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 14רב הפיראטים
שודד ים יהודי? השילוב הזה ,שנראה במבט
ראשון לא מציאותי ,מתגלה במבט שני
כאפשרי בהחלט .בימי קדם פעלו בים התיכון
ובאוקיינוס האטלנטי לא מעט שודדי ים,
ואחד מהם  -שמואל פאלאג׳י  -היה אפילו רב
שדאג בספינתו למטבח כשר .אולם היה זה רק
פרט אחד מקורות חייו המרתקים והמגוונים
 //יואב פולבר

 26ציון בג׳מייקה
מה הקשר בין מוזיקת הרגאיי לנהר הירדן,
ומדוע רואים מאות אלפי ג׳מיקיינים בבוב
מארלי נביא הקורא להם לעזוב את בבל
ולשוב לציון? עבור מאמיני דת הרסטפרי ציון
נמצאת בכלל באתיופיה והמסע לשם מתחיל
בנפש פנימה  //יותם יזרעאלי

 40מחשבים מסלול
מחדש
מפה עתיקה מציגה את האימפריה הרומית
בתקופה הביזנטית .התיאור המפורט של ארץ
ישראל במפת פויטינגר מעיד על חשיבותה
בעיני יוצר המפה — נוצרי באמונתו — ומספק
עדות מרתקת על מראות הארץ בתקופה
נשכחת  //יואב אבניאון

 48לחם תרבות
כשהאדם ִּתרבת את חיטת הבר הפכה גם היא
אותו לבן תרבות .כיצד גרמה החיטה לבני
האדם לשנות את אורחות חייהם ,ואיך ארץ
ישראל קשורה לכל הסיפור  //תהילה ביגמן

 68מסע בזמן
הטראומה שעבר ילד ניצול שואה — שהגיע
למחנה המעצר בעתלית בעקבות אביו
שנפטר — הולידה תכנית בריחה
נועזת  //תמר הירדני
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הרסטפרי

איורShutterstock :

בג׳מייקה
ציון ונהר הירדן ,בבל ומצרים ,גן
עדן וגיהינום .מה עושים המושגים
המקראיים האלה בג'מייקה במאה
העשרים? ספק דת ספק תנועת מחאה
חברתית ותרבותית ,הרסטפרי —
שהורתה בכיסופיהם של צאצאי העבדים
השחורים למולדת באפריקה בשלהי
המאה ה־  — 19סוחפת עד היום מיליונים
בזכות שילוב של אמונה יוקדת ,חזון
טופי ,מצוקות חברתיות והרבה מוזיקה
או
שמחה  /יותם יזרעאלי
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ס י ו ן ת ש ע " ו | י ו נ י 2016

27

הרסטפרי
שניים במרץ  1959הופץ
ברובע המזרחי של
קינגסטון בירת ג׳מייקה
מסמך שבו נכתב:

הכומר קלאודיוס הנרי אוחז
במקל להלקאה טקסית.
הארלם ,ניו יורק 1957
ב־ 1960הואשם הכומר הנרי
בבגידה בג’מייקה בעקבות
מקרה שבו נהרגו שוטרים
מקומיים ,אולם בסופו של
דבר זוכה מאשמה .תומכיו
של הכומר מפגינים מול בית
המשפט לפני הדיון
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סוללים את הדרך
ל׳שיבה הביתה׳ של
בני ישראל המפוזרים
ממוצא אפריקני.
בשנה זו ,1959 ,תאריך
היעד –  5באוקטובר  ...המחזיקים בתעודה
זו מתבקשים להגיע למשרדי המטה בשדרות
רוזה־לי  ... 18באחד באוגוסט  1959לרגל
שחרור שנת היובל שיתחיל בשעה תשע בבוקר
בדיוק .נא לשמור תעודה זו .לא יהיה צורך
בדרכונים עבור השבים לאפריקה .בידידות
 ...המקבץ את בני ישראל המפוזרים ,כומר
קלאודיוס הנרי (Leonard E. Barrett, The
.)Rastafarians, pp. 95-96
אחד באוגוסט הוא תאריך משמעותי עבור
תושביה השחורים של ג׳מייקה ,שכן ב־1834
בוטלה בתאריך זה העבדות ברחבי
האימפריה הבריטית ששלטה גם
באיים הקריביים .אחד באוגוסט
 1959ציין אפוא  125שנה לשחרור
העבדים ,ומי שהפיץ את המסמך
הזה ידע לבחור תאריך שיצית את
הלבבות .על פי פרסומי העיתונים

