
גלעדמעזה גלעדמעזה

סלמןאמילצילום:

$1$1STתופ$$1STפות־קור,מקישההרשמןרבי"ר——

$2ND$1$2תופND$וסוגרתברזלסורגיעםדלתחת

אחרמאחורינו.בזהירותאותה

ברכפפותזוגלימושיטההיאכך

מת־מארוןמוציאהקודשובחרדתלבנות

כת

$TS1$מתכת$TS1$

$DN2$מתכת$DN2$ומניחהבברעטופהכברהחבילהנעול

אנחנומכןלאחררגעהשולחן.עלאותה

פנישנה.000,9בתאבןבמסכתמתבוננים

וקרו־עגוליםעינייםחוריקדמונים,אבן

בים

$TS1$וקרובים$TS1$

$DN2$וקרובים$DN2$רחבפהבולטים,גבותגבינילזה,זה

סנטראושפתייםסימניללאשיניים,עם

בסרטשאנחנונרמהלאף.קטנהובליטה

״צו־מיןבדאון,רןשלמכררבלפישעשו

פן

$TS1$״צופן$TS1$

$DN2$״צופן$DN2$מפרקיאחרבעוראוליאווינצ׳י״,רה

מוצאכשהגיבורבדיוקג׳ונם״,״אינדיאנה

הולמותדווקאלבנותכפפותנדיר.אוצר

בדיוקנשמרהבמסכההפניםארשתאותי.

מישהושנים.אלפיבמשךהבעהבאותה

זולגתקרהוזיעהבימתבונןהקרוםמהעבר

לאחתנזקחלילהייגרםפןהחררהגבי.על

מערערתבפזיסולאלאשערכןהמסכות

לשו־אותןלהשיבממהרואנייציבותיאת

לחן

$TS1$לשולחן$TS1$

$DN2$לשולחן$DN2$.התצוגה

לתרבויותהאוצרתהרשמן,

בירושלים,ישראלבמוזיאוןפרהיםטוריות

יודעתגםהיאטוב.סיפורלספריודעת

עלומתענגתמצויןסיפורלהיששהפעם

שלישיביוםשלו.החשיפהבמהלךרגעכל

פנים״.אל״פניםתערוכתבמוזיאוןתיפתח

יוצ־2014בספטמבר)שתינעלבתערוכה

גו

$TS1$יוצגו$TS1$

$DN2$יוצגו$DN2$12בתורמתארתשהרשמןאבןמסכות

בנותהןבעולם.ביותרהעתיקות״המסכות

בשכו־כאן,כולןשלוהמקורשנה000,9

נה

$TS1$בשכונה$TS1$

$DN2$בשכונה$DN2$,ליםירושליםשביןבאזורכלומרשלנו

אנחנורביםבמובניםיהודה.ומדברהמלח

משפ־איחורזההביתה.אותןמחזירים

חות

$TS1$משפחות$TS1$

$DN2$משפחות$DN2$ביותרהעתיקיםהאדםדיוקנאותשל

ימינו״.ערששררו

והבא־האלההמסכותלגילויהמסע

תן

$TS1$והבאתן$TS1$

$DN2$והבאתן$DN2$פחותלאמרתקבירושליםלתצוגה

אוצרתהרשמן,שלהן.הקרוםהעברמן

עשרכברזהבנושאממוקדתהתערוכה,

אבןמסכותעםשלההרומןאבלשנים,

כסטוד־אז,שנה.30לפניהחלעתיקות

נטית

$TS1$כסטודנטית$TS1$

$DN2$כסטודנטית$DN2$ולאנתרופו־לארכיאולוגיהצעירה

לוגיה

$TS1$ולאנתרופולוגיה$TS1$

$DN2$ולאנתרופולוגיה$DN2$הצטרפההעברית,באוניברסיטה

יוסףברעופרפרופסורשניהללחפירה

עשרותכמהיהודה,במדברחימרבנחל

אנ־שבוהמוזיאוןממרתףקילומטרים

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$.חבריגילו1983באפרילעומרים

חימרבנחלבמערההחפירותמשלחת

ממצאיםיהודה(מדברבנחלי)הדרומי

הניאוליתיתמהתקופהארכיאולוגיים

לפניהשביעימהאלףב׳,הקרם־קרמית

000,9כ-בניחפציםכלומר,הספירה.

כמהחוזרשנה״000,9הצירוףשנה.

בלתיוהואהרשמןעםבשיחהפעמים

נתפש.

