
 

 

 ירושלמי בר / פרומים וחוטים אבנים על

 

 ירושלמי טל של בעבודותיה דעימ רישום על מחשבות

 לש ִקטלוגה ובססייתא קטועה. יד ושרירי נדירה יפורצ נוצות דגים, קשקשי פרחים, של כותרת עלי חרסים, שברי

 אותו, ולמספר העולם את סווגל שביקשו וקריםח של איורים באלפי כרס עבי ספרים ילאהמ עשרה-התשע המאה

  ביקום. ומקום שם לו להעניק

 המיון מתהליך נפרד בלתי חלק הוא המצלמה, להמצאת קודם חזותי לתיעוד העיקרי האמצעי בהיותו המדעי, הרישום

 העתיקות אוסף ומנהל כאוצר ששימש (,James) ג׳יימס הנרי גארנט תומאס המודרני. למדע הידועה המציאות של

 שבו לאופן נתונה באמת דעתכם ״אם כתב: העשרים, המאה של החמישים בשנות הבריטי מוזיאוןה של המצריות

 שהתוספות מהרה עד תגלו האחרונות, השנה במאתיים העתיקה מצרים אודות על שלנו הידע ונאסף נצבר

 או חובבים שם, חסרי עובדים אותם של אם כי העתיקות חפירת על האמונים הארכיאולוגים של אינן המשמעותיות

  1והכתובות״. המונומנטים והעתקת תיעוד על ובצניעות במסירות שעמלו מקצועיים,

 הידע הפקת במפעל ורשמים ציירים ותםא של כמעט עקביתה האנונימיות היאו עניינת,מ קודהנ עלהמ ג'יימס

 ומדענים. וקריםח ידי על וקטלוגו העולם גילוי תא וציירים רשמים יעדות מדעי, חקרמ שנות אותמ במשך המערבי.

 האחרונות המאות של ארכיאולוגיים וא בוטניים זואולוגיים, גיאוגרפיים, ילוייםג אותם יןב הפרידל פשרא איש נדמה

 ר.הניי גבי על לצבע תרגומם לע העומלת ברקע, ושמתהר היד לבין

 הםב להבחין אפשר חזותי. ִקטלוגו רגוןא של מצטבר היסטורי תהליך אותוב כלאיים כיצירי םה ירושלמי לט של ציוריה

 היד את מזהים אנו ולצידה המחקר ונתוני מדעייםה הממצאים מתוך ובעתנ שפעולתה מחקרית,ה המכוונת, ידב

 עם הציורים משוחחים תמידי, ריקוד מעיןב מוכר. והבלתי דועי הלא ברע אל עמלנותב מתקדמתה ודעת״,י ״שאינה

 סדורות קומפוזיציותל נאספים ריגא קרעיו בליםח יסותפ בנים,א שברי המודרני. המדעי המחקר של ההיסטוריה

 עבור נדע. לא תוצאותיו ואת ודעיםי איננו מהותו שאת חקרימ ארגון תהליךמ חלק מוכ צמן,ע שלמ גיוןה המקיימות

 תוצר בבחינת והוא עצמו משל סֶפרהב ומתקיים ממשיך אלא ,המדעי המחקר לש סיומו םע תם ינוא הציור ירושלמי,

 בדרכה אך המתעד, הרישום לש החזותית בשפה משתמשתו מתחקה רושלמיי ציורי.ה תרגוםה הליךת לש לוואי

 בהש מעורבת, מציאות עבר אל ורגתח מנסחת שהיא פרשנותה מחקרית. פהש ותהא לע רשנותפ מייצרת

 של יפוטוש חוםת תוך אל נארגת המדעי( הרישום של היסטוריהה ונאמר: נדייק מאש )או מדעה של ההיסטוריה

 שנענה מצוירה הדימוי מול אל מתרופפות דעיותמ מתודולוגיות שבו רומים,פ וגבולות ינייםע חיזותא לש זורא הציור:

 המדע. חויבמ שאליה ההוכחה לחובת מצייתת שאינה משלו, לחוקיות
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  אבנים על

 אמפירית התבוננות מתוך מסקנותיה תא מסיקה היא כתוב הלא העבר אל בפנייתה החסר. מדע היא הארכיאולוגיה

 אם בין – הארכיאולוגי הפריט שלו, המקומית ההיסטוריה מן מופרד הוא כאשר 2יצא. שממנה ובסביבה ששרד בדומם

 שבהם והזמן המקום אל חיבור ללא מרחף מהקשר, מנותק נותר – יומין עתיקת בשרשרת או שבור חרס בכד מדובר

  נוצר.

