
ורשמיםושימותוסופרים:ספרים

אחכהשדקטנ\תאבנים ~כהזזהעכרדכתזכ
טפויונה

 2008לשנתהבינלאומיאנדרסןבעיטורזכההספר

ומסקרןמגרהמרתק,תהליךהוא .בהורהעברלכתוב

אניספרר.איופרטיםשלולימודאיסוףשמצריך
אותישליווהבעיותמקצתאלאתכםלהכניסמבקשת
(הקיבוץאהבה"שלקטנות"אבניםהספרבכתיבת

התבגרות,עלסיפור ,) 2007פועלים,המאוחד-ספרית
 1700לפנימתרחשתשעלילתואהבה,וניצניידידות
שנה.

הספר:שמאחורילסיפורתחילה,

מגידו,כלאבשטחנרחבותארכיאולוגיותהצלהחפירותנערכו 2005 • 2004בשנים

יותם,בניידיעלשנוהלובחפירות,הסוהר.בתיושירותהעתיקותרשותמטעם

הקדוםהיהודיהכפרבתחוםשטחהכלאבתוךנחפרבמקצועו,ארכיאולוג
המתוארךגדול,מגוריםמבנהגםנחשףבחפירהמגידו.לתלהסמוךעותנאי,
ואחדולמשפחותיהם,הרומיבצבאחייליםלמגוריששימשלספירה, 3ה·למאה

התפילהבאולםבמקום.הנוצריתהקהילהשלתפילהלאולםהוקדשמאגפיו
ושלושפולחןלצורכיכנראהששימששולחן,בסיסמרהיבה,פסיפסרצפתהתגלו

-ס 1ר~יר iפס 1ג1;זי1;זנאתמזכירהאחתכתובתמיוחדת:חשיבותבעלותכתובות
ס iטי 1ברואתנדיבות,שלכמחווהבכספוהרצפהאתשעשהמאה)(שרקונטוריון

ס, t1זק.פטבשםאישהמזכירהשנייהכתובתהפסיפס;עבודתאתשביצעהאומן-

לזיכרון;כריסטוסישועלאלהשולחןאתשהקדישה,האל,אוהבתהמכונה

וקירי1;זק.ה~ריו;נילהאתזכרואומרת:-נשיםכתובתהמכונהוהשלישית,
י:ירז;כר;<ה.אתוגםודורוסי1;זה
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בעולםבעיקרובעולם,בארץעצומההתעניינותעוררוהכתובותהפסיפסגילוי
נתגלתהאשרישועשלשמומוזכרבהביותרהקדומההכתובתזוהישכןהנוצרי,
לצלבים,אזכוראיןבפסיפסרשמית.כדתבנצרותלהכרהקדוםוזמנהבארץ,

במחקר,כמקובלהזג,זגים.שניובתוכומדליוןמצויהרצפהבמרכזזאת,ולעומת
'איכטוס',היווניתלמילהייחסושהנוצריםויזועקדום,נוצריסמלהוא

המושיע".האלוהים,בןכריסטוס"ישועהמיליםצירוףאת ,"גז"שפירושה
ונמצארומאיםחייליםששימשמבנהבתוךנוצריתקהילהחייעלהעידהממצא
בעקבותשומרונית.קהילהגםבוחיהמקורותינו,שלפיעותנאי,היהודיבכפר

מהעולם,ועיתונאיםמסופריםהעתיקות,לרשותפניותהגיעוהעולמיהפרסום
הייחודי.הגילויעלשיתבססוספריםלכתובשביקשו

הפסיפסגילויתהליךאתמהצדליוויתיהרצפה,אתשחשףהארכיאולוגשלכאמו
הפניותלאורבהתרגשות.ונדבקתיבחפירה,שהתגלוהנוספיםהממצאיםואת

הממצאיםעלשיתבססלנוערסיפורלכתוב •פעמיםכמהיותםליהציע •שהגיעו
שלראשוניםבשלביםאזהייתיהסף.עלהרעיוןאתדחיתיתחילהוהתקופה.

