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גביע הארד מקיסריה וייסודה של מגדל סטרטון1
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המכון ללימודי ים ע״ש לאון רקנטי, אוניברסיטת חיפה

The Bronze Cup from Caesarea and the Founding of Migdal Straton  

Simona Rodan 

גביע ארד מן התקופה הביזאנטית, השמור במוזיאון הלובר, עשוי לשפוך אור על ימיה הראשונים של מגדל סטרטון, וכן 

על היחסים בין הקבוצות האתניות בקיסריה בתקופות הרומית והביזאנטית. הגביע ועיטוריו פורסמו לראשונה בפרוטרוט 

בידי א׳ ויל )Will 1983(, ומאז נחלקו החוקרים בדעותיהם על משמעותו. גובהו 8.2 ס״מ וקוטרו המרבי 20.2 ס״מ. צדו 

החיצוני מעוטר סביב־סביב בטכניקה של חריצת הארד ושיבוץ חוטים ומשטחים של כסף, נחושת ואמייל שחור לתוכו. 

אחדות מהסצנות ומהדמויות מלוות בכתובות שמהן עולה שמדובר בטקסי פולחן וחגים, באלים ובגיבורים, אך אין פירוט 

של העלילה והקשר בין הסצנות אינו ברור. מספר דמויות מופיעות ביותר מסצנה אחת, כך שיש רצף נרטיבי, אך הצורה 

המעוגלת מקשה עלינו לדעת היכן הוא מתחיל והיכן מסתיים. לפני שננסה לעמוד על פרוש הסצנות, נתאר אותן, בסדר 

שנבחר באקראי, מימין לשמאל )איורים 4-1(. 

נפתח בדמות שהיא ללא ספק מרכזית, משום שהיא בולטת בממדיה: אלה החובשת כתר, לובשת אקסומיס )שמלה קצרה 

החושפת כתף וחזה בצד ימין(, וחרב חגורה למותנה. בשמאלה היא אוחזת רומח ובימינה המושטת קדימה - פרוטומה של 

גבר. מימין לאלה ניצב מזבח שעליו דולקת אש. מימינה חרותה הכתובת GENIO ומשמאלה כתוב COLONIA, משמע 

- הגניוס של הקולוניה.  זוהי אפוא אלת המזל ואלת העיר, שנקראה טיכה בפי היוונים, פורטונה או גניוס בפי הרומאים. 

היא גילמה את הישות העירונית ופרשה עליה את חסותה, ובכל עיר ערכו לה פולחן.2 בקיסריה נתגלו מטבעות, פסלים, 

גמות ותבליטים של טיכה-פורטונה מן התקופה הרומית. ברבים מהם היא הוצגה כמו על הגביע: לבושה כאמזונה, חמושה 

ברומח ובחרב כחייל רומאי ונושאת פרוטומה של קיסר. בדמות זו היא הופיעה לראשונה בשנת 68 לספירה, בעצם ימי 

המרד הגדול, על מטבע שטבע אספסיאנוס ששהה אז עם צבאו בעיר. היה זה מסר שרומא תכפה בכוח הנשק את שלטונה 

ואת הנאמנות לקיסר על המורדים בה.3 נראה שאז נוצר פסל הפולחן החדש של האלה, ואותו מתאר המטבע. 

לצד רגלה השמאלית של טיכה מופיעה בגביע דמות קטנה של גבר, ממותניו ומעלה, המפנה אליה את גבו אך מסובב את 

ראשו כדי להביט בה. הוא מאשש את זיהויה כטיכה של קיסריה: זהו סבסטוס, האנשת נמל העיר. השניים מופיעים כך 

יחדיו גם במטבעות, בפיסול ובתבליט על מצבה מקיסריה )רודן 1999, 136, 157-156(. הם ניצבים ליד מקדש, שבחזיתו שני 

עמודים עם כותרות קורינתיות, גגו משופע וכתליו מקושטים בגומחות מקומרות ובגירלנדות )מחרוזות פרחים(. שמאלה 

לטיכה ולסבסטוס עומד אדם שקומתו כמחצית מקומת האלה. הוא מנסך מקערה על המזבח שלפני צלם טיכה וראשו 

המאמר מבוסס על רודן 1999.  1

 Colonia Prima קיסריה קיבלה מעמד של קולוניה מידי אספסיאנוס לאחר דיכוי המרד הגדול בשנת 70 לספירה. הוא קרא לעיר על שמו  2

.Flavia Augusta Caesarea

עד לימי המרד הופיעה טיכה של קיסריה, כאלות ערים רבות באימפריה הרומית, בשמלה ארוכה, אוחזת קרן שפע או עלה תמר, סמל   3

לשפע ולשלום שהעניק לעיר השלטון הרומאי. טיפוס טיכה-אמזונה כמייצג את העיר, שהופיע לראשונה בקיסריה, אומץ בערים רבות 

במזרח הקרוב. אלא שבערים הנוכריות הנאמנות לרומא הוחלפו כלי הנשק בקרן שפע, שיבולים  או עלה תמר. ראו רודן 1999, 130-123, 

.297-294
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מכוסה בטוגה, כמנהג הרומאים בטקסי קרבן. לידו נראה נער נושא תיבה. מעליהם מוצגות בשורה חמש פרוטומות, אשר ויל 

מזהה ביניהן את הליוס, אתנה, פוסידון ואוגוסטוס. מעליהן חרותה הכתובת: AGONES IEROE )משחקים קדושים(. 

שמאלה משם ניצבים גבר מזוקן ונערה לבושים הימטיון וכלאמיס. כתובות לידם מזהות אותם כאסקלפיוס, אל הרפואה, 

ובתו היגיאה. האל לוחץ את יד ימינו של אדם בעל אותו שיעור קומה הלובש טוניקה וכלאמיס, אשר שמו סטרטון.

שמאלה מהם מתואר גבר מזוקן, עוטה הימטיון על פלג גופו התחתון, המסב על הארץ. הוא מביט לעבר חוף הים, שבו 

יורדים  כמחצית מקומת האלים. מאחת הספינות  עירומים, שקומתם  נראים מלחים  סיפוניהן  על  ספינות.  עוגנות שתי 

המלחים לחוף ופוגשים חיות בר: שור ושלושה אריות. ברקע נראה מזבח בעל קרניים, ומעליו שרדו האותיות: AS. נחש 

גדול מתפתל מלמעלה )איורים 3-1(.

בסצנה שמאלית יותר יושב אפולו ליד חצובה, עם שיח הדס, לירה, חץ וקשת. לפניו קבוצת אנשים הנראים פונים אליו או 

שואלים בעצתו ובראשם אותו סטרטון. עוד שניים מבני לווייתו מלווים בכיתוב שמותיהם: ליסימכוס וקטסיפון )איור 3(. 

