א וה ד אב ו דרה ם

שלוש קערות מנדאיות מאוסף יוסף מתתיהו
הלשון המנדאית הקדומה הגיעה לידינו בשני נתיבים נפרדים .ה נ תי ב ה א ח ד הוא
הספרות הקלאסית הנמסרת בקהילה המנדאית מדור לדור זה אלף חמש מאות שנים
ומעלה .בקרב החוקרים מקובל כי שלושה חיבורים עיקריים — הגינזא רבא ,ספר
התפילות וספר יוחנן — הם המשקפים נאמנה את רובד המנדאית הקלאסית כפי
שהילכה ודוברה בתחומי מסופוטמיה למן המאה השישית לספירה ועד לסוף האלף
הראשון .החומר הספרותי העשיר המצוי בחיבורים אלה ודאי קדום הוא ,ומטבע
הדברים יש בו לא מעט יסודות המשתלשלים עד לימי לידתה של הכת המנדאית
בסביבות המאה השלישית לספירה ,אך הכלים שבהם נמסר מאוחרים למדי .כתבי
היד המנדאיים הקדומים הועתקו במאה השש־עשרה והשבע־עשרה לספירה ,ונלווים
1
עליהם כתבי יד רבים בני תקופתנו.
הנתיב השני הוא האפיגרפיה המנדאית הכוללת מאות קערות השבעה ועשרות
קמעות מתכת .על גבי קערות החרס וקמעות העופרת נכתבה ספרות השבעות ענפה
המיועדת להגנה על לקוחות ממשיים מפני סכנות רבות שארבו לתושבי העולם
העתיק ,כגון שדים ,כשפי היזק ,מחלות וכיו"ב .המקורות הכתובים הוטמנו בבתי
קברות ובמקומות אסטרטגיים בביתו של הלקוח (מפתן הבית ,חדר המגורים ,השער
החיצוני וכיו"ב) ונשתמרו עד ימינו הודות לתנאי האקלים היבש בבבל .על פי הערכות
שונות המסתמכות על שיקולים ארכאולוגיים ,פלאוגרפיים ,פילולוגיים והיסטוריים
*

.1

אני מודה מקרב לב לפרופ' משה מורגנשטרן ,שהעמיד לרשותי צילומים איכותיים של ׁשלוש
הקערות המוצגות כאן והעביר אליי את הזכות לפרסמן .תודה שלוחה לבעל האוסף מר יוסף
מתתיהו ,שהתיר את פרסומן ברבים .במהלך כתיבת המאמר נסתייעתי רבות בעזרתם הנדיבה
של מוריי ד"ר ג'יימס נתן פורד ופרופ' משה מורגנשטרן ,שהתירו לי לעיין בתצלומי המקורות
האפיגרפיים העתידים להתפרסם במחקריהם הבאים ולצטט ממהדורותיהם .כל תצלומי הקערות
המצורפים למאמר הם מלאכת ידיו של פרופ' משה מורגנשטרן ובאדיבותו .עוד אודה לפרופ' דוד
טלשיר ,שקרא את המאמר והעיר הערות חשובות .תעתיקי קערות ההשבעה המנדאיות מאוסף
סכוין נמסרו לי באדיבותו של פרופ' שאול שקד .פרופ' שקד צפוי לפרסם קערות אלה בעתיד
הנראה לעין בשיתוף עם ג'יימס נתן פורד וסיאם בהיירו כחלק מסדרת ספרים המוקדשת לההדרת
 650קערות השבעה .בשני כרכים ייעודיים מתוך הסדרה ייכללו כמאה וחמישים קערות מנדאיות.
במאמר משמשים הקיצורים האלה :מ"ס = קערות מאוסף סכוין; ב"מ = קערות מהמוזאון הבריטי.
הקדום שבכתבי היד המנדאיים הידועים למחקר הועלה על הכתב בין השנים  1529ו־( 1530שנת
 936למניין הערבים) .על כתב יד זה ראה נלדקה ,דקדוק ,עמ'  ;xxivמצוך ,מדריך ,עמ' ;lvi
בקלי ,קולופונים ,עמ' .268

לשוננו עז (תשע"ה) ,עמ' 98—59
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[[[

הנוהג של כתיבת השבעות תכליתיות על גבי קערות החרס וקמעות העופרת הוגבל
לפרק זמן מסוים בתולדות הכת המנדאית (למן המאה הרביעית לספירה ועד למאה
2
השביעית־שמינית).
הבא לעמוד על טיבה של הלשון המנדאית הקדמונית ראוי לו שיבחין בין שני
הנתיבים .אמנם שניהם מוליכים פחות או יותר לאותה תקופה ,אך בעוד הנתיב
הראשון מוביל אותנו אל היעד בתיווך של עשרות גלגולי מסירה ,הרי הנתיב השני
מגיע אל נקודת המוצא באופן ישיר ללא סיוע מעתיקים ומציג לפנינו תמונת תקריב
מדויקת של המנדאית בהיותה במלוא חיותה עוד טרם הכיבוש הערבי .עד לדורות
האחרונים התמקד מחקר המנדאית רובו ככולו ברובד הספרות הקלאסית ,אולם נדמה
כי כעת עם התגברות פרסומי מקורות אפיגרפיים הולך ונוטה כובד המשקל לכיוון
השני .במאמר הנוכחי אבקש להרים תרומה נוספת לקורפוס האפיגרפי המנדאי עם
ההדרתן של שלוש קערות השבעה חדשות מאוספו הפרטי של מר יוסף מתתיהו
( .)Yosef Matisyahuסבורני כי לפחות אחת משלוש הקערות תלמדנו מה רבה
חשיבותם של המקורות האפיגרפיים להיכרותנו עם נתיביה הנעלמים של הלשון
המנדאית הקדומה.
א .אוסף יוסף מתתיהו ,קערה מנדאית מס' 1
תיאור כללי
ההשבעה כתובה על שני צדי הקערה .הטקסט מאורגן בצורה ספירלית מן המרכז
אל השוליים בדופן הפנימית ( 18שורות) ,ומן השוליים אל המרכז בדופן החיצונית
( 7שורות) .בהשבעה בשלמותה  25שורות ,והיא מתוחמת בשני עיגולים :עיגול
פנימי קטן התוחם את החלל הפנוי במרכז הקערה ועיגול חיצוני גדול מתחת לשורה
האחרונה של הטקסט .תחילתו של העיגול החיצוני בסימן יתד (>—) ,המוכר ממקורות
אפיגרפיים מנדאיים נוספים כסימן מוסכם המציין את השלמת ההשבעה או לחלופין
מעבר להשבעה חדשה על גבי הרצף (לתצלומי החלק החיצוני עיין בנספח) .הקערה
נשתמרה במצב סביר יחסית ,ופגעי הזמן ניכרים עליה אך מעט .שכבת מלח דקה
הצטברה על גבי הדופן הפנימית ,והדיו התעמעמה באזורים מסוימים (בעיקר בחלק
החיצוני) ,אבל הכתיבה ברורה והטקסט ניתן לפיענוח כמעט לחלוטין .שכבת המלח
הוסרה במהלך הצילומים על ידי הרטבת הקערה בספוג עדין ומים .במרבית המקומות
תרם סילוק המלח לפיענוח הכתוב ,אך נותרו מקומות אחדים שבהם הטקסט המקורי
נראה ביתר קלות בתצלום שנעשה לפני הניקוי (והערתי על כך בכל אתר ואתר).
הקערה נכתבה בעבור חאי בר עספינדרמיד ,המוכר לנו מקערות שונות באוסף
.2

ראה בין היתר שקד ,פורד ובהיירו ,אוסף סכוין ,עמ'  .8—1חידוש גדול נתחדש עם גילוין של כמה
קערות השבעה יהודיות שתאריך כתיבתן מפורש במסגרת נוסחת גט לגירוש שדים .התאריך המוצע
בקערות מתיישב עם מסגרת הזמנים המקובלת במחקר זה תקופה ארוכה (להרחבה ראה שם ,עמ' 1
הערה  .)2תיארוך ממוקד של הקערות המתפרסמות במאמר זה הוא בלתי אפשרי בשלב זה.
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סכוין ,למשל :מ"ס  ,1928/29מ"ס  ,1928/30מ"ס  ,2054/03מ"ס  ,2054/30מ"ס
 ,2054/55מ"ס  ,2054/61מ"ס  .2054/106כמו רבות מקערותיו של חאי גם הקערה
הנדונה כאן נושאת על גבה חותם של ייחודיות הבא לידי ביטוי בלשון מוקשה
ובמגוון רחב של צורות לשוניות בלתי שגרתיות .קווי ייחוד אלה ,וכמותם צורת
הכתב או הלקוח המשותף להן ,מעידים על קערותיו כי מידי סופר אחד באו ומאזור
גאוגראפי ממוקד אחד .נוסף על קערות השבעה כתוּבות מנדאית ידועות גם קערות
3
אחדות בכתב היהודי שהוקדשו לחאי.
השדה פונאקית(אי) ,הלילית
נוסח ההשבעה העומד במרכז הקערה מיועד נגד ׁ ֵ
הצעירה באחיותיה ,הידועה גם בשם האלה נקפעיל .הלילית מתוארת בקצרה כדמות
מזיקה בעלת חיבה לבשרם של תינוקות רכים ולדמם של ילדים ענוגים ומפונקים.
כדי להתמודד בהצלחה עם השדה פונאקית(אי) מקימה בת זוגו של חאי קול תחינה
רמה העולה ומגיעה עד לשם הגדול .השם הגדול מזעיק את הדמות השמימית
תורעיל ומצווה עליו לבצע רצף פעולות תוקפניות ,שעיקר תכליתן בלימת כוחה
המזיק של השדה .בפעולות המצופות מתורעיל התעללות פיזית באיברי גופה של
הלילית (עיניים ,זרועות ,שיער הראש ,האיברים המוצנעים ,רגליים וכיו"ב) ,קשירתה
באמצעות שמונים רצועות בד ושמונים גידי ַא ָ ּיל זכר ,ולבסוף השלכתה למקום מבודד
שבו יכו בה ללא הרף איתני הטבע וגרמי השמים .בחלקה השני של הקערה (שו'
 )25—17מגורשת השדה פונאקית מביתו ומסביבתו של הלקוח באמצעות השבעתה
בשמם של כוחות חיוביים חיצוניים (השם הגדול ,הדיבור הגדול הקדמון ,הרז הקדמון
סבתה ,נאקור
ּ
אימה ,זאן קרדון
ּ
וכיו"ב) ובשמות בני משפחתה הקרובים (שחראזין
סבה).
אביה וסמאייל ּ
ּ
ההשבעה נגד פונאקית(אי) רואה כאן אור לראשונה ,אך יש לציין כי קיימות לפחות
עוד שלוש קערות השבעה בנוסחה דומה מאוד :מ"ס  ,2054/35מ"ס  2054/37וסמיר
דיהייז  4.9נוסח שלוש הקערות המקבילות עמד לפניי בעת פיענוח הקערה הנדונה
כאן והיה לי לעזר רב בפתרון קריאות סתומות ובהבנת הטקסט בכללותו.
תעתיק

5

חל ק פ נימי

תרגום

1
2

אסותא תחוילה לאבאיתה
דורה חיכלה וביניאנה ד־חאי בר

.3
.4

ראה למשל מוסייף  ;149מ"ס ( 1927/12הקערות התפרסמו אצל לוין ,קורפוס ,עמ' .)109—108
את שתי הקערות הראשונות עתידים לפרסם שקד ,פורד ובהיירו (אוסף סכוין) .הקערה השלישית
מאוסף סמיר דיהייז תראה אור במחקרם של פורד ומורגנשטרן (קערות מנדאיות).
בתעתיק משמשים סימני ההתקנה האלהׄ :א = אותיות חלקיות; [ = ]...אותיות בלתי קריאות
ומשוחזרות; { }...אותיות עודפות במקור  /מחיקה של המהדיר; < = >...אותיות חסרות במקור /
תוספת של המהדיר; ^ = ^...אותיות הנכתבות מעל השורה; ׀ = הפרדה בין שני חלקי תיבה
הנכתבת בשורות נפרדות; ( = )...קריאה מסופקת; ד־ = הגרפמה  $המציינת במנדאית את
מילת הזיקה; כד־ = הגרפמה ם 'כאשר'.

.5

רפואה תהיה לו לביתו,
מעונו ,היכלו ובניינו של חאי בן
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עספינדראמידׄ 6בגאן שומא רבא ובגאן
קאדמאייא על פוׄ נאקיתאי
מימרא רבא ׄ
ליליתא
זוטאראתיא ד־ח[ו]תא ד־מיתקיריא
נאקפעיל עסאתרא ד־
ׄ
7
דמפ ׄאנא} בסאר עדאניא
אכלא {בסאר ׄ
ושאתיא זאמאיון ד־

[[[

עספינדראמיד .עזרת השם הגדול ועזרת
הדיבור הגדול והקדמון נגד פונאקיתאי,
הלילית
הצעירה מבין אח[י]ותיה ,אשר נקראת
נאקפעיל האלה( .האלה) אשר
אוכלת בשר (תינוקות) ַר ִּכים ושותה דמם
של

אוסף מתתיהו ,קערה מנדאית מס'  ,1הצד הפנימי
(תצלומי הצד החיצוני באים להלן ,עמ' )94-93
.6
.7

הנו"ן נראית כמו פ"א.
המעתיק כמעט השלים את כתיבת הצירוף בסאר ד־מפאנאקיא ,אולם משהבין שמקומו בחלק
השני של הביטוי (עדאניא  //מפנקיא) קטע את רצף הכתיבה והחל לכתוב מחדש את הצירוף
המתבקש בסאר עדאניא בלי לציין מחיקה על גבי גוף הקערה.

[[[
7
8
9
10

11
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8

מפנאקיא באכיא [אל]יא ומיתשאדא
אחאי בר עספינדרמיד ביסאתא עתתא
9
ועליתא
וסאלאקא ׄש[א]כתא בכיתא ׄ
קודאמה ד־שומא ראבא {ומימרא} ומימרא
רבא קאדמאייא ושומא רבא ומימרא רבא
קאדמאייא קארילה ומפקידלה
לאתורעיל עותרא גברא ד־ראם נחיא
שאדיך וגבאר ומרלה חות עזיל על
פונאקית
ליליתא זוטראתיא ד־חואתא ד־מיתקיריא
נאקפיל עסתרא מוחיא 10על אינא ואינא
אואר ומחיא
על דראייא ודראייא תבאר לוגטא בופיא
ובשיׄ פוליא שיפולא ובסאנא דירכיא
רישא ׄ
תאתאייא ד־לאגרא

 13בראבא ראזיא ד־ברישא ובשובא ראזיא
ואבתלאת ׄא 11ראזיא ד־בלאגרא
ׄ
בחלאצא
ואקאראלא עידקא מן מוחא
 14ועלא שלופלא מן גישא ד־סאמלא עסורא
בשיתין אטוניא כעתאנא ובתמאנא גיאדה
ד־אילא זיכרא פוכרא פכרא קאשיא
 15וגומאטא מאטא תקיפא ומארירא כופא
[כ]פותא ושודאי מא לאשומיא
כד־ ׄ
ותמאנא לאגואחין 12ד־אנאניא אלאמא
ד־תיבזא ותיצטאריא ושודיא
		
 16על טבראן טורא רבא ד־רביתא ד־ליתון
שא[מ]שיא
ׄ
זיקיא ׄליזאקאק<ונ>א וליתיא
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(ילדים) ענוגים .ביסאתאי האשה בוכה,
[מי]ללת ודומעת על חאי בן עספינדרמיד
ועולה ק[י]נתה ,בכייתה והספדה לפני השם
הגדול והדיבור
הגדול הקדמון .והשם הגדול ,הדיבור
הקדמון ,קורא לו ומצווה
את תורעיל המלאך ,האיש הרם ,השקט
והגיבור ואומר לו" :רד! לך! נגד פונאקית,
הלילית הצעירה מבין אחיותיה ,אשר
הכה אותה על
נקראת נאקפיל האלהּ .
והכה אותה
עיניה ואת עיניה ַע ֵ ּורּ .
על זרועותיה ואת זרועותיה שבור .אחוז
אותה בשיער ראשה ובאיבריה המוצנעים
[מילולית :ובשוליה התחתונים] ,ובסנדלים
התחתונים של רגליה,
בארבעת הרזים אשר בראשה ,ובשבעת
הרזים אשר במותניה ,ובשלושת הרזים
אשר ברגליה .ועקור ציצית שער מקודקודה
וצלע שלוף מדופנה השמאלי .אסור אותה
בשישים רצועות של בד ובשמונים גידים
של ַא ָ ּיל זכר .קשור אותה קשר חזק
וחבוש אותה (ב)חבישה תקיפה ומרה כפות
אותה (ב)כפיתה והשלך אותה מאה (פעמים)
לשמים ושמונים (פעמים) למרכזם של
העננים ,עד אשר היא תתבקע ותיקרע
לגזרים .והשלך אותה
על טבראן ההר הגדול של האוקיאנוס (?),
אשר (בו) תבואנה הרוחות ותתנפצנה עליה