בהתמודדותולבחורבישניקרהרעיוןעללוותרליקשהוהיהחדשסיפורכתיבת
והשכלהיזעדורששנה 1700 •כלפניהמתרחשסיפורשכתיבתגםידעתיחדשה.

(שחלהביתחורבןשאחריתקופהעלמדוברומורכבים.שוניםבתחומיםקלאסית
והמרכזחכבביהודההיהודיהישובבר-כוכבא.מרזואחרילספירה),ב-סד

 200 •ככברלערןנמשןבארץהרומיהשלטוןלגליל.עברוהרוחניההתיישבותי

המשנה •והשלטוןספוראיןשליטיםויורדיםעוליםהרחוקהברומאכאשדשנה,
מהמרכז.כל-כןהמרוחקיםאנשיםחייעלגםמשפיעפנים,

עמיםובנירומאיםשומרונים,יהודים,אחתבכפיפהאזחיועותנאיבכפר

פראטה),הלטיני(בשמוהברזל,לגיוןהנקראהשישיהלגיוןישבהכפרלידאחדים.
במלאכותשעסקועזרכוחות 4000 •כעודנספחואליהםחיילים, 4000 •כשמנה
העידדוגמתעדים,פעםלאצמחוכזהגוזלבסדרצבאמחנותסביבשונות.
ונקראהלספירה 305בשנתהברזללגיוןשלמושבובמקוםשצמחה

בניאלפיכמהכנראהבהוחיומקסימיאנוסהקיסרשםעלמקסימיאנופוליס'
נשיא.יהודהרביופעלחיבציפורי,כןואחדשעדיםבביתמשם,הדחקלאאזם.

לנסותכזיוההיסטורית,הדמוגרפית"התמונה"אתבקצרהכאןשרטטתי
ספדולכתובלנסותליכשהציעלפתחיהניחשיותםמהבעיותחלקדקולהסביר

הנעורים.לבני

אתאחבראידעצמיאתשאלתי •להצעתוולהיענותלנסותשהחלטתיאחדי
מבנהבתוךהמצוינוצרים,שלתפילהאולםבתוךשנמצאההפסיפס,רצפתסיפור
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לספררציתילאעליהן.לכתוברוצהשאניהדמויותאלרומאים,חייליםששימש
משפחהשלסיפורהאתלאוגםנוצרינערשלאורומיחיילשלסיפורואת

תחתנמצאיםשאנשיועותנאי,היהודיבכפרהחייםעללספרבחרתישומרונית.
הזרקוראתהסיפור,דרךולהפנותאחרת,ותרבותאחרעםשלמתמשךכיבוש
מפניושנית,שלנו,התרבותאלשליוהחיבורהזיקהמפניראשית,יהודיים.לחיים

אתולחזקלהעמיקצורךשישפעםלאמרגישהאניצעירים,עםשבמפגשים

אלפינעוציםששורשיהםשלנו,המקורותואלהארץאלהנוערבנישלהקשר
לאחור.שנים

ביןלנכבשים,כובשיםבין-כךכלשונותתרבויותביןלחברניתןדרךבאיזואבל
ואיךהרומית,מהתרבותחלקשחיתהופסלים,באליםלאמונהאחדבאלאמונה

 ?הרומיבצבאהמשרתיםחדשיםנוצריםאותםאללהתחבר

תהיההסיפורשגיבורתוהחלטתיהכלליהכיווןאתלעצמישקבעתילאחרגם
הפסיפס,לרצפתאותהאקשראיךבשאלההתלבטתיעדייןיהודייה,נערה

שייכותאיסורים,אמונות,שלנראותבלתיחומותאבלבכפר,אמנםשנמצאת
בינהחוצציםלמעשה,הלכהנעולים,ושעריםאבןקירותוגםושפה,חברתית

