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הפועלים של הורדוס :עדות הגרפיטי ממרחב התיאטרון
1
בהרודיון — הכתובות הלועזיות
אבנר אקר
האוניברסיטה העברית בירושלים

מבוא
עד ל– ,20קרי  20קווים ברצף .משמעות האות X
בחפירות משלחת האוניברסיטה העברית בהרודיון
בשיטת מנייה זו אינה ברורה .ייתכן שמדובר בספרה
התיאטרון
בראשותו של אהוד נצר ז"ל נתגלתה בראש
הלטינית  ,10אך במקרה שכזה מדוע למנות XIIIIIX
שורת חדרים שבמרכזה חדר גדול המכונה על–ידי
למשל ,כפי שגרפיטו אחד מציין? ייתכן שנעשה שימוש
החופרים "האולם המלכותי" .האולם פתוח מצידו הצפוני ב– Xכמייצג של המספר  10רק כשהכמות הנמנית
אל התיאטרון ומכוסה בציורי קיר מרהיבים בטכניקת
הייתה ידועה מראש .יש לציין שנתגלו גם משחקים
סקו וסטוקו .הוא נבנה כחלק ממבנה התיאטרון ככל
החרותים על הקיר ואין לשלול את האפשרות שמדובר
הנראה בין השנים  15-20לפנה"ס ,אולי לקראת ביקורו
בניקוד .השימוש בלמבדה גם כן אינו ברור.
של מרקוס אגריפה .אבל משך חיי מכלול התיאטרון
היה קצר ,שכן המלך בחר בשנות חייו האחרונות לפרק
כתובות מילוליות
ולכסות אותו ,כחלק ממפעלו להעניק להר ההרודיון
שלוש עשרה כתובות אחרות ,מילוליות ,נמצאות ברובן
התיאטרון
באופן מלאכותי צורת חרוט .במהלך פירוק
באולם המלכותי ובחדר שממערב לו .רוב הכתובות
נבנו בתוך האולם המלכותי מגורי ארעי שיועדו ככל
הן ביוונית וקשות לפענוח .ככל הנראה מדובר בשמות
הנראה לפועלים שעסקו בחציבה ובהנחת המילויים
אנשים .בשל חלקיות השתמרותן של כתובות אלו ,הן
שיצרו את ההר המלאכותי .האולם נחלק לחדרים
אינן מובאות כאן.
קטנים באמצעות מחיצות בנויות אבני גוויל .בחדר
מעניין לציין שלפחות כתובת אחת מבין הכתובות על
הדרום–מערבי נתגלה טבון וייתכן ששימש כמטבח עבור קירות האולם המלכותי מכילה אותיות לטיניות (איור
הפועלים (נצר ואחרים  .)2010על הקירות המעוטרים
 .)1הכתובת חרותה על גבי קירו המזרחי של האולם,
בפאר של האולם והחדרים הסמוכים לו נתגלו עשרות
באותיות שגודלן אינו עולה על  3ס"מ ואורכה כ–30
כתובות וציורי גרפיטי שנחרתו וצוירו בפחם בידי
ס"מ OVLIIMONIIRINOMIIIIΛIIΛ :פשרה של
הפועלים ששהו במקום (נצר ואחרים תשס"ט) .הגרפיטי הכתובת אינו נהיר .ייתכן שמדובר במשחק אותיות
נחלקים לשלוש קבוצות :מספרים ,כתובות מילוליות
כלשהו ,כפי שמרמזת החזרה על  MONו–.NOM
וציורים .במאמר זה אדון בשתי הקבוצות הראשונות.
ברור שכתובת זו ,על פי האות  ,Rלשונה לטינית.
מספרים
שש עשרה כתובות מציינות מספרים ,רובן מציגות
סימני מנייה בדמות קווים אנכיים (כל קו שווה )1
ולעיתים נעשה גם שימוש בסימן  Xואף בסימן הדומה
לאות למבדה  .Λשורת המנייה הארוכה ביותר מגיעה

בחדר שממזרח לאולם המלכותי נמצאת כתובת,
חרותה אף היא בטיח ,והיא כתובת אלפבית עברי/
ארמי (על–ידי אשל בתוך נצר ואחרים תשס"ט:
 ;100-94עמית תשע"א 137-135 :וראו להלן) .בניגוד
לכתובות שנידונו עד כה שנחרתו ככל הנראה על–ידי
הפועלים שקבעו בחדרים אלו את מגורי הארעי שלהם
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 1החרותת הלטינית מהרודיון (צילום :ג' לרון; שרטוט :ר' צ'אצ'י)

