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 זהבא? של "ירושליםנוהי
 שנזר נענזי של שירה ירושלים, על השיריםנזכל

 ביותר. הידוע הנראה, ככל הוא, זהב" של-ירושלים
 הזנזר בפסטיבל לראשונה השיר הושרכזכור,
 )זלהנזת לפני ספורים שבועות תשכ"ז, בשנינהעברי
 השיר הפר העיר, של שחרורה עם היגזים.ששת
 להחליף הציעו אשר כאלה אפילו והיו הנזרן,לנזעין
 זהב". של ב"יי1שלים "התק11ה" המנןאת

 זה בשיר שינזוש עושים רבים שכזדריכיםכיוון,
 כנשסעות את לבחון זה בנזאנזר ננסהבהדרכוו;יהם,

 הזה הביטוי כזקור כזהו זהב". של "ירושליםהביטוי
 מתור שהנזציאה זו היא המשוררת האם כוונתו?ומה

 התבססה שהיא או האלהג הנזילים צירוף אתהשראה
 שנראה כפי היהודית7 ושהתרבות מוכר ביטויעל

 ישלב אשר כנרתק, בתחקיר ותדוברבהנזשר,
 רונזנטיקה... ואפילו ארכיאולוגיההיסטוריה,

 עקיבא ר' שלההבטחה
 בתהילת אשר עקיבא, ר' של סיפורו היובאבתלנזוד
 כלבא בשם עשיר איש של הצאן רועה היהדרכו
 שהבהינה רחל, בשם בת היתה שבוע לכלבאשבוע.

 פנתה רחל הצנוע.1 היועה של הגנוזיםבכשרונות
 תורה ללנזוד ילר הוא הבאה: בהצעהלעקיבא

 כששנזע לו. להינשא תסכים והיאבבית-הנתדרש,
 הוא הפשוט, הרועה עם בתו התוגת על שבועכלבא
 ממקום העני AITA נדד כך )זאהוזתו. אותהגירש

 בנזקקו, ישנים היו הם הקרים החורף בימותלמקום.
 השער נזוקר התבן את נזלקט עקיבא היהובבוקר
 את ואנהם האוהב הבעל היה YAI באותו רהל.של

 נות הייתי בידי היה 'אלמלי הבאוה ברזיליםאשתו
 של "ירושלים אותה נזחי זהב'ן"2. של ירושליםלר

 בו היה אשר דבר לאשתו הבכיה שהבעללהנ'ה וסביי רב בעוגי היו ורחל עקיבא שכן יקי,בחפץ שנזדובי גיאה אך הזה, בכזקור כזפורש לאזהב"ו
 אליה. אהבתו את לבטאכדי

 וטרה ליסוד של שנום לאחר הבטחתו. את עקיבאי' מילא מקיים, גאה DAI דויש נאה היה אשרכאדם,
 עושרו וגם בישראל, השוב לנזגהיג העני הרועההפך
 העולם זזן עקיבא ר' נפטר לא "אנזרו: גדול:היה
 שעלה ועד זהב, ושל כסף של מלהגות לו שהיועד

 יוצאת אשתו שהייתה ועד זהב, של בסולגזותלכזיטוק
 בתכשיט שמדובר כן, אם )ראה, זהב"'. שלב...עיר
 אלא זהב", של "עיר העתיק בעולם שנקראכזיוהד

 ירושלים. העיר-היא בשם גם לו לקרוא IAAJשהיהודים
 שידובר. תכשיט באיזה זה ושנזקור לדעת איןואולם,

 זה שתכשיט מתברר, התקופה בנזקורותמהעיון
 הסנהדרין משיא של לאשה ואפילו בגזינו, כזיוהדהיה

 ברבי ")זעשה היה, לא גמליאל, יבן תקופה,באותה
 אשתו ראתה זהב'. של 'עיר לאשתו שעשהעקיבא
 לבעלה. ואכזרה באה בה. ונתקצנה גנזליאל רבןשל
 עשתה שזו כפי א"נ, לי עושה היית כר 'וכי לה:אנזר
 והוא לו ונותנת ראשה מקלעות כזוכרת שהייתהלו,

poly.4"כל-כר היה המדובר התכשיט אכן, בתורה'?ן 
 אותו החזיקו ומיוחסות בודדות נשים שרקיקר,

 התכשיט של לייהודו נוספת עדות שלהן.באוסף
 לצאת דיכה "ומי ATY'~K: י' של בדבייונמצאת
 השובה"5. אישה זהבו שלבעיר