המקומיים ,מאחד באוגוסט ועד חמישה באוקטובר
נהרו אלפי אנשים למשרדי המטה של הכנסייה
האפריקנית הרפורמיסטית בקינגסטון ,רבים מהם
לאחר שמכרו את כל רכושם ,כולל בתים ואדמות.
הם הגיעו מכל קצות האי ובאו להגשים חלום
נושן ,חלום שעל אף שנוסח רק עשרות שנים
קודם לכן כבר הספיק לתפוח בחייהם לממדים
מיתיים ומשיחיים ,שכן הוא היה חידוש של חלום
עתיק יומין מוכר וידוע – שיבת ציון .החלום
לחזור לאפריקה לאחר  400שנות עבדות ולהקים
בה מחדש את הציביליזציה העתיקה של הגזע
השחור המשוחרר היה מבחינת אלפי הנוהרים
חזון נבואי שנכתב עליו עוד בספר הספרים .רוב
מוחלט של ההמון שהגיע לקינגסטון השתייך
לתנועה סוציו דתית משיחית שצמחה באותן שנים
בשוליה העניים והמוזנחים של החברה המשוסעת
בג׳מייקה .הם כינו עצמם רסטפרים.
ההמונים חיכו לשווא לאניות שיבואו לקחת
אותם ,ולרבים מהם לא היו בתים לשוב אליהם.
בעוון התרמית הנוראה שילם הכומר קלאודיוס
הנרי קנס מגוחך של מאה לירות שטרלינג,
כי הממשלה לא ייחסה שום חשיבות לכת
הרסטפרית שהייתה אז רק בתחילת דרכה והייתה
נטולת כוח פוליטי כלשהו .אולם עד היום ,גם
לאחר שהתנועה הפכה לאחד מסמליה הלאומיים
של ג׳מייקה ולמקור גאוותה ,יש רסטפרים
המחכים עדיין לספינות שיבואו לקחת אותם
הביתה .עיניהם נשואות לציון ,לגן העדן האבוד
שלהם ,לאפריקה ובמיוחד לאתיופיה.

w w w. s e g u l a m a g. c o m

הרסטפרי
ציון כסמל

בסימבוליזם הדתי הרסטפרי כל המקומות
הללו – ציון ,גן עדן ,אפריקה ואתיופיה –
מסמנים את אותו הדבר .ציון היא הבית ,נחלת
האבות ,התיקון .היא המקום – מקום גאוגרפי
אבל גם פנים נפשי – שאין בו חטא .ציון היא
מצב אוטופי טהור שלא חולל על ידי התרבות
המערבית הלבנה ועל ידי בבל ,הלוא היא בבילון,
ולציון כולם צריכים ללכת כדי להעמיד עולם
מתוקן של אחווה אנושית .כל מה שאינו ציון
הוא בבילון ,וכל הווייתם הדתית והרוחנית של
הרסטפרים מכוונת אל המסע הזה אל עבר
ציון – בין אם בצורתו הפיזית ובין אם בצורתו
הפנימית הרוחנית – אל היציאה האולטימטיבית
לחירות ,אל מה שהמוזיקאי בוב מארלי ,מנביאיה
הגדולים של התנועה הרסטפרית ,קרא בהשראת
יציאת מצרים המקראית ׳אקסודוס׳ – תנועת בני
האדם.
הרסטפרים נמנים ברובם על עניי ג׳מייקה.
הם מתגוררים סמוך לחוף ,ובזמן שהם ממתינים
לספינות הם שרים שירי געגוע מלאי כאב וערגה
במקצב רֶ גֶ אי עליז תוך כדי עישון ריטואלי
של גאנג׳ה (קנביס) .בניגוד לאופן שבו בני
המעמדות הבינוניים והגבוהים בג׳מייקה ציירו
את הרסטפרים בעבר ,הם אינם בני אדם הזויים
פורעי חוק ,ובוודאי שלא מדובר בתמימים
מרומים המחכים לשווא למשהו שלא יקרה
לעולם .מדובר בבעלי אמונה המאמינים שהגואל
יבוא לקחת אותם הביתה ,ואף על פי שיתמהמה
הם יחכו לו בכל יום שיבוא.
מי הוא אותו משיח גואל? עבור המאמין
הרסטפרי מדובר בדמות היסטורית מוחשית
מאוד – קיסר אתיופיה היילה סלאסי הראשון,
ראס טפרי מקונן ,ששלט באתיופיה בין השנים
1930־ .1974שמו היה טפרי מקונן ,וכשקיבל את
תואר האצולה ראס – ראש באמהרית – הפך
שמו לראס טפרי מקונן ,ומכאן שם התנועה
הסוגדת לו .מדוע החלו תושבי ג׳מייקה לסגוד
לקיסר האתיופי ואיך הדבר התגלגל לתופעה
הצבעונית הקרויה רסטפרי? כדי להשיב על כך
צריך לחזור לסיפורו של הכומר קלאודיוס הנרי,

w w w. s e g u l a m a g. c o m

ההמונים חיכו לשווא לאניות
שיבואו לקחת אותם ,ולרבים מהם
לא היו בתים לשוב אליהם
בשנים האחרונות הפך ברק
אובמה — הנשיא האמריקני
הראשון ממוצא שחור —
לגיבורם החדש של הרסטפרים.
רסטפרי לבוש בצבעי דגל
ג’מייקה אוחז כוס שעליה
דמותו של אובמה2013 ,
צילוםDjembayz :
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הרסטפרי

מרקוס מוזיאה גרבי במדי שרד
בעת תהלוכה בניו יורק1926 ,

כל מה שאינו ציון הוא בבילון,
וכל הווייתם הדתית והרוחנית של
הרסטפרים מכוונת אל המסע אל
עבר ציון – בין אם בצורתו הפיזית
ובין אם בצורתו הפנימית הרוחנית
ובעיקר להקשר הרחב יותר שבזכותו הוא הצליח
להשפיע על ג׳מייקנים כה רבים.

