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ארכיאולוגיה

גביעי כסף מקברי מלכים הביאו לפענוח הכתב של אחת התרבויות
העתיקות בעולם

מערכת הכתב, ששימשה ממלכה נשכחת בפרס לפני 3,000 שנה, היתה עד כה בלתי קריאה.
החוקרים משוכנעים שזהו הכתב העתיק ביותר מסוגו הקרוב לא"ב המודרני

עופר אדרת
20:04, 08 באוגוסט 2022

עקוב

גביעי כסף עתיקים שמקורם באיראן סיפקו לאחרונה את המפתח לפתרון

תעלומה בת 120 שנה, ששורשיה מגיעים עד לאלף השלישי לפני הספירה -

לפני כ-5,000 שנה. קבוצת חוקרים אירופאים, בראשות ארכיאולוג צרפתי

מאוניברסיטת טהראן, הצליחה לפענח את הסימנים של מערכת כתב עתיקה

שעד כה היתה בלתי קריאה. הפענוח יאפשר להעמיק את הידע על אחת

התרבויות העתיקות ביותר בעולם - ממלכת עֵילָם, שהתקיימה בפרס מהאלף

השלישי לפני הספירה ועד שנכבשה בידי הממלכה הפרסית ונטמעה בה במאה

השישית לפני הספירה.

תחילתו של הסיפור בשנת 1903. חוקרים צרפתים ביצעו אז חפירות

ארכיאולוגיות באזור שבו שכנה העיר העתיקה שושן, המוכרת ליהודים ממגילת

אסתר, בדרום-מערב איראן. בחפירות התגלו כתובות שהעידו על קיומה של

מערכת כתב בלתי מוכרת. בהמשך התברר שזהו כתב ששימש את בני התרבות

העֵילמית בדרום איראן של היום, שכונה בידי החוקרים "עילמי-לינארי". לאורך

המאה ה-20 הצליחו כמה חוקרים לפענח מספר מצומצם של סימנים במערכת

הכתב הזו, לאחר שהתגלה בה טקסט דו-לשוני, שנכתב בעילמית-לינארית

ובאכדית, המוכרת במחקר. אולם המאמצים לפענח את מערכת הכתב הזו

במלואה העלו חרס.

על פריצת הדרך הנוכחית דווח במאמר מדעי שפורסם בגיליון האחרון של כתב

העת לאשורולוגיה וארכיאולוגיה של המזרח הקרוב, הרואה אור בברלין ונחשב

לבמה מרכזית מסוגה בתחום. אחד מעורכי המחקר, פרופ' ג'אני מרצ'סי

מאוניברסיטת בולוניה שבאיטליה, מומחה להיסטוריה ולתרבות של מסופוטמיה,

הסביר ל"הארץ" כיצד פענחו את הכתב. העילמים השתמשו בשני סוגי כתב:
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הכתב העילמי-לינארי, הבלתי מפוענח עד כה, וכתב היתדות שאימצו

ממסופוטמיה, אותו יודעים החוקרים לקרוא מאז פוענח במאה ה-19. "היות

שכתב היתדות מוכר לנו היטב, כשקראנו טקסטים בשפה העילמית שנכתבו

בכתב יתדות למדנו על שמותיהם של מלכים ואלים עילמיים", תיאר מרצ'סי.

בשלב הבא פנו החוקרים לטקסטים בעילמית-לינארית כדי לנסות לזהות בהם

את שמותיהם של אותם מלכים ואלים. "הם הקבילו בין מערכות כתב שונות

באותה השפה", הסביר ד"ר פיטר זילברג מהחוג לארכיאולוגיה ומזרח קרוב קדום

באוניברסיטה העברית. "איך עשינו את זה? בשילוב של שכל ישר וספקנות",

הוסיף מרצ'סי. כך, למשל, החוקרים איתרו בכתב היתדות העילמי את שמותיהם

של המלך פוזור-שושינק ושל האל אינשושינק, שהסיומת שלהם נכתבת באופן

זהה. לאחר מכן חיפשו ומצאו בטקסט העילמי-לינארי מילים שגם להן יש סיומת

זהה.

כיצד הם ידעו בוודאות שאלה אותם שמות? בעולם מוכרים רק כ-40 טקסטים

בעילמית-לינארית. כדי לוודא שהם משווים בין שני טקסטים דומים, החוקרים

בחרו כתובות באילמית-לינארית שהיה סביר שנכתבו עליהן הקדשות הקשורות

למלכים ולאלים, שאת שמותיהם הכירו מכתב היתדות.

