יורם קול

הורדוס -
בין שתי אהבות

הורדוס  -בין שתי אהבות
יורם קול
עורכים ראשיים :קונטנטו דה סמריק  -הוצאה לאור בינלאומית
עריכה :סיגל אשל
עריכה לשונית :רותם קליין
הגהה :יונת הורן
עיצוב עטיפה :זוהר איפרגן
עריכה גרפית ועימוד :סטודיו קונטנטו דה סמריק

 © 2014כל הזכויות בעברית שמורות ליורם קול
ולהוצאה לאור בינלאומית Contento de Semrik
איסרליש  22תל אביב 67014
www.bookpublish.co.il
אין להעתיק ספר זה או חלק ממנו וכן לאחסן בבנק נתונים או להעביר בשירותים מקוונים,
לשכפל ,לעבד ,או לתרגם בכתב ,ללא אישור בכתב מהמו"ל

מסת"ב978-965-550-231-2 :
דאנאקוד488-130 :
נדפס בישראל תשע"ד 2014

Printed in Israel

יורם קול

הורדוס -
בין שתי אהבות

Contento de Semrik

לזכר אמי ואבי ,חיה ואהרון קול ,אשר הורישו לי
ספרי יוסף בן מתתיהו ואת אהבת הספר
את ֵ