הרצל השחור

המודעה שפרסם קלאודיוס הנרי – שהייתה
ספק תרמית זדונית ספק התלהבות מיסיונרית
ורטוריקה משיחית חסרת אחריות – הצליחה
לגייס אנשים רבים כל כך בשל העובדה שזו
לא הייתה הפעם הראשונה שבה טופחו בקרב
השחורים התקוות לשוב הביתה לאפריקה ,ועוד
באניות .חזון השיבה לאפריקה ,המכונה בקרב
תנועת השחרור של השחורים ׳רפטריאציה׳ –
חזרה למולדת – החל להתעצב במשנתו של
30
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המהפכן ,הפילוסוף והמטיף החברתי מרקוס גרבי
בסוף המאה ה־ ,19עשרות שנים לפני שנולדה
התנועה הרסטפרית.
מרקוס מוזיאה (משה) גרבי ,יליד ג׳מייקה
שפעל בארצות הברית ,לא היה חבר בתנועה
הרסטפרית ולא היה קשור אליה כלל ,אבל
לימים הוא גילם בה תפקיד חשוב ,ובעיני
רסטפרים רבים הוא נתפס כמעין ׳יוחנן
המטביל׳ ,זה שהצביע על בואו הקרוב
של המשיח .גרבי היה לאומן פן אפריקני
חילוני שהטיף לסולידריות של כל השחורים
בעולם המערבי .הוא טען כי העולם המערבי
הקולוניאליסטי ִשעבד את האדם השחור
והטיל בו מום פסיכולוגי בדמות רגשי נחיתות,
בעוד שהאדם השחור – ׳The Negro׳
בלשונו – הוא למעשה בן תרבות עתיקה
מפוארת המוזכרת גם בכתבי הקודש ,תרבות
כוש ומצרים .הכושים האפריקנים הם בני
חם ,ולשיטתו על האדם השחור לתת תוקף
מחודש למעמדו המכובד בדברי הימים .גישתו
הלאומית של גרבי הושפעה רבות מתורת
הציונות המדינית של הרצל .הוא סבר שלאדם
השחור אסור להיטמע בעולם הלבן וקבע
בפשטות :אמריקה ואירופה ללבנים ,אפריקה
w w w. s e g u l a m a g. c o m

הרסטפרי

תורת הרסטפרים אינה משנה סדורה וכל
אחד מהנוהים אחריה רשאי לנהוג על פי
אמונתו .עם זאת ,קיימת דרך התנהגות
כללית המקובלת פחות או יותר על כולם.
הם מקפידים להימנע ממידות שליליות כמו
כעס ,קנאה ,תחבולה ,ערמה ושנאה המיוחסות
לבבילון; הם מאמינים בראס טפרי אבל
מכבדים את כל המאמינים באשר הם; הם
אוהבים את כל האנושות ובראש ובראשונה
את בני חם; הם שואפים לאנושות אחת
סולידרית; הם מחויבים לעזור לכל אח שנמצא
במצוקה ,לרבות בני אדם ,חיות וצמחים;
ורבים מהם מקפידים גם על תזונה רסטפרית
המכונה איטל ( )Italומבוססת על צמחי מרפא
ומאכלים טבעיים ועל פי רוב היא צמחונית.
מבחינה מבנית אין לרסטפרים מנהיגות וממסד
מאורגן ,שכן לפי תפיסתם מוסדיות משעבדת
את האדם .מדובר בתנועה אנרכיסטית
תאוקרטית הגורסת כי כל אדם הוא בן חורין
וכי הוא משועבד רק לא־לוהים ,אך למרות
זאת יש בתנועה שלושה זרמים מרכזיים
הנבדלים זה מזה במידת דתיותם.

צילוםgnon :

הרסטפרי היא אמנם תופעה צעירה למדיי ,אולם כבר היום יש שלושה
זרמים עיקריים שאליהם משתייכים רוב הרסטפרים

Bernard Ga

האדוקים ,המקוריים והצעירים
שנים עשר השבטים

()The Twelve Tribes

המתון שבזרמים .חבריו מבוססים מבחינה סוציו
אקונומית ,נחשבים חילונים יותר ומייצגים את
הדור הצעיר יותר של הרסטפרים .הם מאמינים
שהיילה סלאסי הוא נציגו האנושי של הא־ל
עלי אדמות ולא אל בעצמו .בוב מארלי ,הנביא
הרסטפרי המשפיע ביותר על התקבלותה של
התנועה בעולם ,השתייך לזרם זה.

ניאבינגי ()Niyahbingi
זרם הקרוי על שם נסיכה אוגנדית שלחמה
בקולוניאליזם הבריטי והוא הקדום והרווח
ביותר .חבריו נמנים על הדור הראשון של
הרסטפרים והם העניים ביותר.

בובו שאנטי
()Bobo-Shanti
זרם הקרוי על שם השבט האפריקני שממנו
הגיעו רוב השחורים לג׳מייקה והוא המסודר
והמאורגן מבין הזרמים .חבריו חיים בקהילות
סגורות ומקפידים על אורח חיים
דתי מובהק הכולל מנהגי כשרות,
שמירת שבת ונידה.

רסטפרים מזרם הבובו שאנטי
בעת תפילה

w w w. s e g u l a m a g. c o m
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לשחורים .ב־ ,1924בנאומו בקונגרס הבינלאומי
הרביעי של ה־ – UNIAהאגודה הבינלאומית
לשיפור מצבם של השחורים שהקים גרבי
– קונגרס שנתי שעוצב במובהק לאורם של
הקונגרסים הציוניים ,אמר גרבי:
אם לא נארגן עצמנו ברצינות כלאום אחד
ונתייצב מול העולם הלבן עם תכנית לאומית
אפריקנית מאוחדת ,אזי ימינו כציביליזציה
ספורים וזו רק שאלה של זמן עד שגורל
השחורים יהיה זהה לזה של האינדיאנים הצפון
אמריקנים או אנשי הבושמן האוסטרלים.