למשל,הן,ההשערותהבהרה:לשםרק

שנה.000,3כ-לפניחיהמלךששלמה

ההיסטו־בקיומונאמיןאםאבינו,אברהם

רי,

$TS1$,ההיסטורי$TS1$

$DN2$,ההיסטורי$DN2$,המקרא,מחוקריחלקמעריכיםכךחי

נחלממצאישנה.000,4מ-יותרקצתלפני

הרשמןשנים.000,9בניכאמור,הם,חימר

הקרוםהפולחניכ״מטמוןאותםמגדירה

חרוזיפסלים,היוהממצאיםביןבעולם״.

אריגיםחוטים,חץ,ראשיעצם,כליעץ,

עכשיואוחזיםאנואותהמסכה,ושברי

במעב־ו״רופאה״שאוחתהלאחרבידינו

רות

$TS1$במעברות$TS1$

$DN2$במעברות$DN2$נח־האלההממצאיםישראל.מוזיאון

שבים

$TS1$נחשבים$TS1$

$DN2$נחשבים$DN2$שלההיסטוריהבחקרדרךלפריצת

הק־הממצאיםביןגםהםישראל.ארץ

רומים

$TS1$הקרומים$TS1$

$DN2$הקרומים$DN2$ששינתההניאוליתית,מהתקופה

בהמילאוהאזורותושביהעולם,פניאת

מרכזי.תפקיר

להדיוטות,שמיועדתכללית,כהבהרה

אופייני:בלהטומסבירההרשמןליעוזרת

הכיהמהפכהאתשעשוהאנשים״אלה



איחה־

מסכות
תציגישראלבמוזיאוןחדשהתערוכה

לגילוייןהמסעשנה.000,9בנותאבןמסכות

פחותלאמרתקבירושליםלתצוגהוהבאתן

שלהןהקדוםהעברמן

אלההםהאנושות.בתולדותגדולה

אפ־ואיהחקלאיתהמהפכהאתשחוללו

שר

$TS1$אפשר$TS1$

$DN2$אפשר$DN2$חביםבעצםכולנובחשיבותה.להגזים

הקבעיושביהיוהםחיינו.אורחאתלה

התרבות״.אבותהראשונים,

אוחזאנישכאשרחימר,נחלמסכת

אבןטלאיכדבוקתנראיתביריאותה

לתערוכההיסודאבןהיאשונים,בגוונים

המפורס־המסכהבאהאחריההנוכחית.

מת

$TS1$המפורסמת$TS1$

$DN2$המפורסמת$DN2$שנושאתהמוזיאוןבאוסףביותר

המסכה,ריין״."מסכתהשםאתהיוםגם

נאות,שינייםשורתשחושףמחויךדיוקן

באוסףביותרהמפורסםלפריטנחשבת

שלאלמנתומרחל,קנהישראלשמוזיאון

שרייןהמסכה,מותו.לאחרריין,משה

נוצרהחברון,באזורעתיקותמסוחררכש

בולאזורסמוךיהודה,הריבררוםהיאגם

מסכותשתיאלחימר.נחלמסכתנוצרה

אחרות,מסכותעשרנוספואלהמוכרות

בתוםהרשמןשאוצרתלתערוכהשהגיעו

ובדי־עולםחובקיחיפושיםארוך,מחקר

קות

$TS1$ובדיקות$TS1$

$DN2$ובדיקות$DN2$וגילן.מוצאןלאימותקפדניות

סמליקוד

אחרחיפושלמסעיצאנו2004״ב-

מס־וחיפשנובעולםהעתיקותהמסכות

כות

$TS1$מסכות$TS1$

$DN2$מסכות$DN2$בידי־אחזנושכברלשתייםדומות

נו״.

$TS1$.בידינו״$TS1$

$DN2$.בידינו״$DN2$שהתגלוהמסכותהרשמן.מסבירה

הגיעומהןכמהפרטיים.באוספיםנמצאו

שטיינהרטומייקלג׳ורישלהאוסףמן

היהודיםביןנחשבשטיינהרטיורק.בניו

אמנותאוסףבעלהואבעולם,העשירים

ובראיוןמפורסםיודאיקהאוסףגדול,

הג־ב״הארץ״כשנהלפניעמושנערך

דיר

$TS1$הגדיר$TS1$

$DN2$הגדיר$DN2$הרשמןמוחלט״.כ״אתאיםטעצמו

כ״אוהבישטיינהרטהזוגאתמגדירה

ובעליגדוליםנדבניםאמנות,ואםפני

בעו־הגדולהניאוליתיותהמסכותאוסף

לם״.

$TS1$.בעולם״$TS1$

$DN2$.בעולם״$DN2$עתיקותבמסכותלהםשישהעניין

לאמנותלאהבתםדווקאלדבריה,קשור,

ובעיקרמודרניותפיגורטיביותוליצירות

מסכותחובבפיקםופבלושלליצירותיו

עצמו.בפניידוע

אכןשמצאההמסכותאםלגלותכרי

פיענחההניאוליתיתלקבוצהשייכות

חברותשלבפולחןהמתמחההרשמן,

בא־שלהןהסמלי״ה״קודאתקמאיות,

מצעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$הח־המאפייניםוניתוחמדידות

זותיים.

