעבודה מונומנטאלית 

Compernolle 1993:773–778( ,יות השפיעו על מספר לא מבוטל של חוקרי� אשר הנחותיה הבסיס

, )Ducat 1962 ;Drews 1963 ;Miller 1970: passim ;Purcell 1997:501 ;Shaw 2003: passimהשווה (

מאפשרי� לדחות את , )להל�(א� ה� ההיגיו� הבריא וה� העדויות הארכיאולוגיות הידועות כיו� 

ח כי במקרי� מסוימי� אכ� נעשה שימוש אומנ� סביר להני. וא� קומפרנולעיקרי התזה של  

א� ניסיונות להתאי� את אורכו של הדור בסכימה של ,  יוחסי� ואור� קיומו של הדורותבאילנ

בשחזורה של שני�  27" ו39או  וא� קומפרנולבשחזורו של  שני� 35(דס למספר מסוי� יתוקיד

מר בביקורתו אודות מוסה, לש� ההשוואה.  לרוב בסתירות פנימיות רבותי�מלוו, )מילר

ניסיונותיה� של החוקרי� להציע מספרי� שוני� לחישובי דורות אפשריי� בכתביו של 

 The study of Greek chronography runs the risk of being reduced":כי הגיע למסקנה 103,הרודוטוס

to an exercise in arithmetical gymnastics, with the prize going to that contestant whose reasoning 

forms the most nearly perfect circle" (Mosshammer 1979:107).                                                          

אזי תאריכיו להיווסד� של , דס עסקינ�י וא� בתאריכיו של תוקיד,כל מקרה לגופו,    אכ�

שהרי תאריכיו המוחלטי� אינ� מניבי� מספרי� ,  הדעת עלי� אכ� מתקבלבסיציליהקולוניות ה

סביר להניח כי מדובר במסורות , כלומר. עגולי� שמתחלקי� על אור� קיומו של הדור המשוער

ידע וככאלה כללו מ,  וא* קוד� לכ�ס" לפנה5"ראשית המאה האשר היו בנמצא ב, אותנטיות

אומנ� נעשו , כמו כ�). Malkin 2002(ות � של מספר רב של קולוניכרונולוגי אמי� באשר להיווסד

אשר נמצאה , )Bkrnf(ניסיונות להפרי� את קבילותה הכרונולוגית של החרפושית של בוכוריס 

א� , )Gill and Vickers 1996 (קורינתית"ראמיקה פרוטוקקוסאי יחד ע� באחד הקברי� בפית

סביר להניח כי חשיבותה , )ס בער�" לפנה720–725(בהתחשב בזמ� שלטונו המצומצ� של בוכוריס 

  ,יתרה מזו. )Neeft 1987:372–378 ;Ridgway 1999(הכרונולוגית של חרפושית זו נשארת על כנה  

בעקבות , יחסית לא מזמ�נית� חיזוק משמעותי לקבילותה של הכרונולוגיה הקורינתית המקובלת 

  ). Stager 1996a ;Waldbaum and Magness 1997(חשיפתה של שכבת החורב� הבבלי באשקלו� 

חרבה בחודש אשקלו� , )BM 21946(השמורה כיו� במוזיאו� הבריטי לפי הכרוניקה הבבלית    

כתריסר שברי . ס" לפנה604דצמבר שנת /קרי בנובמבר, כסלו בשנתו הראשונה של נבוכדנצר

                                                
, 34, 33, 26, 23לפיה� אורכו של הדור אצל הרודוטוס יכול להניב , ר אפשרויותוכ� במחקר הוצעו אי� ספ 103

  . שני�40" ו39



 84

) הל�וראה פירוט ל(שנחשפו בשכבת חורב� זו ) EC(קראמיקה קורינתית בסגנו� קורינתי מוקד� 

שהרי א� תאריכה של שכבת החורב� של אשקלו� זוהה כהלכה אזי ברור , ה� בעלי חשיבות רבה

עיקריה של בהתא� ל(ס " לפנה604כי הסגנו� הקורינתי המוקד� החל את הופעתו לפני שנת 

זיהויה של אשקלו� , אליבא דמבקרי הכרונולוגיה הקורינתית המקובלת, בר�. )סכימה של פיי�ה

  ). James 2006; forthcoming(בבלית אינו ודאי הבכרוניקה 

.    ההשערות הספקניות הללו מבוססות על קריאת� הראשונית של מפרסמי הכרוניקה הבבלית

הוצע כי סביר לשחזר את שמה של העיר שנהרסה , ידי וייזמ�" שפורס� עלeditio princeps"ב, כ�

 The first two signs are doubtful, being written":א� כי לדעת וייזמ�, )iš?-qi?-il-lu-nu(כאשקלו� 

over an erasure") Wiseman 1956:85 .(וייזמ� כי קריאתו המקורית גרס מאוחר יותר , בר�

 אינה כה ודאית 104,אשקלו� בתעודות ויידנר/iš-qil-lu-na-aהתבססה על ההשוואה ע� ש, "אשקלו�"

)Wiseman 1991:23, n. 158 .(לפיה , וייזמ� הושפע מסברתו של גרייסו�, בסיכומו של דבר

 ;Grayson 1975:100(ה מאפשרת זיהוי ודאי ע� אשקלו� השתמרותו הגרועה של הטופוני� אינ

פינקל . 1992"ב ידי פינקל"עלפע� נוספת הכרוניקה נבדקה , בשל חשיבותו של הנושא). 1980:161

 the first syllable iš is quite":דובר באשקלו מכלומר אכ�, iš-qi-[erasure]-il-lu-nuיש לקרוא גורס כי 

clear; the second is probably qi; the third is almost certainly an erasure in which the scribe 

possibly wrote and then erased aleph; and the last three syllables -il-lu-nu have never been in 

doubt" (Finkel apud Stager 1996a:72*, n. 1).                                                                                        

נבדקה , המקובלת על מרבית החוקרי�, מנת לאמת את קריאתו האחרונה של פינקל"   על

 השנייה בשמו אומנ� יתכ� וההברה, לפי צדוק. יד ר� צדוק" על2006הכרוניקה פע� נוספת בשנת 

, צדוק ("אשקלו�"א� ג� לדעתו הקריאה הסבירה ביותר היא אכ� , ki אלא qiשל הטופוני� איננה 

  הוכיחו את עצמ� לאור� שני�עיקרי הכרונולוגיה של פיי�,  דברבסיכומו של 105).פה"מידע בעל

 הוצעו,  של פיי�בהתחשב במספר עדויות חדשות שלא עמדו לרשותו אול� . של מחקררבות

"השברי� הפרוטוהשתייכו , בזמ� שפיי� עמל על חיבורו, כ�. לסכימה הכלליתשינויי� מינוריי� 

הואיל ). MPC(קורינתי התיכו� "לסגנו� הפרוטו, להקורינתיי� הקדומי� ביותר אשר היו ידועי� מֶג

קדו� הקורינתי "הסגנו� הפרוטו פיי� כי המעבר בי�קבע , ס" לפנה688"בֶגלה  נוסדה דסיולפי תוקיד

)EPC (קורינתי התיכו� "לבי� הסגנו� הפרוטו)MPC( , ידוע   אלא שכיו�.ס" לפנה700התרחש סביב

 ).de Miro and Fiorentini 1979(ֶגלה  של מהל� חפירותנחש* ב EPC כי מספר לא מבוטל של שברי
                                                

  .'תעודות ויידנר'ל� דיו� מפורט יותר אודות מה שמכונה במחקר וראה לה 104
 .את הכרוניקהשוב אשר נענה בחיוב לבקשתי לבדוק , ברצוני להודות לר� צדוק 105
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 )EPC(קורינתי הקדו� "סביר כי יש להוריד במקצת את סופו של הסגנו� הפרוטו, כלומר

)Coldstream 1968:326( .  

 אשר היו ,הממצאי� הקורינתיי� הקדומי� ביותר מאתר זה. מצב דומה הובח� ג� בסלינוס   

 628"סלינוס בנוסדה דס יהואיל ולפי תוקיד). EC (מוקד�השתייכו לסגנו� הקורינתי ה, ידועי� לפיי�

לבי� הסגנו� הקורינתי ) EPC(קורינתי המאוחר "הסגנו� הפרוטו פיי� כי המעבר בי�קבע , ס"לפנה

השברי� הקורינתיי� כיו� ידוע כי , אול�. ס" לפנה625–630התרחש סביב , )EC(� מוקדה

) EC(קד� מוקדומי� במקצת לראשית הסגנו� הקורינתי ה, הקדומי� ביותר שנחשפו בסלינוס

)Vallet and Villard 1958 .(  

סלינוס שאוחסנו במוזיאו� של בהסתמ� על בדיקת חרסי� מחפירות , אומנ� ואלה ווילרד   

" טענו כי השברי� הקורינתיי� הקדומי� ביותר מסלינוס שייכי� בבירור לסגנו� הפרוטו,פלרמו

 י�� הטיפולוגיישיוכמרבית הא� , )MPC"ואולי א* לשלבי� הסופיי� של ה; LPC(קורינתי המאוחר 

לא ה כי בחלק מהמקרי� נרא. קורינתיתה בקראמיקה הסמכא"ידי בני" עלונדחשל החוקרי� הללו 

מספר שברי� זיהויי� של לבנוגע ואילו , ואלה ווילרד כהלכה את השברי� מבחינה טיפולוגיתזיהו 

 Ducat 1962 ;Amyx (יותרא* יד� טעויות חמורות " נעשו על,קדומי� כביכול מהמצופה, נוספי�

ינוס יכולה הואיל והקראמיקה הקורינתית הקדומה ביותר מסל,  ע� זאת106).419–1988:417

                                                
עשו , לצור� הוכחת טיעונ�, אמיקס הוכיח בצורה משכנעת כי במקרי� מסוימי� ואלה ווילרד, כ� 106

). Amyx 1988:419( לא מסלינוס �ינתיות כלל או שמקוראינ� קורששימוש לא מושכל בדוגמאות קראמיות 

רצונ� להקדי� נבע מ, ה של סלינוס ווילרד להקדי� את תארי� היווסדכא� ראוי לציי� כי רצונ� של ואלה

ה נושא הוצע כי יש לקבוע את היווסדבמאמר� הראשו� שד� ב, כ�. ה של מגרה היבלאיהאת תארי� היווסד

, ואלה ווילרדזאת משו� שלדעת , )בהתא� לתאריכו של אבסביוס(ס "לפנה 750של מגרה היבלאיה לשנת 

 הואיל ולפי הסכימה של .קה הקורינתית הקדומה ביותר ממגרה היבלאיה קדמה לזו של סירקוזהיהקראמ

 728 בשנת מגרה היבלאיה דהיינו כחמש שני� לפני היווסדה של, ס" לפנה733"נוסדה סירקוזה ב, תוקידידס

א� כי תו� ,  יש להיצמד לתאריכיו של אבסביוסמגרה היבלאיה כי בנוגע להיווסדה של הוצע, ס"לפנה

פי תאריכיו של תוקידידס "הואיל ועל). Vallet and Villard 1952(שמירה על הרצ* הכרונולוגי של פיי� 

לקבוע את כי נית� " להוכיח "ואלה ווילרדנאלצו ,  וסלינוסמגרה היבלאיהעברו כמאה שני� בי� היווסד� של 

ס שמתקבלת בהתא� לסכימה של " לפנה628בניגוד לשנת , ס" לפנה650היווסדה של סלינוס לשנת 

 השפיעו על חוקרי� רבי� וג� ואלה ווילרדאומנ� מסקנותיה� של ). Vallet and Villard 1958(תוקידידס 

ואלה ה הכללית של התז. א� יש לדחות� מכל וכל, גרמו לספקות בנוגע לקבילות תאריכיו של תוקידידס

ואילו במקרי� אחרי� יש לדחות� , לפיה במקרי� אחדי� יש להעדי* את תאריכיו של תוקידידס, ווילרד

שהרי במקרה שכזה אי� שו� הגיו� בקבלת , אינה מתקבלת על הדעת, לטובת תאריכיו של אבסביוס

ולדסטרי� ציי� אפוא כי ק). Snodgrass 1971:120–121; 1987:54–57(תאריכיו של תוקידידס כפי שה� 

 Coldstream(או שיש לדחות� " in toto"בנוגע לקבילותה של שיטת תוקידידס אי� אלא לקבל את תאריכיו 

, מגרה היבלאיה וסלינוס, ג� בנוגע לזיהוי הקראמיקה הקורינתית הקדומה ביותר מסירקוזה). 1968:327
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המקורית לפי סברתו ) EC (מוקד�ולא בהכרח לסגנו� הקורינתי ה) TC(להשתיי� ג� לסגנו� המעבר 

סביר כי יש , )Vallet and Villard 1958:17–19; Figs. 1a–1d ;Amyx 1988:418השווה (של פיי� 

 לו שתחילתאת ה� ו )LPC(קורינתי המאוחר "את סופו של הסגנו� הפרוטוה� להוריד במקצת 

  ).EC (מוקד�הקורינתי ה סגנו�ה

לדעת , כ�. הוצעו מספר תיקוני� מינוריי� לסכימה של פיי�, בהתחשב בכל הנתוני� הללו   

"המעבר בי� הסגנו� הקורינתי הגיאומטרי המאוחר ותחילתו של הסגנו� הפרוטו, קולדסטרי�

הסגנו� , תוני� מגלהבהסתמ� על הנ, ואילו; ס" לפנה720התרחש סביב שנת , י המוקד�תקורינ

  ). Coldstream 1968:327(ס לפחות " לפנה690י המוקד� נמש� עד שנת קורינת"הפרוטו

 ;ידי אמיקס"לרבות על, ידי מרבית החוקרי�"תובנותיו של קולדסטרי� אומצו באופ� כללי על   

� פכה עי האחרו� היד"פותחה עלשחותה של הקראמיקה הקורינתית תהסכימה הכרונולוגית להתפ

אשר לצור� ביסוס� נלקחו , )Amyx 1988(תאריכיו המוחלטי� של אמיקס . הזמ� לקאנונית

השינויי� . שוני� רק במקצת מתאריכיו של פיי�, בחשבו� הנתוני� שלא היו ברשותו של פיי�

י קורינת"ית של תחילת הסגנו� הפרוטוכוללי� ה� הורדה מינור, העיקריי� בסכימה של אמיקס

). EC (מוקד�וה� הורדה מינורית של הסגנו� הקורינתי ה) הסתמ� על קולדסטרי�ב) (MPC(התיכו� 

בסכימה , ס" לפנה600" ו625בי� ) EC(בה תואר� הסגנו� הקורינתי הקדו� , בניגוד לסכימה של פיי�

איא� מוריס , וס* לכ�בנ). Amyx 1988:428(ס " לפנה590/595–615/620נקבע זמנו בי� , של אמיקס

שלב הקורינתי ההציע לתאר� את , אחד קדימה ובהתחשב בעדויות מסלינוסהל� עוד צעד 

     ):      Morris 1996a(ס " לפנה590" ו610 בי� מוקד�ה

כיו של פייןתארי סגנון  תאריכיו של  מוריס תאריכיו של אמיקס 

Late Geometric to ca. 725 750–720 750–720 

Early Protocorinthian ca. 725–700 720–690 720–680 

Middle Protocorinthian I ca. 700–675 690–670 

Middle Protocorinthian II ca. 675–650 670–650 

 
 
680–650 

Late Protocorinthian ca. 650–640 650–630 

Transitional ca. 640–625 630–620/615 

 
650–610 

Early Corinthian ca. 625–600 620/615–595/590 610–590 

Middle Corinthian ca. 600–575 595/590–570  

Late Corinthian I ca. 575–550 570–550  

Late Corinthian II after ca. 550 after 550  

                                                                                                                                       
; Coldstream 1968:322–327(תי נכונות התבררו כבלואלה ווילרד פרשנויותיה� הארכיאולוגיות של 

Amyx 1988:408–430 ;Marconi 2007:61–68.(  
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, תקורינתי"הרצ* הכרונולוגי של הקראמיקה הפרוטו, ס" לפנה7"בנוגע למאה ה לסכ� כי נית�            

. מהווה בסיס אמי� לשחזורי� ההיסטוריי�, לרבות תחילתו של הרצ* הקורינתי בשלהי המאה הזו

הופכות האסכולות של , ס" לפנה6" ובמיוחד במהל� המאה ה7"החל משלהי של המאה ה

חשובות במיוחד לביסוסה של הכרונולוגיה מיקה היוונית המזרחית להקראמיקה האטית והקרא

ראוי . ס" לפנה6" א� כי קיימת חשיבות גדולה ג� בנוגע לרצ* הקורינתי של המאה ה,המוחלטת

התארי� הנמו� ביותר לסופו של הסגנו� , בסכימה המקובלת כיו� על מרבית החוקרי� כי להדגיש

ער של באור� קיומו המשובהתחשב , אכ�. ס" לפנה590לשנת אינו מאוחר ) EC(הקורינתי המוקד� 

 604" בשכבת החורב� של אשקלו� מECבנוכחותה של קראמיקת הסגנו� הקורינתי המוקד� ו

נתוני� נוספי� . א� בכלל, הסגנו� הקורינתי המוקד� שלקבל הנמכה משמעותית קשה ל, ס"לפנה

 הסגנו� האטי,  הקורינתילוגיות בי� הסגנו�לרבות הקורלציות הכרונו, בפרוטרוטלהל� אשר ידונו 

מחצית הראשונה של ס ומ" לפנה7"שלהי המאה המוהאסכולות הסגנוניות של יוו� המזרחית 

הדברי� אינ� כה , כפי שנראה בהמש�, בר�.  מצביעי� ג� כ� לכיוו� דומה,ס" לפנה6"המאה ה

ביסוסה של הכרונולוגיה ל לברזשהרי קבילות� של העוגני� הרבי� שנחשבו לנכסי צא� , פשוטי�

  .אינה בהכרח מקובלת על שורה ארוכה של חוקרי�, היוונית של התקופה הארכאית

  
III.2.2     אתרי מפתח נוספי� לביסוסה של הכרונולוגיה היוונית הארכאית ובעיותיה� אתרי מפתח נוספי� לביסוסה של הכרונולוגיה היוונית הארכאית ובעיותיה� אתרי מפתח נוספי� לביסוסה של הכרונולוגיה היוונית הארכאית ובעיותיה� אתרי מפתח נוספי� לביסוסה של הכרונולוגיה היוונית הארכאית ובעיותיה�        

, ס" לפנה6" והמאה ה7"שלהי המאה המספר אתרי מפתח לביסוסה של הכרונולוגיה היוונית של    

הדעה המקובלת על מרבית החוקרי� גורסת כי בהסתמ� על הידיעות .  באסיה קטנהמצאי�נ

ההיסטוריות נית� לתאר� במידה רבה של דיוק את שכבות החורב� שנחשפו באתרי� כמו סמירנה 

תאריכי החורב� הללו מהווי� עוג� , לפי קו מחשבה זה. סארדיס ומילטוס, )להל� סמירנה(עתיקה ה

ידי "נהוג להניח כי סמירנה נחרבה על.  לקראמיקה יוונית שנחשפה בשכבות החורב�כרונולוגי אמי�

וחורבנה ; ס" לפנה546/547ידי כורש בשנת "סארדיס נחרבה על; ס" לפנה600סביב שנת , אליאטס

   .ס" לפנה494התרחש בשנת , בעקבות דיכויו של המרד האיוני, הגדול של מילטוס

 ה� אזיריס, רי� רבי� מספקי� עוגני� כרונולוגיי� אמיני�אשר לדעת חוק, אתרי� נוספי�   

נהוג , וטוסבהתחשב בעדותו של הרוד. וקירנה שבקירנאיקה ונאוקרטיס ודאפנאי שבמצרי�

וניקה של הואיל ובכר. ה של קירנה ישבו מייסדיה שש שני� באזיריסלחשוב כי טר� היווסד

נהוג לשער כי יש בידינו תאריכי� , ס"נה לפ631/632ה של קירנה לשנת אבסביוס תוארכה היווסד

על א* העובדה כי המקורות ההיסטוריי� . אמיני� לקראמיקה היוונית שנחשפה ביישובי� הללו

בנוגע לנאוקרטיס ודאפנאי סותרי� במידת מה את קבילות� של התאריכי� הארכיאולוגיי� 
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ס וה� דאפנאי מספקות נהוג לשער כי ה� נאוקרטי, לקראמיקה היוונית שהתגלתה באתרי� הללו

כל העוגני� הכרונולוגיי� , לפי קבוצה לא מבוטלת של חוקרי�, בר�. עוגני� כרונולוגיי� אמיני�

  . אינ� מבוססי� דיי� 107,למעט חורבנה של מילטוס, שלעיל

   בפרקי� הקודמי� דנתי בטיעוניה� של אלה אשר גורסי� כי יש להעלות את הכרונולוגיה 

,  כמו כ�108.גיאומטרית והגיאומטרית"לפחות בנוגע לתקופה הפרוטו, תיתהיוונית בצורה משמעו

לפיו יש דווקא להוריד בצורה משמעותית את התאריכי� , ציינתי את הזר� המינימליסטי

גיאומטרית והגיאומטרית מרבית "אומנ� בנוגע לתקופות הפרוטו. המקובלי� של התקופות הללו

א� טיעוניה של , י� אינ� מתקבלי� על הדעתטיעוניה� של המקסימליסטי� והמינימליסט

ס במספר " לפנה6–7האסכולה המינימליסטית בנוגע להורדת הכרונולוגיה המוחלטת של המאות 

שהרי מרבית החוקרי� אשר תומכי� בכרונולוגיה היוונית , עשורי� ראויי� להתייחסות מיוחדת

  .סכמות המקובלות נוטי� שלא להתייחס לסתירות הרבות שהתגלו בתהקונבנציונאלי

ח "שנה לאחר פרסו� הדו, 1887"ב   דומני כי את ראשיתו של הפולמוס הזה נית� לאתר כבר 

 בניגוד למסקנותיו של החופר אשר הניח כי ,כ�. הראשו� אודות חפירותיו של פיטרי בנאוקרטיס

פלד כי גרס הירש, )Petrie 1886; 1890השווה (ס " לפנה7"נאוקרטיס נוסדה כבר באמצע המאה ה

מהווה  ,)II.178(לפיו היה זה אמאסיס אשר נת� את נאוקרטיס ליווני� , עדותו של הרודוטוס

terminus post quem ה של נאוקרטיס אמי� להיווסד)Hirschfeld 1887 .( מכ� שסביר להניח כי

דבר שמשלי� , ס בער�" לפנה565–570נאוקרטיס לא נוסדה לפני , בהתא� לעדותו של הרודוטוס

תאריכיה של הקראמיקה בסגנו� הקורינתי המוקד� והקראמיקה היוונית המזרחית והאטית על 

אומנ� במרוצת השני� תאריכיו הגבוהי� של פיטרי הסתברו . מהשלב המקביל שהתגלתה במקו�

ס " לפנה610/615(ה של נאוקרטיס ארי� הארכיאולוגי המקובל להיווסדא� עדיי� הת, נכוני�"כבלתי

                                                
 הפרסי� ולא ידי"ל ההנחה שרווחה פע� במחקר לפיה מילטוס נחרבה באופ� טוטלי ע,ג� במקרה זה 107

שהרי תוצאות ,  התבררה כבלתי נכונה)Gorman 2002וראה לאחרונה (יושבה במש� מספר עשורי� 

המשי� להתקיי� ג� מעבר לתארי�  ישוב במילטוסיה כלומר. ות על העדר פער ישובי ממוש�החפירה מצביע

–von Graeve and Senff 1990:50;Kerschner 1995:214( במתכונת מצומצמת א� כי תחילה, ס" לפנה494

ס מאפשרי� קביעת עוג� כרונולוגי אמי� אשר " לפנה494אסיבי של שרידי החורב� המ, ע� זאת). 218

 von Graeve 1986:41–43 ;Niemeier(את הרצ* הסטרטיגראפי של התקופה הארכאית במילטוס " ות�ח"

1999:378–394 ;Kerschner and Schlotzhauer 2005:7, n. 24.(  

זו אינ� מתייחסי� לבעיות נציגי אסכולה  ,לרובכא� מ� הראוי לחזור ולציי� בפע� נוספת כי  108

על א* העלאה משמעותית של הכרונולוגיה שהרי לדעת� , ס"נה לפ6–7" ההכרונולוגיות של המאות

כפי , אול� .נשארת פחות או יותר על כנההארכאית הכרונולוגיה , גיאומטרית והגיאומטרית"הפרוטו

"שהרי כל העלאה משמעותית של התאריכי� הפרוטו, ההתעלמות הזאת אינה מוצדקת, שראינו לעיל

    .רה ניכרת על התאריכי� מהתקופה הארכאיתגיאומטריי� והגיאומטריי� משפיעה בצו
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ההשגות הרבות בנוגע , למעשה .ה ממה שמשתמע מעדותו של הרודוטוסגבוה בהרב) בער�

לסתירות אפשריות בי� התאריכי� הארכיאולוגיי� המקובלי� לבי� עדויותיו של הרודוטוס הועלו 

כאשר הסתירה , ה� בנוגע לשכבת החורב� של סמירנה וה� בנוגע ליישובי� היווניי� בקירנאיקה

 Bowden 1991; 1996 ;Gill( שני� 40–35"בכ, ומה לנאוקרטיסבד, הכרונולוגית המשוערת מסתכמת

2004; 2006 ;James 2003; 2005; 2006() וראה בפרוטרוט להל�( .  

א� אכ� במקרי� כה רבי� הסתירות , לדעתי? כיצד א� בכלל הנושא רלוונטי לדיוננו   

שהרי יתכ� , שוטהאזי אנחנו עומדי� מול דילמה לא פ, הכרונולוגיות המשוערות ה� כה עקביות

אינ� , ושחזורינו ההיסטוריי� אשר מבוססי� על תובנותיה של הכרונולוגיה הקונבנציונאלית

אשר סופ� תואר� לשלהי פירוש הדבר כי יתכ� ואתרי� רבי� ,  לדוגמאי"במקרה של א. נכוני�

� שהרי יתכ, ס" לפנה6"המשיכו להתקיי� במהל� המאה ה, ס" לפנה6"ראשית המאה ה–7"המאה ה

שחזור שכזה . ותאריכיה של הקראמיקה היוונית שנחשפה באתרי� הללו יורדי� במספר עשורי�

נושא , ישראל"עשוי לשנות באופ� מהותי את תפיסתנו בנוגע לתקופת השלטו� הבבלי באר-

הא� המדיניות הבבלית באר- הנכבשת התבטאה בעיקר : שנמצא במחלוקת זה שני� ארוכות

ול ממלכת יהודה והמעמד הדתי של ירושלי� ולהפסקת קיומ� של ערי שגר� לביט, בהרס מתוכנ�

אשר פניה אינ� שונות בהרבה מהתקופה האשורית , או שמא מדובר בהמשכיות ישובית, פלשת

כל שאלת הנוכחות היוונית בדרו� הלבנט בשלהי תקופת הברזל ,  כמו כ�109?והתקופה הפרסית

  . יקה היוונית הארכאית אכ� משתני�מקבלת תפנית אחרת במידה שתאריכיה של הקראמ

אקדי� ואומר . ברור כי יש כא� מקו� לדיו� מעמיק,    בהתחשב בחשיבות הנושאי� הללו לדיוננו

כאשר , לדעתי תאריכיה של הקראמיקה היוונית משלהי תקופת הברזל צריכי� להישאר על כנ�כי 

ראוי להתחקות שלב , ח זאתבכדי להוכי, אול�. ההורדה המשמעותית אשר הוצעה אינה אפשרית

 שני� בכרונולוגיה היוונית 40–35"ה� של אלה התומכי� בהורדה כללית של כאחר שלב בטיעוני

ראוי , לפני שנמשי�, אול�. שהרי דיו� שכזה לא נעשה מעול� במחקר, של התקופה הארכאית

יה שטלטלה תאור, של פראנסיס וויקרס" ultra-low chronology"להתייחס בקצרה למה שמכונה 

את המחקרי� הכרונולוגיי� במהל� שנות השמוני� וראשית שנות התשעי� של במידה מסוימת 

   .וככזו זכתה להתייחסות� של חוקרי� רבי�, המאה הקודמת

   
  

                                                
הקשורות בי� היתר לשאלות מהותיות בנוגע לאופ� יצירת , נפה בנוגע לסוגיות הללוע קיימת ספרות 109

; Barstad 1996; Vanderhooft 1999; Lipschits 2005; Weinberg 2006 לדוגמא, וראה(הנרטיב המקראי 

  ).Lipschits and Blenkinsopp 2003; Lipshits and Oeming 2006  בתו�כמו ג� אסופות מאמרי�
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III....3.23.23.23.2    הכרונולוגיה הנמוכה של פראנסיס וויקרסהכרונולוגיה הנמוכה של פראנסיס וויקרסהכרונולוגיה הנמוכה של פראנסיס וויקרסהכרונולוגיה הנמוכה של פראנסיס וויקרס        

 של המאה מוני�הוצעה לראשונה בראשית שנות השהנמוכה של פראנסיס וויקרס הכרונולוגיה    

 בה� הוצע כי , מאמרי�20"קרוב להללו במרוצת השני� פרסמו שני החוקרי� . הקודמת

לאסופה ( שני� 80–70" גבוהה בכהכרונולוגיה היוונית הקונבנציונאלית של התקופה הארכאית

). R. Cook 1989 ;Biers 1992:99–100 ראה,  של כתביה�,א� כי לא מלאה,  מפורטתביבליוגרפית

דהיינו את הסדר המקובל של הרצפי� , יס וויקרס לא ניסו לשנות את הכרונולוגיה היחסיתנספרא

אלא את  "הפיסול והאדריכלות מהתקופה הארכאית , הסגנוניי� והסטרטיגראפיי� של הקראמיקה

ליה� הוצמדו הרצפי� א ש,התאריכי� המוחלטי� הקשורי� במאורעות היסטוריי� אלו או אחרי�

,  ולדעת� התבססו העוגני� הכרונולוגיי� המקובלי� על הנחות יסוד פסולותהואיל. היחסיי�

ורדה ניתנת הכרונולוגיה היוונית של התקופה הארכאית וא* של ראשית התקופה הקלאסית לה

יס וויקרס כללו פרשנות חדשנית בנוגע לשלל הנתוני� שבנמצא טיעוניה� של פראנס. משמעותית

 ,)Francis and Vickers 1983(העדויות האדריכליות , )Vickers 1985(ניה� העדויות הנומיסמטיות יוב

� אתריואסיה קטנה וה� בנוגע ליוו� בנוגע לאתרי והעדויות הקראמיות והסטרטיגראפיות ה� 

  ). Francis and Vickers 1985; 1988 ;Vickers 1990(לבנט מדרו� ה

ודות חשובות בדבר קשיי הכרונולוגיה נקיס וויקרס העלו מספר אומנ� פראנס,    קיצורו של דבר

לא זכו לאהדה רבה העיקריות אול� מסקנותיה� , מהל� התקופה הארכאיתהמוחלטת של יוו� ב

שהרי ,  על הדעתותיס וויקרס אינ� מתקבלות של פראנסמסקנמרבית ה,  אכ�110.בקרב החוקרי�

, ס" לפנה5"הל המאה במיוחד במחצית הראשונה ש, צמצו� כה משמעותי של הכרונולוגיה היוונית

יס וויקרס לא הצליחו להביא נימוקי� משכנעי� בדבר ביטול� של מספר פראנס. אינו אפשרי

האוצר "תאריכו של בית, ידי הפרסי�" האקרופוליס של אתונה על�דוגמת חורב, עוגני� מוחלטי�

ור  בכל הקשפרשנות�,  כמו כ�111.של האי סיפנוס בדלפי או תאריכו של הטומולוס שבמרתו�

                                                
, לביקורת כנגד הבחנותיה� הקראמיות; Root 1988ראה , לביקורת כנגד הבחנותיה� הנומיסמטיות 110

 Canciani 1986 ;Robertson 1987 ;Boardman 1988a ;R. Cook 1989 ;Waldbaum and Magness: ראה

1997 ;Neer 2002 ;ראה , נותיה� האדריכליות והסטרטיגראפיותלביקורת כנגד הבחBoardman 1984 ;

Amandry 1988; Biers 1992:83–85; Childs 1993;Shear 1993  ;Whitley 2001:72–74.( 
כגו� בור , ס" לפנה5"יס וויקרס לעול� לא התיחסו לעוגני� הכרונולוגיי� מסו* המאה הפראנס, כמו כ� 111

טיהורו השני של נוצר בעקבות , בור גניזה זה. Rheneiaגלה על האי שהת, מלא בקראמיקה היוונית, גניזה

 540ידי פסיסטראטוס סביב "נעשה על, הטיהור הראשו� החלקיכאשר , ס" לפנה426/425"לוס בהאי ֶד

הקברי� מדלוס הועברו לאי רנייה , במהל� הטיהור השני, )III.104 ( לפי תוקידידס.)Brock 1996 (ס"לפנה

במהל� חפירותיו של , 1898"התגלו ב, יחד ע� בור הטמנה למנחות קראמיות, ברי� הללושרידי הק. הסמו�

כלל ארונות קבורה מאב� וכמויות גדולות של , הממצא אשר שנחש* בתו� שטח מגודר. סטאברופולוס
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, מצד חשביהוהאתר של כ� מבחינת� . הבנה בסיסית" אי לעיתי�מגלה, לבנטהאתרי ממצא מל

כגו� , הזול הסממני� הקראמיי� של התקופה על א* העובדה כי כ, הפרסיתשיי� לתקופה , לדוגמא

, בנוס* לכ� 112.ול הנתו� נעדרי� לגמרי מהמכל,כלי� פרסיי� מקומיי� ואאטית הקראמיקה ה

לתאר� את מרבית היצירות האומנותיות של שלהי התקופה הארכאית יס וויקרס נסרצונ� של פרא

 6"מוסבר בכל הנוגע למאה ה"יוצר פער בלתי, יווניות"לפרק הזמ� שלאחר המלחמות הפרסיות

המבוססת , ס ביוו� ומבטל לחלוטי� את תובנותיה של אסכולת ביזלי וממשיכי דרכו הרבי�"לפנה

; Beazley 1963(נות האומנותיי� של הקראמיקה היוונית המצוירת על ניתוח מדוקדק של הסגנו

Boardman 1974; 2003 ;Stansbury-O'Donnell 1999; Rouet 2001 .( אומנ� ג� היו� ישנ� חוקרי�

א� נראה כי , )Shaw 2003 (יס וויקרספראנסאחדי� המביעי� תמיכה מסוימת בכרונולוגיה של 

תיקוני� ,  שלהי התקופה הארכאית והתקופה הקלאסיתבמקרה של הכרונולוגיה היוונית של

 113.פשוט אינ� אפשריי�,  שני�80–70"הכוללי� שינויי� בסדר גודל של כ, משמעותיי� שכאלו

, אינני רואה לנכו� להרחיב בדיו� אודות הכרונולוגיה של פראנסיס וויקרס ובמקו� זה, הנה כ�

  .  שני�40–35"בכ יה הארכאית ברצוני לעבור לנושאי� שעניינ� בהורדת הכרונולוג

                                                                                                                                       
 Hopkinson and Baker-Penoyre(ס " לפנה5" ועד המאה ה8"מהמאה ה, קראמיקה יוונית על צורותיה

 terminus ante quem מספקת, ס" לפנה426/425 הלא היא שנת, כאשר שנת הטיהור השני, )48–1902:47

לעניי� העוגני� הכרונולוגיי� לקראמיקה היוונית מסו* התקופה (אמי� לקבוצות רבות של קראמיקה יוונית 

      ). Rotroff 2005ראה במיוחד , הפרסית והתקופה ההלניסטית

112 Francis and Vickers 1985:137 ,ג� ראה,לסברה דומה  Tuplin 1987:202, n. 121, Map 4.ע� זאת  ,

ראשוניות של נווה בדבר הממצא שנחש* ה יוהלכו שולל בעקבות מסקנותיס וויקרס אי� ספק כי פראנס

 למעשה ).Naveh 1962b(ידו בפרסומי� מאוחרי� יותר " עלאשר תוקנו, )Naveh 1960:129 (במצד חשביהו

 שנחשפו בי� היתר במצד – )מורטריה(קנקני� ע� ידיות סל וקערות כבדות  – צות כלי�תי קבומדובר בש

 ;Lapp 1970:183(יארוכ� לשלהי תקופת הברזל הביעו חוקרי� אחדי� ספקות אשר בנוגע לת, חשביהו

Holladay 1976:281( . שלהי של התרבות החומרית אודות בעקבות שני� של מחקר מעמיק , כיו�אול�

 כי ה�  ברור לגמרי,)Stern 1982; 2001לדוגמא , וראה(ישראל " והתקופה הפרסית באר-רזלתקופת הב

 ,)Villing 2006(שמקור� כנראה בקפריסי� , )מורטריה(כבדות הקערות הה� סל והקנקני� בעלי ידיות ה

   ).ע� הפניות, Fantalkin 2004:250( וכנראה א* קוד� לכ� 7"לראשונה במהל� המאה ההופיעו 
בה� ההשתנות הקראמית הייתה איטית למדי בהשוואה , באזורי� אחרי� של הי� התיכו�, בניגוד לכ� 113

נית� עדיי� להציע תיקוני� , לקצבי השתנות מהירי� המאפייני� את הקראמיקה היוונית המצוירת

אמיקה בהתבסס על תאריכי� מעודכני� של הקר, כ�. ס" לפנה5"כרונולוגיי� מהותיי� אפילו בנוגע למאה ה

ישראל במהל� "� של מספר אתרי מפתח בדרומה של אר-ווסדהוצע לאחרונה כי תאריכי הי, האטית

דבר שגר� ; )Fantalkin and Tal 2004( שני� 50"גבוהי� בכ, ) ומקבילותיהIדוגמת לכיש (התקופה הפרסית 

ישראל לאחר החל ממדיניותה של ממלכת פרס באר- , להערכה מחודשת בנוגע למכלול של� של נושאי�

השווה (ס וכלה בשאלות הקשורות ביצירת הנרטיב המקראי "לפנה? 398/400–404המרד המצרי של 

Fantalkin and Tal 2006 ;Lipschits 2006.(  



 92

III.4.2    העוגני� הכרונולוגיי� של שלהי התקופה הארכאית ובעיותיה�העוגני� הכרונולוגיי� של שלהי התקופה הארכאית ובעיותיה�העוגני� הכרונולוגיי� של שלהי התקופה הארכאית ובעיותיה�העוגני� הכרונולוגיי� של שלהי התקופה הארכאית ובעיותיה�        

תאריכו , ס" לפנה494כגו� חורבנה של מילטוס בשנת , בנוס* לעוגני� הכרונולוגיי� הוודאיי�   

ג� וככל הנראה ) Scott 2007וראה ; ס" לפנה525סביב (של בית האוצר של אנשי סיפנוס בדלפי 

 7"הישנ� מספר עוגני� נוספי� בנוגע לשלהי המאה , ס" לפנה604חורבנה של אשקלו� בשנת 

הפסטיבל החשוב ביותר באתונה , פאנאתנאיהה מחדש של ארגונו, כ�. ס" לפנה6"והמאה ה

 א� הפרסי� הפאנאתנאי� הקדומי� שהשתמרו אכ� 114.ס" לפנה566יוחס לשנת , הארכאית

אזי יש בידינו עוג� כרונולוגי מוחלט למספר אסכולות , )25דוגמא איור ל, וראה( לתקופה זו שייכי�

ס " לפנה6"אומנותיות אשר יצרו את האמפורות הפאנאתנאיות החל משנות השישי� של המאה ה

)Boardman 1974:194 ;Sparkes 1996:83 ;Moore 1999.(  

  

              

 לבין 565בין , ידי ניקיאס-ולוגיה המקובלת נוצרה עלאשר לפי הכרונ, האמפורה הפאנאתנאיתשני צידי : 25 איור

  ).Moore 1999: Figs. 5–7בעקבות (ס בערך " לפנה560

קשור בהקדשותיו של קרויסוס למקדשה של , ס" לפנה6"ג� הוא מאמצע המאה ה, עוג� נוס*   

י� א� ההקדשות הללו שכללו בי� היתר תרומת עמוד). I.92בעקבות הרודוטוס (ארטמיס באפסוס 
                                                

 ).Davison 1958(ואבסביוס ) Pherecydes of Leros(בהתחשב בתאריכיה� של פרקידס מלרוס  114
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אזי יתכ� ושרידי הפיסול שהשתמרו על מספר העמודי� הארכאיי� , אכ� זוהו כהלכה, למקדש

במקדשה של ארטמיס מאפשרי� להגיע לתארי� מוחלט בנוגע לסגנונ� האומנותי והקבלותיו 

)Langlotz 1920:12–16.(115ברור כי ערכ� של העוגני� הללו אינו גבוה בהשוואה לשכבות ,  אול�

כי אחד העוגני� , לא פלא אפוא). R.Cook 1989:166(רי קראמיקה שבתוכ� חורב� ע� מצבו

על , בר�. הוא שכבת החורב� שנתגלתה בסארדיס, החשובי� לקבילותה של הכרונולוגיה הארכאית

גר� תארי� זה , ס" לפנה546/547ידי כורש בשנת "א* הדעה הרווחת לפיה נחרבה סארדיס על

עבר להיותו עוג� כרונולוגי חשוב ביותר להתפתחות מ .אחדי�נוחות בקרב חוקרי� "לאחרונה לאי

נובעת חשיבותו של תארי� חורבנה של סארדיס מהעובדה כי כל , הקראמית בתקופה הארכאית

  116.הכרונולוגיה של המלכי� הלידיי� מבית המלוכה המרמנאדי נשענת על תארי� זה

        

III.5.2     י� נשאר על כנוי� נשאר על כנוי� נשאר על כנוי� נשאר על כנוס עדיס עדיס עדיס עדי"""" לפנה לפנה לפנה לפנה546546546546/547/547/547/547הא� חורבנה של סארדיס בשנת הא� חורבנה של סארדיס בשנת הא� חורבנה של סארדיס בשנת הא� חורבנה של סארדיס בשנת????  

בי� ; ידי משלחת באטלר" על1914–1910 בי� השני� תסארדיס נחפרה בצורה אינטנסיבי      

ידי משלחת מטעמה "ולאחר מכ� במתכונת שנתית על; ידי משלחת הנפמ�" על1975–1958השני� 

ההנחה המקובלת גורסת כי שכבת החורב� . החפירות נמשכות עד עתה. של אוניברסיטת קורנל

 לאמינותה של ה עוג� כרונולוגי חשוב מאי� כמוהומהוו, אסיבית שנמצאה בסארדיסהמ

שכבת ). Kerschner and Schlotzhauer 2005:7(של יוו� בתקופה הארכאית מוחלטת הכרונולוגיה ה

 "Colossal Lydian Structure" ידי החופרי�"חורב� זו הובחנה בעיקר בקרבת המבנה אשר כונה על

)Cahill 2000( .ואחד ,  אינו אלא חלק מחומותיה של סארדיס117,בעל מימדי� אדירי�, מבנה זה

נחפרו שני בתי אמידי� לידיי� שנחרבו א* ה� , מזרחה מהחומה. משערי העיר נחש* ג� הוא כא�

המכלול , בהתחשב במיקומ� הסטראטיגרפי של השרידי� הללו. כתוצאה מאותו חורב� אלי�

א� כי ערכ� אינו  (14תאריכי פחמ� , י הממצא הנומיסמאט,הקראמי שנחש* על רצפות הבתי�

יוחס חורבנו של המכלול , ותעודות היסטוריות בנוגע לחורבנה של סארדיס)  במיוחדגבוה

  ). Cahill and Kroll 2005( למתקפה של כורש על סארדיס בירת לידיה )1:26איור  (הארכיטקטוני

                                                
איננו תור� מאומה , מו� אשר נחש* בארטמיסיו� שבאפסוסהלא הוא המט, עוג� כרונולוגי אפשרי נוס* 115

 ;Bammer 1983–1984(שהרי קיי� מגוו� רחב של דעות בנוגע לתאריכו , להבהרת התמונה הכרונולוגית

1990 ;Williams 1991–1993 ,ע� ספרות .(  

אדי� האב של המלכי� הלידיי� החל מגיגס ועד קרויסוס הוא המרמנ"שמו של בית,  הרודוטוס לפי116

)Μερµνάδαι, השווה הרודוטוס I.7 ,14( ,אשר תפסו את השלטו� מידי השושלת ההראקלידית. 
, ובמקומות מסוימי�; אורכו של הקטע שנחש* עד עתה'  מ160; רוחב בחלקו התחתו�'  מ20: מידותיו 117

  . מטרי�7מבנה זה השתמר לגובה של 
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א� כי בהשוואה , ויות גדולות של קראמיקה יווניתהניבו כמ, החפירות הנרחבות שנערכו במקו�   

ח הראשו� אודות הקראמיקה היוונית פורס� " הדו118.לקראמיקה לידית מקומית אחוזה אינו גדול

 Snyder( שברי� לאקוניי� 16" שברי� אטיי� ו600"כ,  שברי� קורינתיי�150"לא מזמ� ובו קוטלגו כ

Schaeffer et al. 1997 .(ס" לפנה546/547שנת בוחסה למתקפתו של כורש שכבת החורב� אשר י ,

 ס בהתחשב בקורלציות" לפנה6"הניבה מכלול יווני אשר נהוג למקמו באמצע המאה ה

ג� ללא קשר ע� תארי� חורבנה של , הטיפולוגיות הידועות בי� האסכולות הקורינתיות והאטיות

  ). Ramage 1986 ;Greenewalt and Rautman 1998; Cahill and Kroll 2005(סארדיס 

לפיה� ג� ללא התארי� ההיסטורי , קיימת תמימות מסוימת בסברת� של החוקרי�,    אול�

יש בתאריכי� הארכיאולוגיי� בכדי להניב את התארי� המוחלט סביב , לחורבנה של סארדיס

 סברות שכאלה מתעלמות מהעובדה כי הרצפי� הסגנוניי� של 119.ס" לפנה6"האמצע המאה ה

, ס קשורי� לרצפי� הסגנוניי� של הקראמיקה הקורינתית" לפנה6"אטית מהמאה ההקראמיקה ה

חוקרי� אחדי� א* . ס" לפנה7"ס פחות ודאי מאלו של המאה ה" לפנה6"אשר תאריכ� במאה ה

 שני� מהתאריכי� המוחלטי� של המעבר בי� הסגנו� הקורינתי התיכו� 15"הציעו כי יש להוריד כ

)MC (חר לסגנו� הקורינתי המאו)LC( ; זאת בהסתמ� על הימצאותה של הקראמיקה המעוטרת

 ;Tiverios 1985–1986(ס " לפנה6"הללו לצד הכלי� האטי� שזמנ� נקבע לאמצע המאה הבסגנונות 

1991; De Vries 2005:47–48.(120בו תאריכי , אי� ספק כי יש כא� דוגמא מצוינת לטיעו� מעגלי,  בר�

ברור אפוא כי חשיבותו של  .קראמיקה הקורינתית ולהפ�הקראמיקה האטית תלויי� בתאריכי ה

  .התארי� ההיסטורי העצמאי לחורבנה של סארדיס אינו יורד מהפרק

                                                
באחד הפרסומי� האחרוני� אודות , ע� זאת. נתוני� סטטיסטיי� מדויקי� מסארדיס עדיי� לא פורסמו 118

מהווי� אחוז קט� בהשוואה , מצייני� החופרי� כי שברי� אטיי� למשל, הקראמיקה היוונית מסארדיס

   ).Snyder Schaeffer et al. 1997:65(לשברי� מקומיי� 

 Brijder(ס לפי הכרונולוגיה המקובלת " לפנה6"מהאמצע המאה ה נאות לספלי� אטיי�לדוגמאות  119

חשוב לציי� כי שכבת החורב� אשר יוחסה . 3–2:26ראה איור  ,שהתגלו בשכבת החורב� של סארדיס,)1983

לפעילותו של כורש נחשפה ג� בגורדיו� והמכלול הקראמי היווני שהתגלה ש� דומה להפליא לזה של 

 שהתגלו ה� בשכבת "Attic Little master cups"והשווה במיוחד הקבלות בי� דוגמאות לקבוצת (סארדיס 

לדיו� ; ]De Vries 2005:47–51[החורב� הפרסית של סארדיס וה� בשכבת החורב� הפרסית של גורדיו� 

 ).Lawall 2006aראה , ראשוני אודות האמפורות מלסבוס וקלאזומנאי בשכבת החורב� הפרסית של גורדיו�
סגנו� , ואילו לפי התיקו� שהוצע; )לעיל (MC :595/590–570 ;LC I :570–550: התאריכי� המקובלי� ה� 120

"כא� ראוי להזכיר ג� את ניסיונה של טולה). Skarlatidou 2002(ס בער� " לפנה555/560 נמש� עד MC"ה

הפיסול הארכאי במהל� לכרונולוגיה המקובלת של בנוגע  שני� 15"כהורדה של אשר הציעה , טנביי�קס

מציד� של מרבית לתמיכה נרחבת תיה לא זכו ו מסקנ,�לוא; )Tölle-Kastenbein 1983( ס" לפנה6"המאה ה

   ).S. Morris 1992a:294–295א� ראה כנגד ;  Boardman 1984:163השווה  ( האומנותחוקרי
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  ; משכבת החורבןKomast Cup: 2 ;שרידי הביצור והמבנים שנחרבו במתקפתו של כורש: 1 :26איור 

3 :Attic Little Master band skyphosמשכבת החורבן .
121
  

, )Greenewalt 1992(ס " לפנה546/547הלא הוא שנת , מקובל לחורבנה של סארדיסהתארי� ה   

"מלכה האחרו� של השושלת הניאו, )נאבונידוס( נבונאידשל נשע� זה שני� רבות על הכרוניקה 

, )27איור  (אומנ� הכרוניקה עצמה אינה אלא תעתיק מהתקופה ההלניסטית או הפרסית. בבלית

שמקורה בארכיו� , ותנטיתדעה כי מדובר בתעתיק של תעודה אא� כל החוקרי� אוחזי� ב

 547 שנת שהיא, נבונאידהתשיעית של הפסוק החשוב ביותר לדיוננו מתייחס לשנתו . המלכותי

ובחודש אייר ; חצה כורש את החידקל ע� צבאו, )אפריל"מר-(בחודש ניס� , בשנה זו. ס"לפנה

 אינו ברור בשל ההשתמרות הגרועה של ששמה בכרוניקה, כבש אר- כלשהי, )מאי"אפריל(

 של 16אומנ� במש� שני� רבות הטופוני� המייצג את שמה של האר- הנכבשת בשורה . הטופוני�

א� , ) Smith 1944:36;Grayson 1975:106–108; 282לדוגמא , וראה" (לידיה"הכרוניקה זוהה בתור 

                                                
בעקבות : Ramage 1986: ill 3, Pl. 27:2 ;3 בעקבות: Cahill and Kroll 2005: Fig. 10 ;2 בעקבות :1 121

Ramage 1986: ill 4, Pl. 27:4 . 
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היה הראשו� אשר הראה בצורה קארגיל , כ�. כיו� זיהוי זה אינו מקובל על מרבית החוקרי�

ואילו , )Briant 2002:34וראה ; Cargill 1977(משכנעת כי הזיהוי של הטופוני� ע� לידיה אינו ודאי 

 Oelsner 1999/2000 ;Schaudig(גוברת ההערכה כי מדובר באוררטו ולא בלידיה , בשני� האחרונות

2001 ;Rollinger forthcoming .(  

 

.נבונאידרוניקה של של הכ'  צד א:27איור 
122
   

, ישנה סברה כי הואיל והתארי� המשוער לחורבנה של סארדיס, בהתחשב בקריאה המחודשת    

אי� להוציא מכלל אפשרות כי כורש , ס אינו מסתמ� על שו� תיעוד בבלי" לפנה547דהיינו שנת 

–Rollinger 1993:188(ס " לפנה539דהיינו אחרי שנת , כבש את לידיה אפילו לאחר חורבנה של בבל

197; forthcoming ; והשווהOelsner 1999/2000 .(  

 של רולינגר אינה השערתו, של הרודוטוס" היסטוריות" שבככל שנית� לשפוט מהמידע, בר�   

אנחנו שומעי� על ניסיונותיה� של האיוני� , )I.141(במקו� אחד , כ�. מתקבלת על הדעת

כורש קיבל . תנאי� שלפיה� היו נתיני קרויסוס לפני כ�והאיולי� להפו� לנתיניו של כורש באות� 

, כאשר הלידים נכנעו לפרסים": שהרי הפרק נפתח בצורה הבאה, את פניה� בסארדיס הכבושה

 לאחר שכורש השיב בשלילה לבקשותיה� של ."שלחו האיונים והאיולים שליחים אל כורש לסארדיס

. "שלוח משלחת משותפת לספרטה ולבקש עזרהל") למעט מילטוס(נאלצו אלה , האיוני� והאיולי�

כא� אנו . 152המשכו נית� לאתר החל מפרק את  ו123בקטע זה נקטע הסיפור. 141כ� מסתיי� פרק 

ידי "ללצער� של האיוני� והאיולי� נדחתה בקשת� ע. שומעי� על השליחי� אשר הגיעו לספרטה

הוטלה , חד בש� לאקרינסא, על השליח. הספרטני� שהסתפקו בשליחת שליח מטעמ� לסארדיס

 "כי הם לא יעברו על כך בשתיקה, שלא יהרוס שום עיר שעל אדמת הלאס"המשימה להודיע לכורש 

סרק של הספרטני� ולאחר שסיי� את הכורש לא נראה מוטרד במיוחד מאיומי ). 152סו* הפרק (

                                                
  .מ" ס14,6 על 13,97מידותיו של הלוח ה� ו, רוניקה שמורה במוזיאו� הבריטיהכ 122
 . הפאנאיוניו� וכדומה,אשר דני� בערי איוניה, 151 – 142פרקי�  123
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, בשם טאבאלוסאחרי כן מסר את סארדיס לידי איש פרסי " :ענייניו בסארדיס המשי� לאקבאטאנה

הכוונה היא (הוא עצמו ; ואת העברת הזהב של קרויסוס ושל יתר הלידים הפקיד בידי פאקטיאס הלידי

דעתו  .והסיח את דעתו מן האיונים ברגע זה, יצא לאקבאטאנה עם קרויסוס בפמלייתו) .פ . א–כורש ל

נגד האיונים ; א בעצמושנגדם התכוון להוביל צב, לסאקים ולמצרים, לבאקטרים, יתה נתונה לבבליה

  ).ידי-מודגש על(). 153סו* הפרק  ("שלח מצביא אחר

כורש יצא מזרחה בכוונה להוביל את צבאו כנגד בבל זמ� מה לאחר שהחריב את ואיל וה   

, ואי� סיבה לפקפק בעדות זו, לפי הרודוטוס: אינה משתמעת לשתי פני�נה קהמס, סארדיס

שמהווה בוודאות את העוג� , ס" לפנה539 כלומר לפני שנת ,סארדיס נחרבה לפני חורבנה של בבל

ידי הפרסי� בשנת "על מדי העוג� העליו� הוא ללא ספק כיבושה של ממלכת 124.התחתו� האפשרי

העוגני� . )Kuhrt 2007:113 השווה (אסטיאגסשהיא ג� שנתו האחרונה של , ס" לפנה550

 539 לבי� 550בי� ,  שני� בלבד11"המוחלטי� לחורבנה של סארדיס נותני� אפוא טווח של כ

   ? הא� נוכל לדייק א* יותר125.ס"לפנה

; Greenewalt 1992(הרודוטוס הוא המקור המפורט ביותר אודות תולדותיה של לידיה אומנ�    

Visser 2000; Chiasson 2003; Pelling 2006; Kindt 2006( ,מספקי� את א� תיאוריו אינ� 

אומנ� תארי� שכזה מופיע במגוו� רב של , מאיד�. ארדיסשל סנפילתה להתארי� המוחלט 

, לסקירה מפורטת(אול� אמינות� מוטלת לרוב בספק , המקורות הקלאסיי� המאוחרי�

� דר (אפשר לפסוח על תאריכו של אבסביוס"אי, ע� זאת). Cahill and Kroll 2005:605–606ראה

 מוסהמר הראה בצורה משכנעת 126.ס" לפנה546/547לפיו סארדיס אכ� נחרבה בשנת , )הירונימוס

מקורו בכתביו של ֶבר2סוס , ס ואפולודורוסֵנֶתְסט2ָרמבוסס על ֶאש, כי תאריכו של אבסביוס

ג� א� הטופוני� הפגו� , כלומר). Mosshammer 1979:259–263(שהתבסס על הכרוניקה הבבלית 

יק נתוני� להשערה לפיה יש בידינו מספ,  אינו נית� לזיהוי ע� לידיהנבונאידבכרוניקה של 

                                                
הכוונה היא לאסיה (" לאחר שהכניע את כל היבשת"): I.178(השווה ג� ע� מה שנאמר בהרודוטוס  124

  ..)פ.  א–מתקפה על בבל הכוונה ל( פנה אל האשורי�, .)פ.  א–קטנה 
הלא היא שנת , נבונאידידי כורש בשנתו השישית של " הובס על אסטיאגס,נבונאידלפי הכרוניקה של  125

 12"דהיינו ב, נבונאיד של 17"בשנתו ה,  בתשרי16"ידי כורש ב"ואילו בבל נכבשה על; ס" לפנה550

  ). Grayson 1975:109–110 ;Beaulieu 1989:230 ;Kuhrt 2007(ס " לפנה539שנת , באוקטובר

 .Cyrus Sardis capit (58"כורש כבש את סארדיס בשנה השנייה של האולימפיאדה ה, כ� לפי הכרוניקה 126

Croesus a Cyro captus est: et Lydorum regnum destructum est, quod stetit annis CXXX ;

 Karst 1911:11[:Krisos [sic] wurde getötet durch Kyros, der die [רמניתאגרסא הוב

Lyderherrschaft beseitigte.( 
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ס לכל המאוחר " לפנה545/546"ס לכל המוקד� או ב" לפנה546/547סארדיס אכ� נהרסה בשנת 

)S.West 2003:418, n. 10 ;Cahill and Kroll 2005:607–608.(127   

   תאריכיה של הקראמיקה היוונית שנמצאה בשכבת החורב� של סארדיס מבוססי� אפוא דיי� 

כמו . ווח האפשרי של הסטייה בקביעת התארי� המוחלט אורכו שני� בודדותהט, וא* יתרה מזאת

חורבנה של סארדיס עדיי� מהווה נקודה התחלתית אמינה לחישוב תאריכי שלטונ� של נציגי , כ�

  .דבר שמסייע בבואנו לקבוע את תארי� חורבנה של אססוס, השושלת המרמנאדית

  
III.6.2  אססוסאססוסאססוסאססוס        

בעקבות הסקר הארכיאולוגי שנער� בעורפה החקלאי של ה תזוהאשר  ,)Assesos(אססוס    

 התרומתיתכ� ו, )להל�(בהתחשב בגילויי� שנעשו במקו� . ה לדיו� יחסית לאחרונהת על,מילטוס

האתר נסקר בצורה . שלפנינו עשויה להיות חשובה במיוחדלהבהרת הסוגיות הכרונולוגיות 

במקו� ). Lohmann 1995; 1997 ()1:28 איור (ת חפירת בדיקה מצומצמ וא* נערכה בותאינטנסיבי

 החופרי� לפעילותו ידי"ל עאשר שוי�, ו שרידי חורב� אלי�ללכיאולוגיי� שכשרידי� ארהובחנו 

  ).I.19הרודוטוס (אססית הופרשת שריפת מקדשה של אתנה , של אליאטס מל� לידיה

  

.ניהם מקדשה באססוסיוב, מיקום מקדשי אתנה באיוניה: 28 איור
128  

                                                
מתבססת על , שנתיי� מאוחר יותר"ס או כשנה" לפנה545/546"הסברה כי יתכ� וסארדיס נחרבה ב 127

-Wade(א� הקטעי� הללו לא שרדו , נבונאיד ההשערה לפיה חורבנה של סארדיס אכ� תואר בכרוניקה של

Gery 1951:219, n.38 ;Mallowan 1972:7, n. 34; 1985:404–405     .(  

, 2:28איור ; http://www.goddess-athena.org/Museum/Temples/Miletus/Ionia.htmlבעקבות , 1:28איור  128

  . Lohman 1995:314, Fig. 99ותבקבע
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אשר זוהה , ת של אליאטס נחשפו באססוס שרידי חורב� נוס*המשוערשכבת החורב� בנוס* ל    

פרשנות�  א� מקבלי� את . במהל� דיכויו של המרד האיוניע� החורב� הפרסי שייתכ� והתרחש

נו תארי� ייש בידאזי ,  בנוגע לתאריכ� של שתי החורבנות אשר פקדו את אססוסשל החופרי�

 בהקשרי� של מקו�שנמצאה בוהקורינתית מזרחית  היווניתהלקראמיקה וס* נהיסטורי אמי� 

מוחלט עשוי להוות עוג� כרונולוגי   תארי� שכזה129.הלא הוא חורבנו של אליאטס, החורב� הראשו�

לפני שנקבל , אול� ).Kalaitzoglou forthcoming(אי� שיעור לקראמיקה היוונית הארכאית לחשוב 

 מקדשה של אתנה האססית  מה היא השנה המדויקת בה יתכ� שנחרב עלינו לברר,את תקפותו

  .אליאטסידי "לע

מלחמה בי�  ל12"דשה של אתנה האססית בשנה האליאטס החריב את מק, )I.19(לפי הרודוטוס    

 מהלוגוס הלידי של יחלק אינטגרלאינה אלא פרשת שריפת המקדש באססוס , לכ�. לידיהומילטוס 

 ובנו אליאטס המשי� ,טס ב� ארדיס החל את המלחמה כנגד מילטוסלפיו סאדיא, הרודוטוס

בשש השני� הראשונות תחת מנהיגותו :  שני�11המלחמה נמשכה ). I.17–18( במפעלו של אביו

היות שלא היה , לפי הרודוטוס. של סאדיאטס ובחמש השני� הבאות תחת מנהיגותו של אליאטס

 בטקטיקה אחרת לפיה נערכו פלישות ה�בחרו , תביכולת� של הלידי� לכבוש את מילטוס ישירו

הפלישות הללו לוו בהרס שיטתי של היבול . שנתיות לתחומיו של העור* החקלאי של מילטוס

, בעת שהלידי� הציתו את השדות,  של מלחמת התשה זו12"בשנה ה .החקלאי ועקירת עצי�

ת המקדש הפכה שריפ 130.אשר נשר* כליל, התפשטו הלהבות אל מקדשה של אתנה באססוס

, )I.19–22( לפי הרודוטוס שהרי,  שבי� הלידי� לבי� המילטי�למעשה לנקודת המפנה ביחסי�

היה על חיו לדלפי ולפי תשובתה של הפיתיה נשלחו שלי, אליאטס חלה בעקבות המעשההואיל ו

יחד ע� מזימתו של , רחשויות הללוההת. הלידי� לשק� את מקדשה של אתנה באססוס

הובילו בסופו , אשר שכנע את שליחיו של אליאטס שיש במילטוס מזו� בשפע, מילטייבולוס התרס

ה� הלידי� וה� המילטי� הסכימו להיות , רודוטוסלפי ה. לידיה ומילטוסשל דבר להתפייסות בי� 

  ).I.22 (במקו� מקדש אחדאססית ה בנה שני מקדשי� חדשי� לאתנה א*ואליאטס ; ברית"בני

                                                
כולל כמויות גדולות של קראמיקה בסגנו� עז הבר התיכו� , קראמיקה האיונית הדרומיתל, וליתר דיוק 129

II ,דהיינו MWG II ) 2:28וראה דוגמא באיור(.  
התפשטו הלהבות בגלל הרוח , כשאך התלקחה האש: עשרה הביאה שרפת היבולים למאורע הזה-בשנה השתים" 130

חלה , אבל כשחזר הצבא לסארדיס, באותו רגע לא שמו לב לכך. אל מקדש אתנה שבאססוס ושרפו אותו כליל

 אם לפי עצת מישהו או –לפי שליחי קודש כדי לשאול את האל בדבר מחלתו שלח לד, כשגברה עליו המחלה. אליאטס

רבה הפיתיה להתנבא למענם לפני שישקמו את מקדש אתנה באססוס שבארץ יס, כשהגיעו לדלפי. ביוזמתו הוא

  .)ראה להל�, ארכידאמיתהקבלות בי� מלחמה זו לבי� המלחמה הל ()I.19הרודוטוס ( ."שאותו הבעירו, מילטוס
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 של 12" השנה הי אזי עלינו לנסות ולחשב מה, גרעי� היסטורי כלשהוקיי�   א� בסיפור הזה 

נראה כי . של אתנה באססוסשהרי בשנה זו נהרס מקדשה , מילטי�ההמלחמה בי� הלידי� לבי� 

שהרי הרודוטוס מציי� ,  למלחמה זו הינה השנה השישית לשלטונו של אליאטס12"השנה ה

בנו .  שני�6ונלח� במש� , ה נגד מילטוסה סאדיאטס אשר החל במלחמזמפורשות כי היה 

שהרי פרשת שריפת , לחישוב הכללי  שני� נוספות ונית� לצר* שנה נוספת5נלח� אליאטס 

 מתחילת המלחמה 12"ברור אפוא כי השנה ה.  מתחילת המלחמה12"המקדש מתייחסת לשנה ה

    .הינה השנה השישית לשלטונו של אליאטס

יש , ת לשלטונו של אליאטס במושגי� של כרונולוגיה מוחלטת   בכדי לקבוע מהי השנה השישי

חורבנה של סארדיס מהווה נקודה , כפי שכבר ציינתי. להתייחס למספר עדויות סותרות במקצת

הואיל ולפי . התחלתית אשר ממנה מחשבי� את תאריכי שלטונ� של נציגי השושלת המרמנאדית

 57ואילו אליאטס עצמו שלט , )I.86( שני� 14במש� , בנו של אליאטס, הרודוטוס שלט קרויסוס

,  בשחזור שכזה.ס" לפנה560/561–617/618: נית� להגיע לתאריכי שלטונו של אליאטס, )I.25(שני� 

 אליאטס התחיל ,אבסביוסלפי , מאיד�. ס" לפנה611/612שנתו השישית של אליאטס היא שנת 

לפי , כמו כ�. ס" לפנה604ת היא שנת שנתו השישי, כלומר לפי תארי� זה; ס" לפנה609"למשול ב

, כלומר לפי תארי� זה; ס" לפנה605ס החל למשול רק בשנת אליאט, "רוסאכרוניקה מפ"נתוני ה

   131.ס" לפנה600שנתו השישית היא שנת 

                                                
המאוכס� , )The Parian Marble" (כרוניקה מפארוס" של הפרגמנט של ה35מידע זה עולה מקטע  131

 ,From when A[lyatte]s became king of the Lydians, [3]41years (במוזיאו� אשמוליא� שבאוקספורד

when Aristocles was archon at Athens.(  הראשוניות אשר פרס� את התוצאות , ראוי לציי� כי לומ�כא�

הגיע לתאריכי� אבסולוטיי� שוני� ,  באססוס1993ווה שנערכה בשנת ֶרְג"מחפירתו המצומצמת של פו�

לדעתו המלחמה בי� הלידי� לבי� מילטוס הסתיימה . בשחזרו את תארי� החורב� של מקדשה של אתנה

ריכי� האפשריי� התא, פי לומ�"על, מכ�. כפי שהצגתי לעיל, 6" של אליאטס ולא בשנתו ה12"בשנתו ה

אי� כל ספק כי , בר�). Lohmann 1995:314(ס " לפנה594 או 598, 608: לשריפת המקדש שבאססוס הינ�

מתעל� לומ� מעדותו , שהרי בחישובי תאריכי חורב� אפשריי�, מסקנותיו הכרונולוגיות שגויות מ� היסוד

 השני� הראשונות שייכות 6, מילטוס שנות מלחמה בי� הלידי� לבי� 11לפיו מתו� , )I.18(של הרודוטוס 

 שני� נוספות ורק 5ואילו אליאטס המשי� את המלחמה במש� , אשר החל את המלחמה, לסאדיאטס

טועה לומ� , בנוס* לכ�). וראה לעיל(נשר* המקדש באססוס ,  למלחמה12"שהיא השנה ה, בשנתו השישית

" ו619שלט אליאטס בי� השני� , הרודוטוסשהרי לדעתו לפי , בחישוביו בנוגע לשנות שלטונו של אליאטס

כ� שא� סופרי� את השני� הללו ,  שני�57אול� הרודוטוס הקציב לשלטונו של אליאטס . ס" לפנה560

ס לתחילת " לפנה617אזי מקבלי� את שנת , )תחילת שלטונו של קרויסוס(ס " לפנה560לאחור משנת 

תאריכיו של לומ� לחורבנה של אססוס פסולי� מכל ברור אפוא כי . ס" לפנה619ולא , שלטונו של אליאטס

אול� טעות זו סללה כבר את דרכה למחקר וחוקרי� אחדי� חזרו על טעותו של לומ� בדיונ� , הבחינות

  ).Rubinstein 2004:1082לדוגמא , וראה(אודות תאריכי חורב� אפשריי� של אססוס 
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ליה� נית� להגיע בבואנו לתאר� את השנה השישית של אשלוש אפשרויות לפחות  � א� כ   ישנ�

 שבי� תאריכיו של ההבדלי�, על פניו. ה לקבוע מהו התארי� המועד*ואי� זו משימה קל, אליאטס

התשובה וייתכ� כי  אינ� כה משמעותיי� "כרוניקה מפארוס"הרודוטוס ואלו של אבסביוס וה

אססית אכ� נחרב בשנה הבמידה שמקדשה של אתנה : ו היא כדלקמ�נתר לעניינוהטובה בי

 . בער�ס" לפנה600" ו611/612 אי ש� בי� ד המתועיש לתאר� את החורב� , השישית של אליאטס

הא� נית� לדייק , אול�; תארי� שכזה מהווה עוג� כרונולוגי מעולה, מבחינה ארכיאולוגית גרידא

  ? א* יותר מזה

תאריכיו , תהמרמנאדישושלת אומנ� בנוגע לאור� שלטונ� של המלכי� הראשוני� של ה   

 א� סביר להניח כי בנוגע לתקופת 132,חקר העדכניהיחסיי� של הורודוטוס אינ� נכוני� בראי המ

תאריכיו אכ� אמיני� ויש להעדיפ� על פני התאריכי� הנמוכי� , שלטונ� של אליאטס וקרויסוס

  . "כרוניקה מפארוס"במקצת של אבסביוס וה

 אינ� תלויי� בתאריכיו של" כרוניקה מפארוס"   כא� ראוי להזכיר כי התאריכי� המוחלטי� של ה

שהרי כרוניקה זו חוברה ללא התייחסות לשיטת הספירה , קרי אבסביוס, ואפולודורוס סֵנֶתְסט2ָרֶא

כרוניקה "חיבורה של הנהוג אפוא לשיי� את , במחקר). West 1989:253(לפי האולימפיאדות 

הראו , מוסהמר ואחרי�,  אול�133.ס" לפנה263/264לשנת , �פרגמנטישהשתמרה בשני , "מפארוס

לתחילת שלטונו של אליאטס " כרוניקה מפארוס" התאריכי� הנמוכי� של הבצורה משכנעת כי

 Greek tradition concoted Lydian dates by reversing":בה�, קשורי� ביצירת סינכרוניזמי� שגויי�

                                                
אזי , מרמנאדית מנפילתה של סארדיסשל השושלת הכ� במידה שמחשבי� את התאריכי� המוחלטי�  132

העדויות ,  אול�).Burn 1935; 1949 השווה(ס " לפנה678לפי הרודוטוס התרחש מותו של גיגיס בשנת 

 Cogan(ס " לפנה650גיגיס זמ� קצר אחרי שנת המסופוטמיות מאפשרות לטעו� כי יש לתאר� את מותו של 

and Tadmor 1977:78–79 (ס " לפנה644 לשנת *ואולי א)Spalinger 1978a .( היכ� נפלה קשה לדעת

תו� , לתקופת שלטונו של קרויסוסבמחקר נהוג לקבל את תאריכיו היחסיי� בנוגע . הטעות אצל הרודוטוס

 שחזורומהנחות יסוד ב אחת ,זוהי לדוגמא. תקופת שלטונ� של המלכי� שקדמו לושל צמצו� הדרגתי 

 Kaletsch(יכו של אבסביוס לתחילת שלטונו של אליאטס לפיו יש להעדי* את תאר,  של קאלטשהמפורס�

שהרי תאריכו של ,  אינני חושב כי יש לקבל את קביעתואול�). Talamo 1979: passimוראה ג� ; 1958

נכרוניזמי� המוטעי� שמקור� באפולודורוס יהסאבסביוס בסוגיה זו אינו אלא פועל יוצא של 

)Mosshammer 1979:267–270 ;תאריכיו הגבוהי� של הרודוטוס, ובנוגע לגיגסיתכ� הא�  ).וראה להל� 

נסתרת להקדי� את שהרי סביר ומדובר בכוונה , ס" לפנה6" וה7" במסורות הלידיות של המאות הקשורי�

תאריכי� הגבוהי� של הרודוטוס אודות ראשיתה של היתכ� ו, מאיד�? ראשית השושלת על מנת לפארה

של  ציות מלאכותיות בי� תחילת שלטונה של השושלת ההראקלידיתקשורי� בקורל, תהמרמנאדיהשושלת 

   .  )Burkert 1995השווה (מול השושלת האשורית "לידיה לבי� מיקומה המפוברק אל
נספרו מהשנה בה ,  המצייני� אירועי� אלו או אחרי�, כי תאריכי� שוני� בכרוניקהכ�תארי� זה נובע מ 133

 ).Jacoby 1949:364, n. 64 ;Rusten 2006(ס " לפנה263/264 משנת דהיינו, דיוגנטוס היה ארכו� באתונה
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Herodotus' synchronism of the Pisistraid tyranny with the war of Croesus and Cyrus. Thus the 

Marmor's dates for Lydian kings derive from false reasosing…" (Mosshammer 1979:261).134          

לפיה בהשוואה להרודוטוס קוצרה במקצת תקופת שלטונו של אליאטס מסיבות ,    הבחנה דומה

מדובר ביצירת סינכרוניזמי� , אול� במקרה זה. נכונה ג� במקרה של תאריכיו של אבסביוס, זרות

של תאלס בעת ליקוי החמה " פריחתו"יי� של אפולודורוס ורצונו ליצור קורלציה בי� מלאכות

  ).Mosshammer 1979:267–270(ידו לבי� סיו� המלחמה בי� לידיה ומדי "אשר כביכול נובא על

א� לעת עתה נית� לקבוע כי תאריכיו של הרודוטוס ,    בדפי� שלהל� אדו� בפרוטרוט בסוגיה זו

ידי אבסביוס "לטונו של אליאטס אכ� אמיני� יותר בהשוואה לאלו המיוצגי� עלבנוגע לתחילת ש

מכ� שא� חורבנו של המקדש באססוס אכ� התרחש בשנתו השישית של ". כרוניקה מפארוס"וה

  . הוא התארי� הסביר ביותר ס" לפנה611/612אזי שנת , אליאטס

בה הרשמית לסיו� המלחמה בי� פרשת שריפת המקדש באססוס היוותה את הסי,    לפי הרודוטוס

אומנ� אי� שו� סיבה לדחות את המסורת לפיה מקדשה של אתנה האססית אכ� . מילטוס ולידיה

א� ברור כי זוהי אינה הסיבה שבגללה הסתיימה המלחמה בי� , נהרס בשנתו השישית של אליאטס

 612וה בשנת יש לחפש את הסיבה האמיתית לכ� בחורבנה של נינו,  לדעתי135.לידיה ומילטוס

אני סבור כי . התוא� להפליא את סיומה הפתאומי של המלחמה בי� לידיה ומילטוס, ס"לפנה

התפוררותה של ממלכת אשור וכתוצאה מכ� התחזקותה של ממלכת מדי ה� אלה שגרמו לשינוי 

שהעדיפה לכרות ברית אסטרטגית ע� מילטוס כתגובה , מהותי במדיניותה של ממלכת לידיה

  ).וראה בפרוטרוט להל�( ממזרח לאיו� החדש

                                                
 .Cadoux 1948:88ff. ;Sumner 1961:42–43 לדוגמא ראה, להערכות דומות 134
 אומנ� סביר כי ה� סיפור מחלתו של אליאטס וה� סיפור החלמתו הפתאומית בעקבות פנייתו לאורקול 135

כגו� הקשר שבי� מעשייה� של בני אד� ותגובת� של (נועדו לשרת מספר מגמות בנרטיב של הרודוטוס 

א� יתכ� והיו בנמצא מספר , )ס" לפנה7"או הדגשת חשיבותה של דלפי כבר במאה ה; ]Gray 2001[האלי� 

כאשר , מוסר כי אליאטס) I.25(הרודוטוס , כמו כ�. פה אשר היוו בסיס לסיפורו של הרודוטוס"מסורת שבעל

 למראה יותר מכל המנחות היפה,  גדול עשוי כסף עם בסיס מברזל רתוךקראטר"הקדיש , הבריא ממחלתו

ידי הגסאנדר "הואיל וקיומו של הקראטר הזה בדלפי תועד ה� על". ימעשה ידיו של גלאוקוס איש כיוס, שבדלפ

)Hegesander ( מדלפי)דר� ; ס" לפנה2"מהמאה הAthenaeus Deipn. 5.210b–c (פאוסניאסידי "וה� על 

). Buxton 2002:96 ;Kaplan 2006:131(אי� סיבה מיוחדת לפקפק באמינותה של הידיעה זו , )10.16.1(

לפיה אליאטס אכ� פנה לדלפי , אינני משוכנע כי יהיה זה נבו� לבטל לחלוטי� את המסורת, הניה כ�

אומנ� פונטנרוז מבטל . שהרי סביר כי מקדשה של אתנה האססית אכ� נהרס, בעקבות שריפת המקדש

א� יתכ� , )Fontenrose 1978:301; Q 98השווה (וטי� את ההיסטוריות של האורקל שנית� לאליאטס לחל

, אכ� הרס את המקדש באססוס, במודע או שלא במודע, שהרי א� אליאטס, ויש כא� גרעי� היסטורי מסוי�

 .  בעיניי� יווניות איננה דמיונית" הכשר"פנייתו האפשרית לדלפי לקבלת 
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א� במהל� ביקורי , טר� פורס� באופ� רשמיאשר נחש* באססוס    אומנ� המכלול הקראמי 

עלה בידי ה� לבחו� את הלוחות הקראמיי� שהוכנו לפרסו� וה� , בוכו� שבגרמניהבאוניבסיטת 

ראמי אשר המכלול הק,  לפי פרשנות� של החופרי�136.לדו� בממצאי אססוס ע� מפרסמי האתר

זוהה ע� פעילותו של אליאטס אינו אלא מצבור של כלי� מהמקדש ההרוס שהתגלה בבור גניזה 

)favisa( ,שהרי אחוז הכלי� , פרשנות� מתקבלת על הדעת, מחד גיסא. בסמו� לשרידי המקדש

, כמו כ�). Kalaitzoglou forthcoming(המצוירי� והיפי� שהתגלה בבור גניזה זה גדול במיוחד 

לויה של הכתובת הארכאית ע� אזכורה של אתנה על גבי העמוד שנמצא בסמו� למצבור הכלי� גי

)Herrmann 1995; Wachter 1998( , מחזק את הנחת� של החופרי�)Senff 2006:166 .(מאיד� גיסא ,

מחלישה במידת מה את , העדר� של כלי� ע� כתובות הקדשה מהמכלול הקראמי הנדו�

בהתחשב במימדיה המצומצמי� , אול�). Schlotzhauer 2006a:134השווה (שחזוריה� של החופרי� 

וייתכ� כי בסמו� , גבי הקראמיקה טר� נחשפו"לא מ� הנמנע כי כתובות הקדשה על, של החפירה

 האתר הנדו� ע� אססוס ו שלזיהוי, כל פני�על . לפוויסה שנחשפה ישנ� ג� בורות גניזה נוספי�

; Gates 1995:238 לדוגמא, וראה( ג� על חוקרי� רבי� נוספי� מקובל לא רק על החופרי� אלא

Mitchell 1998–1999:154 ;Rubinstein 2004:1082 .(  

יצור של "המכלול הנדו� כולל בעיקר כלי� מצוירי� שמקור� בבתי,    מבחינה קראמית גרידא

,  כמו כ�SiA Id.137 ומקצתו לשלב SiA Icומבחינה סגנונית נית� לשיי� את מרביתו לשלב , מילטוס

אשר תואר� בחלקו לסגנו� , התגלה ג� יבוא קורינתי, לצידה של הקראמיקה האיונית הדרומית

 Kalaitzoglou(א� חלקו הארי שיי� לשלבי� הראשוניי� של הסגנו� הקורינתי המוקד� , המעבר

forthcoming .(יאטס א� זיהויו של המכלול בתור בור גניזה אשר נוצר בעקבות פעילותו של אל

תוא� , )ס" לפנה611/612(התארי� המוחלט אליו הגעתי , בשנתו השישית אכ� מתקבל על הדעת

, בצורה יוצאת מ� הכלל את הכרונולוגיה המקובלת של הקראמיקה היוונית מהתקופה הארכאית

תחילתו של הסגנו� , כ�. כולל שינויי� מינוריי� אשר הוצעו לסכימה הכרונולוגית של פיי�

 Amyx 1988:428 ;Morris(ס בער� " לפנה610 או 615/620"נקבע כיו� ל, )EC(מוקד� הקורינתי ה

1996a:53 ()תוא� יותר מכל את הידוע לנו כיו� על , ס" לפנה610/615ולדעתי התארי� סביב ) לעיל

הטיפולוגית העדכנית ביותר של הקראמיקה היוונית בחלוקה , כמו כ�. התפתחותו של הסגנו� הזה

                                                
  . בקרובאשר עתיד לפרס� את ממצאי אססוס, קאלאיצוגלו' ורג' נתונה לג,ה על כ�תודתי העמוק 136
" אחרי מיקומ� של בתילפי הטרמינולוגיה החדשה לקראמיקה היוונית המזרחית המנסה להתחקות 137

עז "כאשר הסגנו� של , "קראמיקה איונית דרומית מהתקופה הארכאית"הינו  SiAפירוש הדבר של , יצור

 ). Kerschner and Schlotzhauer 2005(חת ההגדרה החדשה נכלל ת" הבר



 104

 Kerschner and(ס " לפנה610 נקבע סביב שנת SiA Id"ו SiA Icעבר בי� השלבי� המ, המזרחית

Schlotzhauer 2005.(כי התארי� החדש מאססוס מהווה חיזוק משמעותי לכרונולוגיה ,  ברור אפוא

   138.המקובלת וא* מאפשר להציע הבחנות מדויקות הכוללות הפרשי שני� בודדות

 6–7"כרונולוגיה היוונית המקובלת של המאות הי� ב התומכ�ההיבטי   לאחר שהבהרתי את 

כגו� שכבת החורב� של סמירנה והישוב היווני (ברצוני לדו� באות� המקרי� הבעייתיי� , ס"לפנה

         . שני�40"אשר לדעת אחדי� דורשי� תיקו� כרונולוגי משמעותי של כ, )בקירנאיקה ובנאוקרטיס

        
III....7.27.27.27.2    מתי החריב אליאטס את סמירנהמתי החריב אליאטס את סמירנהמתי החריב אליאטס את סמירנהמתי החריב אליאטס את סמירנה????        

עוג� כרונולוגי מוצק  המשמשי� מפתחה יאתרהיא אחד מסמירנה , דעת חוקרי� רבי�   ל

"על, 1951–1948 האתר נחפר בי� השני� .תאריכיה של הקראמיקה הקורינתית והיוונית המזרחיתל

ובניהול� של , הספר הבריטי באתונה"ידי משלחת משותפת מטעמ� של אוניברסיטת אנקרה ובית

). J. Cook 1958–1959 ;Nichols 1958–1959 ;Akurgal 1983 ;Cook and Nichols 1998(אקורגל וקוק 

א� הגילוי החשוב ביותר קשור , אומנ� החפירות הללו הניבו שפע של שרידי� מתקופות שונות

יישוב זה הגיע לקיצו כתוצאה מחורב� אלי� בו נית� . לחשיפת שרידי היישוב מהתקופה הארכאית

נוס* לשכבת החורב� המסיבית נחשפו ג� שרידי סוללת מצור ב. להבחי� בכל חלקי האתר

יוחס חורבנו של האתר לאליאטס מל� ) I.16(בהתחשב בידיעה שבכתביו של הרודוטוס . משוכללת

. ואחריו אליאטס,  שנה12ששלט , קיבל את המלוכה סאדיאטס בנו,  שנים49אחרי שארדיס שלט " :לידיה

, כבש את סמירנה, גירש את הקימרים מאסיה, ובמדים, סנכדו של דיאוק, הוא נלחם בקיאקסארס

. ופלש אל קלאזומנאי, )Smuvrnhn te th;n ajpo; Kolofw'no" ktisqei'san ei|leSmuvrnhn te th;n ajpo; Kolofw'no" ktisqei'san ei|leSmuvrnhn te th;n ajpo; Kolofw'no" ktisqei'san ei|leSmuvrnhn te th;n ajpo; Kolofw'no" ktisqei'san ei|le (המושבה של קולופון

  ).ידי"מודגש על( ."אלא באבדות קשות, ואולם ממנה יצא לא כמו שקיווה

"התגוררו תושביה במש� כ,  הלידי�ידי"לסטרבו מציי� כי לאחר שסמירנה נחרבה ע,  לכ�בנוס*   

. חורבנו של אליאטס גר� לפער ישובי ממוש�, לפי סטרבו,  כלומר139.)14.1.37(  שנה בכפרי�400

                                                
 מול המכלול של אל, ס" לפנה604נחרבה בשנת  שדוגמת המכלול היווני משכבת החורב� באשקלו� 138

 .ס" לפנה611/612נטמ� בשנת אשר סביר ש, אססוס
  Ludw'n de; kataspasavntwn th;n Smuvrnan peri; tetrakovsia e[th" : 14.1.37(לפי סטרבו , כ� 139

dietevlesen oijkoumevnh kwmhdovn"( .ראוי להזכיר ג� את עדותה של סולפיקיה, בנוס* לעדותו ,

המתייחס לסילוק� של הפילוסופי� , יתכ� ובאחד משיריה, כ�. נ" לסה1"המשוררת הרומית שפעלה במאה ה

א� נעשה ). Hemer 1973(� י הלידי"קיי� אזכור של חורבנה של סמירנה ע, דומיטיאנוס    ייד"למרומא ע

אזי יש כא� אנלוגיה פואטית בי� גורל� של תושבי סמירנה , )Butrica 2000(שחזורו של הטקסט כשורה 

בשל השתמרותו הגרועה של הטקסט , ע� זאת. לאחר החורב� הלידי לבי� גורל� של הפילוסופי� הגולי�

  .  אי� ודאות מלאה בנוגע לשחזור שהוצע
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ישנ�   שהרי לפי חופרי האתר140,נראה כי פרשנותו של סטרבו הייתה מוגזמת במקצת, ע� זאת

החורב� המשוער שגר� לו לחידושו של היישוב זמ� קצר לאחר , א� כי מעטי�, סממני� ברורי�

תיו נית� להבחי� בפער ישובי שבעקבו, חורבנה הנוס* של סמירנהייתכ� שאת , מאיד�. אליאטס

, )Harpagos(גוס ארפאו של הילותולפענית� לייחס , ) שנה400"א� בוודאי לא בפער של כ (ממוש�

  ).Akurgal 1983:72–75(ס " לפנה6" המאה הבשנות הארבעי� של ,אשר פעל בשירותו של כורש

 רבי� של הקראמיקה הקורינתית הניבה ממצאי�, אשר יוחסה לאליאטס, שכבת החורב�ו הואיל

; J. Cook 1958–1959 ;Anderson 1958–1959() 29איור וראה מספר דוגמאות ב(והיוונית המזרחית 

Paspalas 2006( ,ו היה ברור מרגע חשיפתה כי העדות הקראמית מסמירנה יש בה כדי לאמת א

 בהתבססו על כפי שקבע המפרי פיי�, לדחות את הרצ* הכרונולוגי של הקראמיקה הקורינתית

 Dunbabin(� של הקולוניות היווניות בסיציליה ותיי� של תוקידידס בנוגע להיווסדתאריכיו הספר

1953–1954.(  

       

. אשר יוחסה לאליאטס, דוגמאות של הקראמיקה הקורינתית והיוונית המזרחית משכבת החורבן:29איור 
141
   

                                                
ראה ,  שנה30–20"לאחר פער של כ, החורב� של אליאטסישוב אשר הוק� מעל שכבת לתיאור שרידי הי 140

J. Cook 1985a .המשוער ג� הוא זמ� קצר לאחר חורבנו תוק�  כי המקדש ההרוס של אתנה סביר, כמו כ�

 בתארו את תוצאות החורב� כי סטרבו,  נראה א� כ�).IV) (Cook and Nichols 1998מקדש (של אליאטס 

.  שנה400הלא הוא , השתמש בנוסחה ספרותית בשילוב ע� מספר עגול ודמיוני, בסמירנהשהתרחש 

דהיינו , kwmhdovnמצביעות על כ� כי סטרבו מרבה להשתמש בביטוי , TLG"וPLT """"תוצאות הבדיקה ב

כל הדוגמאות הנוספות , ]17.50.3[למעט דוגמא בודדת שנמצאה אצל דיודורוס איש סיציליה " (בכפרי�"

; 10.4.13; 8.7.4; 8.3.2; 7.7.9; 5.4.2; 4.1.11; 3.2.15והשווה סטרבו [נמצאו אצל סטרבו , וש בביטוי זהלשימ

 ובו 14.1.37שבפסוקו " oijkoumevnh kwmhdovn"נית� א* למצוא הקבלה מדויקת לביטוי , 7.7.9בסטרבו 

 ]).עניינו
 מזרחי"אוינוכויה יווני: משמאל; Anderson 1958–1959: Pl. 27בעקבות , אריבלוי קורינתיי�: מימי� 141

 .Cook 1953: Pl. II:aבעקבות , בסגנו� עז הבר, )איוני"צפו�(
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הניב שברי� אחדי� של , אשר יוחסה לאליאטס שנחש* בשכבת החורב�,    המכלול הקורינתי

קראמיקה קורינתית מוקדמת שברי� רבי� של ולציד� , )TC(  המעברבסגנו�קראמיקה קורינתית 

)EC( .קורינתית "ה� הקראמיקה הפרוטו)LPC , כלומר קראמיקה שקודמת לשלבTC ( וה�

לא נחשפו בשכבת , )EC מאוחרת לשלבהכלומר קראמיקה , MC(תיכונה קראמיקה הקורינתית הה

שברי הקראמיקה הקורינתית ,  טיפולוגית מבחינה,כמו כ�). Anderson 1958–1959:148(חורב� זו 

היו קדומי� יחסית , TCשנמצאו בשכבת החורב� לציד� של השברי� בסגנו� ) EC(המוקדמת 

 not very late Early Corinthian) "Amyx: "או במילותיו של אמיקס; וקד�ברצ* הקורינתי המ

1988:412, n. 39.(   

א� , ס בער�" לפנה600" ל625 בי� EC"נקבע תיארוכו של שלב ה, בסכימה הכרונולוגית של פיי�   

ס " לפנה590/595" ו615/620כי יש לתאר� את השלב הזה בי� השני� , הדעה העדכנית גורסת

)Amyx 1988:428( , ס בער� " לפנה590" ו610או בי�)Morris 1996a:53 .( אומנ� הרודוטוס מציי�

קרה הדבר אי� אנו יודעי� מתי , א� למעט ציו� עובדה זו, בבירור כי אליאטס החריב את סמירנה

, בהסתמ� על תאריכי� מקובלי� של הקראמיקה הקורינתית .במהל� כהונתו הארוכה של אליאטס

 ;J. Cook 1958–1959(ס " לפנה600י האתר כי אליאטס החריב את סמירנה סביב שנת הניחו חופר

1985a( , ובמרוצת השני� הפ� תארי� זה לנכס צא� ברזל בכרונולוגיה היוונית של התקופה

 .Hanfmann 1961:40 ;Boardman 1974:194; 1980:96 ;Amyx 1988:428;Rלדוגמא , וראה(הארכאית 

Cook 1989; 1997:253 ;Cook and Dupont 1998:9 ;Fox 2000:39–40; Whitley 2001:67 ;Kerschner 

and Schlotzhauer 2005:7 ;Franklin 2007:194 .(חוקרי� אחדי� א* הניחו כי חשיבותו , יתרה מזאת

הרצ* הכרונולוגי של הקראמיקה הקורינתית של תארי� חורבנה של סמירנה ותרומתו להבהרת 

המבוססת על תאריכיו הספרותיי� , ל הכרונולוגיה הקורינתית המקובלתגוברות על חשיבותה ש

  :אי� פלא אפוא כי לפי הסברה המקובלת עד עתה). Marconi 2007:64–65(של תוקידידס 

"it is hard as ever to disconnect the general destruction level of Old Smyrna from an attack by 

Alyattes c. 600 B.C." (Huxley 2006:149).                                               

הטילו ספק באמינותו של התארי�  אשר , ישנ� חוקרי�על א* המוסכמה הכללית הזו, אול�

   . אליאטסידי"לכתארי� חורבנה של סמירנה ע, ס בער�" לפנה600הלא הוא שנת , שהוצע

 ידי"לב� אשר יוחסה לאליאטס לא זוהתה כהלכה עשכבת החור, לפי הסברה הקיצונית ביותר   

, אשר פעל בשירותו של כורש, המצביא המדי, גוסארפא ויש ליחסה למעשה ידיו של ה,החופרי�

ה  היוותוהצעה ז). Vickers 1985:19 ;Francis and Vickers 1985:137(ס " לפנה540ש� סביב שנת "אי
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 יש להפחית את הכרונולוגיה היוונית של יהפל, יס וויקרסתזה הכללית של פראנסבנדב� נוס* 

הכרונולוגיה הנמוכה , עיללציינתי כפי שכבר , אול�.  שנה80–60"התקופה הארכאית והקלאסית בכ

שהרי הורדת תאריכי� כה משמעותית פשוט ,  כל האסכולותידי"ליס וויקרס נדחתה עשל פראנס

, כמו כ�. הארכאית והקלאסיתבלתי אפשרית במקרה של הכרונולוגיה היוונית של התקופה 

החורב� שחזורו של יס וויקרס התבסס על שחזור� של פראנס, סמירנהבמקרה הספציפי של 

, אומנ� הרודוטוס. גוסארפאשל ה לותיוויתכ� ופקד את סמירנה כתוצאה מפעי ש,הפרסי המשוער

, של סמירנהאינו מציי� את חורבנה , )I.162(קטנה הגוס באסיה ארפאלותיו של הובתארו את פע

 Akurgal(גוס מקובלת ג� על חופרי האתר ארפא הידי"לא� הדעה לפיה סמירנה אכ� נהרסה ע

אזי , גוסארפאלותיו של הונייחס את שכבת החורב� של אליאטס לפעא� , בר�). 75–1983:72

נו שתי שכבות חורב� ישהרי במקרה שכזה יהיו ביד, צר בעיה סטרטיגראפית ברצ* של סמירנהוותי

ואילו שכבת החורב� של אליאטס , )שתיה� ללא אזכור אצל הרודוטוס(קופה הפרסית מהת

, א� כ�, נית� ).R. Cook 1989:165השווה (עדר ית)  הרודוטוסידי"להמוזכרת באופ� ספציפי ע(

–James 2003:261השווה(יס וויקרס כבלתי מתקבלת על הדעת לדחות את סברת� של פראנס

שורה של ידי "לאשר הוצע ע,  בנוגע לחורבנה של סמירנהנולוגי השינוי הכרו, מאיד�142).262

תשומת ראוי ל, )Langlotz 1975:17–44( ולנגלו- )Ducat 1962( של דוקט סברת�חוקרי� בעקבות 

שהרי עד עתה התקשו החוקרי� התומכי� בכרונולוגיה היוונית המקובלת למצוא ,  מיוחדתלב

  .מענה לקושיה זו

ובמיוחד בנוגע למעבר בי� ( בנוגע לתאריכי� של הקראמיקה הקורינתית ת   הגישה המינימליסטי

ECל "MC (בתגובתו הראשונית לתזה של פיי� , 1934"ידי לנגלו- כבר ב"הוצעה על)Langlotz 1934 .(

ידי אליאטס " את חורבנה של סמירנה עלתאר� כי יש ל,אשר הציע לראשונה, אול� היה זה דוקט

דוקט ציע אומנ� השינוי שה. לפי הצעת� של החופרי�, ס בער�"ה לפנ600 במקו� 590/595"ב

, שהרי לפי סברתו, א� השלכותיו על הכרונולוגיה היוונית היו רציניות, נראה זעו� ולא משמעותי

מוקדמת הקורינתית הקראמיקה ההואיל ואזי , ס בער�" לפנה590/595"סמירנה בא� אמנ� נהרסה 

 יש ,�מוקדה הקורינתי סגנוני של השלבהביותר ברצ* מאוחרת ה אינה )EC(משכבת החורב� 

 לבי� הסגנו� הקורינתי התיכו� )EC(המוקד�  הסגנו� הקורינתילהוסי* כעשר שני� עד למעבר בי� 

)MC .(השינוי הסגנוני בי� , לדעת דוקט, כלומרECל "MCס בער� " לפנה580/585" אינו קדו� ל

)Ducat 1962:178–184.(   
                                                

ישנ� חוקרי� אחדי� אשר הביעו תמיכה בתאריכיה� של פרנקיס וויקרס לחורבנה של סמירנה , א� כי 142

  ).Shaw 2003:127–128והשווה (
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חיזק את נימוקיו סמירנה וא* רכה את מסקנותיו של דוקט בנוגע לחורבנה של    לנגלו- קיבל בב

הציע לנגלו- , בדומה לסברת� של חוקרי� אחדי� לפניו. )וראה לעיל, I.16(עדותו של הרודוטוס ב

 מתאר את ההתרחשויות ההיסטוריות במהל� שלטונו של אליאטס תו� ,הרודוטוסב I.16פסוק כי 

אליאטס נעשה אחרי המלחמה בי� י " של סמירנה עכלומר כיבושה. וגישמירה על הסדר הכרונול

גירש את , נלח� אליאטס תחילה במדי�, לפי הרודוטוס, שהרי, קיאקסארסאליאטס לבי� 

המלחמה הזו בי� , תהואיל ולפי הדעה הרווח. כבש את סמירנה ורק לאחר מכ� הקימרי� מאסיה

 אליאטס ידי"ל אזי חורבנה של סמירנה ע143,ס"נה לפ585מאי בשנת ב 28" ומדי הסתיימה בלידיה

 580 שנת , אפוא,לנגלו-לפי  ).Langlotz 1975:17–44(ס " לפנה585  שנתצרי� להיקבע אחרי

 , לדעתו,אומנ� .ס בער� תואמת יותר מכל את כיבושה של סמירנה בנרטיב של הרודוטוס"לפנה

מכיוו� אול� , על הדעת י� אכ� מתקבלMC" לECתאריכיו של דוקט בנוגע למעבר בי� 

כ�  (EC"של הסגנוני מאוחרת ברצ* הקראמיקה הקורינתית המוקדמת משכבת החורב� אינה ש

 בשחזורו של לנגלו- אינו MC" לECהמעבר בי� , )שנית� להוסי* כעשר שני� נוספות לאור� קיומה

ידה מסוימת כזה תוא� במתארי� ). Amyx 1988:412, n. 41השווה (ס בער� " לפנה570קדו� לשנת 

" ו600לפרק הזמ� שבי� ) EC(לפיה יש לתאר� את הסגנו� הקורינתי המוקד� , את סברתו המקורית

" ו575צרי� להיקבע בי� השני� , )MC(ואילו זמנו של הסגנו� הקורינתי התיכו� , ס בער�" לפנה575

   Langlotz 1934.(144(ס בער� " לפנה550

מרבית ידי "ללא התקבלו ע, 1934 "קור� בפרסומו משמ, מסקנותיו הכרונולוגיות של לנגלו-   

סמכא בנוגע להתפתחותה של הקראמיקה היוונית ה"על א* היותו אחד מבני, החוקרי�

השפיע על , 1975 "אשר פורס� ב, דיונו המחודש על אודות חורבנה של סמירנה,  בר�145.המעוטרת

                                                
 ).להל� (תאלס איש מילטוס ידי"ל שנובא עבעקבות ליקוי החמה, התארי� המשוער של סיו� המלחמה 143
ניה� יב, הציעו מספר חוקרי�, כבר בראשית המחקר אודות הקראמיקה הקורינתית, בנוס* ללנגלו- 144

Pottierו "Rumpf , וראה (תאריכי� נמוכי� בהרבה מאלו שבסכימה של פיי�Payne 1931:22 ,ע� הפניות .(

 בעבודותיו  נוס*קורינתית קיבלה חיזוקהה של הקראמיקה הגישה המינימליסטית בנוגע לתאריכי, כמו כ�

ה של התארי� המקובל להיווסד ירסטאד הציע כי ).Gjerstad 1934; 1948:208, n. 1; 1959(של ירסטאד 

,  שנה ויש להורידו בהתא� לעדותו של הרודוטוס40 "גבוה בכ, ס" לפנה7"דהיינו שלהי המאה ה, נאוקרטיס

 וה� TC"מכא� שהתאריכי� המקובלי� ה� ל. )II.178(ניק את נאוקרטיס ליווני� לפיו היה זה אמאסיס שהע

לבעיות הכרונולוגיות ; Gjerstad 1937וראה ג� (גבוהי�  במספר עשורי� ,  ברצ* הקורינתיMC" וEC"ל

 ).ראה להל�, נאוקרטיסקשורות להיווסדה של ה
בעקבות , יניצמינגכ� .  של לנגלו-מספר חוקרי� העדיפו לקבל את הכרונולוגיה הנמוכה, ע� זאת 145

גרס כי יש להוריד בצורה משמעותית את תאריכיה של הקראמיקה היוונית של , תובנותיו של לנגלו-

אומנ� מרבית החוקרי� העדיפו להתעל� ). Mingazzini 1976(כולל הרצ* הקורינתי , התקופה הארכאית
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דעתו נית� להוריד את תאריכה אשר ל, צוות של סמירנהבהחופרי� מכולל אחד , שורה של חוקרי�

,  בואוד�,כמו כ�. )Akurgal 1983:72–113( שנה 20"של שכבת החורב� שזוהתה ע� אליאטס בכ

,  שנה40"יוונית מהתקופה הארכאית גבוהי� בכהקראמיקה התאריכי , באופ� כלליאשר סבר כי 

 Bowden(סמירנה בנוגע לחורבנה של ) א� כי בלי להזכירו (לנגלו-הגיע למסקנה זהה לזו של 

1991:50, 55, Fig. 2 .(יימס ' גידי"להנושא לדיו� מחודש עזכה , לאחרונה)James 2003:258–263 .(

 ויש להפחית את הכרונולוגיה היוונית , התזה של בואוד� קיצונית במקצת, לדעתו,אומנ�

נה מהווה א� תאריכו של לנגלו- בנוגע לחורבנה של סמיר, 40" שנה ולא ב35–25" רק בהארכאית

ג� חוקרי� נוספי� הביעו ספקות . יימס'של גהכרונולוגית את אחד הנדבכי� החשובי� בתזה 

א� כי ללא נקיטת , תארי� חורבנה של סמירנהבתור ס בער� " לפנה600בעניי� קבילותה של שנת 

 575 ויש שקבעו את חורבנו של אליאטס לשנת Hannestad 1996:43–44(,146השווה (עמדה בנדו� 

  ).Dmitriev 2005:260(ס ללא הסבר נלווה "הלפנ

חורבנה של סמירנה רק אחרי התרחש לפיו , לנגלו- הצעתו שלחד הדיוני� המפורטי� ביותר ב   א

"בעבודתו המונומנטאלית אודות הקראמיקה הפרוטו, ידי אמיקס"נעשה על, ס" לפנה585שנת 

הציע מספר , יו הבסיסיות של פיי�בתמיכתו בהנחות, אמיקס). Amyx 1988(קורינתית והקורינתית 

 590/595"שינויי� מינוריי� לסכימה של פיי� וביניה� הורדת סופו של השלב הקורינתי המוקד� ל

המקובלת כיו� על הרוב , כלומר בסכימה של אמיקס). ibid.:428(ס בער� " לפנה600במקו� שנת 

תארי� זה . ס בער�"פנה ל590/595 סביב MC" לECהמעבר בי� התרחש , המכריע של החוקרי�

מבחינתה של , בר�. המעוג� לכאורה בעדותו של הרודוטוס,  שנה מתאריכו של לנגלו-20"קדו� בכ

 התרחש MC" לECהכרונולוגיה הקורינתית המקובלת אי� זה מתקבל על הדעת כי המעבר בי� 

תארו את כי הרודוטוס ב, לאחר דיו� מפורט, אמיקס קובע אפוא. ס בער�" לפנה570/575סביב 

לא הקפיד על הסדר , I.16ההתרחשויות ההיסטוריות במהל� שלטונו של אליאטס בפרק 

                                                                                                                                       
א� לא כ� הדי� בנוגע לסברתו של , )Hurwit 2002:3, n. 12השווה (ניות של מינגזיני ומהצעותיו הקיצ

עדותו של  דיי"לעשהרי הצעה זו נתמכת לכאורה , לנגלו- בדבר הורדת תארי� החורב� של סמירנה

במספר פרסומי� חשובי� מ� הראוי לזכור כי תאריכיו הנמוכי� של לנגלו- התקבלו , בנוס* לכ�. הרודוטוס

 בסדרת VI" וVחות חפירה "הלא ה� דו, נית המזרחית להבנת התפתחותה של הקראמיקה היוובמיוחד

  ).  Walter 1968 ;Walter-Karydi 1973(סאמוס של  )Heraion( החפירה מהראיו� תוצאותמי� של פרסוה

מערכת מצור משוכללת שהובחנה בסמירנה מצביעה על תארי� מאוחר במהל� ,  לפי סברה נוספת146

תוארכת המ,  של אליאטס במלחמתו כנגד מילטוס בהשוואה לטקטיקותשהרי, אטסישל אלשלטונו 

  ).   Burn 1983:254 (חל כא� שיפור ניכר, בוודאות לתחילת שלטונו
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העובדה , לדעת אמיקס. על אמיקס לקבל את מסקנותיו של לנגלו-היה שהרי אחרת , הכרונולוגי

, )I.17–22(כי בפרקי� הבאי� מתאר הרודוטוס בפרוטרוט את מהל� המלחמה בי� לידיה ומילטוס 

; Amyx 1988:412–413( הוזכרו הדברי� לפי הסדר הכרונולוגי I.16ת לטעו� כי בפרק אינה מאפשר

 .Lawrence 1996:82, nוהשווה ; Anderson 1958–1959:148 ;J. Cook 1958–1959:26כבר וראה 

ה לפיה קיי� סדר השערהשהרי , ה בהכרח נכונהמסקנתו הנחרצת של אמיקס אינ, ול�א). 97

  . אכ� מתקבלת על הדעת, I.16יו של אליאטס בפרק כרונולוגי באזכור מעש

המלחמה בי� לידיה ומילטוס התרחשה במהל� שש השני� הראשונות ,    העובדה כי לפי הרודוטוס

. I.16אינה משליכה על הסדר הכרונולוגי שייתכ� ונמצא בפרק , )I.18–19(לשלטונו של אליאטס 

התרחשה , 22–17 שתוארה בפרוטרוט בפרקי� ,לידיה ומילטוס אי� כל ספק כי המלחמה בי�, אכ�

על א* העובדה כי אליאטס , אול� מבחינתו של הרודוטוס. I.16לפני האירועי� המתוארי� בפרק 

, מלחמה זו בי� הברברי� והיווני�, את המלחמה בי� לידיה ומילטוס מאביו סדיאטס" ירש"

ה החשוב ביותר בי� אלה הייתה ללא ספק המעש, שהסתיימה בכריתת ברית שלו� בי� הצדדי�

יחסי הידידות שנרקמו בי� מילטוס ולידיה בעקבות . שיוחסו לאליאטס במהל� שלטונו הארו�

  ).וראה להל�(ס " לפנה6"תרמו יותר מכל לפריחתה של מילטוס במהל� המאה ה, הסכ� השלו�

ל אשר חוזרת ע, לפיה הרודוטוס השתמש בתבנית ספרותית מסוימת,    סבירה אפוא ההנחה

בתיאוריו השוני� אודות מעשיה� של , כ�. בתארו את שלטונו של אליאטס, עצמה בלוגוי האחרי�

נית� להבחי� במגמה לפיה יש תחילה תיאור של מאורעות היסטוריי� , מלכי� אלה או אחרי�

, המאורעות הללו תוארו לרוב לפי הסדר הכרונולוגי של התרחשות�. שהתרחשו במהל� שלטונ�

. אשר לדעת הרודוטוס ראוי להדגשה מיוחדת, יפור יש אזכור של אירוע זה או אחראול� בתו� הס

לא התרחשו בהכרח בסו* , שהוזכרו בתו� הסיפור אודות שליטי� אלו או אחרי�, האירועי� הללו

בהיות� נקודת שיא במעשי� הגדולי� , ידי הרודוטוס בכוונה תחילה"אלא הודגשו על, שלטונ�

  147.ונית� להביא לכ� דוגמאות רבות; יטי� הללוידו לשל"אשר יוחסו על

                                                
אמנם לאחר שעלה לשלטון הוא פלש אל תחומי מילטוס וסמירנה ולכד "על מעשיו של גיגס נאמר כי , כ� 147

מבחינתו , כלומר). I.14הרודוטוס ("  שנות שלטונו לא עשה עוד מעשה גדול38אך במשך , את העיר קולופון

לא היה במעשיו של גיגס ולו מעשה גדול אחד אשר ראוי להדגשה מיוחדת בתו� הלוגוס , של הרודוטוס

מה שהודגש בתו� , לפעמי� ג� בהעדר מעשה גדול במהל� שלטונו של שליט זה או אחר, מאיד�. אודותיו

, בנו של גיגס, בנוגע לארדיס, כ�. מהל� שלטונוהסיפור הוא המאורע ההיסטורי הראוי לציו� שהתרחש ב

גורשו הקימרים ממקומות , בזמן שהוא שלט בסארדיס. הוא לכד את פריאנה ופלש לתחום מילטוס"דווח כי 

הרודוטוס  ("חוץ מהאקרופוליס, הגיעו לאסיה וכבשו את סארדיס כולה, ישובם הרגילים בידי הסקיתים הנודדים

I.15 .(סביר להניח כי תחילה ארדיס לכד את פריאנה ורק לאחר מכ� פלש , נולוגיתמבחינה כרו, כלומר
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 של ספרו הראשו� 22–17כפי שמסופר בפרקי� , תיאור המלחמה בי� לידיה ומילטוס, בנוס* לכ�   

ו� 'ג .הרבה מעבר להדגשת מעשיו הגדולי� של אליאטס, נושא עמו מטעני� נוספי�, של הרודוטוס

טוס בנוגע לפלישות הלידיות השנתיות כנגד כי סיפורו של הרודוהעובדה  הצביע על , למשלמולס

השנתיות של הצבא הספרטני כנגד אתונה במהל� תוא� בצורה נפלאה את הפלישות , מילטוס

 "ארכידאמיתהמלחמה ה"דהיינו מה שכונה במחקר , השלב הראשו� של המלחמה הפלופונסית

)Archidamian War( , על ש� המל� ארכידאמוסII) Moles 2002( .מולסלפי, כ� ) Moles 1996:261(:148
  

"it seems inconceivable that an audience/readership of the 420s or later would not have been 

reminded of the annual Spartan invasions of Athens from 431 onwards and that Herodotus did not 

intend this. For his account of Alyattes' reign concentrates on these operations against Miletus, 

and the main elements of the description exactly parallel Spartan operations against Athens in the 

Archidamian war…Moreover, Herodotus gives the episode an impressive unity by representing 

the operations as all belonging to Alyattes and being undertaking by him over an eleven-year 

period. But this unity is artificial, as he then qualifies his account by noting that Sadyattes was 

responsible for the first six years and his son Alyattes for the subsequent five years. This, then, is 

the first 'temporal dislocation'. Its effect is double: it makes the general point that the past is 

sometimes reenacted in the present, and it brings contemporary Athens into the conceptual frame."  

                                                                                                                                       
ש� "שהתרחש אי, אול� מה שהודגש לבסו* הוא כיבושה של סארדיס בידי הקימרי�. לתחו� מילטוס

, כ�. דוגמאות נוספות נמצאות בלוגוס המצרי של הרודוטוס. במהל� שלטונו של ארדיס ולאו דווקא בסופו

–II.151הרודוטוס (על הסדר הכרונולוגי הקפדה שנעשה תו� , I" השלטונו של פסמתי� את ולאחר תיאור

ש� במהל� שלטונו "שהתרחש איהגדולי�  המעשי� אזכור של אחד מעשיובפרק הסופי אודות קיי� , )156

היה ראוי מבחינתו של שמעשה ,  וכיבושה המצור הממוש� על אשדודוזה.  ולאו דווקא בסופוהארו�

אשדוד זו סבלה את המצור הארוך ביותר מכל הערים שאנחנו "שהרי לדעתו , להדגשה מיוחדתוטוס הרוד

כאשר התיאור ,  תבנית דומה נית� להבחי� בלוגוס אודות מעשיו של אמאסיס).II.157( "יודעים עליהן

י תיאור מפורט "נחת� ע, )II.162–177(המפורט של המאורעות ההיסטוריי� שהתרחשו במהל� שלטונו 

כריתת ברית ידידות ע� קירני וכיבושה של , כולל היווסדה של נאוקרטיס(דות יחסיו ע� היווני� או

המאורעות הללו נחשבו , ברור כי מבחינתו של הרודוטוס וקהל שומעיו וקוראיו). II.178–182) (קפריסי�

צידו של ובכ� זכו להדגשה מיוחדת מ, לחשובי� ביותר מבי� אלה שהתרחשו בזמ� שלטונו של אמאסיס

הוא גם היה הראשון שכבש את קפריסין ": מעניי� כי הלוגוס של אמאסיס נחת� במשפט הבא. הרודוטוס

נראה כי ג� במקרה זה פעל הרודוטוס לפי אותה התבנית הספרותית של ). II.182 ("והטיל מס על האי

 .סיפור אודותיוש� במהל� שלטונו הארו� של אמאסיס דווקא בתו� ה"הדגשת המעשה הגדול שהתרחש אי
אשר לפי סברת� של חוקרי� רבי� היה , שלו" היסטוריות"הרודוטוס וההעיקרי של " קהל היעד"לעניי�  148

  . הפניותע�, Munn 2006:310–313ראה , בראש ובראשונה באתונה של תקופתו
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לפיה אומנ� , ראה לי כי אי� כל סיבה לדחות את ההנחהנ,    בהתחשב בכל העדויות הללו

, I.17–22בפרקי� תוארה ) אשר התרחשה בראשית ימיו של אליאטס (לידיה ומילטוסהמלחמה בי� 

רוצה . I.16א� אי� זה משלי� על הסדר הכרונולוגי המשוער שבתיאור מעשיו של אליאטס בפרק 

נלח� , הניח כי בתו� המלחמה ע� מילטוססביר ל, לומר כי בהסתמ� על עדותו של הרודוטוס

משמעות הדבר אינה משתמעת לשתי .  ורק לאחר מכ� כבש את סמירנהקימרי� ובבמדי� אליאטס

כפי שמקובל , ס" לפנה585במאי  28"הסתיימה באכ� י  ומדהמלחמה בי� לידיהשהרי במידה ש, פני�

ינתית והיוונית המזרחית אינה אזי הכרונולוגיה המקובלת של הקראמיקה הקור, על רוב החוקרי�

  . ויש להעדי* את הכרונולוגיה הנמוכה של לנגלו- ואחרי�נכונה 

קבלת הכרונולוגיה הנמוכה של לנגלו- יוצרת מספר בעיות חמורות וביניה� תיארוכו של , אול�   

 604אשר חייב להישאר על כנו בחודש כסלו של שנת , ידי הבבלי�"חורבנה של אשקלו� על

 TC"אחד מה� שיי� כנראה לכאשר ,  שברי קראמיקה קורינתית13 שכבת חורב� זו הניבה .ס"לפנה

א� ). וראה להל�; EC) Waldbaum forthcoming b"ואילו תריסר השברי� הנותרי� הוגדרו כ

הכרונולוגיה הנמוכה של לנגלו- אכ� נכונה אזי עלינו לבטל את זיהוי שכבת החורב� של אשקלו� 

הואיל והנחה שכזו ). James 2006; forthcomingלדוגמא , כ�(ס " לפנה604של ע� החורב� הבבלי 

מנת לפשר בי� הכרונולוגיה הנמוכה של לנגלו- לבי� חורבנה "אזי על, איננה מתקבלת על הדעת

, כלומר.  שנה נוספות20–15"יש להוסי* לזמ� קיומו של השלב הקורינתי המוקד� כ, של אשקלו�

עלינו להניח כי , ס" לפנה604ס ואילו אשקלו� בשנת " לפנה585שנת א� סמירנה נהרסה אחרי 

אינני חושב , בר�. ס בער�" לפנה570/575" ו610/615השלב הקורינתי המוקד� התקיי� בי� השני� 

 שנה 20–15"שיש חוקר כלשהו אשר יסכי� להארי� את זמ� קיומו של השלב הקורינתי המוקד� בכ

ההתפתחות הסגנונית המתועדת בנוגע . )Dehl 1984 ;Dehl-von Kaenel 1995:37ffהשווה  (נוספות

שינוי , יתרה מזאת. אינה מאפשרת שינויי� שכאלה, לשלבי� השוני� של הקראמיקה הקורינתית

ידי "אשר נוסדה על, )Kamarina(קאמרינה , כ�. שכזה סותר את הנתוני� הארכיאולוגיי� מסיציליה

) EC(לא הניבה קראמיקה קורינתית מוקדמת , )Thuc. VI.5.3(ס " לפנה599אנשי סירקוזי בשנת 

א� מש� חייה ). MC) (Pelagatti 1962; Amyx 1988:433(אלא קראמיקה קורינתית מהשלב התיכו� 

אי� הסבר לכ� מדוע , ס בער�" לפנה570/575של הקראמיקה הקורינתית המוקדמת נמש� עד שנת 

  .קראמיקה זו אינה מיוצגת בקאמרינה

יתכ� ועדותו של הרודוטוס , מחד גיסא: אנחנו ניצבי� מול דילמה לא פשוטה, מו של דברבסיכו   

דהיינו אחרי שנת , מצריכה לתאר� את חורבנה של סמירנה לאחר סיו� המלחמה בי� לידיה ומדי
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אשר מצרי� , שחזור שכזה, מאיד� גיסא; לפי התארי� המקובל על רוב החוקרי�, ס" לפנה585

אינו , יי� מהותיי� ברצ* ההתפתחותי של הקראמיקה הקורינתית המוקדמתשינויי� כרונולוג

כיצד נוכל לגשר על . י ומסיציליה"לרבות העדויות מא, אפשרי בהתחשב בשלל הנתוני� שבנמצא

אחד שיסיר את כל הסתירות בי� , הפתרו� הטוב ביותר, לדעתי? א� בכלל, כל הפערי� הללו

 טוטאלית של אחת Mֶק2ְנְסְטר6ְקְצָיהאינו אלא , יאולוגיותהמקורות ההיסטוריי� והעדויות הארכ

, הלא היא תיארוכו המקובל של סיו� המלחמה בי� לידיה ומדי, המוסכמות הידועות ביותר במחקר

  .ס" לפנה585 במאי שנת 28"ב

  

III.8.2     סססס"""" לפנה לפנה לפנה לפנה585585585585     במאי במאי במאי במאי28282828""""בבבבהא� המלחמה בי� לידיה ומדי אכ� הסתיימה הא� המלחמה בי� לידיה ומדי אכ� הסתיימה הא� המלחמה בי� לידיה ומדי אכ� הסתיימה הא� המלחמה בי� לידיה ומדי אכ� הסתיימה????  

  ):I.74(נמצאת אצל הרודוטוס , ותר בנוגע למלחמה בי� לידיה ומדי   העדות המפורטת בי

1111 meta; de; tau'ta, ouj ga;r dh; oJ jAluavtth" ejxedivdou tou;" Skuvqa" ejxaitevonti Kuaxavrh/, 

povlemo" toi'si Ludoi'si kai; toi'si Mhvdoisi ejgegovneeejp/a> e[tea pevnte, ejn toi'si pollavki"

me;n oiJ Mh'doi tou;" Ludou;" ejnivkhsan, pollavki" de; oiJ Ludoi; tou;" Mhvdou", ejn de; kai;  

nuktomacivhn tina; ejpoihvsanto. 2 2 2 2]†diafevrousi dev sfi ejpi; i[sh" to;n povlemon tw'/ e{ktw/  

e[tei> sumbolh'" genomevnh" sunhvneike w{ste th'" mavch" sunestewvsh" th;n hJmevrhn ejxapivnh" 

nuvkta genevsqai. th;n de; metallagh;n tauvthn th'/ hJmevrh" Qalh'" oJ Milhvsio" toi'si [Iwsi 

prohgovreuse e[sesqai, ou\ron proqevmeno" ejniauto;n tou'ton ejn tw'/ dh; kai; ejgevneto hJ me 

tabolh v. 3]3]3]3]†oiJ de; Ludoiv te kai; oiJ Mh'doi ejpeivte ei\don nuvkta ajnti; hJmevrh" genomevnhn,  

th'" mavch" teejpauvsanto kai; ma'llovn ti e[speusan kai; ajmfovteroi eijrhvnhn eJwutoi'si  

genevsqai. oiJ de; sumbibavsante" aujtou;" h\san oi{de, Suevnnesiv" te oJ Kivlix kai; Labuvnhto"

oJ Babulwvnio". 4 4 4 4†ou|toiv sfi kai; to; o{rkion oiJ speuvsante" genevsqai h\san kai; gavmwn  

ejpallagh;nejpoivhsan: jAluavttea++ ++ ga;r e[gnwsan++ ++ dou'nai++ ++ th;n qugatevra++ ++ jAruvhnin jAstuavgei>++ ++  

tw'/ Kuaxavrew paidiv: a[neu ga;r ajnagkaivh"**** ijscurh'" sumbavsie" ijscurai; oujk ejqevlousi  

summevnein. 5] 5] 5] 5] o{rkia de; poievetai tau'ta ta; e[qnea ta; pevr te {Ellhne", kai; pro;" touvtoisi,

 ejpea;n tou;"bracivona" ejpitavmwntai ej" th;n oJmocroivhn, to; ai|ma ajnaleivcousi ajllhvlwn. 

שנמשכה , החלה מלחמה בין לידיה למדי, כשאליאטס סירב לדרישת קיארקסוס להסגיר את הסקיתים"

. ופעם אחת נערך קרב לילי, ובה ניצחו לעתים המדים את הלידים ולעיתים הלידים את המדים, חמש שנים

כשהצבאות כבר התנגשו והקרב היה , קרה בשנה השישית, עהאחרי שהתנהלה המלחמה בלי הכר

וקבע למועד את , ם הזה ניבא תאלס איש מילטוס לאיוניםואת חילוף הי. שהיום היה פתאום ללילה, בשיאו

שני ; הפסיקו את הקרב ,כשראו הלידים והמדים שהיום נעשה ללילה. השנה שבה קרה הליקוי למעשה

הם הביאו . ס איש בבל תיווכו ביניהםווסיאנסיס איש קיליקיה ולאבינט, םהצדדים היו עתה יותר תאבי שלו

בקובעם , הם ערכו נישואים הדדיים:  לפי תנאים אלההלידי חתימת החוזה וערכו את טקס השבוע

שכן בלי בסיס חזק ומחייב חוזים אינם נשארים , שאליאטס ייתן את בתו אריאניס לאסטיאגס בן קיאקסארס

ונוסף על כך שורטים את עור הזרועות ,  כמו היווניםהלה עורכים את טקסי השבועהעמים הא. חזקים

  ."ומלקקים איש את דם רעהו
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 אינו מספק את התארי� המדויק לסיו� המלחמה בעקבות ליקוי החמה אשר אומנ� הרודוטוס   

 28  שלמדובר בליקוי החמה, א� לפי הדעה המקובלת, תאלס איש מילטוסידי ""נובא כביכול על

,  ליקוי זה צוי� כבר בקנו� המפורס� של ליקויי החמה ההיסטוריי�149.ס" לפנה585 שנת, מאיב

ע לכאורה הדבר המשכנ Heinrich Bünting) Grafton 2003.(150ידי " על1590אשר פורס� בשנת 

הוא עדותו של , ס" לפנה585מאי ב 28בנוגע לקבילותו של התארי� האסטרונומי של 

  :)N.H. 2.53(פליניוס הזק� השתמר דר� ) Jacoby 1902:174–176 (יעקוביי אשר לפ 151,אפולודורוס

"apud Graecos autem inuestigauit primum omnium Thales Milesitus olympiadis XLVIII anno 

quarto praedicto solis defectu qui Alyatte rege factus est urbis conditae CLXX." (The original 

discovery [of the cause of eclipses] was made in Greece by Thales of Miletus, who in the 

fourth year of the 48th Olympiad foretold the eclipse of the sun that occurred in the reign of 

Alyattes, in the 170th year after the foundation of Rome).152                                                     

 170" ואילו השנה ה153,ס" לפנה584/585היא שנת , 48"עית של האולימפיאדה היהשנה הרב   

מעדותו של ,  אומנ� לדעת מוסהמר154.ס" לפנה583/584מתייחסת לשנת , ה של רומאהיווסדל

                                                
 כ� שכמות הפרסומי�,  של המזרח הקדו�תארי� זה נחשב לאחד מתאריכי היסוד בהיסטוריוגראפיה 149

 Fotheringham 1919; Huxley 1965; 1997–1998; Cobbe לדוגמא, וראה(עושי� בו שימוש היא עצומה ש

1967; Diakonoff 1985:126; Panchenko 1994; Kuhrt 1995:569; Summers 2001; O'Grady 2002; 

Pirart 2002; Curtis 2003;Reade 2003 ; Dandamayev and Medvedskaya 2006; Wiesehöfer 2006:1.(  

    .Airy 1853" וBaily 1811 ראה ג�, לדיוני� מפורטי� 150

ה תוארכו מאורעות בס וחיבורו המפורס� ביותר הוא הכרוניקה " לפנה2"אפולודורוס פעל במאה ה 151

י� האתונאיי� ט בתיאו� ע� תאריכי הארכונ,ס" לפנה144 מגמר מלחמת טרויה ועד שנת היסטוריי�

)Jacoby 1902 ;Mosshammer 1976 .( הכרוניקה של אפולודורוס היוותה אחת מאבני היסוד לכרוניקה של

  ).Mosshammer 1979:113–168(אבסביוס 

  .Rackham 1938: I, 20בעקבות תרגומו של  152

 בכרונולוגיה –0–היעדרותה של שנת ) א: יש לבצע את הפעולות הבאות, בכדי לחשב את התארי� 153

, נ" לסה6" בראשית המאה הDionysius Exiguus ידי"לו� שפותחה עהמתבססת על שיטת התיאר, הנוצרית

היות שדובר בספירה לפי , כעת) ב; )47=1"48 (48" מ1דהיינו יש להחסיר , דורשת פעולת חיסור

, ס" לפנה776 משנת 188כעת יש להחסיר ) ג; X 4=188 47: 4" ב47יש להכפיל את המספר , אולימפיאדות

מכא� שהשנה הרביעית של ; 588=188–776: המשחקי� האולימפיי�השנה בה לפי המסורת החלו 

שיטות שונות להעברת תאריכי� מתוארות בפרוטרוט אצל (ס " לפנה584/585 היא שנת 48"האולימפיאדה ה

Bickerman 1969 ; וראה ג�Samuel 1972 ;הלא , לדרכי היווצרותו ורמת קבילותו של התארי� המוחלט

  ).Möller 2004 ;Christesen 2007:503ראה , המשחקי� האולימפיי�לת� של לתחי, ס" לפנה776 הוא שנת

בעקבות הכרונולוגיה (ה של רומא ס להיווסד" לפנה753הלא הוא שנת , "מסורתי"בהתחשב בתארי� ה 154

  ). Momigliano 1963:96–97 ;Johnson 1969 ;Mackay 2005:9–15וראה ) (של וארו
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, 48"עית של האולימפיאדה היפליניוס הזק� עולה כי לפי אפולודורוס התרחש הליקוי בשנה הרב

א� נראה כי לפי , )Mosshammer 1979:256–257; 1981:146, n. 2(ס "לפנה 584/585דהיינו בשנת 

   .583/584 היא שנת הנבואה של תאלס ואילו הליקוי עצמו יוחס לשנת 584/585שנת , עדות זו

פריחתו של תאלס , משער כי בסכימה הכרונולוגית של אפולודורוס, בעקבות יעקובי, מוסהמר   

 קטע מהכרוניקה של לפי,  כ�אכ�. ל ליקוי החמהע פורסמתבואתו המ תואמת את נ40בגיל 

  ):38–1.37(דיוגנס לארטיוס שהשתמר דר�  , )FGrHist 244 F 28(אפולודורוס 

"Φησὶ δ' Ἀπολλόδωρος ἐν τοῖς Χρονικοῖς, γεγενῆσθαι αὐτὸν κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος τῆς 

τριακοστῆς ἐνάτης Ὀλυμπιάδος. ἐτελεύτησε δ' ἐτῶν ἑβδομήκοντα ὀκτώ, τελευτῆσαι 

γὰρ ἐπὶ τῆς πεντηκοστῆς ὀγδόης Ὀλυμπιάδος, γεγονότα κατὰ Κροῖσον, ᾧ καὶ τὸν 

Ἅλυν ὑποσχέσθαι ἄνευ γεφύρας περᾶσαι, τὸ ῥεῖθρον παρατρέψαντα."  

(Apollodorus, in his Chronicles, says, that Thales was born in the first year of the thirty-fifth 

Olympiad; and he died at the age of seventy-eight years, or according to the statement of 

Sosicrates, at the age of ninety; for he died in the fifty-eighth Olympiad, having lived in the time 

of Croesus, to whom he promised that he would enable him to pass the Halys without a bridge, by 

turning the course of the river).155   

נולד ) באמצעותו של דיוגנס(בה לפי אפולודורוס , 35"השנה הראשונה של האולימפיאדה ה   

 "אול� תארי� לידה זה מניב את שנת פריחתו של תאלס ב, ס" לפנה640/639היא שנת , תאלס

החוקרי� הניחו אפוא כי .  שנה לפני פריחתו המשוערת בזמ� הליקוי25"כ, ס בער�" לפנה599/600

כאשר בכרוניקה של אפולודורוס היה כתוב כי תאלס נולד בשנה , עתקהמדובר בטעות בה

) LE (35"ולא בשנה הראשונה של האולימפיאדה ה) LQ (39"הראשונה של האולימפיאדה ה

)Jacoby 1902:174–183 ;Mosshammer 1979:257 .(39"השנה הראשונה של האולימפיאדה ה, אכ� ,

אזי שנת מותו , 78דורוס תאלס הל� לעולמו בגיל וא� לפי אפולו, ס" לפנה623/624היא שנת 

 ליקוי ואילו פריחתו המשוערת תואמת את, )ס" לפנה546/547(תואמת את חורבנה של סארדיס 

   156.ס" לפנה583/584הלא היא שנת , ה של רומא להיווסד170"החמה בשנה ה

                                                
  .Yonge 1895:1.37–38 בעקבות תרגומו של 155

בה שנת פריחתו , השפיעה ג� על הכרוניקה של אבסביוס, )LQ/39 במקו� LE/35(הטעות בהעתקה  156

שהרי מעבר , יש כא� טעות כפולה, כלומר. 35"של תאלס צוינה בתור השנה הראשונה של האולימפיאדה ה

 ). Mosshammer 1979:255–257( פריחתו צוי� תארי� לידתו בתור תארי�, למספר השגוי של האולימפיאדה



 116

 28טרונומי של האסתאריכו הספרותי של אפולודורוס קרוב מאוד לתארי� , בסיכומו של דבר   

בניגוד , בר�. בה התרחש ליקוי חמה גדול מימדי� באזור אסיה הקטנה, ס" לפנה585במאי 

" כשהיו� היה ללילה, שלח� בלידי� "קיאקסארסלהרודוטוס אשר מציי� ספציפית כי היה זה 

)I.103, וראה הרודוטוס I.74 ,בי� גרס אפולודורוס כי ליקוי החמה אשר גר� לסיו� המלחמה , )לעיל

מנת לפתור את " על157. קיאקסארסנו של ב,אסטיאגסלידיה ומדי התרחש במהל� שלטונו של 

הוצע כי לרשותו של אפולודורוס עמד מקור , הסתירה בי� עדויותיה� של אפולודורוס והרודוטוס

 בו צוינה ,ב� התקופה הארכאית, י שבלסבוס ממיטילֶנהלא הוא אחד משיריו של אלקאיוס, נוס*

השיר ). Huxley 1965 ;Mosshammer 1979:270( המדי אסטיאגס� אליאטס הלידי והמלחמה בי

ו ישיראחד מעל שנעשה , מאוחר )ק2ֶמְנַטְצָיה(דר� סכוליו� עצמו לא השתמר והמידע אודותיו הגיע 

גבי אחד הפפירוסי� שמקור� באתר "סכוליו� זה אותר על.  בתקופה הרומיתיוסאשל אלק

Oxyrhynchus שבמצרי� )Page 1963: P.Ox. 2506 fr. 98 .( אומנ� הפפירוס השתמר בצורה גרועה

א� מקטעי� ששרדו נית� ללמוד על חזרתו של אלקאיוס מגלות ועל איזשהו קרב , )30איור (למדי 

–15מהמידע המקוטע שבשורות . בהשתתפות� של אלקאיוס ואחיו אנטימנידאס שנער� על הגשר

   .אסטיאגס אליאטס ו התרחש במהל� המלחמה בי�נית� אולי להסיק כי הקרב הזה, 17

  

  .P.Ox. 2506 fr. 98פפירוס : 30איור 

                                                
אשר בדומה לפליניוס הזק� הסתמ� על הכרוניקה של אפולודורוס דר� , בהתחשב בעדותו של קיקרו 157

 ,primus defectionem solis, quae Astyage regnante facta est" :הכרוניקה של קורנליוס נפוס

praedixisse fertur") de diuin. I.49.112 Cicero) (חמההסיות בנוגע לתאלס וליקוי לאוס* העדויות הקלא ,

  ).Diels 1876 ;Mosshammer 1979:265–267 ראה
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נית� לפתור את הסתירה בי� עדויותיה� של הרודוטוס ואפולודורוס ,    לפי סברתו של הקסלי

,  היה מלכה של ממלכת מדי בראשית המלחמה בי� לידיה ומדיקיאקסארס בהתחשב בתסריט בו

ידי בנו " נפטר במהל� המלחמה שנמשכה עלקיאקסארס אול�; ס בער�"פנה ל590דהיינו סביב 

   Huxley 1965:204–205.(158 (אסטיאגס

לפיו אפולודורוס ניסה ליצור הרמוניה כרונולוגית , ידי מוסהמר"   שחזור זה אומ- וא* הורחב על

 אשר קסארסקיאוביניה� עדותו של הרודוטוס לפיו היה זה , בי� כל המקורות אשר עמדו לרשותו

לדעת .  שנלח� בלידי�אסטיאגסזה כנגד עדותו של אלקאיוס אשר לפיו היה , נלח� בלידי�

היה ביכולתו לחשב את השנה , הואיל ואפולודורוס ידע את תארי� חורבנה של סארדיס, מוסהמר

 היות ולפי הרודוטוס שלט .ס" לפנה550הלא היא שנת , אסטיאגסהאחרונה לשלטונו של 

שהיא ג� השנה האחרונה , אפולודורוס חישב את שנתו הראשונה I.130(,159(שנה  35 אסטיאגס

בה לפי שחזור זה נער� הקרב המפורס� אשר , ס" לפנה584/585כשנת  קיאקסארסלשלטונו של 

תיק� אפולודורוס את הרודוטוס בהתבססו על המידע , לדעת מוסהמר, כ�. לווה בליקוי החמה

 Apollodorus' influence on the":לפי מוסהמר ).Mosshammer 1979:270–272(שבאלקאיוס 

tradition was such that once he had stated that Astyages was king at the time of the eclipse-

battle, all later authors (including Cicero, Eusebius, and Solinus) followed suit." (ibid.:270).     

אפולודורוס חישב את תארי� ליקוי החמה המזוהה ע� הנבואה , לפי מוסהמר,  דבר   בסיכומו של

, כלומר. ללא שימוש בנתוני� אסטרונומיי� אלא באמצעיי� כרונוגרפיי� בלבד, של תאלס

העובדה כי תאריכו הספרותי של אפולודורוס לליקוי החמה המזוהה ע� הנבואה של תאלס אינו 

בנוגע לאופ� בו אפולודורוס , אומנ�. א צירו* מקרי� ותו לאהי, רחוק מהתארי� האסטרונומי

, שחזורו של מוסהמר מקובל עלי, חישב את תארי� ליקוי החמה המזוהה ע� הנבואה של תאלס

לפיה המלחמה בי� לידיה ומדי אשר מוזכרת אצל הרודוטוס אינה אלא , א� מסקנתו העיקרית

  . נראית בעיתית, אפי�אותה מלחמה המוזכרת אצל אפולודורוס והכרונוגר

                                                
נלח� בצבאו של אליאטס אכ� אנטימנידס , 2506בהתחשב במידע בפפירוס אי� כל ספק כי , לדעת טראו 158

 ).Treu 1966 (אסטיאגסכנגד 
ו אחר מצייני� את תאריכיו של הרודוטוס בנוגע לזמ� שלטונו של שליט זה א, לפי סברה מקובלת 159

 אומנ� לפי הניגה יש לבטל ).Strasburger 1956 ;Miller 1959 ;Depuydt 1995:199(בפועל שלטונ� 

א� לאור עדויות , )Henige 2004(לחלוטי� את קבילותה של הכרונולוגיה של מלכי מדי אצל הרודוטוס 

והשווה (ברותיו אינ� משכנעות ס ,מסופוטמיות אודות הכרונולוגיה היחסית והאבסולוטית של מלכי מדי

Rollinger 2004a .(  
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מתעל� מעדותו , ס" לפנה584/585 סיי� את מלחמתו של אביו בשנת אסטיאגסלפיו ,    השחזור

 אסטיאגסחית� את בנו   אשרקיאקסארסאשר גרס כי בתו� המלחמה היה זה , של הרודוטוס

בזמ�  היה עדיי� בשלטו� קיאקסארס, לפי הרודוטוס,  כלומר).I.74 (אליאטס בתו של אריאניסל

כל ניסיו� לייחס את סיו� המלחמה בי� לידיה ומדי , יתרה מזאת. עריכת הסכ� שלו� ע� הלידי�

בכדי לפתור את הסתירות שבי� הרודוטוס מחד ואפולודורוס , ס"לפנה 584/585 לשנת

  .    יוצר מספר בעיות חמורות, והכרונוגרפי� מאיד�

שהרי כפי , קיוס נראית מוגזמת במקצתהסתמכות� של החוקרי� על המידע שבאל,    ראשית כל

של ג� א� השמות . אי� מדובר בשירו המקורי אלא בסכוליו� על אחד משיריו, שכבר ציינתי

אי� לדעת א� ,  אכ� שוחזרו כהלכה P.Ox. 2506הפפירוס של 98 שבפרגמנט אסטיאגסאליאטס ו

איוס או שמא מדובר נשע� על עדותו של אלק אכ� אסטיאגסאליאטס והמידע בנוגע למלחמה בי� 

 Unfortunately, it is not certain":גורס תחילה כי, מוסהמר לדוגמא. בפרשנותו של הפרש� המאוחר

whether the reference to the war between Astyages and Alyattes actually derives from a poem 

of Alcaeus, or is explanatory material adduced independently by the scholiast."                         

 we need not doubt that the commentator's":לפיה, הוא מגיע לפתע למסקנה, בעמוד הבא, ואילו

statement about a war between Alyattes and Astyages derives from a poem of Alcaeus." 

(Mosshammer 1979:270–271).                                                                                                       

"במחקריה המפורטי� אודות הפפירוסי� של אלקאיוס שנחשפו ב, אנטוניאטה פורו,    בר�

Oxyrhynchus ,נושאות עימ� , סו בנוגע לשיריו של אלקאיקבעה כי דווקא הפרשנויות השונות

במתכונת הידועה של ,  ההיסטורי והספרותי מציד� של הפרשני�מחקרהרורי� של ניצני� ב

,  כלומרDavison 1966; Lyne 2005.(160 וראה ג�; Porro 1994; 2004:198(האסכולה הפריפטטית 

 אסטיאגסאליאטס והידיעה אודות המלחמה בי� אי� להוציא מכלל אפשרות כי , בניגוד למוסהמר

אולי אפילו בהתבסס , ידי אחד הפרשני�"יכת לאלקאיוס אלא הוספה עלאינה שי, בפפירוס הנדו�

  . על הכרוניקה של אפולודורוס

כי השערותיה� של החוקרי� בדבר יצירת הרמוניה כרונולוגית בי� עדויותיה� ,    נראה א� כ�

קשה לקבל את סברת� של הקסלי , אכ�. הסותרות של הרודוטוס ואפולודורוס אינ� מבוססות דיי�

לפיה� אפולודורוס בניסיונו להתאי� את המקור שעמד לרשותו למידע שאצל , מוסהמרו

                                                
ראה , )peripatetic school(לעניי� השיטות של הביקורת הספרותית של נציגי האסכולה הפריפטטית  160

Podlecki 1969.  
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 ואת שנת אסטיאגסאת שנתו הראשונה של , קיאקסארסקיב- את שנתו האחרונה של , הרודוטוס

; ס" לפנה584/585הלא הוא שנת , ליקוי החמה המזוהה ע� הנבואה של תאלס לכדי תארי� אחד

שנת ) וראה לעיל, דר� פליניוס הזק�( העובדה כי לפי אפולודורוס  מתעל� מ�שהרי שחזור שכזה

,  היא שנת הנבואה של תאלס,48"עית של האולימפיאדה היהשנה הרבהלא היא , ס" לפנה584/585

. ה של רומאהיווסדל 170"השנה ההלא היא , ס" לפנה583/584ואילו הליקוי עצמו התרחש בשנת 

 היא השנה השנייה ס" לפנה583/584שנת ,  שנה35  שלטאסטיאגס, הואיל ולפי הרודוטוס

השנה של הליקוי אינה יכולה להיות השנה האחרונה , מבחינתו של אפולודורוס, כלומר, לשלטונו

אבסביוס מייחס את ליקוי החמה המזוהה ע� הנבואה של תאלס לשנה , מאיד�. קיאקסארסשל 

ואילו המלחמה בי� אליאטס , ס"פנה ל585/586הלא היא שנת , 48"השלישית של האולימפיאדה ה

 581/582הלא היא שנת , 49" מיוחסת לשנה השלישית של האולימפיאדה האסטיאגסלבי� 

   161.ס"לפנה

   המסקנה המתבקשת מנתוני� כה סותרי� היא כי ה� אפולודורוס וה� הכרונוגראפי� השתמשו 

ואיל והנבואה של ה.  ואליאטסאסטיאגס אשר הזכיר את דבר המלחמה בי� 162,במקור כלשהו

הצהרותיו , 40לפריחתו המשוערת בגיל , א� לפי הנוהג המקובל, תאלס יוחסה באופ� מלאכותי

 שבמהל� שלטונו התרחש הליקוי קיאקסארסלפיו היה זה , החוזרות ונשנות של הרודוטוס

מנת "על, כלומר.  ואליאטסאסטיאגסבי�  הוטו לטובת המקור אשר הזכיר את המלחמה, המפורס�

עלינו להניח כי יתכ� ומדובר בשני עימותי� , תו� את הקשר הגורדי שבי� העדויות הסותרותלח

 בשחזור 163.אסטיאגס ואילו השני הוא בי� אליאטס וקיאקסארסהאחד הוא בי� אליאטס ו, שוני�

יש לייחס את נבואתו המשוערת , כזה אי� שו� סיבה לפקפק בעדותו של הרודוטוס ובהתא� לכ�

כעת יש לשאול א� התארי� , אול�. אסטיאגס ולא לימיו של קיאקסארס של של תאלס לימיו

 אכ� ס" לפנה585שנת במאי  28הלא הוא ,  ואליאטסקיאקסארסהמקובל לסיו� המלחמה בי� 

שהרי ראינו כי תאריכיו של אפולודורוס אינ� קשורי� לפרשה זו בהיות� , מתקבל על הדעת

  ? קונסטרוקציות מלאכותיות

                                                
אול� , 50"בזמ� האולימפיאדה ה, אבסביוס מציי� כי הייתה מלחמה נוספת בי� לידיה ומדי, בנוס* לכ� 161

ניה� תאלס שהיה יוב, במהל� האולימפיאדה זו" שבעת החכמי�"זו קשורה להכרזת� של הה ידיעהיתכ� ו

  ).Mosshammer 1979:268–269(נבואתו ע� סיו� המלחמה בי� הצדדי� מזוהה דר� 

  ).א� כי זה אפשרי, ו דווקא אלקאיוסאול(יתכ� והיו לרשות� מספר מקורות  162
גורסי� כי אי� להוציא מכלל אפשרות את דבר ה, Forrest 1969:97"ו  Cobbe 1967:30ברוהשווה כ 163

" לאחר המלחמה הראשונה שנגמרה באשר יתכ� והתרחשה מספר שני�, אסטיאגסהמלחמה בי� אליאטס ו

לפיה יש , מ� הראוי לציי� כי סברותיה� של החוקרי� הללו אינ� קשורות לסברתי המרכזית. ס" לפנה585

  . ל לסיו� המלחמה בי� לידיה ומדיס כתארי� מקוב" לפנה585לבטל את שנת 
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כפי , ראשית כל .נראה בעייתי מהרבה בחינות, ס" לפנה585שנת במאי  28של " קדוש"   התארי� ה

דבר , תארי� זה מצרי� את הורדת תאריכו של חורבנה של סמירנה במספר עשורי�, שכבר ראינו

מעבר ,  בר�164.שמשלי� על תאריכי הקראמיקה הקורינתית והיוונית המזרחית בצורה מהותית

, כ�. הרודוטוסזה יוצר בעיות חמורות בכרונולוגיה היחסית של תארי� , לבעיות הקראמיות

הרודוטוס מציי� כי עריכת הסכ� השלו� בי� לידיה ומדי לוווה בנישואי� מלכותיי� בי� שני 

, בתו של אליאטס, בנישואי� הללו). וראה לעיל, I.74(בתיווכ� של הבבלי� והקיליקי� , הצדדי�

נה אמאנד, לפי הרודוטוס. בנו של קיאקסארס,  ע� אסטיאגסחותנה, )Aryenis(הלא היא אריאניס 

)Mandane( חותנה ע� קאמביסס ה, בת� של בני הזוג"I , בתיווכו של אביה אסטיאגס) הרודוטוס

I.107–108 ; והשווה כסינופו�Cyropaedia 1.2.1( .כורש הלא הוא, נה וקאמביססאנדאבנ� של מ 

בתי המלוכה הללו בי� קשרי הנישואי�  נית� להציג את ."כורש הגדול"ידוע יותר בכינויו , II"ה

  :)31איור  ( הבאה בצורההשוני�

  
.מדי ופרס, קשרי הנישואין בין בתי המלוכה של לידיה: 31איור 

165
  

  

  ).מ" ס22,5אורכו (השמור במוזיאון הבריטי , "גליל כורש: "32איור 

                                                
משלי� על תאריכיה , כרונולוגי של הקראמיקה הקורינתיתהברור כי כל שינוי מהותי ברצ* , בנוס* לכ� 164

  ).Boardman 1958השווה (פ� ישל הקראמיקה האטית ולה

  . Lenci 2004: Appendix 3A I, Chart 1בעקבות  165
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 נהרג במהל� אחד הקרבות II"רש הכו, המגובה במקורות הקלאסיי�, בבלי"   לפי התיעוד הניאו

נית� לתאר� את , )I.214( שני� 29 הואיל ולפי הרודוטוס שלט כורש 166.ס" לפנה530שנערכו בשנת 

 Stronach 1978:286 ;Dandamaev 1993:517 ;Kuhrt(ס " לפנה559שנת שלטונו הראשונה לשנת 

 אי� בידינו מידע רלוונטי שהרי, בנוגע לשנת לידתו קיי� קושי מסוי�,  בר�).2007 ;1995:656

במקורות הקלאסיי� קיי� מגוו� רחב של השערות בנוגע לשנת , מאיד�. בתעודות המסופוטמיות

 Dandamaev(ס בער� " לפנה576ס וכלה בשנת " לפנה600החל משנת , II"לידתו של כורש ה

כורש   הפ�הלפי, בהתחשב בידיעה של דינו� מקולופו�אומנ� חוקרי� רבי� הניחו כי ). 12–1989:10

; Smith 1944:404, n. 5(ס "לפנה 598–600 השני�סביב נית� לתאר� את לידתו , 40 ב� למל� בהיותו

Hinz 1971:1025 ;Mallowan 1985:404 ;Dandamaev 1989:10–11; 1993:517(,  א� ברור כי גרסתו

� את בתו  חית אסטיאגסלפיו, של דינו� אינה אמינה ויש להעדי* את גרסתו של הרודוטוס

 סבירה אפוא 167.ס" לפנה585כלומר אחרי שנת ,  בהיותו מל� בפועלI" הקאמביסס ע� נהאנדאמ

 נולד זמ� מה לאחר שנת ,II"ההלא הוא כורש , I" הקאמביססו נהאנדאמ לפיה הצאצא של, ההנחה

   .ס" לפנה585

נושא עימו , )I.107–130(   אומנ� סיפור עלייתו של כורש לשלטו� כפי שמופיע אצל הרודוטוס 

 Van der Veen(ע� הקבלות רבות לספרות אוריינטלית , מוטיבי� פולקלוריסטיי� ברורי�

1996:23–52 ;Rollinger 2004b:260 ;Stott 2002( , א� הרודוטוס נחשב למקור אמי� בנוגע לאיל�

).   I.111(" בנה של מאנדאנה בת אסטיאגס ושל קאמביסס בן כורש "שהיה לפיו, II"היוחסי� של כורש ה

, הנודע" גליל כורש"לפי ). 32איור (טי� "מת של כורש על גלילהאישור לכ� נמצא בכתובת המפורס

 Kuhrt(מהשושלת הפרסית של מלכי אנש� ,  בנו של קאמביסס ונכדו של כורשII"היה כורש ה

1995:602 ;Waters 2004 ;Potts 2005.( של על א* המוטיבי� הפולקלוריסטיי� בתיאורו, כלומר 

אי� כל סיבה מיוחדת לפקפק בעדותו של הרודוטוס בנוגע למוצאו ,  ועלייתו לשלטו�II"כורש ה

                                                
א� אי� חולקי� על כ� כי הייתה זו , II"חודש בו נהרג כורש הוודאות מסוימת בנוגע ל"אומנ� קיימת אי 166

 II" יש לתאר� את מותו של כורש הלפיה�, Parker and Dubberstein 1956:14וראה (ס " לפנה530שנת 

 530 של שנת נהרג בחודש דצמבר II"כורש ה, ואילו לפי דעה אחרת; ס" לפנה530אוגוסט של שנת /ליולי

   ).Tavernier 2004 ראה, לקורלציות ע� הכרונולוגיה של מלכי עיל�; ]McEwan 1984: No. 123[ס "לפנה

 De Divinatione( דר� קיקרו ההשתמר, ס" לפנה4"ההיסטוריו� מהמאה ה, עדותו של דינו� מקולופו� 167

I.23.46 .(שהרי מדובר , 40ברור כי אי� לייחס חשיבות מיוחדת להצהרה לפיה הפ� כורש למל� בגיל , בר�

בהתחשב , בכל מקרה. 40אישיות זו או אחרת נקבעה לגיל לפיה פריחתו של , נית ספרותית מקובלתבתב

ו של המל� הפרסי אוותיוו� הייתה ת"לפיו אחת הסיבות העיקריות למלחמות פרס, בהצהרותיו של דינו�

  . בספק רבמוטלת כמקור היסטורי אמינותו , ) Athenaeus Deipnosophistai XIV.67דר�(לתאני� האטיות 
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)Dandamaev 1993 ;Kuhrt 2007.(168 אומנ� התיעוד המסופוטמי אינו מספק מידע בנוגע לאימו 

א� , אריאנס הלידית לפי הרודוטוסהלא היא מאנדאנה בת אסטיאגס המדי ו, II"של כורש ה

 לטעו� כי מאפשרת, II"ורש ה כהרודוטוס נמצא אמי� לחלוטי� בנוגע לאבות אבותיו שלהעובדה כי 

      Dandamaev 1993 ;Pelling 1996.(169והשווה (יש לקבל את גרסתו ג� בנוגע למוצאה של אימו 

 585שנת במאי  28הלא הוא ,  ואליאטסקיאקסארסהתארי� המקובל לסיו� המלחמה בי� , בר�   

 אינו עולה בקנה אחד ע� עדותו של ,בי� שני הצדדי�מלכותיי� נישואי�  בהמלווה, ס"לפנה

 אזי אי� כל אפשרות כי בת� 170,ס" לפנה585" נישאו רק באסטיאגסו אריאנסשהרי א� , הרודוטוס

מנת ליצור " נראה כי על.ס" לפנה559אשר החל למלו� בשנת , II"כורש המאנדאנה תהיה אימו של 

כלפי מעלה את סיו� המלחמה " להזיז"קיי� הצור� , סית של הרודוטוסהרמוניה בכרונולוגיה היח

,  וכתוצאה מכ�, בשני עשורי� לפחות מהתארי� המקובל במחקר ואליאטסקיאקסארסבי� 

בתו של  (אריאנסו) קיאקסארסבנו של (להקדי� את נישואיה� הדיפלומטיי� של אסטיאגס 

  ). אליאטס

 585מוקד� במספר עשורי� משנת ,  ואליאטסיאקסארסקלסיו� המלחמה בי� " חדש"התארי� ה   

, שהרי לפי הרודוטוס, ידי אליאטס"יש בו בכדי לפתור את בעיית חורבנה של סמירנה על, ס"לפנה

דהיינו , א� העימות הראשו� בי� לידיה ומדי, אכ�. קיאקסארסאליאטס החריבה לאחר מלחמתו ב

אזי , במחקרס כמקובל " לפנה585ולא בשנת  7"הסתיי� בשלהי המאה ה, קיאקסארסבי� אליאטס ו

      :כל הסתירות שבי� התיעוד ההיסטורי לבי� הממצא הארכיאולוגי באות על פתרונ�

                                                
זכו עלילותיו לגרסאות רבות ,  הפ� במרוצת השני� לדמות נערצת בקרב היווני�II"וכורש ההואיל  168

; Fears 1974(רוב� ככול� נגזרות ממה שמסופר אצל הרודוטוס וקטסיאס , הסופרי� הקלאסיי�בקרב 

Dandamaev 1989:11–13.( א� , ש הצעירהרודוטוס מציי� מספר מסורות בנוגע לעלילותיו של כור

היא , I" ב� כורש הI" הוא צאצא של מאנדאנה בת אסטיאגס וקאמביסס הII"הגרסא בה כורש ה, מבחינתו

, לפי גרסתו של קטסיאס, מאיד�). Avery 1972 ;Dandamaev 1993; Rollinger 2004b (אמינההגרסא ה

אב בעל ש� "בית,  מרדיא�כורש היה בנו של פרסי עני מבית אב", ידי ניקולאוס איש דמשק"המצוטטת על

לפי ההנחה המקובלת בקרב ). ע� הפניות, Atkinson 1956:173 ;Dandamaev 1989:12–13 וראה ("רע

גורסי� כי היא אינה אלא פרי תעמולה של המדי� כנגד הגרסתו של קטסיאס אינה אמינה ויש , החוקרי�

 Kent (II" כנגד כורשII" ה ארתחשסתאשלתעמולה אולי או , )II) Briant 1984:75 ;Potts 2005:23"כורש ה

  ).כנגד נימוקיו של קנט, Dandamaev 1989:12א� ראה ; 1946:212

   .Brosius 1996:42–45ראה , למגוו� סברות שהושמעו בנדו� 169

 Lorsqu’Astyage succéda à son père" :ישנה סברה לפיה, הנסיכה הלידית, אריאניסבנוגע לשמה של  170

Cyaxare, la Lydienne reçut le titre de *ahurānī- “épouse du roi”, titre qui est devenu son nom chez 

Hérodote: Aryénis, et qui constitue pour nous l’attestation indirecte que “roi”, à cette époque, se 

disait *ahurā." (Pirart 2002:122). )וגיה שכזו אינה אפשריתאטימול, ]פה"מידע בעל[לדעת צדוק , בר�.(  
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ללא ,  הכרונולוגיה האבסולוטית של הקראמיקה הקורינתית והיוונית המזרחית נשארת על כנה))))אאאא

את מש� חייו של או להארי� , ס" לפנה604"את חורבנה המתועד של אשקלו� ב" לבטל"צור� 

        .הסגנו� הקורינתי המוקד� במספר עשורי�

; קיאקסארסבש את סמירנה רק לאחר מלחמתו בכ, בהתא� לעדותו של הרודוטוס, אליאטס ))))בבבב

  .של סמירנה נשאר על כנו לחורבנה ס" לפנה600תארי� סביב שנת ה, כלומר

. ס" לפנה585א בשנת ס ול" לפנה7" בשלהי המאה הבאו בברית הנישואי�אריאנס  אסטיאגס ו))))גגגג

 I"קאמביסס הנישאה לס ו" לפנה600ש� סביב שנת "סביר כי בת� מאנדאנה נולדה אי, כלומר

 II"סביר כי כורש ה,  כלומר.ס" לפנה585דהיינו אחרי שנת , אסטיאגס לשלטו�אחרי עלייתו של 

  . ס"לפנה 559הפ� למל� בשנת , ולאחר פטירתו של אביו, ס" לפנה585נולד זמ� קצר אחרי שנת 

מעדותו , כ�. שחזור שכזה מהווה אלטרנטיבה טובה יותר ג� בהתחשב בהיבטי� נוספי�, לדעתי   

ברור כי למתווכי� , כמו כ�. של הרודוטוס עולה כי הבבלי� והקיליקי� תיווכו בי� המדי� והלידי�

ס איש וסיאנסיס איש קיליקיה ולאבינט שהרי לפי הרודוטוס היו אלה 171,הללו היה תפקיד חשוב

את בתו אריאניס כי על אליאטס לתת  בקובע� 172,ההסכ�הביאו לידי חתימת  אשר בבל

                                                
אחד התומכי� הבולטי� ביותר בזר� הניהיליסטי בנוגע , לדעת רולינגרראוי לציי� כי אפילו  171

 המלווה ,דיווחו של הרודוטוס בדבר כריתת ברית שלו� בי� לידיה ומדי, להיסטוריות של ממלכת מדי

 של המתווכי� הבבליי� והקיליקיי� נמצא אמי� דווקא בשל אזכור�, בנישואי� מלכותיי� בי� שני הצדדי�

)Rollinger 2003b:317 ; והשווהHollmann 2005:286 .(גישתו של רולינגר בנוגע למידת , באופ� כללי

 Rollingerוהשווה(היא ספקנית ביותר , של הרודוטוס" היסטוריות" המזרחיי� בlogoi"מהימנות� של ה

 Rollinger;בנוגע ללוגוס המדי, Rollinger 2003b  ;Rollinger forthcoming;בנוגע ללוגוס הבבלי, 1993

2004b ,בנוגע ללוגוס הפרסי.( 
אינו שמו הפרטי של המתוו� הקיליקי אשר מוזכר אצל הרודוטוס  )Syennesis (סיאנסיסנהוג לשער כי  172

 ;Goetze 1962 ;Asheri 1991:44–48(ס " לפנה4"יקיי� עד למאה האלא תואר מלכותי של השליטי� הקיל

Lemaire and Lozachmeur 1990:146–148; Casabonne 1995 .( בנוגע ללאבינטוס)Labynetus( , המתוו�

נבונאיד מתאי� יתכ� ו, אומנ� מבחינה אטימולוגית. נבוכדנצרזהי� בו את נבונאיד או שמא יש שמ, הבבלי

ת שלטונו הייתה בי� שהרי תקופ, א� מבחינה כרונולוגית אי� הדבר אפשרי, סולאבינטיותר לזיהויו ע� 

ידי "אשר הובס על, מבדיל הרודוטוס בי� לאבינטוס הצעיר" היסטוריות"לאור� ה. ס" לפנה539" ו556השני� 

לא ברור א� מבחינת ההיגיו� הפנימי ). I.74( אשר תיוו� בי� הלידי� והמדי� סולאבינטלבי� , )I.188(כורש 

א� כי הדבר אפשרי , יו של לאבינטוס הצעירלאב" מתוו�"שבנרטיב של הרודוטוס נחשב לאבינטוס ה

)Drews 1970:184, n. 11 .(ברור כי אומנ� בנוגע לזיהויו של לאבינטוס הצעיר אי� ספק כי מדובר , מאיד�

שהרי נראה כי למעט נבונאיד , "מתוו�"א� לא כ� פני הדברי� בנוגע לזהותו של לאבינטוס ה, בנבונאיד

 Baumgarten 1950:101 ;Lewy(רודוטוס שמות של מלכי� בבליי� לא הכיר ה, ידי כורש"אשר הובס על

1952:286 ;Parker 1993 .(כי בהתחשב בטיב המקורות אשר שימשו את הרודוטוס לכתיבת  ,נראה אפוא

שנית� כל מה , )Baumgarten 1950 ;Drews 1970 ;Kuhrt 1982 ;Rollinger 1993(הלוגוי האשורי והבבלי 

הוא שלאבינטוס הזה היה ב� זמנ� של , בנרטיב של הרודוטוס" מתוו�"לאבינטוס הלומר בנוגע לזהותו של 
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מצביעה אפוא על מעמד , התמונה שמתקבלת מעדותו של הרודוטוס 173.לאסטיאגס ב� קיאקסארס

כאשר נציגי בית המלוכה הקיליקי , רשמי שווה בי� שני הצדדי� אשר היו מעורבי� בתיוו�

ג� מעמד� של הצדדי� , יתרה מזאת.  נציגי בית המלוכה הבבלימוזכרי� בנימה אחת ע�

   .אינו נראה שונה זה מזה וממעמד� של המתווכי�, הלא ה� לידיה ומדי, המעורבי� במלחמה

מציאות תוא� יותר מכל את ה,  והגלעי� ההיסטורי שייתכ� והכילהסיפור כולו   אני סבור כי 

ולא זו של שנת  , בעקבות נפילתה של ממלכת אשור,ס" לפנה7"פוליטית של שלהי המאה ה"הגיאו

 ונפילתה 7"התפוררותה של ממלכת אשור בשנות העשרי� של המאה ה. ס בער�" לפנה585

 גרמה לשרשרת של אירועי� אשר תו� זמ� קצר עיצבו את פני 174,ס" לפנה612הסופית בשנת 

, יטה בדרו� הלבנטמצרי� ובבל מצאו את עצמ� נלחמות זו בזו עבור השל, כ�. המפה מחדש

הלא , מנת להתפנות לאיו� החדש ממזרח"על, כרתה ברית אסטרטגית ע� מילטוס ואילו לידיה

השליטי� הקיליקיי� מצאו את עצמ� , במצב החדש שנוצר. הוא התחזקותה של ממלכת מדי

הררית  הצליח להשתלט ה� על קיליקיה הI"ה סיאנסיסלפתע פטורי� מהעול האשורי וייתכ� כי 

)Hilakku/Pirindu (על האזורי� המישוריי� שהשתייכו בעבר לפרובינציה האשורית של וה� Que 

)Humeאינו סיאנסיסמעמדו של ,  העובדה כי בעדותו של הרודוטוס175).בבליות" בתעודות הניאו 

   .מספקת חיזוק להנחה זו, שונה מזה של המל� הבבלי

,  לשלוט על מרבית שטחי קיליקיהI"ה יססיאנס בו היה ביכולתו של, פרק הזמ� המשוער, בר�   

שהרי לפי שורה , ס" לפנה585 ולא לאלו של שנת 7"מתאי� יותר מכל לריאליות של שלהי המאה ה

 היו בשליטת� של Humeס האזורי� המישוריי� של " לפנה6"כבר בראשית המאה ה, של חוקרי�

בבלי "אומנ� התיעוד הניאו ).Desideri and Jasink 1990 ;Shaw 1990 ;Rollinger 2003b:305(הבבלי� 

א� , )Joannès 1991 ;Zadok 2005:76השווה  (משמעית לתסריט שכזה"הקיי� אינו מספק הוכחה חד

 585עלינו להניח כי א� המלחמה בי� לידיה ומדי אכ� הסתיימה בשנת , א� אלה ה� פני הדברי�

, Hilakku/Pirinduרי� ההרריי� של  היה מוגבל לאזוI" הסיאנסיסשלטונו של אזי סביר כי , ס"לפנה

הנחה , בר�). Que/Hume) Desideri and Jasink 1990; J. Cook 1991:398מבלי לכלול את האזור של 

                                                                                                                                       
היה ל ו זה יכתמבחינה תיאורטיא�  ,נבוכדנצרב אומנ� יותר מסביר כי מדובר, דהיינו, אליאטס וקיאקסארס

  .ס" לפנה605" ו626אשר שלט בי� , בבלית"המייסד של השושלת הניאו, נבופלאסראפילו להיות 

בקובעם שאליאטס ייתן את בתו אריאניס " :I.4.74הרודוטוס " (בקובע�"בלשני של הביטוי לניתוח  173

  .Huitink 2006:94, n. 10ראה , )"לאסטיאגס בן קיאקסארס

לא החזיקה מעמד מעבר , II"אובליט ה"תחת מנהיגותו של אשור, ההתארגנות האשורית האחרונה בחר� 174

 ).Kuhrt 1995:545(ס על א* הסיוע המצרי " לפנה608לשנת 
  .Lemaire 1991aראה , Queלעניי� הפרובינציה האשורית של  175
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בהיותו מתוו� , I" הסיאנסיסשכזאת נוגדת באופ� ברור את עדותו של הרודוטוס בדבר מעמדו של  

ג� במקרה הזה התארי� ,  כלומר176.שווה ער� לבבלי� בעת עריכת הסכ� השלו� בי� לידיה ומדי

  .  נראה בעייתי מאודקיאקסארסהמקובל לסיו� המלחמה בי� אליאטס ו

 במספר קיאקסארסלפיו יש להקדי� את סיו� המלחמה בי� אליאטס ו, חיזוק נוס* לשחזורי   

סביר להניח כי , לדעתי. נמצא בעצ� בחירת המתווכי� מציד� של הלידי� והמדי�, עשורי�

ואילו , היו אלה שייצגו את הלידי�, בהיות� שכניה� הקרובי� של ממלכת לידיה, הקיליקי�

היחסי� ,  בר�177.היו אלה שייצגו את המדי�, בהיות� שכניה� הקרובי� של ממלכת מדי, הבבלי�

שכללה לא , למעט תקופה מצומצמת, למעשה. שבי� מדי ובבל ידעו יותר ירידות מאשר עליות

      ). Reade 2003(היחסי� הללו היו די עויני� , ס" לפנה612חרי שנת יותר ממספר שני� לפני וא

ואי� , אשר נוצרה לצור� המלחמה באשור הייתה קצרת יומי�, הקואליציה המאולצת בי� בבל ומדי

  :במילותיו של ליברני, או; שנת נפילתה של נינווה, ס" לפנה612לשחזרה הרבה מעבר לשנת 

"The Babylonian account of Median intervention against Assyria…is one of blame for their 

destructive power, in the long-standing Mesopotamian view of the peoples of the mountains 

threatening the cities of the lowlands. The idea that the two victors (Babylonia and Media) shared 

                                                
מבוססת על , ס" לפנה6" פלש לשטחי קיליקיה כבר בראשית המאה הנבוכדנצרההנחה לפיה יתכ� ו 176

 591/592החל משנת , בחצרו של מל� בבל, קיליקיי�/בעלי ש� ליקיי�, הימצאות� של מספר איוני�

; Weidner 1939:924, 933 ;Goetze 1962 ;Brinkman 1989:58–59 ;Casabonne 2004a(ס לפחות "לפנה

Zadok 2005:79() 6מגיעה מכרוניקה , עדות נוספת בנוגע למערכת היחסי� בי� בבל וקיליקיה. )וראה להל� 

 בשנתו Pirindu מל� Appuašu מל� בבל כנגד Neriglissarבה מתועדת בפרוטרוט מלחמתו של , הבבלית

 Hawkins 2000:43–44;Rollinger(ס " לפנה556/557הלא היא שנת , Neriglissarישית של השל

2003b:295–296 .( עולה כי 6מהמידע שבכרוניקה Appuašu מל� Pirindu פלש לתחומה של Ebir Nāri  ע�

 מנת לבלו� את צבאו של"על, Hume"תו� הבאת צבאו ל, התארג� במהירותNeriglissar אול� , צבא גדול

Appuašu . ידו של Neriglissar אול� . וכתוצאה מכ� מרכזי� קיליקיי� רבי� נהרסו, על העליונההייתה

הא� , דהיינו:  טר� המלחמהHumeקשורה למעמדה של , השאלה העיקרית שאי� עליה תשובה ברורה

 Albright 1950a ;Freedman 1956 ;Beal( היה בשליטת� של הבבלי� או של הקיליקי� Humeשטחה של 

 Desideri and(ס " לפנה6"ברור כי א� הבבלי� שלטו על השטח הנדו� כבר בראשית המאה ה? )1992

Jasink 1990( , הסיאנסיסאזי קשה לדמיי� את קיומה של ממלכת קיליקיה הגדולה תחת שרביטו של "I ,

  .    ס" לפנה585סביב שנת 
או שמא הייתה ביניה� מערכת יחסי� , מדי�י� של הָוָסללפיה� השליטי� הקיליקיי� היו ה, ההשערות 177

אינ� משכנעות לאור התובנות החדשות בנוגע להתהוותה של ממלכת מדי , )J. Cook 1985b:263(מיוחדת 

)Helm 1982; Sancisi-Weerdenburg 1988; 1994; Rollinger 2003b; 2003c; forthcoming; Jursa 2003; 

Liverani 2003; Tuplin 2004; Meier et al. 2004; Genito 2005 .(היו , העובדה כי בתקופה מאוחרת יותר

 . אי� בה בכדי להשלי� על יחסיה� ע� המדי�, )Casabonne 2004b(י� של הפרסי� ָוָסלהקיליקי� ה
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the territory of the Assyrian empire is completely wrong. The Medes assumed the dirty job of 

destruction, while the Babylonians assumed the role of the restorers." (Liverani 2003:7).                  