מניה של חברת הספנות ‘בלאק
סטאר ליין' שהקים מרקוס גרבי
‘ציונות' שחורה נוסח הרצל.
מרקוס גרבי1924 ,
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על אף חילוניותו אימץ גרבי סגנון רטורי של
מטיף גוספל שלימים יהדהד בנאומיו של מרטין
לותר קינג .כל השומע הקלטות מנאומים של
השניים לא יכול שלא לזהות את הדמיון הצורני
ביניהם ,אם כי בכל הנוגע לתוכן הדברים הם היו
הפוכים בגישתם.
תורת הגזע הלאומית של גרבי סחפה מיליוני
שחורים במערב שקיוו לחזור לאפריקה ולהחזיר
עטרה ליושנה במקום לנסות להשתלב במערב
לאחר שבוטלה בו העבדות ,אך היא גם עוררה
התנגדות רבה בקרב לבנים ושחורים שביקשו
לבטל את ההבחנות הגזעיות המובנות בתודעה
ולטפח עולם צודק ושוויוני לכל .בעיני גרבי
אלה היו אשליות מסוכנות שהתעלמו משנאת
השחורים הטבועה באדם הלבן ,והוא פעל בכל
ערוץ אפשרי לקדם את הרפטריאציה .הוא
הרחיק לכת ויצר קשרים עם הקלו קלוקס קלאן
– הארגון הגזעני הלבן שפעל בדרום ארצות
הברית נגד שחורים – כדי שהללו יסייעו לו
להוביל מסע פרסום למען הוצאת השחורים
מארצות הברית ושליחתם חזרה לאפריקה.
אחת מיוזמותיו המפורסמות ביותר הייתה
הקמת חברת הספנות ׳בלאק סטאר ליין׳ – חברה
קואופרטיבית בבעלות שחורה שנועדה לפתח
מסחר פן אפריקני ,לשלב את השחורים בכלכלה
העולמית ובסופו של דבר אף להשיב הביתה את
בני אפריקה הגולים .הפואטיקה ההיסטורית
של חזרה לאפריקה בספינות בבעלות שחורה
כ־ 400שנה לאחר שספינות בבעלות לבנה הובילו
את אבות אבותיהם מאפריקה לצורך מכירתם
לעבדים אומרת הכל .בסופו של דבר ספינותיו
של גרבי היו רעועות ולא הצליחו להפליג
למרחק ,אבל עצם הסמליות של צי ספינות
w w w. s e g u l a m a g. c o m
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חציית הים בדרך אל הארץ המובטחת הייתה סמל רב
עוצמה שמשך אחריו מאמינים רבים .צוותה של הספינה
ירמות' ,אחת הספינות בחברת ‘בלאק סטאר ליין'

שחור הותיר במעריציו של גרבי רושם עצום,
ובהפלגותיו באיים הקריביים הוא התקבל בכבוד
מלכים .מספרים כי כאשר עזב את ג׳מייקה
ונסע לארצות הברית ב־ 1916הוא אמר" :הביטו
אל עבר אפריקה שבה יוכתר מלך שחור ,שכן
הוא יהיה הגואל" (Leonard E. Barrett, The
.)Rastafarians, p. 67

ג׳ה באתיופיה

בשניים בנובמבר  1930הוכתר ראס טפרי מקונן
לקיסר אתיופיה .בחסות הכמורה של הכנסייה
האורתודוקסית האתיופית – שכקיסר אתיופיה
עמד בראשה – העתיר על עצמו כינויי מלכות
רוויים סימבוליקה דתית ,ובהם ׳נְ גוּ סה נַ גַ ְש ּת׳
– ׳מלך המלכים׳ בשפת הגעז; ׳היילה סלאסי׳ –
׳עצמת השילוש׳ – השם שבו היה מוכר ברחבי
העולם; ו׳אריה יהודה הכובש׳ ,כינוי שהוא
וריאציה על לשון הפסוק בחזון יוחנן (ה׳ ,ה׳)
"ניצח אריה יהודה" ,המתאר את גבורת המשיח.
אריה יהודה היה הסמל המרכזי של השושלת
הסולומונית שעליה נמנה היילה סלאסי ,משום
שלפי המסורת האתיופית בית המלוכה נוסד על
w w w. s e g u l a m a g. c o m

