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לאומילגיבורממפלצתהוררוס-
בדרךהאחרונההתחנהגםהיאישראלבמוזיאוןהורדוס״שלהאחרון״מסעוהתערוכה

צמאמעריץהעברית,ובספרותהיהודיתבהיסטוריההורדוסשלדמותושעברההארוכה

ישראלייםובמחזותברומאניםחזוןובעלריאליסטילמנהיגמתתיהו,בןיוסףבכתבידם

שהעזלנדא,ליביהודהההשכלהתקופתמחזאיהיההמהפךאתשחוללמיזמננו.בני

ביקורתשלקיתונותוספגהורדוסשלאחרתראייהלהציע

כשראריהפרופ׳שללזכרו

//
#*^

למלךאותועושההטרגיגורלווררוס

ברדיצ׳בסקימ״יהסופרכתבהיהודים׳/'י!

אבל1906בשנתשלורשימותביומן

הט־הגורלשלטיבומהומפרשהואאין

רגי

$TS1$הטרגי$TS1$

$DN2$הטרגי$DN2$מייצגהואואיךהיהודים,למלךהוררוסאתשעושה

שלבסריקהואמנם,היהודים.שלבהיסטוריההטרגיאת

האח־השניםבמאהוהציוניהיהודיהציבוריהשיחשרה

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$הוררוםלתקופתהתייחסויותמאורמעטמתגלות

הח־ממלכתלבוא.לעתידהיהודיתלהיסטוריהכאנלוגיה

שמונאים,

$TS1$,החשמונאים$TS1$

$DN2$,החשמונאים$DN2$הגדול״ו״המררלצדוקים,פרושיםביןהיחסים

להפיקוצריךאפשרהיהשממנו״העבר״אתשסיפקוהם

ולקחים.תקדימים

בנוכתבשלעיל,המשפטשנכתבאחרישנהכארבעים

ל״הורדוםבהקדמהבן־גריון,עמנואלברריצ׳בםקי,של

מתתיהו,בןיוסףשלספריושנישללנוערעיבורוביתו״,

עםשחרות,)ספרייתהיהודים״ו״מלחמת״קדמוניות״

איןהמקרא,מתקופתשליטיםכמושלאכיתש״ו(,עובד

שלי־שללבםרועעלאוחולשתםשלשיכפרואגרות

טים

$TS1$שליטים$TS1$

$DN2$שליטים$DN2$עללנושנמסרההדבר,״וטובשני,ביתתקופתבני

שלשמץללאכהווייתם,ודבריםעובדותשפעתהורדוס

כיואורותיו,צלליועלשהוא,כמותלראותוונוכלייפוי,

הזהירבניסוחשנרענו״.הדיןומןבתקופתו,אורגםהיה

הע־שהקוראשראוילומרהסתםמןבן־גריוןהתכווןהזה

ברי

$TS1$העברי$TS1$

$DN2$העברי$DN2$לתקופתלכאורההדומהבמציאותהחיישראל,בארץ

לה־וראויים״חיוביים״היבטיםבהשהיוילמדהוררוס,

ערכה.

והנה

$TS1$להוהנה$TS1$

$DN2$להוהנה$DN2$בהצגהישראלבמוזיאוןהוררוסחיימוצגיםעתה

הפרסומת,מודעותכלשוןומעלה״,שש״לבניהמיוערת

אחתשלחייהאלמשעשעאךמעמיק״מסעהמבטיחות

היהודי״העםשלבמחלוקתוהשנויותהמרתקותהדמויות

ההצגהומצחיק״(.ססגונימעמיק,״מסעאחר:)ובנוסח

מלךשלהאחרון״מסעוושמהלתערוכהנלוויתהזאת

פרקהמסמלתתערוכהבהלראותנכוןשאולייהודה״,

ושלהיהודיםשלההיסטוריבזיכרוןהוררוםשלממסעו

מהאופןהוררוםאתשהרחיקמסעהישראלית;החברה

לדורותיה,היהודיתבהיסטוריהזכרונשמרשבוהשלילי

ישראל.ארץבונההבנאי״ל״הוררוםבעיקראותווהפך

המפלצתיתמהדמותכמובן,מאור,רחוקהזההורדוס

לרצוחהפקודהאתלוהמייחסתהנוצרית,במסורתשלו

יימ־הנרצחיםשביןבתקווהלחםבביתהתינוקותכלאת

צא

$TS1$יימצא$TS1$

$DN2$יימצא$DN2$במחזהלמשלכךלבוא.לעתידהמשיחישוע,העולל

חרמשועםהמוותמלאךמופיעהמולדלחגעממירוסי

מלאךאךארכה,לקבלמתחנןהמבועתהמלךבחצרו.