הורדוס  -בין שתי אהבות    5

שלמי תודה
את הגרסה הראשונה של כתב היד נתתי לקריאה לאחי אברהמי ולבניי ,שקראו
אותה ועודדו אותי מאוד .את הגרסה השנייה נתתי לכמה ידידים .תודתי
נתונה להם ,במיוחד לאבי קצין ,ארכיטקט שחזור ארכיאולוגי ,ולאשתו ירדנה
וליוסי קוסט ,שעסק באותה עת ,כדוקטורנט ,במחקר הורדוס .מאוחר יותר
הפנה אותי ידיד ותיק לקרוב משפחה שלו ,פרופ' אריה כשר ,מחבר הספר
"הורדוס :מלך רודף ורדוף" .הוא קרא את כתב היד בקפידה רבה ,העיר את
הערותיו ,ובירך עליו הן מהצד ההיסטורי והן מהצד הספרותי .אני אסיר תודה
לו על מעשהו האציל מאחר שהוא ראה את דמותו של הורדוס באור שונה
לחלוטין (כפי שעולה מספרו הנ"ל) ,ועל כן ביקש ממני שאציין במפורש
שהוא אינו מזדהה עם דמותו של הורדוס כפי שהיא מתוארת בספרי זה .לאחר
מכן גם אשתי קראה את כתב היד ואמרה שנהנתה ממנו ,דבר ששימח ועודד
אותי יותר מכול .עידוד נוסף שאבתי מחוות דעתו החיובית של המשורר
בן-ציון בן-משה ,שקרא רק פרק אחד מספרי ,שכן לדבריו ,בשביל לדעת
את טעמם של מי הים אין צורך לשתות את כולו ,ומספיקה לו לשם כך רק
טעימה .תודתי נתונה גם לחגי אברבוך ,העורך הלשוני של מהדורת האינטרנט
שקדמה להוצאה בדפוס ,ולאוהד ביקובסקי המעצב הגרפי שלה .לבסוף אני
מודה לעורכת הספרותית סיגל אשל ,לעורכת הלשונית רותם קליין ולמגיהה
יונת הורן ,שעשו עבודתן נאמנה ,ובזכות כל אחת מהן בנפרד תהליך העריכה,
שסופרים רבים מעידים שהוא רצוף מכאובים ,היה לי כולו הנאה.
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פתח דבר
רומן היסטורי זה מציג את זיכרונותיו של הורדוס הצעיר מילדותו ועד גיל
שלושים ושתיים ,שלוש שנים לפני שעלה לכס המלוכה ,ומתמקד בשנים 47
עד  40לפנה"ס ,כאשר היה בגילים שבין עשרים וחמש לשלושים ושתיים.
מקורותיו של הרומן הם ,בראש ובראשונה ,כתביהם של יוסף בן מתתיהו (–37
 100לספירה) ושל ההיסטוריון הרומאי בן זמנו פלוטארך ( 127–46לספירה).
הפרשות שמגולל הרומן מתרחשות בשלהי שושלת החשמונאים ,ששלטה
ביהודה במשך מאה ושלושים שנה .תקופה רווית מאבקים פנימיים ואירועים
גורליים זו הביאה בסופו של דבר את הורדוס הצעיר אל כס המלוכה .בתקופה
זו כיהן הורדוס כמושל הגליל ,ובמהלכה נרצח אביו אנטיפטרוס ,המדינאי
החשוב ביותר במדינת יהודה ,שהיה גם דמות מפתח בחייו של הורדוס.
תקופה זו היתה תחומה בין שתי האהבות הגדולות של חייו :אשתו דוריס
ומרים החשמונאית ,נכדתו של המלך יוחנן הורקנוס השני( .הוא אירס אותה
בתקופה זו ,אך נשאּה רק בשנת  37לפנה"ס ).זוהי הסיבה לשמו של הספר
 "הורדוס – בין שתי אהבות".ככל שהסיפור מתקדם ,קצב האירועים מתגבר והעלילה נפרטת לימים
ולשעות רוויות מתח וציפייה לבאות ,עד לסוף הדרמטי ,סוף שהוא רק צומת
אחד בסיפור חייו של הורדוס ושל מדינת יהודה בתקופת בית שני.
לימוד התקופה נסמך ,כאמור ,על היסטוריונים שחיו כמאה שנה אחרי הורדוס,
בעיקר יוסף בן מתתיהו אשר התבסס גם על ספר שכתב יועצו הקרוב של
הורדוס ,ניקולאוס הדמשקאי .דמות זו מופיעה גם בספר הזה .יוסף בן מתתיהו
מעיד על הספר הנזכר לעיל ,אך הוא לא שרד.
עלילת הספר נשענת גם על מחקרים של היסטוריונים בני זמננו (ראה נספח:
ביבליוגרפיה) ,אולם תיאור הדיאלוגים שבין הדמויות ,תיאור רגשותיהם
ופרטים רבים אחרים הם פרי הדמיון .הספר הוא היסטורי ופוליטי באופיו,
ועם זאת אישי מאוד ועוסק גם באהבותיו של הורדוס הצעיר ,ביחסיו עם הוריו
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ועם אחיו ובשנאותיו לאויביו .הוא מתאר כיצד התפתחו קשריו של הורדוס,
בן הכפר ָמ ֵר ָשה ,עם שליטי רומא ,אפילו בעת שנלחמו זה בזה – קשרים
שבזכותם המליכוהו על יהודה.
ככל שהתעמקתי בחומר נכבשתי לעולם המופלא שנפרש לפניי ,אישיותו
של הורדוס הצעיר קסמה לי ,והחלטתי להתמקד בו ולכתוב את זיכרונותיו
מתקופה זו .תוך כדי הכתיבה ,הרגשתי כי עברתי מטמורפוזה וכאילו הפכתי
להיות בן דמותו .נפתח לפניי צוהר ,ובו נתגלתה לי דמותו של מנהיג צעיר
אשר אימץ לו כבר אז את ה"ריאלפוליטיק" – תפישה שהפכה כיום לנחלת
הכלל .הוא למד מאביו כי יש לכבד את תושביה הנוכריים של הארץ ולשמר
את הידידות עם רומא ,מעצמת העל של זמנו .הוא הבין כי יהודה היא מדינה
זעירה ,וכי חלומות הגאולה ,הכמיהה למלכות בית דוד ,התשוקה ההזויה
להיות עם לבדד ישכון בנוסף לאמונה שאלוהים לא ייתן לעמו ליפול – סופם
להביא עליה אסון .הוא ביקש שלום עם שכניו ובה בעת התבונן במציאות
בעיניים פקוחות .בזכות כך הציל את עצמו ואת עמו מסכנות שארבו בדרך,
והפך את ממלכת יהודה למעצמה פורחת ובת ברית לרומא .הוא הרחיב את
תחומה ,בנה בה את הנמל המלאכותי הגדול בעולם ומפעלי מים מדהימים
בתעוזתם שהשקו את הערים שצמחו וגדלו והוסיפו פאר ואת הערים הנוספות
שבנה וקרא אותם על שם הוריו ואחיו .אך פסגת חייו היתה הגשמת חזונו
הנכסף של העם לבנות מחדש את בית אדוני ,כבית שבנה שלמה ,ואת
ירושלים לעיר משוש עין ולבירת מלך רם.
לאחר שחזרתי וקראתי את הדברים ,גיליתי בכתוב פנים חדשות ,כביכול
היו אלו גווילים שהורדוס עצמו כתבם ,ובהם זיכרונות אשר לא נכתבו רק
כהיסטוריה לשמה אלא היו גם מעין וידוי אישי של מי שעמד בלב אירועי
הזמן בממלכת יהודה ,והיו בהם גם כאלו שהשתיקה היתה יפה להם בשעתם
ועל כן גנזם .אבל היום דומני שלא יהיה זה מוגזם לומר שהם שופכים אור
על אי אלו תהיות שנותרו חסרות פשר עד כה.
מבחינת הרובד הלשוני ,שמתי לי למטרה לשמר את רוח התקופה ועם זאת
להביא את הדברים בפני בני זמננו בשפתם .צירפתי לסיפור גם תרשימים
ונספחים אשר יקלו על הקורא להתמצא במאורעות הזמן ,במונחים ,בשמות
האישים המופיעים בסיפור ובקשרי המשפחה של שושלות המלוכה.