ומיוחסות לשלב שבו פורק התיאטרון וכוסה על–ידי
מילויי ההר המלאכותי ,כלומר בין שנת  15לשנת 4
לפנה"ס ,ייתכן שכתובת האלפבית מהחדר המזרחי
נכתבה עוד בזמן פעילותו של התיאטרון (נצר ואחרים
תשס"ט.)101 :
הכתובות אינן מספקות לנו מידע היסטורי רב ערך ,אך
רב הלשוניות המשתקפת בהן מעידה ככל הנראה על
הימצאותן בהרודיון של קבוצות פועלים מקומיים לצד
פועלים או אמנים מהמערב דובר הלטינית .יש בכך
חיזוק לטענתו של אהוד נצר בדבר הגעתן של קבוצות
פועלים או אמנים איטלקים ליהודה בעקבות ביקורו
של מרקוס אגריפה בשנת  15לפנה"ס וכי קבוצות אלו
היו אחראיות להקמתם של מבנים בטכניקת האופוס
רטיקולטום בירושלים ,יריחו ובניאס (נצר ,291 :2006
 ;315ליכטנברגר .)51-50 :2009

גרפיטו הומרי
ברצוני לייחד את הדיון לכתובת אחת (איורים ,)3-2
השונה באופן כתיבתה מיתר הכתובות שהוזכרו
לעיל ועולה עליהן בחשיבותה .מדובר בגרפיטו
שנחקק בטיח של קירו הדרומי של החדר המזרחי
ביותר שמעל התיאטרון בעודו לח .משמעות הדבר
היא שכתובת זו נכתבה בזמן בנייתו של התיאטרון
והחדרים מעליו ולא בידי הפועלים שעמלו על
כיסויים .הכתובת כבר פורסמה בעבר (על–ידי די סגני
בתוך נצר ואחרים תשס"ט ,)94-91 :אך היא כעת
זוכה לקריאה מחודשת (אקר  .)2012הכתובת מורכבת
משתי שורות ,תחתן רשום אלפבית יווני משמאל
לימין ,והיא חקוקה כמטר מעל לרצפה בסמוך לפינתו
הדרום–מזרחית של החדר .אורך השורה הראשונה
 22.5ס"מ ,אורך השורה השנייה  15ס"מ ,וגודל

196

 חידושים בארכיאולוגיה של ירושלים וסביבותיה

 2שרטוט הגרפיטו ההומרי מהורודיון (שרטוט ר' צ'אצ'י)

