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 מסיפורי חפצים ארכיאולוגיים - ים-מיבנה הרפוקראטסה
 1משה פישרפרופ' 

 
( גן לאומי חוף פלמחים)ים -בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו ביבנה

רק  השגובה, תליון מזכוכית יצוקה-צלמיתה בין שלל הממצאים תנתגל

החפץ נתגלה . ילד עם אצבע ידו על שפתיו תמתאר . הצלמיתמ"ס 3

בשכבת חורבן שנגרם על ידי החשמונאים כשכבשו את ערי החוף 

החפץ היה חלק . ישראלי בשלהי המאה השנייה לפני הספירה-הארץ

הדמות הזאת מוכרת בעולם . לחן של המתייוונים באתרופו מפרטי אמנות

 . כהרפוקראטסנות ובתולדות האמ יהארכיאולוג

 

 ?ים-ישראלית כמו יבנה-מה עושה תליון של הרפוקראטס בעיר נמל ארץ? מיהו הרפוקראטס ומה הוא מסמל

 

. יריסזיס לאל אוזבין האלה אי?( איך לא)זה מתחיל בסיפור אהבה . אחזיר אתכם למצרים העתיקה ולאגדותיה הנפלאות, לשם כך

שהפך מן , הארגז. נילוסיריס בארגז ולהשליכו לזצליח לכלוא את אוהכש, יריסזשל אואחיו הקנאי , פר סתהאת שלוות האהבה 

מבכה את מות ההאבלה ו, יסזאי, בינתיים. שבצפון לבנון ,צף לאורך החוף המזרחי של הים התיכון עד גְָּבל, קבורה ןוהסתם לאר

 הובכך גם תרמ, ה בדמעותיה את מפלס הנילוסתעלהבעלה 

הסיפור לא  ,אבל! לפוריותה של מצרים ולאושר תושביה

 את תריוב גופו של אוזיריס ובוסת לכד את הארון , נגמר

 תרההיא , נואש הלא אמר, יסזאי. זה לחתיכות של גופתו

, כל נמל משפך הנילוס ועד גבל רהעב ,בעלה אחרי בחיפוש

להחיות  ואף של אוזיריס גופו חלקי כל את לחבר צליחהה

המתואר  עליו רעיפהה שהיא קדוש אוויר באמצעות אותו

 את ולידההו ממנו התעברה היא שלבסוף עד ,נץ כנפי בצורת

, תבמצרי - כרוד–פי–הר ", הילד הורוס" הוא הלוא ,צאצאו

 .הרפוקראטס - ביווניתו

עולם בידי הה של מצרים בעת כיבוש ,אלכסנדר הגדול בימי

בגלל הקשר  .כללה לנחלת ולחן המתלווה אליו הפכוהסיפור המיתולוגי הזה והפ, אימפריה הרומיתבידי הומאוחר יותר , ההלניסטי
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 תליון הרפוקראטס מיבנה ים-פסלון

 איזיסה אלה
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יס זאי. ערי נמלשל לחנם של ימאים וופהוא אומץ כ, לשייט המיתוס של

ווה יהעיקרון של. לפטרונית של יורדי הים והרפוקראטס לעוזרה ההפכ

על . מנמל אחד למשנהו בשייט נעשהוזה , קהצד אחרי החיפוש  יהאותם ה

, למיסטריות, לחנים מסתורייםותחבר לפנהגו לה, מנת לגלות את הצדק

מופעים בלוו לעתים בלקיחת סמים ו אשר כרוכות בטקסים ססגונייםהיו ש

 .נמלהערי שאפיינה את אולי מעין השתקפות של המציאות  ,ארוטיים

מונה את כל ערי הנמל  ,מהתקופה הרומית ,(פפירוס ממצרים)מסמך 

 .הרפוקראטס יס ובנהזלחן של איותקיים פהשבהן  ,ממצרים ועד גבל

 הכהפש ,השפתיים על תאופייניה האצבע תנוחת מהי? בכל הסיפור הזה, אמו את המלווה הילד ,הרפוקראטסמהו מקומו של 

  ? השתיקה של לסמלה

  הקשר שלשאלת עיון במקורות ההיסטוריים ובספרות של התקופה ההלניסטית והרומית מאפשר לנו לקבל תשובות ל

שרק , כלומר המיסטריות שלה, יס מורה על שמירת הסודותזבנה של אי. לשמירת הסוד ,יותר נכוןאו , הרפוקראטס לשתיקה

אומר אחד ממפרשי  ",אצבעו של הרפוקראטס מורה לנו להיות בשקט". בעלה, בעזרתם היא יכולה להשיג שוב את אוזיריס

, השתקן שאת פיו לא יפצה"מדבר על  ,מתקופת הקיסר אוגוסטוס ,המשורר הרומי, אובידיוס. הלניסטית-המיתולוגיה המצרית

שומרם יה ההרפוקראטס , הידוע גם כמשורר של החוויה הארוטית, אובידיוספי ל ע(. 692, 9 מטמורפוזות)" אצבעו על שפתו

 . של הנאהבים בסוד

חיבר " , חייהם המקבילים של האישים"הידוע יותר כמחברם של , ההיסטוריון היווני שחי במאה השנייה לספירה, פלוטרכוס

 על התליוןאת  עונדת יסזאי כי לספר דעאף י ,סוד על לשמירה בהתייחסו, בין היתר ובו, יסזלחן של איוגם חיבור אודות הפ

 .הרפוקראטס שומר שעליו "תייאמ לקול" נחשבה ", הצוואר

 

כי , והרי זה לא יפתיע אותנו, יס במקוםזלחן של איוהפ הקטנה מלמדת עלהצלמית  ?ים-הרפוקראטס ליבנה לומה הקשר ש

. יס אחרי בעלה אוזיריסזחיפושיה של איבואפילו באחת התחנות , בעיר נמל הלניסטית לחופו של הים התיכון אנחנו

 רפוקראטס מסייעהממצא הקטן של ה, הארכיאולוגים וההיסטוריונים, לנו. הוא אשר שמר על סוד המבצע, הילד הרפוקראטס

 .אורח החיים של התקופהאת להמחיש את האווירה ו

 :קריאה נוספתל

: מתוך. ים כמשל-ההרפוקראטס מיבנה –הערות לשתיקה על השתיקה בעולם הקלאסי  –שתיקה קלאסית , 2007משה פישר 

 .39-29' עמ, הוצאת רסלינג: תל אביב. אישיים-על מקומה של השתיקה בתרבות וביחסים בין. שתיקות, עורכת, מיכל אפרת

 

 מרצפת פסיפס מחפירות יבנה יםקטע 
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