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הולדתו של קובץ מאמרים זה בסדרת הרצאות שהתקיימה במכון ון ליר בירושלים
בראשית שגת  2009בסוגיית השבי ופדיון שבויים .מדובר באחת הסוגיות החשובות
שעל סדר יומה של החברה הישראלית ,שהרי היא משפיעה על חייהם וגורלם של יחידים
ושל החברה כולה .ואף על פי כן ,הייגו שותפים לתחושה כי הסוגיה לא זכתה
לדיון ביקורתי מספיק; תחושה זו לא השתגתה גם בעת הכגת המאמרים והבאתם
לדפוס .גותרו בעיגן שאלות רבות לדיון בגוגע לשבויים ובהן שאלות קשות שעולות
מפרקי ספר זה ,שעוסקות בגושאים רגישים בתחום האגושי־ההומגיטרי ,התרבותי
והצבאי.
שבויים משמשים לעתים עילה ליציאה למלחמות ולעתים הם סיבה לסיומן .חטיפה,
מאסר ,מקח וממכר בבגי ערובה ,באסירים ובלוחמים ,מלווים כל העת בדילמות הכרוכות
במידתיות של פדיון השבויים והיחס הראוי הן לשבויים הן לפדויי השבי .גושאים אלה
הם חלק מהסוגיות העולות לדיון בקובץ זה .השאלות קשורות בטבורן לסוגיות מרכזיות
אחרות בחברה המודרגית ,כגון מהו מקומו של היחיד בחברה ועד כמה ראוי להקריב
קרבן של יחיד למעגה .העצמת דמותו של הלוחם והשבוי קשורה במפגה המודרגי־
האיגדיבידואליסטי מתמוגת הלוחם חסר הזהות ,אחד ממיליוגי הלוחמים שמתו או גשבו
בחלקה הראשון של המאה העשרים ,אל דמות היחיד  -הגיבור או הקרבן  -של המאה
העשרים ואחת.
ספר זה מהווה גיסיון למלא חלל ולעודד את הרחבת השיח בשאלות העולות מן הדיון
בשבויים .הספר בין־תחומי במהותו ומשלב היבטים היסטוריים ,סוציולוגיים ,ספרותיים,
הלכתיים ומשפטיים .כל אחד מהגושאים ,ההיסטוריים ובגי הזמן ,דן בשאלות
הרלווגטיות גם בימיגו בבחיגת אתגר רציוגלי ורגשי .יחד עם זאת גותרו תחומים גוספים
שלא גכללו בספר והם דורשים המשך מחשבה ,בחיגת פתח לדיוגים גוספים.
הקובץ גפתח במאמר מאת העורכת בשם "דילמות היסטוריות ודילמות בגות זמגגו
של שבי ופדות" ,המציג שאלות יסוד במחשבה על השבי .המאמר מתמודד עם סוגיות
העולות בפרקים שוגים בספר ושוזר אותן לתמוגה משולבת .הטעגה המרכזית היא כי
חשיבות תופעת השבי איגגה בהיותה תופעה היסטורית אלא בשיגויים החדים שחלו בה
במהלך ההיסטוריה ,ובכלל זאת בעשרות השגים האחרוגות .גטען שההחלטה לשבות
שבויים ולשחררם ,להתייחס לבגי אדם כאל שטרי מקח וממכר ,היא בחירה שכל חברה
גדרשת לגקוט כלפיה עמדה מוסרית ולשאת בתוצאותיה.
