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ספר ראשו 49 ---------------------------------------------------------
בסנָט בי תומכי קיסר לבי אויביו; הטריבוני של הע  ,ההודפי
המאבק ֶ
החלטה בגנות קיסר ,נמלטי אליו ואל חילותיו ב ַרוֶונָה; קיסר יוצא בראש צבאו
מרימיני  ,בעודו מנסה להגיע להסדר ע פומפיוס; הוא צר על ק!רפיני
ומכניע"; קרי! כובש את איגבי מטע קיסר; קיסר מתקד כלפי דרו
ומניס את דומיטיוס ,המנסה לעצור בעדו; צבא פומפיוס נמלט מפני קיסר
ַלריס
ב$רנדיסי בחצותו את הי האדריאטי אל ֶא#ירס; קיסר שולח את ו ֶ
לכבוש את סרדיניה ואת קרי! ללכוד את סיקיליה; ַמסיליָה סוגרת את שעריה
רדה שב"ספרד
באיל ָ
בפני קיסר ,והוא מטיל עליה מצור; קיסר מחזק את מעמדו ֶ
הלגָט שלו ,ופומפיוס שולח לש את
הקרובה" ושולח אליה את ַפ$יסֶ ,
רדה; המערכה הימית הראשונה לחו'
איל ָ
ֶאיס; הקרב על ֶ
ו#טר ִ
פרַניס ֶ
ַמסיליָה מסתיימת בכניעת חילותיו של פומפיוס .ינואר עד יוני ,שנת  49לפנה"ס

ספר שני 94 ------------------------------------------------------------
טרֶ!$ניס מנהל את המצור על ַמסיליָה; המערכה הימית השנייה מול חופי העיר
והתחדשות המצור עליה; וַר! ,התומ בפומפיוס ,נכנע מפני קיסר ב"ספרד
הרחוקה"; ַמסיליָה נאלצת לפתוח את שעריה בפני קיסר ולהכריז על כניעתה,
אטיקה שבפרובינקיה
ָ
וקיסר מעניק לאנשיה חנינה; קוריו מפליג לעבר חופי
י$ה מל
אפריקה ,מתעמת ש ע וַרס א נוחל מידיו ,ומידי צבאו של ָ
נומידיה ,מפלה קשה .אוגוסט עד דצמבר ,שנת  49לפנה"ס

ספר שלישי 117 --------------------------------------------------------
לאחר שהתמנה לקונסול ברומא ,נחפז קיסר להשיט את צבאו אל ֶאירס כדי
להתעמת ע החילות הרבי שגייס פומפיוס; הוא נוחת בחופיה ותוק את
אריק ,תו שהוא מנסה להידבר ע פומפיוס ,א פומפיוס צועד לעברו
בראש צבאו; קיסר כובש את אריק ואת לניה ,א פומפיוס משתלט על
דירַקי; מרקוס אנטוניוס מסיר את המצור הימי שהטילו אוניותיו של פומפיוס
על ציו של קיסר ב"רנדיסי ומאפשר לקיסר לתגבר את צבאו ולחבור אליו;
סקיפיו ,חותנו של פומפיוס ,בא לעזרת חתנו מ #הפרובינקיה סוריה ,לש נשלח
כדי להילח בפרתי; קיסר צר מבחו $על חילות פומפיוס בדירַקי; לאחר
תקופת קיפאו #ממושכת מצליח פומפיוס לפרו $את המצור ,וקיסר ניצל
מתבוסה בעור שיניו; א הגורל ההפכפ שוב מאיר לו פני והוא מצליח לסגת
רסלס
אל ֶת ַסליה ,לעודד את חייליו ולכבוש כמה מעריה; בקרב המכריע ליד ַפ ַ
נוחל קיסר ניצחו #מזהיר למרות מיעוט אנשיו ,בעיקר משו שפומפיוס בול
ריסה וממנה אל הפרובינקיה אסיה,
את תנופת של חייליו; פומפיוס נמלט אל ַל ָ
ש הוא נכשל במאמציו לגייס חילות לעזרתו; הוא נמלט למצרי ומוצא מקלט
בחצרו של המל הנער תלמי השלושהֿעשר; קיסר רוד אחריו ,מוצא עצמו
מעורב בסכסו שבי #תלמי לאחותו קליאופטרה וכובש את ַפרס ,אי המגדלור;
פומפיוס נרצח בידי שליחיה של העוצרי במצרי; תחילת המלחמה
באלכסנדריה .ינואר עד ספטמבר ,שנת  48לפנה"ס

