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 קריאה היסטורית בטקסטים ספרותיים: 

קינות הערים השומריות כמקרה בוחן

נילי סמט

היחס שבין פרשנות היסטורית ופרשנות ספרותית של טקסטים עתיקים הוא מסוגיות 

מידה  באיזו  בפרט.  מקרא  וחוקרי  בכלל,  ופילולוגים  היסטוריונים  המעסיקות  היסוד 

נועד  שמטבעו  ספרותי,  אופי  בעל  מטקסט  היסטוריות  מסקנות  להסיק  אנו  רשאים 

ההיסטורי  מצעה  את  לבודד  ניתן  וכיצד  האם  ואסתטיות?  רעיוניות  מטרות  לשרת 

או  חברתיות  דתיות,  מגמות  המשקפים  האחרים,  ממאפייניה  ספרותית  יצירה  של 

שאת  וביתר  היווסדו,  מאז  המקרא  חקר  של  בחללו  מנסרות  אלה  שאלות  פוליטיות? 

לצייר  האפשרות  בעצם  המפקפקים  הקולות  גברו  בהם  אשר  האחרונים,  בעשורים 

תמונה היסטורית כלשהי על סמך הטקסטים המקראיים. במאמרי אבקש לבחון שאלה 

מתודולוגית זו מנקודת מבט של חקר התרבות המסופוטמית, תוך עיון בסוגה השומרית 

המכונה 'קינות ערים'. סוגה זו מזמנת מפגש ייחודי בין אירוע היסטורי קונקרטי לבין 

קונוונציות ספרותיות, מסורות פולחניות ומגמות רעיוניות, ולפיכך ניתן לראות בה 

מקרה בוחן מובהק לשאלה הנידונה.

קינות הערים השומריות מתארות את חורבנן של ערים מרכזיות בממלכת שומר 

היום נתגלו  2004 לפסה"נ.1 עד  נפילתה של השושלת השלישית של אור בשנת  עם 

אּור,  הבירה,  של  נפילתה  את  מבכות  מהן  שתיים  זו.  לסוגה  השייכות  קינות  חמש 

האחרות  הקינות  שלוש  ואור'.2  שומר  על  ו'הקינה  אור'  על  'הקינה  בשם  ידועות  והן 

ובמזרח  היסטורי במצריים, בחתי  זיכרון  ההווה:  'העבר בראי  זה מבוסס על הרצאה בכנס  מאמר   *

הקדום', שהתקיים בנובמבר 2012 באוניברסיטת תל אביב.

 N. Samet, The Lamentation over the Destruction :לסקירה עדכנית על קינות הערים ראו  1

of Ur (MC 18), Winona Lake, IN 2014, pp. 1-31. התאריכים הבאים במאמר זה מתאימים 
לכרונולוגיה המקובלת.

 P. Michalowski, The ראו:  ואור  שומר  קינת  על  שם.  סמט,  לאחרונה:  ראו  אור  קינת  על   2

Lamentation over the Destruction of Sumer and Ur (MC 1), Winona Lake, IN 1989
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מוקדשות לחורבנן של הערים ניפור, ארך וארידו.3 הקינות מציירות בצבעים עזים את 

ֵאימי החורבן, אשר שיאם הוא אבדנו של המקדש, מקום מגוריהם של האלים הפטרונים 

ואנושית.  אלוהית  עיקריות:  זירות  בשתי  מתמקדים  החורבן  תיאורי  העיר.  של 

ההתרחשויות הדרמתיות בספירה האלוהית כוללות את החלטתם של האלים הגדולים 

להביא את החורבן;4 את ניסיונם הנואש והעקר של האלים הפטרונים של העיר לבטל 

את רוע הגזרה;5 את גלותם־מאונס של האלים הפטרונים בשעת חורבנה של העיר;6 

ואת הציפייה והתפילה לשובם אל עירם כבראשונה.7 ככלל ניתן לקבוע כי פעולותיהם 

ורגשותיהם של האלים הם אחת התמות המרכזיות בקינות.

וההרג  שחוו  הזוועות  שומר,  תושבי  של  הנורא  סבלם  מתוארים  האנושי  במישור 

ההמוני שהביא עמו החורבן. תשומת לב מועטה ביותר מוקדשת לעובדות ההיסטוריות 

העומדות ברקעו של סבל זה. כך למשל, סוכן ההרס מוצג אך לעתים רחוקות כאויב 

נשלחה  אשר  אדירה  סערה  של  דמותה  את  הממשי  האויב  לובש  כלל  בדרך  אנושי. 

הראליה  אחוזות  הסערה  בתיאורי  כליל.8  ולהחריבה  בעיר  להשתולל  האלים  מטעם 

באש  מלווה  היא  על־טבעיים:  מאפיינים  לסערה  הפרד.  לבלי  בזו  זו  והמיתולוגיה 

אור  אדמה.10  רעש  גם  מתחולל  הופעתה  ועם  המים,9  מקווי  את  החורכת  מתלקחת 

היום מועם, וצינתו האופיינית של הלילה מתחלפת ברוח קדים הנושאת אבק לוהט.11 

את  וקורעת  בקירות  את קרבנותיה  מטיחה  ללא אבחנה,  העיר  מכה בתושבי  הסערה 

 S. Tinney, The Nippur Lament (Occasional Publications of the Samuel Noah ראו:   3

 Kramer Fund 16), Philadelphia 1996; M. W. Green, ʽThe Uruk Lamentʼ, JAOS 104
̔ ,pp. 253-280; eadem ,(1984). יצירות  The Eridu Lamentʼ, JCS 30 (1978), pp. 127-167
 .http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/ ETCSL. ראו:   ספרות שומריות תצוטטנה להלן על פי מהדורת 

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl. ראו:  זה  באתר  השומריות  הקינות  של  למהדורות 

cgi?text=c.2.2*
למשל קינת אור, שורות 113–147; קינת שומר ואור, שורות 55–57.  4

השומריות  הערים  'קינות  סמט,  נ'  עוד:  ראו   .169–143  ,112–102 שורות  אור,  קינת  למשל   5 

ומגילת איכה: לקראת מחקר תאולוגי משווה', שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום כא )תשע"ב(, 

עמ' 100–102.

למשל קינת אור, שורות 237–238; קינת ארידו, מקטע A, שורה 14. ראו עוד: סמט, קינת אור   6

)לעיל הערה 1(, עמ' 26–27.

למשל קינת אור, שורות 331–384; קינת ניפור, שורות 117–135.  7

ראו: סמט, קינות הערים השומריות )לעיל הערה 5(, עמ' 102–105. על זהותם של האויבים ראו   8

דיון להלן.