מי הוא אותו משיח גואל? עבור
המאמין הרסטפרי מדובר בדמות
היסטורית מוחשית מאוד – קיסר
אתיופיה היילה סלאסי הראשון
ידי מנליק ,בנם של המלך שלמה ומלכת שבא.
סמל האריה התנוסס אמנם על דגל האימפריה
האתיופית כבר מ־ – 1897יותר משלושים
שנה לפני עלייתו של היילה סלאסי לשלטון –
והמשיך להתנוסס עד  ,1974אך נראה כי היילה
סלאסי הזדהה יותר מכל מלך לפניו כאריה
יהודה ,וב־ 1948אף הביא לארמונו שבעה אריות
פראיים.
בכל העולם הגיבו על הכתרת הקיסר
בהתרגשות ,ודמותו הצבעונית והמסקרנת –
לרבות תוארי מלכותו – זכו ליחס אוהד ,אולם
הרחק במערב ,בג׳מייקה ,התייחסו צאצאי עבדים
שחורים לתארים הללו לא רק בכבוד ובאהדה
אלא גם במלוא הרצינות .עבור הרסטפרים היילה
ס י ו ן ת ש ע " ו | י ו נ י 2016
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ראס טפארי מקונן ,היילה סלאסי
הראשון ,קיסר אתיופיה .שלושת
התארים האלה — ותארים נוספים
שבהם כונה שליט אתיופיה שקנה
לעצמו מעמד אגדי — מסמלים
עבור הרסטפרים את גדולתו .היילה
סלאסי נחשב בעיניהם לא רק מנהיג
פוליטי אלא גם מנהיג רוחני חשוב.
שנות השלושים של המאה העשרים
מאוסף ספריית הקונגרס
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הרסטפרי
סלאסי היה התגלמות אלוהית ,הופעתו השנייה
של ישו ,ועל כן הם כינו אותו ,Jah Ras Tafari
כשהמלה  – Jahי־ה – מבטאת ,כמו בעברית,
את שמו של א־לוהים .אבל דומה שמעבר
להצהרה הנבואית של גרבי ,ומעבר לרושם
המלכותי שטיפח היילה סלאסי ,מה ששכנע
את הרסטפרים יותר מכל היה גישתו ההומנית
והאוניברסלית של היילה סלאסי והטפתו לשלום
עולמי ,לשוויון ולזכויות אדם .אלה הרי היו
ערכיה של ציון ,המאירים והמגרשים את החושך
של בבילון.
היילה סלאסי היה נוצרי אתיופי ,הומניסט
ומודרניסט .את שלטונו המונרכי הקדיש לפיתוח
אתיופיה המודרנית והפוסט פאודלית ,ולטיפוח
הגאווה הלאומית באתיופיה – המדינה היחידה
באפריקה שלא נכבשה ולא יושבה על ידי האדם
הלבן ,למעט חמש שנות כיבוש תחת איטליה
הפשיסטית ערב מלחמת העולם השנייה שבהן
גלה הקיסר וישב באנגליה ובירושלים .היילה
סלאסי גם פעל רבות לאיחודה של אפריקה,
הוביל להקמת ארגון אחדות אפריקה ( ,OAUכיום
האיחוד האפריקני) ,ייסד את מטה הארגון באדיס
אבבה וחלם על הקמת ישות פוליטית וכלכלית
של ארצות הברית של אפריקה .מדיניותו
הרפורמיסטית כללה מיסוי פרו סוציאלי ,ביטול
העבדות והטלת עונש מוות על סחר בעבדים,
האצלת סמכויות לבית הנבחרים ,פיתוח של
תשתיות חינוך מודרניות ,השכלה גבוהה ותרבות
אתנית .הוא השיג אוטונומיה פטריארכלית
לכנסייה האתיופית שעד ימיו הייתה במשך 1,600
שנה תחת חסותה של הפטריארכיה הקופטית ,אך
גם הטיל מסים על הנדל"ן הכנסייתי.
חלק משמעותי מהאסטרטגיה שנקט היילה
סלאסי לביסוס מעמדו הפוליטי היה כרוך
בהתחברות למסורות נוצריות עממיות ,על
אף שהוא עצמו לא היה נוצרי אדוק ,וצעד
זה מעיד על חכמתו .על פי האפוס הלאומי
האתיופי המגולל בספר ֵּ׳כ ְּברַ נַ גַ ְש ּת׳ – ׳כבוד
המלכים׳ – חזר אבי האומה האתיופית מנליק
הראשון בבגרותו לירושלים והוכתר על ידי
שלמה למלך אתיופיה .שלמה גם שינה את שם
בנו של מנליק לדוד ושלח אתו לאתיופיה בני
אצולה יהודים – נסיכים ,כהנים ומצביאים –
במטרה שיסייעו בניהול השלטון ויהוו משמרת
כהונה לא־לוהי ישראל .בשל צערם על פרדתם
מציון החליטו יהודים אלה לקחת אתם את ארון
w w w. s e g u l a m a g. c o m

תורת הגזע הלאומית של גרבי סחפה
מיליוני שחורים במערב שקיוו לחזור
לאפריקה ולהחזיר עטרה ליושנה במקום
לנסות להשתלב במערב
הברית מבית המקדש .הם הצליחו במשימתם
בסיוע שמימי ,והביאו אתם את הארון
לאתיופיה ,מה שהפך אותה לציון האמיתית.
על פי המתואר באותו אפוס קיבלה על עצמה
מלכת שבא בעת ביקורה בירושלים את
אמונת הייחוד בא־לוהי ישראל והנחילה אותה
באתיופיה עוד לפני שמנליק הוכתר למלך,
ולפיכך שורשיה של הדת האתיופית קודמים
באלף שנה לכינונה של הכנסייה הנוצרית.
על מסורת אתיופית זו ביססה השושלת
הסולומונית שעלתה לשלטון במאה הרביעית
את ייחוסה הישיר למנליק הראשון .היילה
סלאסי ,בן לשושלת הסולומונית ,ניצל מסורת
זו לטיפוח מעמדו ,ועלה על במת ההיסטוריה
במאה העשרים כצאצא ישיר של שלמה המלך.
לפיכך ,בעיני הרסטפרים היילה סלאסי הוא
׳חוטר ישי׳.

