
 

 

טים פרומים וחו רושלמי/  על אבנים  י  בר 

 

רושלמי י דותיה של טל  רישום מדעי בעבו  מחשבות על 

ית  בססי או עה.  קטו ד  י רי  ושרי רה  די נ ר  פו צי צות  ו נ ם,  דגי קשי  קש ם,  כותרת של פרחי ם, עלי  שברי חרסי

ג של המאה התשע טלו לאה ס-הִק מי ג את עשרה  ו לסו קשו  חוקרים שבי רים של  ו אי פי  פרים עבי כרס באל

ם.  קו בי קום  ומ לו שם  ק  י להענ  , תו או פר  ולמס לם   העו

קרי לת תו האמצעי העי ו , בהי פרד הרישום המדעי נ הוא חלק בלתי  להמצאת המצלמה,  דם  קו תי  חזו ד  עו י

( מס  י י ׳ ג גארנט הנרי  תומאס   . י דרנ דועה למדע המו ן של המציאות הי ו ך המי (, ששימש Jamesמתהלי

ם, כתב:  טי בשנות החמישים של המאה העשרי ן הברי או י ז ות של המו קות המצרי ומנהל אוסף העתי כאוצר 

נצבר  פן שבו  לאו נה  נתו ים השנה ״אם דעתכם באמת  מצרים העתיקה במאתי דות  דע שלנו על או ונאסף הי

פירת  על ח נים  גים האמו לו או נן של הארכי אי ות  תי ת המשמעו פו לו עד מהרה שהתוס תג ת,  נו האחרו

ד  עו תי עות על  בצני ו רות  ם, שעמלו במסי י עי או מקצו חובבים  חסרי שם,  עובדים  כי אם של אותם  קות  העתי

ת״. והכתובו נומנטים    1והעתקת המו

י ' ורשמים במפעל הפקת ג רים  י צי אותם  ות העקבית כמעט של  מי ני ו והיא האנ נת,  י י קודה מענ נ ימס מעלה 

די  י גו על  קטלו ו לם  י העו לו גי רים את  י צי ו תיעדו רשמים   , . במשך מאות שנות מחקר מדעי הידע המערבי

בוטנ ם,  י י ג לו או ו ז ם,  י פי גר גיאו ם  י י ו ל י ג אותם  ן  בי ד  להפרי ומדענים. נדמה שאי אפשר  קרים  או חו ים  י

ר. י י גבי הנ לצבע על  ברקע, העומלת על תרגומם  ד הרושמת  הי ן  לבי נות  ים של המאות האחרו י ג לו או  ארכי

פשר  . א תי חזו ג  טלו ִק ו ן  ו רי מצטבר של ארג היסטו ך  תו תהלי באו ים  רי כלאי כיצי רושלמי הם  י ריה של טל  ו צי

ים ך הממצאים המדעי בעת מתו נו פעולתה  נת, המחקרית, ש ו ד המכו בי בהם  ן  דה  להבחי לצי ו ני המחקר  נתו ו

ד  קו רי ן  כר. במעי והבלתי מו ע  דו י בעמלנות אל עבר הלא  ודעת״, המתקדמת  י נה  ״שאי ד  הי מזהים את  אנו 

ם  חבלי סות  פי ם,  . שברי אבני י דרנ ריה של המחקר המדעי המו עם ההיסטו רים  ו הצי , משוחחים  די תמי

, עצמן ן משל  ו י הג מות  י קי רות המ ות סדו צי י ז פו קומ נאספים ל ג  קרי  וקרעי ארי ן מח ו ך ארג כמו חלק מתהלי

מו של המחקר  ו סי עם  נו תם  אי ר  ו הצי  , רושלמי י ר  נדע. עבו לא  ו  תי תוצאו ואת  ם  דעי ו י ו  נ נ אי תו  שאת מהו

 . רי ו הצי ך התרגום  אי של תהלי ו לו תוצר  נת  בבחי הוא  ו עצמו  רה משל  בסֶפ ים  קי ך ומת , אלא ממשי המדעי

ותית של הרישום המתעד פה החז קה ומשתמשת בש רושלמי מתח יצרת פרשנות על אותה י מי , אך בדרכה 

או  ( ריה של המדע  אות מעורבת, שבה ההיסטו רגת אל עבר מצי חו ת. הפרשנות שהיא מנסחת  שפה מחקרי

ר של  ו אז ר:  ו פוטו של הצי ך תחום שי תו נארגת אל   ) הרישום המדעי ה של  רי נאמר: ההיסטו ו ק  י די נ שמא 