 נדירים, יד כתבי ההיסטורי: או האסתטי ערכם בשל רוב פי על נאספו ארכיאולוגים יטיםפר עשרה,-התשע למאה עד

 חשיבות כבעל שסומן דבר כל עם יחד מפורסמים, פלאות״ ״חדרי באותם אוגדו עתיקים זהב מטבעות או חותמות

 והוגה המדעית יההארכיאולוג של מייסדה (,Rivers) ריברס פיט אוגוסט עם השתנה זאת כל מסתורית. או אקזוטית

 גם חשיבות וייחס ערך בעל הוא החפירות באתר שנמצא חפץ שכל ריברס טען לקודמיו, בניגוד הצורני. הקטלוג שיטת

 הממצא את רואה אשר למתודולוגיה הדרך את סלל למעשה בכך צורנית. מעניינים או יפים שאינם לפריטים

 3המצטברת. ההיסטוריה כל מסך כחלק הארכיאולוגי

 מחדש אותו לבחון ומבקשת לוש המקומית ההיסטוריה ןמ האובייקט תא רושלמיי נתקתמ ארכיאולוגי,ה לא יתהבפני

 שבו חדש, דרס לייצר במטרה ריברס של קטלוגה ממסורת סוטה יאה במקביל, חידני.י צוירמ אובייקטל רגומות דרך

 עצמה. מתוכה בחוןל יש רזיה שאת הסטוריהי של יחידאי כגילום אלא סדרה,מ כחלק נבחן ינוא הארכיאולוגי הפריט

 שבורות, או חלקית מסותתות צור.ה אבני הוא אחרונותה בשנים רושלמיי לש עבודותיהב חוזריםה דימוייםה אחד

 לחיתוך אבן ץ,ח של ראש שימושי: דימוי ידיל מתגבשות הן רגעיםל לסתום. פונקציונליה בין עותנ מתוארותה האבנים

 בפעולתה דרך.ה לאורך שנאספו קראיותא אבנים יחוד,י לכ סרותח ותרותנ ןה לעיתים אש. להדלקת משטח או

 של הסיתות פעולת תא משכפלת הגילוף פעולת אבן.ה נפח תא מתוכו מייצרתו צבעב וצבתח רושלמיי העמלנית

 תה.או גילפה עצמה היא כאילו הציור, לש השטח פני לע ממדיותה לתת את חושפתו הפרהיסטורית האבן

 יאה הציור טכניקת דרך והמייצרת. חוקרתה בעת בה היותל מבקשת יאה בוש פול,כ שחקמ שחקתמ רושלמיי

 מנותח הארכיאולוגי הפריט ית,הניסוי הארכיאולוגיה תחוםב האובייקט. לש עלומהה היסטוריהה חרא מתחקה

 לע קדומים יורצ בטכניקותו יםבצבע שימוש למשל,) הווה בזמן בו שימושה אופן או יצורוי דרך לש הדמייה באמצעות

 דרכוש גופני, חקירה ככלי משמשת ירושלמי לש בעבודותיה הציור עולתפ גם ומה,ד אופןב ערות(.מ יוריצ שחזרל מנת

 דרך זמנית.-בו והווה עבר חוותל לעשות: מתקשה המדעי המחקרש את עשותל ומבקשת החפץ מבנה תא בינהמ היא

 בןא בציור הצופה צוירת.מ כאבן חדשמ מצאתהה תא פוגשו הפרהיסטורית האבן של עברה ומתגשם מגיע ציורה אופן

 גילוף דרך שנעשית צור, אבן של חדשה יצירהב אלא לציור בתרגומה אל וגם ור,צ אבן לש בהעתק תבונןמ ינוא הצור

 הציור. מצע של הצבע במרקם
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  הזמן תוך אל לארוג

 לזמן מעבר נתהשוכ קמאית מותד העכביש, שתא לע יפוריםס פוציםנ צפוניתה באמריקה הנאוואחו שבט אנשי בקרב

 של המציאות אפשרויות ינסוףא בין ומרפרפות נעות צבעותיהא הבריאה, לש הענקי נולב וותט דיהי לפיא ולמרחב,

 מה אתו שהיה המ את אהי יודעת עיניה זוגות בעשרות זמנם. שעבר סיפורים פורמותו חדשים יפוריםס יוצרות החיים,

  הפיזי. הקיום תוך אל תהווהמ בעודו היקום, של וסקתפ הבלתי נועתות על שומרתה הגדולה, מספרתה היא שיהיה.

 

 חור הותרת ידי על אליה חובם את ממלאים בתמורה והם לארוג, כיצד האנשים את שלימדה זו היא העכביש אשת

 האריגים את לקנות וסירבו האירופאים הסוחרים ליבשת הגיעו אשרכ שיצרו. אריג כל במרכז עכביש כגודל שגודלו

 האריג, לגבולות היצירה ממרכז שנמשך דק חוט בצורת רוח״ ״קווי לטוות הנאוואחו בני עברו שבמרכזם, החור בגלל

 4דרכה. את העכביש לאשת לסמן כדי

 בה, שזוריםה חריםא ביםר סיפוריםו מיתוסים כמו יותר.ב הקדומות המלאכה אומנויותמ אחת יאה האריגה מלאכת

 בסדרה שיצרוה. האדם ניב של שפתם את הדובר כזה – יותר גדול יפורס לנו ספרל אהב עכבישה שתא לש דמותה

 כל לתאר מתעקשת טפח, אחר פחט אותם מרכיבה היא יתולוגיות.מ באותן עסוקל ירושלמי ונהפ ריגיםא יוריצ של

 הדקדקני הטיפול תא כולם קבליםמ הדוגמה יצובע הקשירה,ו פרימהה געיר יגה,ארה מורכבות באריג. ופרט גוון שינוי,

 העכביש, אשת וכמו ציורה, רךד להבין מבקשת היא אותהש סבוכה, רכיםד מפת מעיןכ אריגב תבוננתמ יאה ביותר.