מאחורי אפולו ניצב המקדש, שמעברו השני נמצאים טיכה וסבסטוס.   

ויל פירש את הסצנות שעל הגביע כסיפור ייסודה של קיסריה, הכולל התייעצות המייסדים באפולו, מסעם הימי ונחיתתם 

בחוף, מלחמתם באריות וריפוים בידי אסקלפיוס, וחגיגות לכבוד ייסוד העיר. גרשט זיהתה את אסקלפיוס שעל הגביע עם 

סראפיס, ואת היגיאה עם איסיס. היא סברה שסטרטון הוא פקיד רומי המביא בספינות חיות טרף עבור החגיגות לכבוד 

איור 1. מימין לשמאל: טיכה של קיסריה וטקס הניסוך לפניה, היגיאה ואסקלפיוס לוחץ את ידו של סטרטון )באדיבות מוזיאון הלובר(

 איור 2. מימין לשמאל: היגיאה, אסקלפיוס לוחץ את ידו של סטרטון, אל מסב בחוף וצופה במאבק בין האנשים שנחתו בחוף לבין חיות בר
)באדיבות מוזיאון הלובר(
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יום הולדתה של טיכה, שנחוגו בד־בבד עם טקס ״הפלגת איסיס״ )Gersht 1996, 316-317(. סראפיס אכן הפך בתקופה 

הרומית לאלוהות סינקרטיסטית שאיחדה בתוכה את זאוס, הליוס, פוסידון ואסקלפיוס, וריבוי הופעותיו בקיסריה בפיסול, 

במטבעות ובגמות מעיד על חשיבות פולחנו בה כאל מושיע ומרפא. אבל על הגביע מופיע אסקלפיוס בשמו המפורש ובלי 

המודיוס )סאה, כלי למדידת תבואה( המעטר את ראש סראפיס. גם היגיאה מוצגת בכיתוב שמה, מלווה כרגיל את אביה, 

ללא אטריבוטים של איסיס כגון כתר עם שמש וקרני פרה, קרן שפע, סיסטרום או משוט הגה. חיות הבר אינן נמצאות 

על הספינות ואף אינן מורדות לחוף בידי המלחים. הן באות מן היבשה ומקדמות את פני הנוחתים. לפי ״לקסיקון השמות 

היווניים״ השם היווני סטרטון, שהופיע באטיקה במאה הה׳ לפנה״ס, היה נדיר מאוד ברחבי העולם היווני כבר במאות 

 Fraser and( הב׳-ג׳ לספירה ובמאה הד׳ נעלם לחלוטין. גם השמות ליסימכוס וקטסיפון הם יווניים-הלניסטיים מובהקים

Mathew 1 1987; 1994(. לפיכך אין לקשר את סיפורי הגביע לזמן ייצורו בתקופה הביזאנטית.  

כיצד אפוא יש לקרוא את הסצנות על הגביע? מה פירושן ומה הקשר ביניהן? ומהו הרעיון ביסוד הסיפור? מחד־גיסא, עשוי 

המידע שבידינו על הרקע ההיסטורי, המדיני, החברתי והדתי של היישוב ושל האזור ועל האירועים שהתרחשו בזמן ייצור 

הגביע לסייע לנו בהבנתו. מאידך־גיסא, קריאה ופירוש נכונים של סיפורי הגביע יכולים לשפוך אור על פולחניה של קיסריה, 

על המיתוסים הקשורים בתולדותיה ועל הדרך שבה עוצבו על־ידי התהליכים המדיניים.

מריבוי האלים המופיעים בסיפור - אסקלפיוס, היגיאה, אפולו, טיכה - ברור שהסיפור שייך לספֵרה הדתית-מיתולוגית. 

הטיכה של קיסריה, פולחנה והחגיגות לכבודה ממלאים בו תפקיד מרכזי. כך גם סטרטון, ששמו מזכיר את היישוב מגדל 

סטרטון אשר קדם לקיסריה, המופיע פעמיים. דיאדמה כשל מלך עוטרת את ראשו והוא מתואר בשיג־ושיח עם אלים 

איור 3. מימין לשמאל: המאבק עם חיות הבר, אנשים יורדים מכבש ספינה אל החוף )באדיבות מוזיאון הלובר(

איור 4. מימין לשמאל: סטרטון ואנשיו בפני אפולון והאוראקל שלו )באדיבות מוזיאון הלובר(
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כשווה־דרגה עמם: מתייעץ עם אפולו ולוחץ את ידו של אסקלפיוס. הגביע מספר אפוא את עלילותיו של גיבור או מלך 

בשם סטרטון, הכרוכות בייסודה של קיסריה ובתולדותיה. נראה שניתן לשבץ בסצנות הגביע את כל הנוסחאות המקובלות 

ב״קטיסיס״ )ktisis( - ז׳אנר סיפורי הייסוד של מושבות יווניות, שראשיתו עוד במאה הח׳ לפנה״ס והמשכו גם בספרות 

ההלניסטית והרומית )כגון ה״אינאיס״(. מלכין עמד על מרכיביו של הז׳אנר: התייעצות ה״אויקיסטס״ )oikistes(, מייסד 

ובני לווייתו באוראקל של אפולו, משלחת אניות המעבירה אש קדושה מעיר־האם לאתר המושבה, עלילת גבורה או מעשה 

 Malkin( וייסוד פולחן האויקיסטס לדורות הבאים  מופת המציינים שזהו המקום הנבחר, קבלת חסות של אל מקומי 

2-3 ,1987(.4 בכל סיפור ייסוד ממלא האויקיסטס - במקרה שלנו, סטרטון - תפקיד מרכזי: הוא פועל כחוליית קישור 

בין עיר־האם, המתיישבים, אתר המושבה והאל; לו נמסרה ההבטחה האלוהית ומכאן סמכותו הדתית הגדולה; הוא הופך 

״אקסגטס״ )exegetes, מורה דת( ממש כמו אפולו; הוא כולל באישיותו את תפקידי המלך, הכוהן והמחוקק גם יחד משום 

שייסד חברה חדשה, ואת תפקיד המצביא מפני שההתיישבות לוותה לעתים בכיבוש צבאי. פירוש הסצנות המתוארות על 

הגביע לפי נוסחת הקטיסיס מתיישב עם קריאתן משמאל לימין ותואם גם את כיוון הכתיבה בלטינית וביוונית.

