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ביקורת ספרים

מחקר המובא בספר 
'אחר המבול' ראשיתו 

בעבודת דוקטור שנעשתה 
באוניברסיטה העברית, 

והוא פותח צוהר להקבלה בין המסורות 
היווניות על ראשית העולם ותרבותו 

לבין המקרא, הקבלה שהוזנחה במחקר. 
עצם קיומן של מסורות כאלה ביוון 

אינו חדש למחקר, ועם זאת משולבים 
בספר לא מעט מקורות שנתגלו רק בעת 

האחרונה, ואלה משלימים את התמונה 
היוונית, וכפי שמתברר ערכם רב גם 

להקבלה לעולם המקרא.
אפשר לומר שמדובר בספר מפתיע. 
מפתיע בעצם הנושא הנחקר, ומפתיע 

גם בגישתו. מחקר המקרא עוסק לא 
מעט במקבילות מהעולם העתיק, אולם 

בדרך הטבע קיימת הטיה מחקרית לכיוון 
המוכר והידוע. הספרות המסופוטמית 

נחקרת כבר כמאתיים שנה, ועל כן 
השפעתה על מחקר המקרא עצומה. 

הספרות הִחתית מוכרת הרבה פחות זמן 
מזו המסופוטמית, וידוע עליה עד היום 
מעט מדי. גם תרבותה של מצרים, על 

אף קרבתה לארץ ישראל, אינה זוכה 
להשוואות למקרא, ואפילו בספר זה, 
המציע להרחיב את המבט לתרבויות 

נוספות, יש הערות שוליים בודדות 
בלבד המתייחסות למקבילות מצריות. 

הקורא במחקר המקרא עלול לקבל 
את הרושם שספרות מסופוטמיה אכן 

ואלה תולדות ספר בראשית

ה

 רשימות התולדות שבמקרא הן מהטקסטים הקדומים ביותר המעידים על תודעה לאומית. 
 ספר חדש בודק בין השאר את הקשר בינן לבין רשימות דומות מיוון הקדומה, ומגלה שהתנ״ך

לא קשור רק לתרבויות במסופוטמיה | חגי משגב

עמדה ביסוד עולמם של מחברי המקרא, 
אולם זו טעות. לא רק היא הייתה שם. 
כותבי המקרא – שמן הסתם חיו בארץ 

ישראל – היו קרובים יותר למצרים, הם 
הושפעו מאוד גם מהכתבים החתיים, 

והתרבות הכנענית הייתה ממש 
נוף חייהם. למרות זאת, בכל מקום 

במחקר נתקלים בעיקר במסופוטמיה, 
מסופוטמיה מסופוטמיה. ודווקא בשל 

כך ההצעה להשוות את המקרא לספרות 
של תרבויות אחרות היא מרעננת.

אלה תולדות
חלקו הראשון של הספר עוסק במסורות 

הקשורות לסיפורי המבול: לוחות 
העמים צאצאיהם של גיבורי המבול, 
נטיעת הכרם והמצאת היין, האישה 

הראשונה ומקור הרע בעולם, השמדת 
דור הגיבורים. סדר הסיפורים אינו 

זהה לסדר המקראי שבו סיפור האישה 
הראשונה קודם למבול, אלא לסדר 
היווני, אבל דווקא כך ניכרת מאוד 

הקרבה בין שתי המסורות הספרותיות 
האלה שלכאורה רחוקות כל כך.

חלקו השני של הספר בוחן את 
הממצא היווני בהקשר של סוגה ייחודית 

– סיפורי התולדות המספרים על 
היווצרותם של עמים. גיא דרשן מזהה 
דפוסים ספרותיים החוזרים על עצמם 

הן בספרות היוונית והן במקרא ויוצרים 
סוגה מובחנת שיש סיפורים האופייניים 

אחר המבול
 סיפורי מוצא במקרא ובאגן 

הים התיכון המזרחי
 גיא דרשן

מוסד ביאליק, תשע״ח, 376 עמ׳
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ביקורת ספרים

