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״מגפה באשדוד"
  The Plague of Ashdod

משחר ההיסטוריה, הופעתה של מגפה הייתה תופעה אנושית הכרוכה בפחד. ניתן לראות 
זאת כבר בתיאורו הראשוני של תוקידידס, אשר תיאר ב"מלחמות הפלופונזיות" את מגפת 
הדבר באתונה וכתב ש"הנורא מכל במחלה זו הינו הייאוש, כאשר אדם הבין שהוא חולה, 
]1[. המגפה  ולא להחזיק מעמד"  וכך נטו אנשים להיכנע  ומיד הגיע למסקנה שאין תקווה... 
העתיקה הזו ככל הנראה נגרמה על-ידי ירסיניה פסטיס )Yersinia pestis(, החיידק המחולל 

את מחלת הדבר.

המילה plague, מהביטוי bubonic plague, מתורגמת לעיתים כמחלת הֶדבֶר ולעיתים כמגפה 
באופן כללי )אגב, גם הֶדבֶר המקראי אינו אותה מחלה הנגרמת על-ידי חידק הירסיניה, אלא 

מגפה אחרת כלשהי(.

אז איך ניתן לשמור על תקווה במהלך פנדמיה?

ימינו, עיר שאף התברכה  אין ספק שהתמודדותה של העיר אשדוד המודרנית, אשדוד של 
בשנים האחרונות בבית חולים ציבורי חדש, הינה מרשימה – הן ברמה הרפואית והן ברמת 

חוסנה הנפשי של העיר שהייתה חודשים רבים עיר "אדומה".

אך לא כך היה באמצע המאה ה-11 לפני הספירה. באותה תקופה בשלו התנאים להתמודדות 
המאבק  של  קצהו  אפס  רק   .]2[ כנען  בארץ  הבכורה  על  לפלישתים  ישראל  בין  המכרעת 
הדרמטי הזה מבצבץ מתוך סיפורים עממיים. הקרב הגדול בין ישראל לפלישתים התרחש 
באיזור אפק ואבן העזר. אפק היא עיר קדומה על מקורות הירקון, שהייתה בתקופה זו עיר 
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גבול פלישתית. מקומה המדויק של אבן העזר אינו ידוע, אך משערים שהקרב נערך מזרחית לאפק 
)איזור ראש העין של היום(.

קרב אבן העזר הסתיים בתבוסה מוחלטת של שבטי ישראל, במחיר 30,000 קורבנות, חורבן העיר 
שילה, וגרוע מכול – ארון הברית נלקח על-ידי הפלישתים והוצב במקדש דגון, בעיר הפלישתית 
אשדוד: "ופלישתים לקחו את ארון האלוהים ויביאוהו מאבן העזר אשדודה" ]3[. האגדה מספרת כי 
יום לאחר הנחת ארון הברית מול פסל דגון הפלישתי, נמצא הפסל נפול על הקרקע כשפניו לרצפה 
בצידה  המנותץ  הפסל  ואת  הברית  ארון  את  לראות  )ניתן  הברית  ארון  מול  כרותים,  וידיו  וראשו 

השמאלי של התמונה(.
לא נשתמרה בידינו פקודת המבצע של הפלישתים לקרב אבן העזר, וגם לא מוסף הרפואה. נותר 
לי רק לקוות שבסוף הפקודה המלאה הופיע נספח "ברה"צ", משום שההפתעה הגדולה המתינה 

לפלישתים דווקא בחזרה לשטחי הכינוס, לאשדוד.
"ותכבד יד ה' אל האשדודים וישימם ויך אותם בטחורים )בעפלים כתיב( את אשדוד ואת גבוליה."

להם טחורים  וישתרו  גדול  ועד  אנשי העיר מקטון  ויך את  גדולה מאד  בעיר מהומה  ה'  יד  "ותהי 
)עפלים כתיב(."

שמואל א', פרק ה'
מה הייתה הסיבה למגפה? אולי עונשו של אלוהים על גניבת ארון הברית והצבתו בעיר של עובדי 
עבודה זרה, ואולי היעדר שמירה על תנאי היגיינה, בקרב האזרחים או בקרב הלוחמים שחזרו מן 

הקרב.
מהם הטחורים או העפלים? איננו יודעים. ישנם אלו הרואים בהם תיאור לבלוטות לימפה מוגדלות 
שהמגפה  משוכנעים  היו  פוסין,  ניקולאס  לצייר  בדומה  אלו,  שפרשנים  ספק  אין  אך  במפשעה. 
המקראית הייתה התפרצות של הֶדבֶר הבובוני, המוכר לתושבי אירופה של ימי הביניים והרנסנס 

ואשר גורם לנפיחות בבלוטות לימפה מודלקות או מזוהמות.
ניתן לראות בתמונה אדם המכסה את פיו ואפו, שיטה מוכרת לנו למניעת הדבקה טיפתית, ואולי 
גם רפלקס מגן מפני צחנת הגופות והמוות. המתבונן היטב בתמונה יראה את העכברושים הרצים 

בבהלה ברחבת הארמון הפלישתי באשדוד; הם הרזרוואר אשר ממנו מופץ הדבר לבני האדם.
מבעד לכל הפרטים, ניבטים מהתמונה הפחד והאימה של הפלישתים, אשר עברו בן-יום מניצחון 
נגיף  של  הנוכחית  הגלובלית  בהתפרצות  חלקנו  מנת  גם  שהוא  פחד  ומחלה,  לתבוסה  והצלחה 
הקורונה. חובה עלינו להתייחס למגפה בקור רוח – להשתמש בכל צעדי המנע הרצויים, אך לא 

לשקוע בפחד מצמית או בייאוש משתק. 
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