מלחמת אלכסנדריה 172 -----------------------------------------------
הכנותיו של קיסר למלחמה באלכסנדריה של מצרי ,שבה מתנהל מאבק בי#
רסינאה ,מפקידה
ֶ
המל הנער תלמי לבי #אחותו קליאופטרה; אחותה של זו,
ַנימ ֶדס ,המתנכל למקור מימיה של חיילי קיסר; קרב ֶכרסנֶסס
את צבאה בידי ג ֶ
וגבורת של אנשי רודוס ,המתגלה ג בכיבוש האי ַפרס; במתקפה השנייה על
ריד ֶטס מגיע אל
האי ניצל קיסר בעור שיניו; הקרב ליד חו ַקנס; מית ַ
ֶלסי ועמו תגבורות מ #הפרובינקיות סוריה וקיליקיה; נצחונו של קיסר
ַקס מנחיל מפלה לדומיטיוס קלווינוס בקרב
בקרב על הדלתא של הנילוסַ .פרנ ֶ
ניקליס שבאסיה הקטנה ומשתלט על ממלכת נטס .באיליריק שמצפו#
אקטביס; מפלת
ַ
ליוו #מביס קווינטס קרניפיקיס ,מתומכי קיסר ,את ציו של
גַ"יניס ,א הוא מאנשי קיסר ,ומותו; וַטיניס ,מאנשי פומפיוס ,מנחיל מפלה
אקטביס .תושבי הפרובינקיה "ספרד הקרובה" נאנקי תחת עולו של
ַ
לציו של
המושל רוד הבצע שנשלח אליהַ ,קסיס לנגינס ,ומנסי להתנקש בחייו;
למצר גיברלטר כדי לסייע
רקלס ,מנסי למרוד בו בדרכ ַ
לגיונותיו ,בראשות ַמ ֶ

לקיסר במלחמתו בפרובינקיה אפריקה; ֶלידס מגיע מ"ספרד הרחוקה" כדי
לפשר ביניה; קסיוס טובע בשפ הנהר ֶאר לי .קיסר משליט סדר
ֶלה מסתיי
וק ַדקיָה ,ומגיע אל נטס; קרב ז ָ
בפרובינקיות סוריה ,קיליקיה ַ
ַקס; הוא שב אל הפרובינקיה אסיה ,ומש מפליג אל
בנצחונו המוח! על ַפרנ ֶ
איטליה .אוגוסט שנת  48עד ספטמבר שנת  47לפנה"ס

מלחמת אפריקה 211 ---------------------------------------------------
מליליי שבסיקיליה אל הפרובינקיה אפריקה ונוחת
ַ
קיסר מפליג
דרמנט; א $כי חלק מאוניותיו נתעות בדרכ ,%הוא מתעמת ע צבא גדול
בה ֶ
ַ
לאי %ערו מצבאו ואחר יוצא אל רסינָה ,ש שבות אליו אוניותיו וש הוא
מכתרי אותו חילות יריביו
נוטה את מחנהו .בתורו אחר תבואה ומספוא ַ
מס ֵ'ל
הלגָטי שלו וערק אל האויב ,א הוא ַ
ובראש ַליֶינס ,מי שהיה בחיר ֶ
את מהלכיו ,נסוג אל העיר ומחזק את ביצוריה ,ג לנוכח חילו של סקיי,
שחבר אל ַליֶינס לאחר תבוסת בנו של פומפיוס .קיסר נסוג בכבוד אל
רסינָה ,ולאחר מכ %מגיעות אל מחנהו ג תגבורת וג אספקת תבואה .המל
תיסדרָה אל
ְ
יה שב אל נומידיה כדי להג %על ממלכתו .בדרכו מ %העיר
ָ
וליֶינוס
רספינה מתעמת קיסר ,בראש צבאו המתוגבר ,ע חילות סקיי ַ
במישור המשתרע לא הרחק מ %החו ,$ומנחיל לה תבוסה; במקו נשארות
גופותיה המעוררות התפעלות של הגאלי והגרמאני שנפלו בקרב .גש
זלעפות היורד על מחנהו של קיסר מותיר את חייליו חסרי כול .בתחילת
יה ,ועמו הפילי ,אל
אזיטה מצטר $חילו של המל ָ
ָ
המערכה ליד העיר
וליֶינוס מציב מארב לפרשיו; א קיסר יוצא מכל
צבאות מתנגדיו של קיסרַ ,
אלה כמנצח ומטיל מצור כבד על העיר ,ורבי מאנשי האויב עורקי אל מחנהו.
שני המחנות נערכי זה מול זה ,ופרשי קיסר ניגפי בתחילה בידי פרשי האויב,
וא $חלק מציו נִשבה ,א קיסר שוקד לאמ %את חילותיו לקרב ,ג לנוכח
משלח אש בכמה מאוניותיו של קיסר ליד ֶלטיס,
הפילי ,וא $על פי שוַורוס ַ
ֶטה .אז הוא מתקד לעבר העיר ַתסס וצר
הוא מתאושש וכובש את העיר ז ָ
אבדות
עליה ,הוד $את פרשי האויב שהציבו לו מארב ומסב לצבא מתנגדיו ֵ
קשות; בקרב נפצעי הפילי ,סבי לאחור בכאב ורומסי את מחנה האויב.
אטיקה את שערי העיר בפני ַקט;
ָ
לשמע נצחונותיו של קיסר נועלי אנשי
יה,
בהיוואשו מכל תומכיו הוא משס $את עצמו בחרבו וש ק! לחייו .המל ָ
הנואש א $הוא ,מתאבד בדוֿקרב מדומה ע ֶטרֶאיס .סקיי טובע בי בקרב
ימי .קיסר ,החוגג את נצחונו ,מעניש ברחבי הפרובינקיה אפריקה את מי
שהתנכלו לו ,חונ %כמה מאויביו שנכנעו בפניו ,בעשותו חסד ע אלמנותיה