לה: גיבורי תרבות וממציאי טכנולוגיות, 
סיפורי אחים ִנצים המייסדים ממלכות 

ושבטים עוינים או שותפים, סיפורי 
ייסוד ערים ומדינות וסיפורי הגירה. 
אמנם גם במסופוטמיה ניתן למצוא 
סיפורים דומים, אך שם לא מדובר 

בסוגה שלמה העומדת בפני עצמה. 
עצם מתן תשומת הלב לסוגה זו מגלה 
לפתע שגם במקרא רשימות התולדות 
אינן פיסות מידע מנותקות, אלא סוגה 

ספרותית של ממש.
ראוי לציין כי גישה זו אינה חדשה 

לחלוטין, ואפילו פירוש מקרא מסורתי 
כמו 'דעת מקרא' עמד על כך שהחוט 

המרכזי שעליו חרוזים סיפורי ספר 
בראשית למשל הוא הסוגה של רשימות 

תולדות. ״ואלה תולדות השמים והארץ״, 
״אלה תולדות נח״, ״ואלה תולדות בני 
נח״, ״ואלה תולדות ישמעאל״, ״ואלה 

תולדות יצחק״ וכן הלאה, אלה למעשה 
רשימות שביניהן ובתוכן נשזרו הסיפורים 

שאליהם אנחנו מתייחסים בדרך כלל 

כספר בראשית. אלא שלרשימות יש 
חיים משל עצמן. חידושו העיקרי של 

הספר הוא בחינת ההשוואה של המקרא 
למקורות יווניים בהקשר הסיפורי 

שבתוכו שזור ספר בראשית.

מחדש והולך בתלם
המחבר אינו חורג מהמקובלות 

שהוסכמו בחקר המקרא בדורות 
האחרונים. בספר כולו שליטה הסֶכמה 
של חלוקה למקורות השונים. רשימות 
לוח העמים מופרדות בהתאם לחוטים 

השונים שמהם הן ארוגות, וכל חוט 
נחקר בפני עצמו. לעצם העניין אין לדבר 

השפעה רבה. מהר מאוד מתברר שהסוגה 
הייחודית משותפת לשני החוטים, ודרשן 

מוצא כי כל מקור עיבד את הרשימות 
בהתאם לתפיסת עולמו, כפי שמקובל 

להניח במחקר, אך עיקר החידוש שלו 
– גילויה של התשתית הספרותית 

המשותפת למקרא ולמסורות איי יוון – 
אינו תלוי בראייה המקובלת במחקר.

גם היוונים מאשימים את 
האישה בכל הצרות. פנדורה, 

ניקולא רנייה, המאה ה־17, 
ארמון קא' רצוניקו, ונציה
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המחבר מניח כדבר מובן מאליו כי 
המסורות המסופוטמיות הן הבסיס 
לסיפורי המבול כולם, בכל מקום, 

וזאת על אף שהוא עצמו מטעים את 
ההבדלים בין המסורות השונות – 

המקראית, היוונית והמסופוטמית. גם 
במקרה זה צל המחקר רב השנים של 
מסופוטמיה מוטל על הכל ואין ממנו 

מנוס. למען האמת מסורות יוון והמקרא 
יכולות בקלות לעמוד בפני עצמן.

אפשרות נוספת שכרגיל במחקר 
לא נלקחת בחשבון היא שמסורות 

נשמרו בעל פה שנים רבות לפני 
כתיבתן, ולכן ייתכן כי מסורות המבול 

לא באו מהמערב למזרח אלא דווקא 
להפך. מחקר המקרא לא פיתח כלים 

להתמודדות עם מסורות שהועברו בעל 
פה, למרות שאין ספק שזו הייתה דרך 

ידועה להעברת טקסטים, ואפשר שהיא 
הייתה אף נפוצה יותר מזו הכתובה.