$TS1$.החזותיים$TS1$

$DN2$.החזותיים$DN2$העולםברחביהחיפושיםבמהלך

מסכותכמהנפסלועתיקותמסכותאחר

אוהמופלגגילןלגביספקותשהתעוררו

יהודה.במדברהמוצאלאזורהתאמתן

חלילהייגרםם־התרדה

המסכותלאחתנזק

בפזיסולאלאשערכן

יציבותיאתמערערת

אותןלהשיבממהרואני

התצוגהלשולחן

גו־יובלפרופסורלתמונהנכנםכאן

רן

$TS1$גורן$TS1$

$DN2$גורן$DN2$הואגורןאביב.תלמאוניברסיטת

למיקרו־ארכיאולוגיההמעברהמנהל

מיקרו־במחקריםשמתמחההשוואתית,

סקופיים.

$TS1$.מיקרוסקופיים$TS1$

$DN2$.מיקרוסקופיים$DN2$ליווהשגורןמסבירההרשמן

בעזרת״הוא,מראשיתו.הפרויקטאת

הפטי־אתלבחוןיכולשלו,המיקרוסקופ

נה,

$TS1$,הפטינה$TS1$

$DN2$,הפטינה$DN2$לבדוקהמסכות,אתשמצפההשכבה

מידתאתבעזרתםולגלותמרכיביהאת

המסכה״.שלהאותנטיות

עלמצביעותלאגורןשלבדיקותיו

ועלמשוערתתקופהעלאלאמדויקגיל

דיוקעםהנבדק,החפץהגיעשממנוהאזור

בדי־בעקבותכך,קילומטר.50ערברדיוס

קות

$TS1$בדיקות$TS1$

$DN2$בדיקות$DN2$,בלונדוןשנמצאהמסכהנותרהכאלה

לת־להביאהשלאוהוחלטתעלומהבגרר

ערוכה.

$TS1$.לתערוכה$TS1$

$DN2$.לתערוכה$DN2$היאוחשובה,עתיקהמסכה״זאת

המס־אבלשהכנו,בקטלוגמוזכרתאפילו

כות

$TS1$המסכות$TS1$

$DN2$המסכות$DN2$המבחניםכלאתעברולכאןשהגיעו

זאתלומרנוכללאועליהיתרהבהצטיינות

הרשמן.מסבירהמלא״,בביטחון

נמ־בתערוכהשמוצגתהמסכותאחת

צאה

$TS1$נמצאה$TS1$

$DN2$נמצאה$DN2$נמצאואחרותבארץ,פרטיבאוסף

ההנ־אחרים.ובמקומותבפריזיורק,בניו

חה

$TS1$ההנחה$TS1$

$DN2$ההנחה$DN2$באזורנוצרושכולןהיאהעכשווית

יהודה.ומדבריהודההרי

הסיבותלגביהרשמןשמעלהההשערה

נוצרושהןהיאהמסכותשלליצירתן

אנשיםשלפניםלפיולאגולגולותלפי

החשו־השינייםהזעיר,האףמכאןחיים.

פות

$TS1$החשופות$TS1$

$DN2$החשופות$DN2$עליתרעיניים.אושפתייםוהעדר

מייצגותשהמםכותהניחההרשמןכן,

כלומרספציפיים,אנשיםשלגולגולות

כריפנים.תווישלהבדליםביניהןיש

במעב־שימושנעשהזאתהנחהלאשש

רה

$TS1$במעברה$TS1$

$DN2$במעברה$DN2$המכוןמןממוחשבתלארכיאולוגיה

העב־האוניברסיטהשללארכיאולוגיה

רית.

$TS1$.העברית$TS1$

$DN2$.העברית$DN2$ליאורר״רעומדתהמעברהבראש

המ־אםלבחוןהתבקשוואנשיהגרוםמן

סכות

$TS1$המסכות$TS1$

$DN2$המסכות$DN2$ואנשיםגולגולות,מייצגותאכן

האלההשאלותלכלהתשובהספציפיים.