 .8חצייה הראשון של המילה נראה היטב בצילום שנעשה לאחר הסרת המלח .חצייה השני —
בתצלום שנעשה לפני הניקוי.
 .9המילה נראית בבירור בתצלום לפני הסרת שכבת המלח.
 .10היו"ד צמודה לאל"ף.
 .11המילה נראית טוב יותר בתצלום לפני הסרת המלח.
 .12ניתן לקרוא בדוחק :לאגואיחין.
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13

17

18

לאשאמאשאנא אלאמא לאיומא יומ דינא ותבואנה השמשות ותשתלהבנה עליה
עד ליום ,יום הדין ,ועד לשעה ,שעת
ולאמא לאשיתא שאייא
הישועה ,עד לכלות השמים והארץ ,עד
פורקאנא אלאמא לאגמוריא שומיא
וארקא אלאמא ד־תעפתא פומא ותיסאבא אשר היא תפתח את פיה ותיקח את רזה
ותקבל את שבועתה"( .פונאקית!) תסתלקי
ראזא ותיקאביל עומומאתא תיפשאראי
ותצאי מביתו וגופו
ותיפקאי מן באיתה ופגרה
עספינדרמיד אשאביתליך של חאי בן עספינדרמיד .אני השבעתי
ׄ
ד־{ב}חאי 14בר
זוטראתיא אותך ואני גוזר עליך פונאקית ,הלילית
ׄ
ומומינאליך פונאקית ליליתא
הצעירה מבין אחיותיה ,אשר נקראת
ד־חואתא 15ד־מיתקיריא
ׄ

חלק חי צ ו ני

 19נאקפיל עסתרא בחאך שומא רבא וׄ ׄב ׄחאך
מימרא רבא קאדמאייא ובחאך ר[אז]א
קאדמאייא ובחאך כינאתא קאדמאיתא
מנלאתא
ׄ
בחאך
 20קאדמאיתא ובחאך מלאלא רבא
קאדמאייא בין ולא ד־עמון קאדמאייא
ולאכדיב אשאביתליך ומומינאליך
בצמאמיר מלאכא ד־
 21לאמא חאזין תומ אשאביתליך ומומינאליך
בשחראזין ד־לאגטא עמיך ובז[אן] ׄקרׄ ׄדון
עמא ד־עמיך בנאקור אבוך
 22ובסאמיׄ ׄל ׄאב[ו]יׄ א ד־אבוך סאבא חלין
ראזיא וקאביל חלין עומומאתא ופשאר
וׄ ׄפוׄ ׄק מן חאזין פגרא ובאיתא ד־
עספינד ׄרמיד מן בנה ומן זירה
ׄ
 23חאי בר
16
ומן בזירה מן באיתה דורה חיכלא וב[]...
[ו]מן עסכופתא ד־באיתה
 24כד־ מחלא ד־פשארא ונפקא במיא

.13
.14
.15
.16

נאקפיל האלה ,בשם הגדול הזה ובדיבור
הגדול הקדמון הזה ובר[ז] הקדמון הזה
ובקערה הקדמונית הזאת ,במילה
הקדמונית הזאת ובדיבור הגדול והקדמון
הזהְּ ,בכֵ ן ולֹא אשר (בהם) נשבעו הקדמוניים
ולא שיקרו .אני השבעתי אותך ואני גוזר
עליך ב(שמו של) צמאמיר ,המלאך של
העולם הזה .שוב ,אני השבעתי אותך ואני
גוזר עליך ב(שמה של) שחראזין הלוקחת,
ִא ֵּמ .וב(שמה של) ז[אן] קרדון אימא של
אמך .וב(שמו של) נאקור אביך
וב(שמו של) סאמיל אב[י]ו של אביך .קחי
את הרזים האלה וקבלי את ההשבעות האלה
והסתלקי וצאי מן הגוף הזה והבית של
חאי בן עספינדרמיד ,מבניו ומזרעיו
ומזירעוניו ,מביתו ,דירתו ,היכלו וב[]...
[ו]מפתן ביתו
כמו מלח המתמוסס ונעלם במים .ורפואה

נוסח התרגום והבנת המשפט המוקשה נסמכים על פרשנותו של פורד (ראה פורד ומורגנשטרן,
קערות מנדאיות).
אפשר שהמעתיק התחיל לכתוב ביסאתאי או בר .לא מסתברת הקריאה כחאי הנתונה בקערה
ִ 2054/03שו' .23
מ"ס
ִ
זוטראתיא ד־חואתא :בצילומים לאחר הסרת שכבת המלח רואים שרידי אותיות בלבד.
אין די מקום להשלמה הצפויה וביניאנא.

[[[
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ואסותא תחי(וי)ליה לפגרא רוחא
וניש[י]מאתא ד־חאי 17בר עספינדרמיד
חייא זאכין >—————
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תהיה לגוף ,הרוח והנשמה של חאי בן
עספינדרמיד.
החיים מנצחים!

הערות
 .1לאבאיתה 'לביתו'  /זוטאראתיא 'הצעירה' (שו'  )5ודומיהם :מעמד השווא
וייצוגו בקערה הנוכחית מעוררים עניין רב .מנהגו יוצא הדופן של סופר הקערה
לסמן באמצעים גרפיים תנועות אשר על פי התפתחות הלשון הארמית צפויות
להיות חטופות או מאופסות עשוי לפתוח לפנינו צוהר נסתר לדרכי ההגייה בניבים
מסוימים של המנדאית הקדומה .לכל אורכה של הקערה מתבלטים עשרות כתיבים
חריגים המתמקדים כמעט כולם בסוגיית השווא הנע והנח .כתיב מלא אל"ף בקערה
במילים האלה:
כנגד שווא נע בלהגים אחרים נמצא
ִ ִ
לאבאיתה = לְ ַביְ ֵת ּה 'לביתו' (שו'  ,)1דמפאנא<קיא> = דּ ְמ ַפ ְּנ ִקיא 'של ענוגים' (שו' ,)6
זאמאיון = זְ ַמיְ וֹ ן  /דְּ ַמיְ וֹ ן 'דמם' (שו'  ,)6מפנאקיא = ְמ ַפ ְּנ ִקיא 'ענוגים' (שו' ,)7
'ועולה' /
ָ
אש ָדא 'ומזילה דמעות' (שו'  18,)7וסאלאקא = וְ ָס ְל ָקא
ית ׁ ְ
ומיתשאדא = וְ ִמ ָ
תורעיל = ְלתוּ רעיל (שו'  ,)10שאדיך = ׁ ְש ִדי' שקט'' ,רגוע'
לא ִ
'עולות' (שו' ִ ,)8
(שו'  ,)10ואבתלאתא ראזיא = וְ ִב ְת ָל ָתא' 19ובשלושה רזים' (שו'  ,)13סאמלא =
ְס ָמ ָלא 'שׂ מֹאל' (שו'  ,)14וגומאטא = וְ גוּ ְמ ַט ּה 'וחבוש אותה' (שו'  ,)15לאשומיא =
שוּמיא 'לשמים' (שו'  ,)15לאגואחין = לְ גַ וּאיהין 'ללבם'' ,לתוכם' (שו'  ,)15אלאמא =
לְ ֵ
יש ְּמ ׁ ַש ַּנ ּה ַ /ל ׁ ְש ְמ ַש ַּנ ּה
ַא ְּל ָמא 'עד ל־' (שו'  ,)]2x[ 17 ,16 ,15לאשאמאשאנא = ִל ׁ ַ
(שו'  20,)16לאיומא = ְליומא 'ליום' (שו'  ,)16ולאמא = וְ ַא ְּל ָמא 'עד ל־' (שו' ,)16
'לכלות'' ,לתום'
לאשיתא = ְל ׁ ֵשיתא 'לשעה' (שו'  ,)16לאגמוריא ְל ַג ּמוֹ ֵריא ִ
(שו'  ,)17תיפשאראי = ִּת ְפ ׁ ְש ָראי 'תסתלקי' (שו'  ,)17בחאך מנלאתא = ִמנְ ִ ְ ִל ָתא
־א ְל ָמא 'של העולם' (שו'  ,)21—20ובסאמיל =
'בזאת המילה' (שו'  ,)19ד־לאמא = דּ ָ
ובס ָמאייל (שו'  ,)22פשארא = ּ ָפ ׁ ְש ָרא 'היא נמסה' (שו'  .)24בהזדמנות אחת השווא
ְ
מסומן באם קריאה וי"ו :עסורא = אוּ ְס ַר ּה ֱ'אסוֹ ר אותה' (שו' .)14
.17
.18

.19
.20

ייתכן גם :חיי.
השווה ' it-ta-ši-da-atנשפכה' (השבעה ארמית בכתב יתדות מארך [ ]urukשו'  ;9גלר ,ארך,
עמ'  ;138להרחבה ראה קאופמן ,התקצרות ,עמ'  ;89לניתוח כבניין ִא ַּת ְפ ַעל ראה מילר־קסלר,
תרומות ,עמ'  .)225תנועת  iמצוינת גם בעדי הנוסח של הגינזא רבא בהקשר זהה להשבעה
שכאן :באכיא ואליא ומיתאשידא 'היא בוכה ומקוננת ומזילה דמעה' (גינזא סמאלא ,עמ'
 74שו'  ,)23באכיא אליא ומיתאשידיא 'הם בוכים ,מקוננים ומזילים דמעה' (גינזא יאמינא,
עמ'  232שו'  .)3ומנגד מצאנו כתיב חסר במקור קדום :באכיא אליא ומיתאשדא 'היא בוכה,
מקוננת ומזילה דמעה' (טס מתכת ,מ"ס  ,2087/01צד ב שו'  .)18הקמע יראה אור בקרוב אצל
מורגנשטרן ושליטר ,קמע מנדאי על גבי עופרת.
וי"ו החיבור לפני בומ"פ בשווא נע על פי מסורת הניקוד הבבלי.
אם בניין ּ ַפ ֵעל ואם ַא ְפ ֵעל.
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מעניין עוד יותר השימוש בכתיב מלא אל"ף כנגד שווא נח מבחינה היסטורית:
זוטאראתיא = זוּ ַט ְר ִּתיא 'הצעירה' (שו'  ,)5זוטראתיא זוּ ַט ְר ִּתיא 'הצעירה' (שו' ,)11
ובסאנא דירכיא = ' σανδαράκηובסנדלים' (שו'  21,)12בראבא ראזיא = ְּב ַא ְר ְּב ָעא
22
'בארבעת הרזים' (שו'  ,)13בחלאצא = ַח ְל ָצאַ ,ח ְר ָצא�ܲ ,ܚ ܵܨܐ 'במותניה' (שו' ,)13
)לי' השבעתי
(ע ִ
ואקאראלא = וַ ֲע ַק ְר ַל ּה 'ועקור לה' ִ(שו'  ,)13אשאביתליך = ַא ׁ ְש ִּבית ֲ
אותך' (שו'  ,)21 ,20 ,18זוטראתיא זוּ ַט ְר ִּתיא 'הצעירה' (שו'  ,)18חאך כינאתא =
ִּכינְ ָּתא ,ܟ ܵ
ימ ָּתא 'והנשמה
יש ְ
ܢܬܐ 'ובזאת הקערה' (שו'  ,)19וניש[י]מאתא ד־חאי = 23וְ נִ ׁ ִ
ܸ
24
של חאי' (שו' .)24
כפי שניתן לראות מניין הכתיבים המלאים בעבור תנועה חטופה או מאופסת רב
ביותר .המניין עומד על סך כולל של ארבעים מקרים לפחות ,מתוכם עשרים ושמונה
משתייכים לקבוצה הראשונה ( )70%ושנים־עשר משתייכים לקבוצה השנייה (.)30%
קרוב הדבר בעיניי כי כמות רבה שכזו בטקסט אפיגרפי קצר שהיקפו איננו עולה
על שלוש מאות מילים מעידה על תופעה לשונית משמעותית .בחינה פרטנית של
הדוגמות אף תעיד כי אין מדובר בתופעה שרירותית הנתונה לגחמות של סופר
בלתי מיומן ,אלא בתופעה סדירה הפועלת על פי כללים פונולוגיים קבועים מראש.
הסתכלות ממוקדת בתכונות העיצורים הגוררים אחריהם את סימון התנועה מצביעה
על שתי קבוצות עיצורים עיקריות העומדות בבסיס החלוקה :קבוצת עיצורי למנ"ר
(עיצורים צוללים) וקבוצת העיצורים השורקים .בראש הרשימה ניצבים העיצורים
למ"ד ושי"ן ( 15xו־ 7xבהתאמה) ,בעקבותיהם הנו"ן והרי"ש ( 5xכל אחד) ,ובתחתית
הרשימה — הסמ"ך ( ,)3xהמ"ם ( )3xוהזי"ן ( .)1xנתונים חד־משמעיים אלה מזדקרים
ונותרים
לעין במיוחד כאשר מסירים מן הפרק את שתי משפחות העיצורים המוזכרות
ִ ִ
למעשה עם דוגמה חריגה אחת בלבד שבמהותה איננה חריגה כלל :ואבתלאתא
25
ראזיא 'ובשלושה רזים' (שו' .)13
טיבה של התנועה המחודשת (במקרה של השווא הנע) או החדשה (במקרה של
השווא הנח) קשה להגדרה מדויקת .הדעת נותנת להניח שאיכותה נטתה לכיוון גון
תנועת  aושאורכה נע בין קצרה לקצרה מאוד .בהתחשב באורכה המשוער ,קצת
מפתיעה העובדה שבלא מעט מקרים בחר הסופר לציין דווקא את התנועה החדשה,
.21
.22

.23
.24
.25

השווה סאנאדילי[א] = ( σάνδαλονמ"ס  2054/106שו'  .)3הקערה נכתבה בידי סופר הקערה
הנדונה.
השווא אמנם "מרחף" אבל היטמעות עיצור השורש השני בסורית ובמקורות מסוימים במנדאית
(ראה דרוור ומצוך ,מילון מנדאי ,עמ'  )125מעידה על אפס תנועה ,שאם לא כן ההיטמעות
הייתה נמנעת.
השווה עדות מפורשת בין קערותיו של הלקוח הנזכר כאן :חאזא נישימאתא ד־ח[אי] בר
עספינדרמיד 'הנשמה הזאת של ִח[אי] בן עספינרמיד' (מ"ס  2054/61שו' .)17
עוד יוזכרו השמות הפרטיים פונאקיתאי = ּפוּ נְ ִקית (שו'  ,)4פונאקית (שו'  )18 ,10וכן
עספינדראמיד = ( Ispendarmedשו' .)3
בידוע שהעיצור המקורב וי"ו דומה במאפייניו הצליליים לעיצורי למנ"ר ,ומן הדין היה לספחו
מבחינה עקרונית לקטגוריית למנ"ר.