 ושהלכות ~דוע השפנו, לא עדיין זהותן שאתהתכשיט,
 הפץ לטלטל אסור היהודית, ההלכה לפישבת.
 לנשים התירו הכזזים ואולם, בשבת. הרביםברשות
 התכשיט נחשב האישה עבור כי תכשיטיהן, עםלצאת

 הותרו התכשיטים כל לא זאת, עם יהדכמלבוש.
 אותם תסיר שהאישה השש היה שכן חז"ל,על-ידי
 העונזד התכשיט הוא נזהם אהד אותם.ותטלטל
 אינה מנזה יוצאה אישה "בגזה דירגו:בנזיכז
 זהב"6. של בעיר ולא אישה... תצא לאיוצאהן
 אלא בלבד בישראל ידוע היה לא הנדוןהתכשיט

 את תרגולנו שעל האגדה. שספר היעניין כלל. היוזכר .יחל. - שבוע כלבא בת של שנזה אין האגדה, את המביאים מהתלמוד במקויתי
 לפי 7,.. דרבי מאבות מפויש. באופן -רהל- מוזכרת אחד בניקור רק -רחל-. השם את מפורשת בצורה רשם כאן, מתכססים א7והתלמוד
 ו'. פרק א'.)וסחה

 וי,ח ביאליק הע בעריכת האגדה, ספר על-פי לעברית התרגום א'. ענז' )' דף ידרים. ומסכת ג', עמ' סע דף כתובות. ניסכת בבלי. הלדויד2
 D-.yp_ עמ' דביר. הוצאתרב7'צקי.

 ו'. פרק קוק דרבי אבות)
 א'. הלנה ו'. פרק שבת, גזסבת ,יושלגזי. תלמוד4
 ב'. עמ' 7.ט די שבוע. מסכת בבלי. מלנזיד5
 א'. משיה ו' פרק שבת מסכת6
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א 44מ
 בצפון לדוגמה, הקדום. בעולם אהרס בתרבויותגם

 אוגרית. בשם כנענית עיר 1928, בשנת גהשפה,סוייה
nl~'bhlשכזדובר המגרר, בתל כזכי לאחר שהתנהלו 
 הנזאה של ההשובים הארניאולוגיים הגילוייםבאהד
 התרבות עולנזם את יותר טוב להבין הנזאפשרה-20,
 הספייה. לפני השני באלף הקדנזונימ שלוהדתי
 לוחות אלפי השיפת הייתה בחפייה ההשובהההוגלית
 האוגריכם בשפה כואבים העירוניות ושהספרייההומר

 שהייתה האכדית, ובשפה הנזקרא לשפתהקרובה
 הלוחות אהד על תקופה. באותה הביללאונזיתהשפה
 תכשיטים של רשינזה הופיעה היתדות בכבבהכתבים

 החוקרים: על-ידי שניתן השם ונזבאןושלכותיים,
 אחד על אוגרית". ושלכה של התכשיטים"ארון

 חוקרי 215". שוגולטאשו קוגי "אורו הננזר:התכשיטים
 שומריות, הן שלדעתם המילים, את פעלהואוגרית
 יוצא )שקל(".7 215 ומשקלה זהב "עיר הבא:באופן

 שנים 7500 כבי הקדום, בעולם ידוע היהשהתכשיט
 שקל 215 אגב, לרחל. עקיבא ר' הבטחתלפגי

 זהבך והצי קילו ...ארבעה שוקלים תקופהבאותה

 הנזסתוריו התכשיט כן אםמהו

 A~lh בצורתכתר
 השכיפר ניט", דרבי ב"אבות הנזקור, את הזכרךכבר
 "עיר לאשתו ועשה הבטחתו את קיים עקיבאשר'
 נצונזר שבה אהרוס, נודהה יש זה לנזקר זהב".של

 עלינו ועדיין זהב".9 של "כתר לאשתו... עשהשהרב
 נקרא ונזדוע הכתי של צורתו הייתה נזהלשאול
 )זהאולבינזטה פאול, שלום פרופ' לדעת TIAT שלע"ר

 טעונות אלה לשאלות התשובות בירושלים,העברות
 באסיה לדוגנזה, שונות.ס1 ארכיאולוגיותבתגליות
 חצובים יאזיליקאיה, בשם בנזקום שבמרכיה,הקטנה
 כתרים כשלאהרולות ואלות, אלים של פסליםבהר
 נוספת מגנזה ראשיהן. על ושבוצרות הוכזותדנזויי
 נזה)זאה המפורסם ביולהכגסת של הקיר ציוריהם