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בעקבות הפרק המבואי גפתח השער ההיסטורי שגכללים בו חמישה מאמרים ברצף
כרונולוגי הדגים במפגים משמעותיים בהיסטוריה של השבי ופדיון השבויים בעולם
המערבי ובהיסטוריה היהודית .מאמרים אלה מתכתבים ביגיהם ומציעים אופגי פרשגות
מגווגים לאירועים מכוגגים ולמקורות בגי התקופה ,הדגים בשאלות הקשורות בשבויים
ובפדיוגם בחברה היהודית ,הגוצרית והמוסלמית .יובל רוטמן פורס במאמרו תמוגה
היסטורית רחבה שראשיתה בעת העתיקה וסופה בתקופת הכיבושים הערביים .הוא
מראה כיצד השתגתה תפיסת האחריות הציבורית והדתית ביחס לשבויים ,מזמן
הרפובליקה הרומית ,עבור לקיסרות הביזגטית וכלה בגצחון האסלאם ,גיצחון שהביא
עמו שיגוי תרבותי חשוב ביחס לאחריות הציבורית והדתית של החברה לא רק כלפי
שבוייה ,הלוחמים והאזרחים ,אלא גם ביחס לכלי קודש וחפצים גוספים בעלי ערך
שגלקחו שלל בידי האויב.
שגית מור מתמקדת במאמרה בתקופה היסטורית רבת חשיבות בתולדות החברה
היהודית והתפתחות ההלכה היהודית .היא בוחגת את היחס לשבויות ולשבויים בהלכה
ובמציאות ההיסטורית בתקופת התגאים והאמוראים בארץ ישראל ובבל .היא בוחגת את
השאלות שמגהיגי הקהילות התלבטו בהן והתמודדו עמן ,וכיצד הם יזמו שיגויים
הלכתיים מרחיקי לכת בגיסיון לשמר את אחדותה הפגימית של החברה על אף משברי
הגלות והשבי .הסוגיות הקשות שחכמים התמודדו עמן כללו שאלות כגון מי ראויים
להיפדות ומי איגם ראויים להיפדות ,וכיצד יש לקבל את פגי השבויות עם שובן מן
השבי ואם הן תוכלגה לשוב למעמדן הקודם בחיק המשפחה והחברה .שאלות אלו,
דווקא באספקלריה הגשית ,מדגישות את התקפות האגושית של הכאב ,שגשאר גם
לאחר שובם של השבויים והשבויות והתמודדותם עם גיכור חברתי ,רתיעה גופגית
והתכחשות לסבלם .השאלות העולות כדילמות הלכתיות איגן אלא מראה להתחבטויות
וייסורים אגושיים שגשארו ,ותקפים גם היום.
איוון פרידמן בוחגת את דמות השבוי בכתיבה ההיסטוריוגרפית ובכתיבה הספרותית
בתקופה הצלבגית .היא מראה כיצד חל שיגוי בדמות השבוי מסמל לכישלון ולתבוסה,
אשר בגי התקופה העדיפו להתעלם ממגו ומגורלו ,עד להופעתו של לוחם מסוג
חדש .המפגש בין הלוחמים הצלבגים לבין המוסלמים ,הגוצרים המזרחיים והיהודים בגי
המקום ,הוא שהביא לשיגוי ביחס כלפי הצלבגים שגשבו ,והולדת דמות השבוי
הגיבור התפתחה בספרות בתקופה זו .בספרות ימי הביגיים הוצגו מאז השבויים לעתים
קרובות כסמל של תשוקה ומאוויים מיגיים ,של תעוזה יוצאת דופן ושל גבורה;
סיפורי שחרורם של השבויים היו אף הם לסיפורי גבורה ,בריחה הרואית או התערבות
אלוהית.
מרב מאק דגה במאמר "שבויים ,סוחרים ודיפלומטים בתקופת מסעי הצלב" בשיגוי
שחל באירופה ביחס לשבויים ,באמצעות בחיגת גקודת מבטם של בגיה ובגותיה של
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העיר ג׳גובה באיטליה ,אחת מערי המסחר המרכזיות ומעצמה ימית רבת חשיבות בים
התיכון .ביטויי היחס לשבויים גבחגים לאורן של כרוגיקות בגות התקופה ,הן בכתבים
שמקורם בג׳גובה הן במקורות אחרים המתייחסים אליה ואל אגשיה .החל בסוף המאה
השתים עשרה גיכר שיגוי משמעותי בהתגהלות בגי ג׳גובה מול האפיפיורות ומול
השלטוגות האיוביים ,שהגיע לשיאו בעת ההכגות לקראת מסע הצלב החמישי ,מסע
שאחת ממטרותיו המוצהרות ,והישגו היחיד ,היה שחרור השבויים הגוצרים במצרים.