טיקה אל סרדיניה
ובניה ,וגומל בנדיבות רבה לתומכיו; אחר הוא מפליג מא ָ
בדרכו אל איטליה .דצמבר שנת  47עד יולי שנת  46לפנה"ס

מלחמת ספרד 256 ------------------------------------------------------
פומפיוס מגייס בכוח צבא וכספי ב"ספרד הרחוקה"; קיסר מגיע אל
הפרובינקיה ,מחיש עזרה לאנשי העיר אליָה ומש יוצא אל קורדובה ,חוצה
את הנהר ַיאטיס ומתעמת ע חילות יריבו מדרו לעיר; הוא צר על העיר
טגה ,א #פומפיוס מסרב לשאת ולתת עמו על תנאי שלו ותוק! אותו
ֶ
מצפו $לנהר ַסלס; פרשי קיסר יורדי מגב סוסיה ומשיבי מלחמה .חילות
וקט %נשלחי אל קיסר ,א #הוא דוחה
פומפיוס טובחי באנשי העיר; טליס ַ
טגה נכנעת בפני קיסר .פומפיוס מוציא להורג את תומכי
את הצעותיה; ֶ
קיסר בעיר אקי; בעימות בי $הצבאות ליד הנהר ַסלס מגלי שני
קנטוריוני בצבא קיסר גבורה מופלאה; צבא פומפיוס נהד! וחילותיו של קיסר
אבדות קשות; קרב פני אל פני בי $נציגיה של שני הצבאות.
מסבי לו ֵ
חילות גנַאיס פומפיוס הב $פוני דרומה ,והוא מתבצר בסביבתה ההררית של
מנדה ,א #מסרב לרדת אל המישור ולהתעמת ע צבאו של קיסר .בסופו
העיר ָ
של דבר מתחולל בי $שני הצדדי הקרב המכריע ,והלגיו $העשירי בפיקודו של
קיסר מנחיל לצבאו של פומפיוס מפלה ניצחת .הנמלטי על נפש מצבא
רטאיָה .קיסר
במנדה ,והוא עצמו בורח דרומה ,אל העיר ַק ֶ
ָ
פומפיוס נצורי
היס'ליס ,הנופלת לידיו בסופו של דבר.
ַ
מגיע אל קורדובה ומש צועד אל
פומפיוס נפצע קשה בהימלטו מפני חילותיו של קיסר ,מתבצר במקו גבוה א#
נאל( לברוח מש ומתחבא במערה בנקיק סלע; ש הוא מוסגר לידי חילותיו
ארסא ;%קיסר שב
ַ
בהיס'ליס .המצור על
ַ
של קיסר ,נהרג וראשו הערו! מוקע
היס'ליס ומאשי את אנשי העיר בכפית טובה בשל תמיכת בפומפיוס.
ַ
אל
נובמבר שנת  46לפנה"ס עד אפריל שנת  45לפנה"ס

ביבליוגרפיה 278 -------------------------------------------------------
מפתח כללי 280 --------------------------------------------------------

יונת פרייס

מבוא

*

מלחמת האזרחי :הא היא חיבור היסטוריוגרפי?
אחד הדברי הראשוני המזדקרי לעינו של הקורא במלחמת האזרחי
) (Bellum Civileהוא היותו חיבור שנמסר לנו במקוטע ,החסר ג את תחילתו
הסנָט הרתֿהגורל
וג את סופו .הוא נפתח בפתאומיות ,באמצע ישיבת ֶ
שהתקיימה בֿ 1בינואר בשנת  49לפנה"ס ,מקי פחות משנתיי מתו ארבע
ומחצה שנותיה של מלחמת האזרחי שהתנהלה בי יוליוס קיסר לפומפיוס
וממשיכי דרכו ,ונפסק לפתע כפי שהתחיל – בשלבו הראשו של המאבק בי
חילות קיסר לחילות פומפיוס באלכסנדריה של מצרי ,בשלהי שנת  48לפנה"ס.
עיו מדוקדק יותר יגלה לנו שזהו חיבור בלתי מוגמר ג מבחינה אחרת –
כיצירה ספרותית :הוא אינו אחיד בקצבו ובמידת היותו ממוקד ומפורט; סיפור
העלילה נפר בו לעתי במלואו ,א לעתי הוא חפוז ,מתווה בקווי כלליי
ומקשה עלינו לעקוב אחריו; לא תמיד ברור הקשר בי אירועיו ,ועל אחת כמה
ַ
וכמה בי שלושת ספריו; יש שהכרונולוגיה ורצ ההתרחשויות בו מעורבבי
ואינ סדורי; פה וש הטיית הדברי המסופרי לכא או לכא היא גלויה
ובוטה מדי ,יותר מ הראוי ליצירה מוגמרת.
א למרות החסרונות הללו ראו הקוראי במלחמת האזרחי  ,למ ימיו של
קיסר ועד זמננו ,לא רק מסמ בעל חשיבות היסטורית ראשונה במעלה ,אלא ג
יצירה ספרותית מבריקה ,המתייחדת בשליטתה הגמורה ברטוריקה וברמתה
האמנותית הגבוהה .קיקרו התכוו בפירוש לשתי הרשומות ) (commentariiשל
קיסר כאשר אמר עליה" :ה עירומות ,זקופות ויפותֿתואר" ).(Brutus 262
הלגָט של קיסר ומי שהשלי את מלחמת גאליה ,וכנראה ג
#לס הירטיסֶ ,
*