 6"בהתחשב ביחסי� העויני� ששררו בי� הבבלי� והמדי� במחצית הראשונה של המאה ה   

 קשה להאמי� כי הבבלי� יכלו להיחשב לנציגיה� של המדי� אל מול הלידי� בשנת 178,ס"לפנה

סבירה ההנחה לפיה יש להקדי� את סיו� המלחמה בי� , כ� שג� במקרה הזה; ס" לפנה585

  . ס בער�" לפנה585ס במקו� שנת " לפנה7"ה לשלהי המאה קיאקסארסאליאטס ו

יה לסייע עשו, II" הצרננבוכדשל הלא היא אזכורו של הנסי� הלידי בחצרו ,    פיסת מידע נוספת

 Weidner(ידי וידנר "הנסי� הזה הוזכר באחת התעודות מהארכיו� המלכותי שפורסמו על. לשחזורי

קולדווי באזור הארמו�  חפירותיו שלבמהל� , הארכיו� נחש* בראשית המאה הקודמת). 1939

)Südburg (שער אישתר"אשר נמצא צמוד ל) "Koldewey 1931:49 .(זמנ� של התעודות , לפי וידנר

                                                
 6"אי� כל ספק כי היחסי� בי� הבבלי� והמדי� היו עויני� למדי במחצית הראשונה של המאה ה 178

 Dandamaev(יות ה� בתעודות מסופוטמיות וה� בספרות הקלאסית ויש לכ� שפע של עדו, ס"לפנה

1992:153–156 ;Jursa 2003 ;Rollinger 2003b .(ידי "מפורסמת שהוזכרה עלה" חומת מדי"יתכ� ו, כמו כ�

, ידי הבבלי� כנגד האיו� המדי"אכ� נבנתה על, ])Tuplin 2003וראה  [I.15.7 ;II.12.4אנאבאסיס (כסינופו� 

   ).Levy 1947 ;Barnett 1963 ;Macginnis 2006השווה  (II" הצרננו של נבוכדבמהל� שלטו

, 51–50הלא ה� האורקל המפורס� נגד בבל בספר ירמיהו , ג� הפסוקי� הרלוונטיי� בספרות המקראית

אומנ� עד לאחרונה נחשבו הפרקי� הללו לנטע זר בגופו ). Liverani 2001; 2003(מצביעי� לכיוו� דומה 

 ,ס" לפנה3"לא לפני המאה ה( ולפי חוקרי� רבי� מדובר בתוספת מאוחרת ,יב של ספר ירמיהושל הנרט

Torrey 1946:7 ;Carroll 1986 ;Reimer 1993( ,ערכה כי מבחינה ספרותית גרידאהגוברת ה, אול� כיו� ,

 קסלר ).Diamond 1999 ;Van Hecke 2003(נטיי� תיש להתייחס לפרקי� הללו בתור חומרי� קדומי� ואו

 Kessler (25" ו1יחד ע� ירמיהו , א* גורס כי האורקל הזה אינו אלא אחת מאבני היסוד של ספר ירמיהו

אי� כל ספק כי הפרקי� הללו נכתבו לאחר חורב� . השאלה העיקרית היא כמוב� שאלת התיארו�). 2003:64

. ת בעונש חמור על מעשיה�על הבבלי� לשא, שהרי לפי האורקל, ס" לפנה586דהיינו אחרי , הבית הראשו�

ש� אחרי ימיו של "קסלר גורס כי זמ� חיבורו הוא אי? ס חובר האורקל" לפנה586מתי אחרי שנת , אול�

נימוקיו לתיארו� שכזה אינ� , אול�). Kessler 2003(נבוכדנצר א� לפני תחילת שלטונו של כורש 

מוקי� לכ� כי חלקי� ניכרי� מהאורקל מביא ני, מאיד�, ואנדרהופט. מסתמכי� על ניתוח היסטורי הול�

שנת השתלטותו של כורש על בבל , ס" לפנה539אחרי שנת , דהיינו, "לאחר המעשה"כנגד בבל נכתבו רק 

)Vanderhooft 2006 ; וראהWiesehöfer 2005 .(חלקי� אינני רואה שו� סיבה מדוע לא לשער כי , ע� זאת

–27:51שהרי לפי ספר ירמיהו , הבית זמ� קצר לאחר חורב�ו נגד בבל חוברכירמיהו של אורקל מסוימי� מה

ִּפְקדּו ; ִמִּני ְוAְׁשְּכָנז, ַהְׁשִמיעּו ָעֶליָה ַמְמְלכֹות ֲאָרַרט--ִּתְקעּו ׁשֹוָפר ַּבּגֹוִים ַקְּדׁשּו ָעֶליָה ּגֹוִים, ֵנס ָּב4ֶרץ-ְׂשאּו" :28

-ָּכל, ְוֵאת, ְסָגֶניָה-ָּכל-ַּפחֹוֶתיָה ְוֶאת-ֶאת, ַמְלֵכי ָמַדי-ּו ָעֶליָה גֹוִים ֶאתַקְּדׁש .סּוס ְּכֶיֶלק ָסָמר-ַהֲעלּו, ָעֶליָה ִטְפָסר

ס " לפנה6"מתאי� להפליא לריאליות של המחצית הראשונה של המאה ה, תיאור שכזה    ."ֶאֶרץ ֶמְמַׁשְלּתֹו

. ידי הפרסי�"בל עלדהיינו רק לאחר כיבושה של ב, post factumואי� זה הכרחי כי הפסוקי� הללו הוכנסו 

רוצה לומר כי יתכ� והמקור המקראי יש בו בכדי לחזק את מה שידוע לנו מהעדויות המסופוטמיות 

  .ס" לפנה6"במחצית הראשונה של המאה ה, והקלאסיות על העוינות ששררה בי� בבל ומדי
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ארבע תעודות מתו� הארכיו� ). Weidner 1939:924(ס " לפנה569/570" ו594/595בארכיו� בי� 

ע�  .II" הצרננבוכדודה בחצרו של בשל אזכורו של יהויכי� מל� יהידועות בעיקר , ידו"שפורסמו על

, שבויי מלחמה, התעודות הללו הכילו ג� שמות רבי� של מקבלי קצבאות בחצרו של המל�, זאת

 בעמודי� שלהל� אזכיר ביתר פירוט את ).Pedersén 2005(עובדי� זרי� ואורחי החצר כאחד 

א� כעת אתרכז רק , המוזכרת בי� מקבלי הקצבאות) כולל שמותיה�(קבוצת הנגרי� האיוניי� 

היות שהתעודה נמצאה . Aאשר הופיע בשורה הרביעית של תעודה , באזכורו של הנסי� הלידי

. ללא שמו הפרטי, )נסי� אר- לידיה/מל�( arru šá mâtlu-ú-da šכל מה שהשתמר זה תוארו, שבורה

ר כי הלידי סבי,  לדעת וידנרMarma.179 הופיע לידי נוס* בכינויו, 22באותה תעודה בשורה , אול�

   Weidner 1939:934.(180(הזה השתיי� לבית המלוכה המרמנאדי 

 13שנת :  נושאת תארי� מוחלטBרק תעודה , ידי וידנר"   מתו� ארבע תעודות שפורסמו על

סביר להניח כי תעודה , בר�). ibid.:925(ס " לפנה591/592דהיינו שנת , II"לשלטונו של נבוכדנצר ה

A ,י בליוויו של בה הוזכר הנסי� הלידMarma , זמנה דומה לזה של תעודהB , שהרי בשתיה� קיי�

 Bואילו בתעודה ,  מוזכרי� שמונה נגרי� איוניי�Aבתעודה , יתרה מזאת. יהויכי�אזכור של 

 Weidner 1939:933; Brinkman(וסביר להניח כי מדובר באות� הנגרי� , "י�יאיונ 8אות� "מוזכרי� 

: נשאלת השאלה, ס" לפנה591/592שנת   הוא אכ�Aאריכה של תעודה במידה שת,  כעת).1989:58

שהרי סביר כי מדובר ,  בפרק זמ� זהII" הצרדננבוכמה ה� מעשיו של הנסי� הלידי בחצרו של 

? אשר נשלח לבבל בעקבות הסדר מדיני כלשהו, ערובה מלכותי"באורח כבוד או שמא בב�

 בעקבות ההסכ� שנחת� בי� לידיה II"ה צרנוכדנב האפשרות לפיה נשלח הנסי� הלידי לחצרו של

  . נראית אטרקטיבית במיוחד, ומדי בתיווכ� של הבבלי� והקיליקי�

יתרה . אי� בידינו ולו ידיעה אחת המצביעה על עימות מזוי� כלשהו שנער� בי� לידיה ובבל,    אכ�

מלכה , נאידנבושל בריתו "היה ב�, מלכה האחרו� של השושלת המרמנאדית, קרויסוס, מזאת

שכללה ג� את מצרי� ואת ספרטה , כנגד כורש בקואליציה רחבת היק*, האחרו� של בבל

הואיל ולמתווכי� הבבליי� ). I.77 ;Justin 77.2 ;Xenophon Cyropaedia VI.2.10הרודוטוס (

, והקיליקיי� היה תפקיד מרכזי ה� בעריכת ההסכ� בי� הלידי� והמדי� וה� בהבטחת תקפותו

אליאטס  כחלק מ� ההסדר בי� II" הצרננבוכד יה הנסי� הלידי נשלח לחצרו שלההנחה לפ

                                                
 ).B) Weidner 1939:934ושני שמות לידיי� נוספי� בתעודה , Aש� לידי נוס* הוזכר בתעודה  179
 Marmaהנחתו של וידנר בדבר יחוסו של . בית המלוכה הלידי החל מגיגס וכלה בקרויסוס, דהיינו 180

, קצבה נדיבה במיוחדMarma קיבל , מתחזקת לאור העובדה כי בהשוואה למקבלי קצבאות אחרי�, הלידי

  ).Segrè 1944וראה , בער� ליטר אחד=qû או Weidner 1939:934 ;1 sìla( של שמ� sìla 5הלא היא 
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 591/592שנת   הוא אכ�A א� זמנה של תעודה .נהפו� הוא,  אינה נראית מאולצת כללקיאקסארסו

 זמ� מה לפני II" הצרננבוכדאזי סביר כי הנסי� הלידי ע� פמלייתו נשלח לחצרו של , ס"לפנה

 קיאקסארסההנחה לפיה המלחמה בי� אליאטס ו,  בשאר המקרי�כמו, כלומר. התארי� הזה

  . סבירה"מסתברת כבלתי, ס" לפנה585הסתיימה בשנת 

תאריכיו המוחלטי� של אפולודורוס אודות  ולאור העובדה כי   בהתחשב בנתוני� שהוצגו עד כה 

חינה  אינ� רלוונטיי� ה� מבחינה היסטורית וה� מבקיאקסארסאליאטס ובי�  המלחמה סיו�

 אינו מספק תארי� הרודוטוס, כפי שכבר ציינתי. עלינו לחזור לעדותו של הרודוטוס, ארכיאולוגית

אלא רק תארי� , תאלס איש מילטוסמוחלט לסיו� המלחמה בעקבות ליקוי החמה אשר ניבא 

אי� שו� בעיה להקדי� את סיו� , "היסטוריות"מבחינת ההיגיו� הכרונולוגי שב,  כלומר.יחסי

מנת להשלי� את טיעוני בנוגע לתארי� "כי על, נראה א� כ�. ס" לפנה7" לשלהי המאה ההמלחמה

יש לבדוק את קבילותו של התארי� האסטרונומי , החדש לסיו� המלחמה בי� לידיה ומדי

  .ידי תאלס" עללליקוי החמה אשר נובא כביכול, ס" לפנה585  שנתמאיב 28הלא הוא , המפורס�

תאלס איש מילטוס אכ� ניבא את ליקוי החמה אשר גר� , חת במחקר   אומנ� לפי ההנחה הרוו

אי� , א� לפי דעת� של האסטרונומי�, קיאקסארסלסיומה הפתאומי של המלחמה בי� אליאטס ו

לא זה של , לא היה ביכולתו של תאלס לנבא את ליקוי החמה: פשוטו כמשמעו 181.הדבר אפשרי

–Neugebauer 1957:141; 1975:604;Stephenson 1997:342 ( ולא שו� ליקוי אחרס"לפנה 28/05/585

מנת להוכיח כי תאלס אכ� היה יכול לנבא את ליקוי " על).Martin 1864 ראה כברו; 2008 ;344

כאשר המובילה שבה� גרסה כי , הוצעו בעבר אינספור תיאוריות, ס" לפנה585החמה של שנת 

 ).Fotheringham 1919 ;Hartner 1969 (אודות מה שמכונה מחזור סארוס, תאלס השתמש בידע בבלי

ובוודאי (לא היה ביכולת� של הבבלי� , סמכא באסטרונומיה היסטורית"לפי סברת� של בני, אול�

 מנת לנבא את ליקויי חמה"לחשב את מחזורו של סארוס על) שלא ביכולתו של תאלס

)Neugebauer 1952:142(:182  

                                                
ליקוי . הירח והשמש נמצאי� על אותו ציר, ראוי להזכיר כי ליקוי חמה מופיע כאשר כדור האר-כא�  181

כאשר הירח , חמה מלא מתרחש במקו� כלשהו על פני כדור האר- רק אחת לשנתיי� או שלוש שני�

, אר-"לציר שמשליקוי חלקי מתרחש כאשר הירח אינו קרוב דיו , לעומת זאת. מכסה את השמש כולה

נית� לראותו במלואו רק בפס צר , ג� במקרה של ליקוי מלא. כלומר אי� חסימה מוחלטת של אור השמש

  ).Stephenson 1997; 2003(למש� דקות ספורות , לאור� כדור האר-

 לתופעת ייחס מת, שעות8" יו� ו11, שנה 18 יו� או 6585.321אורכו אשר , )Saros cycle (מחזור סארוס 182

 חודשי� סינודי� 223"מחזוריות זו נובעת מכ� ש. התרחשות� של הליקויי�עצ� מחזוריות שתועדה בה

, ה� ליקויי ירח וה� ליקויי חמה,  כלומר. חודשי� אנומליסטי�239" חודשי� דרקוני� ול242" בקרוב לי�שוו

ו� במסלול מבחינת המיקאומטריה דומה י יהיו בעלי ג,המתרחשי� בהפרש של מחזור סארוס זה מזה
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"The myth of the Saros is often used as an "explanation" of the alleged prediction by Thales of the 

solar eclipse of –584 May 28. There exists no cycle for solar eclipses visible at a given place; all 

modern cycles concern the earth as a whole. No Babylonian theory for predicting a solar eclipse 

existed at 600 B.C., as one can see from the very unsatisfactory situation 400 years later; nor did 

the Babylonians ever develop any theory which took the influence of geographical latitude into 

account. One can safely say that the story about Thales's predicting a solar eclipse is no more 

reliable than the other story about Anaxagoras predicting the fall of meteors".                                    

מנת לנבא בעצמו כי סביר שטיעוניו האסטרונומיי� לא "נויגבאואר היה די נבו� על, ע� זאת   

אשר יעדיפו להאמי� ביכולתו של תאלס לנבא את ליקוי , היסטוריוני�ירשימו במיוחד את אות� ה

אחרי , נראה לי כי היו�,  בר�183. על כנו28/05/585ובכ� להשאיר את התארי� המוחלט של , החמה

,  בנוגע ליכולתו של תאלס איש מילטוס לנבא את ליקוי החמהישני� רבות של מחקר אינטנסיב

 Mosshammer 1981.(184(י� שטענו כי הדבר אינו אפשרי אי� אלא לקבל את הנחת� של החוקר

                                                                                                                                       
 שעות 8אלא יש לו , מאחר ומחזור הסארוס אינו מתחלק בדיוק ביו� .והמרחק בי� כדור האר- והירח

 .אוגרפי� שוני� על כדור האר-ימתרחשי� במיקומי� גאזי ליקויי� עוקבי� במחזור הסארוס , "עודפות"

ג� באותו ) פחות או יותר (הליקוי חוזר על עצמו)  יו�34" ושנה 54(לאחר שלושה מחזורי סארוס , ע� זאת

   .)Meeus 2004: Chapter 18 ;Espenak and Meeus 2006 (אוגרפי על כדור האר-יאזור ג

 I have no doubt they will remain without effect") Neugebauer": והשווה את הערתו הסרקאסטית 183

 ).Dicks 1959:295–296והשווה ; .פ.א–הכוונה היא לרעיונותיו של נויגבאואר; 1975:604
 את מחזור סארוס אומנ� בשני� האחרונות הנחותיו של נויגבאואר בדבר אי יכולתו של תאלס לחשב 184

שחזורי� לפיה� היה ביכולתו של תאלס לנבא את א� עדיי� אינ� חסרי� , התקבלו על מרבית החוקרי�

 של תאלס לא התבססה על כי שיטתו) Panchenko 1993; 1994(נקו גורס 'פאנצ, כ�. הליקוי המפורס�

ידו במילטוס וכללו את רישו� הליקויי� שהתרחשו "מחזור סארוס אלא על סדרת תצפיות שנערכו על

רטית לנבא באופ� מקרי את הליקוי של שנת יכול היה מבחינה תיאו, נקו'לפי פאנצ, תאלס. במהל� חייו

, י'סטפנסו� ופטוצ,  אול�.והבחי� בהבשל מחזוריות שייתכ� , )ס" לפנה585ולא זה של (ס " לפנה581/582

 הליקויי� במילטוס ְרא6תהראו בצורה משכנעת כי בהתחשב ב, נקו'הביקורתית על פאנצבתגובת� 

לא היה בידיו של תאלס בסיס נתוני� נאות שייתכ� והיה מאפשר לו להגיע אפילו בדר� מקרית , הארכאית

בהתחשב במה שנאמר אודות שיטתו , י סברה נוספתלפ). Stephenson and Fatoohi 1997(לניבוי המדויק 

 במאי שנת 28יתכ� והיה ביכולתו לנבא את הליקוי של , Oxyrhynchusשל תאלס באחד הפפירוסי� של 

  :השווה; )van der Waerden 1974:87 ;Lebedev 1990 ;O’Grady 2002:141–146; 250–251(ס " לפנה585

"[Thales] says that eclipses of the sun take place when the moon passes across it in a direct line, 

since the moon is earthy in character; and it seems to the eye to be laid on the disc of the sun." 

(Haslam 1986: Aetius II.28, P.Ox 3710).                                                                                             

 חודשי� לאחר ליקויי ירח 23,5יתכ� ותאלס גילה כי ליקויי חמה יכולי� להתרחש , לדעת אוגריידי,   כ� 

)O’Grady 2002:140 .(חודשי� בי� ליקויי חמה לבי� ליקויי ירח אינו נתו� 23,5היות שפרק זמ� של , אול� 
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לפיה הרודוטוס המציא את כל הסיפור אודות נבואתו של תאלס בהקשר , סבירה אפוא ההנחה

  :או במילותיו של רולינגר, קיאקסארסלסיו� המלחמה בי� אליאטס ו

"Herodotus serves up a mythologizing concoction of several different elements, including a 

Hellenocentric view of the origins of natural sciences and their prw§toı euJrethvı Thales." 

(Rollinger 2003b:309).                                                                                                                           

 ס" לפנה585 במאי שנת 28של שהרי התארי� האסטרונומי , שמעות הדברי� ברורה למדימ   

אי� , ובהתא� לנרטיב של הרודוטוס,  חסר כל משמעותקיאקסארסלסיו� המלחמה בי� אליאטס ו

לא רק , לדעת מוסהמר ורולינגר, בר� .בפרק זמ� אחר" ליקוי המתאי�"שו� מניעה לחפש את ה

פרי דמיונו של הרודוטוס אלא שמרבית דיווחו בנוגע לסיו� המלחמה בי� שנבואתו של תאלס היא 

לפי , כ�. אינו אמי� ומורכב ממספר מסורות שונות, המלווה בליקוי החמה, קיאקסארסאליאטס ו

 literary assimilation of what where once entirely":אינה אלא, I.74הגרסא של הרודוטוס , מוסהמר

separate reports concerning the eclipse, the Lydo-Median War, and Thales astronomical interests." 

(Mosshammer 1981:154).                                                                                                        

סיפור קשור דווקא באזכורו של קרב לילי ה� מוסהמר וה� רולינגר גורסי� כי הגרעי� ההיסטורי שב

כמו . התרחש ג� כ� במהל� המלחמה בי� לידיה ומדי, אשר לפי הרודוטוס, )nuktomaciva(כלשהו 

                                                                                                                                       
בדחייתו , קופרי). Couprie 2004(ה של אוגריידי אינ� מתקבלות על הדעת סברותי, )Hartner 1969(קבוע 

  :קובע בצורה משכנעת כי, את התזה של אוגריידי

"The problem is that though one may be able to say in retrospect that a solar eclipse was 

sometimes preceded by a lunar eclipse 23 lunar months previously, it is not possible to predict 

after which specific lunar eclipse a solar eclipse would follow after 23 lunar months. Such a 

prediction would only be possible if the lunar eclipses of the 23 lunar month period were the only 

lunar eclipses visible…Table 2 shows that this is not the case." (Couprie 2004:326–327).                 

נראית הגיונית ג� , retrospect"הידועות של ליקוי חמה נובאו לעיתי� ב" נבואות"ההנחה לפיה ה, אכ�

קורתו על א* בי, ע� זאת). Steele 2000 ;Brack-Bernsen and Steele 2005(בהתחשב בנתוני� הבבליי� 

הלא , קופרי מציע כי יתכ� והיה ביכולתו של תאלס לנבא ליקוי חמה אחד בלבד, בנוגע לתזה של אוגריידי

השערותיו של קופרי מתבססות על , בר�. א� כי באופ� מקרי למדי, ס" לפנה585 במאי שנת 28הוא של 

; )Couprie 2004:330(ס בער� " לפנה640לפיה יש לייחס את לידתו של תאלס לשנת , הנחת יסוד שגויה

, מנת לאפשר פרק זמ� נאות ליצירת בסיס נתוני� היפותטי שייתכ� והיה ברשותו של תאלס"זאת על

יש לייחס את , לפי אפולודורוס, אול� כפי שכבר ראינו. בהתבסס על הליקויי� שנצפו במילטוס הארכאית

ולא לשנה , ס" לפנה623/624שנת הלא היא , 39"שנה הראשונה של האולימפיאדה השנת לידתו של תאלס ל

כמו . ההכרחית בשחזורו של קופרי, ס" לפנה640/639 שמניבה את שנת 35"הראשונה של האולימפיאדה ה

אינה תואמת את עדותו של , ס" לפנה585 במאי שנת 28 המשוערת של תאלס של הליקוי של" נבואתו", כ�

לפיה תאלס הגיע לפריחתו בזמ� , ל אפולודורוסאלא מהווה כביכול חיזוק לסכימה מלאכותית ש, הרודוטוס

 .נראה כי ג� התזה של קופרי אינה עומדת במבח� המציאות. הליקוי



 131

, היא ידיעה אותנטית ג� הידיעה בנוגע לכריתת ברית שלו� בי� לידיה ומדי ,לדעת רולינגר, כ�

   Rollinger 2003b:317.(185(דווקא בשל אזכור� של המתווכי� הבבליי� והקיליקיי� 

לפיה� סיפור הנבואה של תאלס ,    אומנ� אני מסכי� ע� קביעת� של מוסהמר ורולינגר

אול� גישת� המינימליסטית בנוגע לשאר , אל הנרטיב שעניינו בעימות בי� לידיה ומדי" הוצמד"

של הרודוטוס אינני רואה שו� סיבה מדוע לשער כי דיווחו . אינה הכרחית, דיווחו של הרודוטוס

, "היו� נעשה ללילה"בו , ואילו דיווחו אודות הקרב המכריע, הקרב הלילי הינו דיווח אמי� אודות

מצביע על המקורות ,  של הרודוטוסI.74עצ� הנרטיב שבספר . הינו קונסטרוקציה מלאכותית

            186:ועיקריה� ברורי� למדי, פה"שבעל

        . . . . תקופת שלטונ�ש� במהל� " ניהלו מלחמה איקיארקסוסואליאטס  ))))אאאא

בשל נדירות� של הקרבות , אשר היה ראוי להזכירו, במהל� מלחמה זו ניהלו הצדדי� קרב לילי ))))בבבב

            187.כאלה בימי הקד�

הליקוי הזה ". היו� נעשה ללילה"בו , התרחש ליקוי חמה גדול מימדי�, במהל� אחד הקרבות) ) ) ) גגגג

        . . . . סיפק עילה לשני הצדדי� לסיו� המלחמה

  . בתיווכ� האקטיבי של הבבלי� והקיליקי�, בי� הצדדי�הסכ� שלו� נכרת     ))))דדדד
                                                

היה ליקוי ירח , יתכ� והתרחש במהל� הקרבילפיו הליקוי ש, ריט חדשס להצעת תו א* גרמות אלותובנ 185

 לעיני הירחא תופעה שבה נראה ליקוי ירח הוראוי להזכיר כי מ� הכא� ). Worthen 1997(ולא ליקוי חמה 

 נמצאי� בקו אחד והשמשכדור האר- , התופעה נגרמת כאשר הירח. צופה מכדור האר- כאילו הוא נעל�

הוא , ס" לפנה609ליקוי הירח של שנת , לדעת וורת� .והירח נכנס לקונוס הצל של כדור האר-, )בקירוב(

שהרי ברור כי , אול� הצעתו אינה משכנעת. המועמד המתאי� ביותר לליקוי שבדיווחו של הרודוטוס

האחד הוא קרב לילי ואילו השני הוא הקרב שמהלכו , מבחינתו של הרודוטוס דובר בשני קרבות נפרדי�

 ".היו� נעשה ללילה"
קיי� שימוש , שתועדו במגוו� חברות אנושיות פה"במסורות שבעל, בניגוד לדעת� של מוסהמר ורולינגר 186

 הרודוטוס עשה שימוש כיו� אי� כל ספק כי ).Henige 1976( עוג� כרונולוגי יחסי בתור ליקוי חמהנרחב ב

פה "מסורות שבעללשימוש ב(לצד המקורות הכתובי� אשר עמדו לרשותו , פה" שבעלנרחב במקורות

לשימוש ; Momigliano 1958; 1978; Murray 1987; 2001 ;Luraghi 2001 ראה, בנרטיב של הרודוטוס

  ).Helm 1982ראה , פה שבלוגוס המדי"מסורות שבעלב

187 nuktomaciva ,וככזה תועד פעמי� בודדות ,  נפו- בימי קד�בלתיהיה כנראה ,  הלא הוא קרב לילי

, Epipolae"תוקידידס מפרט בפרוטרוט את מהלכו ותוצאותיו של הקרב הלילי ב, כ�. בספרות הקלאסית

ידו כיחיד במינו שנער� במהל� "צוי� על,  הזההקרב הלילי; )Thuc.VII.44(ס " לפנה413שנער� בשנת 

בו תושבי , אזכור נוס* של קרב לילי. )Roisman 1993 (המלחמה הפלופונסית בי� שני צבאות גדולי�

). 10.18.4 (פאוסניאסדי "לנזכר ע, )Molossoi(צחו את המולוסי� י נAmbraciaקולוניה קורינתית בש� 

 Appian 4.24 ;Cassius Dioראה , � המלחמה הפונית השנייהאשר התרחשו במהל, יי�למספר קרבות ליל

XVI.8–10  ;ראה , כמו כ�Cassius Dio XXXVI.48–50 , אודות הקרב הלילי המפורס� בי� כוחותיו של

    .פומפיוס ואלו של מיתרידטס
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ה� בנוגע לליקוי החמה וה� בנוגע לסיו� , ס" לפנה585 במאי שנת 28    הואיל והתארי� של

 Neugebauer 1952:142;Mosshammerהשווה (אינו רלוונטי עוד , קיאקסארסהמלחמה בי� אליאטס ו

1981:155 ;Worthen 1997; Rollinger 2003b:310( ,הלא , יתכ� ומ� הראוי לשקול אפשרויות נוספות

ס ואת " לפנה7"בפרק הזמ� שיכלול את שלהי המאה ה, ה� בדיקת ליקויי חמה מלאי� באזור הנדו�

 לקבל נית�, NASAשל מדעני המבורכת אודות ליוזמת� , כיו� .ס" לפנה6"תחילתה של המאה ה

לכל ליקויי החמה והירח שהתרחשו ויתרחשו גישה חופשית לבסיס הנתוני� העדכני ביותר בנוגע 

מהנתוני� ). Espenak and Meeus 2006(נ " לסה3000"ס ו" לפנה1999בי� השני� , על פני כדור האר-

אודות ליקויי חמה מלאי� בפרק הזמ� הנדו� נית� ללמוד כי הליקויי� שעשויי� להיות רלוונטיי� 

 601 בספטמבר שנת 20; ס" לפנה603 שנת  במאי18; ס" לפנה610 בספטמבר שנת 30ה� אלו של 

   188).33 איור(ס " לפנה585 במאי שנת 28ס והליקוי המפורס� והמקובל במחקר של "לפנה

                

                

  ).Espenak and Meeus 2006בעקבות ( שעשויים להיות רלוונטיים מלאיםליקויי חמה : 33איור 

                                                
ריכי� אסטרונומיי� נבדלי� מתאריכי� יש לזכור כי תא, בבואנו להשתמש בנתוני� האסטרונומיי� 188

שנה ואילו ה, ס" לפנה1שנה פירושה , 0השנה האסטרונומית : מאגלדו. יסטוריי� בשנה אחתה

 584–ת  במאי שנ28"ליקוי החמה שהתרחש ב, למשל, כלומר. ס"פנה ל2 שנהפירושה , –1האסטרונומית 

 "0"ההבדלי� הללו נובעי� מהוספת שנת  .מבחינה היסטורית, ס" לפנה585 במאי 28פירושו , אסטרונומיתה

המתבססי� על שיטת התיארו� ,  למיניה��שהרי שנה זו חסרה בחישובי� קלנדאריי, לחישוב האסטרונומי

  ).לעיל (נ" לסה6" בראשית המאה הDionysius Exiguus ידי"לאשר פותחה ע
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לא רק שלא מתאי� מבחינת , ס" לפנה585 במאי שנת 28ל  המפורס� שהליקוי, ע� זאת   

אלא מבחינה אסטרונומית גופא קשה לשער כי הליקוי , הכרונולוגיה היחסית של הרודוטוס

יותיר רוש� כלשהו על משתתפי הקרב המשוער ובכ� ישפיע על ,  בערב19:29שהתרחש בשעה 

 במאי שנת 18" ב12:04חש בשעה בהשוואה לליקוי החמה המלא שהתר, מאיד�. פה"המסורת שבעל

 601 בספטמבר שנת 20"ס וב" לפנה610 בספטמבר שנת 30"הליקויי� שהתרחשו ב, ס" לפנה603

, ס" לפנה603 במאי שנת 18הליקוי של . לא נצפו באזור אסיה קטנה במלוא עוצמת�, ס"לפנה

 28לא הוא של ה, נראה אפוא כמועמד מתאי� ביותר בבואנו להחלי* את הליקוי המקובל בספרות

  .ס" לפנה585במאי שנת 

א� מקבלי� את הכרונולוגיה של הרודוטוס :    נית� לסכ� את עיקרי הדברי� בצורה הבאה

הפסיק את , ס" לפנה617/618אזי אליאטס אשר החל למשול בשנת  , לתחילת שלטונו של אליאטס

 611/612שנת הלא היא , עימה ברית אסטרטגית בשנתו השישית מלחמתו ע� מילטוס וכרת

זמ� מה לאחר עשיית השלו� ע� . ס" לפנה612כתוצאה מנפילתה של נינווה בשנת , ס"לפנה

 שני� והסתיימה 5שלפי הרודוטוס נמשכה , קיאקסארסאליאטס והחלה המלחמה בי� , מילטוס

   189.בעקבות ליקוי החמה, בשנה השישית

 ולא 603 הסתיימה בשנת קסארסקיאאליאטס ואזי המלחמה בי� ,    א� שחזורי מתקבל על הדעת 

כבש את סמירנה אחרי , אי� להסיק כי אליאטס, כלומר. כפי שהיה נהוג לחשוב, ס" לפנה585בשנת 

                                                
 5 המלחמה בי� לידיה ומדי נמשכה הלפי, ראוי לציי� כי אי� שו� ודאות בנוגע לקביעתו של הרודוטוס 189

בה הרודוטוס , שהרי לא מ� הנמנע כי יש כא� קונסטרוקציה מלאכותית, סתיימה בשנה השישיתשני� וה

 .המציא את חמשת השני� וסיומה בשנה השישית, בהעדר נתוני� מדויקי� בנוגע לאורכה של המלחמה

דיכוי המרד , א� יתרה מזאת,  אליאטס סיי� את מלחמתו ע� מילטוס בשנתו השישיתכדאי לזכור כי

רוצה לומר כי נית� . התרחש ג� הוא בשנה השישית מפרו- האירועי�, י כולל חורבנה של מילטוסהאיונ

וה� על סיומה בעקבות ליקוי בי� לידיה ומדי לפיה הרודוטוס אומנ� ידע ה� על המלחמה , לשקול אפשרות

השווה  (בהתא� לדוגמאות למאורעות דומי� אשר עמדו לרשותו, המציא את מש� קיומהוא� יתכ� , החמה

א� בשנה , אשר יסדו את קידוניה שבכרתי�, מתנגדי פוליקראטס, ג� את הפסד� של הגולי� מסאמוס

ושעבדו אות� יחד ע� , ניצחו אות� אנשי איגינה בקרב ימי",  שני� של שיגשוג5לאחר , השישית

ביוס לתחילת הבחנה זו חשובה במידה שמקבלי� את הכרונולוגיה של אבס. ])III.59הרודוטוס " [הכרתיי�

שנתו , כלומר. )לעיל (ס" לפנה610אליאטס החל למשול בשנת , לפי אבסביוסשהרי , שלטונו של אליאטס

שנת הניצחו� המוח- של הבבלי� על (ס " לפנה605 היא שנת ,השישית בה הסתיימה המלחמה ע� מילטוס

 אינה קיאקסארסוהשנה השישית של המלחמה בי� אליאטס , בשחזור שכזה). הצבא המצרי בכארכמיש

א� ,  אול�.ס" לפנה605ש� אחרי שנת "שהרי המלחמה ביניה� החלה אי, ס" לפנה603יכולה להיות שנת 

אזי ג� תאריכו של אבסביוס לתחילת , השנה השישית לסיו� המלחמה בי� לידיה ומדי אינה אלא פיקציה

וטוס בנוגע לתחילת שלטונו תאריכו של הרוד, לדעתי, בר�. שלטונו של אליאטס נשאר בגדר של סבירות

שהרי במקרה זה יש הסבר הגיוני למדי לסיו� המלחמה בי� , של אליאטס מהווה אלטרנטיבה מועדפת

   . השנה השישית של אליאטס ושנת חורבנה של נינווה, ס" לפנה612מילטוס ולידיה בשנת 
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. ס" לפנה600הלא הוא סביב שנת , אלא שיש להעדי* את התארי� המקובל לחורבנה, 585שנת 

, דותה של סמירנהלפחות לפי ע, מכא� שתאריכיה של הקראמיקה הקורינתית והיוונית המזרחית

 .ידי מספר חוקרי�"נשארי� על כנ� ללא שו� צור� בקבלת הכרונולוגיה הנמוכה שהוצעה על

ההשערה לפיה ה� הקרב המפורס� וה� כריתת ברית שלו� בי� הלידי� לבי� מדי התרחשו כשני 

יש בה חשיבות רבה מעבר להשבת ההרמוניה , ס" לפנה585של " הקדוש"עשורי� לפני התארי� 

שהרי השחזור , רונולוגית בי� עדותו של הרודוטוס לבי� תאריכיה של הקראמיקה היווניתהכ

 7"מאפשר הערכה מחודשת בנוגע ליחסי הכוחות בזירה הבינלאומית בשלהי המאה ה, שהוצע כא�

  .)וראה בהרחבה להל� (ישראל"החרב ממוצא יווני לתחומי אר-"זמ� הגעת� של שכירי, ס"לפנה

        

III.9.2  רונולוגיה המקובלת של ההתיישבות היוונית בלוב אמינהרונולוגיה המקובלת של ההתיישבות היוונית בלוב אמינהרונולוגיה המקובלת של ההתיישבות היוונית בלוב אמינהרונולוגיה המקובלת של ההתיישבות היוונית בלוב אמינההא� הכהא� הכהא� הכהא� הכ????        

יש בה בכדי , )34איור (לוב /קירנאיקההתיישבות� של היווני� ב,    לפי ההנחה הרווחת במחקר

  .לספק מספר עוגני� כרונולוגיי� אמיני� אודות הקראמיקה היוונית של התקופה הארכאית

  

  ). Hodos 2006: Fig. 4.1 ותבעקב (קולוניות יווניות בקירנאיקה: 34איור 

, לפי הרודוטוס. ירנה ה� אזיריס וקקירנאיקה בהאתרי� החשובי� ביותר, מבחינה כרונולוגית

לאזור , שנתיי� באי פלאטיאה ולאחר מכ� עברו ליבשתה של קירנה ישבו מייסדיה טר� היווסד

בעזרת� של ,  א� בשנה השביעית190,באזיריס ישבו שש שני�). IV.157–158(ששמו אזיריס 

בהתחשב בעדויות ספרותיות שמקור� בכתביה� של . עזבו את אזיריס ויסדו את קירנה, הלובי�

לדוגמא , וראה(ס " לפנה631ה של קירנה לשנת נהוג לייחס את היווסד, ואבסביוסהרודוטוס 

Schaus 1985:100–101 ;Mitchell 2000 ;Malkin 2003a ;Natoli 2004:87–90 ;James 2005:2–3.( 

  :נית� להגיע לתאריכי� המוחלטי� אודות קיומה של אזיריס, א� כ�, מכא�

"For another colony, Aziris in Cyrenaica, dates can be obtained by a combination of statements of 

Herodotus and Eusebius. This puts its beginning in 637 and its end in 631 B.C. If the site has been 
                                                

   .)66, 89  Απόλλωνα εἰςCallimachus ) Williams 1978:64; 77 (Hymn to Apollo) השווה 190
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identified correctly, the Archaic objects found there should be of, or not much before, that time. 

The very few finds include fragments of Protocorinthian pots and examples of East Greek Bird 

bowls and banded cups." (Cook 1997:253).                                                                                          

עולי� , תאריכיה של הקראמיקה היוונית שנחשפה באזיריס ובקירנה, לפי מרבית החוקרי�   

דבר שתומ� בכרונולוגיה המקובלת של התקופה , � ע� העדות הספרותית אודות היווסדבקנה אחד

הנחה זו אינה אלא סילו* , לפי חוקרי� אחדי�,  בר�).Boardman 1994לדוגמא , וראה(הארכאית 

החוקרי� הללו ). Bowden 1991; 1996 ;Gill 2004; 2006 ;James 2005( הרודוטוס מכוו� של דברי

ושל ,  שנים40-ששלט כ, בימי חייו של באטוס המייסד" :IV.159מסתמכי� על מה שנאמר בהרודוטוס 

; נשאר מספר אנשי קירנה כמו שהיה בזמן שיצאו לייסד את המושבה,  שנים16ששלט , בנו ארקסילאוס

עוררה הפיתיה בנבואתה את כל היוונים להפליג ללוב , המכונה באטוס המאושר, השלישיבימי המלך 

אז התאסף בקירנה המון ...כי הקירנים הזמינו מתיישבים והציעו חלקות אדמה, ולחיות ביחד עם הקירנים

שארצם נגזלה מהם , עם מלכם ששמו היה אדיקראן, הלובים השכנים; גדול והם לקחו בכוח אדמה רבה

הלה אסף . שלחו משלחת למצרים וקיבלו על עצמם את חסות אפריאס מלך מצרים, קירנים פגעו בהםוה

ושם , אנשי קירנה יצאו אל חבל איראסה ואל המעיין תסטה. צבא רב של מצרים ושלח אותו נגד קירנה

ם לא וה, מכיוון שלמצרים לא היה נסיון קודם במלחמה עם היוונים. התנגשו עם המצרים וניצחו בקרב

ומכיוון , משום כך. ספגו תבוסה כה קשה שרק מעטים מהם חזרו אל מצרים, העריכו אותם כראוי

   ".המצרים נגדוהתקוממו , שהאשימו את אפריאס בתבוסה

   הואיל ובהתחשב בכרונולוגיה המצרית ה� נפילתו של אפריאס וה� עלייתו של אמאסיס לשלטו� 

נית� לשער כי , )Leahy 1988:187 ;Depuydt 2006:267–268(ס " לפנה570מתוארכות לשנת 

, בעקבות דבריה של הפיתיה בדיווחו של הרודוטוס, ההתיישבות המסיבית של היווני� בקירנאיקה

, לפי סכוליאסט לפינדארוס, כמו כ�). James 2005:2(ס " לפנה580ש� סביב שנת "החלה אי

וישנ� ) Schol. Pind. Pyth. 4.26(ירנה ידי ק"נוסדו על) Tocra/Taucheira(אפולוניה וטאוכירה 

כגו� אלו של פתולמאיס , חוקרי� אשר סבורי� כי קירנה יסדה ג� קולוניות נוספות בקירנאיקה

). Euesperides) (Graham 1982:136–138 ;Schaus 1985:100; Malkin 1994a:174, n.13(ואוהספרידיס 

, ארקסילאוס וI"ה בימי חייו של באטוס קבועהואיל ולפי הרודוטוס מספר תושבי קירנה נשאר 

כי הגל ההתיישבותי המלווה , סבורי� החוקרי� אשר גורסי� כי יש להיצמד לגרסתו באופ� מילולי

"באטוס השל החל רק בימיו , פתולמאיס והאוהספרידיס ,טאוכירה, בהקמת קולוניות באפולוניה

II , ס " לפנה580דהיינו לא לפני שנת)Bowden 1991:51; 1996:28, n.61; Gill 2004; 2006 ;James 
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הקראמיקה הקדומה ביותר שנחשפה באתרי� הללו הניבה תאריכי� גבוהי� בהרבה , בר�). 2005

  :או במילותיו של אוסבור�, ממה שנית� היה לצפות בהתחשב בעדותו של הרודוטוס

"What the archaeology has revealed is striking. First of all, finds of Greek objects from the first 

half of the seventh century BC at Ptolemais and at Cyrene itself suggest that this North African 

coast was not nearly as unknown before the foundation of Greek settlements as the traditions 

suggested. Even without excavation of the site, pottery which is almost certainly dated to c. 650 

has been found at the place most likely to be Aziris.... Second, although tradition had it that other 

sites on the Libyan coast were founded from Cyrene, actually the evidence for occupation from 

Tocra and from Ptolemais seems to date back as early in pottery terms as does the evidence for 

permanent occupation at Cyrene—that is to c. 620 BC. The selection of pottery from Tocra differs 

in slight but significant ways from that at Cyrene (in particular it receives a quite different range 

of pottery from islands in the Cyclades, with none from Thera), which suggests independent links 

with the Greek world. Third, the literary tradition maintains that for some fifty years the 

population of Cyrene remained only the initial Theran settlers and their offspring, before a general 

invitation to all Greeks to join was issued: not only does this make it hard to see how Cyrene 

could have founded Taukheira so soon after Cyrene itself was established, but the pottery reaching 

Cyrene and Tocra before 580 BC came from as wide a range of sites as that reaching them after 

580, and the peculiarly wide variety of pottery vessels and of personal items imported from 

Sparta, in particular, from soon after that foundation has led archaeologists to speculate that there 

must have been residents from Sparta or Laconia from the beginning." (Osborne 1996:15–16).         

התאמה לכאורה בי� המציאות הארכיאולוגית לבי� המסורת " לאיהשערותיו של אוסבור� בנוגע   

, לאו דווקא קשורות לוויכוחי� הכרונולוגיי�, ת בקירנאיקההספרותית בדבר ההתיישבות היווני

שהרי מבחינתו זהו עוד נדב� בדקונסטרוקציה של התפיסה המקובלת אודות הקולוניזציה היוונית 

  ).Osborne 1996a:8–16; 1998; 2004b:23–38(התקופה הארכאית של 

ערכ� של ו לדעת, בקצרהא� ,  לפתוח בדיו� מפורט אודות התזה של אוסבור�כוונתיאי� ב   

� של קולוניות יוונית אלו או אחרות במהל� ת הספרותית המאוחרות בדבר היווסדהמסורו

שבמסורות " עי� ההיסטורירהג" אוסבור� סבור כי החיפוש אחר .התקופה הארכאית שוא* לאפס

מדובר בתהליכי� התיישבותיי� אקראיי� , שהרי לדעתו, הללו הוא עקר לחלוטי�

 שהיו מוכני� לקחת וכאל, בה� השתתפו אינדיבידואלי� רבי� ממקומות שוני�, ט6ִניְסִטיי�וא6G2ְר
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, מסורתית הסתכלותבשחזור שכזה אי� מקו� ל. נוצרור שאחדשות ההזדמנויות את הסיכו� ולנצל 

המייסדי� ה� , יתרה מזאת. נעשתה בצורה מתוכננת ומאורגנתות רבות לפיה הקמת קולוני

 וה� התאריכי� המסורתיי� , שיתכ� ושמ� השתמר ברבות הימי�, הקולוניות שלההיסטוריי�

  :אינ� אלא פיקציה מאוחרת, קולוניות מהתקופה הארכאיתהלהיווסד� של 

"…if we are to recognize that what went on in the eighth and seventh centuries was far less 

centrally organized than later settlements by Greeks abroad, that means recognizing that the 

language of colonization, borrowed from Roman veteran settlements and then overlaid with the 

expansion of European powers from the seventeenth century onwards, is likely to be quite 

inappropriate, and that what happened in the eighth and seventh centuries BC can only be 

misleadingly described as 'the age of colonisation'. It also means recognizing that the stories told 

by classical and later writers may be not just contaminated by fictions, they may be systematically 

fictional." (Osborne 2004b:32).          

  :פי משנתו"שהרי על, המסקנה לפי אוסבור� ברורה למדי

"A proper understanding of archaic Greek history can only come when chapters on "Colonization" 

are eradicated from books on early Greece." (Osborne 1998:269).191                                                                              

; Yntema 2000:43–45השווה (לאהדה רבה לאחרונה אומנ� רעיונותיו של אוסבור� זכו    

Papadopoulos 1999:385; 2002:26; Lomas 2000:172; Gosden 2004:69; Anderson 2005:173; 

Dickinson 2006:198( ,קולוניות ה� של  המסורות הספרותיות אודות היווסדא� נראה כי סילוק� של

בחקר  ).Malkin 2002; 2003a(היסטורי ביסודו "אינו צעד נבו� וא* בלתי, יח המדעישארכאיות מהה

מודרניות , ונותהקולוניזציה היוונית של התקופה הארכאית נית� וא* רצוי לשלב בי� הגישות הש

השקפותיו של אוסבור� מאופיינות ,  כמו כ�Malkin 1997; 2003b; 2004.(192 (דומסורתיות כאח

                                                
 פחות ציורית מזו של אפרסל התבטא בנדו� בשפה לו ו במחקר כבר זמ� מהברוחות שכאלה נש, מעשהל 191

  ).Greek colonization” is as dead as Bronze Age matriarchy") Purcell 1997:501": אוסבור�

סיפוק� של החוקרי� מהמודלי� "דחיית המסורות הספרותיות המאוחרות נובעת מאי, במקרי� רבי� 192

–Blakeway 1932דוגמת" (Trade before the Flag"או שמא " קולוניזציה"פרה"הישני� אודות מה שמכונה 

 Lourdin-Casal and Roure(בה� ליווני� הומצא תפקיד של מובילי ציוויליזציה מערבית , )1935 ;1933

; De Angelis 1997; 2006 (תבדומה לנציגיה של האימפריה הבריטית בתקופה הקולוניאלי, )2006

Snodgrass 2005 .(המושגי� הקולוניאליי� הישני� כמעט ולא בנמצא , מודרני"עיד� הפוסטב, בר� כיו�

 נהפו� ).כ� ג� פניקית או אטרוסקית (יווניתוקולוניזציה קולוניזציה "פרהבשעניינ� בלקסיקו� של החוקרי� 

 ;Dietler 1989; 1995השווה (middle ground" וhybridity ,creolizationהמושגי� השולטי� ה� , הוא
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ו ה� במקרה של קירנה וה� במקרה של ימנת להוכיח את טיעונ"שהרי על, בתמימות מסוימת

אי� הוא מהסס להשתמש בתאריכי� , )Osborne 1996a:8–16; 2004b:23–32(פיתקוסאי 

אול� התאריכי� הארכיאולוגיי� .  האלהיוונית שנמצאה באתרי�היי� לקראמיקה ארכיאולוג

תאריכי� ה אינ� אלא פועל יוצא של , במיוחד אודות התקופה הארכאית ביוו�,העצמאיי� לכאורה

) דס או הרודוטוסידוגמת אלו של תוקיד(� של הקולוניות היווניות  להיווסדספרותיי�ה

אי� כל ספק כי הסיפורי� . מאתרי הלבנטמול העדויות  אלוהקורלציות המתוחכמות שנעשו 

אול� הא� זו , יוונית מלאי� במסורות לא אמינות ובדיוניותהקולוניזציה ההמאוחרי� אודות 

 יש מסורות ברור כי, לדעתי?  של ההיסטוריו�סיבה להשלי� את כל המסורות הללו לפח האשפה

כל : � של קולוניות אלו או אחרות דינ� דומהג� התאריכי� הספרותיי� להיווסד 193.ויש מסורות

, ניתוח מדוקדק של כל המסורות שבנמצא, דהיינו; כל קולוניה והמסורות שלה, מקרה לגופו

   .בתקווה לאתר את המסורת האמינה ביותר או שמא להיווכח כי הדבר אינו אפשרי

י הכרונולוגי אודות ידי תומכי השינו"אומנ� רעיונותיו של אוסבור� התקבלו בברכה ג� על   

שהרי לדעת� ,  שונה לחלוטי� שלה�מוצאהא� נקודת , )James 2005:6(התקופה הארכאית ביוו� 

אי� לשנותה , לרבות עדותו של הרודוטוס אודות הקולוניזציה של קירנאיקה, המסורת הספרותית

 Bowden 1991 ;Gill(ובמקו� זה יש להפחית את הכרונולוגיה היוונית הארכאית במספר עשורי� 

2004; 2006 ;James 2005 .(א� נוריד את הכרונולוגיה היוונית של התקופה , לפי קו מחשבה זה

, טאוכירה, הגל ההתיישבותי המלווה בהקמת קולוניות באפולוניהאזי ,  שנה40–35"הנדונה בכ

 שבי�הקירני� הזמינו מתיילפיו , לעדותו של הרודוטוסכביכול יתאי� , פתולמאיס ואוהספרידיס

                                                                                                                                       
1999; Malkin 1994b; 1997; 2003b; 2004; van Dommelen 1997; 2006a; Fitzjohn 2007; Delgado 

and Ferrer 2007.(קולוניאלית אינו "מודרנית והפוסט"השימוש בתובנותיה של התיאוריה הפוסט,  ע� זאת

אפשר אלא מ, אלו או אחרות� של קולוניות  בנוגע להיווסדספרותיותאת ביטול� של המסורות המחייב 

במסורות אומנ� , כמו כ� ).Malkin 2003b; 2004 ("הקולוניאליי�" של מגוו� הנושאי� ה מחודשתיירא

זה כאשר יתכ� ובפועל היה , הספרותיות צומצ� לעיתי� התהלי� של ההתיישבות היוונית לאירוע בודד

לה אי� לזלזל א� ג� במקרי� שכא, )Yntema 2000(טיפי� "תהלי� ממוש� בו הגיעו המתיישבי� טיפי�

  .במסורת הספרותית ויש לבדוק כל מקרה לגופו של עניי�
 A Battos scared of a lion and losing his":ה של קירנהבאשר להיווסד, במילותיו של מלכי�או  193

stammer, is one kind of tradition, Battos as leader and king is another." (Malkin 2003a:170).            

אשר גורס כי לאחר נפילתה של השושלת הבטיאדית חשו אנשי , ראוי לציי� כי בניגוד לסברתו של אוסבור�

, את המסורת בדבר היווסדה של קירנה" לשפ-"קירנה במבוכה מסוימת כלפי המייסד ומפעלו ולכ� העדיפו 

 של השושלת שיסד  נמש� זמ� רב אחרי נפילתהI"שהרי פולחנו של באטוס ה, ברור שלא כ� פני הדברי�

)Bacchielli 1996 ; וראה ג�Malkin 2003a:168.(  
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האירוניה שבדבר היא כי אות� נתוני� ארכיאולוגיי� . II"רבי� רק בתקופתו של באטוס ה

לאלה ת עדותו של הרודוטוס לחלוטי� וה� אמבטלי� המקירנאיקה מספקי� עילה ה� לאלה 

ה של קירנה וה� להיווסד ה� שחזורו של אוסבור� בנוגע,  דעתיתניוע ל194.נצמדי� לכל מילה שבהה

. אינ� מתקבלי� על הדעת, ה הנמוכה של התקופה הארכאית ביוו�מכי הכרונולוגיתושל שחזור� 

אשר  הממצא של וחותינהתחיל מיש ל, מנת שאוכל לתת מענה הול� לשלל הטיעוני�"על, בר�

  .אזיריסנחש* ב

        

III....9.29.29.29.2––––1111    אזיריסאזיריסאזיריסאזיריס        

ישובי� תוא� הממצא אשר נלקט באתר זה את הח, פי בורדמ� וחוקרי� רבי� נוספי�"   אומנ� על

ס " לפנה631" ו637לפיה� יתכ� ונית� לתאר� את קיומה של אזיריס בי� השני� , ההיסטוריי�

)Boardman 1966 ;R. Cook 1997:253( ,שהרי המכלול הקראמי  195,אול� ברור כי לא כ� פני הדברי�

, בהסתמ� על בורדמ�, אוסבור�. המצומצ� אשר נלקט באזיריס אינו הומוגני מבחינה כרונולוגית

יימס 'ואילו ג, )Osborne 1996:15(ס " לפנה650הסיק כי יש לתאר� את היישוב באזיריס סביב שנת 

בניגוד ). Stucchi 1989:73והשווה ; James 2005:6(ס בער� " לפנה670/675הגיע דווקא לשני� 

 1964יימס ד� בפרוטרוט במכלול אשר נלקט במהל� הסקר המצומצ� שנעשה בשנת 'ג, לאוסבור�

תארי� האול� ה� דיונו וה� ). Boardman 1966(ידי בורדמ� "חה המשוער של אזיריס ופורס� עלבשט

כלי� של חקירה יכולתו לנתח את המכלול הנדו� ב"מצביעי� על אייימס ' גליו הגיעאהסופי 

  . ארכיאולוגית נאותה

                                                
, ושל בנו ארקסילאוס,  שנים40-ששלט כ, בימי חייו של באטוס המייסד": כגו�,  חסרי הגיו��אפילו למשפטי 194

). IV.159הרודוטוס  ("נשאר מספר אנשי קירנה כמו שהיה בזמן שיצאו לייסד את המושבה,  שנים16ששלט 

  ?המספר תושביה כפי שהיה בעת היווסד של הקולוניה יישאר  שנות קיומה56"בשכ� הא� ית

 ,The site is identified and pottery has been found which, on conventional dating": לדעת בורדמ� 195

belong to the right years (conventionally 637–631) – a further vindication of our chronology." 

(Boardman 1994:143) . כי זיהויה של אזיריס באתר שבפתחו של וואדי בורדמ� מציי�el Chalig, הוצע 

  ביצע תפקידי� חשובי�1951–1950אשר במהל� השני� , )Boardman 1966:150(ידי פרו�  "לראשונה על

ע� אוניברסיטת ידי המשלחת מט"האתר א* נסקר ותועד על). OMECA(בלוב מטע� הממשלה הבריטית 

 1964ידי בורדמ� והייס בשנת "אול� רק לאחר הסקר שנער� על, )Carter 1963:24–27(פנסילבניה 

)Boardman 1966(,אתר שבפתחו של וואדי ע� ה זיהויה של אזיריס  התקבלel Chalig על מרבית 

מר� המפורט אודות במא, ונס וליטל' א� לפי קביעת� של ג.)Maffre 2007:1(החוקרי� בתור זיהוי ודאי 

 Jones and Little 1971:77, n. 67 ;Rowe(מיקומה המדויק של אזיריס אינו ודאי , ישובי חו* של קירנאיקה

יש לנקוט משנה זהירות ה� בנוגע לזיהויה של אזיריס וה� בנוגע למסקנות , כלומר. )1954:491

  .הכרונולוגיות האפשריות בנוגע למכלול הקראמי שנלקט באתר
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פה ממושכת    האופק הכרונולוגי של האתר אשר זוהה כאזיריס אינו אחיד בהתפרשו על פני תקו

מציאת� של השברי� הקדומי� מצביעה בבירור כי באתר הייתה . ס" לפנה7"במהל� המאה ה

  :ס" לפנה7"פעילות מסוג כלשהו כבר במחצית הראשונה של המאה ה

ניה� שני שברי ספלי� וחמישה יב, קורינתית"בורדמ� מציי� שברי� מעטי� של קראמיקה פרוטו) 1

 Neither is likely to have been made later than the“, לפי בורדמ�. כול� קטני� למדי, שברי� נוספי�

mid-seventh century”) Boardman 1966:151, Pl. 29:1–8 .(הסיק , בדומה לחוקרי� אחרי�, יימס'ג

, )Gill 2004; 2006aראה , למסקנה דומה; MPC) James 2005:5מכ� כי מדובר בקראמיקה 

; R. Cook 1997:47(ס בער� " לפנה650" ו680/690 בי� תהקונבנציונאליהמתוארכת לפי הכרונולוגיה 

Morris 1996a:53 .( שהרי מדובר בשברי� שגודל� אינו עולה על ,השברי� אכ� זוהו כהלכהא� 

 אזי תאריכ� גבוה בהרבה מתאריכו ,)2–1:35לדוגמא איור , וראה(שלושה סנטימטרי� "שניי�

  .שוב באזיריסיהיהמשוער של 

תארי� ההיסטורי המשוער הג� כ� קדומי� בהרבה מ, במידה שזוהו כהלכה, י שברי� נוספי�שנ) 2

 או LG" לשתוארכה  )טיפוס קפריסאי"חיקוי של אב(  שיי� לצפחתאחד השברי� הללו. של אזיריס

 .R(ס " לפנה7"וסביר שיש לתארכה למחצית הראשונה של המאה ה, אוריינטלי מוקד� מכרתי�

Cook 1997:135–138) ( ידי בורדמ� כשיי� לקבוצת "זוהה על, ואילו שבר נוס* של קרטר; )3:35איור

Linear Island) Boardman 1966:151) ( 4:35איור .(  

  

.שברים קדומים מאזיריס: 35איור 
196
  

, )Payne 1926(ידי המפרי פיי� "שהוגדרה לראשונה על, עד עתה אי� ודאות מלאה א� הקבוצה הזו

מרבית הדוגמאות , כמו כ�). R. Cook 1997:100–101(בנקסוס או פארוס מקורה בתרה או שמא 

מבחינת , ע� זאת). 36וראה דוגמא באיור (לי� סגורי� כמו אמפורות שהשתמרו שייכות דווקא לכ

י המחקר ולפ) .ibid(ס " לפנה7"תיארוכה של הקבוצה נהוג לייחסה למחצית הראשונה של המאה ה

 Knauß(בער� ס " לפנה650לבי�  ו730/720בי� , * קדו� במקצת אזמנה, העדכני ביותר בנושא

,  התגלה באזיריסLinear Island Styleבורדמ� שיער כי הואיל ושבר של , מכל מקו�). 143–1997:133

                                                
השיי� לסגנו� , שבר קרטר: 4; שבר צפחת בסגנו� כרתי אוריינטלי: 3קורינתיי�* "שברי� פרוטו: 2–1 196

Linear Island ?) בעקבותBoardman 1966: Pl. 29:1–2; 13; Fig. 2 .( 
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 Boardman(ס " לפנה650יתכ� וכל הקבוצה ממשיכה להתקיי� מספר עשורי� מעבר לשנת 

1966:151, n. 8 .(עד , שהרי למעט אזיריס, ו אינה עומדת במבח� המציאותנראה כי השערה ז, אול�

 בהקשרי� מאוחרי� למחצית הראשונה של המאה Linear Islandכה לא נתגלתה קראמיקה בסגנו� 

  ).R. Cook 1997:101 ;Knauß 1997(ס " לפנה7"ה

  

.Linear Island Style השייכת לקבוצת,  אמפורה קיקלדית מתרה:36איור 
197
   

נית� לשייכה באופ� כללי לשליש , ה גדולה יותר של קראמיקה שנלקטה באזיריסקבוצ,    מאיד�

  :  ס" לפנה631–637ולאו דווקא לשני� , ס" לפנה7"האחרו� של המאה ה

קערות "ינה טיפולוגית למשפחת חשישה שברי� קטני� אשר שויכו מביש לציי� ,  ראשית כל))))1111

,  בתקופה בה בורדמ� פרס� את ממצאיו).Bird Bowls) (Boardman 1966:151, Pl. 29:26–31" (ציפור

ולפיכ� , )Coldstream 1968:279–298(היה נהוג לחשוב כי קערות הציפור הללו נוצרו באי רודוס 

ברור , NAAבעקבות סדרה של בדיקות , אול� כיו�. השברי� מאזיריס זוהו בתור שברי� מרודוס

 ֵטיא2סכנראה ב, הוא בצפו� איוניה) קויי�במידה שלא מדובר בחי(כי מקור� של קערות הציפור 

 של רוכ�תיאמבחינת ). Kerschner et al. 1993 ;Akurgal et al. 2002:63–69 (ְקַלאז2ֶמַנאיב וא

 These are from bowls of a type readily placed in the":שיער בורדמ� כי, אזיריסנלקטו בהשברי� ש

third quarter of the seventh century, not the latest in the series." (Boardman 1966:151).                     

כנראה ( בחלוקתו הטיפולוגית של קולדסטרי� IIהסיק כי יש לשייכ� לקבוצה , מאיד�, יימס'ג

אול� ). Coldstream 1968:299–300(ס בער� " לפנה640–675שתיארוכה , )Stucchi 1984:162בעקבות 
                                                

  .R. Cook 1997: Fig. 29Aבעקבות ';  סמ43,5גובהה ; ס" לפנה7"המאה הראשית  197
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 להעדי* את ציפור נחשבת מיושנת וישהגיה של קולדסטרי� לקבוצת קערות הטיפולו, כיו�

השברי� של אזיריס , )פה"מידע בעל(לדעת קרשנר ). Kerschner 1995(הטיפולוגיה של קרשנר 

מנת שנית� יהיה לשייכ� בצורה מדויקת לקבוצה "קטני� למדי ומצב השתמרות� גרוע מדי על

נראה כי חמישה שברי� שייכי� ,  בשרידי העיטור שנשתמרבהתחשב, ע� זאת. טיפולוגית מסוימת

יתכ� ) Boardman 1966: Pl. 29:29(ואילו שבר אחד , ס" לפנה7"ש� לשליש השלישי של המאה ה"אי

  .ס" לפנה7"ש� ברבע האחרו� של המאה ה"דהיינו אי, ותאריכו מאוחר במקצת

ותיאור� , Banded Cups תורידי בורדמ� ב" קבוצה נוספת של הכלי� שייכת למה שכונה על))))2222

—Fragments of lips, one with several stripes on the outside—a seventh century feature“:כדלקמ�

bodies and shallow conical feet. This is the general type of Well G on Samos, for which a 

terminus of 640/630 is suggested.” (Boardman 1966:151, Pl. 29:16–25).                                            

 Ionian Cupsשבמש� שני� היה נהוג לכנותה , קבוצה טיפולוגית גדולהשייכי� להספלי� הללו 

 בעלי שתי ידיות ,המונח מתייחס לקבוצה רחבה למדי של כלי שתייה פתוחי�). ספלי� איוניי�(

בעקבות מחקריו , )Knickrandschalen) cups with everted rimsכנות�  נהוג ל,א� כי כיו�, אופקיות

בראשית המחקר הוצע כי אומנ�  Schlotzhauer 1999; 2000; 2001a(.198(המקיפי� של שלוצהאואר 

מקובל לייחס� למרכזי יצור א� כיו� , )Hanfmann 1956( באי רודוס Knickrandschalen של מוצא�

 Catling and Shipley 1989 ;Cookוראה סיכומי� עדכניי� אצל (מוס אובראש� מילטוס וס, אחדי�

and Dupont 1998:129–131; Schlotzhauer 2001a.(של הדוגמאות  Knickrandschalenמאזיריס , 

 וה� לבתי יצור של סאמוסיכולות להשתיי� ה� לבתי , Banded Cupsידי בורדמ� בתור "שהוגדרו על

 השתמרות� הגרועה קשה לשייכ� בצורה מדויקת לקבוצה זו או אומנ� בשל. יצור של מילטוס

א� נראה כי מרבית הדוגמאות מאזיריס שייכי� בבירור , Knickrandschalen"אחרת בתו� משפחת ה

כולל מידע , Schlotzhauer 2000; 2006b(ולא קוד� לכ�  ס" לפנה7"לשליש האחרו� של המאה ה

 באזיריס אשר ג� כ� תועד, Aeolic buccheroשל ת השבר לפרק זמ� דומה יש לייחס ג� א ).פה"בעל

)Boardman 1966:151, Pl. 29:47 ; והשווהCook and Dupont 1998:135 ;Kerschner 2006d.(  

, יימס למסקנה מפתיעה'הגיע ג, בהתבסס על המכלול אשר תואר בקצרה לעיל,    בסיכומו של דבר

 ,To take the ranges of the most closely datable styles (Middle Protocorinthian, Bird Bowl":לפיה

                                                
 שיטות 13וכתוצאה מכ� קיימות לפחות , ה עדיי� לא הושלמה החלוקה לטיפוסי� שוני� בתו� המשפח198

 Villard and Vallet 1955 ;Boardman and Hayesהשווה(Knickrandschalen " בנוגע לטיפולוגיות שונות

1966:111–134 ;Ploug 1973:27–38 ;Catling and Shipley 1989:197–199, Table 1 .(נראה כי , ע� זאת

 .הופכת במהרה לסטנדרטית, )Schlotzhauer 2000(שיטתו של שלוצהאואר 
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Cretan Early Orientalising and Linear Island), they actually only overlap at one point in time, c. 

675 BC. Interestingly, this coincides in time with the midpoint (675/670 BC) of the overall range 

for Samos Well G. Granted that stylistic date ranges are extremely approximate, this convergence 

around such a narrow window of time may be significant—if we allow that Herodotus was correct 

in describing Aziris as a short-lived site, occupied for only six years before its abandonment. On 

the present chronology it is difficult to make such a link with Herodotus, as the pottery would 

suggest a floruit c. 675/670 BC." (James 2005:6).                                                                       

יימס את הנתוני� הארכיאולוגיי� 'מכופ* ג, אזיריסגיע לתארי� כה גבוה לקיומה של    בכדי לה

בהתא� , ס" לפנה670/675 נית� לתארכ� סביב ,אזיריסמציפור השהרי לדעתו קערות , כראות עיניו

, אול�. ציפור בחלוקתו המיושנת של קולדסטרי�ה של קערות IIלתארי� ההתחלתי של קבוצה 

, כמו כ�. ציפור מאזיריס אינו מתקבל על הדעתהארי� כה גבוה לקבוצת קערות ת, ראינוכבר כפי ש

, ס בער�" לפנה670/675"איוניי� מאזיריס להבכדי להקדי� את התאריכי� של הספלי� הסאמיי� ו

� עיטוריה כי 1966אשר שיער בשנת , יימס בצורה לא מושכלת את הערותיו של בורדמ�'מנצל ג

  בהראיו� של סאמוסG מזכירי� את אלו שנחשפו במכלול של באר הספלי� הללוגבי חלק מ"על

)Boardman 1966.(  *הואיל והמכלול הקראמי אשר נחש* מבאר זו התחיל להצטבר כבר לקראת סו

 the overall range for Samos Well"שב י חיימס'ג, )Walter and Vierneisel 1959(ס " לפנה8"המאה ה

G " להבהרת לי להבי� שחישובי� שכאלה אינ� תורמי� דבר וחצי דברמב, ס" לפנה670/675סביב 

שהרי השוואותיו של בורדמ� מתייחסות למילויי� האחרוני� ,  מאזיריסKnickrandschalenתאריכי 

, כמו כ�. ס ואולי א* מאוחר יותר" לפנה7"ש� בשליש השלישי של המאה ה"שזמנ� אי, של הבאר

, הנה כ�.  הממצאי� מאזיריס עברו יותר מארבעי� שנהמאז פרסומו החלוצי של בורדמ� אודות

אי� שו� הגיו� בהיצמדות להקבלות הקראמיות אשר ניתנו בהתחשב במה שהיה ידוע אז ולחשב 

  .דבר המנוגד לכל הכללי� הארכיאולוגיי�,  בסאמוסGשל באר " ממוצע הקראמי"את ה

 לקיומה של ס" לפנה670/675 הלא הוא, יימס יצר כא� תארי� מלאכותי לחלוטי�'ג,    למעשה

שהרי א� נפחית את , כי הכרונולוגיה הקונבנציונאלית אינה נכונה" להוכיח"רק בכדי , אזיריס

, ס" לפנה631–637אזי נוכל להגיע לתארי� ההיסטורי המצופה של ,  שנה40–35"בכתאריכי אזיריס 

כיפו* הנתוני� , בר�). MPC( התיכונה קורינתית"פרוטותו� הורדת תאריכי� של הקראמיקה ה

, יימס ועמיתיו'ידי ג"לא הומצא על, הארכיאולוגיי� הדוממי� מאזיריס לטובת תזה זו או אחרת

שהרי ג� בורדמ� המציא התאמה מלאכותית בה הממצאי� מאזיריס תומכי� כביכול בכרונולוגיה 

המציא ,  ראינוכפי שכבר, ואילו אוסבור�, )Boardman 1994:143(המקובלת ובעדותו של הרודוטוס 
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בנתוני " התעללות"הא� יש גבול ל. מנת לשלול את עדותו של הרודוטוס"תארי� משלו א� על

  ? 1964הסקר המצומצ� שנער� באזיריס בשנת 

כל מה שעלינו לעשות זה להתנתק , בכדי להפיק תועלת כלשהי מהממצא מאזיריס,    לדעתי

 הממצאי� 199.רכיאולוגיי� כפי שה�קונצפציות אלו או אחרות ולהתבונ� בנתוני� א"מפרה

מצביעי� על שני תסריטי� ,  שברי� קטני� מהתקופה הארכאית50"הכול כ"בס�, שנלקטו מאזיריס

 7"האתר היה מיושב בפרק זמ� כלשהו במהל� השליש האחרו� של המאה ה, לפי הראשו�. אפשריי�

פעילות , סריט השניואילו לפי הת; ס והקראמיקה הקדומה אינה אלא ירושות משפחתיות"לפנה

א� כי מצומצמת , ס" לפנה7"ש� במחצית הראשונה של המאה ה"כלשהי הייתה כבר באתר אי

בי� שני . ש� בשליש האחרו� של המאה הזו"אי, ולאחר מכ� פעילות מסיבית יותר, למדי

 עשויה להשתמר MPCשהרי אומנ� קראמיקת , הראשו� נראה לי פחות סביר, התסריטי� הללו

א� אינני בטוח כי זהו דינ� של החיקויי� הזולי� לקראמיקה , בשל איכויותיה וכותתקופות אר

או של השברי� הגסי� ) ת שהוזכרו לעילאוריינטליאות� שברי קראמיקה כרתית (הקפריסאית 

  . Linear Islandמקבוצת 

הגיו� אול� הנני סבור כי בתסריט השני יש ה� ,    ברור כי דעתי בסוגיה זו סובייקטיבית למדי

קשה לדמיי� כי המתיישבי� הראשוני� מֶתרה יצאו לדרכ� ע� שני . היסטורי וה� הגיו� ארכיאולוגי

שהרי א� האפשרויות הטמונות בקולוניזציה של לוב היו , הפנטקונטרי� ללא שו� ידע מוקד�

 200.ברור כי המידע הזה הגיע מבעוד מועד, ידועות בדלפי עוד בטר� יציאת� החלוצית כביכול

 לרבות(אי� זה משנה א� פיסות המידע הראשוניות אודות יתרונותיו של מפר- בומבה , עשהלמ

הגיעו דר� אנשי� כמו קורוביוס מכרתי� או שמא דר� ) המידע על האי פלאטיאה או אזיריס

ביקרו יווני� סביר להניח כי  שהרי ,תכ� והכירו את המקו�ישיבואי� יויקי� או האהמלחי� הפנ

בהתא� לעדות הקראמית הדלה שנמצאה , ס" לפנה7"ת הראשונה של המאה האתר כבר במחציב

נית� לשער כי מתי שהוא , בהתחשב בחלק הארי של המכלול הקראמי מאזיריס, מאיד� 201.במקו�

  . אשר שרידיו טר� נחפרו, ס התקיי� במקו� ישוב דל" לפנה7"בשליש האחרו� של המאה ה

                                                
ידי "על 1964"בהסקר עצמו נער� , זאת ועוד. יש לזכור כי מדובר בסקר ולא בחפירה סטרטיגראפית 199

 ).יילד'הייס וגודצ, בורדמ�(משלחת מצומצמת למדי 
חשת לרוב בספרות האנתרופולוגית גורסת כי קולוניזציה של אזור זה או אחר מתרהמקובלת ההנחה  200

בהתא� לכמות המידע המוקד� אודות האזור המיועד שהיה ברשות� של המתיישבי� הפוטנציאליי� 

)Anthony 1990; 1997; Burmeister 2000( ;ראה , תחומי"כמרכז לריכוז ידע רב, לדלפיTell 2007 .  

יתולוגי תוא� את המ" נמלו של מנלאוס"לפיו מיקומו של , ראוי לציי� את הצעתו של מלכי�, בהקשר זה 201

 Athanassakiוהשווה; IV.169; Malkin 1994a:49–56(מיקומה של אזיריס בתיאוריו של הרודוטוס 
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 או תור� הורדת הכרונולוגיה היוונית הקונבנציונאלי   הא� נית� להשתמש בממצאי� מאזיריס לצ

התשובה היא בבירור ? שמא לשלילת עדותו של הרודוטוס בנוגע לקולוניזציה של קירנאיקה

באזיריס אי� בו בכדי לספק טבעו של המכלול אשר נלקט , בניגוד לדעה הרווחת, מאיד�. שלילית

ויש לפנות עתה לעדויות , התקופה הארכאיתעוג� כרונולוגי אמי� אודות הקראמיקה היוונית של 

  .מקירנה ומושבות נוספות

        

III.9.2–2        קירנה ומושבות נוספותקירנה ומושבות נוספותקירנה ומושבות נוספותקירנה ומושבות נוספות        

 נמשכות אינטנסיבית במש� שני� רבות והחפירות באתרצורה קירנה נחפרה ב, בניגוד לאזיריס   

בוע מנת לק"נתוני� עלדי יש בידנו , הואיל ותוצאות החפירות פורסמו בצורה נאותה. עד עתה

 הקראמיקה בוודאות כי השכבות הקדומות ביותר של קירנה שייכות לאופק הכרונולוגי של

; Stucchi 1965 ;Stucchi and Bacchielli 1983 ;Schaus 1985; 2006(הקורינתית המוקדמת 

Baldassarre 1987; Kocybala 1999 .(לפיה� יתכ� והשכבות הקדומות ביותר של , ערכות הקודמותהה

 החדשות של נכונות לאור החפירות"התבררו כבלתי, )Whitley 2001:66(ר� נחשפו קירנה ט

הממוקמת בי� האקרופוליס והאגורה ,  של קירנהCasa del Propileo"המשלחת האיטלקית ב

)Baldassarre 2002 ;D’Angelo 2006) ( 37איור.(  

ופק ל היישוב אינו קדו� לאיש בידנו די נתוני� בכדי לקבוע כי ראשיתו ש, טאוכירה   ג� בנוגע ל

, כלומר). Boardman and Hayes 1966; 1973(  הקראמיקה הקורינתית המוקדמתהכרונולוגי של

 טאוכירהנוסדה מבחינה ארכיאולוגית גרידא , בניגוד למה שאולי משתמע מעדותו של הרודוטוס

שהרי , � היווסדבי�אומנ� סביר להניח כי קיימי� הבדלי� של שני� בודדות . זמנית ע� קירנה"בו

א� , )Schol. Pind. Pyth. 4.26 (טאוכירהקירנה היא זו שייסדה את בהתחשב במסורת הספרותית 

                                                                                                                                       
אזי זוהי עדות נוספת להנחה כי האזור של , במידה שזיהוי זה מתקבל על הדעת, כלומר). 117–2003:114

  :מלכי�לפי ,  כ�.אזיריס היה מוכר ליווני� עוד בטר� התיישבות� על אדמת לוב

"It is not impossible that this precise placement predates the arrival of Theran colonists: 

Phoenicians were sailing along the coasts well before Cyrene's foundation, and Homer…knew of 

Libya" (Malkin 1994a:50).               

כי� נוטה לטובת הרעיו� לפיו יתכ� וזיהויו של אזיריס בתור נמלו של מנלאוס מל, אומנ� בסיכומו של דבר

, )ibid.:51(ס " לפנה632" ו637ש� בי� "כלומר אי, התרחש בעת הגעת� של היווני� לפלאטיאה או לאזיריס

כבר א� נראה כי העדות הקראמית מאזיריס מאפשרת לטעו� כי יתכ� וזיהויה ע� נמלו של מנלאוס התרחש 

 הבואיי� הכירו היטב את חופיוהא, לציי� כי לפי שורה של חוקרי�ראוי . ס" לפנה7"שית המאה הברא

; Kourou 2002; Braun 2004:326–334(ס " לפנה8"הצפוני של אפריקה כבר במחצית השנייה של המאה ה

Boardman 2006b( ;ראה  , "תקופה הומרית"על כישורי ניווט ימיי� של היווני� בMark 2005:138–152.  
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העובדה הארכיאולוגית לפיה ,  למעשה.ההבדלי� הללו אינ� באי� לידי ביטוי ברקורד הקראמי

הכרונולוגיה היא זו שהניעה את בואוד� להציע את הורדת ,  נוסדה כמעט במקביל לקירנהטאוכירה

הצעתו הקיצונית הייתה פגומה , אול�. )Bowden 1991( שנה 40"היוונית של התקופה הארכאית בכ

 של שייכות לאופק כרונולוגי טאוכירהשהרי א� השכבות הקדומות של קירנה ו, מלכתחילה

 במספר טאוכירהאזי אי� זה אפשרי להוריד את ראשיתה של , הקראמיקה הקורינתית המוקדמת

אשר קיבל את הנחת היסוד של , יימס'ג. י� מבלי להוריד את ראשיתה של קירנה יחד איתהעשור

אשר לדעתו מקבילה , בכ� שהמציא את השכבה הקדומה בקירנה" יצירתי"הציע פתרו� , בואוד�

, תלפי הכרונולוגיה הקונבנציונאלי, יימס'לדעת ג). James 2005:6–8(לאופק הכרונולוגי של אזיריס 

. ס" לפנה670/675הקדומי� ביותר מקירנה מצביעי� על האופק הכרונולוגי סביב הממצאי� 

 631 ההיסטורי של לתארי�) פחות או יותר(אזי מגיעי� ,  שנה40"א� נוריד מתארי� זה כ, כלומר

  . הס להיווסד"לפנה

  

  ).D’Angelo 2006: Fig. 2בעקבות  (Casa del Propileo  מיקומה של :37איור 

יימס אינ� מתקבלות על הדעת בהיות� מבוססות על ניתוח לקוי של 'נותיו של גמסק,    בר�

 "יימס מציי� את הפריטי� הבאי� אשר לדעתו תומכי� בתארי� של כ'ג, �כ. הממצא הארכיאולוגי

  :ת להיווסדה של קירנה לפי הכרונולוגיה הקונבנציונאליס" לפנה670/675
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. ס" לפנה8"ש� במאה ה"שתאריכו מבחינה סגנונית אי,  ספל יווני באחד המוזיאוני� של ברלי�))))1111

כלומר אי� לדעת א� הוא אכ� , מדובר בכלי שמקו� הימצאו מוטל בספק, אול� לדעת בורדמ�

  202.נחש* בקירנה

י ותואר כשיי� לסגנו� הרודי 'אשר נחש* בחפירותיו של סטוצ,  שבר קט� של כלי יווני))))2222 

"אזי תאריכו אי    ,במידה והשבר זוהה כהלכה). Rhodian LG) (Stucchi 1984:162(הגיאומטרי מאוחר 

                203.ס" לפנה7"ש� במחצית הראשונה של המאה ה

 .Stucchi 1965:37, Pl( Iלאקוני אשר תואר כשיי� לסגנו� , י' שבר נוס* מחפירותיו של סטוצ))))3333

"ניואילו לפי ב, ס" לפנה7"נית� לתארכו למחצית הראשונה של המאה ה, י'לדעת סטוצ    204).10:2

            ).Schaus 1985:100(ס בער� " לפנה620–650השבר שיי� לפרק הזמ� של , סמכא אחרי�

ידי "תוארו על, )Stucchi 1965: Pl. 10:14–15(י ' שני שברי קערות ציפור מחפירותיו של סטוצ))))4444

ל בניגוד לקביעתו ש, יימס'ג). of a type close to those of Aziris) "Boardman 1966:152""בורדמ� כ

, )לעיל(אשר המציא בעצמו לקערות הציפור מאזיריס משוער גבוהה ובהסתמ� על תארי� , בורדמ�

כא� ראוי לציי� כי ). James 2005:7(ס " לפנה670/675הסיק מכ� כי השברי� הללו תאריכ� נע סביב 

 שברי� נוספי� השייכי� לקערות הציפור בשכבה הקדומה 9נחשפו עד עתה , בנוס* לשברי� הללו

ש� "למעט שבר אחד אשר תאריכו אי, לפי קרשנר.  של קירנהCasa del Propileo יותר באזור שלב

"כל השברי� הנוספי� שייכי� לטיפוסי� של שלהי המאה ה, )38איור (ס בער� " לפנה615" ו650 בי�

  ).Kerschner apud D’Angelo 2006:182(ס " לפנה615פוסט שנת , וליתר דיוק, ס" לפנה7

  

  ).D’Angelo 2006: Fig. 10בעקבות (שבר של קערת ציפור מקירנה : 38איור 

                                                
 The earliest piece alleged to be from Cyrene is an eighth-century cup in Berlin, made":והשווה 202

in Athens or perhaps Sparta; but it is difficult to believe its provenance and nothing else so early 

has been found in controlled excavations" (Boardman 1980:157).                                                       

כלי� מספר " זיהה"שהרי הוא זה ש, י'של סטוצ" קדומי�"תאריכי� ההיש להיזהר מ, באופ� כללי 203

חשיפת� של הכלי� , לדעתו. טאוכירהקירנה ובמכלולי� מהתקופה הרומית שנחשפו ב, כביכול �מינואיי

). Stucchi 1976(כי המינואי� הכירו את חופי לוב כבר בתקופת הברונזה התיכונה הללו מצביעה על כ� 

ש� במהל� "א� יתכ� והמינואי� אכ� הכירו את חופה של לוב אי, משמעית"אומנ� אי� לכ� הוכחה חד

 ,י'סטוצידי "לכביכול שהוגדרו ע" איי�ומינ"ההשברי� , ע� זאת). Haider 1988(תקופת הברונזה התיכונה 

 ).   Boardman 1968 ;Schaus 1985:97(� אלא שברי קראמיקה יוונית מזרחית מהתקופה הארכאית אינ
  .Stibbe 1994 ;Pipili 1987ראה , )Laconian(קראמיקה לאקונית ל 204
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 פסלוני טרקוטה שנחשפו בבורות גניזה במקדש� של דמטר ופרספונה 4500"מכלול של כ בתו� ))))5555

מרבית� (שויכו כשמונה שברי� , )El-Harami 1980 ;Uhlenbrock 1985; forthcoming(בקירנה 

). White 1984:23, n. 10(ס "לפנה 7"הראשונה של המאה המבחינה טיפולוגית למחצית  )מרודוס

ידי המתיישבי� מרודוס שהצטרפו למיז� "יתכ� והפסלוני� הללו הובאו על, לדעת אולנברוק

זוהי הוכחה נוספת , יימס'לדעת ג, בר�. )Uhlenbrock 1992:18(הקולוניאלי של אנשי תרה בקירנה 

  205. הכרונולוגיה הקונבנציונאליתלפי, ס" לפנה670/675סביב  כי קירנה נוסדה

הפריטי� היחידאיי� מקירנה שייתכ� ותאריכ� הוא במחצית הראשונה של ,    בסיכומו של דבר

שמעוטר בסגנו� , ה� שבר קראמי קט� מתו� אלפי שברי� מהתקופה הארכאית, ס" לפנה7"המאה ה

שנתגלו ) 4500"ו� כמת(ושמונה שברי� של פסלוני טרקוטה ) ג� הוא בסימ� שאלה( הרודי LG"ה

ברור כי אי� לנתוני� הללו שו� חשיבות כרונולוגית בבואנו לקבוע את תחילתו . במתח� המקודש

  . שהרי סביר ומדובר בירושות משפחתיות, של היישוב בקירנה

על מנת , כ�. יימס שגויה מ� היסוד'שיטתו של ג, ג� מבחינה מתודולוגית גרידא,    יתרה מזאת

יימס משער כי אזיריס וקירנה שייכות 'ג, לאכותית ע� עדותו של הרודוטוסליצור הרמוניה מ

לדעתו את השכבות . ואילו יתר המושבות מייצגות אופק כרונולוגי אחר, לאותו אופק כרונולוגי

יש לתאר� לאופק הכרונולוגי של , פתולמאיס ואוהספרידיס, אפולוניה ,טאוכירההראשוניות של 

אזי ,  שנה40"35"הקונבנציונאליי� כדמת ובמידה שנוריד מהתאריכי� הקראמיקה הקורינתית המוק

לפי , בר�. כמצופה כביכול מעדותו של הרודוטוס, 570" ו580ש� בי� "� איתאריכי היווסדלנגיע 

מצביעי� על ) ג� א� מדובר בשבר בודד(בה שברי קראמיקה קדומי� ביותר , יימס'שיטתו של ג

 אינה יכולה להשתיי� לאופק הכרונולוגי של הקראמיקה רהטאוכייסודה של , יסוד הקולוניה

ג� ) TR(בעלי עיטור בסגנו� המעבר , שהרי שני שברי קראמיקה קורינתית, הקורינתית המוקדמת

ח החפירה של "בדו. קורינתי תיכו�"בסגנו� פרוטואפילו שבר אחד , ובנוס* לכ�; כ� תועדו כא�

  :לפי בורדמ� והייס, כ�. משפחתיתרושה פתיע ליבאופ� לא מיוחס שבר זה , טאוכירה

"The fact that the vessel (MPC–A.F.) was found in Deposit II, in a relatively complete stage, 

suggests that it had remained intact for a period of eighty years or more before it was finally 
                                                

כרוניקה " מקירנה מגיעהעת הקמתה של ההוכחה האפשרית לכ� כי המתיישבי� מרודוס היו נוכחי� ב 205

שהשתתפו בקולוניזציה של קירנה , )Pankis(צאצאיו של פאנקיס , ל אנשי לינדוסבה יש אזכור ש, "מלינדוס

אומנ� תאריכה של הכרוניקה ). Lyndian Chronicle XVII:109–117 ;Higbie 2003:29(לצידו של באטוס 

"א� א� שחזורו של בלינקנברג אודות הכתובת מהמאה ה, )ע� הפניות, Shaya 2005( ס" לפנה99הוא שנת 

אזי אי� סיבה לפסול את , )Higbie 2003:101(אכ� נכונה , בה מוזכרי� צאצאיו של פאנקיס, ס"ה לפנ4

   . לינדוס הדוריי� במיזמי� הקולוניאליי� בקירנאיקה"השתתפות� של בני
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discarded (in the 560s). This being the case, there is every reason to believe that it was brought to 

Tocra as a prized possession by one of the early colonists and subsequently offered as a dedication 

in the sanctuary. It is an unusually clear example of the 'heirloom' survival piece in an 

archaeological context; no conclusions on the foundation-date of Tocra may be drawn from it" 

(Boardman and Hayes 1966:21). 

?   טאוכירהשל יסודה  על תארי�  מדוע לא לשער כי השבר הזה מצביע,יימס'לשיטתו של ג, אול�

יימס מעדי* להתעל� מ� העובדה כי הקראמיקה 'ג, אוהספרידיסה של לתארי� היווסדג� בנוגע 

) MPC(קורינתית התיכונה "זמנה מקביל דווקא לתקופה הפרוטו, הקדומה ביותר שהובחנה כא�

)Gill 2004; 2006a( .שונה מתובנותיו בנוגע א� מדוע דינ, אומנ� מדובר בשברי� בודדי� �

יימס ואלו שמנסי� 'שהרי לשיטתו של ג,  התשובה לכ� היא פשוטה206?ה של קירנהלהיווסד

 של שני דורות לפחות בי� חייב להיות הפרש, להפחית את הכרונולוגיה הארכאית במספר עשורי�

הדבר אינו אפשרי בראי המחקר  אול�; � של שאר המושבותד היווסה של קירנה לבי�היווסד

מאפשרות לשער כי כבר , תוצאות החפירות והסקרי� שנערכו בקירנאיקה .הארכיאולוגי העדכני

, א� כי; )אוהספרידיס, אזיריס(ס האזור היה ידוע ליווני� " לפנה7"במחצית הראשונה של המאה ה

, קורינתית התיכונה שנחשפה באתרי� הללו"ובהתחשב בכמות המזערית של הקראמיקה הפרוט

קורינתית "מעניי� כי הקראמיקה הפרוטו 207.אי� מדובר בישובי קבע אלא בביקורי� אקראיי� בלבד

, המלווה בהקמת קולוניות, כ� שהשלב הבא, המאוחרת לא הובחנה עד עתה באתרי קירנאיקה

                                                
"מהאוהספרידיס מקבילה לאומנ� בעבר הלא רחוק נהוג היה לחשוב כי הקראמיקה הקדומה ביותר  206

Deposit II  דהיינו לאופק הכרונולוגי של הסגנו� הקורינתי התיכו� ,טאוכירהשל )MC – 595/590–570 

האוהספרידיס הייתה א� כיו� נראה כי , )Amyx 1988:428) (Vickers and Gill 1986ס בער� "לפנה

 לצד שברי� בודדי� משלב כא�הובחנו  )EC(  קראמיקה קורינתית מוקדמתשהרי שברי, מיושבת קוד� לכ�

 של Deposit I"ל מקבילי� אוהספרידיסשרידי היישוב הקדו� ב, כלומר). וראה להל�, MPC) Gill 2004"ה

 הקורינתיהואיל והשרידי� האדריכליי� מהשלב , לדעת גיל, בר�.  ולראשית היישוב בקירנהטאוכירה

כ� שיישוב של ממש לא הוק� לפני , מדובר בהתיישבות עונתית בלבד, האוהספרידיסהמוקד� לא הובחנו ב

      ). Gill 2006(השלב הקורינתי התיכו� 
יתכ� והביקורי� המוקדמי� והנדירי� הללו ה� אלה שסיפקו קרקע פורייה להיווצרותו של המיתוס  207

 primordial creation story ")Malkin"אשר לדעת מלכי� אינו אלא מעי� , אודות אפולו והנימפה קירנה

1994a:173 .(לדעת מלכי�:"The story of the eponymous nymph Cyrene, for example, is a 

"foundation myth" not of Cyrene but of the land on which it was established." (ibid.:6).                   

אינו אלא פועל , )Giangiulio 2001:122–124 ( בלובארגונאוטי�השל יתכ� וביקור� המיתולוגי , כמו כ�

כי לפי אודה פיתית ,  כא� ראוי להזכיר.ס" לפנה7"הביקורי� החלוציי� מראשית המאה היוצא של אות� 

IV של פינדרוס )Pindar Pyth. IV( ,באטוס ה"I אאופמוס הארגונאוט ל17 היה דור) Stephens 2007.(  
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היישוב הראשי אשר . קדמתמקביל מבחינה כרונולוגית לאופק של הקראמיקה הקורינתית המו

ולא , אוהספרידיס וטאוכירהכגו� , א� יחד איתה נוסדו ישובי� נוספי�, נוסד היה ללא ספק קירנה

 ברור 208.לאחר היווסדה של קירנהוה� אפולוניה נוסדו ג� כ� זמ� קצר פתולמאיס מ� הנמנע כי ה� 

ת לפער של כשני יה לצפואזי נית� ה, אפוא כי א� ניצמד לגרסתו של הרודוטוס באופ� מילולי

  :בורדמ�לפי , אול�. � של שאר המושבותדורות בי� היווסדה של קירנה לבי� היווסד

"either Herodotus is wrong, or historians have misread him, and all he (IV.159) is saying is that 

there was division, anadasmos, of the Lybians' land in the Cyrene area in the days of Battos II." 

(Boardman 1994:143).                 

אי� לשכוח כי עדותו של הרודוטוס משקפת בראש ובראשונה את רוח הדברי� של ,    כמו כ�

, רוצה לומר כי הרודוטוס מוסר נאמנה את מה שאנשי קירנה האמינו בו. תקופתו ואת מקורותיו

הא� רצו להדגיש ). Giangiulio 2001:121–122(ס " לפנה5"באמצע המאה הש� "אי, או רצו להאמי�

את הניגוד הבולט לעי� בי� ההתחלה הצנועה לבי� ההווה המשגשג או שמא הייתה כא� מטרה 

אינ� , דיוקי� אלו או אחרי� בעדותו של הרודוטוס"אי, בר�. אי� לכ� תשובה ודאית? אחרת

"ידי אנשי קירנה אינו שונה כל" אשר נמסר להרודוטוס עלמשפיעי� על העובדה כי המידע הבסיסי

   209.כ� מתובנותיה� העדכניות של הארכיאולוגי�

                                                
 אינו מאפשר לטעו� בוודאות אפולוניה ופתולמאיסהמידע הארכיאולוגי אודות השכבות הראשונות של  208

ס " לפנה7"משלהי המאה השהרי כמות הקראמיקה , וטאוכירהכי היישובי� הללו נוסדו במקביל לקירנה 

לחפירות ; Boardman 1966:152–153 ;Schaus 1985:99–100(שנחשפה באתרי� הללו היא מזערית 

 ).Kraeling 1962 ראה, לחפירות פתולמאיס; Goodchild et al. 1976 ראה, אפולוניה
אי� בעדותו של הרודוטוס , זמנית" נוסדו כמעט בווטאוכירהקירנה   האתרי� כמובדה כיבנוס* לעו 209

 קירנה ומושבות ה שלבהקמת, כאלה שמקור� לא מתרה, של יווני� נוספי�אזכור למעורבות� האפשרית 

 אמינותה של המסורת"זוהי הוכחה נוספת לאי, )לעיל(לדעת אוסבור� וחוקרי� נוספי� . נוספות בקירנאיקה

מזרחית בשכבות היוונית הלקונית או ההא� הימצאותה של הקראמיקה , אול�. ה של קירנהבנוגע להיווסד

התשובה היא ?  בנוגע להיווסדה של קירנה מבטלת את המסורת הספרותיתהקדומות של קירנה וטאוכירה

יעות ה� על כאלה שמצב, שהרי בנוס* לעדותו של הרודוטוס קיימות עדויות ספרותיות נוספות, שלילית

מעורבות� האפשרית של אנשי ספרטה וה� על מעורבות� האפשרית של אנשי רודוס במיזמי� 

 ).Paus. III.14.3; Lyndian Chronicle XVII:109–117 ;Solinus 27.44(הקולוניאליי� של באטוס מתרה 

טוס רק בהתבסס אי� זה הגיוני לדחות את המסורת שבהרודו, ג� א� לא היו בידינו עדויות שכאלה, בר�

, ויש להסכי� ע� מלכי�, בשכבות הקדומות של קירנה וטאוכירהזו או אחרת על הימצאותה של קראמיקה 

 What probably happened was a common phenomenon in many colonial enterprises: a":לפיו

mother-city would send an oikist with a nucleus of citizens to whom others joined on an individual 

basis, coopting into the cohesive identity which the oikist and the first generation forged in the 

colony." (Malkin 2003a:161).                                                                                                                
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, המייצג התיישבות קבע ה� בקירנה וה� בשאר המושבות) EC(שרידיו של השלב הקדו� , אכ�   

ב הינ� צנועי� למדי ואי� ספק כי השינוי הגדול המתבטא ברקורד הארכיאולוגי אינו קדו� לשל

אי� , בנוגע ליישובי� היווניי� בקירנאיקה, כלומר. במושגי� הקראמיי�) MC(הקורינתי התיכו� 

 ,שו� סיבה להשתמש בעדותו של הרודוטוס לצור� הורדת תאריכיה של התקופה הארכאית ביוו�

בשל רצונ� של חוקרי� רבי� לכופ* ה� את המסורת הספרותית וה� את , למעשה. נהפו� הוא

הסתירה האמיתית אשר לדעתי קיימת , קונצפציה זו או אחרת"אולוגי לטובת פרההממצא הארכי

בי� הפרשנות המקובלת של המקורות הספרותיי� לבי� הממצא הארכיאולוגי בנוגע לקולוניזציה 

הלא הוא , ה של קירנהלתארי� המקובל בספרות להיווסדכוונתי  .טר� הובחנה, של קירנאיקה

נהוג , כמו כ�. )Chamoux) 1953:120–124קנוני בעקבות עבודתו של אשר הפ� ל, ס" לפנה631שנת 

לחשוב כי תאריכיה הקראמיי� של השכבה הקדומה ביותר שנחשפה בקירנה תואמי� ג� כ� את 

   ).Boardman 1966; 1994(המסורת הספרותית 

אנטי� וישנ� מספר ורי, ה של קירנה אינה אחידהורת הכרונוגראפית בנוגע להיווסדאול� המס   

בה שלושה תאריכי� שוני� הני, )הירונימוסדר� (של אבסביוס הגרסא הלטינית , כ�. מתחרי�

השני ; )"Cyrene civitas condita est in Libya"(ס " לפנה1336בשנת , הראשו�: ה של קירנהלהיווסד

 Theraei Cyrenen condiderunt, oraculo sic jubente, et conditor"(ס " לפנה761 או 762מתייחס לשנת 

urbis Battus, cujus proprium nomen Aristeus"( ; ס " לפנה632ואילו השלישי מתייחס לשנת

)"Battus condidit Cyrenem") (Helm 1956:52, 87, 96(. שני התאריכי� , פי כל החוקרי�"על

. שוערתואילו התארי� השלישי מתאי� יותר למציאות ההיסטורית המ, הראשוני� אינ� רלוונטיי�

ה ס בתור תארי� היווסד" לפנה632ת העדי* את שנ, הירונימוסבהתחשב בגרסתו של , אומנ� גרה�

 631א� נראה כי מרבית החוקרי� נוטי� לכיוו� של שנת , )Graham 1982:136–137(של קירנה 

   210.ס"לפנה

 או שנת 632בי� א� זה שנת , ה של קירנהמאוחר ביותר של אבסביוס להיווסדבנוס* לתארי� ה   

קיי� שיקול נוס* , )Boardman 1966(ידי העדות הארכיאולוגית "הנתמ� לכאורה על, ס" לפנה631

–Schaus 1985:100(מספרטה בהקמתה של קירנה ) Chionis(אשר קשור להשתתפותו של כיוניס 

                                                
חוקרי� אחדי� גרסו .  שהתבסס על הגרסא הארמנית של אבסביוסChamoux 1953:121, n. 3בעקבות  210

ה של קירנה יוחסה לתקופת הגיבורי� מבטא את המסורת לפיה היווסד, ס"ה לפנ1336כי התארי� של שנת 

יתכ� ומדובר , לדעתו. ורהצביע על בעייתיות בשחז, מלכי� מאיד�). Chamoux 1953:71–90(המיתולוגית 

אשר נחשב במקורות , המיתולוגי של אאופמוס הארגונאוטבקונסטרוקציה מלאכותית המבטאת את ביקורו 

  ).Malkin 1994a:66 (אבות הקדמוני� של באטוסהלאחד 
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 מציי� כי כיוניס סייע לבאטוס מתרה ה� בהקמתה של קירנה וה� פאוסאניאס,  כ�211).101

והדעה המקובלת גורסת כי היה זה אותו כיוניס אשר זכה , )Paus. III.14.3 ( של הלובי�בהכנעת�

קיימת , כלומר. ס" לפנה7"בשלוש או ארבע אולימפיאדות במחצית הראשונה של המאה ה

קורלציה כרונולוגית הגיונית בי� זכיותיו האולימפיות של כיוניס בהיותו איש צעיר לבי� 

  .  הקולוניאלי בלוב בגילו המתקד�השתתפותו המשוערת במיז�

ברצוני להצביע על העובדה כי תאריכי הקראמיקה הקורינתית ,    על א* המוסכמות הללו

וכוונתי לתאריכיה� של אמיקס , במקצת בשני העשורי� האחרוני�" שופצו", )EC(המוקדמת 

ס " לפנהAmyx 1988:428; 610–590לפי ,  בער�ס" לפנה590/595–615/620(ומוריס שהוזכרו לעיל 

 אומנ� התאריכי� החדשי� אינ� נבדלי� בהרבה מתאריכיו של פיי� ).Morris 1996a:53לפי , בער�

 בי� תאריכו של אבסביוס אול� הסתירה, )ס בער�" לפנה600–625(בנוגע לשלב הקורינתי המוקד� 

ע לתחילתו של אני סבור כי בנוג .ה של קירנה לבי� הממצא הקראמי מקירנה הולכת וגדלהלהיווסד

תיקונו של מוריס לסכימה הכרונולוגית של פיי� עדי* במקצת על , )EC(הסגנו� הקורינתי המוקד� 

לפי הערכות מחודשות בנוגע לרצ* , כמו כ�. זה של אמיקס והסיבות לכ� פורטו כבר לעיל

נראה כי השלב הקורינתי המוקד� התפתח , ההתפתחותי של הקראמיקה היוונית המזרחית

שתחילתו , )SiA Id( של התקופה הארכאית Idל למה שמכונה כיו� השלב האיוני הדרומי במקבי

נית� לשער ברמה גבוהה של ). Kerschner and Schlotzhauer 2005(ס " בער� לפנה610נקבע לשנת 

 610/615"הקורינתי המוקד� אינו קדו� לסבירות כי התארי� הסביר ביותר לתחילתו של השלב 

   .ס בער�"לפנה

 631/632"א� קירנה אכ� נוסדה ב:  נראית אפוא ברורה לחלוטי�נה הארכיאולוגית גרידאקהמס   

 אזי עלינו לצפות למציאת הקראמיקה,  בעקבות השהייה הקצרה של אנשי תרה באזיריסס"לפנה

 הקורינתית המעוטרת למציאת הקראמיקהואפילו ) TR(הקורינתית המעוטרת בסגנו� המעבר 

על א* החשיפה ,  אול�.בשכבות הראשונות של הישוב) LPC(ורינתי המאוחר ק"בסגנו� הפרוטו

ג� כמות , למעשה. הסגנונות הללו לא תועדו ש� כלל, הנרחבת של השכבות הארכאיות של קירנה

המכלול , כ�. שתועדה בקירנה אינה מרשימה במיוחד) EC(הקראמיקה הקורינתית המוקדמת 

"מתו� כ,  אפשריי�ECהניב רק שישה שברי , קירנהשל   של דמטרהמקדשהקורינתי אשר נחש* ב

                                                
ס בכרוניקה של " לפנה631/632  המקור המדויק אשר הניב בסופו של דבר את התארי�ואי� לדעת מה 211

, אזי הייתה לכ� חשיבות רבה, ארטוסתנס� היה נית� להוכיח בוודאות כי מדובר בתאריכו של א. אבסביוס

לסקירה ממצה אודות מקורותיו . היה יליד קירנה, ס" לפנה3" אשר פעל במהל� המאה הארטוסתנסשהרי 

  .  Mosshammer 1979:84–168ראה , הרבי� של אבסביוס
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, א� כי שונה במקצת, תמונה דומה). Kocybala 1999:5(הכול " שברי קראמיקה קורינתית בס�5,000

  :Casa del Propileo החפירות שלהתקבלה בעקבות 

 "Corinthian pottery is well represented at 19.2 % of the total; most finds can be attributed to 

Middle Corinthian (in accordance with Herodotus–A.F.). But there are also examples of Early 

Corinthian; in percentage terms there are more of them at the Casa del Propileo than at the 

extramural sanctuary of Demeter and Kore. This class provides chronological pegs for an early 

dating of the Archaic structures in the area of the Casa del Propileo, assigning them to the first 

phase of the colony." (D'Angelo 2006:181).                       

 631/632"א� קירנה אכ� נוסדה ב .ג� בנוגע לקראמיקה היוונית המזרחית התמונה היא דומה   

 המעוטרת ה� בסגנו� הארכאיהאיונית הדרומית  למציאת הקראמיקה אזי עלינו לצפות, ס"לפנה

SiA Ib) 650–630ס בער�" לפנה ( וה� בסגנו� הארכאיSiA Ic) 630–610בר� ). ס בער�" לפנה

שייכת בבירור לשלבי� הסופיי� ,  בקירנההית הדרומית הקדומה ביותר שהתגלתהאיונ הקראמיקה

, אשר החל, )39לדוגמא איור , וראה (SiA Id ולשלבי� התחלתיי� של הסגנו� SiA Icשל הסגנו� 

  . ס" לפנה610/615ש� סביב "אי, בהתחשב בקורלציה ע� הסגנו� הקורינתי המוקד�

  

  ).D’Angelo 2006: Fig. 12( של קירנה Casa del Propileo -מ, (Knickrandschale)הספל ההאיוני : 39איור 

   הואיל והנתוני� הארכיאולוגיי� מקירנה מאפשרי� לטעו� כי השלב הראשו� בקיומה תוא� את 

ה אינו רלוונטי עוד  להיווסדס" לפנה631/632אני סבור כי התארי� של , האופק הקורינתי המוקד�

ה  להיווסדterminus post quemפעתו של הסגנו� הקורינתי המוקד� מהווה ויש לקבוע כי ראשית הו

 610/615"לה של קירנה אינו קדו� תארי� היווסד, חינה ארכיאולוגיתמב, כלומר. של קירנה

אי� לשכוח כי , ע� זאת. אי� ספק כי תארי� שכזה נמצא בסתירה לתאריכו של אבסביוס. ס"לפנה

אמינותו של ,  בתכליתנה מספק אבסביוס שלושה תאריכי� שוני�הואיל ובנוגע להיווסדה של קיר

מוטלת בספק ויש להעדי* את התארי� , ס" לפנה631/632הלא הוא , התארי� השלישי

   212.הארכיאולוגי

                                                
 אבסביוס בנוגע להיווסדה של קולוניה זו או אחרת נמצאי� אי� זה סוד כי במקרי� רבי� תאריכיו של 212

; Burn 1935; 1949השווה (דוגמאות רבות בסתירה מהותית ע� העדות הארכיאולוגית ונית� להביא לכ� 
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מתאי� בצורה ) ס" לפנה610/615(ה של קירנה ארי� הארכיאולוגי המשוער להיווסדהת, כמו כ�   

  :ולפי, נפלאה לתאריכו של תאופרסטוס

"fasi; dj oiJ Kurhnai'oi fanh'nai to; sivlfion e[tesi provteron h] aujtoi; th;n povlin wë[khsan eJptav. 

oijkou'si de; mavlista peri; triakovsia eijı Simwnivdhn a[rconta !Aqhvnh/sin."  

The people of Cyrene say that the silphium appeared seven years before they founded their city; 

now they had lived there for about three hundred years before the archonship at Athens of 

Simonides (Enquiry into Plants VI.3.3).213                             

 לפי Hauben 1973:257(,214(ס " לפנה310/311בשנת של אתונה  �ארכוהאיל וסימונידס היה    הו

ראוי להדגיש כי . ס" לפנה610/611ש� סביב "ה של קירנה הוא איתארי� היווסד, תאופרסטוס

 שני� טר�  שבע המפורס��הסילפיולפיו אנשי קירנה גילו את צמח , של תאופרסטוס קביעתו

לפיו היווני� ישבו באזיריס במש� שש ,  תואמת את גירסתו של הרודוטוס215,ה של קירנההיווסד

 נראה כי פליניוס הזק� אימ- את IV.157–158.(216(י� ורק בשנה השבעית יסדו את קירנה שנ

המחבר היווני האמי� "שהרי מבחינתו תאופרסטוס היה , תאריכו של תאופרסטוס ללא היסוס

גורס כי קירנה נוסדה , )Parejko 2003 (ברשימותיו על תולדות צמח הסילפיו�, כ� פליניוס". מכול�

   217.ס" לפנה610 בשנת דהיינו, )N.H. XIX.15( היווסדה של רומא  שנה לאחר143

שהרי ההתאמה הכרונולוגית לפיה ,    קשה לדעת מהי מידת מהימנותו של תאופרסטוס בסוגיה זו

אומנ� ,  כמו כ�.אמינהאינה בהכרח , �ארכוסימונידס היה  שנה אחרי ש300"קירנה נוסדה כ

                                                                                                                                       
R. Cook 1946 ;ברור אפוא כי יש ). וראה לעיל על הפולמוס אודות ראשית קולוניזציה של הי� השחור

  .יי�לבדוק כל מקרה לגופו של ענ
  .Mejer 1998ראה , ס" לפנה4"על תאופרסטוס ומפעלו הספרותי מהמאה ה; Hort 1916:19תרגומו של  213

  .Cadoux 1948ראה , לדיו� מפורט אודות הרשימות של הארכונטי� האתונאי� 214

נכחד כליל כבר , אשר היה מפורס� בימי קד� בשל תכונותיו הרפואיות, )silphion(צמח הסילפיו�  215

הייצוא של ). Andrews 1941 ;Parejko 2003(עקב ניצול יתר של בית גידולו , ס" לפנה1"מאה הבמהל� ה

סמלה כאחד המרכיבי� החשובי� ביותר בכלכלתה של קירנה ולא בכדי הופיע צמח זה הסילפיו� היווה את 

 ).Koerper and Kolls 1999(של העיר על מטבעותיה 

 את הק* שטחי גידולו של ,א� לא זהה, מגדירי� בצורה דומהה� תאופרסטוס וה� הרודוטוס , כמו כ� 216

שטח גידול של הסילפיו� מתחיל באזיריס ומשתרע מהאי פלאטיאה ועד , לפי הרודוטוס, כ�. צמח הסילפיו�

, אומנ� הצמח היה נפו- בשטחי� נרחבי� של לוב, תאופרסטוס לפי, ואילו; )IV.169(תחילת מפר- סירטיס 

ותיאור דומה נמצא  ;)Enquiry into Plants VI.3.3 (והאוהספרידיססירטיס ה באזור א� עיקר הופעתו תועד

  ). Ps.-Skylax 108(ס ְקקיָלְס"ד2א6ג� אצל פֶס

 De Mirabilibus(ה של קירנה המתועדת אצל סולינוס  בדבר היווסדקשה לדעת מהו ערכה של המסורת 217

Mundi 27.44( ,יש בה סתירות פנימיותשהרי .  
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, וראה(בקירנה רווחה במחקר במש� שני� רבות ההשערה לפיה תאופרסטוס ביקר במצרי� ו

 ).44–43:2000כוכבא "בר; Fraser 1994:180(א� דעה זו הופרכה לאחרונה , )Capelle 1956לדוגמא 

ג� (א� בניגוד לתאריכו של אבסביוס , אומנ� יתכ� ותאריכו של תאופרסטוס אינו ודאי, ע� זאת

יש לשאול א� התארי� החדש כעת . רכיאולוגיתהוא עולה בקנה אחד ע� העדות הא, )כ� אינו ודאי

  ?פאוסניאסו ה של קירנה שהוצע כא� נוגד את עדות� של הרודוטוסלהיווסד

 ס להיווסדה של קירנה לא סותר את עדות� של הרודוטוס" לפנה610/615התארי� של ,    לדעתי

ווח אצל כפי שמד, I"התאמה מסוימת בי� אור� שלטונו של באטוס ה"למעט אי, פאוסניאסו

א� , אומנ� הרודוטוס לא מספק תאריכי� מוחלטי�. לבי� התארי� הנמו� שהוצע כא�, הרודוטוס

 חופ* את שנותיו האחרונות של אפריאס ואת תחילת II"מעדותו עולה כי שלטונו של באטוס ה

 שני� ואילו 40"הרודוטוס מציי� כי באטוס המייסד שלט כ, כמו כ�. שלטונו של אמאסיס

: I"באטוס ה: הכרונולוגיה המקובלת למלכי� הללו אפוא היא כדלקמ�.  שני�16שלט , ארקסילאוס

ס " לפנה570אחרי –II :583"באטוס ה; ס" לפנה583–599: ארקסילאוס; ס" לפנה599–639

)Chamoux 1953:210.(218ברור כי התאריכי� המדויקי� כביכול לשלטונו של באטוס ה,  אול�"I 

 שנות שלטונו של באטוס אצל 40" תאריכו המפוקפק של אבסביוס לאינ� אלא ניסיו� להתאי� את

 השני� הללו אכ� מהוות מספר אמי� או 40ברור כי אי� שו� דר� לוודא א� , מאיד�. הרודוטוס

"ידי אנשי קירנה או על" עלI"שמא מדובר במספר עגול וסימבולי שהוענק לשלטונו של באטוס ה

   219.י�ידי הרודוטוס עצמו בהעדר נתוני� אחר

                                                
"הלא ה� ארקסילאוס ה, ביכולתנו לקבוע בוודאות את אור� שלטונ� של מלכיה הבאי� של קירנהאי�  218

IIובאטוס ה "III ,א� כי ברור כי ארקסילאוס ה"IIס ואילו " לפנה570ש� אחרי שנת " עלה לשלטו� אי

 III"כלומר ארקסילאוס ה; ידי קאמביסס" סיי� את שלטונו זמ� קצר לפני כיבוש מצרי� עלIII"באטוס ה

לאור העובדה כי , ס" לפנה527ואולי א* לפני ) Mitchell 1966; 1974(ס " לפנה525עלה לשלטו� עוד לפני 

  ).  Depuydt 2006:268(ס " לפנה525" ו527כיבושו של קאמביסס מתואר� כיו� באופ� כללי בי� 

מרבית החוקרי� אשר לדעת ,  שנות שלטו� ה� לדוד וה� לשלמה המל�40"הקבלות לכ� נית� למצוא ב 219

 Handy 1997:101–102;Ash(אינ� מבטאי� את שנות שלטונ� בפועל אלא מספר סימבולי ותו לא 

לפיה אי� להטיל ספק במסורת המקראית בנוגע לאור� שלטונ� של , לדעה אורתודוקסית; 26–1999:22

ורי� בנוגע לאור� מעניי� כי הואיל והמקרא אינו מספק נתוני� בר). Kitchen 2003:82ראה , דוד ושלמה

 ;21:13 ִמְפַעל2ת השליחי�( שני� 40קבעו הפרשני� המאוחרי� כי ג� הוא שלט , שלטונו של שאול המל�

ראוי לציי� ). Prakken 1940ראה ,  שני� אצל הרודוטוס40"לשימוש ב; VI.9.14 י�קדמוניות היהוד יוספוס

ס " לפנה600כ לשנת "מתואר� בד, קירנה אשר נחש* באגורה של I"כי אומנ� קברו המשוער של באטוס ה

א� ג� כא� נעשה , )Antonaccio 1995:267, n. 79 ;Gasperini 1998 ;Currie 2005:229, n. 20(בער� 

  . שהרי מדובר בקרמציה ללא מנחות נלוות,  להתאי� את הממצא לתארי� המשוער�ניסיו
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אינו שולל ,    ג� עדותו של פאוסניאס אודות השתתפותו של כיוניס בקולוניזציה של קירנאיקה

בהירות מסוימת בנוגע "אומנ� קיימת אי. ה של קירנהס להיווסד" לפנה610/615את התארי� של 

א� ככל הנראה מדובר בלפחות שלוש , לכמות האולימפיאדות בה� הוכרז כיוניס כמנצח

דהיינו האולימפיאדות ; )Paus. III.14.3; IV.23.4; VI.13.2 (31" ו30, 29: ת עוקבותאולימפיאדו

, ס" לפנה610/615"א� קירנה אכ� נוסדה ב,  כלומר220.ס" לפנה656" ו660, 664שנערכו בשני� 

 אזי סביר להניח כי כיוניס אשר 221,והגעת� של היווני� לאזיריס התרחשה שש שני� קוד� לכ�

ערת לאזיריס  בעת הגעתו המשו65–60היה בער� ב� , ידי ספרטה" עלI"ס הנשלח לסייע לבאטו

רוצה לומר כי א� המסורת בנוגע להשתתפותו של כיוניס במיז� . ה של קירנה בעת היווסד70וכב� 

התארי� החדש להיווסדה של קירנה שהוצע כא� אינו ,  אכ� אמינהI"הקולוניאלי של באטוס ה

  . סותר זאת

  :לסכ� את עיקרי הדברי� בנוגע לקולוניזציה היוונית של קירנאיקה ותאריכיה   בשלב זה נית� 

אי� בה� בכדי לשלול את המסורת הספרותית בנוגע ,  העדויות הארכיאולוגיות מאתרי קירנאיקה))))1111

  .נהפו� הוא, לקולוניזציה היוונית של קירנאיקה

לבי� הנתוני� הארכיאולוגיי�  הסתירות המינוריות שייתכ� וקיימות בי� עדותו של הרודוטוס ))))2222

        .אינ� מצריכות הורדת כרונולוגיה יוונית של התקופה הארכאית, מאתרי קירנאיקה

מבוסס בראש ובראשונה על העדות , ה של קירנה התארי� החדש אשר הוצע להיווסד))))3333

  .א� אי� הוא סותר את העדויות ההיסטוריות שבנמצא, הארכיאולוגית

                                                
ויש הגורסי� כי , 28" באולימפיאדה ההלקוני כמנצח) Charmis(אצל אבסביוס מופיע אחד בש� כרמיס  220

ראוי ). Paus. IV.23.10והשווה ג� ; ע� הפניות, Shaw 2003:107–108(מדובר בשיבוש של הש� כיוניס 

שהרי בשחזורה , ס" לפנה5"יש לתאר� את ניצחונותיו של כיוניס לראשית המאה ה, לציי� כי לדעת שו

"אול� א� כיוניס היה ב�). ibid.: passim( שנה 170"כהקיצוני יש להוריד את הכרונולוגיה האולימפית ב

טיעונה העיקרי של , כמו כ�). Huxley 2006:150(שחזורה אינו מתקבל על הדעת , I"תקופתו של באטוס ה

ידי " עלZancleבו כיבושה של , )Paus. IV.23.10(שו מבוסס במידה רבה על הבלבול בקטעו של פאוסניאס 

כאשר , 29"שוי� למאורעות שהתרחשו בעת האולימפיאדה ה) Anaxilas of Rhegium(אנקסילס מרגיו� 

אני סבור כי אי� ). Luraghi 2002(ס " לפנה5"למעשה מדובר באירוע שהתרחש כנראה בראשית המאה ה

ההתאמות המסוימות "כ� שיש להסביר את אי, ידי שו"מקו� לתיקו� כרונולוגי כה משמעותי כפי שהוצע על

שחזורה של שו יוצר יותר בעיות מאשר , כמו כ�). Huxley 2006והשווה (י� אחרות שבמקורותינו בדרכ

  ). וראה לעיל את עמדתה הבעייתית בנוגע לחורבנה של סמירנה(פתרונות 
שהרי , נהפו� הוא, אינה שוללת את התיארו� החדש, כפי שראינו קוד�, העדות הקראמית מאזיריס 221

 .ס" לפנה7"ופק של השליש האחרו� של המאה המרבית השברי� שלוקטו מצביעי� על הא
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התובנה החשובה ביותר אשר עולה בעקבות הדיו� דלעיל , נולוגיותמעבר להבהרות הכרו,    בר�

, ה של קירנה אכ� מתקבל על הדעת� התארי� החדש אשר הוצע להיווסדקשורה בעובדה כי א

הרי התארי� הארכיאולוגי ש, זמנית ע� נאוקרטיס"פירוש הדבר כי קירנה נוסדה פחות או יותר בו

, אול�. ס" לפנה610/615ג� כ� נקבע סביב , ה המקובלתלפחות לפי הסבר, ה של נאוקרטיסלהיווסד

ה של נאוקרטיס נמצא ג� תארי� היווסד, אתרי קירנאיקהבדומה לשכבת החורב� של סמירנה או 

הנה כי כ� יש לדו� בתארי� זה ובהשלכותיו על הכרונולוגיה . במרכז המחלוקת זה שני� רבות

  .היוונית בפרוטרוט

        
III....10.210.210.210.2     יסיסיסיסרִטרִטרִטרִטקְקְקְְקא6א6א6א6ווסדה של ַנווסדה של ַנווסדה של ַנווסדה של ַנייייטוס בנוגע לתארי� הטוס בנוגע לתארי� הטוס בנוגע לתארי� הטוס בנוגע לתארי� ההרודוהרודוהרודוהרודו" " " " טעהטעהטעהטעה""""מדוע מדוע מדוע מדוע????   

,  תלמידיו גרדנריד"לחפירתו נמשכה ע ו1885–1884שני� מהל� הנאוקרטיס נחפרה בידי פיטרי ב   

. )Petrie 1886 ;Hogarth 1898–1899 ;Hogarth et al. 1905 (1903" ו1899בשני� , הוגרט וגריפית

י המשלחת יד" עלבסו* שנות השבעי�כו שנערחפירות מחודשות באתר וכ� סקר סביבתי 

לא הניבו תובנות חדשות בנוגע לאופי היישוב , האמריקאית שבראשותה עמדו קולסו� ולאונרד

 ;Coulson 1996(  רוב שטחה של נאוקרטיס נמצא כיו� תחת מי האג�שהרי, מהתקופה הארכאית

Coulson and Leonard 1981; Leonard 1997; 2001() בהתחשב באופיו המיוחד של .)41–40י� איור 

 בהמש� דברי אתייחס 222.אי� זה מפליא כי כמות הפרסומי� אודותיו היא פשוט עצומה, האתר

ה ספציפית הקשורה לתארי� אול� כעת ברצוני לדו� בסוגי, רבות ליישוב היווני בנאוקרטיס

 . ה של נאוקרטיסהיווסד

  

  ).Villing and Schlotzhauer 2006: Fig. 1aהתבסס על ב (מפת התמצאות: 40איור 

                                                
 ;Austin 1970:22–33;Boardman 1980:118–133  ;Möller 2000סיכומי� נרחבי� אצל  לדוגמא,  וראה222

2005 ;Bresson 2005.ראה , ישוב היווני בנאוקרטיסי לאסופות מאמרי� שהוקדשו למגוו� היבטי� אודות ה

  . Höckmann and Kreikenbom 2001; Villing and Schlotzhauer 2006 לאחרונה
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.תוכניתה של נאוקרטיס על רקע שרידים עכשוויים: 41איור 
223
  

באופ� כללי לשתי המקורות ההיסטוריי� בה� יש אזכור להיווסדה של נאוקרטיס נחלקי�    

, )II.178( בהמש� דברי אתייחס בעיקר לעדותו של הרודוטוס 224.הרודוטוס וכל השאר: קבוצות

  ). 17.1.18(אול� ראשית כל ברצוני להתייחס לעדותו של סטרבו , ביותרהנחשבת לאמינה 

 � אנשי מילטוס בשלושי� אוניות והקימו את מבצרהגיעולטונו של פסמתי� בימי ש, לפי סטרבו   

)to; Milhsivwn tei÷co"( לאחר מכ� ניצחו את אינרוס ,  של הזרוע הבולביטית של הנילוסבשפ�

)Inaros ( ו את נאוקרטיסוהקימבקרב ימי .  

                                                
  .Coulson and Leonard 1982: Fig. III.3; Pl. 45 בעקבות 223

המקורות הללו נדונו . מתייחסת למגוו� מקורות שזמנ� מאוחר מהרודוטוס" כל השאר"הכותרת  224

סורות מדובר במספר מ, א� בקצרה. ידי חוקרי� רבי� ולכ� אי� צור� בדיו� מפורט אודות�"בהרחבה על

אתנאיוס מציי� את  ,כ�. ה של נאוקרטיסודוטוס אודות היווסדאשר הניבו תארי� גבוה בהרבה מזה של הר

 דהיינו, 23"בימי האולימפיאדה הפוליכרמוס מנאוקרטיס וסיפורו אודות הרוסטראטוס הסוחר מנאוקרטיס 

ל נאוקרטיס יוחס לאמצע יסודה ש, אצל אבסביוס, כמו כ�. )Athen. XV.675f–676c(ס "נה לפ688"685"ב

 Mare obtinuerunt Milesii"(של מילטוס ) thalassocracy(כחלק משליטתה הימית , ס" לפנה8"המאה ה

annis XVIII, construxeruntque urbem in Aegypto Naucratim") (Helm 1956:88b ; בנוגע למה שמכונה

"List of Thalassocracies" ,ראה , וסמקורותיו ושימושו אצל אבסביMyres 1906 ;Fotheringham 1907 ;

Miller 1971 .( המסורות הללו אינ� נחשבות אמינות ונית� לפסוח על דיו� מפורט אודות�) השווהMiller 

1971:89–93 ;Möller 2000:183–186.(      
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גלעי� היסטורי אמי� ) או לפחות בחלקי� ממנה(עדות זו יש ב, אומנ� לדעת חוקרי� אחדי�   

)Braun 1982:37–38; Haider 1988:184f ;Drijvers 1999 ;Kaplan 2002:238, n. 27(, מעדיפי� ה ויש

 שהתגלו בה הרבותאול� הסתירות , )Sullivan 1996:186; Petropoulos 2003:50(לקבלה כלשונה 

, I"אומנ� לפי הסברה הרווחת מתייחס סטרבו לימי פסמתי� ה, כ�. מעמידות בספק את קבילותה

מדברת על פסמתי� שחי בימיו של שהרי הקורלציה היחידה בטקסט , אול� אי� זה ודאי

.  יכולי� להיחשב כמועמדי� אפשריי�II" וה� פסמתי� הI"פסמתי� הכלומר ה� ; קיאקסארס המדי

שהרי ככל הנראה מדובר , אזכורו של אינרוס והקרב הימי עמו מעלה סימני שאלה רבי�, מו כ�כ

אתונאי� הנהיג את המרד ה � של אשר בעזרת)von Bissing 1951:37–41 (הלוביבאינרוס הנסי� 

   Briant 2002:575–577(.225(ס " לפנה5"נגד הפרסי� באמצע המאה הכ

רסו� כי בנוגע להיווסדה של נאוקרטיס השתמש סטרבו בהתחשב בכל הסתירות הללו גורס ב   

 Strabo(פוסידוניה  לאופ� בו הוא תיאר את היווסדה של בדומה, בתבנית ספרותית פרי יצירתו

5.4.13 ;Bresson 1980:315f;וראה ג�  Möller 2001( . א� אכ� נית� לזהות את אינרוס המוזכר אצל

אי� ספק כי סטרבו ערבב מספר מקורות מתקופות אזי , ס" לפנה5"סטרבו ע� אינרוס מהמאה ה

מעדותו עולה כי אנשי מילטוס הקימו את מבצר� על אדמת , כמו כ�. שונות אשר עמדו לרשותו

 Möller(דבר שאינו מתקבל על הדעת על רקע הריאליות של התקופה , מצרי� בכוח הזרוע

דו להדגיש את תפקידה של שנוע, וייתכ� כי מדובר במסורות מאוחרות למדי, )187–2000:186

 Milesion teichos שליתכ� ואזכורו , ע� זאת. ה של נאוקרטיסבהיווסד) או שמא להמציאו(ילטוס מ

שהרי נית� לפרש את אזכורו של הביצור , בנרטיב של סטרבו אכ� מצביע על רובד קדו� מסוי�

בשחזור ).  Haider 1996:96–101(המילטי על רקע שירות� של היווני� המזרחיי� בצבא הסאיטי 

אלא , ידי אנשי מילטוס בדלתה של הנילוס באופ� עצמאי"אי� מדובר על ביצור שהוק� על, שכזה

   226.חרב מאיוניה בשירות� של המצרי�"ידי שכירי"על מצודה מצרית שהייתה מיושבת על

                                                
כ� יתיש,  לבי� השבטי� הלוביי�I"יתכ� והיה עימות צבאי כלשהו בי� פסמתי� ה, אומנ� לפי הידר 225

  .א� אי� לכ� שו� הוכחה, )Haider 1988:195–199(עמד אחד בש� אינרוס ובראש� 

, Karikon Teichos קיי� אזכור של, )Periplus of Hanno (קרתגו כי בפריפלוס של חנו מכא� ראוי לציי� 226

החרב "נית� להסיק מכ� כי חנו הושיב את שכירי, ולדעת פרשני� רבי�,  במרוקוMogadorהמזוהה ע� 

 שחזור ברור כי,  מאיד�).ע� ספרות, Ball 1977:318(ס " לפנה5"ש� במהל� המאה ה"אי, תרהקאריי� בא

פלוס של חנו וה� בנוגע י ה� בנוגע לתיארוכו של הפרסותרותדעות של שהרי קיי� מגוו� , שכזה אינו ודאי

; Mauny 2002:297–299וכנגד ; Euzennat 1994; Lipiński 2004:444–476לדוגמא , וראה(לאמינותו 

Fage and Tordoff 2002:47.( 
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"ידו בשטחו של ה"שהובח� על) Great Mound(   פיטרי פירש את שרידי המבנה המונומנטאלי 

Great Temenos של נאוקרטיס בתור מצודה מהתקופה הסאיטית )Petrie 1886:24f;Hogarth 

יו אומנ� לדעת חוקרי� אחדי� המבנה הזה אינו אלא יסודות 227).2–1:42 איור) (1899:43–1898

 א� יתכ� וסברתו Muhs 1994 ;Möller 2000:110(,228(סטית הקדומה י המקדש מהתקופה ההלנשל

ידו "שנחפרה עלפיטרי התבסס על הדמיו� הרב שבי� המצודה .  עדיי� תקפההמקורית של פיטרי

 אומנ� תקופת השימוש העיקרית של .)4:42איור ( לבי� זו של נאוקרטיס )Petrie 1888(דאפנאי ב

ס " לפנה526" ו570דהיינו לפרק הזמ� שבי� , המצודה בדאפנאי שייכת לתקופתו של אמאסיס

)Boardman 1980:133–134 ;Schlotzhauer and Weber 2005 ;Weber 2006( , א� אי� ספק כי

שהרי מנחות יסוד הנושאות את שמו התגלו , I"המצודה הוקמה כבר במהל� שלטונו של פסמתי� ה

) 3:42 איור(לאחרונה בתל באלמו� המצודה שנחפרה ,  בנוס* לכ�229.בתעלות היסוד של המצודה

, ולדעת ספנסר, דאפנאי ונאוקרטיסלאלו של  דומה להפליא ה� במימדיה וה� בשיטת בנייתה 

 ;I) Spencer 1996:56–59"ידי פסמתי� ה"כנראה על, שלוש המצודות הללו הוקמו בתקופה הסאיטית

  ). Smoláriková 2000והשווה ; 1999

חרב ממילטוס ישבו " של סטרבו מעיד על המסורת לפיה שכיריMilesion teichos"   הא� יתכ� ו

לבי� הזרוע הבולביטית אומנ� בשחזור שכזה קיי� בלבול בי� ? נאוקרטיסבמצודה המצרית ב

עדותו של סטרבו בנדו� מורכבת ככל הנראה , א� כפי שכבר ראינו, הזרוע הקאנובית של הנילוס

 ע� Milesion teichos"ג� א� הזיהוי של ה, על כל פני�. ממספר מסורות שונות מפרקי זמ� שוני�

יתכ� וסברתו של סטרבו לפיה אנשי מילטוס הקימו , ס אינו אפשריהמצודה שהתגלתה בנאוקרטי

יש בה בכדי להעיד על המסורת הספרותית לפיה נאוקרטיס , את נאוקרטיס בתקופתו של פסמתי�

                                                
א� כיו� ברור כי , ידי הרודוטוס" המוזכר עלHellenion" את הGreat Temenos"אומנ� פיטרי זיהה ב 227

–Great Temenos) Möller 2000:110"הובחנו מצפו� ל Hellenion"שהרי שרידיו של ה, זיהויו היה מוטעה

113 ;Höckmann and Möller 2006 .( 
אי� מדובר במצודות או מקדשי� כי  דאפנאיישנה סברה ה� במקרה של נאוקרטיס וה� במקרה של , כנגד 228

   ).Spencer 1996:57וראה כנגד ; von Bissing 1951:54–60(אוצר "אלא בבתי

, בימי מלכותו של פסאמטיכוס הוצבו חילות מצב בעיר אלפאנטינה כנגד האתיופים" :)II:30 (לפי הרודוטוס 229

בימי עדיין יש חילות מצב פרסיים באותו . ובמאריאה כנגד הלובים, אפנאי הפלוסית כנגד הערבים והסוריםבד

 Gill(בניגוד לסברתו של גיל  ."יש חילות משמר פרסיים באלפאנטינה ובדאפנאי; מערך כמו בימי פסאמטיכוס

forthcoming( , מבטלת את  אינה ,דאפנאיבג� כ�  חילות מצב פרסיי� הוצבוהעובדה כי לפי הרודוטוס

המקראית תחפנחס הלא היא , דאפנאי. אשר הוצעו למרבית המכלול מהמצודה קבילות� של התאריכי�

  ).Spencer and Spencer 2000(שרק חלקיו נחפרו , הייתה בוודאי אתר גדול מימדי�, )14:46; 1:44 וירמיה(
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במידה שהייתה , המסורת המשוערת הזאת. ס לכל המאוחר" לפנה7"הוקמה כבר בשלהי המאה ה

 .R(ס " לפנה610–615ה נאוקרטיס הוקמה סביב לפי, תואמת את העדות הארכיאולוגית, קיימת

Cook 1937:230 ;Kerschner 2001 ;Schlotzhauer and Weber 2005 ;Schlotzhauer and Villing 

2006.(  

  

).דאפנאי: 4; תל באלמון: 3; נאוקרטיס: 2–1( מבני מצודות באתרי הדלתה של הנילוס :42יור א
230
  

גורס , ע לתולדותיה של נאוקרטיס בתקופה הארכאיתהמקור העיקרי בנוג,    אול� הרודוטוס

  ):II.178(לפי הרודוטוס , כ�. אחרת

filevllhn de; genovmeno" oJ [Amasi" a[lla te ej" JEllhvnwn metexetevrou" ajpedevxato, kai;  

dh; kai; toi'si ajpikneumevnoisi ej" Ai[gupton e[dwke Nauvkratin**** povlin ejnoikh'sai: toi'si de

mh; boulomevnoisi aujtw'n oijkevein, aujtou' de; nautillomevnoisi e[dwke cwvrou" ejnidruvsasqai

bwmou;"kai; temevnea qeoi'si.  

במיוחד הוא נתן ליוונים שבאו ; הוא גילה סימני אהדה שונים כלפיהם, משנעשה אמאסיס ידיד ליוונים

העניק מקומות , אלא לנהל מסחר, ולאלה שלא רצו לחיות בה, למצרים את העיר ַנאּוְקַראִטיס למגורים

  .להקים בהם מזבחות ואתרי קודש לאליהם
                                                

 .Petrie 1886: Pl. Iבעקבות : Spencer 1996: Pl. 1 ;4בעקבות : Petrie 1886 ;3בעקבות : 2–1 230
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to; mevn nun mevgiston aujtw'n tevmeno", kai; ojnomastovtaton ejo;n kai; crhsimwvtaton, kale

uvmenon de; JEllhvnion, ai{de aiJ povlie" eijsi; aiJ iJdrumevnai koinh'/, JIwvnwn me;n Civo" kai; Tevw"

kai; Fwvkaia kai; Klazomenaiv, Dwrievwn de; JRovdo"* kai; Knivdo" kai; JAlikarnhsso;" kai; Fav

shli", Aijolevwn de; hJ Mutilhnaivwn mouvnh.  

ובהקמתו השתתפו , ֶלִניֹוןהמפורסם ביותר והמקובל ביותר הוא זה הנקרא ֶה, אתר המקדש הגדול ביותר

, ְקִנידֹוס, הערים הדֹוריֹות רֹודֹוס; פֹוַקאָיה וְקַלאזֹוֶמַנאי, ֵטיאֹוס, הערים האיוניות ִכיֹוס: ערים אלה

  . רק ִמיִטיֶלֶנה–אך מהערים הAיֹוִליֹות ; ַהאִליַקאְרַנאסֹוס וַפאֶסִליס

toutevwn me;n ejsti; tou'to to; tevmeno", kai; prostavta" tou' ejmpori vou au|tai aiJ povlie" eijsi; 

aiJ parevcousai: o{sai de; a[llai povlie" metapoieu'ntai, oujdevn sfi meteo;n metapoieu'ntai.

cwri;" de; Aijginh'tai ejpi; eJwutw'n iJdruvsanto tevmeno" Diov", kai; a[llo Savmioi {Hrh" kai;  

Milhvsioi jApovllwno". 

אם ערים אחרות טוענות . הן גם שולחות את הממונים על המרכז המסחרי; אתר זה שייך לערים אלה

הַסאִמים הקימו מקדש , בנפרד הקימו אנשי Aיִגיָנה מקדש לֶזאּוס. הן דורשות דרישות שווא, לחלק במקדש

  ". לAּפֹולֹון–לֶהָרה ואנשי ִמיֶלטֹוס 

, גיה המקובלת של הקראמיקה הקורינתית והיוונית המזרחית   בהתחשב בעובדה כי לפי הכרונולו

 R. Cook 1937 ;Venit 1988 ;Weber 2001; Kerschner(ס " לפנה610–615נאוקרטיס נוסדה סביב 

2001; Schlotzhauer and Villing 2006( , העדיפו חוקרי� רבי� להתעל� מהסתירה שבי� עדותו של

  ). 43לדוגמא איור , וראה(ה באתר זה תגלהרודוטוס לבי� הממצא הארכיאולוגי שה

 ;The evidence that Greeks were there long before Amasis is overwhelming":לדעת בורדמ�,    כ�

Herodotus' words do not contradict this, and the archaeology is emphatic. Indeed it provides an 

important fixed point for traditional chronology and in no way upsets it, as  some have tried to 

argue" (Boardman 1994:141).                                                                                                        

בארגו� מחדש של מתאר הרודוטוס את הרפורמה של אמאסיס הקשורה , לפי קו מחשבה זה

, אול�). Bard 1999:679 ;Möller 2000:188(ולא את היווסדה , נאוקרטיס והקמתו של ההלניו�

שהרי מילותיו של הרודוטוס אינ� משתמעות לשתי פני� , פרשנות שכזאת נראית בעייתית למדי

להדגיש כא� ראוי .  את נאוקרטיס ליווני�)e[dwke(ובעדותו המפורטת היה זה אמאסיס אשר נת� 

בה� הרודוטוס משתמש במילי� מפורשות אודות היווסדה של קולוניה , כי בניגוד למקרי� אחרי�

במקרה של נאוקרטיס קיימת , )II.44 ;III.91 ;V.42 ;VII.143 ,170השווה הרודוטוס (זו או אחרת 

 המצביעה על רצונו להדגיש את העובדה כי נאוקרטיס לא נוסדה בתור, בחירת מילי� מסוימת
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 If Herodotus meant that":קוקלדעת , ע� זאת. ידי המצרי�"קולוניה רגילה אלא ניתנה ליווני� על

Amasis only reorganised Naucratis, he certainly expressed his meaning ambiguously" . קוק גורס

 Herodotus made a mistake, and wrongly attributed to Amasis the work of one of his":אפוא כי

predecessors." (R. Cook 1937:232–233).                                                                                               

  

.ס מנאוקרטיס" לפנה7-דוגמאות נבחרות לקראמיקה יוונית משלהי המאה ה: 43איור 
231
  

לדוגמא , וראה(ידי חוקרי� רבי� "פשוט טעה התקבלה עלרתו של קוק לפיה הרודוטוס סב   

Austin 1970:24 ;Möller 2000:193( ,הסיבה לאי ,לפי מיורי, כ�. א� כי הוצעו ג� פרשנויות אחרות"

נעוצה בכ� כי , שלטונו של אמאסיס בנרטיב של הרודוטוסטר� אזכור� של תולדות נאוקרטיס 

 במהל� לניו�ההל קבוצת הערי� אשר הקימה את  נציגיה שידי"לנמסר עיה אודותעל המידע 

 tradition of a merchant class with political""מדובר ב מיורי גורס כי .שלטונו של אמאסיס

pretensions" ;ולפיו:"The history of Naukratis as told by Herodotus has been shaped by the claim 

of one political group, that centred on the Hellenion, to control the city magistracy: it is not 

surprising that such tradition records nothing before the reign of Amasis." (Murray 1987:105).232     

של אנשי שהרי הרודוטוס מדווח ג� על מקדשיה� הנפרדי� , ו של מיורי אינו משכנעהסבראול� 

 טר� מקדשיה�אומנ� מיורי גורס כי הקהילות הללו הקימו את  233.סאמוס ומילטוס, Oיִגיָנה

  . א� אי� לסברותיו שו� ביסוס, הקמתו של ההלניו� ובתקופתו של הרודוטוס נשללו זכויותיה�

                                                
 ,Petrie 1886:18בעקבות (ממקדש אפולו שבנאוקרטיס , קרטר) Polemarchos( פולמרכוס ,1:43 איור 231

Pl. IV:3( . קרטר זה נוצר במילטוס ויש לשייכו לשלבSiA Id) Kerschner and Schlotzhauer 2005:36, 

No. 102( ; שר נוצרה באיוניה צפונית א, שבר של קערת ציפור, 2:43איור)בעקבותPrice 1924:185, Fig. 

  ). ibid.: Pl. VI:31בעקבות (אשר נוצר בכיוס ,  שבר של מכסה3:43איור  ; )7

  .Kurke 1999:96ראה ג� , לשחזור דומה 232

אשר , הלא הוא מקדש אפרודיטה, לכיוס שהייתה חברה בהלניו� היה כנראה ג� מקדש קדו�, כמו כ� 233

מקדש� של אנשי , מאיד�). Boardman 1980:120(ידי הרודוטוס א� הוגדר במהל� החפירות "ר עלוזכמאינו 

 . בנאוקרטיסבמהל� החפירות  לא אותר ,Oיִגיָנה
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שהרי ,    ג� הסברות לפיה� הרודוטוס טעה בתארו את תולדותיה של נאוקרטיס דינ� דומה

אנחנו יודעים , מאז שהיוונים יושבים במצרים והתערבבו עם אנשי המקום" :הרודוטוס מציי� במפורש כי

כי אלה היו דוברי לשון זרה הראשונים , היטב את הקורות במצרים החל במלך פסאמטיכוס ואחריו

  ). Lloyd 1975a:13–32וראה  ()II.154הרודוטוס " (שהתיישבו במצרים

, וקרטיסה של נאאודות היווסדעל מידע    הא� יתכ� ומקורותיו של הרודוטוס יפסחו על ה

דומני כי הנחה זו ?  ימסרו מידע כה שגויI"ה לסו* ימיו של פסמתי� הובמקו� לייחס את היווסד

בי� עדותו של כי בהתחשב בסתירה כה מהותית , לא פלא אפוא. ג� כ� איננה מתקבלת על הדעת

הוצע כי מה שדורש תיקו� הוא ,  הקדו� ביותר מנאוקרטיסהרודוטוס לבי� הממצא הארכיאולוגי

  . הכרונולוגיה של הקראמיקה היוונית מהתקופה הארכאית ולא עדותו של הרודוטוס

ח הראשו� "שנה לאחר פרסו� הדו, 1887"ידי הירשפלד כבר ב"   הצעה שכזו הושמעה לראשונה על

 terminus post quem הירשפלד גרס כי עדותו של הרודוטוס מהווה). Hirschfeld 1887(של פיטרי 

כלומר תאריכיה של הקראמיקה היוונית צריכי� להיקבע בהתא� , ה של נאוקרטיסאמי� להיווסד

אומנ� מרבית החוקרי� התעלמו מהצעתו של . ידי הרודוטוס"לעוג� הכרונולוגי שסופק על

, א� חוקרי� אחדי� העדיפו את שחזורו וגרסו כי בהתא� לעדותו של הרודוטוס, הירשפלד

דבר שמצרי� , ס" לפנה570דהיינו אחרי שנת , אכ� נוסדה א� ורק בתקופתו של אמאסיסנאוקרטיס 

מעניי� כי בי� אלה אשר קיבלו את הצעתו של .  שני� לפחות40"הורדת תאריכי� יווניי� בכ

אשר , כמו כ� ירסטאד). Hogarth 1898–1899(אחד מחופרי נאוקרטיס ', הירשפלד היה ג� הוגרת

נמנה , במספר עשורי�קורינתית ההקראמיקה ת הכרונולוגיה המקובלת של הפחית אגרס כי יש ל

בהתא� לעדותו של , ה של נאוקרטיסהורדת תאריכי היווסדא* הוא בי� התומכי� הנלהבי� של 

  ). Gjerstad 1934; 1959(הרודוטוס 

ר כאש, ה של נאוקרטיס הופסקו לזמ� מהלהיווסד   הוויכוחי� הכרונולוגיי� הסוערי� בנוגע 

כאשר , אול� בשנות השמוני� והתשעי� חלה תפנית; מרבית החוקרי� העדיפו להתעל� מהבעיה

שעניינ� הורדת , מספר חוקרי� חזרו לטיעונו המקורי של הירשפלד בדיוני� אלו או אחרי�

 Vickers 1985:18 ;Francis and Vickers(תאריכיה של הקראמיקה היוונית מהתקופה הארכאית 

1985:137; Bowden 1991 ;Gill 1991:42( ; ולאחרונה זכה הנושא לדיו� מחודש ומעמיק במחקריה�

  . )James 2003(יימס 'וג) Shaw 2003:118(של שו 

ה של נאוקרטיס הפכה במרוצת השני� לאחת מאבני היסוד פרשת היווסד,    קיצורו של דבר

 בדומה לחורבנה של ,ה הנמוכה של התקופה הארכאית ביוו�תומכי הכרונולוגיבשחזוריה� של 

 באופ� מפליא באשר, ע� זאת. סמירנה וההתיישבות היוונית בקירנאיקה אשר נדונו כבר לעיל
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תגובותיה� של אלו התומכי� בכרונולוגיה היוונית הקונוונציונאלית היו , לפרשה כרונולוגית זו

 R. Cookהשווה(ללא יכולת להפיק מענה ממשי לטיעוניה� של המינימליסטי� , מדודות למדי

א� , ידי מרבית החוקרי�"אומנ� הכרונולוגיה היוונית הנמוכה לא התקבלה על, אכ�). 1989:165

 נשארה יבי� עדותו של הרודוטוס לבי� הממצא הארכיאולוג, הסתירה הצורמת בנוגע לנאוקרטיס

  :או במילותיו של ויטלי, ללא מענה

"The one major anomaly that remains in the traditional picture is the date of the foundation of 

Naukratis" (Whitley 2001:74).                                  

. הפע� בעדותו של הרודוטוס עצמו, לסתירה כרונולוגית זו קיימת סתירה נוספתבנוס* ,    כמו כ�

, היא ההטאירה המפורסמתהלא ,  את סיפורה של רודופיסII:134–135מספר הרודוטוס בספר , כ�

לפי הרודוטוס חייתה רודופיס בימי המל� אמאסיס , מחד גיסא ."כל היוונים הכירו את שמה"ש

)II.134( ;עסקה במקצועה, רודופיס הובאה למצרים בידי קסאנתוס איש סאמוס" :איד� גיסאמ, ואילו ,

י ואחיה של המשוררת ושוחררה מעבדותה בכסף רב בידי כאראקסוס בן סקאמאנדרונימוס ממיטילנ

זכה לגידופים קשים בשירתה של , לאחר ששחרר את רודופיס, כשחזר כאראקסוס למיטילני....סאפפו

 Gommeהשווה( הדילמה הכרונולוגית שבעדותו של הרודוטוס אפוא ברורה למדי ).II.135" (סאפפו

  :ובורדמ� סיכ� אותה בצורה קולעת, )1957:259

"Herodotus says she was contemporary with Amasis, which puts her in the second third of the 

century. But Sappho, and no doubt her eldest brother, were dead by about 570, to judge from 

literary sources, and so belong to the first third of the century; and the girl she mentions as 

involved with him is a Doricha not Rhodopis. No doubt they were the same, as Strabo (XVII.1.33) 

and others have thought, but Sappho's brother must have been trading with Naukratis well before 

Amasis. I have no answer to this dilemma and we are left to assume that the pubescent Doricha 

was an old man's darling and survived to be a rich old Madame." (Boardman 1994:142).234              

אני יוצא מנקודת הנחה , ה של נאוקרטיסתירה הכרונולוגית בנוגע להיווסד   בכדי לפתור את הס

תו� רצו� ,  באופ� מכוו�אמאסיסתו של לפעילוהקמתה של נאוקרטיס יחס את  לפיה הרודוטוס

                                                
 סאפפושל לפיה השתמש הרודוטוס בשירה המקורי ,  כי בניגוד לסברה המקובלתהוצעלאחרונה  234

" מייצגי� מסורת קומית של המאה ה,כאראקסוספיס ורודומקורותיו אודות , )Page 1955:49, n.1השווה (

ג� א� ). Lidov 2002(והדמויות שבה  סאפפו שעניינה בשירה של, )של קראטינוס ואחרי�(ס " לפנה5

נותרת ,  מהטקסטא� כי אי� זה משתמע, לידוב צודק והרודוטוס אכ� השתמש בקראטינוס ולא בסאפפו

  ). Lardinois 1994:62, n. 23והשווה (� על כנה ידי בורדמ"הדילמה הכרונולוגית שתוארה על
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זהו ההסבר הטוב ביותר ,  אכ�.להדגיש את הישגיו של הפרעה הספציפי הזה בעיניי� יווניות

הכרונולוגיה היוונית הקראמית של התקופה הארכאית מבוססת , בהתחשב בהנחה כי מחד גיסא

מיני� החל מתקופתו של מקורותיו של הרודוטוס במצרי� היו לרוב א, ואילו מאיד� גיסא, דיה

תו� קשירת שמו , מדוע להרודוטוס לפאר דווקא את הישגיו של אמאסיס, בר�. I"פסמתי� ה

  ? להקמתה של נאוקרטיס

יש צור� לפנות למחקרו , בכדי לענות לשאלה זו אשר הטרידה את מנוחת� של חוקרי� רבי�   

בהיסטוריוגרפיה היוונית במחקר זה על אודות תפישתו של המזרח . החשוב של רוברט דרוז

של " היסטוריות"הציע דרוז תזה פשוטה ואלגנטית בנוגע למטרת� המרכזית של ה, העתיקה

 Lattimoreוראה במיוחד(חוקרי� שבאו לפניו דומה ל וב,ראשית כל). Drews 1973(הרודוטוס 

  :דלקמ� כ�הלא ה, מבוא של הרודוטוס עצמוההציע דרוז לשי� תשומת לב מיוחדת לדברי ) 1958

JHrodovtou JAlikarnhssevo" iJstorivh" ajpovdexi" h{de, wJ" mhvte ta; genovmena ejx ajnqrwvpwn 

tw'/ crovnw/ ejxivthla gevnhtai, mhvte e[rga megavla te kai; qwmastav, ta; me;n {Ellhsi ta; de; 

barbavroisi ajpodecqevnta, ajklea' gevnhtai, tav te a[lla kai; di/a> h}n aijtivhn ejpolevmhsan 

ajllhvloisi.  

-כדי שלא יאבד זכרם של מעשי בני,  הרודוטוס איש האליקארנאסוס מציג בספר זה את פרי מחקריו

, הן של יוונים והן של ברברים, וכן שלא תאבד תהילתם של מפעלים גדולים ומופלאים, ןמאדם עם הז

  ).I.0הרודוטוס ( באלה ובמיוחד לא הסיבה שבגללה נלחמו אלה

של הרודוטוס עולה בקנה אחד ע� הצהרת הפתיחה של " היסטוריות"דרוז גורס כי כל המש� ה   

הוא ג� הצהיר על , על מה הוא רצה לכתובמראש לא רק שהרודוטוס ידע , כלומר. המחבר

  . )Węcowski 2004ראה לאחרונה , לגישה דומה (כוונותיו וכ� עמד במשימתו

 אינ� אלא ניסיונו המלומד של הרודוטוס לתעד את כל אות�, בשחזורו של דרוז, "וריותהיסט"ה   

e[rga megavla/erga megala) כאחדברברי�היווני� וה, של המי� האנושי) מעשי� גדולי�/מפעלי�  .

, )Murray 2001(פה "לרבות המסורות שבעל, תיעד את כל המידע שהיה ברשותו, הרודוטוס א� כ�

וכא� הוא עיקר , ע� זאת. של היווני� והברברי�" המעשי� הגדולי� והמופלאי�"� של תו� הדגשת

, "היסטוריות" הברבריי� אל תו� הנרטיב של הlogoi"הסיבה העיקרית להכנסת ה, טיעונו של דרוז

שהרי למרות , נעוצה ברצונו של הרודוטוס להדגיש את גדולת הניצחו� של היווני� על הפרסי�

אשר , דווקא היא זו שהצליחה לעמוד אל מול האימפריה הפרסית, מה היווניתצעירותה של האו

ניצחונ� של היווני� . לידיה ומדי, כגו� מצרי�, הביסה את כל אות� הממלכות העתיקות והעשירות

" הבמלחמות הפרסיות היה אפוא אירוע מעצב בתודעה הלאומית היוונית וזו ג� הסיבה להדגשת
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erga megalaשהרי ככל שמעשיה� , הפרסי�ידי "לליטי� הברבריי� אשר הובסו ע של אות� הש

    235.היו גדולי� ומופלאי� יותר כ� ג� חשיבותו וייחודו של הניצחו� היווני

לפיו , שפעה של יעקוביהה" רבה את שחזורו הידוע ובעלהברור כי שחזור כזה סותר במיד   

כאשר מטרתו ,  הברבריי� באופ� נפרד את הלוגויכתב תחילה, י�הרודוטוס בעקבות מסעותיו הרב

, לפי יעקובי. בדומה לזה של הקאטאיוס איש מילטוס, הראשונית הייתה ביצירת חיבור אתנוגראפי

חיבר הרודוטוס את הפרקי� שעניינ� , ס בער�" לפנה445נה אחרי שנת ורק לאחר הגעתו לאת

  ). Jacoby 1913(מלחמות ע� הפרסי� ה

י יכול להרשות לעצמי לפתוח בדיו� מקי* אודות השאלה הסבוכה אינ, בלות המקו�גמפאת מ   

של הרודוטוס נכתב בבת אחת " ותהיסטורי"א� הטקסט של , סטוריוני�הישהעסיקה דורות של 

; Pohlenz 1937 ;Lattimore 1958השווה  (שנקבעו מראש ע� כוונות ברורות,  המחברידי"על

Immerwahr 1966 ;Flory 1987 ;Bichler 2000( , או שמא מדובר בכתיבה נפרדת של הלוגוי

ידו "השוני� שנכתבו במהל� חייו של הרודוטוס ורק בשלב מאוחר יחסית בקריירה שלו קובצו על

אול� .  הראשונהאפשרותהיש להעדי* את , כמוב�, לשיטתו של דרוז ).Fornara 1971השווה (יחדיו 

למותו מלכתחילה או שמא בטקסט כ� משנה א� מדובר בטקסט שנכתב בש"לדיוננו אי� זה כל

שהרי ג� במקרה השני מדובר בעריכה סופית , שחובר מחלקי� שנכתבו בפרקי זמ� שוני�

לפיה , רוזרוצה לומר כי אי� סתירה מהותית בי� קבלת התזה של ד. מחבר עצמוידי ה"שתה עלשנע

ידי "להובסו עשל אות� שליטי� ברבריי� אשר " המעשי� הגדולי� "הרודוטוס הדגיש בכוונה את

א� ג� א� חלק , אומנ� אינני סבור כ� . לבי� תזת השלבי� של יעקובי או פורנרה236,הפרסי�

יכלו , מהלוגוי הברבריי� של הרודוטוס אכ� נכתבו תחילה ללא קשר למלחמות ע� הפרסי�

   .דהיינו בעת העריכה הסופית, השינויי� הנדרשי� להיכלל בשלב מאוחר יותר

 מדוע הקמתה של מנת להגיע לפתרו� החידה"קדימה עלק צעד אחד מכא� יש לצעוד ר   

ר מספר טאומנ� אמאסיס נפ. I"ולא לפסמתי� האמאסיס ידי הרודוטוס ל"יוחסה עלנאוקרטיס 

                                                
אשר רואה במלחמות ע� הפרסי� , ונת� הול'סברתו של דרוז עולה לדעתי בקנה אחד ע� טיעוניו של ג 235

אומנ� נית� להעלות לא מעט ). Hall 1997; 2002(את נקודת המפנה העיקרית בהגדרת הזהות היוונית 

כלל לא " לעומתנית"במיוחד לסברתו הבעייתית לפיה הזהות הו,  של הולוהשגות לחלק נכבד מטיעוני

 Antonaccio;117:2003לדוגמא מלכי� , וראה(הייתה בנמצא אצל היווני� טר� המלחמות ע� הפרסי� 

2004 ;Mitchell 2006 ;Tuplin 2006 ;Shepherd 2006 ;Domínguez 2006c( , אול� עיקר טיעונו

 .  communis opinio"נראה כיו� כ, � בהגדרת הזהות היווניתדרכי"הרואה במלחמות ע� הפרסי� פרשת
הרודוטוס לא היה מעוניי� בכתיבת ,  המידע האתנוגראפי העשיר שבהיסטוריותתדרוז גורס כי למרו 236

  .ההיסטוריה הכללית של הממלכות הברבריות
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ה� אמאסיס , אול� להשקפתו של הרודוטוס, קאמביסס ידי"למצרי� עה של חודשי� לפני כיבוש

 שהרי הרודוטוס מתחיל את ספרו השלישי 237,באופ� אישי וה� ממלכתו היו מטרת� של הפרסי�

נגד אמאסיס הזה יצא קאמביסס בן כורש למלחמה עם צבא המורכב מכל עמי " :בהצהרה הבאה

, שיצא למסע על מצרים, קאמביסס", ע� זאת III.1(.238 (" איונים ואיולים–ניהם מן היוונים יוב, מלכותו

  ).III.10" (שבהן לא קרה לו שום אסון, ם שני44אמאסיס מת אחרי ששלט ; לא תפס את אמאסיס חי

 אשר הובס בידי III"הרור אפוא כי על א* העובדה כי מבחינה מעשית היה זה פסמתי�    ב

 לא היה רלוונטי מבחינתו של )Depuydt 2006:268( חודשי� 6"שלטונו הקצר של כא� , הפרסי�

  :לי'צלפי ואני. הרודוטוס שהעדי* להתרכז במעשיו הגדולי� של אמאסיס

"…it should not be forgotten that, within the XXVIth Dynasty, Herodotus devotes much more 

space to Amasis than to the preceding pharaohs; Amasis is in fact the only Egyptian king to whom 

Herodotus dedicates a unitary lovgo", comparable to those dedicated e.g. to Croesus or Darius." 

(Vannicelli 2001:240, n. 47).                                    