למשל קינת אור, שורה 241.  9

למשל קינת שומר ואור, שורה 81; קינת אור, שורה 198.  10

למשל קינת אור, שורות 187–192; קינת שומר ואור, שורה 79; קינת ארידו, שורות 19–22.  11

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/


קריאה היסטורית בטקסטים ספרותיים: קינות הערים השומריות כמקרה בוחן

]153[

]3

לאויב  התייחסויות  גם  משובצות  אלה  לתיאורים  בינות  זאת,  עם  מעליהם.12  בשרם 

האנושי המתקיף את העיר, באופן המבהיר כי האויב והסערה חד הם.13 כך למשל נאמר 

בקינת אור:

 הסערה הרשעה, כמים אדירים מתפרצים, 

לא תובס;

כלי הנשק בעיר טובחים, מכלים ללא רחם. 

)קינת אור, שורות 184–185(

im hul-e a-mah e3-a-gin7 a2-bi nu-ĝa2-ĝa2

ĝištukul uru2-ke4 saĝ-gaz i3-ak-e UR-bi 
i3-gu7-e

דוגמה נוספת מצאנו בקינת ארידו, שבה מזוהה הסופה עם אויב בשם סוביר:14 

הסערה נושאת־הרשע ... סחפה את הארץ

הסערה אשר אין לפניה טוב ורע, טוב לא 

תדע, רע לא תדע,

אנשי סוביר נפלו כמטר סוחף.

)קינת ארידו, שורות 19–21(

ud hul du3-a … kalam i3-ur4-ur4-re
ud sig5 hul nu-ĝal2-la sag9-ga nu-zu hul 
nu-zu-e
su-bir4ki-e a-gin7 im-mi-ib2-ĝar 

החורבן מתואר אפוא בקינות מנקודת מבט שכמעט ניתן לכנותה א־היסטורית. הקינות 

מקדישות את עיקר מעייניהן למתרחש במישור התאולוגי והמיתולוגי, וגם כאשר הן 

של  בדמותה  אותם  מלבישות  הן  האויבים,  של  האכזריות  התקפותיהם  את  מתארות 

הסערה הקטלנית.

מחברי  של  עיניהם  שלנגד  כך  על  להצביע  עשוי  הקינות  של  בחיים'  ה'מאחז  גם 

הקינות לא עמדו שיקולים של דייקנות היסטורית. אמנם אין בידינו עדויות מפורשות 

על מטרת חיבורן של הקינות, אך ניתן לשער כי הן נתחברו לצרכים פולחניים. השערה 

זו מסתמכת על האפילוג המשותף לקינות כולן, ובו תיאור של טקס השיקום של העיר 

– או  החרבה.15 עיון בתיאורי הטקס בקינות השונות מעלה, כי במרכזו עומדת קריאה 

למשל קינת אור, שורות 196, 202.  12

ראו: סמט, קינת אור )לעיל הערה 1(, עמ' 23–24.  13

אנשי 'סוביר', הידועים גם בכינויָים האכדי 'סוברתו', כפי הנראה לא נמנו על תוקפיה של העיר   14

הסערה  תיאור  שבין  הסמיכות  חשובה  לענייננו  ספרותית.  קלישאה  בהם  לראות  ויש  במציאות, 

 C. Michel, :לאזכור האויב, באופן המדגים את זיהוי השניים זה עם זה. על סוביר ראו לאחרונה

אגדיים  אויבים  של  בשמותיהם  השימוש  על   .ʽŠubartuʼ, RlA XIII (2012), pp. 225-227
בקינות ראו להלן.

יוצאת דופן לעניין זה היא הקינה על שומר ואור, שאיננה מסתיימת בתיאור השיקום. ראו: סמט,   15

1(, עמ' 9–12. יש לציין עוד כי נוהג ספרותי זה מעניין בהשוואה לנוהג  קינת אור )לעיל הערה 

של הקינות במגילת איכה להקדיש את פסוק או פסוקי הסיום לנחמה פורתא, היינו לבקשת נקמה 

באויבים )איכה א–ד( או לתפילה לגאולה )איכה ה(.
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אשר  הקינה  של  זהותה  בטקס.16  נחוג  ששיקומו  המקדש  חורבן  על  קינה  של   – שירה 

נקראה ברוב עם בטקס זה איננה מפורשת בכתובים, אך נראה לשער כי מדובר באותה 

קינה עצמה אשר בסופה מופיע תיאור הטקס.17 לפי השערה זו, הקינות עצמן מסגירות, 

באפילוג שלהן, את הנסיבות הפולחניות שבהן שימשו: הן נתחברו כדי לשמש כתפילה 

בשעת חנוכתו המחודשת של המקדש.18 על פי ניתוח זה ניתן לסווג את קינות הערים 

השומריות כיצירות פולחניות־ליתורגיות. סיווג ז'אנרי זה מחליש גם הוא, באופן טבעי, 

את הממד ההיסטורי של הקינות, ומחזק תחת זאת את הממד התאולוגי שלהן.

מאידך גיסא, ברקען של קינות אלה עומד חורבן היסטורי קונקרטי. הדברים אמורים 

בייחוד בשתי הקינות על אור ועל שומר ואור, אשר מתייחסות בפירוש לחורבנה של 

העיר אור בשנת 2004 לפני הספירה, חורבן ששם קץ לשלטונה המפואר של השושלת 

השלישית של אור באזור כולו.19 בשתי קינות אלה נזכרים פרטים היסטוריים מסוימים, 

כגון שמותיהם של האויבים מחריבי העיר, ִשַמשִּכ ועילם,20 שמו של מלכה האחרון של 

העיר אור, ִאִּב־ִסן,21 ושם העיר שאליה נלקח לאחר נפילתו בשבי, ַאנַשן.22 גם העובדה 

שהעיר אור מוצגת בשתי קינות אלה כבירת הממלכה וכמוקד החורבן עולה בקנה אחד 

עם הנתונים ההיסטוריים הידועים לנו ממקורות אחרים. לנתונים היסטוריים מועטים 

במקורות  מתועדים  אינם  חלקם  שכן  רבה,  חשיבות  נודעת  בקינות  המשובצים  אלה 

אחרים. הדבר אמור בעיקר בנוגע לזהותם של האויבים אשר החריבו את אור. הקינות 

כגון  ספרותית,  כקלישאה  המשמשים  אנכרוניסטיים  אויבים  של  בשמם  הן  נוקבות 

עשויה  דווקא,  מחדש  בנייתה  חגיגות  בשעת  העיר,  חורבן  על  קינה  של  קריאתה  שם.  סמט,   16

 U. Gabbay, ראו:  מקובלת.  מוסכמה  זו  הייתה  המסופוטמי  בפולחן  אך  פרדוקסלית,  להיראות 

 Pacifying the Hearts of the Gods: Sumerian Emesal Prayers in the First Millennium
BC (Heidelberger Emesal Studien 1), Wiesbaden 2014, pp. 158-168

 M. Green, ʽEridu in Sumerian Literatureʼ, Ph.D. Dissertation, University of ראו:   17

.Chicago, 1975, pp. 311ff; הנ"ל, קינת ארך )לעיל הערה 3(, עמ' 311 ואילך; טיני, קינת ניפור 
)לעיל הערה 3(, עמ' 23–24; סמט, קינת אור )לעיל הערה 1(, עמ' 9–12.