לספר.באתיעליוהנושאלבין

בהונטעתיתמראותהכיניתיאמנית.נערהעללכתובכשבחרתיהבשילהרעיון
הידעגםלהאיןליצור.יכולההיאאיתןפסיפסאבניאיןלתמרהיצירה.דחףאת

קטנותו'תמונות'רצפהמרבדיויוצרתבעפרמשרבטתהיאהדרושים.והמשאבים

עליהמצווההמחמירשאביהעדובהרים,בשדותאוספתהיאאותןמקום,מאבני

וכלפסללךתעשה'לאהאיסורעלחלילהתעבורשלאכדיהאבנים,אתלהשליך
חיברתי,שדרכוהמקשרהחוטהיאולצורותלאבניםתמרשלאהבתהתמונה.'
החייםלביןהרומיבביתונבניתההולכתהפסיפסרצפתביןהעלילה,בהמשך

וחבריה.חברותיהמשפחתה,דדךהמשתקפיםהיהודיים

מהשמותחלקהפכתיולכןהחפירה,בממצאילהיעזרהחלטתיההתחלהמן
פורפיריו-סס 1וגאיאנהפסיפסאמןברו·טיוסחיות:לדמויותבכתרבותהמופיעים
שהתגלו.בכתרבותהמוזכריםהתפקידיםאתבסיפורממלאיםהרומי,הקרנטרירן

בסיפורותופסתצומחתלישוע,'השולחן'אתשהקדישהס, 1קפט ;-zשלדמותה
הקשותלרדיפותהדהואחייהסיפורמשנית.דמותשהיאלמרותחשוב,מקרם
ויוצרתכרוקחתמעשיההרחומה,דמותהבתיאורהרומאים.מידיהנוצריםשחרר

ביקשתיתמר,שללאמהשנולדהתינוקאתלהצילשמסייעתרמיתרופות,

דרכה.בראשיתהנצררתאתשאפיינוולנצרכיםלענייםולעזרהלחמלהלהתייחס
כאשרהנצררת,בראשיתהנשיםמצבאתגםמשקפתאקפטרסשלדמותה
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שהגיעונשיםעלידועאףומהמחקרהתפילה,במעגלשוויםהיווהנשיםהגברים
-הרביעיתהמאהעדרקשנמשךמצבהכנסייתי,בפולחןגבוהיםלתפקידיםאז
הגבריםמןבנפרדלעמודהנשיםשעלהשלוחים''תקנותבשםחיבורהורהאז

התפקידים.מכללהורחקוהןובהמשךבכנסייה,

העלילה:אתהמוליכותדמויותהוספתימהכתובותשצמחוהדמויותלשלוש
אבנים","תמר-בלעגהכפרילדיאותהמכניםבאבניםעיסוקהשבגללתמר,

עבדוופליפוס,להלהתארשוחולםלבובסתראותההאוהבהשכנים,בןאליקא,
הגילויתיעודואינונוער,לבניפונהשהסיפורמפניהפסיפס.אמןשלתנבטי

אנשיפןחרדתמראתהאוהבאליקאדרמטי:משולשבספריצרתיהארכיאולוגי,
אתלסכןמוכןהואאךיפגע,הטובושמההזרהעבדעםמדברתאותהיראוהכפר
תוכלשתמרכדיהרומאי,הביתאלבלילהנעמיחברתהואתאותהולהגניבנפשו

נמשכתתמרהפסיפס.רצפתאתנר,לאורול~ולראות,נפשהמשאתאתלהגשים

מרעידעיניואתבהנועץהואבוהאופןפליפוס.הזרהנערשלהירוקותעיניואל

נער,עםקשרשכללעובדהמודעתשהיאלמרותאותה.ומעוררחבוייםנימיםבה
ולאאסורקשרהואעב,דעםוכמהכמהאחתועלדתה,בןשאינונערעםבוודאי
אבני-מתנותיואתמלקבללהימנעמצליחהאינההיאהוריה,דעתעליתקבל
גרועיתוםכעבדשמעמדו-פיליפוסמאדונו.למענהגונבשהואקטנותפסיפס