לפיה מכל המלכי� המצריי� רק אמאסיס זכה ללוגוס מפורט , ללא ספק צודק בקביעתולי 'ואניצ   

ויסוס מצטר* הלוגוס של אמאסיס ללוגוי נפרדי� ומפורטי� לה� זכו ג� קר, כמו כ�. משלו

אי� ,  א� כ� לקבוע כי בהתא� לתזה של דרוזנית�. מלכיה� האחרוני� של לידיה ומדי, ואסטיאגס

אמאסיס , דהיינו קרויסוס, ידי הפרסי�"זה מקרה כי כל המלכי� הגדולי� שממלכותיה� נכבשו על

 כ�, שהרי כגודל תבוסת�; זכו ללוגוס נפרד בו תוארו מעשיה� הגדולי� בפרוטרוט, אסטיאגסו

ככל  עולה כפליי� חשיבותו וייחודו של הניצחו� היווניכלומר . גדול ניצחונ� של היווני�

   .היו גדולי� ומופלאי� יותריד הפרסי� "של השליטי� הברבריי� אשר נוצחו עלשמעשיה� 

. המפורסמת של הרודוטוס בנוגע להקמתה של נאוקרטיס" טעותו"   ברוח זו יש לפרש לדעתי את 

אשר , דוגמת המסורות על אחיה של סאפפו, יו בידי הרודוטוס מקורות אמיני�אני סבור כי ה

אשר בהתא� , אול� הרודוטוס. הצביעו על קיומה של נאוקרטיס עוד בטר� שלטונו של אמאסיס

העדי* , לתפישתו השתוקק להדגיש בעיניי� יווניות דווקא את מעשיו הגדולי� של אמאסיס

                                                
ה עד שהוא הרודוטוס אפילו מציי� כי שנאתו האישית של קאמביסס כלפי אמאסיס הייתה כה גדול 237

לסיקור ממצה של ). III.16הרודוטוס (מנת להתעלל בה "על, ציווה להוציא את גופתו של אמאסיס מקברו

    .Dillery 2005ראה , כביכול של קאמביסס במצרי�" התנהגותו הפראית"המסורת הקלאסית בנוגע ל

ס " לפנה525חס לשנת  של אמאסיס יו44"ידי קאמביסס בשנתו ה"כיבושה של מצרי� על, באופ� מסורתי 238

)Parker 1957 .(לכ� נהוג לשער . אי� ודאות בנוגע לקבילותו של התארי� זה, לפי הדעה הרווחת, אול� כיו�

; Depuydt 1996:184, n. 23; 2006:267–268(ס " לפנה525" ו527ש� בי� "איקאמביסס כבש את מצרי� כי 

von Beckerath 2002 ;Cruz-Uribe 2003:54–57.(   
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 להקמתו של ההלניו� וה�  של אמאסיס ה�קשירת שמותו� , להעלי� נתו� זה בצורה מתוחכמת

ידי "מעשיו הגדולי� של אמאסיס שממלכתו הובסה על,  כתוצאה מכ�239. נאוקרטיסה שללהיווסד

לא רק , ידי הרודוטוס"שהרי בפיקציה הספרותית אשר נוצרה על, הודגשו כא� ביתר שאת, הפרסי�

נתן " אלא הוא ג� זה שII.182(,240" (ס על האיהראשון שכבש את קפריסין והטיל מ"שאמאסיס היה 

ללא ספק המושבה היוונית החשובה ביותר על  ,)II.178" (ליוונים שבאו למצרים את העיר נאוקרטיס

סברה זו מאפשרת הערכה מחודשת בנוגע למגוו� רחב של נושאי� הקשורי� לחקר  .אדמת מצרי�

הלא הוא סביב , ה של נאוקרטיסווסדהרי התארי� הארכיאולוגי להיש, הקולוניזציה היוונית

   .נשאר על כנו, ס" לפנה610/615

לפיה ה� , בהמש� דברי אדו� בפרוטרוט בכל ההשלכות האפשריות של העובדה הארכיאולוגית   

ארחיב בעניי� היווסדה של נאוקרטיס , כמו כ�. זמנית"קירנה וה� נאוקרטיס נוסדו פחות או יותר בו

 ומחצית הראשונה 7"ע המאורעות ההיסטוריי� של שלהי המאה הוהרפורמה של אמאסיס על רק

מה שחשוב כעת לדיוננו היא העובדה כי תאריכי הקראמיקה , בר�. ס" לפנה6"של המאה ה

, על א* העדויות הסותרות כביכול מסמירנה, כלומר. הקורינתית והיוונית המזרחית מבוססי� דיי�

רוצה לומר . נ� ניתני� לשינוי משמעותי כל שהואתאריכי� הללו אי, אתרי קירנאיקה ונאוקרטיס

לבנט נית� דרו� הכי בהסתמ� על תאריכי הקראמיקה הקורינתית והיוונית המזרחית שהתגלתה ב

  .להגיע לרמת הדיוק גבוהה במיוחד בהצעת תסריטי� היסטוריי� אפשריי�

כונית במהל� תי"שש� לו למטרה לבדוק את עיקרי הכרונולוגית הי�, הנוכחי   בתו� הדיו� 

, ברצוני לעבור לעדויות ממשיות לנוכחות� של היווני� באזור דרו� הלבנט, ה הארכאיתתקופה

  .אשר עומדות במרכזה של העבודה זו, ס" לפנה6–7" המאות הע� הדגש על,  תקופת הברזלבמהל�

  

  

  

  

                                                
המקדש מאפשרי� לטעו� כי ) II.178(העדות הארכיאולוגית מהלניו� וה� עדותו של הרודוטוס ה�  239

  .וראה להל� את פרשנותי בנוגע להלניו�; הזה אכ� נוסד בתקופתו של אמאסיסהמפורס� 
ג� במקרה זה , בר�. Diod. I.68השווה , א� כי פחות ספציפית מזו של הרודוטוס, להערכה דומה 240

, ס" לפנה708/707"אשוריי� כבר בהשהרי מלכי קפריסי� נאלצו להעלות מס למלכי� , מדייק הרודוטוס אינו

אול� אי� לדעת א� בדומה ). II) Lipiński 1991 ;Iacovou 1999; 2002 ;Na<aman 2001a"הבימי סרגו� 

, מו כ�כ.  הייתה ידועה לולנאוקרטיס הסתיר הרודוטוס את המידע אשר היה ברשותו או שמא עובדה זו לא

  ).  Carpez-Csornay 2006(ישנ� ספקות רבי� בנוגע ליכולתו של אמאסיס לכבוש את קפריסי� 
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IV . . . . ובמהלכו ובמהלכו ובמהלכו ובמהלכותקופת השלטו� האשוריתקופת השלטו� האשוריתקופת השלטו� האשוריתקופת השלטו� האשורייווני� במזרח לפני יווני� במזרח לפני יווני� במזרח לפני יווני� במזרח לפני         

 נפתחה תקופה חדשה ה� ,)ס" לפנהIII) 744–727"פלאסר ה   בעקבות מסעותיו של תגלת 

 .ידה" שנכבשו עלהלבנטשל דרו� לדותיה� של הממלכות ובתולדותיה של ממלכת אשור וה� בת

 241. שני�100"נמשכה כ, )pax Assyriaca" (שלו� האשורי"התקופת המכונה לעיתי� , תקופה זו

אשורי התערבות חסרת תקדי� של השלטו� הנתוני� ההיסטוריי� והארכיאולוגיי� מצביעי� על ה

 � והפיכתהלבנטכגו� סיפוח ממלכות ,  מישורי�כמההתערבות זו ניכרת ב. בענייני המנהל המקומי

הגדרה מחודשת של גבולות הממלכות ובנייה , חילופי אוכלוסי�, לפרובינציות אשוריות

שנוכל מנת " על.דו�אשוריות במרחב הנ תחנות סחר ומצודות, ל מרכזי מנהלאינטנסיבית ש

, להערי� בצורה נאותה את נוכחות� האפשרית של היווני� באזור הנדו� במהל� השלטו� האשורי

  .ושל התקופה שקדמה לתמציתית תחילה סקירה הביא יש ל

  
IV.1 תמציתיתתמציתיתתמציתיתתמציתיתסקירה סקירה סקירה סקירה : : : : יווני� במזרח לפני השלטו� האשורייווני� במזרח לפני השלטו� האשורייווני� במזרח לפני השלטו� האשורייווני� במזרח לפני השלטו� האשורי            

ברונזה המאוחרת בראשית המאה תקופת השלהי יות של טפולי"גיאוהמערכות ה   לאחר קריסת  

הקשר הישיר אשר היה קיי� בי� אליטות אבד , )Ward and Joukowsky 1992(ס " לפנה12"ה

השינויי� הללו ,  ע� זאת.)Cline 1994השווה  (ו� הלבנט ומרכזי� נבחרי� ביוו�שלטוניות של דר

נ� סביר כי עמי�  אומ.לרבות פלשת, בהגירה מסיבית של גויי הי� לתחומי דרו� הלבנט ולוו

א� המהגרי� , )Finkelberg 2006; 2007 (י�� היוו חלק מרכזי בי� אות� גויי אגאיי� ממקורות שוני

 עברו הטמעה תרבותית מהירה בי� עמי 242,אגאי המובהק בראשית הגעת�ה על א* צביונ� הללו

                                                
 לדוגמא, ראה( תקופת השלטו� האשורי בדרו� הלבנט עצומה ההביבליוגראפיה שעניינ, דברי�המטבע  241

Forrer 1920 ;Luckenbill 1927 ;Tadmor 1966; 1975; 1994 ;Kessler 1975-1976 ;Frankenstein 1979 ;

Na<aman 1979a; 1979b; 1994a; 1998a; 2001b; 2003 ;Na<aman and Zadok 1988; 2000 ;Machinist 

1992 ;Mazzoni 1995 ;Parker 1997 ;Gitin 1997 ;Allen 1997 ;Bedford 2001 ;Stern 2001: passim; 

Finkelstein and Singer-Avitz 2001; Holloway 2002 ;Bunimovitz and Lederman 2003 ;Fantalkin 

  .ראה להל�,  של דרו� הלבנטולתארי� מדויק יותר אודות נסיגת� של האשורי� מרוב שטחי .)2004

קיימת עדיי� מחלוקת בעניי� מוצא� ,  אודות הפלשתי�יעל א* שני� רבות של מחקר אינטנסיב 242

או שמדובר , ס" לפנה12"במאה ההא� מדובר בהגירה אגאית לדרו� הלבנט שתחילתה , דהיינו; המשוער

שתי האסכולות הללו . אשר אינה בהכרח פועל יוצא של הגירה מסיבית, מקומיתאקונומית "סוציובתופעה 

נית� לנסות ולסכ� . של חוקר זה או אחר" וגוקטל"דבר שמקשה על , ידי מגוו� רחב של דעות"מיוצגות על

  :את עיקרי הדיו� בצורה הבאה

אומנ� . ש� בעול� האגאי"גורסת כי יש לחפש את מקור� של הפלשתי� אי,  יותרהאסכולה המסורתית   

 לפיה מקור� של הפלשתי� הוא ,בהשקפה המקראית, ככל הנראה, שורשיה של אסכולה זו נעוצי�

הנימוקי� העיקריי� . העדות המקראית אינה נושאת תפקיד מרכזי בטיעונ� של תומכיהא� , בכרתי�
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גבשות ודאי חלק חשוב בהתוזהות האגאית הראשונית של הפלשתי� היוותה באומנ� ה. האזור

א� אי� זה , במהל� תקופת הברזל)  הקדו�לרבות ישראל(עמי האזור אל מול לאומית זהות� ה

   .בשלב מוקד� זהרי� בי� דרו� הלבנט ויוו� ישהרי אי� עדויות כלשה� לקשרי� יש, טי לדיוננונרלוו

 שנעשו לאחרונה למכלולי� מצומצמי� של קראמיקה מיובאת בסגנו� NAAבדיקות , למעשה   

LH IIIC Middleהראו כי בניגוד לכלי� המיקניי� , בית שא� ועכו, יסא� מאתרי� כמו תל כ

יבוא אגאי מארגוליד יס אי� מדובר ב" לפנה12"במהל� המאה ה, ס" לפנה13"המאה המהמיובאי� 

העדר יבוא יווני בתחומי הלבנט נמש� ג� במהל� ). D'Agata et al. 2005(בוא קפריסאי יאלא בי
                                                                                                                                       

מכלולי כגו� , ה� בראש ובראשונה נימוקי� ארכיאולוגיי�, ל הפלשתי�לקביעת מוצא� המשוער ש

המכלולי� הללו . מזוהי� ע� הפלשתי�ה מראשית תקופת הברזל שנתגלו באתרי� התרבות החומרית

חרס מקומיי� שנעשו בהשראת הקראמיקה "ניה� כלייוב, כוללי� מספר מאפייני� בעלי צביו� אגאי מובהק

החל מקראמיקה מעודנת וכלה בכלי , אר הקראמי החדש הכיל מגוו� של צורותהרפרטו (LH IIICהאגאית 

–Dothan 1982 ;Weippert 1988:373–382 ;Mazar 1985a; 1990:313וראה ; לוכולל סירי ביש, יו�"יו�

317, 364 n. 24 ;Killebrew 1998; 2000 ;Yasur-Landau 2002: Chapter 7 ;Dothan and Zukerman 

; Dothan 1995(טיפוס מיקניי� "ות שנעשו בהשראת אבותומשקולות נול גלילי" אשדודה "צלמיות; )2004

Yasur-Landau 2001 ; בעלי חדרי חימו� ע� אח , מגרו� האגאיההקמת מבני� מטיפוס ; )11:2006סטייגר

   רבעדות נוספת בעלת משקל. וכדומה, )ע� הפניות, Barako 2000:523, n. 81(ממוק� במרכזו של הבניי� ה

מצביעה בבירור על הכנסת הרגלי אכילה חדשי� שמקור� ג� הוא ככל ה, ארכיאוזואולוגיתהעדות ההינה 

 ;Hesse 1990 ;Hesse and Wapnish 1997ראה , למגוו� דעות בנושא(לאזור פלשת , הנראה בעול� האגאי

1998 ;Lev-Tov 1999 ; הדרומי מראשית המער� היישובי של מישור החו* , בנוס* לכ�). 2006יהלו�

דהיינו נוכחות� , ישראל"מצביע על תופעה חריגה בנופה של אר-, ס" לפנה8"תקופת הברזל ועד המאה ה

לא מ� הנמנע כי שורשי תופעה זו . כמעט ללא מער� יישובי כפרי בסביבת�, של מרכזי� עירוניי� גדולי�

וראשיתה של תקופת הברזל קשורי� במערכי יישוב אגאיי� דומי� משלהי תקופת הברונזה המאוחרת 

)Finkelstein 1996b ;Yasur-Landau 2002:460–461 ; 223–219:2003שביט ;Gadot 2006 .( האורבניזציה

על חשבו� היעדרו של עור* חקלאי בקרבת (תו� ניצול קשרי מסחר ע� שכניה� , המואצת בקרב הפלשתי�

  .הגעת� של קבוצות מהגרי�עשויה ג� היא להעיד על , )עריה�

ה� השונות התרבותית וה� , שהתפתחה בעיקר סביב טיעוניה של סוז� שראט, לדעת האסכולה הנגדית   

אינ� קשורי� בהגירה , הלבנט הדרומיהחידושי� שחלו בראשית תקופת הברזל באזורי� החופיי� של 

, לוהסוחרי� הל. אגאית אלא בהשפעתה ונוכחותה של גילדת סוחרי� חדשה שנוצרה במזרח הי� התיכו�

, אליטותה ההדוק של �אשר הופיעו על רקע התמוטטות� של המשטרי� הישני� והמסחר המוגבל בפיקוח

היה תפקיד , לפי שחזור זה, לקפריסאי�. המזוהה ע� מסחר לש� השגת רווחי�, יצגו רובד חברתי חדש

 .Sherratt 1992; 1999; 2003; Sherratt and Sherratt 1991; 1993; Bauer 1998; S(מרכזי בתהליכי� הללו 

Morris 1998b; Dessel 2000 ; והשווה ג�Bunimovitz 1990 ;Artzy 1997 ;Killebrew 2005:197–245 ,

הצעה מאתגרת זו יכולה להוות הסבר הול� למספר תופעות שהתרחשו דווקא ). ע� שינויי� אלו או אחרי�

ראשית –המאוחרתי תקופת הברונזה בשלה, פניקיה–סוריה"דהיינו צפו�, בחלקו הצפוני של חו* הלבנט

אי� היא מספקת , בבואה לשלול את מוצא� האגאי של הפלשתי�, אול�). Gilboa 2005:23(תקופת הברזל 

; Barako 2000וראה על כ� ביקורת מפורטת אצל (מענה הול� לכל התופעות החדשות שהוזכרו דלעיל 

Sharon 2001:593–594 ;Dothan and Zukerman 2004: 51, n. 46 ;Gilboa 2005:21–23.(   
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הובחנו , Sub-Mycenaean" ההכאשר רק בתקופ, )LH IIIC Late) Yasur-Landau 2003 התקופה

בהתחשב בעדויות המעטות , אול�. כלולי� מקומיי�מביווני של ממש יבוא יל סממני� ראשוניי�

ת לוואי ואלא בתוצאבי� יוו� ודרו� הלבנט עדיי� בחידוש הקשרי� מדובר סביר כי אי� , שבנמצא

   Maeir, Fantalkin and Zukerman forthcoming.(243 (של הפעילות הקפריסאית

החל מהתקופה  רי� בי� שני האזורי�יסממני� ראשוני� לחידוש הקשרי� הישנית� לאתר    

 ס" לפנה10"דהיינו החל מאמצע המאה ה, )MPG/LPG(מאוחרת /התיכונהגיאומטרית "הפרוטו

כלי� המרבית  244.ומה במקצתקדאפילו יתכ� והדוגמא שנחשפה בתל אפיס היא  א� כי, בער�

. בוא האויבואיישייכי� בבירור לי, הזה שנחשפו באתרי דרו� הלבנטהכרונולוגי  אופקיווניי� מהה

של שבר  Nitsche 1986-1987(,245(גיאומטרי� רבי� שנחשפו בצור "זהו דינ� של שברי� פרוטו

איור  ()Stern 2000a: Pl. IX:4 ;Gilboa and Sharon 2003:69–70 (קערה עמוקה מדורקרטר ושבר 

מתל הסקיפוס  א� ).1:44 איור() Coldstream 1998a ;Kopcke 2002(ושל הקרטר מתל הדר ) 3:44

                                                
. XIVה בשכבה שנתגל, בעלת עיטור גלי, רה עמוקהמדובר בשבר של קע. בצורפריט ראשו� מקורו  243

 IIIC )"paralleled at Enkomi in a stratum dated toחפירה נקבע כי הכלי שיי� לסגנו� המיקני הח "בדו

1150"] Bikai 1978:65, Pl. 39:20 .([סביר כי השבר שיי� מבחינה סגנונית לשלב , דסטרי�אול� לדעת קול

דהיינו השלב , )Frizel 1986:78–79(באזור ארגוליד " Final Mycenaean"ידי פריזל בתור "שכונה על

שיי� השבר , אומנ� לדעת למוס). Coldstream and Bikai 1988:38, n. 31( באטיקה SM"המקביל לסגנו� ה

גיאומטרי "לסגנו� הפרוטו, ואילו לדעת שראט, )LPG) (Lemos 2005:33 (גיאומטרי המאוחר"לסגנו� הפרוטו

סביר כי יש לאמ- , בהתחשב במיקומו הסטרטיגראפי של השבר, )EPG) (Sherratt forthcoming(המוקד� 

אשר בהתא� , פריט נוס*). Gilboa and Sharon 2003: 44, n. 7השווה (את מסקנותיו של קולדסטרי� 

 Maeir, Fantalkin and Zukerman(נחש* לאחרונה בתל צפית , רו באזור ארגוליד מקוNAAלבדיקות 

forthcoming .(לדעת מפרסמי השבר יש לייחסו לסגנו� ה"SM , ע� אפשרות לשיוכו לראשית הסגנו�

ראוי לציי� כי קבוצת קערות עמוקות דומות מבחינת הפרופיל לאלו של תל . גיאומטרי המוקד�"הפרוטו

). 9a–7) Bonatz 1998:213–215 ;Venturi 2000:1717בשכבות ,  בתל אפיס שבצפו� סוריהנחשפה, צפית

  ). NAAא� כי השברי� לא נבדקו פטרוגראפית או בשיטות (מדובר בייבוא קפריסאי , לפי בונ-, אול�

גיאומטרית והגיאומטרית שנחשפה באתרי דרו� "לסיכומי� נרחבי� אודות הקראמיקה היוונית הפרוטו 244

 ;Boardman 1990; 1999b; 2002a; 2002b; 2006a ;Coaldstream 1989; 1998a :לדוגמא, ראה, בנטהל

2000; 2003 ;Waldbaum 1994; forthcoming a ;Haider 1996 ;Sørensen 1997 ;Crielaard 1999b; 

1999c ;Fantalkin 2001a ;Luke 2003 ;Coldstream and Mazar 2003 ;Brandherm forthcoming.  

לגבי יחוס� הטיפולוגי של ). MPG/LPG(שני שברי סקיפוי ואמפורה אויבואיי� : XIצור שכבה  245

 או אולי  LPG"דהיינו הא� חלק� שייכי� ל, ישנה מחלוקת, )סקיפוי וקערות(כחמישה שברי� אויבואיי� 

 Bikai 1978: passim ;Nitsche 1986-1987 ;Lemos (לסגנונות מאוחרי� יותר בתו� הרצ* האויבואי

2002:228 ;Gilboa and Sharon 2003:68–69 .(בהתחשב בעשרות שברי� אויבואי� הידועי� , אול�

 יחסיתגדולה סביר כי מדובר בכמות , )Coldstream and Bikai 1988(א� כי מהקשרי� לא ברורי� , מהאתר

  . ס" לפנה10"של יבוא אויבואי כבר במהל� המאה ה
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"פרוטוה לסגנו� יש לשייכושפריט בודד אזי יתכ� ומדובר ב, )2:44 איור(אפיס זוהה כהלכה 

  ).  Bonatz 1998:214–215(של ארגוליד ) EPG/MPG(תיכו� /גיאומטרי קדו�

  

.קערה מתל דור: 3; סקיפוס מתל אפיס: 2; קרטר מתל הדר: 1 :44ור אי
246
  

"ראס אלגיאומטריות מ"רי אמפורות פרוטוראוי להזכיר קבוצה לא מבוטלת של שב,    בנוס* לכ�

אשר תאריכ� כפי הנראה ג� הוא סביב אמצע המאה , )א� כי מהקשרי� לא סטרטיגראפיי� (בסיט

לא ברור הא� מדובר , ברי� הללושל השהגרועה מרות� בשל השת). 45איור  (ס" לפנה10"ה

"צפו�אמפורות � משנה לאותהאחד מטיפוסי או ב, )Courbin 1990a; 1993a(פורות קיקלדיות באמ

 דיו� מפורט אודות וראה לעיל) (Catling 1998 ;Lenz et al. 1998(של קייטלינג  Iמקבוצה אגאיות 

 Papadopoulos and( VIIb3 שריות בצפו� יוו� ובטרויה ע� הקבלות אפ, )מאפייניה של הקבוצה הזו

Smithson 2002:186, n. 160(.247  

  

  ).Courbin 1993a: Pl. 15: 1–4bבעקבות (גיאומטריות מראס אל באסיט -שברי אמפורות פרוטו: 45איור 

                                                
 Bonatzבעקבות(סקיפוס מתל אפיס : 2; )Coldstream 1998a: Fig. 1בעקבות (קרטר מתל הדר : 1 246

1998: Fig. 3:7( ;3 : קערה מתל דור) בעקבותGilboa and Sharon 2003: Fig. 11:19.(  
מדובר במספר שברי� . ודידה' השברי� היווניי� הקדומי� ביותר מאתרי העמ6ק נחשפו בתל ג,לפי זאל- 247

אשר , ושברי הידריה) LPG(גיאומטרי המאוחר " לסגנו� האטי הפרוטוידה"אשר שויכו על, של אמפורה

 ;Saltz 1978:81–83(ס בער� " לפנה10"קרי מחצית שנייה של המאה ה, ידה לפרק זמ� דומה"תוארכו על

סביר כי מדובר בייבוא , בהתחשב בכמות הגדולה של נצי- בטי� של ההידריה המשוערת, א� כי; )284

ג� לגבי שיוכה הטיפולוגי של האמפורה ישנ� ספקות ויתכ� כי מדובר באמפורה . יקיקלדי או יווני מזרח

הבעיה העיקרית ע� הקראמיקה היוונית ). Luke 2003:20השווה (אויבואית ולאו דווקא באמפורה אטית 

למעט , יתרה מזאת. מעול� נובעת מהעובדה כי השברי� הללו לא פורסמו, )וראה ג� להל�(מאתרי העמ6ק 

א* חוקר בעל רקע בזיהוי קראמיקה יוונית גיאומטרית לא קיבל היתר , )Swift 1959( וסוויפט לפניה זאל-

   ). Yener 2005ראה , לחידוש הפעילות הארכיאולוגית באזור(להתבונ� במכלולי� היווניי� של אתרי העמ6ק 
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הניבו מכלולי� נאי� מצור , ס" לפנה9"מחצית הראשונה של המאה הה וה� 10"ה� שלהי המאה ה   

-Nitsche 1986(ת לקראמיקה אויבואית א� ג� אטית וכאשר מרבית הדוגמאות שייכ, )Xשכבה (

 שכבות נחשפו לאחרונה בתל רחוב, מספר שברי� אובויאי� מפרק זמ� זה, נוס* לכ�ב 248).1987

VI–V) Mazar and Coldstream 2003 ;Mazar 2004 ;Finkelstein 2004.( מדובר בשני שברי� של מה 

בואי� שוני� יאובשני שברי סקיפוי ; )2–1:46איור (רחב מימדי�  בואייאה קרטר אושהיה כנר

,  לפי קולדסטרי�).6–5:46 איור(בואי יואובמספר שברי� שהיו שייכי� לפיקסיס ) 4–3:46 איור(

, SPG I-IIIa"ל, 4שבר ; LPG–SPG I"ל, 3שבר ; SPG" וה� לLPG" יכולי� להשתיי� ה� ל2–1שברי� 

סביר כי זמנ� של השברי� הללו , מבחינת כרונולוגיה מוחלטת, כלומר. SPG II"ל, יספיקסה ואילו

  249.ס" לפנה9"מחצית הראשונה של המאה ההוא ה

  

  ). Mazar and Coldstream 2003: Figs. 2–6bבעקבות (שברים אויבואים מתל רחוב : 46איור 

 במונחי� Iהגיאומטרי התיכו� דהיינו ע� תחילתו של הסגנו� , ס" לפנה9"   החל מאמצע המאה ה

"בוא האטייהי, )בואיתיואבמונחי� של הקראמיקה ה, SPG IIIתחילת (של הקראמיקה האטית 

                                                
"שיי� לשלהי המאה האשר יתכ� ו, מראס אל באסיטאויבואי ישנו אזכור של שבר אונוכויה , בספרות 248

קשה לדעת , אול� בהעדר פרסו� מלא). Courbin 1993a:105, n. 52(ס " לפנה9"ראשית המאה ה–10

  .א� הזיהוי נכו�בוודאות 
גיאומטרי "הסגנו� הפרוטו, אויבואיתהכרונולוגי של הקראמיקה /מ� הראוי להזכיר כי ברצ* טיפולוגי 249

האויבואי מקביל ) Sub-Protogeometric (SPG I ואילו; יקהמקביל לזה של אט) LPG (המאוחר של אויבויה

 מקביל לסגנו� האויבואיSPG II ; )ס בער�" לפנהEG I) (900–875( באטיקה Iלסגנו� הגיאומטרי הקדו� 

 SPG IIIואילו שלביו השוני� של ; )ס בער�" לפנהEG II) (875–850( באטיקה IIהגיאומטרי הקדו� 

וה� לסגנו� ) ס בער�" לפנהMG I) (850–800( באטיקה �I הגיאומטרי התיכו� האויבואי מקבילי� ה� לסגנו

תחילתו של הסגנו� הגיאומטרי המאוחר ; )ס בער�" לפנה750/760–800( באטיקה IIהגיאומטרי התיכו� 

  . בעקבות התפתחויות באטיקה, ס" לפנה750נקבע סביב , באויבויה
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; Nitsche 1986-1987[וג� לא משוכב ( IX–VIIIשכבות , צורכמויות ניכרות בבמיוצג בואי יאו

Coldstream and Bikai 1988 ([ה� במגידו , שברי סקיפוי אטיי�ובVA–IVB )Clairmont 1955:99, Pl. 

20:1a-b,2a-b; Coldstream 1968:303 (ל רחוב תוה� בIV )Coldstream and Mazar 2003 () 1:47איור .(

 :Hamilton 1934) (3–2:47איור  (IIIוא� וה"בואי� מתל אבוילכ� יש לצר* את הספל והסקיפוס האו

Pls. 12:96; 13:95 ;Coldstream 2003b:66 ;Aznar et al. 2005.(  

  

.IIIספל וסקיפוס אויבואים מאבו הוואם : IV ;2–3שברים של הסקיפוס האטי מתל רחוב : 1: 47איור 
250   

כמות האתרי� , ס" לפנה8" ובמחצית הראשונה של המאה ה9"   במחצית השנייה של המאה ה

א� ג� לא מעט אטי ובמקצת , בעיקר אויבואי(ברחבי דרו� הלבנט אשר נחש* בה� יבוא יווני 

בצפו� סוריה מספר לא מבוטל של סקיפוי אויבואי� . הולכת וגדלה בצורה משמעותית, )קיקלדי

)PSC(251 נחשפו בראס אל בסיט ) בסגנו� צלחותג� PSC) (Courbin 1976:64; 1978a:55; 1982:193, 

n.1; 1986:190( ; תל סוקאס)Ploug 1973:11–14; Pl. II:37–39 ;Coldstream 1989:92( ; טבעת אל

 .Bounni et al(אני ה"וראס איב�; )Braidwood 1940:191–193 ;Coldstream 1968:311, 345(אמ� ח

1978:282–284; Fig. 29:1, 6 .(הניבו ה� סקיפוי אויבואי� , ההקשרי� של תל חמה מאיד�)PSC ( וה�

 Coldstream 1968:310–311 ;Riis 1970:152–160(עליו כבר דובר לעיל , MG IIקרטר אטי בסגנו� 

[Figs. 51a–d; 55d] ;Riis and Buhl 1990:184, no. 668 .(ההתפתחות המשמעותית ביותר, בר� ,

ולכמויות גדולות של הייבוא היווני שנתגלו , ס" לפנה800סביב , מינה"קשורה להקמתה של אל

  ). וראה להל�) (Amuq Valley(באתר זה ובאתרי בקעת העמ6ק 

, PSC בואי� בסגנו�ימספר סקיפוי אונחשפו , זכרתי לעילהאותה למעט צור ,    באתרי פניקיה   

 ;Doumet-Serhal 2000(וצידו� ; )Koehl 1985:136(סארפטה ; )Saidah 1966; 1971:194(בחאלדה 

2004a( ;בואית בסגנו� יכמו ג� צלחת אוPSC , תל רשאדיה קבר במשנחשפה)Doumet 

                                                
  .Hamilton 1934: Pls. 12:96; 13:95 בעקבות: Mazar and Coldstream 2003: Fig. 7; 2–3בעקבות : 1 250
  .PSC – Pendent-Semicircles בעלת עיטור בצורת,  משפחה קראמית251
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1982:90;Doumet and Kawkabani 1995 ;Doumet-Serhal 2004b.( לכ� יש לצר* פיקסיס שמקורו 

  ).Saidah 1977:141; Courbin 1977(אשר נחש* באחד הקברי� בטאמבוריט , מארגוליד

בואי יואממגידו ותל רחוב והייבוא ה MG I  הייבוא האטי בסגנו�למעט, ישראל"אתרי אר-   מ

את השברי� האטיי�  יש לציי� 252,שכבר הוזכרו דלעיל תל אבו הווא� מSPG IIIA בסגנו�

, כמו ג� שבר אטי; )בפרק אודות הכרונולוגיה, ראה לעיל( משומרו� MG IIבסגנו� המפוארי� 

פי�  נוסי�שבר). 1:48 איור) (Waldbaum 1994:58, Fig. 6( מעקרו� MG IIכנראה ג� כ� בסגנו� 

איור () Kourou 2006(בבית שא� ו) Balensi 1985(ו בתל אבו הווא� פנחש, מאופק כרונולוגי דומה

2:48–3.(253  

  

.שבר מתל אבו הוואם: 3;  שבר מבית שאן:2; שבר מעקרון: 1: 48יור א
254
  

  

IV....1111....1111    סקירה תמציתית סקירה תמציתית סקירה תמציתית סקירה תמציתית––––    תקופת השלטו� האשוריתקופת השלטו� האשוריתקופת השלטו� האשוריתקופת השלטו� האשוריראשית ראשית ראשית ראשית  מהקמתה ועד  מהקמתה ועד  מהקמתה ועד  מהקמתה ועד ::::מינהמינהמינהמינה""""אלאלאלאל         

 37"1936בשני� . אורונטס אל הי� התיכו�בשפכו של הנהר  255,בצפו� סוריהנמצאת  מינה"אל   

כמויות גדולות של הייבוא היווני אשר נחש* באתר זה . פירות שנוהלו בידי וולינערכו במקו� ח

לרבות קראמיקה וחפצי� נוספי� , תוצאות החפירות. של מלומדי� רבי�משכו את תשומת ליב� 

 וולי עצמו ומחברי� רבי� ידי"פורסמו בצורה חלקית על ,שנחשפו בשכבות הקדומות של האתר

                                                
מציי� שבר דומה אשר נחש* כביכול , בדיונו אודות השבר מאבו הווא�, ראוי לציי� כי המילטו� 252

אי� אזכור לקיומו של השבר הזה , אדמס"בפרסומו של פיתיא�,  בר�).Hamilton 1935:24(באשקלו� 

יש , א� ללא הצלחה, אשר ניסתה לאתר את השבר, לדעת ואלדבאו�). Phythian-Adams 1923השווה (

  ).Waldbaum 1994:57, n.8(להטיל ספק בעדותו של המילטו� 

 בחפירות P-7 משכבה 28636מתחת לרצפות של בניי� , מדובר בידית של קראטר שנחשפה בתו� מילוי 253

). Mazar 2006(צבא אשורי הידי "ס על" לפנה732בניי� זה נהרס ככל הנראה בשנת . החדשות של בית שא�

אשר שייכת , P-8כיסה את שרידיה של שכבה , 28636המילוי עליו הושתת בניי� , מבחינה סטראטיגרפית

לתאר� הציע כי מזר , בהתחשב בתארי� החורב� של הבניי�. IIBבבירור לאופק הקראמי של תקופת הברזל 

א� השבר אכ� שיי� . ס" לפנה8"למחצית הראשונה של המאה ה, וונייהמילוי אשר הניב את השבר האת 

לקבילותה של הכרונולוגיה היוונית , בות רבהי בעלת חש,אזי יש כא� עדות נוספת, MG IIלאופק של 

השבר , MG IIתקופת  לאו על א* שה� הצורה של הידית וה� העיטור מצביעי� לדעת קור, אול�. המקובלת

  ).Kourou 2006(ללא הקבלות ברורות , הוא מיוחד במינו

  .Balensi 1985: Fig. 1בעקבות : Kourou 2006; 3 בעקבות :Waldbaum 1994: Fig. 6 ;2בעקבות  :1 254

  .Hatayטורקית הפרובינציה כיו� נמצא האתר בתו� שטחה של ה 255
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; Woolley 1937; 1938; 1948; 1953:153ff. ;Beazly 1939; Robertson 1940לדוגמא , וראה (נוספי�

Taylor 1959 ;Descœudres 1978 ;Boardman 1980:38–48; 2002a; 2005 ;Kearsley 1995 ;Lehmann 

היא כמות הפרסומי� , מינה"מה שבולט במיוחד בתולדות המחקר אודות אל, אול�). 2005

ת מגוו� ההיבטי� הקשורי� ה� בתפקודו של האתר וה� העצומה ששמו לה� למטרה לפרש א

איני , ס" לפנה6–7"הואיל ובמרכזה של העבודה הנוכחית עומדות המאות ה 256.בכרונולוגיה שלו

 במהל� מינה"של אלותפקודה בכל ההיבטי� הקשורי� בהקמתה  בפרוטרוט רואה לנכו� לדו�

אשר לפי הבנתי , גיות עיקריותאגביל את עצמי למספר סו, במקו� זאת. ס" לפנה8"המאה ה

 : של נימאייר זהככותרתו של מאמר, או; )Niemeyer 2004 (נגמר"עומדות במרכזו של הדיו� הבלתי

Is There a Reasonable Way Out of the Al Mina Debate?. אומנ� תשובתו של נימאייר היא 

  .   א� יתכ� והפסימיות הזאת איננה מוצדקת257,שלילית

  
IV....1111....1111––––1111        יהויו של האתריהויו של האתריהויו של האתריהויו של האתרזזזז  

" עלנדחה Wooly 1938(,258(הידוע ממקורות קלאסיי� , Poseideion ע� הזיהוי הראשוני של וולי   

, לאחרונה). Riis 1970:137–138(בעקבות הצעתו של ריס , סיטא לטובת ראס אל בוקרי�ידי כל הח

 .)III )Zadok 1996b"לאסר הגלת פרשימותיו של תשב A∆tâ  ע�מינה"אל הציע צדוק לזהות את

א� , )Dalley apud Boardman 2002a:328(אומנ� חוקרי� אחדי� הביעו ספקות בנוגע לזיהויו 

אמלי ; Parpola and Porter 2001:5 ;Na'aman 2004(של צדוק  לקבל את שחזורו חוקרי� רבי� נוטי�

כת אזי מיד לאחר סיפוחה של ממל, א� שחזורו אכ� מתקבל על הדעת). פה"מידע בעל, ק6רט

Unqi/Patinaלאסר הגלת פתידי " על"III ס " לפנה738/737 בשנת)Harrison 2001( , הוק� במקו�

הלא הוא , bīt kāri" במדובר, A∆tâ  בו מוזכרת,על הסטלה מאיר�ששהרי בטקסט , אמפוריו� אשורי

  ).emporium on the seashore, a royal store-house) "Tadmor 1994:104–105, line 13", אמפוריו�
                                                

; Descœudres 2002ראה , 2001המעודכנת עד שנת , ינהמ"לרשימת הפרסומי� המלאה שעניינ� באל 256

 לדוגמא, וראה; )Luke 2003 (תלרבות מונוגרפיה אח, ויש לצר* לרשימה זו מספר פרסומי� חדשי�

Boardman 2002a; 2002b; 2005 ;Niemeyer 2004; 2005 ;Lehmann 2005 ;Ashton and Hughes 2005 ;

Fantalkin 2006:200–202.  

"  There is no Way out of the Al Mina Debate"אינו אלא , תו של מאמרו הבא שד� בעניי� שהרי כותר257

)Niemeyer 2005 .(  

אפויקיה יוונית שנוסדה הקלאסיי� בתור  נזכרת במקורות ,בגבול שבי� קיליקיה וסוריה, ו�א פוסידי258

בראשית ). III.91 ;Strabo 16.751הרודוטוס  ( ב� אמפיאריאוס אמפילוכוסידי "על, לאחר מלחמת טרויה

; Smith 1942לדוגמא , וראה(זיהויו של וולי היה מקובל על חוקרי� רבי� , מינה"המחקר אודות האתר אל

Dunbabin 1957:26 ;Culican 1966:91.(  
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IV....1111....1111––––2222    וכרונולוגיות וכרונולוגיות וכרונולוגיות וכרונולוגיות סטרטיגראפיות סטרטיגראפיות סטרטיגראפיות סטרטיגראפיותסוגיותסוגיותסוגיותסוגיות         

 פירוש הדבר כי בהתחשב בכמות .)Woolley 1938:5 (ר" מ7000"קרוב למינה "חפר באל   וולי 

. ' מ10X10 ומידותיו של כל ריבוע הי, ) ריבועי�70"קרוב ל (חפירההמסומני� על מפות ההריבועי� 

אומנ� בפרסומו . ומ� המקורי של תוכניות האתרלאחרונה התברר כי נפלה טעות בפרס, אול�

א� למעשה התוכניות הללו , 1:100המקורי של וולי צוי� כי תוכניות האתר ה� לפי קנה מידה של 

השוואות  הוא שהפירוש הדבר). Descœudres 2002:55 (1:300 לכדי הוקטנו לצור� פרסו�

קיליקיה ופניקיה , תרי צפו� סוריההמפורסמות של בורדמ� אודות שכיחותו של הממצא היווני בא

 Boardman) (קרי כמות הקראמיקה היוונית בהתא� להיק* השטח הנחפר באתר זה או אחר(

מינה "חפירה באלהלוודא כי מידותיה� של ריבועי כיצד נוכל ,  יתרה מזאת259.אינ� נכונות, )1990

  '? מ10X10אכ� היו 

יי� ולו פע� אחת מה ה� המידות של הריבועי� בתיאורו הסטרטיגראפי של האתר אינו מצ,    וולי

שלא כהרגלו את וולי מציי� , 2 בשכבה Aבתארו את שרידיה של יחידת מגורי� , ע� זאת. שנחפרו

 The N.E. wall of the house appears":המצוי לצידו של הבניי� של בור ספיגה ותמידותיו המדויק

unduly thick, but was probably less thick than it appears; the outer face was preserved only at the 

northern end, from the front door to where a terra-cotta drain ran through the wall from room 2 

and emptied into a stone-lined sump-pit 1.30 m. deep, diam. 1.35 m." (Woolley 1938:134).              

  הואא� קוטרו של הבור). 49איור ( G 9בריבוע  ידי וולי"בור שתוארו עלבמרזב ו� בנית� להבחי   

 .  כמצופה' מ10X10 ה�אזי מידותיה� של הריבועי� ',  מ1,35אכ� 

 

  ).Woolley 1938: Map 5בעקבות , קטע בהגדלה (G 9ריבוע , 2שכבה : מינה-אל. 49איור 

, לריבוע'  מ10X10"מינה אכ� נקבעה בהתא� ל"בחפירות אלריבועי� רשת האחר שהובהר כי    ל

פי הוקט� בפרסומי� המקוריי� העובדה כי קנה המידה על א* , הלי� החפירהקושי בשחזור תאי� 

  .שלושה

                                                
מינה היה " באלX–VII לפיה� גודלו של השטח הנחפר של שכבות מקוריי�הבורדמ� מודה כי בחישוביו  259

  ). Boardman 2005:278–279(אכ� נפלה טעות , )Boardman 1990:171(ר " מ325"כ
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 Xשכבה נה כאשר הקדומה שביניה� הי, מינה עשר שכבות" של אלסטרטיגראפיהוולי הגדיר ב   

 שייכות שהרי ה�, X–VIIשכבות סביב קר דיוננו הוא עי, לעת עתהאומנ�  .Iשכבה המאוחרת ו

 א� מ� הראוי להביא את דבריו של החופר ,וויכוח העיקריהנסוב סביב�  ולראשית היישוב במקו�

: VIIIשכבה ; נ" לפסהX–IX :750–700שכבות  :ידו"בנוגע לכרונולוגיה של כל השכבות שהוגדרו על

 ,IVשכבה ; נ" לפסהV–VI: 650–550שכבות ; נ" לפסהVII :675–650שכבה ; נ" לפסה675–700

 300/1 לפרק זמ� עד :IIשכבה ; נ" לפסהIII :430–375שכבה ; נ" לפסה430–520: לאחר פער ישובי

 שייכת לתקופה הצלבנית I שכבה 260.כאשר לדעת וולי היישוב הקדו� פסק מלהתקיי�, נ"לפסה

)Woolley 1938:16–26; 1953:160–169.(  

        

.X–IXלרבות בידוד השרידים הדלים משכבות , X–VII תוכנית שכבות :נהמי-אל. 50איור 
261
  

, בלתי אפשריתהייתה כמעט  X–IX שכבותההפרדה הסטרטיגראפית בי� , לפי פרשנותו של וולי   

היו דלי� בתולה הקרקע הנתגלו על ש �יא� שריד, אומנ� מדובר בשני שלבי בנייהשהרי 

)Woolley 1938:155.( שכבותידי "מיוצג עלנתו של וולי השלב הבא מבחי VIII–VII . וולי גרס כי

  של הקירות שנחשפו בשכבותה שהרי אוריינטצי,X–IX  שכבותמדובר בהרחבה של היישוב של

VIII–VII הייתה דומה לזו של X–IX .היה ברור כי שרידיה של , מבחינה סטרטיגראפית, כמו כ�

ות האלא תיקוני� והגבתולדותיו של היישוב בחדש ארכיטקטוני  אינ� מייצגי� שלב VIIשכבה 
                                                

הוא העביר לש� את כל , חדש של סלבקיהה הנמלאת כאשר סלבקוס ניקטור בנה , לדעת וולי 260

  ).Woolley 1938:26(ובכ� ש� ק- לקיומה , מינה"אוכלוסייתה של אל

  .Boardman 2005: Fig. 3" וWoolley 1938: Map 1בעקבות  261
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וולי לפי תובנותיו הסטרטיגראפיות של , בסיכומו של דבר). VIII) ibid.:154–155 של שכבה �למבני

המלווה בשינויי� , השינוי הגדול בתולדותיו של היישוב, מינה"אודות השכבות הקדומות של אל

 שכבות VI) Woolley 1953:160–161.(262בה אינו קדו� לתחילתה של שכ, ארכיטקטוניי� וקראמיי�

VI–Vמה שחשוב לדיוננו . ס" לפנה6–7"בפרקי� שעניינ� במאות ה, יידונו בפרוטרוט להל�,  א� כ�

  ).  50איור  (X–VIIמינה ומש� קיומ� של שלבי� " הוא תארי� הקמתה של אל,לעת עתה

חו ע� הזמ� לטובת תאריכיה של נד, מינה" לתחילתו של היישוב באל   תאריכיו המקוריי� של וולי

 שייכת VIIואילו שכבה , ס בער�" לפנה720–825 זמנ� ,X–VIIIאשר גרסה כי שכבות , טיילור

תאריכיה של טיילור . )Smith 1942 כבר הורא; Taylor 1959:91(ס " לפנה8"לשלהי המאה ה

חוקרי� מנ� או. התבססו על תאריכי קראמיקה מקומית שנחשפה לצידה של הקראמיקה היוונית

 Gjerstad 1974 ;Descœudres(גבוהי� מדי ה� גרסו כי ומסקנותיה של טיילור אחדי� ביקרו את 

בעקבות או ליתר דיוק , בעשורי� האחרוני�, בר�.  קיבלו את נימוקיהא� מרבית החוקרי�, )1978

 Kearsley 1986 ;Descœudres and Kearsley וראה כבר; Kearsley 1989(המונוגרפיה של קירסלי 

תו� א� כי הפע�  ,של ווליוהנמוכי� חוקרי� רבי� לחזור לתאריכיו המקוריי� החלו , )1983

; Graham 1986 ;Snodgrass 1994לדוגמא , וראה( על תאריכיה החדשי� של קירסלי ותהתבסס

Boardman 1999a ;Descœudres 2002 ;Hall 2007:96–97.(   

את פחות או יותר תואמי� מינה "לראשית היישוב באל קירסלי בנוגע תאריכיה הנמוכי� של   

יש לתאר� את שהרי מבחינתה , )א� כי אי� לכ� אזכור בעבודותיה הרבות (תאריכיו של וולי

תאריכיה הנמוכי� של  ).Kearsley 1995:68; 1999(ס בער� " לפנה700" ו750 בי� X–VIIIשכבות 

 בנוגע לקבוצת ,ידה"אשר הוצעה על, דשהקירסלי מבוססי� בראש ובראשונה על הכרונולוגיה הח

השייכי� למשפחת  כלי�מדובר ב. מינה"ות הקדומות של אלהסקיפוי האויבואי� שנתגלו בשכב

Pendent Semicircle Skyphoi , לדעת קירסלי. ס" לפנה8–9לה� היסטוריה ארוכה במהל� מאות ,

 בתו� 6 לטיפוס �שיינית� ל, PSCבעלי עיטור מינה "מרבית הסקיפוי האויבואי� מאלאת 

                                                
"ו VIII ותבי� שכבמשוער דווקא פער יישובי בקובע� , נ� חוקרי� אחדי� הביעו ספקות בעניי� זהאומ 262

VII) Coldstream 1968:313( ,ההצעות בדבר . אול� אי� שו� סיבה שלא לקבל את מסקנותיו של החופר

הל� נבעו מהעובדה כי חרסי� רבי� סומנו במ, VII"ו VIIIהפרדה אפשרית בי� המכלולי� של שכבות 

הוכיח בצורה משכנעת כי , חפירה של ווליהבהסתמ� על יומני , בורדמ�, אול�. VII–VI"החפירה כשייכי� ל

שנחפרו , VIמדובר בחשיפת יסודות של שכבה , VII–VI שכבותבמקרה של חרסי� אשר מקור� כביכול מ

המש� לשכבה אשר מבחינה קראמית וארכיטקטונית אינה אלא , VIIישר אל תו� שרידיה של שכבה יה

VIII) Boardman 1999a:136–144 ;ראה כבר , להצעה דומהTaylor 1959:91–92.(  
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החל את הופעתו במקביל לראשית התקופה , מבחינתה של קירסלי, 6טיפוס . הטיפולוגיה שלה

אומנ� הטיפולוגיה  ).Kearsley 1989:142–143(ס " לפנה750דהיינו אחרי , הגיאומטרית המאוחרת

 לטיפוס א� תאריכיה המוחלטי�, ת אמינהי נראPSCהכללית של קירסלי אודות משפחת הסקיפוי 

, כ�. ידי חוקרי� אחדי�"כבר בעבר עלא6תגר6 הצעותיה הכרונולוגיות .  אינ� מתקבלי� על הדעת6

 terminus מספק, קוסאי בהקשרי� של פית6אויבואי� מטיפוס נטע� כי היעדר� של הסקיפוי ה

ante quem מאה ס ולא לחלקה השני של ה" לפנה8"קרי טיפוס זה שיי� לראשית המאה ה, 6 לטיפוס

אול� הנימוקי� ). Papadopoulos 1996; 1998:365–367וראה ג� ; Popham and Lemos 1992(הזו 

  ).Descœudres 2002:65, n. 100(קלאסי argumentum ex silentio "שהרי מדובר ב, הללו נדחו על הס*

 יתאריכיה של טיילור למכלול המקומי והקיפרכ� שלפני מספר שני� הצבעתי על , ע� זאת   

אשר , קניו�"התבססו על הכרונולוגיה הנמוכה של קרואופוט, מינה"שכבות הקדומות של אלהמ

וראה ; Taylor 1959:85, n.1 (של פינקלשטיי�ווי� כלליי� את הכרונולוגיה הנמוכה קתואמת ב

Fantalkin 2001a:121.(75"עלינו להוריד כ, א� מאמצי� את תאריכיה החדשי� של קירסלי,  כלומר 

דבר שקשה להעלות על הדעת בהתחשב , נוספות מהכרונולוגיה הנמוכה של פינקלשטיי�שני� 

א� כ� הייתה לדחות את תאריכיה של הצעתי . בתמונה הכרונולוגית הרחבה שהוצגה כבר לעיל

 , אשר החל את הופעתו בתקופה הגיאומטרית התיכונה,6טיפוס כרונולוגיה של קירסלי בנוגע ל

  263.על כנ�פחות או יותר מינה "שוב באלתחילתו של היילגבי טיילור  תאריכיה של תו� השארת

גלבוע ושרו� , ראשית כל. סברה זו כנכונהמסתברת , בהתבסס על דיוני� ונתוני� חדשי�, כיו�   

 :IX) Kearsley 1989 של קירסלי תועד בצור בשכבה 6 הואיל וסקיפוס מטיפוס הצביעו על כ� כי

no. 227 ; השווהNitsche 1986-1987, fig. 4:1( , קבוצה טיפולוגית תאריכיה של קירסלי לאי� ספק כי

 IXה המוחלטי� של צור יזאת משו� שתאריכ ).Gilboa and Sharon 2003:69, n. 25(מוכי� מדי זו נ

ה� בהתבסס על קורלציות , ס" לפנה8"ראשית המאה ה–9"אינ� יכולי� להיות מאוחרי� למאה ה

 LPG" וה� בהתבסס על נוכחות הייבוא היווני החל מ14 בעזרת פחמ� ע� אתרי� כמו דור שתוארכו
                                                

 ,מינה"בהתחשב בדלות הממצא היווני הקדו� המקביל לשלבי� של התקופה הגיאומטרית התיכונה מאל 263

 ע� .ס" לפנה800סביר כי לא נטעה הרבה א� נטע� כי התארי� הכללי להקמתה צרי� להיקבע סביב שנת 

כי האופק , הציע לאחרונה למא�, בהתחשב בהקבלות למגוו� המצומצ� של הטיפוסי� המקומיי�, זאת

). Lehmann 2005: Fig. 18(ס בער� " לפנה720" ו850 צרי� להיקבע בי� X–VIIIהכרונולוגי של שכבות 

מקביל לשלב אשר לדעת למא� , הואיל ומדובר בגבולותיו הכרונולוגיי� הכלליי� של האופק הקראמי, אול�

Oc השווה ( של אתרי בקעת העמוקSwift 1958:198, Table 11( , ס לתחילתו של " לפנה850ברור כי תארי�

 של אתרי Ocיש להתחיל את שלב , בסכימה הכרונולוגית של סוויפט, כמו כ�. מינה גבוה מדי"היישוב באל

א� ,  שני� ואולי א* יותר50"למא� מעדי* להעלות תארי� זה בכ. ס" לפנה800בקעת העמוק סביב שנת 

 . העלאה שכזו אינה בהכרח מוצדקת
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" אול� ההוכחה החד264).ע� הפניות, Gilboa and Sharon 2003:69השווה  (IX בצור SPG III"וכלה ב

 הסקיפוי PSC של 6ול סופית את הכרונולוגיה של קירסלי לטיפוס סמאפשרת לפהמשמעית 

קברי� רבי� . הממוקמת ליד מפר- סאלרנו, טליהשבאיPontecagnano "התקבלה לאחרונה מ

הכילו זה לצד זה ה� סקיפוי ) וראה לעיל; Bailo Modesti and Gastaldi 1999(שנחפרו במקו� 

נית� לקבוע , בסיכומו של דבר Kourou 2005.(265( וה� קראמיקה גיאומטרית תיכונה 6מטיפוס 

 800מינה סביב שנת " היישוב באלש לתאר� את ראשיתו שלימחד ברמה גבוהה של סבירות כי 

–8" צרי� להיקבע לשלהי המאה הVIIסופה של שכבה ,  ואילו מאיד�266, לכל המאוחרס"לפנה

בהתחשב ה� במכלול המיובא העשיר וה� במכלול המקומי זאת , ס" לפנה7"ראשית המאה ה

)Taylor 1959 ;Boardman 1999a; 2002a; 2002b; 2005;וראה במיוחד  Lehmann 2005.(  

   
IV.1.1–3     מינהמינהמינהמינה""""לאופיו של היישוב באללאופיו של היישוב באללאופיו של היישוב באללאופיו של היישוב באל        

  :מספר שאלותמינה מתרכזי� סביב "וני� בנוגע לאופיו של היישוב באל   הדי

ביעות על התיישבות הא� הכמויות הגדולות של קראמיקת יבוא יוונית שנמצאה באתר אכ� מצ) 1

ר� הפצתה באתרי היו אלה הפניקי� אשר הביאו עימ� את הקראמיקה היוונית לצויוונית או ש

  267?צפו� סוריה

                                                
אשר לדעתה ג� , IIIפורס� מתל אבו הווא� מתאריכיה המוחלטי� של קירסלי לאותו סקיפוס , כמו כ� 264

ה� ללא ספק , )Kearsley 1986(ס " לפנה8" ויש לתארכו למחצית השנייה של המאה ה6כ� שיי� לטיפוס 

   ).Aznar et al. 2005השווה (נמוכי� מדי 

אומנ� הביע את , אשר החזיק תחילה בתאריכיה הגבוהי� כביכול של טיילור, ראוי לציי� כי בורדמ� 265

קרי תחילתה של ,  שני� נוספות20"א� כי תו� הוספת כ(בתאריכיה החדשי� של קירסלי הכללית תמיכתו 

א� בעקבות הדיוני� , )] Boardman 1999a:145, 153; 2002a:315השווה[ס " לפנה770מינה סביב "אל

  ).Boardman 2005:288, n. 17השווה (תו� הבעת תמיכה בתאריכי� המוצעי� כא� ,  חזר בוניהלתי עימוש

הטיפוס ( של קירסלי 6 ולאו דווקא בהתבסס א� ורק על הכרונולוגיה של הסקיפוי האויבואי� מטיפוס 266

קדו� יותר בטיפולוגיה ה 5מאות בודדות לטיפוס שהרי דוג; )מינה"הדומיננטי בשכבות הראשונות של אל

לפיו האופק , Coldstream 2003:93והשווה ; Boardman 2002a:327, n. 25(אתר תועדו ג� כ� ב, שלה

  ).Iרית התיכונה טמינה תוא� את התקופה הגיאומ"יווניי� הקדומי� ביותר מאלההכרונולוגי לממצאי� 

 Chatal Hüyük; Tell al-Judaidah; Tell(ק רי בקעת העמ6הקראמיקה היוונית הקדומה שנחשפה באת 267

Ta>yinat (בכל שלושת האתרי� נמצאו קרוב ל, לפי אזכורו של סוויפט. בצורה נאותהעול�  מלא פורסמה"

סוויפט . ס בער�" לפנה8"אשר זמנ� מהמחצית הראשונה של המאה ה,  שברי� של סקיפוי גיאומטריי�90

 Swift(שברי� אטיי� ואולי ג� יווניי� מזרחיי� מהתקופה הגיאומטרית ציי� את נוכחות� של מספר 

אשר ערכה בדיקות באוספי� הקראמיי� של המכו� המזרחני , לפי דיווחה של זאל-). 154–1959:153

בדומה ,  סקיפויPSCבעיקר  (קבקעת העמ6 שברי� גיאומטריי� שנחשפו באתרי 200"מדובר בכ, בשיקגו

 ). Saltz 1978:77–83) (מינה"לשכבות הקדומות של אל
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ביישוב פעלו אשר , או פניקי/יווני ו� ממוצא ת אוכלוסיוקבוצדהיינו , הא� מדובר באנויקיסמוי) 2

  ? צפו� סורי

 )בעיקר אויבואית (בוא יווניתיגדולות של קראמיקת הכמויות ה 268,תזה של בורדמ�ה   לפי 

� ידועי� של כלי� אינדיקטיביי� פרגמנטי 1500"כ(מינה "שנמצאו בשכבות קדומות של אל

 ג� כיו�, ע� זאת. )אויבואי(יווני היה יישוב אכ� מאפשרות לטעו� כי במקו� , )X–VIIבשכבות 

אינ� רואי� בה אפויקיה , )לרבות בורדמ� (מינה ישוב יווני"אלו התומכי� בתזה לפיה היה באל

אלא ישוב יווני צנוע , ])Dunbabin 1957:25השווה [כפי שסברו רבי� בראשית המחקר (לכל דבר 

; Unqi/Patinaאשר הוק� על אדמת צפו� סוריה באישורה ופיקוחה של ממלכת , )אולי אפילו עונתי(

). Boardman 2002a:328השווה (טיפוס לנאוקרטיס שבמצרי� בתקופה מאוחרת יותר "מעי� אב

 ;Kearsly 1995ה השוו(אומנ� חוקרי� אחדי� הביעו את תמיכת� בחלק מטיעוניו של בורדמ� 

1999;Lemos 1998; 2001; 2005  ;Hodos 2000( ,ערכה לפיה אי� בקראמיקה הא� כיו� גוברת ה

  .מינה בכדי להצביע על נוכחות יוונית במקו�"באלהאויבואית שנחשפה 

 המייצגי�  לפי תובנותיה� של אלו.   תומכי תזה זו מתחלקי� באופ� כללי לשתי קבוצות עיקריות

מ� את יפניקי� ה� אלה שהביאו עה ומדובר בישוב פניקיסביר ו, הראשונההקבוצה את 

; Graham 1986; S. Morris 1992a:127 לדוגמא, וראה(מינה "לרבות לאל, ראמיקה היוונית למזרחהק

Perreault 1993 ;Papadopoulos 1997 ;Morris and Papadopoulos 1998 ;Sherratt and Sherratt 

1998:335 ;Markoe 2000:174 ;Mazzoni 2000b:47 ;Sherratt 2003:229–230 ;Niemeyer 2004 .(כ� ,

 the true historical significance of the site at Al Mina lies in the context of Phoenician" :לפי גרה�

expansion in the North-East corner of the Mediterranean" (Graham 1986:58).                                    

ישוב יווני אלא כימינה אינה יכולה להיחשב "אומנ� אל, לפי תובנותיה של הקבוצה השנייה   

א� סביר כי הקראמיקה היוונית הגיאומטרית , )צפו� סורי ע� נוכחות פניקית במקו�(ישוב מקומי 

 Helm 1980:95 ;Jonesא לדוגמ, וראה(ידי אויבואי� או אולי קפריסאי� "הובאה למזרח בעיקר על

1986:694–696 ;Coldstream 1989:94; 1998 ;Crielaard 1993:144; 1999b; 1999c;Luke 2003: 

passim.(מינה בתור ישוב יווני באופ� כללי" חוקרי� רבי� הביעו את התנגדות� להגדרתה של אל ,

; Waldbaum 1994; 1997; Niemeier 2001:14לדוגמא , וראה(מבלי להתייחס לעניי� הפניקי 

Descœudres 2002(.  

                                                
בה� תוארו נימוקיו בעד הנוכחות , במש� השני� הקדיש בורדמ� לנושא מספר לא מבוטל של פרסומי� 268

 ;Boardman 1959;  1965; 1980:38–46; 1982a; 1990; 1996וראה לדוגמא, מינה בפירוט רב"היוונית באל

1999a; 1999b; 2001; 2002a; 2002b; 2004a; 2005 .  
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הכמויות , תומכי� בתזה לפיה היה במקו� ישוב מקומי או פניקיה   לפי תובנותיה� של אלו 

מרבית הקראמיקה המקומית כי שהרי סביר , הגדולות של הקראמיקה היוונית אינ� רלוונטיות

  : פאפאדופולוסאו במילותיו של; ידי וולי במהל� המיוני� הקראמיי�"פשוט נזרקה על

 “Greek sherds stand out so blatantly against local products that they are accorded a 

disproportional amount of scholarly importance. The evidently large proportional quantity of 

Greek pottery at Al Mina is based on material badly excavated, selectively recorded and kept and 

inadequately published” (Papadopoulos 1997:196).                                                                             

הבנייה היא : לפי גרה�,  כ�.ישוב יווני כי במקו� היה ה נוספי� נגד התיאורינימוקי�ג� הובאו 

, לא נמצאו כתובות יווניות קדומות; לא נתגלו במקו� קברי� יווניי�; קית ולא יווניתפני/מקומית

כנראה ש� פרטי  (αβε כתובת יוונית ברורהעליו יש , VIIה שכבשמקורו באוסטרקו� אחד למעט 

[υ]αβε[ρ]( ;*בהתחשב בתובנותיו של קסטמונט , ולבסו)Kestemont 1972; 1983; 1985( , כייתכ� 

תחת הגמוניה פניקית  האזור ס מצביעות על היותו של" לפנה8–9"שוריות מהמאות ההעדויות הא

)Graham 1986.(  

 כי הכמות הגדולה של הקראמיקה היוונית הסבורי�השחזורי� של אלה    הבעיה העיקרית בכל 

היא כי החוקרי� הללו , מינה היא פועל יוצא של שיטת המיו� הסלקטיבית של וולי"שנחשפה באל

, נחות לחוד ועובדות לחודה, אול�.  אפריורי כי וולי זרק את מרבית הקראמיקה המקומיתהניחו

שמורי�  המינה"ור� לבדוק את המכלולי� הקראמיי� של אל יש צשהרי בכדי לטעו� טענה שכזו

וה� במחסני� של   מהבדיקה אשר ערכתי ה� במחסני� של המוזיאו� הבריטי.במוזיאוני� שוני�

UCL) University College of London(,269סביר להניח כי וולי שמר ,  עולה כי בניגוד לסברה הרווחת

 של 'Merlin database'חיפוש מהיר במה שמכונה . החומר המקומיכמויות לא מבוטלות של 

מינה אשר עברו קיטלוג לפני יותר מעשר " שברי� של סירי בישול מאל212הניב , המוזיאו� הבריטי

 ויש להניח כי שברי� נוספי�  שערכתי סביר ומדובר במספר גבוה בהרבהמהספירה, אול�. שני�

 את יראהעדי* להשלא רק שוולי , נשמרהקראמי שראוי לציי� כי לפי החומר . מצאו בעתידיי

 נשמרו בכמויות פשוטי�הגו* השברי  אלא שג� ,דיקטיביי� של סירי הבישולמרבית החלקי� האינ

 הצפו� סורי ומקצת� פורסמו milieu"ול הללו שייכי� בוודאות לבישהכל סירי ). 51 איור (ניכרות

  ).Lehmann 2005) (52איור (מ� הידי ל"לאחרונה על

                                                
ולוגי אמוזיאו� הבריטי ולאיא� קרול מהמכו� הארכיהמס ואלכסנדרה וילינג מאצוני להודות לדפרי וילירב 269

  . מינה"לא פורס� מאלשדיבה באיתור החומר אעל עזרת� ה, UCLשל 
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  ).ידי המחבר-צולם על (מינה-סירי בישול מאלשברי : 51איור 

  

–Lehmann 2005: Fig. 3:8( ;2העקבות  (VIIIמשכבה : 1: מינה-סוריים מאל-סירי בישול צפון: 52איור 

  .)ידי המחבר-צולם על ()ibid.: Fig. 5:8–9 בעקבות (VIIבה כמש: 3
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, קרטרי� וכדומה, שברי� רבי� של קראמיקה מקומית השייכי� לקערות,    בנוס* לסירי בישול

לא  (UCLוה� במחסני� של ) Lehmann 2005: passim(נשמרו ה� במחסני� של המוזיאו� הבריטי 

  ).53לדוגמא איור , וראה; פורס�

  

  .UCL השמורים במחסני מינה-מיקה מקומית מאלאשברי קרמדגם : 52ור אי

תחת ) UCL) Special Collectionsבאחד המסמכי� אשר שמורי� כיו� בארכיו� של , יתרה מזאת   

 The catalogue of the antiquities found in the course of the excavations at tell Sheikh“שמו 

Yusuf al Gharib Souedie, March – June, 1936” , דברי� הבאי�את הנית� לקרוא :  

 “The catalogue shows the groups of objects as arranged for division between the Syrian 

Government and Sir Leonard Woolley’s expedition. Certain objects, e.g., pottery fragments, coins 

etc. are not given here; such have been reserved for study and classification and will be submitted 

for division later. A certain number of large plain clay vessels were ceded to the Syrian 

Government by the Expedition without division and are therefore not included in the following 

catalogue”.  

 הקנקני� המקומיי� שנחשפו כמויות ניכרות שלברור כי וולי שמר , בהתחשב במסמ� הזה לבדו

הנחות בדבר השמירה הסלקטיבית כביכול של הכי כל , רוצה לומר. מינה"במהל� חפירתו באל

דהיינו , אול� הבעיה העיקרית. נכונותבהכרח ידי וולי אינ� "מינה על"הקראמיקה היוונית מאל

לא וסביר להניח כי היא , י בי� המכלול המיובא למכלול המקומי נשארת על כנהיסטטהיחס הסט

מינה פזורי� בי� מוזיאוני� רבי� ברחבי אנגליה "שהרי הממצאי� מאל, פתר ג� בעתיד הקרובית

לרשימה מעודכנת של ( שבסוריה כמו ג� באנטקיה שבתורקיה ובחלב, )בקנדה ובאוסטרליה(

כי ללא מאמ- משות* של קבוצה , ברור א� כ�). Lehmann 2005:61 ראה, המוזיאוני� א� לא מלאה
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 ובהתא� לכ� לערו� את ,מינה"גדולה של חוקרי� אי� זה אפשרי לאתר את מרבית השברי� מאל

   270. המתבקשהמחקר הסטטיסטי

שהרי , ידי בורדמ� אינ� רלוונטיי�"החישובי� הסטטיסטיי� שנערכו על     מכ� נית� להסיק כי 

היחס בי� הקראמיקה היוונית לקראמיקה המקומית בשכבות הקדומות ו לתנו לקבוע מהאי� ביכו

העובדה כי וולי שמר את מרבית הממצא הקראמי מאפשרת לתת , באופ� פרדוקסלי. מינה"של אל

 מרבית X–IX בתיאורו של וולי צויי� כי בשכבות א�,  רוצה לומר.אמו� במילותיו של החופר

אינני רואה סיבה לפקפק , )Woolley 1938:16(קראמיקה יוונית הקראמיקה שנחשפה הייתה 

 אשר נית� לשייכו לשכבות שב בהיקפו המצומצ� של השטח הנחפרבהתח, יחד ע� זאת. בעדותו

 כי מרבית המכלול היווני נראה לי, ) מימי�50וראה לעיל איור , ריבועי�זעו� של מספר (הללו 

 ).Schiffer 1985; 1987: passim(במונחיו של שיפר  'Secondary Refuse'אינו אלא , X–IXמשכבות 

,  מקוריאשפהאינו אלא מצבור  X–IX קראמיקה היוונית משכבותהיתכ� והמצבור של , כלומר

, מאיד� VIII–VIIשכבות .  יושבי האתרייד"הפסולת הקראמית עלאשר נוצר בעקבות השלכת 

בעיקר ( שהורכבו מקראמיקה יוונית הניבו מכלולי� מגווני�,  מסיבית יותרהבעקבות חשיפ

אי� באפשרותנו לעמוד על היחסי� הסטטיסטיי� אומנ� . קפריסאית ומקומית, )אויבואית

 שהרי כמות הקראמיקה היוונית שנחשפה בשכבות הללו ?יש בכ� חשיבותא� הא� , מדוייקי�ה

במהל� התקופה אשר הניבו מכלולי� יווניי�   הלבנט�גדולה בהרבה בהשוואה לכל האתרי� בדרו

  .)Luke 2003:44(ג� א� סופרי� אות� יחד , הגיאומטרית

 מורכב רובו ככולו מכלי יבוא X–VIIמינה "של אלהעשיר העובדה כי המכלול היווני , דעתי   ל

  : מדברת בעד עצמה 271,)ע� אחוז זעו� של יבוא אטי או קיקלדי (אויבואי�

"…if Easterners were solely responsible for the presence of Greek Geometric pottery in the East, 

we have to envisage them consciously selecting pottery from Euboea and consciously ignoring 

wares from the (in the case of the Phoenicians, very many) other places with which they were in 

contact" (Luke 2003:58). 

                                                
אחד ( גדולה ורבת משתתפי� באוניברסיטת מיינ- הקמת קבוצת מחקר, לדוגמא, במקרה של נאוקרטיס 270

, ])/SFB 295] http://www.uni-mainz.de/Organisationen/sfb/295יי� במסגרת של הפרוייקטי� המרכז

אפשרה איסו* וקיטלוג של מרבית הממצאי� הארכיאולוגיי� , בשיתו* פעולה ע� המוזיאו� הבריטי

; Schlotzhauer and Weber 2005לדוגמא , וראה(הפזורי� בי� מוזיאוני� רבי� ברחבי העול� 

Schlotzhauer and Villing 2006 .(מדובר במשימה קשה בהרבהמינה "במקרה של אל   .  

לרבות (חלב ומקומות נוספי� , ניח כי חיפושי� נוספי� במחסני� הקראמיי� של אנטקיהסביר לה 271

  ). Kearsly 1995השווה (יעלו את מספר� הידוע של השברי� היווני� , )המוזיאו� הבריטי
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תו� הדגשת , )לעיל(ספור פעמי� במחקריו הרבי� של בורדמ� שדנו בנושא ננקודה זו הודגשה אי  

לרבות , העובדה כי הקראמיקה הגיאומטרית שמקורה בכרתי� לא תועדה כלל באתרי דרו� הלבנט

  272). בי� פניקיה וכרתי�ענפי� שהיוהיינו מצפי� למצוא בהתחשב בקשרי� דבר שה(מינה "אלב

צריכי� להתמודד ע� העובדה כי , מינה מושבה פניקית" אשר רואי� באלכל אלה, ת   יתרה מזא 

 של שבריגדולות ואילו לגבי כמויות , X–IX הקראמיקה הפניקית לא מיוצגת כלל בשכבות

אי� ודאות מלאה , VIII–VIIאו בשכבות צשנמ, )ובחלקה ממורקת ( אדו�קראמיקה מקומית מחופה

במחקרה החלוצי אודות , טיילור. סורי מקומי" צפו�בתוצר ,יותרסביר , יבוא פניקי אויא� מדובר ב

החרס " כליגרסה כי, מינה"אלשכבות הקדומות של ההקראמיקה המקומית והקפריסאית מ

 ישראל"אשר היו מוכרי� לה מאר-,  היו שוני� מאלו הפניקיי�אתרמחופי� אדו� שנמצאו בה

)Taylor 1959:79(.273אשר השווה בי� , ידי מחקרו של לידי"לור נתמכו עלסברותיה של טיי, פניו" על

 Liddy(ג� כ� מחופי� אדו� מפניקיה , מינה לבי� כלי חרס דומי�"החרס מחופי� אדו� מאל"כלי

מחופה אדו� המצביעות על כ� כי מרבית המכלול , האנליזות הכימיות של לידי). 487–1996:483

 דהיינו מדובר בקראמיקה צפו� סורית, ומיי�יצור מק"מקורו בבתי, ידו"מינה אשר נבדק על"מאל

הביע ספקות ה� , מינה"באל פניקיתשתומ� בתיאוריה על מעורבות , מ�ה אומנ� ל.ולא פניקית

אפשר לטעו� בדבר "א� אי,  לידילבילות� של הבדיקות שקלבנוגע להבחנותיה של טיילור וה� בנוגע 

 Lehmann( ללא בדיקות כימיות נוספות ,מינה לפניקי�"מחופי� אדו� מאלהשיוכ� של כלי החרס 

 כל ,למעט שבר אחד לא משוכב של סיר בישול פניקי, מ�הל לפי מחקרו של, כמו כ� ).2005

 שייכי� לטיפוסי� של צפו� סוריה מינה"� של סירי בישול שנחשפו באלאינדיקטיבייההפרגמנטי� 

שהרי לא , ולה תמונה דומהמהבדיקות שערכתי באופ� עצמאי ע). 52השווה איור (ולא לפניקיה 

כנגד זה נית� אולי לטעו� כי ג� . מינה"שול פניקיי� במכלול המקומי של אלהצלחתי לזהות סירי בי

  . מינה"סירי בישול יווניי� לא תועדו באל

ות� של היווני� ח בנוגע לנוכותידי אלו אשר הביעו ספק" על רבותנקודה זו הועלתה פעמי�   

 א�, )Fantalkin 2001b:142 (כולל כותב שורות אלו, )Niemeier 2001:14וגמא דל, וראה(באתר זה 

 ניסו להשוות, מינה"הצביעו על העדר סירי בישול יווניי� באלש חוקרי� . סבור אחרתכיו� אני

                                                
לפיה� היו אלה קפריסאי� אשר הביאו את הקראמיקה , חזורי� נקודה זו תקפה בעיני ג� לגבי הש272

  .האויבואית למזרח
 "קראמיקה שומרונית"במונח טיילור משתמשת , ישראל"החרס הפניקיי� מאר-"במקרה של כלי 273

)Samaria ware( ,-ישראל "אשר היה נפו- בזמנו בארכיאולוגיה של אר) השווהWright 1959 .( אול� כיו�

 Bikai 1978:26–29;Master (אשר נוצרה ככל הנראה באזור צור, בקראמיקה פניקיתברור כי מדובר 

2001:131, Category 6.( 
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אשר הניבו , תל כברי ואשקלו�, מכלולי קראמיקה יוונית מזרחית מאתרי� כמו מצד חשביהוזאת ל

א� מה שחשוב , המכלולי� הללו ידונו בפרוטרוט בהמש�. ישול יווניי�כמויות ניכרות של סירי ב

וות בי� המכלולי� המיובאי� של מבחינה מתודולוגית אי� להשהיא העובדה כי , לדיוננו לעת עתה

 במקרה של ,אכ�. תל כברי ואשקלו�, מינה לבי� המכלולי� המיובאי� שתועדו במצד חשביהו"אל

של קראמיקה יוונית במש� תקופה מסיבית  יש נוכחותבו , ישכבת"רבמינה מדובר בישוב "אל

צגי� ימי, מאיד�, תל כברי ואשקלו�, המכלולי� היווניי� המזרחיי� של מצד חשביהו. ארוכה למדי

ידי שכבות החורב� "על' נחת�'אשר ,  בלבדס" לפנה7"את האופק הכרונולוגי של שלהי המאה ה

זמ� אשר תוא� את תקופת השלטו� הסאיטי פרק  , שני�20–15"מדובר בכ. מהתקופה הבבלית

אי� מדובר בנוכחות , א� יש כא� עדות לנוכחות יוונית,  כלומר.)וראה בפרוטרוט להל�(באזור זה 

 נוכח שכבות החורב� הבבליות אשר שרידיה השתמרו רק, ממושכת אלא בנוכחות קצרת יומי�

מינה אינו "של סירי בישול יווניי� מאלהיעדר� ,  רוצה לומר.ופערי� ישוביי� ממושכי� לאחר מכ�

ג� בנאוקרטיס לא , אחרי הכל. תומכי� בנוכחות יוונית באתר זההמחליש את טיעונ� של אלה 

  .תועד ולו שבר אחד של סיר בישול יווני

אני סבור כי ההסבר הטוב ביותר לכמויות כה גדולות של קראמיקה יוונית  ,   בסיכומו של דבר

. היוו מרכיב עיקרי בחיי יישוב זהכי האויבואי� הוא לשער  X–VIIמינה "אלב) בעיקר אויבואית(

יישוב היה זה  ובי� א� סוריה"על אדמת צפו�של הסוחרי� האויבואי� היה זה יישוב קבע בי� א� 

אשר הוק� ,  ברור כי לא מדובר באפויקיה אלא באמפוריו�,)יותר סביר בעיני(אויבואי עונתי 

כה  בהתחשב בכמויות .Unqi/Patina  הלא היא ממלכת, של השלטו� המארחעידודו בבאישורו וא* 

ס אלא ג� במהל� " לפנה8"מינה לא רק במהל� המאה ה"באלאשר תועד יבוא יווני י של גדולות

אי� כל ספק כי האתר נבדל משאר האתרי� בדרו� הלבנט בה� נמצאה , )להל� (ס" לפנה7"המאה ה

"מינה מורכב מכלי"בוא האויבואי באלי העובדה כי מרבית הי.)Luke 2003:44(קראמיקה יוונית 

אשר היו שוני� ככל הנראה , על הרגלי שתייה של תושביה ה מצביע,)סקיפוי וכדומה(שתייה 

 Greek obsession with having a: "בורדמ� מכנה זאת. הנהוגי� בלבנטשהיו בצורה מהותית מאלו 

cup that will stand on its own and which can be lifted by its handles) "Boardman 2002b:8 ; וראה

ולפי ,  למעשה ההבדלי� הללו תועדו כבר בתקופת הברונזה המאוחרת).Boardman 2004a ג�

  :לנדאו מדובר בהבדלי� מהותיי� בה�"הבחנותיו של יסעור

"The preference for drinking bowls in the southern Levant and for stemmed vessels in the Aegean 

is therefore most likely to be connected to elite ideology which manifests itself in toasting 
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ceremonies that combine specific drinking vessels with the appropriate hand gestures that should 

be performed during toasting" (Yasur-Landau 2005:174).274 

נסוב סביב , מינה אמפוריו� פניקי"   אחד הטיעוני� המרכזיי� של תומכי התזה לפיה היה באל

ס מצביעות על " לפנה8–9"העדויות האשוריות מהמאות ה, לדעתו; השערותיו של קסטמונט

 שגרס כי,  גרה�Kestemont 1972; 1983; 1985.(275(היותה של צפו� סוריה תחת הגמוניה פניקית 

  :מ- את השערותיו של קסטמונט ללא היסוסיא, יישוב פניקי יתהמינה ה"אל

"By an original and perceptive re-examination of Assyrian records, G. Kestemont has 

demonstrated that, in the ninth and eighth centuries, the Assyrian kings received tribute from Tyre 

and Sidon, when they were in the North Syrian region, and that, in the contemporary lists of places 

supplying labour or tribute to Assyria, Tyre, Sidon and Byblus occur in the geographical context 

of Cilicia and North Syria. These interesting facts show, as he argues convincingly, that North 

Syria and Cilicia were areas of such importance to the Phoenician cities, that they were ready to 

protect their interests there by paying tribute to Assyria, even when their own home cities were not 

directly threatened" (Graham 1986:58). 

ל עאי� ולו אזכור אחד ממנו נית� ללמוד , ס" לפנה8–9" הברשימות האשוריות מהמאות,   בר� 

לדיו�  (אורונטסה או על קיומו של אמפוריו� פניקי בשפכו של נהר פניקית בצפו� סוריהשליטה 

חוקרי� אחדי�  אפוא כי תמהאי� ). Yamada 2000:48–76 and passimראה במיוחד , מפורט וממצה

השליטה הפניקית בצפו� , לדעת וינטר,  כ�. וגרה� של קסטמונטספקות בנוגע לשחזוריה�הביעו 

 thus leaving the port of Al-Mina out of Phoenician territory) "Winter", ד ְרָו Oלה מעבר עתרשלא ה

1976:21; 1995:265, n. 7 .(אשר ביקר את תובנותיו של קסטמונט אודות מסעו של , נאמ�

אומנ� לפי נאמ� . נה דומהקהגיע לאחרונה למס, )Na<aman 2002a( בצפו� סוריה II"רבניפל האשו

                                                
היווצרותו של המוסד ,  במחקרלפי הדעה הרווחת. Moorey 1980 ;Dentzer 1982: passimוהשווה  274

; Burkert 1991" (ַחַמְרֵז"לרבות , הושפעה באופ� ישיר מהמשתה המזרחי, החברתי סימפוזיו� אצל היווני�

Carter 1997 ;Matthäus 1999a ;Morris 2000:182–183 .(ישנ� עדיי� , ג� א� אלו ה� פני הדברי�

  .  לפחות באופ� עריכת המשתה, הבדלי� מהותיי� בי� היווני� לבי� ארצות המזרח

 Iskenderun המפר- באזור של, בתור ישוב פניקי בצפו� סוריה, ידי כסינופו�"אזכורה של מיריאנדרוס על 275

)Anab. 1.4 ; והשווה ג�Arrian 2.7.2 ; וראה בהרחבה אצלGrainger 1990:24–25( ,הנדבכי� היווה אחד 

העובדה כי , ציי� לאחרונה כפי שבורדמ� , בר�).Kestemont 1983:66(החשובי� בשחזורו של קסטמונט 

ננה משליכה על היותה פניקית במאות אי, זכרת בתור ישוב פניקי במהל� התקופה הקלאסית נמיריאנדרוס

 ).Boardman 2006a:512(ס " לפנה8–9"ה
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מהל� אי� לשלול לחלוטי� את האפשרות לפיה היו לפניקי� אינטרסי� מסחריי� בצפו� סוריה ב

 the evidence for a ninth-century permanent presence of the Tyrians in"אול� , התקופה הנדונה

northern Phoenicia is slim) "Na<aman 2004a:37.(לפיו , א� שחזורו של נאמ� Re<si-ßuri )Cape of 

Tyre (הסראלגלת פבתעודות של ת "III ,אזי סביר וזוהי הנקודה , אניאיב� ה אינה אלא ראס

מחצית –9"בה התיישבו הפניקי� בשלהי המאה ה, הצפונית ביותר בשטחה של צפו� סוריה

שטות הפניקית צפונה עד ראס איב� כי ההתפ, לא מ� הנמנע אפוא. ס" לפנה8"המאה הראשונה של 

 לפחות  אי� כל ספק כי.מינה בתור אמפוריו� אויבואי"באה בתגובה להקמתה של אל, אניה

 Bing 1985;Lemaire(ליקיה יפניקי� פעילי� למדי ברחבי קההיו , ס" לפנה8"מראשית המאה ה

1991b ;Röllig 1992; Muhly 1999; Tekoglu and Lemaire 2000; Lanfranchi 2005 ;Arslan 2006.( 

למגוו� (אזור זה חיי הולכת וגדלה של היווני� בהפעילות זו התרחשה על רקע מעורבות� , אול�

 ,ראה, תקופה הארכאיתבמהל� השל דעות אודות הנוכחות היוונית בשטחה של קיליקיה רחב 

 Bing 1969; 1971; Lanfranchi 2000;Rollinger 2001; 2003a  ;Casabonne 2004a ;Lemaire לדוגמא

לפניקי� היו אינטרסי� מסחריי� באזור צפו� סוריה כבר מראשית אינני מטיל ספק בכ� ש ).2006

לפיה היו אלה , אינני מבי� מדוע ההנחה הארכיאולוגית המתבקשת, יחד ע� זאת. תקופת הברזל

נטריי� צ"הופכת את תומכיה להלנו, מינה"סוחרי� באלהאויבואי� אשר הקימו את מושבת ה

; Papadopoulos 1997; Morris 1992b ;Morris and Papadopoulos 1998(בעיניה� של חוקרי� אחדי� 

Markoe 2000:174; Bernal 2001: passim; Sherrat 2003 ;Niemeyer 2004(. נראה כי במקרי� לא 

 אינ� ,מינה"אודות הקמתה של אל" זה הפניקיתת"ומכי� בהתהשערותיה� של אלה , מעטי�

 , לפיה�;א אלא על הנחות שנקבעו מראשמבוססות על הערכות זהירות בנוגע לכל הנתוני� שבנמצ

ליו כי הפניקי� ה� אלה שהביאו את הקראמיקה היוונית לחופי דרו� הלבנט אברור מ ,מחד

י של האויבואי� בחידוש חשיפת תפקיד� האפשר, ואילו מאיד�, בעקבות מסעותיה� מערבה

להדגיש ) בעיקר בריטי�(של החוקרי� האירופאי� משק* את רצונ� הקשרי� בי� מזרח למערב 

  276.את הישגיה� המדומי� של האויבואי� על חשבו� הפניקי�

                                                
 ,The modern tendency to identify "Euboians" in Syria, Cyprus, Crete, Ischia":השווה לדוגמאו 276

and even Euboia itself may be a mistake" (S. Morris 1992a:142); "…in fact very few, if any, 

Euboeans regularly made the journey to and from the East Mediterranean in the period preceding 

the appearance of the Greek alphabet. Instead, the chronological and spatial distribution of Greek 

Early Iron Age pottery in the East Mediterranean, which is found consistently earliest and in 

greatest quantities in Tyre and also in Tyrian-dominated localities in the southern Levant.., 
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  IV.2.1מי היה ראשו�מי היה ראשו�מי היה ראשו�מי היה ראשו�: : : :  פניקי� ואויבואי� פניקי� ואויבואי� פניקי� ואויבואי� פניקי� ואויבואי�????  

בי� יוו� ודרו� הלבנט סממני� ממשיי� לחידוש הקשרי� נית� לאתר , שכבר ציינתי לעיל   כפי 

 בנוגע לחידוש רבי� חוקרי�מה שהטריד , אול� 277.ס לכל המאוחר" לפנה10"כבר במאה ה

 The First" :אחד ממאמריולכותרת כידי קולדסטרי� "אשר הוצגה על היא השאלה הקשרי� הללו

Exchanges between Euboeans and Phoenicians: Who Took the Initiative?") Coldstream 1998a .(

 the question of “who was first?” seems quite meaningless, indeed":י הצביע על כ� כבורדמ�אומנ� 

almost childish" )Boardman 1999b:42( ,נראה כי,א� בהתחשב בפרסומיו הרבי� שהוקדשו לנושא  

  .שאלה זו עדיי� דורשת הבהרה

הנחה לפיה היו אלה הפניקי� אשר חידשו את הקשרי� דהיינו ה, התזה הפניקית,    לעניות דעתי

הנחות יסוד שתי מבוססת על , לרבות הפצת קראמיקה יוונית בדרו� הלבנט, בי� שני האזורי�

 11"המאה המשק* מציאות של ראשית ה נטית בתור מסמ� אוונאמו�קבלת מגילת ) 1 :שגויות

מקראיי� בנוגע לשיתו* פעולה בי� ה תיאורי�הקבלת ) 2 ;)ס" לפנה1070סביב , דהיינו (ס"לפנה

  .ס" לפנה10" כמשקפי מציאות של המאה ה,י� משותפי�לרבות מסעות ימי, חיר� ושלמה

, ) אוניות לצידו�50" אוניות לגבל ו20( קיי� אזכור לקיומו של צי פניקי נאמו�   הואיל ובמגילת ו

ת� של הפניקי� לפתח ס היה ביכול" לפנה11"חוקרי� רבי� כי כבר בראשית המאה ההניחו 

 Albright 1951 ;Frankenstein 1979:266 ;Negbi לדוגמא, וראה(קשרי� מסחריי� ענפי� דר� הי� 
                                                                                                                                       
suggests that its carriage was almost entirely in the hands of eastern (especially Tyrian) carriers" 

(Sherrat 2003:229–230) (emphasis mine).                                                                                            

היה לפניקי� תפקיד חיובי ביצירת אידיאולוגיה , האימפריה הבריטיתמעניי� כי בראשית ימיה של 

מי� של הפניקי� פגה  המדו�הזדהות אימפריאליסטית זו ע� הישגיה, אול�. קולוניאליסטית של בריטניה

בהתייחסו לגישות מחקריות , בורדמ�, מכל מקו�). ע� הפניות, Champion 2001וראה (ברבות הימי� 

ציי� לאחרונה במידה , מינה"ית לאלאלפיה� היו אלה הפניקי� אשר הביאו את הקראמיקה האויבו, עדכניות

 No satisfactory explanation is offered for why the Phoenicians were so":לא מבוטלת של סרקז� כי

selective, since they were ranging most Mediterranean shores, nor why they left them in Syria and 

took so few back to home, but a Greek presence in the east is no longer considered desirable or 

Correct" (Boardman 2002b:7).                                                                                                                

רמז לכ� נית� . כנראה דר� קפריסי�, מגעי� הראשוניי� בי� שני האזורי� התחדשו כבר קוד�ה כיסביר  277

שנתגלו בהקשרי� של ראשית ) ו� הלבנטא� ג� פכית שמקורה בדר(למצוא בממצאי� קפריסאי� מעטי� 

נהוג לחשוב כי , כמו כ�). Popham 1994:14 ;Crielaard 2006:286(גיאומטרית בלפקנדי "התקופה הפרוטו

, מסורות קראמיות שמקור� בקפריסי� השפיעו בצורה ניכרת על ההתפתחות הקראמית שחלה באטיקה

 Snodgrass(אשית התקופה הגיאומטרית ור) Submycenaean ) SM"בתקופת המעבר בי� התקופה ה

1971:117–118, 123 ;Desborough 1980:285 ;Wells 1983:121 .( אומנ� לדעת למוס סביר שכבר במהל�

  ).Lemos 2005:34, n. 32(א� מדובר בהשערה בלבד ,  היו מגעי� בי� אויבויה ודרו� הלבנטSM"תקופת ה
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1992 ;Weinstein 1998:190; Aubet 2000;83–84; 2001:30 ;Markoe 2000: passim ;Stampolidis 

 the presence of 70 ships in the harbours of Byblos and Sidon at the…":לדעת אאובט,  כ�).2003

time of Wen Amon indicates the vigour of the maritime trade of the Phoenician cities in the 

middle of the eleventh century, a trade that appears to have been dominated by powerful shipping 

companies and autonomous shipowners who operated regularly between the Delta and the ports of 

the Phoenician coast" (Aubet 2000:83).                                                                                                 

ה יכולה להתפרש בתור מסמ� נמגילת ונאמו� איהערכה לפיה ה בשני� האחרונות גוברת ,בר�   

יצירה כאלא , 21"ראשית ימיה של השושלת המשק* נאמנה את המציאות בהאדמיניסטרטיבי 

יתכ� יש, )Helck 1986 ;Baines 1999 ;Schipper 2005: passim (22"ספרותית מימי השושלת ה

, כלומר). Sass 2002(ס " לפנה10"מחצית השנייה של המאה ההעות של ונכתבה על רקע המאור

; אכ� אמי�הינו , מגילת ונאמו�כפי שמתואר ב, אי� ודאות כי המידע אודות הצי הפניקי, מחד גיסא

 10"מחצית השנייה של המאה היתכ� ויש לשייכו ל, ג� א� מדובר במידע אמי�, מאיד� גיסא, ואילו

  .ס"לפנה

מסעות בי� חיר� ושלמה והפעולה השיתו* אודות  דהיינו התיאור המקראי ,ד השני   בנוגע ליסו

"ברור כיו� כי אי� מדובר בהשתקפות נאמנה של הריאליות של המאה ה,  לתרשיש ואופירי�ימיה

אשר נכתב על רקע ריאליות מאוחרות יותר  ,זהבהבתיאור דמיוני של תור ס אלא " לפנה10

 Van Seters 1983:307–312 ;Knauf 1991 ;Niemann 1997 ;J.M. Miller 1997; Finkelstein andהשווה (

Silberman 2001:123–145; 2006: passim ;לא רק שאי� ,  לאמיתו של דבר.)וראה ביתר פירוט להל�

כביכול ב� , I"אלא שג� קיומו של חיר� ה 278,יכ� למק� את תרשיש ואופירהודאות ואנו יודעי� ב

 8" שמו של חיר� מל� צור מהמאה ה לא מ� הנמנע כי279. מוטלת כיו� בספק,זמנו של שלמה המל�

שימשו כדי להלל את  "פעולה בי� ממלכת ישראל לבי� הפניקי� באותה עתה *שיתוס ו"לפנה

גדתית נוספת של שגשוגה הגדול של ממלכת ישראל בתו� אגדולתו של שלמה בעזרת הטמעה 

  ).161:2006פינקלשטיי� וסילברמ�  ("תולדות יהודה

                                                
תרסוס אומנ� המועמדי� העיקריי� ה� . יה של תרשישרחב של דעות בנוגע לזיהובמחקר קיי� מגוו�  278

ראה , לסיכומי� נרחבי� ע� ספרות (א� יש לא מעט הצעות מתחרות, תרתסוס שבספרד ושבקיליקיה

לרבות ,  לבעיות דומות אודות זיהויה של אר- אופיר).Lemaire 2000 ;Lipiński 2004:225–265במיוחד 

 .Lipiński 2004:189–224ראה , נטיי�תיארוכ� המאוחר של פסוקי� מקראי� רלוו
המבוסס על דיוס (בימי שלמה  חיר� מל� צור  קיומו שללבעיות הטמונות בתיאורו של יוספוס אודות 279

  .Mendels 1987; 1988ראה במיוחד , )ומנאנדרוס מאפסוס
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ראוי להזכיר את התזה של ,  מוטלת כיו� בספק�י היסודות הללו אשר אמינותנ   בנוס* לש

" יבשתיתההתפתחות ה"ס היו עדיי� הפניקי� בשלב " לפנה11"לפיה במהל� המאה ה, אאובט

החלה התפשטות� הימית המסועפת , I"ס תחת חיר� ה" לפנה10"ואילו במאה ה, )בעיקר דרומה(

)Aubet 2000:78–90 .(ביקורתית כלפי המקורות "תזה זו מבוססת לא רק על הערכה בלתי

בהתבסס על , אאובט. XIIדור תל  של ואלא ג� על תארי� ארכיאולוגי לחורבנ, המקראיי�

. ס" לפנה1050נהרס סביב הקדו� גורסת כי הישוב הסיקילי , )Stern 1990(תאריכיו של שטר� 

בהתחשב בנתוני , אול�. ות הפניקית דרומה הושלמהטההתפשס " לפנה11"כבר במאה ה, כלומר

התרחש , ס" לפנה11"סביר להניח כי החורב� אשר יוחס בזמנו לאמצע המאה ה,  מתל דור14פחמ� 

בניגוד , כלומר). Gilboa 2005ובמיוחד ; Gilboa and Sharon 2003השווה (כמאה שנה מאוחר יותר 

בשלבי ס היו עדיי� הפניקי� " לפנה10" הבשלהי המאהכי סביר , התזה של אאובט עיקריל

שטחי� באזורי� השל נרחבי�  בכיבושי� טריטוריאליי�אשר לווו , התפשטות� היבשתית

  .החופיי� של דרו� הלבנט

נית� לקבוע כי במקרי� רבי� מדי קיי� נתק מוחלט בי� תובנותיה� העדכניות ,    בסיכומו של דבר

 על פני  הפניקית"העליונות"י המקרא לבי� תומכי תזת ישראליי� וחוקר"אר-השל הארכיאולוגי� 

זו� חידוש קשרי� ינשללת יכולת� של היווני� ל, בי� היתר ,בה�, )Sagona 2004השווה (היווני� 

 Morris 1992a: passim; 1992b ;Negbi 1992 ;Sherratt  andלדוגמא , השווה(בי� מזרח למערב 

Sherratt 1993 ;Papadopoulos 1997 ;Morris and Papadopoulos 1998 ;Niemeyer 2000; 2004 ;Aubet 

2000 ;Markoe 2000 ;Sherrat 2003 .(קיימת מגמה לפיה יש לתת , ג� בפרסומי� האחרוני� ביותר

  וה� במקורות הקלאסיי� המאוחרי�I"אמו� ה� במקורות המקראיי� אודות פעילויותיו של חיר� ה

 או Sommer 2007:101(;280השווה (ניות פניקיות מערביות וגבוהי� של קוליסוד אודות תאריכי 

 Should it really be permitted then to discard entirely the biblical and":במילותיו של נימאייר

classical literary records about voyages to Tarshish in the 10th century, about the foundation of 

Cadiz, Utica, and Lixus at the turn of the 12th/11th centuries BC? I am convinced that this cannot 

be justified" (Niemeyer 2004:45; cf. Zaccagnini 1996).                                                                       

                                                
ת לרבות מקורו(לשחזורי� ההיסטוריי�  של המקורות הללו קבילות� אומנ� הערכות זהירות בדבר 280

א� אזהרותיו לא השפיעו על הזר� , )Muhly 1970; 1985(מיולי ידי "לפני זמ� רב על הושמעו )מקראיי�

"אשר העדיפו להתרכז ב, לרבות חוקרי העול� האגאי, המרכזי של חוקרי התרבות הפניקית

ridimensionamento) יו כתגובה נגדית למגמות ההלנוצנטריות שה, של ההישגי� הפניקי�) הערכה מחדש

  . )ע� ספרות, Garnand 2002(נהוגות בראשית המחקר 
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קולוניזציה הפניקית "שלבי הפרה שפשרותאת האאינני שולל , למרות הביקורת שהושמעה לעיל   

א� יתכ� ופעילות� , משמעיות"אומנ� אי� לכ� הוכחות חד. ס" לפנה10"ההחלו כבר במאה 

" ופלאתקופת ה"אשר שמרו על קשרי� ע� העול� האגאי ג� ב, המסחרית של הקפריסאי�

; Crielaard 1999a ;Matthäus 1999b ;Lo Schiavo  1995; 2001 ;Kourou 2000; 2002; 2003השווה (

Iacovou 2006( , לווו בצורה זו או אחרת בפעילות פניקית)Gilboa et al. forthcoming .(ברור , בר�

) בעיקר האויבואי�(ת� האקטיבית של היווני� וכי הכרה שכזו אי� בה בכדי לשלול את מעורב

,  רלוונטית עוד אינה השאלה מי היה ראשו�, רוצה לומר281.בחידוש הקשרי� בי� מזרח ומערב

 בי� הצדדי� בחידוש הקשרי�משותפי� השקיעו מאמצי� ה� הפניקי� וה� היווני� שהרי סביר כי 

  .במהל� תקופת הברזל

  
IV.3.1     סססס"""" לפנה לפנה לפנה לפנה8888––––10101010המאות המאות המאות המאות חידוש הקשרי� במהל� חידוש הקשרי� במהל� חידוש הקשרי� במהל� חידוש הקשרי� במהל�  

, טעו� כי הקשרי� בי� העול� היווני לדרו� הלבנטנית� ל,    בהתחשב בכל הנתוני� שהובאו לעיל

ובמיוחד ,  בצורה משמעותית במאות הבאותוחזקתה, ס" לפנה10"ו במהל� המאה האשר חודש

תפוצת הקראמיקה היוונית בחופו המזרחי של הי� התיכו� . ס" לפנה8"של המאה הניכר בחלק 

 מציד� של עיקריי�קיה כאזורי התעניינות ימצביעה על צפו� סוריה ופנ, )55איור (בפרק זמ� זה 

הקמתה של ל raison d'être-את הכנראה  היוותה ות� המסחריתעילר פאש, סוחרי� האויבואי�ה

  .מינה"אל

ידי הסוחרי� "עללמזרח  מה ה� הסחורות העיקריות אשר הובאו אי� לדעת בוודאות,    אול�

נו נתוני� יאי� ביד ,קומיי�המ שתועדה במכלולי� שלה�קראמיקה השהרי למעט , האויבואי�

 בקרב מצר� נחשקדהיינו מדובר ב, היה ער� מסחריקראמיקה זו  לחוקרי� רבי� הניחו כי .נוספי�

–Crielaard 1999b; 1999c; Luke 2003:46–47; 52–53 ;Hodos 2006:62–63, 86( המזרחיות האליטות

שנמצאה בדרו� הלבנט ) בעיקר סקיפוי(מרבית הקראמיקה האויבואית , לדעת קריאלארד, כ�. )87

 "gift-exchanges"מצביעה על , ])Sørensen 1987; 1988 ;Luke 2003:42–44השווה [לרבות בקפריסי� (

 את מצהיר אשא, הודוס. )Crielaard 1993:145(בי� האליטות האויבואיות לבי� האליטות המקומיות 

 Near Eastern elite society used these Greek drinking cups as a means":גורסת כי,  התזה הזועיקרי

of status display" (Hodos 2006:87).                                                                                                       

                                                
 אשר לווה בהקמת ישובי קבע בארצות זרות, השלב הבא בהתפשטות הפניקית מערבה, לעניות דעתי 281

"תחילתו רק במחצית השנייה של המאה ה, )Shaw 1998 ;Stampolidis 2003 ;Docter et al. 2005השווה (

  ).וראה ביתר פירוט להל�; Fantalkin 2006 ;Fantalkin and Finkelstein 2006 (ס" לפנה9
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   ).Hodos 2006: Fig. 2.3בעקבות  (ס" לפנה8–10מאות מהיבוא יווני מזרח עם  מרכזיים בתרים א:55איור 

חילופי בתכ� שהסקיפוי האויבואי� שימשו בתור מוצר ראוי פאפדופולוס גורס כי לא י, מאיד�    

באודיסיה לדוגמא המוזכרי�  "gift-exchanges""בהתחשב ב, כ�ש,  אפשריותמתנות דיפלומטיות

 Wagner-Haselוראה ; ]סוסי�, עבדי�, שנהבי� [444–17.441; ]קרטר עשוי מכס* וזהב [619–4.615(

2000(:"any self-respecting Pharaoh, like any Phoenician or Cypriot ruler or aspiring Greek 

chieftain, would probably spit at a gift-exchange involving pottery" (Papadopoulos 1997:200).          

 כי כל הקראמיקה היוונית הגיאומטרית שנמצאה באתרי דרו� פאפדופולוסטוע�  ,יחד ע� זאת

הקדרי� האויבואיי� מילאו את בקשותיה� , כלומר. תיווכ� של הפניקי�הגיעה לש� ב, הלבנט

ביסוס לכ� נמצא לדעתו בעובדה כי צלחות אויבואיות . של הסוחרי� הפניקי�ות הספציפי

  : היו נפוצות יותר במזרח מאשר באויבויה עצמהPSCמעוטרות בסגנו� 

"This would indicate a very specific and co-ordinated market strategy that does not clearly point to 

the Greeks as the instigators" (ibid.).                                                                                                                                 

צלחות ה� ממצא נדיר למדי שכ� בתקופה , ס"ה לפנ9–10 ממאות האויבואי�מכלולי� המתו� , אכ�

כל ב). Howe 1958:49, n. 24 השווה(לאכילה ה� לשתייה וה� י סקיפועיקר בזו השתמשו היווני� ב

המעוטרות בסגנו� ק ארבע צלחות תועדו ר,  למשלקברות של לפקנדיהקראמי מבתי המכלול ה

PSC) Popham 1994:32 .(ות האויבואיות המעוטרות בסגנו� מרבית הצלחהא� העובדה כי , אול�

PSCמצביעה על אסטרטגיה מסחרית של  נחשפו בצור ואתרי� נוספי� בפניקיה וצפו� סוריה 
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 להתאי� את תוצרת� אויבואי�מני� הניסיונ� של הא6מדובר באו ש) פאפדופולוסכ� (הפניקי� 

הצלחות הללו הינ� מבחינה כמותית , מכל מקו� ?)Coldstream 1998aכ� (לצורכי השוק הפניקי 

 Bikai (ו כלי� כאל23"שהרי למעט צור בה תועדו כ, הלבנטדרו� מצר� די נדיר ג� באתרי 

1978:53 ;Coldstream and Bikai 1988:39( , מדובר בדוגמאות בודדות שנחשפו בפניקיה וצפו�

   .זאת לעומת מאות רבות של סקיפוי אויבואי�, סוריה

תר להבנת תפוצתה של הקראמיקה הגיאומטרית במכלוליי�    אני סבור כי ההסבר הטוב ביו

לפיה לקראמיקה היוונית אשר הובאה למזרח במהל� , המקומיי� חייב לקחת בחשבו� את ההנחה

בו ריכוז הקראמיקה , מינה" סביר כי במקו� כמו אל.ס היו שימושי� רבי�" לפנה8–10"המאות ה

נתי והקראמיקה היוונית הובאה לשימוש� האישי שוב אויבואי עויאכ� מדובר בי, הזו גבוה במיוחד

סביר ומדובר במוצר , במקרי� אחרי�. )Boardman 2002b (שנכחו במקו�האויבואי� של הסוחרי� 

מתנות  אכ� מדובר בלא מ� הנמנע כי לעיתי�כאשר , סחר חליפי� בי� האויבואי� למקומיי�לנלווה 

הכוח , caboteurs"צדדי� אלא בי� אות� הא� כי לא בי� נציגי האליטות משני ה, דיפלומטיות

 ,Horden and Purcell 2000:143(פעילויות המסחריות לאור� חופיו של הי� התיכו� ההמניע של 

passim.( אמתוסאתרי� כמו יתכ� והקרטרי� האטיי� המרשימי� ששבריה� נחשפו ב, מאיד� ,

 החלפת מתנות דיפלומטיות עליש בה� בכדי להצביע , )לעיל(צור ושומרו� , תל חמה, סאלמיס

  ). Coldstream 1983; 2000:26(מכוונות בי� נציגי האליטות היווניות והמזרחיות 

אשר ,  למעט קראמיקה,רות נוספותו   בהעדר נתוני� היסטוריי� או ארכיאולוגיי� אודות סח 

מה לפיה� מדובר ב, הועלו מספר השערות, ידי הסוחרי� האויבואי� למזרח"סביר והובאו על

א� בעיקר , יי� ושמ�,  כגו� חיטהלותכדהיינו סחורות מת, "soft things"ידי אוסבור� "שכונה על

דובר במסחר בתוצרת חקלאית של מ אילו היה ).Foxhall 1998וראה ג� ; Osborne 1996b(עבדי� 

שמקור� בבתי ,  קנקני� ואמפורותוא על אדמת דרו� הלבנטאויבויה או אטיקה היינו מצפי� למצ

גיאומטריות "בהתחשב בדוגמאות בודדות של האמפורות הפרוטו, אול�. יצור של יוו�יה

סביר כי הסחורות החקלאיות לא היוו מרכיב , )לעיל(והגיאומטריות שנמצאו באתרי דרו� הלבנט 

     .עיקרי בסחר האויבואי ע� המזרחה

אי� סחרו בעבדי� דהיינו הסוחרי� האויבו, בורדמ� הציע כי יתכ� ומדובר בסחר עבדי�   

לפיה� , השערות נוספות 282.אול� זוהי השערה בלבד, )Boardman 1980:42 (בשווקי� המזרחיי�

                                                
אשר , ת על ידיעות מאוחרות יותרוא� יתכ� והשערתו מבוסס, אומנ� בורדמ� לא מציי� זאת מפורשות 282

ספר יחזקאל בנוגע למעורבות� של האיוני� בסחר  ובעיקר על המידע שברזלזמנ� משלהי תקופת הב

ַב: 13:27(עבדי� ע� צור  P? ה רְֹכָלִיְ�, ל ָוֶמ5ְֶ�ָיָו�Qָוראה להל�) (ָנְתנ6 ַמֲעָרֵבְ�, 9ְֶנֶפ5 :ָד� 6ְכֵלי ְנח5ֶֹת; ֵה.( 
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 Bakhuizen(דינ� דומה , בעיקר ברזל, או עמ� מתכות למיניה�יסוחרי� האויבואי� הבהיתכ� ו

, תרה מזאתי. משמעיות ברקורד הארכיאולוגי"שהרי אי� לכ� הוכחות חד, )1991 ;1977 ;69–1976:65

הייתה ליווני� , לפיה בהשוואה לדרו� הלבנט, שחזורי� שכאלה התבססו לעיתי� על ההנחה

אשר ,  מהגרי� אויבואי�באקהויז� סבר כי, כ�. ברזל"עליונות מסוימת בידע טכנולוגי של יצור כלי

 may have produced objects or bars of iron":ישובי� נוספי� בדרו� הלבנטימינה ו"ררו באלוהתג

(steel) that were of higher quality that anything known in the East" (Bakhuizen 1977:227).               

 התבררו כבלתי נכונות ,ברזל"יצור כליי בדבר עליונותה של יוו� כביכול בההשערות הללו, אול�

לא , ע� זאת). McNutt 1990 ;Waldbaum 1999 ;Muhly 1992; 1998; 2003b(בראי המחקר העדכני 

בי� א� , מ� הנמנע וא* סביר כי מתכות אכ� היוו חלק לא מבוטל בסחר האויבואי ע� המזרח

  ).Dalley apud Luraghi 2006:29, n. 34(ובי� א� מדובר בכס* ) Tandy 1997:62–66(מדובר בברזל 

, ס" לפנה8–10"מאות ההשערות נוספות אשר הוצגו בדבר הנוכחות האויבואית במזרח במהל� ה   

"אינו אלא מחנה של שכירי IXשכבה מינה "לפיה האתר שבאל, קירסליכוללות את הצעתה של 

בהיותה מבוססת על הקבלות כביכול ע� אתרי� , השערה זו, בר� ).Kearsly 1999 (חרב אויבואי�

� בה� נוטי� החוקרי� לראות סממני, )מצד חשביהו ותל כברי(ס " לפנה7"משלהי המאה ה

ה� בתיעוד ההיסטורי וה� בממצא סימוכי� חסרת , )להל�(חרב האיוניי� "ישוב� של שכירייל

    283.הארכיאולוגי

ידי "נו עדויות ברורות בנוגע לסחורות אשר הובאו עליאומנ� אי� ביד,    בסיכומו של דבר

, תמתכו, עבדי� ( של מוצרי� להניח כי מדובר במגוו�סבירא� , הסוחרי� האויבואי� למזרח

היא העדות היחידה , נויעליה מתבססי� מרבית שחזור,  אומנ� הקראמיקה היוונית284.)קראמיקה

עדות זו משקפת נאמנה את א� , לפעילויות מסחריות אפשריות של היווני� באתרי דרו� הלבנט

בהתחשב בכמות . ס" לפנה8–10"המאות ה במהל� הקשרי� בי� מערב למזרחעוצמת הגברת 

                                                
 711/712מנהיג המרד באשדוד בשנת , יתכ� וימני, לפי סמית, כ�. השערות דומות הוצעו כבר בעבר 283

). Smith 1942:100 ;Sogomonov 1985:17(מינה "חרב יווני אשר הגיע לאשדוד מאל"היה שכיר, ס"לפנה

ס " לפנה8"חרב אויבואי� במהל� המאה ה"מינה אי� שו� סממני� לנוכחות� של שכירי"באל, אול�

)Descœudres 2002:60, n. 77( , אלא ש� שמי פרטי " יווני/איוני"וימני אינו אתניקו�)Tadmor 1958:80, 

n. 217 ;ה להל�ורא  .(  

תיכונית "חשיבות הגבוהה של סחר עבדי� בכלכלה הי�בעדויות מאוחרות יותר בדבר הבהתחשב  284

; Finley 1980לדוגמא , ראה(בהפעלת מערכת זו ) לרבות יווני�(ותפקיד� החשוב של הסוחרי� המערביי� 

Garlan 1988 ;McCormick 2001: passim ;Gavriljuk 2003 ;Gabrielsen 2003 ;Scheidel 2005; 2008( ,

הביאו עימ� למזרח הסוחרי� האויבואי� יתכ� שלפיה , )לעיל ( בורדמ�סכי� ע� סברתו שלאני נוטה לה

   ).Boardman 1980:42 (בראש ובראשינה עבדי�
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נראה כי מה שהתחיל כחידוש קשרי� , י דרו� הלבנט ותפוצתו במרחב הנדו�הממצא היווני באתר

 .ס" לפנה8"מחצית השנייה של המאה הה לקראת עצ� הל� והת,ס" לפנה10"צנוע במהל� המאה ה

ה� , קפריסאי�הפניקי� וה, בשיתופי פעולה נרחבי� בי� האויבואי�נראה כי פרק זמ� זה מאופיי� 

חידוש אי� ספק כי ). Boardman 2001 השווה(� וה� בחלקו המערבי בחלקו המזרחי של הי� התיכו

, על קהילות יווניות רבותהשפיעו עמוקות ס " לפנה8"והתעצמות� במהל� המאה ההקשרי� הללו 

 ה אשר השאיר286,אלפבית- ה לרבות אימו285,תה של המהפכה האוריינטלישהרי מדובר בתחילת

 Burkert 1992 ;Whitleyלדוגמא , וראה (נית החברה היוו על תחומי� רבי� בחייהאת חותמ

2001:102–133 ;Coldstream 2003b:358–366(. יתקופה של שיתו* פעולה אינטנסיב לאחר, �בר 

 8–10"המתבטא בתפוצה רחבה למדי של הקראמיקה היוונית בדרו� הלבנט במהל� המאות ה

ולשינוי מהותי בטיב , ס" לפנה8"טה מסויימת לקראת שלהי המאה הא אנחנו עדי� לה,ס"לפנה

        . ס" לפנה7" המאה הרובווני לדרו� הלבנט במהל� יהקשרי� בי� העול� ה

  
    IV....2222 -ס ס ס ס """" לפנה לפנה לפנה לפנה7777""""המאה ההמאה ההמאה ההמאה העד שלהי עד שלהי עד שלהי עד שלהי ס וס וס וס ו"""" לפנה לפנה לפנה לפנה8888"""" המאה ה המאה ה המאה ה המאה השלהישלהישלהישלהיממממישראליי� ישראליי� ישראליי� ישראליי� """"עדויות מאתרי� אר-עדויות מאתרי� אר-עדויות מאתרי� אר-עדויות מאתרי� אר        

"קראמיקה יוונית באתרי� אר-רק שברי� בודדי� של נחשפו  ,ס" לפנה8" המאה הישלהמ   

אשר , )SPG( בואיידינוס אונחש* חלק מ ,בהקשר סטרטיגראפי לא ברור,  בתל קיריכ�. י�ישראלי

   .)Ben-Tor and Portugali 1987:110( )56איור (ס " לפנה8" המאה היזמנו כנראה משלה

  

  ).Ben-Tor and Portugali 1987: Photo 50; Fig. 23:10בעקבות (בואי מתל קירי יודינוס א: 56איור 

, III"במהל� מסעו של תגלת פלאסר הס " לפנה732/733"תכ� ונהרס בי שיבאזור השער, דור   בתל 

 או ליתר דיוק ,ידי ואלדבאו� לסגנו� הגיאומטרי המאוחר"ששויי� על, קפריסאי/נחש* שבר יווני

 השבר הזה נחש* על רצפתו ,לפי שטר�). Waldbaum 1994:58( )1:57איור (' מינה"כלי אל'למשפחת 

                                                
 אליטות שלטוניות של דרו� הלבנט לבי� אליטות יווניות במהל� תקופות הברונזה לעניי� הקשרי� בי� 285

 Leonard 1981; 1983 ;Zaccagnini 1987 ;Marcus 1998 ;Clineראה לדוגמא , התיכונה והמאוחרת

1994; Liverani 2005a ;Franklin 2006 . להשפעות אוריינטאליות אפשריות על מיתולוגיה וקוסמוגוניה

 Yailenkoראה לדוגמא , יוונית טר� תחילתה של התקופה האוריינטאלית במהל� תקופת הברזל

1990:122–132; 210–227 ;Penglase 1994 ;George 2003 ;Bachvarova 2005(  

ידי היווני� התרחש "סביר כי אימוצה של אלפבית על, בהתחשב בנתוני� אשר עומדי� לרשותנו כיו� 286

 ). ע� ספרות ענפה, Sass 2005:133–156וראה (ס " לפנה8"במהל� חלקה הראשו� של המאה ה
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השבר הגיע לתל , כלומר). Stern 2001:217(בהקשר ברור של שכבת החורב� האשורית , של השער

  287.דור עוד בטר� ההשתלטות האשורית

          21  

.ים-שבר יווני מיבנה: 2; מתל דור' מינה-אל'שבר כלי ממשפחת : 1 :57איור 
288
    

, )58 איור (" הטי�אפורי"שבר גדול יחסית של צוואר וגו* של אמפורה מיובאת ממשפחת    

זוהה לאחרונה בתו� מכלול קראמי מקומי משלהי , הי� האגאי מזרח"שמקורה באי לסבוס שבצפו�

נראה כי  289.גדה הצפונית של שפ� הירקו�הממוקמת ב, בתל קודאדיס במצודה " לפנה8"המאה ה

   290.מהאי לסבוס "אפורי הטי�" הקדומה ביותר לאמפורות ההדוגמהיא אמפורה זו 

                                                
נתגלו בתל דור א� כי מהקשרי� , מינה"אשר שויכו ג� כ� למשפחת כלי אלשני שברי� נוספי�  287

ואחרי�  אור�(שבר דומה תועד ג� ברוקייש , כמו כ�). Waldbaum 1994:58(סטרטיגראפיי� משניי� 

"משפחה קראמית של כלי אל. א� כי יתכ� ובמקרה זה מדובר בחיקוי, )תמונה בתחתית העמוד, 88:ז"תשמ

ידי קדרי� " עלבורדמ� גרס כי הכלי� הללו נוצרו). Boardman 1959(ידי בורדמ� "מינה הוגדרה לראשונה על

נהוג , NAAבעקבות סדרת בדיקות פטרוגראפיות ובדיקות , אול� כיו�. מינה עצמו"יווניי� באתר אל

   ).  Jones 1986:694–696 ;Kearsly 1995:77(לחשוב כי הכלי� הללו נוצרו בקפריסי� 

  .Fantalkin forthcoming: Fig. 3בעקבות : Waldbaum 1994: Fig. 7a ;2בעקבות : 1 288

ובעקבותיה נערכו , א גאי"בניהולו של פל, 1937חפירת בדיקה ראשונית נערכה באתר בספטמבר  289

ייבי� ' ל סוקניק וש" מטע� האוניברסיטה העברית בראשות� של א1938"1937חפירות נרחבות במהל� חור* 

ונה תוצאותיה� של החפירות הללו לא פורסמו מעול� בצורה נאותה ורק לאחר. אביגד' ובהשתתפות נ

  ).טל ופאנטאלקי� בדפוס(לכבוד הפרסו� הסופי המתוכנ� , טל ואנוכי' ידי א"נבדק המכלול מחדש על
בחפירות הדוגמא הקדומה ביותר תועדה , טר� זיהויה של האמפורה הזו במכלול של תל קודאדי 290

 Brann 1961b:346, Pls. 86, 89: F(ס " לפנה7"האגורה האתונאית בהקשר של השליש האחרו� של המאה ה

80 ;Clinkenbeard 1982:249( .שנחשפו ה� במושבות יווניות  ,א� כי מעטות, דוגמאות קדומות נוספות

שויכו א* ה� לשלהי ) אשקלו�, מצד חשביהו(י� השחור וה� במספר אתרי� בדרו� הלבנט הבדרו� איטליה ו

בעקבות חפירותיו , ק6קאמנ� ). Cook and Dupont 1998:156–163 (ולא קוד� לכ�ס " לפנה7"המאה ה

–J. Cook 1953:124; 1958(ס " לפנה8"שיער כי האמפורות הללו היו בנמצא כבר במאה ה, בסמירנה

האמפורות אפורות אחר שג� מ. עול� בחפירות ארכיאולוגיות נוספותמא� סברה זו לא אוששה , )1959:14

אי� תמה אפוא . להשערתו של ק6ק י�ימוכס �טר� נית, לא זכו לפרסו� מדעי נאותהעתיקה הטי� מסמירנה 

שהרי ,  הפתעה מוחלטתבתל קודאדי היא IIB בהקשר של תקופת הברזלוס לסבמשגילויה של האמפורה 

ראוי . ס" לפנה7"שליש האחרו� של המאה ההחל לא לפני הור� של האמפורות הללו יצנהוג לחשוב כי י

כאלו שמקור� בבתי , ורות יווניות מזרחיות נוספותג� אמפ, פי הכרונולוגיות המקובלות במחקר"לציי� כי על

לכל ס " לפנה7"החלו להופיע בחלקה השני של המאה ה, עודמילטוס ו, קלזומנאי, כיוס, היוצר של סמוס

 Abramov 1993 ;Cook and Dupont 1998:142–190 ;Monakhov 1999: passim ;Lawall (המוקד�

2004 ;Seifert 2004: passim( .הוענק משקל רב מדי לעדויות כרונולוגיות מהי� הרי� אלבמחק, בר� 
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  ).4איור : בעקבות טל ופאנטאלקין בדפוס( אמפורה אפורת טין מתל קודאדי :58 איור

מימדיו הקטני�  אומנ� .)2:57איור (י� " נחש* לאחרונה ביבנה מפרק הזמ� הנדו�יווני נוס*שבר    

אשר אינו , א� נראה כי מדובר בשבר של סקיפוס, ואופ� השתמרותו מקשי� על זיהויו הטיפולוגי

 Fantalkin ( או קיקלדי לסקיפוי קורינתיי� מהתקופה הגיאומטרית המאוחרתבואייחיקוי אואלא 

forthcoming(.291א� א� זוהה כהלכה יש לתארכו לרבע ,  אומנ� זיהויו של השבר אינו ודאי

  .ס" לפנה8"השלישי של המאה ה

מצא לא דווח על מ, עד לאחרונה .יש לציי� שבר מעניי� במיוחד אשר נחש* באשדוד,    לבסו*

ע� פרסו� תוצאות החפירה , אול�. אשדודתל יווני כלשהו משכבות של תקופת הברזל מ

השתנתה תמונה זו במקצת בשל הימצאותו של , )K) Dothan and Ben-Shlomo 2005" וHמשטחי� 

בשטח , VII–VI החופרי� שכבהידי "להשבר הזה נחש* במה שכונה ע. יווני השבר גדול של קוטיֶל

K) Ben-Shlomo 2005:221–222; Fig. 3.102:6) (או , ח הוגדר הכלי בתור סקיפוס"בדו). 1:59 איור

                                                                                                                                       
והשווה ג� ; Kerschner 2000; 2006a (י� התיכו�אג� הנוספי� מארכיאולוגיי�  נתוני� וזנחוהוהשחור 

Lawall 2006a .(נדמה כי הישענות בלעדית על תאריכי� משוערי� לקולוניזציה היוונית בי� , רוצה לומר

היא הסיבה ]) לעיל, וראה על כ�[לפי ההשקפה הארכיאולוגית , ס" לפנה7"קרי שלהי המאה ה(השחור 

ליצירת כרונולוגיות נמוכות יחסית לשלבי הייצור הראשוני� של האמפורות הארכאיות שמקור� ביוו� 

עדויות חדשות מקרתגו שבצפו� אפריקה ומטוסקנוס שבספרד מוכיחות כי ההנחות , כמו כ�. המזרחית

שהרי מספר לא מבוטל של שברי אמפורות יווניות מזרחיות מבתי , מות אינ� מדויקותהכרונולוגיות הקוד

 אמפורות עלבמחקרו המקי* , כ� דוקטר. יוצר שוני� התגלו בהקשרי� קדומי� בהרבה מהמקובל במחקר

 ס" לפנה8" החל כבר בשלהי המאה המוססמצור� של האמפורות יבע בצורה משכנעת כי יק, קדומות אלו

רבע השלישי של ב ולא ס" לפנה7"רבע השני של המאה ה ב,אלה של כיוס; ס" לפנה7"י המאה הולא בשלה

 Docter(ס " לפנה7" ולא בשלהי המאה הס" לפנה8"בשלהי המאה ה, ואילו אלה של קלזומנאי; אותה מאה

,  מתל קודאדי מצטר* ליתר הסדרות הארכאיותוסית כי השבר של האמפורה הלסב�נראה א� כ. )2000

בשל נדירות� של , הע� ז. ס" לפנה7"ראשית המאה ה–8" כבר בשלהי המאה היע הופלר החלו אש

ס " לפנה7"שלהי המאה הס ו" לפנה8"בי� שלהי המאה הכי ברור , האמפורות הללו בהקשרי� כה קדומי�

 .בקנה מידה נרחבהוא התפתח לייצור  ס" לפנה6"רק במאה הו, צור� בקנה מידה צנועייהתנהל 
–R. Cook 1997:24(ס בקירוב " לפנה730" ל750מתוארכי� בי� , יפוסי� הקורינתיי� לקבוצה זוט"האב 291

. י� מדויקי�ילא בהכרח חיקוה� , ראוי לציי� כי החיקויי� האויבואיי� או קיקלדיי� לכלי� שכאלה). 25

בהרבה כ� שהמוצר הסופי היה שונה , טיפוס הקורינתי כמקור השראה בלבד"שימש האב, במקרי� רבי�

  ).Kearsley 1995:41–42השווה (מהמקור האמנותי 
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רוב� ככול� אינ� רלבנטיות ה� מבחינה טיפולוגית וה� , ע� שורה של הקבלות, השמא קוטיֶל

, )kotylai(' ציפורקוטילאי  'שלהכלי שיי� לקבוצה טיפולוגית ,  למעשה292.מבחינה כרונולוגית

ידי "לעבזמנו לשלב הקדו� של מה שכונה , ליתר דיוק וא, ית המאוחרתמהתקופה הגיאומטר

–Rhodian bird-kotylai workshop) Coldstream 1968:277; Coldstream 1977:247 בתורקולדסטרי� 

התקופה במהל� , ס" לפנה8" קבוצה זו החלה את הופעתה במחצית השנייה של המאה ה293).249

 אחד המאפייני� העיקריי� של Kerschner(.294 1995 ראה, יקדיו� מעמל(הגיאומטרית המאוחרת 

מעוטר בדגמי� ה,  בי� הידיות האופקיות של הכליmetopal friezeכולל אשר , הקבוצה הוא העיטור

שהחלה את הופעתה ,  קערות ציפורקבוצה זו נחשבת לאבטיפוס של קבוצת. גיאומטריי� פשוטי�

בהתבסס על , קולדסטרי� .ס" לפנה6"ת המאה הונמשכה עד ראשי, ס" לפנה7"במהל� המאה ה

הניח כי מקורה של קבוצה זו , בשנות השישי� של המאה הקודמתבנמצא הנתוני� המעטי� שהיו 

בעקבות סדרה של , אול� כיו�). Coldstream 1968:279–298(הוא בסדנת יצור של האי רודוס 

הוא ) ידה שלא מדובר בחיקויי�במ(ברור כי מקור� של קוטילאי וקערות הציפור , NAAבדיקות 

 ,Kerschner et al. 1993 ;Akurgal et al. 2002:63–69 (ְקַלאז2ֶמַנאיב ו אֵטיא2סכנראה ב, בצפו� איוניה

84.(295   

כאשר וריאנטי� דומי� ,  בטיפולוגיה העדכנית של קרשנרVIשיי� לטיפוס     הקוטילה מאשדוד

בי� , ו המוחלטי� לטיפוסי� הללו ה� רחבי� למדיאומנ� תאריכי. VIIידו בתור טיפוס "כונו על

א� יותר מסביר כי הקוטילה מאשדוד שיי� , )Kerschner 15–1995:14(ס בער� " לפנה670/650" ו720

ההקבלה הטובה ביותר לקוטילה , אכ�). פה"מידע בעל, קרשנר (VIלתחילת הופעתו של טיפוס 

ועליו , )2:59איור (קוסאי ֶתפיבר נחש*  אש,מפורס�ה' Nestor kotyle'"ה מאשדוד אינה אלא

  296.) ספרותע�, Ridgway 1992:55, 149(ר ֶטֶמקַסכולל שתי שורות בֶה, כתובת שירית

                                                
תקופה הגיאומטרית המאוחרת לבי� השלמה להשוות בי� הכלי הנדו� מ"מוצא לנכו� ב�, כ� לדוגמא 292

Banded bowlsתקופה הפרסית ה מ)Ben-Shlomo 2005:222.(  

 נרחב בספרות שבשימונמצא מונח זה עדיי� א� , אומנ� כיו� ברור כי קביעה זו אינה נכונה 293

 .הארכיאולוגית
, הופעת� של הקוטילאי בעלי עיטורי� דומי� במקצת, דוגמת ארגוס וקורינתוס, במקומות נוספי� ביוו� 294

  ).MG) (Pfaff 1988:27(תועד כבר בשלהי התקופה הגיאומטרית התיכונה 

� המזרחית ונראה כי חיקויי� רבי� של קוטילאי ציפור אינ� נדירי� במרכזי� השוני� של יוו, ע� זאת 295

  ).Bulba 2005:53–65ראה , לסיכו� עדכני(חיקויי� שכאלה היו נפוצי� במיוחד בקאריה 

תועדה על שני שברי , תקופה הגיאומטרית המאוחרתהג� היא מ, ית נוספתִרֶטֶמקַסמעניי� כי כתובת ֶה 296

� אלא להצטער על כ� כי לא נית). Johnston and Andriomenou 1989(קוטילאי דומי� שנחשפו בארטריה 
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.מפיֶתקוסאי' Nestor kotyle': 2; קוטיֶלה מאשדודשבר של : 1: 59איור  
297  

,  בפרוטרוטשברי יבוא בודדי� שתוארו כא�,    מבחינת הקשרי� בי� העול� היווני ודרו� הלבנט

. הלא הוא תקופת השלטו� האשורי, מסמלי� את סופו של השלב הקוד� ותחילתו של השלב הבא

     ....ישראליי�ישראליי�ישראליי�ישראליי�""""שלב זה מאופיי� בהעדר מוחלט של קראמיקה יוונית באתרי� אר-שלב זה מאופיי� בהעדר מוחלט של קראמיקה יוונית באתרי� אר-שלב זה מאופיי� בהעדר מוחלט של קראמיקה יוונית באתרי� אר-שלב זה מאופיי� בהעדר מוחלט של קראמיקה יוונית באתרי� אר-, , , , בניגוד לקודמובניגוד לקודמובניגוד לקודמובניגוד לקודמו

                                                                                                                                       
נו יהייתה ביד, קוסאי וארטריהשהרי יתכ� ובדומה לפיֶת, הכלי שנחש* באשדוד לא השתמר בשלמותו

  .ס" לפנה8"מחצית השנייה של המאה ההית מכתובת יוונ

 Finkelstein and(לאור הפולמוס הקיי� בנוגע לתיארו� השכבות מתקופת הברזל מתל אשדוד יש לציי� כי 

Singer-Avitz 2001 כנגד Ben-Shlomo 2003 ; וראה ג�Na<aman 2001b ; יש , )188:2003–190שביט

מרשימת הלוקוסי� עולה כי . בתיארוכו של הקוטיֶלה מאשדודעניי� רב ה� במיקומו הסטראטיגרפי וה� 

הלוקוס עצמו אינו מופיע . K שבשטח A5הינו סמטה שנחפרה בריבוע ,  בו נחש* השבר6037לוקוס 

 או VIIהא� לשייכו לשכבה :  ונראה כי החופרי� התלבטו בדבר שיוכו הסטראטיגרפיKיות של שטח בתוכנ

נשארו פשרויות שתי הא, כלומר, VI"VIIהלוקוס לשכבה שוי� , בסיכומו של דבר. VIשמא לשכבה 

 נהרסה בעקבות אחד ממסעותיו של נבוכדנצר וככזו מתוארכת VIשכבה , לפי חופרי אשדוד. פתוחות

כאשר , ס" לפנה7" תוארכה למחצית הראשונה של המאה הVIIשכבה , ואילו; ס" לפנה7"הי המאה הלשל

 ,Dothan and Freedman 1967:11, n. 46( I" הפסמתי�יוחס ל, )VIIBשלב (חורבנה של שלבה הסופי 

141;Dothan 1971:115 ; Dothan and Porat 1982:57 ; שנית�  קוטיֶלהנוכחותו של שבר . )93:1992דות�

 עשוי לכאורה לחזק את טיעוניה� של פינקלשטיי� VI"VIIס בשכבה " לפנה8"לתארכו לשלהי המאה ה

 Finkelstein and Singer-Avitz(ס " לפנה7"לפיה� תל אשדוד לא היה מיושב במהל� המאה ה, אבי-"וזינגר

אותה , ה אחת של אשדוד לשכבVII" וVIIIיש לאחד את שכבות ,  לפי סברת�שהרי, )254–2001:244

. ידי סרגו�"יתכ� והקוטילה הגיע לאשדוד טר� חורבנה על, כלומר. ס" לפנה712 בשנת II"החריב סרגו� ה

אזכוריה של אשדוד את כ� ש, "ephemeral activity" בשחזור� אינ� אלא VIשרידיה הדלי� של שכבה 

ל רקע העברת היישוב יש להבי� ע, ס" לפנה6" ומראשית המאה ה7"במקורות המסופוטמיי� מהמאה ה

אני , )2006זהבי "קוג�(שהתגלה לאחרונה בסמו� לתל אשדוד בהתחשב בשרידי הארמו� ,  בר�.י�"לאשדוד

  ).וראה בפרוטרוט להל�(במהל� תקופת השלטו� האשורי , לפחות בחלקו, סבור כי התל אכ� היה מיושב

; Bompiani et al. 1996:18 בעקבות ,הצילו� מימי�: Ben-Shlomo 2005: Fig. 3.102:6 ;2בעקבות : 1 297

  .Ridgway 1992: Fig. 8בעקבות , הציור משמאל
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   IV.3      במהל� תקופת השלטו� האשוריבמהל� תקופת השלטו� האשוריבמהל� תקופת השלטו� האשוריבמהל� תקופת השלטו� האשורי) ) ) ) תל סוקאסתל סוקאסתל סוקאסתל סוקאס, , , , מינהמינהמינהמינה""""אלאלאלאל((((עדויות מאתרי� צפוניי� עדויות מאתרי� צפוניי� עדויות מאתרי� צפוניי� עדויות מאתרי� צפוניי�        

א� כי שונה במקצת מזו המתועדת , אנו עדי� לתמונה דומההאזור הנדו� לקו הצפוני של    בח

  : במספר מישורי�יההתפתחויות העיקריות ניתנות לזיהו. ישראליי�"באתרי� האר-

, קראמיקה אויבואית אינה מיוצגת באתרי דרו� הלבנט, ס" לפנה7"החל מראשית המאה ה) 1

  .לרבות באתרי צפו� סוריה ופניקיה

ס באתרי דרו� " לפנה8–10בהשוואה לתפוצה רחבה של הקראמיקה היוונית במהל� המאות ) 2

  .מינה"ות העדויות הללו בעיקר לאלמבמהל� תקופת השלטו� האשורי מצטמצ, הלבנט

 כעת השהרי מרביתו מגיע,  חל שינוי מהותי בהרכב הייבוא היווניס" לפנה7"במהל� המאה ה) 3

  .ולא מאויבויה או אטיקה) איוניה והאיי�, יינודה(יוו� המזרחית  מאתרי

האתר המרכזי בו נית� לשער ברמה גבוהה של סבירות את נוכחות� ,    בדומה לתקופה הקודמת

בו , מבחינה סטרטיגראפית זהו האתר היחיד בדרו� הלבנט. מינה"הוא אל, של סוחרי� יווניי�

מינה "אפילו באל,  א� כי;� האשוריצ* ג� במהל� תקופת השלטוהקראמיקה היוונית מיוצגת בר

לבי� ) ס" לפנה8"המייצגת ככל הנראה את שלהי המאה ה (VIIשכבה  בי� קיי� נתק סטרטיגראפי

 ,סטרטיגראפית וה� מבחינה קראמית  ה� מבחינה).VI) Boardman 1999a ;Lehmann 2005שכבה 

 קיי� פער ישובי ממוש� ולאחר מכ�, )60איור  (Vמינה ללא הפרעה לשכבה " באלVIשכבה נמשכת 

 שייכת לחלק הארי של VIשכבה , מבחינה כרונולוגית, בהסתמ� על הייבוא היווני). להל�(באתר 

ס " לפנה7" לשלהי המאה הVואילו שכבה , )לתקופת השלטו� האשורי, דהיינו(ס " לפנה7"המאה ה

די ניתוחו "תאריכי� אלה נתמכי� עלי). יגה האשורית מדרו� הלבנטסככל הנראה לאחר הנ(

 Assemblages 3–4"ידו כ"מינה מקבילות למה שכונה על" באלVI–Vלפיו שכבות , המפורט של להמ�

בער�  ס" לפנה580–680/700אשר זמנ� הוא , במכלולי� המקומיי� של צפו� סוריה ופניקיה

)Lehmann 1996; 1998 .(  

הקדומי� שבה� את ש, י�יקורינת"שברי� פרוטוהניב מספר  VIמינה "   המכלול המיובא של אל

וראה ; Robertson 1940 ;Boardman 1980:47(ס " לפנה7" לרבע הראשו� של המאה ה�נית� לתאר

אומנ� שברי� אלו חשובי� להבהרת הכרונולוגיה של שכבה ). 15–1:61דוגמאות נבחרות באיור 

VI , טיפוסי� ו�גוו שיי� לממרביתשהרי , מדובר בחפצי לוואי במכלול המיובא של שכבה זוא� 

מדובר לדוגמא בקבוצה לא מבוטלת . יווניי� מזרחיי� שמקור� ה� בצפו� איוניה וה� בדרו� איוניה

ס בחלוקתו של " לפנה7" השייכות למחצית הראשונה של המאה ה,של קערות ציפור צפו� איוניות

 השברי� ידי קבוצה לא מבוטלת של" עלאמיקה דרו� איונית מיוצגתקר). Kerschner 1995(קרשנר 



 205

 R. Cook 1992:256 ;Cook and(במונחיו של קוק ) I) MWG Iהשייכי� לסגנו� עז הבר התיכו� 

Dupont 1998:36–39 ; שלב זה כונה לאחרונה. )25–16:61וראה דוגמאות נבחרות באיורSouth 

Ionian Archaic Ib ,ס בער� " לפנה630" ל650כו בי� רונית� לתא)Kerschner and Schlotzhauer 

2005:17–25.(     

        

  ). Woolley 1938: Map 2 בעקבות(ס " לפנה7- מהמאה ה5–6שכבות : מינה-אל. 60איור 

תועדו , אשורי� הבה קיי� יצוג נאמ� לקראמיקה יוונית במהל� תקופת השלטו, מינה"בנוס* לאל         

, סאקותל סו ס בראס אל בסיט" לפנה7"מחצית הראשונה של המאה ההשברי� יווניי� בודדי� מ

"בראס אל בסיט דווח על מספר שברי� פרוטו .מינה"ממוקמי� לא רחוק מאלהכלומר באתרי� 

 Courbin(א� נראה כי מדובר בשברי� בודדי� , אומנ� מספר� המדויק אינו ידוע. קורינתיי�

1990b(. מתל סוקאסג�  עולה תמונה דומה.  
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.)I) MWG Iעז הבר קראמיקה דרום איונית בסגנון : 25–16; קורינתית-קראמיקה פרוטו: 15–1 :מינה-אל. 61 איור
298
   

 G3) (Riisשלב (ס " לפנה675אומנ� לפי חופרי האתר היה במקו� מקדש יווני החל משנת    

תאריכיו , מבחינה סטרטיגראפית וכרונולוגית, ראשית. השערה זו אי� סימוכי�ל א� ,)59–1970:40

 675"נבנה ב, )62איור  (G3המקדש אשר שויי� לשלב , לפי ריס. של ריס אינ� מתקבלי� על הדעת

 תאריכיו של .)וראה להל� (קיהיכתוצאה מפעילותו של אפריאס בפנ, ס" לפנה588"ס ונהרס ב"לפנה

"שבר שפת כלי פרוטו, מבוססי� בעיקר על מציאת� של שני שברי�, ריס לתחילתו של המקדש

 ,אול�). Riis 1970:46–47(רבת המקדש בק, )שניה� קטני� למדי(קורינתי ושבר גו* קפריסאי 

נית� , בהתחשב בקראמיקה שנמצאה בהקשרי� הסטרטיגראפיי� של המקדש והמבני� אשר סביבו

  :או במילותיו של בורדמ�; ס" לפנה7"בשלהי המאה הלטעו� כי המקדש נבנה 

"For the construction period (of G3–A.F.) a date in the first half of the seventh century is 

considered for the temple, but a much later date is stratigraphically possible and there is little to 

show for a century of assumed cult use" (Boardman 1972:216). 

                                                
 .Robertson 1940: Pls. I:a–j; II:d–eבעקבות : Robertson 1940: Pl. IV ;16–25בעקבות : 15–1 298
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נו שחזור זה איא� ,  של המזבח אל מול הכניסה למקדשוריס משחזר את קיומ, יתרה מזאת   

 לפי שורה של ,זאת ועוד). 62השווה איור (לא זוהו כהלכה זה תכ� כי שרידי מבנה יבהכרח אמי� וי

ולא  )לרבות קפריסי� ( המקדש שיי� בבירור למסורת הפולחנית של המזרח הקדו�חוקרי�

  .)Boardman 1972 ;Bonatz 1993 ;Mazzoni 2002(למסורות יווניות 

  

Gשלב תוכנית , תל סוקאס: 62איור 
3

  .)Riis 1970: Fig. 19בעקבות  (

לא שבוא היווני סביר ישהרי מבחינת הי,    העדות הקראמית מתל סוקאס מצביעה לכיוו� דומה

בוא היווני יהי). וראה להל�(ס " לפנה6"לת המאה הימדובר על נוכחות יוונית במקו� לפני תח

 )II הגיאומטרית התיכונה כנראה מהתקופה (PSCהקדו� מתל סוקאס כולל שני שברי סקיפוי 

קיקלדית של הסגנו� הגיאומטרי הג לקבוצה ל6ידי ְפ"אשר שוייכו על, ושלושה שברי� נוספי�

שייכי� הס כארבעה שברי� " לפנה8"משלהי המאה הזוהו , כמו כ�). Ploug 1973:11–14( המאוחר

). ibid.:92(המוקד� קורינתי "וארבעה שברי� אשר שוייכו לסגנו� הפרוטו" מינה"כלי אל"לסגנו� 

א� השבר , אול�). ibid.:14(ס " לפנה7" מראשית המאה הLinear Island"שבר נוס* שויי� לסגנו� ה

; Knauß 1997:133–143השווה (ס " לפנה8"אי� שו� בעיה לשייכו לשלהי המאה ה, אכ� זוהה כהלכה

קראמיקה יוונית , לבנטאתרי� בדרו� הכי בדומה ל, א� כ�, ית� לקבוענ). וראה ליתר פירוט לעיל

  .אינה מיוצגת בתל סוקאס במהל� תקופת השלטו� האשורי
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IV.4הפילוג הגדולהפילוג הגדולהפילוג הגדולהפילוג הגדולתחילתו של תחילתו של תחילתו של תחילתו של : : : :  מהות היחסי� בי� יוו� ודרו� הלבנט במהל� התקופה האשורית מהות היחסי� בי� יוו� ודרו� הלבנט במהל� התקופה האשורית מהות היחסי� בי� יוו� ודרו� הלבנט במהל� התקופה האשורית מהות היחסי� בי� יוו� ודרו� הלבנט במהל� התקופה האשורית????  

נפתחה ) ס" לפנהIII) 744–727"בעקבות מסעותיו של תגלת פלאסר ה, כפי שכבר ציינתי לעיל   

 מבחינת הקשרי� בי� העול� היווני. יה� של הממלכות של דרו� הלבנטתקופה חדשה בתולדות

 שני� היא תקופת הפילוג הגדול 100" שנמשכה כ"שלו� האשורי"ה תתקופ,  בה� עסקינ�והמזרח

  . לבי� דרו� הלבנט) אטיקה, אויבויה(בי� יוו� המרכזית 

שלהי , ס" לפנה8–9" והתעצמות� במהל� המאות ה10"   לאחר חידוש הקשרי� במהל� המאה ה

מעלי� , ריאמי� את תקופת השלטו� האשוותה, ס" לפנה7" של המאה הניכר הה וחלק8"המאה ה

לא נמצאה קראמיקה יוונית בהקשרי� של , האזור הנדו�בחלקו הדרומי של . תמונה שונה בתכלית

 של ההעדיפה להדגיש את היעדרות, אשר הבחינה בתופעה זו, ואלדבאו�. התקופה האשורית

  :ישראליי�"קורינתית ממכלולי� אר-"קראמיקה הפרוטוה

"A curious gap in the roster of early Greek pottery in Palestine is the complete lack of 

Protocorinthian pottery of the late 8th through most of the 7th centuries, a lack that is nearly 

matched in Cyprus and Tel Sukas, but not in Al Mina. Since Protocorinthian is the Greek trade 

ware for most of the 7th century BC, it is odd that so little interest was shown in it – and its 

contents of perfumed oil – in much of the Levant" (Waldbaum 1994:59). 

קורינתית אלא "פרוטוהלא מדובר א� ורק בהיעדר הקראמיקה , שראלי"בנוגע לאר-, אול�

 שברי יבוא בודדי� .במהל� תקופת השלטו� האשורייוונית הקראמיקה כל סוגי ה של �בהיעדר

ס " לפנה8"אשר זמנ� נקבע לשלהי המאה ה, כודאדי ואשדוד"תל, י�"יבנה, מאתרי� כמו תל קירי

בנוגע , על כל פני�. לטו� האשורי או ממש בראשיתויכלו להגיע טר� תחילתו של הש, )לעיל(

המאופיי� , שלב הבאהשהרי , מדובר בעדויות אחרונות לקשרי� כלשה� ע� יוו�, לאזור הנדו�

 7"המאה ההחל רק בשלהי , של קראמיקה יוונית במכלולי� מקומיי� נבחרי�בכמויות גדולות 

, מונה דומהתאנו עדי� ל,  של הי� התיכו�לאתרי� הצפוניי� בחופו המזרחיבנוגע  .)להל� (ס"לפנה

בהתחשב  .מינה"לאלבעיקר הייבוא היווני מצטמצ� , ס" לפנה7"שהרי לקראת ראשית המאה ה

ה� בתקופה שקדמה לתחילתו של השלטו� , דרו� הלבנטחלקו הצפוני של בתפוצת הייבוא היווני ב

נראה כי נציגי השלטו� . י מהותימדובר בשינו, )להל�(יגה האשורית סוה� לאחר הנ) לעיל(האשורי 

, כוו� את הקשרי� המסחריי� ע� העול� היווני לתחנת מסחר מרכזית באופ� מהאשורי הגבילו

  .מינה"הלא היא היישוב באל
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ה תמינה לוו"להיא העובדה כי הגבלת המסחר היווני לאלדיוננו מה שחשוב במיוחד ,    אול�

 8–10"במהל� המאות ה.  דרו� הלבנט לבי�299ל יוו� ש)היבשתי(מרכזי בניתוק הקשרי� בי� חלקה ה

בהתחשב , א� כי, היו אלה היווני� מאויבויה אשר ניהלו את מרבית הקשרי� ע� המזרח, ס"לפנה

מתנות  מייצגי� את חלפת IIאפשרות כי הקרטרי� האטיי� מהתקופה הגיאומטרית התיכונה ב

. בניהול הקשרי� ע� דרו� הלבנט ה� ג�האליטות האטיות השתתפו כי יתכ� , )לעיל(דיפלומטיות 

 חל שינוי מהותי בהרכב הייבוא היווניס " לפנה7"מראשית המאה ה,  לעילכפי שכבר ציינתי, אול�

. אטיקהבאויבויה או ולא ביוו� המזרחית  הייבוא היווני מקורו ברביתמ, כעת. לדרו� הלבנט

 7" ולראשית המאה ה8"י המאה האשר נית� לשייכ� לשלה, לייבוא האויבואיהדוגמאות האחרונות 

 VIIמינה " קורינתיי� שתועדו באלקוטילאיאינ� אלא חיקויי� אויבואי� לסקיפוי או , ס"לפנה

חיקויי� שכאלה היו נפוצי� ג� ). VI) Descœudres 1978 ;Boardman 1980:47מינה "ואולי אל

 הקשורות בחיקוי  שהיות באופנות קראמיווככל הנראה מדובר, )Kearsley 1995:41–42 (בקיקלדי�

מבחינת הקראמיקה . היו משותפות למרבית הקהילות היווניותמסורות ש, המוצרי� הקורינתיי�

, ס" לפנה7" ראשית המאה ה– 8" המאה היבשלהא* הוא הייבוא לדרו� הלבנט נפסק , האטית

ידי " עלתכ� והובאוישי, )SOS) Johnston and Jones 1978למעט דוגמאות בודדות של אמפורות 

   300.הסוחרי� ממזרח יוו�

א� במיוחד , ס" לפנה8"לשער ברמה גבוהה של סבירות כי החל משלהי המאה ה,  א� כ�,   נית�

הקשרי� בי� העול� היווני לבי� דרו� הלבנט עברו , ס" לפנה7"המאה החלקה העיקרי של במהל� 

בדרו� ) אויבויה ואטיקה(ת  המרכזיפעילות� של נציגי יוו�, בסדר החדש.  מהותיתְטַרְנְספ2ְרַמְצָיה

י� את מקומ� סתופה מזרחיי�ה עילות� של הסוחרי� היווניי�ואילו פ, פסקה בהדרגההלבנט 

על רקע היעדרו של הייבוא היווני במכלולי� של דרו� הלבנט במהל� תקופת  .מינה"רוכזה לאל

סחר מיוחדי� מזכיר את מעמד� של נמלי ממינה "של אלמעמדה המיוחד , השלטו� האשורי

       301).א� כי בהקשרי� היסטוריי� שוני�(בתקופות מאוחרות יותר 

                                                
299 "Central Greece" במונחיו של מוריס )Morris 1998(.  

 משליכה על נוכחות� של הסוחרי� הקורינתיי� באתר קורינתיי� אינה"נוכחות� של השברי� הפרוטו 300

 ).לעיל(שהרי בתקופה זו הופכת הקראמיקה הקורינתית למוצר מסחרי מובהק , מינה"כמו אל
ההסתגרות של יפ�  במהל� תקופת וסינית בנגסקי הולנדית היא קיומה של תחנת מסחר אחת הקבלה 301

מדובר במדיניות אשר ). נ" לסה1868–1603 (6גאַווהשוגונות ט2קבעת קיומו של ה, כלפי העול� החיצוני

חל , לפיה למעט מקומות מיוחדי� בה� הותר מסחר בינלאומי, ")סגירת האר-", דהיינו (Sakokuכונתה 

ואילו , נגסקי שימשה בתור תחנת מסחר יחידה ע� נציגי העול� האירופאי, כ�. איסור על קשרי� ע� זרי�

על א* הדמיו� הרב בי� המדיניות ). Kazui 1982(חר ע� קוריאה במספר מקומות נוספי� רוכז המס
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ביחסי� בי� יוו� ודרו� הלבנט דווקא במהל� " פילוג הגדול"סיבה ל   מה הייתה יכולה להיות ה

ובאידיאולוגיה הסיבה לכ� תמונה בטיב השלטו� ,  לעניות דעתי?התקופה האשורית

, או; "universal empire"אשר ראתה את עצמה בתור , ר ממלכת אשו שלסטיי�האימפריאלי

 Since the king is put in charge by the gods, with the ultimate task of":ליוורניבמילותיו של 

ensuring a correct relationship between divine and human levels, it is clear that only one kingdom 

can really be entrusted with such a charge. Its task is to extend the correct relationships – already 

existed in the home country to the "barbarian" periphery. The most typical royal title of imperial 

flavor is "king of the four quarters" (i.e., of the entire world) and the most typical task is to enlarge 

the empire to the very outer border of the oikumene….The visible materialization of the universal 

domain is provided by the stelae set up at the farthest points reached by the king, generally in 

                                                                                                                                       
שוגונות האשורית כלפי המסחר ע� יוו� לבי� זו של יפ� כלפי המסחר ע� האירופאי� במהל� תקופת ה

בעלות הקשר היסטורי כה שונה זו מזו , ברור כי אי� להשוות ישירות בי� שתי התופעות הללו, ט2ק6גאַווה

 Cullen 2003:1–204 ;Hayamiראה לדוגמא , Sakoku"ה אודות מאפייניה של מדיניות לדיוני� מעמיקי�(

et al. 2004 .(אינו אלא דוגמא מצויינת למה שכונה מינה "האתר באל, מבחינת� של חוקרי� רבי�"Ports 

of trade " במונחיו של פולני)Polanyi 1963 ;Polanyi et al. 1957: passim ; וראה ג�Humphreys 1969 ;

Hodges 1978a; 1978b ;Figueira 1984-ישראל וזיהויי� ע�" בנוגע לנמלי� מסחריי� בחופה של אר  

"Ports of trade "ראה , לאור� התקופותRevere 1957 ;ראה לדוגמא , מינה"בנוגע לאלTandy 1997:62–

66 ;Kearsly 1995; 1999 .( מינה וה� היישוב "באללאחרונה נית� להבחי� במגמה לפיה ה� היישוב היווני

בהתא� לעיקרי התזה של פולני , "Ports of trade""טיפוסי� ל"היווני בנאוקרטיס זוהו בתור אב

; )Luke 2003ראה , "Port of trade ""מינה כ"למונוגרפיה שלמה שהוקדשה לנושא זיהויה של אל(

, אול�). Möller 2000ראה , "Port of trade ""למונוגרפיה שלמה שהוקדשה לנושא זיהויה של נאוקרטיס כ

, שהרי א� נאמ- את עיקרי הטרמינולוגיה שלו, יתכ� והבחירה במונחיו של פולני אינה בהכרח מוצלחת

אינה מאפיינת את החברות הקדומות , לפיה כלכלת השוק לדוגמא, עלינו לאמ- ג� את כל התזה בשלמותה

 Finleyוראה בעיקר ;  הוא הנתו� הקובעבה� ההקשר החברתי, embedded economies "שהרי מדובר ב(

אי� ברצוני לפתוח בדיו� מפורט ). קיבל את עיקר טיעוניו, אשר על א* ביקורתו כלפי פולני, 1973 ;1970

אציי� רק כי בראי המחקר . שהרי א� כ� יגלוש הדיו� במהרה מעבר לתחו� הנושא בו עסקינ�, אודות הנושא

ת בנוגע לקבילות� של חלקי� ניכרי� בתזות של פולני ופינלי נוהגי� החוקרי� להטיל ספקו, העדכני

)Krippner 2001 ;Beckert 2003 ;Morris and Manning 2005 ;Gemici 2008 .( לא מ� הנמנע כי מונחי�

" Ports of trade"ה� עדיפי� על פני  ) Gateway communities) "Burghardt 1971"כמו , נייטראלי� יותר

)Osborne 2002:97 .(מינה "בביקורתו אודות ספרה של ל6ק על אל, בורדמ�)Luke 2003( , מגיע למסקנה

אינה בהכרח בחירה , בהתא� למונחיו של פולני, "Port of trade"מינה בתור "לפיה כינויה של אל, דומה

 With only three Port Types on offer from Theory, the challenge is to consider the many":מוצלחת

other variants possible and observable in the archaeology of the early Mediterranean;…Perhaps a 

Criterion of Relative Status and Need is required" (Boardman 2004b:191).                                         
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locations that are ideologically meaningful and allude to a far end: the sea cost or a high mountain, 

beyond which no land can be seen or imagined to exist" (Liverani 2005b:232).                                

לתחומי העמי� אשר שכנו מעבר , אימפריאליסטית של השליטי� האשורי�ה   בהשקפת עולמ�  

המאה רוב  וב8" המאה ה משלהיעוצמתהת אשור בשיא כהלא היא ממל, האימפריה האוניברסלית

 ;Haas 1980; Machinist 1986השווה  (והובו"והתושל נמצאו במצב , )Bedford 2001(ס " לפנה7"ה

Horowitz 1998: passim ;Kuhrt 2002a ;Liverani 2005b(.פוא כי היווני� אשר שכנו לא פלא א 

 הממוקמי� בקצה העול�, הורדו למעמד של עמי� מבודדי� ומרוחקי�הרחק מיד� של האשורי� 

של הגבוהה סביר להניח כי המוביליות , זאת ועוד). Kuhrt 2002a:27( האימפריאלי mappa mundi"ב

שהרי ללא ,  מתחומי האימפריהלהרחיק�החלטה הג� היא על השפיעה , נציגי הקהילות היווניות

, ע� האימפריה" היחסי� הנכוני�" אל תו� ותהיווניקהילות השל האשורי� להכניס את יכולת� 

 ,יתי ובדלנייבעמדובר במרכיב אנושי ,  גופאלכבוש את ערי יוו�ללא יכולת� של האשורי� קרי 

   302.אשר נוצר בגבולות האימפריה" הנכו�"באופ� היפותטי להוות סיכו� לסדר הדברי� אשר עלול 

לרוב שהרי ,  ג� כ� לכיוו� דומהי�אשוריות מצביעהמעטי� של היווני� בתעודות האזכורי� ה   

ל ערי החו* הפניקיות במהל� שלטונו של אדוגמת אלו אשר פלשו , י�ימדובר בשודדי י� איונ

אשר , )Qurdi-Aššur-lāmur )Parker 1997הידיעה על כ� השתמרה במכתבו של . III"סר האפל תגלת

  303:)פה"מידע בעל, נאמ� (III"סר האלגלת פ בתקופתו של תÍimmira  שלמושלהכנראה היה 

"To the king my lord, your servant Qurdi-Aššur-lāmur: The 'Ionians' have [a]ppear[ed]. They have 

battled at the city of Samsim[uruna], at the city of Ôārīßū, and at the ci[ty of…]. A ca[valryman] 

[c]ame to the city of Dana[bu?] (to report this to me). I gathered up regular soldiers and 

conscripted men and went after them. Not anything did they (the Ionians) carry away. As soon as 

they [sa]w my soldiers they [fled] on their boats. In the midst of the sea they [disappeared]…." 

(Rollinger 2001:237). 

שהרי ,  דינ� דומהII"   תעודות מעטות נוספות בה� מוזכרי� האיוני� במהל� שלטונו של סרגו� ה

כל התעודות ". מעמקי הי�" ב"כמו דגי�"ידי סרגו� "ו עלסשנתפ י�יבכול� מדובר בפיראטי� איונ

                                                
,  של העמי� השוני�מוביליות גבוהה במיוחד להבחי� בנית� ,המאימפריה עצתחומי הראוי לציי� כי ב 302

ה� במקרה של חילופי , אול�). Oded 1979( מסיביי� אוכלוסי�שהרי הכיבושי� האשוריי� לווו בחילופי 

מדובר במוביליות אשר , )להל�(לקו המזרחי של הי� התיכו� חאוכלוסי� וה� במקרה של המסחר הפניקי ב

  .ו� האשוריידי הריב"כוונה וא* עוצבה על

  .Yamada 2008ראה לאחרונה , צרו של מל� אשורח ע� Qurdi-Aššur-lāmurעל התכתבויותיו של  303



 212

נדונו רבות במחקר , Qurdi-Aššur-lāmur הראשוני של האיוני� במכתבו של �לרבות אזכור, הללו

 Elayi  and Cavigneaux 1979; Brinkman 1989; Kuhrt ראהו( להקדיש לכ� דיו� מפורט טע�אי� ו

2002b ;Rollinger 2001.( בתעודות  לפרש את אות� איוני�כיצד כי אי� ודאות מלאה  ראוי לציי�

 מדובר בשמ� הכולל של היווני�  דהיינו הא�,)Yamanaya/Yamana/Yauna/Ya(w)Anaya (אשוריותה

אינה ) midst of the sea" )qabli tânti"" העובדה כי האיוני� הללו הגיעו מ?ו בשמו של חבל אר-א

 there appears to be nothing better to settle the identification":לפי סברתו של סאגס. מבהירה דבר

of Iauna as between Cyprus and some part of the coast of Asia Minor" (Saggs 1963a:77).                 

אר- חבל מ באזורי� של יוו� המרכזית ולאו דווקא  את מקור�מעדי* לזהות, מאיד�, רולינגר

קיי� , מבחינתו של הול. )Burkert 1998:69כ� ג� ; Rollinger 2001:249(איוניה של אסיה הקטנה 

 Dunbabin 1957:30:("It may be(נבבי� ושל דהמקורית בהתא� להצעתו ) א :מגוו� של אפשרויות

that the name was originally derived from the Ionians proper of Asia Minor and then applied 

indiscriminately to all populations of western Anatolia"  (Hall 2002:70).                                            

 the ethnonym (Ionians–A.F.) has been",עדפת מבחינתו של הולוהמ, לפי האפשרות השנייה) ב

contracted from a compound noun" .גזרת נ �את האפשרות כי האיוני� ההול מעלה , בשחזור זה

  :איוני� ומבחינתו"פ�של ה

"…if Iones is derived from Paniones, the former term can hardly function as the ethnic realization 

on which the latter is based. Furthermore, it is quite apparent that the term Paniones was not 

intended to denote all Ionians, since the Athenians, Euboians or Ionians of the Aegean islands 

were not included. Instead, membership in the Panionion was restricted to the cities of the 

Anatolian seaboard and the offshore islands of Samos and Khios which would lead one to infer 

that the meaning of Paniones is if fact 'all those who dwell in Ionia'. This would explain perfectly 

why all the inhabitants of  the Anatolian seaboard, Greek or not, might be termed yawanaya but it 

might also suggest that those who would eventually call themselves Ionian ultimately drew their 

name from a territory which had itself been named not by the Greeks but by the Assyrians and 

perhaps even the Hittites before them. This apparent acceptance and self-employment of an 

external terminology may suggest that the first Greeks of Asia Minor were seeking inclusion and a 

sense of belonging within the ethnic mosaic of the Near Eastern world" (Hall 2002:71). 

  :שהרי מבחינתו,  גורס בדיוק ההפ�,   בורדמ� מאיד�
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"Athenians and Euboeans were Ionian, as well as the residents of cities of Ionia across the 

Aegean, and the Eastern term almost certainly came to be applied to any Westerner, including the 

Dorians of Rhodes and non-Greeks of Anatolia, like the 'Franks' in later centuries to the present 

day" (Boardman 2006a:510). 

במש� תחילה דווקא לאזורי� של קיליקיה וליקיה ורק התייחס המושג  ,מבחינתו של קסאבו�, בר�

נכללו האיוני� של אסיה הקטנה , תפשטה מערבהככל שהשפעת� של הממלכות המזרחיות ה, הזמ�

אשר מבחינתו התייחס המושג , Bilabel 1927:323וראה כבר ; Casabonne 2004a(תחת הגדרה זו 

   ).לתושבי אנטוליה

הואיל והחל מהתקופה הפרסית לכל ,  לדעתי. דעי� בנושאתמימותאי� ,    כפי שנית� לראות

 Bengtson( ונגזרותיו השונות אכ� מתייחס ליווני� Yamanaya/Yauna ברור כי המושג ,המאוחר

1937 ;Rollinger 2007 ,סביר והמצב היה דומה כבר בימי השלטו� האשורי, )ע� ספרות ענפה.  

 All kings from the":   היווני� מופיעי� בתעודות אשוריות פע� נוספת בתקופתו של אסרחדו�

midst of the sea, from the land of Cyprus (kur ia-da-na-na), the land of 'Ionia' (kur ia-man) to the 

land of Tarsisi, bowed at my feet. I received their heavy tribute" (Kuhrt 2002b:19).                           

הפריפריאלי של האיוני� במפות המנטליות המרוחק ו �הפסוק הזה מצביע על מקומ, לדעת קורט

  .יטי אשור ואי� בו בכדי להעיד על קשרי� ישירי� בי� שני העולמותשל של

לינו דר� הגירסא אה עהגי,    ידיעה נוספת אודות המלחמה בי� סנחריב לבי� האיוני� בקיליקיה

. אלכסנדר פוליהיסטור ועל אבדינוסאשר נשע� על , הארמנית של הכרוניקה של אבסביאוס

כי לא מדובר סביר ,  ולדעת רוב החוקרי� של ברסוסBabyloniakaאלכסנדר פוליהיסטור נשע� על 

ג� תיאורו של אבדינוס כ� ש, בתיאור אחד שמקורו בברוסוסרוע אלא יבשני תיאורי� של אותו א

 King 1910 ;Burstein 1978:24–25;Helmלדוגמא , וראה(נשע� בסופו של דבר על ברוסוס 

1980:190–195 ;Kuhrt 1987; Dalley 1999; Lanfranchi 2000 .(לפי ברוסוס:  

"When report came to him (Sennacherib) that Greeks had entered the land of Cilicians to make 

war, he hastened against them. He set up front against front. After many of his own troops had 

been cut down by the enemy, he won the battle. As a memorial victory, he left his image erected 

on the spot" (Berossus apud Eusebius Ar. Chron. FGrH 680 F7; following Kuhrt 2002b:19).  

  :פי אבדינוסל

"…Sennacherib…on the seacoast of the Cilician land defeated the warships of the Ionians and 

drove them to flight. And he also built the temple of the Athenians, erected bronze pillars, and in 
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inscriptions indeed, so he says, he had engraved his great deeds" (Abydenus apud Eusebius Ar. 

Chron. FGrH 685 F5; following Kuhrt 2002b:19).  