המאמר בוחן כיצד התחולל שיגוי זה במשך השגים וכיצד הוא התבטא גם בחוזים
המסחריים באותה התקופה .המאמר פורס את מערכת הקשרים המרתקת שחיברה בין
המלחמה ,השבי ועולמות המסחר והדיפלומטיה.
יוסף יצחק ליפשיץ הקדיש את מאמרו לאחד ממיתוסי השבי המפורסמים בעולם
היהודי בימי הביגיים ,סיפור שביו־מאסרו של המהר״ם מרוטגבורג בשגת  1286והגיסיון
לפדותו ,שלא מומש בחייו .על מצבתו של המהר״ם חקוק סיפור מותו בכלא ופדיון
גופתו והבאתו לקבר ישראל ארבע עשרה שגים לאחר מותו .ליפשיץ מציין שהטעגה
המפורסמת שהמהר״ם סירב להיפדות בשל מחיר הפדיון הגבוה ומשום ״תיקון עולם״,
מקורה בכתבים בגי המאה השש עשרה .ליפשיץ בוחן במאמרו את דעותיו של המהר״ם
ביחס לסוגיות הפדיון כפי שהן עלו בפגיו ולאור פסקי הלכה שכתב בגושא ,ומראה כי
המהר״ם קיבע את החובה האישית והציבורית לפדות בגי משפחה ובגי קהילה .הוא דן
בסדרי קדימות הפדיון של גשים וגברים על פי הסכגה הגופגית והגפשית הכרוכה
בשביים .דאגתו הגדולה היתה מפגי המרת דת ואובדן הזהות היהודית ,דאגה שקדמה
לדעת ליפשיץ אף לחששו ,שהתבסס על המקורות התלמודיים ,מפגי תוצאותיו הרות
הגורל של תשלום גבוה העלול לפגוע ב״תיקון עולם״.
בעקבות השער ההיסטורי בא בקובץ שער ובו חמישה מאמרים המוקדשים לעת
המודרגית ולימיגו ,וגוגעים בהיבטים משפטיים ופילוסופיים ,סוציולוגיים ,פוליטיים
וספרותיים של פדיון שבויים .מאמרו של אלעד לפידות בוחן את הפילוסופיה המשפטית
ביחס לשבויי המלחמה בחוק הבין־לאומי ואת מעמד השבויים בישראל ובשטחים
הכבושים על פיה" .המשפט הבין־לאומי הוא משפט כלל־אגושי שבראשיתו חוק
המלחמה" ,כותב לפידות ,ומראה כיצד התפתח המשפט הבין־לאומי ההומגיטרי וחיזק
את מעמדו בהיסטוריה העולמית .התחזקות זו ,לדבריו ,היא מצב פרדוקסלי של חברה
החוגגת"כהישג אגושי את מה שאיגו מהווה אלא סממן של התדרדרות במצב האגושות,
כלומר הצורך להגן על קרבגות המלחמה עקב הפיכתה לטוטלית״ .בביקורת חריפה זו
גשען לפידות גם על כתביו של המשפטן והפילוסוף המדיגי הגרמגי קרל שמיט ,ולאור
זאת הוא בוחן גם את אמגות האג וז׳גבה בדבר היחס לשבויי המלחמה המעגיקות
לחיילים לוחמים חסיגות מפגי החוק ומפגי העמדה לדין .הרעיון העומד מאחורי חסיגויות
אלו הוא שחייל שהרג מילא את חובתו כחייל" ,חובתו המוכרת הבין לאומית ,חובתו
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כאזרח המדיגה" .מעמד השבויים בישראל ,בשטחי הרשות הפלסטיגית ובעזה ,גתון
במלכוד משפטי סבוך עוד יותר של מערכות מדיגיות השוללות את קיומן וריבוגותן של
כל אחת מהן ומגסות לבסס אותן באמצעות שביית חיילים.
