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 הקדמה 

 מלאת מים לבריכת אבנים זורקים ,חמש או ארבע בן, בתוכם ואני ילדים כמה: מוקדם ילדות זיכרון

 אקווה – בזיכרון נחרת המקום שם ה.מדור על נקניקיות צולים משפחותינו בני והמבוגרים ,ירוקת

 ומונה ירושלים הרי בכבישי יפ’בג נוהג אבא :גיל מאותו ודאי י,שנ זיכרון ה.חמד עין היא הלא ,בלה

  לתודעתי מתגנבים כך ” יתל”צה”ו  ערבית של בתערובת הדרך לאורך הנראים המקומות שמות את

 16 משלט, 10 ומשלט אחד מצד וסאריס אל־הווא  דיר’, א־שיח ודיר עמר דיר ונבנית ההולכת

 בדרך האפור בטנדר נוסעים אנחנו ,תשע כבן כבר אני, יותר מאוחר. שני מצד ”המסרק”ו

 ,רפאים נחל אפיק אל מטה עמינדב מהר מתפתלים ,הירוק הקו לאורך שעברה הישנה הפטרולים

 בהמשך תחזור שעוד ,קאּבּו עין אל ועולים האבן גשר של הקמרון דרך הרכבת לפסי מתחת עוברים

 ,שןי בתצלום נתמך כבר הזיכרון, ’ה כיתה של באביב ,שנתיים שנה־ כעבור  .קוֵבי כעין הדברים

 המעיין אל זוחלים שאחריו ובקיץ; םסעדי לחורבת מטיילים היובל מקרית העובד הנוער ילדי

 לבדנו חברים שלושה יצאנו ז' או ו' בכיתה ה.אל־ספל בעין עתיק אלון של שורשיו בין הנסתר

 בטרמפ הביתה ושבנו הקסטל לכיוון עלינו ומשם ,לסטאף כרם עין דרך היובל מקרית והלכנו

 ובין ביני ברית נרקמה, צעד־צעד, כך. אביב תל –ירושלים כביש פשוט אז שנקרא בכביש שעצרנו

 וארכיאולוגיה גיאוגרפי למדתי כשבגרתי .בתבניתם נוצקתי ואני מולדתי לנוף  היו הם .ירושלים הרי

, שם התחילו– שלפניכם הדברים. העבר נופי של המחקרי והניתוח המדעית ההתבוננות אל ונמשכתי

 בהוראה עסקתי כבר  כאשר ם,שני כעבור .היום עד נמשכים והם ם,סעדי ובחורבת בלה באקווה

 ששמו מאמר, דונקין של מאמרו את קראתי, ישראל ארץ של ההיסטורית הגיאוגרפיה ובמחקר

 של המפורסם המחזה בכותרת השתמש דונקין .אדונים שני של משרתם  ,והלב העין את מושך

תו  ילדו  נוף  את מתאר הוא  .1היסטורי לגיאוגרף הפך ומדוע כיצד לנו לספר כדי גולדוני

, מצודות, ארמונות: וארכיאולוגיים היסטוריים שרידים זרוע נוף, אנגליה בצפון מברלנד’בנורת

 ,הללו המבנים מהם לדעת רצה אמנם כי מסביר הוא. הביניים מימי חרבים ומנזרים אדריאנוס חומת

 
1.1Journal of Robert Arthur Donkin, "A 'servant of two masters'?",   

Historical Geography 23, 3 (July 1997): 247-266 
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 – הגיאוגרפית בשאלה פחות לא  התעניין אבל ;ההיסטורית בשאלה לעסוק כלומר  ,ומתי אותם בנה מי

  למשרת נהפך הוא, שכך כיוון. ניצבים הם שבו במקום דווקא אלה עתיקים מבנים נבנו ומדוע כיצד

  ,והגיאוגרפיה, הללו המרתקים השרידים תולדות על אותו שלימדה, ההיסטוריה: גבירות שתי של

 .מרשימים היסטוריים אתרים אותם של ולתפרוסתם  למיקומם  הסיבות את והסבירה שניתחה

 אותם כשקראתי וגברה שהלכה הזדהות ,מאוד אתם  הזדהיתי בראשונה הללו הדברים את כשקראתי

 היסטוריים בזיכרונות עמוסה הייתה, וגדלתי נולדתי שבה הראשונית סביבתי  ,ירושלים גם. שוב

 ערגו שרבים עיר ,רגל  ועולי כוהנים ,ונביאים  מלכים של עיר. ויישוביים ארכיאולוגיים ובשרידים

 מסלול  לאורך  ,היום גם .התקופות כל בני חקלאיים כפרים וסביבה  ,עליה ונלחמו אליה

 בה גר שאני הכפרית הפרברית השכונה של הבנוי  השטח ,מביתי הרחק לא שלי היומיומי ההליכה

 לכפר  שהייתה ממעברה צמחו המודרנית השכונה בתי .ירושלים הרי של הפתוח לשטח נושק

 כרם עם ,הנטוע האורנים וחורש הטבעי החורש עם נפגשים הם .נטוש ערבי כפר לצד שנבנה עולים

 מזינה  חצובה שנקבה המעיין, לראשונה נבנו מתי יודע אינו שאיש החקלאיות הטרסות, העתיק הזיתים

,  אלך אשר ובכל מביתי בצאתי  ,בוקר בוקר־. והעגולות המרובעות והשומרות שלו הקטנה הבריכה את

 שרידי את ולהבין לנתח, לזהות מנסה אני רבות שנים. בו ומתבונן ירושלים הרי בנוף עובר אני