ג� בנוגע לידיעה זו קיי� , � של היווני� בתעודות האשוריותיהאזכור   בדומה למחלוקת אודות 

אי� שו� ספק כי סנחריב ער� מסע , יותטמבהתחשב בעדויות מסופו . סותרותמגוו� רחב של דעות

). Luckenbill 1924:61–62 ;Dalley 1999(ס וג� החריב את טרסוס " לפנה696צבאי לקיליקיה בשנת 

יווני� לא ה, למעשה. זכור להתנגדות יוונית כלשהי במהל� מסעובתיעוד האשורי אי� א, בר�

לפי קינג . היה זה קינג אשר הציע כי יש לקשור בי� העדות האשורית וזו של ברוסוס. מוזכרי� כלל

אכ� השתתפו , היווני� אשר בתקופה זו ישבו כביכול בקיליקיה, קיבלו את סברתוורבי� אחרי� ש

; Bing 1969:110–112; 1971 ;Jasink 1989לדוגמא , וראה; King 1910(האשורי� רד כנגד במ

Desideri and Jasink 1990:153 .(יתכ� וברוסוס טעה בעת לכ� כי  הביא נימוקי�, מאיד�, הל�

, לדעת הל�. אשר סביר והיו ברשותו, שתרג� את התעודות הארכיוניות בנוגע למסעו של סנחריב

בהתחשב , אול� ברוסוס; חמו לציד� של הקיליקי�קפריסאי� שנלהסביר להניח כי היו אלה 

 Helm(כי מדובר ביווני� ומו תלגרס , לרבות זהותה היוונית של קפריסי�, בריאליות של תקופתו

א� , אכ� מדובר ביווני� שהשתתפו במרד הקיליקיי כי 'לפרנצהציע , כנגד זה). 195–1980:190

הגיעו מאיוניה לבקשת� של  תקופה אלא היווני� הללו לא נמנו ע� תושבי קיליקיה של אותה

עומדת עדיי�  ליאנוהצעתו המקורית של מומי, רטלפי קו, לבסו*). Lanfranchi 2000 (קיליקי�ה

עניי� השתתפות� של היווני� במרד את באופ� שרירותי ברוסוס הוסי* ו יתכ� ,לפי הצעה זו. בעינה

היווני בתקופה ההלניסטית  קוראיו קהלבקרב ינות רבה יותר ילגרו� להתענמנת "על, הקיליקי

)Momigliano 1934:412–416 ;Kuhrt 2002b:20.(304  

                                                
 אציי� רק כי קיי� מגוו� .זהמעניינו של מחקר הנוכחות היוונית בקיליקיה במהל� תקופת הברזל אינה  304

היווני� התיישבו , מליסטיתלפי הסברה המקסי. רחב של דעות בנוגע לאופיו של היישוב היווני באזור הזה

; ;Bing 1969: passim(ס " לפנה7" ובראשית המאה ה8"במקומות שוני� בקיליקיה כבר בשלהי המאה ה

Yailenko 1990:150–159 ;Lanfranchi 2000 .(אנשי לינדוס הקימו קולוניות בטרסוס ובסולוי , לדעת בינג

ססות בעיקר על מגוו� מסורות קלאסיות הערכות שכאלה מבו, בר�). Bing 1971(ס " לפנה700סביב 

וראה ; 16.2.5בעקבות סטרבו [ידי אנשי ארגוס "דוגמת המסורת אודות היווסדה של טרסוס על(מאוחרות 

Bing 1971 ,שהרי אי� זה סוד כי בתקופה ; אשר אמינות� מוטלת לעיתי� בספק, ])ע� הפניות נוספות

במסורות מיתולוגיות " שורשיה�"תו� חיפוש , בר� מחדשההלניסטית ערי קיליקיה רבות ניסו להמציא את ע

עדויות ארכיאלוגיות לנוכחות יוונית באתרי ). Scheer 1993: passim; 2003לדוגמא , וראה(יווניות 

לקראמיקה (ס " לפנה7"קיליקיה אינ� מאפשרות לקבוע בוודאות את נוכחות� המסיבית לפני שלהי המאה ה

ראה , לקראמיקה יוונית ממרסי�; Hanfmann 1956; 1963 ;Boardman 1965 ראה, יוונית מטרסוס

Barnett 1940 ;Garstang 1953: passim] ראה , לחפירות החדשות במרסי�Kaneva 2004[ ; לקראמיקה
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שהרי סביר בעיני כי הקיליקי� ,    אומנ� בסוגייה זו אני נוטה להסכי� ע� שחזורו של הל�

א� ג� א� הידיעה אודות השתתפות� של , השתמשו בשירותיה� של הקפריסאי� במהל� המרד

 רק מחזקת את דברי בדבר תחילתו של הפילוג הגדול בי� העול� היווני היא,  אכ� אמינה�היווני

 אשר שורשיו ,הפילוג הזהסביר למדי כי  .לבי� דרו� הלבנט במהל� תקופת השלטו� האשורי

. התחיל בבת אחתא ל, )לעיל(נעוצי� באידיאולוגיה האימפריאליסטית של השליטי� האשוריי� 

 על ממלכת III"לאסר ה פהשתלטותו של תגלתמשהחל  מדובר בתהלי� הדרגתי, לדעתי

Unqi/Patinaמינה ע�"א� שחזורו של צדוק בדבר זיהויה של אל. ס" לפנה737/738" ב A∆tâ 

אזי ברור כי אחת , )וראה לעיל; Zadok 1996b(אכ� מתקבל  III"לאסר ה פגלתרשימותיו של תשב

הייתה , Unqi/Patinaמלכת ידי האשורי� לאחר כיבושה של מ" עלוות הראשונות שנעשיהפעילו

 ,a royal store-house) "Tadmor 1994:104–105"לרבות , וריו� האשוריפמינה את האמ"להקי� באל

line 13( ,לאותה תקופה יש לייחס ככל הנראה את אזכורה של . תו� שליטה על המסחר ע� יוו�

 .ND 2737 ;Saggs 2001:166–167, Pl( באחד המכתבי� האשוריי� שפורסמו לאחרונה Yaunaהעיר 

-Qurdi תוכנו מתאי� יותר מכל למכתביו שלאול� ,  ברורנושא תארי�מכתב לא אומנ� ה. )33

Aššur-lāmur) Yamada 2008:305–306 .(יתכ� ונית� לזהות את , לפי נאמ�Yauna , אשר מוזכרת

שמה של אזי , נאמ� גורס כי א� שחזורו מתקבל. )Na<aman 2004b (בראס אל בסיט, במכתב זה

א� אלו ה� פני . מבטא את נוכחות� של היווני� במקו�, Yauna הלא הוא, ראס אל בסיט

. III"לאסר הגלת פת של וברור כי הנוכחות המשוערת הזו החלה כבר טר� תקופת שלטונ, הדברי�

 ואזכור� של האיוני� במקורות אשוריי� נושא עמ, ציינתי קוד�כפי שכבר , ל�ימכא� וא, בר�

בשילוב ע� הנתו� הארכיאולוגי בדבר היעדרה של , מקורות אלו. ת שליליות וא* עוינותקונוטציו

מאפשרי� , )מינה"למעט אל(קראמיקה יוונית במכלולי� מקומיי� במהל� תקופת השלטו� האשורי 

 7"התעצ� במהל� המאה ה, ס" לפנה8"אשר סממניו החלו בשלהי המאה הלטעו� כי הפילוג הגדול 

   .ס"לפנה

מדרו� הלבנט מאפשרי� לטעו� כי האשורי� הפקידו וני� ההיסטוריי� והארכיאולוגיי� הנת   

, מדובר בשילוב מיוחד. בידי הפניקי� את ניהולו של המסחר לאור� חופו המזרחי של הי� התיכו�

ומנגישות� " השלו� האשורי" במהל� תקופת  השלטוניתנהנו מהיציבותניקי� פבו הסוחרי� ה

                                                                                                                                       
לשברי� בודדי� של ; Hodos 2000 ;Hodos et al. 2005 ;Grave et al. 2008ראה , Kinet Höyük"יוונית מ

; Yağci 2003:35; 2004:56ראה , קופה הארכאית שנתגלתה לאחרונה בסולויהקראמיקה היוונית מהת

 Baldrigaראה, למציאות ההיסטורית שייתכ� ונית� לאתרה מאחורי סיפורי� אודות מעשיו של מופסוס

1994 ;Finkelberg 2007 ;Flower 2008:43–44 .(  
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פקידי ואילו , )חוזהו של אסרחדו� ע� בעל מל� צורדוגמת  (ר ולמרכזי סחרהבלעדית לדרכי מסח

 –Na<aman 1994b;Kuhrt 2002b:22 ( עליו מכסי�ומקרוב על מסחר� וא* גבפיקחו � ינהל אשוריימ

23 ;Edelman 2006:219–223) (הלא נבע" סוחרי� של האימפריה"הבחירה בפניקי� בתור  .)להל� 

 א� כי אי� לזלזל בכישוריה�, )Coldstream 1998b:257 השווה ("סוחרי� מלידה"מהיות� 

וטו ותו� ני, על מסחר זהשלוט לבראש ובראשונה ביכולת� של האשורי� אלא , המסחריי�

סביר להניח כי פעילות� המסחרית של הפניקי� בחלקו המערבי . אימפריאליי�הבהתא� לצרכי� 

, א� כי; אפיינה ברמה גבוהה יותר של עצמאותהת, �� של האשוריהינעימרחוק , של הי� התיכו�

ג� במקרה זה הועלו השערות כי הפניקי� נאלצו לפתח שווקי� חדשי� במערב כתוצאה 

א� ).  להל� בפרוטרוטוראה) (Frankenstein 1979(מדרישותיה הגוברות של האימפריה האשורית 

ו המזרחי של הי� התיכו� ג� מבחינתו של הצד היווני הפ� חופכי סביר ,  ה� פני הדברי�ואל

  : של הל�ואו במילותי; ית במהל� תקופת השלטו� האשוריתלסביבה לא ידידו

"Even in the few nominally independent port cities such as Arvad, Tyre, Ashkelon and Gaza it is 

likely that Greek traders would have encountered Assyrian administrators, commercial regulations 

and economic institutions. It was doubtless these contacts, and the contacts with other 

representatives of Assyrian provincial government, which gave visiting Greeks the not inaccurate 

impression that the entire east Mediterranean coast comprised !Assurivh" (Helm 1980:112–

113).305                                                                                                                                                   

אשר החל במהל� תקופת , דרו� הלבנטלבי� יווניות ממרכז יוו� הקהילות ההפילוג הגדול בי�    

. עד לתקופה הפרסית, ס" לפנה7" בשלהי המאה הו נמש� ג� לאחר התמוטטות306,השלטו� האשורי

                                                
הלבנט במהל� התקופה האשורית אומנ� תובנותיו של הל� בדבר היחסי� בי� העול� היווני ודרו�  305

 לא היו קשרי� ישירי� בי� העול� היווני לבי� דרו� הלבנט לפני  לפיו,א� שחזורו העיקרי, מקובלות עלי

  .נוגד את עיקרי התזה שלי, )Kuhrt 2002a; 2002bג� ; Helm 1980: passim(ס " לפנה7"שלהי המאה ה

 הקפריסאי לדרו� הלבנט פוחת בצורה משמעותית ע� חשוב לציי� כי ג� הייבוא,    על רקע תובנות אלו306

יגה סזאת בהשוואה ה� לתקופה שקדמה לו וה� לתקופה שלאחר הנ; תחילתו של השלטו� האשורי

-Ia-ad-naבתעודות אשוריות מוזכרת קפריסי� בש� ). Gilboa forthcoming ;Hodos 2006:49(האשורית 

na) Reyes 1994:50–56( ;708/707"מלכי קפריסי� נאלצו להעלות מס לאשורי� ב, לבר הוזכר לעיכוכפי ש 

בהתחשב ). II) Lipiński 1991 ;Iacovou 1999; 2002 ;Na<aman 2001a"דהיינו בימי סרגו� ה, ס"לפנה

ברור ,  וה� בימיו של אסרחדו�II"ה� בימיו של סרגו� ה, בשמות הפרטיי� של השליטי� המקומיי� מקפריסי�

כי יתכ� והפחתת הייבוא , רוצה לומר). Iacovou 2006:317–319(ו ממוצא יווני כי רוב השליטי� הללו הי

מבטא ג� כ� את חשדה של האימפריה האשורית כלפי , הקפריסאי בדרו� הלבנט במהל� התקופה האשורית

סביר ובמקרה הזה אי� מדובר בניתוק של הקשרי� , ע� זאת. חלקי� ניכרי� מאוכלוסייתה של קפריסי�
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דרו�  היו אלה היווני� המזרחיי� שניהלו קשרי� שוני� ע�, ס" לפנה6" וה7"במהל� המאות ה

פועל יוצא ,  למדיהא� כי צנוע,  מצביעה על התעניינות ראשוניתVIמינה "� באלנוכחות. הלבנט

 וראה על כ� ס" לפנה7"השינוי הגדול החל רק בשלהי המאה הואילו ; של המגבלות האשוריות

  .בפרוטרוט בפרקי� הבאי�

הפילוג הגדול על אפשריות של הלדו� בהשלכות אי� ביכולתי    במסגרת העבודה הנוכחית 

  שהרי דיו� שכזה יגלוש מעבר לנושא המוגדר,ותיה� של קהילות יווניות של מרכז יוו�תולד

צבו את יאומנ� הפילוג הזה היה בי� הגורמי� העיקריי� אשר ע, לעניות דעתי. בתחילת העבודה

א� יש לדו� , )Fantalkin 2006:204–205השווה  (פני העול� היווני במהל� התקופה הארכאית

מה שחשוב להדגיש לעת עתה היא העובדה כי השחזור . סגרת מחקרי� עתידיי�בנושאי� הללו במ

אשר הוצג כא� סותר את תובנותיה� של חוקרי� רבי� בדבר מהות הקשרי� בי� העול� היווני 

 המגמה של השני� האחרונות היא להדגיש את האופי .לדרו� הלבנט במהל� התקופה האשורית

לפי שחזורי� רבי� דווקא במהל� ימי השלטו� האשורי  , כ�.ריאליז� האשוריפלאומי של האימנהבי

; Lanfranchi 2000לדוגמא , וראה(חרב "לרבות בתור שכירי, היווני� להגיע למזרח בהמוניה�החלו 

Rollinger 2001 ;Luraghi 2006 .(לא רק שהיווני� התחילו , י' הקיצוני של לנפרנצבשחזורו

אשורית אלא שהאשורי� העדיפו את שירותיה� של להתיישב בדרו� הלבנט במהל� התקופה ה

  :הסוחרי� היווני� על פני הסוחרי� הפניקי�

                                                                                                                                       
ראוי לציי� כי אומנ� חוקרי� , במאמר מוסגר. מ� וניתוב� לפי ראות עיניו של הריבו� האשוריאלא בצימצו

, ס" לפנה711/712מנהיג המרד באשדוד בשנת , ימנילפיה במקרה של , רבי� קיבלו את סברתו של תדמור

; Tadmor 1958:80, n. 217 ;Brinkman 1989:56, n. 14(לא מדובר באתניקו� אלא בש� שמי פרטי 

Rollinger 2001:236( ,לפיה� סביר כי ימני היה יווני מקפריסי� , א� עדיי� ישנ� סברות)Boardman 

2006a:520( ; זאת משו� שבאחד האנלי� מוזכר ימני בתורYadna , דהיינו קפריסאי)Fuchs 1994:133, 

Annals 246 .(תו של ימני בתור שחזור זה אינו מבוסס שהרי א� אכ� מדובר בהגדר, י'אול� לפי לנפרנצ

 the name should have been preceded by the appropriate gentilic determinative, LÚ, and":קפריסאי

not by the proper names indicator" )Lanfranchi 2000:13, n. 20.(כי הואיל וימני , י גורס אפוא' לנפרנצ

  : בטעות בהעתקהמדובר,  רק במקרה של אחד האנלי�Yadnaמופיע בתור 

"As for the variant Iadna, which appears only in the Annals, which were engraved on stone, 

perhaps it was introduced simply through a mechanical slip in copying from the original: the 

cuneiform sign AD has the same number of wedges as AM, and differs from it only in the 

inclination of the concluding four right-hand wedges…; when copying from the original and 

engraving the cuneiform sign on stone, the four oblique wedges were transformed into three 

horizontal and one vertical wedges. The Annals' reading should thus be amended to ia-am!!-

na, and the alleged Cypriote provenance of Yamani should be discarded" (ibid.).   
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"Assyria opposed the Greeks only on very limited occasions, and was ready to enhance and 

encourage their trade, presence and settling after its domination had definitely consolidated. But 

more, this happened, as attested by archaeological data, at the expense of other concurrent traders, 

like Cypriotes or Phoenicians: and this should show, instead, that Assyrians favoured Greeks over 

others in commercial and settling activities" (Lanfranchi 2000:32).                

מבוססות , )Haider 1996שהסתמ� מבחינה ארכיאולוגית בעיקר על  (י'הנחותיו של לנפרנצ, בר�   

על פרשנות לקויה אודות שכיחותו של הממצא היווני במכלולי� מקומיי� במהל� התקופה 

 ,In the 8th century Sulkas, Greek pottery appears":י'לפי לנפרנצ, לדוגמא, כ�. האשורית

progressively overwhelms and finally replaces other foreign (especially Phoenician) items; in the 

7th century its numbers increase to the point that a Greek settlement may be almost safely 

envisaged" (Lanfranchi 2000:10).                                                                                                          

 שברי� יווניי� 15"רק כ, סאתל סוקהסופי של חפירות ח "דוהלפי תוצאות  ,אול� בניגוד לכ�

 7" זמנ� ראשית המאה ה,שבר או שניי�תכ� כי יוי, ס" לפנה8"התגלו כא� בהקשרי� של המאה ה

במהל� התקופה האשורית הקראמיקה היוונית , מבחינת� של מפרסמי האתר, כלומר. ס"לפנה

אינה מיוצגת בתל ) ]לעיל [ ג� כ� מוטל בספקר שיוכ� הכרונולוגיאש, יי�למעט שבר או שנ(

שחזורו של , נראה כי ה� מבחינה היסטורית וה� מבחינה ארכיאולוגית ).Ploug 1973:92–93(ס אסוק

  .מתקבל על הדעתי אינו 'לנפרנצ

נית בדרו� הנוכחות היוונית� לאתר את גורסי� כי האחת הטעויות הנפוצות בשחזור� של אלה    

נובעת מכ� כי הסתכלות� של חוקרי� רבי� על הקראמיקה , הלבנט בתקופת השלטו� האשורי

  :לפי שחזורו של שטר�, כ�. היוונית במכלולי� המקומיי� אינה ממוקדת דיה

"Large-scale trade between the east coast of the Mediterranean and Greece started only during the 

late 8th century BCE, close to or immediately after the Assyrian conquest of the Phoenician coast" 

"…even before the arrival of the Assyrians, but mainly during and after their period of 

domination, there was Greek penetration into Palestine by traders and mercenaries" (Stern 

2001:217; 227) 

ברור כי בנוגע , )Stern 2001:217–227(מרשימת האתרי� בה� מתרכז דיונו של שטר� , אול�

 השוני� ה בי� חלקימבדילאי� שחזורו , לשכיחותה של הקראמיקה היוונית במכלולי� המקומיי�

, ס" לפנה7"המציאות של שלהי המאה ה, רוצה לומר כי בשחזורו של שטר�. ס" לפנה7"של המאה ה

הושלכה באופ� שרירותי על כל , )וראה להל�( הנסיגה האשורית מדרו� הלבנט דהיינו לאחר
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כפי שציינתי בפרקי� הקודמי� שעניינ� בכרונולוגיה המוחלטת של , אול�. התקופה האשורית

תאריכי קראמיקה זו מאפשרי� להגיע לרמת דיוק גבוהה , הקראמיקה היוונית מהתקופה הארכאית

, בניגוד לשחזורו של שטר�, כפי שנראה להל�. ריי� אפשריי�במיוחד בהצעת תסריטי� היסטו

 את התקופה בה מתתוא ישראליי�"ראמיקה היוונית במכלולי� האר- הקתה המסיבית שלהופע

לפני שאדו� בפרוטרוט בנתוני� לנוכחות היוונית , אול�. מצריהשלטו� הנמצא המרחב תחת 

חרב "ייחס להנחה הרווחת לפיה שכיריעלי להת, בדרו� הלבנט במהל� תקופת השלטו� הסאיטי

  . רתו בצבא האשורייממוצא יווני וקארי ש

        

IV.5 אשוריאשוריאשוריאשוריההההרתו בצבא רתו בצבא רתו בצבא רתו בצבא ייייחרב יווניי� או קאריי� שחרב יווניי� או קאריי� שחרב יווניי� או קאריי� שחרב יווניי� או קאריי� ש""""הא� שכיריהא� שכיריהא� שכיריהא� שכירי????        

בנוגע , ליקט פייטו� הל� את כל העדויות אשר היו אז בנמצא  כמעט שלושה עשורי�לפני   

לפי ). Helm 1980:135–160(בצבא האשורי חרב ממוצא יווני או קארי "לשירות� האפשרי של שכירי

חרב יווני� וקאריי� שירתו במצרי� כבר בראשית ימיו של "אומנ� שכירי, מסקנתו העיקרית

הל� . ס" לפנה7"א� בנוגע לדרו� הלבנט הופעת� אינה מתועדת לפני שלהי המאה ה, I"פסמתי� ה

ידי גורמי� "וניי� וקאריי� עלחרב יו"הועסקו שכירי, גורס כי לאחר התפוררותה של ממלכת אשור

השערות אלו יידונו . כגו� ממלכת יהודה, ידי ממלכות הלבנט"לרבות על, בנוס* למצרי� רבי�

מה שחשוב לעת . ס" לפנה7"בפרק הד� בנוכחות היוונית בלבנט בשלהי המאה ה, בפרוטרוט להל�

יעו עניי� בהעסקת� של סביר להניח כי האשורי� לא הב, פי הל�"עתה לדיוננו היא העובדה כי על

חרב יווניי� וקאריי� "גוברת הערכה כי שכירי, בשני� האחרונות,  אול�.חרב ממוצא אגאי"שכירי

; Haider 1988:178–182; 1996:92–93 ;Cooper 1987:338לדוגמא , וראה(אכ� שירתו בצבא האשורי 

Betalli 1995:54–58; Collis 1997:63 ;Dalley and Reyes 1998:97; Rollinger 2001:252;Niemeier 

2001:17; 2002:328; Stern 2001:227; Trundle 2004:5 ;Raaflaub 2004:207; Bugh 2006:266; 

Luraghi 2006 ;S. Morris 2007:384 .(אספו נתוני� חדשי�הא� מאז עבודתו של הל� נ ,

וב מדובר שהרי לר, לא כ� ה� פני הדברי�, כפי שנראה להל�? המאפשרי� שחזורי� שכאלה

  .א� בפרשנויות והערכות מחודשות, באות� נתוני�

        
IV.1.5 קערת כס* מאמתוסקערת כס* מאמתוסקערת כס* מאמתוסקערת כס* מאמתוס        

. קרנדונה רבות במח, )ANE 123053(השמורה כיו� במוזיאו� הבריטי , )64–63איוריי� (   קערה זו 

הקערה מחולקת למספר . אחד הקברי� השדודי� באמתוס שבקפריסי� ב1875"היא נתגלתה ב

, )כנראה הופליטי�(אשר בחלקה העליו� ישנו ייצוג לשורה של חיילי� יווניי� כ, פנלי� מעוטרי�
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נית� להבחי� בחיילי� יווניי� לא רק בי� תוקפיה של העיר אלא ג� , כמו כ�. התוקפי� עיר נצורה

החיילי� היווניי� נלחמי� לציד� של חיילי� שהשתייכו בבירור לאחד , בשני המקרי�. בי� מגיניה

  . כאשר מאחורי שורת התוקפי� היווניי� נית� להבחי� בקשתי� אשוריי�,מצבאות המזרח

המשלבת בתוכה מספר רב של סגנונות ,    הואיל ומבחינת העיטור מדובר ביצירה אקלקטית

מוסכ� על כל חוקרי האמנות כי יש , כנעניות ואשוריות, לרבות השפעות מצריות, איקונוגראפיי�

 Myres 1933 ;Barnett 1977;Markoe(פניקית "קיפרו, ר דיוקאו לית, לשייכה לאסכולה הפניקית

1985:172–174 ;Karageorghis 1999 .(  

ס " לפנה675" ו710ידי מרקו לפרק הזמ� שבי� "הקערה שויכה על, טיפולוגית"   מבחינה כרונולוגית

)Period III( , כאשר למעט קפריסי�) רות קע, ) קערות בעלות סגנו� עיטורי דומה10בה נחשפו

–Markoe 1985:132) (1(וברודוס ) 1(באירא� , )14(באטרוריה ולטיו� , )2(דומות נחשפו ג� בכרתי� 

175 ;Neri 2000 .(שהרי דווקא בשל , אול� הכרונולוגיה המוחלטת של מרקו אינה בהכרח אמינה

גע  בנו.קשה לקבוע בוודאות את זמ� עשיית�, ריבוי הסגנונות האמנותיי� שעל גבי קערות אלו

ס " לפנה7"גרס מיירס כי נית� לתארכה למחצית הראשונה של המאה ה, ל מאמתוס"לקערה הנ

)Myres 1933:39( ,ס " לפנה7"המאה ה, הציעו תארי� כללי בלבד, ואילו ה� בורדמ� וה� בראו�

)Boardman 1980:50 ;Brown 1992:7–8 .(תארי� כללי שכזה אכ� מתקבל על הדעת, לעניות דעתי .

א� , )Barnett 1977(על הקערה מאמתוס הינ� ייחודיי� האלמנטי� הדקורטיביי� ק מחלאומנ� 

את האסכולה במיוחד  י�מאפיינ, מוטיבי� דומי� שעניינ� תיאורי� מלחמתיי� לצד תמונות ציד

קבוצה אומני� זו היתה פעילה באמצע המאה . קראמיקה הקורינתית המצוירת בChigi Groupשל 

 ;Sacrifice Painter )Amyx 1988:33–37"ו, Chigi Painter ,Boston Painter  אתוכללה, ס" לפנה7"ה

Hurwit 2002:7–8 ; אוינוכויה מהגבי " קבוצת ההופליטי� עלאת, 65והשווה באיור"Erythrai 

  .)את קבוצת ההופליטי� מאמתוסהמזכירה יותר מכל , שבאיוניה

אמצעה או א* , ס" לפנה7"ת המאה הקרי ראשי,    יהיה תאריכה המדויק של הקערה אשר יהיה

 עאי� מדובר באירו, מה שחשוב לדיוננו היא העובדה כי לפי מרבית החוקרי�, מאוחר יותר

בה שולבו מוטיבי� שוני� מתרבויות , היסטורי שייתכ� ותועד על הקערה אלא בסצנה מדומה

  :קפורטאו במילותיו של פרנ; )Myres 1933 ;Barnett 1977 ;Helm 1980:140(שונות 

"Any inclination to interpret this design as a record of actuality should be suppressed" (Frankfort 

1954:331).                                                                                                                                              
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).Myres 1933: Pl. Iבעקבות (היווניים בהגדלה חיילים  דמויות של ה:2; קערה מאמתוס: 1: 63איור 
307
  

  

  .)ידי המחבר-צולם על (היווניים חיילים דמויות של ה: 64איור 

                                                
  .מ" ס18,7קוטרה של הקערה הוא  307
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גורס כי מדובר ביצירות אמנות , בדיו� לגבי קערות ע� עיטור דומה שנחשפו באיטליה,    פלוטינו

, כיבי� פיגורטיביי� של העיטור שמקור� במגוו� המסורות של המזרח הקדו�מיוחדות בה� מר

העובדה כי החיילי� האגאיי� ). Pallottino 1965:784(הופכי� למרכיבי� דקורטיביי� ותו לא 

אינה מצביעה אפוא על העסקת� בצבא , מיוצגי� על גבי הקערה לציד� של החיילי� האשוריי�

פניקי אשר יצר את הקערה הכיר ה�  את החיילי� האשוריי� "פרוהאשורי אלא על כ� שהאומ� הקי

  .שילוב� של אלה לצד אלה נעשה למטרות עיטוריות בלבד. וה� את החיילי� היווניי� בני התקופה

, )א� כי מבלי לצטטו(ססלדי "   לאחרונה חזרו חוקרי� אחדי� לטיעונו המקורי של קולונה

לפיו אכ� ; )Colonna-Ceccaldi 1882:137–152; Pl. VIII(המפרס� הראשו� של הקערה מאמתוס 

  :לפי נימאייר, כ�. מדובר בתיעוד נאמ� של אירוע היסטורי

"there is no doubt that the Amathus bowl reflects warlike events in the Near East around 700 B.C. 

in which Greek hoplites were involved" (Niemeier 2001:21).308                                                                        

אשר סבר לאחרונה כי הופעת� של החיילי� , תובנותיו של נימאייר מקובלות ג� על לוראגי

  :היווניי� על הקערה מאמתוס

"strongly suggests that Greek hoplites were fighting in the Levant in the late eighth century, and 

not only as privateers" (Luraghi 2006:38).                                               

  

  ).Akurgal 1992: Fig. 1:aבעקבות  (Erythrai-אוינוכויה מ: 65איור 

הסמכא בתחו� "התעלמות� של החוקרי� הללו ממסקנותיה� הנחרצות של כל בני,    לדידי

לפיה , אינ� מוצדקות ויש להעדי* את הפרשנות המקובלת במחקר, ת של המזרח הקדו�האמנו

בנוגע להיסטוריות של הסצנה , סברותיה� של נימאייר ולוראגי, למעשה. מדובר בעיטור בלבד

נובעות מרצונ� לחזק את שחזורו ההיסטורי של היידר בדבר העסקת� , גבי הקערה מאמתוס"שעל

                                                
  .פע� נוספת ש� הוצע שחזור זה, Niemeier 2002:328וראה ג�  308
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סברותיו של ). Haider 1988:178–182; 1996:93–94(גאיי� בצבא האשורי האפשרית של החיילי� הא

ובשני� האחרונות כל אלה הגורסי� כי האשורי� אכ� , היידר פורסמו לאחר עבודתו של הל�

  .החרב האגאיי� בצבא� מתבססי� בצורה זו או אחרת על היידר ותובנותיו"העסיקו את שכירי

  
IV.2.5    ותו של המידע המצוי בותו של המידע המצוי בותו של המידע המצוי בותו של המידע המצוי בלאמינלאמינלאמינלאמינאו או או או ; ; ; ; שחזורו של היידרשחזורו של היידרשחזורו של היידרשחזורו של היידר""""Polyaenus VII.3.4            

 2" במחצית השנייה של המאה הStrategemataהמחבר המקדוני אשר עמל על חיבורו ,    פוליאנוס

 נחל ניצחו� I"כי פסמתי� ה, VII"מוסר בספרו ה, )Krentz and Wheeler 1994 ;Bianco 1997(נ "לסה

חרב קאריי� " רק לאחר שהעסיק שכירי, בקרב על ממפיס Tementhesמוח- על צבאותיו של

 Psammetichus overthrew Tementhes, king of Egypt, in the":בעקבות המלצתו של פיגרס, בצבאו

following way. Tementhes consulted the oracle of Ammon about the kingship, and the oracle told 

him to beware of cocks. Psammetichus was informed by Pigres the Carian, who was his close 

friend, that the Carians were the first people who wore plumes of feathers on their helmets. He 

immediately understood the meaning of the oracle, and took into his service a large number of 

Carians, with whom he advanced against Memphis. Psammetichus defeated Tementhes in a battle 

near the temple of Isis, which is about five stades away from the palace. A part of Memphis is 

called Caromemphitae, taking its name these Carians" (Pol. VII.3.4).309                                              

שהרי לפי חוקרי� , במש� תקופה ארוכה נהוג היה לחשוב כי עדות זו של פוליאנוס אינה אמינה   

 a re-write of the last":בה� נעשה, רבי� מדובר בדברי תעמולה מאוחרי� של השושלת הסאיטית

Kushite attempt in 663 B.C. to take Egypt, in which the historical role of the Assyrians is 

transferred to the founder of the Saite house" (Freedy and Redford 1970:476, n. 69).310                     

מלכה האחרו� , )Tanutamun) Tanwetamani , ככל הנראה,אינו אלאTementhes "הואיל ו, ע� זאת

 של אריסתגורס Aegyptiaca( פוליאנוס עמד מקור כלשהו סביר כי לרשותו של, 25"של השושלת ה

                                                
  .Krentz and Wheeler 1994בעקבות תרגומ� של  309

 The tradition":מאיד�, לדעת סנודגרס .Spalinger 1976:137–138, n. 31 ;Braun 1982b:36וראה ג�  310

reaches its most absurd pitch, however, at the hands of Polyainos, who tells us that the future 

Pharaoh Psammetichos I, at the time of his seizure of power, hired Carian mercenaries on the 

strength of their having invented the helmet-crest…the logical absurdity of Polyainos' anecdote is 

evident" (Snodgrass 1964a:111).                                                                                                      

 ומדובר בעיבוד ספרותי של הקטעי� הידועי�, לדעתו במידע המצוי אצל פוליאנוס אי� שו� ער� היסטורי

אשר היו ברשותו של , )Alkaios Fr. 22 ;Anakreon Fr. 91 כגו�(על הקארי� מהתקופה הארכאית 

 . פוליאנוס
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מה שחשוב , בר�). Burstein 1985 (25"אשר תיאר את ימיה האחרוני� של השושלת ה, )?ממילטוס

  .המידע על הקארי� בעדותו של פוליאנוסלדיוננו היא שאלת האמינות של 

בראשית  אסל של האשורי� היה וI"הואיל ופסמתי� ה,  שקיבלו את גרסתו,   לפי היידר ואלה

החרב הקאריי� בהנהגתו של פיגרס שירתו בצבא האשורי בעת מסעו של "סביר כי שכירי, שלטונו

החרב "מכ� שא� שכירי. Tanutamunס ומלחמתו כנגד " לפנה663/664אשורבניפל למצרי� בשנת 

, ווני מזרחיחרב ממוצא י"סביר כי לציד� יופיעו ג� שכירי, ידי האשורי�"הקאריי� הועסקו על

 Haider(אשר שירתו בוודאות לציד� של הקארי� בצבא הסאיטי מאוחר יותר , לרבות האיוני�

1988:178–182 ;Betalli 1995:54–58; Rollinger 2001:252 ;Niemeier 2001:17; Luraghi 2006:35 .(

ינו כאשר שמו של הנקבר א, ידי חשיפת מצבת קבורה מממפיס"שחזור שכזה נתמ� לכאורה על

מדובר באותו פיגרס הקארי המוזכר , לדעת נימאייר). Masson and Yoyotte 1956: Pl. 9(אלא פיגרס 

וראה ; Kammerzell 1993:109–116 ;Ray 1982:190בעקבות ; Niemeier 2002:328(ידי פוליאנוס "על

  ).Younis 2003:584ג� 

, ראשית.  וודאיאינו, של פוליאנוספירוש שכזה לפיסת מידע היסטורי אשר יתכ� וטמו� בקטעו     

ידי פוליאנוס אכ� נחשפה בממפיס אינה "ההשערה כי מצבתו של פיגרס הקארי המוזכרת על

שנעשה בהתחשב בשיקולי� , שהרי רמת הדיוק בתיארוכה של המצבה, מבוססת דיה

נו  א רבי�קלאסיי�ראוי לשי� לב לעובדה כי במקורות , כמו כ�. אינה גבוהה, �פליאוגראפיי

, כ�.  בתפקידי� רמי�רתו בצבאות זרי�י ש,ש� פיגרסהמוצאי� לא פע� כי קארי� בעלי 

בתור אחד ששמו ראוי לציו� מבי� אלה אשר ,  מזכיר את פיגרס ב� היסלודומוס מקאריההרודוטוס

אשר ,  על פיגרס הקאריבאנאבסיס של כסינופו� דווחו, )VII.98(שירתו על אוניות הצי הפרסי 

הא� יתכ� ופוליאנוס עשה כא�  Anab. 1.2.17; 1.8.12.(311( האישי של כורש גמ�שימש כמתור

 Bischoffהשווה (כה נפו- למשל בכתביו של הרודוטוס שהיה , "יוע- הנבו�"שימוש במוטיב ה

1932 ;Lattimore 1939 ;Pelling 2006( ?יועצו וחברו האישי של פסמתי� , פיגרס הקארי, כלומר

  ?אנר'דמיונו של פוליאנוס בהתא� לכללי הז"אינו אלא פרי, כביכול
                                                

אחיו של ארטמיסיה , רנסוסהלא הוא פיגרס הקארי מהאליקא,  קיי� אזכור של פיגרסדהס6 מעניי� כי ב311

)Σοῦδα s.v. Πίγρης( .בעיני  " האישה המופלאה"ו, ס" לפנה5"שליטת קאריה בראשית המאה ה, ארטמיסיה

הברית "מכל בעלי" את העצות הטובות ביותר"העניקה למל� פרס , הרודוטוס שהשתתפה במסע נגד יוו�

;  בש� פיגרס לבי� ענייני הייעו- לבית המלוכהג� כא� יש קשר מסוי� בי� קארי, כלומר). VII.99הרודוטוס (

 ביוונית של 'מבצר' דהיינו :Suda(א� כי במקרה הזה לא מדובר בפיגרס היוע- אלא באחותו היועצת 

" כהיות שהספר מכיל. נ" לסה10"מהמאה ה,  מעי� לקסיקו� אנציקלופדי ביזאנטיואה, התקופה הביזאנטית

  .    רות החשובי� העומדי� לרשותנומדובר באחד המקו,  שוני� ערכי�30000
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המתואר אצל , Tanutamun"כל החוקרי� אשר גורסי� כי הקרב בי� פסמתי� ו,    יתרה מזאת

 663/664 בשנת Tanutamunאינו אלא השתקפותו של המאבק בי� האשורי� לבי� , פוליאנוס

ג דרומה בעקבות מפגשו  לא הובס בקרב אלא רק נסוTanutamunמתעלמי� מהעובדה כי , ס"לפנה

 עלה I"אומנ� ברור כי פסמתי� ה). Morkot 2000:297–298 ;Kahn 2006:264(המר ע� האשורי� 

א� שלטונ� בדלתה של הנילוס היה קצר ובמצרי� העליונה א* , לשלטו� בעזרת� של האשורי�

, כ�). Redford 2006:108–114; ע� ספרות, Kahn 2004; 2006(לא נמש� מעבר לשני� ספורות 

קרי שנת , נתפש כשליט לגיטימי עד שנתו השמינית לפחות Tanutamun, בעיניה� של אנשי תבי

עליו יתכ� , סביר אפוא להניח כי הקרב על ממפיס. תואולי א* עד שנתו התשיעי, ס" לפנה657

ס למצרי� אלא " לפנה663/664אינו מבטא את הפלישה האשורית של שנת , ודווח אצל פוליאנוס

 Sauneron and Yoyotte 1952:200;Bursteinהשווה  (Tanutamun כנגד Iבקו של פסמתי� את מא

1985:150 ;Kahn 2006:266–267 ,קרב כזה בי� פסמתי� , לפי חישוביו של קאה� ).ע� ספרות נוספת

Iו "Tanutamun , רוצה לומר כי לפי קו . ס" לפנה656" ו661יכול היה להתרחש בכל שנה נתונה בי�

  החלה רקIחרב ממוצא קארי בצבאו של פסמתי� "העסקת� האפשרית של שכירי, זהמחשבה 

נימאייר ורבי� אחרי� , בניגוד לסברת� של היידר,  הנה כ�.ת ממצרי�האשוריה נסיגהלאחר 

חרב קאריי� ויווניי� שרתו "המידע המצוי אצל פוליאנוס אינו מאפשר לטעו� כי שכירי, )לעיל(

 אות� סביר כי הקארי� המוזכרי� בדיווחו של פוליאנוס אינ� אלא ,נהפו� הוא. בצבא האשורי

חמושי� בנשק ושריו� "קרי " (עשויי ארד"בתור אנשי� ) II.152(ידי הרודוטוס "קארי� המוזכרי� על

, ה בתיווכו של גיגס ככל הנראI,312"אשר הגיעו יחד ע� האיוני� לשרת את פסמתי� ה, ")מארד

   Rassam Cylinder; Luckenbill 1927:297(.313השווה (דית מלכה הראשו� של השושלת המרמנא

                                                
מהווה חיזוק נוס* , ס" לפנה6"אזכור� של הקארי� בתעודות מסופוטמיות עד ראשית המאה ה"אי 312

בבליות בה� "ניאוהבכל התעודות , יתרה מזאת. חרב מקאריה לא שרתו בצבא האשורי"להנחה לפיה שכירי

 Zadok 2005:80–100 ;Waerzeggers(ייה חרב אלא בעובדי כפ"לא מדובר בשכירי, יש אזכור לקארי�

 הייתה ומדיניות ז .דבר שמשלי� על מדיניות� של הבבלי� בנוגע להעסקת� של הקארי� בצבא�; )2006

  .  דומה ככל הנראה למדיניות� של האשורי�
). וראה להל�(ידי ממלכת לידיה כבר מראשית ימיו של גיגס "חרב מקאריה ומאיוניה הועסקו על"שכירי 313

 נעזר בב� בריתו הקארי :ְרֶסִליס, בעת כיבוש השלטו� בסרדיס, גס גי,לפי פלוטרכוסראוי לציי� כי , �כא

הוציא  הקארי הוא זה שדווח כי אותו :ְרֶסִליסאלא ש, לא זו בלבד. )Quaestiones graecae 45(ה ַסיָלמִמ

אחר מכ� לקח עימו את הגרז� ול, מלכה האחרו� של השושלת ההרקלידית, )Kandaules(את קנדאולס להורג 

"הגרז� היה שיי� לבמקור , לוגיהלפי המיתו. בטקסיה אשר שימש את השושלת ההרקלידית, הפולחני

Hippolyte ,ולמלכה לידית תו של ארס ומלכת האמזונות בOmphale ,צאצא המשות* שלה ע� אשר ה

 . )Pedley 1974וראה ( כביכול את השושלת ההרקלידית של לידיההרקלס יסד 
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חרב " של שכיריתהאפשריבעניי� נוכחות� דו� בפרוטרוט בכוונתי ל, זועבודה  של V   בפרק 

סביר  314. וה� על ממצאי� ארכיאולוגיי�מקראיי�המקורות בהתבסס ה� על ה, באזורנומקאריה 

ייצגו נאמנה את השלטו� המצרי בדרו� , יוני�יחד ע� עמיתיה� הא, החרב הללו"שכירילהניח כי 

   315.)להל�בפרוטרוט וראה  (ס" לפנה7"הלבנט בשלהי המאה ה

                                                
לפיה� בהתחשב באזכור� האפשרי של , של אבישור והלצרהאחרונות כא� רק אציי� כי הנחותיה�  314

החרב הקאריי� שרתו בצבאותיה� של מלכי יהודה "נית� לקבוע כי שכירי, 19; 4:11מלכי� ב הקארי� ב

 לפרש את שהרי יש; אינ� מתקבלות על הדעת, )Avishur and Heltzer 2003(ס " לפנה9"במהל� המאה ה

אבישור והלצר , זאת ועוד). וראה להל�(ס " לפנה7"האזכורי� הללו על רקע הריאליות של שלהי המאה ה

לפיו תווי סתתי� שתועדו בארמונות של מגידו ושומרו� , התבססו בעיקר על שחזורה הבעייתי של פרנקלי�

אול� שחזורה של ). Franklin 2001(בית הקארי "אינ� אלא עדות מוחשית לאל*, ס" לפנה9"מהמאה ה

 תבהתחשב בעובדה כי כתובות קאריות אלפביתיו). Ussishkin 2007b:59השווה (פרנקלי� נראה לי בעייתי 

בית "קשה להעלות על הדעת את קיומו של האל*, ס" לפנה7"ראשונות אינ� מתועדות לפני שלהי המאה ה

בה נעשתה השוואה , יטתה של פרנקלי�קיימת בעיה מתודולוגית בש, כמו כ�. ס" לפנה9"הקארי במאה ה

. בית הקארי"אקראית בי� מספר מצומצ� של תווי סתתי� לבי� מספר מצומצ� של האותיות מהאל*

נית� למצוא , המזכירי� את תווי הסתתי� ממגידו ומשומרו�, )ללא שו� קשר לקארי�(סימני� דומי� 

 .Nylander 1965: Figלדוגמא, וראה(ות גבי אבני� מסותת"ה� על, במקומות רבי� לאור� תקופות שונות

13 ;Ward-Perkins 1951: Fig. 7:2 ;Shaw 1984: Pl. 55b; Hitchcock 2003; Begg 2004 (גבי "וה� על

אשר אינ� אלא פיקטוגראמות או , במינוח של בורדמ�, linear personal devices(מטבעות וחותמות 

 :Porada 1948a:188, Pl. IX:20; 1981–1982;Boardman 1970aלדוגמא , וראה; מונוגראמות אישיות

passim; 1970b; 1998 ;Gitler and Tal 2006:303 ; לביקורת מתודולוגית דומה על עיקרי השיטה שמיוצגת

  ).  Sass 2005:110ראה , בשחזורה של פרנקלי�

 I" פסמתי� הה� הקארי� וה� האיוני� אשר הגיעו למצרי� בכדי לשרת בחילותיו של, לפי הרודוטוס 315

שני� הצליחו הנראה כי במרוצת ). II.154" (כשהנילוס זורם ביניהם, אדמות למגורים אלה מול אלה"קיבלו 

צדוק גורס כי אזכור� של הקארי� ,  כ�.קיה� המצריי�י מיוחדת ע� מעסיחסי�ארי� ליצור מערכת קה

ררו בי� הקארי� לבי� המצרי� מצביע על יחסי� מיוחדי� שש, כ לצד המצרי�"בד, בבליות"בתעודות ניאו

הנחתו של ). Bongenaar and Harring 1994והשווה ; Zadok 2005:81(ג� בעת גלות� המשותפת בבבל 

ואילו כיצד חוגגים לאיסיס בעיר בוסיריס סיפרתי קודם : "II.61צדוק משתלבת היטב ע� המידע שבהרודוטוס 

אבל אסור לי לספר ; רבבות רבות של אנשים,  והנשיםמקוננים כל הגברים, לאחר הקרבת הקורבנות, שם, לכן

ובכך , אלה מן הקארים הגרים במצרים מגדילים עוד לעשות וחותכים את מצחיהם בסכינים. על מי הם מקוננים

, ב� זוגה של איסיס, קינה המוזכרת בפסוק הייתה על מות אוסיריסה". הם מגלים שהם זרים ולא מצרים

מה שמעניי� במיוחד היא העובדה כי לא זו . יה להרודוטוס להזכיר את שמוומבחינת החוק הדתי אסור ה

' הגדילו לעשות'ה� אפילו , בלבד שהקארי� היו רשאי� להשתת* לציד� של המצרי� בטקס פולחני חשוב

כמו ג� ההזדהות הדתית המוגזמת במקצת , רמת השתתפות שכזו בטקסי� דתיי�. בחיתו� מצח� בסכיני�

על רקע החיכו� האינטנסיבי ע� עמי� אחרי� . אינ� מתועדות בנוגע לאיוני�, ריי�ע� מעסיקיה� המצ

נית� א* , )Haider 2001 ;Kaplan 2003 ()יהודאי�, פניקי�, יווני�, כגו� מצרי�(במצרי� בתקופה הנדונה 

על רובע  (הרחק מקאריה גופא, לשער כי זהות� העצמית של הקארי� עוצבה במידה לא מבוטלת במצרי�

תו� שירות� הצבאי העדיפו קארי� אומנ� ב. )Malkin 2003cראה בפרוטרוט אצל , אריקו� שבממפיסק
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IV.3.5    האומנ�האומנ�האומנ�האומנ�, , , , אשוריאשוריאשוריאשוריההההחרב יווניי� בצבא חרב יווניי� בצבא חרב יווניי� בצבא חרב יווניי� בצבא """" לנוכחות� האפשרית של שכירי לנוכחות� האפשרית של שכירי לנוכחות� האפשרית של שכירי לנוכחות� האפשרית של שכיריעדויות נוספותעדויות נוספותעדויות נוספותעדויות נוספות????            

של היא העובדה כי בכל הקורפוס ,    הדבר החשוב ביותר שיש להדגיש בתחילתו של הדיו� הנוכחי

קארי בצבא /חרב ממוצא יווני"אי� ולו אזכור אחד לשכירי, התעודות האשוריות הידועות לנו

חוקרי� רבי� אינ� , ג� בהעדר עדויות שכאלה, בר�. )Na<aman and Zadok 1988השווה  (האשורי

  .בהתחשב בפיסות מידע אלו או אחרות, מהססי� להציע שחזורי� היסטוריי� רחבי היק*

חוקרי� אחדי� גרסו כי על א* , נויות שהוצעו בנוגע לעדותו של פוליאנוס   בנוס* לפרש

יתכ� ויש לתת אמו� מסוי� במידע שבאחד הפרגמנטי� של אבדינוס , הבעייתיות שבדבר

)Abydenos FGrH 685 F 5) (Haider 1996:91 ;Dalley and Reyes 1998:97; Rollinger 2001:252–253 ;

Luraghi 2006:36 .( בכתביו של ברוסוס , ככל הנראה, נדו� רבות במחקר ומקורו זהפרגמנט

)Schnabel 1923:136ff .(כאשר בי� , חיילי� מביזנטיו� נלחמו לצידו של אסרחדו�, לפי הפרגמנט

 חוקרי� רבי� הצביעו על כ� כי אבדינוס הכיר בוודאי את 316.החיילי� הללו היה ג� פיתגורס

, אול� לפי המסורת. ימת בקרב המאגי� של בבללפיה פיתגורס שהה תקופה מסו, המסורת

 שני� אחרי שלטונו של 150"דהיינו כ, ס" לפנה6"שהייתו הקצרה ש� שייכת לשלהי המאה ה

או אלכסנדר (הבנה של ברסוס "יתכ� ואזכורו של פיתגורס נובע מאי, כמו כ�. אסרחדו�

,  בתעודות אשוריותPylagoras (Pi-la-a-gu-ru(-a))אודות אזכורו של ) ?או אבדינוס? סטורהיפולי

סייע לו בבניית ארמונו בנינווה , אחד מעשרת שליטי קפריסי� בימיו של אסרחדו�, שהרי פילאגורס

ג� אזכורה של ביזנטיו� בפרגמנט זה מהווה ). Lipiński 1991(ויתכ� א* הצטר* למסעו כנגד מצרי� 

בסיכומו ). Helm 1980:139 ;Rollinger 2001:252( שבקיליקיה  Buzantaבעיה וסביר כי מדובר בעיר

ג� אלה הגורסי� כי יתכ� ויש בפרגמנט של אבדינוס גלעי� היסטורי אודות העסקת� , של דבר

 .  נאלצי� להודות בחולשתו של טיעו� מסוג זה, חרב יווניי� בצבא האשורי"האפשרית של שכירי

 מצויה בו, )ABL 140(רי אשו"במכתב ניאו   פיסת מידע נוספת נמצאת לדעת חוקרי� אחדי� 

בי� . Der שליטה של ידי"ל עSalamānu" וNabû-rā'im-nišē-šu" אנשי� שנשלחו ל15רשימה של 

 : בתור ש� יווני את שמותכ� ונית� לפרשישי, ad-di-ik-ri-tú-šú מוזכר אד� בש� האנשי� הללו

ראוי לציי� כי ). Antikritos) (Rollinger and Korenjak 2001 ;Rollinger 2001:252(אנטיקריטוס 

                                                                                                                                       
 Masson and Yoyotte 1956 ;Masson 1969; 1980 ;Ray 1995; Kammerzell(רבי� להישאר במצרי� 

1993; 2001 ;Vittmann 2003:155–179( , א� חלק� בוודאי חזרו לקאריה וא* הביאו עימ� השפעות

 ).Hornblower 1982:357 ;Sapirstein and Fantalkin 2005לדוגמא , וראה(צריות מגוונות מ
 Pythagoras, der chaldaïschen Weisheit: " בתרגומו של קארסט,דר� הגרסא הארמנית של אבסביוס 316

Schüler") Karst 1911:18, lines 10–13.(        
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אינו מופיע לצידו של ) I-ma-na-A+A ("איוני"האתניקו� א� , אומנ� סביר שהש� זוהה כהלכה

לתאר� את המכתב הוצע כי יש , פרוסופוגראפיי�הבשל הנימוקי� אומנ� , כמו כ�. אנטיקריטוס

 15אות� , זאת ועוד. א� תיארו� זה אינו ודאי, )ס" לפנה669" ו680קרי בי� (לימיו של אסרחדו� 

רולינגר . דהיינו פליטי�, LÚ.maq-tūte"כתוארו , אנטיקריטוסלרבות ,  שבמכתבאנשי� מהרשימה

ובמידה , חרב בצבא האשורי"אק משערי� כי יתכ� ואותו אנטיקריטוס אינו אלא שכירוקורני

לות שהועסק בפעי, אשוריהחרב יווני בצבא "שהצדק עימ� אזי יש כא� דוגמא מוחשית לשכיר

 שחזור שכזה אינו )פה"מידע בעל (לדעת ר� צדוק, מאיד�. אימפריההכלשהי בחלקה המזרחי של 

  .פליטי� ולא חיילי�ריטוס תואר מפורשות כחלק מקבוצת שהרי אנטיק, מתקבל על הדעת

קשורה בהשפעות , כביכול ,ווניי� בצבא האשוריחרב י"    עדות נוספת לשרות� של שכירי

נשק� של היווני� במהל� התקופה " הצבאית המזרחית על פיתוח כליהוגימשוערות של הטכנול

הנשק האגאיי� במהל� התקופה "הואיל והנושאי� הקשורי� להתפתחות� של כלי. הארכאית

, נדונו רבות במחקר, לרבות סוגיית ההשפעות האוריינטליות המשוערות ודרכי העברת�, הארכאית

 Hagemann 1919 ;Kunze 1950 ;Lorimerלדוגמא , וראה(ורט אינני רואה לנכו� להקדיש לכ� דיו� מפ

1950 ;Snodgrass 1964b; 1967 ;Edrich 1969 ;Bol 1989 ;Jarva 1995 ;Dezső 1998.(317 אציי� רק כי 

הנשק האגאיי� במהל� התקופה הארכאית הושפעה "התפתחות� של כלי, פי הסברה המקובלת"על

אי� כל ספק כי טיפוסי� מסוימי� של ). קפריסי�, נטוליהא, מרכז ומערב אירופה(ממקורות שוני� 

ידי "אומצו על, 'kegelhelm'בעיקר טיפוסי� אחדי� של קסדות ממשפחת , נשק אשוריי�"כלי

.  היוונית אינ� בולטות במיוחדpanoplia" על התההשפעות האוריינטליו, אול� באופ� כללי. היווני�

שורי המשוער בהתפתחות� של מספר פריטי ציוד ג� א� נית� לאתר את המקור הא, יתרה מזו

ביניי� כמו "סביר כי ההשפעות הללו הגיעו דר� סוכני, צבאי אשר נפוצו בחלקיה השוני� של יוו�

הנחותיו של , רוצה לומר. קפריסי� ופריגיה, סוריות"הממלכות הצפו�, א� ג� דר� אוררטו, הפניקי�

הנשק היווניי� אינ� אלא עדות "ת על כליאשר סבור כי ההשפעות האשוריו, לורגי לדוגמא

אינ� ) Luraghi 2006:38(החרב היווניי� בצבא האשורי באזור צפו� סוריה "למעורבות� של שכירי

  .וא* סותרות את מסקנותיה� של אלה העוסקי� בחקר טכנולוגיות צבאיות, מבוססות דיי�

 במקדשה של � ייחודיי�נטליינוכחות� של חפצי� אוריי,    לפי התזה הפרובוקטיבית של לורגי

 Kyrieleis and Röllig(דוגמת קישוט המצח לסוס ע� כתובת שמזכירה את חזאל , הרה בסאמוס

1988 ;Eph>al and Naveh 1989) ( חפצי� דומי� שנתגלו במקדשו של אפולו בארטריה ו, )1:66איור

                                                
חרב אגאיי� באזורנו בהתבסס על המקורות "שכירידני� בנוכחות� של  הבפרקי� הבאי�, ע� זאת 317

  .אדו� בהרחבה בפריטי� מסוימי� מהציוד ההופליטי, המקראיי�
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)Charbonnet 1986:123–124 ( ובמקדשה של אתנה במילטוס)Jantzen 1972:58–62( , מקור�

חורבנה בה ותהשתתפו בביז, בהקדשות של החיילי� היווניי� אשר בעת שירות� בצבא האשורי

משער לורגי כי כל החפצי� הללו הגיעו , בכדי להוכיח את טיעונו. ס" לפנה732של דמשק בשנת 

. ו�החרב היווניי� לתחומי יו"לאחר חזרת� של שכירי, ס" לפנה8"ל בשלהי המאה ה"למקדשי� הנ

שהרי אי� ביכולתנו לקבוע בוודאות את דרכי , מסקנה כרונולוגית זו נראית בעייתית, בר�

       318.כמו ג� את תארי� הגעת�, ההעברה של החפצי� הללו למקדשי� יווניי�

  
דף  מיומן חפירה המתאר את מציאתו של החפץ עם הכתובת : 2; כתובת חזאל במוזיאון של סאמוס: 1: 66 איור

  ).ידי המחבר-צולמו עלשניהם (

החרב היווניי� בצבא האשורי השתייכו "בניגוד לסברת� של אלו אשר גרסו כי שכירי,    זאת ועוד

לורגי כי מדובר דווקא סבור ,  יחסית�וככאלה היוו מספר קט, אריסטוקרטיהבעיקר למעמד 

עלינו לצפות , �א� אלו ה� פני הדברי,  אול�Luraghi 2006(.319( במספר גבוה של חיילי� שכירי�

נשק יווניי� וה� על התפתחות� של "להשפעות אשוריות מסיביות ה� על התפתחות� של כלי

  .אינ� בנמצא, כפי שציינתי קוד�, הללוההשפעות . שיטות הלחימה במהל� התקופה הארכאית

                                                
 Kilian-Dirlmeierראה,  אשר נחש* בהראיו� של סאמוסילסקירה מפורטת אודות המכלול האוריינטל 318

דש אינו מאוחר העובדה כי בנוגע לאחד החפצי� מארטריה קבעו החוקרי� כי זמ� הגעתו למק. 1985

אינה בהכרח משליכה על הטמנת� של חפצי� , )Charbonnet 1986:119–122(ס " לפנה8"לשלהי המאה ה

נמצא ללא הקשר סטרטיגראפי , החפ- המפורס� מההראיו� של סאמוס לדוגמא. דומי� במקדשי� נוספי�

ידי פע� "וא* נבדק על] Kyrieleis and Röllig 1988[ידי המפרסמי� הראשוני� "דבר שצוי� בקצרה על(

בתקווה לנצל את כתובתו של חזאל בתור עוג� , ]2:66איור [נוספת אל מול יומני החפירה המקוריי� 

אי� סיבה להניח שהחפצי� הדומי� הגיעו למילטוס , כמו כ�). כרונולוגי אפשרי לקראמיקה יוונית נלווית

  ). Ebbinghaus 2006השווה (ס " לפנה7"ס ולא במהל� המאה ה" לפנה8"דווקא בשלהי המאה ה

החרב היווניי� שייתכ� והועסקו בצבאות של אשור ובבל במהל� התקופה "לפיה מרבית שכירי, הסברה 319

 Betalli 1995 ;Burkert 1996 ;Niemeier 2001; 2002 ;Kaplan(הארכאית השתייכו לבני המעמד הגבוה 

2002 ;Raaflaub 2004( ,אחיו של אלקאיוס, נידאס של אנטיֶמבפרק הד� בעלילותיו, תידו� בהמש�.  
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כל הפרשנויות החדשות אודות הנתוני� הישני� אינ� סותרות את עיקר , ניות דעתיעל, לסיכו�   

הנתוני� החדשי� . חרב ממוצא אגאי לא שרתו בצבא האשורי"לפיו שכירי, טיעונו של הל�

, לדעת הל� .אינ� מוסיפי� מאומה לתמונה הכללית, אנטיקריטוסכמו אזכורו של , אספו לדיו�נש

היו אלה היווני� שהעדיפו שלא לשרת , בהתחשב בעול האשורי על תושבי דרו� הלבנט הכבושה

 ,Helm 1980:112–113( ג� לא להתיישב בשטחי� תחת שליטת� של האשורי� בצבא האשורי וכ�

א� אני סבור כי הגור� העיקרי אשר , ס* את השערתו של הל�האי� סיבה לדחות על אומנ� ). 149

מנע את מרבית הקשרי� בי� יוו� ודרו� הלבנט במהל� התקופה האשורית קשור למדיניות� 

היו אלה האשורי� שבהתא� לתפישת ,  רוצה לומר320.ת של האשורי� עצמ�סטיהאימפריאלי

   321.לא הביעו עניי� במת� זכויות מיוחדות למתיישבי� היווני� ובהעסקת� בצבא�, )לעיל(עולמ� 

  

  

  

  

  

  

                                                
במיוחד בפרובינציות , חרב בני עמי� שוני�"בשכיריקרובות השתמשו לעיתי� כי האשורי� אי� ספק  320

בכל ,  אול�).תע� ספרו, Manitius 1910 ;Eph>al 1983 ;Dezső 2006 ;Kaplan 2008לדוגמא , וראה(

 כוח אד� מדובר בניצול, ידי האשורי�" עלחרב ממוצא זר"בה� הועסקו שכירי, המקרי� המתועדי�

חילופי , כידוע). כתוצאה מכיבושי� וסיפוחי� שוני�(שמקורו בשטחי� שנכללו בתחומי האימפריה 

 Oded(היוו את אחד ההיבטי� המרכזיי� במדיניות האשורית בארצות שעתה נכבשו ,  למיניה�אוכלוסי�

1979;Na<aman and Zadok 1988; 2000  .( חרב ממוצא זר בצבא האשורי "העסקת� של שכירינראה כי) או

והשווה את המקרה של תושבי עכו אשר לאחר כיבושה שולבו בצבאו [אלה שאולצו לשרת בצבא האשורי 

נעשה לפי אותו הגיו� אימפריאלי אשר עמד מאחורי המדיניות של חילופי , ])ANET:300, של אשורבניפאל

מנת למנוע התנגדות "על, ושי� בי� אזוריה המרוחקי� של האימפריהדהיינו לפזר את העמי� הכב, אוכלוסי�

העובדה כי אזורי� כמו קאריה ואיוניה היו מעבר , במילי� אחרות). Kaplan 2008השווה (פוטנציאלית 

החרב "רצונ� להסיק בצבא� את שכירי"היא זו שהשפיע יותר מכל על אי, לשליטה הישירה של האשורי�

   .מאזורי� הללו
וודאי ( לדעת מה ה� הנסיבות אשר הובילו את אנטיקריטוס היווני לליבה של האימפריה האשורית קשה 321

ידי האשורי� במהל� "כאלה שיתכ� ונלקחו בשבי על, היו ג� אחרי� ששמותיה� לא השתמרו ברבות הימי�

ליקיה ש� בקי"הא� נלקח בשבי אי]). West 1997:616השווה [עימותי� לוקליי� אפשריי� ע� היווני� 

או שמא במהל� אחד העימותי� האפשריי� בי� פיראטי� , ס" לפנה696בעת מסעו של סנחריב בשנת 

אי� באזכורו של ולו רמז אחד , כל פני�"על. אי� לכ� כמוב� תשובה ודאית? יווניי� וכוחות האשוריי�

  .חרב יווניי� בצבא האשורי"לאפשרות העסקת� של שכירי
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V . . . .המצרי המצרי המצרי המצריִאיְנֶטְרל6דִאיְנֶטְרל6דִאיְנֶטְרל6דִאיְנֶטְרל6ד ה ה ה ה––––ס ס ס ס """" לפנה לפנה לפנה לפנה7777""""שלהי המאה השלהי המאה השלהי המאה השלהי המאה ה         

יא ס הגיעה האימפריה האשורית לש" לפנה7"המאה הרוב  וב8"אומנ� לקראת סו* המאה ה   

, ס החל תהלי� ההתפוררות" לפנה7"א� בשליש האחרו� של המאה ה, )Bedford 2001(עוצמתה 

התארגנות האשורית האחרונה האומנ� סממני . ס" לפנה612אשר סופו בחורבנה של נינווה בשנת 

התארגנות זו , א� על א* הסיוע המצרי,  הובחנו באזור חר�II"אובליט ה"תחת מנהיגותו של אשור

נפילתה הפתאומית כביכול של ). Kuhrt 1995:545(ס " לפנה608קה מעמד מעבר לשנת לא החזי

 ".שערורייה היסטורית"ויש שראו בכ� מעי� , האימפריה האשורית העסיקה דורות של היסטוריוני�

 The sudden fall of Assyria was not unprecedented. It was merely the final":ניפי ליוור"על, מאיד�

instance in a long list of Near Eastern empires that collapsed shortly after reaching their peak of 

power and wealth." (Liverani 2001:374).                                                                                              

ברור כי מאורע זה הוביל לשרשרת של אירועי� אשר , יהיואשר שור יהיו נסיבות נפילתה של א   

לעיל דנתי בפרוטרוט דבפרקי� . פוליטית מחדש"תו� זמ� קצר עיצבו את פני המפה הגיאו

א� כעת ברצוני להתרכז בשליטה , בהתחזקותה של ממלכת מדי ועימותיה ע� ממלכת לידיה

מדובר בתקופה , כפי שנראה בהמש�, נ�אומ. לאחר הנסיגה האשורית,  הלבנטהמצרית בדרו�

א� מבחינת המגעי� בי� העול� היווני לבי� ,  שנה20"לא יותר מ, קצרה למדי במושגי� היסטוריי�

  . מדובר במהפכה של ממש, דרו� הלבנט

        
V....1111    מתי זה התחילמתי זה התחילמתי זה התחילמתי זה התחיל: : : : הנסיגה האשורית ותחילת השלטו� המצרי בלבנטהנסיגה האשורית ותחילת השלטו� המצרי בלבנטהנסיגה האשורית ותחילת השלטו� המצרי בלבנטהנסיגה האשורית ותחילת השלטו� המצרי בלבנט????         

מספר  ,ע� זאת. י בלבנט נדונו רבות במחקרהאשורית ותחילתו של השלטו� המצרהנסיגה    

שהרי קיי� מגוו� רחב של דעות ה� בנוגע לתאריכה של , דורשות עדיי� בירורמכריעות סוגיות 

        . וה� בנוגע לתחילתו של השלטו� המצריהנסיגה האשורית מדרו� הלבנט

ל המאה הנסיגה האשורית מדרו� הלבנט החלה כבר בשנות הארבעי� ש, לדעת חוקרי� רבי�   

; Malamat 1973 ;Eph>al 1979 לדוגמא, וראה(כלומר במהל� שלטונו של אשורבניפל , ס" לפנה7"ה

Cogan and Tadmor 1988:291–292 ;Machinist 1992 ;Stager 1996a ;Vanderhooft 1999:64–68 .(

רי ניה� הוא העדרו של התיעוד המנהלי האשויבשהחשוב ,  מספר נתוני�ידי"לדעה זו נתמכת ע

רשימות בהתחשב בעובדה כי . ס" לפנה7"החל משנות הארבעי� של המאה ה, בנוגע לדרו� הלבנט

"פוסט� המישמות האפונילהתייחס לעלינו  ,ס" לפנה649מות בשנת י� הקנוניות מסתימיהאפוני

תואר� לשנת , שליט פחוות שומרו�, Nabû-šar-a∆∆ēšuקנוני של "האפוני� הפוסט .י�קנוני
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קנוני מדרו� "נו א* אפוני� פוסטיאי� ביד, לאחר תארי� זה). Whiting 1994:75(ס " לפנה646/645

א� תאריכו אינו ברור ; שבפניקיה הצפונית Íimirשליטו של , Mannu-kī-a∆∆ēלמעט אולי , הלבנט

 העובדה כי האנאלי� של Reade 1998:255.(322(ויתכ� שהיה אפוני� בתקופה קדומה יותר 

שחזור המאורעות לאינה מסייעת כ� ג� , ס" לפנה639/638י� מעבר לשנת אשורבניפל אינ� ממשיכ

אנאלי� בעזרת ה, ע� זאת. ס" לפנה7"מאה ההההיסטוריי� שחלו באזור במחצית השנייה של 

קיי� , כמו כ�.  נער� מסע עונשי� כנגד צור ועכו,ס" לפנה645/644 נית� ללמוד כי בשנת ,שהשתמרו

ערבי� הניהלו האשורי� מסע עונשי� כנגד , זהתארי� ההיב ש� סב"יסוד סביר להנחה כי אי

)Eph>al 1982:157–159, 164–165, n. 562.(   

סיו� האנאלי� של (ס " לפנה639/638בהעדר תיעוד היסטורי בנוגע לפרק הזמ� שבי�    

נאלצו החוקרי� , )תבבליה הבל שמתועד בכרוניקבפרו- המרד ב (ס" לפנה626לבי� ) אשורבניפל

  ):II.157 (המתאר את חורבנה של אשדוד, וטוסהרודו של פסוקאודות ת דעת� לתת א

Ψαµµήτιχος δὲ ἐβασίλευσε Αἰγύπτου τέσσερα καὶ πεντήκοντα ἔτεα, τῶν τὰ ἑνὸς δέοντα 

τριήκοντα Ἄζωτον τῆς Συρίης µεγάλην πόλιν προσκατήµενος ἐπολιόρκεε, ἐς ὃ ἐξεῖλε. 

αὕτη δὲ ἡ Ἄζωτος ἁπασέων πολίων ἐπὶ πλεῖστον χρόνον πολιορκεοµένη ἀντέσχε τῶν 

ἡµεῖς ἴδµεν. 

 שנים הטיל מצור על העיר הגדולה אשדוד 29במשך , בתוך אלה;  שנים54פסאמטיכוס משל במצרים 

אשדוד זו סבלה את המצור הארוך ביותר מכל הערים שאנחנו יודעים . עד שכבש אותה, שבסוריה

  323.עליהן

אזי סביר ,  אכ� כבש את אשדודI" הפסמתי�   חשיבותה של הידיעה זו נובעת מהעובדה כי א� 

  שני�29"הואיל ו. להניח כי פעולה כזו יכלה להתבצע א� ורק בתו� השלטו� האשורי במרחב הנדו�

                                                
אשר , זור הפרת העליו� וקיליקיה מצביעה על מנהל אשורי מתמש�התמונה שמתקבלת מא,  מאיד�322

 Röllig 1993;Whiting (ס" לפנה612" אחרי חורבנה של נינווה ב ג�אפילו שני� מעטותהחזיק 

1994;Reade 1998 ;Vanderhooft 1999:66–67, n. 17.(  

 "אנחנו יודעי�"בביטוי א�  כשתמשה הרודוטוס, "ותהיסטורי"הברוב המקרי� לאור�  ראוי לציי� כי כמו 323

רווח בקרב  שידע כלליבמדובר י � ככלהסיק מעשוי אומנ� הקורא המודרני . )ἴδµεν ἡµεῖς" (ידוע לנו"או 

, )logographoi ("המומחי�"רווחת בקרב הדעה תה זו היהיאו שמא של הרודוטוס היווני� בני תקופתו 

 משכנע אופ�מברל� הראה ב'צ. פני הדברי�ה� כ� לא א� , ס בגו* ראשו� בצורת רבי�ו הרודוטאאותה מבט

אינו מבטא " ידוע לנו" או "אנחנו יודעי�"� כגו� ייס בביטוושימושו של הרודוט, כי למעט מקרי� בודדי�

 אלא את השקפותיו והידע אישי של , או היסטוריוני� אחרי� בני תקופתואחדות דעי� בקרב היווני�

כ� נית� להסיק כי סביר להניח שהמידע הכללי אודות המצור  מ).Chamberlain 2001 (המחבר עצמו

  .הגיע לידיו של הרודוטוס דר� אחד המודיעי� היווניי� במצרי�, הממוש� של אשדוד
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 לשלטונו 29"התרחש בשנה ה  אשדודה של כי כיבושהוצע, למדי דמיוני ספרור נראות כמשל מצ

 חיזוק נוס* , לכאורה, עולהא�מכ). Tadmor 1966:102(ס " לפנה635בשנת דהיינו , I" השל פסמתי�

 לשלטונו 29"זמ� קצר לפני השנה ה, או לפחות מפלשת,  כי האשורי� נסוגו מדרו� הלבנטסברהל

אינו מבהיר מדוע  אומנ� הרודוטוס .נ" לפסה635כלומר שני� מעטות לפני שנת  ,של פסמתי�

 של �ברית"העובדה כי פסמתי� היה ב�,  תדמורא� לדעת, I"האשדוד בידי פסמתי� נכבשה 

חרבה א� ורק לאחר נ שאשדוד גד התפשטותה של בבל מצביעה על כ�האשורי� במאבק� נ

ייז סברו שמצרי� ניסתה להפגי� את כוחה כנגד ערי ג� מילר וה. שהכריזה על עצמאותה מאשור

  ). Miller and Hayes 1986:384 (�במידה שאלו הכריזו על עצמאות, המדינה של פלשת

לפיה� הנסיגה האשורית מדרו� הלבנט החלה כבר בשנות , כנגד השחזורי� ההיסטוריי�   

אי� , לדעתו. )Na<aman 1991a( ריט שונהסהציע נאמ� ת, ס" לפנה7"הארבעי� של המאה ה

נהפו� , ל השלטו� האשורי בתארי� כה מוקד�עי� על היחלשותו שי מצבהזכרתי לעיל שהנתוני�

 631בשנת  אילני"אטיל"המרד שפר- באשור ע� עלייתו של אשור גורס כי אפילו נאמ�. הוא

"וריכ� ששו� גור� לא סיכ� את האחיזה האשורית במרחב הס,  חולפת אינו אלא אפיזודהס"נהלפ

 אשורבניפל באותה שנה וא* עד פרו- המרד בבבל בי� השני� ו שלעד מותבוודאי  ,ישראלי"אר-

 שנות המצור על אשדוד ע� 29קושר נאמ� את , בעקבות חוקרי� קודמי� 324.ס" לפנה623"626

 שנות המצור 29, לפי שחזור זה I.106(.325(  שנות השלטו� הסקיתי באסיה28דברי הרודוטוס על 

היות שלדבריו המצור החל בעת שפסמתי� , וצאה מספקולציה כרונולוגית של הרודוטוסכת' צמחו'

ונסתיי� לאחר שהסקיתי� , )I.105(יצא לחו* פלשת לקראת הסקיתי� ושידל אות� לסגת  I"ה

   326. שנות שלטונ� באסיה28וכתוצאה מכ� תמו , נוצחו בידי מדי

                                                
דהיינו שנת , 38"הואיל והתעודה האחרונה מניפור הנושאת את שמו של אשורבניפל שייכת לשנתו ה 324

קיימת א* סברה כי יש לתאר� את , יתרה מזאת. קדו� לשנה זוברור כי מותו אינו יכול להיות , ס" לפנה631

 ).ע� ספרות,  Na<aman 1991bוראה (ס " לפנה627מותו של אשורבניפל לשנת 
  .Na<aman 1991a:39–40אצל ענפה ע� ספרות , מפורט וראה סיכו� 325

 שנות 28"לעל אשדוד בנרטיב של הרודוטוס אכ� קשורות  שנות המצור 29אומנ� , לדעת ליפינסקי 326

הבנת הידיעה שנמסרה "א� מספר דמיוני זה יש להסביר על רקע אי,  של הסקיתי� באסיהשלטונ�

הידועיי� , ote/(h)ate(h)ליפינסקי גורס כי הרודוטוס התבלל בי� . ידי מודיע מצרי"להרודוטוס על

וס הוא כי אשדוד מה שנמסר להרודוט, דהיינו; )שני� (έτηמהדמוטית והקופטית בתור כינוי לשעה לבי� 

סברה זו איננה , לדעתי). Lipiński 2006:156, n. 346( שני� 29 שעות ולא כעבור 29נחרבה כעבור 

בהתחשב ביכולתו הצנועה א� בכלל להבי� את השפה , שהרי ברור כי הרודוטוס, מתקבלת על הדעת

לעניי� (רית וה� יוונית אשר התגררו במצרי� וידעו ה� מצ, נעזר במתרגמי� ומודיעי� יווניי�, המצרית

     ).Darbo-Peschanski 1987: passimראה במיוחד , המודיעי� לסוגיה� שעמדו לרשותו של הרודוטוס
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י היחלשות השלטו� האשורי החלה כבר  כהיות שג� א� נניח, השערה זונראה כי יש לקבל    

תארי� , אילני לשלטו�"אטל"כתוצאה ממותו של אשורבניפל ועלייתו של אשור, נ" לפסה631בשנת 

 29 שנות מצור על אשדוד כהריסתה בשנת 29 ע� ההסבר המבקש לפרש תיישבזה עדיי� אינו מ

ות על הדעת פעולה זאת משו� שקשה להעל. נ" לפסה635שנת בדהיינו , I"הלשלטו� פסמתי� 

רפורמה  חיזוק נוס* לתסריטו של נאמ� נמצא בעובדה כי ה.מצרית כה נועזת עוד בימי אשורבניפל

) ס" לפנה623"626(דהיינו א� ורק בתו� המרד בבבל , ס" לפנה622 בשנת  החלההדתית של יאשיהו

  ).Na<aman 1991a:38(אשר סימ� יותר מכל את תחילת התפוררותה של ממלכת אשור 

 Finkelstein andהשווה (שורות אלוכולל כותב , את מסקנותיו של נאמ�מצו יחוקרי� רבי� א   

Silberman 2001:282 ;Fantalkin 2001b:135; 2004 ;Reade 2003:152 ;Gitin 2003; -ליפשי 

28:2004–37; Lipiński 2006:86 .(ההשערה לפיה מצרי� תופסת את מקומ� של האשורי� , אכ�

ס " לפנה623שנת ס ואולי א* אחרי "נה לפ623–626 השני�סביב רק באופ� פעיל נט בדרו� הלב

"שר"יצאו פסמתי� וצבאו לעזרתו של סי�ס "נה לפ616בשנת כבר שהרי , נראית מעוגנת היטב

 Wiseman (ינ6ִלR9בסביבות ָק, הרחק בצפו�ו כנגד הבבלי� לצדמנת להילח� "על, מל� אשור, אשכו�

1961:11–13, 54–55 ;Spalinger 1978b:49–50 ;Zadok 1985:135 .(נפרש ,ס"נהלפ 612"החל מ 

בה נזכר , כפי שמעידה מצבה שלו מאותה שנה, לבנו� לפחותהעד חו*  I"השלטונו של פסמתי� 

 Freedy and  אצלי� נרחבמי�וראה סיכו(ולפי עדויות נוספות  ,המס שהעלו מלכי פניקיה למצרי�

Redford 1970 ;Spalinger 1976; 1978b ;Miller and Hayes 1986:388–390 ;Na<aman 1991a ;

' צמחו'אשדוד  על I"של פסמתי� ה שנות המצור 29בהתחשב בסברה לפיה ). 47–38:2004ליפשי- 

פעולה , אכ� הרס פסמתי� את אשדודא� נראה כי , כתוצאה מספקולציה כרונולוגית של הרודוטוס

 של האשורי� �ניסיונותיהבמהל� , ס לכל המוקד�"נה לפ626"623זו יכלה להתבצע בי� השני� 

 באשדוד VIIBחופרי אשדוד ניסו לזהות את שכבה  .או אפילו מאוחר יותר, לדכא את המרד בבבל

; I )Dothan and Freedman 1967:11, n. 46; Dothan 1971:115"הכזו שנחרבה בידי פסמתי� 

Dothan and Porat 1982:57 ; חות החפירה אינו מספק "המידע שפורס� בדול� או). 93:1992דות�

, ע� זאת. ל ממש בשכבה זוהיות שלא נמצאו שרידי חורב� ש, כזהשעדות מוחשית לתסריט 

, ס" לפנה7"משלהי המאה הלא נמצא א* שבר של קראמיקה יוונית  אשדודתל בכי העובדה 

 Fantalkin(ס "פנה ל7"רבע האחרו� של המאה הפער ישובי במאפשרת לטעו� כי היה באשדוד 

2001b:135 ; א� ראה כנגדBen-Shlomo 2003:99( , דבר שעשוי לחזק את ההנחה לפיה אשדוד אכ�

 7"ש� בשנות העשרי� של המאה ה"אי, I"הפסמתי� נכבשה וא* ננטשה בעקבות פעילותו של 
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קיי� יסוד סביר להנחה לפיה למעט הספקולציה ,  רוצה לומר כי בתסריט שכזה327.ס"לפנה

דיווחו אודות גורלה של אשדוד בימיו של , מצורות  שנ29הרודוטוס בדבר ונולוגית של הכר

  . לפחות בקווי� הכלליי�,  נמצא אמי�I"פסמתי� ה

 אשר, II"ס שזוהי ג� שנתו הראשונה של נכה ה" לפנה610 נאס* אל אבותיו בשנת I"הפסמתי�    

בהתחשב בשליטה מצרית ). Smith 1991וראה ג� ; Depuydt 2006:268(ס " לפנה595מל� עד שנת 

סביר להניח כי ה� , I"ישראל כבר בעשור האחרו� לשלטונו של פסמתי� ה"אר-מלאה בחופה של 

שהרי בניגוד לדעה , ואסאלו היו יחסי אדו� יאשיהו וה� יחסיו של נכה ע� יחסיו של פסמתי�

.  היתה צנועה למדיהויאשי כיו� ברור כי ההתפשטות הטריטוריאלית של 328,שרווחה פע� במחקר

ת והארכיאולוגיות כאחד מצביעות בבירור על כ� שממלכת יאשיהו הגדולה והעדויות ההיסטורי

פע� אשורי ופע� , זרהשלטו� הלהשתחרר מעולו של שכ� לא עלה בידו , לא התקיימה מעול�

). Finkelstein and Silberman 2001 ;Fantalkin 2001b ;ה"נאמ� תשס ;Na<aman 1991a (מצרי

המלי� אשר נכה שהרי היה זה , יהויקי� וII"סברה זו רק מתחזקת לאור היחסי� ששררו בי� נכה ה

ב  השווה מלכי� (יאשיהו"ב�ְיה2:ָחז שהעדי* את האר- "בניגוד לרצונו של ע�, את יהויקי� ברבלה

נה בה  הש–נ " לפסה609 בשנת יאשיהואת הוציא להורג היה זה נכה אשר , מו כ�כ). 35–28:23

, II"האובליט "אשורהלא הוא , של נכהבריתו "נער� מסע גדול לצפו� סוריה במאמ- לסייע לב�

 נית� אפוא Freedy and Redford 1970:474–475; Helck 1982.(329(במאבקו כנגד בני בבל ומדי 

תופסת מצרי� את מקומה של , כי בהתא� לשחזורו של נאמ�, לשער ברמה גבוהה של סבירות

  . ס ולא קוד� לכ�" לפנה7"א� ורק בשנות העשרי� של המאה ה', מעצמה יורשת'ר אשור בתו
                                                

ס " לפנה7"קיי� פער ישובי בתל אשדוד במהל� כל המאה ה, אבי-"אומנ� לפי פינקלשטיי� וזינגר 327

)Finkelstein and Singer-Avitz 2001( ,ביד� להביא הוכחות משכנעות לכ�א� אני סבור כי לא עלה  ,

ס בתל אשדוד אינה מוכיחה כי התל לא " לפנה7"שהרי העדרה של הקראמיקה המקומית משלהי המאה ה

. עד גמר השלטו� האשורי, היה מיושב במהל� המחצית הראשונה של המאה הזו ואולי א* מאוחר יותר

). 2006זהבי "קוג�(ונה בסמו� לתל אשדוד חיזוק לכ� נית� למצוא בשרידי הארמו� האשורי שהתגלה לאחר

, אי� זה הגיוני בעיניי כי האשורי� יקימו את ארמונו של הנציב מטעמ� בסמו� לשרידי העיר ההרוסה, אכ�

  ).   וראה לעיל(שהרי מטרתו של הנציב היתה לפקח על הענייני� לאחר מרד ימני 
אז התבגרותו להרחיב את שלטו� יהודה על שא* מ"יאשיהו לפיו , 307:1987 אהרונילדוגמא , והשווה 328

 יש לציי� כי ג� היו� אוחזי� חוקרי� אחדי� בדעה לפיה ".ובמידה רבה א* הצליח בכ�, ישראל כולה"אר-

הרחיב את גבולות ממלכת יהודה בצורה , אשר לאחר הנסיגה האשורית, יאשיהו היה מל� רב כוח

). Stern 2001:140–142(המלווה בבניית מצד חשביהו , י�"כולל כיבוש חבל החו* באזור יבנה, משמעותית

 .  וראה להל� ביתר פירוט; Na<aman 1991a ;Fantalkin 2001bראה , להפרכת תזה אנכרוניסטית זו
שהרי לפיה� יש לתאר� את , ראוי לקחת בחשבו� את שחזור� הכרונולוגי של הייז והוקר, ע� זאת 329

  ).Hayes and Hooker 2001(ס " לפנה610לשנת , מותוהלא היא שנת , שנתו האחרונה של יאשיהו
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פי השלטו� שנערכו בשנות וחיל, מבחינת המגעי� בי� העול� היווני ודרו� הלבנט בה� עסקינ�   

"לווו בהופעה פתאומית של הקראמיקה היוונית במכלולי� אר-, ס" לפנה7"העשרי� של המאה ה

החורב� היעלמותה בעקבות עד , תופעה שנמשכה שני� בודדות, )67ר איו (ישראליי� נבחרי�

 הקראמיקה היוונית ה של הופעת,מבחינה כרונולוגית, כפי שנראה בהמש�, כלומר. הבבלי

ולעניות ; מצריהשלטו� ה את התקופה בה נמצא המרחב תחת מתישראליי� תוא"במכלולי� האר-

חרב ממוצא "עדות ישירה לנוכחות� של שכיריברוב המקרי� המכלולי� הללו אינ� אלא , דעתי

  . שפעלו במרחב הנדו�, אגאי בשירותה של מצרי�

  

.ס" לפנה7-י בשלהי המאה ה"תפוצת הקראמיקה היוונית בא: 67איור 
330
   

   כעת יש לעבור לעדות הארכיאולוגית ולסקור בפרוטרוט את השרידי� החומריי� משלהי המאה 

  .שנתגלו בחופו המזרחי של הי� התיכו�, יס שמקור� בעול� האגא" לפנה7"ה

        

                                                
  .Waldbaum and Magness 1997: Fig. 1בעקבות , ידי המחבר" עלה ותוקנההורחבהמפה  330
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V....2222     ישראל ישראל ישראל ישראל """"אר-אר-אר-אר-בחלקה הדרומי של בחלקה הדרומי של בחלקה הדרומי של בחלקה הדרומי של אתרי� אתרי� אתרי� אתרי�        

אומנ� לאחר הסתכלות ראשונית על מפת התפוצה של הקראמיקה היוונית המזרחית    

נראה כי הקראמיקה הזו , ס" לפנה7"ישראליי� לקראת סו* המאה ה"והקורינתית באתרי� אר-

א� האמת היא שלמעט מספר מצומצ� של , )67איור (- וצה כמעט בכל חלקי הארהייתה נפ

מדובר בעיקר בשברי� או , בה� הובחנו מקבצי� גדולי� במיוחד של הקראמיקה היוונית, אתרי�

המכלולי� החשובי� ביותר , אי� ספק כי ה� מבחינה כרונולוגית וה� מבחינה כמותית. כלי� בודדי�

  .פרוטרוטהתגלו באשקלו� ובמצד חשביהו ויש לדו� בה� ב

        

V....1.21.21.21.2    אשקלו�אשקלו�אשקלו�אשקלו�        

 II" של נבוכדנצר האלי�החורב� שנחרבה כתוצאה מה, ס" לפנה7"המאה השרידי העיר משלהי    

  :נחשפו באשקלו� במספר מקומות, ס" לפנה604בכסלו שנת 

 המשיכו להג� על ,Iהביצורי� הפלשתיי� אשר נבנו בתקופת הברזל , לפי חופרי האתר: ביצורי�ביצורי�ביצורי�ביצורי�            

כלומר ליבה של מערכת ביצורי� זו הייתה בשימוש , ס" לפנה7" סו* המאה האשקלו� ג� לקראת

,  חופרי האתר טועני� כי אי ש� במהל� תקופת הברזל331.)17:2006סטייגר  (כמה מאות שני�

 ידי"לע, עובתה הסוללה שהוקמה עוד בתקופת הברונזה התיכונה וחוזקה בצידה הצפוני של העיר

 בראשה של סוללה זו נבנתה חומה ולאורכה שרשרת מגדלי� .שפיכת שכבה עבה של חול ואדמה

, ככל הנראה,  מטר זה מזה ושייכי�20שני המגדלי� שנחפרו ניצבי� במרחק . בנויי� מלבני�

 מגדלי� 53סטייגר משער כי בדומה לשרשרת של . פה את קו הביצורילשרשרת של מגדלי� שהק

.  מגדלי�50"של תקופת הברזל כללה קרוב לביצורי� המערכת , שהגנו על אשקלו� בימי הביניי�

 604נהרסה ע� חורב� העיר בשנת , חומה ומגדלי�, בעלת סוללה, מערכת מאסיבית זו, לפיו

בי� , סביר להניח כי נימוקיו של סטייגר מסתמכי�. ס ולא שוקמה עד לתקופה ההלניסטית"לפנה

תוני� הללו עדיי� לא פורסמו אול� הנ, על הנתוני� הקראמיי� שנחשפו באזור הביצורי�, היתר

ג� ללא העדות הקראמית מאזור , מאיד�. נותיו של החופרקואי� ביכולתנו לשפוט את מס

נהרסה מערכת הביצור בשנת , רה כי בדומה לשאר חלקי העירעאי� סיבה לפקפק בהש, הביצורי�

 בשני אורי� אללא נמצאו באזור הביצ, בה� נעסוק בפרוטרוט להל�, הכלי� היווניי�. ס" לפנה604

  . 50" ו38בריבועי� , אזורי חפירה נוספי� בחלקה הפנימי של העיר

                                                
אינ� , ה� מערכת ביצורי� זו וה� מערכות ביצור נוספות מהערי� הפלשתיות, פינקלשטיי�לדעת , מאיד� 331

  ).Finkelstein 2007:520 (ס" לפנה8"קדומות ברוב� למאה ה
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, יכא� נחש* בניי� מונומנטאל. 38בריבוע ,  של העירהשטח זה נחפר קרוב למרכז ::::היקבהיקבהיקבהיקב            

הקירות הללו נבנו על גבי יסוד אבני גזית . טי� מיובשות"שקירותיו המטויחי� היו בנויי� מלבני

. ר" מ400"של הבניי� הוא כשטח החשיפה . ית והונחו בשיטת ראש ופתי� מקומחול"שסותתו מאב�

, ממזרח לבניי� זה. מעידות כי הבניי� שימש כיקב, ניה� חדרי אחסו� שנתגלו כא�יארבע גתות יי� וב

חופרי האתר גורסי� כי ה� סגנו� . נחש* בניי� נוס* אשר שימש כמחס�, מצידו השני של הרחוב

 אולי רכושו –מעידי� על היותו יקב מלכותי , וה� מיקומו הבולט במרכז העירהבנייה של היקב 

  . )18:2006סטייגר  (מלכה הפלשתי האחרו� של אשקלו�, של אגא

, )68 איור ( השוכ� ליד הי�50ס נתגלו בריבוע " לפנה7"שרידי השוק משלהי המאה ה: השוקהשוקהשוקהשוק            

כלומר , ר" מ500שטח החשיפה עלה על  .)18:2006"19סטייגר (בצידה המערבי ביותר של העיר 

  . מטרי�5X5 ריבועי חפירה של 20כא� מעל משלב זה נחפרו 

  

  ).Weiss and Kislev 2004: Fig. 2בעקבות  (50ס בריבוע " לפנה7-שרידים אדריכליים משלהי המאה ה: 68איור 

חול � אשר כיסה מחצבת אב, חול ושפכי�השוק על מבניו הוק� מעל מילוי מאסיבי של    

, כלומר. מקור� במחצבה זו, רבות מאבני הבנייה ששימשו לצור� בניית מבני השוק. מקומית

תי� עד לעי, ברבדי� של חול ושפכי�מחצבה זו ולאחר מכ� מילאו אותה הבנאי� השתמשו ב

מילוי מלאכותי זה הכיל . יצירת תשתית מפולסת למבני השוקצור�  לזאת;  מטר2"3לעומק של 

תכניתו הארכיטקטונית של השוק כללה רחוב אשר הפריד בי�  .קה ועל כ� להל�שפע של קראמי

הוצע כי , בהסתמ� על הממצא אשר נחש* בחנויות. שורת החנויות לבי� מה שכונה המרכז המנהלי

, ברחוב. כמות גדולה של פכיות דלייה וקנקני יי�ש� היות שנמצאה ,  שימש כחנות יי�423חדר 

בה , מעידה על קבלה או תעודת משלוחהוסטרקו� ע� כתובת פניקית נמצא א, מחו- לחנות זו

 זהכמות גדולה של עצמות דגי� נמצאה ג� כ� במרחב  ).Cross 1996(מוזכר יי� אדו� מובחר 
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)Hesse and Wapnish 1996.(  כולל שתי רגלי בקר קדמיות , בו נמצאו עצמות חתוכות, 431חדר

נמצאו עצמותיה� של לפחות , 422דהינו חדר , בחדר הסמו�). .ibid(שימש כנראה כאטליז , שלמות

 ראוי לציי� מציאת שתי ערמות תבואה מפוחמות ברחוב . ציפורי� קטנות לצד עצמות בקר12

הבדיקות . בשל מציאת תריסר משקולות בתוכו" הנהלת חשבונות"הדרומי ובבניי� אשר כונה בניי� 

מה� הובאה כנראה מיהודה ואילו השנייה מאזור שנערכו בערימות החיטה הללו מצביעות כי אחת 

וראה את מקו� הימצאה של החיטה באיור ) (Weiss and Kislev 2004(השרו� או אפילו מפניקיה 

  ).מסומ� באליפסות, 68

                
V....1.21.21.21.2––––1111    המכלול הקראמי משכבת החורב� של אשקלו�המכלול הקראמי משכבת החורב� של אשקלו�המכלול הקראמי משכבת החורב� של אשקלו�המכלול הקראמי משכבת החורב� של אשקלו�        

בהסתמ� , ע� זאת. אוטר� פורס� במלו, לרבות המכלול היווני,    המכלול הקראמי של אשקלו�

לפחות בקווי� , נית� להציג את הרכבו, )Master 2001b; 2003בעיקר (על מספר פרסומי� ראשוניי� 

הייבוא מקפריסי� וצפו� סוריה , 93%"ראמיקה המקומית מהווה קרוב להק). 70–69 איורי�(כלליי� 

 וה� 38אה ה� בריבוע הקראמיקה היוונית שנמצ. 5%"בוא מפניקיה הניב כואילו היי, 1%"הניב כ

 332).19:2006סטייגר ; Master 2001b:163( מס� כלי החרס משכבת החורב� 1%"מהווה כ, 50בריבוע 

ס " לפנה7"מדובר באחד המכלולי� המיובאי� הגדולי� ביותר משלהי המאה ה, יחד ע� זאת

 ;Stager 1996a (�אומנ� למעט מספר פרסומי� פרלימינאריי. שנתגלו עד כה באתרי דרו� הלבנט

Master 2001b; Waldbaum and Magness 1997; Waldbaum 2002a; 2002b( , טר� פורס� המכלול

א� במסגרת העבודה הנוכחית עלה בידי ה� לבחו� את המכלול באופ� אישי וה� , היווני במלואו

  ).Waldbaum forthcoming b(חרס יווניי� "אשר הוקדש לכלי, ח הקראמי הסופי"לקבל את הדו

                                                
 שברי� 130,000"כס מאשקלו� הניבה " לפנה604שכבת החורב� של שנת במקו� אחד גורס מסטר כי  332

 שברי� וכלי� 150,000"כ: ואילו במקו� אחר הוא נוקט במספר גבוה יותר; )Master 2003:51 (כ"סהוכלי� ב

)Master 2001b:157, Fig. 2.10 .(יי� ולדבאו� בנוגע למכלול היווני ' גראוי לציי� כי חישוביה הכמותיי� של

ידי "שהרי המכלול היווני המיוצג על, בקירוב  שברי� וכלי�150,000"מתייחסי� בבירור למספר הכולל של כ

, באופ� עקרוני. מהווה ה� מבחינתה וה� מבחינת� של מסטר וסטייגר כאחוז אחד בלבד,  שברי� וכלי�1552

שהרי כל , קה משכבת החורב� של אשקלו� אינ� מספקי�החישובי� הכמותיי� שנערכו על הקראמי

בהתחשב בעובדה , כלומר). Waldbaum forthcoming b(נכללו בחישוב הכללי , לרבות שברי גו*, השברי�

, )Sinopoli 1991:87והשווה ; במיוחד בשכבת החורב�(החרס עלולי� להישבר למספר רב של חלקי� "כי כלי

כלומר יותר משפה אחת , יתר"ידה רבה של זהירות לש� מניעת ספירתמהיה על חופרי אשקלו� לנקוט ב

 ברור .)במידה שכאלה נתגלו ללא השפות,  לחישוב הכללי במיוחדאינדיקטיביי�חלקי� תו� צירו*  (לכלי

כי החישובי� הסטטיסטיי� המדויקי� אודות הקראמיקה היוונית מאשקלו� אשר יוצגו להל� , אפוא

, הדבר בולט במיוחד בקבוצות הכלי� הגדולי� יחסית. מוגזמי� במקצת, לדבאו�בהתבסס על נתוניה של ו

    ). פה"מידע בעל, ולדבאו�(שהרי אי� ספק כי מדובר בספירת יתר , כגו� האמפורות או סירי בישול יווניי�
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  ).Master 2003: Fig. 2בעקבות (פי משפחותיהם -החרס מאשקלון על-התפלגות כלי: 69איור 

  

  ).Master 2003: Fig. 3בעקבות (פי המוצא -החרס מאשקלון על-התפלגות כלי: 70איור 

) אמפורות בעלות ידיות סל וקערות מורטריה(מוצגות דוגמאות לייבוא קפריסאי  3–1:71    באיור

כמות זעומה של קראמיקה , כמו כ�). סיר בישול(סורי "יש ג� דוגמא לייבוא צפו� 4:71 ואילו באיור

 ;Master 2001b: Category 7(הובחנה ג� כ� בשכבת החורב� , )כ של המכלול" מסה0,07%(מצרית 

Fig. 2.10.(  

          

  ).Master 2003: Fig. 7בעקבות (סיר בישול מצפון סוריה : 4; דוגמאות לקראמיקה קפריסאית: 3–1 .71איור 

מדובר באחד המכלולי� , שהרי כפי שכבר צוי�, מכלול היווני   להל� אתייחס ביתר פירוט ל

  . ס שנתגלו בדרו� הלבנט" לפנה7"היווניי� החשובי� והגדולי� משלהי המאה ה
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פי משפחותיהם ושטחי החפירה-היחס בין כלי החרס היווניים מאשקלון על: 'טבלה א
333  

, לדוגמאות
  איוריםראה 

כמות 
  כ"סה

ם קונסטרוקטיביים מילויי
  באזור השוק

 604שכבת החורבן 
  ס"לפנה

  טיפוס

1:72–6 ; 78:4  13  9  4  Corinthian  

1:73 ; 1:78  1  1  0  “Al Mina Ware” 

2:73–4;    

2:78–3  

18  16  2   
Bird and Rosette 
Bowls 

5:73–9 ;11;  

7:78–8  

844  615  229   
Ionian Cups 

10:73  4  4  0   
Kantharoi 

1:74–6 ;14:75  22  20  2   
Stemmed or 
Footed Dishes 

7:74 ;  

1:75–13  

234  169  65   
Oinochoai and 
Jugs 

8:74–9  16  15  1   
Flat-Based Jugs 

  2  2  0   
Kraters 

1:76–4  187  111  76   
Cooking Pots 

6:78  1  1  0   
Mortarium 

1:77–3; 5:78  188  154  34   
Transport 
Amphoras 

4:77  22  20  2   
Hydrias 

  1552  1137  415   
TOTAL 

 

  

  .איוניים-שברים צפון: Vroulian" ;8–9": 7; קראמיקה קורינתית: 6–1: אשקלון. 72איור 

                                                
בעיקר   ה�, שלהל�רי� של הקראמיקה היוונית מאשקלו�וה� נתוני הטבלה הסטטיסטית וה� האי 333

 ;Waldbaum 2002a"א� כי מקצת� מקור� ב; Waldbaum forthcoming a; forthcoming bבעקבות 

2002b .חרס יווניי� "על אישור� הנדיב במיוחד ה� לעיי� בכלי, ואלדבאו�' סטייגר וג' ברצוני להודות לל

אשר עתיד להתפרס� , מאשקלו� באופ� מעשי וה� להשתמש בטיוטה של הפרק הקראמי של ואלדבאו�

 . ח הסופי אודות שכבת החורב� הבבלית"בדו
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: 10; ספלים איוניים: 11; 9–5; קערות רוזטה: 4–3; קערת ציפור: Al Mina Ware"" ;2: 1:  אשקלון.73איור 

  .קאנתארוס

  

  .קערות ופכים: אשקלון. 74איור 

  

  .המעוטרת בסגנון עז הבר, ניתקראמיקה דרום איו:  אשקלון.75 איור
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  .סירי בישול יווניים מזרחיים:  אשקלון.76 איור

  

  .הידריה: 4; אמפורה ממילטוס: 3; אמפורות מכיוס: 2–1 : אשקלון.77איור 

 

.חרס נבחרים מהמכלול היווני-צילומים של כלי:  אשקלון.78איור 
334
   

בשכבת החורב� של אשקלו� הניב מגוו� אומנ� המכלול היווני אשר נחש* ,  שנית� לראותכפי   

, דהיינו במילטוס וסביבתה, א� החלק הארי מקורו בבתי היוצר של דרו� איוניה, רחב של צורות

ארוי הקערות והקאנת, )Knickrandschalen(זהו דינ� של מרבית הספלי� האיוניי� . ובסאמוס

המספרי� , לי� האיוניי�ברור כי לפחות בנוגע לספ). 8–7:78 ;6–1:74 ;11–5:73 איורי�(

 על כמות כה גדולה של כלי� אלו אינ� מעידי�) כ" סה844(דלעיל ' אהמוחלטי� שבטבלה 

 יחד 335.שכללה ג� את חלקי הגו* וכדומה, שהרי מדובר בספירה טוטאלית, במכלולה של אשקלו�

                                                
בסגנו� שבר קורינתי : 4; קערת ציפור: 3; קערת רוזטה: Al Mina Ware?" ;2" שבר של מה שמכונה :1 334

 .ספלי� איוני�: 8–7; קערת מורטריו� ממילטוס: 6; אמפורה מילטית: TR?( ;5(המעבר 
זאת ,  לחישוב הסטטיסטי הכללי� את דרכ של ספלי� איוניי� עשוי� דגמ41רק , במצד חשביהו לדוגמא 335

  ).וראה להל�(על א* הימצאות� של מאות שברי גו* כאלה במכלול 
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על מצביע בוודאות , ברור כי מספר� המשוער של הספלי� האיוניי� במכלול הנדו�, ע� זאת

, החישובי� הסטטיסטי� הסופיי� אודות הקערות והקאנתארוי, מאיד�. עשרות רבות של כלי�

  . בהתחשב במספר� המצומצ� יחסית של הכלי� הללו בספירה הסופית, נראי� אמיני� יותר

   תמונה דומה עולה מהנתוני� הסטטיסטיי� אודות האוינוכואי והפכי� הדרו� איוניי� 

המבוסס על , )כ" בסה234(' שהרי ברור כי המספר הסופי בטבלה א, ברהמעוטרי� בסגנו� עז ה

אינו מבטא נאמנה את מספר� של הכלי� הללו ברפרטואר היווני של , ספירה טוטאלית

סביר כי מספר� של האוינוכואי והפכי� הדרו� , בדומה לספלי� האיוניי�, אול� 336.אשקלו�

ח הסופי כי "מציינת ולדבאו� בדו, פורות יווניות חלקי אמ188"בנוגע ל. איוניי� היה בלתי מבוטל

חמש אמפורות מכיוס ושלוש אמפורות , סאמיות/ אמפורות מילטיות15"אלה מתחלקי� בי� כ

  337.יסהOי2להסמוכי� של שמקור� כנראה בלסבוס או באזורי� , נוספות

 2,  שברי גו*128כ ומתוכ� " שברי� בסה187הניבה , הלא ה� סירי בישול יווניי�,    קבוצה נוספת

לא ברור מה הוא מספר� המדויק של הכלי� , כמו בשאר המקרי�.  שפות42" ידיות ו15, בסיסי�

בעלי ידית , בישול הללוהסירי כל . א� כי סביר כי מדובר בכמה עשרות סירי בישול, הללו במכלול

 כאשר, )Brann 1961b:317, n. 65השווה ( chytrai  הקלאסית בספרותשייכי� לטיפוס המכונה, אחת

 ותבדיק. הוא כמות גדולה של נצי- בטי�,  הבולט א* לעי� בלתי מזוינת,ה�סימ� ההיכר של

הראו כי הרכב� זהה לחלוטי� לסירי בישול , ו על מספר דוגמאות מאשקלו�ת שנערכופיאפטרוגר

 אומנ� בהתחשב בהרכב המינרלי של הסירי�. יווניי� שנחשפו ה� במצד חשביהו וה� בתל בטש

 א� סביר 338,האיי� האגאיי�חלק ממקור� האפשרי תוא� ה� את איוניה הדרומית וה� , הללו

ה� בשל ההקבלות הרבות שהובחנו במכלולה הארכאי , ביותר לשייכ� לבתי הייצור של מילטוס

וה� בהתחשב בהרכב� המינרלי הזהה של ההקבלות ) כולל דוגמאות רבות שנמצאו בתו� הכבשני�(

  .)Aydemir 2005השווה ו; פה"מידע בעל, אידמיר ()79איור  (המילטיות
                                                

 זאת על א* הימצאות� , אוינוכואי בסגנו� עז הבר נכנסו לחישוב הכללי20רק , במצד חשביהו לדוגמא 336

נוספי� שהוגדרו במצד תמונה דומה עולה ג� בנוגע לאוינוכואי . הנתו�של מאות שברי גו* כאלה במכלול 

הימצאות� שהרי על א* , שאינ� מחופי� או מעוטרי�שחור או כאלה הלא ה� אוינוכואי מחופי� , חשביהו

  ).וראה להל�( דגמי� נכנסו לחישוב הסטטיסטי הסופי 22רק , מאות שברי גו* שכאלהשל 

   . Kerschner 2006dראה , יסהOי2לשוני� ב הקשורות להגדרת מרכזי יצור לבעיות 337

; )Master 2001b:143; 167(ידי מסטר "נבדקו על, מצד חשביהו ותל בטש,  יווניי� מאשקלו� סירי בישול338

). Fantalkin 2001b:84 בתו�, פה"מידע בעל(ידי גור� "אלה של מצד חשביהו ותל בטש נבדקו על, כמו כ�

במינרלי� מקבוצת המיקה , זלעשיר בתחמוצות בר, טי� חרסיתימדובר ב, מבחינת הרכב� של הסירי� הללו

, כל המרכיבי� הללו ממויני� באופ� גרוע. ובסילט המכיל בעיקר קוואר- ומינרלי� מקבוצת פלדספר) נצי-(

.  של בליית הסלעי�הסילט והקוואר- ה� תוצאה.  בטי� כזה מלכתחילהו השתמשי�ומכא� שהקדר

   .בעיקר מיקה שיסט, החסמי� ה� מסלעי� מטמורפיי�
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קיי� ייצוג מצומצ� לקבוצות נוספות ברפרטואר ,    בניגוד למכלול העשיר שמקורו בדרו� איוניה

איורי� (וקערות רוזטה ) 3:78 ;2:73איורי� (צה קטנה של קערות ציפור קבו, כ�. היווני של אשקלו�

–8:72(שני שברי אוינוכואי קטני� ,  כמו כ�339.ל צפו� איוניהמקור� בבתי היוצר ש, )2:78 ;4–3:73

   340.שייכי� כנראה א* ה� לאחד מבתי היוצר של צפו� איוניה, )9

 

.מילטוסמתקופה הארכאית ה דוגמא לסיר בישול מ:79איור 
341
   

קבוצה זו . הקבוצה החשובה ביותר היא ללא ספק הקבוצה הקורינתית,    מבחינה כרונולוגית

 12ואילו ) 4:78; 1:72 איורי�) (TC(כאשר רק אחד מה� שוי� לסגנו� המעבר ,  חרסי�13הניבה 

השיו� הטיפולוגי של ). 6–2:72וראה דוגמאות באיור ) (EC(הנותרי� לסגנו� הקורינתי המוקד� 

 With the exception of the": נראה ודאיEC"ולדבאו� אודות השברי� המעוטרי� בסגנו� ה

Transitional olpe (TC), all other pieces appear to be Early Corinthian (EC) in style and decorated 

in the Black Figure (BF) technique consisting of black painted silhouette over reserved clay 

ground with incised linear patterning through the black and occasional areas of added red or white 

paint placed over the black." (Waldbaum forthcoming b).                                                                    

ֶפה לסגנו� המעבר , בר� Rשיוכו הטיפולוגי של שבר גו* בודד של א2ל)TC( ,אינו בהכרח ודאי .

 אכ� מאפיי� black-polychrome patternהמשלב קשקשי� חרוטי� בסגנו� של , אומנ� עיטור שכזה

, )Payne 1931:28–32, Pl. 11 ;Amyx 1988:372–375, Pl. 21.1(את סגנו� המעבר ברצ* הקורינתי 

 ,Amyx 1988:149–159(ול� עיטור זהה הובח� ג� בקבוצה אשר שויכה לסגנו� הקורינתי התיכו� א

Pls. 58.3c; 61.1( , ס בער� " לפנה570–590/595אשר זמנה נקבע בי�)ibid.:428 .( בהתחשב בתארי�

"ולדבאו� סבורה כי השבר הזה אינו יכול להשתיי� לסגנו� ה, ס" לפנה604"חורבנה של אשקלו� ב

                                                
 .Kerschner 1995; 2006d ;Akurgal et alוהשווה , וְקַלאז2ֶמַנאי ֵטיא2סש� בסביבת� של "יכנראה א 339

2002:71–72, 141.  

, אול� בהתחשב בהעדר הקבלות מכיוס. השברי� הללו יוחסו דווקא לכיוס, �בפרסומי� הפרלימינאריי 340

 Akurgalוהשווה ; פה"ע בעלמיד, שלוצהאואר(סביר כי יש לשייכ� לאחד מבתי היוצר של צפו� איוניה 

1999:51, Fig. 2 ,להקבלות אפשריות מאזור סמירנה.(  

  .  מ" ס15,8מ ואילו רוחבו " ס21גובהו של הסיר שבצילו� ; Aydemir 2002בעקבות  341
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MC ,ויש לשייכו ל"TC) Waldbaum forthcoming b .(הא� יתכ� ומדובר בשבר של , אול�EC 

   MC?342" ובTC" בי� טכניקת עיטור זהה למדי בmissing linkשמהווה מעי� 

יהיה זה , TC" ג� א� מדובר בשבר המעוטר בסגנו� ה,ה שיוכו של השבר הנדו� אשר יהיהיהי   

 בהתחשב 343.ותר במכלול היווני של אשקלו� משכבת החורב�אחד השברי� היווניי� הקדומי� בי

בעובדה כי השלבי� האחרוני� של הסגנו� הזה מתמזגי� ע� ראשיתו של הסגנו� הקורינתי 

מציאתו באשקלו� אינה משנה את העובדה העיקרית לפיה , ס" לפנה610/615סביב ) EC(המוקד� 

וה� במילויי� הקונסטרוקטיביי� ה� בשכבת החורב� , כל הקראמיקה היוונית שנחשפה כא�

זהו דינ� של כל הכלי� , אכ�. ס" לפנה610/615" ואולי א* ל615/620"אינה קדומה ל, שבאזור השוק

  . ה� בקבוצה הקורינתית וה� בקבוצות של הקראמיקה היוונית המזרחית, האינדיקאטיביי�

 SiAהבר שיי� בחלקו לשלב המכלול הדרו� האיוני המעוטר בסגנו� עז ,    אומנ� מבחינה סגנונית

Ic) Waldbaum 2007( , א� רובו שיי� לשלבSiA Id) השווהKerschner and Schlotzhauer 2005:35, 

No. 84 ;Waldbaum forthcoming b .(610/615המעבר בי� שני הסגנונות הללו נקבע סביב , כזכור 

 במידה מסויימת את חופפת) Id) SiA Idכאשר תחילתו של השלב האיוני הדרומי , ס"לפנה

 Icתחילתו של השלב האיוני הדרומי ). EC(השלבי� הראשוניי� של הסגנו� הקורינתי המוקד� 

)SiA Ic ( ס " לפנה625/630נקבעה סביב)Kerschner and Schlotzhauer 2005:8( ,בכפו* , דהיינו

למעט שבר העובדה כי ). TC) (Amyx 1988:428(לתחילתו המשוער של סגנו� המעבר הקורינתי 

המכלול הקורינתי של אשקלו� הניב א� ורק ) ג� הוא בסימ� שאלה(קורינתי אחד בסגנו� המעבר 

מאפשרת לטעו� כי השברי� היווניי� המזרחיי� , את שברי הקראמיקה הקורינתית המוקדמת

היה , שהרי אחרת; ס" לפנה615/620"אינ� קדומי� ל,  שנמצאו באשקלו�Icמהשלב האיוני הדרומי 

במספרי� גדולי� יותר וא* ) TC( קורינתית בסגנו� המעבר נו לצפות למציאת שברי קראמיקהעלי

  ).LPC(קורינתי המאוחר " קורינתית משלבי� הסופיי� של הסגנו� הפרוטולמציאת שברי קראמיקה

                                                
"שהרי שני שברי צלחות בסגנו� פרוטו, המכלול היווני של אשקלו� הניב לא מעט הפתעות שכאלה 342

מאפשרי� לפתור את הפולמוס המפורס� אודות הפער הבלתי מוסבר , )6–5:74 וראי(פיקלורה שהובחנו בו 

 ).וראה להל� (לכאורה בי� סופו של סגנו� עז הבר לבי� תחילתו של סגנו� הפיקלורה בדרו� איוניה
) 1:78; 1:73איורי� " (מינה"כלי אל"אשר שוי� בזמנו לסקיפוס גיאומטרי מאוחר במתכונת , שבר נוס* 343

)Waldbaum 2000a:69, Fig. 14( ,בדומה לשאר המכלול , לשלהי התקופה הארכאית, ככל הנראה, יי�ש

אשר זמנו מהמחצית ,  של מילטוס4שהרי סקיפוי כאלה נחשפו בכמויות בשלב , היווני של אשקלו�

 Waldbaum;פה"מידע בעל, שלוצהאואר(ס בער� " לפנה600 ועד שנת 7"הראשונה של המאה ה

forthcoming b .(שלוצהאואר  לפי, כמו כ�)הפרופיל של הסקיפוס מאשקלו� אינו מתאי� , )פה"מידע בעל

 .מהתקופה הגיאומטרית המאוחרת אלא לתקופה הארכאית לבדה" מינה"כלי אל"לפרופילי� של 
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ג� הדוגמאות הבודדות של קערות ,    בדומה למכלול הקורינתי והדרו� האיוני בסגנו� עז הבר

ס בטיפולוגיה " לפנה7"שייכות בבירור לשלהי המאה ה, ות רוזטה הצפו� איוניותציפור וקער

כל המכלול של הספלי� האיוניי� , כמו כ�). Kerschner 1995(העדכנית ביותר של קרשנר 

)Knickrandschalen( ,ס " לפנה6" ראשית המאה ה– 7"שיי� בבירור לטיפוסי� של שלהי המאה ה

נית� א� כ� ). Schlotzhauer 1999; 2000; 2001a(של שלוצהאואר בטיפולוגיה העדכנית ביותר 

הוא טווח של שני� , כי הטווח הכרונולוגי של המכלול היווני משכבת החורב� של אשקלו�, לקבוע

ה� מבחינה סגנונית וה� . ס" לפנה604"ו) ס" לפנה610/615ואולי א*  (615/620דהיינו בי� , בודדות

המכלול היווני של אשקלו� סממני� מאוחרי� במקצת משכבת החורב� מראה , מבחינה כרונולוגית

  ).ס" לפנה600סביב (בהיותו דומה להפליא לשכבת החורב� של סמירנה , )ס" לפנה612(של אססוס 

נובע מהעובדה כי אי� הבדל טיפולוגי כלשהו בי� ,    נתו� נוס* שחשיבותו תתברר לנו בהמש�

החורב� של אשקלו� לבי� המילויי� הקונסטרוקטיביי� המכלול היווני אשר נחש* בהריסות 

במקרי� מסוימי� נמצאו א* חיבורי� בי� הקראמיקה היוונית , יתרה מזאת. שבאזור השוק

משמעות . גביה� נבנה השוק על מבניו"המזרחית בשכבת החורב� לבי� השברי� במילויי� שעל

 The implication is that":כי, ו�הדבר אינה משתמעת לשתי פני� ויש בוודאי להסכי� ע� ולדבא

the fills were deposited, the buildings constructed, used briefly, and destroyed completely within 

the space of a very few years" (Waldbaum 2002a:60).                                                                          

א� כי ללא העמקה הנדרשת בדקויות הקראמיות והכרונולוגיות של המכלול היווני של , � מסטרג

 The seventh century market":הגיע למסקנה דומה בהסתמכו על תאריכיה של ואלדבאו�, אשקלו�

at Ashkelon probably lasted no more that ten or eleven years, from 615-604". (Master 2001b:209).   

אינו שונה ה� מבחינה טיפולוגית וה� , המכלול היווני אשר נחש* באזור השוק של אשקלו�,    בר�

 תובנות אלו טר� ,באופ� מפתיע    .מבחינה כרונולוגית מהמכלול היווני אשר נחש* באזור היקב

חר הנוטי� להציע שחזורי� רחבי היק* בדבר המס,  חופרי אשקלו�לרבות, נקלטו בקרב החוקרי�

במחצית השנייה של , ישראל לבי� העול� היווני"המפותח אשר היה קיי� בי� ערי החו* של אר-

 Stager 1996a; 1996b; Master 2001b; 2003; Waldbaum 2002a; 2002b; Faust (ס" לפנה7"המאה ה

and Weiss 2005.(ר�ס בע" לפנה615/620"הואיל והמכלול היווני של אשקלו� אינו קדו� ל,  לדידי ,

הרואה בקראמיקה , אינ� רלוונטיי� ויש להציע מודל שונה בתכלית" מסחריי�"כל המודלי� ה

. היוונית של אשקלו� את העדות המוחשית לנוכחות� של שכירי חרב ממוצא אגאי בצבא הסאיטי

אעבור כעת לאתרי� נוספי� אשר הניבו מכלולי� יווניי� משלהי , בכדי לבסס את טיעוני, אול�

        .   אשר החשוב ביניה� הוא ללא ספק האתר של מצד חשביהו, ס" לפנה7"המאה ה
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V....2.22.22.22.2    מצד חשביהומצד חשביהומצד חשביהומצד חשביהו        

מינת (י� "מ מדרו� ליבנה" ק1.7"כ, גבי רכס הכורכר החופי" ממוק� על344האתר מצד חשביהו   

 בינואר ובספטמבר(שתיי� מה� . באתר נערכו שלוש עונות חפירה מטע� אג* העתיקות. )רובי�

) 1986מאי "באפריל(והשלישית , )בק' בניהול העונה השנייה השתתפה פ( נווה 'בהנהלת י) 1960

  .ריי�' בהנהלת ר

האחת היא : חוקרי� בממצאי מצד חשביהוהשתי סיבות עיקריות גרמו להתעניינות הרבה של    

 "והשנייה , המפורס�" מכתב הקוצר"ביניה� , מציאת האוסטרקוני� הכתובי� עברית מקראית

יוונית "ישראליי� אחרי� של הקראמיקה ה"ת גדולות מ� הרגיל באתרי� אר-גילוי כמויו

רבות האוסטרקוני� שנמצאו באתר נדונו  .)Cook 1969 (לרבות סירי בישול מיובאי�, "המזרחית

 Naveh 1960; 1962a; 1964 ;Crossלדוגמא , וראה (לפחות בשלב זה, ואי� צור� להרחיב בנושא

1962 ;Amusin and Heltzer 1962 ;Lemaire 1971 ,Rainey 2000 המכלול הקראמי  .)אחרי�רבי� ו

על " יוונית מזרחית"שנתגלה באתר כלל קראמיקה מקומית משלהי תקופת הברזל וכ� קראמיקה 

בהסתמ� על הממצא הזה ולאור עדויות היסטוריות על שימוש בשכירי חרב יווני�     .מגוו� טיפוסיה

; Naveh 1962b(הניחו החופרי� שבאתר התגוררו חיילי� כאלה  ,26"ידי פרעוני� של השושלת ה"על

א� נפסלה , ידי נווה"הועלתה על, �ילפיה ישבו ש� סוחרי� יווני, אפשרות נוספת). ט"ריי� תשמ

). Naveh 1962b:98–99(בייחוד בשל גילוי עדויות לעיבוד ברזל במקו� , לטובת ההנחה הראשונה

; Strange 1966:138; Galling 1968:70 ;Weinberg 1969:90, 94(לדעת חוקרי� רבי� , ע� זאת

Weippert 1988:620 ;Kelm and Mazar 1989:49 ;Waldbaum 1994; 1997 ;Vanderhooft 1999:78–80 ;

Master 2001b:165–169( , שימש מצד חשביהו בסיס של שכירי חרב ומושבת סוחרי� יווניי�

ראמיקה יוונית מזרחית מאזור החו* אל י בהפצת קככזה היה לו תפקיד מרכז. כאחד) אמפוריו�(

  Waldbaum 1994:60–61.(345(יתכ� א* דר� מקנה ותל בטש , פני� האר-

כגו� , או פעלו בו ג� אנשי� אחרי�, בי� א� שימש האתר הנדו� למושב שכירי חרב בלבד   

חוס כפיפותו השאלה העיקרית לגביו השנויה עדיי� במחלוקת היא שאלת יי, )וראה להל� (סוחרי�

וכי , I"הנווה סבר תחילה שהיווני� התיישבו במקו� כשכירי חרב של פסמתי�  .לשליט זה או אחר

אול� מאוחר ). Naveh 1962b:99(ידי יאשיהו "נ נכבש האתר על" לפסה609שני� מעטות לפני שנת 

ה נוו(שהשכירי� היווני� שירתו את יאשיהו ולא את השליט המצרי , יותר הוא דגל בדעה

                                                
, "מצד חשביהו"החליטה ועדת השמות הממשלתית לכנותו ,  מכיוו� שהש� הקדו� של האתר אינו ידוע344

 ...".חשביהו ב� יא"טרקוני� שנתגלו במקו� נקרא הש� היות שבאחד האוס
 .)להל� (שנתגלתה בתל בטש ובתל מקנה הקרובות, זאת על סמ� הקרמיקה הדומה לזו של מצד חשביהו 345
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אשר הביס את , )נ" לפסה609(' המצודה ניטשה לדעתו בימי מסעו של פרעה נכה ב). 557:1992

 ;1993נווה ; ט"ריי� תשמ; 106:1995אהרוני (ידי רבי� " דעה זו התקבלה על346.יאשיהו במגידו

Austin 1970:16 ;Stern 1975:37; 2001:140–142 ;Helm 1980:136 ;Kelm and Mazar 1985:118 ,

Herr 1997:158; de la Genière 1999; Sacher Fox 2000:245 חוקרי� אחדי� טענו ). רבי� אחרי�ו

 שכירי "בשלב ראשו� ): בעקבות הגירסא הראשונה של נווה(שהיו שני שלבי� בתולדות האתר 

ידי " כיבוש על"בשלב שני ; פניקיות"י� בשירות� של המצרי� או של הערי� הפלישתויחרב יוונ

כ� , פעלו השכירי� בשרות יהויקי�, ונימאיירלדעת וונינג ). 236:ז”תשמ"ו” תשמאשל(יאשיהו 

  ). Wenning 1989; Niemeier 2002(נ " לפסה598/7שאת סופו של האתר יש לייחס לשנת 

כנגד השחזורי� ההיסטוריי� הללו נית� להביא את גרסת� של אלו הרואי� בממצא שנחש*    

 בורדמ�ו� 'נראה כי ג. י� שפעלו תחת שרביט� של המצרי�יוונבמצד חשביהו עדות לשכירי חרב י

החרב ששהו בה היו תחת "כי שכיריהציע , אשר זמ� קצר לאחר גילוי המצודה, היה הראשו�

, II"הנכה  בורדמ� סבר כי השכירי� הללו שרתו את ).Boardman 1964:51(שרביט� של המצרי� 

 .I) Freedy and Redford 1970:478, n"הפסמתי� טובת התבטאו ל, פרידי ורדפורד ומילר והייזואילו 

79 ;Miller and Hayes 1986:389.( היה בשליטת�ככזה  ותימצרביוזמה  לדעת נאמ� המצד נבנה ;

). II )Na<aman 1991a:47"האו נכה  I"ה פסמתי� –אי� לדעת בימי איזה פרעה אירע הדבר , ע� זאת

שיושבי מצד חשביהו   מצביעה לדעתו על העובדה347,תצבעל]נ"[מציאת אוסטרקו� ע� ש� פניקי 

בדומה למצב במבצרי� מצריי� אחרי� בני , פניקי� ויהודאי�, כגו� יווני�, היו ממוצא אתני מגוו�

). Na<aman 1991a:46( 26"אשר נבנו בעקבות עלייתה של השושלת ה, )מגדול ודפנה(התקופה 

שתי סעו של נבוכדנצר לאור� החו* הפלמבמהל� , ס"פנה ל604האתר חרב בשנת , לדעת נאמ�

 בעקבות דברי� אלה פירשו חוקרי� נוספי� את הממצא במצד חשביהו 348.וחורבנה של אשקלו�

   ).Finkelstein 1995b:148; 2002b ;Kletter 1999:42(שהייתה בשליטה מצרית כמעיד על מצודה 

                                                
באופ� עצמאי זה , כי את ייחוס� של השכירי� היווניי� ליאשיהו דווקא הציעו לראשונה, כא� יש לציי� 346

 הציע 1962א� כי כבר בשנת , )Strange 1966:138(' וסטריינג) Tadmor 1966:102, n. 59(תדמור , מזה

שהמידע , בלי להתייחס לעניי� שכירי החרב, )Cross 1962:42(קרוס כי המצודה הוקמה בידי יאשיהו 

  ).Naveh 1962b(אודות� פורס� מאוחר יותר 

 ).Lemaire 1977:268–269(עניבעל """לדעת למיר יש לקרוא , א� כי, Naveh 1962a:30כ� לפי  347
 את י�עשורשני המנהל זה יותר מ, מקובל ג� על סטייגר, שחזור היסטוריא� לא בהכרח , תארי� שכזה 348

 ).Stager, pers. com. in Waldbaum and Magness 1997:39, n. 118(החפירות המחודשות באשקלו� 
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ר הנדו� מובילי�  של החוקרי� לקבוע תחת איזה שליט נוסד ופעל האת�ניסיונותיה   

כי זוהי , אלה המצדדי� בשליטה יהודאית במקו� גורסי�. למשמעויות היסטוריות רחבות היק*

ייחוס המצד , כנגד זה. התפרס עד חו* הי�) או יהויקי�(הוכחה לכ� ששלטונו של יאשיהו 

משאיר את ממלכת יהודה בגבולותיה ההיסטוריי� ) ?י�יאו אולי בבל(� ילשליטי� המצרי

  .עי�הצנו

        
V....2.22.22.22.2––––1111    ואדריכליות ואדריכליות ואדריכליות ואדריכליותתתתתוווופיפיפיפיאאאאסטרטיגרסטרטיגרסטרטיגרסטרטיגרות ות ות ות סוגיסוגיסוגיסוגי         

נבנה על גבעת כורכר בהתאמה לטופוגרפיה שלה , המהווה מכלול ארכיטקטוני סגור אחד, האתר   

הכוללת מרכיבי� הגנתיי� מובהקי� כגו� , תכנית האתר. )80איור  ( דונ�6"משתרע על שטח של כו

והיא נחלקת ', צורתה כאות ר.  בו מצודהמאפשרת לראות, חומה ע� קדמות ושער ע� מגדלי�

רחבה מרכזית ומספר חדרי� צמודי� , נבנו שער) דונמי� 4"כשטחו (במלב� הגדול : לשני מלבני�

 שלוש שורות של בנייני� הצמודי� אל החומה ")  דונמי�2"שטחו כ(ובמלב� הקט� , אל החומה

  וביניה� מעברי�

  

            ).Naveh 1962b: Fig. 2; Fantalkin 2001b: Fig. 5בעקבות (תוכנית המצודה : 80 איור
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. הא� נית� להגדיר בו שני שלבי קיו� פית העיקרית לגבי האתר הנדו� היאאהשאלה הסטרטיגר   

נמצאו חוקרי� שהבחינו , פי שמוסכ� על כול� שמצד חשביהו התקיי� תקופה קצרה למדי"א* על

 Haider;236:ז”תשמ"ו”תשמאשל  (ודאייה – הקדו� הוא השלב היווני והמאוחר: בו בשני שלבי�

התבססה דעה זו בעיקר על חשיפת שתי ,  מעבר להנחות מוקדמות של החוקרי�349.)1996:76

מלבד� לא נמצא בכל שאר חלקי ). Naveh 1962b:92–93( שבאזור השער 4בחדר , זו מעל זו, רצפות

שלעתי� , חת בלבדבכל מקו� שנחפר נתגלתה רצפה א. המצודה רמז כלשהו לקיו� שני שלבי�

נווה גרס . הושתתה ישירות על הסלע ולעתי� מפרידה בינה לבי� הסלע שכבת חול לצורכי פילוס

ניקו המתיישבי� , לאחר שהשתלט יאשיהו על אזור החו* ומצד חשביהו עבר לידיו כי תחילה

 I,350" הי� של פסמתי�יה� שכירי החרב היוונהחדשי� את רצפות המבנה מכל שהשאירו אחרי

"עלכביכול  אושש שחזור זה ).ibid.:98–99, n. 14(  לא שינו דבר4למעט העלאת מפלסו של חדר ו

היו , הממצאים היהודאים שפורסמו ממקור מבוקר"...: שני השלבי�תזת שנת� ביטוי סופי ל, ידי אשל

ים השרידים מן השלב הקדום הכילו לעומת זאת ממצא. קשורים בדרכים שונות אל שרידי השלב המאוחר

ווה יהמצד חשביהו ). 234:ז”תשמ"ו”ל תשמאש( ..."תרבותית-יווניים או ממצאים חסרי אינדיקציה גאו

. עבורו אחד מאתרי המפתח לביסוסה של הכרונולוגיה המוחלטת של סו* תקופת הברזל ביהודה

 "נקיי�"המורכב לטענתו ממכלולי� , "יהודאי"קורפוס קראמי יצר אשל , לבסס את גרסתובכדי 

א� ורק על התבססה קביעתו ,  בר�.נ" לפסה625"609שאותו תיאר� לשני� ,  השלב השנישל

בדיקה מחודשת שנערכה . בלא שבדק את כל מכלול הכלי� שנחש*, הפרסו� הראשוני של נווה

אינה מאפשרת לקבל את המסקנה בדבר קיומ� של שני  בכל המכלול הקראמי של מצד חשביהו

אשר נית� להבדיל ביניה� בעזרת , קדו� ושלב יהודאי מאוחרשלב יווני  , באתר קיו�שלבי

, פיינו את השלב השניאשר לדעת אשל א,  כביכול"נקיי�"בדיקת הלוקוסי� ה .המכלול הקראמי

הבדיקה . )Fantalkin 2001b:11–17 ( כי אי� כל הבדל קראמי בינ� לבי� שאר הלוקוסי�הראתה

 מצד � נפרדי� בקיומו שלשני שלביי� להבחי� באכי , משמעיבאופ� חד אפוא מוכיחה  המחודשת

  351).וראה להל�(אשר כלל שני� בודדות ,  אלא בשלב אחד בלבדחשביהו

                                                
ראמיקה היוונית מזוהה ע�  כי הק,נית של השלב השני מצייני� ג� אלה שאינ� מתייחסי� להגדרה את349

 ).Waldbaum and Magness 1997:38(השלב הראשו� 
 15לוקוס (ידו "זו הסיבה לריכוז הגבוה של חרסי� יווניי� בשתי ערימות פסולת שהוגדרו על,  נווהפי ל350

  ).S( )Naveh 1962b.:99, n. 14ושטח 

 חוקרי�  בוואול� השימוש הסלקטיבי שעש, ידי נווה" מסקנה זו עולה ג� מהמידע הראשוני שפורס� על351

רסא המקורית שלו אודות ג כי נווה עצמו נטש את ה,וי לציי�רא.  למסקנות שגויות�הוביל אות, אחדי�

  ).1992נווה (בו שירתו שכירי חרב יווני� את יאשיהו , לטובת שלב אחד שני שלבי� בקיו� האתר
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תכניתו יוצאת הדופ� . נותר עד כה מצד חשביהו בגדר חידה, מבחינת ההקבלות האדריכליות   

ישראלי וא* בארצות הסמוכות "אינה דומה לאלו במצודות בנות התקופה במרחב האר-

על סמ� ההנחה שהאתר פעל תחת הגמוניה מצרית ). Kletter 1999:41 ;Faust 2001:134השווה(

 Na<aman (א� כי לא הציג הקבלה מאר- זו, פי תוכנית מצרית"שהוא נבנה על, הציע נאמ�

1991a:46(.  בדיקה מפורטת שנערכה באתרי� מתקופת הברזל המאוחרת בעול� האגאי ובמזרח

  . ה אדריכלית למצודההקדו� לא העלתה הקבל

, מבצר מצרי גדול בנוביה, Semna El-Gharbהוא , א� מתקופה קדומה יותר, מבנה דומה למדי   

"1932ונחפר בשני� , )Clarke 1916(ידי קלרק "הוא תואר לראשונה על. באשד השני של הנילוס

שפורסמו , תוצאות החפירה.  בידי משלחת של אוניברסיטת הרווארד בניהולו של רייזנר1924

אימתו במידה רבה את מסקנותיו , )Dunham and Janssen 1960(כשלושי� שנה לאחר מכ� 

, )'כאות ר(אול� צורתה , מצודה זו אמנ� גדולה כפליי� ממצד חשביהו .הראשונות של קלרק

דומות , והחלוקה המרחבית הפנימית) קירות לבני� על יסודות אב� בשילוב בחני�(שיטת בנייתה 

הדמיו� כה רב עד שאילו בוצע שחזור איזומטרי של מצד .  לאלו של האתר הנדו� כא�להפליא

לא נית� , ע� זאת. )81איור (הוא לא היה שונה בהרבה מזה שעשה קלרק למצודה בסמנה , חשביהו

  .שני� 1300"שכ� מפריד ביניה� פער ב� כ, להשוות ישירות בי� שתי המצודות הללו

  

  ).Clarke 1916: Pl. XXXIבעקבות  (Semna El-Gharb- של המצודה בשחזור איזומטרי: 81 איור

אשר הוקמו בימי ,  שייכת לרשת המצודות המצריות בנוביהSemna El-Gharb"המצודה ב   

כתובות משנותיו השמינית . III"ומתוארכת לימי ססוסטריס ה, )Lawrence 1965 (12"השושלת ה

 Dunham and Janssen 1960:5–15;Lawrence 1965:82 ; Shaw(עשרה נתגלו במקו� "והשמונה

ולש� כ� הוקמה סוללה מסיבית , נבנה במצודה מקדש צנוע III"בימי תחותמס ה). 1991:18

)Clarke 1916:171 ;Dunham and Janssen 1960:10 .( התופעה של שימוש משני במצודות של
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 Lawrence(ב הנובי ידי פרעוני הממלכה החדשה מוכרת היטב במרח"הממלכה התיכונה על

צת היות שהגבול הועתק במרו, א� כי לא תמיד מצביעה פעילות זו על צרכי הגנה, )1965:88

שכ� הוא חל , השלב הבא בתולדות המצודה הוא המעניי� ביותר .השני� לאשד הרביעי של הנילוס

מו� ס, אשר בנה בה מקדש גדול, 25" המהשושלת) נ" לפסהTirhaka) (664"690(בימי תרהקה 

). III) Clarke 1916:171 ;Dunham and Janssen 1960:12–13 ;Emery1965:220"למקדש תחותמס ה

 א� " אומנ� בעיקר לצרכי פולח� "יתה המצודה עדיי� בשימוש יה, נ"לפסה 7"מסתבר שבמאה ה

שמצד , אי� בכוונתי לטעו� .חומותיה עדיי� השתמרו ובוני המקדש של תרהקה התחשבו במתאר�

בהעדר עדויות אחרות יש להצביע על , ע� זאת. פי תכניתה של מצודת סמנה" נבנתה עלחשביהו

בשני .  את מסורת האדריכלות הצבאית המצריתושהמצד מזכיר בסגנו� בנייתו ובצורת, העובדה

נועדה להקל על הגנת� תו� ניצול מרבי ) 'כאות ר(המקרי� נבנו המצודות על גבעה סלעית וצורת� 

     Shaw 1991:21.(352(של שטח הגבעה 

        

V....2.22.22.22.2––––2222    י של מצד חשביהוי של מצד חשביהוי של מצד חשביהוי של מצד חשביהוהמכלול הקראמהמכלול הקראמהמכלול הקראמהמכלול הקראמ  

תו� , במלואוקראמי  אפשרה לבחו� את מכלולו השכבתי"חד   העובדה כי מצד חשביהו הינו אתר 

" בהתחשב בתפזורת של כלי, כמו כ�). לרבות שברי גו* וכדומה (יחסות לכל הממצא שנחש*יהת

להעלות מספר השערות בנוגע לרגעיה האחרוני� היה נית� , פני שטחה של המצודה"החרס על

  ). Fantalkin 2001b(ואופ� נטישתה 

אודות הממצא הקראמי סטטיסטי המחקר אשר עמדה בפני בעת עריכת ההבעיה העיקרית    

לא יכולתי , כלומר. ידי"הייתה העובדה כי האתר נחפר לפני שני� רבות ולא על, ממצד חשביהו

ני� הקראמיי� בזמ� החפירה ולאחר מיוהשנזרקו במהל�  הממצאי� לדעת בוודאות מה הוא אחוז

הבדיקה המקיפה אשר ערכתי בכל ממצאי החפירה השמורי� במוזיאוני� , ע� זאת. סיומה

                                                
נבנו , )Aniba ;Buhen‘כגו� (נות זמנה של סמנה ב, כי מצודות מצריות נוספות בנוביה,  יש לציי�352

 .Badawy 1966:210, n(בתוכנית דומה ויש הרואי� בה דמיו� למסורת המצרית הארכאית בהיראקונפוליס 

 Hoglund(ידי הוגלונד "הוצע על, "ישראלית"המבקש לראות במצד חשביהו מצודה , הסבר אחר ).244

הראשו� : שהיא נבנתה בשני שלבי�, ודה נובעת לדעתו מכ�צורתה הייחודית של המצ). 183–1992:182

ובשלב , בנגב" ישראליות" חצר מרכזית המוקפת בחומת סוגרי� בדומה למצודות ה"כלל את המלב� הגדול 

, הסבר זה אינו מתקבל על הדעת .בכדי להגדיל את שטח האחסו� בה, השני הוצמד אליה המלב� הקט�

אי� ודאות מלאה אומנ� . ובאופ� מתוכנ�, � שהיא נבנתה בבת אחתתכנית המצודה מאפשרת לטעושהרי 

, ע� זאת. נראה שצורתה נובעת מהתאמתה למבנה השטח א� ,בדבר שייכותה למסורת אדריכלית מסוימת

, הדמיו� הרב הקיי� בי� מצד חשביהו לבי� המצודות המצריות בנוביה עולה בקנה אחד ע� ההנחה

לשלילת קבילות� של הנימוקי� ; Fantalkin 2001b:50–52 (ו� המצרישהמצודה נבנתה ופעלה תחת השלט

  ).Fantalkin and Tal 2006ראה , ההיסטוריי� של הוגלונד
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אפשרה לעמוד על שיטות המיו� ה� ,  א� בעיקר במחסני רשות העתיקות353,ואוספי� שוני�

  :נווה נקט בשיטה הבאה, ירת ממצאי�מבחינת שמ. בחפירותיו של נווה וה� בחפירתו של ריי�

השלכת ; ת והבסיסי�שמירה של חלק מהידיו; שמירה מלאה של שפות – קראמיקה מקומית ))))אאאא

לרבות שברי הגו*  (שמירה מלאה של כל הממצא – יקה יוונית מזרחיתקראמ ))))בבבב; רוב שברי הגו*

אשר היה ביכולתו ) ו*לרבות שברי הג(נקט בשמירת כל הממצאי� ,  ואילו ריי�354;)הקטני� ביותר

במקרי� רבי� חלקי� , כולל (מיובאות נשמרו וה� קומיותה� מ, מאחר שכל השפות 355.לחשו*

נית� היה לערו� מחקר סטטיסטי , )ידיות וחלקי גו* מעוטרי�, כגו� בסיסי�;  נוספי�אינדיקטיביי�

  . במידה רבה של דיוק

 כלי� 227:  המקומי למיובא הוא כי היחס בי� המכלולהראו תוצאות הספירה הסטטיסטית   

כאשר המכלול המיובא כלל בעיקר קראמיקה , )47%( כלי� מיובאי� 201לעומת ) 53%(מקומיי� 

בדפי� שלהל� אסקור בקצרה רק את  356.)82איור (א� ג� קפריסאית ומצרית , תיוונית מזרחי

ידי בעבר "צג עלשל מצד חשביהו הומקומי שהרי דיו� מפורט אודות המכלול ה, המכלול המיובא

)Fantalkin 2001b.(   

  

  .היחס בין המכלול המקומי למיובא במצד חשביהו: 82איור 

                                                
והאוס* ) קיבו- פלמחי�, או� לעתיקות האזורימוז ("בית מרי�"מוזיאו� ; ניה� מוזיאו� ישראליוב 353

 .שבע"באר, גוריו�"הלימודי של אוניברסיטת ב�
 שתוצאותיו " השטח העיקרי בחפירות נווה " Aנית� להביא את המדג� הסטטיסטי משטח  כהוכחה לכ� 354

 89,  בסיסי�18 "קראמיקה מקומית ;  שברי גו*1376,  ידיות89,  בסיסי�88 "קראמיקה יוונית מזרחית : ה�

ר יותר כלומ, יתר" מידה רבה של זהירות לש� מניעת ספירתננקטה, שערכתי ותבספיר . שברי גו*38, ידיות

שעשויה להשפיע על תוצאות , תו� התחשבות ברמת השתמרות�, נספרו בעיקר שפות. משפה אחת לכלי

 .פי חלקי� אינדיקטיביי� במיוחד"כלי� עללחישוב ג�  צורפו ,במקרי� מסוימי�, כמו כ�. הספירה הסופית

ר יותר מהמכלול היווני של כלומ,  שברי�2,000"כי המכלול היווני של מצד חשביהו הניב קרוב ל, ראיו לציי�

  .  אשקלו�
"צוינה על, כנראה עקב הלחות והמליחות שבחול, ראמיקה ממצד חשביהוההשתמרות הגרועה של הק 355

  .ומ� הסת� כ� היה הדבר ג� בחפירותיו של נווה, )7הערה , 232:ט"תשמ(ידי ריי� 
חה הדעה שבמצד חשביהו לא  רוושהרי עד לא מזמ�, המצריממצא השיבותו של כא� ראוי להדגיש את ח 356

  . )Waldbaum 1997:5; Waldbaum and Magness 1997:39 ;Stern 2001:142(שכזה נתגלה ממצא 
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  פי שטחי חפירה-ההתפלגות המספרית של כלי החרס המיובאים על: מצד חשביהו :'בבלה ט
        

טיפוס 
  הכלי

  Aשטח 
  לוקוס בחפירות נווה

10,8,7,5,4    17,15  

 שטח 
 
B  

 שטח 
 
C  

 שטח 
 
D  

  שטח 
  
E  

 שטח 
 
F  

 שטח 
 
G  

 שטח 
 
S  

ש "פ
  וללא
  רישום

  קראמיקה יוונית מזרחית

  
  קערות

egB 1  1                  1  

  ספלים יוניים
1 IC    1              1    
2 IC    1        1      8    
3 IC  2  3                  
4 IC              1        
5 IC  1      1        1  2    
6 IC  1  1        1      7    
7 IC    1                  
– IC      2            5    

Bird 
Bowl? 

                1    

Rosette 
bowl? 

  2                  

Votive 
cup? 