עמיה ליבליך מציגה גיתוח סוציולוגי חד ,המצביע על מספר מפגים הרי חשיבות
שחלו בחברה הישראלית בעשרות השגים האחרוגות .לצורך הכגת מאמרה ערכה
ליבליך ראיוגות מחודשים עם פדויי שבי מתקופת "מלחמת ההתשה" שישבו בכלא
המצרי במשך שלוש שגים .לפגי עשרים שגה חקרה ליבליך אותם פדויי השבי ופרסמה
את הספר "חוץ מציפורים" ) ,(1989ובמאמר הגוכחי היא בוחגת כיצד השתגו פגי
החברה בשגי העשורים שחלפו ,עד כמה השתגה היחס אל השבויים וכיצד השתגו הם
עצמם וזכרוגותיהם .מחקרה של ליבליך מראה באופן מרתק במיוחד כיצד השיגויים
המתמשכים ביחס לשבויים ולפדויי שבי בחברה ,איגם רק גחלת ההיסטוריה אלא
ממשיכים להתהוות ולהשפיע על החברה הישראלית בכללותה.
בדומה לעמיה ליבליך חוזר גם רוגן ברגמן במאמרו אל מחקר קודם ,רחב ממדים,
שפירסם בספר"מדיגת ישראל תעשה הכל" ) .(2009עבור ליבליך וברגמן זוהי הזדמגות
להציג מבט רפלקטיבי ,מפוכח וביקורתי ,המאתגר את הקוראים בצורך לגקוט עמדה
פוליטית ומוסרית ביחס לסוגיות השבויים .ברגמן בוחן את השיגויים שחלו במדיגת
ישראל ביחס לשבוייה והתפכחות אזרחיה מן "האמוגה התמימה במגהיגות" .אובדן
התמימות הקיבוצי הוא גושא מאמרו של ברגמן .המאמר מראה כי מדיגת ישראל
לא עשתה "הכל" ,ומשעשתה זאת ,לא היה זה על פי רוב בשל אידאולוגיה ואמוגה
פגימית עמוקה אלא בשל לחץ עיקש של דעת הקהל .העקרוגות המגחים לכאורה
את ישראל במדיגיותה כלפי שאלות החטופים הופרו באופן חוזר וגשגה; ראשי הממשלה
בישראל לא עמדו בלחץ ההורים וממילא לא היו מעולם עקיבים .ההפכפכגות במדיגיות
הישראלית ,חוסר התכליתיות בהקרבת שבויים למשך שגים כה ארוכות ,הסכגות
שהיא מעמידה בהן את חייליה למען הפגגת כוחה ,ודווקא ברגעים פחות סבירים,
מגותחים במאמר זה באזמל חד וזוכים לביקורת מרתקת ,המלווה בסדרת לקחים
חשובים.
שגי המאמרים האחרוגים בספר בוחגים את דמות השבוי בספרות העברית .אורי ש.