בחרמשכורתהרין,גזרביצועאתלדחותמסרבהמוות

מקיפיםומקפציםמצווחיםושריםהמלך,שלראשואת

הראויהעונשזהלגיהינוםאותהוגורריםהגופהאת

ילדים.לרוצח

יהודה"מלךעולהאחרוןמסעו"הורדוס,התערוכהקטלוגמתוךבהרודיון.המאוזוליאוםמןסרקופג



תוגה״חזיוןשירב״הורדוס:

כשליטהורדוסאתלנדאמתאר

ומחוך,מביתאויביםמוקף

ממלכתשלוהרחיבששיקם

פעלוובתקופתוהחשמונאים,

שהשתחררוושמאי,הלל

והאיסייםהצדוקים,מפחד

מודהאמנם,בריתו.בעליהיו

דםהרבהשפךהורדוסלנדא,

הולךאינוהואאבלנקיים,

הימיםדבריסופרי'׳בעקבות

הגדולהמלךאתולגדףלקלל

הזה״והאומלל

אלכסנדרשללהורגהוצאתםלויקן,יאן

מוזיאון704הורדוס,עולבניוואריסטובולוס,

ירושליםישראל,

להורתם,הקשורההיהודיתבמסורתזכראיןזהלכל

הזאתוהנפוצההמקובעתהמסורתבהשפעתזאת,ועם

1903)תרס״גהרוח״״תחייתבמאמרוהעםאחדתיאר

לתופעתכדוגמהכשהביארם,צמאכעריץהורתםאת

אתהחדשהבעתהיהודיםשלהתרבותיתההתבטלות

מרדכיהפסלשליצירתו״האיום״,איוואןהצארפסל

אנטוקולסקי,בחראילו1871משנתאנטוקולםקי)מארק(

ל״עבורתמכישרונוחלקלפחותלהקדישהעם,אחרכתב

״לברואכשביקשכיהעברית!)=התרבות(הקולטורא״

בכלמעשה־רצחהעושהואכזרי,רגזנימושלשלתבניתו

לאלבחורעליוהיהסביבותיו״,כלעלהואונוראיום

מקרה,בכלבהורדום.אלארוסיה״,מלךהאיוםב״איוואן

שלשלילירגםהורתםמלכותהיתההעםאחרבעיני

בארץ־ישראלהוררוסהשליטלרעתושכןיהודית,מרינה

יהודית.תרבותולאהלניסטית־רומית,אליליתתרבות

החב־רמותעלחריפהביקורתמתחהאלההדבריםברוח

רה

$TS1$החברה$TS1$

$DN2$החברה$DN2$הרומאןב״אלטנוילנר״,מצטיירתשהיאכפיהיהודית

הרצל.שלהאוטופי

להשוואהקלוזנריוסףההיסטוריוןחזרכךאחרשנים

לאחרבניגודואולם,האיום.לאיוואןהורתםביןהזאת

ודוגמהפניםרבתרמותהאיוםבאיוואןראההואהעם,

גםובר־בברריאליסטיתפוליטיקההמנהליםלמנהיגים

אחררדיפתםכגודל״הגדוליםמשיחייםחזיונותמטפחים

ובביקורתהתהומיות״.תאוותיהםכעומקועמוקיםהכבוד

באספקל־חשמונאי״ביתשכותרתהוהנזעמת,החריפה

ריה

$TS1$באספקלריה$TS1$

$DN2$באספקלריה$DN2$משהשלהרומאןעלתשט״ובשנתשכתבעקומה״

דמותואתעיצבששמירטעןהואורם״,בשר״מלךשמיר,

איוואןשלברמותוינאיאלכסנדרהחשמונאיהמלךשל

הפרו־שברוברים״ב״םיפוריהשתמשזהולצורךהאיום,

שים

$TS1$הפרושים$TS1$

$DN2$הפרושים$DN2$המפוארת.החשמונאיתהשושלתאתלהשמיץכרי

הורדוסשלשמואתזכרההיהודיתהמסורתכלומר,

עלשקםחשמונאי״ביתשלכ״עברולדיראוןלשמצה

בחכמים,בסנהדרין,שהרגרמיםכאישוהרגם;אדוניו

והשליטהרומאיםשלהנאמןמשרתםשהיהוכמיובעם,

ארץ־ישראל.יהודיעלזרשלטון

שעדהעשירית,מהמאהיוםיפון״״ספרמסכםכך

הקוראלמרשממנוהעיקריהמקורהיה19ה־המאה

העםויוציאואירורים״וייקברהוררוס:תולדותעלהיהודי

מתמולשנאוהואשרוהשנאהחוצהלבבםמחשבותאת

רעואישטורחאישלאמור:בגלויעליווידברושלשום

גזראשראכזריותבגזירותהכבירועולוטורחואשרהיה

ואשרביתומשריהרגאשרמלךולאואכזרגאהלעמו,

אשרבמםעושרלארםעזבולאעמוכסותאתהפשיט

הביאאשריתרים,ויירלנוכריםהעשירעלינו,הכביד

אכזראירוריםכיהמקדש...אתוטינףהקודשעלצרים