ו ות מדעי י ג לו דו מים, שבו מתו ת פרו לו גבו ו ים  ני עי זות  ר שנענה אחי י י המצו מו ל הדי מו פות אל  ת מתרופ

יב המדע. ה מחו בת ההוכחה שאלי יתת לחו מצי נה  , שאי ות משלו קי  לחו
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 על אבנים 

נות  נ ך התבו תיה מתו היא מסיקה את מסקנו ב  יתה אל העבר הלא כתו פני היא מדע החסר. ב גיה  לו או הארכי

יצא. בה שממנה  בסבי ו רית בדומם ששרד  פי ההי 2אמ מן  מופרד  הוא  , הפריט כאשר  מית שלו ריה המקו סטו

גי  לו או ן  –הארכי מי ו י או בשרשרת עתיקת  ר  חרס שבו בכד  בר  ן אם מדו קשר, מרחף  –בי נותר מנותק מה

וצר.  נ מן שבהם  והז ר אל המקום  בו חי  ללא 

: כתבי -עד למאה התשע רי או ההיסטו ב בשל ערכם האסתטי  רו פי  נאספו על  גים  לו או ארכי טים  פרי עשרה, 

חותמות  ם,  רי נדי ד  דבר י כל  עם  יחד  ם,  רסמי פו דו באותם ״חדרי פלאות״ מ ג או קים  עתי זהב  או מטבעות 

( ריברס  פיט  גוסט  או עם  כל זאת השתנה  רית.  או מסתו טית  ו אקז בות  מן כבעל חשי יסדה Riversשסו מי  , )

פץ שנמצא  ריברס שכל ח , טען  ו דמי ד לקו גו בני  . י רנ הצו ג  קטלו גה שיטת ה והו ת  גיה המדעי לו או של הארכי

פי למעשה באתר הח בכך  רנית.  צו נים  י י או מענ פים  י נם  טים שאי פרי גם ל בות  חס חשי י י ו ערך  בעל  הוא  רות 

ריה המצטברת. גי כחלק מסך כל ההיסטו לו או רואה את הממצא הארכי גיה אשר  לו דו למתו  3סלל את הדרך 

ן  קשת לבחו מית שלו ומב קו ריה המ מן ההיסטו קט  י בי רושלמי את האו י , מנתקת  י ג לו או יתה אל הארכי י בפנ

ברס במטרה א רי ג של  קטלו סוטה ממסורת ה היא  ל,  . במקבי י דנ חי י ר  י מצו קט  י בי לאו מו  תרגו דרך  ותו מחדש 

ה  רי היסטו דאי של  חי י לום  נבחן כחלק מסדרה, אלא כגי נו  אי גי  לו או ט הארכי פרי יצר סדר חדש, שבו ה לי

ן מתוכה עצמה. לבחו יש  רזיה   שאת 

רושלמי בשנים  י ה של  תי דו זרים בעבו ים החו י מו הדי או אחד  ת  קי ר. מסותתות חל הצו אבני  נות הוא  האחרו

 : שי מו י שי מו די די  לי לרגעים הן מתגבשות  ם.  לסתו לי  נ ו קצי נ פו ן ה בי נעות  ת  ארו ת, האבנים המתו רו שבו

ות  קראי ד, אבנים א חו י י חסרות כל  נותרות  תים הן  או משטח להדלקת אש. לעי ך  ראש של חץ, אבן לחיתו

רו י ת  בפעולתה העמלני רך הדרך.  פו לאו פעולת שנאס  . כו את נפח האבן יצרת מתו מי ו בצבע  חוצבת  שלמי 

פני השטח  על  ותה  חושפת את תלת ממדי ו ת  רי פלת את פעולת הסיתות של האבן הפרהיסטו לוף משכ הגי

אותה. גילפה  עצמה  לו היא  כאי ר,  ו הצי  של 

ר  ו הצי קת  דרך טכני יצרת.  והמי בעת החוקרת  ות בה  קשת להי היא מב ל, שבו  פו רושלמי משחקת משחק כ י

ית, הפריט  י סו הני גיה  לו או קט. בתחום הארכי י בי ריה העלומה של האו היא מתחקה אחר ההיסטו

)למשל, שימוש  וה  הו מן  בז בו  מוש  פן השי או או רו  יצו י דרך  יה של  מנותח באמצעות הדמי גי  לו או הארכי

ר  ו הצי גם פעולת  דומה,  פן  באו  . רי מערות( ו צי לשחזר  מנת  על  ר קדומים  ו צי קות  בטכני ו ם  בצבעי

דו קשת לעשות בעבו ומב נה את מבנה החפץ  היא מבי , שדרכו  י פנ גו רה  קי רושלמי משמשת ככלי ח י ה של  תי