זה, מייסדה של קיסריה? מי היא עיר־האם ואיזה אורקל שלח את המייסדים? כדי לברר זאת יש,  מיהו אפוא סטרטון 

לדעתי, להביא בחשבון מקורות היסטוריים וארכיאולוגיים, שלא נעשה בהם עד כה שימוש בחקר תולדות העיר. במאה 

השנים האחרונות התגבשו שתי השקפות על ראשיתה של מגדל סטרטון, ואציג את עיקריהן: חוקרים כשירר, אבי־יונה, 

לוין, רינגל, כשר, נגב, קדמן, ויל ורולר סוברים שהיישוב נוסד בידי אחד ממלכי צידון, עבדעשתרת הא׳ )361-374 לפנה״ס( 

 Avi-Yona 1956, 260-261; Kadman ;76 ,1990 או הב׳ )332-343 לפנה״ס( )כשר 1988, 39; נגב 1992, 1369; שטרן

 .)1957, 16; Schürer 1973, 115; Levine 1973, 75-81; Ringel 1975, 20-22; Will 1987, 247; Roler 1995, 23-25

הם מסתמכים על העובדה שאזור החוף הפורה של ארץ־ישראל היה נתון במשך תקופות רבות תחת שלטונם או בתחום 

השפעתם של הפיניקים ושימש להם ״אסם תבואה״ עקב מיעוט האדמה המתאימה לעיבוד חקלאי בחוף הפיניקי. כבר 

זו )מלכים א ט, י״א-י״ג(. על ארון הקבורה של  במאה הי׳ לפנה״ס השתלט חירם הא׳ מלך צור על מישור עכו למטרה 

יפו  ואת  צידון ״את דאר  )דריווש הב׳( העניק למלכי  הו׳ לפנה״ס כתוב ש״אדון מלכים״  צידון מהמאה  אשמונעזר מלך 

ארצות דגן האדירות אשר בשדה שרון״ )Pritchard 1955, 662(. מכאן שגם אזור מגדל סטרטון נכלל בתחום השלטון 

הפיניקי. הפיניקים, שהתקיימו על הסחר הימי, לא הסתפקו בהקמת תחנות מסחר ובהן נמלים או מעגנים בארצם ובתחומי 

שלטונם, אלא יסדו כאלו גם בחופי הארצות שעמן סחרו בים התיכון. בראשית תקופת הברזל הם בנו את נמלי דאר, עתלית 

ועכו. הגיוני לייחס להם הקמת תחנת מסחר ומעגן גם בחופה המפורץ של מגדל סטרטון, שהעורף החקלאי שלו - צפון 

השרון והשומרון - סיפק תבואה, יין ושמן בשפע. דאר הייתה עיר נמל חשובה במרחק שמונה ק״מ בלבד מצפון לקיסריה, 

אך מוקפת ביצות ובעורפה הר הכרמל, שהקשו על הגישה לפנים הארץ. חוקרים אלה גוזרים את שם היישוב מ״סטרטון״, 

הגירסה היוונית לשם עבדעשתרת. לדעת קדמן מקורו בעשתרת, האלה הצידונית הראשית שהייתה גם ׳אלת העיר׳ של 

מגדל סטרטון ונתנה השראה לדמות טיכה-אמזונה בקיסריה )Kadman 1957, 53(. אבל שינוי שם האלה מצורת נקבה 

לצורת זכר איננו סביר. כך, למשל, פילדלפיה )רבת עמון( ששימרה בשמה היווני ״אסטרטה״ את שם עשתרת, לא החליפה 

.)Stephanus Byzantinus 665.13( את מינה

ייסוד העיר לתקופה התלמית, משום שהיישוב איננו מוזכר באף מקור היסטורי הקודם  ישנם חוקרים המתארכים את 

עד  נהרס  הפיניקי  לטעון שייתכן שהיישוב  זה אפשר  כנגד   .)Raban 1992( לפנה״ס  הג׳  זנון מאמצע המאה  לפפירוסי 

היסוד על־ידי הבנייה ההרודיאנית והרומית, או שהוא מרוחק יותר צפונה: אבי־יונה חפר בקו החוף כמאה מטר מצפון 

לחומה הצלבנית וכתב ש״בקרקעית החפירה נמצאו יסודות מבנים וכלי חרס הלניסטיים ופרסיים, השייכים למגדל סטרטון 

אשר קדם לקיסריה באתר זה״ )Avi-Yona 1956, 260(. אך הוא אינו מפרט או מתאר אותם. גם בשטח TP, שבו ניצב 

המקדש לאוגוסטוס ורומא, נתגלו מעט חרסים מסוף התקופה הפרסית ותחילת התקופה ההלניסטית. ניתן לשער שבשלב 

הראשון, לפני הקמת יישוב הקבע, התקיימה כאן תחנת סחר ארעית, שכמעט אינה מותירה עקבות ארכיטקטוניים. ערב 

4   על תפקיד הדת ופולחן המייסדים בתולדות הקולוניזציה היוונית ובצמיחת הפוליס היוונית ראו גם מלכין 1983, 45-34.
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טוען שמגדל סטרטון הוקמה על־ידי התלמים למטרות מסחריות וצבאיות. השם ״סטרטונוס״ מורה לדעתו על מחנה צבאי 

ו״מגדל״ בדומה לשמות היישובים של שכירי חרב זרים בדלתא המצרית )Arav 1989, 146(. שטיגליץ סובר שהיא קרויה 

על שם מצביא של תלמי פילדלפוס )״סטרטונוס״ פירושו ביוונית מצביא( בדומה ליישוב סטרטונוס פירגוס שבחוף ים סוף. 

הוא מביא כראיה גם את הכתובת מרחוב, שעניינה הברייתא המפרטת את תחומי ארץ־ישראל שהחזיקו עולי בבל. את 

הפסוק שנהוג לקרוא ״וחומת מגדל שרשן, דור וחומת עכו״ הוא קורא ״וחומת מגדל שר ושן דור וחומת עכו״. ״מגדל שר״ 

.)Stieglitz 1996( הוא לדעתו התרגום העברי של ״מגדל סטרטון״

החוקרים השונים מפרשים אפוא את המקורות הספרותיים ואת הממצא הארכיאולוגי לכאן ולכאן, ודומה שלוויכוח אין 

פתרון. אבל גם החוקרים שלדעתם ״סטרטון״ מכוון למצביא תלמי, אינם מנסים לברר מי הוא אותו מצביא מייסד.