אתוחיכינוממרי.ובוצעמארתחשסתאחרוןמררייווש

מןלברפלוםח.דור)מהדורתלחירות״לצאתמותויום

היהודי.ההיסטורימהזיכרוןהוררוסנעלםהזה,המקור

להופיעמתחילההוררוםשלמלכותותקופת

ואילך19ה-המאהמראשיתהיהודיתבהיסטוריוגרפיה

בןיוסףכתבישללגרמניתהתרגוםעלבהסתמך

ההש־תנועתשלכתב־העתהעתים״,ב״ביכורימתתיהו,

כלה

$TS1$ההשכלה$TS1$

$DN2$ההשכלה$DN2$קרו־נחמןכותבכךאחרמידובגליציה.באוסטריה

כמל

$TS1$קרוכמל$TS1$

$DN2$קרוכמל$DN2$)לעומתכי1852הזמן״נבוכי״מורהבחיבורו)רנ״ק

אלאלרומיים,השתעבדולאאמנםינאיבניהוררום,

עשולאכמוהושלאאךחכמים,בעיניחןלמצואעמלו

גדו־היתהלהורתםהשנאההמקדש.ביתלשיקוםדבר

לה

$TS1$גדולה$TS1$

$DN2$גדולה$DN2$איןואולם,רנ״ק,כותבבמולדתו״,נכרי״אישהיהכי

והפרושיםהצדוקיםביןהמחלוקתשקטהשבימיולשכוח

הקץ״:״דחיקתהופיעהולאעצמם,לביןהאחרוניםובין

ביתנכונההממשלההיתהקיים,הוררוסשהיהזמןכל

מותואחריורקהכתותביןמלחמההיתהולאהקשה

הרסן״.אתהכתות״שלחו

הע־קוראהיהיכולותקופתוהוררוםעליותרהרבה

ברית

$TS1$העברית$TS1$

$DN2$העברית$DN2$לגרמנית()מהתרגוםהחופשימהתרגוםללמוד

תרכ״א־מהשניםהיהודים״ל״מלחמתשולמןקלמןשל

תרכ״ג

$TS1$תרכ״אתרכ״ג$TS1$

$DN2$תרכ״אתרכ״ג$DN2$1681-36811884תרמ״רשנייהמהדורה

שמחוניי״נשל)מיוונית(מהתרגוםאחר־כךשניםוהרבה

היס־חיבוריםהיואחרמקור(.1933בתרפ״גאורשראה

טוריים,

$TS1$,היסטוריים$TS1$

$DN2$,היסטוריים$DN2$צבי(היינריךשלהיהודים״ימי״דבריובראשם(

רבינוביץ׳פנחסשאולבידלעבריתשתורגם־עוברגרץ,

תרגום־תרנ״א(.)ורשה,ישראל״ימי״דבריבשם)שפ״ר(

עיבור

$TS1$תרגוםעיבור$TS1$

$DN2$תרגוםעיבור$DN2$לקוראוהיהגדולים,ולתהודהלתפוצהזכהזה

היתריםשללהיסטוריהגםעיקריסמכותימקורהעברי

שני.ביתבימי

״תעלומתאתשפתר1869בשנתהכריזגםגרץ

הפרשניםמכלמעינישנעלםכתב,כךפתרון,קהלת״,

בןהוררום,עלמדברים״קהלת״מספרקטעיםאז:ער

הרומאים,בעזרתהעםאתשיעברלגדולה,שעלהאדום

אלאיכולהיהלאקהלתובייאוש.בכסילותששקעוסופו

אתהבאיםלדורותהשאיראבלבהוררום,שמדוברלרמז

הנפשי.ומצבופשעיותיאור

היהודיתההיסטוריתהספרותבכלאחרות:במלים

הוררוסהצטיירמתתיהו,בןיוסףעלשנסמכההחדשה,

ועלהרומייםבחסדילשלטוןשהגיעואכזר,נוקםכמלך

פארבנייניהקיםחשמונאי,ביתאתהשמירגופות,הררי

היה,הואהעם.עלשהשיתמנשואכבדיםמסיםמכספי

בעיקרואנטי־לאומי״.למחצה״אליליעריץגרץ,כתב

שהביאעללהוררוםהחדשהההיסטוריוגרפיהסלחהלא

בארץהאחרוןהיהודיהשלטוןחשמונאיביתשללקצו

עליהכתבקלוזנריוסףשההיסטוריוןלשושלת,ישראל;

שבת־הנימיםשללערפלמבערגםבאומה״חישזיכרה

למוד

$TS1$שבתלמוד$TS1$

$DN2$שבתלמוד$DN2$עליו״.להאפילשניסולאופלמבערוגם

הורתםאתלהחזירשהחלההיפההספרותזוהיתה

והמ־הארוכהבביוגרפיהומצאההיהודיתהעברלתמונת

פורטת

$TS1$והמפורטת$TS1$

$DN2$והמפורטת$DN2$פענוחגםשהציעויוםפום,שלספריובשנישלו

שאיןשליטשלוטרגידרמטיחייםסיפורשלו,פסיכולוגי

איוואןאתוהמזכירההיהודים,שלבהיסטוריהכדוגמתו

יצ־מלאהוררוסחייסיפורהשמיני.הנריאתאוהאיום

רים:

$TS1$:יצרים$TS1$

$DN2$:יצרים$DN2$המשפחהחיישלהדרמהכמוות,עזותושנאהאהבה

החשמונאית.למריםהוררוםשלהשנאההאהבהושל

לודוויגשלהמחזהבמרכזעומדתהמשפחתיתהדרמה

מלשוןש״נערך(,1863החשמונאית״״מריםפיליפםון,

החש־)״מריםאפשטייןאליעזריוסףעל־יריאשכנזית״

מונאית

$TS1$החשמונאית$TS1$

$DN2$החשמונאית$DN2$הנשען1863תרכ״גוילנה,הוררום״,אשת

ומ־״הוררוסהבל,פרירריךשלהגרמנימחזהועלמצדו

רים״

$TS1$ומרים״$TS1$

$DN2$ומרים״$DN2$1850.)כמ־עזהאהבהביןהוררוםנקרעבמחזה

וות

$TS1$כמוות$TS1$

$DN2$כמוות$DN2$שלמותהעלוצערוכשאול,קשהקנאהוביןלמרים

הוררוםהמר.סופוואתמחלתואתעליומביאבידיומרים

אנטי־בקריקטורותהיהודישלבדמותובמחזהמתואר

שמיות

$TS1$אנטישמיות$TS1$

$DN2$אנטישמיות$DN2$שיערמלאות,שפתייםמעוקל,״אףהזמן:בנות

כ״מגפההמקרינותירוקות״,ועיניוכהה,עורואתם,

בוערה״.

הסי־במחרוזתהקידושין״,״טבעתהרביעי,בסיפור

פורים

$TS1$הסיפורים$TS1$

$DN2$הסיפורים$DN2$אברהםשעיברדור״,לבית״זיכרונותהפופולרית

Geheimnisse<גה-לפיפרירברגשלום der 11

)ורשה,רקנרורףהרמןצביהיהורי־הגרמניהסופרמאת

היאהחשמונאיתמרים3981-7981תרנ״ג־תרנ״ז

נכנעתהיאעמהאתמאהבתהשרקהטרגית,הגיבורה

אותו.לרסןומנסהחשמונאיבביתשטבחהעריץלהוררום

ישובלאאםלהורגלהוציאהפקודתולהכשנורעתאך

בגאוןוהולכתכאשתועצמהלראותחדלההיאמרומא

במותה״.חשמונאיתבחייה,הייתה׳עברייהמותה:לקראת

17הספריםעלבעיקרנסמכוהאלההיצירותכל

ששוםכאדםהוררוסמתוארשבהם״קדמוניות״,של14

אכזרעריצים;לשלטוןתאבוהיהלוזרהלאאנושמידת

לכעסו.ועברשווה,במידההבריותלכל

העיתוןשלהמערכתביתלאורהוציא1895בשנת

״הור־הרומאןשלמרוסיתתרגוםשבפטרוגרר״המליץ״

רום

$TS1$״הוררום$TS1$

$DN2$״הוררום$DN2$לוקיץ׳רנילמאתהימים״,ברברייסורתוסיפור

ראוינמצאשהספראפשר(.0381-5091מוררובציב

יצאדמוקרטיות,נטיותבעלהיהשמחברומפנילתרגום

בנגב״(,)״סופות1881-2881שנתשלהפוגרומיםנגר

מקומותבכמהאך1881בשנתישראלבארץביקרואף

חי־לעצמונטלהמחברכילהעירצורךהמערכתמצאה

רות

$TS1$חירות$TS1$

$DN2$חירות$DN2$אתושינהמיוםפום()כלומר,ההיסטוריותמהעובדות

המאורעות.סדר

רמים,אישהואהוררוםחרש:כלאיןעצמוברומאן

ו״רקואפלה״,חושךפנימהש״נפשומיאנושית,מפלצת

הוררוסבשםלוויקראולטובזכרוהוהרומאיםאוהביו

קנאתו,גםאהבתו״גםבסופה:הכלעשההואהגדול״.