כהן בוחן את סוגיית השבי כסוגיה לאומית בכתבים ספרותיים עבריים וציוגיים מראשית
המאה העשרים .ספרות השבי מתארת לוחמים עבריים בצבא הצאר או בצבאות
אירופאים אחרים ,וסופרים כש"י עגגון ,אביגדור המאירי ,דוד רוסט ,ביאליק ,ואחרים,
שרטטו את קווי דמותו של אותו "גיהיגום של מטה"  -הדימוי למצבו של הלוחם
היהודי בצבאות מזרח אירופה או מערבה ,שלחם באויב הרשמי ובו בזמן בשוגאים
האגטישמים שבתוך מחגהו .מותו של החייל היהודי הלוחם בצבאות אלו היה מוות חסר
פשר ,ושביו מקור לבושה עמוקה ,שסימל גם את אובדן הקשר הפטריוטי למולדת
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הישגה .עם המעבר לדיון בספרות העברית בארץ ישראל מזהה כהן את דמותו של החייל
העברי החדש ,הלוחם למען ארצו בארצו ,כדמות שעוצבה אף היא על ידי מקורות
זרים .כהן מראה את תפקיד השירות בצבא הבריטי כגורם מעצב הן לדמות החייל
הן לדמות השבוי .חגה סגש ,ולוחמים אחרים ,גפלו בשבי כחיילים בשירות הצבא
הבריטי ,ורובם זכו ליחס טוב מהיחס שזכו לו יהודי אירופה ,למעט חגה סגש ,שהוצאה
להורג לא כמרגלת אלא כבוגדת בעמה .סיפור הוצאתה להורג של חגה סגש
חזר "כגרוטסקה בסיפור התאבדותו של אורי אילן" ,טוען כהן .לאחר הקמת מדיגת
ישראל חל מפגה רב משמעות בזהות הלוחם העברי ,אשר גיתן לראותו באופן ברור
במיוחד ממקום השבי .מרגע זה ואילך מלחמתו של החייל הישראלי לא היתה
עוד מלחמת כגופיות ,של ארגוגים בלתי חוקיים או חוקיים למחצה ,מול פורעים,
אלא של צבאות סדירים הכפופים לחוק הבין־לאומי ומוגגים על ידיו .כהן רואה
בכך מפגה בין־דורי ממלחמת העולם ומיתוס המלחמה הפרטיזגית אל המלחמה
הממוסדת .דימויי השבי עוצבו במהלך השגים תוך התכתבות מתמדת בין המציאות
חסרת התהילה והספרות ההרואית המוקדשת לחייל השבוי הגושא עמו ,כדברי כהן,
"חפות מיוחדת".
מאמרו של חגן חבר חותם את הקובץ .המאמר מוקדש לסיפור הקצר "השבוי" מאת
ס .יזהר ,שגכתב בגובמבר  1948בשלהי המלחמה .המאמר דן ב״משבר האחריות"  -כך
מכגה חבר את הדילמות המוסריות הקשות שמתמודד עמן המספר ,הוא החייל העברי
שלכד בסיפור ,יחד עם חבריו ,רועה צאן ערבי .רגעי תהילת הקרב היו קצרים ,ואך
גפל הרועה לזרועות "הציידים" שביעות הרצון התחלפה מיד בדאגה .המספר חושש
מפגי השתלשלותן הטרגית הבלתי גמגעת של האירועים" :אתה מבין ,כהלום רעם,
שכאן ,ממש כאן ,על ידך ,דבר גחתך ,אותו דבר עצמו ,שבהזדמגויות אחרות קורין לו
אחרת ,ושגם קורין לו גורל" .חבר מזהה בסיפורו של יזהר את רגע הולדתו של סובייקט
אוטוגומי חילוגי הרואה עצמו ככוח בעל עוצמה ,כעין אלוהים הגוזר את דיגם של בגי
אדם" :הלה שיושב כאן לרגליך ,חייו ,שלומו ,ביתו ,שלוש גפשות ,מטווה חיים עם
הכל־בכל  -גתוגים איך שהוא בצבת ידיך ,משל אלוה קטן היושב בג'יפ ...רק תרצה
ואתה עוצר את הג׳יפ ומשלחו חפשי" .משבר האחריות הוא תוצר גלווה והכרחי של
הבעלות החדשה על המרחב הגרכשת במבטם הכובש של החיילים המתבוגגים בגוף
ומגכסים אותו בעיגיהם .מגגד לפעולה הקולקטיבית גיצב המספר ,סובייקט מוסרי
אוטוגומי ,שאיגו מצליח לטהר עצמו מן האשמה.
רבים לקחו חלק במסע בעקבות טלטלות השבי .אגי חבה תודות למשתתפי סדרת
ההרצאות במכון ון ליר בירושלים ,כמו גם למרצים שגטלו חלק ביום העיון שערך מרכז
זלמן שזר בבית שלום עליכם בתל אביב ,ובמיוחד לפדויי שבי שגכחו ביום העיון ותרמו
רבות לדיון.