[[[

והיתתמ ףסוי ףסואמ תויאדנמ תורעק שולש

67

ואילו את התנועות המקוריות בסביבתה הותיר בכתיב חסר .כך למשל ,נתקלנו בכתיב
סאמלא (שו'  ,)14שבו אם הקריאה אל"ף עומדת כנגד תנועה חטופה היסטורית
(ס ָמ ָלא) איננה מסומנת 26.ובדומה
בעוד התנועה הארוכה מיסודה הבאה אחריה ְ
לכך אם ניתן דעתנו לכתיבים בקערות אחיות ,כגון ולאסאמלה 'ולשמאלו' (מ"ס
 2054/61שו'  ,)11ומאזאראזיא 'ומחומשים' (מ"ס  2054/55שו'  )6נוכל להציע
(בחזקת ׁ ֶש ָמא) שאין התנועה המיוצגת בכתיב אלא תנועה עצמאית ומלאה מפני שעל
אף הצטרפות אותיות השימוש היא ממשיכה להתקיים ואיננה הופכת לשווא נח.
דוגמה מעניינת נוספת היא צמד הכתיבים זוטראתיא (שו'  ,)18 ,11שמהם אפשר היה
להסיק שהתנועה הקודמת לרי"ש נאלמה ,אך במקרה זה האיר הגורל פניו ונמצאה
צורה נוספת בכתיב מלא דמלא זוטאראתיא (שו'  .)5עדות זו מוכיחה שהתנועה
התבניתית נשתמרה .ולמותר לציין שהדברים אמורים גם בנוגע לשאר העדויות.
חשוב להדגיש כי אין הדוגמות הנדונות קשורות באופן ישיר בסוגיית תנועת העזר
הבוקעת צרור עיצורים בתוך המילה ,כגון עסאתרא (שו'  )5במקום ִע ְס ְּת ָרא ,חוכומתא
חּוכ ְמ ָתא וכיו"ב 27.סוגיה זו שכיחה מאוד במנדאית על כל חטיבותיה ,ומן
במקום ְ
ההקשר הפונטי של כל צורה וצורה ברשימה הנוכחית ברור שאין לתלות בה את
הקולר .על כך אנחנו למדים גם מהכתיב החשוב וניש[י]מאתא (שו'  28,)24הכולל הן
את פירוק הצרור ( )-CəC < ]-CC <[ -CCəהן את הרחבת אפס התנועה לכדי תנועה
אתא) .תהליך דומה מסתבר גם
ימ ָ
יש ַ
ימ ָּתא > נִ ׁ ִ
יש ְ
יש ְמ ָתא > נִ ׁ ִ
המצדיקה סימון גרפי (נִ ׁ ְ
בצורה מנלאתא (שו'  )19ואולי אפילו תיפשאראי (שו'  .)17דומני שיש בכתיבים
הללו סימן לאיחור התופעה.
על פי רוב הסימנים הגורם המרכזי להיווצרות התנועות החדשות והמחודשות הוא
מידת הצליליות (סונוריות) הגבוהה של עיצורי למנ"ר .כידוע ,עיצורים סונוריים
מתאפיינים בכך שבזמן הגייתם זרם האוויר נע בחופשיות יחסית בחלל הפה ,ובשל
כך בלשונות רבות הם נהפכים לעיצורים הברתיים ( )Syllabic consonantהכוללים
בתוכם גם את גרעין ההברה (כלומר תחליף התנועה) .במסגרת התהליך הזה קרובה
מאוד הפיכת גרעין ההברה למעין תנועה לגיטימית החוצצת בין שתי ההברות:
.zuṭaratī < zuṭaratī / zuṭarətī < zuṭartī
חציצה תנועתית בין שני עיצורים הנתונים במגע בגבולות שתי הברות שונות
29
בסביבת עיצורים צוללים ידועה במידת מה במקורות עבריים וארמיים קדומים.
.26
.27
.28

.29

ִ

אולם השווה על יאמינה ועל סאמאלה 'על ימינו ועל שמאלו' (ג'נף  42שו' [ 12פורד ומורגנשטרן,
קערות מנדאיות]) ועוד.
לבירור התופעה ראה נלדקה ,דקדוק ,עמ'  ;109 ,33—32מצוך ,מדריך ,עמ' .178—177 ,126—125
ההשלמה יצאה מגדר סברה בעלמא משמצאנו כתיבים חד־משמעיים בין קערותיו של הלקוח
הנזכר כאן ,למשל חאזא נישימאתא ד־ח[אי] בר עספינדרמיד 'הנשמה הזאת של ח[אי] בן
עספינדרמיד' (מ"ס  2054/61שו' .)17
לדוגמות ראה בן־חיים ,מסורת השומרונים ,עמ'  ;227בר־אשר ,מחקרים בסורית של א"י ,עמ'
.463—462 ,455—454
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בארמית המנדאית התופעה הולכת ונחשפת בד בבד עם גילוי מקורות אפיגרפיים
חדשים .בקערותיו של חאי חציצה מעין זו שכיחה יחסית ,ומתקבל הרושם כי
השפעת עיצורי למנ"ר על לשונו של הסופר הייתה מכרעת .כתיבים ספורדיים
במקורות אחרים ,חלקם זהים לעדויות מן הקערה הזאת ,מעניקים הקשר רחב יותר
לטענתי ,למשל :זוטראתיא (מ"ס  2054/35שו' [ ,)10ואס]ראתינון וחתמאתינון
אסראתינון בסארא ד־חייא וחתמתינון בחתמא ד־נחור '[ואס]רתי אותם וחתמתי
אותם :אסרתי אותם באיסור של החיים וחתמתי אותם בחותם של אור' (וולף 83
שו'  30,)11ואסארא׀תא וחתאמאתא 'ואסרתי אותה וחתמתי אותה' (מ"ס 2087/11
צד ב שו'  31,)42—41רורבאתא ודראדקאתיא 'גדולות וקטנות' (אוסף פרטי 21
שו'  32,)11דמואתא סינאתא ד־חישוכא ד־חאטיא 33בפגרא ובעולא ועולאתא
ד־בכראסא 'הדמויות השנואות של החושך אשר גורמות נזק לגופה ולתינוק שלה
ולתינוקת שלה אשר בבטנה' (מוזאון רויאל אונטריו [ 931.4.1מקלאף  ]Cשו' ;17
שכולה ברזל' (גוריאה א
ּ
ראה גם שו'  ,)24 ,22וסכינא ד־קולא 34פראזלא 'וסכין
36
שו'  35,)15כורסואתא ד־פרא׀זלא 'כיסאות של ברזל' (ב"מ  132954א שו' ,)19
ובשומא ד־פרושא ד־בה אמאריא ובה שמה כולחון אלאמיא 'ובשם המפורש
אשר לו אומרים ולו שומעים כל העולמות' (ב"מ [ 91769סגל  ]098Mשו' )14—13
ועוד כהנה וכהנה.
הסבר פונטי חד־משמעי לפשר התהוות התנועה בסמיכות לעיצורים שורקים
קשה יותר לחלץ ,אך בדיוננו כאן די לנו אם נסתפק בעצם ביסוס התופעה .בקערה
הראשונה מאוסף מתתיהו מתועדת צורה אחת בשלוש היקרויות שונות כנגד שווא
נח "/מרחף" סמוך לשורק :אשאביתליך (שו'  .)21 ,20 ,18לכאורה היקרויות מעטות,
אבל כאשר שוקלים במאזניים מקורות נוספים התמונה הולכת ומתבהרת :כושאטא
במקום כושטא 'אמת' (מ"ס  2087/10צד א שו'  ,)59ומאשאבאנאלך במקום
.30

.31
.32
.33
.34

.35
.36

כינוי המושא (א)ינון מצטרף לבסיס ְק ַט ְל ְּת ,לכן צפוי שווא נח (נלדקה ,דקדוק ,עמ' ;283—282 ,269
מורגנשטרן ,מחקרים ,עמ'  .)87ואמנם כך מוצאים בתרגום אונקלוס ,למשל ּ ַפ ֵ ּק ְיד ִּתנּ וּן (דודי,
עת ְּינהוּ,
לת ְּינהוְּ ׁ ,ש ַמ ִּ
דקדוק ,עמ'  ,)404ובארמית בבלית יהודית על פי מסורת תימן ,למשל ׁ ְש ַק ִּ
לת ְּינה ּו (מורג ,לשון התלמוד ,עמ' .)293
ׁ ְש ֵא ִּ
לת ּה (מורג ,לשון
נת ּה וַ ְא ַכ ַּ
ההסבר בהערה הקודמת רלוונטי גם לשתי הדוגמות הנ"ל .השווה זְ ַב ַּ
התלמוד ,עמ' .)293
השווה ' da-re-da-qé-eקטנים' (השבעה ארמית בכתב יתדות מארך [ ]urukשו'  )36לעומת
שו'  .)11ראה גלר ,ארך ,עמ' .139
( dar-da-qé-eשם ִ ִ
מקלאף קורא :ד־חאגיא.
'כולה' במקום כולא נראית בעיניי מסופקת .מן התצלום המצורף למאמר
ּ
קריאת המהדירה קולא
(להבדיל מהרפרודוקצייה האיכותית) קשה להכריע לכאן או לכאן .לעומת זאת הצורה פראזלא
נראית בבירור גם בתצלום וגם ברפרודוקצייה.
גוריאה ,שלוש קערות ,עמ' .90 ,78—74
קמע עופרת מן המוזאון הבריטי שטרם התפרסם .הקריאה מוצעת בהסתמך על עיון בתצלומים
שמסר לי פרופ' מורגנשטרן .הכתיב פראזלא מצוי שם בעוד שני מקרים לפחות (שו' .)26 ,19
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ומאשבאנאלך 'אני משביע אותך' (ב"מ [ 91769סגל  ]098Mשו'  ,)4ביסירא במקום
ביסרא 'בשר' (טס מתכת מ"ס  2087/11צד א שו'  37;6אברהם  3שו' [ 12עיין בתצלום
38
להלן]) ,בעיסאראיון במקום בעיסראיון 'בשׂ רם' (פיצוויליאם  E.2-1907שו' ,)25
ביסאראיון (מ"ס  1928/35שו'  39,)20מיסאכינותא במקום מיסכינותא 'מסכנות'
(מ"ס  2054/03שו' [ 5עיין בתצלום להלן]) ,ותישאכאב במקום ותישכאב 'היא תשכב'
(ב"מ [ 91715סגל  ]084Mשו'  ,)19ולעסאקופתה במקום עסקופתה 'ולמפתנו'
(מ"ס  2054/25שו'  ,)12רוחא בישאתא במקום רוחא בישתא 'רוח רעה' (וולף 83
שו'  40,)13מישאתחראזיא 41במקום מישתאחרזיא 'רועדים' (שם שו'  ,)22בעזאקאת
42
חאש רבא במקום בעזקאת 'בטבעת של חאש הגדול' (מ"ס  2054/69שו' )12
ועוד כהנה וכהנה.

ביסירא (אברהם  3שו' )12

ומיסאכינותא (מ"ס  2054/03שו' )5

באופן מפתיע לא רק מקורות אפיגרפיים קדומים בני זמנה של הקערה הנדונה
מכירים בקיומה של התופעה ,אלא כנראה גם כתבי יד מנדאיים מודרניים .שרידים
ניבטים אלינו מכמה חיבורים מנדאיים באוסף דרוור ,כגון אשאבית עליך
לתופעה ִ
ומאומינאליך (פאשאר מיחלא ,כ"י דרוור מס'  40שו'  ,)241—240מאומינאליך
ומשאבינאליך (שם שו'  ,)258אשאבית עלאואיכון עו מאומינאלכון (זאראזתא
ד־חיביל זיוא ,כ"י דרוור מס'  44שו'  43,)1518מיתאסאריא 'הם נאסרים' (שם שו' ,)912
.37
.38
.39
.40

.41
.42
.43

קמע מ"ס  2087/10צפוי להתפרסם בקרוב (אבודרהם ומורגנשטרן ,קמע מנדאי) .גם בקמע זה
מצויים כתיבים מלאים מהסוג הנדון אם כי בהיקפים מצומצמים יחסית.
לקריאה עדכנית ותצלום איכותי ראה מילר־קסלר ,קשרים ,עמ'  .209 ,204—202יש לתקן שם
בעיסאריון > בעיסאראיון ,כפי שתועתק אצל יאמאוצ'י ,אסופת קערות מנדאיות ,עמ' .280
חילופים בייצוגי התנועה כדוגמת ביסירא לעומת בעיסאראיון  /ביסאראיון מחזקים את הסברה
בדבר תנועה קצרה שאינה מוגדרת לחלוטין.
ܲ ̇ܵ
̇ܵ
ܝܫܬܐ
ܝܫܬܐ� ,ܩ ܼܕ
איש ָּתא" (עז' ד  ;)12וכמו כן סוריתܼ :ܒ
"ק ְריְ ָתא ָמ ָר ְד ָּתא ו ִּב ׁ ְ
השווה ארמית מקראיתִ :
(נלדקה ,דקדוק סורי ,עמ'  .)17לעומת זאת בהשבעה הארמית הכתובה בכתב היתדות מאוּ רוּ ּכ
יש כנראה שרידים לתנועה המקורית ' bi-iʾ-šá-ti-iaדברים רעים (נ')' (שו'  ;35ראה קאופמן,
התקצרות ,עמ'  ;89לעומת גלר ,ארך ,עמ' .)142
תן דעתך גם על תנועת הרי"ש.
השווה כתיב חסר חלקי בעזאקת צור 'בטבעת של צור' (ב"מ [ 91769סגל  ]098Mשו' ;13—12
ראה פורד ,ביקורת ,עמ' .)255
בעותק מקביל הטקסט משובש :עשאבאת עלאואיכון על מאומינאלכון (דה־מורגן ,מסע ,עמ'
[ 266צד שמאל שו' .)]7—6
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מישאקאל איניא 'הרמת עיניים' (זיחרון ראזיא כאסיא ,כ"י דרוור מס'  27שו' ,)336
ותישילאי ותיפוק 'ואת תחרישי(?) ותצאי' (קמאחא ד־שובא ,כ"י דרוור מס' 43
45
קטע  Iשו' .)82
עדות חיצונית להיתכנות התופעה בלשון ניתן להביא מן העברית המקראית ,שבה
הברות סגורות הנחתמות בהגה שורק נוטות להיפתח מעת לעת ,כגון ַק ּׁ ְשת ָֹתיו (יש'
ה ִ ,)28ע ּ ְׂשבוֹ ת (מש' כז ַ ,)25ה ְ ּצ ִפינוֹ (שמ' ב  )3לעומת ַּת ְצ ּ ִפנֵ נִ י (איוב יד ִ ,)13ע ְ ּצבוֹ נֵ 
(בר' ג  46.)16סימן המכפל במקרים הללו בא להדגיש את קיומה של תנועה כלשהי
במקום שהיינו מצפים לשווא נח או מרחף 47.וכיוצא בזאת בעברית נוסח שומרון,
המרחיבה כדרכה את התנועה החטופה המחודשת לכדי תנועה מלאה לכל דבר
(=מ ׁ ְש ֶ ּגה),
(=מ ׁ ְש ְּבצוֹ ת)ִ māšāge ,
(=ת ׁ ְש ֵּבץ)ִ amšabbēṣot ,
ועניין ,כגון ַּ tēšabbəṣ
(=מ ְצוָ ה) 48,וביתר דמיון בשכנתה מקרוב הסורית הארץ־ישראלית ,דרך
ִ mēṣāba
50
49
(=ומ ְש ַּכח).
ַ
(=ק ְש ָטא) ,ו_מ_ש_י_כ_ח 'ומוצא'
משל :ק_ו_ש_י_ט_א 'אמת' ֻ
כללו של הדבר ,בלשונו של סופר הקערה ניכרת נטייה בולטת להרחבת תנועות
חטופות ולהנעת שוואים נחים .שתי התופעות מתרחשות באותם תנאים פונטיים
ונקשרות זו בזו בקשר הדוק .הסופר איננו מציין במפורש נוכחות שווא היסטורי
אלא כאשר הוא בא בצמידות לעיצור ממשפחת הצוללים או ממשפחת השורקים.
בגוף הדיון הודגש כי פתיחת הברה הנחתמת בעיצור צולל או שורק נתמכת בעדויות
פנים מנדאיות (קדומות ומאוחרות) ולצדן עדויות חיצוניות בלתי תלויות.
 .3—2חאי בר עספינדראמיד :בקערות ההשבעה המנדאיות הרבות המוקדשות לחאי
בר עספינדרמיד נכתב שמו הפרטי על פי רוב אחאי ,אך לפרקים גם חאי .התנודתיות
44