המחבר מודה לבנימי איזק ולישראל שצמ על הערותיה מאירות העיניי ,ולדליה טסלר
על תרגומה המעולה למסה זו.
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יונת פרייס

כתב את מלחמת אלכסנדריה ,קבע )בהקדמתו לספר השמיני(" :הכול מסכימי
כי ג א יש יצירות מופלאות אחרות ,אי בה ג אחת העולה ביופיָה על
רשומותיו של קיסר" 1.שני חוקרי בני ימינו 2הכתירו את מלחמת האזרחי
כ"יצירת מופת שלא נשלמה"; חוקר אחר 3,בספר המוקדש כולו לניתוח החיבור
והערכתו ,כתב" :במלחמת גאליה ובמלחמת האזרחי נוכל למצוא את שתי
הדוגמאות המובהקות והאלגנטיות ביותר של הפרוזה הלטינית"; ויש ג מי
והשלמת
ֵ
ה%שטת לכאורה
שעמד על "הסתירה בכתיבתו של קיסר בי ַ
למעשה" 4.על אלה אפשר היה להוסי עוד כהנה וכהנה.
אי ספק שיש ג הממעיטי בער כתיבתו של קיסר; רוב נמני על מי
שאינ רוחשי כבוד לו ולפועלו .ג קוראי בני העת העתיקה וג בני דורנו
ציינו לגנאי את ההטיות ועיות העובדות במלחמת האזרחי  ,ויש שפסלו את
החיבור משו שראו בו סניגוריה שמלמד קיסר על עצמו ,כמעט ללא סימוכי
היסטוריי .אבל ג אות מותחי ביקורת התפעלו מסגנונו של קיסר,
5
מכשרונותיו ,ממבטו החד והחודר ומ הלטינית המבריקה שבפיו.
א כ ,אי אמורי אנו להבי את מלחמת האזרחי  ,המוגש כא לראשונה
בתרגו לעברית? מה מאפיי "יצירת מופת בלתי מוגמרת" זו? מה היו כוונותיו
של קיסר בעת שחיבר אותה ,כיצד עלה בידו להטות את פני הדברי לטובתו –
ומה ה העובדות ההיסטוריות לאמית שהתרחשו בזמני ובמקומות המתוארי
בה? הא יעלה בידינו לקרוא בה בלא שנהיה א אנו מטי לטובתו של
המחבר? לא קל להשיב על שאלות אלה; פשטותה וצביונה הבלתיֿ ִמתחכ
בעליל של היצירה ,וכ טבעה המקוטע ,עושי את קריאתה ,במקור כבתרגו,
למשימה מאתגרת; יתר על כ ,אי בידינו )ומעול לא נכתב( דיווח חלופי,
אובייקטיבי לחלוטי ,שיספר לנו על ה"עובדות" שבבסיסה ,דיווח שאליו נוכל
להשוות את תיאור ההתרחשויות בפי קיסר .א ברצוננו להתחקות אחריה ,יהיה
עלינו ללקט מידע ממקורות שוני ,שאינ כה מפורטי כתיאורו של קיסר את