וארכיאולוגיים השופכים אור על תולדות האזור בראשית  לדעתי, עשויים לסייע בפיתרון התעלומה מקורות ספרותיים 

על  פוליורקטס  דמטריוס  ובנו  מונופלתמוס  אנטיגונוס  סלבקוס,  תלמי,  ה״דיאדוכים״  נאבקו  שבה  ההלניסטית,  התקופה 

השליטה במזרח התיכון. חלקים רבים מן ההיסטוריוגראפיה היוונית אבדו ולידינו הגיע רק סיפורו של פוליאינוס על אחד 

מחשובי המצביאים של תלמי הא׳ ותלמי הב׳, ששמו פילוקלס.

המאירות את  כתובות  האגאי(  הים  ובאיי  באתונה  )בתבי,  התיכון  הים  במזרח  להתגלות  החלו  הי״ט  בשלהי המאה  רק 

בהן  מכונה  הוא  צידון:  של  שליטה  גם  היותו  עובדת  את   - לכל  ומעל  הבינלאומית,  בפוליטיקה  פילוקלס  של  חשיבותו 

 IG XII/7, 506; Durrbach,( ונכלל ברשימת המלכים והעמים )מלך הצידונים ,Basileus Sidonion( ״בסילאוס צידוניון״

Hauben 1987, 416-419 n. 18- :התעודות האלה מובאות אצל .choix, 18; Syll3 I, 337; IG II/2, 3425; SEG, I, 363

Grainger 1991, 63 n. 32 ;33(. פילוקלס נדב סכומי כסף עצומים למקדשים, מעל ומעבר ליכולתו של אדם פרטי. נראה 

נאמן  והג׳ שהודחה על־ידי אלכסנדר. במקומו הומלך עבדלונימוס, שהיה  שמוצאו היה משושלתם של עבדעשתרת הב׳ 

לאנטיגונוס. פילוקלס מצא מקלט בחצר התלמית, והומלך על צידון לאחר כיבושה בידי תלמי הא׳ בשנת 298 לפנה״ס. נראה 

 Granger( שעקב היעדרויותיו הרבות משרתו הייתה בעיקר ייצוגית והסמכות המדינית עברה בהדרגה לידי אצולת העיר

63 ,1991(. פילוקלס היה אחרון מלכי צידון. לאחר מותו ב־278 לפנה״ס ביטל תלמי הב׳ את מוסד המלוכה בצידון והפך 

אותה לפוליס יוונית.

במקביל למלכותו, היה פילוקלס מצביא )״סטרטון״( ופקיד רם דרג, מעין משנה למלך בשירות התלמים. במיוחד פעל כמפקד 

הצי שלהם בים התיכון ובים האגאי בשנות השמונים והשבעים. למרותו סרו מפקדים חשובים כמו הניסיארכוס )מושל 

 .)Polyaenus iii, 16( פוליאינוס מספר כיצד כבש פילוקלס את העיר קאונוס בתחבולת עורמה .)הליגה של האיים

מעמדו הרם וסמכויותיו המקיפות נראים חריגים בהתחשב בכך שלא היה מקדוני או יווני. אלה הוענקו לו הודות ליוקרתם 

כיון  והודות לכך שלא נחשב ברברי  והפרסים,  בת מאות השנים של מלכי צידון כמפקדי צי בשרות האשורים, הבבלים 

שהיה מיוון לחלוטין; שהרי בתי המלוכה וחוגי האצולה הפיניקיים אימצו את תרבות יוון עשרות שנים לפני כיבוש האזור 

 בידי אלכסנדר בשנת 333 לפנה״ס. האובן מתאר את פילוקלס כמיזוג הרמוני של ישן וחדש: כמלך צידון היה מייצג של 

 .)Hauben 1987, 427( וכמצביאם של התלמים השליט את הסדר החדש ,)המשטר הישן( Ancient Régimeה־

לדעתי יש לראות בפילוקלס מלך צידון את מייסדה של מגדל סטרטון. כיון שהיה מצביא בשרות התלמים ומלך בחסותם, זו 

הייתה גם פעולה מטעמם. רק כך מובנת פנייתו של סטרטון בסיפורי הגביע לאורקל יווני, לקבלת השראה והדרכה - פעולה 

שאיננה מתקבלת על הדעת מצד מלכים בני חסות פרס, כמו עבדעשתרת הא׳ או עבדעשתרת הב׳. תלמי הב׳ הוא שהחל 

בפעולה מקיפה של ייסוד יישובים וערים בארץ־ישראל, לשם ביסוס שלטונו בה ולפיתוח כלכלתה. בתקופה ההלניסטית גם 

היגרו צידונים רבים לארץ, בעיקר ממניעים מסחריים, דוגמת אלו שהשתקעו במרשה )פוקס תשמ״ג, 31( וביבנה־ים )איזק 

  .)1991

מהו תפקידו של אסקלפיוס בסיפורי הגביע ומה היה מעמדו בקיסריה? אל הרפואה היווני )שנקרא ברומא אסקולפיוס( זוהה 

באזורנו עם אשמון, האל הראשי של צידון שנערץ בכל ערי החוף שהיו תחת השפעתה. בדאר התגלה אוסטרקון שעליו 

כתוב ״מלכנ]...[ נער אש]מנ[״ )שטרן תשנ״ב, 73, איור 94(. ביפו נמצאה כתובת הקדשה מונומנטאלית לכבוד הקמת מקדש 

לאשמון )טולקובסקי Conder 1892, 171 ;32-31 ,2001(. באפולוניה )ארסוף( נמצאה כתובת קטועה מסוף המאה הה׳ או 
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תחילת המאה הד׳ לפנה״ס, שהכילה, כנראה, את השם ״עבדאשמנ״ )יזרעאל 1989, 263-259(. בכתובת הקדשה פיניקית 

מהמאה הג׳ או הב׳ לפנה״ס, שהתגלתה בנבי יונס שליד אשדוד, מוזכרים אנשים ששם ארבעה מאבותיהם היה ״עבדאשמנ״ 

)Delavult and Lemaire 1976, 568-583(. אשמון-אסלקפיוס היה נערץ גם באשקלון. פסל אסקלפיוס התגלה בחפירות 

בעיר )Fisher et al. 1995, 149(, ונראה שהילד העוטה הימטיון הנלווה לטיכה-איסיס בתבליט של האומנה בבולאוטריון 

)בית המועצה( שלה הוא אסקלפיוס הילד )רודן 1999, 228-225(. פולחנו המשיך להתקיים באשקלון זמן רב לאחר השלטת 

לאונטואוכוס  ״אסקלפיוס  לכבוד  לספירה,  הו׳  המאה  בן  פרוקלוס,  האתונאי  הפילוסוף  שכתב  מהמנון  כעולה  הנצרות, 

אסקלוניטס״ )Asklepios Leontoukhos Askalonites(: אסקלפיוס האשקלוני האוחז/שולט באריה, משמע מרגיע 