.44
.45
.46

.47

.48

.49
.50

ראה בורטיאה ,זיחרון ,עמ'  .78הציטוט מתוך פתיחת תפילה מנדאית מוכרת .בנוסח התפילה
במהדורת לדזברסקי (ספר התפילות ,עמ'  15שו'  )3משמש הכתיב השגור מישקאל איניא.
בהנחה שהניתוח הדקדוקי שמציעים דרוור ומצוך (מילון מנדאי ,עמ'  )466מכוון לאמת.
ראה בר־אשר ,שטר מבית עמר ,עמ'  .270—269לאור הדוגמות המצוטטות מציע בר־אשר לפרש
שהכתיב כסילו 'חודש ִּכ ְס ֵלו' בשטר העברי הקדום מבית עמר משקף תהליך דומה של פתיחת
הברה.kisəlew < kislew :
ראה גם את הערת המסורה הגדולה המונה שלוש מילים שבהן אות שורקת בשווא נע אחרי וי"ו
וסגר (דנ' ו  ,)23וזֲ הב (בר' ב  ;12כ"י סנקט פטרבורג Evr II B 60
ושדה (וי' כה ֲ ,)34
החיבורֲ ׁ :
לויקרא כה  34וכ"י  Evr I B19aלדניאל ו  .)23תודתי ליוסף עופר על הערה זו.
להרחבה ראה בן־חיים ,עואנ"ש ,עמ'  .41להלן שחזוריו מן הראשית אל האחריתַּ :ת ׁ ְש ֵּבץ >
מצוָ ה > < *maṣawā
מש ְּבצוֹ ת > ְ ;amšabbēṣot < *mašabēṣot
ְ ׁ ;tēšabbəṣ < *tešabbəṣ < *tašabeṣ
.mēṣāba < *meṣāwā
השווה עם הדוגמה המנדאית המוצגת למעלן :כושאטא 'אמת' (מ"ס  2087/10צד א שו' .)59
בר־אשר ,מחקרים בסורית של א"י ,עמ' " :463כתיבים אלה ודומיהם מלמדים על הופעתה של
תנועה שחצצה בין שני עיצורים אף שהללו היו בשתי הברות שונות (ותן דעתך לריבוי הדוג'
ליד הגה צולל או שורק!)" .מציאות דומה עולה גם מתיאור ייצוגי השווא הנע (שם ,עמ' :)423
"עובדא בולטת ביותר היא שגירותו של הכתיב ביו"ד ע"י העיצור שי"ן (לפניו או אחריו) ,כגון
(שנִ ין) 'שנה ,שנים' ,נ_י_ש_י_ן (נְ ִשין)
(שנָ א) ,ש_י_נ_י_ן ְ
(ש ֵמ ּה) 'שמו' ,ש_י_נ_א ְ
(ש ָלם) 'שלום' ,ש_י_מ_ה ְ
ש_י_ל_ם ְ
'נשים' ".
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בכתיב השם ניכרת לעתים אפילו באותו מקור גופו (ראה למשל מ"ס .)1928/03
מטבע הדברים החילוף בין שני הכתיבים נובע ממעמדו המעורער של העיצור א
בראש מילה ,ובוודאי כשאחריו מזדמן העיצור המוחלש ח (נהגה למעשה  .)hשם האם
עספינדראמיד מתקשר באופן ישיר לשם אלת הארץ במסורת הזורואסטרית Spenta
 51.ārmatiשם זה מופיע בקערות המנדאיות בשלוש צורות עיקריות :הראשונה גרודה
עספינדרמיד (אמות הקריאה ניתנות לתוספת) 52,השנייה מורחבת עספינדראמידאי
(למשל ,מ"ס  2054/106שו'  )23והשלישית מקוצרת ספינדר (פעם אחת במ"ס
 2054/30שו'  .)11על פי תעתיקו של שקד השם נהגה  .Ispendarmedבהנחה
שההגייה המשוערת משקפת את המציאות לאשורה חובה עלינו לתרץ את הכתיבים
המלאים בקערות המנדאיות (דרך משל ,עספינדאראמיד /עספינדראמידאי) ,שכן
על פי המקורות הקדומים לא צפויה כל תנועה לאחר הרי"ש .עם זאת לאור הנטייה
המורחבת בלשונו של סופר הקערה ,שנדונה זה עתה ,להצמחת תנועות לאחר עיצורים
צוללים (ובין היתר רי"ש) מתברר שקושיה זו איננה קושיה.
 .4—3בגאן שומא רבא ובגאן מימרא רבא קא[ד]מאייא 'עזרת השם הגדול ועזרת
הדיבור הגדול הקדמון' :למקבילות ראה מורגנשטרן ושליטר (קמע מנדאי על גבי
עופרת) והספרות המוצעת שם.
ִ
 .4פונאקיתאי :הלילית פונאקית(אי) איננה מתועדת במקורות אחרים זולת הקערה
הזאת ומקבילותיה .הסופית ־אי נלווית לשם רק בהיקרות הראשונה .בשני המופעים
הבאים וכן במקבילות היא נעדרת :פונאקית (שו'  ,)18 ,11—10פונקית (מ"ס 2054/35
שו'  ;22סמיר דיהייז  9שו'  ;11מ"ס  2054/37שו'  53.)20כנהוג במקרים רבים במאגיה
המנדאית שם הדמות המזיקה איננו מנותק כל עיקר מן ההקשר .בהשבעה זו הזיקה
היא אל קרבנות השדה המתוארים בין היתר כ"רכים וענוגים" (מפנקיא [מילולית
'מפונקים'; ראה דיון בהמשך]).
 .5—4ליליתא זוטאראתיא ד־ח[ו]תא  /ליליתא זוטראתיא ד־חואתא 'הלילית
השדה ִפונאקית מוכר
הצעירה מבין אחיותיה' (שו'  :)16 ,11הצירוף המתאר את ִ
היטב מהשבעה מנדאית קדומה מאוסף המוזאון הבריטי :אזאט ש ִ[ומי]ך [ו]ארואזאט
קריליך זוטארתיא ד־אחואתא וקאשישתא ד־עסתראתא נוקבאתא 'אזאט הוא
ש[מ]ך [ו]ארואזאט קוראים לך ,הצעירה באחיות והמבוגרת באלות הנקבות' (ב"מ
[ 941715סגל  ]084Mשו'  54.)5—4לא ברור לחלוטין אם היעדרות סימון התנועה
הראשונה בפתח המילה (א)חואתא נובעת מנשילת הברה ( )apheresisאו שמא
.51
.52
.53

.54

ראה שקד ,נושאים יהודיים ,עמ' .10
פעם ִאחת בהשמטת העיצור הסופי דל"ת כדרך ניבים מזרחיים של הארמית המאוחרת:
ִ
[ע]ספנדרמיא (מ"ס  2054/18שו' .)9
יש יסוד סביר להניח שהכתיב החסר (פונקית) הוא העיקר ,ואילו הכתיב המלא (פונאקית)
משקף עדות אחת מיני רבות להתפתחות תנועה חדשה סמוך לעיצור הצולל בלשונו של סופר
הקערה.
למהדורה עדכנית לטקסט זה ראה פורד ,קריאה נוספת.
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ממוסכמת כתיב גרידא (כלומר ,כתיב חסר לאחר מילת הזיקה) .בקערה הנדונה שני
ההסברים מתקבלים על הדעת וזוכים לתמיכה פנימית .מצד אחד מקרה כגון השם
הפרטי אחאי הנכתב הלכה למעשה חאי יכול לשמש עדות מסייעת לפתרון הראשון,
ומצד שני דוגמה כמו מלאכא ד־לאמא חאזין 'המלאך של העולם הזה' (שו' ;21—20
כנגד ד־אלמא) יכולה להיות הוכחה מאמתת לפתרון האחרון (ראה דיון בהמשך).
 .7—6אכלא בסאר עדאניא ושאתיא זאמאיון ד־מפנאקיא 'אוכלת בשר (תינוקות)
רכים ושותה דמם של (ילדים) ענוגים' :ציטוט זהה כמעט בכל מרכיביו שרד בכתב יד
מודרני של החיבור המנדאי "שאפתא ד־קאשתינא" :אלאחיא ומאלאכיא ד־אכליא
מן בסאר עדאניא ושאתיא מן זמאיון ד־מפאנקיא (שאפתא ד־קאשתינא ,כ"י דרוור
 43קטע  Jשו'  55.)29נרדפות דומה בין שמות הגזורים מן השורשים הפועליים עד"ן
"ה ִא ׁיש ָה ַרְּ ב וְ ֶה ָענֹג
ופנ"ק מצויה בסורית ,כגון ܓܒܪܐ ܕܡܥܕܢ ܒܟ ܘܡܦܢܩ ܒܟ ָ : :
ְמאֹד" (פשיטתא לדברים כח  ,)54ܡܛܠ ܕܐܠ ܢܘܣܦܘܢ ܠܡܩܪܝܟܝ ܡܥܕܢܬܐ ܘܡܦܢܩܬܐ ::
56
יפי יִ ְק ְראוּ ָלַ ר ָּכה וַ ֲענֻ ָ ּגה" (פשיטתא לישעיהו מז .)1
"כי לֹא תוֹ ִס ִ
ִּ
 .7באכיא [אל]יא ומיתשאדא אחאי בר עספינדרמיד ביסאתא עתתא 'בוכה,
מקוננת ומזילה דמעה על חאי בן עספינדרמיד ביסאתאי האישה' :המפתח להבנת
המשפט המורכב הזה נעוץ בניתוח התיבה אחאי כהתלכדות של מילת היחס על
עם שם הלקוח חאי (על  +חאי > אחאי) .בהקשרים אחרים היינו יכולים לפרש את
הכתיב אחאי כחלופה לגיטימית בעבור חאי ,אך בהקשר התחבירי הנתון ברור כי
'היא מזילה דמעה' [אש"ד]
נקבה (מיתשאדא ִ
עושה הפעולה מוכרח להיות ממין ִ
כנגד מיתאשאד 'הוא מזיל דמעה' ,ש[א]כתא בכיתא ועליתא 'ק[י]נתה ,בכייתה
והספדה' כנגד שאכתה בכיתה ועליתה 'קינתו ,בכייתו והספדו') .תפקידה של
האישה כדמות המקוננת 57בולט גם בהשבעות המקבילות .כך למשל ,בקערה מ"ס
 2054/35מצוין שמו של הלקוח ספראי בר אנחידאג בשלוש הזדמנויות שונות ללא
בני משפחתו 58,אולם דווקא במשבצת הרלוונטית לדיוננו ,משבצת התחינה והקינה,
בעבתאי ,כלתו של ספראי ,באופן בלעדי וללא כל אזכור מוקדם :באכיא
מוזכרת
ִ
>
ואליא ומעתש[דא] בעבתאי (שם שו'  .)7מעבר על ַא נפוץ מאוד בארמית הבבלית
60
היהודית 59ובתיבות מסוימות גם במנדאית (אתותיא ,אבאתאר ,אביניא וכיו"ב).
ביסאתא עתתא' :ביסאתאי האישה' :ביסאתא היא כאמור בת זוגו של חאי בר
עספינדרמיד .במקורות אפיגרפיים אחרים המשויכים לחאי נכתב שמה בלא יוצא
מן הכלל בדיפתונג סופי ־אי היוצא ללמד על הגייה משוערת ( Bisatayבסאתאי /
.55
.56
.57
.58
.59
.60

ראה דרוור ומצוך ,מילון מנדאי ,עמ' .341
ראה סוקולוף ,מילון סורי ,עמ'  ;807 ,799לדיון נרחב על מוטיב אכילת בשר הקרבנות ושתיית
דמם במאגיה המנדאית ראה מילר־קסלר ,פרזיולוגיה ,עמ' .305—302
להרחבה בסוגיה זו ראה פורד ,שלוש מילים יחידאיות (ערך מנובייתא).
בפתח הקערה (שו'  ,)3בסוף החלק הראשון (שו'  )16ובסיום (שו' .)21
ראה למשל סוקולוף ,מילון אב"י ,עמ' .71
ראה נלדקה ,דקדוק ,עמ'  ;33לעומת מצוך ,מדריך ,עמ' .131

[[[1

והיתתמ ףסוי ףסואמ תויאדנמ תורעק שולש

73

ביסתאי  /ביסאתאי  /בעסאתאי) 61.הגייה מעין זו אפשר לכלכל גם במקרה הנתון,
62
בהנחה ששתי התיבות נהגו בנשימה אחת והופרדו באופן מוטעה על ידי הכתיב:
.Bisata-yittā < Bisatayittāִ < Bisatayʾittā <ִ Bisatay ʾittā
 .8וסאלאקא ש[א]כתא בכיתא ועליתא קודאמה ד־שומא ראבא 'ועולה קינתה,
בכייתה והספדה לפני השם הגדול' :מימרה תואמת בהיפוך סדר הפריטים נמצאת
בגינזא רבא בהקשר לאימהות המוכרות את חלב שדיהן ומזניחות את בניהן האמתיים:
סאלקא בכיתא עליתא ואשכיתא ד־בנאיין קודאם חייא רביא 'ועולה הבכייה,
ההספד והקינה של בניהן לפני החיים הגדולים' (גינזא יאמינא ,עמ'  183שו' .)13—11
שומא ראבא 'השם הגדול' :כללי הכתיב המלא הנהוגים בכתבי היד המנדאיים
המאוחרים אינם תקפים באשר לכמה תיבות זעירות — כמו שם התואר הזכרי רבא —
הנכתבות בעקיבות בכתיב חסר 63.האפיגרפיה המנדאית הנוטה בין כה וכה לכתיב
חסר שומרת על פי רוב על כלל זה ,אך אין פירוש הדבר שלא יימצאו בה מעת לעת
64
חריגים על דרך שומא ראבא ודומיו.
 .10ומרלה 'ו(הוא) אומר לו' :כאשר מצטרפות אותיות השימוש וב"ל לתיבות
הפותחות בעיצורים ההיסטוריים אל"ף ועי"ן אפשר שתושמט ההברה הראשונה
מן הכתיב בבחינת הייתה זו אם קריאה בלבד 65.כך מצאנו במילים אלו :ומרלה =
ואמרלה (על־אתר) ,בופיא רישא = באופיא 'בשיער ראשה' (שו'  ,)12בראבא
ראזיא = באר(א)בא ראזיא 'בארבעת הרזים' (שו'  ,)13ולאמא = ואל(א)מא 'ועד
ל־' (שו'  ,)16בין ולא = בעין ולא 'בכן ולא' (שו'  .)20לאחר התמזגות התנועה
הקצרה הנלווית לאותיות השימוש עם תנועת המשקל wāmarleh < wa-āmarleh
שזו
פירשו המעתיקים והסופרים שהתנועה הראשונה משתייכת לאות השימוש ,וכיוון ִ ִ
איננה מחויבת בסימון ראו לנכון להשמיטה (השווה ובשובא לעומת ואבתלאתא,
שו'  .)13להשמטת ההברה הראשונה מן הכתיב גם לאחר מילת הזיקה ד־ ראה
להלן.
 .12—11מוחיא על אינא [ ]...ומחיא על דראייא 'הכה אותה על עיניה [ ]...והכה
אותה על זרועותיה' :סופר הקערה מקפיד לסמן כל תנועת  oאו  uבאמצעות אם
קריאה וי"ו ,אך בסמיכות לעיצור חי"ת (ח) ההקפדה בטלה .יש לשער שהסיבה לאי־
סימון התנועה מקורה בסיבות טכנית הקשורות בדמיון הרב בין צמד האותיות יחדיו
.61
.62
.63

.64
.65

ִ

למשל :אחאי בר עס[פינ]דארמיד וזאוה ביסתאי פת קאי^ו^מתא 'אחאי בן עס[פינ]דארמיד
וזוגתו ביסאתאי בת קאיומתא' (מ"ס  2054/22שו' .)3—2
יש לציין כי הסופר ,בניגוד לדרכו בכל שלבי כתיבת הקערה ,נמנע הפעם מלחבר באופן ישיר
את העי"ן אל התי"ו .ייתכן שיש בכך סימן לשימושה לטובת שני הצדדים.
ואלה השמות :מן 'מ־' ,בר 'בן' ,פת 'בת' ,חייא 'החיים' ,מיא 'מים' וכאמור רבא 'גדול' ,רביא
'גדולים' (נלדקה ,דקדוק ,עמ'  .)10מצוך (מדריך ,עמ'  )24—23מוסיף שני שמות על המניין:
כד 'כאשר' ,כמא 'כמא'.
כנגד כל אחת מן התיבות המקוצרות ניתן להעמיד עדות לכתיב מלא.
נלדקה ,דקדוק ,עמ'  ;11מצוך מדריך ,עמ'  ;24יאמאוצ'י ,אסופת קערות מנדאיות ,עמ' .81
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ולחוד 66.עובדה זו בולטת בשתי צורות הציווי המופיעות על גבי הרצף .הראשונה
כתובה מלא ,ואילו הבאה אחריה כתובה חסר.