תכונתו,השלטון,חפץהרמים,שאיפתנקמתו,חמתו,

ויהיהוגבולחוקירעלאבכלדמיונועורקיו,רמירוחו,

הואהוררוםארם״.לכלוכמפלצתםביביוכלעלנורא

מריםאמם,רצחאתינקמושלאכריבניואתשהרגמי

מטומאתהכשנפטרהולכןטומאה,שנפשההחשמונאית,

הורתםאותהרצחאבותיה,לאלוהירקעצמהוהקדישה

מתארהוררוסביריהמקדשביתבנייןאתידיו.במואותה

ההרס־באישיותוהשניהקוטבאתכמבטאהרוסיהסופר

נית

$TS1$ההרסנית$TS1$

$DN2$ההרסנית$DN2$כךעצומה,הרסתאוותמלאשהואכשםהמלך:של

בניין.תאוותמלאגםהוא

הזאתלמסורתנגריתהיסטוריהלהציעשהעזהראשון

1942שכ״ר,בןהיל״ל)המכונהלנראליביהודההיה

היסטוריים,מחזותכמהשחיברורב,ציוניעסקן(,1886

)לבוב,מערכותבחמשתוגה״,חזיוןשיר״הוררוס:ובהם

מוקףשליטהואלנראשלהוררוס(.1887תרמ״ח

החש־ממלכתשלוהרחיבששיקםומחוץ,מביתאויבים

מונאים,

$TS1$,החשמונאים$TS1$

$DN2$,החשמונאים$DN2$מפחדשהשתחררוושמאי,הללפעלוובתקופתו

שהדב־ידעלנדאבריתו.בעליהיווהאיסייםהצדוקים,

רים

$TS1$שהדברים$TS1$

$DN2$שהדברים$DN2$לאמי״עיןשכןקוראיואצלרברוגזיעוררוהאלה

נמחולאעורכיעמנוקורותעליבראותהמכעסכהתה

ולר־ירושלים,חוצותכלבראשהשתפכואשרהרםימי

עש

$TS1$ולרעש$TS1$

$DN2$ולרעש$DN2$תשמנהעיניכםודמעותכולכםאוזניתצילנהגליהם

בלווייתתפרוצנהספורותאכןואנחנונוספות,עליהם

ידיוהאכזרהעריץזהעלכקול־הרעםנמרצתאחתקללה

לרגוםירצולנרא,כתבומבקריו,קוראיומלאו״.רמים

עווןיכופר״איךלגניזה:ספרואתולרוןבאבניםאותו

עקר]גרץ[גרעטץהסופרלפיאשרכזה,ומרצחבוגר

רומא?לשעיריכלילעולהויעלהוורגליוידיועמואת

כלוהםלהרגםהקדישאשרהחשמונאיםמרםיכובםאיך

ותפארתו?״ישורוןכבור

הוררוםשפךיוספוםלפיאמנםלנרא,כותבואכן,

סופרי״בעקבותהולךאינוהואאבלנקיים,רםהרבה

והאומללהגדולהמלךאתולגדףלקללהימיםדברי

דרךמורהבהללשראהדגול,אישבורואהאלאהזה״,

יורני,הללכעתאלך"הדרך

הןני״.לעשותהאשמוךה,עצתו

מתעלמיםלנרא,כותבבעקבותיה,וההולכיםהמסורת

וח־האשמות־שוואהוררוםעלוטופליםזה,מכלבמתכוון

טאים

$TS1$וחטאים$TS1$

$DN2$וחטאים$DN2$,ומ־שלטוןשתככימכךמתעלמיםוגםלאין־סוף

עשי

$TS1$ומעשי$TS1$

$DN2$ומעשי$DN2$ומלכים.קיסריםבחצרותמקובליםמעשיםהיורצח

שלהסנגוריהרקהיתהלאהמבקריםאתשהכעיסמה

הישגיובפיאורהסתפקלאשלנראהעובדהאלאהוררום,

חשמו־ביתעלחריפהביקורתמתחגםאלאהוררום,של

נאי

$TS1$חשמונאי$TS1$

$DN2$חשמונאי$DN2$הגרמניההיסטוריוןובעקבותחשמונאי,מלכותועל

משחירשיוםפוסטען(,Mommsenמומםןתיאודור

עלמכסהשהואבעודהוררוס,שלדמותואתבמתכוון

אדו־היהשהורתםמפניזאתוכלחשמונאי,ביתעריצות

מי

$TS1$אדומי$TS1$

$DN2$אדומי$DN2$.במוצאו



נקייההיתהלאדורמלכותגםלכת:מרחיקאףולנרא

חצר,תככישלבמחירנקנתהתרביתותפארתמחטאים,

רורזכוזאתובכלובנים,יריביםורצחירושה,עלמאבק

שלהוררוסההיסטורית.בתודעהנשגבלמעמררורובית

ומ־ממלחמות־אחיםיהודהאתשהצילשליטהואלנרא

להפוך

$TS1$ומלהפוך$TS1$

$DN2$ומלהפוך$DN2$לתמרןכוונומעשיושכלמירומית,לפרובינקיה

הענייןאתהסוער.הרומיביםהקטנהיהודהספינתאת

השני:הורקנוםלהביןמיטיבהזה

לוהטתחרבמפנייחתבל״האיש

שלטת״.ישלוטהואהמלוכה,יאתהלו

החשמונאיתהמלכההיאבמחזההשיליליתהדמות

מריםבתהאתהרףללאומריחההמסיתהאלכםנררה,

וש־חשמונאי,לביתהשלטוןאתולהחזירבבעלהלבגוד

תככיה

$TS1$ושתככיה$TS1$

$DN2$ושתככיה$DN2$רקלאאפואמדוברמרים.שללמותהשהביאוהם

אלאמניעיו,ושלהורתםשלדמותושלחרשהבהארה

השלטון.ובמחירהמדיניתהעצמאותבמחירבריוןגם

במסו־שייצגמפניהוכפש,הורדוסשלשמולנדא,לפי

רת

$TS1$במסורת$TS1$

$DN2$במסורת$DN2$כרוכיםהממלכהוצרכיששלטוןהרעהאתהיהודית

נבלה.במעשיתמיר

ב״החבצלת״נזעמת.בביקורתהתקבללנראשלהמחזה

הרבשמחברה,בהמשכים,ביקורתהתפרסמה1890מיולי