1
2
3
4
5

כל הציטוטי מכתבי קיסר לקוחי ממלחמת גאליה ,תרג מלטינית :משה ליפשי,
ירושלי :הוצאת כרמל ;2011 ,ומתרגומו למלחמת האזרחי בספר הנוכחי.
ראו .3 Batstone and Damon
ראו .2 Grillo
ראו  54 von Albrechtואיל.
ע המגַני את קיסר נמני סווטוניוס ,קיסר) J.H. Collins, M. Rambaud ;56 ,ראו
ביבליוגרפיה( ואחרי .בדורות האחרוני הרבו לכתוב עליו מנקודת ראות מאוזנת יותר,
למשל ) K. Raaflaubמאמר בתו  Companion to Julius Caesarבעריכתה של מ' גריפי (
והמאמרי בתו  Julius Caesar as Artful Reporterבעריכת  Welchוֿ.Powell
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מעשיו ,ולכל אחד מה נקודת ראות ,השקפה ואינטרסי משלו 6.בלית ברירה
מסתבר שיש להעדי את מלחמת האזרחי של קיסר על פני כל מקור אחר.
יתר על כ ,קיסר נמנע במתכוו מלכתוב היסטוריה של ממש ,שהיתה מחייבת
אותו לנהוג לפי המוסכמות ההיסטוריוגרפיות של בני דורו ,כגו להצהיר בגלוי
על כוונותיו ושיטות עבודתו; להביא רקע היסטורי שיבהיר את השתלשלות
לפתח ולהרחיב את דמויותיה של הנפשות
הדברי; להסביר נסיבות וסיבות; ַ
הפועלות; להצביע על נקודות חשובות ואירועי מכריעי; לציי התרחשויות
בוֿזמניות וכדומה – כל הדברי המייחדי נרטיב היסטורי הראוי לשמו .במקו
כל אלה חיבר קיסר ,שיצא כמנצח ממאבק קשה ,אכזרי ומכונ ע הצד שכנגד,
דיווח אישי ומסוגר על האירועי הפוליטיי והצבאיי שבה היו מעורבי הוא
או שליחיו .את ההתרחשויות האלה ִהרצה – בגלוי ,ובלא להתנצל כלל – מזווית
הראייה האישית שלו ,והגיש לקורא תיאור כמעט גולמי ובלתי מלוטש ,הנראה
כלקוח היישר מזירת הקרבות :קיצורו של דבר ,הוא כתב את מלחמת האזרחי .
קיסר קרא לשתי יצירותיו ,זו הנסבה על העימות הממוש בגאליה )52'58
לפנה"ס( וזו המתארת את מאבקו בפומפיוס ובממשיכי דרכו ,לא "היסטוריה",
או "ספרי השני" ) ,(annalesאלא "רשומות" ) 7.(Commentariiמונח זה מציי
בלטינית חיבורי מסוגי שוני ,שרוב אינ משתייכי לתחו הספרות ,כגו
רשימות של פריטי מידע; פרוטוקולי של התוועדויות ,כינוסי או מועצות,
למשל של אחוות הכוהני העליונה ברומא ) ;(commentarii pontificumיומני
אישיי; טיוטות של נאומי; דיווחי של מגיסטרי ושרי צבא שנכתבו בתוק
תפקיד ,וכדומה .בדר כלל לא נועדו רשומות אלה להיות מוצגות בפומבי,
אלא נכתבו בידי רושמי זכרוֿדברי לשימושֿה ,או נשמרו בארכיוני
פרטיי וציבוריי.
במאה הראשונה לפנה"ס ,התקופה שבה חי ופעל יוליוס קיסר ,לבשו
ה"רשומות" צביו חדש :ה נכתבו כדיווח עובדתי ,ללא כחל ורק ,על פועל
סלה )מת
של אנשי ציבור חשובי ברומא .ע אלה נמנה המצביא הדיקטטור ָ
בֿ 78לפנה"ס( ,שפרס די וחשבו על הקריירה הפוליטית והצבאית שלו 8.א
6