מוחיא (אוסף מתתיהו  2שו' )11

מחיא (אוסף מתתיהו  2שו' )12

 .12ובסאנא דירכיא תאתאייא ד־לאגרא 'ובסנדלים התחתונים של רגליה' :המשמעות
של סאנא דירכיא מתבקשת מן ההקשר ונתמכת בעדותו של עותק מאגי מאוחר
מאוסף דרוור :בסין דירכא ד־בליגראך 'בסנדלים שברגלי( 'שאפתא ד־קאשתינא,
כ"י דרוור  43קטע  Jשו'  67.)61למרות פיצולה לשני חלקים נפרדים סאנא דירכיא
מתקשרת לשם העצם המנדאי סינדירכא/סאנדירכא' 68עץ דקל'' ,תמר' (יוונית
 69.)σανδαράκηעל השימוש בכפות התמרים לעשיית סנדלים אפשר ללמוד מהציטוט
התלמודי הזה" :חזי לי לר' אלעזר שיצא בסנדל של שעם ביום הכפורים [ ]...רב
יהודה נפיק בדחיטני אביי נפיק בדהוצי רבא בדקולי" (יומא עח ע"ב) = ראיתי את
רבי אלעזר שיצא בסנדל של שעם ביום הכפורים [ ]...רב יהודה יוצא ב(סנדלים) של
קנה ,אביי יוצא ב(סנדלים של) כפות תמר ,רבא (יוצא בסנדלים) של סוף 70.פיצול
התיבה נובע כנראה מאטימולוגיה עממית המקשרת את שני איברי המילה לשני
71
שמות ארמיים מקוריים :מסאנא 'נעל' ו־דירכא 'דרך'.
.66
.67

.68

.69
.70

.71

עובדה זו שכיחה באפיגרפיה המנדאית בייחוד בכינוי הנסתרים ־חון הנכתב במקרים רבים
־חן.
דרוור ומצוך מפרשים בצורה שונה לחלוטין .לפי סברתם בסין היא צורה פועלית בכתיב
חסר ,בעוד דירכא היא השלמה מושאית' :הם רומסים את הדרך ש(נרמסה) ברגליך' .ובלשונם:
” .“they tread the road that (was trodden) by thy feetמתוך ההקשר הרחב והמצומצם
נראה שלפרשנות זו אין על מה שתסתמך .ראה דרור ומצוך ,מילון ,עמ'  67ערך בסן.
דרוור ומצוך ,מילון מנדאי ,עמ'  .328עוד יצוין כי סמוך לערך המשני סאנדירכא (שם ,עמ'
 )313נטען כי הכתיב החלופי באם קריאה אל"ף הוא כתיב שגוי ( )miswritingבעבור הכתיב
סינדירכא .הקערה הנדונה ובת זוגה מאוסף סכוין (מ"ס  2054/35שו'  )11הקוראת ובסאן
הנכון ִ
דיר[כי]א יוצאות ללמד שאין צורך להטיל ספק בכשרים ועל אחת כמה וכמה כאשר המקור
העיקרי להשוואה ,σανδαράκη ,קרוב יותר לצורה ה"פסולה".
לזיהוי ודיון נרחב ראה בורטיאה ,זיחרון ,עמ' .167—164
גם בגינזא רבא מתואר עץ הסינדירכא כחומר גלם שממנו מיוצרים פריטי לבוש :לבושא
ד־אדאם מינה ד־סינדירכא חוא ְ'לבוש אדם הראשון מעץ הסינדירכא היה' (גינזא סמאלא ,עמ'
 122שו'  ,)18—17לבושא ד־אדאם ד־מן סינדירכא נפאק 'הלבוש של אדם מעץ הסינדירכא
יצא' (שם ,עמ'  122שו' .)7—6
פרופ' משה מורגנשטרן הודיעני כי הכתיבה המפוצלת בכ"י דרוור  43איננה נתמכת בעדים
אחרים של החיבור "שאפתא ד־קאשתינא".
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 .14—13ואקאראלא עידקא מן מוחא ועלא שלופלא 'ועקור לה ציצית שיער
מקודקודה וצלע שלוף לה' :גם הלילית האנדרוגינית חיטורפא זוכה לטיפול
דומה מן הדמות השמימית המשולחת נגדה :חות עזיל עלא ולוגטא [ ]...אקארלא
עדקא מן רישא ד־מעוחא ועילא שלופלא 'רד! לך נגדה (אנוש זוטא) ואחוז
אותה [ ]...עקור לה ציצית שיער מקודקודה וצלע שלוף לה' (מ"ס  2087/01צד ב
72
שו' .)54—49
 .14גישא 'צד'' ,דופן' :צורה רבת חשיבות להבנת המציאות הלשונית המורכבת
בגבולות מסופוטמיה בשלהי העת העתיקה .עד לאחרונה נהוג היה לחשוב כי
יסא בשלושת ניבי הארמית המזרחית הייתה אחידה (מנדאית:
דמותה של המילה ִג ָּ
יסא) ,אולם לאחר שפיענחו מורגנשטרן
ܓ ܵܣܐ; אב"י ותרגומיםִ :ג ָּ
גיס 73;#סוריתܹ :
ושליטר קמע עופרת מאוסף סכוין התברר כי במקביל להגייה הארמית הסטנדרטית
גיסא התקיימה בניב מנדאי מסוים הגייה נבדלת גישא ,והיא מלמדת ככל הנראה
על תשתית לשונית שונה 74.מעניין ששתי החלופות המנדאיות גיסא/גישא מציגות
השתקפות מדויקת של מצב העניינים בלשון האכדית ,שממנה נשאלה המילה אל
הארמית ([ 75.)giššu ]< gilšuכידוע ,אחד ההבדלים המשמעותיים המבחינים בין
הניב האשורי של האכדית לבין הניב הבבלי הוא אופן ביצוע ההגה  .šבניב הבבלי
הגה זה נשמר כבראשיתו ,ואילו בניב האשורי הוא הומר לעתים קרובות ב־ .sשם
העצם הארמי בהגייתו הרגילה גיסא משתייך ,אפוא ,לקבוצה מצומצמת של שמות
76
שאולים מן האכדית המעידים על פי תומם על שאילה ישירה מן הניב האשורי,
ואילו ההגייה הנדירה גישא בקמע העופרת מאוסף סכוין ,וכעת גם בקערת ההשבעה
מאוסף מתתיהו ,מעידה על שאילה מן הניב הבבלי .עצם קיומה של הבחנה מעין זו
בטקסטים בני אותה תקופה היא יותר מרמז דק לקיומם של ניבים אזוריים מובחנים
במנדאית הקדם־קלאסית 77.לפחות בשני מקורות מקבילים משמשת הצורה הארמית
78
השכיחה גיסא (סמיר דיהייז  9שו'  ,)13גע[ס]א (מ"ס  2054/35שו' .)12

.72
.73
.74
.75
.76
.77
.78

להרחבה ומקבילות נוספות ראה מורגנשטרן ושליטר ,קמע מנדאי על גבי עופרת.
דרוור ומצוך ,מילון מנדאי ,עמ' .91
עיין מורגנשטרן ושליטר ,קמע מנדאי על גבי עופרת.
קאופמן ,השפעה אכדית ,עמ' .52
לשמות נוספים מסוג זה ראה שם ,עמ' .141
אני מודה לג'יימס נתן פורד ,שחלק עמי תובנה זו.
(ראה מורגנשטרן ושליטר ,קמע מנדאי על גבי עופרת) .ייתכן אפילו שיש להציע
השחזור ודאי ִ
את הקריאה געסא .חלקה השמאלי של הסמ"ך נשתמר באופן חלקי וחיבורה לאות התוכפת
נותר ללא פגע .כך או כך שחזור האות שי"ן ,שאינה נוטה להתחבר ,איננו מסתבר כלל .שרידי
האותיות בקערה המקבילה השלישית קשים מאוד לפיענוח ,ובכל זאת נראה כי הקריאה שם
תומכת בכתיב הסטנדרטי (מ"ס  2054/37שו' .)12
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גישא (אוסף מתתיהו  2שו' )14

ובתמאנא גיאדה ד־אילא זיכרא 'ובשמונים גידיו של ַא ָ ּיל זכר'  /ותמאנא לאגואחין
ד־אנאניא 'ושמונים (פעמים) למרכזם של העננים' (שו'  :)15נשילת הגאים סופיים,
ובמיוחד ההגה  ,nהיא אחד מסממני הלשון המובהקים המאפיינים את המנדאית

ואת הארמית הבבלית היהודית .אמנם היקף התופעה ופרטיה בכל אחת מן הלשונות
אינם זהים לחלוטין ,אך בקווים כללים ניתן לומר בביטחון כי מדובר בתופעה
לשונית אזורית משותפת שנתנה את אותותיה בכל להג במידה שונה 79.במנדאית
נו"ן סופית נושלת לעתים קרובות מאוד בצורות הבינוני (בגוף הנסתרים ונסתרות),
בשמות עצם בריבוי וכיו"ב 80.בתחום שמות המספר העלו נלדקה ומצוך מתוך
הקורפוס הספרותי שני שמות מספר בלבד המלמדים על נשילת עיצור סופי :ארביא
במקום ארבין ,וחאמשיא במקום חאמשין 81.בהתחשב בשלוש הגרסאות המקבילות
הנדונה — ובתמאנאן גיאדיא חייא (סמיר דיהייז  9שו'  ,)14ובתמאנאן
לקערה ִ ִ ִ
82
/ )13
גיאדיא חי[י]א (מ"ס  2054/37שו'  ,)12ובתמאנין גידיא (מ"ס  2054/35שו' ִ
דיהייז  9שו'  ,)15ותמאנאן ליבבאיחין
ותמאנאןִ לבבאיחין ד־אנא{}xניא (סמיר ִ
ִ ִִ
83
ד־אנאניא (מ"ס  2054/37שו'  ,)13ותמאנין לעבאין ד־אנאניא (מ"ס 2054/35
שו'  — )14—13לא יהיה נועז להציע להרחיב את מניין שמות המספר בנשילת
נו"ן במנדאית הקדומה :תמאנאן > תמאנא .חיזוק לטענה זו אפשרי גם על דרך
.79
.80
.81

.82

.83

לקשרי השיתוף בין הארמית הבבלית היהודית למנדאית ראה מורגנשטרן ,נקודות מגע.
נלדקה ,דקדוק ,עמ'  ;53מצוך ,מדריך ,עמ'  .50—48למידע עדכני בכמה קטגוריות דקדוקיות
חדשות ראה מורגנשטרן ,צורות נשכחות.
ראה נלדקה ,דקדוק ,עמ'  ;189מצוך ,מדריך ,עמ'  .205הנה הדוגמות :ומאותיבילה על כורסיא
ד־פתאחיל ארביא ותארתין שניא 'והם מושיבים אותו על הכסא של פתאחיל ארבעים ושתים
שנים' (גינזא יאמינא ,עמ'  393שו' [ 13כ"י  ,)]Cופותיא חאמשיא אמיא 'ורוחבה חמישים אמות'
(גינזא יאמינא ,עמ'  380שו' [ 13כ"י  ,)]Cאכאל חאמשיא שניא 'שלט חמישים שנים' (גינזא
יאמינא ,עמ'  383שו' [ 24כ"י  .)]Cכפי שמעיר נלדקה ,בשלושת המקרים הללו שני כתבי היד
האחרים המיוצגים במהדורת פטרמן גורסים ארבין וחאמשין ,כצפוי.
הצורה תמאנין כשלעצמה היא בבחינת חידוש בתיאור הלשוני של המנדאית הקלאסית .המנדאית
בשלביה המוקדמים מכירה רק בצורה המכווצת תמאנאן (על כיווץ הדיפתונג  ān < aynבמנדאית
ראה נלדקה ,דקדוק ,עמ'  .)189 ,22בשלבים מאוחרים יותר בתולדותיה של המנדאית שבה
הצורה תמאנין מחדש באנלוגיה ליתר שמות המספר של העשרות (ראה מצוך ,מדריך.)121 ,
ראה הערה אחרונה.
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השלילה ,שכן אילו כיוון מחבר הקערה לשם המספר 'שמונה' היינו מצפים לצורה
(ת ָמנֵ י).
(ת ָמנְ יָ א) הן את הנקבה ְּ
תמאניא ,המייצגת בכתיב המנדאי הן את הזכר ְּ
לשם השלמת התיאור ראוי לציין כי בקורפוס האפיגרפי מצויות עדויות נוספת
לקיטוף נו"ן סופית בקטגוריית שם המספר שטרם תועדו בספרי הדקדוק .שתיים
מתוכן בתחום העשרות (שיתיא במקום שיתין 'שישים' ,שביא במקום ש(ו)בין
'שבעים') ואחת בתחום היחידות (תרתיא במקום תארתין 'שתיים') :תלאתמא
ושיתיא שורבאתון 'שלוש מאות ושישים המשפחות שלהם' (מ"ס  2054/26שו'
[ 5—4עיין בתצלום המצורף]) 84,ושביא ח[ו]מריא 'ושבעים רוחות קמע' (אוסף פרטי
 21שו'  85,)6ת[ר]תיא 86שכינאתא ד־נחורא 'שתי השכינות של האור' (ב"מ 91709
[סגל  ]082Mשו' .)6

ובתמאנא (אוסף מתתיהו  2שו' )41

ושיתיא (מ"ס  2054/26שו' )5—4

גיאדה ד־אילא 'גידיו של ַא ָ ּיל' :בכל תקופותיה של מסורת הכתיבה המנדאית ניכר
מתח מסוים בין הגרפמה ה (ה) ,המייצגת על פי רוב את כינוי הנסתר (ובמקרים
מסוימים גם את כינוי הנסתרת) ,לבין צורן הריבוי המזרחי המיוצג באמצעות הדיגראף
־יא .ראשיתו של מתח זה נובע מהיאלמות ההגה  hבסוף תיבה ,שהביאה לביטול
ההבחנה הפונטית בין שני הצורנים .חלוקת התפקידים בין הצורנים ,שמלכתחילה
הייתה ברורה ומוחלטת ,החלה להיטשטש כבר במנדאית הקדם־קלאסית .בקערות
ההשבעה ובקמעות המתכת ישנם סימנים אחדים לעירוב בין צורן הריבוי לבין צורן
הכינוי לנסתר .הסימנים המשמעותיים הם אלה אשר אינם ניתנים לערעור (דרך
משל ,שם עצם בריבוי הנכתב ב־ה או לחלופין שם עם כינוי חבור לנסתר הנכתב
בדיגראף ־יא) 87,אך בה בעת אין להתעלם ממקרים דו־משמעיים המתבלטים רק
כאשר מעמתים שתי נוסחאות מקבילות .דוגמה לעימות כזה מצאנו בשורה 14
ַבקערה מאוסף מתתיהו הגורסת גיאדה ד־אילא לעומת שלוש הקערות המקבילות
.84

.85
.86
.87

קערה מקבילה מאשרת את הפרשנות המוצעת :תלאתמא ושיתין שורבאתון (אוסף פרטי 29
שו' [ 7פורד ומורגנשטרן ,קערות מנדאיות]) .המספר שלוש מאות ושישים נפוץ במיוחד במאגיה
המנדאית (ראה יאמאוצ'י ,אסופת קערות מנדאיות ,עמ' .)86
עתיד להתפרסם עם תרגום ופרשנות נרחבת אצל פורד ומורגנשטרן ,קערות מנדאיות.
חלק מן הרי"ש נראה בתצלום .בנוסחאות מקבילות מצאנו תארתין (למשל מ"ס 2054/21
שו' .)5
ראה נלדקה ,דקדוק ,עמ'  ;69—68מצוך ,מדריך ,עמ'  ;89אבודרהם ,קריאה חדשה.
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כינוי חבור :גיאדיא חייא ד־אילעיא (סמיר
פרוקהִ ללא ִ ִ ִ
המבכרות מבנה סמיכות ִ ִ
דיהייז  9שו'  ,)14גיאדיא חי[י]א ד־איליא (מ"ס  2054/37שו'  ,)12גידיא ד־אילא
(מ"ס  2054/35שו'  .)13לאור העובדה שהטקסט סובל את שתי הקריאות בלי לעורר
קושי פרשני נראה שאין בכך עדות מרשיעה לשימוש מוטעה באחד מצורני הלשון,
אבל בכל זאת נדמה כי יש מקום לטענה שהדבר מרמז על זהות בהגייה ,שתגרום
לבלבול בכתיב ִבמקורות המשקפים שלבים מתקדמים יותר בהתפתחות הלשון.
השווה :כבישיא ראזה ד־באיתא 'כבושים סודותיו של הבית' (וולף  26שו'  )7לעומת
כבישיא ראזיא ד־ביתא 'כבושים הסודות של הבית' (ב"מ [ 91748סגל ]089M
שו'  ,)6ונפיל לעחורה 'והוא ייפול לאחוריו' (מ"ס  1928/44שו'  )13לעומת ולעפיל
לעחוריא 'והוא ייפול לאחור' (ב"מ [ 91748סגל  ]089Mשו' .)14
ישה'' ,רסן' :שימוש בשני כללים פילולוגיים פשוטים מוביל למסקנה
 .15מאטא ֲ'ח ִב ָ
המתבקשת שלפיה המילה האנומלית מאטא אינה אלא כתיב פונטי של הצורה
המנדאית גמאטא (בסורית ܩܡܛܐ) 88.ראשית כול תבואנה לעזרתנו שלוש הקערות
כולן בקריאתן :גמאטא (סמיר דיהייז  9שו'  ,)14גמטא (מ"ס
המקבילות
המאוחדות ִ ִ
ִ
 2054/35שו'  ,)13גמאט[א] (מ"ס  2054/37שו'  .)13ואם נותר ספק יבוא ניתוח
התקבולת המשולשת ויסירו :פוכרא פכרא קאשיא 'קשור אותה קשר חזק' //
גומאטא מאטא תקיפא 'חבוש אותה חבישה תקיפה'  //כופא כד־ כפותא 'כפות
אותה (ב)כפיתה' (שו'  .)15—14לשלושת איברי התקבולת מבנה תחבירי זהה.
כל אחד מהם כולל צורת ציווי בתוספת כינוי מושא לנסתרת ומיד לאחריה שם
עצם הגזור מן הפועל הצמוד לו (פכ"ר > פכרא  /גמ"ט > (ג)מאטא וכיו"ב) .מושא
פנימי עם השורש גמ"ט מצוי בהשבעות נוספות ,למשל וגמיטיתון בגמאטא
תאקיפא (הלפרכט  3011שו'  89.)33—31 ,27—26 ,25—24הסיבה להשמטת העיצור
הפותח איננה ודאית .השמטה של גימ"ל מוכרת בניבים מזרחיים של הארמית
במספר מצומצם של מילים 90ובהיקפים נרחבים בניבי הארמית המדוברת 91,ועם
זאת נראה שהתנאים לנשילתה אינם מתקיימים במלואם בצורה גמאטא ,אלא
אם כן מניחים השפעת התנועה הסופית בתיבה השכנה (סנדהי) .הסבר סביר אחר
הוא התלכדות עיצורים .mmāṭā < gmāṭā :וכמובן אין לפסול אפשרות לרשלנות
מעתיק.