בו וה  הו ו ות עבר  ת: לחו קשה לעשו א-את שהמחקר המדעי מת דרך  ת.  ע ומתגשם עברה זמני י מג ורה  פן צי ו

ן  נ נו מתבו אי ר  אבן הצו ר  ו בצי רת. הצופה  י גש את המצאתה מחדש כאבן מצו פו ו רית  פרהיסטו של האבן ה

קם ב ף במר לו גי דרך  ר, שנעשית  צו רה חדשה של אבן  צי בי אלא  ר  ו לצי מה  לא בתרגו גם  ו ר,  העתק של אבן צו

ר. ו הצי  הצבע של מצע 
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ג אל תוך הזמן   לארו

ם על אשת העכביש, דמות קמאית השוכנת  רי פו סי צים  פו נ נית  קה הצפו אחו באמרי ו בקרב אנשי שבט הנאו

ל הענ בנו ות  דיה טו י אלפי  ולמרחב,  מן  לז ף מעבר  נסו אי ן  בי ומרפרפות  נעות  אה, אצבעותיה  קי של הברי

גות  ו ז ת  זמנם. בעשרו רים שעבר  פו רמות סי פו ו רים חדשים  פו וצרות סי י ים,  ת המציאות של החי ו י אפשרו

על תנועתו הבלתי  לה, השומרת  הגדו היא המספרת  ה.  ואת מה שיהי ה  היא את מה שהי ודעת  י ה  י נ עי

ה ך  וה אל תו דו מתהו ם, בעו קו הי . פוסקת של  י ז פי ום ה  קי

 

די  י בם אליה על  חו והם בתמורה ממלאים את  ג,  ו שלימדה את האנשים כיצד לארו ז א  הי אשת העכביש 

פאים  רו חרים האי ליבשת הסו עו  הגי . כאשר  ג שיצרו במרכז כל ארי עכביש  דל  דלו כגו ר שגו חו הותרת 

י ו ״קו ות  לטו ואחו  בני הנאו בגלל החור שבמרכזם, עברו  גים  קנות את הארי רבו ל דק  וסי בצורת חוט  ח״  רו

דרכה. ג, כדי לסמן לאשת העכביש את  ת הארי לו לגבו רה  צי הי  4שנמשך ממרכז 

רים רבים אחרים  פו סי ו סים  תו מי תר. כמו  ו בי ת  מו ות המלאכה הקדו י ו מאומנ היא אחת  גה  מלאכת הארי

ותר  י ל  דו ג ר  פו סי לנו  לספר  בה, דמותה של אשת העכביש באה  רים  ו בניכ –השז  זה הדובר את שפתם של 

תם  בה או ת. היא מרכי ו י ג לו מיתו תן  באו ק  לעסו רושלמי  י נה  פו גים  ארי רי  ו צי ה. בסדרה של  האדם שיצרו

רה,  קשי מה וה רגעי הפרי גה,  רכבות הארי מו ג.  פרט בארי ו ן  ו ו ג  , י ו נ כל שי לתאר  קשת  טפח אחר טפח, מתע

ן מפת  ג כמעי בארי ננת  היא מתבו תר.  ו בי קדקני  ל הד פו לם את הטי כו גמה מקבלים  ב הדו צו דרכים עי

ות  ך תבני דרכה בתו פלסת את  וכמו אשת העכביש, מ רה,  ו צי דרך  ן  קשת להבי א מב הי סבוכה, שאותה 

ולהיכנס.  לצאת  ר שדרכו תוכל  חו תו  או עות בתוכה, מחפשת את   העיצוב הטבו

עים  קרו או  ף. פרומים  הגו קמות  ן ר קבו לרי רק  , שני  מן הז להיהרס במרוצת  נים  ן הראשו בי א  ג הו הארי

ו בחלקם, מלאי  טו ו ים שעמלו  די י ת  כל שנותר מעשרו רים משמרים את  י גים המצו ם, הארי מכורסמי ו רים  חו

אותם  סורקת  ו ם  הי טים מהו אותם פרי ר, מתחברת האמנית אל  פולה המסו בטי ם.  חודשי ו מים  י במשך 

ר שאבד בנבכי  פו סי פר  ענת, הוא מס טו היא  ם,  י לחי א עדות  הו ג  עורקים של משמעות. הארי פוש אחר  בחי

ריה אותה  ההיסטו כות עם  תיה הארו חו ם. בשי ן צבעי קו קסי או ל ד  גרי גה,  ת בדמות תבנית ארי רני צו אך שרד 