האריה — סמל בית המלוכה
האתיופי — מרמז על שושלת
בית דוד שאליה מיוחסים לפי
מסורתם מלכי אתיופיה
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כוכב או נביא?
הפופולריות הרבה שלה זוכה המוזיקה של בוב מארלי לא צריכה להטעות אותנו .בעיני
עצמו ובעיני הרסטפרים היה המוזיקאי המוכשר לא פחות מנביא ,אחד משורה של כוכבי
מוזיקה שהביאו לעולם מסר של גאולה מוסרית
רבים רואים בבוב מארלי כוכב אגדי ,וזו אינה טעות,
אך שיריו היו הרבה יותר ממוזיקה טובה .עבור
הצעירים המדוכאים שחיו באיים הקריביים ,עבור
ג'מייקנים ושחורים אחרים שהיו מפוזרים בעולם
המערבי והצליחו להבין דרך המלים הסמליות את
מסריו ,ובוודאי שעבור הרסטפרים עצמם ,שיריו לא
היו מוזיקה פופולרית כלל וכלל ,הם היו התגלויות
א־לוהיות המצביעות על אורח החיים הנדרש
לישועה.
בוב מארלי (רוברט נסטה מארלי1945 ,־,)1981
אמן הרֶ גֶ אי הג'מייקני ,הוא לכל הדעות הרסטפריני
המוכר ביותר בתבל .בשבע שנות חייו האחרונות הוא
נחשב לנביא הגדול של הרסטפרים ,ועד היום רבים
עוד מכנים אותו כך .כמו שליח עם בשורה ,מארלי
ולהקתו הוויילרס – המלווייתנים ,כלומר הבוכים כמו
לווייתנים ,שכללה גם את פיטר טוש ובאני ויילר –
הופיעו ברחבי העולם והפיצו את אורה של התנועה
הרסטפרית על סמליה ,צבעיה ,ערכיה ,אמונותיה
וקריאותיה המוסריות לתיקון האדם והעולם.
שיריו של מארלי היוו שופר אדיר למסרים חברתיים
ורוחניים וקראו לאחווה ולמחאה נגד כוחות הדיכוי של
בבילון בג'מייקה .שיריו נולדו אמנם מתוך המצוקה
ההיסטורית של בני עמו ונכתבו ברוח אמונתו הדתית,
אבל רבים בעולם – שחורים ולבנים כאחד – ראו בהם
מסר הרבה מעבר לסיפור נקודתי על עוול מקומי ,והם
משמשים עד היום קול תוכחה על זמני.
מדובר בביטוי מקומי של תופעה היסטורית רחבה
יותר הקשורה לתרבות הנגד במערב משנות השישים
ואילך ,שבמסגרתה חלק מאמני הרוקנרול ,הקנטרי
והפולק נטלו את אצטלת הנביא המוכיח כלפי מוסדות
השלטון שנתפסו בעיניהם אנטי מוסריים .תוכן שיריו
היה קינה ומחאה ,אבל הם היו בעיקר טקסטים דתיים
המוקדשים לג'ה ראס טפרי ,וביטאו את הכמיהה לציון
ואת הצו הקיומי לכל אדם לצאת למסע המוביל אליה.
הופעותיו של מארלי היו אמנם אירועי תרבות ,הופעות
מוזיקליות פופולריות ,אבל בפועל הן היו גם אירועים
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דתיים ,והקהל – במיוחד בג'מייקה – ראה במארלי
מטיף רוחני והתייחס למלותיו כמו לדברי נביא שבפיו
אמת פוליטית ורוחנית מוחלטת .לפיכך ,מבחינת
התפקיד התרבותי שהוא מילא ,בוב מארלי היה נביא
לא פחות משהיה אמן.
מותו בטרם עת ,בגיל  36בלבד ,התקבל בתדהמה
בג'מייקה ובתעשיית המוזיקה העולמית .להלווייתו
הגיעו עשרות אלפים והיא מתוארת כהלוויה הגדולה
ביותר בתולדות ג'מייקה .שש שנים בלבד לאחר מותו
של ג'ה ראס טפרי מקונן – היילה סלאסי הראשון
– איבדו הרסטפרים מנהיג רוחני נוסף .מארלי נקבר
כשבידו השמאלית הגיטרה שלו ובידו הימנית ספר
"מזְ מוֹר
תנ"ך הפתוח בתהלים כ"ג ,פרק הפותח במלים ִ
ְל ָדוִ ד ה' ר ִֹעי לֹא ֶא ְח ָסר".

בוב מארלי בהופעה1974 ,
צילוםGary Merrin, Getty Images :
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הרסטפרי

דמותו הכריזמטית של בוב
מארלי וכישרונו המוזיקלי
יוצא הדופן הפכו אותו לשגריר
הגדול ביותר של הרסטפרים.
גרפיטי המבוסס על צילום של
מארלי שצויר על קיר בית בעיר
ויטבסק שבבלארוס2014 ,
צילוםShutterstock :