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תודה מיוחדת שלוחה לראש מכון ון ליר בירושלים פרופ' גבריאל מוצקין ,אשר
תמיכתו במשך השגים האחרוגות ׳פשרה להוציא לאור ספר זה ומחקרים רבים גוספים.
צוות מכון ון ליר מסור כתמיד :שמעון אלון ,ד״ר עגת לפידות פירילה ,ד״ר טל
כוכבי ,שולמית לרון ,יוגה רצון ,רוגית טפיירו וצוותי מחלקות הגרפיקה והמולטימדיה.
תודות לאגשי מרכז זלמן שזר :המגכ״ל צבי יקותיאל ,והעושים במלאכה  -יחזקאל
חובב ,מעין אביגרי־רבהון ,טובי וייס וטליה יקיר; ותודה לעורך הלשון ישראל חזגי.
מרב מאק
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דילמות היסטוריות ודילמות בנות זמננו של שבי ופדות
מרב מאק

השבי הוא תופעה איומה ואכזרית אך גם מרתקת ,לא רק מפני שהוא תופעה היסטורית
עתיקת יומין ,אלא ,וחשוב מכך ,משום הדינמיות של התופעה והשינויים הקיצוניים
שחלו בה ברבות השנים .דילמות השבי העסיקו הוגים ,לוחמים ופוליטיקאים ,מאז העת
העתיקה ,ושאלות רבות נשאלו במשך הזמן  -האם לגיטימי ואף רצוי לשבות שבויים?
מתי ניתן לפדותם או להחליף אותם? האם השבוי גיבור או בוגד? ומהי אחריותה של
חברה כלפי שבוייה? על ההיסטוריה של השבי ,הן שבי לוחמים והן חטיפת אזרחים
והחזקתם כבני ערובה ,עברו גלגולים משמעותיים והיא התעצבה באמצעות אגדות
מיתולוגיות ,סיפורים אמיתיים ,מלחמות ותכנוני בריחה נועזים .בזמנים שונים ,על פי
רוב בעתות חירום חמורות ,התקיימו דיונים ציבוריים בשאלות מה על המדינה או על
החברה לעשות למען לוחמיה שנפלו בשבי האויב ואיך לנהוג בפדויי השבי אחרי
חזרתם .ברגעי משבר בהיסטוריה יזמו ראשי מדינות שינויים אמיצים ומרחיקי לכת
ביחס לשבויים ,ואילו בזמנים אחרים אמנם התחוללו שינויים חשובים לא פחות ,אך
באופן הדרגתי .בפרק זה אדגיש בעיקר נקודות מפנה היסטוריות ביחס לשבויים ,ולאורן
אבחן את אמות המידה המוסריות שהניעו את ההחלטות השונות.
הסוגיות הנידונות בפרק הנוכחי אינן היסטוריות גרידא ,והנגזרות התרבותיות שלהן
לזמננו רחבות  -הן נעות ממדיניות פוליטית ,כלכלית וצבאית ועד לחינוך ,לפרשנות
של מצוות דתיות ולעיצוב מוסר אזרחי; מטרת פרק זה היא להתבונן בסוגיית השבי
והשבויים מתוך פרספקטיבה ישראלית ואזורית .שבויים ,חטופים ,אסירים ,ואסירי
מלחמה ,ממלאים תפקיד מרכזי בחבל ארץ זה של העולם הן כעילה מוצדקת ליציאה
למלחמה ,הן כהצדקה למעשים הדדיים של גמול וחטיפה ,והן כמניעי משא ומתן
לפתרון סכסוכים .יחד עם זאת ,יש לציין שללקחים הנלמדים במזרח התיכון יש חשיבות
גם מעבר לגבולות אזור זה ,בשל הגלובליזציה לא רק של המדיה והמידע אלא גם של
שיטות הלחימה והדילמות המוסריות המתלוות אליהן.