.)Marinus 19( אותו מבלי להפעיל כוח

ג׳ פינקלשטיין עמד לראשונה על הקשר בין ״אסקלפיוס לאונטואוכוס האשקלוני״ לגביע הארד מקיסריה, אם כי הקשר 

בין האל האשקלוני למגדל סטרטון ולקיסריה לא היה ברור לו. בניגוד לויל, הוא גרס שבסצנה החופית לא מתחולל מאבק 

 .)Finkielsztejn 1986( בין האריות למתיישבים; אסקלפיוס מרגיע את האריות, ואיננו מרפא את המתיישבים מפצעיהם

ויל, במאמרו משנת 1987, שלל זאת בטענה שאסקלפיוס חייב להופיע בדמותו הידועה והמקובלת, כלומר עומד או יושב 

על כס ומלווה באטריבוטים המאפשרים לזהותו. לדעתו אין כל קשר בין אסקלפיוס-אשמון לבין הפנתיאון של אשקלון, 

שנשלטה על־ידי צור, או בין אשקלון לקיסריה. אסקלפיוס לאונטואוכוס אסקלוניטס בהמנון של פרוקלוס הוא לדידו קוריוז 

.)Will 1987( חד פעמי

מכל מקום, גם אם נקראה אשקלון בתיאורו של פסוודו-סקילכס ״עיר צורית״, היא קיימה קשרי סחר ותרבות הדוקים 

עם צידון דווקא. אשקלונים וצידונים ערכו משלחות ימיות משותפות, כפי שנראה להלן. סביר להניח שהיה זה אינטרס 

משותף של צור וצידון להעניק זו לזו זכויות שימוש וסחר בנמלים שהשתייכו להן. ואכן, לפי ספר עזרא השתמשו בתקופה 

הפרסית בנמל יפו )שהייתה אז בבעלות צידונית( גם הצורים: ״ויתנו כסף לחצבים ולחרשים ומאכל ומשתה ושמן לצידונים 

ויל על  ז(. במאמרו הצביע  ג,  יפו כרישיון כורש מלך פרס עליהם״ )עזרא  ים  ולצורים להביא עצי ארזים מן הלבנון אל 

מקורותיה האנטוליים-סוריים של האיקונוגרפיה של האל השולט באריה: האל המכניע אריות בתבליט משער הכניסה 

 Will( לארמון בחורסבד, האל רב-אשור האוחז בשני אריות בתבליט בפלמירה, ופסל האל האוחז ברסן אריות מזינג׳ירלי

248-251 ,1987(. על מטבעות אשקלון מהתקופה הרומית מוצג אל הנישא על גבי שלושה אריות, ולדעת היל וקוק זהו 

 .)Hill 1911-1912, 419; Cook 1930, 180( אסקלפיוס לאונטואוכוס, המזוהה עם אשמון

מלידיה,  לאסקלוס  זאת  ייחס  מביזאנטיון  סטפנוס  אנטולי:  ממוצא  גיבור  בידי  אשקלון  נוסדה  הלניסטיות  מסורות  לפי 

 .)Stephanus Byzantinus 31.15( וכסנתוס מלידיה - למופסוס מפריגיה, שהיה נביא ורופא בדומה לאפולו ולאסקלפיוס

ביפו נמצאה גולגולת אריה במקדש מתקופת הברזל א׳ )קפלן 1992, 590-588(. לפחות בפרק זמן מסוים בתקופת הברזל 

השתייכה יפו לממלכת אשקלון, כפי שמעידה כתובת סנחריב משנת 701 לפנה״ס )תדמור תשכ״ד, 277-276(. אם נכון סבר 

זינגר )תש״ן, 26(, שפולחן דגון נקלט בקרב ״גויי הים״ במרוצת שנות נדודיהם במסופוטמיה ובסוריה לפני שנאחזו בארץ, 

הרי שייתכן שבאותה דרך הגיע גם פולחן האל השולט באריה עם אותם ״גויי הים״ שנאחזו באשקלון וביפו. הצידונים משלו 

ביפו בתקופה הפרסית, ואז נבנה בה המקדש לאשמון )Conder 1892, 171; Pritchard 1955, 662(. באשקלון התגלו יותר 

מ־1,200 קברי כלבים מן המאות הה׳ והד׳ לפנה״ס. זהו בית הקברות לכלבים הגדול מסוגו הידוע מן העת העתיקה )סטייגר 

תש״ן, 53-50(, וייתכן שהוא מעיד על קדמות הפולחן של אל הרפואה בעיר זו. בדתות שומר ובבל ייחסו לכלבים תכונות 

מרפא והם היו קדושים לאלות הרפואה גולה )Gula( ונינסינה )Ninsinna(. גם בעולם היווני נטלו כלבים חלק בטקסי 

טיהור וריפוי )Day 1984(. הכלב היה מקודש לאסקלפיוס. סופר שכלבה הגנה על האל לאחר לידתו והניקה אותו; לפי 

פאוסניאס הוא תואר באפידאורוס, מרכז פולחנו ביוון, מלווה בכלב. הכלבים שימשו גם במקדש אסקולפיוס הרומי שבאי 

.)Pausanius II ,27 ,2; Festus 100 M, apud Edelstein 1975, 227, 360-362( על הטיבר

ויל ופינקלשטיין זיהו את הגבר המסב ליד האריות על הגביע מקיסריה כ־Genius loci של החוף שבו נחתו המתיישבים. 

נראה לי שזהו אסקלפיוס ולא אחר בגלל הופעתו המקובלת כגבר מזוקן העוטה הימטיון החושף את חזהו ומלווה בנחש 

המקודש לו. האל מתבונן בשלווה במפגש בין המלחים לחיות הטרף. מנוכחותו של אסקלפיוס אין להסיק שמדובר בייסודה 
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של אשקלון, כיון שטיפוס טיכה-אמזונה, שהיה הגניוס של הקולוניה קיסריה לפי הכתובת על הגביע, מעולם לא הופיע 

באשקלון כשם שהוא נעדר מיתר הערים הנוכריות בחוף. אשמון-אסקלפיוס שעל הגביע הוא אפוא האל המקומי המעניק 

לגיטימציה נוספת למתיישבים בהגנו עליהם מפני האריות. הסיפור מזכיר - במהופך - את המעשה בגרי האריות, כפי 

שכונו בפי חז״ל המתיישבים שהגיעו ממזרח אשור לשומרון לאחר חורבנה והתגיירו מפחד האריות שאלוהים שילח בהם 

)מלכים ב יז, כה-כו(. 