מאירהשהיאמפניאלאיופייה,בגללרקלאתמראלנמשךואליקא,תמרמשל
והואשלהם,המעטיםהסתרבמפגשיוידידותחוםתחושתלוומעניקהפניםלו
מתגלה.שלוהגניבהכשמעשהשנענשזהגם

זר,צלצולבעליבשמותדילאהעבר,אלאיתיהצעירהקוראאתלקחתכדי
מאיןהמורכבתהסיפורית,הרקמהמהם.אחדכלשלהחברתימקומוובתיאור

ברקעלהימצאחייבתוהיאהזמן,אשלייתאתהמאפשרתזאתהיאפרטים,סוף
בתיאורוהאיסורים,האמונותהמחשבה,הלכיבתיאורמשפט:וכלסצנהכלשל

כשכללה,ומחוצההמשפחהבתוךהדמויותביןביחסיםוהמאכלים,הלבוש
אםגםריאליסטי,סיפורהואשהסיפורמפניהסיפור.עלילתלתוךנארגהמידע

הרקעאתהבונההפרטיםשמארגליחשובהיהקדומים,בימיםמתרחשהוא

דוגמה:ואביאתקופה,לאותהנכוןיהיההסיפורי

שהיאלוכשמתבררכועסתמרשלאבאכמהמסופרהספרמפרקיבאחד
המשפחהובנישאספההאבניםאתלזרוקעליהמצווההואבשדות.משוטטת

בדממה:ארוחתםאתאוכלים

האבןספליואתהאוכלפנכותאתתמרהדיחה"משסיימו,

קלהעלשהקפידאביההתאנה.גזעלידהמיםאתושפכה
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ידבקשלאכדיאבן,בכליארוחתםאתשיאכלודרשכחמורה

עליהוהקשוכבדיםהיושהכליםואףטומאה,שלרבבבהם

ו.יי nכמצוועשתה

הםאבןכליכיבסיפו,רזאתהזכרתיושולי.פעוטהואהאבןכליענייןלכאורה,
דרךבאותהטומאה.מחזיקיםשאינםמפנייהודי,יישובלזיהויהמאפייניםאחד

עתיק,יהודייישובאיןכיהמקווה,אתבסיפורמשבצתאנייומיומית,אגבית,

ביישובכנסתביתשרידימציאתגםמקוואות.בונמצאושלאעותנאי,בכפרכולל
הכנסת,בביתההתכנסותתיאורולכןיהודים,חיובובמקוםשמדוברמוכיחים

היהודיים.החייםאתומחייהממקדבספר,המצוי

וסביבתוהביתעלהשבת.אתתמראהבההשבועימי"מכל

-לחצרמחוץהעולםשגםלההיהונדמהרוגע,אזשורההיה
נשימותנושמים-והזיתהגפןכרמיהשדות,הכפר,בתי

בבגדלבושהיוצאבאבאלהתבונןאהבההיאושלוות.עמוקות

בגד•ואתכשפשטכיהכנסת,בביתלהתפללהנקיהשבת

המתחאתגםמעליוניערכאילוופיחסידבכתמיהמרובבים

בפעמיםפנים.ומסבירנינוחוהפךהשבועימותשלוהדאגה

ברחביהתפרסםששמוהחכםגמליאל,רבןלכפרםהגיעבהן

עצמומכיןוהיטהר,התמרקניקיונו,עלשבעתייםשקדהגליל,

 " ...תורהדברילשמוע

השדה,ועבודותהביתמלאכותהלבוש,בתיאורשגםלהסיקניתןכהעדמדבריי
ולאתחקיריםעלהסתמכתיהיהדות,חוקיעלוהשמירההחיים,בבעליהטיפול