  .נסולהיכ לצאת תוכל שדרכו חור אותו תא מחפשת בתוכה, טבועותה העיצוב בניותת בתוך רכהד את מפלסת

 מלאי חלקם,ב קרועים או פרומים הגוף. קמותר לריקבון רק ניש הזמן, מרוצתב היהרסל ראשוניםה יןב ואה האריג

 וחודשים. ימים במשך וטוו שעמלו דייםי מעשרות שנותר לכ את ריםמשמ מצויריםה אריגיםה מכורסמים,ו חורים

 שמעות.מ של ורקיםע חרא חיפושב ותםא תוסורק הוהיםמ פריטים אותם אל אמניתה מתחברת המסור, בטיפולה

 אריגה, בניתת בדמות צורנית שרד אך ההיסטוריה נבכיב שאבד סיפור ספרמ הוא וענת,ט יאה חיים,ל דותע ואה האריג

 התרבויות סיסיר את דולה היא יומין, תיקתע אומנות אותה םע הארוכות שיחותיהב צבעים. קסיקוןל וא גריד

 את גמגוםב מחקה והיא שפתה ינהא השפה מדובר;ה את הביןל כולהי יאה יןא ד.הב בחוטי להיטמע שהתעקשו

 אשת של העמלות ידיהב הסופית פרימתם לפני גער ששרד, בדה גבי לע שמופיעים צורנייםה המשפטים פיסות

 העכביש.

 

 החדש של הציור

 הנופים מראות מול אל קוק ג׳יימס של המסע ספינת של הרשמי הצייר (,Parkinson) פרקינסון סידני הרגיש כיצד

 הארכיאולוג (,Carter) קרטר הווארד או ?לפניו אירופאי לאף נודעה שלא ,אוסטרליס״ ה״טרה חופי של הבתוליים

 המשלחת ורשם כצייר ,17 בן והוא במצרים הראשון ביקורו בעת ,אמון 'ענח תות של קברו גילוי בזכות שהתפרסם

 של לווייתו ובן וחברו המשלחת צייר (,Martens) מרטנס קונרד לגבי ומה ?מצרים לחקר החברה של הארכיאולוגית

 בתחומי ידיעתם דווקא לאו הוא הללו האישים לכל המשותף ?אמריקה דרום חופי לאורך במסעם דרווין צ׳ארלס
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 והנציחה שתרגמה והיד ביקרו שאותו החדש םהעול עבר אל הצופה העין היותם אם כי ,הארכיאולוגיה או הביולוגיה

 .פעמיים-חד מראות אותם את

 נראותם על השפיעו אשר ,היסטוריים ומהלכים שינויים לסדרת הדוק קשר קשורה המדעי הרישום של ההיסטוריה

 בשם עשרה-והתשע עשרה-השמונה המאות של הגילויים מסעות .לתעד ביקש שאותם החיים של והיכחדותם

 גילויה בעצם אך ,לו ידועה הייתה לא כה שעד אינקוגניטה״ ״טרה אותה אל המערבי האדם את חשפו המדע קידמת

 נאלצו ,אלו מסעות במהלך תועדו אשר האנושיות הקהילות גם כמו ,ופאונה פלורה של וצורות מינים .כליל אותה שינו

 הובילו אף שלעיתים ,הלבן םהאד עמו שהביא והתרבותיים האקלימיים ,הדמוגרפיים השינויים עם להתמודד

 וצורות תרבויות בין הגורל הרה המפגש של שריד מכל יותר הוא התיעודי הרישום .המוחלטת היעלמותם או לצמצומם

 המושגים ארגז בעזרת להבינה ומנסה התנגשות באותה לראשונה המביט כעד הצייר או הרשם ושל ,שונות קיום

  .לרשותו שעומד

 מעידים הם המתואר הפריט על מעידים משהם יותר ראשונית. חקירה של שרידים אותםב בצפייה מרתק משהו יש

 אותם ומסדרים חלוף-בר קיום של שרידים אל פונים ירושלמי של ציוריה הגיע. שממנה התרבות ועל המצייר האדם על

 נחקק אשר ידע בתוכו רצוב האורגני החומר – גדומות עץ חתיכות או אריג קרעי אבנים, חדשה. קומפוזיציה לידי יחד

 אין זה, במובן שלו. מחודשת ובחינה ידע צביר באותו התבוננות של תפקיד מאמץ בתורו, הציור הפיזי. ובאפיונו בצורתו

 עם יומי יום במפגש אם כי המדומיין בָשם נמצא אינו החדש החושך; להרי מעבר אל גילוי מסעות לעוד לצאת צורך

 האנושית. ההיסטוריה של האחורית בחצרה שנמצאו ציביליזציה ופיסות אבנים של בעולמן המתמשך, ההווה ממד

 

 