 .לספר יכול שהוא לסיפורים ולהקשיב הנוף את לדובב ,יותר ציורית ובלשון , ההווה בנוף העבר

. הזמן בחלופות תרבותי נוף של המדעי הלימוד ובין  האישית החוויה בין שילוב של פרי הוא זה ספר

 קדימה צועדת אחרים ובחלקים, שונים מקורות על המבוסס המדעי הניתוח גובר מסוימים בחלקים

 מקרי באמצעות להציג בכוונתי הזה השילוב מתוך . עליה הנסמכת והפרשנות האישית ההתבוננות

 והתפתחתי כאדם גדלתי שבו הנוף, ירושלים הרי בנוף מתבונן אני שבה הדרך את אחדים מבחן

 רבים גלגולים שעבר נוף. חותמו את בו הטביע בו ופעל בו שעבר מי שכל תרבותי נוף זהו. כחוקר

 שהוא הנוף של טבעו .ימינו ועד, טבעי תיכוני ים בחורש מכוסה אולי כשהיה  ,ההיסטוריה משחר

,  סלע מזקף נחצב או אבנים גל נערם, קיר נבנה אחת בתקופה אם. בו המתרחשים השינויים את אוצר

נוכחים־  רק הם ולעתים האלה בתקופות גם משמשים הם לעתים. הבאות בתקופות גם נוכחים הם

 לנו קל. כמשמעו פשוטו ן"הופכי לה שאין כאבן" םש עומדים פשוט או, חלקות בין חוצצים, אילמים

 על ואף.  המודרני בעולם בייחוד נכון והדבר, להם שקדם מה את הרסו מאוחרות תקופות שבני להבין

 במקום מים ואיסוף העשרה מתקני הותקנו או דרך נסללה ,יישוב נבנה מסוימת  בתקופה אם, כן פי

 על השפיעו ואף יותר מאוחרות בתקופות גם קרובות לעתים לשמש הוסיפו הם, מעיין של נביעתו



 ,התקופות כל של ההצבר היא כיום לעינינו הנראית התמונה לכן.  הבאות התקופות בני של התנהגותם

 מעמידה זו מורכבת תמונה.לגלוי מתחת שנסתר ומה לעין שגלוי מה של ,והרס בנייה מחזורי של

 ביוגרפיה“ הזה האתגר את כינה סמואלס מרוין, ההיסטורית התרבותית־ בגיאוגרפיה לעוסקים אתגר

 כלומר 2בעבודתו,  לזהות  ניסה  שאותם נופית ביוגרפיה  אותה של מחבריה כמו שלא אבל. ”נוף של

  הטרסות את שבנו האיכרים – ירושלים הרי נוף של מעצביו, התבונן שבו הנוף של ומעצביו יוצריו

 אחריהם שהשאירו השרידים, ידיהם מעשה ורק, אנונימיים יישארו – השומרות את שבנו והכורמים

 אולי נוכל, למרכיביו הנוף את ולפרק חדה בעין להתבונן נלמד אם .כעדים  עליהם יספרו, בנוף

 את ולהבין שונות לתקופות בנוף שונים פרטים לשייך ללמוד נוכל. השלמה התמונה את להבין להיטיב

 האורן ליערות מתחת נטוש ערבי כפר מסתתר היכן להבחין נוכל .תקופה בכל תפקידם ואת משמעותם

 של חורבותיו בין צלבניים שרידים מסתתרים היכן ,המדינה קום אחר לישראל הקיימת הקרן שנטעה

  ,הקיבוץ בתי בין  היכן .המסיבי הצלבני המבנה מאחורי יותר עוד קדומים ושרידים הערבי הכפר

 כיצד .החצובה הגת ושרידי השומרה, הקדום הכרם מתגלים, מהם שצמחה ההרחבה  שכונת או המושב

 הוא אבל, העבר מסיפורי הרבה זוכר אמנם הנוף  .העבר סיפור את לנו מספרים מים ובור סלע משטח

 חברו את קוטע אחד סיפור ולעתים מבולבל הדברים סדר לעתים, מקוטעים דבריו. רהוט מספר אינו

 באותם ושוב שוב פקוחה בעין התבוננות כלומר, מרובה הקשבה כי נראה כן פי על ואף. אותו ומשבש

 .בחובם צופנים שההרים מהסיפורים כמה של  לפחות חלקי דיבוב מאפשרת, נוף ומקטעי אתרים

 המקורות כנגד לבחון יש הסיפורים רמזי את.  די אין, שתהיה ככל ונבונה חדה ,בהתבוננות ואולם

 קרקע ותצלומי אוויר תצלומי  ,מפות, למיניהם היסטוריים מקורות: במחקר המוכרים המשלימים

 חוקרים של ועבודותיהם באזור שעברו הנוסעים תיאורי ,ארכיאולוגיים סקרים, וחדשים ישנים

 שהתמונות עד יחד משתלבים והם, והזמן המרחב של הרחב ההקשר את יוצרים אלה כל. קודמים

 בלי אותי והותירו שתקו ולעתים וסיפרו ההרים נעתרו לעתים, דבר של בסופו. ומתבררות מתבהרות

 .לפניכם הסיפורים והרי, והשלמתי בחנתי, רשמתי אני. תשובה

 

 
2Μarwyn S. Samuels, "The Biography of Landscape", in: D. W. Meinig   

(ed.), The Interpretation of Ordinary Landscapes, New York and Oxford: 
Oxford University Press, 1979, pp. 51-88 

 
 