כמהעדלהעשירכדיבעלילה,אלהפרטיםלשלבליהיהחשוב .דמיוניעל
בשבעתהתברכהישראלשארץשנאמרמאחרהסיפורי.הרקעאתשאפשר

והשערותהחיטההרימון,הזית,התמר,התאנה,הגפן,אתשילבתיהמינים,
כרביםהיא,יוצרת.שתמרהאבניםמרקמיבתיאורוגםהכפר,ובשדותבמטעים

מהאתהפרחיםוניצניהגרעיניםהאבנים,בעזרתמאיירתהקדומים,מהאומנים

ואתהתמרענפיאתוהרימון,הזיתפריאתהגפן,שדיגיאת-רואותשעיניה

ברצפתשמצוייםמהדגמיםמאודשוניםאלהודגמיםוהשעורה,החיטהשיבולי
אחרים.תרבותייםומרקמיםלצורותשכפוףזר,אזםידיעלונעשוהפסיפס,

באחדשונות.ומלאכותמחקלאותהתפרנסועותנאיכפראנשיהחוקריםלהערכת
אלבזרכםהסי,דכבשןבעללאביה,שנלוויתתמרעלמספרתאניהספרמפרקי
בקרבתכמובןשמצויהשוק,אלהמובילההדרןאיןמתארתאנישםהשוק.
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אתעמונושאאחזשכלבכפריים,ומתמלאתהולכתהשישי,הלגיוןשלמקומו

מרכולתו.

מתחריםהסביבהשכפריילתמרהיהונדמהעלתה,רק"השמש

מוכריראתההיאהשוק.אלראשוןלהגיעיקדיםמיביניהם

עלשנשאזקדריםבכלזבים,עמזסיםשחמזריהםזיזניםתרנגזלזת

שאזזניהםכדיםהרריהיטלטלןעבריז,משנימזטכתפיהם

לשמלתם.מבעדבצבצןהיחפזתרגליהםזרקלזז,זזקשזרזת

זכבשיםעיזיםרזעידבש,חלזתבכליהםנזשאיםדבוריםמגדלי

בדים,צבעיזפירזת,ירקזתמוכרותאבק,ענניהעלושעדריהם

רבאדםהמזן-תבליניםזמזכרזתחבליםשוזריבזרסקאים,

עלראשיהםמעל iהמזלה. iן 1שאמקימיםק 1השאל 1נהרזכזלם

התנזסס,בראשוגבזהעמזדהשמיםלעברהזדקרהגבעה,

מגגגםבהירביוםשנראהאמא,עלכןכלהשנזאהרזמיהנשר

 " ...ביתם

אתהפכתיהפסיפס,עםתמרשלהמפגשאתשאפשרונוספיםמצביםליצורכדי
גדולהחשיבותהייתהההיאבעתהסידלכבשניבכפר.הסידכבשןלבעלאביה

ובבית,במטעכשזה,ועכברים,נחשיםמזיקים,מפניכמגןשימשחיסידביותר.

בעלהקדומותבתקופותוהיהלטיח,שימשבמים)(מעורבכבויסידואילו
הטבילה,אגניואתהמקוואותאתהמים,בורותאתציפובטיחגדולה.חשיבות
בואועםשמידהסיבהזאתברצפה.הפסיפסאבנילקיבועגםהשתמשוובטיח

ביןתמר.שלאביהטוביה,בןעקיבאשלהסידלכבשןהאומןס iברוטימגיעלכפר

ומשתדלרומיתרבותאתשונאשעקיבאולמרותמסחר,יחסינוצריםהשנים
המשפחהביןהמרחקמתקצרהפסיפס,אמןשלהגסותמעיניואותהלהרחיק
עתידילמפגשאפשרותנוצרתהסיפוריתומהבחינההזר,האבןלאומןהיהודית

הסיפור.לכתיבתהעילהומזכירה,שבהאנישהיא,-הרצפהליד

באהזרהאומןכאשרפסיפס,אבנילראשונהתמררואהבוברגעאתכםאשתף

לו:הנחוץלטיחכבויסידלרכושאביהשלהסידלכבשן

שקמשןכמביןזהזאהנער,לעברהרזמאיקרא"פליפז·ס, ...