המ־שלחוצפתועלרתחאביאםף,העטבשםחתםאונגר,

חבר

$TS1$המחבר$TS1$

$DN2$המחבר$DN2$,שירראמילואתמומסןאתשקראהצעירschurer

הגרמ־ההיסטוריוניםשנישלהשליליביחסוהושפע

נים

$TS1$הגרמנים$TS1$

$DN2$הגרמנים$DN2$והמלךהוררוס,שלאויביולפרושים,הפרוטסטנטים

שכמוהואנפץ״,בזעירנפוליאון״כעיןלונדמההאדומי

המדרגה״.״מתחתיתלגדולהעלה

בןאליעזרשלמעטובאהאחרתנוקבתביקורת

בן(.1899תרמ״טכב־כג־כד,)גיליונותב״הצבי״יהודה

הנו־בחירתועלהספרותיתהיוזמהעצםעלבירךיהודה

שא,

$TS1$,הנושא$TS1$

$DN2$,הנושא$DN2$שלנ־סבראבלעצמה״,בפנינוראה״תרגדיהשהוא

דא

$TS1$שלנדא$TS1$

$DN2$שלנדא$DN2$להביןכדילמרים״.וביחודבכלללהחשמונאים״חטא

הימיםכלונגועאומלל״איששהיההורדוס,שללנפשו

כלעליושתותמיראשראוןותחבולותרשעממזימות

החשמונאיםאתלהשמיץעליוהיהלאבנפש״,אויביו

הימים,בדבריהנפלאותהדמויותאחתמרים,אתולהפוך

יהודהבןואולם,הורדוס.עלהעוגבתאופי,חסרתלנערה

מלךלאומי״״גיבורהואשהורתםלהסכיםמוכןהיה

יהודהאתלהושיעהיהבכוחושרקיהודי,ומלךיהודה

בעודרומא,שלמעולהכלומר,הארץ״,כלפטיש״מעול

לכי־העיקריהגורםהיוהחשמונאיםהאחיםשמלחמות

בוש

$TS1$לכיבוש$TS1$

$DN2$לכיבוש$DN2$רומא.בידיהארץ

הור־שלשאויביומכךשהתעלמולמבקריו,ענהלנרא

דוס

$TS1$הורדוס$TS1$

$DN2$הורדוס$DN2$יצריםפועליםגדולשבאדםומכךנגדו,מזימותחרשו

שלאכךעלהצביעגםהואזה.אתזהוסותריםמתנגשים

חו־״משכיליםבעיניגםאלאדתיים״,קנאים״בעינירק

פשיים״,

$TS1$,חופשיים״$TS1$

$DN2$,חופשיים״$DN2$כתוצאהוזאתשליליתכדמותהורדוסמצטייר

בעמודהמשך

מעמודהמשך

נוכרי״,עםכ״בןבעיניהםשנתפסבמיהלאומית״מ״קנאותם

במל־שהשתמשוהחשמונאים,מחטאימתעלמיםשהםבעור

חמותיהם

$TS1$במלחמותיהם$TS1$

$DN2$במלחמותיהם$DN2$להתערבנוכריםוהזמינושכיריםבצבאהפנימיות

קשהב״שנאההורדוסשללאהבתוהשיבהשמריםומכךבהן,

רנ״ק,דבריאתלהשקפתומסייעכתנאהביאהואכשאול״.

אלכסנדרכמוהעםנגדהרשיע״לאשהורתםנזכרו,שכבר

ינאי״.בניכמוחדשעולצוארםהביאולאהורדוסובניינאי,

באפולוגטיקהלנדאהמשיך״וידויים״,שלו,הזיכרונותבפרקי

אתלבדוקבהיסטוריהמשוחדהלאהמעייןשלשחובתווכתב

קשההודה,ואולם,המיתוסים.יוצרימאחורישעמדוהמניעים

טבעי,כההואהזה״הרגשה״אדומי״;להורדוסבשנאהלהילחם

נגדו״.להתפלסףאובולהילחםאפשרשאיוחזק,חי

ראייהשהציעוספרותיצירותכמהעורהופיעולנדאאחרי

מאירשכתבמחזותבשנישלטונו.ושלהאישהורדוסשלחדשה

ו״מות1913תרע״ג)ורשה,האחרונים״הורדוס״ימיפונר,

כשליטהמלךמתואר(,1930תר״ץאביב,)תלהורדוס״המלך

אשרומהישן״.מלוכהב״ביתונלחםמשפחתו,ידיעלהנרדף

ואףושלמהדודמלכותאתחידשהורדוסולמפעליו?לפועלו

הרומי,השלוםבמסגרתלשלבהוהשכילאותהוחיזקהרחיב

כסלעמוטלתהתורה״היתהשבימיהםהצדוקים,אתהחליש

הפרושים,אתחיזקעופרת״,ככיכרמשהלאממקומהכבר,

בקנאים.ונלחםכנפיים״,להעשהוש״הללהתורהאתשהחיו

קציזנהאלתרהרב־תחומיוהאמןהסופרשלהיידיהמחזה

שלחייובדרמתעוסק(,1926)ורשה,״הורתס״1491-5881

רומנ־כאדםמוצגהורתסשלו.המשפחהבחייועיקרהורדוס

טי,

$TS1$,רומנטי$TS1$

$DN2$,רומנטי$DN2$,בומטיחהכשמריםולחטאיו:לעצמוומודעמתלבט,רגשן

עושהשלעגהמשיבהואקעניג()ווילדערחייתי״״מלךשהוא

חייתי,באופןלנהוגאותומחייבשהשלטוןוגםלחייתי,אותו

במער־פרחים.גםצומחיםהזהובלבאנושי,לבלוישאך

כה

$TS1$במערכה$TS1$

$DN2$במערכה$DN2$אתלעצמוחותךאשם,תחושותהמלאהורדוס,האחרונה

החזק״האדםאחותו:שלומית,אומרתגופתוועלומת,ורידיו

יהודים״.לשלוםלכומהעולם...עברביותר

מאת1935היסטורי״סיפורומרים״הורדוסברומאן

אורינובסקי,אהרןהעבריתהספרותתולדותוחוקרהמורה

הש־בעלבדורו״,מדיניחכםוערום,חרוץ״מושלהואהורדוס

כלה

$TS1$השכלה$TS1$

$DN2$השכלה$DN2$,הת־ליהודיוסייעושגשוגשקטלארץשהביאיוונית

פוצות.