7

8

ע מקורות אלה נמני נאומיו של קיקרו ,איגרותיו וכתביו הפילוסופיי; הביוגרפיות של
קיסר שנכתבו בידי סווטוניוס ופלוטארכוס; ההיסטוריה של יאנס מאלכסנדריה; דבריו
רסליָה ,השירה שחיבר
של ַקסיס ִדי! וקטעי מדברי היסטוריוני אחרי; מטבעות; וכ ַפ ַ
לקאנס ,ב דורו של נירו קיסר.
מאזכור חיבורו של קיסר כֿ commentariiבפי קיקרו והירטיס,
דבר זה אנו יכולי להסיק ִ
בני דורו .מוב שהמקור של חיבור זה – בכתב ידו של קיסר – לא השתמר ,וקיסר אינו קורא
לו "רשומות" בטקסט עצמו.
אבל ספק א סולה קרא לזכרונותיו  commentariiאו  ;res gestaeראו E. Badian, "The
.Early Historians", in D.A. Dorey (ed.), Latin Historians, London 1966, 25
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על פי שרק קטעי מעטי השתמרו לנו מ הרשומות האלה ,מכל מקו אנו
למדי מה שכוונתו של סולה היתה להצדיק באמצעות את פעולותיו השנויות
ֵ
במחלוקת ,בראש וראשונה את תפיסת השלטו ברומא ואת הוצאת להורג של
רבי מאזרחיה לאחר שכלל את שמ ברשימת האנשי שהוצאו מחו* לחוק
) ,(proscriptionesובכ הפקיר את חייה ורכוש .לחיבור זה לא היו כל יומרות
ספרותיות והוא לא נמנה ע סוגה ספרותית מסוימת; סולה כתב אותו כנראה
כחומר גל להיסטוריוני .קיקרו ,שפנה להיסטוריו שמלאכתו בכ כדי שיעלה
על הכתב בפירוט את פועלו כקונסול ,הבטיח לספק לו לש כ – commentarii
רשומות ) .(Cicero, Epistulae ad Familiares 5.12היסטוריו זה לא עמד
בדיבורו ,כמוהו כשאר מיודעיו של קיקרו שאליה פנה באותה בקשה; בסופו
של דבר כתב קיקרו את רשומותיו אלה ביוונית ,ואחר כ תרג אות ללטינית
) .(Epistulae ad Atticum 1.19.10הוא לא התכוו לפרס אות כדיווח
היסטוריוגרפי; א ג א עיטר אות בקישוטי רטוריקה יותר מ המקובל לגבי
רשומות ,עדיי נשארו ראשיֿפרקי אלה בחזקת חומרֿגל שאינו ראוי להיות
מובא בפני קהל הקוראי .קיקרו היטיב להכיר את מתכונת ה"רשומות" ביוונית
) ,(hypomnemataכגו אלה של #רַט+ס ,שר הצבא היווני ב המאה השלישית
לפנה"ס ,שהסניגוריה שלימד על עצמו ועל פועלו בשדה הקרב היתה גולמית
וחפוזה ,רחוקה מרחק רב מטקסט מלוטש.
ג אנשי ציבור שקדמו לקיסר התחילו לכתוב אוטוביוגרפיות )כגו
סקארס ,שחי בסו המאה
 Commentarius de vita suaשל מרקוס #ימיליס ַ
השנייה לפנה"ס( .א אלה ,שלא כרשומותיו של קיסר ,נכתבו בגו ראשו והיו
בגדר די וחשבו על חיי המחבר .סוגה זו של זכרוֿדברי אישי הוסיפה
להיכתב לאור כל שנותיה של הרפובליקה וג לאחר מכ ,בידי הקיסרי
הרומי; א היקפ של יצירות אלה ,נקודת הראות שממנה יצאו ,יומרותיה
האמנותיות וליטוש הרטורי – כל אלה היו שוני מ המצופה מרשומות שאינ
אלא יומנו של שר צבא.
לצפות
מבשריה היווניי והרומיי של רשומות קיסר הרגילו אפוא את הקורא ַ
ַ
לחומרֿגל לכתיבת ההיסטוריה ,לאו דווקא לחיבור היסטורי מוגמר; כלומר,
לדיווח גרידא – אולי א כזה שנכתב במוצהר כדי לשרת את האינטרסי של
המחבר – על התקופות בחייו שבה עמד לשירות הכלל ,בי כמפקד ,בי
כמגיסטרט ובי כמושל פרובינקיה .הציפיות האלה היו ידועות היטב לקיסר .הוא
כתב והפי* ברבי ג את מלחמת גאליה וג את מלחמת האזרחי כדי וחשבו
עובדתי ,נטול קישוטי ומליצות ,על פועלו הציבורי כשר צבא שלידו נמסר
הפיקוד על הלגיונות הרומיי .א בניגוד לקיקרו ,שלא התכוו לפרס את
הרשומות שלו ,ולמחברי רשומות אחרי ,שלא התיימרו לכתוב חיבור היסטורי,

מבוא

13

או משהו החורג מדיווח אישי בתכלית ,גולל קיסר בפומבי ולעיני כול את
תיאוריה של המלחמה בגאליה ושל מלחמת האזרחי .הוא כתב שני תיאורי
אלה בגו שלישי ,כטקסט היסטורי אובייקטיבי ובעל המאפייני הרטוריי
היָאי לניסוח מוסמ של ידע ,וע זאת עורר בלב הקורא את הרוש שאי זו
אלא העלאה על הכתב של עובדות הנמסרות כפי שה ,בפשטות וללא קישוטי.
כ הגשי והכזיב בעת ובעונה אחת את הציפיות שפיתח הקורא .העובדה ששני
במסווה מתוחכ של
סיפורי המלחמה שלו ה חיבורי ספרותיי מהודרי ַ
דיווח גרידא ,היא דוגמה נוספת לפועלו של קיסר לאור כל הקריירה שלו
כמדינאי וכמפקד :לנצל דברי לטובתו ,לכופ אות ולהטות ,לכתוב מחדש
לפי צרכיו את הכללי והחוקי – וכל זאת בלא להסב את תשומת הלב לשינויי
הקיצוניי שחולל.
בני דורו של קיסר ,כגו קיקרו ו#לס הירטיוס שנזכרו לעיל ,הכירו כבר
בהיבט זה של הישגיו הספרותיי .קיקרו מציי ,כאמור ,כי רשומות המלחמה
של קיסר "ה עירומות ,זקופות ויפותֿתואר" ,א מוסי:
אבל בעוד שכוונתו היתה לספק חומרֿגל לאנשי המבקשי לכתוב
היסטוריה ,ואולי עלה בידו לשמח את לב של אלה ששיפוט לקוי ,שהתעתדו
להפעיל את מלקחיֿהסלסול שלה ]כלומר :סלסולי מילי[ על החומר שלו,
את בעלי הדעה השקולה הרתיע ]קיסר[ מכתיבה ,שכ אי ל דבר היָאה יותר
ַל ְתבי ההיסטוריי מ התמציתיות הבהירה והנשגבת(Brutus 262) .