אתפה 1בתנשפתחניו, 1אדאלאזתזהביאהפרדה,גבמעלקטן

קריאתצבעוניות.אבניםפיסזתהאדמהעלושפןהסזגרהחבל

נאהשלאשידעה,למרתתמר,שלמפיהפרצההפתעה

מאחורייצאהזר,עם,מתןבמשאעסזקשאביהבזמןשתתקרב

וחתוכותשטזחזתהיזהןהאבנים.אל,גחנההבערהעציחומת
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ה. 11שבמידהאותןיצרמישהוכאילוקטנים,למרובעים

וכתומותולבנותת 1מ 1ח 1ת 1ר 1אפ 1כחולותבהןהיו ...והצבעים

נימוסיהאתשכחהשהיאכךכליפותלן 1כ 1וירקרקותת 1שחור 1

בהן.לגעתידהאתושלחה

בבהלהנרתעהוהיאחד lקצרה'האביהשלקולוי'תמר!"

 " ...מאחוריופפה 1השת 1לאחור

ממצאיאתבסיפורלשלבהחלטתיהתקופהאתלהחיותשכדיציינתיכבר
אומטבע,חרס,שבדהמוצאיםהארכיאולוגיםבעקבותהלכתילמעשה,החפירה.
כתובים,מקורותעלהישענותתוךאלה,מימצאיםובעזרתמסותתות,אבנים

אזכירלאהעבד.אתומחייםעיריוצריםרחוב,משלימיםבית,קירותמשחזרים

האחדמיוחדים:ממצאיםשניעלרקאספרבסיפור,ששילבתיהפריטיםכלאת
יוליוס-האופהשםועליתאבןעשויתקטנהלחםחותמתהוא

טארטיוס.קאקיליוסבשםקציןשלהצבאית}(היחידהמאקסימוס,מהקנטורית

לכלהחיילים.לחםאתלאפותהיהשתפקידואופהיחידהלכלהיההרומיבצבא
היהשלחםומפניהאפייה,לפניבבצקהטביעואותהמשלה,חותמתהייתהיחידה
ומכוב.דחשובהגדודיהאופהתפקידהיההרומאי,החיילשלהבסיסיהאוכל

לידהגזול,למבנההשייכתשירותבחצרהתגלתההמדוברתהלחםחותמת
גםואפייה.בישולכלישונות,למלאכותמשקולותקמח,לטחינתכליםתנורים,

חייליםשימשאכןהמדוברשהמבנהלהוכיחכזיבהישקטנה,החותמתאם

וליוליוסלקמחישבספרהשיאמרגעיבאחזלפיכ,ךומשפחותיהם.רומאים

תמר.שלחלומהובהגשמתהעלילהבקידוםרבהחשיבותהאופה,

הורישלשכנתםאליקא,שללאמורבה.חשיבותלקמחהיההיהודיבכפרגם

להקראתימגידו}.נחלהיוםהקרויבנחלכנראה(הממוקמתקמחטחנתישתמר,

כאישה .הירושלמיבתלמודמוזכרששמןהבוזזותהנשיםאחתכשםקמחית,

הרומאיםעםמסחרוקשריבשוקוקמחחיטהלממכרדוכןלקמחיתישאמידה
שקיאתלאופהשמביאהואבנה,אליקא,הכפר.שבקצההגזולבביתהמתגודדים

בעתהפסיפסרצפתאתלראותזוכהואףהגזוללביתנכנסהואוככזההקמח,

בזמננווכמולרומאים,המקומייםביןשחיברנוסףחוטהואבמזוןהסחרבנייתה.

