ניצנים

הטיול שלי עם ארצי
גבע וארצי נוסעים אל המצדה .גבע מקשיב מרותק לסיפור בנייתה של המצדה
על ידי המלך הורדוס ומתרגש עד דמעות ממעשה הגבורה של המורדים היהודים
ומנפילתה של מצדה בידי הרומאים
כתבה :רויטל בן-יהודה

מצדה מהאויר .צילום :צביקה צוק

א

רצי ואני חזרנו הביתה רטובים
לגמרי אחרי טיול השלוליות
שעשינו בשכונה שלנו.
"ארצי" ,אמרתי" ,אני כל כך חיכיתי
לגשם אבל עכשיו כשרטוב אני רוצה
להיות במקום קצת יותר חם".
"אין בעיה" ,אמר ארצי" ,בוא ניכנס
הביתה ,נוריד את הבגדים ונשב ליד
האח".
"ארצי" ,נָז ַ ְפּתִי בו" ,אתה יודע למה
אני מתכוון .אני רוצה לנסוע לטיול
במקום חם".
"אהההה" ...אמר ארצי" ,אתה רוצה
לטייל במקום חם .בוא נחשוב לאן אני
יכול לקחת אותך?".
אמא ששמעה את השיחה צעקה עלינו
שנוריד את הנעליים הרטובות ונתחיל
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להתארגן כי נוסעים לטיול.
"טִּיּול" ,צווחתי משמחה" .לאן?".
"אני חושבת ,גבע ,שאתה ממש הבן
של אבא שלך כי הוא תכנן לנו היום
טיול לאחד המקומות הכי מעניינים
בארץ ,וכנראה שגם מזג האוויר שם
קצת יותר נעים" ,אמרה אמא.
אמא קרצה לארצי שאמר" :בוא
גבע ,נראה לי שהסיפור שלנו היום
מאוד מיוחד ומתחיל אצל מלך
שאתה כבר מכיר".
"דוד המלך" ,הכרזתי.
"לא" ,אמר ארצי.
"שלמה המלך?" ,שאלתי.
"לא" ,חייך ארצי" ,מלך קצת יותר
'צעיר'".
"אני יודע" ,צעקתי" ,הורדוס".
"יפה מאוד" ,אמר ארצי" .הורדוס המלך
הבנאי בנה את הארמון שאליו ניסע
היום".
"מה? ממש ארמון אמיתי?" ,שאלתי
בהתרגשות.
"ועוד איך" ,אמר ארצי" ,ובאחד
המקומות הכי יפים בארץ .אנחנו
נוסעים אל המצדה".
נסענו אל המצדה בדרך ים המלח
ואמא הראתה לי המון מקומות יפים
ומעניינים בדרךֲ .אתָר אְַרכֵאֹולֹוגִי
בשם השומרוני הטוב ,שמורת טבע
עינות צוקים ושמורת טבע עין גדי,
אבל אני כל כך התרגשתי שכמעט
לא שמתי לב.
"ארצי" ,אמרתי" ,יש למצדה סיפור
מאוד עצוב ,נכון?".
"כן" ,אמר ארצי" ,אבל ככה זה בחיים,
לא כל הסופים שמחים".