.88
.89
.90

.91

סוקלוף ,מילון סורי ,עמ' .1377
פרסם אותו לראשונה באופן חלקי גורדון (קערות ארמיות ,עמ'  ,)347בשנית — יאמאוצ'י
(אסופת קערות מנדאיות ,עמ'  )286—284ולאחרונה — מילר־קסלר (הלפרכט ,עמ' .)111—110
המפורסמות שבהן :תרנגולא > תרנ(א)ולא ,זוגא > זוא .למנדאית ראה נלדקה ,דקדוק ,עמ' ;41
מצוך ,מדריך ,עמ'  .78—77לארמית בבלית ראה קארה ,כתבי היד התימניים ,עמ'  ;76מורגנשטרן,
הערות בלשניות ,עמ'  ;363מורגנשטרן ,מחקרים ,עמ' .26
לסיכום כללי ראה צרטלי ,וילוני חוכך.
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וגומאטא מאטא (אוסף מתתיהו  2שו' )14

ושודאי :בכל הנוסחים המקבילים משמש ציווי נוכח בתוספת כינוי מושא לנסתרת
שודיא (נהגהׁ :שוּ ְדיַ ה) 'השלך אותה' .לא זו אף זו ָק ָתנֵ י מחבר הקערה עצמו בהמשך
העלילה ושודיא על טבראן 'והשלך אותה על (הר) טברן' (שו'  .)16—15האם משמעות
הדבר היא שטעה המעתיק בהיסח הדעת? פתרון זה מסתבר מאוד ,אך צריכה הדעת
שתינתן לעדויות לא מבוטלות בקערות ההשבעה למעבר של דיפתונג עולה לדיפתונג
יורד (לכל הפחות בכתיב) ,למשל ובינאינה [ ]...וקינאינה 'והבניין שלו [ ]...והרכוש
93
שלו' (ייל  2364שו' [ 923במקום ביניאנה /קיניאנה]) וכיו"ב.
 .16טורא רבא ד־רביתא 'ההר הגדול של האוקיאנוס'(?) :כוונת המחבר איננה מחוורת
כל צורכה .שם העצם רביתא יכול להתפרש בשני אופנים שונים :אוקיאנוס ,רביצה /
משכב .במבט ראשון המשמעות הראשונה נראית מתאימה יותר ,אך גם בה נותר
מעט מן הסתום .מן ההקשר מתקבל הרושם שהמלאך תורעיל מונחה להשליך את
94
הלילית למקום מבודד ומרוחק ,ולפיכך לא מן הנמנע שכיוון המכוון לאי בלב ים.
ִ
ליזאקאק<ונ>א 'תתנפצנה עליה'' ,תנשבנה עליה' :הצעת התיקון מתבקשת מכורח
הדקדוקִ ִ ִומסתמכת על שתי נוסחאות מקבילות :וליזקקונא (סמיר דיהייז שו' ,)15
וליזקקונא (מ"ס  2054/37שו'  95.)14פועל הגזור מן השם זיקא 'רוח' טרם נודע
97
בארמית 96.לתצורת הכפולים השווה "זיקוקין דנור".
 .17—16שאייא פורקאנא :המעיין במהדורת פטרמן לגינזא רבא עלול לחשוב
שהביטוי השכיח אלמא ליומא יום דינא ואלמא לשיתא שאייא ד־פורקאנא 'עד
ליום ,יום הדין ,ועד לשעה ,השעה 98של הישועה' מחייב בחלקו השני את מילת
הזיקה ד־ לפני שם העצם פורקאנא .מבדיקה קצרה בגוף מהדורתו עולה כי מתוך
שלושה־עשר מופעי הביטוי בגינזא רק בשני מופעים חסרה מילת הזיקה (שאייא
פורקאנא) .ובכל זאת ,המעיין בכתב יד פריז א — הוא כתב היד המשמש כאבן יסוד
במהדורת פטרמן — ימצא כי במציאות כמעט מחצית מיתר המקרים תוקנו בידי
.92
.93
.94
.95
.96
.97
.98

לקריאה עדכנית ראה מילר־קסלר ,בגוזאן ,עמ' .186
יתר הדוגמות יפורטו במקום אחר.
'הים ִהגדול של האוקיאנוס' (גינזא יאמינא ,עמ'  283שו' .)19
השווה :יאמא רבא ד־רביתא ִ ִ
הנוסחה השלישית שונה במעט :ולעזקונא (מ"ס  2054/35שו' .)14
להרחבה והשוואה לאכדית ראה פורד ומורגנשטרן ,קערות מנדאיות.
סוקולוף ,מילון אב"י ,עמ' .411
לתרגום כיחיד ראה גרינפלד ונוה ,קמע מנדעי ,עמ' .102

80

םהרדובא דהוא

[[[2

המהדיר ,שהוסיף ביודעין את מילת הזיקה בתואנת שיבוש מסירה (גינזא יאמינא ,עמ'
 14שו'  ,11עמ'  35שו'  ,11עמ'  42שו'  ,13עמ'  66שו'  ;15גינזא סמאלא ,עמ' 34
שו'  99.)2—1השוואת הנוסח בקערות ההשבעה ובקמעות המתכת מלמדת כי דווקא
100
"השיבוש" הוא הכתיב השליט (אם לא היחיד) באפיגרפיה הקדומה.
 .17תעפתא פומא ותיסאבא ראזא 'היא תפתח את פיה ותיקח את רזה'  /סאבא
'(א ְּת) קחי את הרזים האלה' (שו'  :)22בשני מופעי השורש הפועלי נס"ב
חלין ראזיא ַ
מסמן המעתיק תנועה סופית  ,āואין היא מתיישבת עם הדקדוק :ותיסאב > ותיסאבא;
סאב > סאבא .מקרה תמוה נוסף המשתייך לשורש נס"ב מתועד בקערה מנדאית
מאוסף רשות העתיקות :פתא פומאיכון סאבא ראזיכ[ון] 'פתחו את פיכם וקחו את
הרזים שלכם' (רשות העתיקות  027995שו'  101.)7החזרה המשולשת בשתי קערות
שונות שוללת אפשרות של מקרה בעלמא ,ובכל זאת אין בידי הסבר לשוני מניח את
הדעת 102.בהתחשב בשכיחות הרבה של התקבולת נס"ב  //קבל ,ראזא  //עומאמאתא
ניתוח הפועל כגזור מן השורש סב"י (< ׂשבע) נראה בעיניי פתרון רחוק' :היא תפתח
את פיה ותשׂ בע את רזה' וכיו"ב.

סאבא (אוסף מתתיהו  2שו' )22

'(א ְּת) תסתלקי ותצאי' :נלדקה ,בדקדוקו המנדאי ,הפנה את
תיפשאראי ותיפקאי ַ
תשומת הלב לסיומת יחידאית לצורת העתיד לגוף הנוכחת בגזרת ע"ו — לאתימיתאי
'את לא תמותי' (גינזא יאמינא ,עמ'  161שו'  — )6אלא שבהיעדר תמיכה ממקורות אחרים
הוא ראה להציע את תיקון הטקסט הנתון בכתבי היד לטובת הכתיב *לאתימיתיא.
הכתיב המשוחזר תואם לפי סברתו עם סיומת הנוכחת ־י(ן) הנהוגה בתלמוד הבבלי
ובעברית 103.והנה אך לאחרונה התברר כי הצעת התיקון של נלדקה מפקיעה קטגוריה
דקדוקית חשובה מן התיאור הלשוני של המנדאית .בשניים ממאמריו האחרונים

.99
.100
.101
.102
.103

ייאמר לזכותו של פטרמן שהוא טרח להזכיר כל אחד מן השינויים בכרך חילופי הגרסה.
עד כה איתרתי שמונה מקרים .כולם ללא ד־ .ראה למשל גרינפלד ונוה ,קמע מנדעי ,עמ' 98
(פנים א שו'  ;)27—25קאקו ,קמע מנדאי.
ראה פורד ואבודרהם ,קערות סוריות ומנדאיות.
להוספת אל"ף באופן שיטתי בסופי תיבות כחלק מאמונה בכוחה המאגי של האות הראשונה
בסדר האלפבית המנדאי ראה מורגנשטרן ,מוסייף ,עמ' .163—162
נלדקה ,דקדוק ,עמ' .250
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העמיד משה מורגנשטרן על מספר לא מבוטל של דוגמות לסיומת ־אי במקורות
האפיגרפיים ואף הציע הסבר מקיף לאופן התהוותה 104.שתי הדוגמות בקערה הנוכחית
מצטרפות לנאמר שם ומאששות פעם נוספת את מהימנות התופעה .מעניין לציין
כי במקבילות אין הסיומת המובחנת משמשת :תיפשאר ותיפוק (מ"ס 2054/35
105
שו' [ ,)16תיפ]שאר ותיפוק (סמיר דיהייז .)17—16 9
 .21—20מלאכא ד־לאמא חאזין 'המלאך של העולם הזה' :למעלה ראינו כי אחרי
אותיות השימוש וב"ל המעתיקים נוטים להשמיט את סימון ההברה הראשונה מן
הכתיב במילים הפותחות בעיצורים היסטוריים אל"ף ועי"ן .בהסתמך על הקריאה
ד־לאמא חאזין במקום ד־אל(א)מא חאזין (עיין בתצלום המצורף) וכנראה גם
על הכתיבים ד־חואתא 'של האחיות' (שו' [ ,)16 ,11 ,]5ראוי להרחיב את התיאור
ולציין מפורשות שגם אחרי מילת הזיקה ד־ אפשר שתושמט ההברה הראשונית.
השמטה זו איננה מתועדת בדקדוקים המקובלים ללשון המנדאית ,אך באפיגרפיה
יש לה אחים לעתים רחוקות ,כגון ד־פכיא במקום ד־אפכיא 'שהופכים' (וולף 38
שו'  ,)39ד־נת דיראתבה במקום ד־אנאת דיראתבה 'שאתה גר בו' (מ"ס 2054/42
שו'  ,)20לוטתא דבא במקום לוטתא ד־אבא 'הקללה של אבא' (מ"ס  2054/50שו'
[ 23עיין בתצלום המצורף]) ,ודגרא במקום ודאגרא 'והשוכר' (ברלין [ 2984יאמאוצ'י,
אסופת קערות מנדאיות ,מס'  ]19שו'  )13ועוד .אחת המסקנות החשובות העולות
מן הכתיבים הללו היא שמילת הזיקה נהגתה במנדאית הקדומה במעין תנועת ,a
שאם לא כן לא צפויה הייתה להתרחש הנשילה הגרפית= də-āləmā < di-āləmā :
106
.dālamā < da-ālamā

ד־לאמא (אוסף מתתיהו  2שו' )21—20

דבא (מ”ס  2054/50שו' )32

ִ ִִ ִ

 .24—22פשאר ופוק מן חאזין פגרא [ ]...כד־ מחלא ד־פשארא ונפקא במיא

'והסתלקי וצאי מן הגוף הזה [ ]...כמו מלח המתמוסס ונעלם במים' :השווה נוסחה
בעלת אופי דומה בקערה סורית ܘܐܝܟ ܫܥܝܬܐ ܕܦܫܪܐ ܒܢܘܪܐ ܩܕܚܘ {ܥܪܘܣܘ}

 .104מורגנשטרן ,מוסייף; מורגנשטרן ,צורות נשכחות .דרך משל :ד־תיפשראי ותיפקאי מין
חאזין נישימתא 'שתתגרשי ותצאי מן הנשמה הזאת' (מוסייף  24שו'  ,)13אנאת תיתאסראי
ולאתישתראי 'את תיאסרי ולא תותרי' (מ"ס  2054/122שו' .)54—53

 .105תוצר לוואי של שינוי זה הוא היעדר אפשרות להכריע בין גוף הנסתרת לנוכחת .שתי האפשרויות
עומדות במבחן ההקשר אם כי מבחינה צורנית כנראה יש להעדיף את האפשרות הראשונה.
 .106השווה סורית �ܲܕ (נלדקה ,דקדוק סורי ,עמ' .)47 ,30
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ܥܪܘܩܘ ܘܥܬܒܛܝܠܘ [ ]...ܡܢ ܦܓܪܝܗ ܕܒܪܥܡܐ 'כמו שעווה הנמסה באש הסתלקו וברחו
והתבטלו [ ]...מגופו של ברעמא' (מוזאון בלגרד [ 243מוריג'י מס'  ]24שו' .)12—11
 .24תחי(וי)ליה 'תהיה לו' :בהיקרות האחרונה של כינוי הנסתר סטה המעתיק ממנהגו
וציין את הצורן באמצעות דיגרף.
ב .אוסף יוסף מתתיהו ,קערה מנדאית מס' 2
תיאור כללי
הקערה מחולקת לשלושה מגבשים המקיימים שורות אופקיות היוצאות ממרכז
הקערה ומגיעות עד השוליים החיצוניים .אורך המגבשים מתחיל בעשרים ושתיים
שורות בחלק הראשון ,נמשך בעשרים וחמש שורות בחלק השני ומסתיים בעשרים
ושבע שורות בחלק האחרון .במרכז הקערה מופיע ציור של דמות חזיתית בלתי
מזוהה .הדמות עומדת ברגליים פסוקות וככל הנראה בידיים מצולבות .הדמות לבושה
במכנסיים מנוקדים המחוברים לנעליים משולשות .פלג הגוף העליון לא נשתמר.
סימני דיו עמומים מרמזים על ראש דמות נוספת בהצלבה עם הדמות המרכזית.
הראש מעוטר בשש או שבע קווצות שיער מתולתלות ,זקורות וקצרות .שתי הדמויות
צוירו לפני כתיבת הקערה ,ואין הן מוקפות בקו .הטקסט נשמר באופן משביע רצון
למעט אזורים מסוימים בקרבת מרכז הקערה והשוליים החיצוניים .במגבש הראשון
נראים שרידי כתיבה על גבי שפת הקערה .הכיתוב לא ניתן לפיענוח.
הקערה נכתבה למען רפואת שיל בר קאיום ,בת זוגו מישכויה בת סאמאי וששת
107
ילדיהם :זאדנוש ,גושנאצתאי ,מאפנא ,באזאדאן ,ארדבישתויה וזאדאנפרוך.
באוסף סכוין מצויה קערה אחרת המיועדת להגנת באיתה ד־שעל בר קאיומ
ולזאוה מושכויה 108פת סאמאי ולבנה ולבנאתה 'ביתו של שיל בן קאיום ולבת
זוגו מושכויה בת סאמאי ולבניו ולבנותיו' (מ"ס  2054/81שו'  .)11עד כמה שדעתי
משגת שתי הקערות נכתבו בידי סופרים שונים.
נוסחת ההשבעה העומדת במרכז הקערה היא אחת מן הנוסחאות השכיחות במקורות
האפיגרפיים .הנוסחה על כליל נחור איאר קאימנא 'על זר של אור אוויר אני עומד'
זוהתה בחמש עשרה קערות שונות (כולל הקערה הנוכחית) ובקמע מתכת אחד :ב"מ
( 117880סגל  109,)081Mיורסה 110,לונדון אוסף פרטי 112,IBC 43 111,מ"ס ,1928/25
.107
.108
.109
.110
.111
.112