יש לציין כי כמה חוקרי מקרא ביקשו לגזור גזרה שווה בין הקינות המסופוטמיות ובין מגילת איכה   18

בעניין זה, וטענו כי המגילה נקראה בציבור בשעת ייסוד הבית השני, אך השערה זו אינה נתמכת 

 W. C. Gwaltney, ‘The Biblical Book of Lamentations in the ראו:  בראיות של ממש. 

 Context of Near Eastern Lament Literature’, in: W. W. Hallo et al. (eds.), Scripture
 in Context II: More Essays on the Comparative Method, Winona Lake, IN 1983, 

pp. 209-210
בשלוש הקינות האחרות כמעט שלא ניתן מידע היסטורי ספציפי, והדבר עשוי להעיד על ריחוקן   19

היחסי מן המאורעות המתוארים. ראו דיון להלן.

קינת אור, שורה 244; קינת שומר ואור, שורה 33.  20

קינת שומר ואור, שורות 35, 105.  21

קינת שומר ואור, שורות 36, 490–491.  22
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מהימן,  היסטורי  כזיכרון  להתפרש  שעשויים  ממשיים  אויבים  של  בשמם  הן  ֻגִתֻים,23 

ובראשם שתי ממלכות מן המזרח: עילם וִשַמשִּכ.24 כך נאמר בקינה על שומר ואור:

)האלים אן ואנליל גזרו:(

ִשַמשִּכ ועילם, האויבים, במושבותיה )של שומר( 

יגורו

šimaškiki elamki lu2-kur2-ra ki-tuš-bi 
tuš-u3-de3

הרועה, בבית מלכותו, ייפול בשבי האויב, sipa-bi e2-gal-la ni2-te-na lu2-erim2-e 
dab5-be2-de3

ִאִּב־ִסן באסורים לארץ עילם יובל di-bi2-dsuen kur elamki-ma-še3 ĝiš-bur2-
ra tum2-u3-de3

)קינת שומר ואור, שורות 33–35(

אין בידינו כיום מקורות היסטוריים, כגון מכתבים דיפלומטיים או שמות שנים, אשר 

עשויים לאשר או לשלול את הקביעה, כי אור נכבשה על ידי קואליציה של עילמים 

נוטים  החוקרים  רוב  מובהקים,  היסטוריים  מקורות  של  בהיעדרם  ִשַמשִּכ.25  ואנשי 

לקבל את עדותן של הקינות כמהימנה, כיוון שהיא משתלבת עם התמונה ההיסטורית 

הכללית של התקופה.26 יש לציין עם זאת, כי המקורות ההיסטוריים שבידינו מאירים 

שקדם  החמור  הכלכלי  המשבר  את  במיוחד  הממלכה,  התמוטטות  של  אחרים  צדדים 

לפלישה הצבאית וכפי הנראה ִאפשר אותה,27 וכן את התעצמות כוחו של ִאשִּב־ֶאָרה, 

על ֻגִתֻים )או גותים( ראו להלן.  23

תפוצתם של השמות השונים איננה שווה בכל הקינות. הקינות על אור ועל שומר ואור נוטות יותר   24

להזכיר אויבים העולים בקנה אחד עם תמונת המציאות הידועה לנו, ואילו שאר הקינות מזכירות 

בדרך כלל אויבים א־היסטוריים. על היחס בין שתי קבוצות שונות אלה של קינות ראו להלן.

עדויות עקיפות למתיחות עם העילמים בשנים הסמוכות לחורבן נשתמרו במסמכים המזוהים עם   25

 P. Steinkeller, :ִאשִּב־ֶאָרה, שר הצבא המורד, אך לא במסמכים מטעם שליט אור. ראו לאחרונה

 ʽOn Birbirrum, the Alleged Earliest-Documented rabiānum Official, and on the
 End of Ibbi-Suenʼs reignʼ, NABU 2008,3, pp. 3-5; D. R. Frayne, ʽThe Historical
 Correlations of the Sumerian Royal Hymns, 2004-1900 BCʼ, Ph.D. Dissertation,
Yale University, 1981, pp. 336-348; מיכלובסקי, קינת שומר ואור )לעיל הערה 2(, עמ' 3; 
http://etcsl.orinst.ox.ac. :ETCSL במהדורת ,C מקטע ,Išbi-Erra B וראו עוד במזמור ההלל

 uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.2.5.1.2&display=Crit&charenc=gcirc 
ראו: מיכלובסקי, שם, עמ' 1–3. עם זאת, כמה חוקרים הציעו כי ִאשִּב־ֶאָרה, הקצין המורד, נטל   26

חלק פעיל בהתקפות על אור, וכי יש לראות בו את אחד הגורמים החשובים בקואליציית התוקפים. 

 C. Wilcke, ̔ Drei Phasen der Niedergangs der Rieches von Ur IIIʼ, ZA 60 (1969), :ראו

pp. 54-69
 Th. Jacobsen, ʽThe Reign of Ibbi-Suenʼ, JCS 7 (1953), pp. 36-47; T. Gomi, ʽOn :ראו  27

 the Critical Economic Situation at Ur Early in the Reign of Ibbisinʼ, JCS 36 (1984),
 pp. 211-242; W. Sallaberger and A. Westenholz, Mesopotamien, Akkade-Zeit und Ur

http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.2.5.1.2&display=Crit&charenc=gcirc#
http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/cgi-bin/etcsl.cgi?text=c.2.5.1.2&display=Crit&charenc=gcirc#
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אשר שימש כמושל צבאי בכיר מטעם המלך האחרון של אור, ולאחר החורבן יסד את 
השושלת־היורשת של ממלכת אור בעיר ִאִסן.28

ם י י ר ו ט ס י ה ת  ו ר ו ק מ כ ם  י ר ע ה ת  ו נ י ק

אם אכן חוויית חורבן ראליסטי שימשה למחברי הקינות הללו כמקור ההשראה, האם 

מותר לחפש בתיאורי ההרס וההרג המשובצים בהן עקבות של מציאות היסטורית?

כמה מחקרים שנתפרסמו החל בשנות החמישים של המאה הקודמת ביקשו להציע 

לשאלה זו תשובה חיובית. השומרולוג אוטו אדזרד ראה בקינות הערים מקור ראשון 

אור.29  ממלכת  של  להתמוטטותה  שהביאה  האירועים  השתלשלות  לשחזור  במעלה 

אדזרד התרשם ממהימנותם של תיאורי הזוועות בקינות, כגון:

בשעריה הנישאים, אשר שקקו הולכי רגל, 

גופות נערמו

abul mah ĝiri3 ĝal2-la-ba ad6 im-mi-in-
ĝar-ĝar

בשדרותיה ההדורות ראשים כזרעים נפוצו ... sila daĝal ezem-ma du3-a-ba saĝ 
numun-e-eš ba-ab-ĝar ...