 3תקריב של הגרפיטו ההומרי מהרודיון (צילום :ג' לרון)
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האותיות  1.1ס"מ .שתי השורות הראשונות נקראו
בעבר כדלקמן:
]Μημόρι(ο)ν ὃν ἀεὶ ἠπό|τινι Αμ[--
"קבר שאמ[נון] שילם עבורו (כלומר ,רכש) לעולם ועד"
(נצר ואחרים תשס"ט.)91 :
הקריאה המחודשת מבוססת בעיקר על חלוקה שונה
של האותיות ומספר אותיות שלא הובחנו קודם לכן
2
(אקר :)2012
ΜΗΜΟΙΟΝΟΝΑΕΙ+ΗΠΟ
ΤΙΝΙΑΜΗΤΗΡ
)!Μή μοι ο⟨ἶ⟩νον ἄειρ̣Mή πο|τίνια (sic
μήτηρ
אמי הגבירה אל תתני לי יין!
זו אינה אלא שורה מספר  426בספר השישי של
האיליאדה:
μή μοι οἶνον ἄειρε μελίφρονα, πότνια
μῆτερ
"אמי הגבירה ,אל תתני לי יין משמח לב–אנוש"
(איליאדה  ,264.6תרגום ש' טשרניחובסקי).
אף על פי שבכתובת נשמטה מילה אחת ,אין ספק
שזהו ציטוט הומרי .החדר בו נתגלתה הכתובת לא היה
מעוטר בציורי קיר ואין לראות בכתובת משום תגובה
ליצירת אמנות או תכנון של ציור כלשהו .רמז היכול
להצביע על הסיבה לכתיבת הגרפיטו ניתן למצוא
בכתובת האלפבית המופיעה תחתיו; כתובות אלפבית
מתפרשות בדרך כלל על–ידי החוקרים בשני אופנים —
או ככתובת בעלת משמעות מאגית או כתרגיל כתיבה
(ראו לאחרונה :בן–עמי וצ'חנובץ  ;2008קורופוס
הכתובות  I.1מס' .)699
השימוש בשורות הומריות כחלק ממאגיה מתועד
בפפירוס מאגי מן המאה ה–ג' לספירה (פפירוסים
מאגיים  .)7.63כן יש לציין שעל גבי הכתובת נתגלו
טביעות כף יד בחומר אדמדם ,הדומה לחינה או
אוכרה ,שייתכן ומהותם מאגית (נצר ואחרים תשס"ט:
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 .)93יחד עם זאת ,עיקר הציטוטים מהומרוס (כמו
גם כתובות האלפבית) המוכרים לנו מן הממצא
האפיגראפי נכתבו כתרגילי בית הספר .רבים מהם
מופיעים בפפירוסים שנתגלו במצרים (קריביורי :1996
 .)284-173מיקומו של הומרוס היה מרכזי בחינוך
הבסיסי של ילדים בעולם היווני והרומי וששת הספרים
הראשונים של האיליאדה היו ככל הנראה הנקראים
ביותר (קריביורי .)197-194 :2001
הכתובת מהרודיון ,כיוון שנחקקה דקות או לכל היותר
שעות אחרי שטויח הקיר אינה תרגיל כתיבה רגיל
של תלמיד ,אך בדומה לציטוטי השורה הראשונה של
האיינאיס מאת וורגיליוס על קירות בפומפי (לרשימה
מלאה של ציטוטים ראו :קולי וקולי ,)221-220 :2004
ייתכן שכתובת זו היא הוכחת אוריינות שנדרשה
מאדם כלשהו על–ידי קהל לא ידוע .זמן כתיבתה
מרמז על כך שאחד העובדים במקום ,אולי אמן ,כתב
אותה .יש לציין שזהו הציטוט ההומרי היחיד במכלול
הכתובות והפפירוסים מארץ ישראל וסביבתה .במצדה
נמצא ציטוט מהאיינאיס  4.9על גבי פפירוס שככל
הנראה נכתב על–ידי חייל רומי (כותן וגייגר :1989
מס'  .)721סביר להניח שזהות הכותב של הכתובת
מהרודיון וסיבת כתיבתה לא ייוודעו לעולם ,אך חשוב
להזכיר שגרפיטי קדומים עשויים להיות כל דבר בין
ניבולי פה בוטים לציטוטי שירה נשגבים ובעת העתיקה
לא נתפסו בהכרח כמעשה השחתה כבימינו אנו (ראו
לאחרונה :בירד וטיילור  .)2011הכתובת הולמת היטב
את האווירה האינטלקטואלית בחצרו של הורדוס.
לאחרונה הביא גייגר (תשע"ב ,)309-306 :בספרו על
אודות אינטלקטואלים יווניים בארץ ישראל ,רשימה
של מורים ,מזכירים ,שגרירים והיסטוריונים מחצרו
של הורדוס ,ואף דן בעיסוקו האינטלקטואלי של המלך
עצמו (גייגר תשס"ט; גייגר  .)2012לפיכך ,אין זה
מפתיע למצוא כתובת מעין זו במקום בו חכמת יוון
נלמדה והוערכה.
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 נמצא בדפוס ויראה, שנכתב לזכרו של אהוד נצר,הכתובת
 הקרובZeitschrift für Papyrologie und Epigraphik–אור ב
 אני מודה לוורנר אק על שדרבן אותי בפרסום.)2012 (אקר
 סייע בעריכתה ואישר לי לפרסם את,הכתובת האמורה
.התקציר במסגרת זו
Corpus– בכתובת מתאים למוסכמות הsigla– ה2
.Inscriptionum Iudaeae/Palaestinae

2006 נצר
E. Netzer, The Architecture of Herod, the Great Builder,
Tübingen 2006.
2012 נצר ואחרים
E. Netzer, Y. Kalman, R. Porath and R. Chachy-Laureys,
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