  1                  

  קדרות
egK 1                  1  1  
egK 1a                 1    
egK 2  1  2  1  1          1    
egK 3       1              

  סירי בישול
egCP 1  3  10  3  3    4  1  2    2  
egCP 1a   1        2          
egCP 2       1              
egCP 3                    1  

  ואיכנואוי
eg Oi 1     12              2    
eg Oi 1a    3              3    
eg Oi 2  4  19              3    
eg Oi 3     2                  

  אמפורות
SA 1    5        1    1  2    
SA 2    4  1  2    1      2  2  
LA        1              
MA  1  4            1      
CA           1          
egTA    1                  

  נרות
egL    1              2  1  

   קורינתיאריבלוס
Cor  Ar                  1  1  

  

  קראמיקה קפריסאית
  

  קערות כבדות
1 CHB  1  2    3    1          

2 CHB  1  4    4            2  

3 CHB    1            1      

  קדרות
CK 4             1          

  'סל'קנקני 
CBhA    3    1          2    

  

  קראמיקה מצרית

  
                  1    בקבוקון

        1              מכסה

                  1   קנקנית

        10101010        42424242        6666        3333        13131313                11118888        7777        88886666        11116666  ככככ""""סהסהסהסה
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  ). Knickrandschalen( סלפים איוניים : מצד חשביהו. 83איור 

  

  .קערות וקרטרים: מצד חשביהו. 84איור 

  

  .סירי בישול יווניים מזרחיים:  מצד חשביהו.85איור 
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  .אונוכואי ואמפורת שולחן: מצד חשביהו. 86איור 

  

  .אמפורות סאמיות: מצד חשביהו .87איור 

  

  .אמפורות מילטיות: 4–2; אמפורה לסבית: 1:  מצד חשביהו.88 איור
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  .נרות יווניים ואריבלוס קורינתי:  מצד חשביהו.89איור 

  

.קראמיקה קפריסאית:  מצד חשביהו.90 איור
357
   

  

  .קראמיקה מצרית:  מצד חשביהו.91 איור

                                                
 הפע� להגדיר את הממצא הקפריסאי העדפתי, )Fantalkin 2001bדוגמת  (בניגוד לפרסומי הקודמי� 357

 ממצא זה בשני� האחרונות זאת לאור הבדיקות הפטרוגראפיות הרבות שנערכו על, בתור קבוצה נפרדת

הבדיקות הללו מוכיחות במידה רבה של סבירות כי ה� קערות מורטריה בעלות בסיס ). כולל מצד חשביהו(

עובדה זו אומנ� ). ספרותע� , Villing 2006(מקור� לרוב בקפריסי� , שטוח וה� האמפורות בעלות ידיות סל

תחת , תי לכלול את המכלול הקפריסאי כביכולא� בפרסומי� הקודמי� העדפ, ידי ג� בעבר" עלצוינה

זאת בשל העובדה כי לא הייתה ודאות מלאה ; "East Greek and related wares"ההגדרה הכללית של 

"לא הניבו תשובות חד, NAAשהרי ה� הבדיקות הפטרוגראפיות וה� בדיקות , בדבר שיוכו לקפריסי�

   . משמעיות
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ת של ספלי� איוניי� על המכלול היווני של מצד חשביהו הניב כמויות גדולו,    כפי שנית� לראות

, )8–1:83איור  (שמקור מרבית� הוא בבתי היוצר של מילטוס) Knickrandschalen(סוגיה� 

למעט קערות , שמקור�, מספר קערות וקרטרי�; )9:83 איור(ומקצת� בבתי היוצר של סאמוס 

ב של מספר ר; )5–3, 1:84 איור(הוא בבתי היוצר של דרו� איוניה , הציפור הצפו� איוניות

, )3–1:86איור ( הייצור של דרו� איוניה שמקור� בבתי, אוינוכואי מעוטרי� בסגנו� עז הבר

שמקור� כנראה ג� כ� בדרו� , שאינ� מחופי� או מעוטרי�אונוכואי מחופי� שחור או כאלה ו

וצרו כנראה אשר נ, הובח� מספר רב של סירי בישול דרו� איוניי�, כמו כ�). 7, 5:86איור (איוניה 

) 4–2:88 (מילטוס, )87איור  (וכ� ג� האמפורות מסאמוס) לעילדיו� וראה ; 85איור (באזור מילטוס 

  ).3–1:89 איור(ואפילו קבוצה מצומצמת של נרות יווניי� מזרחיי� ; )1:88איור  (לסבוסו

, המכלול היווני של מצד חשביהו זהה לזה של שכבת החורב� של אשקלו�,    מבחינה כרונולוגית

שיי� מבחינה סגנונית בעיקר , י ג� כא� כל המכלול הדרו� האיוני המעוטר בסגנו� עז הברשהר

המעבר בי� , כזכור. SiA Icא� כי יתכ� ומספר מועט של כלי� שכאלה שיי� לשלב , SiA Idלשלב 

כ� שה� תאריכו של האריבלוס הקורינתי ממצד , ס" לפנה610השלבי� הללו נקבע סביב שנת 

 7"מתאמי� לשלהי המאה ה, וה� תאריכ� של הספלי� האיוניי�) EC"לסגנו� ההשיי� (חשביהו 

ס ונעזב בשנת " לפנה615/620סבירה אפוא ההנחה כי האתר נבנה לא לפני . ס ולא קוד� לכ�"לפנה

פיזור המרחבי של בהתחשב ב, זאת ועוד. בדומה לחורבנה המתועד של אשקלו�, ס" לפנה604

מסודרת נית� להראות כי האתר נעזב בצורה ,  חשביהו אשר הובח� במצדראמיהממצא הק

בהתבסס על ניתוח ,  כמו כ�Fantalkin 2001b:20–49.(358 (ללא כוונה לחזור למקו�, ומתוכננת

 המצודה ערב נטישתה אל מול כמות בחדרי� של סירי הבישול שכיחותמדוקדק אשר בח� את 

האתר התקיי� שני� היה לשער כי נית� ,  אשפה במהל� חייהמצבוריו אל תו� שנזרקהסירי� 

 חישובי� אלו ibid.:120–127.(359( שני� ואולי א* פחות מזה 15–10"לא יותר מכ, ספורות בלבד

או לפחות את שלבה , ס" לפנה604"תואמי� להפליא את מש� חייה של שכבת אשקלו� שחרבה ב

פעתה המסיבית של דהיינו הו, נראה כי שתי התופעות הללו. בו נמצא המכלול היווני, האחרו�

  .קשורות קשר הדוק ויש לחפש לכ� הסבר נאות, הקראמיקה היוונית באשקלו� ובמצד חשביהו

                                                
 Stevensonבעקבות" (planned abandonment without anticipated return: " במחקרהמכונה דג� 358

1982:255–261.( 
היות שה� ,  בסירי הבישולבחרתי, מצבורי אשפה לבדיקת שכיחות הממצא בחדרי� ביחס לשכיחותו ב359

מאפשר אבחנה ) למשל, בהשוואה לקנקני�(אור� החיי� הקצר שלה� , כמו כ�. מיוצגי� בכל המקומות

בישול נע בי�  של סיר ממוצעור� החיי� ה כי אסמ� מחקרי� אתנוגרפיי� מניחי�"ל עישהר, מדויקת יותר

 .)Mills 1989:137 ;Varien and Mills 1997:157 ;Tani and Longacre 1999:306( שנה 2.2 לבי� 1.7
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V....3333.2.2.2.2    -אתרי� נוספי� בדרו� האר-אתרי� נוספי� בדרו� האר-אתרי� נוספי� בדרו� האר-אתרי� נוספי� בדרו� האר        

ס שנתגלו " לפנה7"   בנוס* למקבצי� עיקריי� של הקראמיקה היוונית המזרחית משלהי המאה ה

א� כי ; פי� בחלקה הדרומי של האר-נחשפה קראמיקה זו באתרי� נוס, באשקלו� ובמצד חשביהו

  .במספרי� צנועי� יותר

   
V....3333.2.2.2.2––––1111        י�י�י�י�""""יבנהיבנהיבנהיבנה        

 מצפו� למצד מ" ק1.7"כו; י�"מ מדרו� ליפו ובמרחק זהה מצפו� לאשדוד" ק20"י� נמצאת כ"יבנה   

בו , מצאות מעג� טבעי במקו�ינובעת מה, י�"חשיבותו המיוחדת של האתר ביבנה. חשביהו

 עומק 360.)מימי�, 92איור  ( דונ�60"ששטחו כ, � אזור מי� מוג� יחסיתשרטונות הכורכר יוצרי

). ה"גלילי ושרביט תשס(המי� בי� השרטונות ובי� קו החו* נע בי� מטר אחד לשישה מטרי� 

קופת הברונזה תעולה כי המעג� היה בשימוש החל מ, י�"ימיי� באזור יבנה"מצאי סקרי� תתממ

היעדר ", סוקרי�פי ה"על, יתרה מזאת. עט ברציפות כממאוחרת ועד ימי הביניי� המאוחרי�ה

י� שימש מקו� עגינה "שמעג� יבנה, מקומות מחסה לכלי שיט לאור� החו* הישראלי גר� לכ�

  ).משמאל, 93איור ) (312: ש�)" (עד יפו בצפו�מתל ריד� בדרו� (עיקרי לאזור דרו� האר- כולו 

  

.ים- ומעגנה של יבנהליישרא- סוגי הנמלים לאורך החוף הארץ:92איור 
361
   

                                                
 .Mart et al. 1978ראה , "פלמחי�"לגיאולוגיה היחודית של אזור החו*  360
  .2איור : ה"בעקבות פישר תשס, י�"מפת יבנה; Galili and Sharvit 1991 בעקבות,  מפת סוגי הנמלי�361
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 המשלחת של ידי"לנחפר בצורה שיטתית ע, 1992האתר נסקר פעמי� אחדות והחל משנת    

שרידי� , נכו� להיו� ).Fischer 2002 ;ה"תשס(פישר ' בראשותו של מ, א"אוניברסיטת ת

י הממוק� בחלקה המזרח, )IXשכבה  (A  משלהי תקופת הברזל נתגלו בעיקר בשטחארכיאולוגיי�

ת מסלע כורכר ומתנשוהלשו� בנויה ). 93איור  (תוחמת את המעג� מדרו�השל הלשו� היבשתית 

   . הנקודה השולטת מעל המעג� זוהי כיפירוש הדבר,  מטרי� מעל פני הי�20"לגובה של כ

  

  .)4, 1איורים : ה"בעקבות פישר תשס(ים - של יבנההמעגן על מזרחה-מבט צפון וAתוכנית שטח : 93איור 

חלק . שעל רצפתו הובחנה שכבת חורב�, במקו� נתגלה חלק של בניי� מפואר ורחב ממדי�   

ועליה� נדבכי� , )לחלק� א* נמצא סיתות שוליי�(בנויי� אבני גזית של הבניי� היו מקירותיו 

, "פי�"תת ושתי משקולות יהודאיות שאחת מה� נושאת חרהניבו , IX ממצאי שכבה .מלבני בו-

 שהאחת מה� נושאת את שמו של פסמתי� 26,362" ושתי חרפושיות מימי השושלת הוכ� סקרובואיד

י� תוארכה לימי "ביבנה IXג� החרפושית השנייה שנחשפה בשכבה  363.)1:94 איור ()I )uah-ib-Ra"ה

   364.)2:94 איור ()Gorton 1996:81–83, Type XXVA( 26"השושלת ה

                                                
 .ידי מר ניר ללקי� ועל כ� נתונה לו תודה לבבית"החרפושיות זוהו על 362
ו� איטליה רנמצאה דווקא בקומה שבד מיבנה י� I" פסמתי� ה ההגבלות המדויקות לחרפושית של363

)Hölbl 1979:152–153, Nos. 918–924, Fig. 108 .(מבחינה טיפולוגית היא שייכת לקבוצה רחבה , ע� זאת

מצביעה על תאריכה המאוחר יחסית בתו� שנות ו) blue frit ( מיוחדתשיטת ייצוריותר המתאפיינת ב

אומנ� . מבחינה סגנונית יש דמיו� בינה לבי� סדנת נאוקרטיסזאת משו� ש. I"השלטונו של פסמתי� 

הובח� , בנאוקרטיס' מפעל חרפושיות'הקשור בהקמת ,  מסדנה זוראשית הייצור הנרחב של החרפושיות

שיות הופעת קבוצת חרפוא� , )II )von Bissing 1951 ;Gorton 1996:177–178"הבעיקר מימי פסמתי� 

–Gorton 1996:91(עשויות בטכניקה דומה לזו של סדנת נאוקרטיס  וI"ההנושאות את שמו של פסמתי� 

131, Types XXVIII–XXXVI(, ל היישוב בנאוקרטיסלשלביו הראשוני� שדי קרוב  מאפשרת לשייכ� ,

   .ס"נה לפ610/615כלומר סביב 
הניבה שתי חרפושיות נוספות שיתכ� , 2006עונת החפירה של שנת , בנוס* לחרפושיות הללו, כמו כ� 364

  ).פה"מידע בעל, פישר (26"ויש לתארכ� לימי השושלת ה
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  .חרפושיות מצריות: ים- יבנה.94 איור 

מקביל מבחינת הטיפוסי� המקומיי� ) 96–95 איורי�( IXול הקראמי של שכבה מכלה   

 ושכבת החורב� של לרבות מצד חשביהו, והמיובאי� כאחד לממצאי אתרי� רבי� בני התקופה

   .אשקלו�

  

IX.365חרס מקומיים וקפריסאיים משכבה - דוגמאות נבחרות לכלי.ים- יבנה:95 איור
   

    

  .IXות נבחרות לקראמיקה יוונית מזרחית משכבה דוגמא: ים-יבנה. 96 איור

כאשר הראשו� , )2–1:96 איור(   המכלול היווני אשר נחש* עד כה כלל מספר ספלי� איוניי� 

נחש* חלק עליו� של ,  כמו כ�366. חשביהומצדבחלוקה הטיפולוגית של  1ICטיפוס שבה� שיי� ל

                                                
ואילו איור ; הינ� דוגמאות לייבוא הקפריסאי, 11–9; 6; 2–1:95איור . Fantalkin forthcomingבעקבות  365

ברצוני  ). מקורו בפניקיה4' א� כי יתכ� וקנק� מס(הינ� דוגמאות לקראמיקה מקומית , 8–7; 5–4; 3:95

   .  י�"על הסכמתו הנדיבה להעמיד לרשותי את הממצא היווני מיבנה, פישר' להודות למ
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ע� הקבלות , )Red-Glaze kraters"") Hanfmann 1956:182אשר שיי� למשפחת , קרטר יווני מזרחי

לפחות ארבעה ,  בנוס* לכ�Ploug 1973:25–27, No. 95, Fig. a, Pl. 4.(367(ס אמדויקות בתל סוק

נתגלו , סירי בישול יווניי� מזרחיי� מהטיפוס העיקרי שהובח� ה� באשקלו� וה� במצד חשביהו

כי , אני סבור אפוא.  סאמיתשבר של אמפורה, וכ�, )7–4:96 איור(י� " של יבנהIXבשכבה 

סופה של ,  ובקרבתו של האתר למצד חשביהוIXי� "בהתחשב בממצא משכבת החורב� של יבנה

  .נטישתו של מצד חשביהו וחורבנה של אשקלו�מקביל ל צרי� להיקבע בIXשכבה 

        
V....3333.2.2.2.2––––2222            בה� נחשפו שברי� יווניי� בודדי�בה� נחשפו שברי� יווניי� בודדי�בה� נחשפו שברי� יווניי� בודדי�בה� נחשפו שברי� יווניי� בודדי�, , , , תל בטש ויתר האתרי�תל בטש ויתר האתרי�תל בטש ויתר האתרי�תל בטש ויתר האתרי�, , , , עקרו�עקרו�עקרו�עקרו�                    

 :Gitin 1989(נחשפו כשבעה ספלי� איוניי� ,  שנהרסה כתוצאה מחורב� הבבליIBה בשכב,  בעקרו�

Fig. 2.13:8; 1995:65, Fig. 4.5.14, 16; Waldbaum and Magness 1997:27, Figs. 2a–b( , השייכי�

 שבר אחד IBנתגלו בעקרו� ,  בנוס* לכ�.)1:83 איורהשווה ( חשביהו של מצד 1ICטיפוס לטיפוס 

ושני שברי� השייכי� כנראה לאריבלוס ) Waldbaum 2007(המעוטר בסגנו� עז הבר , ויהשל אוינוכ

  368).97איור ) (EC(הקורינתי מהשלב הקורינתי המוקד� 

  

.קראמיקה קורינתית ושבר בסגנון העז הבר: עקרון: 97איור 
369
   

. II שכבה ,)תמנה(ס בתל בטש " לפנה7"הובח� ג� בשכבת החורב� משלהי המאה ה,    מכלול דומה

 איור(שברי� בודדי� של סירי בישול יווניי� מזרחיי� , )1:98 איור(כא� נחשפה אמפורה סאמית 

ידית אונוכויה השיי� כנראה לכלי , )4:98 איור (EC"שבר אלבסטרו� קורינתי מהשלב ה, )3–2:98

                                                                                                                                       
עיטור המורכב משלושה בעלי ,  שחור מבפני� ומבחו-י� מחופ, מאודי� דק�יספלמדובר ב, נוידהי 366

אשר צוירו על החיפוי בצדה החיצוני ובצדה הפנימי של השפה ומתחת , לב�"אדו�"פסי� בצבעי� לב�

 .משני עברי הגו*, לידיות
לאו דווקא קר בלבנט והיו מיוצרי� בעי, גליהעיטור הבעלי , הללוהחרס "לפיה� יתכ� וכלי, ההשערות 367

 שנעשו על NAA"שהרי בדיקות ה, אינ� משכנעות) Lehmann 2000 ;Wenning 2004:32(ביוו� המזרחית 

קרוב לודאי באחד מבתי היוצר של מילטוס או סביבתה ; מינה הצביעו על המקור היווני"כלי� דומי� מאל

)Ashton and Hughes 2005:97; Fig. 2 .(ה הארוכה של הטיפוס הזהברור כי בהתחשב בהיסטורי, ע� זאת ,

 .אשר נפוצו בעיקר בראשית התקופה הפרסית, חיקוי� מקומיי� רבי�ישנ� 
 קורינתית אלא חיקויי� יווניי� מזרחיי� לקראמיקה יתכ� ואלה אינ�, לדעת ולדבאו�, א� כי 368

)Waldbaum 1994:59, n. 17.( 
 .Waldbaum 2007: Fig. 1בעקבות : Waldbaum 1994: Fig. 8 ;3בעקבות : 2–1 369
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 Magness) (7–6:98 איור(ושני שברי� של ספלי� איוניי� ) 5:98 איור(שהיה מעוטר בסגנו� עז הבר 

2001.(  

        

.קראמיקה יוונית מתל בטש: 98איור 
370
  

 מקביל II תל בטשו IB )מקנה(של עקרו� ת החורב� והמכלול הקראמי שנחש* בשכב   אומנ� 

 השווה(מיובאי� ה� מבחינת כלי� מבחינת הכלי� המקומיי� ולאלה של אשקלו� ומצד חשביהו ה� 

Gitin 1989 ;Mazar and Panitz-Cohen 2001 ;Waldbaum and Magness 1997( , בהעדר עדויות א�

ס היו שגרסו כי את חורבנה של "נה לפ604היסטוריות ישירות על חורבנ� של אתרי� אלה בשנת 

נאמ�  ).Kelm and Mazar 1985:117( 586" ו609נית� לייחס לפרק הזמ� שבי� ,  לדוגמאIIתל בטש 

 600/601( לשנתו הרביעית של נבוכדנצר IB עקרו� נה שלנית� לייחס את חורבגרס בזמנו כי יתכ� ו

שנה בה מסתיימות , ס" לפנה595או אפילו אחרי שנת , לאחר מסעו הכושל כנגד מצרי�, )ס"נהלפ

ה� תאריכיה של , ע� זאת). Na<aman 1992:44 (הכרוניקות הבבליות ככל שהדבר נוגע לאזורנו

קריאתו וה� , II תל בטשוב IBנה מקהקראמיקה היוונית המזרחית והקורינתית שנחשפה ב

 מחזקת ,).ibid (ס"נה לפ603לפיה לא התקיי� מסע בבלי נגד פלשת בשנת , המחודשת של נאמ�

מצד , יחד ע� אשקלו�, ס" לפנה604בשנת כבר חרבו הללו נאתרי� הלפיה ,  את ההשערהתילדע

 604"ל אשקלו� בשהבבלי� היו מסתפקי� בהריסתה ש אי� זה סביר, לדעתי. י�"חשביהו ויבנה

. שהיו בעלות בריתה של מצרי�, שתיות נוספות כמו עקרו� ותמנה בלא לפגוע בערי� פלס"לפנה

לאחר , נסיגתו של הצבא הבבלי החלה בחודש שבט, הבבליתהיות שלפי הכרוניקה , זאת ועוד

                                                
  .Magness 2001: Photos 91–96 ;Waldbaum and Magness 1997: Fig. 10 בעקבותמורכב  370
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  די זמ� לבצע הרס שיטתי ברוב ערי פלשתבבלי�נראה כי היה ל, חורבנה של אשקלו� בכסלו

   Fantalkin 2004.(371השווה (

) Id) SiA Idהמעוטר בסגנו� עז הבר השיי� ככל הנראה לשלב האיוני הדרומי ,    שבר אוינוכויה

האתר שוכ� ). 2:99 איור (נתיב העשרהבחפירות ההצלה המצומצמות שנערכו ב, III בשכבה נחש*

 שהובחנו בשני IIIהשרידי� הדלי� של שכבה . דרו� מזרחה מאשקלו�, על דר� החו* הראשית

ובהתחשב במכלול הקראמי אשר נחש* , כללו קטעי מבני� ומילויי�, Aריבועי חפירה בשטח 

לדעת שביט ). Shavit and Yasur-Landau 2005(ס " לפנה7"תוארכו לשלהי המאה ה, לצד�

האתר שבנתיב העשרה השתיי� למער� היישובי של אשקלו� במהל� תקופת , )192–190:2003(

    372.לההברזל כו

של הקראמיקה היוונית המזרחית המעוטרת בסגנו� עז שלושה שברי� , לאתרי� הללובנוס*    

הוזכרו אצל א� , �פורסטר� ( תל רוקיישהובחנו ב, בדרו� איוניהכנראה שמקורה , הבר

Waldbaum and Magness 1997:101, no. 56( .שברי� בודדי� השייכי� למשפחה זו הובחנו , כמו כ�

איור :ד"פישר תשנ (תל חרסי�ב; )פה"מידע בעל, ירו'הומברט וז) (עזה(אנתדו� / בלחיהבחפירות

לא  (חסי"תל אלב; )Illife 1933:17, no. 2, Pl. 5a:3וראה ,  פיטרייו שלמחפירות(    מה'תל גב; )15:14

–3:99 איור( ובתל ערני )Risser and Blakely 1989:93, Figs. 85:1, 86 וראה, IVשכבה "פוסט, משוכב

בשכבת החורב� משלהי ,  מעניינת במיוחד היא מציאתו של פ� של� השיי� א* הוא לסגנו� זה373).4

  .)1:99 איור ()24–22:ל"כוכבי תש(    מלחתהתקופת הברזל בתל 

    שבר מעניי� נוס* נחש* לפני שני� אחדות במהל� חפירת הצלה מצומצמת בשטחה של לוד

שנתגלה בהקשר לשרידי הקירות ,  מזרחי רחב מימדי�מדובר בשפה של קרטר יווני. )100איור (

                                                
 Na<aman(ס "נה לפ604 לשנת IBנאמ� אכ� נוטה לתאר� את חורבנה של עקרו� , בפרסומי� האחרוני� 371

 IBשל עקרו� ס לחורבנה " לפנה604שמקבל את שנת , Gitin 1998:276, n. 2; 2003והשווה ג� ; 2003

 ).]Gitin 1989:46[ ידו בפרסומי� קודמי�" שהוצעה על603בניגוד לשנת , כתארי� סביר ביותר
 הניב ג� ספל איוני III המכלול של שכבה ,חופרי נתיב העשרה גורסי� כי בנוס* לשבר של אוינוכויה 372

כפי , אול�). Shavit and Yasur-Landau 2005:80, Fig. 14:1(ע� הקבלות למצד חשביהו , כמעט של�

  .אי� מדובר בספל האיוני אלא בספל אטי מהתקופה הפרסית,  השברשעולה מבדיקתו של
 המכלול הקראמי של תל ערני דווח על מספר כלי� יווניי�  אודות�אומנ� בפרסומי� פרלימינאריי 373

תוארכת לשלהי המ, Vשנתגלו כביכול בשכבה , אמפורות ואוינוכואי, וביניה� ספלי� איוניי�, מזרחיי�

ל עולה כי מרביתו שיי� "א� בעקבות הבדיקה אשר ערכתי על החומר הנ, )Brandl 1997(ס " לפנה7"המאה ה

, ואילו שברי� בודדי�; ס" לפנה6"דהיינו לשליש האחרו� של המאה ה, כנראה לראשית התקופה הפרסית

על הסכמתו , ברנדל' ודות לבברצוני לה. ס" לפנה7"נית� לייחס� במידה רבה של ודאות לשלהי המאה ה

   .  הנדיבה להעמיד לבדיקתי את הממצא היווני מתל ערני
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מקורו , ה� מבחינה סגנונית וה� מבחינת הרכבו של הטי�. הדלי� של המבנה משלהי תקופת הברזל

לשלב האיוני דהיינו , SiA Idשל הקרטר הזה הוא באזור של מילטוס ונית� לשייכו לקבוצת 

       374.נחשפו ה� במילטוס וה� בנאוקרטיס קרטרי� כמעט זהי� . של התקופה הארכאיתIdהדרומי 

  

יווניים מזחיים ם שברי: 3–2;  העשרהמנתיביווני מזרחי שבר : 2; פך יווני מזרחי מתל מלחתה: 1: 99 איור

.תל ערנימ
375
   

  

.קרטר יווני מזרחי מלוד: 100איור 
376
   

                                                
; ידי באוספי� של המוזיאו� הבריטי" עלא� הובח�, חומר ההשוואתי מנאוקרטיס טר� פורס�מרבית ה 374

אשר מהווה , )לעיל, 1:43איור (מנאוקרטיס פולמרכוס  מהפריטי� שפורסמו יש לציי� את הקרטר של אול�

 קבוצת הקרטרי� הללו ללשהטיפולוגי ראוי לזכור כי על א* השיו� , ע� זאת. הקבלה מעולה לקרטר מלוד

SiA Id)  השווהKerschner and Schlotzhauer 2005:36, No. 102( , קרטרי� דומי� מבחינה סגנונית

, פריט מטרסוסוהשווה ע� ה (SiA IIaהלא הוא , המשיכו להתקיי� ג� במהלכו של השלב הכרונולוגי הבא

Hanfmann 1963: No. 1603; fig. 149.(על כ� שהעמיד לרשותי את השבר , ינאי'  ברצוני להודות לא

    .אשר נחש* במהל� חפירותיו בלוד, היווני
: Shavit and Yasur-Landau 2005: Fig. 14:3 ;2–3בעקבות : Wenning 1981: Pl. 4:1; 2בעקבות : 1 375

 .ידי המחבר"צול� על
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V.3   וצפו� סוריה וצפו� סוריה וצפו� סוריה וצפו� סוריהפניקיהפניקיהפניקיהפניקיה, , , , האר-האר-האר-האר-אתרי� בצפו� אתרי� בצפו� אתרי� בצפו� אתרי� בצפו�         

ס " לפנה7"� העיקריי� של הקראמיקה היוונית משלהי המאה הזיוהריכ, בחלקו הצפוני של האר-

  .הובחנו בתל כיסא� ובתל כברי

        

V.1.3    תל כיסא�תל כיסא�תל כיסא�תל כיסא�        

. מ מקו החו* במרחק אווירי" ק8"כ,    תל כיסא� שוכ� במרכז אגנו הצפוני של מישור חו* עכו

במהל�  תהאתר נחפר באינטנסיביו. מקור שגשוגו של היישוב קשור באדמות הפוריות שהקיפוהו

בניהולו של בית הספר , 1980–1971כאשר החפירות העיקריות נערכו בשני� , המאה הקודמת

בהירות " אומנ� קיימת אי).1992אמבר ; Briend and Humbert 1980(הצרפתי לארכיאולוגיה 

 4השלב השני של שכבה את  א� נראה כי 377,מסוימת במסקנותיה� הסטרטיגראפיות של החופרי�

כלומר , ס" לפנה7" לשלהי המאה ה�נית� לתאר, 4aשר כונה בפרסומי� מאוחרי� א, )101איור (

  . חר הנסיגה האשורית מדרו� הלבנטלא

  

  ).Briend and Humbert 1980: Pl. IIבעקבות  (4תוכנית האתר עם שרידי שכבה : תל כיסאן. 101איור 

, קפריסאית קראמיקה פעה מסיבית של מאופיי� בהו4aשלב  ,)4b" (האשורי"   בניגוד לשלב 

רות מורטריה שנחשפו עאמפורות בעלות ידיות סל וקת אחת הקבוצות הגדולות ביותר של לרבו

                                                                                                                                       
 .ספשילוב' ידי א"צויר על; שרגו' ידי פ"� עלצול 376
אשר , 4bשויכו לאחר מכ� לשכבה , 5ח החפירה לשכבה " אשר יוחסו בדו,החלק הארי של הממצאי� 377

דהיינו תקופת השלטו� , ס" לפנה7"מחצית הראשונה של המאה ההאת , לדעת החופרי�, זמנה תוא�

  .האשורי
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של השלב ברורי� בהקשרי� , בנוס* לכ�). Gunneweg and Perlman 1991 ;Sapin 1998(באר- 

ו� איוני דרשני שברי גו* של אונוכויה ניה� ייוונית ובשל קראמיקה  הובחנו שברי� מעטי�, הזה

,  כמו כ�.)102איור  ()Salles 1980:151( סאמית וחלק עליו� של אמפורה) SiA Id(בסגנו� עז הבר 

 בשכבה רוב�, הקשר ללא ס נמצא" לפנה7"מספר לא מבוטל של חרסי� יווניי� משלהי המאה ה

השייכות , השברי� הללו כללו שלושה שברי קערות ציפור). Nodet 1980:124–126(הפרסית 

מספר ספלי� איוניי� , )3–1:103 איור( בטיפולוגיה של קרשנר 7"יפוסי� משלהי המאה הלט

קערה ממקור , )4:103 ורילדוגמא א, וראה(מהטיפוסי� שהובחנו ה� במצד חשביהו וה� באשקלו� 

 EC"אשר שיי� ככל הנראה לשלב ה, ואפילו שבר של אריבלוס קורינתי) 6:103 איור(יווני מזרחי 

כתוצאה הגיע לסו* אשר , 4aבשלב ככל הנראה מקור� של כל השברי� הללו הוא ). 5:103 איור(

  . מחורב� אלי�

        

  ).Salles 1980: Figs. 38–39; Pl. 32:1–2; 12בעקבות (שברים יווניים והקשריהם מתל כיסאן : 102 איור

        
  ).Nodet 1980:Figs. 34–35; 37; Pl. 22:1בעקבות  (קראמיקה יוונית מתל כיסאן: 103איור 

        
V.2.3        הווא�הווא�הווא�הווא�"""" ותל אבו ותל אבו ותל אבו ותל אבותל שקמונהתל שקמונהתל שקמונהתל שקמונה        

אלה ה� , ליואא� בניגוד , הווא� נמצאי� בקרבתו של תל כיסא�"   ה� תל שקמונה וה� תל אבו

אומנ� החפירות שנערכו בתל שקמונה הניבו רצ* ישובי במהל� כל תקופת . אתרי� חופיי�

אלגביש מציי� . אינ� מרשימי�" ' העיר"שרידי השלב האחרו� אשר כונה , א� לפי החופרי�, הברזל



 269

הופיעו לראשונה קנקני� , ס באופ� כללי" לפנה7"ידו למאה ה"שתוארכה על, כי בשכבה זו

קשה להערי� נכונה את אופיו של , ע� זאת). 1556:1992אלגביש (קפריסאי� בעלי ידיות סל 

במהל� . פורסמושהרי הממצאי� הקראמיי� מתקופת הברזל שנמצאו בשקמונה טר� , שוב הזהיהי

ביקורי במחסני רשות העתיקות הובא לתשומת ליבי סיר בישול יווני מזרחי שמקורו בשקמונה 

סיר יווני זה אינו שונה מאלו שנתגלו באשקלו� ובמצד חשביהו וסביר להניח כי ). 1:104 איור(

  .דוגמאות נוספות של קראמיקה יוונית היו בנמצא בשקמונה בשלהי תקופת הברזל

במחצית , IIIהווא� קיי� פער ישובי ממוש� בי� סופה של שכבה "בתל אבו, גוד לשקמונה   בני

 Aznar(המתוארכת לתקופה הפרסית , IIס לבי� תחילתה של שכבה " לפנה8"השנייה של המאה ה

et al. 2005 .(לאריבלוס בסגנו� ששיי� אולי בחפירותיו של המילטו� נחש* שבר קט� , ע� זאת

שברי� רבי� של היו א� לצידו , השבר נמצא בקונטקסט מופרע). 2:104 איור(הקורינתי המוקד� 

הואיל והשבר יכול ). II) Hamilton 1935:16; No. 24aדהיינו משכבה , קראמיקה מהתקופה הפרסית

שהרי רמת השתמרותו אינה מאפשרת , להשתיי� ג� לשלבי� מאוחרי� יותר של הרצ* הקורינתי

הווא� בראשית התקופה הפרסית ולאו "כי השבר הזה הגיע לאבוקיימת אפשרות , שיו� ודאי

  . ס" לפנה7"דווקא בשלהי המאה ה

  

.הוואם-אריבלוס קורינתי מאבו: 3; שקמונהמזרחי מסיר בישול יווני : 1: 104איור 
378  

        
V.3.3        תל כבריתל כבריתל כבריתל כברי        

ות על במרכז האדמות הפורי, מ מזרחית לנהריה" ק5"כ, במישור החו* הצפוניממוק�    תל כברי 

 תל כברי הוא תל .כיסא�לתל צפונה מ " ק20" כהתל נמצא, בקו אווירי. התפר שבי� ההר לבי� החו*

" תלתידי משלחת מטע� אוניברסיט"על, 1993–1986אשר נחפר בצורה מסודרת בי� השני� , גדול

אשר , Eישוב מתקופת הברזל התגלו בעיקר בשטח ישרידי ה. קמפינסקי' בראשותו של א, אביב

בסמו� , מערבי של האתר"הממוקמת בחלקו הדרו�, )' מ100X150(נו אלא גבעה מלאכותית אי

                                                
  .Hamilton 1935: Pl. XII:24: 3; המחברידי "צול� על: Aznar et al. 2005: Fig. 2; 2בעקבות : 1 378
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גביה נבנתה בתקופת "מעל פני התל ועל'  מ12"גבעה זו מתנוססת כ). Lehmann 2002" (שפע"למעי� 

  ).Niemeier and Niemeier 2002(אשר שלבי קיומה הסופיי� הניבו מכלול יווני מגוו� , הברזל מצודה

א� בהתחשב באלה , ומנ� הפריטי� היווניי� שלהל� נמצאו בחלק� ללא הקשר סטרטיגראפי   א

 E2aנראה כי כל המכלול היווני שיי� לשלביה הסופיי� של מה שכונה מצודה , שהקשר� ודאי

, )106 איור(במכלול זה הובחנו חמישה שברי� קטני� של קערות ציפור צפו� איוניות ). 105איור (

 ;Kerschner 1995(ס בחלוקתו הטיפולוגית של קרשנר " לפנה7" של שלהי המאה הכול� מטיפוסי�

ושני שברי� ) 9–7; 5–1:107ראה איור , לדוגמאות( איוניי�  שברי� של ספלי�13, כמו כ�). 1997

 וראשית 7"שייכי� לטיפוסי� של שלהי המאה ה, )6:107 ראה איור, לדוגמא(של ספלי� דוריי� 

  ). Schlotzhauer 1999; 2000; 2001a(יפולוגיות של שלוצהאואר ס בט" לפנה6"המאה ה

  

  ).Lehmann 2002: Fig. 4.88בעקבות  (E2aתוכנית השרידים אשר שויכו למצודה : תל כברי. 105איור 

  

  ).Niemeier and Niemeier 2002:5.92; 5.93בעקבות (קערות ציפור : תל כברי. 106איור 
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  ).  Niemeier and Niemeier 2002: Figs. 5.92; 5.93; 5.94בעקבות ( איוניים וספל דורי  ספלים:תל כברי. 107איור 

זהי� לאלו של , )5–1:108 איור(   חמישה שברי סירי בישול יווניי� מזרחיי� שנחשפו בתל כברי 

דווח על שבר נוס* אשר הרכב הטי� שלו זהה לשאר הסירי� , כמו כ�. מצד חשביהו ואשקלו�

  ).6:108(יוונית מזרחית " קערת בישול" א� מדובר כנראה ב,המיובאי�

  

  ).Niemeier and Niemeier 2002: Figs. 5.93; 5.95בעקבות ( סירי בישול יווניים מזרחיים :תל כברי. 108איור 

  

  ).Niemeier and Niemeier 2002: Figs.  5.93; 5.94בעקבות  (SOSאמפורה : 6; אינוכואי: 5–1: תל כברי. 109איור 

כול� , השייכי� לאונוכואי בסגנו� עז הבר, הוגדרו ארבעה שברי� דרו� איוניי�,    בנוס* לכ�

מחופה , השיי� לאונוכויה מיוחד, ושבר נוס*; )3–1:109 ראה איור, לדוגמאות (SiA Idמשלב 

נ� כלי� שכאלה אי). 4:109 איור(ע� פסי� לבני� ואדומי� על חלקו החיצוני של גו* הכלי , שחור

 Technau(ומרבית הדוגמאות נחשפו בהראיו� של סאמוס , נפוצי� אפילו ביוו� המזרחית גופא

 ג� הקבלות נאות מאפסוס �א� כי ישנ; פה"מידע בעל, שלוצהאואר(ובמילטוס ) 1929:29
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]Kerschner 1997:201, Taf. XII:87; XVI:129 .([אוינוכואי 26"בו נתגלו כ, למעט מצד חשביהו 

אי� דוגמאות נוספות לאונוכואי , )5:86  איורהשווהו; eg Oi 2טיפוס '; טבלה ג, לעיל(מטיפוס זה 

שיי� כנראה , טנללא הקבלות במכלולי הלב, שבר מיוחד נוס* מתל כברי. לבנטהשכאלה באתרי 

"להקבלות משלהי המאה ה(העשוי בטכניקת 69ֶכר2 , )5:109 איור(לאונוכויה או לא2לGה אטרוסקי 

 .Rasmussen 1979:78–89; Pls. 7–8, Nos. 29–31; 21–22, Nosראה , ס" לפנה6" המאה ה וראשית7

מרבית השברי� שייכי� .  שברי אמפורות12"המכלול היווני של תל כברי הניב כ,  כמו כ�379).91–86

ו שבר אחד ואיל, )9–1:110 ראה איור, לדוגמאות(בבירור לטיפוסי� אשר יוצרו בסאמוס ומילטוס 

זאת בשל , "SOSאמפורות " שיי� לטיפוס של אמפורות אטיות הידועות בכינויי� )6:109 איור(

האמפורות , מבחינה כרונולוגית.  ביווניתSOS"ר� המזכיר את אותיות האהעיטור המיוחד על צוו

; Johnston and Jones 1978(ס " לפנה6" וראשית המאה ה8"הללו היו בשימוש בי� שלהי המאה ה

Docter 1991 .(הדוגמאות הבודדות לאמפורות , בלבנטSOSא� כי , רותימינה ומבי" ידועות מאל

, ס" לפנה7"מחצית הראשונה של המאה ההמינה מדובר כנראה בהקשרי� של "במקרה של אל

שבר בודד של אמפורה , מאיד�). הל�ל(ירות אי� ודאות מלאה בנוגע לתארי� יואילו במקרה של ב

SOSס בער� " לפנה560–575ונסטו� בי� 'ידי ג"לתואר� ע,  מדאפנאי שבמצרי�)Johnston 2000.(  

  

  ).Niemeier and Niemeier 2002: Figs.  5.95בעקבות ( אמפורות סאמיות ומילטיות :תל כברי. 110איור 

                                                
 Courbin(בסיט "אומנ� שני קאנתארוי אטרוסקיי� משלהי תקופת הברזל תועדו כביכול בראס אל 379

1978a:58( ,הייבוא האטרוסקי לא היה , למעט מספר חפצי� בודדי�, ג� במצרי�. א� זיהויי� אינו ודאי

בסגנו� וקרטיס תועדו שני שברי קאנתארוי ושבר של אונוכויה העשויי� בנא, כ�. נפו- בתקופה הארכאית

א� (ואילו בדאפנאי יתכ� ונמצא שבר כלי אטרוסקי עשוי מברונזה , )Naso 2006:194(האטרוסקי ה69ֶכר2 

ה� הקראמיקה וה� חפצי , בנוגע לשאר שטח חופה הצפוני של אפריקה). כי מקו� הימצאו אינו ודאי

א� כי קיי� ג� יצוג מצומצ� מאוד במושבות ; יי� תועדו בעיקר במושבות הפניקיותהמתכת האטרוסק

  ). Naso 2000b; 2006; forthcoming(היווניות שבקירנאיקה 
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, ל כברי לממלכת צורתבשלהי תקופת הברזל המצודה בהשתייכה    הואיל ולדעת חופרי האתר 

 מצביעה על נוכחות� של E2a  ית המזרחית בהקשרי� של מצודהמציאותה של הקראמיקה היוונ

א� אפרט על , סברה זו אינה נכונה, לדעתי). Niemeier 2002(שכירי חרב אגאיי� בשירותה של צור 

כתוצאה מחורב� אלי� ולפי החופרי� אי� לדעת א� חורב� זה נגר� נחרבה  E2aמצודה . כ� בהמש�

הקשור , ס" לפנה585ס או שמא מדובר בחורב� של שנת " לפנה604ידי הבבלי� כבר בשנת "על

, לדעתי). Lehmann 2002:87 ;Niemeier and Niemeier 2002:242(בתחילת המצור הבבלי על צור 

 העדות הקראמית שמקורה ביוו� המזרחית מאפשרת לשער במידה גבוהה של סבירות כי מדובר

, ת לגילויי� של משפחות קראמיות נוספותשהרי אחרת היה עלינו לצפו, ס" לפנה604בחורב� של 

 North Ionian Late"כגו� אלו של ( וה� מצפו� איוניה 380)כגו� אלו של ִפיֶקל6ַרה(ה� מדרו� איוניה 

Wild Goat Style(" , במכלולה של מצודהE2a אומנ� המעבר בי� הקראמיקה הדרו�. נחרבהש"

 Kerschner and(ס " לפנה580 נקבע סביב SiA IIaאיונית " לבי� הקראמיקה הדרו�SiA Id איונית

Schlotzhauer 2005:8( , א� המעבר הזה לווה בהופעת טיפוסי� אשר כונו"bilingual" , דהיינו כאלו

 טיפוסי� שכאלה חסרי� מהמכלול היווני של 381.המעוטרי� ה� בסגנו� עז בר וה� בסגנו� ִפיֶקל6ַרה

ס מאשקלו� הניבה שברי� בודדי� " לפנה�604 של לאור העובדה כי שכבת החורב, כמו כ�. תל כברי

                                                
, ס" לפנה6" נית� לסגנו� הספציפי אשר היה נפו- במילטוס במהל� המאה ה)Fikellura( ִפיֶקל6ַרה  הש�380

 ).R. Cook 1933–1934 (רודוסומה באתר בש� פיקלורה בחנתה הראשונית של קראמיקה דהבבעקבות 
–R. Cook 1933(נמצא מזה שני� רבות במחלוקת , ִפיֶקל6ַרה תיארוכה המוחלט של הקראמיקה בסגנו� 381

1934 ;Schaus 1986.( אינו אלא ִפיֶקל6ַרהסגנו�  ,היה מוסכ� על רוב החוקרי� כי מבחינה אומנותית, מחד 

ההקשרי� הוודאיי� הראשוניי� , הואיל ועד לא מזמ�, מאיד�. IIגנו� עז הבר של מה שכונה ס' יורש'

לא היה בנמצא הסבר נאות אשר יסביר את , ס בער�" לפנה560" לא קדמו לִפיֶקל6ַרהלהופעתו של הסגנו� 

 ,לדעת קוק. ִפיֶקל6ַרה ותחילתו של הסגנו� II שני� בי� סופו של הסגנו� עז הבר 40"הפער המשוער של כ

 III) R. Cookידו עז הבר "אשר כונה על, ִפיֶקל6ַרה וIIעז הבר  המקשר בי�, היה בנמצא ג� סגנו� נוס*

כמו ג� הוספת , IIשל הסגנו� עז הבר  בהתחשב בחלוקה המחודשת של השלבי� הסופיי�, אול�). 1992

 Kerschner and (הִפיֶקל6ַר ותחילתו של IIשלבי� טיפולוגיי� נוספי� שיגשרו בי� סופו של עז הבר 

Schlotzhauer 2005( , הצעתו של קוק איננה רלוונטית) וראה ג�Käufler 2006: passim .(בחלוקה , כמו כ�

שני  בעלי מאפייני� של, להופעת טיפוסי� חדשי�ביטוי יש , ושלוצהאוארהטיפולוגית החדשה של קרשנר 

שהובחנו בעקבות החפירות , הטיפוסי� הללו). bilingual(יחד , ִפיֶקל6ַרהו IIעז הבר  דהיינו, הסגנונות

, )Schlotzhauer 2001b:121 ;Wascheck 2002 ;Käufler 2006: passimהשווה (החדשות במילטוס 

בהתחשב במציאת , יתרה מזאת.  הקאנוניִפיֶקל6ַרה ותחילתו של הסגנו� IIמקשרי� בי� סופו של עז הבר 

איור  ,לעיל(במכלול היווני של שכבת החורב� באשקלו� , ל6ַרהִפיֶק"אשר כונו בתור פרוטו, מספר שברי�

כלומר סממניו ,  אינו קיי�ִפיֶקל6ַרה ותחילתו IIסביר כי הפער הכרונולוגי בי� סופו של עז הבר , )6–5:74

. ס" לפנה6" ראשית המאה ה– 7" החלו את הופעת� כבר בשלהי המאה הִפיֶקל6ַרהראשוניי� של הסגנו�  

  ).פה"מידע בעל, קופלר, שלוצהאואר, קרשנר(
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היעדרותה של הקראמיקה בסגנו� ִפיֶקל6ַרה מתל כברי אילו את קשה להסביר , ִפיֶקל6ַרה"של פרוטו

אשר תומ� לדעתי בשיו� חורבנה של המצודה ,  נתו� נוס*382.ס" לפנה585"ב E2aנחרבה המצודה 

ע� פסי� לבני� , ונוכויה מחופה שחורשל אנובע ממציאת שבר בודד , ס" לפנה604לשנת 

שמקור� אולי (כלי� שכאלה , כפי שציינתי). 4:109 איור(ואדומי� על חלקו החיצוני של גו* הכלי 

לא , הינ� נדירי� ג� ביוו� המזרחית ולמעט קבוצה גדולה שהתגלתה במצד חשביהו) בסאמוס

ווי דמיו� ברורי� בי� המכלול כי בהתחשב בק, נראה לי. לבנטהידועות דוגמאות נוספות מאתרי 

 604 התרחש בשנת E2aמצודה סביר כי חורבנה של ,  מצד חשביהוהיווני של תל כברי לזה של

        .ס ולא מאוחר יותר"לפנה

        21  
  

  ).Ornan 2002: Figs. 9.9; 9.10בעקבות (בבליות -חותמות ניאו: תל כברי. 111איור 

        
        
V....4444....3333        תל דתל דתל דתל דוווו    ביירותביירותביירותביירות, , , , סרפטהסרפטהסרפטהסרפטה, , , , אכזיבאכזיבאכזיבאכזיב����        

הניב מכלול מגוו� אשר  )ZR XVII קבר(י� מבית הקברות הפניקי של אכזיב הקברי� החצובאחד    

 ,נחשפו בתל כברידומה לאלה ש, )112 איור(ס " לפנה7" משלהי המאה הכלל בי� היתר ספל איוני

 שהרי למרות ,סביר להניח כי הקבר היה בשימוש במש� מאות שני�.  ואשקלו�מצד חשביהו

תקופה ההלניסטית ס וכלה ב" לפנה9"מאה ההד בימי קד� נמצאו בו כלי� החל משנשדד עו

)Dayagi-Mendels 2002:65–66 .(אשר הניב ג� ,  ה� תוכניתו של הקבר וה� מכלולו,מנדלס"לפי דייגי

  .  של אכזיבקברי�הייחודיי� לשאר , גותקבורה של קרהנהגי מהאופייני למכסה של כד קבורה 

  

  ).Dayagi-Medels 2002:67, Fig. 4.14:21בעקבות (יוני מאכזיב ספל א: 112ר איו

                                                
, )Ornan 2002) (2–1:111איור  (בבליות שנתגלו בהקשרי� של המצודה"ראוי לציי� כי שתי חותמות ניאו 382

בעלי , שהרי חותמות שכאלה, ס" לפנה6"על תארי� חורבנה בראשית המאה ה  מצביעותבהכרחאינ� 

אלא  ג� לשלהי ) Porada 1948b:98כ� (ס " לפנה5–6נית� לתארכ� לא רק למאות , מוטיבי� פשוטי�

   ).פה"מידע בעל, זאס(ס " לפנה7"המאה ה
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 Pritchard (1974–1969נחפרה בי� השני� , הממוקמת בחופה של לבנו� בי� צור לצידו�,    סרפטה

מספר מצומצ� של שברי� יווניי� מהתקופה הארכאית נחש* בשטח ). 1983 ;1978 ;1975 ;1972

II/Trench X ,ל התל מזרחי ש"בחלקו הצפו�)Koehl 1985:51–52 .( בשל ליקויי� רבי� באופ� פרסו�

 י� ברור�ההקשרי� הסטרטיגראפיי� מתקופת הברזל אינ, )Khalifeh 1988(הממצא משטח זה 

נית� , )1:113איור (שבר של קערת רוזטה יוונית מזרחית ). Sharon and Gilboa 2003:51 (י�די

שני שברי� נוספי� , מאיד�. ס" לפנה6"אה ה וה� לראשית המ7"לתארכו ה� לשלהי המאה ה

). 3–2:113איור (ס " לפנה6"נראי� יותר כטיפוסי� של ראשית המאה ה, השייכי� לספלי� איוניי�

קשה לשייכו ,  בשל השתמרותו הגרועהאול�. שיי� לאריבלוס קורינתי, )4:113איור (שבר נוס* 

 LC) Koehl"ואפילו ל, MC" א� ג� ל,EC"שהרי יתכ� ונית� לשייכו ה� ל, מבחינה טיפולוגית

1985:52 .(  

        

  ).Koehl 1985: Figs. 12; 23בעקבות (אריבלוס : 4; ספלים איוניים: 3–2; קערה: 1: סרפטה. 113 איור

ירות המודרנית מספר חפירות י נערכו במרכזה של ב,במהל� שנות התשעי� של המאה הקודמת   

מבנה . )Finkbeiner 2001(ולוגיי� מתקופת הברזל  שרידי� ארכיא, בי� היתר, הניבו אשרהצלה

הניב מכלול , )1:114איור (גבי שרידי מערכת ביצור מהתקופה הקודמת "אשר הוק� על, מחסני�

אמפורות , לרבות(אמפורות מיובאות מקפריסי� כמו ג� , עשיר של קנקני� ואמפורות פניקיות

,  בתו� המכלול הזה]).3:114אה דוגמא באיור ור[גוני "בעלות עיטור דו, בעלות ידיות סל ואמפורות

השייכת לאמפורות אטיות , נתגלתה אמפורה יוונית, אשר דומה מאוד למכלול שנחש* בתל כברי

 7"האמפורה הזאת שייכת לרבע הראשו� של המאה ה, ונסטו�'אומנ� לפי ג. SOSממשפחת 

, ס" לפנה7" משלהי המאה הא� בשל מציאותה במכלול, )Badre 1998:83 Johnston apud(ס "לפנה

לא מ� הנמנע כי האמפורה הגיע לביירות בתקופה הרבה , ע� זאת. יתכ� ותאריכה מאוחר יותר

  .יותר קדומה

 Iנחשפו בשכבה , )EC(השייכי� ככל הנראה לשלב הקורינתי המוקד� ,  שברי� קורינתיי�   שני

 נחש* ג� חלק 1' בשטח ט, כמו כ�). 3, 1:115איור  (1' והשני בשטח ט' האחד בשטח מ, של תל ד�

נראה כי , בהתבסס על המכלול המקומי). 2:115איור (השיי� כנראה לסקיפוס יווני מזרחי , של ידית
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 6" ראשית המאה ה– 7"ש� בשלהי המאה ה"אי, האתר הפסיק להתקיי� כתוצאה מהכיבוש הבבלי

  ).Biran 1994:270–271(ס "לפנה

  

. ואמפורה קפריסאיתSOSאמפורה : 3–2; יירותמבנה המחסנים מב: 1: 114איור 
383
  

  

  ).14–12:5איור : 1992בעקבות פקמן  (זרחיתיוונית מקורינתית ו שברי קראמיקה :תל דן. 115 איור

  

V....5555....3333        ססססאאאאותל סוקותל סוקותל סוקותל סוקאני אני אני אני הההה""""ראס איב�ראס איב�ראס איב�ראס איב�, , , , ראס אל בסיטראס אל בסיטראס אל בסיטראס אל בסיט, , , , מינהמינהמינהמינה""""אלאלאלאל        

ס " לפנה7"ה בשלהי המאה  הקראמיקה היווניתנוכחותהאתר המרכזי מבחינת , בצפו� סוריה   

קיימת   בו בכל דרו� הלבנטהאתר היחידזהו , מבחינת הייבוא היווני. מינה"אלעדיי� הוא 

 600סביב חלה ההתפתחות הדרמטית ביותר . ס" לפנה7"המשכיות ברורה במהל� כל המאה ה

י� ראשוניי� לחידוש היישוב  סממנ. למש� תקופה ארוכה הפסיק להתקיי�שהרי האתר, ס"לפנה

י במהל� כל תקופת השלטו� הבבל, כלומר. ס" לפנה6"ו רק בשליש האחרו� של המאה ה נצפבמקו�

, כפי שנראה בהמש�). Robertson 1940; 1946 ;Boardman 1980:49–50(מינה פער יישובי "קיי� באל

 את מקומה י�אתרי� כמו ראס אל בסיט ותל סוקאס תופס ס" לפנה6"בראשית המאה הכי יתכ� 

 Vשכבה ידי "מינה על"ס מיוצגת באל" לפנה7"ה של המאה הת השניימחציה .מינה"של אל

)Boardman 1999a ;Lehmann 2005.( אלא המש� ישיר של שכבה זו אינה , מבחינה סטרטיגראפית

  . )לעיל(ס " לפנה7"שונה של המאה הלמחצית הראשתוארכה , VIשכבה 

                                                
  .Badre 1998: Fig. 9בעקבות : Finkbeiner 2001 ;2–3בעקבות : 1 383
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היחס א� כי , אמיקה יוונית הניב כמויות גדולות מאוד של קרVהמכלול הקראמי של שכבה    

מבדיקות שעשיתי במוזיאו� הבריטי . הכמותי בי� הייבוא היווני לבי� המכלול המקומי אינו ידוע

מרבית� טר�  ( רבות של כלי� יווניי�עשרותכי מדובר בנראה ,  באוקספורדAshmoleanבמוזיאו� ו

  . )118–116איורי�  (Vאשר נית� לייחס� לשכבה , )פורסמו

בולטת , ס שנחשפו בדרו� הלבנט" לפנה7"יווניי� משלהי המאה ההמכלולי� הד לשאר בניגו   

 TC(אומנ� למעט מספר מועט של פרגמנטי� קורינתיי� . מינה הרבגוניות של הממצא היווני"באל

ה� מבחינת , א� מדובר במגוו� עשיר למדי, מרבית הייבוא היווני מקורו ביוו� המזרחית, )EC"ו

קערות ציפור (ישנ� דוגמאות רבות של קראמיקה צפו� איונית , כ�. ת מרכזי יצורצורות וה� מבחינ

קראמיקה , )לרבות קראמיקה המעוטרת בסגנו� עז הבר(קראמיקה דרו� איונית לסוגיה , )וכדומה

שמקורה בבתי (קראמיקה כיוסית , )116וראה דוגמאות נבחרות לשתי הקבוצות באיור (רודית 

וקראמיקת ) צור של האי סאמוסישמקורה בבתי הי(קראמיקה סאמית , )יצור של האי כיוסיה

buccheroא� כי ללא בדיקות (כנראה מלסבוס ,  איאוליתNAA קשה לקבוע בוודאות את מקורה 

  ). יצור של הקראמיקה האיאוליתיהמדויק בי� בתי ה

). Wooley 1938:20(ידי וולי "אלא רק הוזכרו עלמעול� לא פורסמו  דוגמאות מהקבוצה האחרונה   

ידי וולי "עלכנראה מוזכרות הדוגמאות הצלחתי לאתר את ה,  במוזיאו� הבריטייבדיקותיבמהל� 

נית� לתת אמו� , מינה" במקרי� הקודמי� בנוגע לממצא מאלכמו, כלומר ג� כא�; )118איור (

  .  של החופרובתיאור

  

.ס" לפנה7-המבחר קראמיקה יוונית מזרחית משלהי המאה : מינה-אל. 117איור 
384
  

                                                
  ).Wooley 1938: Pl. XIII ;Robertson 1940: passim  בעקבות384
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  ). Wooley 1938: Map 3בעקבות (ס " לפנה7- מהמאה ה5–6שכבות : מינה-אל. 117איור 

  

  ).ידי המחבר-צולם על(ס " לפנה7-אולית משלהי המאה הי אהקראמיק: מינה-אל. 118איור 
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 7"שלהי המאה ה, )Courbin 1993b (פרסומי� אודות ראס אל באסיטהכפי שנית� ללמוד מ   

, כזכור. ייבוא היווניהמבחינת לפחות , בתולדותיו של האתר ה� פרק הזמ� המכריע ס"לפנה

"שלהי המאה ה אול� החל מ,)לעיל (בלבדבמהל� תקופת השלטו� האשורי מדובר בשברי� בודדי� 

בה� נחש* הייבוא היווני בכמויות , הופכת ראס אל בסיט לאחד המרכזי� העיקריי�, ס" לפנה7

כ� שאי� אפשרות לעמוד , אודות המכלול היווני פורס� באופ� חלקי בלבדהמידע אלא ש. גדולות

בהתחשב בכמויות של , לפי קורבי�. על היחסי� הכמותיי� בי� המכלול המיובא למכלול המקומי

 The actual presence of Greeks at Bassit at the end of the 7th":טהייבוא היווני בראס אל בסי

century BC seems beyond question, and it is most likely that the invention of the foundation 

legend goes back at least to this time" (Courbin 1990b:508).                                                               

 ספלי� ;)Courbin 1978a:57 (רבי�) EC(צויינו שברי קראמיקה קורינתית , מבחינת המכלול עצמו   

, המעוטרת בסגנו� עז הבר, קראמיקה דרו� איונית; )Knickwandschalenדהיינו (י� למיניה� יאיונ

מעניי� במיוחד מציאת מספר ). Courbin 1978b:41, Pl. 16(קראמיקה סאמית וקראמיקה איאולית 

כמו ג� חרותת יוונית , )ה לעילורא, מהטיפוס אשר תועד ג� במצד חשביהו (י� מזרחיי�נרות יווני

,  ש� איוני נוס*).Courbin 1978a:58(אשר נמצאה על אחד הספלי� האיוני� , )ש� פרטי איוני(

בוא היווני ממשי� יהי, מינה"בניגוד לאל). Courbin 1990b: Pl. 48.1( על גבי קנק� מקומי טנמצא חרו

  . ס" לפנה6"להגיע לראס אל בסיט ג� במהל� המאה ה

הימצאות� ווח על דאני ה"בראס איב�כ�  . ובתל סוקאסאניה"בראס איב�ב דומה הובח� ג� מצ   

ככל , אשר זמנ�, )מעוטרי� בסגנו� עז הבר וספלי� איוניי�(מספר שברי� דרו� איוניי� של 

יתכ� וחלק מספלי� האיוניי� שיי� לראשית ראשית , ע� זאת. ס" לפנה7"משלהי המאה ה, הנראה

  ). Bounni et al. 1976; 1978 (ס" לפנה6"המאה ה

 בוודאות אותו נית� לשיי�, המכלול היווני מתל סוקאס, מינה" או אלטבניגוד לראס אל בסי   

 שברי� 2( פרגמנטי� 13"כ ב"מדובר בסה). Ploug 1973:94(אינו עשיר , ס" לפנה7"לשלהי המאה ה

).  הבר ושני שברי� מכיוס שברי� של קראמיקת עז3;  שברי� של ספלי� איוני�5; קורינתיי�

 של חלק השהרי בשל השתמרות� הגרוע, המספרי� המצומצמי� הללו אינ� מדויקי�יתכ� ש

השינוי הגדול מבחינת הייבוא היווני התרחש בתל . יחוס� הכרונולוגי אינו בטוח, מהשברי�

  ).  וראה להל�(ס " לפנה6"סוקאס א� ורק בשליש הראשו� של המאה ה
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V.4      דרו� הלבנטדרו� הלבנטדרו� הלבנטדרו� הלבנטס מס מס מס מ"""" לפנה לפנה לפנה לפנה7777""""להי המאה הלהי המאה הלהי המאה הלהי המאה הלפרש את הממצא היווני משלפרש את הממצא היווני משלפרש את הממצא היווני משלפרש את הממצא היווני משת� ת� ת� ת� ניניניניכיצד כיצד כיצד כיצד????        

ישראלי ובשפלה בשלהי "ראמיקה היוונית המזרחית בחו* האר-הופעתה הפתאומית של הק   

 כי למסקנהאותי מביאות , היעלמותה המהירה כעבור מספר שני�כמו ג� , ס" לפנה7"המאה ה

מסקנה זו . מצרי�ה של � שפעלו בשירותיווניהחרב הי"המכלולי� הללו מייצגי� רק את שכירי

  :הבאותעובדות המתבססת על 

זאת בהסתמ� על , 26"� היוו מרכיב מהותי בצבא� של שליטי השושלת הישכירי חרב יווני) 1

 Boardmanלדוגמא, וראה(ועל הממצא הארכיאולוגי ממצרי� גופא  385העדויות ההיסטוריות

1980:133–141 ;Smoláriková 2002 ;Schlotzhauer. and Weber 2005.(  

ישראליי� נמשכה פרק זמ� מצומצ� "ראמיקה היוונית המזרחית במכלולי� האר-הופעת הק) 2

דהיינו משנות העשרי� של , מצריהשלטו� ההתוא� את התקופה בה נמצא המרחב תחת , למדי

לא  וניתיוקראמיקה כי , יש לציי� פע� נוספת .ס ועד ראשית השלטו� הבבלי" לפנה7"המאה ה

  . במהל� תקופת השלטו� האשוריישראל "ופיעה באר-מ

 7"ישראליי� משלהי המאה ה"מכלולי הקראמיקה היוונית המזרחית שנמצאו באתרי� אר-) 3

, סירי בישול, יוניי�אובה� ספלי� ,  מורכבי� בעיקר ממספר טיפוסי� החוזרי� על עצמ�ס"לפנה

מד הכמותי של הקראמיקה הזאת יהמ".  הברעז"אמפורות סמיות או מילטיות ופכי� בסגנו� 

אול� נית� להבחי� במגמה של אחידות בהופעת הטיפוסי� הללו באתרי� , משתנה מאתר לאתר

  386.השוני�

הלא ה� , ישנ� שתי מצודות, מזרחיתיוונית קראמיקה בה� מופיעה בי� האתרי� המרכזיי� ) 4

,  המצרי�ייד"המער� שנבנה עלהמצודות הללו ה� חלק מ, לדעתי. יבמצד חשביהו ובתל כבר

  .העיקרית היא להבטיח את הצרכי� הלוגיסטיי� של הצבא המצרי בדרכו צפונה ובחזרהמטרתו ש

ו פיקחאלא א� כ� , שו� הגיו�בו אי� , בהיותו מרוחק ממער� הדרכי�, אתר כמו מצד חשביהו   

"של יבנהמעגנה וא הלא ה, חייליו על הנעשה באחד המעגני� החשובי� ביותר בדרומה של האר-

"ע� המעג� ביבנהסביר כי מדובר ברשת בה נכללו ה� אשקלו� וה� מצד חשביהו ,  כלומר.)לעיל (י�

 צפונה �ניות מצריות בדרכובה� עגנו א, )כמו שקמונה או נמלה של עכו, ואולי מקומות נוספי�(י� 

                                                
 היה מורכב ככל הנראה אשר, מל� לידיה כי שלח את צבאויגס  באנאלי� של אשורבניפל הואש� ג385

 I )Cogan and Tadmor 1977 ;Spalinger 1978b ;Younis" ה לעזרת פסמתי�,משכירי חרב איוניי� וקארי�

  ).להל�, א� ביתר פירוט, וראה לעיל ()II.30, 152הרודוטוס והשווה ; ]2003

 זהו דינ� של .רימהווי� אחוז מזע,  ובאתרי� אחרי�אשקלו�, שתועדו במצד חשביהו,  טיפוסי� אחרי�386

ברור כי מדובר , למרות חשיבות� הכרונולוגית. השברי� הקורינתיי� המעטי� שנתגלו במספר אתרי�

   .בחפצי לוואי בתו� המכלולי� היווניי� המזרחיי�
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של כוחות היר שיגור מרשה ד, השתתפותה של מצרי� במאבקה של אשור כנגד הבבלי�. וחזרה

 מבחינה 387.העברות שכאלה יכלו להתבצע דר� הי�.  גדולי� ה� לפניקיה וה� לצפו� סוריהצבא

דוגמת ( את צרכיה� של החיילי� ה� בדרכ� לשדות הקרב חיבטההיה לחשוב , פואלוגיסטית א

     .וה� בדרכ� בחזרה למצרי�) כרכמיש

 מצביעי� על שליטה  אינ�חשביהוהאוסטרקוני� הכתובי� עברית מקראית שהתגלו במצד    

משתמע מה� רק שעובדי . )Fantalkin 2001b ;ה"תשס נאמ� ;Na<aman 1991a (יהודאית במקו�

בחובות , א� כ�,  מדובר.המס שהועסקו בקרבת האתר וסיפקו את צרכיו היו ממוצא יהודאי

בודות קרי לספק את כוח האד� הנדרש לביצוע ע,  על יהודההטילו המצרי�ר שאהשירות 

, כברי, תל כיסא�, מצד חשביהו, אשקלו� (מצריהשלטו� הלמוקדי  לרבות העברת תוצרת, חקלאיות

 ת החקלאית התוצרהנשמר, אשר לעיתי� היו מבוצרי�, מאובטחי� הללוה במוקדי� 388).וכדומה

   389.חרב יווניי� מזרחיי� וקאריי�"תחת פיקוח� של שכירי

                                                
לבנו� ורק מש� להתחיל בהתקדמות יבשתית ה וצבאו יכלו להפליג עד לחו* II"נכה ה, לדעת נאמ� 387

לסברה לפיה חשיבותו של הכוח הימי עולה בצורה ). Na<aman 1991a:51 (לקראת הכוחות הבבליי�

  .Lloyd 1972a; 1972bראה , דרמטית בימיו של נכה

 .במרכז האדמות הפוריות במישור החו* הצפוניתל כברי תל כיסא� וכבר ציינתי את מיקומ� של , לעיל 388

עד (י� ומצד חשביהו "רחה מיבנההממוק� צפו� מז, החפירות נרחבות שנערכו לאחרונה באתר ג� שורק

, )ע� הפניות, Tal 2005(כמו ג� החפירות הרבות שנערכו באזור החולות של ראשו� לציו� , )2006ודגוט 

י� שימשו עור* חקלאי חשוב בתקופה פרסית "מאפשרות לטעו� כי אזורי� נרחבי� מזרחה מיבנה

  .  וכנראה ג� בתקופת הברזל, והלניסטית
מחזק את דעת החוקרי� שסברו כי המצודה הוקמה , כא�מצד חשביהו כפי שהוצג פירוש הממצאי� מ 389

כפי שה� מצטיירי� , מסקנה זו עולה בקנה אחד ע� שחזור גבולותיה של ממלכת יהודה. תחת שלטו� מצרי

 Kletter 1999; Yezerskiהשווה (שזוהה כיהודאי מובהק , פי התפוצה המרחבית של הממצא החומרי"על

למעט צמצומ�  ( ולא נשתנו עד החורב� הבבליס" לפנה8"ולות הללו נוצרו במהל� המאה ההגב). 1999

מצביע על כ� שהמצרי� לא מצאו לנכו� להתערב ' מכתב הקוצר' .)האפשרי בעקבות מסעותיו של סנחריב

לצורכי ידי כובשיה "אימוצ� של חוקי האר- הנכבשת על, יתרה מזאת. בענייני� משפטיי� ברמת הפרט

 שהמצרי� ירצו ניחואי� סיבה לה, )Wilson 1983:247–248(מוכר במש� כל התקופות � יעיל יותר שלטו

נקודה נוספת העולה  ).Allam 1991(לכפות את המערכת המשפטית המסועפת שלה� על אוכלוסיית יהודה 

 מ� הנמנע לא, כמו כ�. המצב היווני היה ככל הנראה פקיד מיהודה"ממונה על חילהש, היא' מכתב הקוצר'מ

ידי "שימוש בשכירי חרב יהודאיי� על. כי לצד שכירי חרב יווניי� היו במצד חשביהו ג� שכירי חרב מיהודה

ובתקופה מאוחרת יותר  בתחפנחס ובנו*, ותה תקופה במגדולוה� ישבו כנראה בא, המצרי� אינו דבר נדיר

פו לעתי� כובשי� מסוימי� למנות עדי הכי מבחינת התפיסה הכללית,  דומה).Porten 1968:3–27 (יב ב"

מגמה כזאת . אשר נתמ� בידי חילות מצב של השלטו� הכובש, בנקודות אסטרטגיות מושל מקומי מטעמ�

.  ונראה שהיא נמשכה ג� בתקופות מאוחרות יותר,תה המאוחרזנית� להבחי� באזורנו כבר בתקופת הברונ

שהוצבו במצד חשביהו , י� של הצבא המצריייוונהחרב הנית� למצוא דמיו� בסיסי בי� שכירי , אחרי הכל

  .לבי� גדליהו וחיל המצב הבבלי שעמד לצדו במצפה, כדי להבטיח את סמכויות מפקד המצודה היהודאי
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מצד , היווני אשר נחשפו באתרי� כמו אשקלו�א הממצריכוזי  שלאור נתוני� אלה נראה   

 הממצא 390. את נוכחות� של שכירי חרב ממוצא יווני מזרחי במקו�פי�משק, חשביהו וכברי

יש לפרשו על רקע ,  וכדומהתמנה, עקרו�, י�"כגו� יבנה, הדל שנתגלה באתרי� נוספי�היווני 

בתעודות ערד ' כתי�'ור� של יחידות איזכ. שכירי� יווניי� לבי� האוכלוסיה המקומית בי� המגעי�

)Aharoni 1981:12–13( ,ס" לפנה7"שלהי המאה ההמתוארכות ל) Ussishkin 1988( , עולה בקנה אחד

יחד עדות ישירה  ראמיקה היוונית המזרחית ובתעודות ערדבקשת לראות בקע� המסקנה המ

הואיל ). Na<aman 1991a:44–48; 2006(בשירותה של מצרי� יווניי� לפעילות� של שכירי חרב 

אי� , כתי� בתעודות ערד אי� מדובר בכוחות שהוצבו במצודות אלא ביחידות סיורהובמקרה של 

 הקובעת המוזרה 391.שבע"באתרי בקעת בארראמיקה היוונית כמעט ולא נמצאה זה מפליא כי הק

אולי , )Singer-Avitz 2002:139 ()119איור  (VII שנתגלתה בהקשרי� של שלהי תקופת הברזל בערד

  . א� אי� זה ודאי;)ה"תשמאהרוני  (מקומידר קיש בה בכדי להצביע על השפעה יוונית ישירה על 

                                                
 מאפשר "נ " לפסה604ד  ע7" משנות העשרי� של המאה ה"התיארו� שהוצע כא� לממצאי מצד חשביהו  390

פרק זמ� זה חל בסו* ימיו של יאשיהו . II"הו לאלו של נכה א I"ה לחייליו של פסמתי� ולייחס את הקמת

ידי "נתמ� על; Wenning 1989; 2001; 2004(אי� בכ� חיזוק לטענתו של וונינג , ע� זאת. ובימי יהויקי�

Niemeier 2001; 2002( ,6"לפיה נמש� קיומו של האתר בראשית המאה ה ) בימי , )נ" לפסה598/7עד לשנת

ה צפו� איונית ממצד חשביהו לקבוצ(!)  דעה זו מבוססת על יחוסו של חרס אחד.שלטונו של יהויקי�

ישראל א* "לא נמצא באר-למעט שבר זה ). לעיל, 4:86איור ) (I) Late Wild Goat Iבסגנו� עז הבר המאוחר 

 של וונינגסברת� . של צפו� איוניה I עז הבר המאוחר לקבוצת חרס אחד שנית� לשייכו מבחינה טיפולוגית

שהרי בקורלציות , ס לא מתקבלת על הדעת" לפנה600ונימאייר כי החרס הזה אינו יכול להיות קדו� לשנת 

של צפו� איוניה  Iסביר כי ראשיתו של סגנו� עז הבר המאוחר , של איוניהבי� חלקיה שוני� טיפולוגיות 

חסיו של יהויקי� ע�  י,מבחינה היסטורית. )פה"מידע בעל, שלוצהאואר (ס" לפנה7"כבר בשלהי המאה ה

ברור . )34–33:23מלכי� ב (שהרי נכה הוא שהמלי� את יהויקי� ברבלה ,  היו יחסי וסל ואדו�II"הפרעה נכה 

היות שהמצודה נשלטה . אפוא שאי� לקבל את ההנחה בדבר שליטה יהודאית באזור אסטרטגי זה של החו*

אי� לשער שמצודה . כפי שהציע וונינג, נ"סה לפ604את קיומה מעבר לשנת ' למשו�'בידי המצרי� לא נית� 

במאמר מוסגר יש להצביע על הדמיו�  .מצרית תישאר ש� על כנה בזמ� שצבא בבל התקד� לכיוו� אשקלו�

 " � ככל הנראה מל� עקרו"לבי� מכתבו של אדו� , בי� נטישת מצד חשביהו ע� התקרבותו של צבא בבל

נוסח המכתב מסקרה ותאריכו . )Porten 1981 ( לאפקהמבקש עזרה מפרעה משו� שהבבלי� כבר הגיעו

  .נ" לפסה604נראה שיש לתארכו לשנת . נדונו רבות בספרות
בשכבת החורב� משלהי תקופת הברזל בתל יווני מזרחי מציאתו של הפ� כגו� , למעט דוגמאות בודדות 391

ריסאית שנחשפה בתל האמפורה הקפתכולתה של לא מ� הנמנע כי ). לעיל) (24–22:ל"כוכבי תש(    מלחתה

ראוי , כמו כ�. הייתה מיועדת ליחידות סיור של כתי� וקארי�, )VI) Freud 1999:216, Fig. 6.41עירא 

 במצודה משלהי תקופת הברזל בחורבת אשר נחש*בתו� מכלול עשיר של עצמות בעלי חיי� לציי� כי 

הואיל ועצמותיו נחשפו ליד השער , לדעת שדה). Sade 2007:289(זוהו עצמותיו של חזיר צעיר אחד , עוזה

יש כא� הא� ). Sade 1988:185 (נייתכ� ובעל חיי� זה שימש קורב� פולח, של המצודה ומדובר בפרט בודד

  ?  קארי�ידי יחידות סיור של כתי� ו"ת עלמצודה יהודאי בקרבת י פגאנעדות ממשית לעריכת טקס
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        ).1:לוח לה, 1ציור :ה"אהרוני תשמבעקבות (קובעת מערד : 119איור 

 נית� לייחס א� ורק ,שלהי תקופת הברזל באזורנוהחרב היווני� ב"את הפעלת� של שכירי   

שכירי� כאלה לפיה , ות שאי� שו� ביסוס היסטורי או ארכיאולוגי להנחההי, לשלטו� המצרי

לא מדובר בקבוצות קטנות של ,  כפי הנראה393. או את מלכי צור392שירתו ג� את מלכי יהודה

אשר לפי חוקרי� רבי� חיפשו במזרח את , אליטות יווניי� כביכול"אות� בני, חיילי� שכירי�

 ;Helm 1980:136 ;Bettalli 1995:26, 108–109 ;Niemeier 2001; 2002לדוגמא , וראה(תהילת� 

Niemeier and Niemeier 2002 ;Kaplan 2002; Luraghi 2006( . כל השחזורי� הללו מבוססי� בסופו

בדפי� . לפיו אחיו אנטימנידאס שירת בצבא הבבלי, של דבר על קטע בעייתי אצל אלקאיוס

א� לעת עתה ברצוני להדגיש כי העדויות , שלהל� אציע פרשנות אחרת בנוגע לעדות זו

מכל הממלכות של המזרח , ס" לפנה6–7ההיסטוריות והארכיאולוגיות מצביעות על כ� כי במאות 

  .חרב יווניי� וקאריי� בצבא�"הקדו� היו אלה רק המצרי� שהעסיקו שכירי

                                                
 Austin ;1993 נווה; ט"ריי� תשמ ;106:1995 אהרוני לדוגמא ,וראה; כפי שהוצג במחקרי� רבי� 392

1970:16, n. 1 ;Stern 1975:37; 2001:140–142 ;Helm 1980:136; Kelm and Mazar 1985:118; Herr 

1997:158; Sacher Fox 2000:245, n. 195; Luraghi 2006 רבי� אחרי�ו.(  

) Niemeier 2001; 2002; Niemeier and Niemeier 2002(כפי שהוצג בעיקר במחקרי� של נימאייר  393

כל התיאוריה של נימאייר בדבר העסקת� של , בר�). Luraghi 2006 לדוגמא(ואלה שמקבלי� את דעתו 

התייחסתי , במקו� אחר. ידי הריבו� הצורי מתבססת על הנחות שגויות"חרב יווניי� בתל כברי על"שכירי

 Niemeier’s conclusions are based on two assumptions: first, that after the":בפרוטרוט שחזורול

Assyrian withdrawal Tel Kabri belonged to Tyre; and second that the small proportion of Greek 

pottery found at the site points to individual soldiers of fortune pursuing Homeric values. Even if 

the first assumption is true, it would simply imply that the kingdom of Tyre, like the kingdom of 

Judah, was required to provide supplies to Egypt’s East Greek mercenaries. Likewise, Niemeier’s 

second assumption is hardly defensible. The proportions may be misleading, since only a small 

portion of the Late Iron Age fortress at Tell Kabri was excavated. Besides, it is not necessary to 

deduce that a small proportion of Greek pottery should represent individual adventurers on behalf 

of Tyre rather than a small contingent stationed by the Egyptians." (Fantalkin 2006:203).             

  ).Lipiński 2006:156, n. 349(ע� ביקורתו על התזה של נימאייר , וראה את סברתו הדומה של ליפינסקי 
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פת הברזל  משלהי תקוישראליי�"אר-את הקראמיקה היוונית במכלולי� החוקרי� אחדי� פרשו    

 ;Weinberg 1969:90 לדוגמא, וראה (חרב"כעדות לסחר בקראמיקה יוונית ולאו דווקא לשכירי

Weippert 1988:620; Kelm and Mazar 1989:49; Waldbaum 1994:61; 2002a; 2002b; 2007 ;Master 

2001b; 2003( . יתפוזיטיביסט אשליה"מהוות דוגמא למה שכונה במחקר בש� כאלה ההסברי� "

אי� בכוונתי לטעו� כי לקראמיקה  .)Snodgrass 1980:126–128( בנוגע לסחר בקראמיקה היוונית

 Boardman 1988b; Arafat and וראה כנגד Gill 1991; 1994כפי שטע� (היוונית לא היה ער� מסחרי 

Morgan 1994 .(משלהי ראמיקה הזאת במכלולי� מקומיי�כל פרשנות בנוגע לנוכחותה של הק 

 ותקח בחשבו� נסיבות שונות שהיו עשויתיאשר , ות בזהירת חייבת להיעשוס" לפנה7"ה ההמא

רואי� פי חוקרי� אשר "על ).Salmon 2000(להבדיל בי� אזורי� שוני� בפרקי זמ� שוני� 

אפילו סירי בישול יווניי� ה� חפצי יבוא , בקראמיקה היוונית במכלולי� המקומיי� עדות לסחר

יבוא יכלי ה כי אני גורס, בניגוד לכ�. )Master 2001b:165–169 ;Waldbaum 2002b (יוקרתיי�

את השימוש א� ורק  משקפי� , אלא ג� מאשקלו�ממצד חשביהולא רק היווניי� מזרחיי� 

אינני פוסל את , ע� זאת .היומיומי שעשו בו היווני� ששהו במקו� ואשר הביאו אות� עימ�

מנת "על, בהזמנה מיוחדת למקומות מרכזיי� כמו אשקלו�האפשרות לפיה סוחרי� יווניי� הגיעו 

 הא� יתכ� והקמתו של 394.החרב היווניי� ששהו במקו�"לספק את צרכיה� המיוחדי� של שכירי

ני חורבנה של שני� מעטות לפנבנה ארכיאולוגית העדות האשר לפי , השוק המפורס� של אשקלו�

אני נוטה לענות על ? מצב יווני במקו�"ילח אינו אלא פועל יוצא של הצבת, ידי הבבלי�"העיר על

   395.כ� בחיוב

ס " לפנה7"לפיה� במחצית השנייה של המאה ה, בשני� האחרונות הוצעו לא מעט שחזורי�   

 כל התיאוריות הללו מבוססות בסופו של דבר על נוכחותה אול�. אשקלו� מעצמה מסחריתהיתה 

מציאת ערימת חיטה בעקבות , לאחרונה. של הקראמיקה היוונית בשכבת החורב� של אשקלו�

נופחה תאוריית עליונותה של אשקלו� , )לעיל ( שמקורה כנראה מיהודה,באזור השוק של אשקלו�

בו שמור , 120וראה את שחזור� של פאוסט ווייס באיור (במסחר המקומי מעבר לכל פרופורציה 

 ).ס" לפנה7"במהל� המאה הת הדרומיישראל "פוליטי של אר-" הגיאוהלאשקלו� תפקיד מרכזי בנופ

                                                
 ?יי� ושמ� מהבית או בהבאת יצאניותהספקת הא� מדובר ב 394
הערי� שבדרכ� לארג� שווקי� י� את הכריחו לעית, �ילירג חרב וא* צבאותהשכירי של צבאות , ביוו� 395

של " אנאבאסיס"ב). Pritchett 1971:45–46(דרשי� נלו להצטייד במצרכי� ההחיילי� יוככדי שב, מיוחדי�

אשר ליווה את צבאו של כורש ,  הלידי�ידי"לשומעי� על השוק הנודד המנוהל עאנחנו , כסינופו� לדוגמא

הוקמו שווקי� , דרכ� עברו כוחותיו של כורש, בערי� רבות,  כ�כמו; )Anab. 1.5.6; 1.2.18; 1.3.14(הצעיר 

  ). Roy 1967 ;Lee 2007: passim(החרב יווניי� "אשר היו מיועדי� במיוחד לשכירי, מקומיי�
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אותה ערימת חיטה שנשלחה מיהודה לאשקלו� אינה אלא עדות נוספת לחובת� אלא שאפשר ש

 קשה להבי� את חורבנה הפתאומי .החרב המצריי�"של מלכי יהודה לספק את צרכיה� של שכירי

 המצרית ס מבלי לשער כי המקו� שימש בסיס צבאי מרכזי לפעילות" לפנה604של אשקלו� בכסלו 

נית� , הרחק מיד� של המצרי�, סיטאמינה וראס אל ב"באתרי� כמו אל,  בצפו� סוריה396.באזור

הואיל וכל החו* , אול�. ני� ע� סוחרי� מיוו� המזרחיתיבוודאי לנהל קשרי� מסחריי� תקהיה 

; Na<aman 1991a (ס תחת שלטו� מצרי" לפנה7"דרו� פניקי היה בשלהי המאה ה"ישראלי"האר-

Lipiński 2006: passim( ,בלות המסחריות שחלו בתקופה זו על היווני� גסביר להניח כי המ

  .  בדפי� שלהל�ברצוני להרחיב בסוגיה זוו על האזור הכבוש  ג�במצרי� גופא יחולו

  

  ).Faust and Weiss 2005: Fig. 2בעקבות (לפי פאוסט ווייס , 7-אשקלון כמרכז מסחר רגיונלי במאה ה: 120איור 

                                                
א* אחד מהמלכי� ,  הסיבה העיקרית לחורבנה של אשקלו� היא כי פרט למלכה,לדעת ליפשי- 396

של אשקלו� לגבול מצרי� ושנותיו  קרבתה "ליפשי- גורס כי . רהמקומיי� לא העז להתייצב מול נבוכדנאצ

בלא , הגורמי� לכ� שמלכה המשי� לסמו� על סיוע מצרי, ככל הנראה, הארוכות של השלטו� המצרי היו

אי� לנו שו� עדות לכ� כי מלכה , בר�). 63:2004ליפשי- ( "לאומיי�"להבי� שחל שינוי ביחסי הכוחות הבי�

אני סבור אפוא כי הסיבה העיקרית לחורבנה של . אכ� העז להתייצב מול נבוכדנאצרהאחרו� של אשקלו� 

אלא , פוליטית חדשה" להכיר במציאות גיאוכהיכולתו של מל"ידי הבבלי� אינה נובעת מאי"אשקלו� על

 המתקפה הפתאומית .מהעובדה כי אשקלו� שימשה בסיס צבאי מרכזי לפעילות המצרית בדרו� האר-

יתכ� ויש בה בכדי לרמוז על רצונ� למנוע את שיגור� המהיר של , דווקא בחודש כסלו, בלי�כביכול של הב

, סביר ובתכנו� המסע הבבלי. דר� הי� אשר היה יכול להתבצע, הכוחות המצריי� לעזרתה של אשקלו�

 הסערות(נלקחו בחשבו� תנאי מזג האוויר הקשי� במהל� חודש כסלו והשפעת� השלילית על השיט החופי 

  ).2007גיל ; Tamuz 2005 ;והרוחותהחורפיות 
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V.5     הא� היה סחר חופשי בי� יוו� ומצרי� בשלהי התקופה הארכאיתהא� היה סחר חופשי בי� יוו� ומצרי� בשלהי התקופה הארכאיתהא� היה סחר חופשי בי� יוו� ומצרי� בשלהי התקופה הארכאיתהא� היה סחר חופשי בי� יוו� ומצרי� בשלהי התקופה הארכאית????  

ס " לפנה7"המכלולי� הקראמיי� היווניי� משלהי המאה המצביעי� , ריט שהוצע לעילס   בת

בראש ובראשונה על נוכחות� של , שנחשפו בחלקו הדרומי של האג� המזרחי של הי� התיכו�

הואיל והאזור כולו היה תחת שרביט� של . רי�חרב יווניי� וקאריי� בשירותה של מצ"שכירי

בלות המסחריות שחלו על היווני� במצרי� גסביר להניח כי המ, )לפחות עד חו* הלבנו�(המצרי� 

אני סבור כי הקמתה של מושבת סוחרי� בנאוקרטיס , לכ�. יחולו ג� על האזור הנדו�, גופא

אשר לוותה ככל , ) מפורט על כ� לעילוראה דיו�(ס " לפנה610/615שבדלתה של הנילוס סביב שנת 

מחזקת בצורה משמעותית את , הנראה בהטלת סנקציות והגבלות מסחריות מצידה של מצרי�

  ):II.179(לפי הרודוטוס  .ידברי

h\n de; to; palaio;n mouvnh Nauvkrati" ejmpovrion kai; a[llo oujde;n Aijguvptou: eij dev ti" 

ej" tw'n ti a[llo stomavtwn tou' Neivlou ajpivkoito, crh'n ojmovsai mh; me;n eJkovnta ejlqei'n,

ajpomovsanta de; th'/ nhi; aujth'/ plevein ej" to; Kanwbikovn: h] eij mhv ge oi|av te ei[h pro;" 

ajnevmou" ajntivou" plevein, ta; fortiva e[dee periavgein ejn bavrisi peri; to; Devlta, mevcri

 ou| ajpivkoito ej" Nauvkratin. ou{tw me;n dh; Nauvkrati" ejtetivmhto. 

אם הגיע מישהו לשפך אחר . תה ַנאּוְקַראִטיס נמל המסחר היחיד במצרים ולא היה אחריבימים קדומים הי

ל השפך כך היה עליו לשוט באנייתו א-ואחר, היה עליו קודם כל להישבע שבא בלי כוונה לשם, של הנילוס

היה עליו להעלות את הסחורות בסירות ולהובילן מסביב , ואם לא היה יכול לשוט נגד הרוחות; הַקאנֹוִּבי

  .כזה היה מעמדה של עיר זו. לדלתא אל ַנאּוְקַראִטיס

בימי 'דהיינו ', to; palaio;n'הביטוי העיקרי בטקסט הוא ללא ספק ?    מה נית� ללמוד מפסוק זה

: מה היא כוונתו של הרודוטוסשהרי לא ברור , החוקרי� התלבטו בעניי� זה. 'י�בימי� קדומ'/'קד�

הדעה  ?מתייחס לימיו של אמאסיס או שמא לתקופה קדומה יותר' to palaion'הא� ביטויו 

שהרי מבחינתו של , יש להבי� את הביטוי ביחסו לימיו של אמאסיס, ההרווחת גורסת שככל הנרא

 Roebuck 1951:213 ;Austin השווה (שנת� את נאוקרטיס ליווני�אמאסיס הוא זה , הרודוטוס

1970:27, n. 5 ;Bresson 1980:294( .מרבית החוקרי� סבורי� כי הרודוטוס פשוט טעה הואיל ו

אשר מצביע על , זאת בהתחשב בתארי� הארכיאולוגי(בנוגע למועד נתינת נאוקרטיס ליווני� 

 כעדות ישירה להפיכתה של II.178–179לקחו הפסוקי� נ, ])לעיל [I"שלהי שלטונו של פסמתי� ה

, בשחזור שכזה. ס" לפנה570דהיינו אחרי שנת , רק בימיו של אמאסיסנאוקרטיס למונופול מסחרי 

, ה ברפורמה מנהליתתמשוער בנאוקרטיס בימיו של אמאסיס לווהמסחרי המונופול היצירת 

, ע� זאת). Möller 2000:192–193 השווה(נפרד ממנה " חלק בלתיהיאהלניו� ה כאשר הקמת
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 ה שלהעדי* לצר* את דבר נתינת כי הרודוטוס ה� הצעתיב,  בפרקי� הקודמי�דבריבהתחשב ב

' מעשיו הגדולי�'תו� הדגשה מיוחדת של , נאוקרטיס ליווני� למעשיו של אמאסיס באופ� מודע

נו לטוהתרחש לפני ששדווקא לפרק הזמ�  מתייחס II.179אני נוטה לחשוב כי פסוק , של אמאסיס

לעיל כבר הבאתי נימוקי� לכ� כי היו ברשותו של הרודוטוס ידיעות שבדפי� .  אמאסיסשל

העדי* להעלימ� הוא א� , ס" לפנה7"אמינות בדבר קיומה של נאוקרטיס כבר בשלהי המאה ה

ד של בנוגע לסטטוס המסחרי המיוח' to palaion'אני גורס כי ג� שימושו בביטוי . אנר'לטובת הז

תה ַנאּוְקַראִטיס נמל המסחר היחיד יהי", יש בו בכדי להראות כי מבחינתו של הרודוטוס, נאוקרטיס

יבצתי ק בה ,להל� טבלה קצרה. דווקא טר� הרפורמה המשוערת של אמאסיס ולא אחריה "במצרים

   to palaion'.397'את מרבית הדוגמאות בה� הרודוטוס עשה שימוש בביטוי 

  הפנייה לפסוק
  

  רוטפי

בימי קדם "כאשר הקארי� , על תולדותיה� של הקארי�בקטע זה מסופר   I.171הרודוטוס 

)to palaion (היו נתיני מינוס".  

ואולם הליקים הגיעו בזמן " :ליקי�מסופר על תולדותיה� של הבקטע זה   I.173הרודוטוס 

 הארץ שבה חיים עתה הליקים נקראה"ובהמש� , "מכרתים) to palaion(העתיק 

  ."מיליאס ותושביה נקראו סולימים) to palaion(בימי קדם 

) to palaion(בזמן העתיק "האורקל לאנשי סיפנוס בקטע זה ישנו אזכור של   III.58הרודוטוס 

  ."היו כל הספינות צבועות במיניום

הארץ שבה חיים עכשיו , לפי המסורת": בקטע זה מסופר על הסקיתי�  IV.11הרודוטוס 

  ."בידי הקימרים) to palaion(יתה בזמן העתיק הי, הסקיתים

ביגוד זה אינו איוני , למעשה": מסופר על תולדותיו של ביגוד מסוי�בקטע זה   V.88הרודוטוס 

  ."אלא קארי) to palaion(מימי קדם 

 to(בזמן קדום "תיאור קצר של שטח מסוי� באדמת דוריס בקטע זה ישנו   VII.31הרודוטוס 

palaion (ה נקרא דריאופיסמקום ז".  

חבל ארץ זה היה " :של חבל אר- ליד החו* התראקיבקטע זה ישנו תיאור   VII.59הרודוטוס 

  ."של הקיקונים) to palaion(בימי קדם 

                                                
, old in yearsדהיינו , palaiosהמילה של ופות בנגזרות השונות כברור כי הרודוטוס משתמש לעיתי� ת 397

. 'to palaion', ניסיתי לברר הא� יש דג� חוזר בשימושו בביטוי הספציפי, אול� לדיוננו הנוכחי. LS–J לפי

 .TLG"וPLT """"מרוכזי� בה, לה נעשה בעזרת בסיסי נתוני�בת שבטיש לציי� כי חיפוש המובאו
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כפי , )to palaionבימי קדם (חיו בעבר "אשר , על הפניקי� זה מסופר קטעב  VII.89הרודוטוס 

  ."ליד חוף הים האדום, שהם עצמם מספרים

הם נקראו ) to palaion(בימי קדם "אשר ,  הקיליקי�זה מסופר עלקטע ב  VII.91הרודוטוס 

  ."היפאכאים

תסאליה ) to palaion(שבימי קדם , יש מסורת": בקטע זה מסופר על תסאליה  VII.129הרודוטוס 

  ."הייתה אגם

ומה  הח.על הביצור שבנו הפוקי� מפחד התסאלי�בקטע זה מסופר   VII.176הרודוטוס 

בימי (זמן רב לפני כן "נבנתה ,  לשקמהוטיחלאשר ה, המקורית של הפוקי�

  ."ורובה נהרס במשך הזמן) to palaion (קדם

באשר , האתונאי�בי� הטגיאי� לבי� פר- בקטע זה מסופר על ויכוח ש  IX.26הרודוטוס 

הטגיאי� טענו כי זכות� להיער� באג*  .קרב כנגד הפרסי�הלסידור מער� 

 שהרי ה� זכו, כלומר האג* שלא הוחזק בידי הספרטני�,  המער�השני של

הן בימים , להיערך באגף זה בכל מסעות המלחמה המשותפים של הפלופונסים"

  .)"kai to palaion kai to neon(קדומים והן בזמנים מאוחרים יותר 

     
רוצה ', to palaion' במושג בהשתמשו, גמה ברורה לפיה הרודוטוסנראה לי כי נית� להבחי� במ   

או ) וכדומה, חבל אר-(חפ- לו ה� הידיעות הקדומות ביותר בנוגע לאתמיד ליצור תחושה כי 

מדובר במידע שמקורו מימי בראשית של התופעה , כלומר. מתרכז דיונו בה� ,זה או אחראירוע 

ר מעמדה של בתיאו' to palaion'יש להבי� את הביטוי , א� כ�, כיצד. מקדמת דנאממש , המתוארת

א� הרודוטוס ידע כי , כלומר; אני סבור כי הכוונה כא� לראשית ימיו של היישוב? נאוקרטיס

א� ניסה לטשטש עובדה זו בדרכי� , ס" לפנה7"נאוקרטיס ניתנה ליווני� כבר בשלהי המאה ה

 ,סאפפואחיה של  כאראקסוססיפורו אודות  שלכמו במקרה , אזי, )וראה לעיל בהרחבה(יצירתיות 

שלהי מדהיינו ( בימיה הראשוני� נאוקרטיסהמאפשרת לשער כי ', פליטת פה'נית� להבחי� כא� ב

מתי השתנו הדברי� בנוגע למעמדה  .תה נמל המסחר היחיד במצרי�יהי )ס" לפנה7"המאה ה

נעוצה לדעתי ,  אל תו� הנרטיבII.179פסוק הסיבה העיקרית להכנסת  ?המיוחד של נאוקרטיס

 לבי� 'קד�ימי ' במעמדה המיוחד של נאוקרטיסטוס להדגיש את השוני בי� ברצונו של הרודו

 5"אמצע המאה הסביב  ,הרודוטוס ביקר במצרי�כאשר .  עצמומעמדה בימיו של הרודוטוס
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הלא הוא נמל כניסה שבשפ� הקאנובי , תוניס"דר� הראקליו�לתחומה כי נכנס  סביר 398,ס"לפנה

 ראשית התקופה ההלניסטית–קלאסיתהל� התקופה הבמבוודאות אשר היה פעיל  ,של הנילוס

תוניס "מתי הראקליו�, בר� II.113–115; Strabo XVII.I.16; Diod. I.19.4.(399השווה הרודוטוס (

  ? קיבלה את זכויותיה בתור נמלה של מצרי�

  

.Nectaneboתו של מצב: למטה; מימדי של שרידי האתר-שחזור תלת, למעלה: תוניס-הראקליון. 121איור 
400
  

" ובמקו� נערכה חפירה תת,ימי"תוניס נתגלו לאחרונה בעקבות סקר תת"הראקליו�    שרידיה של

הגילוי המרשי� והחשוב ביותר אשר ). Goddio and Clauss 2006 ;Goddio 2007(מסיבית ימית 

–Nectanebo I) Nekhtnebef ;380הוא ללא ספק מצבה מונומנטאלית של  יהנחש* עד עתה בחפירות

מצבה זו זהה מבחינת ). 121ור אי (XXX"אחד הפרעוני� החשובי� של השושלת ה, )ס"לפנה 362

                                                
למרות העובדה כי חוקרי� רבי� הביעו ספקות בנוגע לאמינות� של חלקי� נרחבי� בלוגוס המצרי  398

)Armayor 1978 ;Fehling 1989: passim ;S. West 1991( , אינני חושב כי יש להטיל ספק כלשהו בעצ�

 ). Lloyd 1975a; 1988b ;Redfield 1985 ;Pritchett 1993: passimגמא לדו, וראה(ביקורו במצרי� 
 .Diod(האמפוריו� של מצרי� טר� הקמתה של אלכסנדריה היתה תוניס , לפי דיודורוס איש סיציליה 399

I.19.4 .( ה�  שהרי נהוג לחשוב כי כתביו, הקאטאיוס איש אבדרהסביר להניח כי המקור לידיעה זו הוא

 ).Schwartz 1885 ;Burton 1972:1–34( לספרו הראשו� של דיודורוס המקור העיקרי
   ).http://www.franckgoddio.org(אשר הוצג באתר שד� בממצאיה של החפירה , בעקבות חומר ויזואלי 400
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 הקי� Nectanebo מסתבר כי .ידו בנאוקרטיס"אשר הוצבה על, Nectaneboתוכנה למצבה אחרת של 

בנוגע מנהליי� הבה� פורטו ההסדרי� , תוניס"הראקליו�ב ה� בנאוקרטיס וה� ,שתי מצבות זהות

 ההבדל היחיד בי� Yoyotte 2001; 2002(.401 (לשל�עליה� ש המסי�לרבות , ני� ע� היוולמסחר

 ישנו מצבה מנאוקרטיסב: 13הוא בעמודה ,  עמודות של טקסט14כל אחת בעלת , שתי המצבות

  : את המשפט הבא13נית� לקרוא בעמודה , תוניס" ואילו במצבה מהראקליו�,אזכור של נאוקרטיס

"Then His Majesty said: "Let this be set on this stele erected at the entrance of the Sea of the 

Greeks, in the city named Thonis of Sais…" (Yoyotte 2002:34).                                                                                  

היו במצרי� מספר נמלי כניסה בה� נית� , ס"ה לפנ4"כי בראשית המאה ה, פוא   אי� כל ספק א

 in: "נאמר בפירוש בנוגע לגובה המסי�, 11בעמודה , בשתי המצבות, בר�. היה לשל� את המסי�

addition to that which pertained before ."חוקרי� , תוניס"טר� חשיפתה של המצבה מהראקליו�

, המנהליי�כי ההסדרי� בכ� רמז אמי� יש כי , )בהתבסס על המצבה מנאוקרטיס( רבי� הניחו

כנראה לכיוו� , ידו אלא רק תוקנו" הומצאו עללא ,Nectaneboידי " שהונצחו על,יסוימהלרבות 

 the regulations of Nektanebis I were":יתכ� כי, לפי סברתה של מולר ורבי� אחרי�, כ� 402.העלאה

not introduced by him, but rather that these taxes had a long tradition and had been in effect at 

Naukratis since the reign of Amasis" (Möller 2000:208, with additional references).                          

אזי עלינו להניח כי בהתחשב במציאתה של המצבה הזהה , א� אלו ה� פני הדברי�,    אול�

כא� דובר על הסדרי� מנהליי� אשר היו בנמצא הרבה לפני תקופתו של ג� , תוניס"בהראקליו�

Nectanebo ,ימיות שנערכו "בהתחשב בחפירות התת, אכ�. אולי החל מתקופתו של אמאסיס

"מחצית השנייה של המאה הההחל מלפחות נית� לטעו� כי המקו� היה מיושב , תוניס"בהראקליו�

של קראמיקה יוונית גדולות שהרי כמויות , )Villing and Schlotzhauer 2006:5, n. 21(ס " לפנה6

וראה מגוו� מאמרי (נתגלו כא� בנות התקופה וקראמיקה קורינתית ) לרבות אמפורות(מזרחית 

  ). Goddio and Clauss 2006סיכו� קצרי� בתו� 

ני לפיה בעקבות הרפורמה של אמאסיס הוגבל המסחר היוו, אני סבור כי בניגוד לדעה הרווחת   

לטעו� כי יתכ� ודווקא מאפשרי�  תוניס"נתוני� החדשי� מהראקליו�ה, לנאוקרטיס לבדה

                                                
, כמו כ�; כס* וקורות ע-, לרבות זהב, "הי� היווני"מגיעות מהמדובר בעשרה אחוז מכל הסחורות  401

 Piemro, called Naukratis) "Abd er-Raziq""אשר נוצרו ב, יוקרההצרי ו על כל מעשרה אחוז נוספי�

1978 ;Möller 2000:207–208 ,ע� ספרות נוספת.(  

לאומיי� נשארת פחות או יותר ללא שינוי במש� מאות "לפיה גובה המסי� במרכזי מסחר בי�, התופעה 402

לדוגמא , וראה(� המערבי וה� בעול� המזרחי ה� בעול, מודרנית"ידועה היטב בכל התקופה הפרה, שני�

Middleton 2005:328 ;Khalilieh 2006:199–201 ;שניה� ע� ספרות ענפה.(  
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 ייד"המצב שתואר על,  כלומר403. למסחר ע� יוו�בתקופתו של אמאסיס נפתחו נמלי� נוספי�

והכוונה היא ככל  (היתה ַנא6ְקַראִטיס נמל המסחר היחיד במצרי� קד�לפיו בימי , הרודוטוס

מחצית הראשונה של ה–7"מתייחס א� ורק לריאליות של שלהי המאה ה, )יוו�הנראה למסחר ע� 

שרביט� של היתה תחת  ישראל"ר-הואיל ורצועת החו* של א, רוצה לומר. ס" לפנה6"המאה ה

ההשערה לפיה בפרק זמ� זה כל המסחר היווני ע� המצרי� , ס" לפנה7" בשלהי המאה ההמצרי�

  . זורנויר על אישימשליכה באופ� , הוגבל לנאוקרטיס

ידי "אשר הובא על, קשור בסיפורו של קולאיוס הסאמי, רהעניי� נוס* שיש להתייחס אליו בקצ   

אחרי כן " ):לעילוראה (עלילותיו של קורוביוס על האי פלאטיאה בקרבת לוב בהקשר ל, הרודוטוס

כששמעו ; וסשהייתה בדרכה אל מצרים ושקברניטה היה קולאי, נסחפה אל פלאטיאה אנייה סאמית

הם עצמם יצאו מן האי והתכוונו להפליג אל . השאירו לו מזון לשנה, הסאמים מקורוביוס את כל הסיפור

והם עברו בין עמודי הראקלס והגיעו לטארטסוס , הרוח לא נפסקה. אבל נסחפו ברוח קדים, מצרים

הביאו עמם את הרווח כך שבשובם הביתה , מפותח-מרכז מסחר זה עדיין היה אז בלתי. בהדרכה אלוהית

מלבד זה של סוסטראטוס בן , שעליהם אנו יודעים במדויק, הגדול ביותר ממכירת מטען אנייה בידי יוונים

, בסך שש כיכרות, הסאמים יצרו ממעשר רווחיהם. כי בו איש לא יכול להתחרות; לאודאמוס מאיגינה

הם הקדישו אותו למקדש הרה . ניםמסביב לשפתו בולטים ראשי גריפי; קראטר נחושת בסגנון ארגיווי

מעשה זה . שגובה כל אחת מהן שבע אמות, עשויות נחושת, והעמידו אותו על שלוש דמויות ענק כורעות

   .)IV.152הרודוטוס  ("היה תחילתה של ידידות גדולה בין הסאמים לבין אנשי תרה וקירנה

 5"פיקציה ספרותית מהמאה האומנ� חוקרי� אחדי� גרסו כי סיפורו של קולאיוס אינו אלא    

 ,Hasebroek 1928:69(שנועדה להסביר את יחסי הידידות בי� סאמוס לבי� תרה וקירנה , ס"לפנה

n.1; 1931:270( , א� נראה כי אי� סיבה מיוחדת לפקפק בעיקרי עדותו של הרודוטוס בסוגיה זו

)Reed 2003:64–65(,הקדישו אנשי סאמוס  שהרי סביר כי הרודוטוס ראה בעצמו את הקרטר אשר 

הרודוטוס מזכיר את , כמו כ�. למקדשה של הרה בתו� מסע� או ששמע על כ� מכוהני המקדש

תו� השוואתו לרווחי� , מסעו של קולאיוס בתור אחד הרווחיי� ביותר בתולדות המסחר היווני

ס הואיל ולאחר גילויו של העוג� ע� שמו של סוסטראטו. המסחריי� של סוסטראטוס מאיגינה

נהוג לשער כי במקרה של סוסטראטוס הרודוטוס אכ� הזכיר דמות , בגראביסקה שבאטרוריה

                                                
לרבות חשיפת הקשר המשוער בי� עלייתו של קרויסוס  (בהמש� דברי ארחיב על הרפורמה של אמאסיס 403

 אי� ספק כי .ס" לפנה560נת אשר לדעתי יש לתארכה רק אחרי ש, )הלידי לשלטו� והרפורמה של אמאסיס

שהרי , מדובר בשינוי מהותי במדיניות המצרית, א� בתקופתו של אמאסיס נפתחו נמלי� נוספי� במצרי�

תו� שמירה הדוקה על גבולותיה , התאפיינה מדיניות זו במעי� הסתגרות מהעול� החיצוני, לאור� התקופות

 ).Fowles Morris 2005: passimהשווה (של האימפריה 
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אי� , )Torelli 1971:55ff. ;Johnston 1972 ;Harvey 1976 ;Rauflaub 2005:35, n. 37(היסטורית מוכרת 

הא� יש בהנחה כי קולאיוס , בר�. שו� סיבה לשער כי במקרה של קולאיוס כל הסיפור הומצא

  .התשובה לכ� שלילית?  הפליג תחילה למצרי� בכדי להשפיע על התסריט שהצעתי לעילאכ�

אזי תאריכי , )לעיל(ס " לפנה610/615א� התארי� ליסודה של קירנה הוא אכ� סביב , ראשית כל   

 616–621לשני� , כפי שמקובל במחקר, 636/637דהיינו משנת ; מסעו של קולאיוס יורדי� בהתא�

? הא� אכ� פניו היו מועדות למצרי�: בהירות בנוגע למטרת מסעו"קיימת אי, �כמו כ. ס"לפנה

מטרתו של קולאיוס לא היתה מצרי� אלא ספרד , לפי אחת הסברות? הא� אכ� מדובר בסוחר

 Beaumont(א� קולאיוס העדי* להטעות את אלה שהיו עשויי� לבוא בעקבותיו , מלכתחילה

חרי של קולאיוס למצרי� מצביע דווקא על תכנו� שנעשה מסעו המס, לפי סברה אחרת). 1939:80

לפי ). Papalexandrou 2005:171, 186, n. 117(בהתבסס על ידע מוקד� , מטע� מקדשה של הרה

 Möller(אלא פיראט לא היה אי� ודאות כלל כי אכ� מדובר בסוחר ויתכ� שקולאיוס , שחזור אחר

א� , ס" לפנה610/615ווני� למטרות מסחר סביב אומנ� נאוקרטיס הוענקה לי, לדעתי). 2000:55

החרב ממילטוס ישבו במצודה מצרית בנאוקרטיס כבר מספר שני� קוד� לכ� "יתכ� כי שכירי

החרב "הא� יתכ� ומטרתו העיקרית של קולאיוס היתה הבאת יצאניות יווניות לשכירי). לעיל(

אולי אפילו , ע מסחרי למצרי�אכ� מדובר במס, בשחזור שכזה? היווניי� אשר ישבו בנאוקרטיס

אינני חושב , יהיה שחזורנו אודות עלילותיו של קולאיוס אשר יהיה, ע� זאת. במסע מוזמ� מראש

  .     ס" לפנה7"כי יש בה� ולו רמז אחד לקיומו של מסחר חופשי בי� מצרי� לבי� יוו� בשלהי המאה ה

 של הקאטאיוס 310פרגמנט שב ידעדעת אודות המהעלי לתת את , אול� בכדי לבסס את שחזורי   

שהרי לפי חוקרי� רבי� יש בפרגמנט זה בכדי להצביע על קיומ� של מושבות , איש מילטוס

  .ס" לפנה6"דווקא בראשית המאה ה, סוחרי� יווניי� במצרי�

  

V.6        של  של  של  של 310310310310לשאלת מושבות סוחרי� יווניות בדלתה של הנילוס בראי פרגמנט לשאלת מושבות סוחרי� יווניות בדלתה של הנילוס בראי פרגמנט לשאלת מושבות סוחרי� יווניות בדלתה של הנילוס בראי פרגמנט לשאלת מושבות סוחרי� יווניות בדלתה של הנילוס בראי פרגמנט : : : : אקסקורסוסאקסקורסוסאקסקורסוסאקסקורסוס 

        טוס טוס טוס טוס הקאטאיוס איש מילהקאטאיוס איש מילהקאטאיוס איש מילהקאטאיוס איש מיל

        
פעל במחצית השנייה של אשר ,  מכתביו של הקאטאיוס איש מילטוס310 פרגמנט � לשויהוז   

  ):Nenci 1954(ס " לפנה5"ראשית המאה ה–6"המאה ה

e[sti kai #Efeso" nhvsoı ejn tw¿i Neivlwi, kaiv Civo" kaiv Levsbo" kaiv Kuvpro" kaiv Savmoı kaiv 

a[llai, wJı @Ekatai¿o" (FHG F 310). 

,  מדובר על אי בש� אפסוס שבנילוס וכ� ג� על קבוצת איי� נוספי� ש�310בפרגמנט    

אשר , נית� להסיק כי לפנינו רשימה של שמות יווניי�. קפריסי� וסאמוס, לסבוס, ושמותיה� כיוס
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לקבוצת איי� קטני� ,  היווני� בתקופתו של הקאטאיוס או בתקופה שקדמה לוידי"לניתנו ע

    ? הכיצד נית� לפרש רשימה שכזו. של הנילוסבדלתה 

רוב הקטעי� מספר זה . )Periegesisאו ( Periodos ges הפרגמנט הזה שיי� ככל הנראה לספרו   

א� . נ" לספה6"מהמאה ה, � של סטפנוס מביזנטיוEthnikaהגיעו אלינו דר� הלקסיקו� הגיאוגרפי 

שהרי למעט ,  אזי יש לדו� בה בפרוטרוט,לפנינו עדות אותנטית של הקאטאיוס איש מילטוס

 אי� בידינו נתוני� היסטוריי� 404,אזכורי� מעטי� של מצרי� באפוס ההומרי ובכתבי הסיודוס

, למעט מקרי� בודדי�, באופ� מפתיע .תאריכ� כה קדו�י� הדני� בנוכחות יוונית במצרי� שאחר

רשימה דיונו אודות ב, טי�אוס .לא זכה פרגמנט זה של הקאטאיוס לתשומת ליב� של החוקרי�

-the use of Greek names to describe far": מזהירPs.-Skylax 111(,405 (סְקקיָלְס"ד2א6דומה של פֶס

away places is no guarantee of their Greekness" (Austin 2004:1237).                                                  

אינ� אלא מושבות של הקאטאיוס  310בפרגמנט המוזכרי� כי האיי� חוקרי� אחדי� גרסו אול� 

, לדעת בראו�). Lloyd 1975a:29(מוצא� אר- כאשר שמותיה� מבטאי� נאמנה את , סוחרי�

 א� 406,אומנ� יתכ� והשמות הללו מסמני� א� ורק את השמות היווניי� לשמות מקו� מצריי�

חיזוק לכ� נמצא . מושבות סוחרי� יווניי�יכלו לשמש ג� שהוזכרו קיימת אפשרות כי האיי� 

לדעתו בעובדה כי השמות היווניי� לאיי הנילוס הללו כוללי� איי� וערי� יווניות אשר השתתפו 

, כ�. השערות דומות הועלו כבר קוד� במחקר, למעשה ).Braun 1982b:47(במסחר ע� מצרי� 

 ניסה לטעו� כי היות שאחד ,1905"מPauly-Wissowa "אפסוס בבמאמרו על , )Bürchner(בורכנר 

יש בכ� הוכחה כי לאנשי אפסוס היו יחסי , ידי הקאטאיוס נקרא אפסוס"האיי� המוזכרי� על

בתגובתו למאמרו של וולס אשר פקפק באמינותו ההיסטורית , פריְסָק, כמו כ�. מסחר ע� מצרי�

ות היווניי� מפרגמנט טע� כי דווקא רשימת השמ, )Wells 1909(של הקאטאיוס  Periodos gesשל 

יש בה מידע היסטורי אמי� שהרי הערי� היווניות המוזכרות ש� היו ממובילות הדר� ביחסי� , 310

   Caspari 1910:246–247.(407(בי� מצרי� לבי� יוו� בתקופה הארכאית 

                                                
 .Austin 1970:11–13 ;Braun 1982b:33–35בפרוטרוט אצל , וראה לעניי� זה 404
 ).וראה להל� בהרחבה (ס מתייחסת לחופה הצפוני של אפריקהְקקיָלְס"ד2א6רשימתו של פֶס, א� כי 405
. וסהלא היא אבידוס ביוונית על ש� אבידוס שבהלספונט, במצרית העתיקה) wdb3) Abdju דוגמת 406

    .מהווה דוגמא דומה,  הערי� החשובות של מצרי�תלאח) Thebai(בי תהש� היווני 
מבוססת על רשימת הערי� היווניות שהשתתפו בהקמת ההלניו� הייתה , של קספרי ברור כי הנחה זו 407

 של הקאטאיוס אינה זהה לחלוטי� 310השמות בפרגמנט רשימת ,  אול�).II.178הרודוטוס (שבנאוקרטיס 

  ).וראה להל� (יות שהשתתפו בהקמת ההלניו�הערי� היוונלרשימת 
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מציע מלכי� , כ�בנוס* ל. )Malkin 2003c:94( מקובלת באופ� כללי ג� על מלכי�, דעתו של בראו�   

דוגמת אלו שמוזכרות בפרגמנט , כי יתכ� ובימיו של אמסיס רוכזו נציגיה� של מושבות סוחרי�

אשר גורס , ידי שיפלי"במקצת הוצע עלשונה  שחזור .במקו� אחד בנאוקרטיס,  של הקטאיוס310

מצביע על קיו� מושבת מסחר של סאמוס על אחד האיי� , 310כי אזכורה של סאמוס בפרגמנט 

כל המסחר בי� יוו� למצרי� עבר , שיפלי משער כי לפני הקמתה של נאוקרטיס. לוסבדלתה של הני

יש , לפי הצעה נוספת שהועלתה לאחרונה, מאיד�). Shipley 1987:86(דר� האמפוריו� של סאמוס 

 Carpez-Csornay(חרב ממוצא קפריסאי " ע� מחנה שכירי310לזהות את קפריסי� שבפרגמנט 

2006:215, n. 7.(  

 של הקאטאיוס 310בבואנו לדו� בהשלכות אפשריות של המידע אשר מצוי בפרגמנט , שיתרא   

, כפי שכבר ציינתי לעיל. ל"יש להתייחס בקצרה לאמינותו ההיסטורית של המקור הנ, איש מילטוס

בעקבות , א� נראה כי כיו�, הועלו במחקר לא מעט השגות בעניי� ההיסטוריות של הקאטאיוס

האותנטיות של הפרגמנטי� של הקאטאיוס שהשתמרו , )Jacoby 1912( יעקובי פרסומו החלוצי של

 Pearson 1939:33 ;Helm 1980:242–250 ;S. West 1991 ;Bertelli 2001 ;Braun(אינה מוטלת בספק 

, )רוב� ככול� הגיעו אלינו דר� העתקות רבות(במקורות היסטוריי� מאוחרי� יותר , � זאת ע).2004

בול בי� דבריו של הקאטאיוס איש מילטוס לבי� דבריו של הקאטאיוס איש קיי� לא פע� בל

נית� להביא את הקטע המפורס� של הקאטאיוס , צור� המחשה ל.ס" לפנה4"אבדרה מהמאה ה

 של דיודורוס איש Bibliotheca Historia" מXLשהשתמר דר� ספרו , איש אבדרה על היהודי�

 וקטעי� ממנו הגיעו לידנו דר� פוטיוס מביזנטיו� אשר ג� הוא נעל� ברבות הימי�, סיציליה

מסתיי� , כפי שמצוי בפוטיוס, הקטע הזה על היהודי�. )Bloch 2002:29–41 (נ" לסה9"מהמאה ה

אי� ספק כי , אול�". זה מה שהקאטאיוס איש מילטוס סיפר: "במשפט הנלקח לכאורה מדיודורוס

יוס איש אבדרה ולא הקאטאיוס איש המקור אשר שימש את דיודורוס במקרה זה הוא הקאטא

פוטיוס או אחד ידי "לבי� א� נעשה ע, ברור אפוא כי לפנינו מקרה של טעות בהעתקה. מילטוס

אינו של הקאטאיוס  310הא� יתכ� ופרגמנט  ).Bar-Kochva 1997:22, n. 40(המעתיקי� שקדמו לו 

היתר על הגיאוגרפיה של שהרי שניה� כתבו בי� , איש מילטוס אלא של הקאטאיוס איש אבדרה

שהרי קטעי� של הקאטאיוס איש מילטוס , נראה כי התשובה לשאלה זו היא שלילית ?מצרי�

שונה מזה של , קצר ואינפורמטיבי, כתובי� בסגנו� אחיד, שהשתמרו דר� סטפנוס מביזנטיו�

וס בקטעי� הגיאוגרפיי� של הקאטאי, כמו כ�. הקאטאיוס איש אבדרה שהשתמרו דר� דיודורוס
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נית� בשלב זה , לדידי 408.לא מופיע תיאור מפורט של נהר הנילוס, איש אבדרה שעניינ� במצרי�

 של הקאטאיוס איש מילטוס הוא אכ� מידע אמי� ונית� 310לסכ� ולומר כי המידע בפרגמנט 

השאלה העיקרית שעלינו לשאול כעת היא אילו תובנות נית� להסיק . ס" לפנה6"ליחסו למאה ה

מדובר במספר אמפוריה , שיפלי ומלכי� סבורי�, כפי שבראו�, הא�.  הקאטאיוסמרשימתו של

לפנינו רשימת ו שא, אשר אולי קדמו להקמתה של נאוקראטיס, )וראה לעיל(שבדלתה של הנילוס 

  ?ללא שו� קשר למושבות סוחרי�, שמות יווניי� לשורה של איי� קטני�

יש להגדיר באיזה סוג של , הקאטאיוס שלPeriodos ges "בבואנו לנתח פרגמנט מסוי� מ,    כעת   

שהרי היסטוריוני� רבי� התלבטו ,  אינה כה פשוטהPeriodos gesהגדרת סגנונו של . ספרות מדובר

, "שיוט סביב"מילולית  (Periplousטיפוס לספרי� בסגנו� "בשאלה הא� מדובר במעי� אב

טיפוס להיסטוריות של "מעי� אב, תפימדובר בהיסטוריה אתנוגראו ש, )כשהכוונה לספרי ניווט

 Periodos gesרוב הפרגמנטי� של ). ש� ספרות בהרחבה, Helm 1980:242–250וראה (הרודוטוס 

מורכבי� מקטעי� גיאוגרפיי� , �אשר הגיעו לידינו דר� הלקסיקו� הגיאוגרפי של סטפנוס מביזנטיו

. מידע בעל אופי אתנוגרפימיקומו הספציפי ולפעמי� מעט , קצרי� שכוללי� את ש� המקו�

 של הקאטאיוס בראש Periodos gesלפרש את הסכי� ע� דעתו של יעקובי וליש נראה לי כי 

בתקופות מאוחרות הנפוצה Periploi "אשר מזכיר יותר את ספרות ה, ובראשונה כספר גיאוגרפי

י אינ� זרי� לספר כי ג� ניצניו של הסגנו� האתנוגרפ, הציע יעקובי, זאתע� ). Jacoby 1912(יותר 

   ).Bertelli 2001 ;Braun 2004ראה ג� (זה 

  
V.6 .1    והזהות הקיבוצית של תושבי האיי� המוזכרי� בה והזהות הקיבוצית של תושבי האיי� המוזכרי� בה והזהות הקיבוצית של תושבי האיי� המוזכרי� בה והזהות הקיבוצית של תושבי האיי� המוזכרי� בההרכב הרשימההרכב הרשימההרכב הרשימההרכב הרשימה   

, קספרי, במידה שנקבל את סברותיה� של בורכנר. הרשימה נפתחת באי אפסוס שבנילוס   

ס הקימו את תחנת המסחר אזי עלינו להניח כי סוחרי� מאפסו, )לעיל(שיפלי ומלכי� , בראו�

ראוי , כנגד סברה שכזו. ס" לפנה6" במהל� המאה ה,שלה� על אחד האיי� בדלתה של הנילוס

לשקול את העובדה כי למעט מקרה בודד של הפצת פולחנה של ארטמיס מאפסוס בקונטקסט 

ת  אי� בידינו נתוני� המצביעי� על השתתפותה של אפסוס בייסוד מושבות מרוחקו409,קולוניאלי

                                                
א� , אומנ� דיודורוס מתחיל את תיאורו הגיאוגרפי של מצרי� תו� כדי שימוש בהקאטאיוס איש אבדרה 408

 ).Murray 1970:146(באגאטרכידס מקנידוס , ככל הנראה; הוא משתמש במקור נוס* בתארו את הנילוס
 Strabo(המתיישבי� הפוקאיי� ידי "לע, למאסאליה כוונתי להעברת הפולח� של ארטמיס מאפסוס 409

IV.179 .(אומנ� הפולח� הועבר בעזרתה של אריסטרכה , ע� זאת)Aristarcha ( מאפסוס)Malkin 1991( ,

 Malkin(ולא את אנשי אפסוס הדבר נועד לשרת את המתיישבי� הפוקאיי� אשר יסדו את מאסאליה א� 

1987:69–72 .(  
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במקורות ספרותיי� אפסוס אינה מוזכרת לעול� בתור עיר שהשתתפה , כמו כ�. מעבר לי�

לא פלא אפוא שאפסוס ג� לא מופיעה ברשימת ערי . בהקמת מושבות מסחריות מעבר לי�

  . יווניות שהשתתפו בהקמתה וניהולה של נאוקרטיסהמדינה ה

 נוצרו בבתי יוצר של NAA"ת הכלומר תפוצת כלי חרס שלפי בדיקו, ג� העדות הקראמית   

ה� בתקופה הארכאית וה� , רומית/בניגוד לתקופה הלניסטית. מצביעה לכיוו� דומה, אפסוס

 וראה דוגמאות(צור של אפסוס שמקורה בבתי היי, הקראמיקה המיוחדת, בתקופה הקלאסית

 Kerschner 2006b; 2007; Kerschner(אינה נפוצה במיוחד מחו- לתחומי אפסוס עצמה , )122באיור 

et al. 2002; Bouzek 2005(אי� זה סביר , בהתחשב בכל הנתוני� הללו . ולא נמצאה כלל במצרי�

,  אוסטי�.לדעתי להניח כי אנשי אפסוס אכ� הקימו את תחנת המסחר על אי בדלתה של הנילוס

יכ� את ס, פסוס של הקאטאיוס בנוגע לא310שלא קיבל את ְ?ֵקפ6ת המידע ההיסטורי שבפרגמנט 

 "'there is in any case a joke in calling an island 'Ephesus: "שהרי לדעתו, תהעניי� בצורה חותכ

)Austin 1970:64, n. 4.(  

          

. מבתי היוצר של אפסוס באחדם שמקורים יווניחרס- כליישבר: 122איור 
410
    

. קפריסי� וסאמוס, לסבוס, יוסכ:  רשימת איי� נוספי� ששמ�פיעהמו, 310המש� פרגמנט ב   

אינה , תג� אלו שהיה בה� יותר מפוליס אח, הזהות הקולקטיבית של תושבי האיי�, לכאורה

וקונסטאנטוקופולו קיבצה לאחרונה לא מעט דוגמאות שנית� ללמוד מה� כי ; צריכה להפתיע

). Constantakopoulou 2005(לעיתי� הזהות הקולקטיבית של תושבי האי גברה על הזהות העירונית 

תובנותיו של מלכי� בנוגע לחשיבות המרחק ביצירת המרכז הווירטואלי ברשת , כמו כ�

קשורות ישירות להדגשת הזהות הקולקטיבית של , )Malkin 2003b; 2004(ההתיישבות היוונית 

 ’Awareness of ‘sameness":או במילותיו של מלכי�, תושבי האיי� בהיות� הרחק מהאי עצמו

occurs not when people are close to each other (in fact, that is when they pay particular attention 

to their differences) but when they are far apart. It is distance that creates the virtual centre. The 

more the connecting cables are stretched, the stronger they become." (Malkin 2003b:59).                 

                                                
  .Kerschner 2007: Fig. 31:5 בעקבות: משמאל; Hanfmann 1953: Fig. 7בעקבות : מימי� 410
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 מייצגת נאמנה את מוצא� של 310במידה שנקבל כי רשימת האיי� בפרגמנט , � זאתע   

, אזכורו של האי לסבוס בדלתא של הנילוס,  כ�.נתקלי� אנו עדיי� במספר אנומליות, הסוחרי�

לפי פרשנותו של . נראה כדבר חריג ביותר, כלומר מושבת סוחרי� של בני לסבוס

 Mytilene", a Lesbian polis, had a share in the Hellenion but it is "Lesbos" that may have":מלכי�

functioned as an emporion on the Nile" (Malkin 2003c:94).                                                                 

 ביותר לאור� רוב וס הייתה אולי המפולגתלסב, עלינו לזכור כי בי� כל האיי� של יוו�, ר�ב   

 Mason (413 והקלאסית412 הפילוג המפורס� הזה היה בנמצא לא רק בתקופה הארכאית411.התקופות

דהיינו ,  הלסביkoinon "שהרי אפילו בימי כינונו של ה, אלא ג� בתקופות מאוחרות יותר, )1993

 Constantakopoulou(רומית /הלניסטיתהמדינה לסביות שפעלה בעיקר בתקופה "פדרציה של ערי

  Mason 1993; 1995.(414(הניגודי� הבולטי� בי� הערי� הלסביות נשארו על כנ� , )2005:16

מרכזיות לפחות שש ערי מדינה   התקופות הארכאית היו בלסבוסראשיתה שלב, כידוע   

)Mytilene ;Methymna ;Pyrrha ;Antissa ;Eresos ;ו"Arisbe) (Spencer 1995a; 1995b.(כבר ,  אול�

, עשו אנשי מתימנה לעבדים, אריסבה, את תושבי העיר השישית שבלסבוס", ס" לפנה700נת סביב ש

אומנ� מתימנה שמרה על כוחה ג� בתקופות ). I.151הרודוטוס " (פי שהיו קרובי דם-על-אף

' ההתנהג'אשר , מיטילניללא ספק היה באי לסבוס  ביותר תהפוליס הדומיננטיא�  ,מאוחרות יותר

,  שבלסבוסותבניגוד לפולייס האחרי  כ לדוגמאמציי� ספנסר .)Mason 1993(משכנותיה שונה 

המיטילני� לא השקיעו מעול� בבניית מונומנטי� מרשימי� אשר ידגישו את סמכות� באופ� 

                                                
אשר , )]Aelius Aristides) (Oration 24:54–56;] Behr 1981(נאומו של אייליוס אריסטידס את  והשווה 411

דיונו ב, מסו�). Habinek 2005: Chapter 3(נ " לסה2" במאה ההיסטוריו� ופילוסו* ידוע, ה נוא�הי

   ).the proverbial disunity of Lesbos") Mason 1995:400" מכנה אות�, וליטיות בלסבוספִמיקות אMִינב
עירוני אלא ג� בתו� "הניגודי� החדי� בי� אוכלוסיות שונות בולטי� לעי� לא רק ברמת הפולמוס הבי� 412

) Kurke 1994 ;De Libero 1996:314–330 (המפורס� בִמיִטיֶלֶנה) stasis(דוגמת הסטאסיס , ערי� עצמ�

  ).Hansen et al. 2004(ובערי� לסביות אחרות 

מדינה לסביות "מרבית ערי,  כנגד השלטו� האתונאיס" לפנה428 בשנת ִמיִטיֶלֶנהבמהל� התקוממותה של  413

תוקידידס השווה (בכפייה , לפחות בחלקו, נית� לשער כי האיחוד הזמני הזה נעשהא� . ִמיִטיֶלֶנהתמכו ב

III.3 .(תמכה וא* נלחמה לציד� של , הלא היא מתימנה, חת הערי� החשובות ביותר בלסבוסא, כמו כ�

      ).Andrews 1962; Gillis 1971 ;Winton 1998ראה , ִמיִטיֶלֶנהבעניי� מרד ; III.5, 18תוקידידס (אתונאי� 
, )סוק2דוגמת רודוס  (תשג� לה� היה יותר מפוליס אח, ראוי לציי� כי בניגוד למספר איי� אחרי� 414

 בנוגע לשמות החודשי� הידועי�, יתרה מזאת. בלסבוס לעול� לא השתמשו בלוח שנה אחיד לכל האי

אומנ� העדות הזאת היא . ישנ� הבדלי� חדי� בי� פוליס לפוליס, בלוחות שנה שוני� של לסבוס

 Hansen et(ת דארי הזה החל כבר בתקופה הארכאיְנֵלא� סביר להניח כי הפילוג הָק, מהתקופה ההלניסטית

al. 2004:1019 ;2ראה , סלעניי� אחדות� של לוחות שנה ה� ברודוס וה� בקPritchett 1946 ,ע� הפניות .(  
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בכדי להביע את עוצמת� השקיעו תושבי מיטילני יתר מאמ- , גורס ספנסר, לכ�. ויזואלי

מאשר בפרויקטי� מסורתיי� יותר שנועדו ) וכדומה, חרב"שכירי, מסחר(בפעילויות בי� לאומיות 

, תובנות אלו של ספנסר ).Spencer 2000(כגו� בנייה מונומנטלית וסימו� גבולות , למטרות שכאלה

וס בו הוא ניסה לענות על השאלה מדוע בלסב, מתקשרות היטב ע� מחקרו הקוד� של ברסו�

הערי� שהחזיקו בעתודות קרקע : ותשונ של הפולייס ה�התאמה בי� כוח"הייתה קיימת אי

של אלו ) וא* לפעמי� משועבדי�(היו דווקא החלשות ביותר ותמיד בציל� , חקלאיות הכי גדולות

א* עיר Oֶיאולית , ִמיִטיֶלֶנה מלא פלא אפוא כי חו- Bresson 1983.(415(עסקו בעיקר במסחר ש

  :)II.178 (תיו של הרודוטוסבמילו, או, הלניו� בנאוקרטיסהאחרת לא השתתפה בהקמתו של 

 mouvnh Mutilhnaivwn hJ de; Aijolevwn,יֹוִליֹות ",  דהיינוAרק ִמיִטיֶלֶנה–אך מהערים ה ".  

 המוחצנת או שמא יהירות� של המיטילני� בולטת כפליי� על רקע אזכור� ברשימות דלנות�ב   

שהרי ברשימות הללו נהגו המיטילני� להדגיש את זהות� העירונית , מפיי�של המנצחי� האולי

אשר זכו במשחקי� , ארבעת הנציגי� של האי לסבוס, כ�. על פני הזהות הקיבוצית של האי

. ולא לסבוסִמיִטיֶלֶנהמוגדרי� ברשימות הזוכי� בתור אנשי , האולימפיי�
 בדלנות מכוונת זו 416

, סא2ֶק, דוגמת רודוס (ת איי� אחרי� ע� יותר מפוליס אחבולטת במיוחד בהשוואה לתושבי

   . שנציגיה� זכו באולימפיאדות שונות417,)סוק2

האלו* הגדול של כל הזמני� , בני רודוס זכו פעמי� רבות בתחרויות האולימפיות וכידוע, �   כ

וש פולייס על א* העובדה כי באי רודוס היו של.  תחרויות12"אשר זכה ב, היה לאונידאס מרודוס

וזאת ג� בטר� , זהות� העירונית של המנצחי� לא הודגשה ברשימות הזוכי�, ותשונ

דומה נית� להבחי�  גישה Hansen 1996.(418(ס " לפנה407/408שנער� בשנת , הסינויקיסמוס של האי

                                                
הופכת מתימנה נראה כי ואילו בתקופה הקלאסית , טית יותר בתקופה הארכאיתנ הייתה דומיני  מיטילנ415

  . )Buchholz 1975 ;Mason 1993(לא פחות טית נדומינל

פארמניו� ממיטלני זכה בתחרות ריצה ; ס" לפנה476רוס ממיטילני זכה בתחרות ריצה בשנת סקאמנד 416

וולריאוס ממיטילני זכה ; ס" לפנה300ארכיפוס ממיטלני זכה בתחרות אגרו* בשנת ; ס" לפנה312בשנת 

  ).Moretti 1957; 1970; 1987בעקבות רשימות שלוקטו אצל (נ " לסה45בתחרות ריצה בשנת 

 .אזי נית� לצרפו ג� כ� לרשימה זו, )Merousis 2003: passim(ת ס היה יותר מפוליס אחי2בִכבמידה ש 417
, 452, 464נציגיה של רודוס זכו באולימפיאדות בשני� , ס" לפנה407/408לפני הסינויקיסמוס של שנת  418

מאות בה� הזוכי� ישנ� שתי דוג, מעניי� לציי� כי בניגוד לנוהג המקובל ברודוס. ס" לפנה428" ו432, 448

ובשני המקרי� זה נעשה דווקא אחרי ; העדיפו להדגיש את זהות� העירונית על פני הזהות הקיבוצית

ס ואגיסיסטראטוס " לפנה308אשר זכה פעמיי� בשנת ,  ה� ניקגוראס מלינדוסל6וֶא: הסינויקיסמוס

א� ,  איש מילטוסטאיוסאומנ� האי רודוס איננו נמצא ברשימתו של הקא .ס" לפנה172מלינדוס בשנת 

 ההלניו� השתתפות� בהקמת, ראוי להזכיר כי למרות קיומ� של מספר ערי מדינה ברודוס הארכאית

את הזהות , לפי שורה של חוקרי�, מסמלת, )II.178הרודוטוס  ("רודוס"בנאוקרטיס תחת ש� אחד 
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 פולייס ס היו לפחות ארבעא2על א* העובדה כי באי ֶק, כ�. סא2ג� באזכור� של המנצחי� מהאי ֶק

זהות� , )Constantakopoulou 2005:20, n. 144; Reger 2004:747–751, Nos. 491–494 (ונותש

, נהפו� הוא. ס איננה מודגשת ברשימות של הזוכי� האולימפיי�א2העירונית של המנצחי� מֶק

תמיד מוגדרי� בתור , ס" לפנה452" ו480, 500, 540ס שזכו באולימפיאדות בשני� א2נציגיה של ֶק

 2ח6דיִאי פולייס לפני תבו היו לפחות ש, סאי ק2המצב דומה תועד ג� לגבי המנצחי� מ .סא2בני ֶק

נציגיה של ). Sherwin-White 1978:40–68 ;Reger 2004:752–755, Nos. 498–499(ס " לפנה366בשנת 

ית אחרי אומנ� הדגשת הזהות הקיבוצ. ס" לפנה72" ו92, 256, 260, 264, 400, 420זכו בשני� , סק2

 400" ו420א� הנצחנות של השני� , ס אינה צריכה להפתיע" לפנה366 של האי בשנת ח6דיִאה

  .התרחשו הרבה לפני כ�, ס"לפנה

הדגשת הזהות הקיבוצית של תושבי לסבוס לא אי� זו הגזמה לטעו� כי , בשלב זהנראה כי    

וקרטיס באופ� בלעדי וללא שהעדיפו ליהנות מזכויותיה� בנא, עניינה במיוחד את המיטילני�

אזי , א� בזהות הקיבוצית של האי לסבוס עסקינ�, אול�. פעולה ע� ערי� לסביות אחרותשיתו* 

   . האימשות* לכל בניאת קיומו של המתח� המקודש ע� פולח� ראוי לציי� מי� ה

 חלקו הראשו� של אחדמוזכר בפירוש ב, לסבי" פ�ג� מקו� מקלטכנראה בהיותו , זהמתח�    

  :)Alkaios Lobel-Page Fr. 129; Page 1955:161–169, G I ;Beattie 1956( של אלקיוס י�קטעה

                                                                                                                                       
–Bresson 2000:37( ס"נה לפ407/408לפני הסינויקיסמוס של שנת ו הקיבוצית ושיתו* פעולה של תושבי

40; Constantakopoulou 2005:7 .( פקטו כבר בתקופה "כי רודוס הייתה מאוחדת דהגבריאלס� א* גורס

אינו מתכוו� , "רודוס"טוע� בואוד� כי הרודוטוס בהשתמשו במונח , כנגד זה. )Gabrielsen 2000 (הארכאית

 חיזוק לסברתו). Bowden 1996:32, n. 89(בד אלא לעיר לינדוס בל, לש� משות* לערי המדינה של רודוס

, מרודוס סמ2יֶפִטְנהיה :, לפיו אחד המייסדי� של גלה שבסיציליה, )VI.4.3(תוקידידס אצל מוצא בואוד� 

   .Lindioiאול� האקרופוליס של גלה נקרא 

היה תפקיד ולמהגרי� מלינדוס ) Lindioi) Malkin 1987:52אומנ� יתכ� ושמה הראשו� של גלה היה אכ� 

א� מתיישביה הראשוני� , )VII.153 ;Domínguez 2006a:279–283השווה הרודוטוס (מכריע ביסודה 

כי בני רודוס ,  אפוא,לא מי� הנמנע.  היה אנטימוס מכרתי� שלהשהרי מייסד נוס*, גוני"הורכבו מקהל רב

משמעותית של מתיישבי� היישוב קיבל כנראה תוספת , כמו כ�. אחרי� השתתפו ג� כ� בייסודה של גלה

על א* , לדידי). Malkin 1987:180, 259(קולוניה של גלה , )Akragas (מרודוס בעת יסודה של אקראגאס

דווקא העובדה כי , )?סמ2יֶפִטְנכולל :(הסברה כי הגרעי� ההתיישבותי של גלה היה כנראה מלינדוס 

מסמלת , )VI.4.3 תוקידידס ("מרודוס"ר בתור אחד הוגדר בתקופה מאוחרת יות, מייסדה של גלה, סמ2יֶפִטְנ:

להוות גור� מלכד לבני קהילות שונות : את אחת המטרות המרכזיות לכינו� פולחנו בתור מייסדה של גלה

של " רודי"לפיה יש להבי� את האתניקו� , נראה לי כי סברתו של בואוד�, בכל מקרה. אי רודוסהמ

במידה שהיה בכ� . משכנעת ובוודאי שאיננה רלוונטית לנאוקרטיסאיננה , אנטיפמוס כשווה ער� ללינדוס

לבי� ) II.178השווה הרודוטוס (בתור כינוי מאחד לכל האי " רודוס"הרודוטוס ידע היטב להבדיל בי� , צור�

          ).VII.153השווה הרודוטוס (לציו� פרשות ספציפיות , אזכורה של לינדוס



 300

 . . The Lesbians founded this precinct, 

conspicuous and great, for all to share, and 

therein set altars of the blest Immortals; And 

Zeus they entitled God of Suppliants; and 

you, the  Aeolian, Illustrious Goddess, 

Mother of all; and this third they named . . . 

Dionysus, devourer of raw flesh. Come, with 

friendly spirit hearken to our prayer, and from 

these toils and grievous banishment deliver us 

(after Page 1955:162). 
  

  
קיומו של הפולח� המשות* מעיד על התגבשותה של הזהות , לפי שורה של חוקרי�   

 Malkin 2003c:94 ;Constantakopoulou(הקולקטיבית של בני לסבוס כבר בתקופה הארכאית 

איננה משתרעת מעבר , דשעניינה בפולח� אזוטרי בלב, זהות שכזואול� . )ע� הפניות, 2005:16

הלא הוא , למקו� מאוד מסוי� באייא איננה משתרעת מעבר ה,  ליתר דיוק419;לתחומי האי

מתח� המקודש שהיה ג� מקלט זמני ובטוח לאלו שנאלצו או שמא אולצו לעזוב את ה

לא מדובר במקדש משות* ,  לפחות בתקופה הארכאיתנראה כי. ותיה� בשל סיבות כל שה�קהיל

, ע� מזבחות לזאוס,  של אלקיוסבלשונו, דהיינו המתח� המקודש הגדול, mevga tevmenoı"אלא ב

� של הֶא, �Oֶיאוליה המהוללת של הָלהֵא"ה בתור ָלאלקיאוס מכנה את הֵא. � ודיוניסוסאלת הֶא

, החיזוק לכ�). Page 1955:168 ;Quinn 1961a(ה ַרנית� לזהותה ע� ֶה, שורה של חוקרי�ולפי , "הכול

  . בת זמנו של אלקיאוס, בוסהמשוררת הגדולה מלס, נמצא בקטעה של ַסאGְפו, לדעת�

שעליה� פנו , זאוס ודיוניסוס, הרה, מזכירה את שלישיית האלי�, באחת משיריה, ַסאGְפו   

 Page(שעצרו בלסבוס בדרכ� הביתה ע� תו� מלחמת טרויה ) Atreidai(צאצאיו של אטראוס 

1955:58–62, Fr. 17.(420ֶיאולה המהוללת של הָלהֵא"סביר כי ',  לדעת פייגOשל " � של הכולהֶא, �י

כלומר בשני האזכורי� הללו , )Nagy 1993וראה ג� ; ibid.:168(ה של ַסאGְפו ַראלקיוס אינה אלא ֶה

                                                
 להצעה .בשטחו של האישל המתח� המקודש  למיקומו המדויק ישנ� מספר הצעות מתחרות בנוגע 419

להצעה לזהות את ; Spencer 1995b:22, site 103  השווה;Robert 1960ראה , Messa"לזהות את המקו� ב

ראה ,  שבלסבוסThermi להצעה לזהות את המקו� באזור; Quinn 1961bראה , Cape Phokas"המקו� ב

Mason 2006 ; השווהSpencer 1995b:6, sites 8 and 11. 
אלת� , אלקיוס פונה לזאוס. מעניי� לציי� כי סדר הופעת� בטקסט של ַסאGְפו שונה מזה של אלקיוס 420

פוני� צאצאיו , שהרי בגרסתה, עורכת סדר אחר, ואילו ַסאGְפו, לדיוניסוס, � ולבסו*Oֶיאוליהמהוללת של ה

נית� לשער כי יש בכ� .  נפתחת בהרה ולא בזאוסהרשימה, כלומר. זאוס ודיוניסוס, של אטראוס להרה

 .ביטוי להשקפת עולמה
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יתכ� והאלה אשר מוזכרת אצל אלקיוס היא , מאיד�. מדובר על קיומו של אותו פולח� לסבי קדו�

לפי , שהרי, * סבירה יותראולי אאפשרות שכזו ). Hansen et al. 2004:1019(ה ֵלה אלא קיֶבַרלא ֶה

, אכ�. ינונו של הפולח� המשולש הזה בלסבוס איננו דבר רגיל בנופה הדתי של יוו� העתיקהכ', פייג

ה ַרנהוג לחשוב כי פולחנה של ֶה, )Quaestiones Romanae 112(טארכוס פל6אצל בהתחשב במידע 

היה , י המתח� המקודש של לסבוססבר כ' פייג, לפיכ�. לא היה מקובל בסמיכות ע� דיוניסוס

. אשר הובא בתקופה קדומה מאוד מפריגיה ולידיה, מזוהה בראשית ימיו ע� פולחנו של דיוניסוס

 It is an obvious possibility that":זאוס והרהרק בשלב מאוחר יותר צורפו לפולח� הזה , לדעתו

Dionysus preceded the Greek gods in this sanctuary; that the cult of Zeus and Hera did not 

suppress or supersede the local superstition, but was combined with it" (Page 1955:169).                  

את " � של הכולהֶא, �Oֶיאוליה המהוללת של הָלהֵא"הא� זה לא יותר פשוט לראות ב, אול�   

-Guthrie 1950:154 ;Isler (ווקא בסמיכות לפולחנו של דיוניסוסשהרי פולחנה היה נפו- ד, הֵלקיֶב

Kerényi 2007: passim(?421 נראה כי לפחות אחד המרכיבי� המהותיי� בפולח� ,בכל מקרה 

הקשור כנראה בהשפעות , היה שיי� לרובד הקדו�, )ואולי אפילו שניי�(המשולש של לסבוס 

הואיל  .גיאומטרית וא* קוד� לכ�"פה הפרוטוי� בראשית התקוOֶיאולאנטוליות על המהגרי� ה

אי� סיבה , )Buck 1968 ;Hall 1997:156(יה ִטא2ְיי קרוב לזה של תסליה ובO2ֶיאולוהדיאלקט ה

ית מיוו� היבשתית אל Oֶיאולמיוחדת לפקפק באמינות� של המקורות ההיסטוריי� בנוגע לנדידה 

יחד ע�  ).Gschnitzer and Schwertheim 1996:337–339; Hall 2002:72(קטנה התחומיה של אסיה 

התקיימו תנודות אוכלוסי� , יתOֶיאולסביר להניח כי לאחר הגל הראשו� של ההגירה ה, זאת

ואילו חלק אחר ,  התיישב בלסבוס כבר בדרכו מזרחה�יOֶיאולהמהמהגרי� יתכ� וחלק . נוספות

וודאי כי המתיישבי� הללו ספגו לא קרוב ל. התיישב בלסבוס רק לאחר שהייה ממושכת באנטוליה

  . מעט השפעות מהאוכלוסיות האנטוליות השכנות

שבהיותה , ראוי ג� לשקול את השפעתה של האוכלוסייה האוטוכתונית של לסבוס, בנוס* לכ�   

אכלסה את האי בתקופת הברונזה המאוחרת וראשית תקופת , ת האנטוליאוכלוסייהשייכת ל

במחקר  ).Mason 2004 ;Demir 2004(י� הראשוניי� Oֶיאולשבי� העת הגעת� של המתיי, הברזל

                                                
  :)Frazer 1921בתרגומו של  ( Apollodorus III.5.1 השווה 421

"Dionysus discovered the vine, and being driven mad by Hera he roamed about Egypt and Syria. 

At first he was received by Proteus, king of Egypt, but afterwards he arrived at Cybela in Phrygia. 

And there, after he had been purified by Rhea and learned the rites of initiation, he received from 

her the costume and hastened through Thrace against the Indians". 
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 חתיות אינו אלא שמה של לסבוסהבתעודות  la-az-paרווחת הדעה כי הש� , תיתולוגייהח

)Houwink ten Cate 1983–1984:44( ,תיתיוסביר כי האי היה תחת הגמוניה ח) Bryce 1992:126.( 

א� סביר להניח , יOֶיאולתבוללה לחלוטי� בתו� הרוב האומנ� במרוצת השני� האוכלוסייה הזו ה

 רוצה 422.י�Oֶיאולכי חלק מהמסורות הפולחניות הקדומות עברו בירושה והפכו לנחלת� של ה

, כפי שמשתק* בקטעי� של ַסאGְפו ואלקיוס, כי קיומו של הפולח� המשות* לכל בני לסבוס, לומר

פולח� ייחודי , נהפו� הוא. יבית בתקופה הארכאיתאיננו מעיד לדעתי על התגבשות זהות� הקולקט

בי� היתר במת� מקלט , כנראה, הקשורות, מעיד על מסורות קדומות, באי כה שסוע, זה

ע� הוספת שמו , ש� בראשית התקופה הארכאית"אי" הלניזציה" המסורות הללו עברו 423.לנרדפי�

ת הקולקטיבית של תושבי האי  א� אי� בה� בכדי להצביע על התגבשות הזהו424,של זאוס לפולח�

?  של הקאטאיוס310נית� לפרש את אזכורה של לסבוס בפרגמנט , כיצד א� כ� .בתקופה הארכאית

 ס"לפנה 6" המאה הראשיתבהא� אכ� סביר כי מדובר באמפוריו� משות* של אנשי לסבוס כולה 

   . סבירהאינהזאת הנדמה לי שהאפשרות ? הלכהמאו ב

אזכור� של כיוס , אכ� מדובר במושבות מסחר יווניות בדלתה של הנילוס 310במידה שבפרגמנט    

א� , אומנ� בשני האיי� הללו היו מספר יישובי� בעלי אופי עירוני. וסאמוס אינו מהווה בעיה

                                                
, איבד את יכולתו לדבר, ס" לפנה14"מל� חתי בשלהי המאה ה, II" המ6ְרִשיִלישכש כי מעניי� לציי� 422

 KUB V.6.57–64 ;Pugliese Caratelli ( Ahhiyawa"ו) לסבוס (Lazpaאלי� של  להיווע- בוהמליצו כוהני

 14"תחילתו כבר במאה ה, סמ� מידע זה נית� לשער כי המתח� המקודש של לסבוס"הא� על). 1950

 והשבועות טקסי הצהרת נאמנות קיי� דמיו� מסוי� בי�, ע� זאת. ברור כי אי� לכ� תשובה ודאית? ס"לפנה

  ).    Bachvarova 2007(ל אלקיוס לבי� שבועות דומות בעול� החיתי המתוארי� אצ

כפי (אכ� זוהתה בתקופתו ע� הרה ולא ע� קיבלה , � אצל אלקיוסOֶיאולי� של ה הֶאבמידה שאלת 423

, � קיבלהיתכ� שיש כא� עדות לפולח� אנטולי של הֶא, )וראה לעיל, שאולי משתמע מקטעה של ַסאGְפו

פולחנה של ה� , אי� זה סוד כי במקרי� רבי�. מעה ולבסו* זוהה ע� פולחנה של הרהאשר עבר תהליכי הט

 Boardman 1980:94;Munn(מקור� בפולחנה של קיבלה , הרה וה� פולחנה של ארטמיס ביוו� המזרחית

2006: passim .(פו מייחסת את קיומו של הפולח� המשולש כבר לימי מלחמת היות, על כל פני�Gְשַסא 

ידי "הוק� על"אומנ� לפי אלקיוס המתח� המקודש ,  הנה כ�. הרי ברור שמדובר בפולח� קדו� מאוד,טרויה

או בשינוי פולחני , בשיפוצו של המתח� הקיי�א� סביר כי מדובר , "אנשי לסבוס כדי שיוחזק במשות*

   .צירופו של זאוס לפולח� המשות*לאחר חדשי� המזבחות הלווה בהקמת יתכ� ו אשר ,חשוב
י "אשר הופרו ע, טירנה של מיטילנה, נאמנות בי� אלקיוס ופיתקוסה כי טקסי הצהרת שנה סברהי 424

). Bowra 1961:143(אלקיוס  המקודש שתואר בקטעו של נערכו במתח�, פיתקוס במועד מאוחר יותר

 Zeus שהרי שמותיה� ה�, היו מפחידות במיוחד, לסבי הזה" של המתח� הפ�תהאלוהויו,  פאראו�לדעת

Antiaos ,Aeolian Goddess, glorious Mother of Allו "Dionysus Omestas  .רקע שכזה מזכיר , לדעתו

). Faraone 1993:70–71( באולימפיה Zeus Horkiosאת שבועות הספורטאי� האולימפיי� בפני פסלו של 

ס ודיוניסוס שהרי סביר להניח כי השמות המאיימי� של זאו, אינו מחויב במציאותשחזור זה , ע� זאת

  . להפרהנועדו להזכיר לכל השליטי� של לסבוס כי מבקשי מקלט זמני נמצאי� תחת חסות אלוהית שאי� 
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כבר בשלהי גברה על הזהות העירונית , בניגוד לבני לסבוס, הזהות הקולקטיבית של תושביה�

ואילו , הלניו� בנאוקרטיסהתתפה תחת הש� הזה בהקמתו של כיוס הש,  כ�425.התקופה הארכאית

ברשימות , כמו כ�). II.178הרודוטוס (היו אלה הסאמי� אשר הקימו בנאוקרטיס מקדש משלה� 

ה� נציגיה� של כיוס וה� נציגיה� של סאמוס תמיד הופיעו תחת הש� , של המנצחי� האולימפיי�

כלומר מושבת סוחרי� בש� , ט של הקאטאיוסאזכורה של קפריסי� בפרגמנ,  מאיד�426.של האי

   .אכ� מהווה בעיה, לפי תיאוריה זו, קפריסי�

אומנ� יתכ� . ולו אזכור אחד לאמפוריו� או קולוניה בש� קפריסי� ינובמקורותאי� , ראשית   

"מקו� מושבו בש, שבתקופת הברונזה המאוחרת קפריסי� הייתה מאוחדת תחת שלטו� מרכזי

Alassa או Kalavasos ,עמרנה הוא "שהרי שמה של האי בארכיו� אלAlashia) Goren et al. 2003 , ע�

האי היה מפולג בי� מספר ממלכות , ס" לפנה6"כולל המאה ה, אול� בתקופת הברזל, )ספרות

; Rupp 1987; 1988 ;Reyes 1994 ;Iacovou 1999(בתכלית צביו� שונה כל אחת מה� בעלת , קטנות

Leriou 2002.(נו ולו עדות אחת על יוזמה מסחרית משותפת כלשהי שתאחד את כל ייד אי� ב

    427.תיה� מעבר לתחומי האייובפעילו, כה מגוו�האתני ההרכב הבעלות , ריסאיותהממלכות הקפ

קפריסי� איננה , ככל שהדבר נוגע במסחר אפשרי ע� מצרי� בתקופה הארכאית, בנוס* לכ�   

נוכחות� בנאוקרטיס מוטלת בספק , ארכיאולוגיתג� מבחינה . מוזכרת בהקשר לנאוקרטיס

)Möller 2000:161–163 .(שהרי כמויות , למרות שלטעמי קביעתה זו של מולר אינה ודאית דיה

גיר קפריסאיי� אכ� נמצאו  ופסלוני) בעיקר מורטריה ואמפורות(מסוימות של כלי חרס 

על מעורבות� ה  מצביעהיס אינת הארכיאולוגיות מנאוקרטהעדויש להסכי� עימה כי , בנאוקרטיס

    428.הפעילה של הקפריסאי� בחיי ישוב זה

                                                
–Rubinstein 2004:1064–1069, 1094ראה , לסיכו� עדכני אודות המבנה העירוני של כיוס וסאמוס 425

1098, Nos. 840; 864–865.  

היה זה , נ" לסה157ובשנת ; ר זכה בשתי התחרויותהיה זה דימיטריוס מכיוס אש, נ" לסה153בשנת  426

  .נציגיה של סאמוס זכו בשבע תחרויות בתור בני סאמוס. איראס מכיוס אשר זכה בתחרות ריצה

 Ia-ad-na-na )Gjerstad 1948:449–451; Reyesאומנ� בתעודות אשוריות קפריסי� מוזכרת בש�  427

1994:50–56 ;Rupp 1998( ,עול� בתור ישות פוליטית מהאי הזה לא נתפס , �ברור כי בעיני האשורי

 ;Collombier 1991:27; Demand 1996( של מספר ממלכות קטנות �אחידה אלא בתור מקו� מושב

Iacovou 2002; 2006.(  

 ;De Salvia 1989 ;Höckmann 2004aראה ,  בנאוקרטיסיי�אודות פסלוני� קפריסאנרחבי� לסיכומי�  428

2004b.בהתבסס על ניתוחה של כל הממצא הקפריסאי מנאוקרטיס, לאחרונהינג קבעה כפי שוויל,  אול�, 

"there is very little evidence for Cypriots at Naukratis") Villing 2006:39–40( .ישנ� עדויות , מאיד�

). Kaplan 2003:10, nos. 48–49השווה (חרב קפריסאי� בצבא הסאיטי "אחדות להעסקת� של שכירי
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אינני סבור כי  : של הקאטאיוס איש מילטוס310רשימה המעניינת שבפרגמנט הדיו� בלסיכו�    

הנתוני� שהבאתי לעיל מאפשרי� להצביע על כינו� מושבות מסחר יווניות משותפות על האיי� 

של בראו� גורסת כי יתכ� ויווני� הקימו את המקורית  התזה ,יתרה מזאת. שבדלתה של הנילוס

מלכי� משער כי , איד�מ Braun 1982b:47.(429(נאוקרטיס בנוס* למושבות הסוחרי� על האיי� הללו 

                                                                                                                                       
היה הראשון שכבש את קפריסין "לפיו אמאסיס , )II.182( אלו מתחזקות לאור הידיעה אצל הרודוטוס עדויות

). לעיל(א� כי ברור כי במציאות היו אלה האשורי� אשר הטילו לראשונה מס על האי , "והטיל מס על האי

במקדשה של אתנה , II"ס וזכוכית ועליה� קרטוש של נכה הְנOְישיבוצי ָפמציאת ראוי לציי� , כמו כ�

לא מ� הנמנע כי מדובר כא� בעדות מוחשית ). Skon-Jedele 1994:2355–2375(ס שבקפריסי� יס2ִליOבִא

לאחר כיבושה של , כ� נכה. הקשור בהקדשת מנחות למקדשי� יווניי�, 26"למנהג� של פרעוני השושלת ה

" למקדש בראנכידאי שבמילטוס"נותיו הקדיש את שריונו שבו נחל את ניצחו, ס" לפנה599 או 600עזה בשנת 

במקדש ; פסל מוזהב של אתנה ודיקן מצויר של עצמו, בקירנה"ואילו אמאסיס הקדיש ; )II.159הרודוטוס (

 "שני פסלי עץ של עצמו, ובמקדש הרה שבסאמוס; שני פסלי אבן ושריון מפליא מפשתן, אתנה שבלינדוס

  ). ספרותע�, Kaplan 2006:134וראה ; II.182הרודוטוס (

ראו�  הביע ב,בדיונו אודות פרגמנטי� של הקאטאיוס שעניינ� בצפו� אפריקה, לאחרונהמעניי� כי  429

 A foreign island named after a Greek one did not need to": מסוימת משחזורו המקוריתהסתייגו

resemble it, or, for all we know, have Greek inhabitants. Hecataeus listed Nile islands which the 

Greek settlers in Egypt called Ephesus, Chios, Lesbos, Cyprus and Samos" (Braun 2004:332).         

, סְקקיָלְס"ד2א6פֶסיש בידינו פרגמנט מעניי� של , הקאטאיוסידי "   בנוגע לתיאור חופה של צפו� אפריקה על

; Ps.-Skylax 111( )ע� ספרות, Counillon  2004:24–27(ס "פנה ל4"אשר חובר כפי הנראה במאה ה

  ]):Shipley 2002[העדכני של שיפלי רגומו תבהיא , הגרסא שלהל�

Ἀπὸ Ἰτύκης Ἵππου Ἄκρα <ἢ> Ἱππὼν πόλις, καὶ λίμνη ἐπ᾽ αὐτῆι ἐστί, καὶ νῆσοι ἐν τῆι 

λίμνηι, καὶ περὶ τὴν λίμνην πόλεις (ἐν ταῖς νήσοις) αἵδε· Ψέγας πόλις, καὶ ἀπαντίον 

αὐτῆς νῆσοι Ναξικαὶ πολλαί· Πιθηκοῦσαι καὶ λιμήν· κατ᾽ ἐναντίον αὐτῶν καὶ νῆσος 

καὶ πόλις ἐν τῆι νήσωι Εὔβοια· (From Itykes is Horse’s Cape [or] Horses’ City, and upon it is 

a lake, and islands in the lake, and around the lake the following cities [in the islands]: Psegas, a 

city, and right opposite it many Naxian islands: Pithekousai with a harbour; opposite them both an 

island and a city in the island, named Euboia).                                                                                      

אשר לדעתו , Jacoby 1912:2733–2734כ� (הקאטאיוס מבוסס על ס אכ� ְקקיָלְס"ד2א6פֶסקטע זה של א�    

אזי יתכ� ובניגוד לשמות היווניי� לקבוצת האיי� שבדלתה , )הקאטאיוס מבוסס על IV.177ג� הרודוטוס 

אכ� מצביעי� ) מערבה לקרתגו( של תוניסיה השמות היווניי� לקבוצת האיי� שבקרבת חופה, של הנילוס

 Treidlerהשווה ) (?מושבות מסחר( באזור זה במהל� התקופה הארכאית יווניותהמושבות הכינו�  על

1959 ;Lipiński 2004:386–389 ;Boardman 2006b .(לא מ� הנמנע כי המושבה האויבואית , לפי בראו�

 Ischia) Braunשהוקמה על האי , ו המפורסמת יותרקדמה לז, פיתקוסאי בחופה של תוניסיה לדוגמא

"ד2א6 פֶס של111קטע לקבל את ההיסטוריות של המידע שבאומנ� אוסטי� נוטה שלא ). 333–2004:332

הא� יש בכ� חיזוק כלשהו ,  בר�.א� נראה לי כי הדבר בהחלט אפשרי, )Austin 2004:1237(ס ְקקיָלְס

סוחרי� מצביעי� על היות� מושבות הנילוס האיי� בדלתה של לפיה שמות יווניי� לקבוצת , להשערה
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אשר , מושבות מסחר יווניות על האיי� בדלתה של הנילוס היו בנמצא לפני הרפורמה של אמסיס

שתי הגישות הללו  Malkin 2003c:94(.430 (בנאוקרטיס את כל המסחר היווני  ברכזו�ביטל אות

בימים הקדומים הייתה נאוקרטיס נמל ": ולפי ,מפורשות של הרודוטוסהמתעלמות לדעתי ממילותיו 

 אכ� מציי� את דבר הקאטאיוסא� , על כל פני�. )לעיל (II.179( "המסחר היחיד במצרים ולא היה אחר

מחצית ה של תאזי סביר כי מדובר בריאליו, ל הנילוסקיומ� של מושבות מסחר יווניות בדלתה ש

שהרי ; נהפו� הוא,  אי� הדבר נוגד את שחזורי,כלומר .ס לכל המוקד�" לפנה6"השנייה של המאה ה

יתה ַנא6ְקַראִטיס נמל ה, ס" לפנה6" ובמחצית הראשונה של המאה ה7"המאה הבשלהי , לדעתי

במחצית השנייה ואילו , יי� לנהל את פעילות�יוונהסוחרי� ה בו הורשו המסחר היחיד במצרי�

   .  למסחר ע� יוו�נפתחו נמלי� נוספי�, בעקבות הרפורמה של אמאסיס, ס" לפנה6"של המאה ה

שהרי פרשנותי לגביה שונה ,    בהמש� דברי אתייחס ביתר פירוט לרפורמה המשוערת של אמסיס

מסקנתי ,  בו עתה עסקינ�הקאטאיוס  של310בנוגע לפרגמנט , אול�. מפרשנויות מקובלות במחקר

 הקאטאיוסלא בתקופתו של , אני סבור כי אי� מדובר במושבות של סוחרי� יווניי�. היא פשוטה

מעי� נקודות ציו� , ידי הימאי� היווניי�"אלא בכינויי� אשר ניתנו על, ולא בתקופה שקדמה לו

של נוכחות� מאופיינת ב, של מצריי�תיכונית "רצועת החו* הי�, כידוע. ותו לא, לצורכי ניווט ימי

אשר שוניות כ 431,)124–123 י�איור (בקטע שבי� אלכסנדריה לפורט סעיד  פנימיי�לגונות ואגמי�

 Hayes 1964:86; El-Gamili 1992 ;Stanley and(ואיי� קטני� מפרידי� בינ� לבי� הי� הפתוח 

Jorstad 2006; Stanley et al. 2006( .קיבל את המידע אודות הכינויי� ,כפי הנראה, הקאטאיוס 

 אי� פלא אפוא כי לצד 432.היווניי� למספר איי� בדלתה של הנילוס מאחד הימאי� היווניי�

 לא פוליס ולא ,דהיינו( לא מופיע מידע נוס* כלשהו הקאטאיוסידי "שמותיה� של האיי� הללו על

  . סביר והיו אלה שמות גיאוגרפיי� בלבד, כלומר). אמפוריו�

                                                                                                                                       
שהרי יש הבדל מהותי בי� יכולת� של היווני� ה� לסחור וה� , אינני חושב כ�?  קיומה של נאוקרטיסעתב

  .          להתיישב על אדמת צפו� אפריקה לבי� יכולותיה� המוגבלות במצרי�
רס כי האמפוריו� של סאמוס על אחד האיי� בדלתה ו גאשר, Shipley 1987:86 והשווה את סברתו של 430

    ).וראה לעיל( נאוקרטיס ה שלשל הנילוס ניהל את כל המסחר בי� יוו� למצרי� לפני הקמת

בה יש לעבור , Idkuלגונה ה� מפה מפורטת של כאת מפת החו* הסכימתית ו 124–123וראה באיורי�  431

מספקי� עדות ויזואלית לאופ� בו נראו , 1977 זו בשנת  האיי� הרבי� שתועדו בלגונה.בדר� לנאוקרטיס

א� כי סביר כי ה� צורת� של האיי� הללו וה� (ס " לפנה6"הדברי� מאוניה החולפת ג� במהל� המאה ה

  ).  מיקומ� המדויק משתני� כל הזמ�
נות ראוי לשקול את האפשרות לפיה יתכ� ומדובר בתחנות שירות לספי, )פה"מידע בעל(לדעת מלכי�  432

, א� אלה ה� פני הדברי�, כמו כ�. א� מדובר בהשערה בלבד, אומנ� זוהי אפשרות אטרקטיבית. יווניות

  ).לעיל(לסבוס וקפריסי� , עדיי� אי� הסבר נאות לשמות כמו אפסוס
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  ).Stanley and Jorstad 2006: Fig. 1בעקבות  ( דלתה של הנילוס:123איור 

  

  

  ).Stanley and Jorstad 2006: Fig. 4בעקבות (והאיים שבה  Idku לגונה :124איור 
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V.7    ישראלי בראי המקור המקראיישראלי בראי המקור המקראיישראלי בראי המקור המקראיישראלי בראי המקור המקראי""""חרב יווניי� במרחב האר-חרב יווניי� במרחב האר-חרב יווניי� במרחב האר-חרב יווניי� במרחב האר-""""שכירישכירישכירישכירי        

דות אזכור� של הפלשתי� פרס� ישראל פינקלשטיי� מאמר מפורט או, לפני שני� אחדות   

רוב החומרי� הפלשתיי� מבוססי� בבירור על המציאות , לדעתו). Finkelstein 2002b(במקרא 

 והפולמוסי� של הפוליטית של סו* ימי המלוכה וככאלה משקפי� נאמנה את האידיאולוגי"הגיאו

פר מסורות הנחה לפיה מסהפינקלשטיי� איננו שולל לחלוטי� את , ע� זאת. התקופה בה נכתבו

אכ� חלחלו אל הטקסט , מסוי�" גלעי� היסטורי"בעלות , אודות הפלשתי�על קדומות 

   434.ס" לפנה7"מסו* המאה ה" מאוחר" ה433הדויטרונומיסטי

לפיה יש להתייחס למרבית החומרי� , מאמר זה של פינקלשטיי� היווה נדב� נוס* לתזה הכללית   

 Finkelstein and Silberman(ל סו* ימי המלוכה צגי� את המציאות  שיהדויטרונומיסטיי� כמי

, מה שחשוב לדיוננו לעת עתה. וארחיב על כ� בהמש�, )2006; 2002 והשווה נאמ�; 2006 ;2001

יש להסביר חלק מהחומרי� הפלשתיי� במקרא על רקע , היא העובדה כי אליבא דפינקלשטיי�

"בתיאור קרב, לדעתו, כ�. ס" לפנה7"החרב יווניי� באזורנו לקראת סו* המאה "הופעת� של שכירי

  : המצרי של השושלת הסאיטיתאיווני בצבההחרב "ת את שכירָיְלמסמל ָג, תָיְלהביניי� בי� דוד וָג

"The duel between David and Goliath–dressed as a Greek hoplite-mercenary, probably the clearest 

manifestation of Egyptian puissance–could have symbolized the coming clash between Josianic 

Judah and Egypt of the 26th Dynasty. The message is clear and simple: Josiah will defeat the elite 

troops of the Egyptian army in the same way that David, bare-handed, overcame the mighty, 

seemingly invincible Goliath" (Finkelstein 2002b:147–148).435 

אינ� אלא , הראש של דוד המל�"אות� גדודי שומרי, "הכרתי והפלתי"ג� , לדעת פינקלשטיי�   

"שכירי, א� כ�, מדוע. חרב יווניי� בצבא המצרי של השושלת הסאיטית"השתקפות� של שכירי

דהיינו ,  בסיפורי דוד המל��פינקלשטיי� גורס כי אזכור? חרב הללו מופיעי� בסיפורי דוד המל�ה

סיפק לגיטימציה לשיתו* פעולה בי� , ס" לפנה7"יטרונומיסטי שנער� בשלהי המאה הבנרטיב הדו

וראה ג� (יווניי� שלה החרב ה" המצרית ושכירי26"שושלת ההמאוחרי� לבי� פרעוני המלכי יהודה 

                                                
 ". תורתית"ההיסטוריה המשנה"ולא במקבילה " ההיסטוריה הדויטרונומיסטית"אשתמש במושג להל�  433
אזכורה , I לה בתקופת ברזליעליונותה של ש,  נדודיו של ארו� הבריתכגו�נ� של המסורות זהו די,  לדעתו434

 של חלק �כי השקפתו של פינקלשטיי� בנוגע לקדמות, ראוי לציי�. סרני פלשתי� וכדומהערי של גת בי� 

ונה ואילו בחוגי חוקרי המקרא רווחת לאחר, מבוססת על פרשנות ארכיאולוגית גרידא, ל"מהמסורות הנ

אינ� אלא תולדה ,  של ארו� הבריתהנרטיב דוגמת, הדעה לפיה ג� המסורות שיוחסו בעבר לרובד הקדו�

 ). ספרותע�, Bodner 2006; McCormick 2006וראה (של הריאליות של סו* ימי המלוכה או ימי הגלות 
  .Finkelstein and Silberman 2006:196–199 וראה ג� 435
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Finkelstein and Silberman 2006:289–292 .(*בכדי יש בחומרי� הללו , פי פינקלשטיי�ל, בנוס

  :ר מגמות נוספות בשירותה של האידיאולוגיה הדויטרונומיסטיתלהצביע על מספ

; חרב מהעול� האגאי היו כביכול שותפי� של דוד המל�"י שכיריתושבי יהודה כל" להזכיר") א

נאל-  לשת* פעולה , יאשיהוהלא הוא , כלומר אי� פסול בעובדה כי ממשיכו הרוחני של דוד המל�

   .עימ�

 26"שושלת ההשהרי בדומה לפרעוני , תושבי יהודההמל� בעיני להאדיר את דמותו של דוד ) ב

    . אגאי בצבאומוצאחרב מ"ג� דוד המל� העסיק שכירי, המצרית

 של האסכולות �דהיינו ה� מכיוונ, תזה חדשנית זו גרמה לתגובות ביקורתיות משני צידי המתרס   

 את ותמייצגהסכולות  וה� מכיוו� האThompson 2006(436(ע� הזר� המינימליסטי ות מזוהה

). King 2007 ;21:2007 מאיר ;Stager 2006:381; 2006זינגר (בחקר המקרא יותר  שמרניותהשיטות ה

שהרי במידה ; נראה לי כי יש כא� מקו� לדיו� מעמיק, לאור חשיבותו הרבה של הנושא לדיוננו

טיי�  כתובי� אותנינו מקורותאזי יש ביד, שהתזה של פינקלשטיי� אכ� נכונה או לפחות סבירה

  .  שפועלי� במרחב הנדו�ס" לפנה7"חרב יווניי� משלהי המאה ה"המתארי� שכירי

        

V.1.7777    מינימליסטיתמינימליסטיתמינימליסטיתמינימליסטית""""התגובה ההתגובה ההתגובה ההתגובה ה""""        

לפיו יש לשלול , תגובתו של תומפסו� מייצגת נאמנה את רוח הדברי� של המחנה המינימליסטי   

מבחינת נציגיה של . דו�לחלוטי� את הער� ההיסטורי של התיאור המקראי אודות ישראל הק

שהרי באשר לכרונולוגיה של , שחזורו ההיסטורי של פינקלשטיי� פסול אפריורי, אסכולה זו

   .רד של פרנק קרוס ותלמידיואפינקלשטיי� דבק באסכולת הרוו, ההיסטוריה הדויטרונומיסטית

 Silberman and Finkelstein have ignored fundamental principles of":לפי תומפסו�,    כ�

comparative literature in their effort to find historical parallels to support the context of their 

version of the “Deuteronomistic History.” Although they offer a sound argument against reading 

the story as referring to Philistine soldiers of the very early Iron Age and encourage the reader to 

see possible realism in the description of Goliath’s armour, the argument for a specifically Greek 

and seventh century allusion—hardly convincing in itself—proceeds only at the cost of the story. 

Finding a vague parallel and choosing one possible date among many is inadequate. In dealing 

with the association of literary tropes, one needs to involve the world of literature in order to 
                                                

 Finkelstein and Silberman(ס לספר� האחרו� של פינקלשטיי� וסילברמ� מאמרו של תומפסו� מתייח 436

 . וצגה פע� נוספת תזה מקורית של פינקלשטיי�הבו , )2006
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understand how allegorical allusions function. There are few sealed borders, whether 

geographic or chronological. Such motifs have a life of their own, whose integrity must be 

respected. Each trope has its own context and needs to be examined in its own right. One 

finds both earlier and later elements within the same story. There are after all many known 

associations of literary traditions dealing with heroes and their duels with giants. Hundreds of 

stories and their variations can be associated with both 1 Samuel’s tale and Homer’s 

comparable tales, and descriptions of armour in war stories are legion. The Deuteronomistic 

hypothesis’ need for a late seventh century date to link it to Josiah’s reign dominates and 

steers the interpretation of Samuel-Kings. Until they find an appropriate oversized bone in 

Gath’s cemetery, the contribution of archaeology to this story’s understanding will remain 

insignificant." (Thompson 2006:309–310).                                                                                    

 ההיסטוריה עלי להגדיר בבירור ובקצרה מה היא עמדתי באשר לתארי� חיבורה של, כא�   

מיתי לצלילה מיותרת אל תו� מעמקי אשהרי ללא חשיפה שכזאת קיי� חשש , הדויטרונומיסטית

, שבנמצא" אסכולות"הבהתחשב בכל . שני� רבותזה פרסומי� שנמש� הויכוח הסבו� ועתיר וה

מזהה שתי ה, של קרוס ותלמידיו" רדאאסכולת הרוו"מה שמכונה של אני נוטה לקבל את נימוקיה 

שייכת לימיו של יאשיהו , Dtr1, הראשונה: ות עריכה עיקריות בהיסטוריה הדויטרונומיסטיתשכב

שנידווינד סיכ� בצורה קולעת ,  לדידי437.שייכת לתקופת הגלות, Dtr2, מל� יהודה ואילו השנייה

  : זו בקרב חוקרי� כה רבי�האת הסיבה העיקרית להצלחתה של תיאורי

"The reason that Cross's approach has such a wide appeal is that, on the one hand, it accounts for 

the unevenness of the DtrH, and especially the book of Kings, while on the other hand it provides 

a simple, coherent theological and historical basis for the differentiation of the two layers in the 

DtrH." (Schniedewind 1996:26).                                         

מחזקת את טיעוניה של אסכולת , מקובלת עליהאו לפחות פרשנותה , העדות הארכיאולוגית   

 438כגו� אלו של גטינג�,  של אסכולות מתחרות�וככזאת מערערת במידה רבה את טיעוניה, קרוס

                                                
; Nelson 2005 Römer 2005;ראה , של קרוס ותלמידיו" אסכולת הרווארד"לסיכו� עדכני אודות  437

  .Noll 2007ראה , לסקירה ביקורתית; שניה� ע� ספרות ענפה

, נציגי אסכולה זו מבקשי� לפרק את מרכיביה של ההיסטוריה הדויטרונומיסטית למספר מקורות 438

לסקירה . ס" לפנה586דהיינו פוסט שנת , שכול� מתוארכי� לדעת� לתקופה שאחרי חורב� הבית הראשו�

 .Römer 2005; 2005ראה ליפשי- , טינג�פה אודות הנחות היסוד של אסכולת גמקי
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עול� מהעדות הארכיאולוגית כשלעצמה לא היוותה , בר� 439.)56:2006פינקלשטיי� (וקופנהג� 

ויש לכ� מספר , מינימליסטיתריה� ההיסטוריי� של נציגי האסכולה המכשול של ממש בשחזו

לפיה הספרות המקראית הינה , אי� פסול בהנחת היסוד של הגישה המינימליסטית, לדעתי .סיבות

לבחו� את , א� כ�, נית� וא* ראוי). 2006דייוויס (ביסודה  ספרות אידיאולוגית ופילוסופית

חקירה לגיטימית זו מאבדת לעיתי� , ע� זאת. ה ספרותיתהטקסטי� המקראיי� בכלי� של חקיר

בעת שמנסי� להתאי� את הניתוח הטקסטואלי למציאות היסטורית מסוימת שהוגדרה  מערכה

 המפרשת את יצירת הטקסטי� המקראיי� ,מינימליסטיתה ֶאGִיְסֶטמ2ל2ְגָיהב. ידי הפרש�"מראש על

 חומרי�ה הופכי� 440, המאוחרתההלניסטיתהפרסית המאוחרת או רקע התקופה על 

מגמה , קיימת א� כ�. את השקפותיו של הפרש�ארכיאולוגיי� לקבילי� רק בתנאי שה� תואמי� ה

   .מטרידה של התאמת הממצא הארכיאולוגי לשחזור ההיסטורי המוצע

א� נציגיה לרוב אינ� , מגוו� רחב של דעותידי "לאומנ� האסכולה המינימליסטית מיוצגת ע   

 עובדה זו מקשה על יכולת� לשפוט בצורה מבוקרת את מגוו� הנתוני� .וגי� בהשכלת�ארכיאול

 הניבה תובנות מינימליסטיתהאסכולה הרוצה לומר כי למרות ש. הארכיאולוגיי� שבנמצא

מאפשרת לדחות על הס* את מרבית , כמות החומר הארכיאולוגי שנצבר עד כה, חשובות רבות

בעקבות הגילויי� של העשורי� האחרוני� . )Cargill 2001 (ליסטיהנחות היסוד שבלקסיקו� המינימ

ללא יכולת או רצו� , מצא עצמו המחנה המינימליסטי במלכוד, )כתובות מתל ד� ועקרו�הדוגמת (

במקו� להתמודד ע� . שלב את העדות הארכיאולוגית בצורה נאותהילהפקת נרטיב חדש ש

 טיקות שגויות ולעיתי� א* מגוחכות של הכחשהבוחרי� המינימליסטי� בטק, הנתוני� כפי שה�

תסכול� של חוקרי�  Lemche and Thompson 1994.(441דוגמת (או הצעת פרשנויות הזויות במקצת 

  :לפיו, הניגה מוצא את ביטויו בתלונותיו של, רבי� בקרב המינימליסטי�

                                                
מספר ידי "ליקר עעמיוצגת בה,  הינו ש� נרד* לאסכולה המינימליסטית� אסכולת קופנהג,יח המדעישב 439

יש . Brettler 2003ראה , אסכולה זויסוד של הלסקירה מקיפה אודות הנחות . חוקרי� מקופנהג� ומשפילד

� " תנתילמדלו .  תל אביבת באוניברסיטידעתי בפולמוס הזה התגבשה בהשפעת לימודילציי� כי 

, ע� זאת. רי� בצורה אחרתהייתי רואה כנראה את הדב, ישראלית בקופנהג� או בקייב"יאולוגיה אר-וארכ

יתכ� שלאור העדות הארכיאולוגית הייתי מגיע למסקנות דומות בעניי� ההיסטוריה ,  שכזהאפילו בתשריט

יותר בהתחשב הסבר הטוב בריט שכזה אינו דמיוני במידה שהייתי משתוקק להגיע לסת. הדויטרונומיסטית

    .IBEבעיקריה של שיטת 

 ;Lemche 1993; 1994; Nielsen 1997; Linville 1998; Thompson 1999 למשל ראה,  למגוו� של דעות440

Wesselius 2000–2001; Larsson 2004; Gmirkin 2006 ; וראה אסופת מאמרי� בתו�Grabbe  2001.  
 למעט, אול�. � של הארכיאולוגי� הישראליי�מצידהאשמות בזיו* הפרשנויות הללו כוללות ג�  441

; Garbini 1994 ;Cryer 1994 ;Becking 1997:68 ;Lemche 1998:39–40(הצהרות בדבר הזיו* האפשרי 
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"archaeologists have corporately arrogated to themselves a privileged epistemology, which bars 

nonarchaeologists from questioning not only any of their specific premises or evidence, but even 

their extrapolative logic." (Henige 2006:90).                                                 

אול� . אינה מקרית, זה של פינקלשטיי� אפוא   תגובתו הביקורתית של תומפסו� כלפי הת

שהרי כוונתו , אינו אומר את כל האמת, בהתרכזו בביקורת ספרותית גרידא כביכול, תומפסו�

האמיתית היא להוכיח פע� נוספת כי כל הספרות המקראית אינה אלא ספרות הלניסטית 

נגד השיו� הכרונולוגי של על א* הרטוריקה הקולנית כ, כלומר). Thompson 1999השווה (מאוחרת 

תומפסו� עצמו אינו מהסס לשייכו , ס" לפנה7" למאה התָיְלהביניי� בי� דוד וָג"קרב סיפור

 אול� התזה של תומפסו� בדבר תיארוכה של הספרות המקראית אינה 442. עיניוכרונולוגית כראות

 ;Zadok 1996a; 2004 ;Japhet 2000השווה (מחזיקה לאור העדות הארכיאולוגית וההיסטורית 

  Stager 2006 ;Maeir 2007.(443; 2006פינקלשטיי� ; 2006מזר ; Fenton and Oded 2003; 2002נאמ� 

 מודרניות אינ� זרות למתודה של פינקלשטיי�"מ� הראוי לציי� כי התובנות הפוסט,    בנוס* לכ�

מודרניי� "סטמאפיינת זרמי� פוה ,היסטוריות המוחצנת"בניגוד לאנטי, ע� זאת .)וראה להל�(

בעזרת ניתוח טקסטואלי , ראשית כל: היא קוד� כל היסטורית,  גישתו של פינקלשטיי�444,מסוימי�

, שיו� הכרונולוגי של יצירתוהלאתר את מיקומו הכרונולוגי של הכותב ולאחר , וארכיאולוגי

  .  והפולמוסי� בני זמנותלנסות ולהסביר את כוונותיו האפשריות על רקע האידיאולוגיו

נראה לי כי בנוגע להיסטוריות והשיו� הכרונולוגי של החומרי� , לאור כל מה שנאמר לעיל   

ויש להתרכז דווקא קד� את המחקר ויכוח ע� המחנה המינימליסטי אינו מוה, הפלשתיי� במקרא

  .בביקורת שהושמעה מצידו השני והשמרני יותר של המתרס

                                                                                                                                       
Henige 2006:78( , אשר בדק , א� כי ראוי לציי� את ניסיונו של גמירקי�; עול� עדויות לכ�מוצגו הלא

הגיע , זו" מדעית"לאחר בדיקה . תצוגההויטרינת והזכוכית שבדר� , ויזואלית את שברי הכתובת מתל ד�

  ).  Gmirkin 2002(גמירקי� למסקנה שמדובר כנראה בזיו* 

הביניי� "קרביצירת הנרטיב אודות מתאר� את אשר , )Rofé 1987:134(שחזורו של רופא � והשווה ע 442

  .ארכיאולגי חסר כל בסיס עובדתי–סטורישחזורו ההי, בר�. ס" לפנה4" לריאליות של המאה התָיְלבי� דוד וָג

הרואה בתקופה , ראוי היה לשקול את נימוקיה של האסכולה המינימליסטית, במאמר מוסגר 443

 המקראית  הספרות, לפי קו מחשבה זה. המקראית הטבעי ליצירתה של הספרותmilieu"ההלניסטית את ה

המחקר , אול�. התקופה ההלניסטיתאינה אלא תגובה נגדית להתייוונות� של תושבי האזור במהל� 

ישראל מצביעה על "מאפשר לטעו� כי ההיסטוריה היישובית והחברתית של אר-, הארכיאולוגי העדכני

  ).2006טל (תרבותי במעבר לתקופה ההלניסטית " שבר"סימני המשכיות ולא על 
יסטוריוגרפיה יחס להילפיו יש להת,  ברסטדלראה לדוגמא את גישתו ש, בנוגע לספרות המקראית 444

 our obsession with historicity must step down and": והשווה; המקראית בתור ספרות בדיונית ותו לא

give way to the recovery of the textual world itself" (Barstad 1997:43)                                               
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V.2.7     מקסימליסטיתמקסימליסטיתמקסימליסטיתמקסימליסטית""""התגובה ההתגובה ההתגובה ההתגובה ה"""" 

אומנ� . ידי מגוו� רחב של חוקרי�"מיוצגת על, או שמא השמרנית" סימליסטיתמק"   הגישה ה

נכתבו ) ספרי דברי� עד מלכי�(נציגי מחנה זה שותפי� לדעה כי הטקסטי� הדויטרונומיסטיי� 

כותבי , אול� לדעת�, בשלהי תקופת המלוכה וא* עברו עריכות נוספות בתקופת שיבת ציו�

 מסורות קדומות ואמינות וא* היו ברשות� מספר מקורות הטקסטי� הללו הסתמכו על מגוו�

הביניי� " קרבו שלכי סיפורלדוגמא  סבורי�  זהמחנהחוקרי� הנמני� ע� . בנוגע לראשית המלוכה

מייצג נאמנה את המסורות הקדומות וא* , בדומה לסיפורי� נוספי� בספר שמואל, תָיְלבי� דוד וָג

שמטרת� הייתה להצדיק את ההלי� , )הגנה"כתב( apologia"כחלק מ, חובר בימי דוד או שלמה

; McCarter 1980 ;Dietrich 1997 לדוגמא ,וראה(דוד המל� לכס המלוכה האלי� שהביא את 

Minette de Tillesse 1997; McKenzie 2000 ;Halpern 2001 ; וראה כנגדIsser 2003 .(  

  לתזה של פינקלשטיי�,נוגע לפלשתי�סמכא בה"ינאחד מב , זינגראיתמרהביקורתית של תגובתו    

 בספר שמואלבה החומרי� ש, שייכת בבירור למסורת השמרנית יותר בחקר המקרא, )2006זינגר (

תק* זינגר , בתגובתו 445.פוליטיות של ראשית המלוכה"אואינ� אלא עדות נאמנה להתרחשויות גי

ה כנגד המתודה כאשר עיקר ביקורתו מופנ, את התזה של פינקלשטיי� במספר מישורי�

את עיקריה של המתודה . מזוהה פינקלשטיי�, לדעת זינגר, מודרנית עימה"ההיסטוריוגרפית הפוסט

אלא , "הגלעי� ההיסטורי"לא עוד חיפוש עקר אחר : " בצורה הבאהמודרנית מסכ� זינגר"הפוסט

" מלניותהתחקות אחר הוויתו החברתית והפוליטית וחשיפת מגמותיו התוע, זיהוי הכותב האמיתי

הרחיקה לכת , על כל תרומתה להפריית המחשבה המדעית, שיטה זו, לדעת זינגר). 76:2006זינגר (

גלעי� ה"מדי ומבחינת מטרתו העיקרית של ההיסטוריו� יש לחזור ולעסוק בהתחקות אחר 

  ".ההיסטורי

שלי� את להיש זינגר לדעת מתקשה אני להבי� מדוע , סובייקטיבית ככל שתהיה, מנקודת מבטי   

, לשלב� ע� השיטות המסורתיות יותרבמקו� מודרנית "התובנות של ההיסטוריוגרפיה הפוסט

היות שאי� ביכולתי , אול�". אמת ההיסטוריתה"זו נית� להתקד� בדר� לשחזור כשהרי רק בצורה 

פולמוס ה"ארחיב במקו� זה בעניי� , הקשורות בפילוסופיה של המדעת וסוגילהתייחס כא� ל

 במספר הנחות יסוד  זינגרלדעתי טועהאקדי� ואומר כי  . החדש שפר- לפתע במחקר"הפלשתי

, אול�.  להשיג את מטרתהו דבר שמקשה על ביקורת,הפרי� את נימוקיו של פינקלשטיי� לבבואו

  .ראוי להתחקות שלב אחרי שלב בטיעוניו, מנת להראות זאת"על
                                                

 ראה את תגובותיה� של ,ולביקורת על התזה של פינקלשטיי� ;Machinist 2000השווה , לגישה דומה 445

  . התייחסותי לכ� להל�את  ו)Stager 2006 ;King 2007(סטייגר וקינג 
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V.2.7–1  מציאות ארכיאולוגית אל מול הטקסטמציאות ארכיאולוגית אל מול הטקסטמציאות ארכיאולוגית אל מול הטקסטמציאות ארכיאולוגית אל מול הטקסט        

מצב ומרכבות פלשתיות מול " חילות–יחסי הכוחות המשתקפי� במקרא ", בא דזינגראלי   

ככל שנית� ", כלומר".  הולמי� את התמונה שעולה מ� החפירות–ציוד "חבורות ישראליות דלות

אי� סתירה מהותית בי� אפיו� המאבק , ..להשוות נתוני� ספרותיי� לממצאי� ארכיאולוגיי�

זינגר " (אל לבי� המציאות הארכיאולוגית של ראשית תקופת הברזלהפלשתי בספר שמו"הישראלי

פה וג� "מכא� עולה כי רוב החומרי� הפלשתיי� בספר שמואל הועברו כמסורות שבעל). 76:2006

ה� עדיי� מייצגות את המציאות של ראשית המלוכה ולא , א� הועלו על הכתב במועד מאוחר יותר

 Margalith 1994; Ehrlich 1996 ;Machinist 2000; Bloch-Smith ראה, ותדומות להערכ(סופה של 

2003; Stager 2006 ;King 2007( .מצב "הנחותיו של זינגר בדבר הימצאות� של חילות, אול�

בראי המחקר סבירות אינ� , ציוד"אל מול חבורות ישראליות דלות, פלשתיי� מזויני� היטב

עליונות הפלשתית בתחו� הטכנולוגי אשר הייתה כי תיאורית ה, רוצה לומר. הארכיאולוגי העדכני

  . בעייתיתהתבררה כ, )Albright 1940:221–222לדוגמא , וראה(מקובלת במחקר לפני שני� רבות 

ישראל וכתוצאה "היה לפלשתי� תפקיד מכריע בהכנסת ברזל לתחומי אר-,    לפי התיאוריה הזו

 לכ� נבעו בעיקר מפירוש פשטני למדי הסימוכי�. מכ� עליונות טכנולוגית בהשוואה לישראלי�

במחקר הארכיאולוגי העדכני רווחת הדעה כי אי� ,  בר�22.446–19:13למה שנאמר בשמואל א 

אי� , כמו כ�. ישראלי"הפלשתי� אחראיי� על הכנסת טכנולוגיית יצור הברזל אל המרחב האר-

בהתחשב , למעשה. שו� סיבה להניח כי היה לפלשתי� מונופול כלשהו על הטכנולוגיות הללו

נראה כי רוב חפצי , IIA וברזל Iישראל במהל� התקופות ברזל "בפיזור חפצי מתכת ברחבי אר-

בעזרתה , technology carburizationג� השימוש במה שמכונה . הברזל נחשפו מחו- לתחומי פלשת

–McNutt 1990:198(תועד לראשונה דווקא באזורי� הישראליי� ולא בפלשת , נית� ליצור פלדה

200 ;Waldbaum 1999:37–39 ;Gottlieb forthcoming.(מצב פלשתיי�" באשר לחימוש� של חילות ,

 the Bible simplified but accurately":סמית כי"גרסה לאחרונה בלו�, אל מול אלה של ישראלי�

documented relative Philistine superiority in metallurgy and armaments" (Bloch-Smith 2003:420) 

תקופות בה קובצו כמויות של כלי הנשק מ, הלהתבונ� בנתוני טבלה השוואתית שלב די ,ע� זאת 

 כי חמנת להיווכ"על, שנתגלו ה� באתרי� ישראליי� וה� באתרי� פלשתיי�, IIA וברזל Iברזל 

  ). 5:13דוגמת שמואל א  (מסכנותיה התבססו בעיקר על המקור המקראי

                                                
-ֵּיְרדּו ָכלַו: 20 .ֶחֶרב אֹו ֲחִנית, ֶּפן ַיֲעׂשּו ָהִעְבִרים--ְפִלְׁשִּתים) 4ְמרּו(אמר -ִּכי :ְּבכֹל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוָחָרׁש לֹא ִיָּמֵצא: 19" 446

, ְוָהְיָתה ַהְּפִציָרה ִפים: 21. ַמֲחֵרָׁשתֹו, ְוֵאת, ַקְרֻּדּמֹו-ְוֶאת, ֵאתֹו-ַמֲחַרְׁשּתֹו ְוֶאת-ִלְלטֹוׁש ִאיׁש ֶאת--ַהְּפִלְׁשִּתים, ִיְׂשָרֵאל

ְולֹא ִנְמָצא ֶחֶרב ַוֲחִנית ְּבַיד , ְּביֹום ִמְלֶחֶמת, ְוָהָיה: 22 .ַהָּדְרָבן, ּוְלַהִּציב; ּוְלַהַּקְרֻּדִּמים, ְוִלְׁשלֹׁש ִקְּלׁשֹון, ַלַּמֲחֵרׁשֹת ְוָלֵאִתים

  .ּוְליֹוָנָתן ְּבנֹו, ַוִּתָּמֵצא ְלָׁשאּול; יֹוָנָתן-ָׁשאּול ְוֶאת-ֲאֶׁשר ֶאת, ָהָעם-ָּכל
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הנחתו של זינגר , פלשתיהודה וביישובית בה הקשור בתמונה ,אולוגי רחב יותרבמישור ארכי   

, לפיו קיימת התאמה בי� המידע המקראי לבי� המציאות הארכיאולוגית של ראשית תקופת הברזל

במישור ה� ביהודה וה� תוצאות החפירות וממצאי סקרי� מקיפי� שנערכו . נראית ג� כ� בעייתית

מלמדי� כי המער� היישובי שמשתמע מתיאור� של נחלות השבטי� , החו* הדרומי של האר-

אלא משק* את , IIAברזל ה וIת הברזל ואינו תוא� את המציאות של תקופ, למשל, בספר יהושע

 ;Na<aman 1991b(ס " לפנה7"המציאות היישובית של שלהי תקופת הברזל ובעיקר של המאה ה

Ofer 1994; 2001; Finkelstein 1999; Lehmann 2003 ; 218–211:2003שביט.(  

אודות הפלשתי� אכ� חלחלו אל הטקסט על מסורות קדומות    אומנ� אי� כל ספק כי מספר 

ה� בנוגע להתיישבות� במישור החו* הדרומי וה� בנוגע ,  א� פרטי� רבי� מדי447,הדויטרונומיסטי

. ו- לתיאור המקראינשארו מח, IIA והברזל Iהברזל ת ותקופלמאפייני תרבות� החומרית במהל� 

שהרי עיקר התעניינותו של המקור המקראי , מצב שכזה אינו צרי� להפתיע, לפי שורה של חוקרי�

פינקלשטיי� ). Singer 1994; Machinist 2000(הוא סביב העימות בי� הפלשתי� לבי� הישראלי� 

הפלשתי� הקדומי� גורס כי אי� זה הגיוני כי פרטי� כה רבי� בנוגע לתרבות החומרית של , מאיד�

, בר�). Finkelstein 2002b(אלא א� כ� חובר מרביתו בשלהי המלוכה , נשמטו מהטקסט המקראי

 , משלהי תקופת הברזליווניי� בלבנטחרב "היא העיסוק בשכיריהעיקרית כא�  היות שמטרתי

  448.אתרכז בהמש� דברי בסוגיה זו

        
V.3.7     ת אינו אלא הופליט יווני בצבא המצרית אינו אלא הופליט יווני בצבא המצרית אינו אלא הופליט יווני בצבא המצרית אינו אלא הופליט יווני בצבא המצרייָיָיָָילְלְלְְלהא� יתכ� שָגהא� יתכ� שָגהא� יתכ� שָגהא� יתכ� שָג: : : : תתתתיָיָיָָילְלְלְְלהביניי� בי� דוד וָגהביניי� בי� דוד וָגהביניי� בי� דוד וָגהביניי� בי� דוד וָג""""קרבקרבקרבקרב????        