במקום המחולות, גוויות נערמו ki e-ne-di kalam-ma ĝal2-la-ba uĝ3 zar-
re-eš bi2-in-du8

דם הארץ, כבדיל ונחושת, זרם בתעלות u3-mun kalam-ma urudu nagga-gin7 
sur3-sur3 ba-ĝar-ĝar

)קינת אור, שורות 213–217(

לדעת אדזרד, לא ייתכן כי תיאורים רבי רושם ומחרידים כאלה הם פרי הדמיון בלבד, 

וניכר בהם שהם משקפים חוויית חורבן אמתית.30 טענה אחרת של אדזרד נוגעת לפן 

התאולוגי של הקינות. אחד הנושאים המרכזיים בקינות הוא נטישת האל הפטרון את 

הדרמה  בלב  עומדת  האלוהית  הנטישה  במהלכו.  או  החורבן  לפני  העיר, המתחוללת 

הם  לרעה,  העיר  של  גורלה  את  חורצים  הגדולים  האלים  כאשר  בקינות.  המתוארת 

גוזרים על האלים הפטרונים לעזוב את העיר. במקרים רבים האלים מתמרדים ומנסים 

III-Zeit (OBO 160,3), Freiburg 1999, pp. 174-177. וראו עוד בתיאורו המסויג יותר מן העת 
 P. Michalowski, The Correspondence of the Kings of Ur: An :האחרונה של מיכלובסקי

 Epistolary History of an Ancient Mesopotamian Kingdom (MC 15), Winona Lake,
IN 2011, p. 174

 J. van Dijk , ʽIsbiʼerra, Kindattu, LʼHomme ;)26 ראו: וילקה, שלושה שלבים )לעיל הערה  28

dʼElam, et la chute de la ville d'Urʼ, JCS 30 (1978), pp. 189-208
D. O. Edzard, Die zweite Zwischenzeit Babyloniens, Wiesbaden 1957, pp. 50-58 :ראו  29

שם, עמ' 52.  30
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להגן על עירם,31 אך ללא הועיל: בשיאו של החורבן, האלים נאלצים לקבל את רוע 

מתחבאים  או  ומקוננים,32  בוכים  לעיר,  מחוץ  עומדים  הם  מעירם.  ולברוח  הגזרה 

במקומות מסתור מחוץ לעיר.33 

לחיות  נאלצים  אשר  זרה,  בעיר  כגולים  האלים  את  מציגות  אחרות  התבטאויות 

אשר  כשפחה  משמשת  נינגל  האלה  למשל  כך  בזויות;  במלאכות  ולעסוק  כעבדים 

אחר הריחיים בבית הכלא שבעיר גלותה.34 כמה קינות אף כוללות רשימות ארוכות 

של אלים העוזבים את מקדשיהם, הַמשרות תחושה של נטישה המונית וחפוזה.35 אך 

נטישה זו איננה סוף פסוק: לאחר החורבן, הקינות מפנות אל האלים הגולים תחינות 

לשוב ולהשתקע במקדשם. תחינות אלה מפרטות באוזני האלים את האבדות שספגו 

כאשר  לה  שיזכו  הטובה  ואת  בגלות  המושפל  מעמדם  את  העיר,  מעזיבת  כתוצאה 

הפשטה  אלא  אינה  זו  תאולוגית  דרמה  כי  סבר  אדזרד  ביתם־מקדשם.36  אל  ישובו 

ספרותית של אירוע ממשי. לדעתו, ברקע תיאורי הנטישה עומדת נפילתו של פסל 

האל בשבי והגלייתו אל בירת האויב, נוהג מקובל בין כובשים בעולם המסופוטמי 
העתיק.37

רכיב אחר בקינות, אשר כמה חוקרים ביקשו להסיק ממנו מסקנות היסטוריות, הוא 

הליַטניות. ליטניות הן רשימות ארוכות של שמות ערים, אלים ומקדשים, המשובצים 

בנוסחה שירית קבועה. כך למשל, הקינה על אור פותחת בנוסחה קבועה, המדמה את 

האל הנוטש לכבש, ואת העיר העזובה לדיר שומם:

אנליל נטש את מקדשו בניפור, דירו – לרוחות 

)נעזב(,

dmu-ul-lil2-le eš3-e nibruki-a muš3 mi-
ni-in-ga amaš-a-na lil2-e

אישתו, נינליל, נטשתהו )=את מקדש ניפור(; 

דירּה – לרוחות )נעזב(,

dam-a-ni dnin-lil2-le muš3 mi-ni-in-ga 
amaš-a-na lil2-e

קינת אור, שורות 102–112, 143–169.  31

קינת אור, שורות 254–327; קינת ארידו, מקטע A, שורות 5–9, 11–18.  32

קינת ארך, מקטע D, שורות 21–33.  33

קינת אור, שורות 308–310.  34

קינת שומר ואור, שורות 113–280; קינת אור, שורות 1–35.  35

קינת אור, שורות 331–384; קינת ניפור, שורות 117–135.  36

 M. Cogan, Imperialism and Religion: Assyria, Judah, and Israel in the ראו למשל:   37

 Eighth and Seventh Centuries B.C.E., Missoula, MT 1974, pp. 22-40, 119-121; 
 T. Frymer-Kensky, ʽThe Image, the Glory and the Holy: Aspects of Being Human
 in Biblical Thoughtʼ, in: W. Schweiker et al. (eds.), Humanity Before God:
 Contemporary Faces of Jewish, Christian, and Islamic Ethics, Minneapolis, MN

2006, pp. 123-124
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נינליל נטשה את מקדש ִּכֻאר, דירּה – לרוחות 

)נעזב(,

dnin-lil2-le e2-bi ki-ur3-ra muš3 mi-ni-
in-ga amaš-a-na lil2-e

גבירת ִּכש נטשתה )=את ִּכש(, דירּה – לרוחות 

)נעזב(,

nin keš3ki-ke4 muš3 mi-ni-in-ga amaš-
a-na lil2-e

נינמח' נטשה את מקדש ִּכש, דירּה – לרוחות 

)נעזב(,

ga-ša-an-mah-e e2-bi keš3ki-a muš3 mi-
ni-in-ga amaš-a-na lil2-le

בת ִאִסן נטשתה )=את ִאִסן(, דירּה – לרוחות נעזב, mu-lu i3-si-inki-na-ke4 muš3 mi-ni-in-
ga amaš-a-na lil2-e

נינאיסינה נטשה את מקדש ֶאַגלַמח', דירּה – 

לרוחות )נעזב( ...

ga-ša-an-i3-si-inki-na-ke4 eš3 e2-gal-
mah-a muš3 mi-ni-in-ga ┌amaš┐-a-na 
lil2-e …