גוויל ראשון :הפרתים קרבים
בשעה של בין השמשות שבתי לציפורי עירי לאחר חילוצן של יחידות הצבא
מידי המורדים בערי הגליל .היחידות המשיכו דרכן לעבר ירושלים ,מקום
שבו ישובו ויתאחדו בקרוב ,ואילו אני באתי לאסוף עמי את אשתי ואת בני
ולעלות אתם לשם גם אני.
עם בואי לביתי החלפתי את בגדיי ויצאתי למפגש עם מועצת הזקנים של
העיר .רק לעת ערב התפניתי לשוב אל חיק משפחתי .משבאתי אל דוריס,
רעייתי ,הייתי כמו הלך במדבר המגיע למעין מים חיים .לעולם לא אחדל
מלהתבונן בה ולא אשבע מיופייה .סוד אצילותה הוא לי חידה ,וככל שחולף
הזמן אהבתי אליה גדלה .לפני כשנתיים אירס לי המלך את נכדתו לאישה,
ומאז דוריס אינה פותחת לפניי את סגור לבה .כשאני בא אליה ,שוב אין
נשמותינו מתאחדות כשם שהיו בעבר .אני יודע שהכאבתי לה מאוד ,אבל לא
עשיתי זאת בכוונת זדון .אני אוהב אותה היום כשם שאהבתיה ביום נישואינו,
אבל מלכי וארצי ניצבים מעל לכל ולמענם אני נכון אף להקריב את חיי.
לאחר איחודנו נפלה עליה תרדמה ואני נותרתי ער .ניסיתי לחשב את המעשים
שלפניי ,עד שגברה עייפותי ונפלה עלי תרדמה כבדה .לפנות בוקר טרפו
את שנתי סיוטים ,ותמונות קרב שבו אלי :הבהק חרבות אדומות מדם ,חצים
ננעצים בחזות אנשיי ,זעקות הפצועים וצהלות הסוסים ובזרועותיי נח שלד
אדם .בטרם אורו פאתי המזרח קמתי ממשכבי ושמתי קץ לסיוטים .דוריס
היתה שרועה על מיטתנו ,חזה המלא עולה ויורד בנשימה קצובה של תרדמה
שלווה ,שהיא נחלתם של ברי הלבב .לבשתי את גלימתי בדממה ,ולאחר
שהעפתי מבט נוסף באשתי יצאתי אל הגן .העשב היה רטוב מן הטל ,אבל
השביל היה יבש ומזמין את ההולך לפסוע בו.
שלוות הכפר שסביב מילאה אותי חשק עז להניח לכל הדברים המצפים לי