שני השמות האחרונים מתחלפים ביניהם .ארדבישתויה מופיע בחלק הראשון של הקערה,
ואילו זאדאנפרוך מופיע במשבצת החתימה.
הכתיבים מישכויה/מושכויה מתחלפים ביניהם במקורות השונים.
סגל ,המוזאון הבריטי ,עמ'  .108—107לקריאה משופרת והצעות תרגום ראה פורד ,ביקורת,
עמ'  ;243—242מילר־קסלר ,ביקורת ,עמ' .132—131
יורסה ,קערה מנדאית באוסף פרטי.
מילר־קסלר ,ביקורת ,עמ' .132—131
אבוסמרה ,קערה מנדאית חדשה.
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מ"ס  ,2054/59מ"ס  ,2054/60מ"ס  ,2054/82מ"ס  ,2054/90וולף  ,38מוסייף ,25
מוסייף לא ממוספר  158א 113,המוזאון העיראקי  114,91-100147מתתיהו ( 3ראה
בהמשך) ,מ"ס ( 2087/05קמע מתכת) .למרות שכיחות הנוסחה עדיין נותרו עניינים
115
לשוניים אחדים להתגדר בהם.
תעתיק

תרגום

חלק ר אש ו ן

1
2

[בש]ומא ד־חייא נאטרא ואסותא
ושרארא
ׄ
[ו]חתמתא וזרזתא ורואחא
ׄ

[בש]ם החיים שמירה ורפואה
[ו]חתימה וחימוש ורווחה ותוקף

אוסף מתתיהו ,קערה מנדאית מס' 2

 .113שלוש הקערות האחרונות יראו אור אצל פורד ומורגנשטרן ,קערות מנדאיות.
 .114צפוי להתפרסם אצל עלי פרג'.
 .115למבנה ההשבעה ותוכנה הכללי ראה אבוסמרה ,קערה מנדאית חדשה.
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15
16
17
18
19
20
21
22
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[נ]חוילה לבאיתה ודורה וחיכלה וביניאנׄ ׄה
ׄ
וקיׄ ניאנה וחיוניאתה ואתתה ובנה
[זי]כ ׄריׄ א ובנאתה נוקבאתא ולפגרה ד־
ׄ
ׄשיל בר קאיומ ואסותא תחוילא
ׄל ׄמ[י]שכויה פת סאמאי ואסותא
116
תחוילא לזאדנוש וגושנאצתאי ומאפנא
ובאזאדאן וארדבישתויה בניא מיש
ׄ
קאיומ
ׄ
כויה ואסותא תחוילה לשיל בר
על כליל נחור איאר קאימנא עאלוי^א^
דורא חאדין עלאויא חיכלא עלאויא
שובא שובעיאחיא עלאויא רוחייא
וחומריא זדאניאתא חזיתינון
למאלכיא ד־נחית עתלבאש
חזיתה
ׄ
בסחריא עסתכית
ליורבא בשכינתה ד־נפשה
כד־ יאתיב ומלאכיא
שכי[נ]ת ׄה
ׄ
מאניחריא
ד־קאימין עלא[וה]
ומס[גילה]
[לזיוה <מיתגמריא>]

[[[2

[י]היה לו ,לביתו ,ומעונו ,והיכלו ,ובניינו,
ורכושו ,ובעלי החיים שלו ,ואשתו ,ובניו
הזכרים ,ובנותיו הנקבות ,ולגופו של
שיל בן קאיום .ורפואה תהיה לה
למ[י]שכויה בת סאמאי .ורפואה
תהיה לה לזאדנוש וגושנאצתאי ומאפנא
ובאזאדאן וארדבישתויה ְּבנֵ י מיש
כויה .ורפואה תהיה לו לשיל בן קאיום.
על זר זוהר האוויר אני עומד ,מעל
המעון הזה ,מעל ההיכל ,מעל
שבע הפלנטות ,מעל הרוחות
ורוחות הקמע הזדוניות .ראיתי אותם
את המלאכים אשר ירדו (ו)התלבשו
ב(דמות) שדים .הבטתי וראיתי אותו
את יורבא בשכינתו שלו
כאשר הוא יושב והמלאכים,
מאירי שכי[נ]תו,
אשר עומדים מעל[יו]
ומ[רוממים]
[את זוהרו< .והם מצוּ וים (?)>]

חלק ש ני

 23לאתרואן אתרואן
 24בחומראיון וסחראי
 25ון ודיואיון לחרוביא
 26באתאיון ולצויה חיכלא
 27יון ולאקומיא על בניא
 28אנאשא ולאשוטיא ולשט
 29ויה בניא שורבא רבא ד־חיי^א^
 30אנא בחילאי וזיואי ונחוראי
 31וׄ עקאראי ובאדיאורותא ד־
 32לואן מן ביתבו רבא
		
 33קדמאייא ד־חואת עלאיׄ
 34קאמית בלבוש דאכיא
שומיא נאדאת וארקא
ׄ
35

למקומות שונים
ברוחות הקמע שלהם והשדים
והדיווים שלהם על מנת להחריב
שלהם ֵ
את בתיהם ולהשמיד את היכליהם
ולעמוד נגד בני
האנוש ולהשפיל ולבזות
את בני המשפחה הגדולה של החיים.
אני — בכוחי וזוהרי ואורי
וכבודי ,ובעזרה אשר
ליוותה (מילולית :ליווה) אותי מבית האב
הגדול
הקדמון ואשר הייתה עמי —
עמדתי בלבוש טהור.
השמיים נעו והארץ

 .116על גבי שפת הקערה נראים שרידי אותיות שנכתבו בניגוד לכיוון הכתיבה הכללי.
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43
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עזדרמביאת שוביא
חיא חומריא ופתיכ
ריא נאד ועשתחראז
ועשתואש חומריא
ד־גמאר לדוריא
דוריא למיגטאל
117
גטלא ביאלדאת
א לנקופיא
ולנכוסיא
ׄ
דרדקו[נ]
יאתא
ולצ
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יע ָ ּיה (=שבע הפלנטות),
רעדהַ .ה ּׁ ְש ִב ִ
רוחות הקמע והאלילים
נעו ,וזעו,
והשתבשו רוחות הקמע
אשר נצטוו על דירות
רבות על מנת להרוג
הרג ביולדות,
להכות
ולשחוט
ילד־
ות קטנות
{ולצ}

חלק שלישי

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

[ו]ל ׄצ ׄאיוריא ענשיא ולשחוטיא באטנא
ׄ
ׄת ׄא חזאתינון רוחא בישתא ולסבילתינ
ון גימראת עלאיון סחריא ודיויא
וליליא[תא]
לילביׄ א ד־בניא אנאשא
ׄ
[ד־אפכי]א
ׄ
ונאסב[יא]
[רויא]נון ושארין אלאיון בדוראיון
[חי]כלאיון ד־בניא אנאשא ומיתקרי^ ׄא^
באלמא גטלא גאטליא ומחרביא בא[תיא]
לבחיריא זידקא סבל[ה]
ׄ
עמרית
אנא ׄ
לבאיתא <ד־> חומרתא עתבה ואסותא
ׄתחוילה לשיל בר קאיומ ואסותא
[ת]חוילא למישכויה פת סאמאי
ואסותא תחוילהון לזאדנוש {פת}
ולגושנאצתאי ולמאפנא
ולבאזאדאן ולזאדאנפרוך בניא
מישכויה ואסותא תחו[יל]
ולבנאתה
ׄ
ון לבנה זיכריא
{ואד}
ׄ
נוקבאתא ד־עתלה
ודחוילה לשיל בר

ולצער נשים ולגרום לנשים הרות להפיל.
ראתה אותם 118הרוח הרעה ולא סבלה
אותם .היא ציוותה נגדם את השדים
והדיווים והלילי[ות]
[אשר הופכי]ם את הלבבות של בני האדם
ולוקח[ים]
[את תוד]עתם ,ושוכנים בדירותיהם,
[ובהי]כליהם של בני האנוש .והם נקראים
בעולם הורגי הרג ומחריבי ב[תים].
אני אמרתי לבחירי הצדק קחו [אותו]
את הבית <ש>יש בו רוח קמע .ורפואה
תהיה לו לשיל בן קאיום .ורפואה
[ת]היה לה למישכויה בת סאמאי.
ורפואה תהיה להם לזאדנוש
ולגושנאצתאי ,ולמאפנא,
ולבאזאדאן ,ולזאדאנפרוך בני
מישכויה .ורפואה תהיה
[ל]הם — לבניו הזכרים ולבנותיו
הנקבות אשר יש לו
ואשר יהיו לו לשיל בן

 .117האל"ף אינה סגורה .מתקבל הרושם :ביאלדות׀א .עם זאת השווה זדאניאתא (שו'  ,)14באזאדאן

(שו' .)61
 .118את בני האדם.
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קאיומ מן חייא
אסותא תחוילה
לבאיתה
ודורה וחיכ
לה וביניא
נה וקי[ניא]
נה

[[[2

קאיום — מן החיים.
רפואה תהיה לו
לביתו
ודירתו,
והיכלו ובינינו,
ורכ[ו]
שו

הערות
 .4ואתתה 'ואשתו' :בכל הקורפוס האפיגרפי לא מצאתי אלא דוגמה אחת ודאית
לכתיב הפותח באל"ף :ואתתה ובנה ובנאתה ד־בר מאמאי 'ואשתו ובניו ובנותיו
של בר מאמאי' (מ"ס  2054/104שו'  119.)50—49יתר המקורות נוקטים בעקיבות אם
ית ָתא בארמית
קריאה עי"ן עתתא/ענתתא 120המציינת תנועת ( i /eהשווה ִאנְ ְּת ָתא ִ /א ְּ
ܐ ܿ
בבלית ותרגומים לעומת ܲ
ܢܬ ܵ ܼܬܐ בסורית) .מקרה מעניין של התחלה שגויה בהקשר
�
לשתי החלופות עשוי ללמד על כתיב תת־סטנדרטי[ :קניסכויא] פת דוכתבה {א}
ענתתא '[קניסכויא] בת דוכתבה האישה' (מ"ס  2054/24שו'  .)11—10המעתיק הכיר
בטעותו מיד עם המעבר לאות השנייה ולפיכך התחיל את כתיבת התיבה מחדש.

ואתתה (אוסף מתתיהו  3שו' )4

ואתתה (מ"ס  2054/104שו' )50—49

 .9וארדבישתויה :השם מוכר גם בכתיב המשמר את ההגה  :hחארדבישתויא בר
קאיימתא (מ"ס  1928/53שו' .)7—6
 .12דורא חאדין 'המעון הזה' :כינוי הרמז לנוכח במנדאית הקלאסית והבתר־קלאסית
נכתב כדרך שיטה חאזין .בשים לב לכתיבים נדירים בכתבי היד — כדוגמת חאדינו
'זה הוא' וכן חאדא 'זאת' — הועלתה האפשרות שהכתיב חאזין הוא למעשה כתיב

היסטורי שמרני המכסה על ההגייה האמתית .למרות הסתייגות חלק מן החוקרים

 .119כנראה סופר אחד העתיק את שתי הקערות (ראה תצלום מצורף ותן דעתך לדמיון הבולט באופן
כתיבת האות האחרונה בכל מקור).
 .120הצורה הראשונה מייחדת את לשון האפיגרפיה (בעניין זה עיין מורגנשטרן ,דיאכרוניה ,עמ'
.)511—510
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מהאפשרות הזאת 121נראה כי הפניית המבט מן הספרות אל האפיגרפיה תסייע
בהבהרת התמונה .כתיבים פונטיים מפורשים של כינוי הרמז לנוכח נמצאו לנו בכמה
וכמה קערות ,ואלה מרמזים על מבטאם האמתי לכל הפחות בתחומים מסוימים של
המנדאית הקדומה ,כגון חדין אסרא 'האיסור הזה' (פרינסטון שו'  122,)52בכאסא
חאדין 'בקערה הזאת' (מוזאון רויאל אונטריו  4שו'  123,)13חאדין קמאחא 'הקמע
הזה' (מ"ס  2054/93שו'  ,)10מן באיתא חאדין 'מן הבית הזה' (אוסף פרטי 29
שו'  124.)12כפי שניתן לראות ,הכתיבים הפונטיים נדירים יחסית ,ועל כן הדוגמה
החדשה בקערה השנייה מאוסף מתתיהו מתקבלת בברכה מרובה.
 .13רוחייא 'רוחות' :צורן הריבוי המזרחי ,הנכתב באמצעות הדיגרף ־יא ,אינו נמנה
עם המקרים המוגדרים שבהם נהוג לסמן יו"ד כפולה במנדאית 125.אחד מן השמות
126
הבולטים שאינם מצייתים לחוק זה הוא רוחיא>רוחייא ,והסיבה לכך כנראה פונטית.
 .26ולצויה 'ולהשמיד' :עניין הרחבת השימוש בגרפמה ה (ה) מעבר לתפקידה
המקורי כצורן הנסתר נדון בהרחבה במקום אחר 127.על האמור שם הוסף את שתי
צורות המקור — ולצויה (שו'  ,)26ולשט׀ויה (שו'  — )29—28מן הקערה הנוכחית וכן
את הכתיבים המרובים במסגרת השמות הפרטיים :וארדבישתויה (שו'  ,)9מושכויה
(.)62 ,58 ,10—9 ,7
 .29—28ולאשוטיא ולשט׀ויה 'ולהשפיל ולבזות' :מחבר הקערה משלב בין שתי
צורות מקור המתועדות בעדי הנוסח :ולאשוטיא בניא שורבא 'להשפיל את בני
המשפחה' (יורסה ,קערה מנדעית באוסף פרטי ,שו' =[ 9אפעל ,שו"ט]) לעומת
ולאשטויא בניא שורבא 'ולבזות את בני המשפחה' (מתתיהו  3שו'  ;8לונדון ,אוסף
128
פרטי שו' =[ 12—11אפעל ,שט"י]).
 .59ואסותא תחוילהון 'ורפואה תהיה להם' :כתיב מסקרן .מיקומה של הגרפמה
ה (ה) במנדאית מוגבל כמעט באופן מלא לסוף התיבה .חדירתה לאמצע המילה
.121
.122

.123
.124
.125
.126
.127
.128

ראה במיוחד מצוך (מדריך ,עמ'  ,)68—67המציע הסבר פונטי להעדפת הזי"ן על פני דל"ת
במילה הנתונה .השווה נלדקה ,דקדוק ,עמ' .43
גורדון ,קערות ארמיות ,עמ'  .357—356את הקערה פרסם בשנית יאמאוצ'י ,אסופת קערות
מנדאיות ,עמ'  .295—292קריאה מתוקנת ומוארת עתיד לפרסם פורד ,המצביע על נוסחאות
מקבילות במקורות קדומים ומאוחרים למדי .מתוך הקריאה המתוקנת אפשר לדלות דוגמה
'המלכוד [=כלי
נוספת לכינוי הרמז לנוכח שהושמטה בשתי המהדורות הקודמות :חדין תבארא ִ
העינוים] הזה' (פרינסטון שו' .)53
מקלאף ,קערות יהודיות ומנדאיות ,עמ' .31—29
וראוי להעיר על שימוש כינוי הרמז ממין זכר בסמיכות לשם מוגדר ממין נקבה :כול ד־בחאדין
מאתא שריא 'כל מי שמתגורר בעיר הזאת' (מ"ס  2054/124שו' .)23
לכמה עדים יוצאי דופן החורגים מהכללים המקובלים ראה אבודרהם ,קריאה חדשה; אבודרהם
ומורגנשטרן ,קמע מנדאי.
לעדויות נוספות ודיון ראה פורד ומורגנשטרן ,קערות מנדאיות.
אבודרהם ,קריאה חדשה.
מילר־קסלר ,ביקורת ,עמ' .131
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[[[3

במסגרת כינוי הנסתרים תחוילהון חורגת בבירור מהרגלי הכתיב של המנדאית
הקדומה והמאוחרת .מלבד המסקנות הפונטיות קלות הערך שניתן לדלות מכתיב זה
(רוצה לומר היאלמות ח בכינוי השייכות לנסתרים ־חון > ־ון או לחלופין היאלמות
צורן הנסתר והפיכתו לאם קריאה) עיקר חידושו הוא בעצם קיומו .עיון בתעתיקי
הקערות המנדאיות באוסף סכוין ובאוספים אחרים לא הניב תקדימים רבים ,ובכל
מדובר במקרה יחיד .שני המקרים
זאת די לנו בשני עדים מסייעים להסיק שאין
ִ
לקוחים מקערה אחת ,ואלה הם :ואסותא ת[חוי]להין לחיוניאתון 'ורפואה תהיה
להן לחיות שלהם' (מ"ס  2054/80שו'  ,)18ולכול(ה>)חין חיוניאתון 'ולכול החיות
שלהם' (מ"ס  2054/80שו'  .)20—19במקרה האחרון ניכר תיקון של המעתיק על
גבי האות שלכאורה אינה במקומה :ולכולהין > ולכולחין.