)קינת אור, שורות 4–10(

חוקרים אחדים סברו, כי ניתוח טקסטואלי או גאוגרפי של רשימת הערים הנטושות 

המכילות  שליטניות  לעובדה,  לב  שם  אדזרד  החורבן.  על  נוסף  מידע  להניב  עשוי 

שמות של ערים נטושות מופיעות רק בשני הבתים הראשונים של הקינה, ואילו הבתים 

הנותרים מתמקדים בחורבן שהתחולל בעיר אור בלבד. לדעתו, סדר עניינים זה בקינה 

משקף את השלבים השונים בהתמוטטות הממלכה. הליטניות שבראש הקינה מייצגות 

את השלב הראשון בהתערערות ממלכת אור, אשר בו איבדה אור בהדרגה את אחיזתה 

בערים מרכזיות ברחבי הממלכה. כתוצאה מכך השתרר בערים אלה כאוס, המתואר 

בקינות במונחים תאולוגיים כנטישת האלים. הבתים הבאים, אשר בהם אין זכר לערים 

אחרות פרט לאור, הם עדות לשלב השני של החורבן, שבו חדר האויב אל תוך הבירה 

עצמה.38 חוקר אחר של הקינות, קלאוס וילקה, פירש את הליטניה המשובצת בקינת 

שומר ואור כתמונה גאוגרפית־היסטורית של החורבן. וילקה הניח כי נוסף על האויבים 

ממש  של  חלק  נטל  המורד,  הצבאי  המושל  ִאשִּב־ֶאָרה,  גם  וִשַמשִּכ,  עילם  ממזרח, 

בתקיפת ערים ברחבי הממלכה.39 הנחה זו נתמכת בטקסטים היסטוריים וספרותיים.40 

לטענתו, הערים הצפוניות הנזכרות בליטניה נפגעו מהתקפותיו של צבא ִאשִּב־ֶאָרה, 

של  התקדמותם  מסלול  של  נאמן  תיאור  אלא  אינה  הדרומיות  הערים  רשימת  ואילו 
העילמים אל תוך ממלכת אור, עד לבירה עצמה.41

אדזרד, תקופת הביניים )לעיל הערה 29(, עמ' 51–52.  38

וילקה, שלושה שלבים )לעיל הערה 26(.  39

ראו לאחרונה: מיכלובסקי, מכתבי מלכי אור )לעיל הערה 27(, עמ' 185–187.  40

לדיונים נוספים בקינות כמקורות היסטוריים ראו: גרין, ארידו )לעיל הערה 17(, עמ' 320–325;   41

 H. L. J. Vanstiphout, ʽThe Death of an Era: The Great Mortality in the Sumerian
 City Lamentsʼ, B. Alster (ed.), Death in Mesopotamia: Papers Read at the XXVIe
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החוקרים המבקשים לחשוף את רקען ההיסטורי של קינות הערים נתקלים בקשיים 

בבואם לדון בקינות המתארות חורבן של ערים אחרות בממלכה לבד מן הבירה אור. 

שנזכרים  ההיסטוריים  האויבים  במקום  מזכירות,  וארך  ארידו  ניפור,  על  הקינות 

אויבים  באופיָים.42  א־היסטוריים  קדמונים,  אויבים  של  שמות  האחרות,  בקינות 

סטראוטיפיים אלה כוללים בין השאר את הגותים, המשמשים בספרות באופן מסורתי 

מתועד  הפראיים  הגותים  מוטיב  לציוויליזציה.  המנוכרים  ברבריים  לאויבים  כסמל 

לראות  יש  ולפיכך  אור  חורבן  לפני  שנים  של  רבות  עשרות  שנכתבו  בטקסטים  גם 

בו קלישאה ספרותית ולא מציאות היסטורית.43 לעומת זאת, הנתון הנראה כמהימן 

יותר, ולפיו חרבה אור על ידי עילמים ואנשי ִשַמשִּכ, אינו נזכר בקינות על חורבנן 

של ערים אלה.

כאמור  שלהן.  החיבור  בתאריך  קשורה  אלה  מקינות  העולה  יותר  חמורה  בעיה 

לעיל, קינות הערים השומריות בנויות בתבנית קבועה שבסופה טקס שיקום של העיר 

החרבה. טקס זה כולל שיבה של האל הפטרון אל מקדשו המחודש. בקינות המתמקדות 

בחורבן אור, במוקד הטקס עומד כוהן קינות, המבצע את טקסי הפיוס של האל ומתפלל 

אליו בזמן שובו אל המקדש. כך למשל בקטע שלהלן, החותם את קינת אור, ובו הכוהן 

מכונה 'איש התפילה':

איש התפילה יישא אליך תחינה ...

אל העומד בתפילה תישא פניך

)קינת אור, שורות 426–430(

lu2 siskur2-ra-ke4 a-ra-zu mu-ra-ab-be2 …
┌lu2┐ a-ra-zu im-me-a-bi-ir ša3 ha-ba-na-huĝ-e

לעומת זאת, בקינות על ניפור ועל ארך, את מקום הכוהן כגיבור הטקס תופס המלך 

ִאשֶמ־ָדָגן, הנזכר בקינות פעמים רבות בשמו. כך נאמר בקינת ניפור:

הוא עצמו )=ִאשֶמ־ָדָגן( עמד בתפילה לפני אנליל 

...

e-ne a-ra-zu-a mu-na-an-gub-ba-am3 
giri17 šu mi-ni-ĝal2-la-am3 …

Rencontre assyriologique internationale, Copenhagen 1980, pp. 83-105
עם אויבים אלה נמנים ֻסִּבר, ֻגִתֻים וִתדֻנם. ִתדֻנם עשוי אולי בכל זאת לשקף אויב אמתי בן התקופה,   42

 ,)1  שכן מצאנו אזכורים שלו בכתובות מלכי אור האחרונים. ראו: סמט, קינת אור )לעיל הערה 

עמ' 6–7; מיכלובסקי, מכתבי מלכי אור )לעיל הערה 27(, עמ' 112–118, 172–173.

השימוש באנשי גתים כסמל לכובש ברברי הבא מן ההרים מתועד כבר במקורות מתקופת ממלכת   43

אור, וממשיך אל תוך האלף הראשון לפסה"נ. כך למשל, באפוס השומרי 'קללת אכד' מן האלף 

 השלישי לפני הספירה הגותים מתוארים כך: 'על בני אנוש לא ייחשבו, בין דרי הארץ לא יימנו, 

ֻגִתֻים העם אשר לא ידע עכבות, בעלי תבונת אנוש, חכמת כלב ופני קוף, אנליל הביאם מן ההרים'. 

 W. W. Hallo, ̔ Gutiumʼ, RlA, III, Berlin 1971, pp. 708-720; J. Cooper, The Curse :ראו

of Agade (Johns Hopkins Near Eastern Studies), Baltimore 1983, pp. 30-33
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תפילתו נשמעה, אנליל הביט בו ברחמים, 

בִאשֶמ־ָדָגן אשר דבריו עינגוהו!