שונים.אנשיםביןוהפגישושפהומגבלותגבולותחצומסחרענייני

קטןברונזהפסלוןהואבסיפור,שילבתיאותובחפירה,שנמצאנוסףיפהפהמוצג

המעוצבשתייה,כליביזוומחזיקסנדלים,נעולקצרה,שמלהלבושנערשל
היהשתפקידורומי,ביתאליללאר,שלבדמותונעשהזהפסלוןרומי.בסגנון
בגומחתמניחיםהיוזהכגוןופסליםוביטחונם,הביתבנירווחתעלולהגןלשמור
מידיוכשאחתבחפירההתגלההברונזהפסלוןהפנימיים.הביתמחזריאחז
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תמרשביוהרוחניהפעראתלהדגישליאפשרהלסיפורהכנסתושבורה.
נמשכת.היאאליוהגנטי,העבדלפליפ~ס,היהודייה

פליפוסנהגשםהסדק,אלראשהאתתמרכשהרימה .. י.'

פגעהכאילוהסתנוורהלה,שהביאהפסיפסאבניאתלהטמין

קטנהגומחה•צרשמישהוראתהלהפתעתהשמש.קרןבה

פסל?!מפיה.פרצהבהלהקריאתמוזהב.פסלוןבתוכהוהציב

כלרומאי?פסלשליהסתרבפינתהציבמיקרה?זהאיך

ובאוזניהבה, l)Qתמידלהשיננוואמאשאבאהאיסורים

פסללךתעשה"לאהכנסת,בביתבתורההקוראדבריהדהדו

אךאותו,ולהשליךבפסללאחוזרצתההיא " ...תמונהוכל

אסרור'ה lהשיקוץ.היהזהמלגעת.נרתעהידהאתמששלחה

כזה?טמאבדברתיגעואיךהבוכריםבפסלילהביטאףעליה

אתפתאוםלשמוענחדרהאמא,"עלישמורהואהבית,אל"זה

הפסלוןאתהוציאהמסתור,נקיקאלקפץהואפליפוס.שלקולו

"פליפו·סהמשובשת,בשפתוקוראאליה,אותווהושיטמהגומחה

 " ...אמאישמורהוא ...משפחהשלטובאללתמרהביא

פליפוסאז.שרווחוהאמונותביוהשוניאתמחדדלפליפוסתמרביוהזההמפגש

וישמוריגןאמונתושלפיהפסלון,אתלמענהגונבאמה,מחלתעלמתמרהשומע
בתהוםבכאבנוכחתבעיניה,הטמאהפסלוןמולהעומדתתמרואילועליה,

שהפסלמפניהזר.לנעררגשותיהאתלכבוששעליהומבינהביניהםהמפרידה
איךלתארספרותיתחירותלעצמילקחתישבורה,מזרועותיוכשאחתנמצא

בתיעוב,ממנונרתעתהיאהפסלון,אתלתמרמושיטכשפיליפוס-הזרוענשברה

ונשברת.מתעקמתוזרועוהאבניםעלנופלמידו,נשמטהקטןהפסלון

ביןהרומאים.הכובשיםאלהיהודיםשליחסםהואבספר,המצוינוסף,ענייו
הלבושהשפה,עלהרומיתהתרבותאתלעצמםשאימצוכאלההיוהיהודים

עמדוורביםהרומיבצבאששירתויהודיםהיוהמקורות,פיעלשלה.והמנהגים
אחריםהכובש.משפתהושפעוהשמותאפילואיתם,ותרבותמסחרבקשרי

וקיבלשצמחהיהודי,החייםאורחעלבקנאותושמרואחדבאללאמונהנצמדו
גםוכךבספרלביטויזכוואלהאלההבית.חורבןשלאחרבדורותשונותפנים