לה  כו י א  הי ן  אי טי הבד.  קשו להיטמע בחו ות שהתע י סי התרבו רסי דולה את  היא   , ן מי ו י אומנות עתיקת 

עים  פי ים שמו י רנ הצו פטים  סות המש פי בגמגום את  קה  א מח הי ו נה שפתה  אי פה  ן את המדובר; הש להבי

דיה העמלות של אשת העכביש.על  בי פית  רגע לפני פרימתם הסו  גבי הבד ששרד, 

 

ור של החדש  הצי

( ן  נסו קי פר דני  סי הרגיש  Parkכיצד  inson ל מו ק אל  קו מס  י י ג׳ נת המסע של  פי ר הרשמי של ס י הצי  , )

ארד קרטר ו הו או  ו?  י פנ רופאי ל לאף אי נודעה  אוסטרליס״, שלא  פי ה״טרה  חו ים של  לי פים הבתו  מראות הנו

(Car ter במצרים ן  רו הראשו קו בי בעת   , ן אמו י קברו של תות ענח'  לו גי בזכות  ג שהתפרסם  לו או (, הארכי

בן  א  הו נרד מרטנס 17ו קו לגבי  ומה  מצרים?  גית של החברה לחקר  לו או ורשם המשלחת הארכי ר  י כצי  ,

(Martensדרום א פי  חו רך  ן במסעם לאו י ו ו דר תו של צ׳ארלס  י י ו ו ל בן  ו וחברו  ר המשלחת  י צי  , קה? ( מרי
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תם  ו הי אם  כי  ה,  גי לו או או הארכי גיה  לו ו מי הבי דיעתם בתחו י וקא  דו לאו  לכל האישים הללו הוא  המשותף 

אותם מראות חד והנציחה את  ד שתרגמה  הי ו קרו  בי תו  לם החדש שאו אל עבר העו פה  ן הצו ים.-העי  פעמי

ים, רי היסטו ם  ים ומהלכי י ו נ שי ק לסדרת  קשר הדו רה  קשו הרישום המדעי  ריה של  עו על  ההיסטו אשר השפי

נה ים של המאות השמו י לו הגי קש לתעד. מסעות  בי ים שאותם  היכחדותם של החי ו עשרה -נראותם 

לא -והתשע גניטה״ שעד כה  קו נ אי ״טרה  אותה  פו את האדם המערבי אל  קידמת המדע חש עשרה בשם 

פלורה רות של  וצו נים  מי ל.  אותה כלי נו  יה שי לו גי בעצם  , אך  לו עה  דו י יתה  נה, כמו  הי פאו ת ו לו גם הקהי

ים  מי ם, האקלי י פי גר ים הדמו י ו נ עם השי דד  להתמו נאלצו   , עדו במהלך מסעות אלו תו ות אשר  האנושי

היעלמותם המוחלטת. הרישום  או  לו לצמצומם  בי , שלעיתים אף הו ים שהביא עמו האדם הלבן והתרבותי

ת, נו ום שו קי רות  וצו ות  י ן תרבו בי רל  הגו פגש הרה  ד של המ ותר מכל שרי י א  די הו עו או  התי ושל הרשם 

 . תו נה בעזרת ארגז המושגים שעומד לרשו להבי ומנסה  נה באותה התנגשות  ר כעד המביט לראשו י  הצי

על הפריט המתואר  דים  ותר משהם מעי י ת.  ני קירה ראשו דים של ח יה באותם שרי פי בצ ק  יש משהו מרת

נים אל פו רושלמי  י ריה של  ו צי ע.  הגי ועל התרבות שממנה  ר  י על האדם המצי דים  ם  הם מעי ו קי דים של  שרי

גדומות -בר או חתיכות עץ  ג  ם, קרעי ארי אבני ציה חדשה.  י ז קומפו די  לי יחד  ף ומסדרים אותם  החומר  –חלו

נות  נ ד של התבו פקי , מאמץ ת רו ר בתו ו הצי  . י ז פי נו ה ו ובאפי בצורתו  דע אשר נחקק  י כו  בר בתו צו ני  רג האו

לצאת רך  צו ן  אי ה,  ז בן  במו  . נה מחודשת שלו ובחי דע  י ר  תו צבי להרי  באו אל מעבר  י  לו גי ד מסעות  לעו

למן של  וה המתמשך, בעו עם ממד ההו מי  ו י ום  י כי אם במפגש  ן  י מי ם המדו בָש נו נמצא  אי החושך; החדש 

ריה האנושית. רית של ההיסטו זציה שנמצאו בחצרה האחו לי בי ת צי סו פי ו  אבנים 

 

 

 