šudu3-da-ni ĝiš ba-an-tuku-am3 igi 
in-ši-in-bar-ra-am3 
diš-me-dda-gan-na inim-ma-ni su-a-
na ba-dug3-ga-am3

)הקינה על ניפור, שורות 304–308( 

ִאשֶמ־ָדָגן, המוצג בקינות על ניפור וארך כפטרונן ומשקמן של הערים החרבות, נמנה 

יורשתה של  ִאִסן אשר ראתה בעצמה את  ִאשִּב־ֶאָרה, מייסד שושלת  על צאצאיו של 

יש לאחר אפוא את  1953–1935 לפסה"נ.44  בין השנים  בִאִסן  הוא מלך  אור.  ממלכת 

תאריך חיבורן של הקינות על ניפור וארך ולקבוע אותו לתקופה המאוחרת בכשישים 

שנה לחורבן ממלכת אור. פער זה בין תאריך החורבן לבין תאריך חיבורן של הקינות 

הוביל כמה מן החוקרים שאוחזים בפרשנות ההיסטורית לחפש עדויות לחורבן אחר, 

לכאורה  ושעומד  וארך,  ניפור  בערים  עצמו  ִאשֶמ־ָדָגן  בימי  שאירע  יותר,  מאוחר 

או  ארכאולוגיות  עדויות  על  להצביע  הניסיונות  אך  אלה.45  קינות  שתי  של  ברקען 

בצדק  זכו  הם  צלחו.  לא  ִאשֶמ־ָדָגן  בימי  כזה  חורבן  של  להתרחשותו  טקסטואליות 

ההיסטוריים  הנתונים  את  להתאים  מאולץ  ניסיון  בהם  שראו  חוקרים  של  לביקורתם 
לטקסט הספרותי.46

נראה אפוא כי יש הבדלים פנימיים בין קינות הערים השונות באשר לדרגת הדיוק 

ההיסטורי. הקינות המתמקדות בחורבן אור, 'קינת אור' ו'קינת שומר ואור', נתחברו 

ערך  בעלי  פרטים  גם  כוללות  הן  כן  ועל  לחורבן,  יותר  סמוך  במועד  הנראה  כפי 

היסטורי, אשר הודגשו במחקריהם של אדזרד וסיעתו. הקינות העוסקות בחורבנן של 

ערים אחרות, לעומת זאת, נתחברו כמה עשורים מאוחר יותר, ולפיכך אפילו הפרטים 
ההיסטוריים המועטים שמצאנו בקינות המוקדמות יותר נעדרים מהן.47

י ת ו כ ל מ ה  ל ו מ ע ת ר  פ ו ש כ ם  י ר ע ה ת  ו נ י ק

קינות  לניתוח  אחרת  גישה  לצמוח  החלה  הקודמת  המאה  של  השמונים  משנות  החל 

מסקנות  להסיק  באפשרות  לפקפק  החל  חוקרים  של  חדש  דור  השומריות.  הערים 

 D. O. ;81–1 'על ִאשֶמ־ָדָגן והקינות שנתחברו בחצרו ראו: טיני, קינת ניפור )לעיל הערה 3(, עמ  44

Edzard, ʽIšme-Dagānʼ, RlA, V, Berlin 1980, pp. 194-195
44(; גרין,  29(, עמ' 90–93; הנ"ל, ִאשֶמ־ָדָגן )לעיל הערה  אדזרד, תקופת הביניים )לעיל הערה   45

ארידו )לעיל הערה 17(, עמ' 317–319.

טיני, קינת ניפור )לעיל הערה 3(, עמ' 6–9; סמט, קינת אור )לעיל הערה 1(, עמ' 5–9.  46

הקינה על ארידו לא נכללה בדיון זה כיוון שמצב השחזור החלקי שלה אינו מאפשר להסיק מסקנות   47

באשר לסגנונה ולמידת הדיוק ההיסטורי שלה. ראו: סמט, שם, עמ' 8.
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היסטוריות כלשהן מן הקינות, והדגיש, במקום זאת, את אופיין התאולוגי והאידאולוגי. 

ניתן למצוא בדיוניו של פיוטר מיכלובסקי על אודות הנסיבות  דוגמה מובהקת לכך 

המלכותית  התעמולה  את  חקר  מיכלובסקי  השומריות.  הערים  קינות  התחברו  שבהן 

של שושלת ִאִסן, יורשתה של ממלכת אור המפוארת, והציג מסקנות מעניינות. על אף 

ִאִסן, ִאשִּב־ֶאָרה, נטל כנראה חלק לא מבוטל בנפילתה של ממלכת  שמייסד שושלת 

אור,48 השושלת שיסד ִאשִּב־ֶאָרה עצמו לא העלתה על נס את תבוסתה של קודמתה. 

תחת זאת, היא ביססה את הלגיטימציה שלה על ניכוס מורשת אור והתאמצה להציג 

את עצמה כיורשתה החוקית והטבעית של הממלכה המפוארת שקדמה לה.49 חיבורן 

היטב  משתלב  אור  שושלת  של  נפילתה  בשעת  חשובות  ערים  חורבן  על  קינות  של 

במגמה זו. שליטי שושלת ִאִסן, אשר בחצרם לפי השערתנו נתחברו הקינות, מוצגים 

אל  מהן  הגולים  האלים  להשבת  ופועלים  החרבות  הערים  את  המשקמים  כמושיעים, 

מקומם. לפי גישה זו, אין לחפש בקינות הערים יסודות היסטוריים, שכן הן כלל לא 

נתחברו על ידי הניצולים מן החורבן. קינות אלה נתחברו למטרות תעמולה מלכותית 

על ידי שליטי שושלת ִאִסן, ולפיכך החורבן המשתקף בהן הוא סטראוטיפי, והיסודות 

הראליסטיים שלו מועטים.

ניפור.  חורבן  על  בקינה  ביותר  המובהק  באופן  משתקפת  התעמולתית  המגמה 

זו וחקר את תכניה, עמד על מגמותיה  סטיבן טיני, שהכין מהדורה מדעית של קינה 

התעמולתיות הבולטות: יותר ממחצית הקינה מוקדשת לתהילתו של ִאשֶמ־ָדָגן, משקם 

העיר, בסגנון מזמורי ההלל למלכים המוכרים לנו מן הספרות השומרית.50 חורבנה של 

ניפור, המתואר בחלק הראשון של הקינה, הוא אפוא מלאכותי ומשמש כרקע  העיר 

למזמור התהילה לכבוד ִאשֶמ־ָדָגן. מבחינה זו, ניתן לראות בתהילתו של ִאשֶמ־ָדָגן את 

עיקר היצירה.