$TS1$.התפוצות$TS1$

$DN2$.התפוצות$DN2$כיבאוזניוטועןאחדכשביתוסיחזון:בעלגםוהוא

העםאתלהוציאישראל,בחייחדשיםמנהגיםלהנהיג״צריך

הכלליתהתרבותאלולקרבהוהפרושיםתורתשלהצרמהחוג

לאאחזתיזובדרך״אמנםמשיב:המלךהרומאית״,ההלנית

משחקיהלאהעם...בלבכבושהחמהמולידההיאברםארפנה,

סמלבעיניוהםביהודה,שהנהגתיפריצי־חיות,עםהתגוששות

בירושלים,שבניתיוהאמפיתיאטרוןוהתיאטרוןהרשעה,...

לראותיכוליםאינםהמשמריםהצדוקיםואפילולהם,תועבה

מקדשביתייבנהכןעלאשרזרה״.עבודהסמניכלבמנוחה

ולתפארת!״לכבודולעמילי״שיהיהחרש,

הר־התנועהומראשיוסופררופאוינשל,יעקבזההיה

וויזיוניסטית

$TS1$הרוויזיוניסטית$TS1$

$DN2$הרוויזיוניסטית$DN2$,״רדיקלית״גירסה1960בשנתשפירסםבארץ

שקראאחריספרואתכתבאםלדעתאיןהורדוס.לחיי

המלך״הורדוסשליט,אברהםשלהמונומנטליהחיבוראת

לראשונהוהביאשנהבאותהלאורשיצאופועלו״,האיש

שלהמורכבהאופישלומוסמךמלאתיאורהעברילקורא

שלחייומסופריםוינשלשלברומאןתקופתו.ושלהמלך

״לכ־ששםנאור,שליטהואאחותו.שלומיתמפיהורדוס

נופיית

$TS1$״לכנופיית$TS1$

$DN2$״לכנופיית$DN2$מיהמושחתת״,החשמונאיתהמשפחהשלהמתנוונת

ממגילותהצדק״״מורההואהלאהאיסיי,ומנחםהזקןשהלל

פועלוינשלשלהורדוסהרוחניים.מדריכיוהיוהמלח,ים

אתלהפוךומבקשהחלש,אתמסלקחזקכוחכיהבנהמתוך

המקדש.אתולשקםומפותחתמשגשגתלארץישראלארץ

לז־עומדיםומבצעיופעולותיואבלבדם,מגואלותאכןידיו

כותו.