ארץ התנ"ך

כאמור ,הרבה לפני היילה סלאסי הייתה אתיופיה
סמל והשראה לאפריקה שחורה ,חופשית
ועצמאית ,וגם לפני גרבי נשבה בג׳מייקה רוח
של אתיופיניזם בקרב התנועה לביטול העבדות
שקמה במאה ה־ .19האתיופיניזם שאב השראה
לא רק מעצמאותה ההיסטורית של אתיופיה
אלא גם מהמסורת על מעמדה הדתי והמיתולוגי
כפי שהוא מופיע בכתבי הקודש הנוצריים,
מסורת שבאופן אירוני הגיעה אל השחורים
באמצעות המשעבד הלבן .בתרגום השבעים
השם כוש תורגם לשם אתיופיה ,שמשמעותו
המילולית ביוונית היא צבע עור מפוחם ,כלומר
ארץ השחורים ,ומכאן הזיהוי הסמלי של
אתיופיה עם כל יבשת אפריקה .בסיפור הבריאה
בפרשת בראשית נכתב על נהר גיחון היוצא מגן
עדן" :הוא הסובב את כל ארץ כוש" (בראשית
ב׳ ,י"ג) .כלומר ,הנהר מגיע מגן עדן לאתיופיה,
ובהרחבה לאפריקה כולה .לאור זאת ,הפרשנות
והדרשנות השחורה קישרה בין גן העדן לבין
אפריקה ואתיופיה .במזמור תהלים המיוחס לדוד
w w w. s e g u l a m a g. c o m

בניגוד למסורת הלוחמנית של גולי ג׳מייקה,
המחאה הרסטפרית אינה מחאה אלימה
אלא מחאה חיובית של הפצת אור
א־לוֹהים" (תהלים
ִ
המלך נאמר" :כּוּשׁ ָתּרִ יץ יָ דָ יו ֵל
ס"ח ,ל"ב) .היו שלמדו מפסוק זה שאתיופיה
מיועדת אף היא לקבל את תורת א־לוהי ישראל,
כפי שהאפוס האתיופי מיטיב לתאר.
רעיונות אלה נשזרו באופן טבעי בכיסופי
העבדים לשוב לאדמת אבותיהם האבודה ,כיסופים
שהלכו ודמו לדגם של כיסופי היהודים לירושלים
ולציון .הכנסייה האורתודוקסית האתיופית היא
גם הקרובה ביותר במנהגיה להלכה היהודית
– כך למשל חבריה מלים את בניהם ומקדשים
את יום השבת לצד יום ראשון – ומאפיין זה
תרם אף הוא לדמיון הרעיוני בין כיסופי ציון
לכיסופי אתיופיה הרבה לפני שגרבי הושפע
מהלאומיות הציונית נוסח הרצל .גם תאוריות
ס י ו ן ת ש ע " ו | י ו נ י 2016
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הרסטפרי

מקומות רבים בג'מייקה נקראים
על שם אתרים בארץ ישראל.
הר ציון בג'מייקה
צילוםJasonbook99 :

הלבוש הססגוני ,הזקן הפרוע
והרסטות — לעתים גלויות
ולעתים מכוסות — מאפיינים
את הרסטפרים באשר הם.
רסטפרי בג'מייקה2008 ,
צילוםMattstone911 :
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מדעיות מודרניות העוסקות באפריקה כערש
האנושות גיבו את רחשי הלב שרווחו בעיקר בקרב
האינטליגנציה השחורה .עלייתו של היילה סלאסי
לשלטון שימשה אפוא כפתור הפעלה שהעביר
את מיתוס האתיופיניזם למצב היסטורי ממשי.
עבור הרסטפרים העולם האידאי והעולם הראלי
התאחדו – מתכון ידוע ליצירת דלק משיחי.
פסוקים רבים בתנ"ך ובברית החדשה מזכירים
את אתיופיה ,ועבור בני העבדים השחורים
אתיופיה הלכה והפכה לישראל עד כדי הזדהות
מלאה עם הדת היהודית ,ואימוץ מושגים
הקשורים לעם היהודי מתוך תפיסה שלפיה
הרסטפרים הם בעצם היהודים האמיתיים.
"הלוֹא כִ ְבנֵ י כֻ ׁ ִשיִּ ים ַא ֶתּם ִלי ְבּנֵ י
את דברי עמוס ֲ
שרָ ֵאל" (עמוס ט׳ ,ז׳) הם קראו מילולית .כהן
יִ ְ ׂ
רסטפרי המשתייך לזרם הבובו שאנטי (ראו
מסגרת) למד מלשון הפסוק בדברי הימים ב׳
חוֹמה ִחיצוֹנָ ה ְל ִעיר
(ל"ג ,י"ד)" :וְ ַא ֲחרֵ י כֵ ן ָבּנָ ה ָ
דָּ וִ יד ַמ ְערָ ָבה ְלגִ יחוֹן ַבּנַּ ַחל" ,כי עיר דוד נמצאת
ביהודה מערבית לגיחון ,וכיוון שהגיחון זורם
באתיופיה הרי שעיר דוד וממלכת יהודה הן
למעשה באתיופיה ,וכך גם בית לחם עיר לידתו
של ישו .ישו עצמו ,מאמינים הרסטפרים ,היה
כמובן שחור .לפי פשוטו של מקרא סביר יותר
לומר שהגיחון שאליו מתייחס הפסוק הוא מעיין
הגיחון שמימיו זרמו לימים בנקבת השילוח,
w w w. s e g u l a m a g. c o m

הרסטפרי
אך הרסטפרים מזהים את הגיחון בפסוק זה עם
נהר הגיחון הנזכר בפרשת בראשית ,זה הסובב
את ארץ כוש ,ובלוליינות מדרשית מרשימה
׳מוכיחים׳ שיהודה היא אתיופיה.