בתיאורי הגביע, אסקלפיוס המזוקן, עוטה הימטיון וכלאמיס, מופיע שנית )הפעם עם כיתוב שמו( מלווה בבתו היגיאה 

ולוחץ את ידו של סטרטון. סצנה זו קודמת לסצנת הניסוך לפני צלם הטיכה של קיסריה. ונינג מסיק מן הגביע שאסקלפיוס 

היה האל הראשי של מגדל סטרטון לפני שהורדוס ייסד את קיסריה )Wening 1986, 418(. אסקלפיוס אכן מתאים להיות 

פטרונה של עיר נמל. הוא נחשב מגן על החופים וספינות רבות נקראו על שמו בעת העתיקה מאחר שהאמינו שהוא דואג 

פולחן  כלל  היה  לא  זאת סובר שלאסקלפיוס  לעומת  פינקלשטיין   .)Casson 1971, 359-360( כלי שייט  לשלמותם של 

בקיסריה מאחר שאינו מופיע על מטבעותיה. תפקידו היחיד על הגביע הוא כמלווהו של סטרטון, שאותו הוא מזהה עם 

עבדעשתרת הא׳ מלך צידון. לדעתו הומצא מיתוס הייסוד הצידוני רק לאחר מרד בר־כוכבא מתוך כוונת השלטון הרומי 

ואכן מטבע של   .)Finkielsztejn 1986, 427-428( הורדוס  היהודי  בידי המלך  נוסדה  העובדה, שקיסריה  לטשטש את 

קיסריה מימי הדריאנוס מראה אריה צועד ומעליו נחש, סמלו המובהק של אסקלפיוס.

מכל מקום, היעדרותו של אסקלפיוס ממטבעות קיסריה איננה ראיה שלא נערץ בעיר, אם כי ממצא נומיסמאטי היה מחזק, 

 .)Gersht 1996, 315( כמובן, את יתר העדויות. בחפירות בעיר התגלו שלושה פסלי שיש של האל ושני פסלים של בתו היגיאה

.)Hamburger 1968, 11-12, 31; 1986, 200, nos. 88-89( אסקלפיוס ובתו מופיעים גם על גמות וטסרות מקיסריה

גם חפירות שוני-מיומאס, השוכנת כ־4 ק״מ ממזרח לקיסריה, מעידות על מרכזיות פולחן אסקלפיוס והיגיאה בעיר. במאה 

הב׳ לספירה נבנה באתר זה, הסמוך למעיין עין צור, מכלול ובו מרחצאות מרפא, תיאטרון ושוק. למי המעיין יוחסו תכונות 

מאגיות ורפואיות, בייחוד של ריפוי נשים עקרות. המרחצאות שימשו את תושבי קיסריה וכן אלפי עולי רגל. לדעת שנהב 

)תש״ן, 58-56( היה במקום אסקלפיון )מרכז מרפא(, כמו באפידאורוס, פרגמון וקוס. לפי ויטרוביוס )ספר ראשון, ב, 7( נבנו 

מקדשי אסקלפיוס סמוך למעיינות מרפא. בעולם העתיק היווה התיאטרון חלק בלתי נפרד מהטיפול הרפואי, ובאורכסטרה 

שלו נערכו חגיגות המיומאס לכבוד אלי הפריון אפרודיטה ודיוניסוס, שהיו שטופות בשכרות ובפריצות. בחפירות באתר 

נתגלו פסל שיש של אסקלפיוס העירום המלווה ביצור ימי שגופו מתפתל כנחש, וכן נחש מברונזה ומכשירים כירורגיים 

וקוסמטיים. הנחש היה קדוש לאסקלפיוס וליווה אותו ברוב ייצוגיו האמנותיים. הוא סימל את התחדשות הנעורים )בגלל 

השלת עורו(, ואת הרכות והמתינות שהן תכונותיו של האל )Edelstein 1975, 229(. נחש עצום בגודלו מתואר גם בסצנה 

החופית שעל הגביע. האמונה בתכונות המאגיות של אתר שוני נשתמרה עד ימי המדען המוסלמי זכריה בן מוחמד בן 

מחמוד )1280-1203(, שכתב על מקום בין קיסריה לקסר-שוני הדומה ל״גורן מאבן שסביבה יש פסלים של חיות ובני אדם. 

בקרבתה יש הר ובו אין ספור נחשים אשר עקב כישוף אינם יוצאים מן ההר״ )שנהב תשנ״ז, 60(. 

בסיפור המובא בכתובת על מצבת קבורה מסוף המאה הד׳ לפנה״ס שנמצאה בקרמיקוס שבפיראוס )CIS I 1, 115( עולה 

דמיון מפתיע לעלילות הגביע. חרותה עליה אפיגרמה ביוונית בשתי שורות:

 ״אנטיפטרוס בן אפרודיסיאס, אשקלוני

דומסלוס בן דומנוס, צידוני, הקדיש״.

מתחת לשורות אלו חרותה כתובת פיניקית בת שתי שורות: 

 אנך שם בן עבדעשתרת אשקלני

אש טנאת אנך דעמצלח בן דעמחנא צדני״.

)תרגום: אני שם בן עבדעשתרת האשקלוני הקמתי אני דעמצלח בן דעמחנא הצידוני(.  
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למטה מזה כתוב ביוונית:

 ״בל יתפלא איש על תמונה זו,

 בה יש משני צדי אריה וחרטום ספינה.

 אריה עוין הגיע כדי לשסע את אברי,

 אבל חברי באו לעזרתי והקימו עבורי קבר זה,

 בו רציתי מאוד. הם הגיעו עם ספינה קדושה.

לאחר שעזבתי את פיניקיה, נקבר גופי באדמה זו״.

בין שתי הכתובות יש תבליט של אדם השוכב על מיטת קבורה. משמאל גוהר עליו אריה ומימין אדם ההודף בזרועותיו 

את ראשו של האריה )מגע הידיים בראש האריה מזכיר את איורי הגביע(. ברקע נראה חרטום ספינה עם חלק ממערכת 

החיבל.

ברבנרה )Barbanera 1992, 92( עמד על אופייה הזר והמוזר של המצבה ועל חריגותה הן מבחינה לשונית והן מבחינת 

כלי  עם  נשים  או  פרידות  אלגית,  באווירה  היומיום  מחיי   סצנות  באותה תקופה  תיארו  יווניות  קבורה  )מצבות  הנושא 

תמרוקים שארשתן מלנכולית( והן מבחינת הביצוע האמנותי הגס והירוד, בהשוואה ליצירות סדנאות הפיסול האתונאיות.