הורדוס

$TS1$לזהורדוס$TS1$

$DN2$לזהורדוס$DN2$לפעולהחייבאור״,בני״מחנהראשהואוינשלשל

הסנהדרין.ובראשםמבית,יריביושלוהקנאותצתת־העיןנגד

הבאים:הדבריםאתוינשלשלהורתסמשמיעאחותובאוזני

ואלוהיםמדינהועם,מדינהבשבילםפירושה?מה״מדינה

המקדשביתהיאבלבדוהיאהמדינהרקבשביליהך.היינו

האיסייםעםבריתהורדוסכרתהזאתהמטרהלהשגתשלי!״

מופ־יהיווהםהעם,עליגןהואהללשלמדרשוביתועם

קדים

$TS1$מופקדים$TS1$

$DN2$מופקדים$DN2$תקנו־אתתיקןהללהעם.שללרוחווידאגוהרוחעל

תיו

$TS1$תקנותיו$TS1$

$DN2$תקנותיו$DN2$ליישמןאפשרהיהושלאהורדוס,בתמיכתה״רפורמיות״

בבדבדמושחתים״.״זקניםהיושחבריההסנהדרין,בתמיכת

מב־ומתקדמתדתיתמבחינהלסובלניתהממלכההפיכתעם

חינה

$TS1$מבחינה$TS1$

$DN2$מבחינה$DN2$,ומכשיררומאנגדבמסתריםהורדוסרוקםסוציאלית

בהורדוסלראותכמדומהקשהלאהגדול.למרדהקרקעאת

לפנימדבריוהנושאז׳בוטינסקיזאבשלתשקיףוינשלשל

מפא״י״״זקני

שלהשישיםשנותבסוףהעבריתלספרותחזרהורתס

עדהמאתהאדומי״״הורדוסהמחזהיוזכרוהקודמת.המאה

חיימוף,חייםמאת2000המלך״הורתס״אני(,1967אמיכל

לאאלהואולם,(,2004שכטר־פיילעידיתמאתו״הורדיה״

המ־הואמהםשונההוררום.תקופתשללהבנתהדברהוסיפו

חזה

$TS1$המחזה$TS1$

$DN2$המחזה$DN2$המחזהשלצאצאשהוא(,2000״הורדוס״מזי״א,עדנהשל

שליט.שלספרוהשפעתבלילהיכתביכולהיהולאלנדא,של

מדינתשללמצבההמתייחסגלויפוליטיבמסרמדוברכאן

העם,עללהתחבבשניסהגרהואהורדוס1967אחריישראל

אתלקבליודעשאינומשוםובהשפלהבבוזלוגומלהעםאך

החש־ובמשפחהבובאכזריותלנקוםהורדוסיוצאולכןהגר

מונאית

$TS1$החשמונאית$TS1$

$DN2$החשמונאית$DN2$עצמה,המחזאיתדברילפיבמחזה,המסרנקמתו.את

ההיס־בתודעהמכונןלאומימיתוסהחשמונאים,שמיתוסהוא

טורית

$TS1$ההיסטורית$TS1$

$DN2$ההיסטורית$DN2$קפריזותשלתוצרהואהלאומית,היהודיתהתנועהשל

שמ־ריאליסטי,לשלטוןדוגמההואשהורתםבעודלאומיות,

פעלי

$TS1$שמפעלי$TS1$

$DN2$שמפעלי$DN2$מהמרדיותרלציוויליזציהתרמושלוהמזהיריםהבנייה

שביטיעקב

סילוקטוטלית״.ל״שואהשהביאכוכבא,ברשלהמגלומני

שלתבוסהאפואפירושוהיהודיההיסטורימהזיכרוןהורדוס

לאומית.דתיתבדלנותידיעלואוניברסליחילוניתרבותיחזון

ביקורותהוטחוהזהבמחזהגםלנרא,שלבמקרהכמו

בת־רואיםואלהכשאלהסנגוריה,דבריכמהונכתבוקשות,

קופת

$TS1$בתקופת$TS1$

$DN2$בתקופת$DN2$אליהוביחסאקטואליענייניםמצבשלשיקוףהורתס

בנותותרבויותפוליטיותוהשקפותאידיאולוגיותשלשיקוף

למימושלהישרדות,בעיקרמכווןפוליטישלטוןהאםזמננו:

לישנות?חדשותאליטותביןמאבקועיקרואישיות,אמביציות

למדינהמאוטונומיההמהפכניהמעברעלשמשולםהמחירמהו

במשיחיות?אוריאליסטיתבפוליטיקהמדוברהאםריבונית?

׳אוניברסלית׳?ותרבותלאומיתתרבותביןליישבאפשרהאם

עתק?הוןהעוליםמונומנטלייםבנייהמפעלישלערכםמה

כלשלמדינהאוהיהודים,מדינתהיאישראלארץהאםוגם

שתקופתהראשונההפעםאוליהיהמזי״אשלהמחזהיושביה?

שימושי״ל״עברקצרלזמןנהפכהשלה,הדילמותעלהורדוס,

ישראל.במדינתהציבוריבשיח

עלהמבוססהאחרון,בדורההיסטוריהמחקראםלומרקשה

אתשינההתקופה,מורכבותשלהבנהועלהמקורותביקורת

עםהיהשהצדקאוהרחב,הציבורבעיניהורדוסשלדימויו

הרבהכירומההזה.השינויאתמנעהטבעי״ו״הרגשלנדא,

האר־להורדוסהיחסלשינויתרמהההיסטורימהמחקריותר

כיאולוגיה

$TS1$הארכיאולוגיה$TS1$

$DN2$הארכיאולוגיה$DN2$יש־במוזיאוןשהתערוכהזושניביתתקופתשל

ראל

$TS1$ישראל$TS1$

$DN2$ישראל$DN2$המונומנטלייםהבנייהמפעליהישגיה.אתלראווהמציגה

הפכונופה,אתועיצבוהארץברחביבכלהפזוריםהמלךשל

בחלקלהתפארשאפשרלשליטואילךהשבעיםמסוףאותו

שכתבכפישהרי,היהודית.למורשתאותםולשייךמעשיושל

עשההיהודית,מהשושלתהמלכותאתשגזל״המלך,קלוזנר,

ולתפארתה״.המולדתלהרחבתהואגם

שביטיעקב

לפידוסויגאללבנת,אביבד״רהאוסקר,פיהלד״רתודות

תולדותהגיעופלאבדרך

בארץ״אליםאלהורדוםבית

קרול.לואיםשלהפלאות״

אחדסמן,ל.לשםאותםהביא

ליבאריהשלהעטמשמות

ועורךמתרגםסמיאטיצקי,

אתלעבריתשעיבדפורה,

בשםקרוללואיםשלספרו

הפלאות״בארץ״עליםה

פרנקפורטאמנות,)הוצאת

ו״ייהד״תרפ״ד(,מיין,ע״נ

לציון.ראויהבשנינותאותו

החבורהאתלייבשכדי

מהבריכה,שיצאההרטובה

סיפורלספרמציעהעכבר

יבש״״דברכמוהושאין

החבורהמתייבשתבמקור

מלכיתולדותמסיפור

העבריהעכברואילואנגליה,

קורותבסיפוראותהמייבש

לחלוקתובהגיעוהורדום,בית

הורדוםמותאחריהממלכה

ושואללאליםפונההוא

חמדתי?״שלומך,״מהאותה:

כמואני״רטובהעונה:והיא

שליבשדבראותושהייתי...

תועלת״.בואיןאדוני