וארצי התחיל לספר" :אתה כבר
יודע ,גבע ,שהורדוס היה מלך
שמאוד חָׁשַ ׁש ִמּמֶֶרד ולכן הקים
הרבה ארמונות ּו ִמ ְבצִָרים כדי להגן
על עצמו .את מצדה הוא בנה על
צּוק ּתָלּול מאוד מעל ים המלח אבל
גם ִּבּצֵר אֹותָּה ּבְחֹומָה ּכְפּולָה .בתוך
החומה הוא בנה מצודה מלכותית
ובה ארמונות גדוליםּ ,בֵית מְֶרחָץ
משוכלל וארמונות קטנים יותר,
שכנראה שימשו את המשפחה שלו.
הארמון הצפוני הוא המבנה המרשים
ביותר במצדה ,והדרך שבה בנו אותו
מפליא אותנו עד היום" ,המשיך ארצי
לתאר ואני הקשבתי מרותק.
"הארמון צמוד לצוק הסלע הצפוני
של מצדה ,והוא כאילו תלוי על ּפִי
ַהּתְהֹום .הצוק בנוי משלוש מדרגות
סלע .במדרגה העליונה היו ארבעה
חדרי שינה ומרפסת חצי עגולה,
שממנה אפשר לצפות לעבר הנופים
המרהיבים של ים המלח ,נאת עין
גדי והרי מואב .למדרגה התיכונה
(האמצעית) ירדו במדרגות נסתרות
והיה בה אולם גדול ,מוקף במרפסת,
שעמודיה ניצבו בקצה הצוק ממש.
במדרגה התחתונה הקים הורדוס
אולם גדול ׁשֶ ּקִירֹותָיו ֻקּׁשְ טּו ְּבצִּיּוֵרי
ִקיר מְַרהִיבִים ׁשֶ ּנ ְִקָראִים פְֶרסְָקאֹות".
"וזה עוד לא הכל" ,אמר ארצי" .הורדוס
הקים גם שני בתי מרחץ  -אחד גדול,
בפסגת ההר ואחד בארמון הצפוני
וזה היה מעשה מאוד מיוחד מפני
שבמצדה כמעט לא יורד גשם .את
המים השיג הורדוס באמצעות 12
בורות מים עצומים ,שאליהם נאספו
מי השיטפונות שזרמו בנחל מצדה.
הוא ָאגַר כמות אדירה של מים,
ויושבי הארמון השתמשו בהם ,לא
רק לשתייה אלא גם לבריכות שחייה,
לבתי המרחץ ולחקלאות.
"גם לאוכל דאג הורדוס .הוא הקים
 29מחסנים גדולים ובחפירות
התגלו מֵאֹות ְּכלֵי חֶֶרס ,שבהם
אגרו המון אוכל ,וכך הפכה מצדה
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לְצּוק ִּב ְלּתִי נִּתַן ַלּכִּבּוׁש  -כמעט.
"אבל ארצי ,אני למדתי בבית הספר
שמצדה נפלה" .אמרתי.
"נכון" ,אמר ארצי" .בתקופת המרד
הגדול חיו במצדה מורדים יהודים
ת ַּבּצְרּו על ההר הם השתמשו
ׁשֶ ִה ְ
במבנים שבנה הורדוס ונלחמו ברומאים
מתוך המבצר הגבוה .אבל הרומאים לא
רצו לוותר והביאו צבא גדול מאוד כדי
לכבוש את ההר.
“הם עְָרכּו מָצֹור על מצדה ,שנמשך
כמה חודשים ,ושרפו את חומת המגן
שהקימו המורדים .כשהמורדים הבינו
כי לא יוכלו לעמוד בפני הרומאים
הם החליטו להתאבד כדי לא להפוך
לעבדים של הרומאים .את הסיפור
של המורדים סיפר ַההִיסְטֹוְריֹון יֹוספֹוס
ַפלַאּבַיֹוס ,ששמע אותו משתי זקנות
וכמה ילדים שנשארו בחיים",
אמר ארצי.
דמעות התגלגלו מעיני ואמרתי לארצי
שזה סוף נורא עצוב.
"נכון" ,אמר ארצי" ,אבל תזכור
שאחרי כל השנים ׁשֶ ָחי ִינּו ְּבגָלּות חזרו
הישראלים והבטיחו להיות חופשיים
בארצם".
"ארצי" ,אמרתי בחיוך" ,אני כבר רואה
את ההר מצד ימין .יּו ,יש שם רכבל
ענקי".
ארצי חייך ואמר" :ההרפתקה רק
מתחילה"...

ַהי ְַד ְעּתֶם
על עוצמת הקרב שנערך בין
הקנאים לרומאים במצדה מעידים
מאות ַא ְבנ ֵי ָּבלִי ְסטְָראֹות ,שאותן
ירו הרומאים לעבר מצדה,
ַא ְבנ ֵי ּדְִרּדּור גדולות שנותרו על
ההר ו ְׁשִ לְֵדי ָאדָם ,כנראה של
הלוחמים שהתאבדו ,אשר התגלו
במקומות שונים בהר.
מסביב להר מצדה נותרה מערכת
המצור הרומית ,אחת הדוגמאות
המושלמות ביותר שנותרו בעולם
מתקופה זו .ממרומי מצדה נראים
היטב מחנות הצבא ,הסוללה
שהקיפה את מצדה ,הדרכים
והמגדלים ששירתו את הלוחמים.
אורכו הכולל של הדייק (חומת
המצור) ,שהקיף את מצדה,
הוא שני קילומטרים ועוביו שני
מטרים .מערכת המצור הרומית
מפתיעה מאוד בעוצמתה ,אם
מביאים בחשבון שמטרתה
הייתה להתגבר רק על  960איש,
שהגנו על המקום ,ויש לזכור כי
רבים מהם לא היו לוחמים אלא
נשים וילדים .מערכת המצור
החזקה מעידה על חוסנו של צוק
מצדה ועל ַהּנְחִיׁשּות ׁשֶ ִה ְפּגִינּו
ת ַּבּצְִרים ַהּי ְהּוִדים.
ּמ ְ
ַה ִ

חפשו אותנו גם בפייסבוק
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