החוקרים מתקשים לקבוע היכן התרחשה הסצנה. ידוע שבאטיקה ובאסיה הקטנה לא היו אריות באותה תקופה ולכן העלו 

אפילו את צפון אפריקה כאפשרות )די־סגני תש״ן, Bonnett 1990, 46;84-83(. אבל מדוע לא למקמה בחוף פיניקיה? 

זרוע שטחי  הרי הכתובת מציינת במפורש, שמשם הגיעה הספינה עם שרידיו של אנטיפטרוס. אלפי שנים היה השרון 

יער וביצות, אשר שימשו לצייד. בתרגום השבעים לספר ישעיהו )ל״ג, ט; ל״ה, ב; ס״ה, י( תורגם השם ״שרון״ ל״דרימוס״, 

יער. סטראבו תאר את האזור בין מגדל סטרטון ליפו כיער גדול )Strabo XVI.2.27(. גם יוסף בן־מתתיהו מזכיר יערות 

במישור החוף הסמוך לכרמל )מלחמת א, יג, 2; קדמוניות יד, ג, 334(. על אופיים הנילוטי של החי, הצומח והנוף באזור 

בתקופות הפרסית וההלניסטית מצביע גם שם היישוב הסמוך לקיסריה מצפון - ״קרוקודילופוליס״. היער עוד התקיים 

בימי הצלבנים, ותנינים חיו בנחל התנינים לפחות עד שלהי המאה הי״ט )ראו ריכוז עדויות אצל איילון 2007, 39-33(. 

אריות נמצאו באזורי פלשת ושומרון מאות שנים לפחות, מימי השופטים עד גלות בבל, כפי שמעידים סיפורי המקרא על 

שמשון ועל ״גרי אריות״ )שופטים יד, ה-ח;  מלכים ב יז, כה-כו(. 

זהים בסיפוריהם: נחיתה של מלחים  למרות שש מאות וחמישים השנים המפרידות בין המצבה לגביע, מרכיבים רבים 

ממשלחת ימית בעלת זיקה לאשקלון ולצידון בחוף פיניקי; עימות עם אריה והצלה בנס בעזרת אל או אדם. בפרימטר של 

צידון, קיסריה ואשקלון רווחו אפוא למן התקופה ההלניסטית סיפורי ייסוד ערים, משלחות ימיות קדושות, סכנות ומעשי 

גבורה של משתתפיהן. לפי הגביע ייסדה את קיסריה משלחת ימית בהשראתו של אפולו. החצובה המתוארת לידו מצביעה 

על קיום אורקל. היכן נמצא האורקל האפולוני שכיון את סטרטון לאתר המושבה? האם בדלפי, החשוב באורקלים שהנחה 

אויקיסטוי לרוב למן המאה הח׳ לפנה״ס? או במקדש אפולו בדלוס? גם ברפיח הסמוכה לאשקלון פעל אורקל של אפולו, 

שיכול היה להעניק לגיטימציה דתית ליישוב החדש. מטבעות רפיח מציגים את סמליו: חצובה, נחש ועורב הניצב על לירה 

)משורר 1984, 32, מס׳ 70-69, 75-73(. ייתכן שלאפולו היה מקדש גם באשקלון עצמה.5 אפולו, אל הנבואה והאורקלים 

ופטרון הקולוניאליזם היווני, היה אביו של אסקלפיוס. האב ובנו פרשו ביחד את חסותם על משלחת המייסדים: הראשון 

בנקודת היציאה והשני באתר המושבה.

אם נסכם, הרי יש מן האמת הן בייחוס ייסוד העיר מגדל סטרטון למלך הצידונים, ששלטו באזור בימי הפרסים, והן בייחוסו 

לתלמים שהשתלטו עליה ושמטעמם פעל פילוקלס. כך נפתרת גם בעיית תיארוך ראשיתה של העיר ומובן מדוע אינה 

הוא מצוטט אצל  היה עבד במקדש אפולו.  הורדוס  נוצרי שחי במאות הא׳-ב׳ לספירה, מספר שסבו של  יוליוס אפריקנוס, היסטוריון   5

הברית  שלפי  הורדוס,  בכבוד  לפגוע  היא  זו  נוצרית  מסורת  שכוונת  נראה   .)Eusèbe, Histoire ecclésiastique, I, 6, 2( אוסביוס 

 Clermont-Ganneau 1885, החדשה יזם את ״טבח החפים מפשע״ בבית לחם. על ממצא ארכיאולוגי ממקדש אפולו באשקלון, ראו

.221, no. 80; Garstang 1924, 28-29, Pl. II
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מוזכרת אצל פסוודו-סקילכס, בעוד שבימי זנון הייתה כבר עיר נמל מבוססת שבה בחר לנחות עם פמלייתו הגדולה. מובן 

מדוע אין למצוא שרידים ארכיאולוגיים הקודמים לתקופה ההלניסטית, מדוע בנוי המזח במעגן הצפוני בטכניקה הפיניקית 

של אבני גזית ארוכות המונחות לרוחב כשפאתן הצרה כלפי הים, ומובנים ממצאיו הפיניקיים של אבי־יונה.

אך מדוע לא נשמר שם המייסד בשמה של העיר? זאת משתי סיבות עיקריות:

א. הפיניקים במזרח הים התיכון כמו במערבו לא נהגו לקרוא למושבותיהם על שמות אנשים או מלכים. גם היוונים נמנעו 

ככל האפשר מלתת למושבותיהם שמות של אנשים חיים )מלכין 1983, 44(.

ביטלוה.  ולבסוף  והקפריסאיות  הפיניקיות  המדינה  ערי  של  האוטונומיה  את  יפה  בעין  ראו  לא  המאוחרים  התלמים  ב. 

אחרי פילוקלס לא קיבל עוד אף אדם ממוצא שמי דרגה וסמכויות דומות )פקידים דוגמת טוביה, יוסף או חנניה לא זכו 

לתואר ״בסילאוס״(. במטרה לטשטש את עובדת היות המייסד מלך צידוני, נקרא היישוב בשם הכללי ״סטרטון״, כלומר 

מצביא. השלטת ההלניזציה ודחיקת המורשת הפיניקית נעשו גם באמצעות החדרת פולחן השליט במקום פולחן המייסד 

שהיה נהוג בכל המושבות היווניות - החדרת פולחן איסיס, האלה הראשית בפנתיאון המצרי-תלמי, שזוהתה עם המלכות 

 Grenfell and Hunt 1915 XI, N.( )התלמיות וכינוייה במגדל סטרטון היו ״הלאס״ )התגלמות יוון( ו״אגאתה״ )הטובה

1380(. גם בתקופה הרומית היה פולחן טיכה כרוך בקיסריה בפולחן איסיס. יום הולדתה של אלת העיר והחגיגות לכבודה 