ה י ר ו ט ס י ה ל ה  ל ו מ ע ת ן  י ב  : ר ו א ת  נ י ק

מחקרי על קינת אור שנתפרסם לאחרונה העלה כמה נתונים חדשים, העשויים לתרום 

לדיון המתמשך בדבר ההיבטים ההיסטוריים של קינות הערים. במחקר זה נכללים כמה 

מיכלובקי, הקינה על שומר ואור )לעיל הערה 2(. חלקו של ִאשִּב־ֶאָרה בנפילת אור מתועד בעיקר   48

במכתבים ספרותיים ולא בטקסטים היסטוריים מובהקים, ולכן יש לראות בו השערה סבירה אך לא 

ודאות.

 idem, ʽHistory as Character: Some Observations on the  ;7–5 עמ'  שם,  מיכלובסקי,   49

Sumerian King Listʼ, JAOS 103 (1983), pp. 237-248
טיני, קינת ניפור )לעיל הערה 3(.  50
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ממצאים התומכים בעמדתם של החוקרים אשר מדגישים את הממד האידאולוגי על 

בין עדי  חשבון הממד ההיסטורי בקינות. דוגמה אופיינית אחת עולה מתוך השוואה 

הנוסח השונים לשורות הסיום של הבית השמיני של הקינה. לפי כמה מכתבי־היד של 

היצירה, בית זה מסתיים באיחול לנינגל, האלה הפטרונית של העיר אור, בזו הלשון:

ישיב נא אנליל את אור על מכונה; תיכון 

מלכותך!

uri2ki ki-bi ha-ra-ab-gi4-gi4 nam-nin-bi ak

)קינת אור, שורה 384(

חרוז  נוצר  וכך  נוספות,  שורות  שתי  כאן  מוסיפים  אחרים  רבים  כתבי־יד  ואולם 
משולש:51

ישיב נא אנליל את ניפור על מכונה; תיכון מלכותך!

ישיב נא אנליל את אור על מכונה; תיכון מלכותך!

ישיב נא אנליל את ִאִסן על מכונה; תיכון מלכותך!

nibruki ki-bi ha-ra-ab-gi4-gi4 nam-
nin-bi ak
uri2ki ki-bi ha-ra-ab-gi4-gi4 nam-
nin-bi ak
i-si-inki ki-bi ha-ra-ab-gi4-gi4 nam-
nin-bi ak

לשיקומן,  מייחלת  שהקינה  הערים  לרשימת  וִאִסן  ניפור  של  הוספתן  כי  לתאר  קשה 

בצד אור הבירה, מעידה על מציאות היסטורית של חורבן ששרר בערים אלו בשעת 

כתיבת הקינה.52 הנתונים ההיסטוריים המעטים שיש בידינו דווקא מצביעים על כך 

שניפור וִאִסן לא נפגעו, כנראה, בשעת חורבן ממלכת אור. סביר יותר כי שתי ערים 

אלו התוספו כאן מסיבות אידאולוגיות: ניפור היא עיר הקודש הראשית של השומרים, 

של  בירתה  היא  וִאִסן  החרבה;  הבירה  אור,  בצד  כבוד  של  מקום  לה  שמור  וככזו 

השושלת החדשה, המבקשת להשתלב ברשימת שלוש הערים הראשיות כדי להבטיח 

לעצמה מקום כיורשתה החוקית של אור. חילופי הנוסח שמשקפים כתבי־היד השונים 

יותר מבקשים  מצביעים כפי הנראה על מגמות שונות: כמה מכתבי־היד השמרניים 

לדבוק בנושא הטבעי של הקינה, הוא חורבן אור, ולכן מציינים רק את שמה של אור 

השיקול  על  המלכותית  התעמולה  גברה  אחר  נוסח  בענף  ואילו  לשיקום;  בתפילה 

הספרותי, וכך התוספה ִאִסן לרשימה. חיזוק מסוים לתפיסה זו אפשר למצוא בעובדה, 

ובבל,  ארך  נוספות,  ערים  שתי  כאן  מוסיף  ִּכש  העיר  מן  אחד  פריפריאלי  שכתב־יד 

כנראה משיקולים דומים של לוקל־פטריוטיזם.53 תופעה זו לא התרחשה בחלל ריק. 

סמט, קינת אור )לעיל הערה 1(, עמ' 9, 125, 222.  51

כנגד דעתה של גרין, ארידו )לעיל הערה 17(, עמ' 320.   52

סמט, קינת אור )לעיל הערה 1(, עמ' 125, 222. יש לציין עם זאת כי זיהויה של ארך בכתב־יד זה   53

מוטל בספק כיוון שהסימן שבור.
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כפי שהראה אורי גבאי, שיקולים של היררכיה פוליטית או דתית הנחו את השינויים 
שהתחוללו במסורת הליטניות לכל אורך ההיסטוריה המסופוטמית.54

החוקרים המבקשים לצמצם  להם מחזקים את תפיסתם של  ודומים  אלה  ממצאים 

או  ספרותיות  יצירות  בהן  ולראות  השומריות,  הערים  בקינות  ההיסטורי  הממד  את 

פולחניות גרידא. מסקנות אלה מתאימות הן לקינות הערים המאוחרות, מימי ִאשֶמ־

ָדָגן, הן לקינות הערים הקדומות יותר, אשר מתברר כי גם הן שימשו, אם כי באורח 

עקיף יותר, כשופר תעמולה של שושלת ִאִסן.

ואולם, כנגד נתונים אלה, ניתן להצביע לפחות על מקרה אחד שבו נראה כי הקינות 

אג'נדה  ולא  מציאותית  התרחשות  משקפות  אור,  בחורבן  העוסקות  יותר,  העתיקות 

פוליטית או פולחנית. לעיל עמדנו על תפקידן המרכזי בקינות של ליטניות, המונות 

ביותר  הארוכות  הליטניות  שתי  אותן.  נטשו  אשר  האלים  ואת  שנחרבו  הערים  את 

בקינות הערים מופיעות בשתי הקינות העתיקות ביותר, אשר מתמקדות בחורבנה של 

עיר הבירה: קינת אור וקינת שומר ואור.

בבית הראשון של קינת אור, הערים נמנות בסדר זה:

ניפור  1

ִּכש  2

ִאִסן  3

ֶאֶרך  4

אור  5

ארידו   6
)ַלַרּך(55  7

ֻאָמה  8

ִגרסּו   9

ַמֻגֶאָנה  10

ִגרסּו   11

ַלַגש   12

ִנָנה־ִסָרָרה  13

גבאי, לדבר על לב האלים )לעיל הערה 16(, עמ' 38–57, 194–195, 208–227.  54

העיר ַלַרּך באה כאן בסוגריים כיוון שהיא מופיעה רק בכתב־יד פריפריאלי אחד, ונראה שנתוספה   55

לרשימה באופן משני. מעניין לציין כי הסופר אשר הוסיף את ַלַרּך זיהה את הנקודה שבין ארידו 

8 ברשימה( כ'תפר' בין שני חלקיה השונים של הרשימה, אשר  6 ברשימה( לבין אומה )מס'  )מס' 

מאפשר לו לבצע את התחיבה באופן חלק. ראו: סמט, קינת אור )לעיל הערה 1(, עמ' 15–16.
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ִּכִנרָשה  14