תנועה חברתית

אלא שרסטפריות אינה רק דת .מדובר גם
בתנועה חברתית פוליטית של תרבות נגד
ג׳מייקית ,וכיום אף כלל עולמית בזכות העברת
המסרים של התנועה באמצעות מוזיקת הרֶ גֶ אי
הפופולרית .תרבות נגד זו מביעה מחאה נגד
ערכי העולם הלבן הקולוניאליסטי והקפיטליסטי
שחטף את אבות אבותיהם מאפריקה ומכר אותם
לעבדים ב׳מצרים׳ וב׳בבילון׳ .בבילון זו אינה
קטגוריה מטפיסית בלבד ,היא בראש ובראשונה
מציאות יומיומית של אפליה ושל דיכוי חברתי,
כלכלי ופוליטי ,מציאות ממשית במחנות
העוני בשכונת טרנצ׳טאון שבקינגסטון ,ובכל
יישובי הפחונים שבהם מתגוררים השחורים.
בתרבות הרסטפרי המושג ׳בבילון׳ מסמל את
תמצית השקר הגדול של הליברליזם המערבי
המבוסס כולו על רווחי האדם הלבן משעבוד
השחורים ומשדידת אפריקה .ג׳מייקה – שעבור
הרסטפרים מסמלת את הגיהינום – מושתתת על
מדיניות מתמשכת הכוללת ניצול ,גזל ורווח על
חשבון האחר.
המעיין בדברי הימים של ג׳מייקה לא יתפלא כי
תנועה כזו צמחה דווקא בה ,במקום שבו השחורים
מרדו ונלחמו נגד הלבנים מהיום הראשון שבו עגנו
ספינות העבדים האנגליות לחופיו .אלא שבניגוד
למסורת הלוחמנית של גולי ג׳מייקה ,המחאה
הרסטפרית אינה מחאה אלימה אלא מחאה חיובית
של הפצת אור ,ובכך טמונים סוד השילוב בין הפן
הדתי לפן הפוליטי של התנועה והמתכון לדלק
המשיחי שלה .התנועה הרסטפרית מזכירה את
החסידות ,היא משלבת מחאה פוליטית עם דרך
רוחנית ,היא אוונגליסטית במובן המילולי של
המלה היוונית – ׳בשורה טובה׳ .בין היתר היא
הושפעה מהמיסיונים המתודיסטים והבפטיסטים
– זרמים ספיריטואליים בנצרות הפרוטסטנטית
המדגישים את הקשר הישיר של הפרט לא־ל ללא
תיווך של הממסד הדתי – שהגיעו לאי בתחילת
המאה ה־ .19בדומה לשחרור בני ישראל ממצרים,
המחאה נגד השעבוד והקריאה לצאת לחירות
כרוכות גם בתורה דתית ,ולכן המלחמה הפוליטית
של הרסטפרים היא מלחמה חיצונית ופנימית גם
w w w. s e g u l a m a g. c o m

בעשרות השנים האחרונות הפכה התנועה
הרסטפרית לשופרם של מאות מיליוני
מדוכאים ברחבי העולם
יחד .המחאה מהולה בשמחת הישועה של ראס
טפרי ,הכעס מתועל לאורך הרוח שבגידול השער
לצורך שזירת רסטות – תסרוקת ששאבה את
שמה מתנועת הרסטפרי – כאב הגלות וכיסופי
ציון מותמרים לתפילת התיפוף ,השירה והמוזיקה
של הרֶ גֶ אי .העצבים משתחררים בעישון טקסי של
גאנג׳ה – שמשמעותו המילולית בסנסקריט הוא
׳פריון התודעה׳ .לפי הפירוש שלהם הגאנג׳ה הוא
קנה הבושם המופיע בספר שמות כאחד מרכיבי
שמן המשחה והוא מכונה בפיהם ׳עשב הא־לוהים׳,
צמח קדוש המדבק את תודעתם בעולמות עליונים
ובאמא אדמה גם יחד.
אם בשנות השלושים של המאה העשרים ראו
בהם כת הזויה ,הרי שבעשורים האחרונים הפכה
התנועה הרסטפרית להיות שופרם של מאות
מיליוני מדוכאים ברחבי העולם .אפשר להתרשם
מהתאולוגיה הצבעונית שלה ואפשר לתהות
כמה היא מוזרה ,אבל אי אפשר להתעלם מכך
שהיא אחת מתנועות המחאה המשפיעות ביותר
על תרבות המערב במאה השנים האחרונות .היא
מביעה מחאה עצובה־שמחה ומייצגת בשורת
ישועה שצמחה מתוך לב המאפליה של השעבוד.
עבור בני הרסטפרי המסע לא תם ,כי לכל
מקום שהם הולכים ,הם הולכים לארץ ישראל.
There is no night in Zion, there is no
night there / Ras Tafari is the light,
we need no candle light / Hallelujah
there is no night there )Leonard E.
(Barrett, The Rastafarians, p. 123

תרגום :אין כל לילה בציון ,אין כל לילה
שם  /ראס טפרי הוא האור ,איננו זקוקים
לאור הנר  /הללויה ,אין כל לילה שם .
יותם יזרעאלי
חוקר ומרצה בתחום התרבות והיהדות .מוסמך התכנית
הבין תחומית למדעי הדתות באוניברסיטת תל אביב
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"הנוף של ירושלים הוא ההיסטוריה של העולם;
יותר מכך ,הוא ההיסטוריה של השמים והארץ"
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