המטעה של רשומות המלחמה של
כא אומר קיקרו במפורש כי על א חזות ַ
קיסר ,והכוונות המיוחסות לה ,למעשה ה אינ אלא חיבורי ספרותיי
לשפר אות באמצעות יישו כישוריו הספרותיי של
מוגמרי ,שאי כל סיכוי ַ
מחבר .והירטיוס ,שנואש ממשימת השלמתה של יצירת קיסר,
מישהו זולת ַ
מודה ומתוודה:
הכול מסכימי כי ג א יש יצירות נפלאות אחרות ,אי בה ג אחת העולה
ביופיָה על רשומותיו של קיסר .ה פורסמו כדי שלא תימנע מ הסופרי ידיעת
המאורעות הכבירי הללו; א כה גדול היה שבח בפי כול ,עד כי נדמה כי
במקו להעשיר אות נמנעה מה הזדמנות זו .ע זאת ,הערצתנו להישג זה
גדולה מזו של האחרי .הכול יודעי עד כמה מצוינות ה רשומותיו ועד כמה
ה נטולות טעויות ,ואילו אנו יודעי ג באיזו קלות ובאיזו מהירות השלי
קיסר את העלאת על הכתב .הוא ניח לא רק בכשרו כתיבה נפלא ובסגנו
רהוט ,אלא ג ביכולת מדהימה להסביר במדויק את כוונותיו.
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מסתבר אפוא שג בני זמנו של קיסר 9,וג בני דורות רבי מספור שבאו
אחריה ,זיהו בשתי הרשומות של קיסר חיבור המשתיי לז חדש ,שהפ
קטגוריה ספרותיתֿלמחצה שקדמה לו לסוגה היסטוריוגרפית העומדת בזכות
עצמה.
סגנונו של קיסר ,שנודע לכאורה באיֿתחכומו ,בהיותו נגיש לכול ונטול
סלסולי ,התאי מאי כמוהו לכתיבת הרשומות ,א ג חיזק את הדמות
לשוות לעצמו :דמותו של אד המקורב לע .הוא דיבר בפשטות,
שביקש קיסר ַ
ללא יומרות; וע זאת ,כנוא מעולה וכאמ הלשו והסגנו נחשב לשני רק
לקיקרו" .יש בו כוח כה רב ,חדתֿהמחשבה ולהט אשר כאלה ,עד כי נדמה
שהוא מדבר באותה עוצמה שבה הוא לוח ,א הוא הלביש את כל אלה בלשו
צחה להפליא ,שעליה שקד שקידה מיוחדת" )Quintilianus, Institutio Oratoria
 .(10.1.3יתר על כ ,קיסר חיבר מסה למדנית על האנאלוגיה בשפה הלטינית,
שהעידה על רגישותו להבדלי גוו בלשו ,והקדיש אותה לקיקרו; קיקרו מצידו
הילל את יכולתו של קיסר להוסי "עיטורי האופייניי לסגנו הרטורי"
לבחירתו המדויקת במילי הלטיניות ) .(Brutus 250-3נראה כי ברשומות של
קיסר משתקפת יכולת רטורית שאינה נופלת מזו ששימשה אותו בנאומיו ,א
שככל נוא הראוי לשמו ודאי התאי את סגנונו לקהל המאזיני לדבריו.
אי ספק שקיסר היטיב לעשות כאשר בחר לנסח את דבריו בצורת רשומות; כ
השיג כמה מטרות בעת ובעונה אחת .בראש וראשונה סייעה לו כתיבה זו לעשות
רוש ,או להעמיד פני ,של מי שרק מעלה על הכתב את המידע על אירועי
שאות יז הוא עצמו ,או שבה היה מעורב .בסגנונו החסכני וה"רזה",
ובשימוש שעשה בגו שלישי לאור כל הטקסט 10,עלה בידו להציג את רשומות
מטה ,כדיווח ישיר משדה הקרב .הואיל
המלחמה שלו ,שה למעשה מסמ ֶ
והמאבק התנהל ג בזירה הצבאית וג בזירה הציבורית ,מביא קיסר את
הסנָט כש שהוא מספר על העימותי בי החילות משני
המתרחש בישיבות ֶ
הצדדי .א יש לזכור שאת דעותיו בתחו הפוליטי חיווה קיסר בדר כלל
בנאומי שהביא בטקסט ,לא כמחבר הרשומות וכמספר על ההתרחשויות .נראה
שבדר כלל לא נכללו ב"רשומות" שנכתבו בדורו נאומי בדיבור ישיר )או
9
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אפילו סיניס !לי! ) ,(Asinius Pollioההיסטוריו ב המאה הראשונה לפנה"ס ,שחיבר א$
הוא דיווח )שלא השתמר לנו( על מלחמת האזרחי ,וציי כי קיסר היה אמור "להגיה
ולתק " את הרשומות שלו ,שבמקומות מסוימי לא דייק בה  ,הודה בעקיפי בערכ
למחברו בקרב קהל הקוראי
ַ
כחיבור ספרותי מוגמר ,שנועד להתפרס ולהוציא מוניטי
ברומא )פלוטארכוס ,קיסר.(56.4 ,
למעט מקו אחד ,בפרק  70בספר השלישי ,שבו הוא מדבר בגו $ראשו )"אני מאמי "( על
ַ
חששותיו של פומפיוס ,שה שמנעו את החמרת המצב.
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נכללו רק במידה מועטת(; מכא שבמלחמת גאליה ובמלחמת האזרחי מהווי
הנאומי עוד עדות לקיומה של סוגה ספרותית שהיא בתֿ ִ-לאיי ויש בה משו
חידוש ,א על פי שבחיבורי אלה לא נטש קיסר את עמדתו ככותב דיווחי
עובדתיי .יתר על כ ,על ידי כתיבת "רשומות" התחמק קיסר מ הצור
שמציבה כתיבת "היסטוריה" בפני המחבר :להצהיר במפורש על כ שאינו
מטה לכא או לכא בחיבורו זה )ראו הכרזתו הנודעת של טקיטוס ,האומרת
שהוא כותב היסטוריה " ,sine ira et studioבלא חרוֿא ובלא משואֿפני",
ספרי השני  .(1.1 ,השימוש בגו שלישי ,שבו הוא מציג את עצמו כ"קיסר" או
כ"גאיוס קיסר" ,מציב אותו במישור אחד ע שאר הנפשות הפועלות ומגביר את
רושמה של האובייקטיביות .ונקודה אחרונה :ברשומות הצליח קיסר ליצור
מראית עי של חיבור שנכתב למע קהל מצומצ :הקוראי הרומיי יכלו לחוש
שה "מאזיני בסתר" לדיווח רשמי פנימי ,א על פי שכל בר דעת היה עומד
מיד על טבעה האמיתי של מלחמת האזרחי .