ֻגָאָּבה  15

ערים  כולל   )6–1 )ערים  הראשון  החלק  חלקים:  לשני  בבירור  מתחלקת  זו  רשימה 

החלק  כולה;  הממלכה  חורבן  את  מסמלת  שנטישתן  בשומר,  ומפורסמות  חשובות 

השני )ערים 8–15( כולל שמות של ערים קטנות שחשיבותן פחותה, ולפיכך הופעתן 

ברשימה טעונה ביאור. המכנה המשותף לערים קטנות אלה הוא גאוגרפי: רובן ככולן 

נמצאות במחוז שאפשר לכנותו 'מחוז ִגרסּו־ַלַגש' על שם שתי הערים הראשיות באזור 

שבקינת  הארוכה  בליטניה  מצאנו  דומה  תופעה  הממלכה.56  של  המזרחי  שבִצדה  זה 

שומר ואור, שגם היא מקדישה חלק מורחב ונבדל לשמותיהן של ערים קטנות מאזור 

קינת  של  השני  בבית  הבאה  נוספת  בליטניה  וכן  ביניהן,57  המחברות  ולתעלות  לגש 
אור.58

מה הניע את מחברי הליטניות הללו להקדיש חלק מיוחד לערים כה רבות הממוקמות 

דווקא באזור לגש, ובהן ערים נידחות ולא ידועות? במקרה זה נדמה, שהחיפוש אחר 

וִמנהליות,  כלכליות  תעודות  פי  על  מועיל.  אינו  אידאולוגיים  או  פוליטיים  מניעים 

מאסון  כתוצאה  כנראה  אור,  ממלכת  חורבן  לאחר  והידרדר  הלך  זה  במחוז  המצב 

אקולוגי שנגרם עקב שינויים בנתיב זרימתו של נהר החידקל.59 בעקבות ההידרדרות, 

אפשרות  מכלל  מוציאה  מגדולתה  לגש  של  זו  ירידה  נטשו.  האזור  מתושבי  רבים 

שכוח פוליטי הוא שהביא לדומיננטיות שלה בקינות הערים. אפשר אפוא להציע, כי 

החורבן  ולפיו  אמתי,  היסטורי  זיכרון  משקפת  בקינות  ִגרסּו־ַלַגש  אזור  של  ההדגשה 

החזית  בקרבת  המחוז  של  ממיקומו  נבע  שהדבר  סביר  במיוחד.  חמור  היה  זה  באזור 

הכלכליים  שהמשברים  גם  ואפשר  הפולשת;  עילם  מממלכת  הרחק  לא  המזרחית, 

שפקדו את האזור ערב החורבן החלישו את יכולתו להתמודד עם הפולשים והחמירו את 

הפגיעה בו לכדי קטסטרופה של ממש, אשר מתועדת בטקסטים כלכליים בני התקופה. 

כתוצאה מקטסטרופה זו, המחוז ננטש על ידי רבים מתושביו, ולמעשה לא התאושש 

מן החורבן במשך שנים ארוכות.60 הסבר זה עשוי לעלות בקנה אחד עם השערתו של 

ראו: סמט, שם, עמ' 80–83.  56

מיכלובסקי, הקינה על שומר ואור )לעיל הערה 2(, עמ' 13–14.   57

ראו: סמט, קינת אור )לעיל הערה 1(, עמ' 18.  58

ראו: סלברגר ווסטנהולץ, מסופוטמיה )לעיל הערה 27(, עמ' 177.  59

 ;176–174 עמ'   ,)27 )לעיל הערה  אור  מיכלובסקי, מכתבי מלכי  ראו הסתייגויותיו של  אך  שם.   60
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וילקה שנדונה לעיל, ולפיה אחת הליטניות המתארות את הערים החרבות במחוז לגש 

משמרת זיכרון היסטורי של מסלול התקדמותו של הצבא הכובש לכיוון אור. בשולי 

הדברים יש לציין כי הנוהג לתאר את התקדמות האויב באמצעות רשימה גאוגרפית־

שירית מוכר גם מן המקרא, ולעתים רשימות כאלה באות בהקשר של קינה )יש' י 28; 

הקינות  מסורת  של  המשותף  למקורן  הד  זה  בדמיון  לראות  יש  אולי   .)16–9 א  מיכה 
המקראית והמסופוטמית.61

ת ו נ ק ס מ

תולדות המחקר בתחום ההיבטים ההיסטוריים של קינות הערים מגלות תנועה פנימית 

של תזה ואנטיתזה, שכדוגמתה ניתן למצוא בתחומים רבים של מדעי הרוח, ובכללם 

המבקשת  פילולוגית־היסטורית,  מתודה  המחקר  אימץ  בראשיתו,  המקרא.  בחקר 

ואולם בהדרגה החלו להישמע קולות  לחשוף את היסודות המציאותיים של הקינות. 

אחרים, אשר הדגישו את המגמות התעמולתיות של טקסטים אלה, והביעו פקפוק בכל 

ספרותי  אופי  בעלי  חומרים  סמך  על  המאורעות  של  היסטורית  תמונה  לשחזר  ניסיון 

המתאפיינים בהטיה פוליטית מובהקת. קריאה במחקריהם של אלה האחרונים מעלה 

לעתים את הרושם שהם שופטים את התפיסה של קודמיהם כנאיבית ולא מתוחכמת. 

נחשבת  אשר  אור,  מקינת  העולים  הנתונים  לאור  זה  דיון  לבחון  ביקשתי  במאמרי 

עם  אחד  בקנה  עולים  זו  קינה  של  רבים  היבטים  הערים.62  קינות  שבין  לקלסית 

פרשנותה כטקסט שאין עניינו בהיסטוריה. מן ההיבט התמטי, ניתן לראות בה יצירה 

מיתולוגית; מן ההיבט הליתורגי, ניתן להגדירה כיצירה פולחנית; וההשערות בדבר 

המניעים שהובילו לחיבורה עשויות להצדיק את סיווגה כיצירה פוליטית. הקו הפוליטי 

ניכר גם בדוגמה שנידונה לעיל, ובה מסורות מקומיות נשקפות מתוך עדי נוסח שונים 

של הקינה. מאידך גיסא הראיתי, כי שלילה מוחלטת של היבט ההיסטורי של קינות 

הערים עלולה אף היא לחטוא בפשטנות. הקינות על אור ועל שומר ואור משמרות ככל 

הנראה זיכרון היסטורי בנוגע לזהותם של האויבים שהביאו על ממלכת אור את ִקצה, 

 F. W. Dobbs-Allsopp, Weep, O Daughter of :תאוריה מעין זו הציע בהרחבה דובס־אלסוּפ  61
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ואולי אף באשר לנתיב הגאוגרפי שבו התקדמה פלישתם. לאור מיעוט ידיעותינו על 

נסיבות חורבנה של אור, עדויות אלה חשובות להשלמת התמונה ההיסטורית שבידינו. 

בין  סינתזה  כעין  מאוזנת,  גישה  אפוא  לאמץ  יש  זו  בסוגיה  גם  רבים,  כבמקרים 

והאידאולוגיות  בפיכחון למגמותיהם הפוליטיות  האסכולות השונות, אשר מתייחסת 

של טקסטים עתיקים, אך בה בעת איננה שוללת מראש את האפשרות שהם טומנים 

בחובם מידע היסטורי רב ערך.