נערכו בחמישה במארס. ביום זה נפתחה גם עונת השייט בטקס שנקרא ״הפלגת איסיס״, שבו נשאו בתהלוכה אל הנמל 

 .)Eusèbe 11.30; Apuleius IX, 2-6( את פסל האלה ודגם של ספינה

נחזור לסיפורי הגביע: אם תחילתם בהטלת שליחות הייסוד על סטרטון על־ידי אפולו, הרי שיאם הוא בסצנת הסיום 

ב״משחקים הקדושים״ הנערכים לכבוד ייסוד קיסריה ולכבוד אלת העיר. ויל זיהה את המקדש הרומי הניצב בין פסל טיכה 

לאפולו כמקדש אפולו, אך לאור תפקידו של זה בסיפור סביר יותר להניח, שהחצובה היא המסמלת את האורקל שלו ואילו 

המקדש הוא הטיכיאון )או הדביר בטיכיאון( של קיסריה בתקופה הרומית, שבו ניצב פסלה של טיכה ונערכו טקסי הפולחן 

הרשמיים של החגיגות לכבודה.

מבחינה היסטורית ודתית, האיקונוגרפיה של הגביע היא רבת רבדים. אך מדוע מחייה יצירת אמנות רומית-ביזאנטית זו, 

לאחר שקונסטנטינוס קיסר ויורשיו הפכו את הנצרות לדת האימפריה, דווקא את המיתוסים הפיניקיים-יווניים הקדומים של 

העיר? על סמך השוואה סגנונית לפריטים מ״אוצר קייזראוגוסט״ )כלי כסף שנתגלו באוגוסטה ראוריקה, היא קייזראוגוסט 

שבשוויץ( תארך אותה ויל לשנים 360-340 לספירה )Will 1983, 1(. זהו לדעתי המפתח לפענוח האידיאולוגיה המונחת 

ביסודה. אלו הן שנות שלטונו של יוליאנוס ״אפוסטטס״ )הכופר(, אויבה הגדול של הנצרות ואבי הרנסאנס הפגאני קצר 

הימים של המאה הד׳ לספירה )היה קיסר המערב משנת 355, הכריז עצמו כאוגוסטוס ב־360 ובשנת 361 הפך שליט יחיד 

באימפריה(. מובן אפוא כיצד העזו יוצרי הגביע לבטא מסר אלילי כל כך לגבי קיסריה, שהייתה אז מרכז העולם הנוצרי 

ושבה פעלו חשובי אבות הכנסייה. גם מחיקת זכרו של הורדוס המייסד מובנת נוכח האיבה בת מאות השנים בין תושביה 

והסורים על מעמד הבכורה בה. היהודים טענו  נרון התחרו היהודים  יוסף בן־מתתיהו מספר שבימי  והנכרים.  היהודים 

 .)173 ז,  כ,  )קדמוניות  יהודי  אף  התגורר  לא  לקיסריה  כנגדם שביישוב שקדם  טענו  הסורים  ואילו  יהודי,  היה  שהורדוס 

העימותים ביניהם הסלימו והיוו גורם מכריע לפרוץ המרד הגדול בשנת 66, לאחר שהנוכרים טבחו עשרים אלף מיהודי 

העיר.

יוליאנוס. באשקלון ובעזה הם אף ערכו מעשי טבח בנוצרים. הקיסר סלח  לא רק בקיסריה הרימו הפגאנים ראש בימי 

לפורעים; הוא הצהיר שההלניזם נעלה על הנצרות שהביאה רק סבל לעולם. אשקלון במיוחד תמכה בו בהתלהבות. היא 

)די־סגני תש״ן, 70(.  לו הצלחה במאבקו  ובעיר נתגלתה כתובת המאחלת  שלחה חיילים לצבאו שיצא להלחם בפרתים 

 Geffcken( באחד מנאומיו מהלל יוליאנוס את הליוס, פוסידון, אתנה ואסקלפיוס בשל הטובה שהשפיעו על האנושות

151 ,1978(. אלה הם בדיוק האלים המופיעים על הגביע, בפרוטומות לצד טיכה או משולבים בעלילת ייסוד העיר. בייחוד 

העריץ יוליאנוס את אסקלפיוס: ״...הוא הגדולה במתנותיהם של זאוס והליוס... על־ידי ביקוריו פרש ידו המטיבה על פני כל 

 Julian,( הארץ... הוא נוכח בכל מקום על פני הים והיבשה... הוא מעלה את הנשמות החוטאות ואת הגופים החוטאים״
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200B-200BA(. האמונה באסקלפיוס המושיע נמשכה עוד מאות שנים. מקדשו באתונה פעל גם לאחר שהפרתנון נהרס 

בידי הנוצרים ופרוקלוס חיבר המנון לכבוד ״אסקלפיוס האשקלוני המחזיק אריה״ במאה הו׳ לספירה. יש סברה שפולחנו 

הועבר לאתונה על־ידי אנשי רוח מארץ־ישראל, שרבים מהם עברו ללמד בעיר )דן 1984, 159 והערות 217, 217*(.

כדאי, לסיכום, להתבונן גם בכלי עצמו. עוד בתקופות הברונזה והברזל נודעו הצידונים לתהילה כחרשי מתכת מעולים וכלי 

נשק ותכשיטים מתוצרתם נתגלו בכל ארצות הים התיכון. מוסקאטי מתאר את גביעי המתכת המהודרים שנתגלו באשור 

 Moscati 1988,( ובקפריסין, ביוון ובאיטליה, העשויים זהב, כסף או ארד, ומעוטרים סביב סביב בסצנות מעשה תבליט

 .)Strabo XVI.2.24( במאה הא׳ לספירה התפעל עדיין סטראבו ממיומנותם הגדולה של הצידונים כצורפים .)491-499

לשם המחשתה הוא ציטט את חרוזי האיליאדה של הומרוס, המתארים גביע כסף גדול שהציג אכילס במשחקי הקבורה 

של פטרוקלוס:

 ״ובארץ אין עוד אשר ידמה וישווה לו, מעשה אמן

 גברים חרשים מצידון עשוהו בחוכמה ודעת,

 אנשי כנען בים הביאוהו בין גלים עכורים

שטים מלימן אל לימן״ )הומרוס, איליאדה כ״ג, 745-740(.

אלף ומאתיים שנה אחרי הומרוס שבה אמנות הצורף המופלאה של הצידונים להתבטא בגביע הארד מקיסריה, שעיטוריו 

מחיים את זכר עלילות המלך הצידוני, אביה מייסדה של העיר.
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