הרקע של מלחמת האזרחי :המאבק הממוש בי הרומאי לבי עצמ
בחירתו ברשומות ִאפשרה לקיסר להימנע מהוספת מבוא מפורט על מקורות
העימות הפנימי ברומא ומניתוח היסטורי .הימנעות זו ג שירתה את מטרותיו
המיידיות ,שהיו פוליטיות ותעמולתיות במובהק .עצ ההתרחשויות שאות הוא
מגולל עשויות אמנ להעלות שאלות בדבר הסיבות לסכסו וג להשיב עליה,
א קיסר אינו נוגע בכ ישירות ,כפי שהיה עושה היסטוריו .היסטוריוני שחיו
בתקופות מאוחרות יותר אכ דנו בדברי הללו .קיסר ודאי הניח שהקוראי בני
דורו יודעי על המתרחש במידה שתאפשר לה להבי על מה הוא כותב ,בעוד
שבני הדורות הבאי )ביניה ג הקוראי בזמננו( יזדקקו להסברי.
הרצאת הדברי במלחמת האזרחי מתחילה בינואר  49לפנה"ס ומסתיימת
בספטמבר  48לפנה"ס; היא מקיפה את ההתרחשויות העיקריות ,א אינה מביאה
את כל ההתפתחויות החשובות בשלב זה של המאבק הממוש ,שהחל א לפני
הולדתו של קיסר ) 100לפנה"ס( ונמש שלושֿעשרה שני מתישות לאחר
ידי ַמרס" – בֿ 15במרס בשנת  44לפנה"ס .ואמנ במות קיסר,
הירצחו ב" ֵא ֵ
כאשר לקח #לס הירטיס על עצמו את המשימה להשלי את הרשומות שלו,
לא נראה באופק ק* המלחמה הקשה; בהקדמתו לספר השמיני של מלחמת
האזרחי מציי הירטיסִ " :השלמתי ] [...לא כולל מלחמת האזרחי ,שסיומה
אינו נראה לעי – אלא רק עד סו ימיו של קיסר" .בהערה זו אפשר לחוש בעליל
את ההיוואשות מסיומה של המלחמה המתמשכת.
מרבית חוקריה של התקופה ההיא הכירו בכ ששורשיו של עימות הדמי בי
קיסר לפומפיוס עמוקי הרבה יותר מ הקרע הסופי שהתחולל בי שני