העימות  מסמל את תָיְלהביניי� בי� דוד וָג"קרב, לפי התזה של פינקלשטיי�,    כפי שכבר ציינתי

 לבי� ממלכת יהודה  המצרי של השושלת הסאיטיתי� בצבאיווניההחרב "ישכירהמתקרב בי� 

                                                
  .IIBהאזכורי� המקראיי� אודות גדולתה של גת בתקופה שקדמה תקופת הברזל , למשל 447

בנוגע למידת מהימנות� של המסורות ,  לציי� כי ג� הנחת יסוד נוספת של זינגרראוי, במאמר מוסגר 448

אומנ� במהל� מאות שני� בה� סופר סיפורו העיקרי של ספר , לדעתו. היא לא פחות בעייתית, פה"שבעל

זירת : א� העלילה הבסיסית נשתמרה באופ� מדויק למדי", נשרו פרטי� מסוימי� ואחרי� נוספו, שמואל

אי� חולקי� על כ� כי בספר ). 81:2006זינגר " (זיהוי המחנות הנצי� והמהל� הכולל של המאבק, תההתרחשו

ברור אפוא כי .  על הכתב�שמואל התערבבו מספר מסורות קדומות שהועברו מדור לדור עד להעלאת

אי� , אתע� ז. הנו דבר לגיטימי ומאתגר, החיפוש אחרי המסורות הללו והגרעי� ההיסטורי שייתכ� והכילו

אמינות� לעיתי� מוטלת בספק רב , לשכוח כי היות שהמסורות הללו הועברו מדור לדור במש� מאות שני�

" משקל� הסגולי", כמו כ�). Amodio 2005וראה אסופת מאמרי� בתו� ; Abdi 2001השווה ; 18:2006נאמ� (

ה של אותו מחבר אשר פעל שהרי הטקסט כולו הוא פרי יציר, בטקסט הדויטרונומיסטי כנראה אינו גדול

תו� התאמת המסורות הקדומות למגמות האידיאולוגיות שהנחו את , על רקע הריאליות של תקופתו

 ).Clark and Colman 2008ראה , א� מאזורי� שוני�, לדוגמאות דומות למדי; 2002נאמ� (חיבורו 
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, 17בספר שמואל א כפי שמתואר , תָיְלָגפינקלשטיי� גורס כי נשקו של . ס" לפנה7"משלהי המאה ה

, לדעתו. ס" לפנה5" ועד המאה ה7"מתאי� יותר מכל לנשקו התקני של הופליט יווני מהמאה ה

המחבר הדויטרונומיסטי הכיר היטב את , פוליטי של סו* ימי המלוכה"בשל המצב הגיאו

, מאיד�,  זינגר וסטייגר.ס" לפנה7"בשלהי המאה ה ההופליטי� היווניי� אשר הופיעו במרחב הנדו�

סיפור גבורה בהיותו , תָיְלהביניי� בי� דוד וָג"קרבשהרי לדעת� סיפור , אינ� מקבלי� סברה זו

ולא ) ואולי א* קוד�(מתאי� א� ורק למציאות ההיסטורית של ראשית ימי המלוכה  ,עממי מובהק

ת הוא ָיְלבי� דוד וָג י�הביני"קרבעלינו לברר הא� סיפור , לפני שנמשי�. לתקופה מאוחרת יותר

  . או שמא יצירה ספרותית מתוחכמתסיפור גבורה עממי אכ� 

        
V.3.7–1   תתתתיָיָיָָילְלְלְְלמי הרג את ָגמי הרג את ָגמי הרג את ָגמי הרג את ָג????        

הוא ללא ספק אחד , 17כפי שמתואר בספר שמואל א , תָיְלהביניי� בי� דוד וָג"הסיפור של קרב   

. � של מלומדי� רבי�וככזה מש� את תשומת ליב, הסיפורי� המרכזיי� בנרטיב הדויטרונומיסטי

, ראשית כל. וישנ� לא מעט בעיות בבואנו להתמודד עמו, אינו קל לפיצוח, הטקסט כשלעצמו

–55" ו50 ,ב48, 41, 31–12פסוקי� : קיימי� הבדלי� בי� נוסח המסורה לבי� נוסח תרגו� השבעי�

   449.אינ� מיוצגי� בתרגו� השבעי�, 17שמצויי� בנוסח המסורה של שמואל א , 58

, אי� בכוונתי להיכנס לדיו� השוואתי אודות שתי הגרסאות הללו ואיזו מה� היא הקדומה יותר   

ע�  .מקרא התלבטו רבות בסוגיה זו ודעות סותרות הושמעו במהל� הדיוני� הללוהשהרי חוקרי 

הנוסח של תרגו� לפיה� ,  של עמנואל טובנימוקיו, לפחות מבחינה ספרותיתנראה כי , זאת

 ואילו הנוסח של המסורה מייצג "נוסח הראשוניה"הוא ,  עברי קצרVorlageוסס על המב, השבעי�

 מקובלי� על מרבית Tov 1985(,450( הלא היא צירו* שני נוסחי� נפרדי� ,הרחבה מאוחרת יותר

    Auld and Ho 1992; Van Der Meer 2004.( 451 לדוגמא, וראה(החוקרי� 

                                                
, מחלוקת דעות חריפה התארי� המדויק ליצרת הנוסח של תרגו� השבעי� נמצא מזה שני� רבות ב449

 2"ס ועד לאמצע המאה ה" לפנה3"ראשית המאה ה–4"והתאריכי� אשר הוצעו נעי� בי� סו* המאה ה

 ).Clancy 2002 ;Honigman 2003:96–104ראה , י�� עדכנימילסיכו(ס "לפנה
ח  בנוס17לפיה הגירסא של שמואל א , לדעה נגדית. Stoebe 1956 כבר ראה, להצעה דומה לזו של טוב 450

 .De Vries 1973 ;Rofé 1987:119ראה לדוגמא , המסורה היא הקדומה יותר מזו של תרגו� השבעי�
ואילו , "הנוסח הראשוני"ידי טוב בתור "ראוי לציי� כי אומנ� הנוסח של תרגו� השבעי� כונה על 451

 אי� א�, "הנוסח השני"ידו "התוספות שלא מצויות בתרגו� השבעי� אלא רק בנוסח המסורה כונו על

" הולבש"למרות שמבחינה ספרותית הנוסח השני , כלומר. לשכוח כי מדובר כא� על ניתוח ספרותי גרידא

 this does not imply that the content of version 1 is more authentic than that of":הראשוניעל הנוסח 

version 2" (Tov 1985:353) .2הנוסח "קבעו נחרצות כי ,  של טובבהשתמש� בתובנותיו, מאיד�, אולד וה

ואילו ההרחבות , הוא הנוסח האוטנטי והקדו�,  העבריVorlage"הלא הוא התרגו� היווני של ה, "הראשוני
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ה� , שהרי בשתי הגרסאות, להתעל� מסוגיה זובינתיי� נית� , לצור� דיוננו שלהל�, בכל אופ�   

מה  .תָיְלהביניי� בי� דוד וָג"נמצא תיאורו של קרב, בנוסח המסורה וה� בנוסח תרגו� השבעי�

אול� , 19:21ת נזכר ג� בשמואל ב ָיְלהיא העובדה כי שמו של ָג, שיותר חשוב מנקודת מבטי

; ַוְּתִהי עֹוד ַהִּמְלָחָמה ְּבגֹוב ִעם ְּפִלְׁשִּתים": הכריעו בפסוק זה היה זה דווקא אלחנ� בית הלחמי אשר

   ).19:21שמואל ב  ("וַַּיְך ֶאְלָחָנן ֶּבן ַיְעֵרי אְֹרִגים ֵּבית ַהַּלְחִמי ֵאת ָּגְלָית ַהִּגִּתי ְוֵעץ ֲחִניתֹו ִּכְמנֹור אְֹרִגים

כבר בימי , למעשה. רי� רבי�העסיקה חוק, 19:21 לשמואל ב 17הסתירה הפנימית בי� שמואל א    

עמל על אשר , מחבר ספר דברי הימי�, כ�. קד� הוצגו לקושייה זו מספר פתרונות יצירתיי�

ידי "על הדויטרונומיסטיי� יו פותר את הסתירה במקורות452,ס"לפנה 3"או ה 4" הו במאותרוחיב

אלחנ� אלא אחד בש� ג בידי נהרִ?י יTְָלָית ַהTִאי� , שהרי לפיו, 19:21 לשמואל ב תיקו� משמעותי

ניסה לפתור את הסתירה , מאיד�, יוס* ב� מתתיהו Tָ) Halpern 2006:4(.453ְלָיתאחיו של , ַלְחִמי

בתארו לקוראיו את קרב הביניי� בי� , כ�.  בדר� אחרת19:21 לשמואל ב 17הפנימית בי� שמואל א 

ואילו בתארו  ,17מקורית שבשמואל א רסא הינצמד יוספוס לג, )192–6.170קדמוניות  (Tְָלָיתדוד ל

 454,ככל הנראה במעשיו של אלחנ� הקטע שד�, 22–16:21את סיפור� של גיבורי דוד בשמואל ב 

                                                                                                                                       
אלא תוספות של העור� על הנוסח הראשוני ) כ� טוב(שבנוסח המסורה אינ� מייצגות את הנוסח הנפרד 

 העברי המשוער לנוסח של ספר Vorlage"של הלעניי� קדמותו ; Auld and Ho 1992(שעמד לרשותו 

  ).    ע� ספרות, Larsson 2002ראה , שמואל בגרסת תרגו� השבעי� בהשוואה לנוסח המסורה

א� ההתפלגות , אומנ� במחקר העדכני אודות ספר דברי הימי� וזמ� חיבורו קיי� מגוו� רחב של דעות 452

"לתארי� חיבורו של ספר דברי הימי� בשלהי המאה ה(הכרונולוגית בי� האסכולות השונות אינה כה גדולה 

לתארי� סביב אמצע המאה ; Kalimi 2005:56–61; 64–65לדוגמא , ראה, ס" לפנה4" ראשית המאה ה– 5

מסופה של התקופה הפרסית ועד , לתארי� כללי; Williamson 1982:15–17לדוגמא , ראה, ס" לפנה4"ה

לפיה ספר , הסברה, לדעתי). Knoppers 2003:650, n. 103מא לדוג, ראה, ראשיתה של התקופה ההלניסטית

  ). Mitchell 2004–2005השווה (מבוססת היטב , דברי הימי� אינו אלא ספר הלניסטי

דברי (" ִּכְמנֹור אְֹרִגיםוַַּיְך ֶאְלָחָנן ֶּבן ָיעּור ֶאת ַלְחִמי ֲאִחי ָּגְלָית ַהִּגִּתי ְוֵעץ ֲחִניתֹו ; ַוְּתִהי עֹוד ִמְלָחָמה ֶאת ְּפִלְׁשִּתים" 453

). ַלְחִמי ֲאִחי Tְָלָיתדהיינו , Λεεμι αδελφον Γολιαθג� בתרגו� השבעי� של הקטע מופיע ; 5:20הימי� א 

, ת לא נכלל בנרטיב של ספר דברי הימי�ָיְלהביניי� בי� דוד וָג"בהתחשב בעובדה כי הסיפור אודות קרב

אי� ספק .  מעניינת במיוחד19:21 ושמואל ב 17י� שמואל א התעקשותו של הכרוניסט לפתור את הסתירה ב

השקיע מחשבה ניכרת בפתרו� הסתירה , במאמציו הרבי� לפאר את דמותו של דוד המל�, כי הכרוניסט

פתרונו של הכרוניסט יצר בעיה , אול�). von Rad 1930 ;McKenzie 1985(הפנימית במקורותיו 

שמואל ב  (ְלָהָרָפה 9ְַגתאשר נולדו Oְר9ַַעת ֵא3ֶה לרי בהתייחסותו שה, לא פחות חמורה, טקסטואלית נוספת

  ).Isbell 2006:261) (8:20השווה דברי הימי� א  (Tְָלָית ַהTִִ?י הוא ג� אחיו וג� בנו של ַלְחִמייוצא כי , )22:21

454
יתכ� , לדעת שליטו, )אפא�(jEfa;n שמו של הגיבור הוא , בקטעו של יוספוס. 7.302קדמוניות והשווה  

 ורשימת ארבעת 22–16:21לסיפור גיבורי דוד שבשמואל ב  ).Schalit 1968:43(וזהו שיבוש של אלחנ� 

  .L’Heureux 1976ראה את פרשנותו של , יד�"שנהרגו על" בני הרפה"הענקי� 
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הזכרת "א� העדי* להעלימה תו� אי, יוספוס הבחי� בבעיה, כלומר .פוסח על שמו של הענק שנהרג

  ).Begg 1997:148 (19:21 בתארו את שמואל ב Tְָלָיתשמו של 

, אינו אלא דוד המל�, 19:21נזכר בשמואל ב ה ,במסורת היהודית רווחת הדעה לפיה אלחנ�   

  פרשנות זו,ימי הביניי�ב). 2:2מדרש רות רבה " (וי� אלחנ� זה דוד וחננו הקדוש ברו� הוא"שהרי 

, Brettler 1997:576–577וראה (בענייני דת אחרי� סמכא "ינבג� על י ו"הייתה מקובלת ג� על רש

 ש� הכתר של אד� שנקרא  אינו אלאדודלפיה , הסברהראוי לציי� כי ).  הפניות לספרות זוע�

 Honeyman 1948 ;von לדוגמא ,וראה(ת מדעיו מספר אסכולות דיי"להתקבלה ג� ע, אלחנ�תחילה 

Pákozdy 1956.( נויהדעה המקובלת על מרבית חוקרי המקרא של ימ, למיטב שיפוטי, ע� זאת ,

למעשה " נגזל", 17:כפי שמתואר בספר שמואל א, תָיְלהביניי� בי� דוד וָג"ור קרבגורסת כי סיפ

 McCarter 1980:291;Caquot and(שמייצג כנראה את המסורת הקדומה יותר , פורו של אלחנ�ימס

de Robert 1994:202 ; Halpern 2001:148 ;A. Yadin 2004:376.(455   

פוליטית של " למציאות הגיאותָיְליניי� בי� דוד וָגהב"קרבביחסו את המסורת אודות ,    זינגר

זינגר " (שנועד להאדיר את דוד, סיפור גבורה עממי מובהק"גורס כי זהו , ראשית ימי המלוכה

ת ָיְלעל ָג" האמיתי" והניצחו� 19:21,456משמואל ב " נגזל"במידה שהסיפור אכ� , בר�). 77:2006

, "סיפור גבורה עממי מובהק"מדוע להסיק מכ� כי , היה שיי� לאלחנ�) לפחות בזיכרו� העממי(

  ?תָיְלת ולא זה שבי� אלחנ� וָגָיְלהביניי� בי� דוד וָג"הוא דווקא סיפורו של קרב, בלשונו של זינגר

המוסתר במעמקי ספר שמואל ב , עצ� נוכחותו של הסיפור על אלחנ� בנרטיב הדויטרונומיסטי   

לפיה היה זה אלחנ� בית הלחמי , סורת עממית מובהקתמרמז על מ, )Brueggemann 1988השווה (

העור� , העובדה כי למרות ההתנגשות בי� שתי הגרסאות .ת הגיתיָיְלאשר ניצח את ָג

" יכולתו או שמא אי"מצביעה על אי, הדויטרונומיסטי לא השמיט לחלוטי� את סיפורו של אלחנ�

, תָיְלהביניי� בי� דוד וָג"שסיפור קרבברור כי במידה , מאיד�. רצונו להשמיט את המסורת העממית

אזי אי� לראות בו מסורת עממית , 19:21משמואל ב " נגזל"אכ� , 17כפי שתואר בשמואל א 

   .מובהקת אלא יצירה ספרותית ותו לא

                                                
ספר  שהשתמרו בכגו� אלו, ניצל את הפסוקי� הקדומי� יותר 17 הלפר� משער כי מחבר שמואל א 455

, דיטרי� מאיד�). Halpern 2001:148( הקרב בי� דוד וָגְלָית תלילעלצור� בניית , 23, 21, 19:21שמואל ב 

חוברו במכוו� בתקופה קדומה טר� עריכתו , 19:21 וה� בשמואל ב 17ה� בשמואל א , גורס כי שתי הגרסאות

לפיו , ר מסר תיאולוגי מסוי�הסתירה הפנימית בי� שתי הגרסאות נועדה להעבי, לדעתו. של דויטרונומיסט

 ).Dietrich  1997:61(אפילו בדוד המל� , אי� להפריז בגדולתו של אד� זה או אחר
 ).77:2006זינגר ( ג� זינגר נוטה לקבל זאת כאפשרות סבירה 456
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שילבה בתוכה סיפורי , ס" לפנה7" הדויטרונומיסט בשלהי המאה הידי"לאשר חוברה ע, יצירה זו   

 אשר היו בנמצא במרחב הנדו� כבר 457,וגמת מעשיה� של גיבורי דודד,  רבי�גבורה עממיי�

פינקלשטיי� וסילברמ� (עת הגעת� של הפלשתי� לתחומי האר- , מראשית תקופת הברזל

, פה"כנראה במש� מאות שני� בעל שהועברו, אול� כל הסיפורי� העממיי� הללו). 58–55:2006

בגופו , מעי� נטע זר,  מהווי� רובד קדו�וככאלה, שולבו בטקסט המאוחר בתור נספחי� קצרי�

העור� הדויטרונומיסטי עשה בוודאי שימוש נרחב ). Isser 2003:72(של הטקסט הדויטרונומיסטי 

ולדעת , תָיְלָגתו� יצירת הסאגה המרכזית אודות ניצחונו של דוד המל� על , בכל הסיפורי� הללו

 not as contemporary apology but as an organized":את סיפורי דוד יש להבי� אפוא, סטנלי איסר

collection of tales which have been edited and given propagandistic spin long after the time in 

which the actions they describe are set" (Isser 2003:169).                                                                    

 שהרי אומנ� הדויטרונומיסט השתמש בחומרי� 458,   חשיבותה של הבחנה זו לדיוננו ברורה דיה

ה� , אול� הקטעי� הנרחבי�, 17מואל א בספר ש תָיְלהביניי� בי� דוד וָג" קרבקדומי� לתיאורו של

 אינ� שייכי� לרובד הקדו� של סיפורי הגבורה , וה� על צורת הלחימהתָיְלָגעל נשקו של 

ס או " לפנה7"דהיינו בשלהי המאה ה, התקופה בה נכתבווחוברו ככל הנראה על רקע , �העממיי

  .מאוחר יותר

   
V.3.7–2   הא� אכ� מסורות לחימה קדומות ותו לאהא� אכ� מסורות לחימה קדומות ותו לאהא� אכ� מסורות לחימה קדומות ותו לאהא� אכ� מסורות לחימה קדומות ותו לא: : : : הביניי�הביניי�הביניי�הביניי�""""לעניי� הכרונולוגיה של קרבותלעניי� הכרונולוגיה של קרבותלעניי� הכרונולוגיה של קרבותלעניי� הכרונולוגיה של קרבות  ?  ?  ?  ?        

   לפי אחד הטיעוני� המרכזיי� בתגובת� של החוקרי� מהמחנה השמרני בחקר המקרא לתזה 

 מייצג מסורת לחימה קדומה שאינה עולה בקנה אחד תָיְלהביניי� בי� דוד וָג"קרב, פינקלשטיי�של 

קשה לקבל את מסקנתו של ... ":לפי זינגר, כ�. ס" לפנה7"ע� המציאות של שלהי המאה ה

יווני ששירת בצבא מצרי� ] חייל רגלי לבוש שריו� כבד[שלפיה גלית מתואר כהופליט , פינקלשטיי�

                                                
  .8:23–23; 15:21–22דוגמת שמואל ב  457

נמצאת , פוס המאוחרההקבלה הנאותה ביותר לשימוש בסיפורי הגבורה הללו לצורכי יצירת הא 458

 Επικός Κύκλοςהיה נהוג לחשוב כי הפואמות של , עד יחסית לא מזמ�". הספרות ההומרית"בעולמה של 

)Epic Cycle (לפיה ההיפ� הוא , בשני� האחרונות גוברת ההערכה, אול�. מאוחרות לאיליאדה ואודיסיאה

בדומה ). Burgess 1996; 2001; 2006 ;Finkelberg 2000; 2003a; 2003b; 2004:76לדוגמא , וראה(הנכו� 

 residue of epic traditions) "Reece"בהיות� , המיתוסי� והמוטיבי� ההרואיי� הקדומי�, למקרה שלנו

המוטיבי� הקדומי� הללו ניתני� , אול�. שולבו באפוס ההומרי בשלב מאוחר יותר של העריכה, )2003:76

 As neonalysts have established, the motifs are specific, being usually bound":ס'ולדעת ברג, לזיהוי

to the context of a heroic myth, and once transferred into Homeric poetry they are recognizably 

secondary" (Burgess 2006:177).                                                                                                        ע  
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וכ� ג� לגבי המסקנות , ס"שלטונה של השושלת הסאיטית בסו* המאה השביעית לפנהבתקופת 

הביניי� עצמו יש מקבילות רבות במזרח "לקרב. פוליטיות מרחיקות הלכת הנגזרות מזיהוי זה"הגאו

. א� ג� בכ� אי� כדי להשלי� עוג� כרונולוגי, הידועות שבה� מצויות באיליאדה. הקדו� וביוו�

ואילו הלוחמה , אופייניי� דווקא למסורות לחימה קדומות) promakhoi(י� יחידי� ביניי� ב"קרבות

   ).77:2006זינגר " (החלה להתגבש רק בימיו של הומרוס) phalanx(ההופליטית בצוותי� 

"כלהוא אי� הכרח לטעו� שהסיפור המקראי אודות גוליית " גורס כי )21:2007( מאיר, לכ�   בדומה 

הסיפור אינו כי ו, )כ�מא* מאוחר אולי ו(תקופת הברזל  שמקורה בסו* וחרת פרי המצאה מאוכול

וביניה� ,  בסיפוראלמנטי� שוני� –אדרבא . ס" לפנה'ימתאי� להווי התרבותי של המאה ה

הביע סטייגר ג�  ."תקופת הברזלשל מוקדמי� הלשלבי� דווקא מתאימי� , השמות ותיאור הקרב

  : לצטטה במלואהבשללו אותה מכל וכל וראוי, לשטיי�דעה דומה בהתייחסו לתזה של פינק

"When we look at the Mycenaean soldiers marching around the great Warrior Vase from 

Mycenae, we see a dozen Goliaths, if not as tall, at least as well armed. Like Goliath, they carry 

shields in their left hand and in their right, spears with leaf-shaped socketed blades and with 

leather ration-bags attached to the shaft… Both Goliath and the Mycenaens wore helmets and 

greaves. The early Israelite did not. The duel between Goliath and David (or whoever the Israelite 

victor was) was a heroic form of combat in the Near East (e.g., the Tale of Sinuhe) and in the 

Greek world of Homeric heroes. Both the duel and the armor of Mycenaeans (and early 

Philistines) point to the preexilic age as the proper setting of this story and its composition. It is a 

portrait that could hardly be so accurately drawn by an author describing Jewish and Seleucid 

combat in the Hasmonean era; neither does it fit the 7th century BCE, as Finkelstein suggests" 

(Stager 2006:381). "Finkelstein imagines that the writer of 1 Sam 17 outfits Goliath in the panoply 

of Greek hoplites, who appear on the battlefield no earlier than ca. 650 BCE. The hoplites would 

be a most unlikely source on which to draw for heroes of single combat, such as we find in the 

story of David and Goliath and in the world of Homer. Hoplites introduced the phalanx in which 

the armed infantry fought as units in formidable formations" (Stager 2006:381, n. 20).459                  

                                                
. תָיְלהביניי� בי� דוד וָג"אליו שיי� סיפור קרב, "עול� הומרי"סטייגר איננו מפרש מהו מבחינתו אותו  459

 7"הזה קד� בהרבה לריאליות של המאה ה" עול�"ברור כי לדעתו ה, בהתחשב בנימתו הביקורתית, ע� זאת

יש , "העול� ההומרי"י יהיה לציי� כי לפי דעת� של העוסקי� בחקר מ� הראו, ג� א� הדבר אפשרי. ס"לפנה

ברבדי� , מבלי לפגוע כמוב�(ס "לפרשו דווקא על רקע הריאליות של המאות השמינית והשביעית לפנה
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ניי� עצמו יש מקבילות רבות הבי"לקרב "הלפי, הבחנתו של זינגר,    מבחינה ספרותית גרידא

" שהרי הרוב המכריע של החוקרי� רואה בסיפור הדו, מדויקתח בהכרהאינ, "במזרח הקדו� וביוו�

זה קרב ה"הדו סיפור ,ו2"הֶדלפי , אומנ�. יווניתת השפעה ברורה של המסורת הָיְלקרב בי� דוד וָג

כולל ( הקורפוס המזרחי אי�א� , )de Vaux 1971( ספרותיות של המזרח תאינו זר למסורו

"מספק הקבלות ברורות לקרב, )Sinuhe(למעט אולי סיפורו של סינוחה , )מסופוטמיה ומצרי�

אפילו  460,בניגוד לדעה הרווחת, אול� לדעתי). A. Yadin 2004:379–380(ת ָיְל בי� דוד וָגהביניי�

קרב בי� סינוחה "שהרי הדו, תָיְל בי� דוד וָגהביניי�"אנר של קרב'סיפורו של סינוחה אינו שיי� לז

, מאיד�. י� שמייצגי� רק את עצמ�ִאיְנMִיִביד6:ל בי� שני ביניי�"לבי� האלו* הסורי אינו אלא קרב

   .ת נלחמי� כנציגיה� הבכירי� של שני מחנות עויני�ָיְלדוד וָג

קא למסורות ביניי� בי� יחידי� אופייניי� דוו"קרבות"לפיה , של זינגר וסטייגרטענת� הנוספת    

לדעתי כיוו� ש, ראויה להתייחסות מיוחדת, )Udwin 1999  השווה,לגישה דומה" (לחימה קדומות

 נדונו, המתוארי� באיליאדה לאלו תָיְלהביניי� בי� דוד וָג"ההקבלות לקרב. טענה זו טעות ביסודה

 ע� ספרות ,Finkelstein 2002b ;A. Yadin 2004וראה (רבות במחקר ואי� צור� להרחיב בדיו� 

, מייצגי� מחנות עויני�הביניי� בי� יחידי� "העובדה כי קרבותהיא מה שרצוי להדגיש ). קודמת

היסטוריה הלי מא חלק אינטגרי�אינ� אופייניי� דווקא למסורות לחימה קדומות אלא מהוו

ו  שהתרחשביניי� בי� יחידי�"� להביא אינספור דוגמאות לקרבותנית. כולל ימינו אנו, האנושית

. החל מימי הביניי� וכלה בהתקוטטויות בי� קבוצות אוהדי כדורגל, במסגרת התקוטטות המונית

  .  יותר לדיוננותאסתפק בדוגמאות רלוונטיו, היות שעסקנו בעול� העתיק, אול�

                                                                                                                                       
 היווני לעומת שפות hexameter"לציי� את יחודו של הראוי כא� [פה "קדומי� שהועברו מדור לדור בעלה

, למשל. עצומהנה  היתיארוכה של האיליאדההספרות בנושא ). ]Hainsworth 1993 ;Foley 1997; אחרות

; Raaflaub 1997a; 1998 ראה, ס" לפנה8" האיליאדה למאהחיבורה של הלדעה לפיה יש לתאר� את 

Powell 1997 ;Latacz 2004 ;ראה , ס" לפנה7"למאה הBurkert 1976 ;West 1995 ;Kullmann 2005.  

, וראה(ת ָיְלקרב בי� דוד וָג"סיפורו של סינוחה מהווה הקבלה נאותה לסיפור הדו, רבי�לדעת חוקרי�  460

 – 1783( במצרי� 12"אשר מתואר� לימי השושלת ה, סיפורו של סינוחה). לעיל, Stager 2006:381לדוגמא 

; Gardiner 1916 ;Rainey 1972; 2006a(מתרכז בעלילותיו של פקיד מצרי בש� סינוחה , )ס" לפנה1991

Bárta 2003 .(ש� הגיע לתפקידי� רמי�, נאל- סינוחה להגר לתחומה של סוריה, עקב מותו של פרעה .

במהל� . קרא עליו תיגר וסינוחה נענה לקריאתו) Retunu(האלו* המקומי מאר- רתונו , בהיותו בסוריה

, ור הביתה לשורשיוהחליט סינוחה לחז, בהגיעו לגיל הזיקנה. הרג סינוחה את האלו* הסורי, קרב"הדו

  ראה,לתרגו� עדכני; Goedicke 1984 ;Kitchen 1996(במיוחד עקב רצונו להיקבר לפי הנוהג המצרי 

Parkinson 1999:21–53.(     
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נית� לגייס את עדותו של מימנרמוס , ס" לפנה7"המאה הסו* ביניי� מ"דוגמאות לקרבות   כ

שהתרחש , לידי� לתושבי סמירנההת האלגיות שלו את המאבק בי�  שמתאר באח461,מקולופו�

מימנרמוס מציי� כי אחד הלוחמי� של סמירנה ). Allen 1993: fr. 14W(ס " לפנה7"בשלהי המאה ה

הצטיי� במיוחד בקרב נגד הלידי� ופרשני� רבי� נוטי� לראות בלוח� סמירנאי זה מעי� אלו* 

  West 1974:75 ;Bowie 1986:29; 2001:47; Dougherty 1994:39.(462(ביניי� "שהצטיי� בקרבותמקומי 

עבור הזכויות על העיר סיגיו� , שבלסבוס יעדות נוספת מתייחסת לעימות בי� אתונה למיטילינ   

" שומעי� על קרבו אנ,ותהקרבאחד במהל� , כ�). ס" לפנה606/607סביב שנת (שבקרבת טרויה 

קרב הזה לא התרחש בי� שני " הדו463.בי� פרינו� האתונאיביניי� שנער� בי� פיטקוס ממיטיליני ל

 חפרינו� אשר נשל,  כ�464.אלא בי� שני אישי� רמי דרג אשר הנהיגו את צבא�, הופליטי� פשוטי�

שליטה , פיטקוס, מאיד�. היה מצביא ומנצח אולימפי, ע� הצי להג� על זכויות האתונאי� בסיגיו�

). Pausanias 10.24.1" (שבעת החכמי�"וחרת לאחד מנחשב במסורת היוונית המא, ישל מיטילינ

 פיטקוסר- , פיטקוס קרא תיגר על פרינו� האתונאילאחר ש, )13.1.38( סטרבו לפי דיווחו של

, לאחר מכ�. ידו מבעוד מועד"אשר הוסתרה על, לעברו ובהתקרבו לכד את פרינו� ברשת דייגי�

  .  הלכודפרינו�הרג בחרבו את 

, היא מתקופה מאוחרת במקצת, תָיְלבי� דוד וָג ביניי�ה"ובה ביותר לקרבההקבלה הט,    אול�

דריווש , כידוע). Cadusians( לבי� האלו* משבט הקאדוסי� III"הביניי� בי� דריווש ה"קרבוכוונתי ל

 330" ו336וככזה עלה לשלטו� בי� השני� , היה שיי� לענ* צדדי של משפחת המלוכה הפרסית III"ה

. )Badian 2000 ( על ידי אחד משריוIII" ה)סְכְרֶסְכַטאְר(ארתחשסתא ירצחו של אחרי ה, ס"לפנה

                                                
 ).Allen 1993(נ " לפסה7"נהוג לחשוב כי מימנרמוס הגיע לפריחתו בשליש האחרו� של המאה ה 461
 ,ככל הנראה ו)Pausanias 9.29.4(לינו דר� פאוזניאס אע הגי, היצירה הזאת של מימנרמוסעל מידע ה 462

 ;West 1974:75–76(  מימנרמוס אודות סמירנה ותושביהידי"לשנכתבה ע, Smyrneis מדובר באלגיה בש�

Sider 2006:334 ;14לפיה פרגמנט , לדעהWראה ,  שיי� לאלגיה אחרת של מימנרמוסJacoby 

1918:293–296 ;Allen 1993:9.( השתמר דר� אחד , של האלו* מסמירנה בחיבורו של מימנרמוס תיאורו

 5"אשר פעל במחצית השנייה של המאה ה, ממקדוניה) Stobaeus(הפרגמנטי� באנתולוגיה של סטובאאוס 

 של מימנרמוס 14Wלהערכה מחודשת בנוגע לקשר הקיי� בי� הפרגמנט ). Bowie 2001:48, n. 12(נ "לסה

   . Grethlein 2007ראה , ה מאיליאדIl. 4.399fלבי� קטע 

לעניי� ; V:94–95ראה הרודוטוס , לעניי� המלחמה בי� מיטיליני לבי� אתונה עבור הזכויות על סיגיו� 463

; Plut. mor. 858a–b: בנוס* לסטרבו, ראה, הביניי� בי� פיטקוס ממיטיליני לבי� פרינו� האתונאי"קרב

Diog. Laert. 1.74 ;Polyaen. 1.25 . 
, ב כי הקרב המפורס� הזה שימש מקור השראה לאחד הסגנונות של קרבות הגלדיאטורי�נהוג לחשו 464

retiarius נגד murmillo) Polyaen. 1.25) (Armstrong 1950:77.(  
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 465,קאדוסי�הכנגד ארתחשסתא השתת* דריווש במסעו של , ס" לפנה358בשנת , בצעירותו

; Diod. XVII.6.1–2(  האלו* הקאדוסיבינו לבי�רב ביניי� נקלע לק, תלפי מסורת ספרותי, ובמהלכו

פרטי פרשה זו דומי� להפליא לאלו  ).Justin. 10.3.3ffראה , רטי� נוספי�לתיאור דומה ע� מספר פ

" דריווש הDiod. XVII.6.1–2(,466 (דיודורוס איש סיציליהלפי , כ�. תָיְלשל קרב הביניי� בי� דוד וָג

IIIהביניי� בינו לבי� האלו* הקאדוסי"אשר הפגי� במהל� קרב,  נבחר למלוכה עקב עוז רוחו .

הוא קרא תיגר , תָיְלובדומה לָג, היה מוניטי� של אלו* חזק במיוחד, ת הגיתיָיְללָגבדומה , לאחרו�

לבד ,  ויוסטי�לפי דיודורוס? הא� יש בי� הפרסי� אחד שיסכי� להילח� עימו: צבא הפרסי הלע

המל�  כולל( לא העז איש מהפרסי� להיענות לקריאתו של האלו* הקאדוסי ,מדריווש הצעיר

הביניי� ובמהלכו הרג את האלו* "דריווש השתת* בקרב). III" החשסתא ארתדהיינו, בפועל

על בי� הפרסי� "ומעתה נחשב לגיבור, קיבל דריווש מתנות מלכותיות, כתוצאה מכ�. הקאדוסי

   ). Briant 2003:191–247וראה(

 נית� לדחות את 467,)ואי� קושי להביא דוגמאות נוספות(   בהתחשב בדוגמאות שהובאו לעיל 

  . ביניי� בי� יחידי� אופייניי� דווקא למסורות לחימה קדומותה"קרבותלפיה , הסברה

     
V.3.7–3   לעניי� הלוחמה ההופליטית בצוותי�לעניי� הלוחמה ההופליטית בצוותי�לעניי� הלוחמה ההופליטית בצוותי�לעניי� הלוחמה ההופליטית בצוותי�          

הביניי� "ת שהשתת* בקרבָיְלָגלפיה אי� זה הגיוני כי , ג� טענת� הנוספת של זינגר וסטייגר   

פי תורת הלוחמה "לכאורה להילח� עלאמור ה, ס" לפנה7"ווני מסו* המאה היזוהה ע� הופליט י

  .איננה נכונה בראי המחקר העדכני, ההופליטית בצוותי�

המחקר אודות תולדות הלוחמה ההופליטית הניב מגוו� רחב של דעות בנוגע להופעתה של    

 הלוחמהשיטת , לפי דעה אחת. נגות ההופליטיותאלאדהיינו הופעת� של הפ, הלוחמה בצוותי�

בד ובד ע� המצאת� של כלי הנשק החדישי� , ס" לפנה8" כבר בסו* המאה ההנגות הופיעאלאבפ

; Helbig 1909:67 ;Lorimer 1947:76–77, 107–111; Cartledge 1977(שאפיינו את הציוד ההופליטי 

                                                
  ). Syme 1988ראהו (מערבי של אירא�"שבט נוודי� באזור הצפו� 465

; Steele 1920ראה , XVIIאשר שימשו את דיודורוס איש סיציליה בספרו , למקורות האפשריי� 466

Goukowsky 1976 ;Lefèvre 2005 ;חרב יווני בצבא הפרסי היה"לפיה יתכ� ושכיר, לאפשרות"first-hand 

"sourceהביניי� " לעדותו של דיודורוס בנוגע לקרב)XVII.6.1–2( , ראהBurn 1947:142  ,ע� ספרות.  

בנוגע . Oakley 1985ראה , הרומיתשתועדו במהל� התקופה ביניי� ה"קרבותאודות לרשימה מפורטת  467

 single combat was more common…than has been":אוקלי מציי� כי, למשל, לתקופת הרפובליקה

generally realized" ;ולדעתו:"The option of posing as a champion was almost a structural feature of 

the Gallic Wars, and for the Middle Republic the evidence may be interpreted in such a way as to 

suggest that in many periods several single combats were fought each year" (ibid.:410).                    
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Hanson 1989; 1991; 1995:224–238.(468 חיזוק נוס* לדעה זו נית� למצוא במחקרו המקי* של 

לצד תיאורי , שיבות� של תיאורי קרבות המוניי� בנרטיב ההומריאשר הצביע על ח', לאטא-

, אול�). 'להרחבת נימוקיו של לאטא-, Stoevesandt 2005וראה את ; Latacz 1977(הביניי� "קרבות

אינה אלא ,  כפי שמתוארת באיליאדה,לפיו הלוחמה ההמונית', טא-אמסקנתו העיקרית של ל

נראית , ס" לפנה8" השנייה של המאה הה ממחציתתיאור נאמ� ללוחמה הופליטית בצוותי�

אחרי� שיערו כי א� , )Pritchett 1985/IV:7–44(אומנ� מספר חוקרי� קיבלו את טיעוניו . בעייתית

 West(נגות הופליטיות תקניות אלא המוניי� באיליאדה על קיומ� של פותאי� להסיק מתיאורי קרב

1979 ;Cawkwell 1989 ;Snodgrass 1993 ;van Wees 1994; 2004: Part V  ;Krentz 2002:25.(  

הופעת� הראשונית של כלי הנשק המזוהי� בתקופות מאוחרות יותר ע� , לפי דעה אחרת   

תומכי , כמו כ�. נגותאאינה אלא צעד ראשו� בהתפתחות� של הפאל, שיטות הלחימה ההופליטיות

טענו כי , אומנות היווניתנגות ההופליטיות בא על ייצוג� של הפאל� בהתבסס,אסכולה זו

החלו את הופעת� , מבטאות את הלחימה בצוותי� צמודי�ה, הפאלאנגות האמיתיות הראשונות

 שני� לאחר המצאת� של כלי הנשק 75"כ, ס" לפנה7"ש� בשליש האחרו� של המאה ה"אי

  ). Nilsson 1929:240;Snodgrass 1965:110–112; 1993:56–61  ;Salmon 1977:91–92(ההופליטי 

על מתבססת על הסתכלות מחודשת , שתופסת תאוצה בשני� האחרונות ,הדעה השלישית   

נגות אינה אהלחימה בפאל, לפי דעה זו.  היווניתיקונוגרפיהנגות ההופליטיות באאייצוג� של הפאל

ס " לפנה8"ש� בשלהי המאה ה"מסודרת אי"אשר החל בצורה בלתי,  תולדה של תהלי� ממוש�אאל

 ;van Wees 2000(הופעת� של הפאלאנגות הקלאסיות ע� , ס" לפנה5"לפני המאה הוהסתיי� לא 

2004: Part V ;Krentz 2002:25; והשווה כבר Goldsworthy 1997 .(שיטות הלוחמה , לפי שחזור זה

כלומר אי� לשער , ס ביוו� אינ� שונות בהרבה מאלה המתוארות באיליאדה" לפנה7"של המאה ה

  :או במילותיו של וא� ויס, ס" לפנה5" הקלאסיות לפני המאה הגותאת קיומ� של הפאלאנ

"For most of the seventh century, the picture presented in art was identical to that of the Illiad, and 

even at the end of the century it remained very similar, because real-life battles continued to be 

fought under essentially the same conditions, which accommodated the whole range of 'duelling', 

small-group combat, and occasional massed confrontations" (van Wees 2000:155).         

                                                
כאשר רומח� ביד ימי� ואילו יד� השמאלית , כת* אל כת*, כלומר חיילי� נלחמו תו� שמירת מבנה 468

אחד הפריטי� . אשר נועד לשמור על הצד הימני והבלתי מוג� של הלוח� שעמד משמאל�, מג�מצוידת ב

  .   החשובי� ביותר בציוד ההופליטי היה המג� ההופליטי המפורס�
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 ההופליטיות    ג� א� גישתו המינימליסטית של וא� ויס בנוגע להתפתחות� של הפאלאנגות

 בי� יחידי� היו ביניי�ה"קרבות, ג� בעיד� הלוחמה ההופליטיתכי אי� כל ספק  469,לכתהרחיקה 

  .ס" לפנה7"עדיי� בנמצא וא* היוו חלק אינטגראלי משיטות הלחימה של המאה ה

  

.אריבלוס מפרכורה: 3; אריבלוס ממֶגַלה: The Macmillan aryballos" ;2" :1 :125איור 
470
   

 The Macmillan "הידוע בכינויו, קורינתי" האריבלוס הפרוטונית� להביא את, ה ויזואלית   להמחש

aryballos" . כלי זה התגלה בתבאי ובהיותו משוי� לאסכולה של"Chigi Painter) "Amyx 1988:31–

מייצוג� הוויזואלי של ). Hurwit 2002:7(ס " לפנה640" ו650תואר� בי� השני� , )370–369 ;32

נית� לראות בבירור כי בניגוד לסברת� של זינגר , )1:125איור (גבי האריבלוס הזה "יטי� עלההופל

                                                
ית של וא� ֶרִביְזי2ִניְסטגישתו ה, כמו כ�. )Schwartz 2002(ראה ביקורת מפורטת אצל שוור- , לעניי� זה 469

, טירטיוס. נראית בעייתית בעיני, )Tyrtaios) (van Wees 2000:148–151(ל טירטיוס ויס בנוגע לעדותו ש

השאיר את , )Thommen 1996(ס " לפנה7"ש� במחצית השנייה של המאה ה"משורר הספרטני שפעל איה

 .West 1992: Tyrt(אחד התיאורי� המרשימי� והמפורטי� ביותר לצורת הלוחמה ההופליטית בצוותי� 

Fragments 10–12 ;Luginbill 2002 .(צורת , אי� ספק כי לפחות בספרטה, בהתחשב בעדותו של טירטיוס

ע� . ס ואולי א* קוד� לכ�" לפנה7"הלוחמה ההופליטית בצוותי� הייתה מפותחת דיה כבר במהל� המאה ה

  ).  125 ראיו(הביניי� למיניה� לבי� שיטת הלוחמה ההופליטית "אי� שו� ניגוד בי� קיומ� של קרבות, זאת

: Johansen 1923: Pl. 34:2 ;3בעקבות : Hurwit 2002: Fig. 3 ;2" ו Johansen 1923: Pl. 31בעקבות: 1 470

  .Benson 1995: Pl. 38:aבעקבות 
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 שילבה ההופליטית בצוותי�הלוחמה , ס" לפנה7"לפחות במחצית השנייה של המאה ה, וסטייגר

קורינתיי� "והשווה ג� ע� שני אריבלוי פרוטו( לסוגיה� ביניי�"קרבותבתוכה מגוו� רחב של 

ואילו ; ]2:125 איור[ס בער� " לפנה650–660דהיינו , MPC II שיי� לסגנו�, ד מֶגַלההאח: נוספי�

  .)ס בער�" לפנהMPC IB ,675–660שיי� לסגנו� , ]3:125 איור[השני מפרכורה 

        
V.4.7   תתתתיָיָיָָילְלְלְְלתיאור נשקו של ָגתיאור נשקו של ָגתיאור נשקו של ָגתיאור נשקו של ָג        

 אני בצבחרב יוו" בתור שכירתָיְלשל ָג   אחד הטיעוני� המרכזיי� של פינקלשטיי� בדבר זיהויו 

ַהֵּבַנִים -וֵַּיֵצא ִאיׁש" ):Finkelstein 2002b:142–147(הוא תיאור נשקו , המצרי של השושלת הסאיטית

; ְוִׁשְריֹון ַקְׂשַקִּׂשים הּוא ָלבּוׁש, רֹאׁשֹו-ְוכֹוַבע ְנחֶֹׁשת ַעל. ֵׁשׁש Aּמֹות ָוָזֶרת, ָּגְבהֹו :ָּגְלָית ְׁשמֹו ִמַּגת, ִמַּמֲחנֹות ְּפִלְׁשִּתים

) ְוֵעץ(וחץ  .ֵּבין ְּכֵתָפיו, ְוִכידֹון ְנחֶֹׁשת; ַרְגָליו-ַעל, ּוִמְצַחת ְנחֶֹׁשת. ְנחֶֹׁשת, ֲאָלִפים ְׁשָקִלים-ֲחֵמֶׁשת--ַהִּׁשְריֹון, ּוִמְׁשַקל

  ).4:17–7שמואל א " (.ֵלְך ְלָפָניוהֹ, וְנֵֹׂשא ַהִּצָּנה; ֵמאֹות ְׁשָקִלים ַּבְרֶזל-ֵׁשׁש, ְוַלֶהֶבת ֲחִניתֹו, ִּכְמנֹור אְֹרִגים, ֲחִניתֹו

שריו� לגו* , קסדה: מספר רב של פריטי� וביניה� כלל  Tְָלָיתנשקו של, כפי שנית� לראות   

, חוקרי� רבי�. )א� כי להב חניתו הוא מברזל(כול� עשויי� מברונזה , חנית ומג�,  כידו�,ולרגליי�

, ק* את המציאות של ראשית תקופת הברזלמש תָיְלהביניי� בי� דוד וָג"קרבאשר לדעת� תיאור 

, וראה(דהיינו לראשית המלוכה , לרוח התקופה הקדומה מתאי� Tְָלָיתתיאור נשקו של כי  סברו

ההקבלות האיקונוגרפיות אשר הובאו ). Yadin 1963:265 ;Dothan and Dothan 1992:47לדוגמא 

 סטייגר גורס כי נית� להבחי� ."The Warrior Vase"הידוע בכינויו , כללו את הקרטר ממיקנה, לדיו�

 השיי� מבחינה סגנונית Stager 2006:381; 2001:126(,471(גבי קרטר זה "על" י�Tְָלָית תריסר"ב

אי� , ולדעת קינג LH IIIC middle) Rutter 1977 ;Vermeule and Karageorghis 1982(;472לתקופת 

  ).King 2007( את ציודו של החייל המיקני וא� ת4:17–7בספר שמואל א  תָיְלָגספק כי תיאורו של 

אינו מאפשר , )126איור (גבי הכלי הנדו� "וירו על   אול� מבט מקרוב על דמויות החיילי� אשר צ

 י�עשוי) כולל מצחות רגליי�(הללו המיקניי� הקסדות וה� השריו� של החיילי� ה� . הקבלה שכזו

מצב דומה של . וצעה נראית פסולה מיסודהכ� שההשוואה שה, ככל הנראה מעור ולא מברונזה

 Medinetהנשק של גויי הי� בתבליטי� של " לכליתָיְלָגעולה מהשוואת נשקו של , חוסר התאמה

Habu) Galling 1966; Finkelstein 2002b:142 ;Gabriel 2003:215 .(  

                                                
 Bloch-Smithג�ראה , על רקע של התקופה המיקנית Tְָלָיתלפיה יש לפרש את ציודו של ,  לגישה דומה471

2003:416–417.  

 ).Yasur-Landau 2003a(ס " לפנה11"ראשית המאה ה–12" למחצית השנייה של המאה הש�"אי, דהיינו 472

 :Schachermeyr 1980ראה , LH IIIC middleלהקבלות איקונוגרפיות נוספות שמקור� בעול� המיקני של 

Pls. 31–34 ;Crouwel 1999.  
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  ).Dickinson 2006: Fig. 3.3בעקבות  (ה ממיקנWarrior Vase : 126איור 

כל  שהרי, תָיְלָגלתיאור נשקו של  קדו�לחלוטי� תארי� בכדי לשלול די ראיות אי� בכ�  ,   ע� זאת

הפריטי� המוזכרי� בו הופיעו בעול� האגאי בצורה זו או אחרת כבר בתקופת הברונזה המאוחרת 

)Gray 1954 ;van Wees 1994 .( שריו� הקסדות וה� האומנ� נית� לטעו� כי בתקופה המיקנית ה�

אי� ,  תואר כגיבור� של הפלשתי�תָיְלָג א� היות ש473,מברונזה היו נדירי� למדיומצחות הרגליי� 

בעקבות מחקרו המקי* של ירבה , כמו כ�. סיבה להניח שלא יהיה ברשותו שריו� מתכתי מלא

)Jarva 1995( ,את השורות הראשונות רק ההופליטי� שהרכיבו , נראה כי אפילו בתקופה הארכאית

)promakhoi(ואילו אלו שהיו בשורות האחרונות הסתפקו בציוד חלקי,  לבשו ציוד צבאי מלא 

 תָיְלָג תיאור נשקו של, רוצה לומר כי ג� על רקע התקופה הארכאית). Anderson 1976וראה ג� (

 מה� המאפייני�,  א� כ�474.אינו מצביע על הופליט מ� השורה אלא על אחד הלוחמי� רמי הדרג

הא� עוג� שכזה מצוי ?  אמי�כרונולוגישייתכ� ויספקו לנו עוג�  תָיְלָג של� בתיאורו הספציפיי

 שהרי במידה שהסיפור 475,ברזלעשוי מברונזה ולא מ) למעט להב חניתו(ת ָיְלעובדה כי נשקו של ָגב

לשימוש נרחב יותר דווקא  ס אזי אולי עלינו לצפות" לפנה7"חובר על רקע הריאליות של המאה ה

  ?ולא בברונזהבברזל 

                                                
מצחות , יאולוגי הקיי�הציע כי בהתחשב באיקונוגרפיה המיקנית והממצא הארכ, לדוגמא,  פורטנברי473

שייתכ� והשתמשו בה� ,  בעולמ� של הלוחמי� המיקניי�רגליי� מברונזה נשאו עימ� קונוטציות סמליות

כי לפחות עד  חיזוק לכ� נמצא לדעתו בעובדה). Fortenberry 1991(ולא לצרכי� הגנתיי�   מעמד�להדגשת

    .ה אחת בלבדנראה כי הלוחמי� המיקניי� השתמשו במצח, ס" לפנה12"המאה ה
רתו בצבא הסאיטי היוו י� אשר שיי� והקאריייתכ� וההופליטי� האיונ, וצמכפי שירבה מעיד בע, מאיד� 474

 we are dealing with an exceptional situation not necessarily":שהרי כא�, מקרה מיוחד במינו

analogous to contemporary armies of the Greek city-states, probably composed of heterogeneous 

social elements" (Jarva 1995:116).                                                                                                   
  ).Finkelstein 2002b:142, n. 14(א� ברור כי הכוונה היא לברונזה , אומנ� בטקסט עצמו נאמר נחושת 475
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V.4.7–1   השימוש בברונזההשימוש בברונזההשימוש בברונזההשימוש בברונזה        

מצביעה על כוונותיו של ת עשוי בעיקר מברונזה ָיְלעובדה כי נשקו של ָגה,    לדעת פינקלשטיי�

 .Finkelstein 2002b:146, n (תָיְלדמותו של ָגהסיפור ונועדה להרשי� את הקורא תו� האדרת מחבר 

נשק עשויי� מברונזה תועד היטב "י שימוש בכלישהר, אול� אי� זה הכרחי לקבל הסבר שכזה. )25

מרבית הפריטי� הצבאיי� שהשתמרו ברקורד , למעשה. בתקופה הארכאית ביוו� וא* מעבר לכ�

יתכ� והסיבה העיקרית לכ� היא , אומנ�). Jarva 1995(הארכיאולוגי ה� דווקא מברונזה ולא מברזל 

ברור א� , אה לאלו שעשויי� מברונזהבהשווהנשק העשויי� ברזל "גרועה של כליהשתמרות� הב

 ;van Wees 1994 (הנשק בתקופה הארכאית"עשיית כליתברונזה הייתה עדיי� בשימוש נרחב בהכי 

1995; 1996; 1997( .  

, הנשק מברזל"משמעית כי למרות שכיחות� של כלי"ג� העדות הספרותית מספקת הוכחה חד   

 , לדוגמא,אלקיאוס. במהל� התקופה הארכאית� זה היו נפוצי� בקרב ההופליטיהנשק מברונ"כלי

המעוטר " חדר המלחמה"מתאר בפרוטרוט את  ,ס" לפנה600סביב שנת באחד משיריו שנכתב 

  476:נשק מברונזה מנצנצת"בכלי

 "…the great house glitters with bronze, and the all the roof is full-dressed for the war, with 

gleaming helmets; white horse-hair plumes wave down from them – adornments for the heads of 

men; and gleaming bronze greaves, hanging from hidden pegs – a fence against the arrow's might; 

and new linen corslets and hollow shields slung below them; next to them, swords from Chalcis; 

next, many belts and tunics. These we can not forget, since first we undertook this task of ours."                                                      

,  תקופתו של הדויטרונומיסטב�, וסיאהנשק של אלק"חלק גדול מכלי,  הזהכפי שמשתמע מהקטע  

וס אלהמחשה ויזואלית לתיאורו של אלקי 477.תָיְלבדומה לאלו של ָג,  מברונזה מנצנצתעשוי

, חרב בעצמו"משורר ושכיר, )127איור (רוס אמלסבוס נית� להביא את תבליטו של ארכילוכוס מפ

במקו� שזוהה , רוסאתבליט זה התגלה באי פ. ס" לפנה7"ונה של המאה הראשהמחצית המ

                                                
476 Alcaeus F 140 West  .ווסט ומשלב בתוכו את ידי "להתרגו� לעיל שונה במקצת מזה שהוצע ע

  ).van Wees 1998:363(ווא� ויס ) Colesanti 1995(הצעותיה� של קולסנטי 

גברי בארמונו של " חדר מלחמה"הנשק ב"קטע זה מזכיר את תיאור כלי, )Page 1955:222('  לדעת פייג477

ָבְרֶנט מציינת כי בחלקו הראשו� של הקטע הנדו� של , מאיד�). I.34(שתואר בידי הרודוטוס כפי , קרויסוס

 מפוזר על הרצפההואילו הנשק , תלוי על הקירות נעשה בשפה אפית גבוההההנשק "תיאור כלי, אלקיאוס

תיאור להקבלה ארכיאולוגית ל ).Burnett 1983:123–126(ויש בזה סמליות מסוימת , מתואר בשפה פשוטה

שתואר� למחצית השנייה של המאה , הנשק מברונזה"נית� להביא את מצבור כלי, סוהנשק של אלקיא"כלי

הנשק הללו היו "נראה כי כלי). Hoffmann 1972:15–16(שבכרתי� ) Afrati(שנמצא באפרתי , ס" לפנה7"ה

  .   )Viviers 1994(לראוות הגברי� שהשתתפו בסעודות משותפות , andreion"תלויי� ב



 328

). Clay 2004(תקופה הקלאסית וההלניסטית הדהיינו אתר פולח� לארכילוכוס מ, כארכילוכיו�

הדמות . קשורה להלוויההמתאר סעודה ה,  טיפוסיTotenmahlreliefמבחינה טיפולוגית זהו 

    .וסביבה דמויות נוספות) kline(ה טמיבת על שוכ, וכוסמסמלת ככל הנראה את ארכילה, המרכזית

ואילו , המג� ההופליטי תלוי מצדו השמאלי. של הגיבורנשקו "רה וכליתקי תלויי�על הקיר הסמו� 

תיאר� ,  בהתבסס על ההקבלות הסגנוניות).128איור (תלויי� מצידו הימני , י�רגליהשריונו ומגני 

 Clayתארי� זה מקובל ג� על ; Kontoleon 1964(ס " לפנה6" לסו* המאה הטבליתקונטוליו� את ה

2004: passim( , א* על פי שמרבית העדויות לפולחנו של ארכילוכוס בפארוס אינ� קדומות לתקופה

  ).Lefkowitz 1981:27ff. ;Nagy 1990:47–51 ;Owen 2003שווה ה(הלניסטית ה

  

  ).ידי המחבר-צולם על(פאריקיה , גי של פארוסתבליטו של ארכילוכוס במוזיאון הארכיאולו: 127איור 

  

  ).ידי המחבר-צולם על(פרט מתבליטו של ארכילוכוס בהגדלה : 128איור 

אינה מספקת עוג� כרונולוגי , ת עשוי בעיקר מברונזהָיְל העובדה כי נשקו של ָג,בסיכומו של דבר   

, י מכוו�Oְרָכִא בתיאור אפשר לשלול את סברתו של פינקלשטיי� כי מדובר"אומנ� אי. כלשהו

א� אי� לשכוח , תָיְלָגלהאדיר את דמותו של , שמטרתו בדומה לתיאור� של גיבורי האפוס ההומרי

"אות� שכירי, כמו כ�. ס" לפנה7" וה8"כי האפוס ההומרי חובר על רקע הריאליות של המאות ה

, ס" לפנה7"ה ה במחצית השנייה של המאI"חרב מאיוניה וקאריה שבאו לשרת את פסמתי� ה

אנשי "  פשוטאו "אנשי� חמושי� בשק ושריו� מברונזה "בתור) II.152(תוארו בידי הרודוטוס 

 ajndrw'n calkeoqwrhvkwn והשווה ע�; "oJplisqevnta" a[ndra" calkw'/; cavlkeoi a[ndre(" הברונזה

  ). Il. 4.448,באיליאדה
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V.4.7–2   ת ת ת ת יָיָיָָילְלְלְְלרשימת הפריטי� בתיאור נשקו של ָגרשימת הפריטי� בתיאור נשקו של ָגרשימת הפריטי� בתיאור נשקו של ָגרשימת הפריטי� בתיאור נשקו של ָג        

 נמצא דווקא במכלול הפריטי� תָיְלָגהעוג� הכרונולוגי לתיאור נשקו של ,    לדעת פינקלשטיי�

  :המתוארי�

"Goliath's armour (1 Sam. 17.5-7, 45) includes a bronze helmet, bronze scale-armour, bronze 

greaves, a bronze javelin, a spear with an iron head, a sword, and a shield… It is true that every 

single item in the description of Goliath's armament can be compared to Aegean weapons and 

armour from the Mycenaean period to Classical times (Snodgrass 1964b; 1967). In all periods 

within this time-frame one can find metal helmets, metal armour and metal greaves. Yet, at any 

given period until the seventh century BCE, each of these items was not the most common of its 

kind. More important, as an assemblage, the description perfectly fits the armament of Greek 

hoplites of the seventh to the fifth centuries BCE. Their equipment included a metal helmet, plate-

armour, metal greaves, two spears, a sword (as a sort of a reserve weapon), and a large shield 

(Snodgrass 1967:48–88; Anderson 1991)." (Finkelstein 2002b:142–143). 

"ניתוחה של רשימת כלי, ע� זאת. דעתו של פינקלשטיי� בסוגיה זו מקובלת עלי, ופ� כללי   בא

דבר , י� הטקסטואליי�ְניO6ְנסללא העמקה הנדרשת ב,  נראית לי פשטנית מדיתָיְלָגהנשק של 

כפי  (תָיְלָגמנת לנתח בצורה נאותה את נשקו של "על. לשמש כחרב פיפיות נגד טיעוניושעלול 

ה� , ברצוני להתייחס לשתי הגרסאות של התיאור המקראי, )7–5:17פר שמואל א שתואר בס

  :לגרסת המסורה וה� לגרסת השבעי�

שמואל א 

5:17  

ְו5ְִרי�2 , רֹא25"ְוכ2ַבע ְנח5ֶֹת ַעל

, 6ִמ5ְַקל; ַקCְַקUִי� ה6א ָלב56

, ֲאָלִפי� 5ְָקִלי�"ֲחֵמ5ֶת""ַהAְִרי�2

  .ְנח5ֶֹת

καὶ περικεφαλαία ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ 

καὶ θώρακα ἁλυσιδωτὸν αὐτὸς 

ἐνδεδυκώς καὶ ὁ σταθµὸς τοῦ θώρακος 

αὐτοῦ πέντε χιλιάδες σίκλων χαλκοῦ καὶ 

σιδήρου. 

שמואל א 

6:17  

ְוִכיד�2 ; ַרְגָליו"ַעל, 6ִמְצַחת ְנח5ֶֹת

   .9ֵי� Vְֵתָפיו, ְנח5ֶֹת

καὶ κνηµῖδες χαλκαῖ ἐπάνω τῶν σκελῶν 

αὐτοῦ καὶ ἀσπὶς χαλκῆ ἀνὰ µέσον τῶν 

ὤµων αὐτοῦ. 

שמואל א 

7:17  

, Vְִמנ2ר אְֹרִגי�, ֲחִנית2) ְוֵע-(וח- 

ֵמא2ת 5ְָקִלי� "55ֵ, ְוַלֶהֶבת ֲחִנית2

  .הֵֹלְ� ְלָפָניו, ְונCֵֹא ַהWִָ<ה; 9ְַרֶזל

καὶ ὁ κοντὸς τοῦ δόρατος αὐτοῦ ὡσεὶ 

µέσακλον ὑφαινόντων καὶ ἡ λόγχη αὐτοῦ 

ἑξακοσίων σίκλων σιδήρου καὶ ὁ αἴρων 

τὰ ὅπλα αὐτοῦ προεπορεύετο αὐτοῦ. 
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נהוג לחשוב כי . שזוהי הקסדה קיימת אחדות דעי�, תָיְלָג   בנוגע לכובע הנחושת שעל ראשו של 

, )38:17שמואל א (" ק2ַבע"וה� כ) 5:17א שמואל " (כ2ַבע"אשר מופיעה ה� כ, מקורה של המילה הזו

 Sapir 1937 ;Gordon 1955:29 ;Hoffner ( בחתית כ2ַבע דהיינו ,kupa∆i מהמילה, הוא באנטוליה

1964:67, n. 17; 2000:74 ;Szemerényi 1974:153 ;Brown 1995:165–167 ;Machinist 2000:63.( 

אול� , ל הסיפוראומנ� נית� היה לטעו� כי יתכ� והמקור האנטולי מצביע על הרובד הקדו� ש

,  כלומר.14:26 דברי הימי� ב ו24:23 יחזקאל; 4:46ירמיהו בתועד ג� ק2ַבע /כ2ַבעהשימוש במילה 

תושבי יתכ� ו, בראשית הגעת� לכנע�על א* ההנחה כי המילה הייתה בלקסיקו� הפלשתי כבר 

, שבעי�מעניי� כי בנוסח של תרגו� ה. יהודה שאלו את המילה משכניה� בשלב מאוחר יחסית

אול� . ללא ציו� חומר הגל� ממנו עשויה הקסדה, )περικεφαλαία) perikephalaia מוזכרת רק

perikephalaia , שהרי א� מה שצוי� , גל�איננה מצריכה את ציונו של חומר ה, קסדהשמשמעותה

   ".כ2ַבע ְנח5ֶֹת"אזי ברור כי מדובר ב, תיללא מילה נלוו, perikephalaia אהו

א� בניגוד לשריו� ההופליטי המקובל , ת עשוי ג� כ� מברונזהָיְלשל ָג) θώραξ/thorax (שריונו   

 פינקלשטיי� גורס .אשר היה נפו- יותר במזרח, "5ְִרי�2 ַקCְַקUִי�"זהו , )Jarva 1995:17–64השווה (

� במזרח החרב היווניי"אשוריי� או שמא שכירי"כי יתכ� והדויטרונומיסט ערבב כא� מוטיבי� ניאו

ת אכ� ָיְלשהרי במידה שָג, ההצעה השנייה נראית לי יותר.  המזרחיַקCְַקUִי�ה5ְִרי�2 אימצו את 

אזי מבחינה כרונולוגית מדובר בדור שני , "דוד" היאשיהומסמל את ההופליט היווני אל מול 

 זמ� בכדי ר דיי קו מחשבה זה עבלפ, כלומר. חרב יווניי� בשירות� של המצרי�"ושלישי של שכירי

 שריו� מברונזה נמצאו במצד קשקשי, כמו כ�. החרב הללו יאמצו את השריו� המקומי"ששכירי

ואילו קשקשי שריו� מברזל תועדו בתל דפנה , )129איור ) (Fantalkin 2001b: Fig. 46:6–8(חשביהו 

)Petrie 1888:78, Pl. 37 .(הסאיטיתחרב יווניי� בתקופה "שני האתרי� הללו שימשו שכירי .  

  

  ).Fantalkin 2001b: Fig. 46:6–8בעקבות (קשקשי שריון ממצד חשביהו : 129איור 

, )χαλκους/chalkus(שהרי בנוס* לברונזה , מעניי� כי בתרגו� השבעי� מופיעה תוספת משמעותית

עי� הגרסא של תרגו� השב, הואיל ולדעת טוב). σιδηρος/sidiros( עשוי ג� מברזל תָיְלָגשריונו של 

משקלו של יתכ� ובמקור , )וראה לעיל; Version 1( העברי הקדו� Vorlage"הייתה מבוססת על ה
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 לנתו� .)Tov 1985:334; 361השווה ( וברזל  ְנח5ֶֹתֲאָלִפי� 5ְָקִלי�"ֲחֵמ5ֶת" תואר כתָיְלָגהשריו� של 

בה , בנוסח המסורה תָיְלנשקו של ָגתיאור , כפי שכבר הסברתי לעיל, אומנ�. זה יש חשיבות רבה

אול� א� , יכול להתאי� ה� לתקופה המיקנית וה� לתקופה הארכאית, עשוי בעיקר מברונזההוא 

  478.הרי שנוסח כזה מתאי� א� ורק לתקופה הארכאית, שריונו היה עשוי מברונזה וברזל

אמה בי� שתי קיימת הת, תָיְלָגשל " ַרְגָליו"ַעל, ִמְצַחת ְנח5ֶֹת"הלא הוא , בנוגע לפריט הבא   

ואילו , "ַרְגָליו"ַעל" כתוב שהרי בנוסח המסורה, כ� שאי� ספק כי מדובר בזוג מגני רגליי�, הגרסאות

  .דהינו זוג מצחות מברונזה, "κνηµῖδες χαλκαῖ"בנוסח של תרגו� השבעי� כתוב 

 אינו אלא פינקלשטיי� גורס כי הכידו� הזה? תָיְלָגהכיצד יש להבי� את הכידו� שבי� כתפיו של    

"bronze javelin) "ֵתָפיו " ה� כידו� הטלהתָיְלָגלדעתו היו ל, כלומר). כידו� הטלה מברונזהVְ וה� " 9ֵי�

אזי יש כא� עוג� , במידה שפרשנותו נכונה). Finkelstein 2002b:142–143(חנית ע� להב מברזל 

רק בתקופה  � נהיה נפו-שהרי השימוש בשתי חניתות כחלק מחימושו של הלוח, כרונולוגי חשוב

  ). Jarva 1995:123(הארכאית 

המסמל במידה מסוימת את השינויי� שחלו בתורת ,  הנוהג החדש הזהויזואלית שלהלהמחשה    

; נית� היה להביא ציורי� ארכאיי� רבי�, )van Wees 1994:138(הלחימה בתקופה הארכאית 

סביב " (Chigi Vase"הידוע בכינויו , �קורינתי המפורסהאונוכויה הגבי "בחרתי בציורי� שעל

 נית� להבחי� בשורות של לוחמי� ,הללובציורי� . )Hurwit 2002) (ס" לפנה640–650השני� 

בצידו , כמו כ�). 130איור (ניתות וחלק� טר� הספיקו חלק� כבר השתמשו באחת הח, הופליטי�

אשר , ני הופליטי� נוספי�נית� להבחי� בש, )130עליו מצביע הח- באיור ( הציור השמאלי של

אי� ספק כי בתור , בעיני. תו� הכנת שתי חניתות ומגנ� לשימוש� האישי, מתכונני� ליציאה לקרב

 תָיְלָגס מתאימה יותר לתיאור נשקו של " לפנה7" מהמאה ה"Chigi Vase""ה, הקבלה ויזואלית

    . המיקני"Warrior Vase"" המאשר

בתור כידו� ברונזה  תָיְלָגי� אכ� זיהה כהלכה את כידונו של עלינו לשאול א� פינקלשטי,    בר�

שהרי חוקרי� רבי� התלבטו בנוגע , סוגיה זו איננה כה פשוטה? )bronze javelin(שנועד להטלה 

, זאת ועוד). ע� הפניות, Williams 1998a( ללא הועיל א�, "ִכיד�2"המילה לאטימולוגיה של 

                                                
 Catlingהשווה(החיילי� המיקניי� השתמשו בשריו� הקשקשי� מברונזה יתכ� וההנחה לפיה  478

1970:444–449 ;Fortenberry 1990:74–76 ;King 2007( ,יש , ולדעתי; מסתברת כיו� כבלתי נכונה

 בצורה משכנעת כי נדירות� של קשקשי שריו� מברונזה בהקשרי� הראהאשר , להסכי� ע� מאר�

ולא על ) כאלה שהובאו ממזרח(מצביעה על שימוש� בתור חפצי� בעלי קונוטציות פולחניות  יי�המיקנ

 ).Maran 2004(היות� חלק מחימוש� של הלוחמי� 
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 a confusing number of semantically distinct": ישנוויליאמס מציי� כי בתרגו� השבעי�

"equivalents for kidon  .תורגמה ה� כמג� ִכיד�2המילה , במובאות השונות של תרגו� השבעי�, כ� 

)ἀσπὶς/aspis( ;הטלהִכיד�2ה� כ /javelin) γαίσος/gaisos ;πυρφόρον/pyrphoron ;zibune/ζιβύνη( ;

בהתחשב . )ἐγχειρίδιον/encheiridion; ῥοµφαία/rhomphaia ;µάχαιρα/machaira(סכי� /וה� כחרב

  :מס גורסא וילי, בתרגו� השבעי�"ִכיד�2"במגוו� האפשרויות לתרגומה של המילה 

"The wide range of equivalents in the LXX points to one of several possibilities: that �2ִכיד was 

poorly understood, that it was a general word for some types of arms, or that its meaning was in 

transition. In this last case it is most probable that it was changing from denoting "a spear" to 

denoting "a sword" (Williams 1998a:5).479 

  
  ).Hurwit 2002: Fig. 9-ו Payne 1933: Pl. 27 בעקבות(מ " ס26-גובהו של הכלי כ; Chigi Vase: 130איור 

                                                
 השתנתה במש� השני� ִכיד�2 יתכ� ומשמעותה של המילה הלפי, ידי ויליאמס"האפשרויות שהועלתה על 479

 בתור ִכיד�2הבה� תורג� , רבית המובאות שבתרגו� השבעי�מ. איננה משכנעת,  לחרב הטלהִכיד�2/מחנית

, gaisos"ל(שייכות לספרי� מאוחרי� בספרות המקראית ,  לשפה היווניתjavelin/כידו� הטלה/מעי� חנית

). Lust et al. 1992:195השווה, zibune"ול; Lust et al. 1996:413השווה , pyrphoron" ל;LS-J:335השווה 

ל אינ� נפוצות בשפה היוונית והשימוש בה� תועד ג� כ� בעיקר במקורות " הנהיווניותההקבלות , כמו כ�

–Looijenga 1997:191(בהיותה מושאלת מהשפה הקלטית ,  לדוגמאgaisosהמילה , כ�. מאוחרי� יחסית

 אשר, לעניי� כידוני הטלה לסוגיה�(מופיעה בלקסיקו� היווני לא לפני התקופה הרומית , )ע� ספרות, 192

 ).Gardiner 1907 ;Harris 1963ראה , נפוצו ביוו� הארכאית והקלאסית
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 יש לזהות נוטה לקבל את הדעה לפיה, בדומה לחוקרי� אחרי�,  ויליאמס,   בסיכומו של דבר

 sword) Williams"להבדיל מ, scimitar חרב או ליתר דיוק את מה שמכונה באנגלית  סוג שלִכיד�2ב

1998a:9–10 .(מדובר ב6:17 שמואל א סוק שבספרבפ, לפי מקרטר, כ� "scimitar ,אשר אינו אלא:  

"a heavy, curved, flat-bladed, Oriental sword with a cutting edge on the outer (convex) side of the 

blade" (McCarter 1980:292).                                                                                                                  

מגילת במתבססי� על האזכור של מילה זו ,  סוג של חרבִכיד�2 ב   מרבית החוקרי� המזהי�

במיוחד (חרב ִכיד�2 יש משמעות של אי� ספק כי לש�  480,)1QM" (מלחמת בני אור בבני חוש�"

; Van der Ploeg 1955:380; Molin 1956; Yadin 1962:125–126 וראה ;1QM 5.11–14 בקטעי�

Gmirkin 1996:120.(1 המדויק לחיבורה של מגילת  אומנ� התארי�QM נמצא מזה שני� רבות 

 1" וה2" נעי� סביב המאות ה במחקרהתאריכי� השוני� אשר הוצעואול� , במחלוקת חריפה

לכאורה בי�  ולגדהכרונולוגי הלאור הפער ,  א� כ�).Duhaime 2004ראה , לסיכו� עדכני(ס "לפנה

עלינו להבי� את  כיצד, בספר שמואל א לבי� שימושה 1QMמגילת ב ִכיד�2שימושה של המילה 

,  או שמא מדובר בחרב481,לפי סברתו של פינקלשטיי�, הא� מדובר בכידו� הטלה? תָיְלָגנו של ִכיד2

העדי* את שתי האפשרויות הללו אינ� מתאימות ויש ל, לדעתי? לפי סברת� של מרבית החוקרי�

  . הגרסא המקבילה שבתרגו� השבעי�

 ἀνὰ µέσον τῶν ὤµων (תָיְלָג החפ- המצוי בי� כתפיו של ,   לפי הנוסח של תרגו� השבעי�

αὐτοῦ( , מוגדר בבירור בתור מג� מברונזה)ἀσπὶς χαλκῆ .( הדעה המקובלת במחקר גורסת כי

, )מג� (aspisתורג� בטעות בתור , 6:17 שמואל אאשר מוזכר ב, בנוסח של תרגו� השבעי� הכידו�

כ בתור מג� גדול מימדי� " בדהמזוהה, "ַהWִָ<ה"אזכור של ישנו ) 7:17 שמואל א(שהרי בפסוק הבא 

)Galling 1966:165–166 ;Williams 1998a:5 .(  

                                                
אשר ,  האכדיתkatinnu המקראי לבי� המילה ִכיד�2מוצא קווי דמיו� אטימולוגיי� בי� ה, מאיד�, הלצר 480

סמכא "לפי סברת� של בני, אול�). Heltzer 1989(ס " לפנה12" וה13"ר מהמאות הָמתועדה במכתבי ֶא

 ג� להעיד יכולkatinnu "יתכ� והשימוש ב(נשק "כ לפריט לבוש ולא לכלי"מתייחס בד, -ktn- ,תבשפה האכדי

 ).ע� הפניות, Pardee 2003/2004:244, n. 914) (על אב� ח� כלשהי
הייתה נפוצה כבר , � המקראי אינו אלא סוג של חנית או רומחִכיד2לפיה ה, ראוי לציי� כי ההנחה 481

,  כ�.ידי חוקרי� מודרניי� אחדי�"פירוש זה א* אומ- על). Williams 1998a ;ו"נגרסיאל תש(ל "בספרות חז

 אול� שחזור .)King 2007:353(אינו אלא חנית הטלה ת ָיְלָגשל גורס קינג כי כידונו , בדומה לפינקלשטיי�

אחר גילויה ל, על כל פני� . את החייל המיקניתָיְלָגלפיה יש לזהות ב, שכזה עומד בסתירה להצעתו של קינג

  פינקלשטיי�� שלבניגוד לסברת,  כמו כ�).לעיל(מרבית החוקרי� הניחו כי מדובר בחרב , 1QMמגילת של 

כלי לקרב בכלי הטלה אלא גורסי� כי אי� מדובר ב, ל המגדירי� את הכידו� בתור רומח"ג� פירושי חז, וקינג

 ).ו"גרסיאל תשנ (לנעיצה ולדקירהאשר שימש , מגע
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, 7:17 שמואל אאשר מוזכרת ב" ַהWִָ<ה"כי יש להבי� את סבור הנני . סברה זו אינה נכונה,    לדעתי

 תָיְלָגשל " נCֵֹא ַהWִָ<ה", רוצה לומר היות שבתרגו� השבעי�. נשק"לא כמג� אלא ככינוי כללי לכלי

 ולא באחד תָיְלָגיש להסיק מכ� כי מדובר בנושא כליו של , ὁ αἴρων τὰ ὅπλα αὐτοῦתואר בתור 

,  העברי הקדו�Vorlage"אינה אלא תיקו� של ה" ַהWִָ<ה"לפיה , על האפשרות(שנשא רק את מגנו 

 תָיְלָגיש בו בכדי להסביר את הופעתה הפתאומית של החרב של , פירוש שכזה. )ראה להל�

  :45:17 שמואל אב

שמואל 

  45:17א 

, Oָ?ה 9ָא ֵאַלי, ַהGְִל5ְִ?י"ֶאל, ַוXֹאֶמר Mִָוד

, ֵאֶליָ�"ְו:נִֹכי ָבא; 6ַבֲחִנית 6ְבִכיד9ְ�2ֶחֶרב 9ְֶחֶרב 9ְֶחֶרב 9ְֶחֶרב 

ֱאלֵֹהי ַמַעְרכ2ת , 2ת�5ֵ9ְ ְיהָוה ְצָבא

  .ֲא5ֶר ֵחַרְפָ?, ִיCְָרֵאל

καὶ εἰπεν ∆αυιδ πρὸς τὸν ἀλλόφυλον 

σὺ ἔρχῃ πρός µε ἐν ῥοµφαίᾳ καὶ ἐν 

δόρατι καὶ ἐν ἀσπίδι κἀγὼ πορεύοµαι 

πρὸς σὲ ἐν ὀνόµατι κυρίου σαβαωθ 

θεοῦ παρατάξεως Ισραηλ ἣν 

ὠνείδισας σήµερον. 

  
 תָיְלָגעל א* העובדה כי החרב אינה מצויה ברשימת נשקו של , ת מ� הטקסט   כפי שנית� לראו

 ἐν ῥοµφαίᾳ καὶ ἐνדהיינו, "9ְֶחֶרב 6ַבֲחִנית 6ְבִכיד�2"מזוי� , בא הפלישתי אל דוד, 7–5:17בשמואל א 

δόρατι καὶ ἐν ἀσπίδι ,תורג� כִכיד�2ה, 6:17 שמואל אבדומה ל, ג� כא�. בגרסת תרגו� השבעי� " 

aspis ,אזי עלינו להבי� ,  הוא סוג של חרבִכיד�2במידה שנקבל את ההסבר לפיו ה. הלא הוא המג�

ואילו השני הוא ) ῥοµφαίᾳ/rhomphaia" (ֶחֶרב"האחד הוא ה,  היו שני סוגי חרבותתָיְלָגכי ל

נעדי* במידה ש.  שחזור שכזה נראה לי מאול-McCarter 1980:292 ;Williams 1998a.(482" (ִכיד�2"ה

   .תָיְלָגאזי אי� צור� בהמצאת שתי חרבות שהיו כביכול ל, את גרסת תרגו� השבעי�

הביניי� "שהרי דוד אשר ניגש לקרב, כעבור מספר פסוקי� מופיעה פע� נוספת תָיְלָג   חרבו של 

, )Meier 2006 וראה; 50:17שמואל א ; 39:17שמואל א ( שאול ידי"לללא הציוד הצבאי שהוצע לו ע

  :של היריב ולא בכידונו) rhomphaia(המובס בהשתמשו בחרבו  תָיְלָג את ראשו של ער*

שמואל 

  51:17א 

""""ֶאתֶאתֶאתֶאתַהGְִל5ְִ?י ַוXִַ>ח "ַוXָָר- Mִָוד ַוXֲַעמֹד ֶאל

, ַוְימְֹתֵתה6,  ַו5ְXְִלָפZ ִמַ?ְעָרZַחְר29ַחְר29ַחְר29ַחְר29

� ַוXְִרא6 ַהGְִל5ְִ?י; רֹא25"ֶאת, Z9ָ"ַוXְִכָרת

  .ַוXָנPס6, ֵמת 29Tִָר�"Vִי

καὶ ἔδραµεν ∆αυιδ καὶ ἐπέστη ἐπ᾽ 

αὐτὸν καὶ ἔλαβεν τὴν ῥοµφαίαν 

αὐτοῦ καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν καὶ 

ἀφεῖλεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ εἶδον 

οἱ ἀλλόφυλοι ὅτι τέθνηκεν ὁ δυνατὸς 

αὐτῶν καὶ ἔφυγον. 

     

                                                
  ).Sekunda 2001a (יווניי�תועד בצבאות מ איננו  בשתי חרבותחייל מזוי� 482
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, אי� שו� סיבה לפקפק באמינותה של גרסת תרגו� השבעי�,    נראה לי כי לאור הדיו� שלעיל

"איננה מג� אלא כינוי כללי לכלי, א� כ�, "ַהWִָ<ה ". בתור מג�תָיְלָגשל " ִכיד�2"לפיה יש לפרש את ה

, אינו עומד בסתירה לנוסח המסורה, המעדי* את הגרסא היוונית,  פירוש שכזה).τὰ ὅπλα(נשק 

, 3:46 כאשר בירמיהו, כ�. היא אכ� מג� גדול" ַהWִָ<ה"באות המקראיות שהרי אי� ודאות כי בכל המו

קשה לדמיי� כי מדובר בשני סוגי מגני� ונראה כי , "6ְג65 ַלQְִלָחָמה, ִעְרכ6 ָמֵג� ְוִצָ<ה"אנחנו קוראי� 

ות בספר  המוזכר<2תיִצ דומני כי ה.מלחמה ותו לא" בתור כלי"ַהWִָ<ה"בפסוק הזה יש להבי� את 

  483:בתיאו� ע� הגרסא המקבילה בתרגו� השבעי�, מלחמה"ג� ה� אינ� אלא כלי, 2:4עמוס 

Vִי ִהֵ<ה , ִנ9ַ5ְע ֲאדָֹני ְיהִוה 9ְָקְד25  2:4עמוס 

ְוִנUָא ֶאְתֶכ� ; ָיִמי� 9ִָאי� ֲעֵליֶכ�

  .ְוOֲחִריְתֶכ� 9ְִסיר2ת 6Mָגה, 9ְִצ<2ת9ְִצ<2ת9ְִצ<2ת9ְִצ<2ת

ὀµνύει κύριος κατὰ τῶν ἁγίων αὐτοῦ 

διότι ἰδοὺ ἡµέραι ἔρχονται ἐφ᾽ ὑµᾶς καὶ 

λήµψονται ὑµᾶς ἐν ὅπλοις καὶ τοὺς 

µεθ᾽ ὑµῶν εἰς λέβητας ὑποκαιοµένους 

ἐµβαλοῦσιν ἔµπυροι λοιµοί. 

  
 בתור מג� "ַהWִָ<ה"העדיפו החוקרי� לתרג� את ,    כיצד יתכ� כי לאחר שני� כה רבות של מחקר

מעבר . "Wִָ<ה"בהירות בנוגע לתרגומו של המונח "תרגו� השבעי� קיימת איב? מלחמה"ולא ככלי

נית� למצוא דוגמאות בה� , ὁ αἴρων τὰ ὅπλα αὐτοῦ ור תואר בתתָיְלָגשל " נCֵֹא ַהWִָ<ה "לעובדה כי

מה שהשפיע יותר מכל על זיהוי� של ,   אול�484. ליוונית דווקא בתור רומח או חניתִצָ<התורגמה ה

תורגמה הִצָ<ה בתור מג� , של תרגו� השבעי� היא העובדה כי במובאות מסוימות, רי�החוק

, 15:9בדברי הימי� ב ; 9:12בדברי הימי� א ; 24:23 דוגמאות לכ� נית� למצוא ביחזקאל 485;גדול

   θυρεός.486 תור בִצָ<הבכל המובאות הללו תורגמה ה. 7:14בדברי הימי� ב  ו;12:11בדברי הימי� ב 

 stone put(מעי� גולל ,  לאב� סגירהthureos/θυρεός מתייחסת המילה האבאודיסי ,LS-J    לפי

against a door to keep it shut; השווה Od. 9.240, 313( .המילה הזו , אול� בגלגול מאוחר יותר

                                                
של " ָמאַתִי� ִצָ<ה ָזָהב 5ָח6ט"והשווה  (ִצ<2תבהכרח  אינה Wִָ<הצורת רבי� של , במקראראוי לציי� כי  483

  .Tubul 2007:202ראה , )א� ג� מגנות, בעיקר מגני�( לצורת רבי� של מג� ;)16:10המל� שלמה במלכי� א 

דהיינו , δόραταתורגמו בתור , 16:10של המל� שלמה במלכי� א " ָמאַתִי� ִצָ<ה ָזָהב 5ָח6ט", כ� 484

הצינות של שלמה תורגמו בתור מגני� , 15:9מעניי� כי בגרסא המקבילה של דברי הימי� ב (חניתות /רמחי�

,  לצינות הזהב של שלמהאי� אזכור, 28–26:14ראוי ג� לציי� כי במליכי� א ; θυρεοὺςדהיינו , גדולי�

אומנ� תורגמה , 9:39ואילו הצינה שביחזקאל ; )שהרי רחבע� החלי* רק את מגני הזהב במגני הנחושת

 " תורגמה כ8:26הצינה שביחזקאל , כמו כ�. חניתות/א� זוהי ג� כ� מילה נרדפת לרמחי�, κοντόςבתור 

λόγχα ,שהיא ג� כ� חנית. 
 ).θυρεοὶ"מגני� קטני� יותר מ (πέλται דווקא בתור הצינהמת מתורג, 4:38ביחזקאל מעניי� כי  485
 . בתרגו� השבעי�θυρεός בתור  א* היאתורגמה , 32:19במלכי� ב " ָמֵג�"ראוי לציי� כי המילה  486
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, המגני� הספציפיי� הללו). LS–J: oblong shield, shaped like a door(משמשת להגדרת מג� גדול 

נחשבו  487,)2–1:131איור ) (Sekunda 1994השווה , LS–J בניגוד להגדרת( תא2ָבִליבעלי הצורה ה

קלאסית לפני התקופה ההלניסטית בספרות האינ� מוזכרי�  וככאלה תלאטיאגלהמצאה 

  המלווה ביצירת יחידות של,היווני�ידי "לאימו- המגני� הללו ע .המאוחרת והרומית

thureophoroi, אל תחומי יוו� היבשתית ואסיה טיתאונה רק לאחר הפלישה הגאלתועד לראש 

 3"תועדה כבר במאה ה thureophoroi"הופעת� הראשונית של ה, אומנ� בבויוטיה 488.הקטנה

 הפכו לנפוצות בעיקר היחידות הללוא� , )Feyel 1942:193–195; Fraser and Ronne 1957(ס "לפנה

  ).Sekunda 2001b ;Ueda-Sarson 2002(ואיל� ס " לפנה2"במהל� המאה ה

         1   2            

.דוגמאות למגנים גדולים: 131איור 
489
  

אי� זה מקרה ,  מאפיי� את התקופה ההלניסטית המאוחרת והרומיתthureoi"   הואיל והשימוש ב

ות  שייכ,thureos/thureoiכל הדוגמאות לצינות המקראיות שתורגמו בתור , 24:23יחזקאל כי למעט 

                                                
הלא ,  הרומיscutum" הגאלאטי נסקר לעיתי� יחד ע� הthureos"ה, צבאיותבספרות שעניינה המצאות  487

בהירות "ראוי לציי� כי במחקר קיימת אי. למלבני רק בתקופה האימפריאליתאשר הופ� , הוא מג� גדול

ע� הקלטי�  מכל אומנ� המגני� הללו מזוהי� יותר). scuta) Gunby 2000מסוימת בנוגע להמצאת� של 

, ס דווקא באטרוריה" לפנה8"א� קיימת ג� סברה לפיה ה� הופיעו לראשונה במהל� המאה ה, והרומאי�

  ). Eichberg 1987:177(י השבטי� הקלטיי� "המאוכלסי� ע,  לאזורי� של מרכז אירופהורק מש� התפשטו

 ).   Darbyshire et al. 2000 ;Grainger 2002:6–7וראה (ס " לפנה281 דהינו אחרי שנת 488
נו של דיוק: Silantyeva 1974; Gunby 2000: Fig. 3( ;2בעקבות (של לוח� גאלאטי צלמית חרס : 1 489

שניה� מהתקופה ; )Tolstikov 1976; Gunby 2000: Fig. 2בעקבות  (ת קבורה מצבגבי" עלילוח� גאלאט

 Mylonasבעקבות  (Grave IVהפגיו� ממיקנה סצנת צייד על : 3 .השחורמאזור הי� , ההלניסטית המאוחרת

1951: Fig. 4( ;4 : חות� מ:יה טריאדה)בעקבות Danielidou 1998: Pl. 19( ;5 :ח� ע� מג� דיוקנו של הלו

  ).Coldstream 2003b: Fig. 33aבעקבות ; Paris A517על הקרטר (הדיפילו� 
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היא , thureosרוצה לומר כי יתכ� וזיהויה של הצינה המקראית ע� . 'וב' לספר דברי הימי� א

בנוס* לעובדה כי ,  בר�490.תולדה של התקופה ההלניסטית המאוחרת או אולי התקופה הרומית

נבעה לדעתי ההחלטה , thureos בתור ַהWִָ<ה השבעי� תורגמהבחלק מהמובאות של תרגו� 

  .ג� משיקול נוס*, ת את נושא מגנוָיְלשל ָג" נCֵֹא ַהWִָ<ה"ה ניסו החוקרי� לזהות בלפי, המלומדת

נוצרה בעקבות כינויו של ,  ביוונית העתיקהhoplitesנהוג היה לשער כי המילה , עד לא מזמ�   

-the large shield, from which the menאינו אלא, LS–J אשר לפי, hoplon"הלא הוא ה, מגנ� המיוחד

at-arms took their name of hoplitai.491 התבררה , לאור מאמר� של ליזנבי וויטהד, אול� לאחרונה

החוקרי� הללו בחנו מחדש את כל המובאות בספרות הקלאסית בה� . נכונה"מוסכמה הזו כבלתי

  :לפי מסקנת� הנחרצת .hoplonהמג� ההופליטי המיוחד זוהה בוודאות בתור 

“…virtually all modern scholars who utter on the subject are content to repeat one another without 

reference to ancient evidence at all, and (as a result) without awareness of the doubts to which that 

evidence should properly give rise” (Lazenby and Whitehead 1996:27).                                                           

מצוי  אינו מגני�/מג� בתור hoplon/hopla עולה כי הזיהוי של, מניתוח� של ליזנבי וויטהד

 ברור אפוא כי ההופליטי� לא קיבלו את כינויי� .ס" לפנה4" המאה ה לפני הקלאסיי�במקורות

: שמתועדת כבר באיליאדה ומשמעותה, hopla"אלא מ, hoplon"דהיינו מ, ממגנ� המפורס�

                                                
תקופת בהיו ידועי� בעול� האגאי כבר , ראוי לציי� כי מגני ענק אשר כיסו את כל גופו של הלוח� 490

 וה� למגני� בצורת) "Tower shield type"(וכוונתי ה� למגני� מלבניי� , הברונזה התיכונה והמאוחרת

איור  ( וה� מכרתי�יה� ממיקנ) LH I(ס " לפנה16"הידועי� מהמאה ה, )"Figure of eight type" (8ספרה ה

 Danielidou 1998 ;Galanakis ( שיתכ� ומטרת� הייתה בעיקר טקסית,המגני� הללו, אול�. )4–3:131

 LH II) (Myres 1939 ;Cassola(ס " לפנה15"יצאו כנראה מכלל שימוש כבר במהל� המאה ה, )2005:75

Guida 1973 .( מגני הדיפילו�" לבי� 8על א* הדמיו� המסוי� בי� המגני� הקדומי� בצורת הספרה "

מדובר במגני� , מהתקופה הגיאומטרית המאוחרת והמגני� הבויוטיי� מהתקופה הארכאית והקלאסית

ני� בהרבה מהאבטיפוסי� והמגני� הבויוטיי� היו קט" מגני הדיפילו�"שהרי מימדיה� של , שוני� בתכלית

הידועי� מהציורי� של , מגני הדיפילו� לדוגמא, לפי שורה של חוקרי�, כמו כ�. המינואיי� והמיקניי�

 איור ()Coldstream 2003b:110–115וראה , בער�, ס" לפנהLG Ia–Ib ,760–735(אסכולת דיפילו� האטית 

 deliberate"הלא הוא מעי�, פה הקדומהאינ� אלא ייצוג אומנותי מכוו� של המגני� מהתקו, )5:131

archaism") Webster 1953 ;Snodgrass 1964b:58–60 ;Cassola Guida 1973 ;Nefedkin 2002a( . הדעה

 Lorimerוהשווה  (הנגדית גורסת כי המגני� הללו אכ� היו בשימוש בתקופה הגיאומטרית המאוחרת

1950:165–167 ;Anderson 1965:351, n. 20 ;Ahlberg 1971:59–66 ;Coldstream 2003b:352( .על כל 

  . ס" לפנה16"ת שיי� למסורות של המאה הָיְלקשה להניח כי מגנו של ָג, פני�
 The common Greek term for "shield" is":תָיְל ָגבדיונו אודות נשקו של, והשווה הצהרתו של קינג 491

hoplon' from which "hoplite" is derived." (King 2007:354).                                                                   



 338

implements of war, arms and armour) LS–J.(492כינויו של המג� ההופליטי בספרות ,  מאיד�

   . בגרסת תרגו� השבעי�תָיְלָגבדומה לכינוי כידונו של , aspisהארכאית והקלאסית הוא 

 שמואל א בתרגו� השבעי� של τὰ ὅπλαהחוקרי� אשר ניסו לפרש את הביטוי ,    קיצורו של דבר

 תורגמה "ַהWִָ<ה"בתרגו� השבעי� ,  שהרי מחד493,ר במג�הניחו אפריורי כי מדוב, 7:17

 היא hopla"היה לה� ברור כי ה, ואילו מאיד�, במספר מובאות מקראיות) מג� גדול ( thureosבתור

, כפי שהצבעתי לעיל, אול� 494.הלא הוא מגנ� המפורס� של ההופליטי�, hoplon"הנגזרת מ

 τὰ ὅπλαבו , אפוא להציע שחזור שונה בתכליתהללו אינ� חקוקות בסלע ונית� יסוד ההנחות 

לפיו נית� להבחי� , אני מקבל את דעתו של עמנואל טוב. accusative plural מייצג 7:17שמואל א ב

,  הוא הנוסח של תרגו� השבעי�"הנוסח הראשו�"כאשר , 17במספר רבדי� ספרותיי� בשמואל א 

אינו אלא , "הנוסח השני"ואילו , הקדו� בריהעVorlage "אשר אינו אלא תרגו� כמעט מילולי של ה

מורכב אפוא , כפי שידוע לנו כיו�, נוסח המסורה הסופי). Tov 1985(גרסא נפרדת לנוסח הראשו� 

אומנ� הטקסט היווני של תרגו� השבעי� שומר בקפידה על מטבעות לשו�  .משני נוסחי� לפחות

  . ויי� שהוכנסו לנוסח המסורה הסופי א� ישנ� ג� לא מעט שינ495, המשוער העבריVorlage"של ה

 שלגובהו , בנוסח של תרגו� השבעי�. ת הגיתיָיְלָגהדוגמא הידועה מכל מתייחסת לגובהו של    

, ואילו בנוסח המסורה, דהיינו ארבע אמות וטפח, τεσσάρων πήχεων καὶ σπιθαµῆς הוא תָיְלָג

הנוסח של , מעניי� כי במגילות קומרא�). 4:17 שמואל א (2QO 55ֵת ָוָזֶרת ת הואָיְלָגגובהו של 

, 4QSamaשהרי במגילת , קרוב יותר לגרסת תרגו� השבעי� ולא לנוסח המסורה, 4:17שמואל א 

 Ulrich(ת הוא ארבע אמות וזרת ָיְלָג גובהו של 496,ס בער�" לפנה1"המתוארכת לראשית המאה ה

                                                
עוסקי� בציוד� הצבאי של  ה התקבלה בקרב החוקרי� ליזנבי וויטהדדעת� של, ככל שנית� לשפוט 492

 ).Keen 1996 ;Schwartz 2002:33, n.7 ;Bertosa 2003:362, n. 1השווה (ההופליטי� 
  .   "his shield"יש לתרג� בתור , τὰ ὅπλα αὐτοῦאשר לדעתו את הביטוי , Tov 1985:342–343 וראה 493

 ßinnah/ßinnatumהפנה את תשומת ליבי לעובדה כי בתעודות מארי ישנ� מספר אזכורי� של , ר� צדוק 494

)ARMT XII 56:4; 144:32 ; השווהMARI 5:186–187( , אשר פורשו לעיתי� בתור"grand bouclier" ,

, )Batto 1979:477(פרשנות זו אינה נובעת מהטקסטי� עצמ� , בר�). Abrahami 1991" (� גדולמג"דהינו 

; Driver 1954בעקבות  (Wִָ<הלסמ� המקבילות המקראיות והפירוש המקובל "והזיהוי ע� המג� נעשה על

Sasson 1968 .(ההעדות ממארי אינה שוללת את הצעתי בנוגע ל, כלומר>ָWִ) פה"למידע בע, צדוק .(    

 .לרשימת ביטויי� עבריי� ומקבילותיה� היווניות המדויקות, Tov 1985:346–347וראה  495
496 4QSama היא המגילה הגדולה מבי� אלו המכילות את קטעי הטקסט של ספר שמואל ותאריכה נקבע 

הלא היא , אומנ� תאריכה של המגילה השנייה). Ulrich 1978( בער� ס" לפנה1"ראשית המאה הל

4QSamb ,ס בער� " לפנה3"נקבע לאמצע המאה ה)Lange 2006:280( , אול� הפסוקי� של שמואל א
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1978:79; Cross et al. 2005a:78.(הוכנסו , � העריכה הסופית של נוסח המסורה ברור אפוא כי בזמ

התווספו לפתע , שתי אמות נוספות, כ�: שינויי� מסוימי� בנוסחי� שעמדו לרשותו של העור�

  :ת ישנ� שתי אפשרויותָיְלָגשל " נCֵֹא ַהWִָ<ה"כי בנוגע ל,  מכא� עולה497.תָיְלָגלגובהו של 

ברבדי� הקדומי� של הנרטיב יתכ� ו, עליה דובר לעיל, לפי האפשרות הראשונה ))))אאאא

  ;)τὰ ὅπλα(נשק "כינוי כללי לכלילמג� אלא מתייחס לא ל" Wִָ<ה"המונח , הדויטרונומיסטי

אשר היווה את המקור לנוסח של , המשוער העבריVorlage "יתכ� וב,  לפי האפשרות השנייה))))בבבב

 . כלל לא הוזכרה" Wִָ<ה"המילה  , תרגו� השבעי�

לקחתה א� מ� הראוי , לא הועלתה במחקר, דומה לאפשרות הראשונהב,    האפשרות השנייה

כגו� , רוצה לומר כי הואיל ובגרסא הסופית של נוסח המסורה הוכנסו שינויי� מסוימי�. בחשבו�

 אשר שימש, 7:17 שמואל א של המשוער העבריVorlage "הא� יתכ� כי ב, תָיְלָגתיקו� גובהו של 

כלל לא היה בנמצא ובמקומו  "ְונCֵֹא ַהWִָ<ה הֵֹלְ� ְלָפָניו"טוי הבי, את הנוסח של תרגו� השבעי�

"ונושא כלי"אולי אפילו  (דהיינו התרגו� המילולי מיוונית, "כליו הל� לפניו"ונושא"היה כתוב 

   ?)"מלחמתו הל� לפניו

, )Hurowitz 2007(מצויי� מספר פעמי� במקרא " מלחמתו"כלי"ו" כליו"נושא"   אומנ� הביטויי� 

"ולא ב)  ברבי�σκεῦος) σκεύηא� המקבילות היווניות בתרגו� השבעי� משתמשות לרוב במילה 

ὅπλα .ילפ LS–J, המילה σκεῦος/ skeuosמתייחסת ל:vessel or implement of any kind ,

  : לצד מקבילותיה� העבריותσκεύη"בנית� לראות את השימוש , ובמובאות שלהל�

שמואל א 

6:14  

נCֵֹא נCֵֹא נCֵֹא נCֵֹא  ַהַ<ַערַהַ<ַערַהַ<ַערַהַ<ַער""""ֶאלֶאלֶאלֶאלה2ָנָת� ַוXֹאֶמר ְי

  .ֵכָליוֵכָליוֵכָליוֵכָליו

καὶ εἶπεν Ιωναθαν πρὸς τὸ παιδάριον τὸ 

αἶρον τὰ σκεύη αὐτοῦ. 

                                                                                                                                       
הלא , המגילה השלישית ע� קטעי� מספר שמואל). Cross et al. 2005b(בה ו אינ� מצויי� נשבה� עניינ

 Doudna(ס " לפנה47–196ותאריכה נקבע בי� השני� , 14תוארכה באמצעות תאריכי פחמ� , 4QSamcהיא 

1998: Table A ;Rodley and Thiering 1999:180–181 ; וראה ביקורת אצלAtwill et al. 2004 

, רק קטעי� מעטי� שרדו מהמגילה הזאת, אול�. )Van der Plicht 2007ותגובה על הביקורת אצל 

       ). Ulrich 1978; 2005והשווה (לא נמצאו ביניה� , שמואל אוהפסוקי� הרלוונטיי� לדיוננו מ

ארבע אמות הלא הוא , ת לפי הנוסח של תרגו� השבעי� ומגילות קומרא�ָיְלראוי לציי� כי גובהו של ָג 497

שהרי גובהו של הענק ,  הספרותי של התקופות הארכאית והקלאסיתmilieu" מתאי� יותר ל,וטפח או זרת

 :Lobel and Page 1955(היה כחמש אמות פחות טפח , אחיו של אלקאיוס, ידי אנטימנידאס"שנהרג על

Alc. Fr. 350 .(גובהו של הענק הפרסי , כמו כ�Artachaees ,ידי הרודוטוס "אשר הוזכר על)VII.117( , היה

אשר , הענק הנוס*; Hammond 1982ראה , VII.117לעניי� הנרטיב בהרודוטוס (כחמש אמות פחות טפח 

  ). Gilula 2003וראה , אינו רלוונטי לדיוננו, VII.83הוזכר בהרודוטוס 
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שופטי�  

54:9  

 καὶ ἐβόησεν τὸ τάχος πρὸς τὸ παιδάριον  .ַהַ<ַער נCֵֹא ֵכָליוַהַ<ַער נCֵֹא ֵכָליוַהַ<ַער נCֵֹא ֵכָליוַהַ<ַער נCֵֹא ֵכָליו""""ֶאלֶאלֶאלֶאלַוXְִקָרא ְמֵהָרה 
τὸν αἴροντα τὰ σκεύη αὐτοῦ. 

דברי המי� 

  4:10א 

 καὶ εἶπεν Σαουλ τῷ αἴροντι τὰ σκεύη  .נCֵֹא ֵכָליונCֵֹא ֵכָליונCֵֹא ֵכָליונCֵֹא ֵכָליו"א6ל ֶאלַוXֹאֶמר 5ָ
αὐτοῦ. 

  41:1דברי� 
  

, Vְֵלי ִמְלַחְמ?Vְ2ֵלי ִמְלַחְמ?Vְ2ֵלי ִמְלַחְמ?Vְ2ֵלי ִמְלַחְמ?2"ִאי5 ֶאת, ַוַ?ְחTְר6
  .ַלֲעלֹת ָהָהָרה, ַוָ?ִהינ6

καὶ ἀναλαβόντες ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ 
πολεµικὰ αὐτοῦ καὶ συναθροισθέντες 
ἀνεβαίνετε εἰς τὸ ὄρος. 

אל א שמו

12:8  

 καὶ ποιεῖν σκεύη πολεµικὰ αὐτοῦ καὶ  . 6ְכֵלי ִרְכ29ִמְלַחְמ?2ִמְלַחְמ?2ִמְלַחְמ?2ִמְלַחְמ?Vְ""""2ֵליVְֵליVְֵליVְֵליְוַלֲע2Cת 
σκεύη ἁρµάτων αὐτοῦ. 

  
" כלי�" בתרגומ� של הביטויי� הכוללי� אזכורי� של  τὰ σκεύηלמרות שכיחותו של הביטוי, בר�

, τὰ ὅπλα תורג� בעזרת " ַהQְִלָחָמהVְֵלי"הביטוי , 4:21 ירמיהוב, "מלחמה"כלי"כולל , כלשה�

   498:והשווה, 7:17שמואל א ב" ַהWִָ<ה"בדומה לתרגו� 

 ירמיהו

4:21  

  

ִהְנִני ֵמֵסב , :ַמר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ִיCְָרֵאל"Vֹה

ֲא5ֶר ,  ֲא5ֶר 9ְֶיְדֶכ�Vְֵלי ַהQְִלָחָמהVְֵלי ַהQְִלָחָמהVְֵלי ַהQְִלָחָמהVְֵלי ַהQְִלָחָמה""""ֶאתֶאתֶאתֶאת

"ֶמֶלְ� 9ֶָבל ְוֶאת"Oֶ?� ִנְלָחִמי� �9ָ ֶאת

CְVַי�ַהMִ ,ִרי� ֲעֵליֶכ� ִמח6- ַלח2ָמהWַָה ;

  .?2ְ� ָהִעיר ַה]ֹאת"ֶאל, ְו:ַסְפִ?י א2ָת�

τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ 

µεταστρέφω τὰ ὅπλα τὰ πολεµικά ἐν 

οἷς ὑµεῖς πολεµεῖτε ἐν αὐτοῖς πρὸς τοὺς 

Χαλδαίους τοὺς συγκεκλεικότας ὑµᾶς 

ἔξωθεν τοῦ τείχους εἰς τὸ µέσον τῆς 

πόλεως ταύτης. 

  
, 7:17 של שמואל א  המשוערהעבריVorlage "להעלות את האפשרות לפיה יתכ� וב, נית� א� כ�   

, הביטוי הזה תורג� לאחר מכ� ליוונית בצורה כמעט מילולית". כליו הל� לפניו"ונושא: "היה כתוב

 היא "ַהWִָ<ה", ר שכזהבשחזו .καὶ ὁ αἴρων τὰ ὅπλα αὐτοῦ προεπορεύετο αὐτοῦ: הלא היא

בפרק זמ� זה .  במהל� התקופה ההלניסטית המאוחרת או הרומיתהתוספת המאוחרת שהוכנסה

  . שהיה מזוהה ע� הגאלאטי�, הלא הוא מג� גדול, thureos"הפכה למקבילה ל" Wִָ<ה"המילה 

העדות ידועי� בפראות� וה ,בימי קד� יצא לגאלאטי� מוניטי� של בעלי ממדי� ענקיי�   

כוכבא "בר(המוחשית לכ� נמצאת בייצוג� בתבליטי המזבח הגדול ומקדש אתנה מפרגאמו� 

תועדו בצבא התלמי במהל� , יחד ע� לוחמי� קלטי� נוספי�, הלוחמי� הגאלאטי�). 38:1980

ס " לפנה217וא* השתתפו בקרב רפיח בשנת , השלישי והרביעי, שלטונ� של תלמי השני

)Pausanius 1.7.2 ;Polybius V.65.10 .( העדויות האפיגרפיות מצביעות על כ� כי חלק� א* התיישבו

ואי� להוציא מכלל אפשרות את שהות� ) Merriam 1887 ;Hubert 1934: Part B.III(במצרי� 

ת בנוסח המסורה ָיְלָג רוצה לומר כי יתכ� וחלקי� מסוימי� בתיאור נשקו של .י"הממושכת בא

                                                
  ".9ֵית ְיהָוה, Vְֵלי"Vָל"ֶאת" בא לתאר hoplaהמונח , 3:28בירמיהו , מאיד�. 11:14והשווה ג� ספר יהודית  498
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,  במונחיו של טובה נוספת שנעשתה על הנוסח הראשו� והשניהינ� תולדה של עריכ, הסופי

שתי האמות אי� כל ספק כי . בהתחשב בריאליות של התקופה ההלניסטית המאוחרת והרומית

, נועדו להאדיר את דמותו של דוד, ת בנוסח המסורה הסופיָיְלָגהנוספות שהתווספו לגובהו של 

מכא� . הודגשה כא� ביתר סאת,  מעל שש אמותהנלח� מול הענק שגובהו, שהרי גבורתו של דוד

אשר יצגה בי� היתר את , "Wִָ<ה"שלא מ� הנמנע כי בעריכה המאוחרת של נוסח המסורה המילה 

   499.ת הגיתיָיְלשל ָג) מלחמתו"כלי(החליפה את  כליו , "הפראיי�"מגנ� הגדול של הגאלאטי� 

מתייחס לא למג� אלא לכינוי כללי " Wִָ<ה"לפיה המונח (' אינני יכול לקבוע א� זו אפשרות א   

שיש ") כליו"נושא"תוב היה כ" ְנCֵֹא ַהWִָ<ה"לפיה במקו� (' או שמא אפשרות ב) הנשק"לכלי

נשקו , לפי שחזורי אשר משלב את פיסות המידע מכל המקורות האפשריי�, מכל מקו�. להעדי*

זוג , שריו� קשקשי� מברונזה וברזל, קסדה מברונזה: ת כלל כנראה את הפרטי� הבאי�ָיְלשל ָג

נית� לשער ,  כמו כ�500.מג� מברונזה בי� כתפיו וחנית בעלת להב מברזל בידו, מגני רגליי� מברונזה

כידו� ? מג� נוס*( ואולי א* פריטי� נוספי� 501הייתה בוודאי חרב, כליו אשר הל� לפניו"כי לנושא

  502).?הטלה

                                                
אזי עלינו להניח כי יתכ� ובתקופה ההלניסטית המאוחרת או , א� עריכה שכזו מתקבלת על הדעת 499

" המג�"נו אלא תוספת מאוחרת על חשבו� ת איָיְלכידונו של ָג, בה לכידו� הייתה משמעות של חרב, הרומית

  . 6:17שאולי והיה במקור בשמואל א 

 7:17דווקא החנית אשר מוזכרת בשמואל א , )ובניגוד לסברתו של פינקלשטיי�(לדעת מרבית החוקרי�  500

כידו� הטלה /אינה אלא חנית, ")ֵמא2ת 5ְָקִלי� 9ְַרֶזל"55ֵ, ְוַלֶהֶבת ֲחִניתVִ ,2ְמנ2ר אְֹרִגי�, ֲחִנית2) ְוֵע-(וח- "(

)javelin/Weberstock) (Yadin 1955 ;De Vaux 1960:51 ;Galling 1966:161 ;McCarter 1980:292–293 ;

Williams 1998b:15 .(לפיו מדובר בחנית הטלה בשונה , סברה זו התקבלה בעקבות הצעתו של ידי�

 and the staff of his javelin (was) like the":  יש לפרש כ"�Vְִמנ2ר אְֹרִגי, ֲחִנית2) ְוֵע-(וח- "כאשר , מרומח

weavers' heddle-rod") Yadin 1955:68 .(שהרי , שחזורו של יגאל ידי� איננו הכרחי, לדעת :ז� ידי�, אול�

:ז� ידי� גורס . ְחִמיאְֹרִגי� 9ֵית ַה3ַ ַיְעֵרי ֶאְלָחָנ� �9ֶהתייחס במקור לחניתו של " Vְִמנ2ר אְֹרִגי�"הביטוי , לדעתו

 can be read quite naturally as indicating that it is Elhanan's spear, not", 19:21כי הפסוק בשמואל ב 

Goliath's, that is like a weaver beam) "ֶאְלָחָנ� �9ֶ: "והשווה �ְXַי  ַו?ִTְִלָית ַהTָ ַיְעֵרי אְֹרִגי� 9ֵית ַה3ְַחִמי ֵאת

"נית� להיווכח פע� נוספת כי סיפור קרב, כתוצאה מכ�]). 19:21שמואל ב " [- ֲחִניתVִ 2ְמנ2ר אְֹרִגי�ְוֵע

וכ� לדחות את הצעתו המקורית של יגאל ידי� ; ]וראה לעיל [19:21משמואל ב " נגזל "Tְָלָיתהביניי� בי� דוד ל

   ).A. Yadin 2004:376–377 (7:17בהקשר לזיהויה של חנית הטלה בשמואל א 

 :והשווה). לעיל (45:17ת בשמואל א ָיְל הפתאומית של החרב של ָגהזהו ההסבר ההגיוני ביותר להופעת 501

"Zא ֵכָליו 5ְלֹ* ַחְר9ְָ� ְוָדְקֵרִני ָבCֵֹֹאֶמר 5ָא6ל ְלנXַו ,�Gֶ"6ִני ְוִהְתַע3ְל Pְולֹא :ָבה , ִבי"ָיב2א6 ָהֲעֵרִלי� ָהֵא3ֶה 6ְדָקר

Cֵֹי ָיֵרא ְמאֹד, א ֵכָליונVִ ;ח 5ָא6ל ֶאת<ַXִֹל ָעֶליָה, ַהֶחֶרב"ַוGXִא. ַוCְֵֹרא נXַי ֵמת 5ָא6ל, ֵכָליו"ַוVִ ;�Tַ ֹלGXִה6א ַעל"ַו"

   .)5–4:31שמואל א  ("ַוXָָמת ִע2Q, ַחְר29
, בתור נושא מגנו האישיTְָלָית ל ש" נCֵֹא ַהWִָ<ה" בדומה לפרשני� אחרי� מפרש את אשר, פינקלשטיי� 502

בהתחשב בעובדה כי נושאי , לדעתו. ס" לפנה7" שזמנ� מהמאה המתקשה למצוא לכ� הקבלות נאותות
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  ).Small 1974: Fig. 3בעקבות  (ביניים בין איניאס לבין טורמוס-בקרכד קבורה אטרוסקי המתאר : 132איור 

                                                                                                                                       
אשוריי� "דויטרונומיסט הכניס את המוטיבי� הניאוהיתכ� ו, אשוריי�"ניאוצינה מיוצגי� בתבליטי� 

אשוריי� מהווי� הגנה "שאי הצינה בתבליטי� הניאונו, אול�. Tְָלָיתהלא הוא , בתארו את ההופליט היווני

, לנושאי הצינה בצבא הפרסי( לא היה קשת ,כידוע, Tְָלָית ו)Dezső 2006:101–104, Figs. 3–4(לקשתי� 

ראה , אשרי היוו הגנה לקשתי�"אשר בדומה לנושאי הצינה בצבא הניאו, sparabaraהלא ה� יחידות של 

Sekunda 1992:17–19 .(  

אפשרית נוספת מצויה לדעת פינקלשטיי� במספר מצבות קבורה הלניסטיות שהתגלו בצידו� הקבלה 

)Finkelstein 2002b:146 ;וראה; 59–58, 37:1980כוכבא "בעקבות בר Jalabert 1904 .( בחלק מהמצבות

לו נושאי הכלי� הל. כשלציד� נמצאי� נושאי כליה�, חרב יווניי�"נית� להבחי� בציור� של שכירי, הללו

  . נושאי� עימ� מגני� וחניתות הטלה של הלוחמי� אות� ה� ליוו

בה� , ס מאטרוריה" לפנה1"נית� להוסי* קבוצת כדי קבורה מהמאה ה, למצבות קבורה הלניסטיות מצידו�

 של האיניאדה של XIIכפי שתואר בספר , הביניי� בי� איניאס לבי� טורמוס"ישנו ביטוי ויזואלי לקרב

 Small(הכלי� וביד� מג� וחרב "ק מ� הכדי� הללו נית� להבחי� בתבליטיה� של נושאיעל חל. וירגיליוס

היה נושא כליו של כמו שאאוטומדו� , כליו של איניאס"ומ� הראוי ג� להזכיר כי אכאטס היה נושא; 1974

ס כתארי� חיבורה של " לפנה7"במידה שמקבלי� את שלהי המאה ה, ע� זאת). 132איור ) (אכילס

שהרי זמנ� של המצבות הללו , ל אינ� רלוונטיות"ההקבלות הויזואליות הנ, יה הדויטרונומיסטיתההיסטור

  .ס" לפנה1"ואילו כדי הקבורה האטרוסקיי� ה� מ� המאה ה, ס" לפנה2" וה3"הוא מהמאות ה

, uJpaspisth;"/hupaspistêsישנ� אזכורי� של , לפחות החל מהרודוטוס, יש לציי� כי בספרות הקלאסית

ה� נתפסו כעוזרי� , באופ� כללי .a shield-bearer, armour-bearer, esquireאינו אלא , LS–J שר לפיא

בתיאור הקרב בי� הפרסי� ליווני� הקפריסאיי� , כ� הרודוטוס. של הלוחמי� אות� ליוו ונושאי הכלי�

: V.1.111והשווה (י מציי� כי למנהיג היווני אונסילוס היה נושא כלי� ממוצא קאר, במהל� המרד האיוני

)Ka;r me;n gevno" uJpaspisth;" .(לעיתי� ברור כי , כמו כ�hupaspistêsנשא עימו את מגנו ,  זה או אחר

כנראה , אשר לווה בקרבות, תיאור שכזה נית� למצוא לדוגמא אצל כסינופו�. של הלוח� אותו הוא ליווה

נושא הצינה של כסינופו� השאירו מאחוריו ", ותשהרי במהל� אחד הקרב, ידי נושא הצינה"על, באופ� קבוע

; ].ajpevlipen" ajspivda th;n e[cwn uJpaspisth;" oJ de; "Xenofw'nta] 4.2.20 Anab" (כשמגנו עמו

  ). Diodorus 15.87.6ראה ג� , לסיפור דומה

, כליו"וג כללי של נושא בה מדובר בייצ,הפרשנות שהוצעה כא�, Tְָלָיתשל " נCֵֹא ַהWִָ<ה"נראה כי בנוגע ל

הביניי� בי� דוד "לפיה יש להתייחס לקרב, הסברה(הנתוני� הידועי� מימי קד� תואמת יותר מכל את 

 העיוור למחצה Tְָלָיתל אינו אלא מלווה מוסמ� "נCֵֹא ַהWִָ<ה"בו ,  בתור אירוע היסטורי אמי�Tְָלָיתל

]Berginer 2000 ;Berginer and Cohen 2006[ ,ית לי מופרכת לחלוטי�נרא .( 
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V.5.7   תיאורו של ָגְלָית בתור איש הביניי�תיאורו של ָגְלָית בתור איש הביניי�תיאורו של ָגְלָית בתור איש הביניי�תיאורו של ָגְלָית בתור איש הביניי�        

  ":ַה9ֵַנִי�"ִאי5" בתור ָגְלָיתלהתייחס לתיאורו של כעת ברצוני 

שמואל א 

4:17  

, ַה9ֵַנִי� ִמQֲַחנ2ת Gְִל5ְִ?י�"ַוXֵֵצא ִאי5

2QO 55ֵת , TְָבהTָ: 2ְלָית 5ְמ2 ִמTַת

  .ָוָזֶרת

καὶ ἐξῆλθεν ἀνὴρ δυνατὸς ἐκ τῆς 

παρατάξεως τῶν ἀλλοφύλων Γολιαθ 

ὄνοµα αὐτῷ ἐκ Γεθ ὕψος αὐτοῦ 

τεσσάρων πήχεων καὶ σπιθαµῆς. 

  
 .התלבטו חוקרי� רבי� בעניי� פרשנותו, הינו היחידאי במקרא, "ַה9ֵַנִי�"ִאי5"הביטוי    הואיל ו

 "גיבור שיצא ממערכתו לעמוד בי� שתי המערכות"לפיה מדובר ב, י"רשתו הכללית של פרשנו

א� כי הוצעו ג� תוספות , נראית מקובלת על מרבית החוקרי�, ) ע� הפניות,ו"גרסיאל תשנ(

  :משיניסט לפי, כ� .מינוריות אלו או אחרות

"…Goliath, איש הביניי� literally "the man between the two". He is "between the two" I 

would suggest, in two senses: on the one hand, he stands with his facing opponent, the 

other  between" the two opposed armies, thus representing the larger war of" ,  איש הביניי�

Philistines against Israelites; on the other hand, he is part of a smaller "between two," i.e., 

between him and the other איש הביניי�." (Machinist 2000:59). 

סוכמה ,  ביווניתto; metaicmivonאינו אלא תרגו� של " איש הביניי�"לפיה המושג , דעה דומה   

  503: בצורה הבאה� ידי�ַז:ידי "לאחרונה על

"This hapax legomenon has been a stumbling block for both translators and 

commentators. The most plausible explanation, however, was offered almost a century 

ago by S.R. Driver: "איש הביניי�] i.e. the man of the metaivcmion who came forward…to 

bring the warfare to a close." The Greek metaivcmion refers to the space between two 

armies as they encamp facing one another, and so the warrior who steps into this space is 

the man of the in-between space, איש הביניי�. The presence of a calque is significant as it 

indicates linguistic or literary contact between Hebrew and Greek" (ע� הפניות ,A. Yadin 

2004:381; Rofé 1987:132 וראה ג�).  

                                                
 dis"א� כי מבחינה טכנית מדובר ב, hapax legomenonבתור " ַה9ֵַנִי�"ִאי5"כונה הביטוי , כ"בד 503

legomeno , מה שחשוב , בר�, )23:17שמואל א ; 4:17שמואל א (שהרי הביטוי הזה מופיע במקרא פעמיי�

  ).וראה להל� (Tְָלָית� ורק ללדיוננו היא העובדה כי  בשני המקרי� מתייחס הביטוי א
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 הוא זה שתואר בתור ָגְלָית� העובדה כי רק רשנויות שהוצעו עד כה מתעלמות מכל הפ    הואיל ו

רחב המיוחד בי� במידה שאכ� מדובר על המ. ברצוני להציע פרשנות שונה בתכלית, "ַה9ֵַנִי�"ִאי5"

המרחב בי� שני המחנות הניצבי� זה מול שזה , )metaichmios ) no-mans landאותו, שני הצבאות

בדומה " ַה9ֵַנִי�"ִאי5"א תואר בתור למדוע דוד , ניה�י לעריכת קרב בַה9ֵַנִי�"ליו נכנסי� אנשיא וזה

 בתור אחד שנכנס למרחב ָגְלָיתס לאינו מתייח במקרא" ַה9ֵַנִי�"ִאי5"המושג , לדעתי? ָגְלָיתל

מתארת את הלוח� אשר ניצב ההמיוחד בי� שני הצבאות אלא יש לפרשו כמילה מיוחדת במינה 

בהיותו ניצב בי� , "ַה9ֵַנִי�"ִאי5"הוא , בניגוד לדוד,  ָגְלָית).133איור (שורה הקדמית של הפאלאנגה ב

  .ימינואלו לבי� הלוח� שממדהיינו בי� הלוח� שמש, השניי�

  

  ).ידי המחבר-הוכן על( של הפאלאנגה ההופליטית במבנה סגור י שחזור סכמאת:133איור 

שהרי הוא תואר בתור גיבור� ,  וה� מעמדו הר� בקרב הפלשתי�ָגְלָית    ה� תיאור נשקו של

הלא היא השורה , הקדמית השור במאפשרי� לטעו� כי מדובר בלוח� אשר ניצב, )51:17שמואל א (

ִמQֲַחנ2ת " היוצא "ַה9ֵַנִי�"ִאי5"של ) 134איור (להציע שחזור ויזואלי , כ�א� , נית� .promakhoi של

      504:שהרי אות� המחנות אינ� אלא שורות של לוחמי�, "Gְִל5ְִ?י�

   
הביניים -החיצים מצביעים על איש;  של הפאלאנגה ההופליטית לפני המתקפהישחזור סכמאת: 134איור 

 ). ידי המחבר-הוכן על(אשר יוצא מהשורה הקדמית , תטיההיפו

                                                
וראה ; 1:9השווה עמוס " (ראש כול�"שעומד בראש המחנה או ב אחד תואר בתוראינו  ָגְלָית  כיהעובדה 504

Hadjiev 2007( ,יתכ� ויש בה חיזוק נוס* להנחתי לפיה , "ַה9ֵַנִי�"ִאי5"אלא בתור , כפי שהיה נית� לצפות

, ומשמעותיו במקרא" ראש"למושג (ותו אחד אשר ניצב בי� השניי�  הדגש הוש� על היָגְלָיתבתיאורו של 

     ).Bartlett 1969ראה 
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" חוש� מלחמת בני אור בבני"במגילת מצויה , "ַה9ֵַנִי�"ִאי5"ביטוי    המקבילה היחידה לשימוש ב

)1QM( ,ס " לפנה1" וה2"נע סביב המאות ה, כפי שכבר הזכרתי לעיל, שתאריכה)Duhaime  2004 ,

בשונה מיחידות חיל ש ,"הביניי�"אנשי"אלא ב" ַה9ֵַנִי�"ִאי5"ב ש�אי� מדובר ,  ע� זאת).ע� ספרות

"אנשי"היחידות הללו של . השתייכו ליחידות קלות, " הפני�מערכות"ו אשר כונ, רגלי� כבדות

 ותמאורגנשבעת אלפי� איש וכ ותמונ, צבאית תפקיד� העיקרי הוא לפתוח במערכהש, "הביניי�

דגל , "מג� וחנית"מחזיקי דגל אחד של , "אנשי קלע" של דגלי�וביניה� שני , דגלי� נפרדי�בשבעה 

 ;�"ידי� תש (הטלהחניתות הלא ה� , "זרקות מלחמה"שלושה דגלי ו, "�ומג� וכיד"חזיקי אחד של מ

Duhaime 1988 .( ה�  505,בהתא� לצורת הלוחמה ההלניסטית או הרומיתאומנ� אי� כל ספק כי

א� היות , אור מאורגני� ונלחמי� בפאלאנגות"של בני" י� הפנמערכות"וה� אנשי " הביניי�"אנשי"

אינני בטוח כי , חוש�"אור ובני"קרב בשטח שבי� בניהוא לפתוח ב" הביניי�"אנשי"שתפקיד� של 

ניצל את המונח , 1QMהחוקרי� הניחו כי מחבר המגילה . כינויי� נובע מהיות� פאלאנגיטי�

מנת להגדיר את תפקיד� של "על, א� כי בצורת רבי�, 4:17שמואל א  מ"ַה9ֵַנִי�"ִאי5"הארכאי 

 ;de Vaux 1967:219–220; Rofé 1987:132( חוש� בני אור בבניבמהל� המערכה בי� " אנשי הביניי�"

Machinist 2000:72, n. 35.(1נראה כי מחבר המגילה ,  כלומרQM ַה9ֵַנִי�"ִאי5" הבי� את המונח" 

הבי� כי יתכ� ומדובר בהופליט הניצב בשורה הקדמית של מבלי ל, בדומה לפרשני� שבאו אחריו

  ?"ַה9ֵַנִי�"ִאי5"מהי המקבילה היוונית בתרגו� השבעי� למונח , בר�. הפאלאנגה

 καὶ ἐξῆλθεν ἀνὴρ δυνατὸς ἐκ τῆς: נפתח ב4:17הפסוק המקביל לשמואל א ,    בתרגו� השבעי�

παρατάξεως τῶν ἀλλοφύλων . תורג� כא� בתור "ִי�ַה9ֵַנ"ִאי5"ברור כי ἀνὴρ δυνατὸς )aner 

dunatos( , הביטוי 506.בתרגו� המילולי" גיבור חזק" או שמא "איש חסו�"הלא הוא ἀνὴρ δυνατὸς 

בספר שמואל א " 29Tִר ָחִיל", כ�.  מספר פעמי� בתרגו� השבעי� בתור מקבילה לאנשי צבאמופיע

, )29Tִר ָחִיל29Tִר ָחִיל29Tִר ָחִיל29Tִר ָחִיל ִאי5 ְיִמיִני"�9ֶ ֲאִפיַח"9ְכ2ַרת �9ֶ"ְצר2ר �9ֶ"ֲאִביֵאל �9ֶ"י5 5ְ6�9ֶמ2 ִק, ָיִמי�"ִאי5 מִב�"ַוְיִהי (1:9

""""VָלVָלVָלVָל, ַוXָק6מ6 (12:10דברי הימי� א בספר " ִאי5 ַחִיל"Vָל"הביטוי , כמו כ� ;ἀνὴρ δυνατὸς"תורג� כ

  πᾶς ἀνὴρ δυνατὸς" תורג� כ,)ַוְיִביא�6 ָיֵבי5ָה, ָניו6Tַפת 5ָא6ל ְוֵאת 6Tפֹת 9ָ"ַוCְXִא6 ֶאת, ִאי5 ַחִילִאי5 ַחִילִאי5 ַחִילִאי5 ַחִיל

   ).ἀνὴρ δυνατὸς היוונית  מול המקבילהאל 1:2בספר רות " ִאי29Tִ 5ר ַחִיל"והשווה (

                                                
 הא� מדובר בצורת לוחמה הלניסטית  ובהתא� לכ�זמ� חיבורה של המגילה היא השאלה העיקרית כא� 505

   . Gmirkin 1996וראה , או שמא רומית
 Poythress and Grudemראה, י� בקונטקסטי� מקראיἀνὴρ המילהתרגו� הקשורות ל לבעיות 506

ִמQֲַחנ2ת "המבטא את הביטוי , εκ της παραταξεως τῶν ἀλλοφύλων לביטוי .333–2000:321

   .16, 12:4שמואל א ו ;13:8שופטי� ; 14:31את גרסת תרגו� השבעי� של במדבר השווה , "Gְִל5ְִ?י�
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כ בקפידה על "הואיל והטקסט היווני של תרגו� השבעי� שומר בד, כפי שכבר ציינתי לעיל   

 טוב והמקוצר במונחיו של "הנוסח הראשוני" הוא הלא,  המשוער העבריVorlage"לשונו של ה

)Tov 1985( ,שאלה היא מה היה כתוב באותו הVorlageאו " ַה9ֵַנִי�"ִאי5" הא� היה זה:  העברי

   ?"ַחִיל ִאי29Tִ 5ר" שמא

 :השתמר רק בצורה חלקית,  מקומרא�4QSama במגילת 4:17שמואל א הפסוק של ,  המזללרוע   

 .Cross et al" (מות וזרתמות וזרתמות וזרתמות וזרת]א[ ארבעארבעארבעארבע] ני� ממערכות פלשתיי� גלית שמו מגת גבהו הב [יצא אישיצא אישיצא אישיצא איש]ו"

2005a:78 .(יצא איש"... כל מה שנית� לקרוא בוודאות הוא ,ָגְלָיתלמעט ציו� גובהו של , כלומר"... .

אי� סיבה הנני סבור כי , ע� זאת. "ַחִיל ִאי29Tִ 5ר" או שמא" ַנִי�ַה9ֵ"ִאי5 "קשה לדעת הא� היה זה

 לגרסת תרגו�  העבריVorlage"ב אכ� הופיע "ַה9ֵַנִי�"ִאי5"לפיה הביטוי , מיוחדת לפקפק בהנחה

במונחיו , "version 2"( 17של שמואל א " נוסח השני"במופיע ג� העובדה כי ביטוי זה . השבעי�

  507.מסייעת להנחה זו,  אשר אינו מיוצג בנוסח של תרגו� השבעי�,)Tov 1985, של טוב

הביטוי היה זה , אשר עמד לרשותו של המתרג� ליוונית,  העבריVorlage"ב   בהתחשב בעובדה כי 

יתכ� ונוצר קושי מסוי� במציאת ביטוי נרד* נאות שיבטא את משמעותו האמיתית , היחיד במינו

במידה , הניח המתרג�, "ִמQֲַחנ2ת Gְִל5ְִ?י�"  יצא"ַה9ֵַנִי�"ִאי5"היות ש.  ביוונית"ַה9ֵַנִי�"ִאי5"של 

 ἀνὴρהלא הוא, חסו�"איש/גיבור"כי יתכ� ונית� לתרג� את המונח בתור איש, רבה של צדק

δυνατὸς. מתקבלת על 4:17שמואל א  ב"ַה9ֵַנִי�"ִאי5" המונח במידה שפרשנותי בנוגע להגדרת 

 נית בתורהיה עדי* לתרגמו ליוו, אזי בכדי לשמור על משמעותו המקורית של המונח, הדעת

πρόµαχος א מתו� שיוצστίχες או φάλαγγες ,בדומה ל"φάλαγγες πρόµαχοι  שבאיליאדה

)Latacz 1977:45–49 ;Singor 1991 .(היות שמתרג� או מתרגמי ה, אול�"Vorlageשל  העברי 

 אי� תרגומ�, )ἀνὴρ δυνατὸς" (ִאי29Tִ 5ר ַחִיל" בחרו באופציה המקובלת להגדרת 4:17שמואל א 

כלומר כל פרשנות אפשרית לגבי המונח הזה חייבת להתבסס . "ַה9ֵַנִי�"ִאי5" מסייע להבנת המונח

אשר , promachos אינו אלא ָגְלָית "ַה9ֵַנִי�"ִאי5"לפיה , אני דבק בפרשנותי, לכ�. על הטקסט העברי

שר עמדה א, בשורה הקדמית של הפאלאנגה ההיפותטית, האחרי� promakhoi "ניצב בי� שני ה

   508.של המחבר הדויטרונומיסטי" נגד עיניו"כ

                                                
 ).23:17שמואל א (" Gְִל5ְִ?י�) ִמQַַעְרכ2ת(ִ?י 5ְמ2 ִמTַת ממערות  ע2ֶלה Tְָלָית ַהGְִל5ְִאי5 ַה9ֵַנִי�ִאי5 ַה9ֵַנִי�ִאי5 ַה9ֵַנִי�ִאי5 ַה9ֵַנִי�ְוִהֵ<ה " 507
 the man of  ""מילולי שלאינו אלא תרגו� " ַה9ֵַנִי�"ִאי5" לפיה�, הנחותיה� של החוקרי�, על כל פני� 508

the metaivcmion ) "Yadin 2004:381 ,כל , בספרות הקלאסיתשהרי, אינ� משכנעות, )ע� הפניות 

  בקונוטציות)LS–J לפי, µεταίχµιος/metaichmios) between two armies"הדוגמאות לשימוש ב
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V.6.7   סיכו�סיכו�סיכו�סיכו�: : : : תתתתיָיָיָָילְלְלְְלהביניי� בי� דוד וָגהביניי� בי� דוד וָגהביניי� בי� דוד וָגהביניי� בי� דוד וָג""""קרבקרבקרבקרב  

עלינו לשאול הא� תיאורו אכ� משק* , תָיְלהביניי� בי� דוד וָג"אודות קרב   בתו� הניתוח מפורט 

שה הניתוח הטקסטואלי שנע, לדעתי? את הריאליות של סו* ימי המלוכה או שמא של ראשיתה

  . מצביע בבירור לכיוו� התזה של פינקלשטיי�, לעיל

 אשר יוצא מהשורה הקדמית של promachosהלא הוא , "ַה9ֵַנִי�"ִאי5"בתור  תָיְלָג   ה� תיאורו של 

הכוללי� ברונזה וברזל וה� , תָיְלָגה� חומרי הגל� מה� עשוי נשקו של ; הפאלאנגה לפי הבנתי

ס ולא על ראשית " לפנה7"כול� מצביעי� על שלהי המאה ה, יהרשימה המפורטת של ציודו הצבא

בתקופה , יתכ� וחלקי� מסוימי� בטקסט עברו עריכה מאוחרת. תקופת הברזל באזורנו

מעבר . אול� ליבו של הסיפור שיי� לדעתי לריאליות של סו* ימי המלוכה, ההלניסטית או הרומית

יסטוריה הדויטרונומיסטית הרכיב את בו מחבר הה, שחזור שכזה, לניתוח טקסטואלי גרידא

עולה בקנה אחד ע� העדות , סיפורו המרכזי תו� שימוש מתוחכ� בריאליות של תקופתו

הופיעו לפתע , בתור נציגיה� של השלטו� הסאיטי, לפיה ההופליטי� היווניי�, הארכיאולוגית

   509.ס" לפנה7"באזורנו בשלהי המאה ה

אשר נית� לזהותו במידה רבה של סבירות ע� , תָיְלָג האמינות ההיסטורית שבתיאור נשקו של

במידה ששחזורי , כ�. ניתנת להבחנה במישורי� נוספי�, ס" לפנה7"ההופליט היווני מהמאה ה

 ,ממבט ראשו�.  אינו חרב או חנית הטלה אלא מג�תָיְלָג הכידו� שבי� כתפיו של, מתקבל על הדעת

, אינו יכול להתפרש כהופליט, )1:135 והשווה איור(גבו "לכלומר ע,  הנושא את מגנו בי� כתפיותָיְלָג

בעל , שהרי אחת ההמצאות העיקרונות של הלוחמה ההופליטית קשורות בהמצאת מג� מיוחד

דהיינו , אחיזה זו אפשרה לפזר את משקלו של המג� באופ� שווה יותר). double grip(אחיזה כפולה 

) 136; 2:135 והשווה איורי�(זרועו התחתונה להעביר את כובד משקלו מכ* ידו של הלוח� ל

)Anderson 1991 ;Hanson 1991 .(ע� כל יתרונותיה ללחימה בצוותי� , אול� האחיזה הכפולה הזו
                                                                                                                                       

" metaichmiosאנשי "ר� של ללא אזכו, ל המרחב בי� שני הצבאות לסטאטוס שמתייחסות, צבאיות

כי , , , , מ� הראוי ג� לציי�    ).).).).PLT"וב TLG"אשר הניב החיפוש ב,  מובאות רלוונטיות26בהתבסס על בדיקת (

; VI.1.112(אינו מצוי בכתובי� לפני הרודוטוס , "בי� שני הצבאות"במשמעות  metaichmios המונח

VIII.B3.140( , אינו אלא " ַה9ֵַנִי�"ִאי5"לפיה המונח העברי של , מקשה על קבלת התזההדברcalque 

היה בלקסיקו� , "ַנִי�ַה9ֵ"ִאי5"שהרי סביר כי המונח ; )Yadin 2004:381 ;Rofé 1987:132(מיוונית 

  .ס" לפנה7"הדויטרונומיסטי כבר במאה ה
 Galling 1966 ;Rofé 1987:132;Gabriel(אחרי� גאלינג ועובדה זו מחלישה את טיעוניה� של  509

כ� ,  ביסודוֶאְקֶלְקִטי  הואתָיְל נשקו של ָג לפיה�,)Thompson 2006  והשווה את גישתו של;216–2003:215

   .השאירה את אותותיה על תיאורושיתכ� והספציפית יאות ההיסטורית  לחפש את המצשאי�
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שהרי המג� החדש הג� רק על חלקו השמאלי של גו* הלוח� , גרמה ג� למספר בעיות, סגורי�

)Schwartz 2002.(510על הגב , לתלות את המג� בי� הכתפיי�נית� היה , במגני� הקודמי�,  כמו כ�

  . ובכ� לאבטח את גבו של הלוח� בעת הנסיגה) 1:135 איור(

  
גבי המגן -קישוט של מדוזה על: 2; ס" לפנה650–700, פסלון ברונזה של הלוחם מקארדיצה שבתסאליה: 1: 135איור 

.ס" לפנה6-מחצית ראשונה של המאה ה, ההופליטי מאולימפיה
511
   

א� , )van Wees 2000:126(פעולה שכזו הפכה לבעייתית , גני� ההופליטיי� החדשי�במ,    מאיד�

 Anderson(את המג� ההופליטי מאחורי גבו של הלוח� נית� היה לתלות ג� , לפי אנדרסו�, כי

  ). Salmon 1977:85, n.6וראה ג� ; 16–1970:15

לה שמעגני� את הסיפור ה� א, דיוקי� לכאורה"האי,    לדעתי דווקא הפרטי� הקטני� הללו

אשר יוצא , promachos  תואר בתורתָיְלָג, מחד גיסא. מבחינה כרונולוגית יותר מכל דבר אחר

אשר תוא� יותר מכל את הפאלאנגיטי� רמי , נשק"מהשורה הקדמית של הפאלאנגה ומצויד בכלי

,  ההופליטי התקני אינו עונה על הגדרת המג�512,יתכ� ותיאור המג� שבי� כתפיו, מאיד� גיסא. הדרג

הינ� עדות נאמנה לשלב הביניי� בהתפתחותה של , תאמות קטנות אלה"אי. בעל האחיזה הכפולה
                                                

פותחו ביוו� הארכאית כחלק מחימוש� , בעלי האחיזה הכפולה, ההופליטיי� הוצע כי המגני� לאחרונה 510

  השערותיו שלבמידה רבה בעקבות; Brouwers 2007 (כפרשי�של ההופליטי� הראשוני� שנלחמו כביכול 

Detienne 1968( .קשה למצוא בסיס עובדתי להשערות שכאלה, אול�.  

המוזיאו�  :Georganas 2005: Fig. 3( ;2בעקבות  (12831הפריט ' מס, ארכיאולוגי באתונההמוזיאו� ה: 1 511

לקישוטי מגני� יווניי� מהתקופה ; ידי המחבר"צול� על (75/1508פריט ' מס, הארכיאולוגי באולימפיה

  ).Mack 2002 ראה, במוטיב המיתולוגי של הגורגונותנפו- ימוש לש; Chase 1902  ראה, הארכאית

  ):X.149איליאדה (המונח בי� כתפיו ,  את מגנו של אודיסיוסוהשווה 512

 o }de ;klisivhn de ;kiw;n poluvmhti"   jOdusseu;" poikivlon ajmf/a> w[moisi savko" qevto. 

בה� , אזי ג� במקרה הזה ישנ� מקבילות רבות באיליאדה, scimitar" ל אכ� מתייחסתָיְלָגבמידה שכידונו של 

יתכ� , אול�). Carmignac 1955 ;Williams 1998a:8–9(חרבו של גיבור זה או אחר הייתה מונחת על גבו 

  ). Beekes 1995:93השווה (הכוונה היא לרצועה של החרב ולא לחרב עצמה , ובמובאות הללו
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. ס" לפנה7"מהמאה ה, במילותיו של סנודגראס" transitional stage"אותו , הלוחמה ההופליטית

 ;In this stage, there was as yet no crystallized formation or form of tactics":לדעת סנודגראס

indeed, there was no standardised panoply, either of armour or of offensive weapons." 

(Snodgrass 1965:113).                                                                                                                    

  

.מאות לאחיזתם של המגנים ההופליטייםדוג: 136איור 
513
  

לא ,    השינויי� אשר הובילו ליצירת הפאלאנגות התקניות של התקופה הקלאסית וההלניסטית

 ;Snodgrass 1965; 1993(אלא ארכו זמ� רב למדי , התרחשו אפוא בבת אחת ובצורה פתאומית

Salmon 1977; Cawkwell 1989; Storch 1998; van Wees 2000; Morgan 2001; Krentz 2002; 

Nefedkin 2002b ;נית� היה לשער כי , של טירטיוסבהתחשב בעדותו ). ע� שינויי� אלה או אחרי�

שלא מעידה על שאר , אול� ספרטה היא כרגיל יוצאת דופ�, בספרטה היה תהלי� זה מוא- יחסית

  . מזרחית או על קאריהובמיוחד לא על יוו� ה, )Cartledge 1977 ;Goldsworthy 1997(חלקי יוו� 

                                                
, למעלה; )Hurwit 2002: Fig. 9בעקבות  (ס" לפנה640–650סביב , Chigi Vase: משמאל,  למעלה513

שתי : למטה; )Beazley 1916: Fig. 3בעקבות (ס " לפנה470סביב שנת , Tyszkiewicz Painter: מימי�

 Beazley 1963:402.17 ;van Ingenבעקבות  (ס" לפנה480–490סביב , Foundry Painter"דוגמאות מ

1935: Fig. 4.(  
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הייתה קשורה ,    כדאי לזכור כי התפתחותה של הלוחמה ההופליטית התקנית בצוותי� סגורי�

 514.ג� לשינוי תרבותי עמוק ואי� כוונתי לקשר המשוער בי� הופעתה לבי� הופעת� של פולייס

וח� במגנו המצרי� הפקדת בטחונו האישי של הל, כוונתי לשינוי פסיכולוגי בהתייחסות ללחימה

, לפי ראנסימ�, מעי� תהלי� אבולוציוני, בשינוי עמוק, מדובר א� כ�. של עמיתו אשר ניצב לצידו

שינויי� שכאלה אכ� ). changing value-system) "Runciman 1998""אשר מצרי� לדעתו לא פחות מ

ממני� ברורי� של בהיותו נושא ס, תָיְלָגהביניי� בי� דוד ו"רוצה לומר כי סיפור קרב. אורכי� זמ�

"transitional stage "ס" לפנה7"תוא� יותר מכל את שלהי המאה ה, בלוחמה ההופליטית.                 

        
V.7.7    ֵלִתי""""מי ה� מי ה� מי ה� מי ה�Gְֵרִתי ְוַהVְֵלִתיַהGְֵרִתי ְוַהVְֵלִתיַהGְֵרִתי ְוַהVְֵלִתיַהGְֵרִתי ְוַהVְַה""""????  

, החרב"מזכיר המקרא מספר פעמי� את היחידות המיוחדות של שכירי,    בתיאורי צבאו של דוד

בהיות� , היחידות הללו נבדלו מחילותיו הסדירי�.  של המל�רותוי בש,"GְֵלִתיַהVְֵרִתי ְוַה"הלא ה� 

 בתור "ַהVְֵרִתי"הדעה המקובלת במחקר גורסת כי יש לזהות את . המשמר המלכותי"מעי� חיל

). Delcor 1978 ;Hess 1992 ;Drews 1998 לדוגמא, וראה(קבוצה של גויי י� שמקורה באי כרתי� 

דעה זו נסמכת על העובדה כי במספר מובאות ,  והכרתי�"ַהVְֵרִתי"י בי� מעבר לדמיו� הסמנט

שזוהתה ג� כ� ע� , צוי� כי מוצא� של הפלשתי� הוא מכרתי� או שמא מכפתור, מקראיות

  :כרתי�

        כפתורי�כפתורי�כפתורי�כפתורי�////כפתורכפתורכפתורכפתור: : : : Iקבוצה קבוצה קבוצה קבוצה 
        

בראשית 

14:10  

ֲא5ֶר , VְַסלPִחי�"GְַתרPִסי� ְוֶאת"ְוֶאת

  .Vְַפ?ִֹרי�Vְַפ?ִֹרי�Vְַפ?ִֹרי�Vְַפ?ִֹרי�"ְוֶאת""ִ?י�ָיְצא6 ִמGְ �Aִָל5ְ

καὶ τοὺς Πατροσωνιιµ καὶ τοὺς 

Χασλωνιιµ ὅθεν ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν 

Φυλιστιιµ καὶ τοὺς Καφθοριιµ. 

דברי� 

23:2  

""ַעָ]ה"ַעד, ְוָהַע6ִי� ַה5ְֹXִבי� 9ֲַחֵצִרי�

ִה5ְִמיד�P , ִמVְַפ?ֹרִמVְַפ?ֹרִמVְַפ?ֹרִמVְַפ?ֹר ַהXְֹצִאי� Vְַפ?ִֹרי�Vְַפ?ִֹרי�Vְַפ?ִֹרי�Vְַפ?ִֹרי�

  .ַו5ְXֵב6 ַתְחָ?�

καὶ οἱ Ευαῖοι οἱ κατοικοῦντες ἐν ασηρωθ 

ἕως Γάζης καὶ οἱ Καππάδοκες οἱ 

ἐξελθόντες ἐκ Καππαδοκίας ἐξέτριψαν 

αὐτοὺς καὶ κατῳκίσθησαν ἀντ᾽ αὐτῶν. 

 ירמיהו

4:47  

5ְֵאִרית ִאי , Gְִל5ְִ?י�"5ֵֹדד ְיהָוה ֶאת"Vִי

  .ַכְפ?2רַכְפ?2רַכְפ?2רַכְפ?2ר

 

                                                
אוכל לפסוח על הדיוני� , חרב יווניי� וקאריי� אשר שירתו במזרח עסקינ�"היות שבשכירי, מזליל 514

וראה  (ה של הפוליס על ממסדיה לבי� יצירת "המהפכה ההופליטית"בי� , הסוערי� בנוגע לקשר המשוער

; Snodgrass 1965 ;Detienne 1968 ;Salmon 1977 ;Hanson 1989 ;Jarva 1995:144–158לדוגמא 

Raaflaub 1997a; 1997b; 1997c; 1998 .( אינה אלא  "המהפכה ההופליטית"אסתפק בכ� שאציי� כי א�

   .   אזי ג� הקשר בי� שתי התופעות הללו אינו ישיר בהכרח, תהלי� ממוש�
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, � ִלי 9ְֵני ִיCְָרֵאלֲהל2א ִכְבֵני כXִ5ִPי� Oֶ?  7:9עמוס 

� Pָרֵאל" ֲהל2א ֶאת :ְיהָוה"ְנאCְֶהֱעֵליִתי , ִי

 ,ִמVְַפ?2רִמVְַפ?2רִמVְַפ?2רִמVְַפ?2ר6ְפִלXִ?ִ5ְי� , ֵמֶאֶר- ִמְצַרִי�

  .ַוֲאָר� ִמִ>יר

οὐχ ὡς υἱοὶ Αἰθιόπων ὑµεῖς ἐστε ἐµοί υἱοὶ 

Ισραηλ λέγει κύριος οὐ τὸν Ισραηλ 

ἀνήγαγον ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ τοὺς 

ἀλλοφύλους ἐκ Καππαδοκίας καὶ τοὺς 

Σύρους ἐκ βόθρου. 

        
        כרתי�כרתי�כרתי�כרתי�////הכרתיהכרתיהכרתיהכרתי: : : : IIקבוצה קבוצה קבוצה קבוצה 

        
שמואל א 

14:30  

ֲא5ֶר "ְוַעל, ַהVְֵרִתיַהVְֵרִתיַהVְֵרִתיַהVְֵרִתיֲאַנְחנ5ַGָ 6ְטנ6 ֶנֶגב 

, ִצְקַלג"ְוֶאת ;ֶנֶגב Vֵָלב"ְוַעל""ִליה6ָדה

  .Cַָרְפנ6 ָבֵא5

καὶ ἡµεῖς ἐπεθέµεθα ἐπὶ νότον τοῦ Χολθι 

καὶ ἐπὶ τὰ τῆς Ιουδαίας µέρη καὶ ἐπὶ 

νότον Χελουβ καὶ τὴν Σεκελακ 

ἐνεπυρίσαµεν ἐν πυρί. 

יחזקאל 

16:25  
ִהְנִני נ2ֶטה , Vֹה :ַמר ֲאדָֹני ְיהִוה, ָלֵכ�

; Vְֵרִתי�Vְֵרִתי�Vְֵרִתי�Vְֵרִתי�"ְוִהְכַרִ?י ֶאת, Gְִל5ְִ?י�"ָיִדי ַעל

  .5ְֵאִרית ח2* ַה�Xָ"ֶאת, ְוַהֲאַבְדִ?י

διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ἰδοὺ ἐγὼ 

ἐκτενῶ τὴν χεῖρά µου ἐπὶ τοὺς 

ἀλλοφύλους καὶ ἐξολεθρεύσω Κρῆτας 

καὶ ἀπολῶ τοὺς καταλοίπους τοὺς 

κατοικοῦντας τὴν παραλίαν. 

צפניה 

5:2  

"Mְַבר; Vְֵרִתי�Vְֵרִתי�Vְֵרִתי�Vְֵרִתי�2Tי ""י5ְֵֹבי ֶחֶבל ַה�Xָ, ה2י

, Vְַנַע� ֶאֶר- Gְִל5ְִ?י�, ְיהָוה ֲעֵליֶכ�

  .ֵמֵאי� י5ֵ2ב, ַהֲאַבְדִ?יְ�ְו

οὐαὶ οἱ κατοικοῦντες τὸ σχοίνισµα τῆς 

θαλάσσης πάροικοι Κρητῶν λόγος 

κυρίου ἐφ᾽ ὑµᾶς Χανααν γῆ ἀλλοφύλων 

καὶ ἀπολῶ ὑµᾶς ἐκ κατοικίας. 

  
 אומנ�. כפתורמפלשתי� הוא המוצא� של , Iהמובאות בקבוצה לפי חלק מ, כפי שנית� לראות   

הרוב המכריע של אול� ,  מתרגמות את כפתור כקפדוקיהת המקבילות בתרגו� השבעי�הגרסאו

 אינה אלא  לדעת�אשר,  המצריתKeftiuכפתור המקראית ע� החוקרי� גורס כי יש לזהות את 

קובצו מספר , IIבקבוצה  Drews 1998:40 ;Machinist 2000:54 ;Panagiotopoulos 2001.(515(כרתי� 

יחזקאל  מעניי� כי רק ב.כרתי�יתכ� ומוצא� של הפלשתי� הוא מ מוד כי נית� ללמובאות מה�

 גרסותרגו� השבעי�  המקבילות היווניות של ,"Vְֵרִתי�"מילה בה� מופיעה ה, 5:2צפניה  וב16:25

Κρήτη , ֵרִתי" תורגמה המילה ,14:30שמואל א בואילו , כרתי�הלא היאVְבתור " ַהΧολθι/Cholthi.   

                                                
 וכרתי� אינה Keftiuלפיה  ההשוואה שבי� , לאחרונה הושמעו נימוקי� חדשי� לסברה, ע� זאת 515

לפיה ג� א� יש ', ראוי להזכיר ג� את סברתו של סטראנג). Vandersleyen 1994; 2003(בהכרח נכונה 

ויש לזהות את , לא כ� פני הדברי� בדבר זיהויה של כפתור ע� כרתי� ,ע� כרתי� Keftiuלזהות את 

אזי , אלא שא� אלישה המקראית מתייחסת לקפריסי�). Strange 1980(כפתור המקראית כקפריסי� 

 .    נראה בעייתי למדי'  ראנגשחזורו של סט
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זוהה אשר , "Vְֵרִתי�"ברורה בי� המושג כי בגרסת תרגו� השבעי� קיימת הפרדה , א� כ�,    נראה

 אבחנה זו א* . ברורה דיהמשמעותו לא הייתהאשר , "ַהVְֵרִתי" לבי� ,בוודאות ע� האי כרתי�

  :"ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי"בה� מוזכרות היחידות של , מתחזקת לאור תרגומ� של המובאות

שמואל ב 

18:8  

; ְוַהGְֵלִתיְוַהGְֵלִתיְוַהGְֵלִתיְוַהGְֵלִתי, , , , ְוַהVְֵרִתיְוַהVְֵרִתיְוַהVְֵרִתיְוַהVְֵרִתי ,ְיה2ָיָדע"�9ֶ, ָנָיה66ְב

  .Vֲֹהִני� ָהי6, 6ְבֵני ָדִוד

καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε σύµβουλος καὶ ὁ 

Χελεθθι καὶ ὁ Φελεττι καὶ υἱοὶ ∆αυιδ 

αὐλάρχαι ἦσαν. 