 בסוריה. בדורה-ארפוס נתגלה אשרהשלישית,
 כתר הנושאת הישלכה, אסתר לראית הציוריםבאחד
 פרופ' לפי צריחים. שלושה חקוקים שבוושזהב
 איר לדעת לגו כזאפשרים והציור הפסליםפאול,

 בצורת בכתי מדובר העתיקה. בעוף הכתרנראה
 זהב". של "עור לקרא הקדום שבעולםהומה,

 O~'Ob רצפת נתגלתה אהדות שלם שלפנן)זענ"ן,
 שעל-פי טיכי, של דנזותה ובה הקדומה,בבית-שאן

 העיר. על הנרגילה האלה היא היווניתהמיתולוגיה
 הומה שדנזות כתר ראשה כשעל ושיוצגתהאלה
 ערים של הכנגינה האלה הייתה טיכי עליו.חקוקה
 אנטיוכיה, וכן ק~שטא קיסריה, נרזי אחרות,רבות
 הונזה דנזוי כתר העונדת האלה של פסל עתדשבה

ומגדלים.יי

 בשם כתר ידוע היה הקדום שבעולם היא,המסקנה
 והם התכשיט, את הכיין היהודים גם זהב". של"עיר
 עירם שם על זהב", של "ייושלים לו לקרואנהגו

 ומכובדות נשים ורק יקר, היה ןה תכשיטהאהובה.
 הנראה, ככל אותו, לענד לעצנזו להרשותיכלו

 על חידתנו באה כך ומיוהדות. הגיגיותבהזדעזעויות
 הכלנזיד ומקורות הארכיאולוגיים כשהגילוייםפתרונה,

 אלה. את אלה)זשלינזים

 שנזר לענזי ידעה לא השיר כתיבת שבעת כאן,נציין
 וכשפרופ' זהב". של "ירושלים הביטוי )זשנזעותעל

 המשוררות, התלהבה ללהקיו, את בפניה סיכםפאול
 את לשלב השכילה הדקים שבחושיה הבילהשכן

 היום בבואי "אר השיי: של השלישי בביתהכתר
 כתרים...". לקשוי ולר לרלשיר

nl1Dy".כלות 
 הנזכובדות הגשים נהגו הזדמנות בכל לאכאנזור,
 שיתברר, והלה היקר. התכשיט את לראשולענוד
 באה שהכלה Ah)n היה שני בית תקופתשבסוף

 הכתר כי זהב", של "ירושלים כשלראשה חופתהאל
 הזה הנזנהג בגלל btb~A. כזהעדיים לאהדגהשב
 שיבהיר כר נלוחך. "עטיות לכתר: נוסף כינויניתן
 של ...עיר כלותו עטיות ")זאי חנה: בי בררבה

 היקע את להבין ניתן שכר היא, השערתנוזהב".12
 שכלתו היודע העג', החתן עקיבא, ר' שללדבריו

.................................-...............................................................................................................................................................................

 .vol. d'Ugarit, Royal Palais "Le Nougayrol, 7 ,3 יאק 1955 קק 1 782
 180. ענז' 1989. תל-אביב. הביטאון, משרד בירושלים.. -רק ארנן. דנצ'ו8

 ב'. טסתה )ש. דרבי אבות9
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אגשש ע888ש8ע
 על וקפואי כשכתר להינשא יכלה האנזידיםבת

 קולה היה ביכולתו היה שלו לבו, את חושףראשה,
 נהב", של "ייושליםלה

 הנזרך הם הלא הרומאים, ננגד המיידעבתקופת
 ביקשו ב)1, בשער בר-כוכבא ומרד 70 בשנתהגדול
 הגזירות אהב בישראל. השנזהה את להפחיתההכנזים
 שבנ(ופה בירושלים, טיפס )זלהנזת בינזינתקבלה
 "בפולנזוס בית-הנזקדש: ונשרף העירהוחרבה

 כלות".'1 עטרות על גזרו טיטוס של)ב)זלה)זה(
 שהכלה נהוג היה שני בית תקופת סוף שעדיוצא,
 את לציין ההליטו וחכנזים ראשה, על כתרעונדת
 נגזרה לא אחרת בגיסה הנזנהג. בביטולהחורבו
 יותר, ושאוחרת בתקופה אלא טיטוס ביעזיהגזירה