בסוף מחקרו מתחקה המחבר אחר 
מקור הסוגה. בעיית היסוד העומדת 
בפניו היא היעדר מוחלט של סימני 

השפעה מספרות יוון על המקרא, 
ואפילו להפך: יש מידע על מסורות 

הזורמות מהחוף המזרחי של הים התיכון 
אל האיים האגאיים, החל משיטת הכתב 

האלפביתי וכלה בסיפורי אלים. גם 
בעניין זה התקבעות הדעות במחקר 

המקרא גורמת לכך שההנחה כי המקרא 
קדם וכי הוא המקור למסורות הנדונות 

כלל לא מועלית כאפשרות. המאמץ 
מופנה מיד לחיפוש אחר מקור משותף 

אפשרי, והדבר מוביל אותנו בהכרח 
לפיניקיה ולתרבות כנען, אבל שם אין 
שום דבר דומה לזה. בלית בֵררה נאחז 

דרשן בממצאים זעירים ואקראיים, 
ובהם תארים המופיעים על מטבעות. 
המחבר עצמו מודע לחולשת הטיעון 
שהציג ומביע את תקוותו כי בעתיד 

יימצאו חומרים נוספים שיאששו את 
התאוריה שלו על החוליה החסרה.
יש לספר סיכוי לפתוח דף חדש 
במחקר העוסק בהתהוות המקרא, 

ד״ר חגי משגב
 חוקר כתובות וכתבים עתיקים, מרצה 

 באוניברסיטה העברית ובמכללות 
אקדמיות להוראה

הספרות המסופוטמית 
נחקרת כבר כמאתיים שנה, 
ועל כן השפעתה על מחקר 

המקרא עצומה. ההצעה 
להשוות את המקרא 
לספרות של תרבויות 
אחרות היא מרעננת

ויחל וייטע כרם. דיוניסוס שותה 
בכרמו ולצדו האל פן. כד מהמאה 

השנייה או השלישית
מוזאון המטרופוליטן

בתיארוך ספריו, בזיהוי מקורות ההשראה 
שלו ובעמידה על מניעי מחבריו. החומר 

המובא בספר ופריסתו לעיני הקורא 
לפי הנושאים והסוגות מכריח להפנות 

את המבט לשאלות שלא נשאלו עד 
כה. מבחינה זו, ההינעלות על תיאור 
מבנה המקרא כפי שהיה מקובל עד 

כה, בזמן שדווקא ספר זה עשוי לשנות 
את התמונה מיסודה, פוגמת ביכולת 

ההמראה ממסלול הטיסה שסלל המחבר. 
למרות זאת, אין בכך כדי לפגום באיכותו 

של המחקר החדשני הזה. אני עצמי 
סיימתי אותו בתחושת הפתעה שלא 

עזבה אותי מתחילת הקריאה ועד סופה.

בניין חדש מאבנים ישנות
ומלה הכרחית לקורא הדתי שפעמים 

רבות מלווה אותו תחושת אי נוחות 
לנוכח מציאת מקבילות בין המקרא לבין 

ספרות העולם העתיק. אי הנוחות הזו 
נובעת לא רק מסוגיית תיארוך המקרא, 
שאכן בעייתית, אלא בעיקר מהתחושה 

שכביכול נגלתה ערוותם של מחברי 
המקרא שפשוט העתיקו מספרות העולם 

הסובב. אין טעות גדולה מתחושה זו. 
דווקא ההיכרות עם תשתיתו הספרותית 

של עולם המקרא, ההבנה כי הוא לא 
חובר בחלל ריק וכי מחבריו – נביאים 

ברוח הקודש כולם – כתבו בשפה 
ובסוגות שהיו מקובלות בימיהם, מחדדת 

את היכולת להבין מה חידש המקרא 
לעומת סביבתו ומהם מסריו האמיתיים. 
זהו כלי שאין כדוגמתו להבחין בין עיקר 

לטפל, בין מהות לצורה, בין אמצעי 
למטרה. רק כך יכול הלומד להבין כי 

המקרא הוא בניין חדש מאבנים ישנות, 
ולהיווכח כי א־לוהים, כמו מחנך טוב, 
אינו הולך נגד האדם ורוחו אלא ִאתו, 

 .ומתוך עולמו הוא מקדם אותו הלאה
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