שמואל ב 

18:15  

""""ְוָכלְוָכלְוָכלְוָכל, ָיד2"ֲעָבָדיו עְֹבִרי� ַעל"ְוָכל

ַהTִִ?י� " ְוָכל516;ֵלִתיֵלִתיֵלִתיֵלִתיַהGְַהGְַהGְַהGְ""""ַהVְֵרִתי ְוָכלַהVְֵרִתי ְוָכלַהVְֵרִתי ְוָכלַהVְֵרִתי ְוָכל

9ָא6 ְבַרְגל2 "ֲא5ֶר, ֵמא2ת ִאי5"55ֵ

  .Gְֵני ַהQֶֶלְ�"ַעל, עְֹבִרי�, ִמTַת

καὶ παρῆσαν ἐπὶ χεῖρα αὐτοῦ καὶ πᾶς ὁ 

Χερεθθι καὶ πᾶς ὁ Φελεθθι καὶ πάντες 

οἱ Γεθθαῖοι ἑξακόσιοι ἄνδρες οἱ ἐλθόντες 

τοῖς ποσὶν αὐτῶν ἐκ Γεθ πορευόµενοι ἐπὶ 

πρόσωπον τοῦ βασιλέως. 

 שמואל ב

7:20  

ְוַהVְֵרִתי ְוַהVְֵרִתי ְוַהVְֵרִתי ְוַהVְֵרִתי , ַוXְֵצאO 6ֲחָריו Oְנ5ֵי י2:ב

, ַוXְֵצא6; ַה9Tִִֹרי�" ְוָכלְוַהGְֵלִתיְוַהGְֵלִתיְוַהGְֵלִתיְוַהGְֵלִתי

"Oֲחֵרי 5ֶַבע �9ֶ, ִלְרMֹ*, ִמיר5ָ6ַלִ�

  .9ְִכִרי

καὶ ἐξῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ οἱ ἄνδρες Ιωαβ 

καὶ ὁ Χερεθθι καὶ ὁ Φελεθθι καὶ πάντες 

οἱ δυνατοὶ καὶ ἐξῆλθαν ἐξ Ιερουσαληµ 

διῶξαι ὀπίσω Σαβεε υἱοῦ Βοχορι. 

מלכי� א 

38:1  

ַוXֵֶרד ָצד2ק ַהVֵֹה� ְוָנָת� ַהָ<ִביא 6ְבָנָיה6 

ַוXְַרVִב6 , ְוַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתיְוַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתיְוַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתיְוַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי, ְיה2ָיָדע"ֶב�

; דGְִרMַת ַהQֶֶלְ� Mִָו"ַעל, 5ְלֹמֹה"ֶאת

  .Tִח�2"ַעל, ַוXִֹלכ6 אֹת2

καὶ κατέβη Σαδωκ ὁ ἱερεὺς καὶ Ναθαν ὁ 

προφήτης καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε καὶ ὁ 

χερεθθι καὶ ὁ φελεθθι καὶ ἐπεκάθισαν 

τὸν Σαλωµων ἐπὶ τὴν ἡµίονον τοῦ 

βασιλέως ∆αυιδ καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς 

τὸν Γιων. 

מלכי� א 

44:1  

ָצד2ק ַהVֵֹה� "ַהQֶֶלְ� ֶאת"2ַו5ְXִַלח ִא?

, ְיה2ָיָדע"6ְבָנָיה6 �9ֶ, ָנָת� ַהָ<ִביא"ְוֶאת

ַעל , ַוXְַרVִב6 אֹת2; ְוַהGְֵלִתיְוַהGְֵלִתיְוַהGְֵלִתיְוַהGְֵלִתי, , , , ְוַהVְֵרִתיְוַהVְֵרִתיְוַהVְֵרִתיְוַהVְֵרִתי

  .GְִרMַת ַהQֶֶלְ�

καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς µετ᾽ αὐτοῦ τὸν 

Σαδωκ τὸν ἱερέα καὶ Ναθαν τὸν προφήτην 

καὶ Βαναιαν υἱὸν Ιωδαε καὶ τὸν χερεθθι 

καὶ τὸν φελεθθι καὶ ἐπεκάθισαν αὐτὸν ἐπὶ 

τὴν ἡµίονον τοῦ βασιλέως. 

                                                
כלומר , explicativumו "אינה אלא וי, "ַהGְֵלִתי"ַהVְֵרִתי ְוָכל"ְוָכל"ו שבתחילת הביטוי "האות וי, לפי בייקר 516

"ַהVְֵרִתי ְוָכל"ָכל ְואלה ה�ואלה ה�ואלה ה�ואלה ה�, ָיד2"ֲעָבָדיו עְֹבִרי� ַעל"ְוָכל": יש לפרש את תחילתו של הפסוק בצורה הבאה

  ).Mastin 1984וראה ג� ; Baker 1980:131–132 ("ַהGְֵלִתי
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"לרוב כ" ַהVְֵרִתי"תורג� , "ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי"בצמד המילי� , כפי שנית� לראות מהמובאות הללו   

Χερεθθι/Cherethi ,כ, 18:8שמואל ב וב"Χελεθθι/Chelethi ,בדומה ל"Χολθι/Cholthiשמואל  שב

כלומר , בתור כרתי�" ַהVְֵרִתי"הדעה המקובלת גורסת כי יש להבי� את ,  כפי שכבר צוי�14:30.517א 

 והוויכוח העיקרי סביב הופעת� בנרטיב המקראי אפוא הוא הוויכוח 518,אלו שבאו מכרתי�

חרב בצבאו של "ו אכ� שכיריהי" ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי", לפי הגישה השמרנית בחקר המקרא. הכרונולוגי

 Albright 1920–1921 ;Mutingh 1960 ;Delcor 1978;Momiglianoלדוגמא , וראה(דוד המל� 

1975:75 ;Hess 1992 ;Machinist 2000:66 ;Stager 2006:378; 2001:126 ; 519).77:2006זינגר   

 אינ� מופיעי� "ִתי ְוַהGְֵלִתיַהVְֵר"גורסת כי הואיל ו, פינקלשטיי�ידי "המיוצגת על, הגישה הנגדית   

חרב בימי דוד הוא פרט "תיאור� המקראי כשכירי, בי� קבוצות גויי הי� במקורות המצריי�

. ס" לפנה7"החרב שהגיעו מהאי כרתי� במאה ה" שנלמד מהיכרות ע� שכיריאנאכרוניסטי

אלא מפרש� על רקע , �ע� הכרתי" ַהVְֵרִתי"זיהוי� של יחידות אינו שולל את , א� כ�, פינקלשטיי�

 Crete–the probable land of origin of the Cherethites–was a":ס"לפנה 7"הריאליות של המאה ה

major source of mercenaries in the Hellenistic world… The demographic and economic realities 

lying behind this phenomenon must have been quite similar in the Archaic period. Hence, Crete 

                                                
מעניי� כי ). Carol 2006:178–180" (קלעיא"ו" קשתיא" מוזכרי� לרוב בתור "ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי", בתרגו� 517

ואילו , )עבדי�("ו) חורי�"בני(תורגמו בתור,  המוזכרי� בשמואל ב"ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי", בפשיטתא

בתור , בדומה לתרגו� הארמי, תורגמו,  המוזכרי� במלכי� א ודברי הימי� ב"GְֵלִתיַהVְֵרִתי ְוַה"

בהתחשב , לדעת מוריסו�). Morrison 2005:71–72) (קשתי� ומטילי קלע(

 The Peshitta of 2 Samuel has its own":בפשיטתא" ְוַהGְֵלִתיַהVְֵרִתי "בהבדלי� בנוגע לתרגומו של הביטוי 

translation for these terms unrelated to the Hebrew, Peshitta or Targum texts of 1 Chronicles or 

the Peshitta text of 1 Kings. This unique reading in Peshitta 2 Samuel witnesses to its 

independence from the interpretation ‘archers and slingers’…" (ibid.:80).                                          

הפלשתי� אינ� שייכי� לגויי הי� אלא לכנעני� , האקסצנטרית במקצתאשר לדעתו , אפילו דרוז 518

מייצגי� קבוצות קטנות , "Vְַפ?ִֹרי�"וה� ה" ַהVְֵרִתי"גורס כי ה� ,  בראשית תקופת הברזלשהחליפו את שמ�

מוזכרי� הַהVְֵרִתי וה� ַהGְֵלִתי ה� , לפי וא� סטרס,  מאיד�).Drews 1998:56(של גויי י� שמוצא� מכרתי� 

שמואל בלדעתו המצעד הצבאי אשר תואר , כמו כ�; אינ� אלא פלשתי�, ַהTִִ?י� יחד ע� 18:15שמואל ב ב

"55ְֵו, ַוXֲַעבֹר ה6א""ַוXָָק� Mִָוד" (2:27אינו אלא עיבוד יצירתי שנעשה בהתא� לנאמר בשמואל א , 18:15ב 

2Qת, ָמע2ְ�":ִכי5 �9ֶ"ֶאל :ֵמא2ת ִאי5 ֲא5ֶר ִעTַ �ְֶמֶל) ("Van Seters 2000.(   

 The heyday of foreign mercenaries in Israelite service was during the United“:ב'לדעת יליצ, כ� 519

Monarchy ruled by David…During his time they played a fundamental role out of all proportion 

to their numbers. Indeed, David could not have created his empire without the loyal assistance of 

his mercenary troops.” (Yalichev 1997:69)                ) ראה במיוחד, לגישה דומהMitchell 1991:387 (. 
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may have been another source of mercenaries to the Saite army… Both the kittim and qrsy of the 

Arad ostraca may have been connected to Crete. Therefore, the idea of the Cherethites as 

mercenary troops in the time of David may have stemmed from the phenomenon of Cretan 

mercenaries in the seventh century BCE" (Finkelstein 2002b:149).                                                     

מדובר , לפי הגישה השמרנית בחקר המקרא, "ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי"המרכיב השני בצמד , Gְֵלִתי   אשר ל

א� כי האטימולוגיה של המילה אינה , חרב שמקורה בריאליות של ראשית המלוכה"בקבוצת שכירי

, "פלשתי "אינו אלא שיבוש של המילה" ַהGְֵלִתי", לפי דעה אחת). Machinist 2000:66(ודאית 

חרב פלשתיי� ששיתפו פעולה ע� דוד "מדובר בשכירי, "ִתי)ש(ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵל"כלומר במקרה של 

דעה אחרת גורסת כי ). 77:2006זינגר ; Albright 1924:379 ;Hess 1992:869לדוגמא , וראה(המל� 

, אולברייט). Mutingh 1960(אשר היגרו לאר- כנע� , הפלתי� היוו את אחת הקבוצות של גויי הי�

 smallהלא הוא , היווני peltêשבמקרא לבי� " ַהGְֵלִתי"הציע כי יש דמיו� בי� , בניגוד לדעתו הקודמת

light shield of leather without a rim ,לפי LS–J) Albright 1975:512.(520במהל� תקופת ,  לדעתו

אשר נשאו עימ� , חרב מכרתי�"הפלתי� אינ� אלא יחידות מיוחדות של שכירי, הברזל המוקדמת

פינקלשטיי� סבור כי יש לאמ- את הצעתו של ). Margalith 1994:55השווה ג� (מגני� קלי� 

אומנ� יתכ� והמילה , לדעתו. ס" לפנה7"אול� על רקע הריאליות של שלהי המאה ה, אולברייט

ת נושאי מגני� קלי� אות� יחידו, peltastaiא� יתכ� והמושג , peltê"הינה נגזרת מ" ַהGְֵלִתי"

  ). Finkelstein 2002b:150(מהווה מקבילה טובה יותר , בצבאות של העול� האגאי

להאדיר בסיפורי דוד נועד " ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי" � שלאזכור, פינקלשטיי�כי לדעת ,    כא� ראוי להזכיר

, ס" לפנה7"אה האשר פעל בשלהי המ, מבחינתו של הדויטרונומיסט שהרי ,המל�  שלאת דמותו

 � הגדולי� שלבדומה לפרעוני, חרב יווניי�"הגיוני היה לשער כי ג� לדוד היו חילות של שכירי

שהרי , שכזה נועד להעביר מסר לתושבי יהודה" היסטורי"אזכור , כמו כ�.  המצרית26"שושלת הה

מלכי יהודה  אזי אי� פסול בעובדה כי ג�, החרב היווניי� בצבאו"במידה שדוד העסיק את שכירי

  .   26"שושלת הה פרעוני ג� א� נעשה הדבר בכפייה מצד, מ� פעולהילשת* ע נאלצו מאוחרי�ה

שהרי אכ� קשה , דעותיו של פינקלשטיי� בנושאי� אלו מקובלות עלי,    מבחינת הגרעי� הרעיוני

יכלה להרשות לעצמה לשכור את , ס" לפנה10"להאמי� שיהודה הקטנה והענייה של המאה ה

סברה זו א* מתחזקת לאור ). Finkelstein 2002b:149(החרב האגאיי� "ירותיה� של שכיריש

אשר , ס" לפנה10"ההערכות העדכניות ביותר בנוגע לאוכלוסייתה של יהודה במהל� המאה ה

                                                
520 pelta , לפי הניב הדורי)LS–J .(  



 355

העדות הארכיאולוגית , כמו כ�). Lehmann 2003(לא יותר מכמה אלפי אנשי� , מנתה כנראה

 ראשית – 10"מצביעה בבירור על כ� כי במהל� המאה ה, תר דיוק חולשתהאו לי, בנוגע לירושלי�

שמרחבו הכפרי היה מיושב בדלילות , ירושלי� לא הייתה אלא מעוז הררי קט�, ס" לפנה9"המאה ה

)Jamieson-Drake 1991 ;Finkelstein 2001; 2005 ;Ussishkin 2003 .( ברור אפוא כי התיאור

הנושא מסר אידיאולוגי , ינו אלא תיאור דמיוני של תור זהבהמקראי של הממלכה המאוחדת א

 Van Seters 1983:307–312 ;Knauf 1991 ;Niemannלדוגמא , והשווה(שהותא� לזמ� חיבורו 

1997 ;J.M. Miller 1997; Finkelstein and Silberman 2001:123–145; 2006.(על א* ,  ע� זאת

 על רקע הריאליות "ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי"להסביר את יחידות לפיו יש , שרעיונו הכללי של פינקלשטיי�

חרב "ה� שכירי" ַהVְֵרִתי"לפיו , אינני מסכי� ע� שחזורו,  מקובל עליס" לפנה7"של שלהי המאה ה

  . peltastai ה� היחידות של "ְַהGְֵלִתי"ואילו , מהאי כרתי�

 משלי� את המציאות הדמוגרפית והכלכלית של אשר, הנחותיו של פינקלשטיי�, "ַהVְֵרִתי"בנוגע ל   

הנתוני� . אינ� מתקבלות על הדעת, התקופה ההלניסטית בכרתי� אל תו� התקופה הארכאית

 וכלה בראשית המאה 7"מצביעי� על כ� כי החל מסו* המאה ה, הארכיאולוגיי� שנאספו מכרתי�

אינה אלא , לדוגמא, ס"המאה השישית לפנה. קיי� פער ישובי ברוב שטחי האי, ס" לפנה5"ה

; Demargne 1947:214–225;S. Morris 1992a:169–171(בתולדותיה של כרתי� " תקופת אופל"

Prent 1996 .(מספר ישובי� אכ� המשיכו , ברור כי על א* הפער המשוער בחלקי� השוני� של האי

, )Whitley 1997:649–661 ;Erickson 2002(ס " לפנה6"להתקיי� בכרתי� ג� במהל� המאה ה

בחלקו , )Eleutherna(הקברות של אלאותרנה "וההוכחות הארכיאולוגית לכ� התקבלו ה� בבית

  בחלקו המזרחי של האי,)Azoria(אזוריה יישוב שבבוה�  ,)Stampolidis 1998(המערבי של האי 

)Haggis et al. 2004 .(באתרי� הללוס" לפנה6–7"מהמאות היפת השרידי� על א* חש, ע� זאת  ,

 על כרתי� זמני� וחולקי� על כ� כי בשלהי התקופה הארכאית עברהחוקרי� אינ�  רביתמ

יוונית "מצביעי� על בידודה של כרתי� בזירה הפ�, ס" לפנה5" ג� הנתוני� מהמאה ה521.קשי�

)Erickson 2005.(לפיו המציאות , כי אי� בסיס עובדתי להשערותיו של פינקלשטיי�,  רוצה לומר

ית בכרתי� במהל� התקופה הארכאית הייתה דומה לזו של התקופה הדמוגרפית והכלכל

  ). Finkelstein 2002b:149השווה (ההלניסטית 

                                                
) Hybrias(כא� ראוי לציי� כי ג� שירו המפורס� של היבריאס . Perlman 2004ראה כנגד , א� כי 521

שהרי אי� ודאות ה� בנוגע , אינו משנה דבר, )Athen. 15.695f–696a(הידוע דר� אתניוס , הכרתי לכאורה

  ).Bowra 1961:398(לזהותו ואר- מוצאו של המחבר וה� בנוגע לתיארו� של השיר עצמו 
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בדרו� אי� , במהל� כל תקופת הברזל, מינה"כפי שכבר הזכרתי בדיו� אודות אל,    יתרה מזאת

. )Jones 2000: Maps 28–31השווה (כרתי�  עדות לשרידי� חומריי� אשר נית� לזהות� ע� הלבנט

, ס שנתגלו בחלקיו השוני� של הלבנט"בדומה למכלולי� היווניי� של ראשית האל* הראשו� לפנה

"ס שנחשפו באתרי� אר-" לפנה7"המכלולי� העשירי� של הקראמיקה היוונית משלהי המאה ה

נית� היה . לא הניבו ולו שבר אחד שנית� לייחסו לקראמיקה שמקורה באי כרתי�, ישראליי�

אזי אי� לצפות שיביאו אית� , חרב מכרתי�" ה� אכ� שכירי"ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי"י במידה שלטעו� כ

בהסתמ� על הניתוח שנעשה לעיל אודות המכלולי� הקראמיי� , אול�. החרס מבית�"את כלי

החרב היווניי� אכ� הביאו את מיטלטליה� "ברור כי שכירי, ממצד חשביהו ומכברי, מאשקלו�

, הובחנה ג� במצרי�, תמונה דומה של העדר קראמיקה שמקורה בכרתי�, אתיתרה מז. עימ�

   522".ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי"אשר לפי פינקלשטיי� אינה אלא ריבונ� של 

  

  ).Boardman and Hayes 1966: Pl. 55בעקבות (מטוקרה , כרתיםמשמקורה קראמיקה : 137איור 

ובכ� להשלי� על נוכחות� , י� פלשת לבי� כרתי� המשוער ב   בכדי לבסס את טיעונו בדבר הקשר

פינקלשטיי� מגייס , חרב מכרתי� שפעלו באזורנו בשלהי תקופת הברזל"האפשרית של שכירי

                                                
השתתפות� של תושבי כרתי� במיזמי� קולוניאליי� , כא� ראוי להדגיש כי במהל� התקופה הארכאית 522

במקרי� המעטי� בה� דווח על השתתפות� בפעילות , בר�.  דלה למדיא* היאאלו או אחרי� הייתה 

בעניי�  מביא שתי גרסאות הרודוטוס, כ�. היה נית� להבחי� בקראמיקה שמקורה בכרתי�, קולוניאלית

ואילו , )IV ,150–153הרודוטוס ) (Thera/Santorini(האחת היא גרסת� של אנשי תרה : ה של קירנההיווסד

בשתי ). ע� ספרות, IV ,154–156) (Malkin 2003aהרודוטוס (השנייה היא גרסת� של אנשי קירנה 

בתיאו� , והנה. יקההגרסאות הללו קיי� אזכור למעורבות� של הכרתי� בהתיישבות היוונית בצפו� אפר

; D'Angelo 2006(הקראמיקה שמקורה בכרתי� אכ� נחשפה ה� בחפירות קירנה , ע� המקור ההיסטורי

Schaus 1985:10–14; 2006 ( וה� בחפירות טוקרה)Boardman and Hayes 1966:78–80 ;Boardman and 

Hayes 1973:36–38()  ה נוסדה ישבו היווני� שני� לפני שקירנ, לפי הרודוטוס, יתרה מזאת .)137איור

ומגיע בעיקר מתוצאות  עשיר ודות אזיריס אינוהמידע הארכיאולוגי א, כפי שכבר הזכרתי. טות באזיריסמע

ראוי להדגיש שג� המכלול המועט אשר נלקט , ע� זאת. הסקר שנעשה בשנות השישי� של המאה הקודמת

   ).Boardman 1966:151, Pl. 29:13(הניב לפחות חרס כרתי אחד , במהל� הסקר המצומצ� הזה



 357

וסטפנוס מביזנטיו� דיאקו� וביניה� את עדות� של מארק ה, לדיונו ג� מספר עדויות מאוחרות

)Finkelstein 2002b:151 .(דיאקו�מארק ה, כ�) Marc the Deacon( ,בספרו Vita S. Porphyriiראשית  מ

 the chief god of Gaza, as is abundantly evident, was Marnas, the…"523:מציי� כי, נ" לסה5"המאה ה

'Cretan Zeus'. Though he is forgotten now, his worship was of the greatest importance in 

Palestine. A dedication to him has been found at Canatha in the Hauran."                                           

הא� עדותו של מארק אכ� משליכה ולו במעט על הקשר המיוחד בי� עזה לבי� כרתי� במהל�    

, שהובחנה על מטבעותיה של עזה מתקופה הפרסית, � הארמית"במידה שהאות מ? תקופת הברזל

אזי יתכ� וכבר במחצית השנייה של , )ע� הפניות, Gitler and Tal 2006:124(אס אכ� מייצגת את מרנ

קשה לעלות על הדעת כי זיהויו בתור , ע� זאת. ס היה זה האל הראשי של עזה" לפנה5"המאה ה

Zeu;ß Krhtagenhvß קדו� לתקופה ההלניסטית )Mussies 1990:2446.(524   

ולפי המקורות , ידי צבאו של אלכסנדר הגדול"יל עלנהרסה עזה כל, ס" לפנה332בשנת , כידוע   

 ;Diod. Sic. XVII.48.7(היות שכל מגני העיר נהרגו ונשותיה� וילדיה� שועבדו , ההיסטוריי�

Arrian II.26–27; Quintus Curtius IV.6.7–30( ,רלוונטי לדיוננו יותר מה ש. העיר אוכלסה מחדש

למקו� מושב� של , ככל הנראה, כו עזה וסביבותיהס הפ" לפנה3"היא העובדה כי במהל� המאה ה

  . חרב יווניי� בתו� שירות� בצבא התלמי"שכירי
                                                

 Hillג�ראה , בעזה) Zeus Kretagenes(לעניי� מקדשו של זאוס הכרתי . Hill 1913 בעקבות תרגומו של 523

1912:14ff. ;Trombley 1993:213–217 ;Belayche 2004 .היישוב Canatha , שמוזכר בקטעו של מארק

קנטה השתייכה לערי , לפי פליניוס הזק�). 16:47חזקאל השווה י( שבדרו� סוריה בַחְוָר�היה ממוק� , הכומר

  ).Ward 1907:387(ובאתר נמצאו שרידיו של מקדש זאוס , )N.H. 5.16.74(הדקפוליס 

אינו אלא , אשר זוהה ע� זאוס הכרתי במקורות הנוצריי�, )אדוננו(מרנאס האל , לדעת מור 524

 תשריט שכזה חסר בסיס עובדתי ).Moore 1899 (טית שמקורה בתקופה ההלניסGְֶרס2ִניִפיַקְצָיה של דגו�

 מרנאס נזכר לראשונה בתור האל הראשי של ).לסקירה מקיפה אודות האל דגו�, Crowell 2001והשווה (

 Epistola CVII.2 Jer." :Marnas Gazae luget inclusus, et eversionem templi(עזה רק אצל הירונימוס 

jugiter pertimescit(" ,חייו של פורפיריוס הקדוש"דע העיקרי אודותיו נמצא בוהמי) "Vita S. Porphyrii (

אזכורו של מרנאס א� לוקחי� בחשבו� את ). Mussies 1990 ;Belayche 2004וראה (של מארק הכומר 

 Aeliusדי"לשנכתבו כביכול ע, "חייו של אלכסנדר סברוס"ב (Historia Augustaבאחד הספרי� של 

Lampridius] 17.3–4: "O Marna, O Iuppiter, O di inmortales"([ , אזי העדות הספרותית הראשונה

–Mussies 1990:2420 (נ" לסה3"דהיינו לראשית המאה ה,  אלכסנדר סברוסתו שלתקופשייכת לאודותיו 

אינ� אלא מעשה ידיו , Historia Augusta"מרבית החוקרי� גורסי� כי כל הביאוגראפיות שב,  אול�).2422

תו� שימוש , נ" לסה5"נ או שמא בראשית המאה ה" לסה4"אשר פעל בסו* המאה ה, ל מחבר אנונימיש

כי הנה ). Momigliano 1954 ;Adams 1972 ;Lippold 1998וראה (  Aurelius Victorסלקטיבי בכתביו של

 5"אה השיי� למציאות של ראשית המ" חייו של אלכסנדר סברוס"ספורו של מרנאס ב, לדעת שטראוב, �כ

 ).Mussies 1990:2422, n. 7א� ראה כנגד ; Straub 1963(נ "לסה
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.מצבת קבורה של כרמידס מעזה: 2; כפי שהיא כיום, עירו של כרמידס,  אנופוליס:1 :138איור 

525
    

 Iliffe(הנושאת כתובת יוונית ארוכה ,  מעזהתמצבת קבורה מונומנטאלימתקבל ממידע זה    

 לרבע הרביעי של על סמ� תוכנה ושיקולי� היסטוריי�שתוארכה , )1:138איור  (בכתובת זו). 1932

הוצגו פרקי� מתולדות , )Glucker 1987:116–119 ;SEG VIII: No. 269(ס בער� " לפנה3"המאה ה

מ� הכתובת עולה כי כרמידס ביצע מעשה גבורה . חרב מ� האי כרתי� ושמו כרמידס"חייו של שכיר

שד� בכתובת הזו ,  לדעת טל526).2:138איור (את עירו אנופוליס מאויביה בכ� ששחרר , כרתי�ב

 מאפשרת להניח כי בעזה השתקעו חיילי� יווניי� בתו� שירות� הכתובת לא רק, בפרוטרוט

אשר יתכ� והיה בעזה , שלא מ� הנמנע כי מקורה בבית הקברות של בני כרתי�אלא , בצבא התלמי

  ). 247–245:ז"תשסטל (ההלניסטית 

תולדה  הוא Zeus Kretagenesזיהויו של מרנאס העזתי ע� סביר שעולה כי , מכל הנאמר לעיל   

 להבינו על רקע השתקעות� ישאפשר שו ,)Mussies 1990:2433 השווה(של התקופה ההלניסטית 

Vְֵרִתי ַה"במידה ש,  כלומרShipley 2000:217.(527השווה (חרב מכרתי� באזור הנדו� "של שכירי

                                                
 .Iliffe 1932: Pl. 59בעקבות , 2:138איור ; Nixon et al. 1989: Fig. 4.21בעקבות , 1:138איור  525
 .Nixon et al. 1989 ראה ,לתיאור שרידיה. מערבי של האי כרתי�"אנופוליס ממוקמת בחלקו הדרו� 526
, )A. Cook 1903; Dowden 2006 לדוגמא ,וראה(� בפולחנו של זאוס נהמחקרי� שענייי על א* ריבו 527

  :'לפי ֶאל2ְנג ).Zeus Kretagenes) Verbruggen 1981  שלנובהירות בנוגע לפולח"קיימת לעיתי� אי

"A strict distinction must be maintained between the cult title Zeus Kretagenes (“Zeus born in 

Crete”) and the modern construct the “Cretan Zeus”; the existence of the former is in no way 

evidence of the latter. Furthermore, Zeus Kretagenes always appears as a mature adult, never a 

youth". (Alonge 2005:5, n. 11).                                                                  

למעט ,  היה נדיר למדי ברחבי העול� הקלאסיZeus Kretagenes כי פולחנו הספציפי של מדגיש' ֶאל2ְנג

 Zeusלעדויות לקיו� פולחנו של; Alonge 2007(ובעזה ) במהל� התקופה הסלאוקית(פולחנו בקאריה 

Kretagenes ראה , שבקאריה במילאסהLBW 338, 394, 406, 5 ;I.Labraunda II, 40.( יתכ� ויש בכ� חיזוק 
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אזי אי� שו� קשר בינ� , חרב בצבא הסאיטי"אינ� אלא השתקפות� של יחידות שכירי" ְוַהGְֵלִתי

  528.זנטיו�יעדות� של מארק הכומר וסטפנוס מבלבי� 

אזכור� "אי, וממצרי�דרו� הלבנט הקראמיקה הכרתית ממוחלט של ההעדר ה,    בסיכומו של דבר

בניגוד לאזכורי� הרבי� של  ( המצרית26"שושלת ההוני פרע חרב מכרתי� בצבאות של"של שכירי

כל אלה , במהל� התקופה הארכאיתכרתי� אי המשבר הדמוגראפי והפוליטי בו) האיוני� והקארי�

" את שכירי"ַהVְֵרִתי"ביחידות של  לראות המבקש, שחזורו של פינקלשטיי�מעמידי� בספק את 

מנת "על, לדעתי    ?במקרא" ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי"את יש להבי� , א� כ�,  כיצד.החרב שמקור� בכרתי�

 והכרתי� ולהציע "ַהVְֵרִתי"עלינו להתנתק מהדמיו� הסמנטי המיידי שבי� , לפתור את תעלומת�

   529.חרב ממוצא קארי" שכירי"ַהVְֵרִתי"לפיה יש לזהות ביחידות של  , פרשנות שונה לחלוטי�

יוצא . "ַהVְֵרִתי" תמיד מופיע בסמיכות ע� "ַהGְֵלִתי"במובאות המקראיות  ,   למעט מקרה אחד

 ".ַהVְֵרִתי"ולא  "הכרי" מופיע דווקא "ַהGְֵלִתי"בו לצידו של , 23:20שמואל ב הדופ� היחיד נמצא ב

 כטעות בתעתיק של 23:20שמואל ב ב" הכרי"הדעה המקובלת בחקר המקרא נוטה לפרש את 

חילו* הכתיב יתכ� ו, לפי חוקרי� אחדי�, א� כי, )Na<aman 1998b:340, n. 30השווה  ("ַהVְֵרִתי"

 7"חרב מקאריה באזורנו בשלהי המאה ה"כרי אינו אלא עדות לנוכחות� של שכירי לVְֵרִתימ

" Vִָרי"שתי מובאות נוספות מזכירות את ה). 77:2006זינגר ; Finkelstein 2002b:149, n. 31(ס "לפנה

, ישנו אזכור של פיכול, בספר בראשית, כמו כ�.  אזכור� של הפלתי�א� ללא, בקונוטציות צבאיות

  ).Ray 1986(טיפוסי ש� זה אינו אלא ש� קארי , סברה אחתולפי ;  מל� גררימל�צבאו של אב"שר

                                                                                                                                       
חרב "שכירי קשורי� בהתיישבות� של Zeus Kretagenesשורשי פולחנו של , לפיה בעזה, נוס* להשערתי

הייתה , אוכלוסיית הווטראני� שהתיישבה בסביבות עזה. אי כרתי� במהל� התקופה ההלניסטיתמה

 הכרתי אותו כרמידסמהכתובת שעל מצבתו של , כ�. שעבר לחרב"שכירימורכבת כנראה מערב רב של 

אשר נשא ,  בסביבות עזה ע� חברו לנשק מכאיוס האייטוליהשתקע כרמידסנית� ללמוד כי , )1:138איור (

הקשר המיוחד שהיה בי� בני כרתי� לבי� ,  לדעת ָכניוטיס).247:ז"טל תשס(ארכגטה לאישה את בתו 

וראה ; Chaniotis 2002(מצא את ביטויו בקשרי נישואי� שכאלה , טיתהאייטולי� במהל� התקופה ההלניס

OGIS 134 ,בתו של , בה יש אזכור לנישואי� בי� אריסטו, ס" לפנה2"הלא היא כתובת מכיתיו� מהמאה ה

  ).  לבי� הקצי� האייטולי מלאנקומס, החייל הכרתי דיו�
לפיו שמה הקדו� של עזה , זנטיו�ימבאיני חושב כי יש להעניק משקל של ממש לעדותו של סטפנוס  528

 המקורות ).Rhadamanthys)Steph. Byz. s.v. Gavza " וMinos ,Aiakos דיי"לוהיא נוסדה ע, Minoaהיה 

וא� בקשרי� . ריטי� דמיוניי� למדי בענייני� שכאלהסהקלאסיי� המאוחרי� מספקי� לא פע� ת

  להזכיר כי לפי השחזור המפוקפק של טקיטוסראוי, �עסקינ המדומי� בי� עמי אזורנו לבי� האי כרתי�

)Tacitus, Historiae 5.2( ,יהודי� נגזר ה� של שמ, שהרי לדעתו היהודי� אינ� אלא פליטי� מהאי כרתי�

   .)Bruce 1984 ;Bloch 2002:65–142( משמו של ההר אידה המפורס� שבכרתי�

   ).Carians ( וג� כארי�)Karians (בעברית נית� לכתוב ג� קארי� 529
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בראשית 

22:21  

ַוXֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְ� , 9ֵָעת ַהִהוא, ַוְיִהי

  :Oְבָרָה� ֵלאמֹר"ֶאל, ְצָבאCַ "2ר6ִפיכֹל6ִפיכֹל6ִפיכֹל6ִפיכֹל

  .Oָ?ה עCֶֹה"9ְכֹל ֲא5ֶר, י� ִעQְָ�ֱאלִֹה

ἐγένετο δὲ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ καὶ εἶπεν 

Αβιµελεχ καὶ Οχοζαθ ὁ νυµφαγωγὸς αὐτοῦ 

καὶ Φικολ ὁ ἀρχιστράτηγος τῆς δυνάµεως 

αὐτοῦ πρὸς Αβρααµ λέγων ὁ θεὸς µετὰ σοῦ 

ἐν πᾶσιν οἷς ἐὰν ποιῇς. 

בראשית 

26:26  

ַ]ת; ְ� ֵאָליו ִמTְָררָהַל, ַוֲאִביֶמֶלְ� Pַוֲאח ,

  .ְצָבאCַ"2ר, 6ִפיכֹל6ִפיכֹל6ִפיכֹל6ִפיכֹל, ֵמֵרֵעה6

καὶ Αβιµελεχ ἐπορεύθη πρὸς αὐτὸν ἀπὸ 

Γεραρων καὶ Οχοζαθ ὁ νυµφαγωγὸς αὐτοῦ 

καὶ Φικολ ὁ ἀρχιστράτηγος τῆς δυνάµεως 

αὐτοῦ. 

שמואל 

  23:20ב 

, 6ְבָנָיה; ַהWָָבא ִיCְָרֵאל"ֶאל Vָל, ְוי2:ב

""""ְוַעלְוַעלְוַעלְוַעל, , , , ))))ַהVְֵרִתיַהVְֵרִתיַהVְֵרִתיַהVְֵרִתי((((הכרי הכרי הכרי הכרי """"ַעלַעלַעלַעל    ,ְיה2ָיָדע"�9ֶ

  530.ַהGְֵלִתיַהGְֵלִתיַהGְֵלִתיַהGְֵלִתי

καὶ Ιωαβ πρὸς πάσῃ τῇ δυνάµει Ισραηλ καὶ 

Βαναιας υἱὸς Ιωδαε ἐπὶ τοῦ Χερεθθι καὶ ἐπὶ 

τοῦ Φελεθθι. 

מלכי� 

  4:11ב 

ַּבAָָנה ַהAְִביִעית 5ַָלח ְיה2ָיָדע ַוXִַ>ח ו

 ִריִריִריִריַלVַָלVַָלVַָלVָ, )ַהQֵא2ת(Cֵָרי המאיות "ֶאת

; 9ֵית ְיהָוה, ַוXֵָבא אָֹת� ֵאָליו, ְוָלָרִצי�

9ְֵבית , ַוXְִכרֹת ָלֶה� 9ְִרית ַו9ַ5ְXַע אָֹת�

  .ַהQֶֶל�"�9ֶ"ֶאת, ַוXְַרא אָֹת�, ְיהָוה

καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόµῳ ἀπέστειλεν Ιωδαε ὁ 

ἱερεὺς καὶ ἔλαβεν τοὺς ἑκατοντάρχους τὸν 

Χορρι καὶ τὸν Ρασιµ καὶ ἀπήγαγεν αὐτοὺς 

πρὸς αὐτὸν εἰς οἶκον κυρίου καὶ διέθετο 

αὐτοῖς διαθήκην κυρίου καὶ ὥρκισεν αὐτοὺς 

ἐνώπιον κυρίου καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς Ιωδαε τὸν 

υἱὸν τοῦ βασιλέως. 

מלכי� 

  19:11ב 

 ַהVִָריַהVִָריַהVִָריַהVִָרי""""ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאתCֵָרי ַהQֵא2ת "ַוXִַ>ח ֶאת

, ָה:ֶר-ַע� "ָהָרִצי� ְוֵאת Vָל"ְוֶאת

ַוXָב2א6 , ַהQֶֶלְ� ִמ9ֵית ְיהָוה"ַוXִֹריד6 ֶאת

, ַו5ֶXֵב; 9ֵית ַהQֶֶלְ�, 5ַַער ָהָרִצי�"Mֶֶרְ�

  .Vִֵ[א ַהQְָלִכי�"ַעל

καὶ ἔλαβεν τοὺς ἑκατοντάρχους καὶ τὸν 

Χορρι καὶ τὸν Ρασιµ καὶ πάντα τὸν λαὸν 

τῆς γῆς καὶ κατήγαγον τὸν βασιλέα ἐξ οἴκου 

κυρίου καὶ εἰσῆλθεν ὁδὸν πύλης τῶν 

παρατρεχόντων οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ 

ἐκάθισαν αὐτὸν ἐπὶ τοῦ θρόνου τῶν βασιλέων 

                                                
, "ַהVְֵרִתי"ל" תוק�" 23:20שמואל ב ששל " הכרי", 17:18מי� א ידברי הבגרסא המקבילה של ש כיוו� 530

" ו Χερεθθιשלחוזרת על התבנית המוכרת , 17:18מי� א ידברי הלהגרסא המקבילה של תרגו� השבעי� 

Φελεθθι ;והשווה:  

דברי 

מי� א יה

17:18  

; ְוַהGְֵלִתי, Vְֵרִתיַה"ַעל, ְיה2ָיָדע"�9ֶ, 6ְבָנָיה6

  .ְלַיד ַהQֶֶלְ�, ָדִויד ָהִרא5ִֹני�"6ְבֵני

καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε ἐπὶ τοῦ χερεθθι καὶ 

τοῦ φελεθθι καὶ υἱοὶ ∆αυιδ οἱ πρῶτοι 

διάδοχοι τοῦ βασιλέως. 
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לא הצליחו החוקרי� להגיע לאחדות דעי� , 23:20שמואל ב  ב)?ַהVְֵרִתי(" כרי"   בדומה לדינו של ה

יש הגורסי� כי ג� במקרה זה . 19:11מלכי� ב וב 4:11מלכי� ב ב "Vִָרי"אזכור� של הלג� בנוגע 

ויש הגורסי� כי במובאות הללו אכ� מדובר , "ַהVְֵרִתי"כטעות בתעתיק של  "Vִָרי"נית� לפרש את ה

ע�  ,Cogan and Tadmor 1988:126 ;Avishur and Heltzer 2003:89(בקארי� ולא בבני כרתי� 

מספקי� רמז לכ� כי בכל , 23:20שמואל ב  שבGְֵלִתיַהו ַהVִָרי, לעניות דעתי). הפניות קודמות

או הכרסי , ַהVִָרי גרסההצורה המקורית , ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתיהמובאות האחרות בה� נמצא הצירו* 

  .  אינ� אלא קארי� אינ� אלא קארי� אינ� אלא קארי� אינ� אלא קארי�כרתי�כרתי�כרתי�כרתי�הההה, כלומר). וראה להל� (ַהVְֵרִתיולא את ) קרסי(

וכתוצאה מכ� הניבה את " כרי"שר צורפה לא, ו"להסביר את האות תיעלינו , א� כ�, כיצד   

 מ� הסוג הידוע אינו אלא חרוז" ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי"עובדה כי הביטוי לחוקרי� שמו לב ? "כרתי"ה

 משנה  צירופה של אות זו או אחרתבה בעקבות,  התופעה עצמה531.ספרות המקראיתהיטב ב

 היטב במחקרי� הפילולוגיי� בתור ידועה, המילה את צורתה המקורית לש� יצירת חרוז פואטי

הדעה , "ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי"בנוגע ל,  אול�word-contamination.532אחת מתופעות הלוואי של 

לדוגמא , וראה ("ַהGְֵלִתי" וכ� נתקבל, "ִתישַהGְֵל"המקובלת גורסת כי מה שש6נה הוא 

Brockelmann 1913:108 ;Albright 1924:379 ; אני סבור כי יש להפו� את , בר�). 77:2006זינגר

  . לכרתי) קרסי(הקערה על פיה ולהציע כי מה שש6נה הוא הכרי או הכרסי 

חרב מכרתי� שירתו בצבאות של פרעוני "הוכחות לכ� כי שכיריאי� ,    כפי שכבר טענתי לעיל

ה� ברקורד , חרב מקאריה מתועדי� היטב במצרי�"שכירי, מאיד�.  המצרית26"השושלת ה

ַהVְֵרִתי " יש להבי� את כי, הואיל וסברתו של פינקלשטיי�. היסטורי וה� ברקורד הארכיאולוגיה

אזי ההסבר הטוב ביותר , ס מקובלת עלי" לפנה7" על רקע הריאליות של שלהי המאה ה"ְוַהGְֵלִתי

י המשורר היוונ� ככל שנית� ללמוד מ .בנוגע ליחידות הכרתי� הוא לפרש� בתור יחידות קאריות

 הופ� למעי� ש� נרד* –קארי–האתניקו�  Archilochus F 216 West(,533(מפארוס  ארכילוכוס

חרב מקאריה "שכירי, כידוע). Lavelle 2002(ס " לפנה7"חרב כבר לקראת אמצע המאה ה"לשכירי

ככל , )II.152; Polyaen. VII.3הרודוטוס  (I" שלטונו של פסמתי� ההגיעו למצרי� כבר בתחילת

 Rassam Cylinder; Luckenbill ( המרמנאדיתמלכה הראשו� של השושלת, ווכו של גיגסהנראה בתי

                                                
וראה (' וכו, בספר במדבר" דֶאְלMָד 6ֵמיָד"אזכור� של ; )2:38יחזקאל  ("2Tג ֶאֶר- ַהQָג2ג"ֶאל", לדוגמא 531

Brockelmann 1913 ;Blake 1920 ,לרשימות מפורטות.(  

; Petersen 1935ראה , לדוגמאות בספרות היוונית; Spitzer 1950:94–96  השווה, עצמו למושג532

  .Kent 1926ראה , לדוגמאות בשפות איטליות; Tsumura 1983ראה , לדוגמאות בספרות המקראית

533 kai; dh; jpivkouroß w{ ste Ka;r keklhvsomai, כמו לקארי, חרב"יקראו לי שכיר, ואכ�", דהיינו."  
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ס הופכי� הקארי� לאחד " לפנה7"החל מהמחצית השנייה של המאה ה, כלומר). 298–1927:297

ה� היסטוריות וה� ארכיאולוגיות , המרכיבי� החשובי� ביותר בצבא המצרי ויש לכ� עדויות רבות

סבירה אפוא ). Ray 1995 ;Kammerzell 1993; 2001 ;Vittmann 2003:155–179(ממצרי� גופא 

  534.ישראלי בזמ� השלטו� הסאיטי"ההנחה לפיה יחידות קאריות פעלו במרחב האר-

 535.הייתה חסרת סימוכי� בממצא הארכיאולוגי, הגיונית ככל שתהיה, הנחה שכזו,    עד לא מזמ�

 ).Zadok 2005:80(בחרסי ערד " קרסי"הרו של ר� צדוק לאזכושל הפרשנות ע� החידוש הגיע 

ועתה תן , אל אדוני אלישיב יהוה ישראל לשלומך":  בחרסי ערד18אוסטרקו� ופיע בהקרסי הזה מ

זמנ� של חרסי ערד נדו� כבר  536).139איור  ()74:ג"אחיטוב תשנ (..."├ תיתן ולקרסי~ לשמריהו 

 החרב האגאיי�"את שכירי, היתרבי� , ייצגי�בהיות� מ, אציי� רק כי החרסי� הללואחזור ו. לעיל

זמנ� צרי� להיקבע לשלהי , )Na<aman 1991b:44–48( בשירותה של מצרי� )תי�כהלא ה� ה(

 597/598" ו600/601שבי� השני� המצומצ� או לפרק הזמ� ) Ussishkin 1988(ס " לפנה7"המאה ה

; Katzenstein 1983 (השתלטותו המחודשת של נכה על האזור הנדו�המבטא את , ס"לפנה

Fantalkin 2001b:143.( 18אשר מוזכר באוסטרקו�  לדיוננו הנוכחי חשוב להבהיר מיהו הקרסי.   

                                                
, ְול6ִדי�, ?ְֹפCֵי ָמֵג�, 56V 6פ6ט"" ַה29Tִִרי�ְוֵיְצא6, ֲעל6 ַה[6ִסי� ְוִהְתהְֹלל6 ָהֶרֶכב: "9:46והשווה ירמיהו  534

  ."?ְֹפCֵי Mְֹרֵכי ָק5ֶת
כיוו� שהיא מחקה את הקראמיקה הדרו� , ראמיקה הקארית אינה קלה לזיהויהק, מבחינה סגנונית 535

גיאומטרית "קוק מציי� כי בנוגע להתפתחות הסגנונית של הקראמיקה הקארית בתקופות הפרוטו. איונית

 ,if one judged only by style of pottery…":לא רק שהאזור מתנהג בדומה לאיוניה אלא, והגיאומטרית

Caria might be considered more fully Hellenic than Sparta" (R. Cook 1997:36).                                

, )Özgünel 1979(הקדרי� הקארי� המשיכו לחקות את הקדרי� האיוני� במהל� התקופה הגיאומטרית 

ראמיקה הקארית הק, לדעת קארסטנס). Fazlioğlu forthcoming(במהל� התקופה הארכאית , וביתר שאת

על , אול�). Carstens 2002:138(של הקארי� " התיוונות�"של התקופה הארכאית מבטא יותר מכל את 

סמ� הבדלי� "ה� על, הקראמיקה הקארית ניתנת לעיתי� לזיהוי, א* הדמיו� האומנותי שבי� שתי האסכולות

 .R(כבו של הטי� שמקורו בקאריה סמ� הר"סגנוניי� מינוריי� בינה לבי� הקראמיקה הדרו� איונית וה� על

Cook 1993; 1999; Bulba 2005 ;Attula 2006 .(למעט שברי� בודדי� מנאוקרטיס , ע� זאת)Williams 

and Villing 2006( ,שהרי , מצב שכזה אינו צרי� להפתיע. קראמיקה קארית לא הובחנה עד עתה במצרי�

היות שקארי� שירתו , יתרה מזו. בתור סוחרי�חרב ולא "הקארי� הועסקו בראש ובראשונה בתור שכירי

במידה שהיו כאלה לאחר שני� רבות של , סביר להניח כי צרכיה� בקראמיקה בסגנו� יווני, יחד ע� איוני�

"מכא� שאי� לצפות למציאת קראמיקה קארית באתרי� אר-. ידי הייבוא האיוני"סופקו על, שהייה במצרי�

     .י� הקראמיקה הזו נפוצה במצרי� גופאשהרי א, ישראלי� מסו* תקופת הברזל
" אדוני"בהיותו פותח את מכתבו ב(מפקד מצודת ערד , אומנ� יתכ� והכותב זוטר בדרגתו לאלישיב 536

השולח מצווה על אלישיב לתת לשמריהו משהו .  בפנייתו קיימת לשו� הוראה ישירהאול�, )ובברכת שלו�

  ).74:ג"תשנ אחיטוב(├    "משהו שמסומ� ֶכ, ולקרסי) חצית החומרדהיינו מ, אהרוני פירשו לת� (~~~~    "שמסומ� ֶכ
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שחזור זה .  באוסטרקו� של האינדיבידואל שנזכרש� משפחתואינו אלא הקרסי , לפי דעה אחת   

 אאשר מוזכרת בספר עזר, �מ� הנתיני, ֵקירֹס"9ְֵני/ֵקרֹס"9ְֵנילמשפחת  קשור מערדגורס כי הקרסי 

, פינקלשטיי�). 74:1992אחיטוב ; Lemaire 1977:181; Aharoni 1981:36 (47:7 ובספר נחמיה 44:2

חרב "ישכירני� של ערד בתור אוסטרקווה� את הכתי� באת הקרסי ה� מציע לפרש , מאיד�

 לסברתו אינני יודע מה הוא הביסוס, גע לכתי� בנו.)Finkelstein 2002b:149 (מכרתי�

, אול� בנוגע לקרסי, )או בני כיתיו�(יווני� שהרי מקובל לזהות� בתור , )?כרתי�=כתי�(

המוזכרי� בכתובות " הכרסי�"לפיו , )Lipiński 1983(פינקלשטיי� מסתמ� על מחקרו של ליפינסקי 

   ).140איור (סי� אינ� אלא בני כרתי� ס שנמצאו בקפרי" לפנה4"פניקיות מהמאה ה

        תרגו�תרגו�תרגו�תרגו�        תעתיקתעתיקתעתיקתעתיק        ))))הצד הקדמיהצד הקדמיהצד הקדמיהצד הקדמי ( ( ( (18181818אוסטרקו� אוסטרקו� אוסטרקו� אוסטרקו� 

  

  

  אלי. אל אדני

  יהוה יש. שב

  ועת. אל לשלמך

  לשמריהו. תן

   ולקרסי.   ~        →

  ולד├. תתן

  צ. אשר. בר

  .שלם. ותני

  יהוה. בית

  

  ֶאל ֲאדִֹני ֶאְלָי

  יהוה ִיְׁש. ִׁשב

  : ְוַעָת,ְמָךֹוAל ִלְׁשל

  ֵתן ִלְׁשַמְרָיהּו

  ירִסֵּקַל ְו.  ~        →

  ָּדַלְו├. ןֵּתִּת

  ר  ִצֶׁשר  ֲאָב

  ;םלֹ ָׁש–י ִנַתִּו

  יהוה. יתֵּב

  
  ).75–74:ג"בעקבות אחיטוב תשנ( מערד 18אוסטרקון : 139איור 

  

  .)Teixidor 1976: No. 9בעקבות (רסים  כשמזכירה את ה, סנולה' כתובת פניקית מאוסף צ:140איור 

 הייתה מקובלת 537,סי� אינ� אלא בני כרתי�בכתובות הפניקיות מקפרי" הכרסי�" לפיה, סברה זו

מדובר בקבוצת מתורגמני� ששירתו את כס המלוכה , לפי סברה אחרת. על מספר חוקרי�

ה� , גרפינקללדעת ). Garfinkel 1988:27–28וראה הפניות אצל ( או במנבאי עתידות 538בכתיו�

שייכי� לקבוצה , מ� הנתיני� סֵקירֹ"9ְֵני/ֵקרֹס"9ְֵניה� הכרסי של קפריסי� וה� , הקרסי של ערד

                                                
 ע�, Garfinkel 1988:27( "סי�הכר"בה� מוזכרי� , ס" לפנה4"המאה הבקפריסי� התגלו מספר כתובות מ 537

 ).ספרות קודמת
  ).Teixidor 1976:59–60השווה ( בארמית כרסאמ �ה" הכרסי�"כלומר  538
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אשר מוזכר לדעתו יש לפרש את הקרסי ,  כלומרibid..(539(דהיינו הקרסי� , אתנית נפרדת

בדומה לקבוצת  גרפינקל גורס כי .מגדיר אתני ולא כש� משפחה מערד בתור 18באוסטרקו� 

רסי� היו ה� הכתי� וה� הק, 18כולל אוסטרקו� , בחרסי ערדפעמי� רבות מוזכרת  אשר כתי�ה

   .חרב ממוצא קפריסאי"שכירי

אשר התבררו כבעייתיות ה� ,    ראוי לציי� כי כל ההצעות הללו שילבו בתוכ� מספר הנחות

כ� לפי ). Garfinkel 1988 ;Zadok 2005:80(מבחינה פילולוגיות וה� מבחינת הפרשנות ההיסטורית 

לדוגמא , וראה( החוקרי� אשר זכתה לאהדה רבה בקרב, הצעתו המנומקת היטב של גרפינקל

Kletter and Herzog 2003:35( ,אשר , היה עלינו להכיר בקיומה של קבוצה אתנית ושמה קרסי�

א� למעט מספר זניח של אזכורי� , חרב בצבאות מזרחיי� במש� מאות שני�"בניה שרתו כשכירי

י בשחזורו של כל הסתירות הללו תוקנו לדעת. לא השאירו אחריה� דבר וחצי דבר, �טקסטואליי

"9ְֵני/ֵקרֹס"9ְֵניה� הכרסי של קפריסי� וה� , לפיו ה� הקרסי של ערד, )Zadok 2005:80–83(צדוק 

 שהרי צורת כתיבת� בפניקית ובארמית תואמת את 540,מ� הנתיני� אינ� אלא קארי� ֵקירֹס

  . Kar/Ka-ar-sa-A+Aהלא הוא , בבליות"כינויי� המקובל של הקארי� בתעודות הניאו

שהרי במידה שהכתי� , ברתו של צדוק טובה מבחינה אטימולוגית ויש בה הגיו� היסטורי ברורס

 אזי סביר ביותר כי 541,חרב ממוצא אגאי בשרות� של המצרי�"מתעודות ערד אכ� היו שכירי

שחזורו של צדוק מספק אפוא את החוליה החסרה בנוגע . חרב מקאריה"לציד� יופיעו ג� שכירי

דובר , "ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי"שהרי סביר כי בכל המובאות שעניינ� ביחידות של , �יַהVְֵרִתליחידות 

הקרסי "ביחידות של , או יותר סביר, 23:20שמואל ב בדומה ל, ַהGְֵלִתי וַהVִָריתחילה ביחידות של 

, דהיינו[כרסי /קרסי (word-contamination" כתוצאה מ"ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי"אשר הניבו את , "והפלתי

    Vְ.(542ֵרִתי >] קארי�

                                                
 מערד והעדות 18ואילו אוסטרקו� " כרסי�"יסי� הניבו את ההעובדה כי הכתובות הפניקיות מקפר 539

* בתחילת מילה "* וקו"שהרי האותיות כ, עאינה צריכה להפתי, ֵקירֹס"9ְֵני/ֵקרֹס"9ְֵניהמקראית את הקרסי ו

 ).ע� דוגמאות נוספות, Zadok 2005:80 ;Garfinkel 1988:29–30(ש "עשויות להתחל* לפני האות רי
 44:2 א עזרהמוזכרי� בספר, ֵקירֹס"9ְֵני/ֵקרֹס"9ְֵני� התקשו להסביר את מקור� של החוקרי, עד עתה 540

  ).Zadok 1980:111, 114והשווה  (ֵקירֹס"9ְֵני/ֵקרֹס"9ְֵני 47:7ובספר נחמיה 

א� ללא הסבר נלווה שיבסס , מעניי� כי אולברייט פירש את הכתי� שבמכתבי ערד דווקא בתור קארי� 541

 ). Albright 1972:227, n. 18(את סברתו 
ש� בתקופה "אזי תאריכו צרי� להיקבע אי, סביר להניח כי במידה שהשינוי המשוער אכ� התרחש 542

 "אשר תורג� לרוב כ, "ַהVְֵרִתי"הלא היא , שהרי גרסת תרגו� השבעי� מתייחסת לגרסא המתוקנת, הפרסית

Χερεθθι) וראה לעיל.(  



 365

הא� יתכ� ובמקור היה . "ְוַהGְֵלִתיַהVְֵרִתי " בצמד המלי� כעת עלינו להתייחס לפלתי� המצויי�   

? peltastai או peltê " אינה אלא נגזרת מַהGְֵלִתיאו שמא צורת , Gְֵלִתיל אשר ש6נה ִתישGְֵלבמדובר 

בהיות� , שהרי אי� כל פסול בהנחה לפיה המצרי�, בירה למדיהאפשרות הראשונה נראית לי ס

, ישראלית לאחר הנסיגה האשורית בשלהי תקופת הברזל"שולטי� ביד רמה על רצועת החו* האר-

חרב "הלא ה� שכירי, מצב מצריי�"והעניקו סיוע פעיל לחילותאשר יתכ� , נעזרו בחילות פלשתיי�

ידי המצרי� כנראה כבר בשלהי " יהודאיי� הועסקו עלחרב"שכירי, לאחרי הכו. מקאריה ואיוניה

אומנ�  Porten 1968:3–27(.543(תקופת הברזל ובוודאי במהל� התקופה הפרסית וההלניסטית 

המדיניות המצרית גרסה כי עדי* להעסיק� הרחק , החרב היהודאיי�"נראה כי במקרה של שכירי

                                                
ַה5ְֹXִבי� ""ַה5ְֹXִבי� 9ְֶאֶר- ִמְצָרִי�, ַהXְה6ִדי�"ֶאל Vָל, ִיְרְמָיה6"ֲא5ֶר ָהָיה ֶאל, ַהMָָבר: "1:44השווה ירמיהו  543

ְוַה5ְִמיע6 , ַהTִיד6 ְבִמְצַרִי� ְוַה5ְִמיע6 ְבִמְג2Mל: "14:46ירמיהו ; "6ְבֶאֶר- Gְַתר2ס ֵלאמֹר, 9ְִמְגMֹל 6ְבַתְחGְַנֵחס 6ְבנֹ*

לסקירה ממצה של דוגמאות אחדות ". ְסִביֶבי�, :ְכָלה ֶחֶרב"Vִי""ִהְתַיWֵב ְוָהֵכ� ָלְ�, ִאְמר6; ְחGְַנֵחסְבנֹ* 6ְבַת

במידה  .Maeir 2002ראה , משלהי תקופת הברזל מצריי�אתרי� לקראמיקה יהודאית שהובחנה ב

אזי יש , אכ� אמינה, �חרב יהודאיי� בצבאו של פסמתי"בה מוזכרי� שכירי, שהידיעה באיגרת אריסטיאס

  :י�חרב יהודאיי� בצבאות מצרי"כא� רמז נוס* להעסקת� של שכירי

"13…ἤδη µὲν καὶ πρότερον ἱκανῶν εἰσεληλυθότων σὺν τῷ Πέρσῃ, καὶ πρὸ τούτων ἑτέρων 

συµµαχιῶν ἐξαπεσταλµένων πρὸς τὸν τῶν Αἰθιόπων βασιλέα µάχεσθαι σὺν Ψαµµιτίχῴ ἀλλ᾽ 

οὐ τοσοῦτοι τῷ πλήθει παρεγενήθησαν, ὅσους Πτολεµαῖος ὁ τοῦ Λάγου µετήγαγε" (after 

Thackeray 1914; Miller and Scott 2006) – "Previously many (Jews) had come into the country 

(Egypt) along with the Persian, and even before this others had been sent out as auxiliaries to fight 

in the army of Psammetichus against the king of the Ethiopians; but these were not so numerous a 

body as Ptolemy son of Lagus transported." (after Hadas 1951:101).  

 הפסוק שהרי למעט, איני רואה לנכו� לדו� כא� בפרוטרוט בהיבטי� השוני� הקשורי� באיגרת אריסטיאס

כנראה (כדאי לציי� כי על א* תאריכה המאוחר של האיגרת , ע� זאת. אי� היא קשורה לדיוננו, שצוטט לעיל

; Hadas 1951 ;Shutt 1985:8–9 ;Honigman 2003וראה , ס" לפנה2"במחצית השנייה של המאה ה

Hacham 2005 ;Donaldson 2006 ;Wright 2006( ,האיגרת אי� פסול בהנחה לפיה השתמש מחבר 

חרב יהודאיי� " של שכירי�הידיעה בנוגע למעורבות .במספר מקורות קדומי� שכנראה עמדו לרשותו

 I"הא� מדובר בפסמתי� ה: שהתלבטו בשאלת זיהויו של פרעה, בצבאו של פסמתי� העסיקה חוקרי� רבי�

; Alt 1910; Sauneron and Yoyotte 1952a; 1952b ;Kienitz 1953:39לדוגמא , וראה (II"או ה

Schipper 1999:242, n. 274(?החרב "לפיו סביר כי שכירי,  אני נוטה להסכי� ע� סברתו של קאה�

, י" רק לאחר הנסיגה האשורית מאI"נשלחו לעזרתו של פסמתי� ה, מיהודה המוזכרי� באיגרת אריסטיאס

בעניי� זה ראוי ). Greifenhagen 2002:234והשווה ג� ; Kahn forthcoming(כלומר בימיו של יאשיהו 

המצב המצריי� "לפיה� חילות, )I.67.3(ודיודורוס איש סיציליה ) II.30(להזכיר את עדות� של הרודוטוס 

, במידע ובעדויות הללו יש גלעי� היסטורי כלשהו. נטשו את עמדותיה� בֵיב במהל� שלטונו של פסמתי�

ב היהודיי� שתועדו בֵיב בתקופה הפרסית המצ"כלומר לא מ� הנמנע כי חילות, I"יתכ� ומדובר בפסמתי� ה

)Porten 1968( ,ס " לפנה7"תחילת� כבר בשלהי המאה ה) והשווהKraeling 1953:43–47   .( 
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א� יתכ� ושיתו* הפעולה בי� המצרי� , )Fantalkin 2001b:145וראה , כלומר במצרי� גופא(מהבית 

, כולל השימוש ביחידות סיור משותפות, יותר וחילותיה� האגאיי� לבי� הפלשתי� היה פעיל

  ). ?"ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי"הלא ה� (המורכבות מקארי� ופלשתי� 

א* על , ית בעינינראית בעיית, peltastai או peltê" היא הנגזרת מַהGְֵלִתילפיה ,   האפשרות השנייה

דהיינו לוחמי� , peltastai/בשחזור שכזה יחידות של פלתי�. פי שיש בה הגיו� טקסטואלי מסוי�

אשר מוגדרי� , )קארי� בשחזורי(מופיעות לציד� של כרתי� , אגאיי� בעלי חימוש קל עד בינוני

� באזכור� ההקבלה המתבקשת לצירו* שכזה נמצאת כמוב. לפי האתניקו� ולא לפי צורת חימוש�

: שהרי במובאות הללו קיי� צירו* דומה, 19:11מלכי� ב  וב4:11 ב מלכי�ב ָרִצי�והVִָרי של ה

        544.המוגדרי� לפי תפקיד� וחימוש�, הָרִצי�ולציד� המוגדרי� לפי האתניקו� , קארי�

שהרי , peltastai או peltê"� כנגזרת מַהGְֵלִתי קיי� קושי כרונולוגי בבואנו לשחזר את יחידות, אול�

 והשווה(ס " לפנה5"אזכוריה� של האחרוני� בספרות היוונית אינ� קדומי� לשלהי המאה ה

האזכורי� , יתרה מזאת). VII.75 ;Thucydides II.29.5; IV.129.2; V.6.4; VII.27.1הרודוטוס 

 Casson( ולא לפלטסטי� יווניי� או קאריי� תראקיההראשוניי� הללו מתייחסי� לפלטסטי� מ

א� בהתחשב , ידי היווני�" אומ- עלהתראקי peltê"אומנ� קשה לקבוע בוודאות מתי ה). 1977

 4" החלו להיות נפוצות רק מראשית המאה הpeltastaiברור כי היחידות של , הספרותיי�באזכורי� 

שג� , מכא�). LS–J: peltastês ;Ueda-Sarson 2002; Carey et al. 2005:78ffהשווה (ס ואיל� "לפנה

 Best( תקופת הברזל כבר בראשית peltê"א� נניח כי חימוש� של החיילי� התראקיי� כלל את ה

 היו בנמצא לפני התקופה peltastaiאשר כונו ,  אי� זה אומר כי היחידות התקניות545,)16–1969:3

חרב מתראקיה "אי� אנו שומעי� דבר וחצי דבר על העסקת� של שכירי, כמו כ�. הקלאסית

יחידות אני נוטה אפוא לדחות את ההצעה לפיה .  המצרית26"שושלת ההפרעוני  לבצבאות ש

   peltastai.546 או peltêהינ� נגזרת מהמילי� כמו , �ַהVְֵרִתיאשר הופיעו לציד� של , �ַהGְֵלִתי

                                                
  ). Na<aman 1988(הAִָל5ִי�  דווקא לציד� של הָרִצי� מוזכרי� ,במספר מובאות מקראיות, א� כי 544

 6"אתונאיי� החל מהמחצית השנייה של המאה האומנ� הפלטסטי� התראקיי� מיוצגי� בציורי כדי�  545

 האומנותי מבטא יותר מכל את דימויי� של התראקי� יצוג� י, החוקרי�א� לפי מרבית, ס"לפנה

הוא הדי� כנראה ג� לגבי ; Lissarrague 1990 ;Tsiafakis 2000(בדמיונ� של האתונאי� ") האחרי�("

לפיו , א� שסברתו של בסטמכ). Ivantchik 2006ראה ו, ייצוג� של הקשתי� הסקיתיי� באומנות האתונאית

נשק� של התראקי� באיליאדה לבי� ייצוג� של התראקי� באומנות "קיי� דמיו� בי� פרטי לבוש וכלי

  .  נראית כיו� בעייתית, )Best 1963:15(האתונאית מהתקופה הקלאסית 

 peltê "יה פלתי� אינ� אלא נגזרת מ ההצעה לפ,ג� מבחינה פילולוגית גרידא, )פה"מידע בעל(לפי צדוק  546

  .איננה מתקבלת על הדעת, peltastai או
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, ברצוני להעלות עוד אפשרויות, "ִתישGְֵל"אינו אלא נגזרת מה" ַהGְֵלִתי" לפיה, בנוס* לפרשנות   

האתניקו� . אינו אלא נגזרת מהאתניקו� של אחת הערי� בקאריה או בפריגיה" ַהGְֵלִתי"פיה� יתכ� ול

אומנ� כיו� ה� שמה של העיר . שהוזכרו פעמי� אחדות בהקשר לקאריה,  Peleiataiהראשו� הוא

ת  הופיע מספר פעמי� ברשימוPeleiataiא� האתניקו� העירוני , וה� מיקומה המדויק אינ� ידועי�

אשר שילמו לאתונה סכומי� נכבדי� בי� , Peleiataiלפי הרשימות הללו . המיסוי של הליגה הדלית

 ,Flensted-Jensen 2004:1131(השתייכו למחוז של קאריה , ס" לפנה431/432 " ו452/453השני� 

No. 924 ,(הואיל והפורוס ). ע� הפניותphoros ( י�  פעמי� במהל� של כעשר13הֶפליאטי הופיע רק

דבר זה אינו . נית� להסיק כי הֶפליאטי� היו כפופי� לאתונה במש� תקופה קצרה למדי, שנה בלבד

קאריה וחבליה הפנימיי� תמיד היוו , שהרי בעניי� גביית מסי� לטובת הליגה הדלית, צרי� להפתיע

; West 1930:269(אשר הצליחה לכופפ� רק לפרקי זמ� קצרי� יחסית , בעיה מבחינתה של אתונה

Meiggs 1943:30 ;Eddy 1973.(  ֵלִתי"שהא� יתכ�Gְאינו אלא נגזרת מ" ַה"Peleiatai , הלא ה�

שהרי , קשה לומר בודאות? תושבי חבל כלשהו בקאריה שתועדו א� ורק בתקופה הקלאסית

"בהתחשב במיקומ� הגיאוגראפי של ה, אול�; בשחזור שכזה סביר לצפות לצורת פליתי ולא פלתי

Peleiatai ,*אי� לפסול שחזור שכזה על הס .  

העיר .  שבפריגיהΠέλται /Peltaiהנוספת שראוי להתיחס אליה היא אזכורה של העיר   האפשרות 

אשר יצא לדרכו , לפיו צבאו של כורש,  של כסינופו�פלטאי נזכרת לראשונה באנאבאסיס

  :שהה שלושה ימי� בעיר פלטאי, מסארדיס

"ἐντεῦθεν ἐξελαύνει σταθµοὺς δύο παρασάγγας δέκα εἰς Πέλτας, πόλιν οἰκουµένην. 

ἐνταῦθ᾽ ἔµεινεν ἡµέρας τρεῖς· ἐν αἷς Ξενίας ὁ Ἀρκὰς τὰ Λύκαια ἔθυσε καὶ ἀγῶνα ἔθηκε· 

τὰ δὲ ἆθλα ἦσαν στλεγγίδες χρυσαῖ· ἐθεώρει δὲ τὸν ἀγῶνα καὶ Κῦρος."                                                       

, מהלכםוב, כאן שהה שלושה ימים. עיר מיושבת, עד פלטאי, עשר פרסאות, מכאן נסע שני מסעות"

ים היו מקרצפי ְּפָרסכשה, כסיניאס הארקאדי ציין את ליקאיה תוך העלאת קרבנות ועריכת משחקי תחרות

I.10.2.(547( ."וכורש עצמו היה בין אלה שהשגיחו על המשחקים, עור עשויים מזהב
   

שהרי לא ברור א� השרידי� המעטי� שתועדו אכ� שייכי� , מה המדויק של פלטאי אינו ודאימיקו

אצל פליניוס בהתחשב באזכורי� מאוחרי� יותר ה� , אתע� ז). Ramsay 1883:397–398(לעיר זו 

                                                
מוזכרי� בקטע זה קשורי� בפולח� הארקאדי של זאוס ליקאיוס ההמשחקי� . ידי המחבר"תורג� על 547

)Lykaios( ,הקשור בהר , ולעניי� פולחנו הקדו�Lykaionראה לדוגמא ,  שבארקאדיהBurkert 1983:84–

93 ;Jost 2002 ;Zolotnikova 2005. 
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"אי, Maeander" ברור כי יש למקמה בקרבת נהר ה548,)12.8.13(וה� אצל סטרבו ) NH 5.106(הזק� 

חיזוק לכ� מתקבל . מזרחית לסארדיס"כלומר דרומית, קאריה ולידיה, ל שבי� פריגיהש� על הגבו

 Habicht(נ בער� " לסה123" ו70השני� מהמידע שבכתובת שהתגלתה באפסוס ותאריכה נקבע בי� 

 ibid.:84(.549(שבפריגיה  Apamea בכתובת זו מוזכרי� תושבי פלטאי כשייכי� למחוז). 1975:66

  ? Peltai"אינו אלא נגזרת מ" ִתיַהGְֵל"הא� יתכ� ו

, בהתחשב בסברתי. ג� במקרה הזה אי� ודאות מלאה, עליה� דובר קוד� לכ�, Peleiatai"   בדומה ל

 תועדו Peleiatai"העובדה כי ה, לפיה הפלתי� במקרא מופיעי� תמיד בסמיכות ע� הקארי�

מאפשרת לשער כי , יסבקאריה ואילו הפלטני� מפלטאי תועדו לא הרחק מקאריה בקרבת סארד

החרב הקאריי� שנשלחו "אי� לפסול אפשרות לפיה שכירי, רוצה לומר. יתכ� והדברי� קשורי�

  . Peltai או  מתושבי Peleiatai"כללו ג� יחידות קאריות שהורכבו מ, למצרי� בתיווכ� של הלידי�

  :יב הדויטרונומיסטיבנרט" ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי" � שלאזכורעניי� לסכ� את ,    נית� א� כ�

בסיפורי דוד משק* את " ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי" � שלאזכור, בהתא� לסברתו של פינקלשטיי�) 1

  .ס ולא של ראשית תקופת המלוכה" לפנה7"המציאות של שלהי המאה ה

את בני האי כרתי� " Vְֵרִתי"אי� לראות ב, בניגוד לסברתו של פינקלשטיי� וכל הפרשני� שלפניו) 2

  .לא קארי�א

החרב "הפלתי� מייצגי� את יחידות שכירי, לפי הראשונה. ישנ� שתי אפשרויות" Gְֵלִתי"בנוגע ל) 3

חרב "תו� שיתו* פעולה ע� יחידות של שכירי, ידי השליטי� המצריי�"הפלשתיי� אשר הועסקו על

   .המקור הפלתי� הוא מקארי, לפי האפשרות השנייה. ג� ה� בשירות� של המצרי�, קאריי�

   .כ� או אחרת זה מאשר את התזה הכללית שהוצעה כא�

        
V.8.7   סיכו� ביניי�סיכו� ביניי�סיכו� ביניי�סיכו� ביניי�: : : : ישראלי בראי המקור המקראיישראלי בראי המקור המקראיישראלי בראי המקור המקראיישראלי בראי המקור המקראי""""חרב יווניי� במרחב האר-חרב יווניי� במרחב האר-חרב יווניי� במרחב האר-חרב יווניי� במרחב האר-""""שכירישכירישכירישכירי        

"  אחת התובנות העיקריות שהתקבלה מניתוחו של הממצא הארכיאולוגי גורסת כי תופעת שכירי

 שני� לכל 15–10"כ, מי�ותה קצרת יבשרות� של המצרי� הייהחרב האגאיי� שפעלו באזורנו 

  ?החרב הללו"מתייחסי� לשכיריהזו לאור המקורות המקראיי� ה מה נית� להסיק מתובנ. היותר

כמו , ת וצורת הלוחמה החדשה אותה הוא מייצגָיְלָגנשקו של " כליהתיאור המפורט של, ראשית   

ות ספרותית אותנטית עדמספקי� ,  שפעלו במרחב הנדו�דות הקאריותיג� אזכור� של היח

הביניי� "א� אכ� תיאור קרב. ס" לפנה7"לנוכחות� של היווני� והקארי� באזורנו בשלהי המאה ה

                                                
548 ἔτι δὲ ἀπωτέρω τούτων Πέλται Τάβαι Εὐκαρπία Λυσιάς.  

  .Larsen 1943:251ראה , לאזכורי� נוספי� של תושבי פלטאי 549
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 מורכב טר� העימות המתקרב בי� ממלכת מסרת אינו אלא אלגוריה שנועדה להעביר ָיְלבי� דוד וָג

 terminus post quem"אזי נית� לקבוע ברמה גבוהה של סבירות ה� את ה, יהודה לשושלת הסאיטית

לחיבור� של חלקי� ניכרי� של ההיסטוריה הדויטרונומיסטית או  terminus ante quem"וה� את ה

  . השייכת לימיו של יאשיהו, Dtr1הלא היא , לעריכה הראשונה, ליתר דיוק

 נית� לקבוע זמ� קצר מאוד לאחר ההשתלטות המצרית על  terminus post quem"נראה כי את ה   

שהרי , א� יתכ� ונית� לדייק א* יותר; ס" לפנה623דהיינו אחרי שנת , ישראלי" החו* האר-אזור

סביר להניח כי , ס" לפנה622בהתחשב בתחילתה של הרפורמה הדתית של יאשיהו בשנת 

 של ספר דברי� נעשתה כתגובה ראשונית להסתלקות� של האשורי� מהאזור כתיבתו/עריכתו

אחד הלייטמוטיבי� ת הינו ָיְלהביניי� בי� דוד וָג"א� קרב, אול�. ) Na<aman 1991a:38השווה(

אזי יתכ� ונית� , )Finkelstein and Silberman 2006השווה (דויטרונומיסט ההעיקריי� בחיבורו של 

א* להוריד במקצת מתארי� עריכת� של הספרי� ההיסטוריי� של האסכולה הדויטרונומיסטית 

במטרה להבטיח את , החרב היווניי� והקאריי� במצודות"ולהתאימו לשלב הושבת� של שכירי

השלב , הואיל ולפי העדות הקראמית .הצרכי� הלוגיסטיי� של הצבא המצרי בדרכו צפונה ובחזרה

מדובר בפרק הזמ� שמתחיל סביב , )EC(הזה אינו קדו� לתחילתו של השלב הקורינתי המוקד� 

מהווה , ס" לפנה609ידי נכה בשנת "יאשיהו עלשל הריגתו הואיל ו. ס לכל המוקד�" לפנה615/620

נית� לקבוע כי ליבו של , Dtr1לעריכת חלקי� עיקריי� של  terminus ante quem"ללא ספק את ה

המשאירה , העריכה המרושלת במקצת,  אכ�550.ס בער�" לפנה609" ו620סיפור חובר בי� השני� ה

על א* הסתירה הברורה , ספר שמואל ב במקו� אחדת בָיְלאת ניצחונו של אלחנ� בית הלחמי על ָג

מצביעה על פרק זמ� קצר יחסית אשר עמד לרשות� , 17ע� הגרסא העיקרית שבספר שמואל א 

שני� בחיי החברה היה  15–10"פרק זמ� של כ, בדומה לתקופתנו. של עורכי הסאגה הנצחית

ביעת תארי� כה מצומצ� אינני רואה בעייה מתודולוגית בק, רוצה לומר. מספיק גדול ג� בימי קד�

אשר נושאי� , לפחות לגבי כאלה; הנרטיב הדויטרונומיסטיחלקי� ניכרי� של ומדויק ליצירת 

  551.החרב מהעול� האגאי"עמ� סממני� ברורי� של ההיכרות ע� שכירי

בי� הלא הוא הקשר המשוער , בקצרהלהתייחס אליו ברצוני , כזו מובילה לעניי� נוס*   הנחה 

כי נית� להבחי� בהשפעות של שער נהוג ל במחקר. יי� והמקורות המקראיי�המקורות היוונ

                                                
יש לתאר� את שנתו האחרונה של , ראוי לזכור כי לפי הכרונולוגיה המקראית של הייז והוקר, ע� זאת 550

  ).Talshir 1996וראה ג� ; Hayes and Hooker 2001(ס "פנה ל610לשנת , הלא היא שנת מותו, יאשיהו

שאלת הסתמכות� של כותבי הטקסטי� הדויטרונומיסטיי� על מגוו� המסורות והמקורות שייתכ�  551

  ).Na<aman 1996; 1998b; 2002; 2002וראה נאמ� (ועמדו לרשות�אינה רלוונטית כא� 
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בראש ובראשונה על פרשת דוד , האפוס ההומרי על חלקי� אחדי� של הנרטיב הדויטרונומיסטי

הושפעו בצורה מקובל להניח כי ג� סיפורי שמשו� ,  כ� כמוWest 1997:214; Yadin 2004.(552(ת ָיְלוָג

א� אלו ). Margalith 1994:91–124; Weitzman 2002 ;A. Yadin 2002(וונית ניכרת מהמיתולוגיה הי

עלינו להניח כי ההשפעות ההומריות , התובנות של העבודה הנוכחיתלאור אזי , ה� פני הדברי�

חרב "עת הגעת� של שכירי, ס" לפנה7"על הטקסט הדויטרונומיסטי אינ� קדומות לשלהי המאה ה

לדו� בפרוטרוט בנושא ההשפעות הטקסטואליות האפשריות בי� המקו�  אי� זה 553.יווניי� לאזורנו

עוסקי� בחקר השהרי זוהי מלאכת� של אלו , הספרי� המקראיי� לבי� המקורות היווניי�

 אחת החולשות הבולטות של מרבית אסתפק בכ� שאציי� כי. המקראית וההומריתהספרות 

המעוג� , ספרות לספק הקשר היסטורי נאותיכולת� של חוקרי ה"היא אי, �יהניתוחי� הטקסטואלי

, לדוגמא,  כ�554.בה� מדוברספרותיי� המוטיבי� הלהעברות אפשריות של , בנתוני� ארכיאולוגיי�

במש� שני� רבות היה נהוג לערו� השוואות בי� המסרי� שבספר עמוס לבי� מסריו של ֵהִסי2ד2ס 

מוס השפיעו בצורה מסויימי� בספר עניחו כי מוטיבי� חוקרי� א* ה". עבודות וימי�"בספרו 

 Andrews 1943 ;Seybold and Ungern-Sternbergלדוגמא , וראה( ֵהִסי2ד2ס  מסריו שלישירה על

1993; West  1997:307.( שהרי , למדיהדמיו� בי� המוטיבי� הללו הוא שטחי , לפי הגישה הנגדית

נושאי� עימ� מטע� , כטולוגיה שלו החל מעצותיו הפרקטיות וכלה באס,מסריו של ֵהִסי2ד2ס

   Morris 2000:168 ;Beall 2004 ;Mordine 2006.(555(תרבותי שונה ומיועדי� לקהל יעד אחר 

                                                
קשורי� למיתוס אודות אוגיגוס ) 13, 11:3דברי� ; 33:21במדבר  (עוג מל� הבש�לפיה סיפורי , להנחה 552

 ). Astour 1964b:200והשווה כבר  (Noegel 1998ראה , מל� בויאוטיה
, אי� לדעת א� מדובר במוטיבי� אגאיי� שמקור� בראשית תקופת הברזל, נוגע לסיפורי שמשו�אלא שב 553

    .ס" לפנה7"ת ישירות משלהי המאה הואו בהשפעות יווני

הדוגמא הבולטת , � ההשפעות הטקסטואליות האפשריות בי� המקרא לבי� המקורות היווניי�לעניי 554

עייה דומה הובחנה ג� ב). Brown 1995; 2000; 2001; 2003(היא מחקריו של בראו� ,  שכזה5ֶVֶלל

שהרי לא פע� , במחקרי� רבי� אחרי� שעניינ� בהשפעות המזרחיות על הספרות והמיתולוגיה היוונית

השווה את התזה ו(שר ההיסטורי שהוצע להעברת השפעות שכאלו אינו אלא פרי דמיונ� של החוקרי� ההק

ס הוא הפרק הזמ� המתאי� ביותר " לפנה7"לפיה הרבע הראשו� של המאה מאה ה,  של ווסטהכרונולוגית

 ומריהאפוס ההאשר השפיעו על יצירת , )האפוס של גילגמש לרבות(למערב  השפעות המזרחיותלהעברת ה

]West 1997:627[ ; וראה כנגדHaubold 2002 ;Dougherty and Kurke 2003 ; ובמיוחדGeorge 2003:55–

הגיעו , ה� מהלבנט וה� ממסופוטמיה, לפיה ההשפעות המזרחיות, היא התזה של בורקרט, דוגמא נוספת. 57

זהו פרק הזמ� , ארכיאולגית/מבחינה היסטורית, בר�]. Burkert 1992[ס " לפנה650" ו750ליוו� בי� השני� 

  ).   ]Fantalkin 2006:201–202[אשר מצביע דווקא על תחילת ניתוק הקשרי� בי� מזרח למערב 

, ישראל"לרבות אר-,  בי� תפישת הנבואה ותפקיד� של הנביאי� במזרח הקדו�לעניי� הבדלי� מהותיי� 555

  . Lange 2007 ;Huffmon 2007ראה לאחרונה , לבי� העול� היווני
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מוסר של הישיר בי� הטפות כיוונ� של אלה אשר אינ� רואי� קשר דעתי נוטה ל, בסוגיה זו   

רבית השחזורי� אודות א� מה שחשוב לדיוננו היא העובדה כי במ, עמוס ואלו של ֵהִסי2ד2ס

נהוג לשער כי ֵהִסי2ד2ס הוא זה שהושפע באופ� ישיר , מקראהבי� ֵהִסי2ד2ס והדדיות ההשפעות ה

הא� נית� להפו� את הקערה על פיה ולהציע כי ההפ� הוא  556.ידי המקור המקראי המשוער"על

  ? ר השפיע עליוהיה זה ֵהִסי2ד2ס אש, כלומר במקו� להיות מושפע מהמקור המקראי? הנכו�

שהרי איני מבחי� , "עבודות וימי�" להשפעות המשוערות בי� ספר עמוס וספר    כוונתי אינה

של " עבודות וימי�"פי "דני� עלי אדמות עליאלא להשפעות האפשריות בי� תקופות הע, בכאלה

תולדותיה , )Works and Days, lines 109–201(לפי ֵהִסי2ד2ס . ֵהִסי2ד2ס לבי� המקור הדויטרונומיסטי

ועיד� עיד� הגיבורי� , עיד� הברונזה, עיד� הכס*, עיד� הזהב: אנושות חולקו לחמישה עידני�השל 

יגע יהמאופיי� באומללות ועמל מ, בעיד� הברזלנאלצו לסבול תקופתו " בני,כאשר לדעתו, הברזל

)Bartlett 2006:186–191 .(שהרי יש בה ביטוי מוחשי , אי� שיעורל חשובה חלוקתו של ֵהִסי2ד2ס

אומנ� סביר להניח כי . הלא היא תפישת העבר, נינו לבי� קודמינויאחד ההבדלי� העיקרי� בל

א� הסימבוליקה , זהב כמו ג� זה של רצ* העידני� היה נחלת� של עמי קד� רבי�רעיו� של תור ה

שהרי אי� לכ� , ד2סיצירתו של ֵהִסי2"המיוחדת שבזיהוי העידני� הללו נראית כפרי" המתכתית"

אני מקבל את דעת� של אלה , כפי שכבר ציינתי לעיל Koenen 1994:24.(557(תקופתו "הקבלות בנות

נ� אלא תיאורי� דמיוניי� של תור אשר גורסי� כי תיאורי� מקראיי� של הממלכה המאוחדת אי

ר המפורס� סיפוכי ב, א� כ�, נראה לי. רונומיסטיתפועל יוצא של האידיאולוגיה הדויט, זהב

מלכי� (ידי רחבע� "והחלפת� במגני נחושת על) 17–16:10מלכי� א (זהב של שלמה האודות מגני 

יתכ� אני סבור כי  558. על הדויטרונומיסטֵהִסי2ד2סרמז אמי� להשפעתו של יש אולי , )28–26:14א 

ר זהב תקופה דמיונית של תוהזהב אשר מאפייני� את בו מגני , המוטיב העיקרי של הסיפורו

נושא עימו סממני� של היכרות מסוימת , הוחלפו במגני נחושת בתחילת שלטונו של המל� הרע

   . ֵהִסי2ד2סשל" המתכתית"עידני� והסימבוליקה  הע� תזת

                                                
הנהוגה בחמישה לפי דורות   שיטת החישוב לאחרונה הוצע כישהרי, ו דווקא לספר עמוסאוכוונתי ל 556

   ).Poirier 2003(ידי ֵהִסי2ד2ס במלואה "מצה כביכול עלאו, התורהספרי 

שייכות , דני� אצל ֵהִסי2ד2סישל הע" תיכהמת"האפשריות אשר הוצעו לרצ*   ההקבלות המזרחיות557

קביעת התארי� המוחלט אומנ� ). Baldry 1952 ;Griffiths 1956(פות הרבה יותר מאוחרות בבירור לתקו

נהוג לשיי� את ,  בהתחשב במספר סינכרוניזמי� ספרותיי�א�, ימה קלהשליצירותיו של ֵהִסי2ד2ס אינה מ

 ). Janko 1982:85;Dräger 1997 ;Hall 2007:6(ס " לפנה7"ראשית המאה ה–8"זמ� פעילותו לשלהי המאה ה

אומנ� חוקרי� אחדי� סברו כי מגני הזהב של שלמה אינ� בהכרח פיקציה ספרותית אלא עדות  558

 .א� לא עלה ביד� להביא לכ� נימוקי� משכנעי�, )Millard 1994(אותנטית 
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על פרשת דוד אזי בדומה להשפעות ההומריות האפשריות , א� השערתי מתקבלת על הדעת   

 אינו אלא יותֵהִסי2דסביר ביותר להעברת ההשפעות הג� כא� עלינו להניח כי המקור ה, תָיְלוָג

ההשפעות היווניות המשוערות על , זהג� במקרה , רוצה לומר.  שפעלו באזורנוחרב יווניי�"שכירי

בניגוד לסברתי זו מניחי� . ס" לפנה7"הטקסט הדויטרונומיסטי אינ� קדומות לשלהי המאה ה

,  כ� הרבה לפני� הדויטרונומיסטיי�ל הטקסטהשפעות יווניות החלו לחלחל אחוקרי� רבי� כי 

היווני     ֶרֶנַסְנסה     נית� להבחי� בקיומו שלס"ה לפנ7"מחצית הראשונה של המאה הההחל משכ� 

  .בפלשת

        

V.9.7   האומנ�האומנ�האומנ�האומנ�, , , , ס בפלשתס בפלשתס בפלשתס בפלשת"""" לפנה לפנה לפנה לפנה7777"""" היווני במאה ה היווני במאה ה היווני במאה ה היווני במאה הֶרֶנַסְנסֶרֶנַסְנסֶרֶנַסְנסֶרֶנַסְנסהההה????  

לפיה , ר הערכהגוברת במחק, )Naveh 1998(במידה רבה בעקבות הצעותיו של נוה , לאחרונה   

מעי� חיפוש אחר , תעוררות לאומיתס נית� לזהות בפלשת סוג של ה" לפנה7"במהל� המאה ה

 לפי). Stern 2001:227 ;Finkelstein 2002b ;A. Yadin 2004; Rainey 2006b:237(שורשי� אגאיי� 

 היוותה את אחד הגורמי�, יתכ� ונוכחות� של שכירי חרב ממוצא אגאי בפלשת, מחשבה זו

מאפשרת להציע תסריטי� ,  תיאורית הֶרֶנַסְנס היווני בפלשת.זההעיקריי� להופעתו של ֶרֶנַסְנס 

חוקרי� לשחזר את המרחב התרבותי המגוו� בו פעל המחבר בניסיונ� של , סטוריי� רחבי היק*הי

  : פינקלשטיי� לפי,כ�. הדויטרונומיסטי

"The seventh-century BCE territorial border between Judah and the Philistine city-states was 

also an important cultural border—between the deuteronomistic ideas of Judah and Greek 

(and Egyptian) renaissance sentiments in Philistia. This cultural interface was probably a 

major avenue through which Greek ideas penetrated into Judah and Judahite texts and one of the 

avenues for transmission of deuteronomistic ideas to the west." (Finkelstein 2002b:156).  

  :כיגורס ידי� � ַז:

"Though Naveh does not make this point explicitly, his proposal of a Philistine national 

awakening (whether chauvinistic or part of a pan-Hellenic movement) fits well with the broader 

dynamic underway in the Greek world. Since “[i]t is likely that the people of Philistia knew of 

their kinship with the Greeks on Cyprus,” the national awakening in Philistia may have included a 

renewed interest in heroic tales, spurred by, inter alia, the spread of Homeric epic." (A. Yadin 

2004:385).                                                                               
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 היווני בפלשת קשור ליצירת הזיכרו� הקולקטיבי החדש ה� בקרב הפלשתי� ֶרֶנַסְנסה, לפי ידי�   

" זיכרו� הקולקטיבי" אשר ראה ב559,בהתבסס על עבודותיו של הלבוואכס. וה� בקרב הישראלי�

הביניי� בי� דוד "ידי� גורס כי תיאורו של קרב, המגשר בי� ההווה והעבר, מעי� דיאלוג וירטואלי

, )או שמא להמציאו מחדש(את העבר " לשחזר"אינו אלא ניסיו� דויטרונומיסטי , ת לדוגמאָיְלוָג

; pressure of emerging Greek cultural hegemony") A. Yadin 2004:386"מנת להתמודד ע� "על

השפעת� הפוליטית והתרבותית , ס" לפנה6"גורס כי במהל� המאה ה ידי�). Kaiser 2003השווה ו

עד שהוגי הדעות של הזר� הדויטרונומיסטי נאלצו , ווני� בדרו� הלבנט הייתה כה מסיביתשל הי

תגובתה של האסכולה הדויטרונומיסטית , כתוצאה מכ�.  התרבותית הזוֶהְגמ2ְנָיהלהתמודד ע� ה

   .ר את תודעת� וגאוות� של בני ישראלת זיכרו� קולקטיבי חדש שיעורהתרכזה בבריא

אול� , אינ� זרות לליביתפיסותיה� של פינקלשטיי� וידי� , גרעי� הרעיונימבחינת ה, אומנ�   

ההתפלגות , כמו כ�. אינו ממוקד דיו ודורש דיו� מחודש"  היווניֶרֶנַסְנסה"שימוש� במושג 

 היווני המשוער ֶרֶנַסְנסהכרונולוגית הקיימת בי� החוקרי� בנוגע לזיהוי פרק הזמ� בו התרחש ה

, ס" לפנה7" של המאה הֶרֶנַסְנסנווה ופינקלשטיי� מתרכזי� ב, כ�. ת רבותגורמת לתמיהו, בפלשת

משער כי זה הגיע א� , ס" לפנה7–8" היווני בפלשת במאות הֶרֶנַסְנסמתחיל את ה,  ידי��ַז: ואילו

ראוי לציי� כי שחזורו של ידי� מסתמ� ה� על מחקריו של נווה וה� . ס" לפנה6"לשיאו רק במאה ה

  560.סותרות של שטר� בנוגע לנוכחות היוונית בדרו� הלבנט במהל� תקופת הברזלעל סברותיו ה

 שכזה אכ� ֶרֶנַסְנסהא� , עלינו לשאול, לפחות מבחינה כרונולוגית, בהתחשב בדעות כה סותרות   

        ? כ� אז מתיוא� ? מציאותהיה ב

        
V.9.7–1   מהמהמהמה''''אוסטרקוני� מתל גאוסטרקוני� מתל גאוסטרקוני� מתל גאוסטרקוני� מתל ג        

שני . נוהידי "לפורסמו ע מה'המחודשות בתל גשני אוסטרקוני� שנמצאו במהל� החפירות    

 הארכיאולוגי בו לפי ההקשר. ועל כל אחד מה� יש רשימת שמות, האוסטרקוני� כתובי� ארמית

באוסטרקו� הראשו� מופיעי� . ס" לפנה7" ראשית המאה ה– 8"תוארכו לשלהי המאה ה� ה, נחשפו

 להבחי� בסופי השמות של הטור נית�, שהשתמר פחות טוב, ואילו באוסטרקו� השני, רק שמות

למעט חמישה שמות . הראשו� לצד סימונ� של כמויות המצרכי� אשר ניתנו לבעלי השמות הללו

                                                
 a society or a group represents past events—irrespective of the historical fidelity of this": השווה559

representation, or even the existence of the event." (Yadin 2004:386). ; המושג"collective memory "

  .)Gehrke 2001והשווה ; Halbwachs) 1980; 1992 נלקח מעבודותיו של ,בשחזורו של ידי�

תיכו� הייתה הנוכחות היוונית בחופו המזרחי של הי� ה, )Stern 2001:217–227 (שטר�לפי , כזכור 560

  . ס" לפנה6"מסיבית דיה כבר בימי השלטו� האשורי וא* התעצמה במהל� המאה ה
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כל יתר , )טב, נת�, בעלא, שמא"בעל, של�(מערבית "מהאוסטרקו� הראשו� ששייכי� לקבוצה שמית

התלבט , )Naveh 1985 (בפרסו� הראשוני". �"שי"השמות אינ� שמיי� ורבי� מה� נגמרי� באות 

לידי� /קארי�/חרב יווניי�"נווה הא� נית� לשיי� את השמות הללו לפלשתי� או שמא לשכירי

עולה כי נווה , ממאמרו האחרו� שד� בנושא). או בשרותו של מל� עזה(בשירות� של האשורי� 

, �מאיד, קמפינסקי). Naveh 1998:36(דהיינו האופציה האגאית ,  השנייהפשרותהעדי* את הא

 ).Kempinski 1987(הציע לראות ברשימת שמות זו רשימה המורכבת משמות פלשתיי� בלבד 

מתייחס לרשימת השמות , בהסתמכו על השקפותיו של נווה, ידי�:ז�  ,בסיכומו של דבר

; Yadin 2004:384(מה בתור עדות מוצקה לנוכחות היוונית באזור פלשת 'מהאוסטרקוני� של תל ג

של נווה בדבר העסקת� האפשרית של יווני� סברתו , בר� ).Stern 2001:227ראה , לגישה דומה

, לת על הדעתאיננה מתקב, )או בצבאו של מל� עזה(וקארי� בתור שכירי חרב בצבא האשורי 

      .)לעיל (עומדי� בסתירה לשחזור שכזה, ה� התיעוד ההיסטורי וה� העדות הארכיאולוגיתשהרי 

ה� גרסו כי ). Na<aman and Zadok 1988( נאמ� וצדוק דיי"לטי� הוצג עשחזור אחר לחלו,    כמו כ�

מרבית השמות הלא שמיי� שבאוסטרקוני� אינ� מצביעי� על יווני� או פלשתי� אלא שייכי� 

הצעת� של . II סרגו� דיי"לס ע" לפנה715מה בשנת ' אשר הוגלו לאזור של תל ג�לגולי� איראניי

המצביע על , מדוקדקלשוני שהרי היא מגובה ה� בניתוח , יותרנאמ� וצדוק נראית לי המוצקה ב

אשר טע� כי העביר אנשי� , )מנסרותבאחת ה (IIוה� בהצהרתו של סרגו� , איראניי� וכשיי�שמות 

מיקו� התוא� להפליא , שממוקמת באזור נחל בשור) שמה לא השתמר(מהמזרח והושיב� בעיר 

  . מה'את מיקומה של תל ג

   

V.9.7–2  ת עקרו�ת עקרו�ת עקרו�ת עקרו�כתובכתובכתובכתוב        

תובת הקדשה שנחשפה קיימת בכ,  יווני בפלשתֶרֶנַסְנסלקיומו של , לכאורה, עדות נוספת

. )Naveh 1998 ;Finkelstein 2002b:156 ;A. Yadin 2004:385לדוגמא , וראה (במקדשה של עקרו�

 של תעתיקה ).Gitin et al. 1997( ופורסמה זמ� קצר לאחר מכ� 1996כתובת זו התגלתה בשנת 

  : ה� כדלקמ�התובת ופענוחהכ

  :תרגום  :תעתיק

  .בנ.פדי.בנ.אכיש.בנ.בת )1(

  עק.שר.רעי.בנ.אדא.בנ.יסד) 2(

  ות.תברכה.אדתה.לפתגיה.רנ) 3(

  .ותברכ.ימה.ותארכ.ה]ר[שמ) 4(

  .רצה]א[) 5(

  בנה אכיש בן פדי בן) אשר(בית ה )1(

  -ר שר עקע בן יאדאיסד בן ) 2(

  - ותרכותב, )גבירתו(לפתגיה אדתה רון ) 3(

  שמרו ותאריך ימיו ותברך) 4(

  ארצו) 5(
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 Ikausuההשוואה בי� אכיש שבכתובת עקרו� לבי� . אכיש בנה את המקדש בעקרו�, כתובת   לפי ה

הוזכר ג� הוא , אביו של אכיש, פדי ב� יסיד. מקובלת כיו� על כל החוקרי�, בתעודות האשוריות

 Luckenbill 1927:118–120 ;Fales and Postgate(ס " לפנה699" ו701שני� מהבתעודות אשוריות 

 Luckenbill(ס "לפנה 667" ו673 מהשני� בתעודות אשוריותהוזכר , Ikausu/ בנו אכיש).1995:42

 בעקרו� לרבע השני של המאה Ikausu/ את שלטונו של אכישלתאר� נית� אפוא ).341–1927:340

מקובלת אפילו על , הבחנה כרונולוגית זו). Gitin 1998 ;Gitin and Cogan 1999(ס בער� " לפנה7"ה

  ). James 2006; 2005(אלה התומכי� בהורדת תאריכי� של תקופת הברזל בצורה רדיקלית 

 Αχαιός"ככל הנראה נגזרת מ, אינו אלא, Ikausu/לדיוננו כי שמו של השליט אכישמכל חשוב    

)Naveh 1998(,561ומרי  באפוס הה"יווני"יינו ש� נרד* למושג  דה)Levin 1950:139–140.(  *בנוס

ג� שמה של האלוהות לה הוקדש מבנה , עקרו� נושא עימו קונוטציות יווניותכ� ששמו של שליט ל

לפי ). Schäfer-Lichtenberger 1998; 2000 ;Alonso and Piquer 2001(הפולח� מצביע לכיוו� דומה 

 טר� חשיפתה של , אומנ�Gitin et al. 1997.(562(יש לקרוא את שמה של האלוהות פתגיה מקובל ה

א� , אוני� של המזרח הקדו� או יוו�ֶתאלוהות בש� פתגיה לא תועדה בפאְנ, כתובת עקרו�

ליכטנברגר גרסה "שפר). ibid.:11–12(שמיות "יש לשייכה למרחב השפות הלא, מבחינה אטימולוגית

. )Schäfer-Lichtenberger 1998( דהיינו גאייה מפיטו Puvqw–Gai¿a,563 "כי ש� פתגיה הינו נגזרת מ

דהיינו , Povt[n]ia–Gai¿a זוהי נגזרת שלולפיה יתכ� ש, לנדאו" יסעורידי"לאפשרות נוספת נשקלה ע

הגורס כי יש לקרוא , הציע שחזור אחר לחלוטי�דמסקי ). Yasur-Landau 2001:337(הגבירה גאייה 

 בשמה "ל"גימ"האות , לפי דמסקי). Demsky 1998a; 1988b(במקו� פתגיה ) גבירה/Povtnia(פתניה 

   .)141איור  ( הסתתידי"להושלמה עלא ש "�"נו "של האלוהות אינה אלא

אני . הצעתו של דמסקי נראית כפחות משכנעת, בהשוואה להצעה המקורית של נווה ושותפיו   

מלאכה שלא ה לקבל את שחזורו של דמסקי בדבר לפיו קש, לנדאו"נוטה להסכי� ע� יסעור

                                                
 .Finkelberg 2007:41, n(ראה הערותיה של פינקלברג בנוגע לאטימולוגיות אפשריות של הש� ,  א� כי561

 Il. II(י:ס אביו של Oיֵנ, Anchises"לפיה� אכיש אינו אלא נגזרת מ, ההנחות הקודמות, על כל פני�). 24

819;  XX 215 ; וראהBonfante 1946:254 ,נכונות"התבררו כבלתי, )ע� הפניות.  

סברתו אינה משכנעת ). Görg 1998(שזוהי אלה ידועה מאוגרית , יש לקרוא פתריה, לדעת גרג, א� כי 562

 ).וראה להל�(ש בשמה של האלה "שהרי קשה לשחזר את האות רי
ושהמקדש הקדו� ) Puvqw ()Davies 2007:57, n. 1( דלפי היה פיתו  נהוג לחשוב כי שמה הקדו� של563

  ).Fontenrose 1959 ;Dempsey 1972 ;Broad 2006וראה ) (Gai¿a(יי� לגאייה תהש, ביותר שהיה במקו�
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אי� זה הגיוני כי כתובת הקדשה כה חשובה ). Yasur-Landau 2001:338(הסתת ידי "לושלמה עה

"ה בלתיָטא6ט2ל2ְגָיסברתו של דמסקי גורמת ל, בנוס* לכ�. טר� השלמתהבדביר של מקדש תוצב 

: יש לקרוא בשורה השלישית של הכתובת, שהרי לפי שחזורו, מוסברת באזכור שמה של האלוהות

א� , קריאה דומה Younger 2002.(565" (לגבירה גברתו"כלומר , )"גברתו (564אדתה) גבירה( לפותניה"

לגבירה : "שהרי לפיו יש לקרוא, לנדאו"עולה משחזורו של יסעור, כי פחות בעייתית מזו של דמסקי

 נית� להביא הקבלות נאותות ,Tְַבלמ  בהסתמ� על כתובות פניקיות מלכותיות,אול�". גאייה גברתו

נית� למצוא פורמולה דומה  ,)KAI 7 (שפטבעלו) KAI 6 (אלבעלבכתובותיה� של , כ�. זור שכזהלשח

   566". אדתוTְַבללבעלת "דהינו , במקצת לזו של עקרו�

  

  .)Demsky 1998a בעקבות (שמה של האלוהות בכתובת עקרוןשחזורים ל: 141איור 

                                                
, )�"תו� היעלמותה של נו, ו ליצירת צורת נקבה"ע� הוספת תי; "אדנ"משורש  ("אדתה"אומנ� המילה  564

אות שהרי שימוש ב, third masculine singular pronominal suffix בתור התייחס לכ�יש ל, י"בהנגמרת 

כתובת פניקית לאור , יתרה מזאת). Tְ) E. Cook 1994:34ַבלתועד בכתובות פניקיות מ, כאלושי לצרכי� "ה

ה לשונית תופע יתכ� ש,)Pritchard 1975:97–104) (א� כי בקונטקסט לא משוכב(ה ַטְפֶרקצרה שנתגלתה בָס

דהיינו בכתב יתדות , נמצאה חרותה באלפבית אוגריתי, )KTU 6.70 (הַטְפֶרָסמכתובת ה. זו א* קדומה יותר

 Chudashi"מפענוחה עולה כי אחד בש� ידינבעל הקדיש את האמפורה ל.  שבר של אמפורהעל, תיאלפבי

 .Greenstein 1976:54 ידי"הוצע על כפי ש',בעלו'סביר כי הכוונה היא ל', בעלה'במקור כתוב על א* ש. בעלו
כלומר ההקדשה ; "אלוהית" ככינוי ל"פותניה"מפרש את המילה , ל דמסקישמקבל את קריאתו ש, שטר� 565

, Linear Bמילה שידועה כבר בכתב , היות שפותניה). Stern 2001:107; 227" (גבירה האלוהית"היא ל

ע� ; Younger 2002(סברתו של שטר� איננה נכונה נראה כי , אלוהית/מתורגמת תמיד כגבירה ולא כאלוהי

  ).Choi 2002:368–369    וראה, חוקרי� אחדי�ידי "לכבר התקבלה ע של השגויהקריאתו , זאת

כגו� אלו של אלבעל (Tְַבל הקדשה של הראוי לציי� את הדמיו� הרב בי� כתובות ,  במאמר מוסגר566

ס מקובל על " לפנה7"ברבע השני של המאה ה, קרו� כתובת עהיות שתאריכה של.  וכתובת עקרו�)ושפטבעל

 Tְ )Wallenfels 1983 ;Sassַבלמיש בכ� תמיכה בתארי� הנמו� של הכתובות ,  של החוקרי�הרוב המכריע

 יש להקדי� את תאריכה של Tְַבלשל  כתובותל סמ� הקשר" עלהלפי, �הצעתו של ששו). 50–2005:48

   .תקבלת על הדעתאיננה מ, )Sasson 1997 ( עקרו�כתובת
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, האלוהות מעקרו� הוא אכ� פתגיה ביותר לשמה של השחזור הטוב,    לאור כל מה שנאמר לעיל

למרות האטרקטיביות , נכו� לעכשיו). Gitin et al. 1997(הכתובת של editio princeps "בהוצע כפי ש

קשה להכריע הא� פתגיה בכתובת עקרו� , )לעיל(לנדאו "ליכטנברגר ויסעור"שבהצעותיה� של שפר

). גבירה גאייה (Povt[n]ia–Gai¿a"זרת מאו שמא נג, )גאייה מפיטו (Puvqw–Gai¿a"אינה אלא נגזרת מ

בשמה " גאייה"אי� ספק כי המרכיב , למרות הקושי שבזיהוי המדויק של האלוהות, מכל מקו�

   .מצביע על קונוטציות יווניות

ש� ברבע "אי,  גברתולפתגיהעלינו לשאול הא� העובדה כי אכיש ב� פדי בנה את המקדש , כעת   

התשובה לשאלה זו , לדעתי?  היווני בפלשתֶרֶנַסְנסכ� מצביעה על א, ס" לפנה7"השני של המאה ה

אחד , לעילד כפי שהראיתי. נבנה בימי השיא של השלטו� האשוריבו מדובר המקדש . שלילית

המאפייני� הבולטי� של התקופה הזו הוא העדר כמעט מוחלט של קראמיקה יוונית באתרי� 

� ורק ע� תחילתו של השלטו� הסאיטי בחופה מצב זה משתנה א. לרבות פלשת, ישראליי�"אר-

פער של קרוב , א� כ�, קיי�. ס" לפנה7"דהיינו במהל� שנות העשרי� של המאה ה, ישראל"של אר-

כפי שכבר הבהרתי בפרקי�  .פלשת לבי� כתובת עקרו�שנה בי� הופעת� של היווני� ב 50"ל

 הפלשתי� הוא אכ� בעול� שלאני שות* לדעה הגורסת כי מקור� , ההתחלתיי� של עבודה זו

ה� הסברה כי שמו של אכיש דומה מבחינה , לכ�. לרבות חופה המערבי של אנטוליה, האגאי

אינ� צריכות ,  העובדה כי שמה של פתגיה מכיל יסוד אגאי מובהקוה�, Αχαιός"אטימולוגית ל

סורות דהיינו על המ, הקשר ע� העול� האגאי מצביע על רובד קדו�, בשני המקרי�. להפתיע

   567.ישראל"זמ� הגירת� לתחומי אר-, ס" לפנה12"שהשתמרו אצל הפלשתי� מהמאה הוהמנהגי� 

, הקלאסית וההלניסטית,  לא בי� השמות הנפוצי� ביוו� הארכאית הואΑχαιόςלמרות שהש�    

הש� הזה קדו� , אול�). Grainger 1997:127–128השווה  (קיומו תועד לאור� כל התקופות הללו

, לראשונה. וזאת לאו דווקא בגלל הופעתו באפוס ההומרי בתור כינוי כללי ליווני�, תרהרבה יו

 19"וזמנה מראשית השושלת ה, )כרתי� (Keftiuבמצרי� ברשימה המזכירה את בני מופיע ש� זה 

)Kyriakidis 2002:17 .( פירוש הדבר הוא כי הש�Αχαιός היה ידוע בכרתי� כבר בתקופת הברונזה 

  ). Astour 1964:249; Yasur-Landau forthcoming(אולי אפילו קוד� לכ� ו, המאוחרת

                                                
, לפיה� אכיש מל� גת,  ע� זינגר בביקורתו על סברת� של נווה ופינקלשטיי�אינני יכול אלא להסכי� 567

שהרי לדעת� היה רק אכיש , אינו אלא פיקציה ספרותית, )10–15:21שמואל א (זמנו של דוד המל� "ב�

 Naveh 1998:36;Finkelstein(ס " לפנה7"מל� עקרו� מהמאה ה, הלא הוא אכיש ב� פדי, היסטורי אחד

2002b:133–136 .(לפי זינגר , כ�)אינו שומט את הקרקע ) מל� עקרו�(גילויו של אכיש המאוחר ", )2006:76

   ".    כש� שג� אי� הוא מחזק את קיומו, )מל� גת(מתחת לקיומו של אכיש הקדו� 
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 אינו זר למציאות של פתגיה מקור שמה של הגבירה  ג�Αχαιός,568בדומה לתולדות הש�    

החוקרי� עדיי� חלוקי� בדעת� בעניי� המקור המדויק  למרות ש.תקופת הברונזה המאוחרת

 מרכיבי הש� הזה ברובד הקדו� של הלקסיקו� רוב� מחפשי� את, שממנו נגזר הש� פתגיה

 ס" לפנה7"למאה המאשר כשיי� יותר אולי לשלהי תקופת הברונזה המאוחרת , הפולחני של יוו�

)Finkelberg 2007:42–43( .שיבוש , ככל הנראה, העובדה כי שמה של האלוהות מעקרו� אינו אלא

בהשתמש� בש� פתגיה , שתי�יתכ� מאוד שהפל. מדברת בעד עצמה, הש� האגאי מקורישל 

א� פולחנה של פתגיה אכ� הובא . של הש� הזהקורו וצורתו כלל לא זכרו מ, ס" לפנה7"במאה ה

 Schäfer-Lichtenberger(ס " לפנה7"מהאזור האגאי בראשית תקופת הברזל ונשמר עד המאה ה

2000;Yasur-Landau 2001:338; Finkelberg 2006:114–115( ,בי� הללו יאי� לצפות שהמרכ

, נראה כי שמה האגאי של האלה הועבר מדור לדור במש� מאות שני�. ישתמרו בצורת� המקורית

 אי� זה ברור הא� אותה פתגיה שמרה 569.סו* הכתיב האלפביתי הפלשתי פתגיהעד שהתקבל לב

או שמא עברה , אבותיה� של העקרוני�"דהיינו אלת� של אבות, על הסטטוס המיוחד שלה

 אול� אי� זה 570.במרחב החדש וזוהתה במרוצת השני� ע� האשרה המקומיתתהליכי הטמעה 

אשר פר- ,  היווניֶרֶנַסְנסאי� בכתובת עקרו� רמז כלשהו ל, שהרי בסיכומו של דבר, משנה לדיוננו

מצבעי� על כ� כי מדובר ,  כל הנתוני� שבנמצא571.ס" לפנה7"לפתע בפלשת במהל� המאה ה

        . לאאשית תקופת הברזל ותובהשתמרות� של מסורות אגאיות מר

                                                
 בכתב  אשר כתובות, ס וקנוסוס ג� בתעודות מפילו מופיעΑχαιόςכי יתכ� והש� גורס לנדאו "יסעור 568

Linear B) Yasur-Landau forthcoming ;ראה , לאונומסטיקו� עדכני של כרתי�Hitchman 2006.(   
, א לחופי פלשת בראשית תקופת הברזל והשתמרורסת כי פולחנה של פתגיה הובאשר ג, לפי פינקלברג 569

 the reason why the Greek word became corrupted was":ע� שינויי� אלו או אחרי� במש� מאות שני�

that, while the person responsible for the text of the inscription had a clear idea of the word’s 

meaning, he did not know Greek and got the spelling wrong." (Finkelberg 2006:114; 2007:40–43).   

 נחשפה ג� חרותת הקדשה  של הכתובת המונומנטאליתה ממקו� הימצא לאור העובדה כי לא הרחק570

האלה השמית המקומית , גרסו החופרי� כי יתכ� שבמרוצת השני� זוהתה פתגיה ע� אשרת, לאשרת

)Gitin et al. 1997:12 .(אשר הציעו בנוס* כי יתכ� , נדאול" ויסעורדמסקיידי "לסברת� התקבלה ע

זוהו ג� כ� ע� הזמ� ע� , טיפוס אגאיי� בראשית תקופת הברזל"לפי אבותאשר נוצרו , "אשדודה"צלמיות ש

אי� זה ודאי כי אשרת בחרותת ,  ע� זאת).Demsky 1998a ;Yasur-Landau 2001:338(פולחנה של אשרת 

דווקא בחרותת זו הכוונה היא למקו� קדוש , סמכא"שהרי לפי שורה של ברי, עקרו� היא אכ� שמה של אלה

  ). Lemaire 1998;Hadley 2000:212(בשפה הפניקית " אשרת"ה למשמעותה של המילה בדומ, )מקדש(

 יתכ� ונוכחות� של עשרות מזבחות קרניי� בעקרו� מצביעה על קשר ישיר ע� הלפי, סברתו של טאפי 571

אינה מתקבלת על הדעת לאור דיונו המקי* , )Tappy 2003:164(ס " לפנה7"העול� האגאי במהל� המאה ה

  ).Gitin 2002(י� והקבלותיו הטיפולוגיות מהמזרח של גיט
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V.9.7–3   לשאלת האטימולוגיה של המילה סר�לשאלת האטימולוגיה של המילה סר�לשאלת האטימולוגיה של המילה סר�לשאלת האטימולוגיה של המילה סר�  

, ס" לפנה7"במהל� המאה הבפלשת יווני ה ֶרֶנַסְנסהאחת העדויות להופעת ,    לדעת פינקלשטיי�

התואר שנשאו שליטי� פלשתיי� לפי המקור הדויטרונומיסטי , )�(היא השימוש במילה סרני

 Finkelstein 2002b:136–137(.572( )7–6, 4–2:29 ,שמואל א; 7:7; 16, 4:6 ;8:5 שמואל אוהשווה (

 7"מתחקה אחר האטימולוגיה של המילה עד למאה ה, בעקבות בלשני� אחדי�, פינקלשטיי�

, לסברתו; האנטוליתtarwanis " היוונית וtyrannosלבי� ) �(באמצעות הקשר שבי� סרני, ס"לפנה

. ס" לפנה7"אשר הופיעה לראשונה במאה ה, tyrannosילה אינה אלא נגזרת של המ) �(המילה סרני

חרב "ידי שכירי"ס על" לפנה7" הועברה לפלשת במהל� המאה הtyrannosהמילה , לפי שחזורו

אות� מביא , )"�(סרני"ההשוואות האטימולוגיות למילה כנגד זה גורס זינגר כי . יווניי� וקאריי�

אומנ� זינגר . טיעוניותמו� באי� בה� בכדי ל, דמותפינקלשטיי� בהסתמכו על עבודות בלשניות קו

 Pintore( היווני וסר� הפלשתי tyrannos,  האנטוליtarwanisלא פוסל את הקשר האטימולוגי שבי� 

 7" אי� זה מוצדק לדעתו להתחקות אחר האטימולוגיה של המילה רק עד למאה ה א�,)1983

 labyrinthos" יותר וקשור בי� השאר ג� להשורש של המילה קדו� הרבה, לטענתושהרי , נ"לפסה

,  אינה יוונית מוסכמת על רוב החוקרי�tyrannos ההנחה כי המילה 573).77:2006זינגר (הכרתי 

 Gusmani 1969:511–512 ;Pintore(הלובי  tarwanis"מומרבית� גורסי� כי מילה זו הושאלה 

1983 ;Cornil 1995( , השפה הלידית אולי באמצעותה של)Hegyi 1965 ;Giorgini 1993:48–55; 

Parker 1998b:145–149 ; א� ראהMazzarino 1947:201–203 .(אי� ויכוח על כ� כי , כמו כ�

 Labarbe(ס " לפנה7"המאה ה אמצע הופיעה לראשונה לקראת  tyrannosהמילה, במקורות יווניי�

1971; Drews 1972; Anderson 2005(.574לת המקור למושג מה שחשוב לדיוננו הוא שא,  בר�

 tarwanis"או ישירות ב  היווניתtyrannos"שבמקרא מקור� ב) �(דהיינו הא� הסרני, )�(סרני

אינו קדו� ) �(אזי ברור כי השימוש במילה סרני, במידה שהאפשרות הראשונה נכונה? תהאנטולי

אזי סביר , לובי הtarwanis"התפתח ישירות מ) �(במידה שהמושג סרני, מאיד�. ס" לפנה7"למאה ה

  . ס" לפנה7"ומקורו קדו� בהרבה למאה ה
                                                

 ).  Feigin 1926וראה (או מ6ֵרני י :ט6ְרַנבתור ) �(תורגמו הסרני, מעניי� כי בתרגומי� לארמית 572
, "ss"" ו"nth"בעלות מרכיבי� , המילי�,  יש לציי� כי לפי מרבית הבלשני�.Renfrew 1998והשווה  573

  ).Finkelberg 2005a:52(ככל הנראה ללובית , אנטוליות של השפות הmilieu"שייכות ל

ארכילוכוס שיריו של ידועות מ, בשפה היוונית tyrannos שתי הדוגמאות הראשונות לשימוש במילה 574

)Arch. Fr. 19; Fr. 23:17–21() ראה , לעניי� תיארוכוJacoby 1941 ;Lavelle 2002 .( נראה כי במרוצת

  ).Anderson 2005(מניטרליות לנגטיביות  tyrannos"בלשימוש שורות קהמשתנות הקונוטציות השני� 
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נראה לי כי יש להעדי* את , ע� זאת. אינני יכול לפסוק בסוגיה זו,    בהעדר רקע פילולוגי הול�

 .Sapir 1936:279, nהשווה (הלובי tarwanisאינה אלא נגזרת של ) �(לפיה סרני, האפשרות השנייה

"א� ככל שנית� לשפוט מתעודות ניאו, ברורה דיהיננה  אtarwanisאומנ� האטימולוגיה של ). 23

ע� , Munn 2006:116–117(מדובר בתואר של שליט , ס"חיתיות מראשית האל* הראשו� לפנה

, אשר פורס� לאחרונהtarwanis/ tyrannos"במחקרו המקי* אודות השימוש ב, יטל' אוצ575).הפניות

אשר , הלובית מצביעה על שליט בפועלבשפה  tarwanisגורס כי המשמעות המקורית של המילה 

מבחינת מוצאו אינו משתיי� לבית המלוכה הרשמי וככזה הגיע לשלטו� בעזרת קשרי נישואי� ע� 

היווני� שאלו את המילה במשמעותה המקורית , לדעתו. נציגותיה של בית המלוכה המבוסס

)Uchitel 2007 .(הא� יתכ� והפלשתי� אימצו את התואר , אול�tarwanis עוד בטר� כניסת� 

דר� קיליקיה כלומר , שהרי סביר להניח כי הגירת� המסיבית התרחשה בדר� יבשתית, לכנע�

  ?)Schachermeyr  1982; Yasur-Landau 2003bוהשווה (סוריה "וצפו�

        

V.9.7–4   ת ת ת ת יָיָיָָילְלְלְְלגָגָגָָגversusאליאטס אליאטס אליאטס אליאטס         

סברתו של בקווי� כליי� . תָיְלהביניי� בי� דוד לָג"דנתי בפרוטרוט בתיאור קרב, בעמודי� שלעיל   

 אול� הצעתו האטימולוגית המבקשת .פינקלשטיי� מקובלת עלי והצעתי לכ� סימוכי� נוספי�

בפלשת שפעות יווניות ת במקור הדויטרונומיסטי את אחד הסממני� להָיְללראות בהופעת הש� ָג

בעקבות החוקרי� , פינקלשטיי� .נראית לי בעייתית, )Finkelstein 2002b:156(ס " לפנה7"במאה ה

 משער כי Albright 1975:513 ;McCarter 1980:291; Singer 1994:336–337(,576(שקדמו לו 

הואיל ולדעתו היה רק  577.מל� לידיה, ת לאליאטסָיְלמבחינה אטימולוגית נית� להשוות בי� הש� ָג

 בסו* המאה הלא הוא אליאטס אשר שלט, )Finkelstein 2002b:147, n. 27(אליאטס היסטורי אחד 

מצביע על נית� לקבוע כי הדמיו� בי� השמות , ס" לפנה6" והמחצית הראשונה של המאה ה– 7"ה

   .ס" לפנה7"בפלשת במאה הלידיות /השפעות יווניות

                                                
המושג ,  במקורות הלוביי�tarwanisהתואר אשר סקרה את שימושו של , )Jasink 1998:352 (לפי יסינק 575

  ".came in use in a new political situation occurring after the fall of the Hittite empire ":הזה

  .Wainwright 1959" וWillesen 1958 כבר והשווה 576

חרונה א� לא, אליאטסת וָיְלָג בי� השמות אטימולוגיקשר הסברה הרווחת במחקר גורסת כי קיי� אומנ�  577

אודות לתחלופה האפשרית , לדעתו. תָיְלבשמו של ָגאינו מצוי  -wattaהציע ליפינסקי כי האלמנט האנטולי 

ולא  ,ש� פרטי נדיר בחיתית, Kulietיתכ� והצורה המקורית הניבה את , תָיְלָג* בשמו של "ל לקו"בי� גימ

  ).Glyt )Lipiński 2006:70את 
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אשר זמ� שלטונו תוא� לכאורה , סברתו של פינקלשטיי� בדבר קיומו של אליאטס היסטורי אחד   

שהרי יתכ� ובנוס* לאליאטס , מיסטי אינה בהכרח נכונהאת זמ� חיבורו של הנרטיב הדויטרונו

ג� א� העדויות  .היה ג� אליאטס מבית המלוכה ההראקלידי, מבית המלוכה המרמנאדי

 שהרי לפי דעת� של,  אי� זה משנה578, אינ� אמינותI"ההיסטוריות בדבר קיומו של אליאטס ה

אלא , )Sadyattes(א רק לסדיאטס  מבחינה אטימולוגית לדומה) Alyattes(הש� אליאטס הבלשני� 

 Hanfmann(ס " לפנה1400סביב ) ליקיה( Lukkaמל� הלא הוא , Madduwatta/Madyattes"ג� ל

1958:73 ;Güterbock 1986:321 ;van den Hout 2003:305(.579על א* הדמיו� הקיי� ,  רוצה לומר

"ר� במציאות של המאה האי� הדבר מצביע בהכרח על השפעות שמקו, טסאית ואלָיְלָגבי� השמות 

  .ת היה נפו- בקרב הפלשתי� כבר בעת הגעת� לכנע�ָיְלָג שהרי יתכ� והש�, ס" לפנה7

גבי שבר קערה במהל� החפירה של שכבה " החרותת שנמצאה עלהראוי לציי� את   בעניי� זה מ� 

4A אשר , )כנענית"פרוטו(ביתית פמדובר בכתובת אל, לפי חופרי האתר ).2007מאיר ( בתל גת

  .)142איור  (..."ולת /אלות ": י שמות פלשתיי�נהניבה ש

  

  .)20:2007בעקבות מאיר  (האוסטרקון מתל צפית: 142איור 

                                                
יש לציי� כי קיי� בלבול לא קט� בנוגע לשמות המלכי� הלידיי� במקורות הקלאסיי� ובמיוחד בנוגע  578

� ישנו אזכור של אומנ� אצל הכרונוגראפי). Alexander 1913(לשמות המלכי� של השושלת ההראקלידית 

 ,Jerome:"Lydorum primus rex, ARDISUS filius Alyattisהשווה (אליאטס מבית המלוכה ההראקלידי 

annis XXXVI"( ,א� אי� ודאות בנוגע לאמינותה של ידיעה זו .    

 וה� בקרב המלכי� של השושלת סדיאטס הוא ש� נפו- ה� בקרב המלכי� של השושלת המרמנאדית 579

  . Kan and Dündar 2005ראה סיכו� נרחב אצל ,  ופעילותיוMadduwattaל ע; תהראקלידיה
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, "תָיְלָג/גוליית" לש� הפלשתי אטימולוגיבעלי דמיו� ה� החוקרי� מצייני� כי שני השמות הללו    

המתוארכת , 4A שכבה  בהתחשב בעובדה כי החרותת נחשפה בהקשר של.ששורשיו באנטוליה

 כבר  היו בשימוש בגת פלשתי�תָיְל ָג שמות דמוייכי גורסי� חופרי האתר IIA,580לתקופת הברזל 

ת הינו ָיְלָגאי� זה הכרחי להסיק כי שמו של ,  כלומר.)2007מאיר (ס " לפנה9–10במהל� מאות 

   .ס" לפנה7"מהמאה ה מל� לידי, טסאיהשתקפות של אל

התגובה הביקורתית לא , א* העובדה כי הכתובת טר� פורסמה באופ� רשמי   ראוי לציי� כי על 

כנענית אלפביתית אלא "לפי קרוס וסטייגר החרותת מתל צפית אינה פרוטו, כ�. איחרה להגיע

הואיל וקרוס וסטייגר נמני� ע� הזר� . )Cross and Stager 2006:151–152(מינואית "קיפרו

חד בנוגע לשחזורו של מאיר עשויה להפתיע רתית במיו הביקותגובת�, השמרני בחקר המקרא

כי התיאור  בכדי להמחיש שמות שבחרותת מתל צפיתיש ב )2007 (שהרי לפי מאיר 581,במקצת

במידה ,  אול�.פרי דמיונו של המחבר הדויטרונומיסטיאינו בהכרח ת ָיְלהמקראי אודות ָג

יה הפליאוגראפית הגבוהה של אזי הכרונולוג, כנענית"שהכתובת מתל צפית היא אכ� פרוטו

 שהרי השבר עליו נמצאה החרותת שיי� למאה 582,קרוס וממשיכי דרכ� נמצאת בסכנה/אולברייט

, לפי הכרונולוגיה הנמוכה, ס" לפנה9" או למאה התס לפי הכרונולוגיה הקונבנציונאלי" לפנה10"ה

כנעניות יימצאו "אי� זה מתקבל על הדעת כי האותיות הפרוטו, ואילו לפי השקפתו של קרוס

לכ� . ס לכל המאוחר" לפנה11"הוא במאה ה" מקומ� הטבעי"שהרי , IIAבהקשר לתקופת הברזל 

  . מינואית"קרוס וסטייגר הציעו כי החרותת אינה אלא קיפרו

אי� כל סיבה לפקפק בהשערה , )פה"מידע בעל(ה� לפי החופרי� וה� לפי סברתו של זאס , בר�   

כנענית "מציאתה של חרותת פרוטו, למעשה. כנענית"יא אכ� פרוטולפיה הכתובת מתל צפית ה

בנוגע , מהווה תמיכה נוספת לכרונולוגיה הנמוכה של זאס, ס" לפנה9"בהקשר לראשית המאה ה

, ע� זאת). Sass 2005(הארמי /העברי/כנעני לבי� האלפבית הפניקי"למעבר בי� האלפבית הפרוטו

  :חה של הכתובת מתל צפית ישנ� מספר אפשרויותבעניי� פענו, )פה"מידע בעל (לפי זאס

                                                
 Maeir( חזאל ידי"להנראה ע ככל שנהרסה, A3 בחפירות תל צפית נמצאה מתחת לשכבה 4Aשכבה  580

 Herzog and Singer-Avitz (הקדומה IIAאופק של תקופת הברזל לוככזו שייכת , )2007מאיר ; 2004

פינקלשטיי� ואנוכי גורסי� כי תחילתו של אופק , אבי-"הרצוג וזינגר, ת� של מאירבניגוד לסבר). 2004

  ).Fantalkin and Finkelstein 2006(ס בער� " לפנה10"כרונולוגי זה צריכה להיקבע לשלהי המאה ה

 Maeir's reading violates method in paleographical typology and is":לדוגמא, והשווה 581

linguistically cavalier." (Cross and Stager 2006:151).                                                                          

 .Albright 1936; 1947 ;Cross 1954; 1967 ;McCarter 1975; Naveh 1973; 1987לדוגמא ,  והשווה582
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ובכל ,  מעלות לכא� או לכא�180"אפשר להפו� אותה ב,  במידה שמחזיקי� את הכתובת אופקית))))1111

אלית "או " …[אלות ולת: " אל* בהתחלה:אחד מהמקרי� לקרוא ע� האל* או בהתחלה או בסו*

   ".תלי תילא]…"או " תלו תולא]…: "אל* בסו*; "…[ילת

, * צריכה להיות למטה"יתכ� והאות אל, אזי לדעת זאס, במידה שמחזיקי� את הכתובת אנכית ))))2222

או " תלו תולא]…"מכ� שהקריאה היחידה האפשרית במקרה הזה היא . כלומר בסו* המילה

ד באחד "ו או יו"אי� לדעתו ודאות מלאה בנוגע לזיהויה של האות ו, מו כ� כ".תלי תילא]…"

המילה השלמה יכולה להניב את , הנה כ�. י" קלושה כי מדובר בצדוישנה אפשרות, השמות

  ). תצלא/ופחות סביר אלצת(תילא /תולא/אלית/אלות: האפשרויות הבאות

א� אי� זו , ידי החופרי� אכ� אפשרית"זאס גורס אפוא כי ההקבלה לאליאטס אשר הוצעה על   

ת ָיְלָגאפשרי כי שמו של "� זה בלתינית� לקבוע כי אומנ� אי, בסיכומו של דבר. האפשרות היחידה

וככזו אינה מעידה , א� אפשרות זו היא רק אחת מני רבות, הוא אכ� נגזרת מאליאטס מל� לידיה

   583.ס" לפנה7" במהל� המאה הבפלשתות היווניההשפעות בשו� אופ� על 

י בפלשת  היוונֶרֶנַסְנסאני נאל- לסכ� כי תיאורית ה, בהתחשב בכל הנתוני� שהובאו דלעיל            

        . סבירהאינהס " לפנה7"במהל� המאה ה

        

V.10.7   דברי סיכו�דברי סיכו�דברי סיכו�דברי סיכו�: : : : ישראלי בראי המקור המקראיישראלי בראי המקור המקראיישראלי בראי המקור המקראיישראלי בראי המקור המקראי""""חרב יווניי� במרחב האר-חרב יווניי� במרחב האר-חרב יווניי� במרחב האר-חרב יווניי� במרחב האר-""""שכירישכירישכירישכירי  

יהודאיות "דיאלוג התרבותי בי� ההנתוני� אשר הובאו בעבודה הנוכחית מאפשרי� לטעו� כי    

 של האסכולה טיביתתקופה הפורמדהיינו ב, ס" לפנה7"שלהי המאה ההחל ב" ויוונות

חשוב להדגיש כי המפגש הראשוני בי� שתי התרבויות הללו לווה בנסיבות . דויטרונומיסטיתה

לאחר שני� רבות של העדר קשרי� בי� העול� . לפחות מבחינתה של ממלכת יהודה, טראומטיות

ופיעו ה, היווני לבי� חלקו הדרומי של חופו המזרחי של הי� התיכו� במהל� ההגמוניה האשורית

                                                
שמואל א ; 3:13יהושע (המשוערת שתיות המקראיי� אודות ברית הערי� הפלג� האזכורי� , לדידי 583

"בפלשת במהל� המאה ה יווני ֶרֶנַסְנסלקיומו של נו בנוגע יאי� בה בכדי להאיר את עינ, )20:25ירמיהו ; 17:6

הפלשתיות אינה אופיינית למזרח הקדו� פינקלשטיי� גורס כי הפדרציה המשוערת של הערי� . ס" לפנה7

הנחה שכזו מתעלמת , בר�). Finkelstein 2002b:141( הארכאית ומקורה בהשפעות יווניות של התקופה

רוצה . מקראהתועד בשו� מקור למעט ממהעובדה כי קיומה האפשרי של ברית הערי� הפלשתיות אינו 

אשר יצגו את , אית בנוגע לכל הפלשתי�לומר כי יתכ� שברית פוליטית כזו אינה אלא ביטוי לתפישה המקר

כפי שנית� לשפוט מסדרת המרידות של הערי� הפלשתיות , אכ�. יי� יהודאיותהאולטימטיבי בעינ" אחר"ה

אני סבור כי ג� א� יש , לכ�. מדינה ניהלה את ענייניה לפי ראות עיניה"כל עיר, במהל� התקופה האשורית

מדובר יותר בהתארגנות שייתכ� ואפיינה , מ� האמת באזכורה האפשרי של הברית המדינית של ערי פלשת

  .            יתו של היישוב הפלשתי בשטח זר ועוי� ולא את סופואת ראש
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ריו� ההיסטו. הלא הוא השלטו� המצרי, לפתע היווני� במרחב בתור נציגיה� של השלטו� הכובש

שהרי מחד גיסא היה עליו להצדיק , הדויטרונומיסטי נאל- אפוא להתמודד ע� דילמה לא פשוטה

חרב " שכירילרבות, את העובדה כי מלכי יהודה נאלצו לשת* פעולה ע� נציגי השלטו� המצרי

 בי� וילהעביר מסר אלגורי מורכב טר� העימות הצפהיה ברצונו , ד� גיסאיואילו מא, אגאיממוצא 

אלו ה� הנסיבות המורכבות אשר השפיעו על תיאור� של . ממלכת יהודה לשושלת הסאיטית

חלומה הגדול של יהודה ). Finkelstein 2002b(החרב האגאיי� בהיסטוריה הדויטרונומיטית "שכירי

לרסיסי� אל מול ת הממלכה המאוחדת הדמיונית של דוד ושלמה התנפ- א" לכונ� מחדש"

 Na<aman 1991a; Finkelstein and Silberman (ידי נכה במגידו"כאשר יאשיהו הומת על, המציאות

  ?מרסקי החזו� הגדולהא� בעיניי� יהודאיות נחשבו חילות המצב היווניי� ושולחיה� ל. )2001

, החרב היווניי� והקאריי� נשלחו למצרי� בתיווכה של לידיה"ריבהתחשב בעובדה כי שכי,    כ�

 Could a memory that Lydian hoplites":ראוי לקחת בחשבו� את הצעתו של פינקלשטיי�

participated in the killing of the pious Josiah by Necho II at Migiddo in 609 stand behind 

Ezekiel's prophecy on the destruction of Gog?" (Finkelstein 2002b:147, n. 27).584                       

לפיה� הזיכרו� המר מהמפגש , לא פחות פרובוקטיביי�, דומני כי נית� לשקול תסריטי� נוספי�   

הטביע את אותותיו על פסוקי� מקראיי� נוספי� ואולי א* , הראשו� המשמעותי ע� היווני�

על היחסי� המתוחי� ששררו בי� שתי הקהילות בתקופות , ה תודעתיתולו במקצת וברמ, השפיע

מה שחשוב לדיוננו היא העובדה ,   בכל מקרה585.יותר מאוחרות ה� במצרי� וה� במקומות אחרי�

א� הספיקו , החרב האגאיי� הופיעו במרחב הנדו� לפרק זמ� מצומצ� למדי"כי אומנ� שכירי

מצד , דוממי� לנוכחות היוונית שתועדו באשקלו�השרידי� ה, רוצה לומר. להשאיר רוש� רב

קורמי� לפתע עור וגידי� ומקבלי� משמעויות נוספות נוכח חשיבות� , כברי וכדומה, חשביהו

  .בעולמה של האידיאולוגיה הדויטרונומיסטית

                                                
לאחרונה , וראה(אשר העסיקה דורות של חוקרי� , 39–38סמת ביחזקאל רהכוונה היא לנבואה המפו 584

Bøe 2001 ;Fitzpatrick 2004 ;הנבואה , יחזקאלכא� ראוי להזכיר כי בי� נבואותיו של ). ע� הפניות

, ִמְצַרִי�"Gְַרעֹה ֶמֶלְ�"העתיד לבוא על ראשו של למצרי� ולגורל המר  הוקדשה )32–29(הארוכה ביותר 

ראה לאחרונה , ספר יחזקאל לזמ� חיבורו של; Boadt 1980 ( בידי הבבלי�"ָהרֵֹב- 9ְת2ְ� ְיאָֹריו, ַהַ?ִ<י� ַהTָד2ל

van der Woude 2005:344–350 ,ע� הפניות .(  

, כפי שמשתמע ממקורות קלאסיי�, ודי� ויווני� בתקופות מאוחרות יותריחסי� הטעוני� בי� יההעל  585

 בדיו� מפורט אי� בכוונתי לפתוח. Feldman 1993  ;Schäfer 1997 ;Isaac 2004:440–490לדוגמא, ראה

שהרי דיו� שכזה חורג מהמסגרות , אודות היחסי� בי� יווני� ויהודי� במהל� התקופה ההלניסטית

   ). Collins and Sterling 2001ואסופת מאמרי� אצל ; 2006ראה טל , א�(ודה זו הכרונולוגיות של עב
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V.8  סססס"""" לפנה לפנה לפנה לפנה6666––––7777""""פוליטיי� של המאות הפוליטיי� של המאות הפוליטיי� של המאות הפוליטיי� של המאות ה""""גיאוגיאוגיאוגיאוההההמיקומה של לידיה במהלכי� מיקומה של לידיה במהלכי� מיקומה של לידיה במהלכי� מיקומה של לידיה במהלכי� : : : : אקסקורסוסאקסקורסוסאקסקורסוסאקסקורסוס  

מסמל את תחילתו של , ידי כורש"ס על" לפנה546/547 בשנת 586 בירת לידיהרדיססא   חורבנה של 

. ס" לפנה539עוד בטר� חורבנה של בבל בשנת , של האימפריה הפרסית קרי תחילתה, עיד� חדש

לרבות מאבקיה כנגד , המרמנאדיתהיבטי� אחדי� בתולדותיה של ממלכת לידיה תחת השושלת 

"לפיה שכירי, כבר עמדתי על כ� כי יש יסוד לסברה, כמו כ�. ילנדונו בפרוטרוט לע ,מממלכת מדי

 נשלחו למצרי� בתיווכו ,)II.152 הרודוטוס (I"יד פסמתי� ה"החרב מקאריה ואיוניה שהועסקו על

; Cogan and Tadmor 1977 ;Spalinger 1976; 1978a ;Haider 1988:164–174( מל� לידיה גיגסשל 

Kammerzell 1993:111–114 ;Sullivan 1996:184 ;Grallert 2001.(587     

, ס" לפנה6–7"פוליטיי� של המאות ה"גיאוהלידיה במהלכי�    בהתחשב בחשיבותה של ממלכת 

דבר שמסביר את הופעת� (חרב יווניי� מזרחיי� למצרי� "לרבות תיווכה האפשרי באספקת שכירי

ייחס ביתר פירוט למספר ברצוני להת, )ישראל במהל� תקופת השלטו� הסאיטי"הפתאומית באר-

דיו� שכזה . היבטי� הקשורי� למדיניותה האימפריאלית של ממלכת לידיה ויחסיה ע� היווני�

"אר-בהמזרחיי� במצרי� ועשוי לסייע להבנת התהליכי� אשר גרמו ה� להופעת� של היווני� 

 .השחורהי� של ונית איקולוניזציה הלתחילתה של ה וה� ,לרבות הקמתה של נאוקרטיס, ישראל

קשה להתעל� מ� העובדה כי , ע� זאת.  תלויות זו בזובלתיופעות הללו  התחטו* נראה כימבט ב

התרחשו  וה� הקמתה של נאוקרטיס 588ה� ראשיתה של הקולוניזציה האיונית של הי� השחור

 חפיפה חוקרי� אחדי� הצביעו על. ס" לפנה7" הבשלהי המאהדהיינו , זמנית"בופחות או יותר 

א� לא עלה ביד� למצוא מענה , )Waldbaum 2002a:63 ;Master 2001:169–170 (ית זוכרונולוג

יתכ� אשר , גור� נוס*קיי� כא�  או שמא  ותו לאהא� מדובר בצירו* מקרי� כרונולוגי: לשאלה

מזרחיי� ה� באזור הי� ה של היווני� ת�קשורה בפעילוהעמד מאחורי ההתפרצות הפתאומית ו

 תכרונולוגיבחפיפה אי� מדובר , לעניות דעתי.  מצרי� ודרו� הלבנטהשחור וה� באזורי� של

השאיפות אני סבור כי . הלא הוא ממלכת לידיה, מלכד ומכוו�גור�  אלא בקיומו של תמקרי

לעידוד תנועת� של אות� יצרו קרקע פורייה שהאימפריאליסטיות של ממלכה צעירה זו ה� אלה 

   .שלטו� אסיאתי ישירשרביטו של  אשר לפתע מצאו את עצמ� תחת ,היווני�

                                                
 .9:46ירמיהו ; 19:66שעיהו לדוגמא י, והשווה;  המקראיתל6דהיא הלא  586
  : תיווכו של גיגס עורר את זעמו של אשורבניפאל,Rassam Cylinder"ככל שנית� לשפוט מ 587

"He (Gyges) sent his forces to the aid of Tushamilki, king of Egypt, who had thrown off the yoke 

of my sovereignty" (Luckenbill 1927:297–298). 
קולוניאלית שראשיתה היה ודאי "ולא לפעילות פרה,  ראשוניותכוונתי לשלב המלווה בהקמת קולוניות 588

 ). וראה לעיל(א� לא קוד� לכ� , ס" לפנה7"במחצית הראשונה של המאה ה
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� של לידיה והיווני� המרמנאדי   היחסי� המורכבי� שנרקמו במש� שני� רבות בי� שליטיה 

באופ� . נדונו רבות במחקר ואי� זו מטרתי לדו� כא� בפרוטרוט בכל ההיבטי� של מערכת סבוכה זו

והיווני� במהל� התקופה נית� להבחי� בשלוש מגמות עיקריות בחקר הקשרי� בי� לידיה , כללי

מדובר , אשר הייתה בולטת במיוחד דווקא בראשית המחקר, לפי המגמה הראשונה. הארכאית

גרמה לשגשוג� של , אשר על א* מאבקי כוחות אלו או אחרי�, במערכת יחסי� ידידותית ביסודה

 ;Radet 1893: passim; esp. Ch. IV–V ;Lenschau 1913;Hogarth 1909:78(כל הצדדי� המעורבי� 

1929 ;Dunham 1915:70–76 ;Mazzarino 1947: passim.(  ניצני הסתכלות חיובית שכזו בולטי� ג�

בה יש ביטוי לטיפול מאוז� יותר במגוו� , המייצגי� את המגמה השנייה, במחקרי� עדכניי� יותר

ידיה אשר מאפייני� את מערכת היחסי� בי� ל) חיוביי� ושליליי� כביכול(רחב של היבטי� 

 ,The kings of Lydia seem to have cultivated relations with the Greeks":לפי בורדמ�, כ�. והיווני�

however harsh their treatment of the Ionians" (Boardman 1980:99).                                                    

 the Mermnads made war not so much against the Ionians but against the":גורס כי, ס מאיד�'ורג'ג

surviving influence of the deposed Heraclids in Ionia" (Georges 1994:26).                                         

 Morris(מוריס והול מצייני� את הגישות השונות בתפישת� של הלידי� בעיניי� היווניות 

2000:178–185 ;Hall 2002:119( ;נית� להבחי� בשתי תפישות עיקריות של הלידי� , ולדעת�) וראה

ידי נציגיה של שכבת האליטות היווניות "המיוצגת על, התפישה החיובית ):Kurke 1999: passim ג�

  :לפי הול, כ�". middling ideology"ידי נציגיה של מה שכונה "המיוצגת על, והתפישה השלילית

 "When Sappho mentions Lydia in the same breath as Lesbos or the Ionian cities, it is hard to 

detect the sort of ethnic demarcation that we might have expected had the Lydians been regarded 

as so desperately ‘others’" (Hall 2002:119).589                                                                                     

 a small polis, settled orderly on a", ס" לפנה6"המשורר המילטי מהמאה ה, לפי פוקילידס, מאיד�

rock, is mightier than foolish Nineveh) "fr. 4 West( , וקסנופאנס ֵטיא2סמ אנאקראו�ואילו בני זמנו 

 fr. 481(יווני� והשפעתו השלילית על ה, לועגי� לסגנו� החיי� הלידי מלא המותרות, מקולופו�

Page ;fr. 3 West.(  בגישות ג� יווניות באי� לידי ביטוי הבעיניי� הבדלי תפישות אודות הלידי�

 ייצוג� של הלידי� באמנות האתונאית, כ�. השונות אשר מאפיינות את האתונאי� והספרטני�

ראו ,  ע� קרויסוסשנהנו מברית ידידות, ואילו הספרטני�, )De Vries 2000(מצביע על זלזול מכוו� 

                                                
מ� הראוי להזכיר את יחסי הנישואי� בי� נציגיה של השושלת המרמנאדית לבי� האליטות של איוניה  589

  ). Georges 1994:29–32 ;Hall 2002:102, n. 65  במיוחדוראה) (במיוחד משפחת הבסילידי� של אפסוס(
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מ� הראוי לציי� את היחסי� ,  כמו כ�Yates 2005(.590וראה  (בנפילתה של סארדיס אסו� גדול

לגיטימציה את ה הקיבל המרמנאדיתהשושלת , כאשר מחד, לידיה לבי� דלפיהקרובי� שנרקמו בי� 

פיכתה של גרמה בעקיפי� לה, ואילו מאיד�, דלפימקדשו של אפולו במהנדרשת בעיניי� היווניות 

; Georges 1994:22–46השווה (הלני בעל חשיבות רבה בקנה מידה בינלאומי "דלפי למרכז פ�

Buxton 2002.(591נציגי מגמה מחקרית זו נוטי� להדגיש ה� את הצדדי� ,  בסיכומו של דבר

  .  החיוביי� בהשפעה הלידית על היווני� וה� את הצדדי� השליליי�

שהרי לידיה בתור , להדגיש דווקא את ההשפעה השלילית   נציגי המגמה השלישית נוטי� 

יווניות אשר מצאו את עצמ� ה לראשונה מסי� על אות� קהילות המעצמה הכובשת היא זו שהטיל

הקולוניזציה האיונית על חופיו של הי� השחור אינה אלא , לפי קו מחשבה זה. תחת שרביטה

 Akurgal 1962:373 ;Kocybala(ייה היוונית פועל יוצא מפעילויות איבה של הלידי� כלפי האוכלוס

1978:132; Balcer 1984:49 ;Vinogradov 1989:57ff. ;Koshelenko and Kuznetsov 1992 ;

Tsetskhladze 1994 ;Solovyov 1999:29–30 ;Greaves 2002:107–108; 2007 .(לפי שחזורו של , כ�

  :רי�ידי שורה של חוק"אשר אומ- בקווי� כלליי� על, צקלדזה

“The constant armed incursions by the Lydian kings against the Greek cities of Asia Minor, on 

which they embarked not long before the end of the 7th century, had the most disastrous 

consequences for the Greeks. Their cities had been founded in geographically advantageous 

locations and, unlike the poleis of mainland Greece, did not suffer from a shortage of fertile land. 

Now they were not only robbed of a chance to extend their territory but had also lost part of their 

chora…Trade alone was not enough to feed a substantial section of the hungry (if not starving) 

population, which, in addition, was threatened by death or slavery. There is no doubt that at 

critical moments in their history many Ionian poleis had to resolve to take the one remaining step 

                                                
שהרי , פרטני�ידידות ע� הסהדאג קרויסוס לטפח את קשרי , עוד בטר� המלחמה בי� לידיה ופרס 590

נת� לה� קרויסוס את הזהב , כאשר שלחו הספרטני� שליחי� לסארדיס כדי לקנות זהב לבניית פסל אפולו

ספרטני� הסכימו להישבע השהרי , במהרה התפתחו קשרי הידידות הללו לברית צבאית מלאה. במתנה

.  חלק במלחמתו כנגד כורשוא* ליטול) I.69הרודוטוס (שבועות של ידידות וברית ע� שליחיו של קרויסוס 

, מצא לנכו� מבי� כל המדינות הקשורות עמו בברית, בהיותו תחת מצור בבירתו סארדיס, כ� קרויסוס

 החלו, עת הבאותבספרטה הפנימיות  בעיותלמרות ה. להפנות את בקשתו הדחופה ביותר דווקא לספרטה

יס הגיעו לפני שהספיקו לסייע באופ� הידיעות על נפילתה של סארד, אול�. בהיערכות למלחמההספרטני� 

 .)I.82–83הרודוטוס  (קרויסוספעיל ל
תיו של קרויסוס יויתכ� והיה קיי� במקדשה של ארטמיס באפסוס טר� פעילויקיו� פולחני ש" בנוגע לדו591

  .de Polignac 1995:75–76, nos. 108–110ראה 
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open to them which could provide a fundamental solution to their problem – to leave their 

homeland and to settle elsewhere” (Tsetskhladze 1994:125–126). 

לדוגמא , וראה(אשר חזר על עיקרי עמדתו במספר רב של פרסומי� , למעשה צקלדזה

Tsetskhladze 1998; 2002( ,לפיו, פ� מלא את שחזור� הבעייתי של קושלנקו וקוזנטצובאימ- באו:  

"..the Ionian polis, as a result of all this (Lydian pressure – A.F.), had to lower itself one or more 

steps beneath the level of culture which it would have achieved by the time the struggle against 

Lydia began, or later. Consequently, the Ionian Greeks were obliged not only to endure economic 

loses and, as a result, live in conditions of growing social tension in the cities, but also renounce 

the level of prosperity and culture (in the broad sense of term) to which they were accustomed. 

This meant that the very principles underlying the existence of the polis were under threat. By 

setting up their apoikiai the Greeks not only delivered themselves from physical destruction and 

slavery, from economic and social problems, but also endeavored to return to their earlier way of 

life and civilization befitting a polis” (Koshelenko and Kuznetsov 1992:24–25; translated from 

Russian by Tsetskhladze 1994:126). 

צנטרית "רטוריקה ההלנוה, ראשית כל. כאלה אינ� מתקבלי� על הדעתשחזורי� ,  בעיני  

אינה שונה בהרבה מהבחנותיו המוסריות של , קוזנטצוב וצקלדזה, בשחזוריה� של קושלנקו

אשר , )ידי הפרסי�"ידי הלידי� ולאחר מכ� על"תחילה על(אודות שעבוד� של האיוני�  הרודוטוס

 5"ההיו מיועדות בראש ובראשונה לאוזניה� של הקהל האתונאי במחצית השנייה של המאה 

שהרי שחזורי� שכאלה מתעלמי� מ� העובדה הבסיסית כי ,  אול� זהו רק קצה הקרחו�592.ס"לפנה

ה� )  תחילתו של המרד האיונילפחות עד, וכ� ג� ימי השלטו� הפרסי(דווקא ימי השלטו� הלידי 

   593.פורה במיוחד בתולדותיה של איוניהפרק זמ� 

                                                
בנוגע לתחילתו של , או; )I.6הרודוטוס (" לפני שלטונו של קרויסוס היו כל היוונים חופשיים": השווה 592

  ).I.169הרודוטוס  ("כך שועבדה איוניה בפעם השנייה": השלטו� הפרסי

זאת ; יוונית"בזירה הפ�ראוי לציי� כי דווקא בימי השלטו� האתונאי מאבדת איוניה את חשיבותה  593

 J. Cook 1961;Emlyn-Jones (אתונאי�ההלא ה� ', י� הגדוליה�אח'מכוונת של ה �כתוצאה ממדיניות

1980:165–166 ;Balcer 1991; 1995: passim ;Georges 2000 ; א� ראה כנגדOsborne 1999(. לא מ� 

המועצה המשותפת ( האיוני באסיה הקטנה koinon"לפיה  ביטולו של ה, כי בניגוד לדעה הרווחת, הנמנע

 Caspari 1915 ;Roebuckלדוגמא , ווההש(הוא מעשה ידיה� של הפרסי� בתו� המרד האיוני ) של האיוני�

1955 ;Tausend 1992: passim ;Metcalfe 2006: passim( , היו אלה דווקא האתונאי� אשר ביטלו את

מדיניות� והתנהגות� , אי� זה סוד כי במהל� חייה של הליגה הדלית. איוניי�"קיומ� של המוסדות הפ�
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 7"בשלהי המאה ה,  של התקופה הארכאיתבהשוואה למרבית חלקיו של העול� היווני,    אכ�

נמצאת איוניה ע� מרכזה במילטוס בקדמת מרבית , ס" לפנה6"ובעיקר במהל� המאה ה

אדריכלות , לרבות קולוניזציה ומסחר, ההתפתחויות המהפכניות במגוו� רחב של תחומי�

 R.Cook 1946 ;Hanfmann 1953 ;J.Cook 1962; 1982a; 1982b ;Huxleyלדוגמא , וראה(ופילוסופיה 

1966: passim ;Emlyn-Jones 1980: passim ;Morgan 1989:18 ;Sandywell 1996: ;Gorman 2001:87–

128 ;Couprie et al. 2002 .( מנת להערי� נכונה את תפקידה האפשרי של "סבור אפוא כי עלאני

, ות האיוניתהתפשטלרבות ה, ס" לפנה6–7"פוליטיי� של המאות ה"ממלכת לידיה במהלכי� הגיאו

זוהר בתולדותיה של ההואיל וימי השלטו� הלידי ה� ימי : אפשרות הבאהאת העלינו לבדוק 

עומדות ה� מאחורי הקמתה של ות של לידיה סטיהא� יתכ� ושאיפותיה האימפריאלי, איוניה

  ?נאוקרטיס במצרי� וה� מאחורי הקולוניזציה האיונית של הי� השחור

  
V.8. 1    לשאיפות אימפריאליסטיות לשאיפות אימפריאליסטיות לשאיפות אימפריאליסטיות לשאיפות אימפריאליסטיותיייייצירת הבסיס האידיאולוגיצירת הבסיס האידיאולוגיצירת הבסיס האידיאולוגיצירת הבסיס האידיאולוג: : : : כוניתכוניתכוניתכוניתלידיה כממלכה י� תילידיה כממלכה י� תילידיה כממלכה י� תילידיה כממלכה י� תי   

שלטו� מידי השושלת כנראה את התפסה אשר , המרמנאדית   החל מראשית ימיה של השושלת 

דהיינו , אנו עדי� לטיפוח האגו האימפריאליסטי של הממלכה החדשה, � אלי�מהלהקודמת ב

, מיקומה הגיאוגרפי של לידיה.  הבינלאומיתיצירת בסיס אידיאולוגי לשאיפותיה של לידיה בזירה

יווניות שאכלסו את ה א� בקרבה למושבות 594,מעבר לתחו� השלטו� הישיר של ממלכת אשור

לפיה בעזרת יצירת רשימת המלכי� , הכתיב את עיקרי השיטה, חופה המערבי של אסיה הקטנה

ריות וה� בעיניי� הלידי� ניתנה לגיטימציה למעשיה של השושלת החדשה ה� בעיניי� האשו

והמשכו , I.7–13(כפי שמופיעה אצל הרודוטוס , יצירתה של רשימת המלכי� הלידי�. היווניות

                                                                                                                                       
 Konstanהשווה ( של הפרסי� ואפילו גרוע מכ� האימפריאליסטית של האתונאי� החלו להידמות לאלו

1987 ;Moles 1996; 2002 ;Rose 1999 .(מדינה איוניות "הואיל והליגה הדלית הורכבה בעיקר מערי

)Connor 1993 ;Morris 2005b( ,יתכ� וביטולו של ה"koinonידי האתונאי� כפי שהוצע כא�" האיוני על ,

השווה (ס " לפנה5"האוטוכתוניות האתונאית במהל� המאה הנפרד מקידומו של מיתוס "הוא חלק בלתי

Cohen 2000:84–90 ; היא ה�  שהרי א� אתונה האיונית ומנהיגת האימפריה החדשה; )103–100:2003מלכי�

אזי אי� שו� צור� במועצה המשותפת של , אוטוכתונית וה� א� כל המושבות האיוניות באסיה הקטנה

ידי מספר "אשר כונתה על, ס" לפנה4"רבותית של ערי איוניה במאה המעניי� כי התחייה הת. האיוני�

 אחריהחלה בעיקר , )Ionian Renaissance) "Isager 1994 ;Pedersen 2004 ;Lawall 2006b"חוקרי� 

אשר בעקבותיו הוחזרה , ]).King's piece ']Cawkwell 2005:175ff'(ס " לפנה387הסכ� השלו� של שנת 

  . ית הערי� האיוניות של אסיה הקטנההשליטה הפרסית למרב
, מבחינת� של האשורי�, לידיה,  לאשורבניפאל בבקשה לקבל את חסותוכאשר גיגס פונה לראשונה 594

 whose name the kings who went before me":השני של הי�אינה אלא פרובינציה מרוחקת בצידו 

(before Ashurbanipal–A.F.), my fathers, had not heard mentioned") Luckenbill 1927:352.( 
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 אינה אפוא אלא 595,ניקולאוס איש דמשקופרגמנטי� רבי� של ) לסירוגי� בהמש� הלוגוס הלידי

 to establish relations and equality of rank first with Assyria, then Sparta) "Burkert"ניסיו� 

בהיותו צאצא של נינוס ב� , המל� הראשו� של השושלת ההראקלידית, אגרו�, אכ� מחד). 1995:145

הואיל בקונסטרוקציה מלאכותית זו בלוס אינו , ואילו מאיד�; קשור לבית המלוכה האשורי, בלוס

ית המלוכה יש כא� ניסיו� ליצור שוויו� לעומת ב, )דר� אלקאיוס(אלא נכדו של הראקלס 

 ה� המרמנאדיתבעקבות ההכשר אשר נית� לשושלת , בסיכומו של דבר. ההראקלידי של ספרטה

 כשייכי� ה� לבית ,לפחות בעיניי� יווניות, נתפשו המרמנאדי�, ידי דלפי"ידי האשורי� וה� על"על

הביסוס את , אול�. המלוכה האשורי וה� כיורשי� הלגיטימיי� של השושלת ההראקלידית

  . בתחומי� נוספי� נית� לאתרהמרמנאדית למעמדה הר� של השושלת יאולוגהאידי

 בעיניי� יווניות הושגה מרמנאדיהלגיטימיות של בית המלוכה ה,    לפי התזה החדשנית של מא�

נתפשה , א� האלי�, הקיבֶלבה , "divine legitimation of Lydian sovereignty""ידי הכרה יוונית ב"על

לידיה , בשחזורו של מא�). consort of the Lydian ruler) "Munn 2006:4"וה� כ" divine mother"ה� כ

הופכות למרכז העול� , ובירתה סארדיס אשר יורשות את סממני הריבונות הקדושה מהפריגי�

 יה� בעבודותי�מיוצגכפי ש, הזוקוסמולוגיה עיקרי ה  סבור כימא� .הטבעי בקוסמולוגיה האיונית

מענה לשאיפות האימפריאליסטיות של ממלכת לידיה  אינ� אלא 596,מנדרוסאנכסי ושל תאלס

)ibid.: 175–220 .(אשר יצר את מפת  היה הראשו� בי� היווני�אנכסימנדרוס, במסורת הקלאסית 

רסא מתוקנת למפתו של י אינה אלא גהקאטיוסמפת ויש הגורסי� כי ) 143איור  (העול�

עות ההיסטוריות הקיימות אודות שתי המפות אינ� אומנ� הידי 597.)144איור  (אנכסימנדרוס

היו במרכז� של , לרבות סארדיס, א� נהוג לחשוב כי אסיה הקטנה, מאפשרות את שחזור� המדויק

אומנ� נית� היה לטעו� כי ה� ). Couprie et al. 2002 אסופת מאמרי� בתו�, וראה(המפות הללו 

א� נראה לי כי , בתור מרכז העול�) עיר�( ראו דווקא את מילטוס הקאטיוס וה� אנכסימנדרוס

דהיינו ,  פעל בתקופתו של קרויסוסאנכסימנדרוסשהרי ; שחזורו של מא� אכ� מתקבל על הדעת

  .  בזמ� שהאימפריה הלידית הייתה בשיאה

                                                
וראה דיו� מפורט (ס " לפנה5"ההיסטוריו� הלידי מהמאה ה,  של קסאנתוסLydiakaאשר התבסס על  595

 ).Alexander 1913 שעניינ� באיל� יוחסי� של רשימת המלכי� הלידיי� אצל של ניקולאוסבכל פרגמנטי� 
 6"מחצית ראשונה של המאה ה–7"בסו* המאה השניה� פילוסופי� מ� האסכולה המילטית שפעלו  596

  ).Couprie et al. 2002כמו ג� אסופת מאמרי� בתו� ; Naddaf 2005: passimוראה (ס "לפנה

מציי� במפורש כי אנכסימנדרוס איש מילטוס היה , נ" לסה3"גיאוגר* יווני מהמאה ה,  אגאתמרוס597

עדות זו נתמכת ג� ). Agathemerus 1.1) (DK 12 A 6(תלמידו של תאלס והראשו� שצייר את מפת העול� 

  ).Diog. Laer. 2.1–2(ודיאוגנס לארטיוס ) 14.1.7(ידי סטרבו "על
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.שחזור מפת העולם של אנכסימנדרוס: 143איור 
598
   

  

.שחזור מפת העולם של הקאטיוס: 144איור 
599
  

שירת תפקיד ) 1:145איור (ג� הטומולוס הגדול של אליאטס , בשחזורו של מא�,     יתרה מזאת

 Munn(חשוב ביותר בנופה הפולחני של האימפריה הלידית ובירתה הקדושה סארדיס 

2006:207:(600   

                                                
 Naddafוהשווה; http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Anaximander_world_map-en.svg בעקבות 598

2002: Fig. 1.1.  

 :Munn 2006השווה ; http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Hecataeus_world_map-en.svgבעקבות  599

Fig. 13.  
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"Among the Lydians, the Tumulus of Alyattes was the symbolic anchor of their sovereign's 

beneficent power in much the same manner as were the ancient pyramids in Egypt and the 

contemporary Ziggurat of Marduk at Babylonia. In an era when Lydia was a peer to both Egypt 

and Babylonia, we may also imagine that there was a certain amount of ideological rivalry 

invested in the interpretation of these monuments. There can be no doubt that the far greater 

antiquity of the traditions of Babylon and Egypt weighed against Sardis as a claimant to be the 

seat of cosmic centering. Opposing the weight of these traditions, therefore, the combination of a 

treatise on cosmology and an exposition of the form of the world in the map of Anaximender 

provided a powerful rhetorical tool. On the map, it could be seen that neither Egypt nor Babylon 

stood in the center of the world as it was known, but rather the balancing point lay close to Sardis."  