את הכתובות בכתב העילמי-לינארי איתר פרנסואה דסט, ארכיאולוג צרפתי

מאוניברסיטת טהראן, על גביעי כסף עתיקים שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות

באיראן. הגביעים האלה התגלגלו לאוסף פרטי בלונדון, שדסט קיבל גישה אליו.

על סמך בדיקות שונות הוא העריך שמקור הכלים באתרי קבורה של מלכים. הוא

השווה בין הטקסטים שנכתבו עליהם לטקסטים בשפה העילמית, שנכתבו

בכתב יתדות ונמצאו על כלים דומים. "ההנחה היתה ששתי קבוצות הטקסטים

האלה יכללו הקדשות של אותם השליטים או שיהיו להן אלמנטים משותפים

(שמות עצם, כותרות וכינויים) וביטויים דומים", נכתב במאמר. ההשערה הוכחה

כנכונה. החוקרים גילו כך כיצד נכתבו שמותיהם של מלכים מוכרים

בעילמית-לינארית, ועל ידי כך הבינו את פירושם של סימנים נוספים במערכת

הכתב הזו.

"השלב השני בפענוח היה ניסיון לזהות בטקסטים עילמיים-ליניאריים לא רק

שמות פרטיים, אלא גם ביטויים ואפילו משפטים בשפה העילמית, שהכרנו

מהטקסטים שנכתבו בכתב יתדות", אמר מרצ'סי. "ההנחה, שהוכחה כנכונה,
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היתה ששני קורפוסי הטקסטים (עילמית-ליניארית וכתב יתדות) חולקים את

אותם ניסוחים".

בעבודת נמלים הצליחו החוקרים לפענח 72 סמלים מהכתב הזה, שלפי

ההערכות כולל בין 80 ל-110 סימנים. "אני מוריד בפניהם את הכובע", אמר נתן

וסרמן, פרופ' לאשורולוגיה מהאוניברסיטה העברית. "לא היה כאן 'בינגו' ולא

פענוח במובן הרומנטי של צופן שפתאום מתגלה והכל נהיה ברור. כמו הרבה

פעמים בתחום העולם הקדום, מדובר בנדבך על נדבך", הוא הוסיף.

החוקרים טוענים שהכתב העילמי-לינארי מהווה נקודת ציון חשובה בהתפתחות

הכתב והשפות בעולם. בשעה שכתבי היתדות וההירוגליפים, שהיו נפוצים

במסופוטומיה ובמצרים, עשו שימוש נרחב בסימנים שמייצגים מילים שלמות

(לוגוגרמה), מערכת הכתב העילמית-לינארית היא בבסיסה פונוגרפית, כלומר

שסימני הכתב שלה מציינים רק הגאים (עיצורים, תנועות). החוקרים טוענים

שזוהי מערכת הכתב העתיקה ביותר מסוגה, אשר קרובה לא"ב המוכר לנו מאז

שנת 1100 לפני הספירה בזכות הפיניקים.

פרופ' וסרמן הסביר שהעובדה שנמצאה שפה מסוג זה "בשלב כל כך מוקדם -

סוף האלף השלישי, תחילת השני לפני הספירה - מהווה חידוש גדול בעולם

השפות בכלל". לדבריו, בזכות המחקר החדש "הגדלנו את היכולת שלנו להבין

תרבות מאוד מרכזית במזרח הקדום, שלא יודעים עליה הרבה". ד"ר זילברג

הוסיף שפענוח הכתב העילמי-לינארי הוא דבר "מרתק מבחינת התפתחות

הכתב והשפה", שכן מדובר במערכת כתב מקומית ועצמאית ש"פשוט נמחקה

על ידי מערכות כתב אחרות, שסחפו את המזרח הקדום".

המלאכה, עם זאת, עדיין רבה. העילמית היא שפה עצמאית שאינה קשורה

לשפות אחרות, כך שלא ניתן לדעת כיצד יש לבטא את המילים שמופיעות

במערכת הכתב שלה, ולא תמיד אפשר להבין את משמעותן. "כששפה עומדת

לבדה זה דבר קשה, כי כל מה שאנחנו יודעים עליה מגיע מתוך השפה עצמה",

סיכם זילברג, ווסרמן הסביר: "כל האחיות או החברות של השפה הזו נעלמו, או

לא עלו בזמן על עגלת הכתב".
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