תחוילהון( 129אוסף מתתיהו  2שו' )59

ת[חוי]להין (מ"ס  2054/80שו' )81

ולכול(ה>)חין (מ"ס  2054/80שו' )20—19

ִ

 .65—64ד־עתלה {ואד} ודחוילה 'אשר יש לו ואשר יהיו לו' :עדות מפורשת לשימוש
הבינוני בהוראת עתיד .מבנה תחבירי זהה נפוץ בקערות יהודיות וסוריות 130.ההתחלה
השגויה {ואד} מתייחסת לייצוג או אי־ייצוג וי"ו החיבור לפני שמות הפותחים בשווא.
ג .אוסף יוסף מתתיהו ,קערה מנדאית מס' 3
תיאור כללי
הקערה כתובה במערך ספירלי .הטקסט מתחיל במרכז הקערה ונמשך ברצף אחד אל
השוליים החיצוניים .שני קווים מעגליים תוחמים את שש־עשרה שורות ההשבעה:
עיגול פנימי קטן יחסית ועיגול היקפי המונח קרוב מאוד לשפת הקערה .הקערה
 .129לאופן כתיבת ל ואחרי ה השווה וחיכלה (שו' ;)3תחוילה (שו'  ;)10חיכ ׀ לה (שו' .)70—69
 .130ראה מורגנשטרן ,הלפרכט (ביקורת) ,עמ'  .288לדיון מורחב ודוגמות ראה פורד ,אור חדש מבבל.

[[[3

והיתתמ ףסוי ףסואמ תויאדנמ תורעק שולש

89

נשתמרה בשלמותה ללא שברים ניכרים או סדקים .באזורים מסוימים הכיתוב דהוי
ולעתים בלתי קריא (במיוחד במרכז) .בעזרת שימוש מושׂ כל במקבילות רוב ההשבעה
ניתנת לשחזור .הקערה מוקדשת לעומיון בן חאתטאבו ,לזוגתו קאקאי בת שגלאי
ולילדיהם :אחאירבא (ז') ,חתטאבו (נ') 131וטאטאי (נ') .נוסחת ההשבעה זהה באופן
עקרוני לקערה הקודמת :על כליל נחור איאר קאימנא 'על זר של אור אוויר אני
עומד' .חילופי הגרסאות בין שתי הקערות מתועדים במקבילות אחרות (לספרות
ראה תיאור קערת מתתיהו מס' .)2

אוסף מתתיהו ,קערה מנדאית מס' 3

 .131הבת הראשונה קרויה על שם אמו של אבי המשפחה.
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תעתיק

תרגום
132

א]יאר
ׄ
[ 1על כליל נחור
[כל]א חאזיןׄ
ׄ
[ 2קאימנא עלאוי]א דורא וחיׄ
שוב[י]אחיא
שובא ׄ
ׄ
 ... ... ...[ 3וע]לוׄ [י]א
עלואיו[ן]
[ 4ד־כולחון מלאכיא עלאויא] רוחיא
עסתכית
ׄ
חומריא זאדניאתא
[ 5וחזיתינון למלאכיא ד־עתלבא]ש [ב]סחריא
ועסתכית חזיתה ליורבא בשכינתה
		
ד־נפ ׄש[ה כד־ יאתיב ומלאכיא מאנחריא]
6
ׄ
שכינתה קאימיא עלה ומסגילה לזיוה
ולנחורה
[ 7ומיתגמריא] ׄל[אתר]וׄ ׄאן ׄא ׄת ׄרואן בחמראיחן
ובדיואיון ובסחראיון ובליליאתון
לאחרוביא באתיא
 8וׄ ׄל ׄאצויא חיכליא ולנקופיא בניא אנאשא
רבא [ד־חיי]א ׄאנׄ א
שור ׄבא ׄ
ולאשוטיא בניא ׄ
בחילאי זיואי נחוראי עקאראי
 9ועדיורותאי ד־לון ועתון מן ביתבו רבא
בלבוש
קאדאמאייה ד־חואת עלאי קאמית ׄ
דאכיא שומיא נאדא[ת] וארקא עי
		
שובא שוביאחיא
ׄ
 10עזדרמביאת בית
חומראיון פתיכראיון נאד ועשתחראז
ועשתואש חומריא ד־עתגמאר [לד]וריא
דאוריא
לנקופיׄ א
ׄ
 11למיגטאל גטלא בידלאתא
דרדקוניא ולנכוסיא דרדקוניאתא לצרוי[א]
חאזתיׄ נׄ [ון
ׄ
ׄענשיא ולאשוטיא באטניׄ ׄתא
בישת ׄא
ׄ
רוח]א רוחא
12

[[[3

ולאסבתינון גמראת עלואיחן ׄסחריא
דיויא וליליאתא ד־אפכיא ׄלילבבאיון
אנאשא [ו]נׄ ׄא ׄסביא רויאנון שארין
ׄ
ד־בניא

 .132סימני דיו קלושים נראים לעין.

[על זר של זוהר האו]ויר
[אני עומד ,מע]ל המעון וההי[כ]ל הזה
[... ... ...מע]ל שבע הפל[נ]טות ,מעל
[כול המלאכים ,מעל] הרוחות ורוחות הקמע
הזדוניות .הבטתי
[וראיתי אותם את המלאכים אשר
התלב]שו [ב](דמות) שדים .הבטתי וראיתי
אותו את יורבא בשכינתו
של[ו כאשר הוא יושב והמלאכים ,מאירי]
שכינתו ,עומדים מעליו ומרוממים את
זוהרו ואת אורו.
[והם מצווים] ל[מקו]מות שונים ברוחות
ובדיווים שלהם ובשדים שלהם
הקמע שלהם ֵ
ובליליות שלהם על מנת להחריב בתים
ולהשמיד היכלים ולהכות את בני האנוש
ולהשפיל את בני המשפחה הגדולה [של
החיי]ם .אני — בכוחי ,וזוהרי ,ואורי ,וכבודי
ובעזרה שלי אשר ליוו אותי ובאו איתי
מבית האב הגדול הקדמון ואשר היו
(מילולית :הייתה) עימי — עמדתי בלבוש
טהור .השמיים נע[ו] והארץ
רעדה .בית שבע הפלנטות ,רוחות הקמע
שלהם (ו)האלילים שלהם נעו ,וזעו והשתבשו.
ורוחות הקמע שנצטוו על דירות רבות
על מנת
להרוג הרג ביולדות ,להכות ילדים קטנים,
לשחוט ילדות קטנות ,לחתו[ך] נשים
ולהשפיל נשים הרות (טעות בעבור :ולגרום
לנשים הרות להפיל) .ראתה אות[ם (את בני
האדם) הרו]ח ,הרוח הרעה
אבל (עדיין) היא לא שבעה מהם (על כן)
היא ציוותה נגדם שדים ֵודיוִ וים וליליות,
אשר הופכים את לבבות בני האנוש,
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[ו]לוקחים מהם את תודעתם ,ושוכנים
עלואיׄ [ון בבאתאי]ון דוראיחוׄ ןׄ
[בבתיה]ם ,דירותיהם,
		
היכליהם ובנ[י]יניהם( .ו)הם נקרא[י]ם בעולם
[ו]ב[י]נׄ יׄ ׄאנון מיׄ ׄתקר[י]ן באלמא
 13חיכלאיון ׄ
רוצחים ומחריבים .אני אמרתי נגדם לבחירי
מאחרביא אנא עמריׄ ת עלואיון
ׄ
גאטליא
רת ׄא הצדק :קח[ו] את הבית שי[ש] בו רוח קמע.
ד־חומ ׄ
ׄ
[ו]ל ׄה לביתה
לבחיריא זידקא ׄס ׄב ׄ
דם של יונה ושל תרנגול
[תב]ה זמא ד־יונא ודת(ו)רנולא
ׄ
ׄע
 14חיוארא פוש במיא וקריא חאזין פוגדאמא לבן ְמהוֹ ל במים ְוּק ָרא את הפתגם הזה נגדו
בשער
והתז בבית .שובְּ ,כתוֹ ב וּ ְקבוֹ ר אותו ׁ
עלה ואזלא בביתא תומ כתוב וקברלה
שמארה של רוח מקדש יש
ֵ
למען כול מי
בבאבה לכול מאן ד־אקריתא ד־עכורא
לו בביתו .ורפואה ,וחימוש ,וחתימה,
עתלה בביתה ואסוׄ תא וזרזתא וחתמתא
ושמירה
ונטרתא
תהיה לו לביתו ,ולגופו של עומיון בן
ד־עומיון בר
 15תחוילה לביתה ולפגׄ ׄרה ׄ
חאתטבו ולקאקאי בת שגלאי ולאחאי רבא
חאתטאבו 133ולקאקאי פת שגלאיׄ
ולח ׄתטאבו פת 134בן קאקאי ולחאתטאבא בת קאקאי ולטאטאי
ולאחאירבא בר קאקאי ׄ
ׄ
קאקאיׄ ולכול עניש בת קאקאי ולכל איש אשר נמצא
קאקאי ולטאטאי פת ׄ
ד־עבה
בבי[ת]איׄ ׄחןׄ [ח]יי(א) 135זאכין —————
בבי[ת]ם[ .הח]יים מנצחים!
ׄ
16

הערות
 .7בחמראיחן 'ברוחות הקמע שלהם'  /עלואיחן 'עליהם'' ,נגדם' (שו'  :)12לכתיב
חסר של תנועות  oו־ uבשל נסיבות גרפיות סמוך לאות חי"ת עיין למעלה (מתתיהו 1
שו'  :11מוחיא /מחיא).
 .9ועדיורותאי 'והעזרה שלי' :חלופה כתיבית תמורת הכתיב הסטנדרטי אדיאורותא
(למשל מתתיהו  2שו' .)31
 .11בידלאתא 'ביולדות' :עדי הנוסח פוסחים בין הצורה המקורית יאלדאת׀א (ראה
מתתיהו  2שו'  )43—42לצורה המשׂ וּ ֶּכ ֶלת י(א)דלאתא (על אתר ועוד רבים).
 .13ודת(ו)רנולא 'ושל תרנגול' :קריאת אם הקריאה וי"ו הנתונה בסוגריים עגולים
מוטלת בספק .מצד אחד אין הווי"ו מרווחת משכנותיה כפי דרכה ,אולם מצד שני
גם חלקה הימני של הרי"ש חורג מגדר הרגיל .באין פתרון אחרון נראה לי להציע כי
הווי"ו נוספה בדוחק רב רק לאחר השלמת כתיבת התיבה 136.אם תתקבל סברתי אזי
תצטרף הצורה הנוכחית לעדות יתומה אחת למעתק תארנולא > תורנולא במנדאית.
ההיקרות היחידה עד כה נתגלתה בנוסחה מקבילה מאוסף מוסייף ,שעתידים לפרסם
.133
.134
.135
.136

לתי"ו השווה ועסתכית (שו' .)5
המעתיק מדלג מעט בגלל פגם מקורי בקערה.
האות האחרונה קרובה יותר לנו"ן.
וי"ו צפופה מצויה גם בחומראיון (שו' .)10
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פורד ומורגנשטרן 137.שתי העדויות החדשות שבות ומהדקות את קשרי השיתוף עם
הארמית הבבלית היהודית ,שבה רגיל תורנולא  /תורנגלא.

ודתורנולא (אוסף מתתיהו  3שו' )13

ִ

ִ ִ

 .15עומיון בר חאתטאבו [ ]...ולחתטאבו פת קאקאי :שם אמו של בעל הקערה ושם
בתו הקרויה אחריה משתייך למשפחה נפוצה יחסית של שמות פרטיים בשלהי העת
העתיקה באזור בבל .המוטיב המאפיין את משפחת השמות הללו הוא היותם מורכבים
משני איברים שכל אחד מהם מציין תפקיד משפחתי וביניהם מילת השייכות ד(י),
למשל :אחאדאבוי 'האח של אביו' ,אחאתאדאבוה 'האחות של אביה' ,אחאתאדאימא
138
'האחות של אמה' ,אימאדאבו 'האם של אביה' אימאדאימא 'האם של אמה' וכיו"ב.
מן השם המקורי אחאתאדאבוה 139הביאו כמה גלגולים להתפתחות הצורה הנדונה
כאן :אחאתאדאבוה > חאתאדאבוה > 140חאתאדאבו > 141חאת(א)טאבו .הכתיב
הפונטי של מילת הזיקה די (טאבו במקום דאבו 'של אביה') מפתיע במבט ראשון,
אך כבר עמד פורד על היקפה הנרחב של התופעה בלשונות האזור ,והדברים מבוררים
היטב 142.חאתטאבו תעמוד מעתה לצד דוגמות נדירות שאסף פורד בקערות ההשבעה
אימה) 143,ש..א בר חאטימא (=אחות
ּ
המנדאיות :גדאי פת אחתא טימא (=האחות של
145
אימה) 144,אחתא טבון פת נאנאי (=האחות של אבינו) .כתיב מסקרן נקרה
ּ
של
בדרכי בקערה לא ממוספרת מן המוזאון העיראקי הממתינה לפרסום (שו' :)13—12

.137
.138
.139
.140
.141
.142
.143
.144
.145

הקריאה שם בטוחה ,אך גם היא מערבת מנהגי סופרים (ראה פורד ומורגנשטרן ,קערות מנדאיות).
לדיון מורחב ראה פורד ,כתיבים פונטיים ,עמ' .240—236
ראה למשל אחאי בר אחאתא ד־אבו (אוסף פרטי  28שו'  ,)5אחאי בר אחאתה ד־אבו (שם
שו' .)54
השווה סורית ܵܚ ܵ ܼܬܐ 'אחות'.
כרגיל במנדאית כינוי הנסתרת מאבד את העיצור הסופי (נלדקה ,דקדוק ,עמ' .)177
פורד ,כתיבים פונטיים ,עמ'  .240—236עדיין אנחנו מצפים לדוגמה ראשונה לכתיב פונטי
למילת הזיקה במקורות האפיגרפיים שלא בשמות פרטיים.
שם ,עמ'  238הערה .66
שם.
שם ,עמ' .239
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אימה) .בכתיבת שם האם
ּ
עמא פת {חט}חתטימא 'אמא בת חטתימא' (=אחות של
פתח המעתיק בכתיב פונטי שהוא תוצאת התלכדות ההגאים הקרובים טי"ת ותי"ו
(תט > ט) ,אך משהרגיש בחסרון אחד העיצורים עצר והתחיל מחדש.
ס____________________________________#
נספח :קערה מנדאית מס'  - 1חלק חיצוני
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קיצורים
אבודרהם ,קריאה חדשה = א' אבודרהם" ,קערת השבעה מנדאית ממוזאון אוניברסיטת
מיאמי :קריאה חדשה" ,מחקרים בלשון טז (בדפוס)
אבודרהם ומורגנשטרן ,קמע מנדאי = O. Abudraham and M. Morgenstern,
“Mandaic Incantation(s) on lead scrolls from the Schøyen Collection”,
)Journal of the American Oriental Society (forthcoming
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אבוסמרה ,קערה מנדאית חדשה = G. Abu-Samra, “A New Mandaic Magic
Bowl”, Durch Dein Wort ward jegliches Ding! Zum Gedenken an Rudolf
Macuch, ed. R. Voigt, Wiesbaden 2013, pp. 55–69
בורטיאה ,זיחרון = B. Burtea, “Zihrun, das verborgene Geheimnis”: Eine
mandäische priesterliche Rolle, Wiesbaden 2008

בן־חיים ,מסורת השומרונים = ז' בן־חיים" ,מסורת השומרונים וזיקתה למסורת
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