 יהודי לנזרך היא הכוונה קיטו0".14 של"בפולנזוס
 115 בשנת שפרץ התפוצות", "מרד בשםהידוע

 בנזקורות הרונזית. באימפריה שוגיםבנזקומות
 הנזורדים כנגד הרונזאי הדיכוי איכונההתלמודיים

 )"קיטס"(, קוויטוס לוסיונ( האכזרי הנציב שםעל
 גרסה לפי יהודה. לארץ שלה טריאנוסשהקיסר

 גם ההוטעה ביום כתר עקדת של השינהג הכישירץו,
 בין להכריע נוכל לא הבית. חורבן שלאחרבינזים

 הגזירה שכשנינקבלה הוא, שברור רזה אךהגרסאות,
 נעלם קיטום, בימי או טיטוס בימי ההכנזים,על-ידי
 "עטרות שלהכזנהג

 כלו-

 המשמעות אבדה גם וכך
 זהב". של "ירושלים המיליםשל

 את המקדימה הגיסה שלפי לציין, הנזקוםכאן
 של השינהג כי p~o אין החורבן, לתקופתהגזירה
 גם השני. הבית בינזי עוד b"p היה הכתרענידת
 שגה, בכהנזישים הביטול את הנזאחרת הגרסהלפי

 גם הוא אר החורבן לפני התקיים שהנזגהגנראה
 ייתכן האחרונה, הגרסה לפי ואולם, אחריו.ננזשר

 לאחר התפתהשהכזנהג
 החורבי

 ההסבר לפי דווקא.
 את שנזהה ביום להעלות ישראל בנות ביקשוהזה,
 כתר בענידת זאת עשו והן ההרבה, ירושליםזכר
 אשכהר "אם הפסוק את לקיים נדי אולי הראש,על

 לא אם לחכי לשולי תדבק ינזיני, תשכחירושלים
 ראש על ירושלים את אעלה לא אםאזכרכי,
 שהמינהג לטעון נוכל גנונה, זו השערה אםשנזהה"."

 ושנהגנו את שלו במשמעויות הקדים כלותן"עטרות
 כוס. בשבירת הנישואין YA11 ירושלים הזכרתשל

 רק לא שגי בית תקופת בסוף פיקנטיים הערהועוד
 מספרת, המשנה החופה. תחת עטרות היולנשים

 הנזתייהסת גזירה חז"ל גזרו הגדול הנזרךשבתהילת
 עטרות על גזרו אנ(פסיאנוס של "בפולמוסלהוונים:

התלים...".
 כזכאי

 ביום עטרת הייתה לגברים שגם
 ra'o]nl שושנים עשוי ץר הנראה ככלהתנתם,

 ליושנה עטרהלהחזיר
 בירושלים המבקרות לקבוצות סיפרת רבותפעמים
 זהב". של "ירושלים הביטוי )זאהורי הכזנ(תתרעל

 הנזלהג את לחדש שיקום שיש התבדחתי,אפילו
 כתר כשלראשן הופק אל תופענה שכלותהקדום,
 בדואר קיבלתי יגזים, כשנתיים לפגי והגה,ירושלים!
 בכרטיס שנזדובר כר על רימזה שצויתהושעטפה
 ושצאתי אותה, שפתחתי לאהר לחתונה.הזגזגה
 "אוייאל, הנזכתב: תוכו היה וזה ותנזונה.ישכתב
 בהשתלמות אתר ביליתי השנה הגיור, שגזי רבןשלום

 לראות רצית שתנזיר זכרתי בירושלים.ותדריכים
 נישואיי, יום בהתקרב אז זהב'. של 'ירושלים עםכלה

 מצאתי. ואכו שכזה, כתר לעצמי אני גםחיפשתי
 התמונה על ואכו, נישאלה...!". לר להגשיםשנזחה
 זהב"...16 של "ירושלים יאשה כשעל כלה,הופיעה

 למויים ומשדיקה סדנאות מעביר הכותב - פיינר)וואוריאל
ולמדייכים.

 ט' פרק סוטה. מסכת)1
 '.ד. מש"

 שנזיח עמ' תשל-ט. ירושלים ב', כרך ליס, אברהם הרב בעריכת מטה, מסכת14
 ה-ו. קלס תה,ל,ם15
 התגזול. את לפרסם האישוי על בירושלים, עברי. ל,בגד הדוקט16
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