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"קבר הורדוס התגלה בהרודיון ליד ירושלים" ,זעקה הכותרת הראשית בעיתון
הבוקר .פרופ' אהוד נצר מהאוניברסיטה העברית ,מחשובי חוקרי הורדוס,
הודיע על התגלית החשובה והאיר את אחת התעלומות הארכיאולוגיות
הגדולות שהעסיקו חוקרים במשך שנים .הורדוס היה בנאי מונומנטלי שהרחיב
את בית המקדש השני ובנה את קיסריה ופרויקטים אדירים אחרים .גם את
מצדה בנה ,מתוך כוונה לברוח אליה במקרה של התקוממות נתיניו נגדו.
בארמונות הפאר שהשאיר אחריו הורדוס חיו מורדים יהודים ,שסיפורם פירנס
שירים ורעיונות של דורות .הם ,בתורם ,השאירו אחריהם עדויות אילמות
לחיים שהיו כאן פעם :קנקנים לאגירת מזון ,צמה שנשתמרה ,אפילו בקבוקי
תמרוקים .ארכיאולוגים ואנשי שימור שוקדים מאז שנות ה 60-על שיחזור
החיים שהיו כאן .באחרונה הגיעה עבודתם לשיא ,עם חניכתו של מוזיאון
מצדה החדש ,עליו תוכלו לקרוא בגיליון זה )עמ' .(22
עשרות שנים לאחר מכן ,נעשה ניסיון נוסף למרד יהודי באימפריה הרומית.
מנהיג רוחני מרכזי היה אז רבי יהודה הנשיא ,לימים עורך המשנה ,שהוא
ותלמידיו דגלו בגישה ההפוכה בדיוק – זו שמסרבת "למרוד באומות העולם"
ולדחוק את הקץ .אם תרצו ,תוכלו לעשות את הדרך בעקבות רבי יהודה,
מבית שערים ועד ציפורי .על הדרך תמצאו שדות ירוקים-צהובים בשמורת
הטבע אלוני אבא ,בתים טמפלריים בבית לחם הגלילית ועוד הרבה היסטוריה
יישובית )עמ' .(14
ואם כבר הגעתם לגן הלאומי ציפורי ,אל תוותרו על סיבוב במשחק ה"טחנה"
העתיק שבו שיחקו אלפי שנים לפנינו )עמ'  .(8מספיק מבט אחד כדי להבין
שפעם היה פשוט בהרבה לשחק ,בלי אביזרים מיוחדים או מסך מחשב .אבל
זה הרי הסיפור של הארץ הזו :בכל מקום שתדרוך בו ,תמצא היסטוריה גדולה
מהחיים ועקבות מרומזים להתחקות אחריהם .אנחנו מזמינים אתכם לצאת לדרך.
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