,  היה אריהמרמנאדיתסמלה המלכותי של השושלת הנית� לציי� כי , בנוס* להבחנותיו של מא�   

גבי המטבעות הלידיי� הראשוני� " של אריות עלותיה�ה� דיוקנ .האלה קיבֶלההחיה המועדפת על 

של האריות באמנות הפיסול הלידית במיוחד וה� מספר� הגבוה ) Wallace 1987) (5–3:145 איור(

מצביעי� לא רק על , )Shear 1931; Hanfmann and Ramage 1978; Ratté 1989) (2:145איור (

ניות יאריה בתור סמלה המלכותי של הממלכה אלא ג� על מדה העצומה של תהפופולאריו

   601.שהשתמשו באמצעיי� ויזואליי� לקידו� מטרותיה�, מחושבת מצד שליטיה

יפורי� לרבות ס, ורות ומיתוסי� שוני�ראוי להזכיר את קיומ� של מספר מס,    כמו כ�

בה� הודגשה חשיבותה של , אשר היו בנמצא כבר במהל� התקופה הארכאית, פולקלוריסטיי�

                                                                                                                                       
ראוי לציי� כי הרודוטוס מונה את הטומולוס המפורס� של אליאטס בנימה אחת ע� המבני� הנפלאי�  600

חוץ מאבק הזהב , כפי שיש בארצות אחרות, אין בארץ לידיה נפלאות רבות הראויות לתיאור": של מצרי� ובבל

, והוא קברו של אליאטס, גדול ביותר חוץ מאלה שבמצרים או בבלהה המבנה אך מצוי ב. שנגרף בנהר טמולוס

 ' מ70"ואילו גובהו קרוב ל'  מ390" רוחבו של הטומולוס הזה קרוב ל.)I.93הרודוטוס  ("אבי קרויסוס

 Greenewalt andראה, לתוצאות חפירה ארכיאולוגית מצומצמת שנערכה בטומולוס של אליאטס(

Rautman 2000:676.(  

, ע� זאת.  של המזרח הקדו� הינו דבר נפו- למדיתשימוש בדמות אריה באדריכלות המונומנטאלי 601

 של תהשימוש הנרחב בפסלי האריות באדריכלות המונומנטאלי, בהשוואה לשאר תרבויות המזרח הקדו�

לכנות הציעו החופרי� , בהתחשב במספר� הגבוה של פסלי אריות שנחשפו בסארדיס, כ�. לידיה בולט לעי�

מעניי� כי ג� לאחר כיבושה ). leontomania) Hanfmann and Ramage 1978:20–23את האופנה הלידית 

א� , המרכזיי� באמנות הלידיתמוטיבי�  המשיכו האריות להוות את אחד הידי הפרסי�"לשל לידיה ע

� שמצב שכזה הוא יתכ. )Ratté 1989( ייצוג� היחסי באדריכלות המונומנטאלית הול� וקט� בצורה דרסטית

במהל� התקופה הפרסית תופסי� האריות מקו� חשוב , מנגד. פועל יוצא משעבודה של הממלכה הלידית

   ). 6:145איור (ות דהיינו בחותמ, במדיו� אחר של האמנות הלידית
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בדפי� שלעיל הזכרתי כבר את ). לרבות הישגיה במיזמי� קולוניאליי� מדומי�(ביתר שאת  לידיה

הורג את קנדאולס מלכה האחרו� אשר הוציא ל, המיתוס לפיו :ְרֶסִליס הקארי מִמיָלַסהקיומו של 

 לקח עימו את הגרז� הפולחני אשר שימש את השושלת ההרקלידית, של השושלת ההרקלידית

"הגרז� היה שיי� במקור ל, לפי המיתולוגיה]). Quaestiones graecae 45[רכוס אפלוט(בטקסיה 

Hippolyte ,בש�בתו של ארס ומלכת האמזונות ולמלכה לידית  Omphale ,צאצא המשות* אשר ה

בהתחשב . )Pedley 1974(קלידית של לידיה אקלס יסד כביכול את השושלת ההראשלה ע� הר

המיושב מבחינת� של של העול� ) טבור (Omphalos"הלא הוא ה, בכינויה המפורס� של דלפי

זוהי מסורת מיוחדת . Omphaleמעניי� כי שמה של המלכה הלידית המיתולוגית הוא , יווני� רבי�

של העול� Omphalos "ה ונית� לשער כי בעצ� קיומה יש קשר לתפישתה של סארדיס כבמינ

 , לידוס מפילדלפיה שבלידיהִאיא2אנס, יתרה מזאת). לעיל(לפחות בקוסמולוגיה האיונית , המיושב

כי , ס מקורינתוסמציי� בהסתמכו על ֶאא6ֵמלMaas 1992( ,6(נ " לסה6"אשר פעל במהל� המאה ה

 De Mensibus 71() West( ס שלרגליו שוכנת סארדיסל2מ2 של זאוס הוא על הר ְטמקו� הולדתו

1990:555(.602   

        

.שלטון המלכותי של השושלת המרמנאדיתהסממני : 145איור 
603
  

                                                
ס מקורינתוס היה ֶאא6ֵמל6, נ" לסה2"אשר פעל במחצית השנייה של המאה ה,  לפי קלמנט מאלכסנדריה602

פעל ס ֶאא6ֵמל6סביר להניח כי , ומרכל). Miscellanies 1. 144(מייסדה של סירקוזה , זמנו של ארכיאסב� 

אשר הומצאה כבר , יתכ� כי לפנינו עדות למסורת לידית קדומהיו, )West 2002(ס " לפנה8"בשלהי המאה ה

 ).Elderkin 1933:393השווה (בראשית ימיה של השושלת המרמנאדית ואולי א* קוד� לכ� 
 6"אמצע המאה ה, פסל אריה מסארדיס: 2; )ידי המחבר"צול� על(טומולוס של אליאטס בבי� טפה ה: 1 603

 :6; מבחר מטבעות לידיי� מהתקופה האימפריאליסטית: Butler 1913: Fig. 4( ;3–5בעקבות (ס "לפנה

     ).Boardman 1970a: Pl. 823בעקבות (פרסית הבבלית או התקופה החות� לידי מ
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  המדומות שלתזמותיה� הקולוניאליוופולקלוריסטיי� אודות ישרידי� של סיפורי� ,    זאת ועוד

 וכ� דר� עדותו ,ס" לפנה5"היסטוריו� לידי מהמאה ה, קסאנתוסל  הגיעו אלינו דר� עדותו שהלידי�

ניקולאוס איש אשר קטעי� ממנו הגיעו אלינו דר� , Lydiakaבספרו , קסאנתוס. של הרודוטוס

ובשל יהירות� , Ichthys ובנה Atergatis הלידי לכד את Mopsosמוסר כי ,  ואתנאוסדמשק

 Xanthus fr. 11 [FHG(ידי דגי� " ה� נאכלו עלש�, המופרזת הטביע אות� באג� ליד אשקלו�

I:38] .( לפי קסאנתוס) דר�Athen. VIII.37:(  

"And indeed Atergatis, according to Xanthos the Lydian, was caught by Moxos (i.e. Mopsos–A.F.) 

the Lydian and, because of her arrogance, thrown together with her son Ichthys into the lake near 

Ascalon, and was eaten by fish" (translated by Finkelberg 2006:115) 

) לא ברור א� זה ארדיס מהשושלת ההראקלידית( מל� לידיה Akiamos"בפרגמנט נוס* נאמר כי ל

לפי , כ�. אשר במהל� מסע צבאי לסוריה יסד את העיר אשקלו�, Askalosהיה מצביא בש� 

  :קסאנתוס

"Tantalos and Askalos were sons of Hymenaios. Askalos was appointed general by Akiamos, king 

of the Lydians, and went on a military expedition into Syria. There he fell in love with a maiden, 

and founded a town which he named after himself" (Xanthus fr. 23 [FHG III:371–372]=Nicolaus 

Fr. 26; translated by Alexander 1913:47, n. 32).604 

 בשני הפרגמנטי� לא מדובר באשקלו� בפלשת אלא בשיבוש שמה של,    אומנ� לפי אלכסנדר

Daskyleion) Alexander 1913:46–50(,605יש כא� פיסת ,  א� א� אכ� הכוונה היא לאשקלו� שבפלשת

הא� , במילי� אחרות. מידע שייתכ� ונית� לקשרה לאמביציות אימפריאליסטיות של ממלכת לידיה

החרב "לבי� העובדה כי שכירי, ידי המצביא הלידי"כביכול על,  בי� יסודה של אשקלו�נית� לקשור

היוו את המרכיב , בשרת� בצבא הסאיטי) שני אזורי� תחת שרביט� של הלידי�(מקאריה ואיוניה 

  ? )לעיל(ס " לפנה604המצב שהיה ממוק� באשקלו� ערב החורב� הבבלי של "העיקרי בחיל

מ� .  לפיו מוצא� של האטרוסקי� הוא מלידיה,יעה אלינו דר� הרודוטוס   פיסת מידע נוספת הג

  :אווהראוי לצטט את הפסוק הרלוונטי במל

                                                
  .Pedley 1972:13, no. 27וראה ג�  604

, מאיד� ).Hanfmann 1958:87, nos. 49, 51(ידי האנפמ� " סברתו של אלכסנדר התקבלה כסבירה על605

הכוונה היא אכ� לאשקלו� שבפלשת , בפרגמנט על אודות מעשיו של מופסוס באשקלו�, לדעת פינקלברג

)Finkelberg 2006:115; 2007:33 .(העיר Daskyleion הלספונטיתהפריגיה שב) Bakir 2001( נוסדה כנראה 

 Boardman 1980:242 ;Gül Gürtekin-Demir(ס " לפנה7"כתוצאה מיוזמה מלכותית לידית במהל� המאה ה

2002.(  
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שעליהם , האדם הראשונים-הם בני. חוץ מעיסוק בנותיהם בזנות, מנהגי הלידים דומים לאלה של היוונים"

.  שעסקו במסחר קמעוניוהם גם הראשונים, שטבעו מטבעות זהב וכסף והשתמשו בהם, אנחנו יודעים

הם , לפי סיפורם. שהם המציאו את המשחקים הנהוגים היום אצלם ואצל היוונים, הלידים גם טוענים

בימי המלך אטיס בן : ועל כך הם מספרים את הסיפור הזה, הומצאו בזמן שבו גם הקימו מושבה בִטיְרֶסִנָיה

חיפשו דרך להקלת הסבל , אבל כשלא נפסק, ובתחילה סבלו הלידים ממנ. מאֶנס היה רעב גדול בכל לידיה

הכדור וכל שאר סוגי המשחק חוץ , עצמות המשחק, אז הומצאו משחקי הקוביות. והוצעו לכך הצעות שונות

חקים נאבקו עם הרעב שאחרי המצאת המ. שאת המצאתם הלידים אינם מייחסים לעצמם, ממשחקי הלוח

וכך עברו , למחרת אכלו ולא שיחקו, א ירגישו ייסורי רעבכדי של, הם בילו יום אחד במלואו במשחקים: כך

חילק המלך את כל ,  עוד יותרהה גרועתאלא נעש,  מן הארץה לא עברהאך כשהרע.  שנים18תקופה של 

על המחנה הנשאר העמיד המלך . ולפי הגורל קבע מי יישאר בארץ ומי ייצא ממנה, הלידים לשני מחנות

הלכו לסמירנה , אלה שגורלם היה לצאת מן הארץ. שנקרא ִטיְרֶסנוס,  בנוועל היוצאים מינה את, את עצמו

הם עברו בין . העלו עליהן את כל רכושם הנייד ויצאו לחפש מחיה וארץ מולדת חדשה, ובנו שם אניות

במקום לידים הם קראו . שבה בנו ערים והם יושבים שם עד היום, עד שהגיעו אל אוְמְבִרָיה, עמים רבים

  ).I.94הרודוטוס ." (ואילו הלידים היו לעבדי הפרסים. ִטיְרֶסִנים, הבן שהנהיג אותם, י שם מכםלעצמם לפ

שהרי שאלת מוצא� של האטרוסקי� נשארה , הפסוק הזה של הרודוטוס העסיק חוקרי� רבי�   

  : במילותיו של בורדמ�או; עד עתה שנויה במחלוקת

"The problem of the origins of the Etruscans is one which has vexed scholars for generations and 

is likely to do so for many years more" (Boardman 1980:198–199).                                                                                                                 

כאשר הפרשנות , ע למוצא� של האטרוסקי� הוצעו כבר בימי קד�ת מגוונות בנוגרשנויופ   

בספרו אשר ניתנה , הידועה והמפורטת ביותר היא זו של דיוניסוס מהליקרנסוס

דיוניסוס הקדיש . ס" לפנה1"מהמאה ה, )רומיי�קדמוניות  (Ῥωµαική ἀρχαιολογίαהמפורס�

לבי� , הלא ה� האטרוסקי�, ְרֶסִני�בה� השווה בי� שפת� ומנהגיה� של הִטי, מספר פרקי� לנושא

בי� הלידי� לבי� גורסות כי אי� שו� קשר , בניגוד להרודוטוס, מסקנותיו. אלו של הלידי�

   ).I.25–30 (אאיטליה מקדמת דנילידי  לדעתו האטרוסקי� ה� שהרי, האטרוסקי�

דות דעי� להגיע לאח לא הצליחו, ימי קד�בדומה להיסטוריוני� של , החוקרי� המודרניי�   

� העובדה כי ובע מנבסוגיה זו בלהגיע לאחדות דעי� העיקרי  הקושי . הפולמוס האטרוסקיבעניי�

בלשנות ולאחרונה ג� , היסטוריה, ארכיאולוגיה(חוקרי� רבי� מדיסציפלינות שונות מעורבי� בו 

-Ward השווה( להסכי� אפילו על מושגי יסוד בסיסיי� אשר לעיתי� אינ� מצליחי�, )גנטיקה

Perkins 1959.(לכיוונו של דיוניסוס ה נוטדעת� של מרבית החוקרי�נראה כי ,  נכו� להיו� 
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, וראה(וְכתוניי� טאואינ� אלא תושבי אטרוריה האטרוסקי� ה ,לפי סברה זו,  כלומר.מהליקרנסוס

; Scullard 1967:19, 44 ;Gras 1976 ;Pallottino 1988:98; Drews 1992 ;Cornell 1995:31–47לדוגמא 

De Simone 1996 ;Bonfante and Bonfante 2002:3–65 ;Leighton 2005.(של  ראוי לציי� כי נימוקיה 

 מסוימותלדיוניסוס היו כוונות כי שהרי אי� זה סוד , דיוניסוסזו אינ� בהכרח אלה של אסכולה 

   606.עליה� ניסה לתת מענה בהתעסקו במוצא� של האטרוסקי�

 בראש ובראשונה על המשכיות בתרבות י�מבוסס" וכתונית האוטאסכולה"הנימוקיה של    

לפי  ).לעיל(ת יהאוריינטלראשית התקופה ה לבי� נוָבתרבות ויַלשלב הסופי של הית בי� החומר

, קטנההמוצא� של האטרוסקי� אכ� באסיה ,  מספר בלשני�ידי"להמיוצגת בעיקר ע, דעה נגדית

מייחסי� את האלו :  שני זרמי� עיקריי�ישנ�אסכולה זו ב. בהתא� לטענתו של הרודוטוס

ס בער� " לפנה1200דהיינו סביב , ההגירה הלידית לאטרוריה לשלהי תקופת הברונזה המאוחרת

סבורי� כי ההגירה הזו הואלה ) Hencken 1968: passim ;Tykot 1994 ;Beekes 2002לדוגמא , וראה(

לדוגמא , וראה(ס " לפנה7"ראשית המאה ה–8"התרחשה במחצית השנייה של המאה ה

Schachermeyr 1929: passim ;Woudhuizen 2006:79–86( .  

סברת� של אלו התומכי� במוצא� האנטולי של האטרוסקי� קיבלה לאחרונה חיזוק נוס*    

חלקי� ניכרי� של ויתכ� תוצאות הבדיקות מצביעות על כ� כי  .DNAבעקבות סדרת בדיקות 

התוצאות ,  בר� Vernesi et al. 2004.(607(אכ� מאסיה הקטנה  האטרוסקית מוצא� ההאוכלוסיי

מתו� קברי� ( אינדיבידואלי� שעצמותיה� נבדקו 80שהרי מתו� , משמעיות"הללו אינ� חד

 אינדיבידואלי� בלבד 30שרידיה� של , )ס" לפנה3" למאה ה7"אטרוסקיי� אשר זמנ� בי� המאה ה

                                                
הלא הוא ליישר את ההדורי� , להעביר מסר מסוי�בכדי חיבורו יצר דיוניסוס את , לפי דעה מקובלת 606

פעל בהיותו היסטוריו� יווני ש, יסוסדיונ. ני� שמצאו עצמ� כפופי� לשלטו� זהבי� השלטו� הרומי לבי� היוו

גרו בימי קד� יאשר ה, פציה מקורית לפיה הרומאי� אינ� אלא צאצאי� של היווני�סהציע קונ, ברומא

הגי� תו� השוואת� למנ, המנהגי� הרומיי�של קביעה זו נעשתה בעקבות ניתוחו המדוקדק . לאיטליה

 טבעה� רבדנשמר , � של המהגרי� היווניי�ההרומאי� אינ� אלא צאצאייות שבשחזורו ה. היווניי�

 אשר ,י�וכתוניטהאודהיינו של בני המקו� , "אחרה"של תפקיד לאטרוסקי� אשר היו כה שוני� מהיווני� 

; Gabba 1991וראה בפרוטרוט אצל  ( במרוצת השני�רומאי�הפכו לשיווני� המתיישבי� ה את פני וקיבל

Briquel 1993 ;Fox 1993 ;Delcourt 2005 .( לא מ� הנמנע כי ג� מוצא� המשות* של הרודוטוס

אשר , החלטות של דיוניסוסההשפיע על תהלי� קבלת , קטנהה שבאסיה מהליקרנסוסשניה� , ודיוניסוס

 ). Roman Antiquities I.27–28 השווה(ניסה להפרי� את מסקנותיו המקובלות של קודמו המפורס� 
שרידיה שהבדיקות הגנטיות מראות כי אי� המשכיות ברורה בי� האוכלוסייה האטרוסקית , כמו כ� 607

הבדיקות יתכ� ו, אול�). Vernesi et al. 2004 ;Belle et al. 2006(נבדקו לבי� תושבי טוסקנה של היו� 

, תי גבוהלמעמד חברשהשתייכו שנערכו אינ� מעידות על כל האוכלוסייה האטרוסקית אלא רק על אלו 

  .ות הימי�במה שנבדק ה� שרידיה� של האליטות אשר זכו להיקבר בקברי� מרשימי� שהשתמרו ברשהרי 
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 בנוגע לקבילות� של הבדיקות הללו כבר הושמעה ג�, אול�(נמצאו קבילי� לצור� בדיקות גנטיות 

בהתחשב בבדיקות נוספות וחישובי� סטטיסטיי� , יחד ע� זאת]). Bandelt 2004[ביקורת נוקבת 

 haplotypes"סביר כי חלק מהנקברי� שנבדקו אכ� נושאי� עימ� את ה, שנערכו לאחרונה

   ).Vernesi et al. 2004 ;Belle et al. 2006(האנטוליי� 

אי� זה משנה א� קיי� גרעי� היסטורי בדיווחו של הרודוטוס אודות מוצא� של ,   למטרותיי 

 שהרי מדובר בסיפור פולקלוריסטי 608,)ברור כי הדבר מעניי� בפני עצמו, א� כי(האטרוסקי� 

אשר מצביע על התפישה הרווחת במהל� התקופה הארכאית ה� בקרב הלידי� וה� בקרב , מובהק

מצביעה על כ� כי המיתוס אודות מוצא� הלידי של , "היסטוריות" של הסיפור בהכללתו. היווני�

. זמ� רב אחרי חורבנה של ממלכת לידיה, ס" לפנה5"האטרוסקי� נחשב לחשוב דיו ג� במאה ה

' הגרעי� ההיסטורי'בכדי להפיק תועלת אמיתית ממיתוסי� שכאלה אי� זה מספיק להתחקות אחרי 

או ; המעידות על רוח התקופה' גישות/attitudes'תייחס אליה� בתור אלא יש לה, שייתכ� והכילו

 Attitudes are historical facts; myths can be facts when they articulate":במילותיו של מלכי�

attitudes. When discussing myths, historians may justifiably see their task as clearing away the fog 

which obscures the historical "kernels of truth". What they want to know is what really happened 

when the Greeks settled Asia Minor in the Dark Ages. For the most part, this is not the way I shall 

be discussing myths. 'Historicizing' myths – myths which explain a present situation in historical 

terms – are often of little use as evidence for events. In and of themselves, however, they are 'facts' 

firmly interwoven into the period in which they are related." (Malkin 1994a:3).                                 

 ת   רוצה לומר כי יתכ� וסיפור מוצא� של האטרוסקי� קשור ג� הוא באמביציות אימפריאליסטיו

, אשר ניסתה לבסס את מעמדה הבינלאומי בעזרת קידומ� של המסורות הפיקטיביות, של לידיה

) קשרי ד� ע� האטרוסקי�(בי� א� מדובר במעורבות� המדומה בחלקו המערבי של הי� התיכו� 

   ).    אשקלו� והקשר הלידי(ר במעורבות� המדומה בחלקו המזרחי ובי� א� מדוב

   ההקבלה המתבקשת לשימוש והתאמת� של המיתוסי� הקדומי� כביכול לצורכי ביסוסה של 

נמצאת בספרטה , אימפריה קולוניאליסטית בעת הרחבתה של/האידיאולוגיה אימפריאליסטית

 Myth and Territory in the Spartanבספרו, י�מלכ. וגישותיה למיתוסי� במהל� התקופה הארכאית

                                                
 .איננו יכולי� לקבוע בוודאות את זמ� הגעת� של אות� מתיישבי� אנטוליי� משוערי� לאטרוריה 608

, מאיד�. המאוחרתהיה כבר גל הגירה כלשהו בשלהי תקופת הברונזה כי , בהתחשב בעדות הבלשנית, יתכ�

 נאלצו חוגי� מסוימי� בלידיה לעזוב את בית� ,סביר ובעקבות עלייתה של השושלת המרמנאדית לשלטו�

שנאלצה לעזוב את ביתה באסיה הקטנה ולייסד , בדומה למה שקרה לחלק מאוכלוסיית קולופו� היוונית(

   ).עלייתו ומדיניותו של גיגסכנראה בעקבות חילוקי דעות ע� אלה שתמכו ב, את סיריס בדרו� איטליה
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Mediterranean) Malkin 1994a( ,הוכיח בצורה משכנעת כי דימויה הנפו- של ספרטה בתור: "land-

locked, introverted, xenophobic city, disclaiming commerce, money, and the sea") ibid.:8( , טעות

בו הוש� , זורו של מלכי� שיי� לעולמו הגדול של הי� התיכו� הספרטני בשחmentalité"ה .ביסודו

הפצת . תי� תיכונית ע� ספרטה בראש הפירמידה הסימבולי"דגש על יצירת הרשת הדורית הפ�

היה אחד הכלי� המרכזיי� ,  בי� קולוניות דוריות שונות לדוגמאApolo Karneiosפולחנו של 

  ). chain of foundations "ibid.:143("ביצירת הרשת הספרטנית ברחבי הי� התיכו� 

אי� זה מפליא כי , הואיל והאינטרסי� של ספרטה השתרעו הרבה מעבר לגבולותיה הטבעיי�   

השתייכה קירנה ולוב כולה בעיניי� יווניות לעולמה , המיתוסי� הרלוונטיי�' קידו�'בעקבות 

המייסדת הרשמית של  (נחשבה תרה, שהרי במהל� התקופה הארכאית; הקולוניאלי של ספרטה

בזירה   הא� יתכ� ובהתחשב באמביציות הלידיותibid.:143–173.(609(בת של ספרטה "ליישוב) קירנה

על א* הדמיו� העומד ? י� תיכונית נית� להציע שחזור דומה ג� בנוגע לקולוניזציה האיונית"הפ�

ישירות בי� עולמה אי� להשוות ', קידו� המיתוסי� הנכוני�'מאחורי הגישות הדומות בעניי� 

שהרי בניגוד לקשרי הד� בי� ספרטה והקולוניות , הקולוניאלי של ספרטה לבי� זה של לידיה

כאלו  לא היו קשרי�, )ואי� זה משנה א� מדובר בקשרי ד� אמיתיי� או מדומי�(הדוריות שלה 

קמה בי� הא� יתכ� כי הקבלה טובה יותר בנוגע למערכת היחסי� שנר. בי� הלידי� לבי� האיוני�

  ?לידיה והיווני� המזרחיי� נמצאת במערכת היחסי� שנרקמה בי� אשור לבי� הפניקי�

 The Phoenicians in"במאמרה המפורס� שכותרתו, ניסתה פרנקנשטיי�    לפני כשלושה עשורי�

the Far West: A Function of Neo-Assyrian Imperialism" , לטעו� כי ההתפשטות הפניקית מערבה

מדינה "אינה אלא פועל יוצא של מערכת היחסי� שנרקמה בי� ערי, ס" לפנה7–8 המאות במהל�

הפניקי� נאלצו לפתח שווקי� חדשי� , בשחזורה). Frankenstein 1979 (פניקיות וריבונ� האשורי

אי� זה נכו� להגדיר את הסוחרי� , כלומר. כתוצאה מדרישותיה הגוברות של האימפריה האשורית

אלא יש , "free entrepreneurs"יתחו רשת של מושבות מסחר בכל רחבי הי� בתור הפניקי� אשר פ

כאלה שתחת האיו� האשורי נאלצו , לראות בה� בראש ובראשונה את סוכני האימפריה האשורית

  .בעזרת פעילות� המסחרית) לרבות מסי�(לספק את הסחורות והשירותי� 

 Cunliffeלדוגמא , וראה(ידי חוקרי� רבי� "י� על   מסקנותיה של פרנקנשטיי� אומצו בקווי� כללי

1993:58, n. 8 ;Coldstream 1998b:257 ;Lanfranchi 2000:12, n. 18 ;Kristiansen 2000:125–126 ;

Kuhrt 2002b:23 ;van Dommelen 2005:121–122( ,לדעת חוקרי� אחדי� מדובר בשחזור , א� כי

                                                
 .ראה לעיל, )שליחותו של כיוניס(קולוניזציה של לוב העל מעורבותה האקטיבית של ספרטה בתהלי�  609
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הואיל , לדעת נימאייר,  כמו כ�Jones 1993 ;Hoffman 1998:184–185.(610השווה (פשטני מדי 

יש לחפש סיבות לכ� , וההתפשטות הפניקית מערבה תועדה הרבה לפני עיד� השלטו� האשורי

בהתפתחויות פנימיות שחלו בערי� הפניקיות לאחר קריסת המערכת שאפיינה את תקופת 

ל נימאייר מבוססות הנחותיו ש, אול�). Niemeyer 1999; 2000:103–104(הברונזה המאוחרת 

אודות המקורות המקראיי� בנוגע לפעילות� המשוערת של  תביקורתיו"בעיקר על פרשנויות בלתי

 �Gadiz ,Utica של הקלאסיות המאוחרות בנוגע להיווסדכמו ג� על קבלת המסורות , שלמה וחיר�

  ). לעיל) (Niemeyer 1990; 1993; 1999; 2000; 2004השווה ( כלשונ� Lixus"ו

א� בי� א� מדובר , אומנ� ההתפשטות הפניקית מערבה אכ� החלה עוד בטר� הכיבוש האשורי   

א� נוצל הסחר הפניקי במחצית השנייה של המאה  בפעילות מסחרית חופשית לש� רווח או בי�

השינוי הגדול , )Fantalkin 2006:200 ;Fantalkin and Finkelstein 2006:31(ידי חזאל "ס על" לפנה9"ה

בנוגע לחופו המזרחי של הי� . ותי בארגו� המסחר הפניקי קשור לתקופת השלטו� האשוריוהמה

ניקי�  הפשבו מצד אחד נהני�,  לשילוב עדי�� תקופת השלטו� האשורימהלבאנו עדי� , התיכו�

 ומנגישות� הבלעדית לדרכי מסחר ולמרכזי סחר" שלו� האשורי"מהיציבות השלטונית של ה

א� מצד שני פקידי מנהל אשורי� מפקחי� מקרוב , )דו� ע� בעל מל� צורחוזהו של אסרחדוגמת (

סביר להניח כי פעילות� המסחרית של הפניקי� ,  מאיד�.על מסחר� וא* גובי� עליו מכסי�

התאפיינה ברמה , רחוק מהפיקוח ההדוק של השלטו� האשורי, בחלקו המערבי של הי� התיכו�

בסיכומו של . )לעילביתר פירוט בפרקי� דוראה  ( רווחגבוהה יותר של עצמאות והפקת רווח לש�

נאלצי� להודות כי שיתו* , ג� אלה שלא בהכרח מסכימי� ע� רעיונותיה של פרנקנשטיי�, דבר

או במילותיה ; הפעולה בי� הפניקי� והאשורי� שירת בצורה נפלאה את שני הצדדי� המעורבי�

  :של אאובט

"It is not without significance that the reign of one of the most aggressive Assyrian monarchs 

(Tiglathpileser III–A.F.) with regard to the Levantine coast coincided with one of the most 

prosperous period for Tyre’s commerce, between 790 and 738 BC” (Aubet 2001:92).                                        

  :שיתו* הפעולה בי� האשורי� והפניקי� גר� ליצירת, לדעת נימאייר, כמו כ�

                                                
 אינ� קשורי� לעיקרי התזה של פרנקנשטיי� אלא לאחד הופמ�ונס ו'טיעוניה� של גיש לציי� כי  610

עול� של מפעלי בשמי� פניקיי� משוערי� הלא הוא פרשנותה אודות אופ� תפ, ההיבטי� המינוריי� שבה

)Frankenstein 1979:275–276( , אשר לפי הצעתו של קולדסטרי� הוקמו ברודוס ובקוס)Coldstream 

1969; 1998b .(אי� שו� ודאות כי השערותיו המקורית של קולדסטרי� נכונות , אול�) השווהBoardman 

2002b:13, n. 67( , קפריסאיות או בחיקויי� של קראמיקה קפריסאית מסוימת שהרי יתכ� ומדובר ביוזמות

  . ידי קדרי� מהדודקאנס ותו לאו"על



 400

"…a climate of economic and political symbiosis, which on the one hand gave a certain 

independence from the great military power of Mesopotamia to the small and comparatively weak 

border states on the coast, and on the other hand granted Mesopotomia a more or less regular 

supply of luxury goods, vital row materials (iron is mentioned explicitly as well) and finally 

financial means in the form of gold and silver. In other words, the agreement was of mutual 

benefit, and it is out of well-planned political opportunism and the desire to survive as political 

communities that the Phoenician city-states had developed into a kind of service society for 

Assyria" (Niemeyer 2000:103).611  

 ניסו ליצור רוש� של שוויו� בינ� לבי� המרמנאדיתנציגיה של השושלת ,    כפי שכבר ציינתי לעיל

ה� בעזרת יצירת רשימת המלכי� הלידיי� המפוארת וה� בעזרת שיתופי פעולה אלו , מלכי אשור

ג� א� עלול היה הדבר להשפיע לרעה על יחסיה� ע� האימפריה , או אחרי� ע� מצרי� לדוגמא

נראה כי בפועל ניסו הלידי� במקרי� לא מעטי� לחקות את גישותיה ,  ע� זאת612.תהאשורי

קבועי� למדי דבר המתבטא ה� במסעות העונשי� , האימפריאליסטיות של המעצמה האשורית

החל מארגו� הארמו� , מדינה יווניות מזרחיות וה� באימו- סממני השלטו� האשורי"כנגד ערי

 E. Cookלדוגמא, השווה( מוזיקליות שמקור� ג� כ� באשור המלכותי בסארדיס וכלה בהעדפות

2004 ;Franklin 2007 .(רבות הועברו ליווני� בתיווכ� של תאי� כל ספק כי השפעות מסופוטמיו 

 "הגיעו אליה מיוון זה אחרי זה כל חכמי דור, עמדה בשיא עושרה"שהרי כשסאדרדיס , הלידי�

לרבות קידומו , המדינה הפניקיות לבי� האשורי�"� עריהא� היחסי� שנרקמו בי). I.29הרודוטוס (

,  דהיינו?השפיעו על היחס הלידי כלפי הקהילות היווניות, של המסחר הפניקי בחסות אשורית

הא� הקולוניזציה והמסחר האיוניי� נהנו מחסות� ותמיכת� של המלכי� הלידיי� בדומה 

  ?ליחסי� ששררו בי� הפניקי� והאשורי�

מערכת . את השיטה האשורית' העתיקו'מקרה זה אי� זה נבו� לשער כי הלידי� ג� ב,    לדעתי

הקשרי� שנרקמה בי� הלידי� והקהילות היווניות הייתה הרבה יותר אינטימית מזו ששררה בי� 

                                                
 this cannot be taken so far as":פרנקנשטיי� בניגוד לתזה של אומנ� בהמש� דבריו מציי� נימאייר כי 611

to see Tyre as an "instrument" of Assyrian imperialism and demand for row materials"  , א� לאמיתו

אות� הוא מנסה , אינני רואה שו� הבדל משמעותי בי� עמדותיו של נימאייר לאלו של פרנקנשטיי�, של דבר

  .לבקר
חרב קאריי� "רידהיינו שליחת שכי, פעמית של גיגס"החד' המעידה'ראוי לציי� כי על א* , ע� זאת 612

 מיהרו הלידי� זמ� קצר ,)ש את אשורבניפאלכנראה מבלי ליידע מרא (I"ואיוניי� לעזרתו של פסמתי� ה

  . )ע� הפניות, Spalinger 1978a (האשוריכס המלוכה לאחר מכ� להצהיר על נאמנות� ל
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היכולות הצבאיות של ממלכת לידיה היו יותר צנועות מאלו , כמו כ�). לעיל( הפניקי�האשורי� ו

קופתו של קרויסוס הצליחו הלידי� לכבוש את מרבית שטחה של אסיה ורק בת, של ממלכת אשור

קרויסוס "אומנ� הרודוטוס מציי� במפורש כי . כולל הטלת מסי� על היווני�, הקטנה באופ� מלא

ועם חלק כרת , שניצח חלק מן היוונים והטיל עליהם מסים, שעליו אנו יודעים, זה היה הזר הראשון

שהרי יתכ� וחלק , � אי� לדעת בוודאות עד כמה הצהרתו מדויקתא, )I.6הרודוטוס ( "בריתות

מה שברור , בר�. מהקהילות היווניות נאלצו לשל� מסי� ללידי� ג� לפני תקופתו של קרויסוס

כרתו הלידי� בריתות רבות ע� , הוא כי ג� בתקופתו של קרויסוס א� בעיקר בתקופה שקדמה לו

המשמעותית מכול� הייתה הברית שנכרתה בי� לידיה כאשר הברית החשובה ו, שכניה� היווניי�

  . ס" לפנה611/612ומילטוס בשנת 

והתחזקותה  ס" לפנה612   בדפי� שלעיל כבר עמדתי על כ� כי בעקבות נפילתה של נינווה בשנת 

תו� כריתת ברית אסטרטגית , העדי* אליאטס להפסיק את מלחמתו ע� מילטוס, של ממלכת מדי

עד שלאחר , ודו של ההסכ� הזה היו כנראה כה רבי� מבחינתה של מילטוסחשיבותו וייח. עימה

, ות של שאר הפולייס האיוני�נפילתה של סארדיס דאגו המילטי� ראשית כל ובניגוד לעמדת

השווה הרודוטוס (להבטיח את כריתת הברית ע� כורש באות� התנאי� שהיו לה� ע� הלידי� 

I.141 .(ית האסטרטגית ע� לידיה אפשרה למילטוס להפו� תו� זמ� ברצוני לטעו� כי קיומה של הבר

"למעצמה י�) ס"לפנה 6"ראשונה של המאה ההמחצית  וכלה ב7"החל משלהי המאה ה(קצר 

בסיכומו של דבר אני . אשר זרועותיה השתרעו ה� למצרי� וה� לחופיו של הי� השחור, תיכונית

, יה והקהילות היווניות של אסיה הקטנהמערכת היחסי� שנרקמה בי� ליד, סבור כי למרות ייחודה

  . דהיינו מהגישות האימפריאליסטיות של ממלכות כמו ספרטה ואשור, אכ� הושפעה מרוח התקופה

        
V.8 .2    חשיפת הקשר הלידיחשיפת הקשר הלידיחשיפת הקשר הלידיחשיפת הקשר הלידי: : : :  נאוקרטיס נאוקרטיס נאוקרטיס נאוקרטיס            

, ס" לפנה610–615לפי העדות הארכיאולוגית הוקמה נאוקרטיס סביב ,    כפי שכבר פורט לעיל

העדות הקראמית מצביעה בבירור כי היו אלה בעיקר אנשי . I"יו של פסמתי� הדהיינו עוד בימי חי

שהרי מרבית , ס" לפנה7"מילטוס אשר החלו לעשות את עסקיה� במצרי� כבר בשלהי המאה ה

הייצור של מילטוס "הקראמיקה היוונית מהשלב הראשו� בקיומה של נאוקרטיס שייכת לבתי

)Kerschner 2001 ;Weber 2001 ;Schlotzhauer 2001b; 2006a; 2006b ;Schlotzhauer and Weber 

2005 ;Schlotzhauer and Villing 2006( ,איונית זו קיי� ייצוג לא "א� כי לצד הקראמיקה דרו�
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 הא� יש קשר בי� התארי� הארכיאולוגי Williams 2006.(613(מבוטל של קראמיקה שמקורה בכיוס 

 לבי� כריתת הברית האסטרטגית בי� ,)ס" לפנה610–615 סביב(לראשית היישוב היווני בנאוקרטיס 

  ? ס" לפנה611/612לידיה ומילטוס בשנת 

על א* , שהרי אחרת אי� הסבר נאות לשאלה מדוע,    אני סבור כי יש לענות על כ� בחיוב

ס " לפנה7"החרב הקאריי� והדרו� איוניי� במצרי� החל מאמצע המאה ה"נוכחות� של שכירי

 7" ניסו המילטי� לבסס את מעמד� המסחרי במצרי� לפני שלהי המאה הלא, לכל המאוחר

 *שיתוכמו ג� ,  המעצמות לידיה ומצרי�שלפוליטי השווה "נראה כי מעמד� הגיאו. ס"לפנה

 החל מימי שיתו* , ושליטיה של השושלת הסאיטיתהמרמנאדית בי� שליטיה של השושלת פעולהה

ה� ,  בעשיית ברית צבאית מלאה בי� קרויסוס ואמאסיס וכלהI"הפעולה בי� גיגס לבי� פסמתי� ה

נאוקרטיס הוקמה ,  רוצה לומר כי לעניות דעתי614.אלו שסללו את דרכה של מילטוס לשוק המצרי

. בעקבות כריתת הברית בי� לידיה ומילטוס, ס" לפנה611/612סביב , בתור מושבת סוחרי� יוונית

מה בי� מילטוס ולידיה אנשי מילטוס לא קיבלו עזרה במהל� המלח, )I.18(מעניי� כי לפי הרודוטוס 

ל כשכן המילטים עזרו להם במשך , שלחמו לצדם כפורעים חוב, מאף אחד מהאיונים מלבד מאנשי כיוס"

הא� יתכ� ושכיחותו של הממצא הכיוסי לצד הממצא המילטי בי�  ."האיזמן מלחמתם באנשי אריתר

וצא של שיתו* הפעולה בי� אנשי כיוס והמילטי� ממצאי� הקדומי� של נאוקרטיס היא פועל יה

שהרי מצב זהה תועד ג� , אני סבור כי זוהי אפשרות סבירה? במהל� מלחמת� כנגד אליאטס

" ובראשית המאה ה7"דהיינו בשלהי המאה ה, במרבית המושבות האיוניות בחופיו של הי� השחור

  . וס בפעילות� המסחריתכיס קיי� שיתו* פעולה אינטנסיבי בי� אנשי מילטוס ו" לפנה6

מדוע מיהרו הלידי� לנצל את קשריה� ע� מצרי� בקידו� היוזמה להקמת נאוקרטיס , אול�   

, מחד ?זמ� כה קצר לאחר סיו� המלחמה וכריתת הברית ע� מילטוס, בתור מושבת מסחר יוונית

מההסכ� נפרד "יתכ� והתיוו� הלידי בקידו� האינטרסי� של מילטוס במצרי� היה חלק בלתי

יד אנשי " שבלוב עלהיש פה עניי� נוס* אשר יתכ� וקשור דווקא בהקמתה של קירנ, מאיד�. עצמו

                                                
וכ� ג� שברי ) TCשבר אחד +ECבעיקר (השברי� הקורינתיי� הבודדי� מהשלב הראשו� של היישוב  613

; BF() Venit 1988: passim ;Möller 2000:119–123 ;Kerschner 2001( דמויות תקראמיקה אטית שחור

Piekarski 2001 ;Sørensen 2001 ;Smoláriková 2002:47, 59( ,על א* חשיבות� מבחינה כרונולוגית ,

שהרי קראמיקה זו בשל איכויותיה הייתה נפוצה בכל , אינ� מעידי� על נוכחות קורינתית או אטית במקו�

  ).Boardman 1980:125(העול� היווני וא* מעבר לו 

. מציי� כי קרויסוס כרת ברית צבאית ע� אמאסיס עוד לפני הברית ע� הספרטני�) I.77(הרודוטוס  614

סביר להניח כי ,  וגיגס עוד בימיו של אשורבניפלI"בהתחשב בשיתו* הפעולה הנועז בי� פסמתי� ה, אול�

אשר , I"ע� פסמתי� השמר ג� כ� על יחסי ידידות קרובי� , בהיותו צאצא של גיגס, אליאטס מל� לידיה

    ).גיגס(סבו י שית* פעולה ע� אב
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 610–615סביב , ה של קירנה החדש שהצעתי לעיל באשר להיווסדאני סבור כי התארי�. תרה

יש בו בכדי לרמוז על כוונותיה של לידיה , ס כמקובל במחקר" לפנה631/632ס במקו� "לפנה

רוצה לומר כי יתכ� ויש לפרש ה� .  בספרטה בזירת המיזמי� הקולוניאליי� הי� תיכוניי�להתחרות

בי�  את הקמתה של קירנה וה� את הקמתה של נאוקרטיס במסגרת מאבקי כבוד אימפריאליסטיי�

ה� במוח� של ,  חדשות של חלוקת העול�תאשר לווו ביצירת מפות מנטאליו, ספרטה ולידיה

מקו� של כבוד לספרטה  היה שמור ו אלתהיפותטיובמפות . ל הנשלטי�י� וה� במוח� שהשליט

  . ואילו ללידיה היה שמור מקו� של כבוד בדלתה של הנילוס, בשטחה של לוב

הלא היא חשיפת תפקידה החשוב של לידיה בתור נותנת חסות לנוכחות המסחרית ,    גישה דומה

אני . י הרפורמה המפורסמת של אמאסיסיש לאמ- לדעתי ג� בנוגע לעיקר, של היווני� במצרי�

לרבות ארגונה מחדש של , סבור כי כל השחזורי� אשר הוצעו עד כה בנוגע לרפורמה משוערת זו

לפיה בעקבות , בניגוד לדעה הרווחתבדפי� לעיל כבר עמדתי על כ� כי . אינ� נכוני�, נאוקרטיס

דווקא בתקופתו של יר כי סב, היווני לנאוקרטיס לבדההרפורמה של אמאסיס הוגבל המסחר 

כאלה , )לרבות הקמת נמלי מסחר נוספי�(נפתח השוק המצרי לקהילות יווניות נוספות אמאסיס 

הסיבה העיקרית לעשיית הרפורמה , לדעתי. שלא היו מיוצגות בנאוקרטיס בראשית דרכה

  .נעוצה בכיבושיו של קרויסוס באסיה הקטנה, המנהלית של אמאסיס

לפי . 35החל בנו קרויסוס למשול בהיותו ב� , ס" לפנה560/561יאטס בשנת לאחר מותו של אל   

 ס ולאחר מכ� שיעבד את כל הערי� האיוניותאת העיר אפסוראשית כל הוא תק* ) I.26(הרודוטוס 

הזורם , היה מלך העמים היושבים ממערב לנהר האליס, לידי במוצאו, קרויסוס בן אליאטס" :וליותאאיהו

, קרויסוס זה היה הזר הראשון.  לפאפלאגוניה ונשפך אל הים המכונה פונטוס אוקסינוסצפונה בין סוריה

הוא דיכא את . ועם חלק כרת בריתות, שניצח חלק מן היוונים והטיל עליהם מסים, שעליו אנו יודעים

לפני שלטונו של . וכרת ברית ידידות עם הספרטנים, את האיולים ואת הדורים שבאסיה הקטנה, האיונים

אלא , לא הייתה כיבוש, שקרתה לפני ימי קרויסוס, שכן פלישת הקימרים, קרויסוס היו כל היוונים חופשיים

  ).I.6הרודוטוס (" רק מסע שוד

מבין היוונים הוא תקף קודם .  שנים35והוא בן , אחרי מות אליאטס הלידי קיבל את המלוכה קרויסוס בנו "

אפסוס את העיר לארטמיס באמצעות מתיחת חבל בין בזמן המצור הקדישו אנשי . את אנשי אפסוס

. הוא שבע סטאדיות, לבין המקדש, שהייתה במצור, המרחק בין העיר העתיקה. המקדש לחומת העיר

בהערימו עליהם , אחרי פעולה תוקפנית ראשונה זו התנכל קרויסוס לפי התור לכל האיונים והאיולים

  ).I.26הרודוטוס ." ( ואחדות בטלותמקצתן קלושות, מקצתן מבוססות, טענות שונות
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כלומר ; בלשונו של הרודוטוס, Ἕλληνες Ἀσίῃ(לאחר שקרויסוס השתלט על היווני� האסייתי�    

; את תושבי האיי� האגאיי�ג� החליט לכבוש , שנאלצו להעלות לו מס) קטנההאלו מאזור אסיה 

תכנן לבנות , כריח אותם לשלם לו מסים וההאחרי שדיכא את היוונים באסי"): I.27(שהרי לפי הרודוטוס 

את גרסתו מדוע הרעיו� של כיבוש האיי� נדחה מספק ס והרודוט ."כדי להתקיף את תושבי האיים, צי

בהתא� לעצותיו של היוע- הנבו� ביאס איש פריאנה או פיטאקוס  ( קרויסוסידי"לבסופו של דבר ע

שהרי לידיה , והבריא של קרויסוס עצמוהיגיו� הפשוט  א� נראה כי מדובר כא� ב,)איש מיטילנה

מה , אול�.  הייתה נתקלת בקשיי� רבי� בבואה לכבוש את האיי�,בהיותה ממלכה יבשתית

העדי* קרויסוס להפו� את , שחשוב לדיוננו היא העובדה כי במקו� לצאת למלחמה כנגד האיי�

  :טו�זמ� קצר לאחר עלייתו לשל, בסיכומו של דבר 615.בריתו"תושבי האיי� לבני

והשליט , חוץ מן הקיליקים והליקים, קרויסוס הכניע כמעט את כל העמים היושבים ממערב לנהר האליס"

, הכאלובים, המאריאנדינים, המיסים, הפריגים, היו אלה הלידים; במשך הזמן את מרותו עליהם

 "פיליםוהפאמ, הדורים והאיולים, האיונים, הקארים, התראקים התינים והביתינים, הפאפלאגונים

  ). I.28הרודוטוס (

כל מה שדרוש כעת זה להשוות בי� רשימת עמי� כבושי� זו לרשימת הפולייס אשר ,    לדעתי

והבה נזכיר את רשימת הערי� ; קיבלו לפתע מעמד רשמי בנאוקרטיס במהל� שלטונו של אמאסיס

  :השתתפו בהקמתו של ההלניו� בנאוקרטיס, אשר לפי הרודוטוס, היווניות

ובהקמתו השתתפו , המפורסם ביותר והמקובל ביותר הוא זה הנקרא ֶהֶלִניֹון, מקדש הגדול ביותראתר ה"

, ְקִנידֹוס, הערים הדֹוריֹות רֹודֹוס; פֹוַקאָיה וְקַלאזֹוֶמַנאי, ֵטיאֹוס, הערים האיוניות ִכיֹוס: ערים אלה

  ).II.178הרודוטוס ( "ֶלֶנה רק ִמיִטי–אך מהערים הAיֹוִליֹות ; ַהאִליַקאְרַנאסֹוס וַפאֶסִליס

פ2ַקאָיה , ֵטיא2ס(זה חלק ניכר מהקהילות המוזכרות בפסוק ,  בבירור   כפי שנית� לראות

יר זמ� קצר  יש מצאו את עצמ� תחת שלטו� לידי616)ַהאִליַקאְרַנאס2ס וַפאֶסִליס, ְקִניד2ס, ְקַלאז2ֶמַנאי

נהנו מבריתות , )דוס והמיטילני� מלסבוסרו, כיוס ( ואילו אנשי האיי�;ס" לפנה560אחרי שנת 

                                                
615  kai; ou{tw toi¿si ta;z nhvsouz oijkhmevnoisi #Iwsi xeinivhn suneqhvkato   ,ובמקום זה כרת ברית " דהיינו

  .)I.27הרודוטוס ( "ידידות עם האיים האיוניים
, שהרי לפי הרודוטוס, יו של קרויסוספאסליס הממוקמת בליקיה איננה נכללת ברשימת כיבוש, על פניו 616

, אול�. חו- מ� הקיליקי� והליקי�,  האליסהכניע כמעט את כל העמי� היושבי� ממערב לנהרקרויסוס 

יותר מסביר כי ג� היא הייתה שייכת לתחו� שלטונו של , כלומר. לא קיליקית, פאסליס הייתה עיר דורית

ידי "אשר תושביה הוכנעו על,  קרובה מאוד לפאמפיליהמבחינה גיאוגרפית פאסליס,  זאת ועוד.קרויסוס

ידי "סביר וכל האזור מצפו� מערב לפאסליס אוכלס על, כמו כ�. פי עדותו של הרודוטוס"קרויסוס על

דיברו לידית עוד זמ� רב אחרי , אנשי קיבירה אשר ישבו באזור זה, שהרי לפי סטרבו, המתיישבי� הלידי�

  ).Strabo 13.4.17(ה גופא ששפה זו נעלמה לחלוטי� מלידי
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התרחבותה של לידיה בימיו של קרויסוס משתקפת נאמנה , רוצה לומר. ידידות ע� קרויסוס

 אשר מצאו את ות הפולייס היווני�אות, כלומר. בהתרחבותה של נאוקרטיס בימיו של אמאסיס

יכלו כעת להצטר* , ימהאו שמא נהנו מיחסי ידידות ע,  תחת כנפיה של האימפריה הלידית�עצמ

שחזור שכזה מאפשר לשי� ק- . לצור� עשיית עסקי� בנאוקרטיס, באופ� רשמי לאנשי מילטוס

להתלבטויות של החוקרי� בנוגע לשאלה כיצד הצליחו יווני� מקהילות כה שונות ומרוחקות זו 

יינו הממוני� דה, prostavtai tou' ejmporivouלרבות למנות את , מזו לשת* פעולה דווקא במצרי�

 הפולייס שהשתתפו נשלחו לנאוקרטיס מטעמ� של אות�אשר לפי הרודוטוס , על המרכז המסחרי

  :לותיו של אוסטי�או במי; ההלניו�של בהקמתו 

"How could a whole series of Greek cities, from Mytilene down to Phaselis, which were often 

quarrelling each other and, even in the face of a major treat such as that of Persia, were incapable 

of any coherent plan of action, actually agree year after year on the appointment of officials from 

their midst who were to take charge of affairs in a distant port in Egypt? There is no parallel to 

such a complicated procedure in Greek history" (Austin 1970:31–32).  

הממוני� על המרכז המסחרי מונו בנאוקרטיס , אוסטי� גורס אפוא כי בניגוד לעדותו של הרודוטוס

ג� א� אלה ה� פני ). Möller 2000:195וראה ג� (עצמה ולא נשלחו על בסיס קבוע מהבית 

שהרי לא ברור כיצד דווקא הקהילות היווניות , הבחנותיו של אוסטי� עדיי� רלוונטיות, הדברי�

כי מדובר באחוות , לדוגמא,  בורדמ� גורס.ליחו לשכנע את המצרי� לסחור בנאוקרטיסהללו הצ

  :היישוב היווני בנאוקרטיס היה, שהרי לדעתו, סוחרי�

"indifferent to the interstate rivalries at home, bound firmly by a common interest in trade with the 

foreigner, in a word, in making money" (Boardman 1994:142).                                                        

אני סבור כי , תכ� והייתה בנאוקרטיסיעל א* שאינני מטיל ספק באחוות הסוחרי� המשוערת שי   

אי� זו סיבה טובה דיה שתספק את ההסבר הטוב ביותר לשיתו* הפעולה הלא אופייני בי� ערי 

שהוצע כא� מהווה אלטרנטיבה פשוטה ' ההסבר הלידי, 'מאיד�.  יווניות כה שונות ורבותמדינה

מעדותו של , אכ�. הבנות בנוגע לתפקודו של אתר חשוב זה"שמאפשרת לפתור לא מעט אי

הַסאִמים הקימו מקדש לֶהָרה , הקימו אנשי Aיִגיָנה מקדש לֶזאּוס": הרודוטוס עולה כי בנוס* להלניו�

,  הרודוטוס א* מוסי* כי אלו שהיה לה� חלק בהלניו�.)II.178הרודוטוס ( " לAּפֹולֹון–יֶלטֹוס ואנשי ִמ
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הן דורשות , ערים אחרות טוענות לחלק במקדש"ואילו , שולחי� את הממוני� על המרכז המסחרי

   617."דרישות שווא

זכויות קיבלו  רק אלה שהשתתפו בהלניו�, רפורמה של אמאסיסהבעקבות ,    לפי אחד השחזורי�

). Roebuck 1951(  לא היה אינטרס בכ�Oיִגיָנהוסאמוס , ואילו למילטוס, מסחריות בנאוקרטיס

 ברצונו של צהנעו, הלניו�הרי הקמתו של ומאחהעומדות נטע� כי אחת הסיבות העיקריות , מאיד�

השווה (ס רק את אות� ערי� יווניות שלא תמכו בקודמו אפריא) בעזרת הרפורמה(אמאסיס לקד� 

Bresson 2005 ;Pébarthe 2005 .(שהרי מחד עלינו לשער כי , אי� לקבל שחזורי� שכאלה, לדעתי

 לא הביעו שו� Oיִגיָנהוסאמוס , אנשי מילטוס, ס" לפנה6"לפתע במחצית הראשונה של המאה ה

 עלינו לשער כי אמאסיס, ואילו מאיד�; )עלות על הדעתהה לשדבר שק(עניי� בסחר ע� מצרי� 

, דהיינו, הלניו�הער� בדיקה מעמיקה בנוגע לכל אחת ואחת מהערי� שהשתתפו בהקמתו של 

  .תיי� בעיניישחזורי� כאלה נראי� בעי? באפריאסבו או תמכו ה� הא� 

והייתה ביניה� ברית צבאית כנגד , של קרויסוסבריתו "ב�אמאסיס היה ,    כפי שכבר ציינתי לעיל

חינוכו "בחיבורו , כסינופו� האתונאי ).קרויסוס ע� הספרטני�בדומה לברית שהייתה ל(הפרסי� 

לפי . מתאר בפרוטרוט את הרכב צבאו של קרויסוס ערב הקרב בינו לבי� כורש, "של כורש

וסביר להניח כי , )7.1.45; 6.2.9( הגיעו לעזרתו של קרויסוסרבי� שכירי חרב מצריי� , כסינופו�

דברי "ב. לבקשתו של קרויסוס, ידי אמאסיס"שלחו עלמדובר בשכירי חרב איוניי� וקאריי� שנ

לפי . מוזכרי� פע� נוספת, מצריי� כביכולאות� חיילי� , נוס* של כסינופו� חיבור, "היווני�

אשר נהוג , היַסִר כורש בָלידי"ל ה� הושבו ע, והפסדו של קרויסוס בתו� המלחמה,כסינופו�

   618).3.1.7(לכנותה לריסה המצרית 

                                                
ס ולא " לפנה5"אני סבור כי המשפט הזה של הרודוטוס מתייחס לפולמוסי� של אמצע המאה ה 617

 .לתקופה הארכאית
העיר , לידוס ִאיא2אנס כי לפי מעניי�. ההOי2ִליבשה יַסִרה המצרית של כסינופו� היא ככל הנראה ָליַסִרָל 618

ייתה פילדלפיה שה, ידועכ, ע� זאת). De mensibus 4.58(מצרי� הי יד"נוסדה על, פילדלפיה בה התגורר

, ס" לפנה2"מו� רק במהל� המאה האנוסדה בעקבות יוזמת� של מלכי פרג, רדיסאממוקמת לא הרחק מס

והמסורות המקומיות בנוגע הא� יתכ� ). II) Burrell 2005"כנראה בעת שלטונו של אטלוס פילדפוס ה

י� ימשקפות את הזיכרו� הרחוק להתיישבות� של החיילי� המצר ידי המצרי�"לה של פילדלפיה עלהיווסד

היה , לאחר נפילתה של ממלכת לידיהיש לציי� כי ג� , בנוס* לכ�?  לעזרתו של קרויסוסנשלחו ש,כביכול

למרות שליקיה כבר נכבשה ,  לתפוס את פאנס העריק אפילו על אדמתה של ליקיהביכולתו של אמאסיס

השליטה , סביר כי בימיו של אמאסיס, בהתחשב בידיעה זו, לדעת קי�). III.4הרודוטוס (י� ידי הפרס"על

תו� הבטחת , או שמא ניסה אמאסיס ליצור קשרי ידידות ע� קסאנתוס, הפרסית בליקיה הייתה חלשה

הואיל ומדובר , אול�). Keen 1998:84–85(תמורת עזרתה במאבק כנגד הפרסי� , עצמאותה של ליקיה

הלא ה� , סביר ויש כא� רמז לנוכחותה של רשת מרגלי� מצריי�, חת קטנה שנשלחה בעקבות פאנסבמשל
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וה� ) ידי הרודוטוס"המוזכר על(ה� מקדש אפולו אשר היה שיי� למילטי� , יאולוגית   מבחינה ארכ

ה� שני , )ידי הרודוטוס"לא מוזכר על(מקדש אפרודיטה אשר היה שיי� כנראה לאנשי כיוס 

הסברה המקובלת גורסת כי , הלניו�הבנוגע להקמתו של . המקדשי� הקדומי� ביותר בנאוקרטיס

שהיא השנה הראשונה של , ס" לפנה570נערכו סביב , ל אמאסיסה� הקמתו וה� הרפורמה ש

אי� שו� בעיה לטעו� כי , מבחינת הקראמיקה הקדומה ביותר שנמצאה בהלניו�, בר�. אמאסיס

ואילו לגבי המקדש ; ס" לפנה550" ו560או ליתר דיוק בי� , ס" לפנה560הוא נבנה רק לאחר שנת 

או , במקביל, תכ� כי הוק� לפני ההלניו�יאודות תאריכו וינו נתוני� ברורי� יאי� ביד, הסאמי להרה

כתוצאה מיחסי הידידות שנרקמו בי� פוליקראטס ואמאסיס לאחר נפילתו של , אפילו מאוחר יותר

הנציגה היחידה של יוו� , לגבי מקדש� של אנשי איגינה. )Wallinga 1993: passimהשווה  (קרויסוס

שהרי מקדש זה לא נחש* במהל� , וני� ארכיאולוגי�נו נתיאי� ביד, היבשתית בנאוקרטיס

, סביר להניח כי אנשי איגינה הגיעו במועד כלשהו לנאוקרטיס בתיווכ� של הספרטני�. החפירות

  . אשר נהנו מיחסי ידידות ע� קרויסוס

ההסבר הטוב ביותר לנוכחות היוונית נראה כי , תוני� שהבאתי לעיל    בהתחשב בכל הנ

כיוסי והשלב בו מצטרפות למילטוס וכיוס ערי� /ת קיומ� של השלב המילטילרבו(בנאוקרטיס 

כי המכנה המשות* בי� כל הפולייס שהשתתפו בהקמתו של , הוא]) הקמת ההלניו�[יווניות נוספות 

לתחו� ) בי� א� בכפו* ובי� א� בעזרת קשרי ידידות( בצורה זו או אחרת �ההלניו� הוא השתייכות

  .השלטונה של ממלכת לידי

   
V.8 .3    חשיפת הקשר הלידיחשיפת הקשר הלידיחשיפת הקשר הלידיחשיפת הקשר הלידיתחילת תחילת תחילת תחילת : : : : יוונית של הי� השחוריוונית של הי� השחוריוונית של הי� השחוריוונית של הי� השחורההההקולוניזציה קולוניזציה קולוניזציה קולוניזציה הההה            

הקדשתי לבירור תפקידה של ממלכת לידיה ) לעיל(את מרביתו של האקסקורסוס הנוכחי    

 6" ובמחצית הראשונה של המאה ה7"בהתפשטות האיונית מזרחה במחצית השנייה של המאה ה

הנושא כשלעצמו רחב , בר�. ט אינטגרלי מנושא הדוקטורבירור סוגיה זו מהווה חלק. ס"לפנה

כפי , בקצרה. הרבה יותר ויש להקדיש לו מחקר עצמאי שלא במסגרתה של העבודה הנוכחית

ת לידיה ניתנות לזיהוי ג� השאיפות האימפריאליסטיות של ממלכאני סבור כי , שכבר ציינתי לעיל

ה של קשורה בהיווסדהבהתחשב במסורת , �כ. השחורבמקרה של הקולוניזציה היוונית של הי� 

 חלקו האסיאתי  שלטו הלידי� עלס" לפנה7" במחצית הראשונה של המאה ה כברסביר כי, אבידוס

  ):13.1.22(לפי סטרבו . לספונט ועל כל אזור הטרואדהשל ה

                                                                                                                                       
אשר היה ביכולת� לסייע למשלחתו של אמאסיס על , שכירי חרב אגאיי� וקאריי� לשעבר בצבא המצרי

     .אדמת ליקיה
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Ἄβυδος δὲ Μιλησίων ἐστὶ κτίσμα ἐπιτρέψαντος Γύγου τοῦ Λυδῶν βασιλέως· ἦν γὰρ 

ἐπ' ἐκείνῳ τὰ χωρία καὶ ἡ Τρῳὰς ἅπασα. 

בדומה , שהרי האזור הזה; מלך הלידים, באישורו של גיגס, ידי אנשי מילטוס-אבידוס נוסדה על", דהיינו

  .)ידי"תורג� על ("היה תחת שליטתו, לכל אזור הטרואד

כ� ; )II.836(ני� אברית של הטרויה"ברשימת בני, אבידוס מוזכרת לראשונה כבר באיליאדה   

לפי המסורת הקלאסית היו אלה , ע� זאת. מקומיאנטולי ישוב קיומו של מדובר תחילה בתכ� וייש

 החשיבות האסטרטגית של 619.ס" לפנה7"אנשי מילטוס אשר יסדו כא� את מושב� במהל� המאה ה

אבידוס ממוקמת במקו� הצר . דרדנלי�אבידוס נובעת ממיקומה המיוחד בחופו האסייתי של ה

טוס ניצבת ְסכאשר ֶס, י האירופא� האסייתי לחופ� מחופדרדנלי�חצות את הביותר בו נית� ל

  ).146איור (מולה 

  

  )ידי המחבר-הוכן על(מיקומה של אבידוס : 146 איור

ה� בימי קד� וה� בתקופה , אבידוס שמרה על חשיבותה האסטרטגית לאור� תקופות ארוכות   

 כשהחל, )Maurice 1930(ס " לפנה480" בדנלי�דרס את הֶסְכְרֶסְכחצה מכא� לדוגמא : המודרנית

היה  ג� במהל� מלחמת העול� הראשונה .פרסי� ליווני�הבאופ� רשמי את פעילויות האיבה בי� 

). Travers 2001( המפורס� Nagara Pointוכא� היה מיקומו של  , המקו� עדיי� בעל חשיבות רבה

 כאשר שהרי, ות אסטרטגיתהייתה חשיב, טוס שמיקומה כאמור מול אבידוסְסג� לֶס

אחד המפקדי� האתונאיי� במהל� המלחמה הפלופונסית , )Strombichides(סטרומביכידס 

)Thompson 1967( ,מצב לצורכי "טוס בה השאיר חילְסהוא פנה לֶס, לא הצליח לכבוש את אבידוס

                                                
 a[poikoij( תוקידידס ייד"לאלא ג� ע, )13.1.22(סטרבו ידי "לקולוניה מילטית לא רק על נחשבההעיר  619

Milhsivwn; 8.61.1.(  
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, � אמינהסטרבו אכהמתועדת אצל מסורת  א� ה).8.62.3השווה תוקידידס  (והלספונט כולההגנת 

לתחומי הי� עדות חשובה למעורבות� של הלידי� בניהול התנועה האפשרית מדובר באזי 

מעניי� כי לפי  620.חייבת לעבור דר� אבידוסהייתה שהרי כל ספינה בדרכה לי� השחור , השחור

 הוצב קרויסוס בצעירותו בראש כוח צבאי בעיר FGrH 90 F65(,621(ניקולאוס איש דמשק 

 על סהOי2ִליממוקמת בהייתה , )Ida(אדראמיטיו� שלרגלי הר אידה ). Adramyttium(אדראמיטיו� 

סטרבו מציי� כי אומנ� . אל מול האי לסבוס ודרומה מטרויה, מערבי של תורכיה" הצפו�חופה

פע� השטח הזה א� , )Mysia(בתקופתו העיר אדראמיטיו� והשטחי� סביבה היו שייכי� למיסיה 

  622.)13.1.65( הלידי� ידי"להעיר נוסדה ע, לפי תושבי המקו�,  כמו כ�.היה בשליטת� של הלידי�

נית� לשער כי , ניקולאוס איש דמשקו מידע שהשתמרו אצל סטרבוה   נראה כי בהתחשב בפיסות 

היה תחת שלטו� לידי , הלספונטהחלקו האסיאתי של לרבות , מערב תורכיה"כל האזור של צפו�

חופו לכיוו� ,  צפונהבמהרהלידי התפשט השלטו� הניח כי הסביר ל. ימיו של גיגסבישיר כבר 

בתקופתו כבר , 13.1.11( מדווח כי העיר סידנה אשר על נהר גרניקוס סטרבו. השישהדרומי של י� 

הטיל קללה על כל מי שינסה לשק� את ביצוריה אשר ,  קרויסוסידי"לנהרסה ע, )עיר חורבות

"� מהמאה ההיסטוריו, מקיזיקוס) Agathokles(אטוקלס עדות נוספת עולה מקטעו של אג). 13.1.42(

) Pytharchus(מסופר על פיתרכוס , )FGrH 472 F 6(באחד מקטעיו המעטי� שהשתמרו . ס"לפנה 3

כורש העניק לפיתרכוס שבע . אשר לפי אגאטוקלס היה ידידו האישי של כורש הגדול, מקיזיקוס

 פיתרכוס ניסה , בהמש�.Pedasos" וTortyre ,Artypson ,Skeptra ,[A]kamantion, Olympion: ערי�

                                                
הייתה למקו� ג� , מעבר לחשיבותה האסטרטגית.  המרחק בי� אבידוס וֶסְסטוס אינו עולה על מייל אחד620

 3"ב. Hero and Leander חשיבות מיוחדת בשל היותו זירת ההתרחשות של המיתוס המפורס� אודות

 ביירו� הקדיש .לאבידוס ֶסְסטוסתו� שחייה מ, ורס� של ֶל:ְנדרחזר לורד ביירו� על מפעלו המפ, 1810במאי 

השאיר תיאור , במכתב לחבר". Written After Swimming from Sestos to Abydos", לכ� שיר מיוחד

 This morning I swam from Sestos to Abydos. The immediate distance is not":מרתק בנוגע לשחייתו

above a mile, but the current renders it hazardous; so much so that I doubt whether Leander's 

conjugal affection must not have been a little chilled in his passage to Paradise. I attempted it a 

week ago, and failed, –owing to the north wind, and the wonderful rapidity of the tide,-though I 

have been from my childhood a strong swimmer. But, this morning being calmer, I succeeded, and 

crossed the 'broad Hellespont' in an hour and ten minutes." (Moore 1854: Letter 42).                         

  מסארדיסהיה ללא ספק קסאנטוס של ניקולאוס איש דמשק המקור העיקרי, היבעניי� תולדות ליד 621

 הלניסטי 9ֵיַנִי�"דר� מקוריתכ� וניקולאוס עשה שימוש בקסאנטוס , ע� זאת. )לעיל (ס" לפנה5"מהמאה ה

)von Fritz 1967 I.2:348–377.(  

 השושלת ידי הלידי� בימי"לפיו אדראמיטיו� נוסדה על, עדות זו משתלבת היטב ע� עדותו של אריסטו 622

   ).Talamo 1979:65–98וראה ; Rose Fr. 484(המרמנאדית 
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אול� מעשה זה נתקל בהתנגדות אלימה מצד תושביה אשר הצליחו , להפו� לטיר� של קיזיקוס

נית� למק� נראה כי א� ,  המדויק של כל הערי� הללו אינו ודאי�אמנ� זיהוי. לשמור על חירות�

  בפריגיהkamantion[A]הטרואד ואת  באזור Pedasosואילו את , קיזיקוסבסביבת חלק� את 

)Cawkwell 2005:83( . מדובר באדמות המל� אזי סביר כי  623,א� המידע הזה אמי� ,אוסטי�לדעת 

 ליקירי ליב�שכאלה מנהג� הידוע של המלכי� הפרסיי� והמלכי� ההלניסטיי� להעניק אדמות ו

)Austin 1990:296–297.(624לפיה היות ששבע הערי� , מעלה השערה מעניינת, מאיד�,  קואוקוול

עברו אדמות מל� אשר ה� אלה סביר להניח כי , אדמות המל� כורשמהללו היוו למעשה חלק 

אזי סביר כי , א� אלו ה� פני הדברי�). Cawkwell 2005:83, n. 43(בירושה מקרויסוס לכורש 

 חילופי  שמרו על רציפות במעמד� למרותבאזורי� האסטרטגיי� של פרופונטיסשטחי� נרחבי� 

טיס היו בבעלות� של המלכי� הלידי� וככאלה נ שטחי� נרחבי� בפרופו כירוצה לומר. שלטו�ה

 סביר להניח כי .)�ואולי א* קוד� לכ(לכל המאוחר בימיו של קרויסוס  ,מיוחדמעמד נשאו עימ� 

היה ביכולת� של הלידי� לפקח על כל , ס ואיל�" לפנה7"מחצית הראשונה של המאה ההכבר מ

  625.השחורעה יוונית לתחומי הי� תנו

שבות היוונית באזור יברצוני להראות כי השלבי� השוני� של ההתי,    במסגרת המחקר העתידי

המכנה , אני סבור כי בדומה לנאוקרטיס. הי� השחור אינ� אלא פועל יוצא של המדיניות הלידית

ור הוא השתייכות� המשות* בי� כל הקהילות היווניות שהשתתפו בקולוניזציה של הי� השח

  626.לתחו� שלטונה של ממלכת לידיה)  בעזרת קשרי ידידותאובי� א� בכפו* (בצורה זו או אחרת 

                                                
 ידועי� בימי קד� ואי� סיבה מיוחדת היו) periŸ Kuzivkou(קיזיקוס  אגאטוקלס וחיבורו על תולדותיה של 623

לעדות רב אוסטי� גורס כי יש להעניק משקל . לפקפק באמינותו בנוגע לטיב היחסי� בי� כורש לפיתרכוס

ל של "כדאי לזכור כי הקטע הנ, ע� זאת). Austin 1990:296(גאטוקלס היה ב� המקו� שהרי א, זו

. לפיו אגאטוקלס מוצאו דווקא מבבל, )Ath. I.54(לינו דר� אתניאוס אהגיע ) FGrH 472 F 6(אגאטוקלס 

היות . פע� מקיזיקוס ופע� מבבל, אתניאוס מספק שתי גרסאות בנוגע למוצאו של אגאטוקלסאול� 

לא מ� , אול�. תו אגאטוקלס מקיזיקוסונהוג לכנ, קיזיקוסשל את תולדותיה ,  בי� היתר,וקלס חיברשאגאט

הא� יתכ� והיו שני , מאיד�. ש� במהל� חייו"קוס איילד בבבל ועבר לקיזוהנמנע כי אגאטוקלס נ

  ?  האחד מקיזיקוס ואילו השני מבבל, היסטוריוני� בש� אגאטוקלס
ראה , ס" לפנה5" המיוחד שלה� בשלהי המאה הס באיוניה והסטטוII"ווש השל דרי" אדמות המל�"על  624

  ).VIII.58.2–4(דס יידקאצל תו, לדוגמא

 עדכניות חלק לא מבוטל של המכלול היווני מהשלב הראשו� של NAA חשוב לציי� כי לפי בדיקות 625

   ).TRO D) (Posamentir 2006קבוצת (אבידוס  באזור כנראה, בהלספונט נוצר, בברזא�היישוב היווני 

"לרבות השלב הפרה(ככל שנית� לשפוט מהמצא הקראמי בקולוניות היווניות של הי� השחור  626

ס מאופייני� בשכיחותה של " לפנה6"ס וראשית המאה ה" לפנה7"מחצית השנייה של המאה ה, )קולוניאלי

  .פו� איונית את מקומהס תופסת הקראמיקה הצ" לפנה6"ואילו במהל� המאה ה, הקראמיקה הדרו� איונית
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VI . . . . הבבלי הבבלי הבבלי הבבליתקופת השלטו�תקופת השלטו�תקופת השלטו�תקופת השלטו�יווני� במזרח במהל� יווני� במזרח במהל� יווני� במזרח במהל� יווני� במזרח במהל�         

תקופת השלטו� הבבלי בדרו� הלבנט זכתה להתעניינות רבה מציד� של ,    בשני� האחרונות

; Barstad 1996; Vanderhooft 1999 ;Stern 2001:304–350 ;Lipschits 2005לדוגמא , וראה(החוקרי� 

 סוגיות רבות בנוגע לטיב  אומנ�).Lipschits and Blenkinsopp 2003  בתו�אסופות מאמרי�כמו ג� 

 Na<aman 2000c ;Vanderhooftהשווה  (השלטו� הבבלי בדרו� הלבנט עדיי� נמצאות במחלוקת

מדיניות בניגוד ל, המדיניות הבבלית באר- הנכבשת. א� התמונה הכללית ברורה דיה, )2003

שגר� לביטול , התבטאה בעיקר בהרס מתוכנ�, קודמיה� האשורי� ובמידה רבה ג� המצרי�

בכל שנות . ערי פלשתמרבית שלי� ולהפסקת קיומ� של ממלכת יהודה והמעמד הדתי של ירו

התערב בחייו של האזור הנכבש לא ניכר מאמ- כלשהו ל, )ס בער�" לפנה539–604 (השלטו� הבבלי

שיש צירת מנגנו� כלכלי יבעזרת  לשלבו במער� הפוליטי של הממלכה החדשהקרי , בצורה פעילה

 world system"בניגוד למה שמכונה במחקר ה(קשרי מסחר לפתח  פעולות בנייה וביכולתו לזעו�

נועד אזור החו* , � נראה כי מבחינת� של הבבלי).]Allen 1997 ;Gitin 1997השווה  [האשורי

  . לשמש אזור חי- בי� בבל ומצרי�שתייהפל

אנו עדי� לחידושו ,    מבחינת הקשרי� בי� העול� היווני לדרו� הלבנט במהל� התקופה הבבלית

דהיינו הקשרי� בי� שני האזורי� צומצמו , )לעיל(של הדג� אשר אפיי� את התפישה האשורית 

 קסטואליותטויש לכ� ביטוי ה� בעדויות הרי הקצר מהותית לעומת תקופת השלטו� המצבצורה 

  .וה� בממצא הארכיאולוגי

  
IV.1    קסטואליותקסטואליותקסטואליותקסטואליותהטהטהטהטעדויות עדויות עדויות עדויות הההה  

להל� ; בבלית אינ� רבותבתחומי האימפריה ה� של היווני� קסטואליות לנוכחותטהעדויות ה   

  :אזכור כלשהו ליוו� ויווני�בה� קיי� , העדויות הבבליותשל קצרה רשימה 

 כמות מסוימת נית� ללמוד כי, ס" לפנה601שנת אשר תאריכה , בבלבר שפה בא6מתעודה שנח )1

כול� בעלי שמות ,  לאורגי� מקומיי�הבצבע ארגמ� ניתנ) KUR ia-a-ma-nu(יוני א צמר של

  ).Kuhrt 2002b:20; Brinkman 1989:57(בבליי� 

כורו של הנסי� הלידי בהקשר לאז, כבר הוזכרה לעילר ויידנידי "ל עה שפורסמותתעוד קבוצת ה)2

עורר בזמנו גלי� רבי� פרסומ� של התעודות הללו , כפי שכבר צוי�. וסיו� המלחמה בי� לידיה ומדי

, ידי ויידנר"ארבע תעודות שפורסמו על). Weidner 1939(מל� יהודה יהויכי� אזכורו של לודות ה

 Koldewey" (שער אישתר"בצמוד ל )Südburg(שייכות לארכיו� המלכותי אשר נחש* באזור הארמו� 

ס " לפנה569/570" ו594/595נקבע בי� , II"נבוכאדנצר הזמנו של הארכיו� השיי� לימיו של ). 1931:49
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)Weidner 1939:924( , כאשר תעודהBלשלטונו של נבוכדנצר ה13שנת ,  נושאת תארי� מוחלט "II ,

אשר , רשימה ארוכה של אנשי�במדובר , באופ� כללי). ibid.:933(ס " לפנה591/592דהיינו שנת 

ישנה , בי� האנשי� המוזכרי� בתעודות הללו. בבלי"בחצר המלוכה הניאוקיבלו את קצבאותיה� 

רק . )Eph>al 1978:78, n. 12( מלכותיתהוהועסקו במספנה שייתכ� , יוני�אקבוצה של שמונה נגרי� 

  :�השמות ה. מוצא�בשמותיה� הפרטיי� בצירו* ברור של אר- צוינו  השמונהשניי� מתו� 

Kunzumpiyaיוניה א- רמא)kur ia-man-na (השניו Aziyakיוני א ה)lú ia-man-na-a-a .( בשני

 Brinkman 1989:58–59 ;Kuhrt( אינ� יווניי� אלא ליקיי�  הפרטיי�המקרי� הללו השמות

2002b:20–21 ;Zadok 2005:79.(   

, ס" לפנה573/2שנת שתוארכה ל, Sippar" שבEbabbarra תעודה מנהלית נוספת מארכיו� מקדש )3

יוני הזה מוזכר אה. א� כי ללא אזכור שמו הפרטי, שמוצאו מאיוניה אד�זכור של אמכילה ג� היא 

  ). van Soldt 1983:145 ;Zadok 2005:79(דות של מוצר ששמו ג� כ� לא השתמר י מ10"בסמיכות ל

 550 לבי� 552פרטיות אשר זמנ� בי� יוניה מוזכרת פעמי� מספר ברשימות מסחריות אאר-  )4 

לבנו� , ר כשדי� ממקומות כגו� מצרי�הרשימות הללו עוסקות במוצרי� אשר הובאו לא6. ס"לפנה

 130" מינות ברונזה ו295ס מוזכרות " לפנה551כ� בתעודה משנת ). Oppenhaim 1967(יוניה או

 600ס מוזכרות " לפנה550נת ואילו בתעודה מש; )KUR ia-a-ma-na(יוניה אמינות ברזל מאר- 

  ).Brinkman 1989:59–60; Kuhrt 2002b:21(יוניה אמינות ברונזה אשר ג� כ� הובאו מ

ר בסביבת א6( uruE-lam-mu" בתעודה ממוזכר, Mušēzib-Nabûדי אכיוני בעל ש� אעבד  )5   

). Dillard 1975: FLP 1574, 5 ;Zadok 2005:79(ס " לפנה549/548התעודה תוארכה לשנת ). כשדי�

כותו האתנית אינה מוטלת השתיי, דיאכאינו יווני אלא של העבד י טלמרות העובדה ששמו הפר

  uruI-ma-na-A+A.(627(וני איכבשל הגדרתו בספק 

ַבל ָוֶמ5ְֶ�: ")13:27(יחזקאל  מקורה בספר, עדות נוספת) 6 P? ה רְֹכָלִיְ�, ָיָו�Qָ9ְֶנֶפ5 :ָד� 6ְכֵלי; ֵה 

אשר לדעת ,  שיי� לאורקל המפורס� של יחזקאל כנגד צורהזההפסוק ".  ָנְתנ6 ַמֲעָרֵבְ�,ְנח5ֶֹת

א� המצור התרחש בי� . בסמו� לתחילתו של המצור הבבלי על צורחוקרי� רבי� נית� לתארכו 

, )Freedy and Redford 1970:469 ;Katzenstein 1973:326;Eph>al 2003 (ס"לפנה 572/573"ו 585/585

 ;Liverani 1991(ס " לפנה6" מבטא נאמנה את המציאות של ראשית המאה ה27יחזקאל תכ� ואזי י

                                                
שיש בתוכ� רמז , דהיינו מראשית התקופה הפרסית, )ג� כ� מעטות(תעודות בבליות מאוחרות יותר  627

קריה� של צדוק ורולינגר חנדונו בהרחבה במ, כלשהו לנוכחות� של היווני� בתחומי האימפריה הבבלית

)Zadok 2005 ;Rollinger 2007.(  
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Diakonoff 1992(. כולו מבחינת יכולתנו להציע "הפסוק הזה הוא בי� הקשי� ביותר בתנ, בר� �

גורסי� כי מדובר במסמ� שמקורו בריאליות קדומות יותר היש . תארי� מדויק לכתיבתו ועריכתו

הוצעו נימוקי� רבי� בדבר תיארוכו לתקופה , ואילו מאיד� 628,ס" לפנה6" המראשית המאה

מה שחשוב לדיוננו הוא כמוב� אזכור� של היווני� בתור סוחרי עבדי� ). Jigoulov 2007(הפרסית 

בעקבות ההתפשטות האיונית לאזורי� השוני� סביב הי� , ס" לפנה6"בראשית המאה ה. ומתכות

  אלו מכיוסדבמיוח(י� י מבחינת� של הסוחרי� האיונ�טימליינוצרו התנאי� האופ, השחור

שהרי אזורי הערבה של סקיתיה היוו ,  על שוק הסחר בעבדי�טלת להש)]VIII.105הרודוטוס [

  ).Gavriljuk 2003(נדלה לעבדי� "מקור בלתי

כאשר קטסיאס איש קנידוס מספר על תחילת פלישתו של דריווש אל תחומי סקיתיה בשנת    

נוצר הרוש� כי הפלישה הפרסית החלה בתור פשיטה , )Ctesias 688, F.13.20(ס " לפנה513/514

 נהוג אומנ�. מנת לשעבד�"שמטרת� היתה לתפוס כמה שיותר נשי� וגברי� סקיתיי� על, וביזה

, לאי� בסיפורי מעשיות ופיקציות היסטוריותמחיבוריו של קטסיאס אינ� אמיני� ורוב  לחשוב כי

לקהל ,  כלומר629.יבה לפקפק בהיותו נציג נאמ� של רוח התקופה בה הוא פעלאי� כל סא� 

היה , ס" לפנה4"שכנראה נכתבה בראשית המאה ה, של קטסיאס) Persica(' פרסיקה' של �קוראיה

תחושה זו רק מתחזקת במידה . ברור כי אר- הסקיתי� סימלה מקור בלתי נדלה של עבדי�

  על 631,)21פרק ( 'Airs, Waters, Places'  מתו� חיבורו630,ששוקלי� את אמירותיו של היפוקראטס

, העדות המקראית, כי בעייני  רוצה לומר).Braund 2005(יתרונותיה� של השפחות  הסקיתיות 

                                                
 .ע� הפניות, Corral 2002 לדוגמא וראה, ל כנגד צור היא עצומה הספרות שדנה באורקל של יחזקא628
יצירותיו של קטסיאס זכו לאהדה , לפחות בשלהי התקופה הקלאסית והתקופה ההלניסטית,  אומנ�629

אמינותו של כ� ש; אינ� שותפי� לדעה זושל ימינו רוב ההיסטוריוני� א� , )Karttunen 1997(רבה 

ע� ). Jacoby 1922 ;Bigwood 1978לדוגמא , וראה(יד מוטלת בספק קטסיאס בתור מקור היסטורי תמ

שהרי נית� להוציא , להתעל� לחלוטי� מחיבוריו של קטסיאסנבו�  אי� זה לדעת שורה של חוקרי�, זאת

 ;Bichler 2004 ;Lenfant 2004(ה� על תקופתו וה� על התקופות שקדמו לו , מה� לא מעט מידע שימושי

Stronk 2007 ,מהמאה ה(מסאמוסטה אומנ� לוקיאנוס . זו אינני יכול אלא להסכי� ע� גישה). ניותע� הפ"

" העניש", )"הסיפור האמיתי"( "Ἀληθῶν διηγημάτων" ,פרודיה בדיוני המפורס� שלו"ברומ�, )נ" לסה2

,  להיסטוריו� המודרני לשכוח כי את הרודוטוס אבי ההיסטוריהלאא� , את קטסיאס בשל שקריו הרבי�

  ). 2.31(יחד ע� קטסיאס ,  השקרני� לוקיאנוס על אותו אימיק�

שהרי מרבית עבודותיו שהשתמרו אינ� אלא תערובת של , מה שנהוג לשיי� להיפוקראטס,  או ליתר דיוק630

  ).Schiefsky 2005:1–71 ;Craik 2006 (מקורות שעברו עריכות רבות בדר�

 מתו� החיבור מתרכזי� בתיאור הגזע 22–17רקי� פ. ס" לפנה400 חיבור זה נכתב ככל הנראה סביב שנת 631

) אלה שערכו את עבודתואו (וכוללי� השקפות גזעניות ברורות של היפוקראטס , )Borca 2003(הסקיתי 

 ).McKeown 2002והשווה ; Isaac 2004:55–168(כלפי הגזע הסקיתי 
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, ס ואולי ג� קוד� לכ�" לפנה6" בראשית המאה הלפיה סוחרי עבדי� יווניי� הגיעו לפניקיה

  .ודאות מלאה בדבר תיארוכהאי� , כפי כבר ציינתי, בר�. משתמעת כאמינה

       
IV....2222ארכיאולוגיותארכיאולוגיותארכיאולוגיותארכיאולוגיותההההעדויות עדויות עדויות עדויות  ה ה ה ה  

עד תחילתה של תקופת השלטו� הפרסי בשליש האחרו� של המאה , ס" לפנה6"   במהל� המאה ה

לא ברור מה ,   הנה כ�632.ישראליי�"מכלולי� האר-ההקראמיקה היוונית לחלוטי� מנעדרת , הזו

  :לפיה, בסיס לקביעתו של שטר�ההוא 

"There now appears to be a solid foundation to W.F. Albright's claim that in the 6th century BCE 

many trade centers were established along the coasts of Egypt, Palestine, and Syria. We can now 

add that those centres were established during the 7th century BCE" (Stern 2001:222).  

בדומה להשקפותיו אודות הנוכחות היוונית בדרו� הלבנט במהל� התקופה , נראה כי שטר�

מציאות של תקופת הדהיינו , ס" לפנה7"משלי� את המציאות של שלהי המאה ה, )לעיל(האשורית 

שחזור שרירותי שכזה נוגד את השקפותיו בנוגע למה , בר�. על התקופה הבבלית, השלטו� המצרי

  )! Stern 2000b" (הפער הבבלי"ידו "שכונה על

 הכרונולוגי התחתו� של הקראמיקה היוונית המזרחית והקורינתית חווט   אי� ספק כי מבחינת ה

חלק לא מבוטל מהסגנונות , ס" לפנה7"ישראליי� משלהי המאה ה"מאפיינת את המכלולי� האר-ה

ממשי� להתקיי� , )EC( והסגנו� הקורינתי המוקד� SiA Idלרבות הסגנו� ,  באזורנוי�המתועד

הא� נית� לשער , בר�). Kerschner and Schlotzhauer 2005(ס " לפנה6"ביוו� ג� בראשית המאה ה

סברה שכזו אינה מתקבלת , לדעתי? כי הקראמיקה הזו להגיע לאזורנו ג� אחרי הנסיגה המצרית

חות צפו� פשלרבות מ, היינו מצפי� למצוא משפחות קראמיות נוספות, שהרי א� כ�, על הדעת

למעט שבר בודד של כלי , אול�. פיקלורהה סגנו� לאיוניות של סגנו� עז הבר המאוחר ותחילתו ש

נו עדויות קראמיות אשר יאי� ביד, )לעיל ( ממצד חשביהוI צפו� איוני בסגנו� עז הבר המאוחר

 קיימת ,כפי שכבר ציינתי לעיל. יצביעו על המש� יבוא יווני לאזורנו ג� בעת השלטו� הבבלי

בי�  הופיעו במרחב, החרב היווניי� והקאריי� המתועדי� בתעודות ערד"אפשרות לפיה שכירי

על השתלטותו המחודשת של נכה מבטא את ה פרק הזמ� ,ס" לפנה597/598" ו600/601השני� 

 מדובר באפיזודה חולפת, ג� א� אלו ה� פני הדברי�, אול�). Katzenstein 1983(דרו� האר- 

 נית� ,רוצה לומר. כברי ואשקלו�, דוגמת מצד חשביהו, בהקמת מצודות ומרכזי מנהלשלא לוותה 

                                                
 6"שייכו לראשית המאה השבר קורינתי בודד אשר נחש* בתל שרע ונית� אולי לא� כי ראוי לציי�  632

  .)1569:1992אור� (ס "לפנה
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לקבוע במידה רבה של סבירות שהקראמיקה היוונית אינה מיוצגת במכלולי� המקומיי� בראשית 

    ). Vanderhooft 1999: passimוראה ג� ; Weinberg 1969השווה כבר (ס " לפנה6"המאה ה

 סביר כי תל סוקאס תופס את מקומה של ,דהיינו בצפו� סוריה, רחב הנדו�   בחלקו הצפוני של המ

� לנוכחות ישרידי� מסיבי. ס" לפנה6"מינה בתור האמפוריו� היווני העיקרי בראשית המאה ה"אל

  ). Courbin 1990b( בחסר הקוא� כי פרסומ� ל, היוונית מפרק זמ� זה דווחו ג� מראס אל בסיט

 Ploug(ס בער� " לפנה550" ו588אשר זמנו לדעת החופרי� בי� , G2ב מדובר בשל,    בתל סוקאס

תיארוכ� , בר�. תועדו בשלב זה, שמקור� בעיקר ביוו� המזרחית,  שברי� יווניי�4425). 1973:95

בדפי� לעיל כבר עמדתי על כ� כי המסקנות הסטרטיגראפיות של . של החופרי� נראה בעייתי

נעזרו החופרי� , G2ת תיארו� שלב נמבחי, אכ�). Boardman 1972(חופרי סוקאס לוקות בחסר 

  .רוב� ככול� מוטלי� בספק,  של שברי� וחפצי� בודדי�י�בתאריכי� משוער

הכתובת פורסמה לראשונה . הטמשקולת פל� בעלת כתובת יוונית חרוא וההללו    אחד החפצי� 

). PesaQoreß emi )Pesachores emi ()Riis 1970:158, n. 642אשר הציע כי יש לקרוא ,  ריסידי"לע

יש לשייכה מבחינה טיפולוגית א� , אומנ� המשקולת עשויה מטי� מקומי, לדעת החופרי�

ה בהכרח נכונה הבחנה זו אינ). ibid. ;Ploug 1973:90(ס " לפנה6–8"למשקולות יווניות מהמאות ה

איננה זרה אשר , להצורה בסיסית למשקולות שכאהינה , שהרי צורתה הפירמידלית של המשקולת

  משני המשקולת נמצאה בהקשר.קופות מאוחרות יותרלבנט ג� בתדרו� הלא ליוו� ולא ל

 600יש לתאר� את הכתובת לשנת , ריסלפי , ע� זאת. ס" לפנה3"מאה האינו קדו� לתאריכו ש

זהרתו אעל א* .  לכאורה וצורתה הקדומה�סמ� שיקולי� פליאוגרפיי"זאת על, ס בער�"לפנה

התקבלה , )Graham 1986:57(טנטטיבי בלבד הוא כי התיארו� הזה אשר גרס , של גרה�דקת המוצ

; Ploug 1973:90לדוגמא , וראה(מוגמרת בתור עובדה ידי מרבית החוקרי� "לקביעתו של ריס ע

Lund 1986:190, n. 36 ;Coldstream 1993:98 ;Waldbaum 1997:10 ;Hodos 2006:82 .(יתרה מזאת ,

סייעה , שנמצאה בהקשר משניתיארוכה המשוער של המשקולת , של טיעו� מעגליורת יטב המסבמ

לדעת  השתייכה המשקולת וליאאשר ,  G3 של שלבהמוחלט למש� חייולביסוסו של התיארו� 

 יש למשקולת חשיבות גדולה בדבר ביסוסה של הכרונולוגיה , מכ� Ploug 1973:94.(633( החופרי�

                                                
 Pesaphoreאשר כונתה לעיתי� , ראוי לציי� כי במחקרי� רבי� קיי� בלבול בנוגע לשמה של האישה 633

אינה מצויה בחרותת " פי"על א* העובדה כי האות , )Niemeier 2001:15לדוגמא , וראה(בתעתיק האנגלי 

הוצגה לא פע� בתור , ששמה נמצא חרוט על המשקולת, וצא יוונינוכחותה של אישה ממ". קופא"אלא 

, וראה(עדות מוחשית לתפקיד� המשוער של הנשי� בתהלי� ההתיישבות היוונית של התקופה הארכאית 

 ). Bunimovitz. and Yasur-Landau 2002:213לדוגמא 
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סטפ� טרייסי , קנט ריגסבי(סמכא "אפיגראפי� בנילפי , בר�.  G2הלא הוא שלב, של השלב הבא

"מדובר בכתובת מהמאה ה, ידי לבדוק את הכתובת פע� נוספת"אשר התבקשו על, )ואפרי� לייטל

אינו ,  G2באחד העוגני� החשובי� כביכול לסופו של של, בדומה לכ�). פה"מידע בעל(ס " לפנה5

דהיינו , ס בער�" לפנה550ידי החופרי� לשנת "אר� עלאשר תו, אלא שבר קט� בסגנו� פיקלורה

מה של קראמיקת וי על פרסאאחרה, לפי פראנק ואשק, בר�). G2 ) Ploug 1973:95סיומו של שלב

רוצה ). פה"מידע בעל(ס " לפנה6"השבר הזה שיי� לשליש האחרו� של המאה ה, פיקלורה ממילטוס

 נראי�  G2וייקי� כביכול לאורכו של שלבהתאריכי� המד, בהתחשב בכל הנתוני� הללו, לומר

הניחו חופרי תל סוקאס כי המקדש , מנת להגיע לתאריכי� שכאלה"על, כמו כ�. בעייתיי� בעיני

    634.אול� זוהי השערה שאי� לה שו� ביסוס. ס" לפנה588"ידי אפריאס ב"מהשלב הקוד� נהרס על

ע תארי� כללי לשלב הנוכחות כל מה שנית� הוא להצי,    נראה לי כי במקרה של תל סוקאס

 Ploug(ידי פלוג "אשר פורס� בצורה נפלאה על, בהתחשב במכלול הקראמי. היוונית באתר זה

 6"אשר התקיי� בשליש הראשו� של המאה ה,  יווני באתראמפוריו�סביר כי מדובר ב, )1973

 6"ס בראשית המאה האנראה כי תל סוק, בהתא� להשקפת� של החופרי�, כלומר. ס"לפנה

  . כל המשתמע מכ�לע, )Boardman 2006aכ� ג� (ישוב היווני באל מינה לימעי� תחלי* שימשה 

        
        

IV.3 חרב יווניי� שרתו בצבא בבליחרב יווניי� שרתו בצבא בבליחרב יווניי� שרתו בצבא בבליחרב יווניי� שרתו בצבא בבלי""""הא� שכיריהא� שכיריהא� שכיריהא� שכירי: : : : קאיוסקאיוסקאיוסקאיוסאחיו של אְלאחיו של אְלאחיו של אְלאחיו של אְל, , , , נידאסנידאסנידאסנידאסלילותיו של אנטיֶמלילותיו של אנטיֶמלילותיו של אנטיֶמלילותיו של אנטיֶמעעעע????        

     
ט א� חרב ממוצא יווני וקארי הופיעו בדרו� הלבנ"עמדתי על כ� כי שכירי, בפרקי� הקודמי�   

הבאתי נימוקי� לכ� כי , כמו כ�. ס בתור נציגיה� של השלטו� המצרי" לפנה7"ורק בשלהי המאה ה

בתיווכה של (ס " לפנה7"על א* העובדה כי השכירי� הללו הגיעו למצרי� כבר באמצע המאה ה

נו נתוני� המצביעי� על העסקת� בצבאות של ממלכת אשור או אלו של אי� ביד, )ממלכת לידיה

ברצוני לסקור את העדויות בנוגע להעסקת� האפשרית של ,  כעת635.ממלכת יהודה וממלכת צור

                                                
שהרי סביר , ודאות מלאהאי� ו, שנחשפו בתל סוקאס, ג� בנוגע לרעפי� היווניי� הארכאי� כביכול 634

 מאוניברסיטת פיל ספירשטיי�זוהי לפחות דעתו של . ובמקרי� רבי� מדובר ברעפי� מהתקופה ההלניסטית

   ).פה"מידע בעל(אחד מבני הסמכא בנוגע לרעפי� יווניי� , קורנל
ָמֵג� ְוכ2ַבע ; ְנ5ֵי ִמְלַחְמֵ?Gָ ,O�ְַרס ְול6ד 6פ6ט ָהי6 ְבֵחיֵלְ� ("10:27ביחזקאל בכתוב ראוי לציי� כי בהתחשב  635

ראה (רתו בצבא של ממלכת צור יחרב מלידיה ש"חוקרי� רבי� כי שכיריסברו , ")ֵהQָה ָנְתנ6 ֲהָדֵרְ�, ָבְ�"ִ?63

אול� נראה כי יש להתייחס לפסוק זה בתור מטפורה פואטית ). ע� הפניות, Niemeier 2001במיוחד 

, ליפשי-(חרב משלושת קצוות התבל "בצבאה שכיריכביכול שהעסיקה , שבאה לסמל את כוחה של צור

אשר לדעת חוקרי� רבי� מהווה בעייה , אזכורה של פרס). Block 1997:64והשווה ג� ; פה"מידע בעל

מחצית ה החל מ,מוזכרת לסירוגי� במקורות האשוריי�) Parsua(שהרי פרס ,  אינו צרי� להפתיע,כרונולוגית

  ).Zadok 2004:102–105(ס " לפנה9"השנייה של המאה ה
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עיצבו את , אשר מאבקיו כנגד הצבא המצרי ושכיריו היווניי�, חרב אגאיי� בצבא הבבלי"שכירי

  .עת השלטו� הבבלי בדרו� הלבנט, ס" לפנה6"מאה הפני האזור מחדש במהל� חלק הארי של ה

העסיקו , בדומה לפרעוני מצרי� של התקופה הסאיטית, הבבלי�,    לפי הדעה המקובלת במחקר

בניגוד למגוו� העדויות להעסקת� של השכירי� הללו בצבא , בר�. חרב האגאיי� בצבא�"שכירי

תקופת השלטו� , מבחינה ארכיאולוגית. אי� בידנו עדויות דומות אודותיה� בצבא הבבלי, המצרי

חומריי� אשר נית� לייחס� שרידי� הבבלי בדרו� הלבנט מאופיינת בהעדר כמעט מוחלט של 

הבבליי� מצביעי� לכיוו�  ג� האזכורי� המעטי� של האיוניי� בטקסטי�. ליווני� או לקארי�

אינה אלא , של הבבלי�חרב יווני בשירות� "העדות היחידה בה יש אזכור לשכיר. )לעיל (דומה

   636.ימיטילֶנ מקאיוסאְלשירו המפורס� של 

משירותו , קאיוס אחיו של אְל637,נידאס לשובו של אנטיֶמשיר זה מוקדש, המקובלתסברה הלפי    

, קאיוס הוא בי� שיריו המצוטטי� ביותר של אְלשיר זה,  בהיסטוריוגרפיה המודרנית.בצבא הבבלי

חרב "הקשורות ה� בניידות� של שכירי, מספר רב של תובנותשהרי בעזרתו מגיעי� החוקרי� ל

 Bettalli(יווניי� בתקופה הארכאית וה� בתפקיד� האפשרי בהעברת ההשפעות המזרחיות ליוו� 

1995:49 ;Haider 1996:93; Giangiulio 1996; Stager 1996a:61* ;Kaplan 2002:235 ;Burkert  

2004:10 ;Raaflaub 2004:208.(  ברצוני להצביע על מספר ליקויי� אפשריי� , הבאותבשורות

העובדה כי הליקויי� הללו נובעי� בראש ובראשונה מ. מקובלי�ההיסטוריי� הבשחזורי� 

הבנה באשר לדרכי היווצרותה ותפקידה של " אי מגלי� לעיתי�ארכיאולוגי� והיסטוריוני� רבי�

  .יוונית בתקופה הארכאיתההשירה הלירית 

 רובוהמורכב , נכתבו לש� ביצוע בפני קהל מסוי�, קאיוס לדוגמאשל אְלי�    השירי� הלירי

אשר הנעימו את זמנ� במהל� , ההטאירותלרבות , ישל מיטילֶננבחרי� אצולה מבני  ככולו
                                                

ונפטר , י שבאי לסבוסבעיר מיטילֶנ,  לער�ס" לפנה620שנת  בנולדר שא, קאיוס היה משורר יווני ליריאְל 636

עבר הוא , א� לשפוט משיריו). Page 1959:149–310 ;Burnett 1983:92–180(ער� ס ב" לפנה570בשנת 

הוא הספיק להשתת* , י של מיטילֶניאריסטוקרטה� למעמד קאיוס השתייהואיל ואְל .בחייו תהפוכות רבות

נלח� במלחמותיה הוא ; אקוסטבעיקר כנגד הסיעה הטיראנית בראשותו של פי, במזימות פוליטיות רבות

 ,בנוס* לכל זה. חרב במהל� גלותו"ויתכ� ששירת כשכיר, י� ושב לביתוהוגלה מספר פעמהוא ; ישל מיטילֶנ

משקל פואטי זה היה כה חשוב בימי קד� ". המשקל האלקיאי", שנקרא על שמוקאיוס פיתח משקל לירי אְל

ואפילו התייחס ליצירותיו של , הרבה לצטטו ולהללו, מגדולי המשוררי� של רומא ,שאפילו הורטיוס

 ). Hazelton Haight 1946; McDermott 1977(קאיוס בתור מודל לחיקוי אְל
 )Antimenivda" )Antimenidas!  בש�נידאס אנטיֶמזכר מואומנ� במקורות הקלאסיי� המאוחרי� 637

יתכ� , א� לפי ווסט, )Arist. Pol. 1285a36 and fr. 75 R ;Strabo 13.2.3. ;P.Oxy. 2506 fr. 98.7השווה (

 Antimeneidas:"no Lesbian metre admits a succession of three והצורה הארכאית של שמו הייתה

short syllables. The name must therefore have been !Antimeneivda"."  (West 2003:6).                       
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, שירה לירית זו מאופיינת במשחקי תפקידי�). Rösler 1985 ;Nagy 2004) (סיְמפ2ִסָיה(משתאות 

ו בהכרח אוטוביוגרפי ונתפס לעיתי� כמסכה ולא כייצוג נאמ� של המשורר אינ" אני"בה� ה

מגוו� של " ללבוש"המשורר רשאי , אנר'במסגרת הז). Dover 1964 ;Rösler 1980(לאישיותו ומעשיו 

אשר לעיתי� אינ� אלא פרי , תו� הזדהות מדומה ע� הדמויות הפיקטיביות, מסכות פואטיות

ג� א� מדובר , כמו כ�). Burnett 1983 ;Bowie 1986 ;Slings 1990; 2000 ;Edmunds 2007(יצירתו 

אי� ודאות א� מדובר בתיאורי� והקשרי� אמיני� אודות מעשיה� או שמא , באנשי� אמיתיי�

מכ� . ידי המשורר לצורכי היצירה הספציפית בה הוזכרו"האנשי� הללו ושמותיה� נוצלו על

דהיינו א� האירועי� , שירי� הליריי�ההיסטוריות של ה, שמבחינת� של חוקרי ספרות רבי�

 You do not have to":  או במילותיו של נאגי638;מוטלת לעיתי� בספק, שתוארו בה� אכ� התרחשו

loose your shield to sing about loosing your shield") Nagy 2004:48.(639   

 משירותו בצבא ידאסנאנטיֶמאחיו  לשובו של המוקדש, קאיוסאְלהא� עלינו לקבל את שירו של    

פרי דמיונו , בתור עובדה היסטורית אותנטית או שמא מדובר בפיקציה ספרותית, כביכול הבבלי

חשוב לציי� כי במרבית המחקרי�  .עלינו לפנות לשיר עצמו, בכדי לענות על כ�? קאיוסאְלשל 

חסות ראויה בצבא הבבלי אי� התיי נידאסאנטיֶמי� שדנו בשרותו של  והארכיאולוגי�ייההיסטור

 מלאכותית ק2ְמGִיַלְצָיה לרוב זוצוטט שהרי מה ש, יוסאאלקהלא הוא קטעו של , למקור עצמו

אחת האנתולוגיות של השירה באו ) Page 1955:223(' שחזורו של דניס פייגשמקורה ב, מתורגמת

 Diehl 1924–1925 ;Edmonds 1924; 1958 ;Barnstone 1988 ;Mulroy 1992 ;Miller(הלירית יוונית 

פועל יוצא , א� לרוב מדובר בהבדלי� מינוריי�,  שונות זו מזו במקצת שבנמצאהגרסאות ).1996

                                                
 מעניי� להפני� תובנות אלו בנוגע להיסטוריות של המידע המצוי בקטעי� נעשה ניסיו�, לאחרונה 638

   ).Owen 2003(שעניינ� בקולוניזציה של תאסוס , נבחרי� של ארכילוכוס

וא* ) V.95(ידי הרודוטוס "אשר מוזכר על, )F 401B(קאיוס י� הידועי� של אְלהכוונה היא לאחד השיר 639

באחד הקרבות בי� , )כביכול( מדובר באירוע שהתרחש). Strabo 13.1.38 C600(בו ראידי סט"צוטט על

 606/607סביב שהתרחשה , מלחמה זו (עבור הזכויות על העיר סיגיו�במהל� מלחמת� , אתונה למיטיליני

, קאיוסידי אְל"קרב שהוזכר עלב. )הביניי� בי� פיטקוס ופרינו�" לעיל בנוגע לקרבהכבר הוזכר ,ס"לפנה

ר טא� הוא נאל- להיפ, קאיוס מדווח לחבריו כי שלומו טובאְל. עליונההיתה יד� של האתונאי� על יה

מוטיב דומה להפליא נמצא באחד משיריו של . מהאתונאי�על נפשו מנת להימלט "על, נשקו"מכלי

א� אי� , ארכילוכוס מספר כי אומנ� איבד את מגנו במהל� אחד הקרבות. )Archilochus F 5 W(ארכילוכוס 

נית� לאתרו אצל שני  יתכ� ואשר, המסר המשות* העיקרי. צל ממוותיכי העיקר שהוא נ, לו חרטות על כ�

 ")הצלתי את עצמי "– aujto;n d! ejxesavvsa(ארכילוכוס ל  השלישית שגי בשורהאנמצא לדעת נ, המשוררי�

 What is striking":כי, נאגי מציי�").  ניצלקאיוסאְל "– Alkaoı savoı#(קאיוס אְלבשורת פתיחה של ו

about both the Archilochus and the Alcaeus passages is the mocking challenge to the warrior ethic 

of equating one's shield with one's identity" (Nagy 2004:41).                                                                     
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 From the ends of the earth you are come, with your":'לפי שחזורו של פייג. של עבודת התרגו�

sword hilt of ivory bound with gold…fighting beside the Babylonians you accomplished a great 

labour, and delivered them from distress, for you slew a warrior who wanted only one palm's 

breadth of five royal cubits" (Page 1955:223).                                                                                      

היא העובדה כי , ואחרי�' אלו המשתמשי� בתרגומו של פייגידי "מוזכר עללא כלל "מה שבדר�   

  .ידי הפרשני� המודרניי� לכדי שיר אחד"אשר שויכו על, קאיוסשל אְלבמספר קטעי� מדובר 

, "ע� ידית חרב� מצופה בזהב, הגעת מקצוות התבל"הלא היא ,    השורה הפותחת של השיר

הקטע העיקרי  ואילו Libanius Or. XIII 5(,640והשווה ; Hephaestion Ench. 10.3 (נלקחה מהפאסטיו�

  :לפיה, )13.2.3(הגיע דר� עדותו של סטראבו , נידאסאנטיֶמבו מוזכר , עבורנו

ἄνδρας δ᾽ ἔσχεν ἐνδόξους τὸ παλαιὸν μὲν Πιττακόν, ἕνα τῶν ἑπτὰ σοφῶν, καὶ τὸν 

ποιητὴν Ἀλκαῖον καὶ τὸν ἀδελφὸν Ἀντιμενίδαν, ὅν φησιν Ἀλκαῖος Βαβυλωνίοις 

συμμαχοῦντα τελέσαι μέγαν ἆθλον καὶ ἐκ πόνων αὐτοὺς ῥύσασθαι κτείναντα 

“ἄνδρα μαχαίταν βασιληίων παλαστὰν ὥς φησιν ἀπολείποντα μόνον μίαν παχέων 

ἀπὺ πέμπων. 

"Mitylene produced famous men: in olden times Pittacus, one of the Seven Wise Men; and the 

poet Alcaeus, and his brother Antimenidas, who according to Alcaeus performed a great feat while 

fighting as ally of the Babylonians and rescued them from trouble by killing a warrior who, he 

says,  was only one palm's breadth short of five royal cubits." (Campbell 1982:386–387, Fr. 350).  

תור באנטימנידס מכנה את , כביכול קאיוסאְלבצטטו את שירו המקורי של ,    סטראבו

Babulwnivoiı summacou¿nta, השימוש במילה ". נלח� לציד� של הבבלי�" כלומרsummacou¿nta 

)summachounta(,641 שהרי המילי� , חרב במקורות הארכאיי�"שכיר אינו בחירה רגילה להגדרת

"ו) ἐπικούρους) epikourosחרב הינ� "הנפוצות ביותר בתקופה הארכאית והקלאסית לשכירי

μισθοφόρους) misthophoros) (Trundle 1998; 2004:4–21 ;Kaplan 2002:230–234 .(  

היא פחות , יהמוניטר צבאי בעבור התשלו�השירות את השבאה לתאר , misthophorosהמילה    

 – 5"חל מסו* המאה החרב ה"מוש הנרחב בה לצורכי הגדרת שכיריהשישהרי , רלוונטית לדיוננו

 epikouroiהיו אלה בעיקר , בתקופה הארכאית). Trundle 1998:5–8(ס " לפנה4"ראשית המאה ה

                                                
מחצית המ, ספר זה. Enchiridion peri metron הלא הוא, של הפאסטיו�מספרו המפורס� , דהיינו 640

  .יווניתהאינו אלא מדרי� משקלי� לשירה , נ" לסה2"הראשונה של המאה ה
641  machomai=לח�ילה;= summacheo להיות בעל ברית ;summachos=להלח� לציד� של.  
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יו אינ� וה� משמעויות אפיקורוסה ה� השימוש במיל, ע� זאת. חרב"אשר ענו על הגדרת שכירי

מתייחס המונח , הרודוטוסכ� בתקופתו של ). Lavelle 1997(סטאטיי� ומשתני� בהתא� לתקופה 

ואילו ברובד ; )Kaplan 2002:231(חרב אשר הציעו את שירות� עבור תשלו� "שכיריללא ספק ל

אלו , הכוונה היא לבעלי ברית זרי�, אפוס ההומרידהיינו בחלקי� נבחרי� של ה, הקדו� יותר

 מעיד epikouroi"כבר באיליאדה השימוש ב,  לדעת שטלה642.זרי� ומסייעי� ג� מבחינה צבאיתשעו

מנת " שהתייצבו עלי�בעיקר על קונוטציות צבאיות והכוונה היא ברוב המקרי� לחיילות עזר זר

גורסי� כי אומנ� יש , וה� קפל� ה� לוואל Stehle 1996:208.(643(ס מל� טרויה מ2יOִרלסייע לְפ

אי� להסיק מכ� א� , מסייעאחד ש/ ממוצא זרבאיליאדה כבעל ברית" אפיקורוס"ת המושג לפרש א

בהשוואה למעסיקיה� או התפרשו ככוח נחות , בעלי הברית של הטרוייני�, כי אות� הברברי�

 דמות יא האפיקורוס, באפוס ההומרי, לפי סברת�.  בעבור שירותיה�שהוקיבלו תשלו� כלש

בהתחשב באחד משיריו של ,  ע� זאת).Lavelle 1997:230–235 ;Kaplan 2002:232(אצילית 

לקבל החל  אפיקורוס השימוש במילה ,ס" לפנה7"נראה כי כבר במהל� המאה ה, Oְרִכיל2כ2ס

אד� שמציע את שירותיו וכישוריו הצבאיי� קרי ,  של ממשחרב"לשכירקשורות ת שיומשמעו

כמו , חרב"יקראו לי שכיר, ואכ�" – kai; dh; jpivkouroß w{ste Ka;r keklhvsomai( תמורת תגמול

בהתחשב בעובדה כי בתקופה הארכאית המילה . )Archilochus F 216 W() Lavelle 2002, "לקארי

אנטימנידס הא� הגדרתו של :  לשאולייהיה זה לגיטימ  epikouroi,644 החרב הייתה"הנפוצה לשכירי

  או שמא יתכ� ומדובר בדברי פרשנותקאיוסאְלל אכ� שייכת Babulwnivoiı summacou¿ntaבתור 

  .הגיע אלינו דר� סטראבואנטימנידס שהרי שירו על אודות שובו של , קאיוסאְללמילותיו של 

                                                
בעלי ברית של טרויה , הליקי�שמתארת לרוב את , )ἐπίκουροι(  השימוש בעיקר בצורת רבי� 642

  ).16.538; 12.101; 5.447–478 ,491 והשווה איליאדה[

 ולו פע� אחת  פעמי� באיליאדה א� לא33מופיע )  בצורת רבי�epikouros) epikouroi המילה  643

  ).Kaplan 2002:231(באודיסיאה 

, )Bassae/Βασσαί(לאותו עניי� ראוי לציי� את אחד הכינויי� בה� סגדו לאפולו במקדשו בבאסאי  644

ניאס מדווח כי על זפאו). Cooper 1996(המרוחק וההררי של ארקאדיה ההיסטורית , הנמצא באזור המערבי

וש� מקדשו של , Bassaeבש� אתר ישנו , )Phigalia/יגליההממוק� לא הרחק מפ (Kotiliusההר בש� 

בהירות בנוגע לכינוי אפיקורוס בשמו של " אומנ� קיימת אי).8.41.7(מאב� במלואו בנוי , אפולו אפיקורוס

 נית� לאפולו בשל epikourosהכינוי , )4–8.30.3והשווה ג� ; 8.41.8(ניאס זשהרי לפי פאו, אפולו מבאסאי

הקשור לתכונותיו , א� יתכ� ומדובר בהשתמרותו של הכינוי הארכאי; ליה בזמ� המגפהעזרתו לאנשי פיג

מויות נתגלו בו כשהרי , הממצאי� הקדומי� שנחשפו באתר מאפשרי� סברה זו. הצבאיות של אפולו

 – 7"מחצית השנייה של המאה ההפסלוני� בעלי קונוטציות צבאיות מנשק ו"ולות של מנחות בצורת כליגד

  ).ע� הפניות, Cooper 1968:103, n. 5(ס " לפנה6"מאה הראשית ה
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סטראבו מרבה להשתמש בדוגמאות ,  רבי� מהתקופה הרומית�   בדומה להיסטוריוני� וגיאוגרפי

לפי ספירתה ). Dueck 2005; 2007(אית ע� העדפה ברורה לשירה הארכ, וציטוטי� מהשירה היוונית

 צוטטו קאיוסאְלכאשר שיריו של , "גיאוגרפיה" ציטוטי שירה יוונית לאור� ה252ישנ� , של דואק

סטראבו אינו מהסס , לדוגמא, קאיוסאְלבאחד האזכורי� של ). Dueck 2005:88(שמונה פעמי� 

,  לדעת דואק645).9.2.33(גרפיי�  טעה מספר פעמי� בתיאוריו הגיאוקאיוסאְללהצביע על כ� כי 

נבעה מרצונו להדגיש , א� ג� משוררי� אחרי�, קאיוסאְל יתכ� והתעקשותו של סטראבו לתק� את

בהתחשב ). Dueck 2005:96(את ידיעותיו המורחבות בשירה היוונית הארכאית בפני קוראיו 

 דיוק העדי* להביא כי לפעמי� סטראבו ציטט או ליתרלא מ� הנמנע , "גיאוגרפיה"בגודלה של ה

דהיינו בהתבסס על ידיעותיו הקודמות , את רוח הדברי� של שיר זה או אחר מתו� זיכרונו האישי

בקטע שד� ,  של סטראבו12הדוגמא הרלוונטית ביותר לדיוננו נמצאת בספר  .של המקור

  ):Strabo 12.3.24 (סמ2יOִרְפבמעורבות� של האמזונות בחילותיו של 

ἢ πολεμήσοντας μὲν ἦν δυνατὸν διαβαίνειν ἐκ τῶν τόπων τούτων καὶ τῶν ἐπέκεινα, 

καθάπερ τὰς Ἀμαζόνας καὶ Τρῆρας καὶ Κιμμερίους φασί, συμμαχήσοντας δ᾽ 

ἀδύνατον; αἱ μὲν οὖν Ἀμαζόνες οὐ συνεμάχουν διὰ τὸ τὸν Πρίαμον πολεμῆσαι πρὸς 

αὐτὰς συμμαχοῦντα τοῖς Φρυξὶν “ἤματι τῷ ὅτε τ᾽ ἦλθον Ἀμαζόνες ἀντιάνειραι 

φησὶν ὁ Πρίαμος καὶ γὰρ ἐγὼν ἐπίκουρος ἐὼν μετὰ τοῖσιν ἐλέγμην. οἱ δ᾽ ὁμοροῦντες 

αὐταῖς, οὔθ᾽ οὕτως ἄπωθεν ὄντες ὥστε χαλεπὴν εἶναι τὴν ἐκεῖθεν μετάπεμψιν οὔτ᾽ 

ἔχθρας ὑποκειμένης, οὐδὲν ἐκωλύοντο οἶμαι συμμαχεῖν.  

Or was it possible for peoples who fought the Trojans to cross over from these regions and from 

the regions beyond, as they say the Amazons and Treres and Cimmerians did, and yet impossible 

for people who fought as allies with them to do so? Now the Amazons would not fight on Priam's 

side because of the fact that he had fought against them as an ally of the Phrygians, against the 

Amazons, peers of men, who came at that time, as Priam says, for I too, being their ally, was 

numbered among them; but since the peoples whose countries bordered on that of the Amazons 

were not even far enough away to make difficult the Trojan summons for help from their 

countries, and since, too, there was no underlying cause for hatred, there was nothing to prevent 

them, I think, from being allies of the Trojans. (translated by Jones 1917–1932: Volume V). 

                                                
 אינו מודגש דיו , הבעת השקפותיו ודעותיוקרי, בואלפיה קולו האישי של סטר, נפוצהבניגוד לסברה ה 645

  ).   Wheeler 1987 ;Clarke 1997( אי� זה נבו� לבטל את יכולותיו הפרשניות  כיכיו� גוברת הערכה, בספרו
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 summacheo/summachos   נית� לראות בבירור את העדפתו של סטראבו לנגזרות השונות מהמילה 

 לא ,א� כי (ידו"א* הציטוט מהאיליאדה שהובא עלעל , כ�. )להלח� לציד� של/להיות בעל ברית(

 מגדיר את עצמו בתור אפיקורוס של הפריגי� במלחמת� סמ2יOִרְפ בו, )בצורה מלאה ומדויקת

של " נלח� לציד�"דהיינו , συμμαχοῦντα"בוחר סטראבו ב, )ἐπίκουρος(כנגד האמזונות 

דהיינו העדפתו של סטראבו לשימוש , דג� דומה. סמ2יOִרְפ בבואו לחזור על מילותיו של , הפריגי�

, שבט הרוקסולני�, כ�". הגיאוגרפי"טעי� נוספי� של הנית� להבחי� בק, συμμαχοῦντα"ב

ידי סטראבו "כונה על, שהתייצב לעזרתו של פאלאקוס הסקיתי בעימותו כנגד מיתרידטס אאופטור

 אודות קאיוסאְלבו צוטט הקטע מ, 12בספר , כמו כ�). Παλάκῳ συμμαχήσοντες) 7.3.17בתור 

 בתור, epikouroiאות� , ית של הטרוייני�סטראבו מכנה את בעלי הבר, אנטימנידסשובו של 

Τρωσὶ συμμαχοῦντα ,12.8.4 ( של הטרוייני�היו בעלי ברית/דהיינו אלה שנלחמו לציד�(. 

"ס ובראשית של המאה ה" לפנה1"אשר פעל במחצית השנייה של המאה ה, בואבתקופתו של סטר

 בתור , בפעילותיואשר סייעו לצבא הרומי, הוגדרו לעיתי� חיילות עזר זרי�, נ" לסה1

symmachiarii )Southern 1989:88.(646  

סטראבו לא נצמד בצורה  יתכ� ולפיה, יש יסוד להשערה, הללו   נראה לי כי בהתחשב בנתוני� 

א� א� יש , אומנ� זוהי השערה בלבד.  בעת ציטוטו,קאיוסאְלהלא הוא דבריו של , מלאה למקור

שא� יתכ� , רוצה לומר. קאיוסאְל בעדותו של זהו פתח ישיר להתבוננות מחדש, בה מ� האמת

כיצד נוכל לדעת ,  של הבבלי�συμμαχοῦντα" בתור אפיקורוס ולא כאנטימנידסובמקור הוגדר 

בהתחשב במעתיקי� ?  עצמוקאיוסאְלבוודאות כי אפילו אזכור� של הבבלי� ג� הוא שיי� ל

הא� יתכ� , ) התקופה הלניסטיתבמיוחד במהל� (קאיוסאְלופרשני� רבי� אשר עמלו על שיריו של 

הא� יתכ� , רוצה לומר? ובמרוצת השני� תוקנו שורותיו הפואטיות בהתא� להשקפת עולמ�

"דהיינו ב�,  Askalwnivoiı ἐπίκουρος בתורקאיוסאְלידי " עלאנטימנידסלדוגמא כי במקור הוגדר 

  ?    ברית� של הבבלי�" ב�דהיינו, Babulwnivoiı summacou¿nta ולאו דווקא, ברית� של האשקלוני�

"בהיותו שכיר,  נלח� לציד� של האשקלוני� כנגד הבבלי�אנטימנידס,    בשחזור היפותטי שכזה

הא� יתכ� כי ברבות , בר�. כלומר ההפ� הגמור ממה שמקובל לחשוב במחקר, חרב בצבא המצרי

                                                
שימוש במושג זה בתקופה הרומית לא תמיד לגמרי ברורה השמאחורי המדויקת אומנ� הכוונה  646

)Southern 2007:29( , בהתחשב באזכור� של א�symmachiariiסביר כי מדובר ,  במקורות ההיסטוריי�

; Graf 1978 ;Southern 1989:88השווה (לרבות בפרובינציות ,  אשר סייעו לצבא הרומיבחיילות זרי�

Bosworth 1993:268.(   



 423

"כ� תשובה חדאני סבור כי אי� ל? דווקא בבבל, בת חסותה של מצרי�, הימי� תוחל* אשקלו�

אי� להוציא מכלל , א� הואיל וסביר שהמקור אשר עומד לרשותנו עבר תהפוכות רבות, משמעית

מנת להעניק " במהל� התקופה ההלניסטית על'תוקנו' קאיוסאְלאפשרות כי מילותיו המקוריות של 

הילה יש בכ� יותר ת, להיות ב� ברית� של הבבלי�שהרי (ל רב יותר לגבורתו של אנטימנידס משק

  647.)אשקלוני�הבהשוואה לב� ברית� של 

חרב בצבא הבבלי אלא שג� " היה שכיראנטימנידס גורסת כי לא רק שתהדעה הרווח, בר�   

הביסוס לכ� נמצא ? על מה היא מבוססת. השתת* במסע עונשי� של נבוכדנצר כנגד אשקלו�

  ).147איור  (Oxyrhynchusפפירוסי� של האשר התגלה בי� , קאיוסאְל של 48לדעת רבי� בפרגמנט 

  

.אְלקאיוס  של48 פרגמנט :147איור 
648   

בה� יש ,  ה� קטעי משפטי�קאיוסאְלכל מה שהשתמר משירו המקורי של ,    כפי שנית� לראות

 570" ו620קאיוס בי� אְלפעל בהתחשב בהנחה לפיה  .אזכור לבבל ואשקלו� בקונוטציה של מלחמה

ידי "ההרס של אשקלו� עלאכ� כי מה שהונצח בשירו הוא סביר להניח , )לעיל(ס בער� "לפנה

 של אשקלו�  היה זה קווי� אשר הציע לראשונה כי יש לקשור בי� אזכור�.ס" לפנה604"הבבלי� ב

" היה שכיראנטימנידס, קאיוסאְלהידועה כי לפי ' עובדה' לבי� הקאיוסאְל של 48ובבל בפרגמנט 

סביר , קאיוסאְל של 48בהתבסס על פרגמנט  כי, יעקווי� הצ. )Quinn 1961b(חרב בצבא הבבלי 

ע� הזמ� , ככל שתהיההגיונית זו סברה תהיה .  השתת* בחורבנה של אשקלו�אנטימנידסלהניח כי 

בה� פירשו החוקרי� את השערתו ,  נבחרות וראה כא� רק מספר דוגמאות; חיי� משלההיא קיבלה

  :של קווי� בתור עובדה היסטורית וודאית

 it was to join un the destruction of Ascalon that Antimenidas crossed the…"  ו� לפי ברא

                                                
, לפיה יתכ� כי אנטימנידס היה תחילה אפיקורוס של פרעה באזור אשקלו�, וראה את השערתו של טנדי 647

 ).  Tandy 2004:190(א� לאחר הפסד� של המצרי� נשאר באזור והציע את שירותיו למל� הבבלי 
  .Campbell 1982: Fr. 48בעקבות , תרגו� לאנגלית; Lobel and Page 1955: Fr. 48בעקבות , היוונית 648



 424

sea, and here that he won glory by killing and capturing the enemies of 

Babylon" (Braun 1982a:22).                    

 The only documentary evidence we have for a mercenary at Ashkelon is one"  לפי ואלדבאו�

Antimenidas, brother of the Greek poet Alcaeus who memorialized his 

exploits in the battle with Nebuchadnezzar there in verse." (Waldbaum 

2002b:138, n. 4).                                                  

 An ancient commentary (scholion) …specifies that Antimenidas achieved"  לפי ראפלאוב

his spectacular deed during Nebuchadnezzar's campaign against Ashkelon in 

604" (Raaflaub 2004:208).649                                                                     

  
של קיי� אזכור היסטורי ודאי אודות השתתפותו , י� הללומבחינת� של החוקר, כלומר

  ! כלל לא הוזכראנטימנידס ,קאיוסאְל של 48 בפרגמנט אול�. אשקלו� בקרב אנטימנידס

לפיה� יתכ� והמקור אשר הגיע דר� סטרבו שובש ואי� להוציא , לעילד ישהשערותיאני מכיר בכ�    

קודה הינ� ספקולטיביות א� לא זו הנ, שקלוני� היה ב� ברית� של אאנטימנידסמכלל אפשרות כי 

 אנטימנידסבו יש אזכור של , קאיוסאְל סיתי להראות הוא כי שירו שליכל מה שנשהרי , העיקרית

 אינני חושב כי יהיה זה נבו� לבסס .הוא מקור בעייתי מאוד, Βαβυλωνίοις συμμαχοῦνταבתור 

  .סמ� המקור הזה" בצבאות המזרח רק עלי�אליטות יווני"תאוריות שלמות בדבר שירות� של בני

מקור בעייתי זה שימש השראה יחידה למגוו� של תאוריות אודות העסקת� , זאת ועוד   

בעיקר בהתבסס על (גרס , למשל, בטאלי. חרב יווניי� בצבאות המזרח"האפשרית של שכירי

אשר , קופה הארכאיתכי מדובר כא� בדוגמא טיפוסית של חיי אריסטוקרט יווני מהת, )המקור הזה

לחקות את נסות� ב,  הללוי�אריסטוקרטה .פי אמות מידה של הגיבורי� ההומריי�"חייו עוצבו על

–Bettalli 1995:26, 108(אות המזרח בניסו את מזל� בצ, הגיבורי� ההומריי� מעשיה� הגדולי� של

  ). Niemeier 2001; 2002וראה במיוחד (ידי חוקרי� רבי� "תובנות אלו התקבלו על). 109

מתקשה להבי� כיצד האריסטוקרטי� המשוערי� הללו מצאו את עצמ� ,    אני לעומת זאת

עד לחצרו של מל� ) אנטימנידסבמקרה של ( הא� עשו את כל הדר� מלסבוס ?בצבאות המזרח

ומדוע לשער כי מל� בבל או נציגיו ,  שפה ה� דיברוואיזב, א� כ�? בבל וש� הציעו את שירות�

מיתי של החיילי� אכוח� ה, אחרי הכל? ו של חייל בודד שכזהיייני� לשכור את שירותיהיו מעונ

נו יאי� ביד, אול�. הלא ה� הפאלנגות, היווניי� בשלהי התקופה הארכאית היה בלחימה בצוותי�

אודות שירות� של היווני� או הקארי� בצבא , בבליות"ולו אזכור אחד בכל התעודות הניאו

                                                
איננו , )Quinn 1961b ;Braun 1982a( ובראו�  של קווי�בהתבסס על מאמריה�, ראוי לציי� כי ראפלאוב 649

ואילו , קאיוס עצמו אלא בפרגמנט של אְלסכוליו�לא מדובר ב, שהרי מחד, מדייק במספר נקודות חשובות

  .אי� בפרגמנט הזה אזכור כל שהוא של  אנטימנידס, מאיד�
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 אנטימנידסאת אותו  נסביר, א� כ�, כיצד. נגיטי� ולא בתור חיילי� בודדי�לא בתור פאל, הבבלי

עובדה כי קיימת לחוקרי� אחדי� שמו לב  ? בשירו של אלקאיוסΒαβυλωνίοις συμμαχοῦντα"כ

 Wilsonלדוגמא , וראה( אנטימנידס מעשיו של אחיואת אלקאיוס ו של בתיאורמסוימת הגזמה 

רס  ג,יוונית הלירית בספרו הקלאסי אודות השירה ה, מאיד�,מוריס בואורה ).177–1996:176

  ).Alcaeus is proud of his brother's exploit, but treats it lightly and gaily"  )Bowra 1961:140":כי

סגנו� בו אלקאיוס הצטיי� במיוחד , ליל אלא בתיאור סרקאסטיקלדעתי לא מדובר בתיאור    

כל השורות הללו על חזרתו , אכ�).  Gomme 1957:256–257;Andrisano 2001:59 לדוגמא, השווה(

על , על הקרב המשונה ע� אחד שנראה על פניו כמו גולית הגיתי,  מקצוות תבלאנטימנידסשל 

 ברצונו של אלקאיוס להאדיר את מעשיו של אחיו בה�הא� מדובר : הצלת הבבלי� מצרות גדולות

  ?מה היתה יכולה להיות הסיבה לסרקאסטיות שכזו? לאואו שמא יש כא� תיאור סרקאסטי ותו 

 במהל� התקופה יווניי� במזרחהחרב ה"כמו כל שכירי, אנטימנידס    נית� לשער לדוגמא כי

כעבור .  א� במהל� אחד הקרבות נפל בשבי הבבלי650, של מצרי�שירת בצבא הסאיטי, הארכאית

שיר בקיבל את פניו , ימיטילֶנר הידוע בהמשור,  אחיוקאיוסאְל. חזר הביתה לאי לסבוס, זמ� מה

 .ההטאירותובמיוחד את , אשר סביר והצחיק את כל משתתפי המשתה בו הוצג, סרקאסטי במיוחד

  ? טי כזה אכ� אפשרי או שמא מדובר בפרי דמיוניתהא� שחזור היפו

נית�  רבות בה�שהרי בסיכומו של דבר ישנ� דרכי� , משמעית"אני סבור כי אי� לכ� תשובה חד   

בפרק , "A Study of History "בספרו המפורס� , למשל, טוינבי. לפרש את שורותיו של אלקאיוס

  :)Toynbee 1957:205 (לפיה, בחר באפשרות אופטימיסטית, "Encounters of Civilization" המכונה

"and it looks as if the Assyrian's Empire's Neo-Babylonian successor-state followed the example 

of Egypt in hiring Hellenic mercenaries, if we may assume that other Hellenic soldiers of fortune 

served in Nebuchadnezzar's bodyguard besides a Lesbian Antimenidas, whose name and record 

happen to have been saved from oblivion by the accident of his having been a brother of Alcaeus"                                                        

המוקדש לשובו של , שירו של אלקאיוסהפרשנות המקובלת אודות נוטה לחשוב כי , מאיד�, אני

 האפשרית כל השחזורי� ההיסטוריי� בדבר העסקת�,  רוצה לומר.אינה מבוססת דיה, אנטימנידס

אינ� ודאי� ונית� , בהיות� מבוססי� על שירו של אלקאיוס, חרב יווניי� בצבא הבבלי"של שכירי

  .להציע שחזורי� היסטוריי� שוני� בתכלית

                                                
צבא חרב במש� תקופה מסוימת ב"אלקאיוס עצמו היה שכיר, אוי להזכיר כי לפי הסברה המקובלתר 650

 .)Page 1959:223, n. 2(המצרי 
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VII . . . .וכיווני מחקר עתידיי� וכיווני מחקר עתידיי� וכיווני מחקר עתידיי� וכיווני מחקר עתידיי� כללי כללי כללי כלליסיכו�סיכו�סיכו�סיכו�         

הקשרי� בי� העול� היווני לדרו� הלבנט את מערכת באור חדש ניסיו� להציג במחקר זה נעשה    

תו� בחינה מדוקדקת של סממני� אפשריי� לנוכחות יוונית בחופו , ס" לפנה6–7ל� המאות מהב

ניסיתי , מנת להגיע לתובנות חדשות אודות מהותה של מערכת זו"על. המזרחי של הי� התיכו�

פוליטיות שהתרחשו במהל� התקופה הנדונה ה� ביוו� וה� "לנתחה על רקע התהפוכות הגיאו

  :רי הדברי� נית� לסכ� בצורה הבאהעיקאת  .בדרו� הלבנט

  

VII....1111     ותותותותכרונולוגיכרונולוגיכרונולוגיכרונולוגיסוגיות סוגיות סוגיות סוגיות            

חשיבות� של הדיוני� הללו . בחלקה הראשו� של העבודהכרונולוגיות נדונו בהרחבה הסוגיות ה   

יהיו ,  השוני� של הי� התיכו�כרונולוגית בי� חלקיורמוניזציה נובעת לדעתי מהעובדה כי ללא ה

אשר יהיה תק* בכל האזורי� של , יצירת שלד כרונולוגי אחיד. בחסרשחזורינו ההיסטוריי� לוקי� 

מהות  שחזורי אודותכל היוותה אפוא את הבסיס ההכרחי ל, הי� התיכו� במהל� תקופת הברזל

 הואיל ותובנותינו אודות . הנדונהמהל� התקופההקשרי� בי� העול� היווני לדרו� הלבנט ב

  ה�ס קשורות לעיקרי הקורלציות הכרונולוגיות"פנה ל6–7"הכרונולוגיה המוחלטת של המאות ה

, ניסיתי להציג תמונה רחבה ככל הנית�,  וה� של התקופה שבאה לאחר מכ�של התקופה הקודמת

 10/11מאות (גיאומטרית "החל מהתקופה הפרוטו, בה נלקחו בחשבו� כל הנתוני� שבנמצא

  .וכלה בשלהי התקופה הארכאית) ס"לפנה

נתי העיקרית היא כי יש לאמ- את קמס, גיאומטרית והגיאומטרית"רוטובנוגע לתקופה הפ   

"ת את עיקריה של הכרונולוגיה האר-ו אשר תואמ,תובנותיה של הכרונולוגיה היוונית המקובלת

הגבוהה וה�  "תישראלית הקונבנציונלי"האר- ה� תובנותיה של הכרונולוגיה .ישראלית הנמוכה

נמצאו פחות אמינות , המתוקנת"תראלית הקונבנציונלייש"האר- תובנותיה של הכרונולוגיה

נה זו התקבלה לאחר ניתוח קמס. ישראלית הנמוכה"בהשוואה לאלו של הכרונולוגיה האר-

בו נלקחו בחשבו� , ת בי� חלקיו השוני� של הי� התיכו�ומדוקדק של עיקרי הקורלציות הכרונולוגי

ורשות העלאה כרונולוגית מסיבית בנוגע אשר לדעת חוקרי� רבי� ד, חויות האחרונותתכל ההתפ

"גיאומטריי� והגיאומטריי� של יוו� והתאמת� דווקא לכרונולוגיה האר-"לרצפי� הפרוטו

 14מדובר במידע חדש שמקורו בתאריכי פחמ� . הגבוהה או המתוקנת"תישראלית הקונבנציונלי

 אתרי� במרכז אירופה שהתקבלו משורה ארוכה של, ותאריכי� דנדרוכרונולוגיי� גבוהי� כביכול

, אסירוס (יוו�מ; )תו� השפעה אפשרית על הרצפי� הכרונולוגיי� של תקופת הברזל באיטליה(

  ). גורדיו�(ומאנטוליה ) קרתגו, הואלווה(מספרד וצפו� אפריקה ; )קאסטאנאס
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יניו הספציפיי� של כל אזור וה� על רקע התמונה י   הנתוני� החדשי� נותחו ה� בהתחשב במאפ

בכל המקרי� שנבדקו נמצא כי . לרבות הקורלציות ע� דרו� הלבנט, י� תיכונית הכוללת"הפ�

אינ� ,  של יוו�גיאומטריי� והגיאומטריי�"ההשערות בדבר העלאה מסיבית של הסגנונות הפרוטו

ת גיאומטרי"הפרוטובקווי� כלליי� הכרונולוגיה היוונית , כלומר. מוצדקות ויש לדחות�

נה זו יש השלכות ברורות ג� על עיקרי הכרונולוגיה היוונית קמסל. על כנהת נשארת גיאומטריוה

 � של אלההבמקרה זה נעשה ניסיו� להתחקות אחר טיעוני, אול�. של התקופה הארכאית

  .דורשי� להפחית את הכרונולוגיה הארכאית במספר עשורי�ה

ת וי שנתגלו בי� העדולרבות הסתירות הרבות,    לאחר בדיקה מדוקדקת של כל הנתוני� שבנמצא

 כי אי� לשנות את עיקרי הכרונולוגיה ראהנ, כביכול תות הארכיאולוגיוית לבי� העדווההיסטורי

הכרונולוגיה היוונית של בעניי� ההשערות בדבר הפחתת , כלומר. היוונית של התקופה הארכאית

זרחית מהמאות האטית והיוונית המ, תאריכי הקראמיקה הקורינתית נמצא כי, התקופה הארכאית

הוצעו פתרונות אפשריי� למגוו� רחב של סוגיות , במסגרת הדיו�. ס מבוססי� דיי�" לפנה6–7"ה

חורב� של סמירנה הניה� תאריכי יוב, פתורות בכרונולוגיה היוונית של התקופה הארכאית"בלתי

, � אפריקהיוונית של צפוהקולוניזציה התאריכי , תארי� סיו� המלחמה בי� מדי ולידיה, וסארדיס

  . תארי� הקמתה של נאוקרטיס בדלתה של הנילוס ועוד

 לדורותיה מאופיינת בקצבי השתנות מהירי� בהשוואה הקראמיקה היוונית המצוירתהואיל ו   

נתי היא כי מציאותה של הקראמיקה הזאת קמס, למסורות הקראמיות בשאר חלקי הי� התיכו�

 גבוהה במיוחד בהצעת תסריטי� היסטוריי� במכלולי� המקומיי� מאפשרת להגיע לרמת דיוק

הואיל ולפי תוצאות עבודה זו תובנותיה של הכרונולוגיה היוונית , סיכומו של דברב .אפשריי�

פחות או ת ונשאר, )ישראלית הנמוכה"אשר תואמת את עיקריה של הכרונולוגיה האר-(המקובלת 

 דרו� הלבנטוביות שחלו ביוו� פוליט"התרחשויות הגיאוהבמהל� כל ניתוח של , יותר על כנ�

  .להיצמד לכרונולוגיה היוונית המקובלתבמהל� תקופת הברזל נית� וא* רצוי 

  

VII....2222 לעניי� הנוכחות היוונית בדרו� הלבנט במהל� תקופת הברזל  לעניי� הנוכחות היוונית בדרו� הלבנט במהל� תקופת הברזל  לעניי� הנוכחות היוונית בדרו� הלבנט במהל� תקופת הברזל  לעניי� הנוכחות היוונית בדרו� הלבנט במהל� תקופת הברזל         

,  במהל� תקופת השלטו� האשוריחופו המזרחי של הי� התיכו� בנוכחות היוונית בבפרקי� שדנו   

נעשה ניסיו� לנתח כל תקופה באופ� נפרד ובהתא� להסדרי השלטו� המשתני� , המצרי והבבלי

התרחשה נמצא כי נוכחות� של היווני� באזור הנדו� במהל� התקופה הארכאית . בדרו� הלבנט

נוכחות� של . לפי תסריט שונה מזה שאפיי� את שלביו השוני� של תהלי� הקולוניזציה הגדולה

דו� באזורי� אלו הכתיבה ליווני� צורת התיישבות שונה מזו התרבויות הגדולות של המזרח הק
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כ� ו(דרו� הלבנט ב. סביב הי� השחור ובצפו� אפריקה, בדרו� איטליהאשר הקימו מושבות השל 

וככזאת שילבה בתוכה , יתה כפופה לחלוטי� לשלטו� המארחי ההתיישבות היוונית ה,)ג� במצרי�

מושבות  (אמפוריהידי "ל בצרכי� מסחריי� ומיוצגת עהתיישבות הקשורה ) א:שני דגמי� עיקריי�

 התיישבות ) ב;)� ממוצא אתני זר בתו� ישוב קיי�ת אוכלוסיוקבוצ (יאנויקיסמו או )סוחרי�

 מצודות ויחידות של שכירי חרב ממוצא יווני בשירותו ידי"להקשורה בצרכי� צבאיי� ומיוצגת ע

  .של השלטו� המארח

  
        חילתו של השלטו� האשוריחילתו של השלטו� האשוריחילתו של השלטו� האשוריחילתו של השלטו� האשוריטר� תטר� תטר� תטר� ת, , , , סססס"""" לפנה לפנה לפנה לפנה8888––––10101010""""מאות המאות המאות המאות ה

 8–10" הבמהל� המאותהתיכו�    בהתחשב בתפוצת הקראמיקה היוונית בחופו המזרחי של הי� 

 10"אשר חודשו במהל� המאה ה, נית� לטעו� כי הקשרי� בי� העול� היווני לדרו� הלבנט, ס"לפנה

 8"מאה ה של החלקה העיקריובמיוחד ב, התחזקו בצורה משמעותית במאות הבאות, ס"לפנה

נית� להגדיר בבירור את צפו� סוריה ופניקיה כאזורי התעניינות עיקריי� מציד� של . ס"לפנה

הקמתה של ל raison d'être-אשר פעילות� המסחרית היוותה כנראה את ה, הסוחרי� האויבואי�

 נית�, פעילות� של הסוחרי� האויבואי�יתכ� ובנוס* ל,  כמו כ�.ס" לפנה800מינה סביב שנת "אל

  .לאתר רמזי� לקשרי� מסוימי� בי� האליטות האטיות לבי� האליטות המזרחיות

היא העדות היחידה לפעילויות , עליה מתבססי� מרבית שחזורינו,    אומנ� הקראמיקה היוונית

א� עדות זו משקפת נאמנה את הגברת , מסחריות אפשריות של היווני� באתרי דרו� הלבנט

נראה כי פרק זמ� זה מאופיי� . ס" לפנה8–10"ח במהל� המאות המערב למזרהעוצמת הקשרי� בי� 

ה� בחלקו המזרחי של הי� , הפניקי� והקפריסאי�, בשיתופי פעולה נרחבי� בי� האויבואי�

 8"אי� ספק כי חידוש הקשרי� הללו והתעצמות� במהל� המאה ה. התיכו� וה� בחלקו המערבי

שהרי מדובר בתחילתה של המהפכה , תס השפיעו עמוקות על קהילות יווניות רבו"לפנה

אשר השאירה את חותמה על תחומי� רבי� בחיי החברה , לרבות אימו- האלפבית, האוריינטלית

 אנחנו עדי� להאטה מסויימת לקראת יתקופה של שיתו* פעולה אינטנסיב לאחר, בר�. היוונית

י לדרו� הלבנט במהל� ולשינוי מהותי בטיב הקשרי� בי� העול� היוונ, ס" לפנה8"שלהי המאה ה

  .ס" לפנה7"רוב המאה ה

  
        תקופת השלטו� האשוריתקופת השלטו� האשוריתקופת השלטו� האשוריתקופת השלטו� האשורי

נפתחה תקופה חדשה בתולדותיה� ) ס" לפנהIII) 744–727"בעקבות מסעותיו של תגלת פלאסר ה   

שלו� "התקופת , מבחינת הקשרי� בי� העול� היווני והמזרח. של הממלכות של דרו� הלבנט

לבי� ) אטיקה, יבויהאו(פת הפילוג הגדול בי� יוו� המרכזית  שני� היא תקו100" שנמשכה כ"האשורי
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לא נמצאה קראמיקה יוונית בהקשרי� של התקופה , בחלקו הדרומי של האזור הנדו�. דרו� הלבנט

אני סבור כי נציגי השלטו� האשורי הגבילו ,  בנוגע לחלקו הצפוני של המרחב הנדו�.האשורית

הלא היא היישוב , עול� היווני לתחנת מסחר מרכזיתבאופ� מכוו� את הקשרי� המסחריי� ע� ה

  .מינה"באל

העמי� אשר ,    אני סבור כי הואיל ובהשקפת עולמ� האימפריאליסטית של השליטי� האשורי�

"והתושל נמצאו במצב , הלא היא ממלכת אשור, שכנו מעבר לתחומי האימפריה האוניברסלית

הורדו למעמד של כנו הרחק מיד� של האשורי� אי� זה מפליא כי היווני� אשר ש,  מתמידוהובו

סביר להניח כי .  האימפריאליmappa mundi" בהממוקמי� בקצה העול�, עמי� מבודדי� ומרוחקי�

השפיעה ג� היא על ההחלטה להרחיק� מתחומי , המוביליות הגבוהה של נציגי הקהילות היווניות

היחסי� "ילות היווניות אל תו� שהרי ללא יכולת� של האשורי� להכניס את הקה, האימפריה

מדובר במרכיב , קרי ללא יכולת� של האשורי� לכבוש את ערי יוו�, ע� האימפריה" הנכוני�

החרב " בעניי� העסקת� האפשרית של שכירי.אנושי אשר עלול לסכ� את סדרי השלטו� המקובלי�

כי )  שבנמצאלאחר ניתוח של כל הנתוני�(הגעתי למסקנה , מאיוניה וקאריה בצבא האשורי

   . השערות שכאלה אינ� מתקבלות על הדעת

אשר החל במהל� תקופת ,    הפילוג הגדול בי� הקהילות היווניות ממרכז יוו� לבי� דרו� הלבנט

עד לתחילתה של , ס" לפנה7" בשלהי המאה הונמש� ג� לאחר התמוטטות, השלטו� האשורי

היו אלה היווני� המזרחיי� שניהלו , ס" לפנה6" וה7"שהרי במהל� המאות ה; התקופה הפרסית

  . קשרי� שוני� ע� דרו� הלבנט

        
        ס ס ס ס """" לפנה לפנה לפנה לפנה7777""""תקופת השלטו� המצרי בשלהי המאה התקופת השלטו� המצרי בשלהי המאה התקופת השלטו� המצרי בשלהי המאה התקופת השלטו� המצרי בשלהי המאה ה

הובילה לשרשרת של אירועי� אשר תו� , ס" לפנה7"נפילתה של ממלכת אשור בשלהי המאה ה   

עובר ,  הלבנט לאחר הנסיגה האשורית מדרו�.פוליטית מחדש"זמ� קצר עיצבו את פני המפה הגיאו

חילופי השלטו� שנערכו , מבחינת המגעי� בי� העול� היווני ודרו� הלבנט. האזור לשליטה מצרית

לווו בהופעה פתאומית של הקראמיקה היוונית במכלולי� , ס" לפנה7"בשנות העשרי� של המאה ה

. ליעד היעלמותה בעקבות החורב� הבב, תופעה שנמשכה שני� בודדות, ישראליי� נבחרי�"אר-

ישראלי ובשפלה בשלהי המאה "הופעתה הפתאומית של הקראמיקה היוונית המזרחית בחו* האר-

ברוב  הביאו אותי למסקנה כי ,היעלמותה המהירה כעבור מספר שני�כמו ג� , ס" לפנה7"ה

חרב ממוצא אגאי "המקרי� המכלולי� הללו אינ� אלא עדות ישירה לנוכחות� של שכירי

, מינה וראס אל באסיט"באתרי� כמו אל,  בצפו� סוריה.לו במרחב הנדו�שפע, בשירותה של מצרי�
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, בר�. סביר והיו קשרי� מסחריי� תקיני� ע� סוחרי� מיוו� המזרחית, הרחק מיד� של המצרי�

, ס תחת שלטו� מצרי" לפנה7"דרו� פניקי היה בשלהי המאה ה"ישראלי"הואיל וכל החו* האר-

שחלו בתקופה זו על היווני� במצרי� גופא יחולו ג� על סביר להניח כי המגבלות המסחריות 

אני סבור כי הקמתה של מושבת סוחרי� בנאוקרטיס שבדלתה , לכ�. האזור הכבוש בדרו� הלבנט

, הגבלות מסחריות מצידה של מצרי�באשר לוותה , ס" לפנה610/615של הנילוס סביב שנת 

מגוו� נתוני� שבנמצא ה� אודות הקמתה בעבודה זו ניתחתי . מחזקת בצורה משמעותית את דבריי

  .של נאוקרטיס וה� אודות שינוי מעמדה במהל� התקופה הארכאית

אשר סביר ויש בה� מידע חשוב אודות נוכחות� ,    פרק נוס* ד� בפרוטרוט במקורות מקראיי�

 תָיְלהביניי� בי� דוד וָג"מדובר בתיאור קרב. חרב יווניי� וקאריי� במרחב הנדו�"שכירישל 

אני  . המקורות נותחו על רקע הריאליות של זמ� כתיבת�."ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי"באזכור� של יחידות ו

ידי " עלתָיְלהביניי� בי� דוד וָג"קרבשל  ותיאורלפיה , מביא נימוקי� נוספי� להוכחת התזה

בי�  אינו אלא העברת מסר אלגורי מורכב טר� העימות המתקרבריו� הדויטרונומיסטי ההיסטו

 בנוגע. יווניחרב ממוצא "שכיריידי "המיוצגת בי� היתר על, ממלכת יהודה לשושלת הסאיטית

רתו יאשר ש, חרב קארי�"סברתי היא כי מדובר ביחידות של שכירי, "ַהVְֵרִתי ְוַהGְֵלִתי"ליחידות 

     .באזור הנדו� תחת שרביטה של מצרי�

יהודאיות "דיאלוג התרבותי בי� ה לטעו� כי הנתוני� אשר הובאו בעבודה הנוכחית מאפשרי�   

 של האסכולה תקופה הפורמטיביתדהיינו ב, ס" לפנה7"שלהי המאה ההחל ב" ויוונות

, החרב האגאיי� הופיעו במרחב הנדו� לפרק זמ� מצומצ� למדי"אומנ� שכירי. דויטרונומיסטיתה

  .טיתא� הספיקו להשפיע עמוקות על עולמה של האידיאולוגיה הדויטרונומיס

נית� להבחי� בפלשת ס " לפנה7"במהל� המאה הלפיה , נבדקה טענה נוספת,    בנוס* לכ�

 תיאורית הגעתי למסקנה כי, אצבהתחשב בכל הנתוני� שבנמ, בר�.  היווניֶרֶנַסְנסהבסממני� של 

 נוס* ד� בפרוטרוט אקסקורסוס  . סבירהס אינה" לפנה7"במהל� המאה ה היווני בפלשת ֶרֶנַסְנסה

 שהוצע תסריטהלפי . ס" לפנה6–7"פוליטיי� של המאות ה"במהלכי� הגיאויקומה של לידיה במ

לעידוד יצרו קרקע פורייה ש ה� אלה ת לידיההשאיפות האימפריאליסטיות של ממלכ, בעבודה זו

 אשר לפתע מצאו את עצמ� תחת ,)לרבות למצרי� ודרו� הלבנט (תנועת� של היווני� המזרחיי�

   . אסיאתי ישירשלטו�שרביטו של 
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        תקופת השלטו� הבבליתקופת השלטו� הבבליתקופת השלטו� הבבליתקופת השלטו� הבבלי

הקשרי� בי� שני ,    מבחינת הקשרי� בי� העול� היווני לדרו� הלבנט במהל� התקופה הבבלית

ככל שנית� לשפוט , למעשה. האזורי� צומצמו בצורה מהותית לעומת תקופת השלטו� המצרי

 לפי, אומנ�. אשוריתמדובר בחידושו של הדג� אשר אפיי� את התפישה ה, מהנתוני� שבנמצא

"העסיקו שכירי, בדומה לפרעוני מצרי� של התקופה הסאיטית, הבבלי�, הדעה המקובלת במחקר

  אחיו לשובו של המוקדשקאיוסאְלשירו של (העדות היחידה לכ�  ,א� לדעתי, חרב אגאיי� בצבא�

  .  אינה אמינה דיה) נידאסאנטיֶמ

 6"רי� שינוי מהותי פע� נוספת בשלהי המאה העוב   הקשרי� בי� העול� היווני לדרו� הלבנט 

הסיבה העיקרית לשינויי� בטיב הקשרי� . עת תחילתו של השלטו� הפרסי במרחב הנדו�, ס"לפנה

בי� העול� היווני לבי� דרו� הלבנט במהל� התקופה הפרסית נעוצה בעובדה כי קהילות יווניות 

 מעניינת זו תקופה, אול�. � תחת שרביט� של הפרסי�רבות באסיה הקטנה מצאו את עצמ

נמצאת מעבר לתחו� הכרונולוגי אשר הוגדר במסגרת המחקר הנוכחי ויש להקדיש לכ� מחקר 

  .נוס* בעתיד

        
        חקר עתידיי�חקר עתידיי�חקר עתידיי�חקר עתידיי�ממממכיווני כיווני כיווני כיווני 

יש לבדוק כיצד המדיניות המשתנה , עולי� בעקבות עבודה זוה עתידיי� מחקרמבחינת כיווני    

 .יווניות ביוו� גופאהקהילות היווני� השפיעה על של מעצמות המזרח בנוגע לנוכחות� של ה

בהתא� למיקומ� הגיאוגרפי , הא� יש הבדלי� מהותיי� בי� תפישת המזרח בעיניי� יווניות, דהיינו

ההשפעות ,  כי ג� בתקופת הפילוג הגדול בי� שני העולמות אני סבור?של קהילות יווניות שונות

; ציה היוונית וא* השפיעו על יצירת הזהויות היווניותהמזרחיות תרמו רבות להישגיה של הציויליז

  .א� מדובר בנושא רחב למדי שיש להקדיש לו מחקר נפרד ומעמיק בעתיד
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        ::::פיהפיהפיהפיהאאאאביבליוגרביבליוגרביבליוגרביבליוגר
        

חדשה ומתוקנת , מהדורה שנייה(. גיאוגרפיה היסטוריתגיאוגרפיה היסטוריתגיאוגרפיה היסטוריתגיאוגרפיה היסטורית. . . . ישראל בתקופת המקראישראל בתקופת המקראישראל בתקופת המקראישראל בתקופת המקרא""""אר-אר-אר-אר-. 1987. י ,אהרוני
  .ירושלי�). .י, בעריכת אפעל

  .201–200:18 ישראלישראלישראלישראל""""אר-אר-אר-אר-. קובעת מערד. ה"תשמ. מ, הרוניא
  .ירושלי�. אסופת כתובות עבריותאסופת כתובות עבריותאסופת כתובות עבריותאסופת כתובות עבריות. ג" תשנ.ש, אחיטוב

האנציקלופדיה החדשה לחפירות         האנציקלופדיה החדשה לחפירות         האנציקלופדיה החדשה לחפירות         האנציקלופדיה החדשה לחפירות         ) עור� ראשי. (א, שטר�: בתו�. תל, שרע. 1992. א, אור�
  .1570–1563: ירושלי�. ארכיאולוגיות באר- ישראלארכיאולוגיות באר- ישראלארכיאולוגיות באר- ישראלארכיאולוגיות באר- ישראל

  .91–83:ט"י קדמוניותקדמוניותקדמוניותקדמוניות.  מסחר פיניקי בגבול מצריי�"זמרכ. ז" ואחרי� תשמ.א, אור�
האנציקלופדיה החדשה לחפירות         האנציקלופדיה החדשה לחפירות         האנציקלופדיה החדשה לחפירות         האנציקלופדיה החדשה לחפירות         ) עור� ראשי. (א, שטר�: בתו� .תל, כיסו�. 1992. ב"ז, אמבר

  .789–785: ירושלי�. ארכיאולוגיות באר- ישראלארכיאולוגיות באר- ישראלארכיאולוגיות באר- ישראלארכיאולוגיות באר- ישראל
על סמ� על סמ� על סמ� על סמ� ((((יהודה יהודה יהודה יהודה כרונולוגיה של מכלולי� קרמי� נבחרי� מסו* תקופת הברזל בכרונולוגיה של מכלולי� קרמי� נבחרי� מסו* תקופת הברזל בכרונולוגיה של מכלולי� קרמי� נבחרי� מסו* תקופת הברזל בכרונולוגיה של מכלולי� קרמי� נבחרי� מסו* תקופת הברזל ב. ז"תשמ"ו" תשמ.י, אשל

. 'דוקטור לפילוסופיה'חיבור לש� קבלת התואר . ב" כרכי� א.))))חפירות לכיש ומצד חשביהוחפירות לכיש ומצד חשביהוחפירות לכיש ומצד חשביהוחפירות לכיש ומצד חשביהו
  .אביב"אוניברסיטת תל

. הארכאולוגיה המקראית בעיד� הפוסט מודרני: פרשנות תרבותית וטקסט מקראי. א"תשס. ש, ובי-בונימ
  .46–27:100 קתדרהקתדרהקתדרהקתדרה

  .ירושלי�. ימי יהודה המקביימי יהודה המקביימי יהודה המקביימי יהודה המקבי    ::::מלחמות החשמונאי�מלחמות החשמונאי�מלחמות החשמונאי�מלחמות החשמונאי�. 1980. ב, כוכבא"בר
המנהגי� הנלווי� , הקרב� היהודי: התיאור הראשו� של היהודי� בספרות היוונית. 2000 .ב, כוכבא"בר

ירושלי� ירושלי� ירושלי� ירושלי� ) עורכי�. (ע, וציפר, ז, עמר, .י, שוור-: בתו�. והתיאוריה האנתרופולוגית של תאופרסטוס
  .69–43: אביב"תל. ))))ספר אריה קינדלרספר אריה קינדלרספר אריה קינדלרספר אריה קינדלר((((ישראל ישראל ישראל ישראל """"ואר-ואר-ואר-ואר-

) עורכי�. (מ, ווינטר. א, טל, ., 'רול: בתו�. עשרה לאור כתבי הגניזה"הובלה ימית במאה האחת. 2007.  מ,גיל
    .190–151: אביב"תל. ישראלישראלישראלישראל""""מפגש הצלבני� והמוסלמי� באר-מפגש הצלבני� והמוסלמי� באר-מפגש הצלבני� והמוסלמי� באר-מפגש הצלבני� והמוסלמי� באר-

יי� יי� יי� יי� """"יבנהיבנהיבנהיבנה, , , , יבנהיבנהיבנהיבנה    ))))עור�. (מ, פישר: בתו�. י�"ימיי� ביבנה"ממצאי הסקרי� התת. ה"תשס. י,  ושרביט.א, גלילי
  .314–303: אביב"תל. מחקרי� בארכאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חו* יהודהמחקרי� בארכאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חו* יהודהמחקרי� בארכאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חו* יהודהמחקרי� בארכאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חו* יהודה: : : : וסביבת�וסביבת�וסביבת�וסביבת�

א "שמ(יסודות של היסטוריה וריאליה בתיאור המערכה בעמק האלה וקרב דוד וגלית . ו"תשנ. מ, גרסיאל
  .  316–293:41 בית מקראבית מקראבית מקראבית מקרא)". ז"י

ארכיאולוגיות באר- ארכיאולוגיות באר- ארכיאולוגיות באר- ארכיאולוגיות באר-  ה לחפירותה לחפירותה לחפירותה לחפירותהאנציקלופדיה החדשהאנציקלופדיה החדשהאנציקלופדיה החדשהאנציקלופדיה החדש) עור� ראשי. (א, שטר�: בתו�. אשדוד. 1992. מ, דות�
  .96–87: ירושלי�. ישראלישראלישראלישראל

  .ירושלי�. בי� מסורת לחידושבי� מסורת לחידושבי� מסורת לחידושבי� מסורת לחידוש: : : : ישראל בתקופה ההלניסטיתישראל בתקופה ההלניסטיתישראל בתקופה ההלניסטיתישראל בתקופה ההלניסטית""""הארכיאולוגיה של אר-הארכיאולוגיה של אר-הארכיאולוגיה של אר-הארכיאולוגיה של אר-. 2006. א, טל
 /http://daat.co.il/daat/kitveyet (41 מחניי�מחניי�מחניי�מחניי�. מגילת מלחמת בני אור בבני חוש�. �"תש. י, ידי�

mahanaim/yadin-3.htm .(   
  .ירושלי�. יהודה תחת שלטו� בבליהודה תחת שלטו� בבליהודה תחת שלטו� בבליהודה תחת שלטו� בבל: : : : להתחדשותלהתחדשותלהתחדשותלהתחדשות חורב�חורב�חורב�חורב� בי�בי�בי�בי� ירושלי�ירושלי�ירושלי�ירושלי� .2004 .ע, ליפשי-
   .תל אביב. אתניות וזהות ביוו� העתיקהאתניות וזהות ביוו� העתיקהאתניות וזהות ביוו� העתיקהאתניות וזהות ביוו� העתיקה? ? ? ? מיהו יוונימיהו יוונימיהו יוונימיהו יווני. 2003. ע, מלכי�
  .24–15:133 קדמוניותקדמוניותקדמוניותקדמוניות. עשר שני� לחשיפתה של גת פלשתי� המקראית. 2007. א, מאיר
 עד למאה העשירית(סטורי ביחס לתולדות ישראל על הזיקה בי� המחקר הארכאולוגי וההי. 2006. ע, מזר

  .53–40:94 זמני�זמני�זמני�זמני�. ס"לפנה
ימי הבית הראשו� ימי הבית הראשו� ימי הבית הראשו� ימי הבית הראשו�  עיצובה של ההיסטוריוגרפיה המקראית בסו*עיצובה של ההיסטוריוגרפיה המקראית בסו*עיצובה של ההיסטוריוגרפיה המקראית בסו*עיצובה של ההיסטוריוגרפיה המקראית בסו*: : : :  העבר המכונ� את ההווה העבר המכונ� את ההווה העבר המכונ� את ההווה העבר המכונ� את ההווה....2002. נאמ� נ

  י�ירושל. ולאחר החורב�ולאחר החורב�ולאחר החורב�ולאחר החורב�
י� י� י� י� """"יבנהיבנהיבנהיבנה, , , , יבנהיבנהיבנהיבנה) עור�(' מ, פישר: בתו�. הממצא הארכאולוגי והאפיגרפי ממצד חשביהו. ה"תשס. נ, נאמ�

   .82–71: אביב"תל. מחקרי� בארכאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חו* יהודהמחקרי� בארכאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חו* יהודהמחקרי� בארכאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חו* יהודהמחקרי� בארכאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חו* יהודה: : : : וסביבת�וסביבת�וסביבת�וסביבת�
האנציקלופדיה החדשה לחפירות         האנציקלופדיה החדשה לחפירות         האנציקלופדיה החדשה לחפירות         האנציקלופדיה החדשה לחפירות         ) עור� ראשי. (א, שטר�: בתו�. מצד, חשביהו. 1992 .י, נווה

  .558–557: ירושלי�. ארכיאולוגיות באר- ישראלארכיאולוגיות באר- ישראלארכיאולוגיות באר- ישראלארכיאולוגיות באר- ישראל
: : : : י� וסביבת�י� וסביבת�י� וסביבת�י� וסביבת�""""יבנהיבנהיבנהיבנה, , , , יבנהיבנהיבנהיבנה) עור�(' מ, בתו� פישר. � שנה אחרי החפירותארבעי; מצד חשביהו. ה"תשס .י, נווה

  .110–107: אביב"תל. מחקרי� בארכאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חו* יהודהמחקרי� בארכאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חו* יהודהמחקרי� בארכאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חו* יהודהמחקרי� בארכאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חו* יהודה
 /http://www.hadashot-esi.org.il (118 חדשות ארכיאולוגיותחדשות ארכיאולוגיותחדשות ארכיאולוגיותחדשות ארכיאולוגיות). דרו�(ג� שורק . 2006. א, ודגוט. ע, עד

report_detail.asp?id=323&mag_id=111.(  
  .24–22:ט    קדמוניותקדמוניותקדמוניותקדמוניות.  במלחתה"1עונת החפירות ה. ל" תש.מ, כוכבי
ח "דו. חרסי�חרסי�חרסי�חרסי� עונת החפירה הרביעית בתלעונת החפירה הרביעית בתלעונת החפירה הרביעית בתלעונת החפירה הרביעית בתל) עור�. (ש, גבעו�: בתו�. IIIכלי יבוא משכבה . ד"  תשנ.מ, פישר

   .31–30: 4ראשוני 
: : : : יי� וסביבת�יי� וסביבת�יי� וסביבת�יי� וסביבת�""""יבנהיבנהיבנהיבנה, , , , ההההיבניבניבניבנ) ) ) ) עור�. (מ, פישר: בתו� .י�" ארכאולוגיה והיסטוריה של יבנה.ה" תשס.מ, פישר

  .208–173: אביב"תל. בארכאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חו* יהודהבארכאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חו* יהודהבארכאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חו* יהודהבארכאולוגיה ובהיסטוריה של מישור חו* יהודהמחקרי� מחקרי� מחקרי� מחקרי� 
  .240–230:23ישראל ישראל ישראל ישראל """"אר-אר-אר-אר-. כלי החרס מסו* תקופת הברזל בד�. 1992. ד, פקמ�
  .130 קדמוניותקדמוניותקדמוניותקדמוניות . מבנה אשורי מצפו� לתל אשדוד.2005. א, זהבי"קוג�
  .232–228:20 ישראלישראלישראלישראל""""אר-אר-אר-אר-. במצד חשביהועונת חפירות שלישית .  ט"  תשמ.ר, ריי�

. ב"כרכי� א .ישראל בתקופת הברזל בישראל בתקופת הברזל בישראל בתקופת הברזל בישראל בתקופת הברזל ב""""יישוביי� במישור החו* הדרומי של אר-יישוביי� במישור החו* הדרומי של אר-יישוביי� במישור החו* הדרומי של אר-יישוביי� במישור החו* הדרומי של אר- מערכי�מערכי�מערכי�מערכי�. 2003. א, שביט
  .אביב"אוניברסיטת תל. 'דוקטור לפילוסופיה'חיבור לש� קבלת התואר 
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