הבדיקותמןנוספתמסקנהחיובית.היתה

אותןשיעטוכרינועדושהמסכותהיתה

ממשישימושבהןעשוכלומרהפנים,על

אומוטעללהציבןכרירקנועדולאוהן

פסל.על

המשפחתי־הקשר

כדי

$TS1$המשפחתיכדי$TS1$

$DN2$המשפחתיכדי$DN2$במ־שנעשההשימושאתלהבין

סכות

$TS1$במסכות$TS1$

$DN2$במסכות$DN2$מסוכן:קצתדילוגהרשמןמבצעת

במס־השימושאתלהביןהדרכים״אחת

כות

$TS1$במסכות$TS1$

$DN2$במסכות$DN2$רו־אתנוגרפיבחומרלהתבונןהיא

מה

$TS1$רומה$TS1$

$DN2$רומה$DN2$בזהירותזאתלעשותצריךזמננו.בן

מאוררחוקותהאלההתרבויותכירבה

לומרזאתבכלאפשראבלובמרחב,בזמן

דומהבמורלחיותשעדייןחברותשיש

הסמ־הקוראתנבחןאםבו.ומשתמשות

לי

$TS1$הסמלי$TS1$

$DN2$הסמלי$DN2$,המסכותשלתפקידןאתנביןשלהן

בעלותשבטיותחברותבחינתהקרומות.

אלוהותבהןשישמלמדתרומהמבנה

שללרווחהשדואגמינוכחת.שאינה

שלהקדמוניםהאבותהםוהחברההפרט

האבותלמשל,אפריקה,במערבהקבוצה.

הםלאלוהים.בעוצמתםשנייםהקדמונים

החשובותהעל־טבעיותהישויותעדיין

המש־הקשרהאלההחברותבכלביותר.

פחתי

$TS1$המשפחתי$TS1$

$DN2$המשפחתי$DN2$שה־כיווןמאודומשמעותיחשוב

קשר

$TS1$שהקשר$TS1$

$DN2$שהקשר$DN2$מעידהקדמוניםלאבותהמשפחתי

הבתים,עלמשפחתםבנישלהזכותעל

שמעיריםמסמכיםאיןוהיבול.האדמות

המס־בעזרתהאבות,הזאת.הזכותעל

כות

$TS1$המסכות$TS1$

$DN2$המסכות$DN2$מעיריםגולגולתם,פיעלשנוצרו

כדמויותגםומשמשיםהעברזכויותעל

גדולה.השפעהוכבעליבחברהמלכדות

הע־שהמסכותלהסיקהדרךקצרהמכאן

תיקות

$TS1$העתיקות$TS1$

$DN2$העתיקות$DN2$אנשיםשלגולגולותלפישנוצרו

הקד־האבותשלמסכותהיוספציפיים

מונים

$TS1$הקדמונים$TS1$

$DN2$הקדמונים$DN2$,ולפעוללהגןשנועדוהניאוליתים

שבטם״.בנילטובת

לאזהאםהרשמןאתשואלאניכאשר

מחקרשנותעשרבתוםמעט,מתסכל

מסיכותתריסררקלקהללהציגמעמיק,

במבטעלימסתכלתהיאגדולות,לאאבן

״מלברכלום.הבנתישלאואומרתחמור

ומ־עולםהןהאלהשהמםכותהעובדה

לואו

$TS1$ומלואו$TS1$

$DN2$ומלואו$DN2$במונוליטיםבמוזיאוןתוצגנהוהן

המ־מעולם,הוצגושלאכפימרשימים,

דבי

$TS1$המדבי$TS1$

$DN2$המדבי$DN2$מימין(:הרשמן(
המסכות"אלה

ביותרהעתיקות

000,9בנותהןבעולם.

כולןשלוהמקורשנה

אנחנושלנו.בשכונה

הביתה״אותןמחזירים

יותרהרבהלחוויהיזכובתערוכהבקרים

הקרנההאולםקירותעליראוהםמקיפה.

בתרבותמסכותיצירתשנות000,9של

יותרבפניהםיוצגוהיתרביןהאנושית.

הםוכךשונותמסכותשלתמונותממאה

האנושות,בתולדותההקשראתיקבלו

ההמשךהאמנות.ותולדותהרתתולדות

בתוךספוגיופיעהתערוכהשלהישיר

נוצצות.הרשמןשלהעינייםהקירות״.

המסכותאתרבהבזהירותאורזתהיא

הנעוללארוןאותןומשיבההעתיקות

בפירוטלספרמתחילהמכןלאחרומיד

עתי־מסכהשלסיפורהאתמותחובאופן

קה

$TS1$עתיקה$TS1$

$DN2$עתיקה$DN2$ארגוןשלקטןבמוזיאוןשהתגלתה

מירושליםהתגלגלהואיךבפריזקתולי

הברואיםמירישנרכשהלאחרלצרפת

בעיניהגנוזות.המגילותעםיחדבמדבר

ומח־מחווירבראוןרןאתרואהאנירוחי

פש

$TS1$ומחפש$TS1$

$DN2$ומחפש$DN2$יורעהואגםבו.להסתתרקרובמקום

סיכוי.לושאין

ירושליםישראל,מוזיאוןפתניאליצילום:להחווירבראוןלדןשיגרמוסיפוריםבתערוכה.שיוצגומסכות