יהודה,חורבןאחריהאנשיםבזיכרוןשנטבעוהרומי,הקלגסמפניוהפחדהחרדה
עורסנדלינעלוהרומאיםשהחייליםמפנילשפתנונכנסהקלגס(המילה

קליגה).-שנקראוקצריםמגפייםאומסומרים
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היהודים.ליישוביםונספחולגליל,שנדדויהודהלפליטינצרהיאתמרשלאמה
בהמעורראיתםמפגשוכלאותםמתעבתהרומאים,מהחייליםפוחדתהיא

בתגובותיה,ביטויומוצאוהגירוש,החורבןההרג,את-ילדותהחוויותאתמחדש
בספר.המתוארתהקשההלידהבזמןעוברתשהיאובהזיותבחרדותיה

יושבישארכמועותנאי,כפראנשינאלצוההיאהמורכבתהחייםמערכתבתוך

נמצאוובגליליהודהבשפלתמהיישוביםמעטבלאלשלטון.מסלהעלותהארץ,
שגםוכמובןסכנה,בשעתהאנשיםאתששימשולבתים,מתחתמסתורמערכות

השלם.מהמרקםלחלקוהפןלסיפורנכנסזהחשובפרט

הרכבהמלאכתהיאמציאות,יסודותעלנשעןהואאםגםבדוי,סיפוריצירת
חיובהםהיישוביםשמותוהצומח,החיהאזור,נוףומרתקת.מעניינתושיבוץ

בידיסייעוועו,דציפוריארשה,שערים,ביתכמובתקופתנווחודשובעבדיהודים

ואתאליהואליקאפיליפ,סשלאהבתםאתתמר,שלסיפורהאתלהחיות
אתהשישיהלגיוןלעזיבתלהתייחסשרציתיכיווןהפסיפס.רצפתשלסיפורה
בשלמותהכמעטהפסיפסרצפתנשמרהמדועהחוקריםלהשערתוגםאזורינו,

האחרוןובפרקהמשוערהזמןאתמעטכיווצתיחשיפתה,עדהדורותבמשך

אתלראותונכדים,בנותבבנים,המוקפתזקנהאישההיאשכעתלתמר,אפשרתי
שהיואלה(אולימהםשמילפנילאהכפר,אתעוזביםהשנואיםהלגיוןחיילי

המקולףטיחב'שמיכת'הפסיפסרצפתאתמכסיםהנוצרית)לעדהשייכים
הבית.מקירות

כישרוןאתתמרהפכהאיןלספרבליהספראתלסייםיכולתילאאישהכסופרת
אתכשהמירהנשית,פרנסהלמקורבילדותה,עליהאסורשהיהשלה,הציור

פירותדגמיאורגתהיאשלתוכםיפהפייםמרבדיםלאורגתוהפכהבצמרהאבנים
עדומגיעלמרחוקיוצאששמהאףהקרובה.מסביבתההלקוחיםחייםובעלי
משלהאורגיםבסימןחדשמרבדאריגתכלמסיימתהיאעדייןשאן,וביתדמשק

הגניבשפליפ,סהראשונההפסיפסאבןזיכרוןאתהמשמרקטן,תכלתריבוע-
בנעוריה.לידה

חיובהלתקופהלמסעיציאהבשביליהייתהאהבה"שלקטנות"אבניםכתיבת

מעלהיוםגםהפרושיםשמיםאותםתחתואחריםיהודיםאנשיםכאןופעלו
לראשינו.

סוגיותהחוקריגאלבבעליהרצפה,אתשחשףיותםבבנינעזרתיהספרבכתיבת

שמחקריהםנוספים,ובחוקריםישראלארץשלבעברההחומריתבתרבות
השורשיםאלהקשריםאתלהדקומאפשרתכולנואתמעשירהלעברואהבתם

שלנו.
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