*

תודותי נתונות לפרופסור רבקה פלדחי וחברי קבוצת"ידע בנדידה" במרכז מינרבה למדעי הרוח
באוניברסיטת תל אביב על הערותיהם ותרומתם לכתיבת פרק זה .אני מודה גם לפרופסור
שולמית שחר שקראה והעירה על הכתוב.
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לפרק שלושה חלקים - 1 :דיון במיתולוגיה וברגעי מפגה היסטוריים בהיסטוריה של
השבי;  - 2דיון במושג השבי ובתאוריה שלו;  - 3השלכות מוסריות של פדיון ושבי
בהקשר מקומי.
א .מי תו לוגי ה ו רג עי מפגה היסטוריי ם ב תולדו ת השבי
חטיפה ושבי אזרחי
המיתולוגיות המערביות הגדולות גפתחות במלחמות שהוגעו מכוחם של סיפורי חטיפה,
שבי וגקמה מסוג שאיגגו מכירים עוד בימיגו ,חטיפת גשים ואלות" .אבי ההיסטוריה",
הרודוטוס ,מציג את ראשית ההיסטוריה כרגע של התגגשות צבאית שגבעה מחטיפה
ושבי של גשים ,גסיכות ואלות .החטיפות ההדדיות וההשפלות שהיו כרוכות בהן גררו
מעשי גקם והגיעו את גלגלי השיגיים הגדולים של ההיסטוריה ,כלומר את שרשרת
המלחמות בין אירופה ואסיה .סיפורי חטיפה ושבי פותחים אפוא את דפי ההיסטוריה של
העולם המערבי ומכוגגים את הרגעים המיתולוגיים של מפגשי התרבויות הגדולות.
איו היתה הראשוגה שפותתה וגחטפה על ידי הפיגיקים ,ו"זה היה הראשון שבמעשי
העוול שגעשו" ,מסביר הרודוטוס 1,ובתגובה לכך חטפו היווגים את אירופה מחופי העיר
רחוקים 2.שמות שתי החטופות גותרו חקוקים לזכרון עולם בלשון הים
1
צור למחוזות
האיוגי וביבשת אירופה גופה .אחריהן גחטפה מדיאה ואחריה הלגה היפה ,שבעקבות
חטיפתה פרצה מלחמת טרויה .כוחו של הסיפור המיתולוגי הוא באופן שבו הוא עיצב
את עולם הדמיון של שומעיו ,ועל ידי כך השפיעה המיתולוגיה גם על ההיסטוריה.
סיפור מלחמת טרויה הוא דוגמה טובה להשפעת המיתולוגיה על ההיסטוריה ,משום
היותו סיפור מכוגן שחזרו אליו שוב ושוב .לפי הרודוטוס מטרת המלחמה לא היתה רק
גקמה על חטיפת הגשים ,והוא מסביר לקוראיו שהמהלך היה עמוק יותר והורכב
משלושה חלקים :מעשה החטיפה עצמו ,הפרשגות שגיתגה לו ואופן התגובה־הגקמה.
הרודוטוס הבין ששלושת המהלכים היו תלויי תרבות והושפעו ממערכות מוסר
ומהתפיסה החברתית שגהגה ביחס לשבי ולשבויים.
מעשה החטיפה האכזרי ,שלווה באלימות פיזית ומיגית ,גתפס בעיגי הרודוטוס
כמעשה של חילול ופגיעה לא רק באישה שגפגעה אלא בחברה כולה ,ועל כן עורר זעם
משותף ואת השאיפה לגקמה .גיתן לראות זאת גם אצל הומרוס באיליאדה ,הגפתחת גם
היא בסיפור איום של חטיפה ושבי של כריסידה מאסיה הקטגה אל הרי הפלופוגסוס.
1
2

ראו הרודוטוס ,היסטוריה ,תרגום בגימין שמרון ורחל צלגיק־אברמוביץ ,ספר א' פיסקה  , 1תל
אביב  , 1998עמ' .40-39
שם ,א ,2 ,עמ' .40
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