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אוחז  ילד  כשכל  ימינו, 
ובסמארטפון המצויד במ
ומשוכ חדישה  וצלמה 

ללת ומעלה מיידית את 
לאינסטגרם,  תצלומיו 

והצלם דרור מעיין מחזיר אותנו אל רא
שית עידן הצילום; ליתר דיוק, 150 שנה 
אחורנית. הוא נושא איתו מצלמה נושנה 
מאותה תקופה, שמשקלה 25 קילו, גרם 
מכוון  הבד,  בכיסוי  מתכסה  פחות,  לא 

ולוחץ על כפתור. בום. 
בשנתיים האחרונות שחזר מעיין את 
מסע הצילום הארכיאולוגי החלוצי של 
שני בריטים הרפתקנים: החוקר אדוארד 
פלמר והצלם צ'רלס דרייק, שבאו לתור 
את האתרים הביזנטיים בנגב מטעמה של 
 The ,הקרן האנגלית לחקר ארץ ישראל
,Palestine Exploration Fund 
לראשוו צילמו  1869ו1870   ובמהל ך
נה מונומנטים ארכיאולוגיים ביזנטיים 

בשבטה, בעובדת, בניצנה ועוד.

מעיין )52(, בעליו של הסטודיו היחיד 
לתחום,  ומומחה  עתיק  לצילום  בארץ 
העתיקות  צילומי  את  לשחזר  החליט 
עתיקה  מצלמה  אותה  עם  הביזנטיות 
ובאותה שיטת צילום של פלמר ודרייק. 
מהפרויקט  והצילומי  ההיסטורי  השפע 
מוצא ביטוי אמנותי בתערוכה הייחודית 

ושל מעיין, "פוטווארכיאולוגיה", המוצ
גת בימים אלו ועד אפריל במוזיאון הכט 

באוניברסיטת חיפה.

סוזוקי במקום גמלים
הכל התחיל במסע מחקר ארכיאולוגי 
מגיע  היה  לא  הנראה  שככל  אקדמי 

ולכותרות - "מדוע קרסה החברה הבי
זנטית במאה השביעית לספירה?". את 

האר המשלחת  חברי  חיפשו  והמענה 
כיאולוגית בראשותו של פרופ' גיא ברו
עוז מאוניברסיטת חיפה, ואיתם גם ד"ר 

ואמה מעייןופנר, היסטוריונית של האמ
נות, ובעלה דרור, צלם המשלחת.

שעשתה  המחקר  עבודת  "במהל ך 
ואמה", מספר דרור, "נגלו לה מתו ך המ
שמו המוקדמים  והתצלומים  וסמכים 

תיהם של החוקרים פלמר ודרייק. הקרן 
השניים  יצאו  שבשליחותה  הבריטית 
לנגב, שלחה לישראל את הספר שכתב 
 The Desert of the ,1871פלמר בו
מסעם,  קורות  את  המגולל   ,Exodus

וובו מפות ותחריטים של האתרים הביז
ונטיים. באותה עת הטכנולוגיה לא אפ
ושרה להדפיס תצלומים בספרים, ותצ

לומיו של דרייק הפכו לתחריטים".
מה קרה לתצלומים המקוריים?

"במש ך 100 שנים הם התגלגלו אצל 
אחד   2000 שבשנת  עד  משפחה,  בני 

והצאצאים העבירם לקרן. בתחילה נש
ולחו לאמה העתקים דיגטליים של הת

את  שהראו  בארכיון,  ששכבו  צלומים 
נגעה בהם  האתרים כפי שיד אדם לא 
1,400 שנים, למעט פגעי הארוו  במש ך

 – מים  מזרימת  הנגרמת  )התבלות  זיה 
ר"ק(. 25 תצלומים מקוריים שרדו מתו ך 

והעשרות שצילם דרייק, והם נשמ
רו בזכות טכנולוגיית הצילום של 
וכו אותם,  כשראיתי   .19 ה והמאה 

בארץ  היחיד  הסטודיו  של  בעלים 
ההחלטה  בי  גמלה  עתיק,  לצילום 
לצאת למסע השחזור, אחד לאחד".

במש ך שמונה חודשים לסירוגין 
מעיין  ביצע  2017ו2018,  במהל ך 
את השחזור, מצויד במצלמה מודל 
פלו כימיקלים,  ג'ריקנים,   ,1875
במקום  נייד.  חוש ך  ואוהל  טות 
ארבעת הגמלים ששימשו אז את 
על  הכל  העמיס  הוא  החוקרים, 
על  "ריחמתי  שלו.  הסוזוקי  ג'יפ 

ודרייק ועל הגמלים שס ופלמר 
חבו את כל הציוד בחום המדבר", 
הוא צוחק. "התצלומים העתיקים 
מתכת.  או  זכוכית  על  נעשים 
של  הרטוב  הלוח  בטכנולוגיית 
בו1851,  שהומצאה  קולודיון, 
 20 בשטח.  הכל  לבצע  חייבים 

הצי מרגע  היותר  לכל  ודקות 
לום עם המצלמה הכבדה, צרי ך 
למהר לאוהל החשו ך כדי לפתח 
את התמונה. הדפסי האלבומים 
עשויים מחלבון ביצה שמורחים 
על הנייר, מריחה בכסף הרגיש 

ולאור ושטיפה בזהב נוזלי. טכ
ניקה נוספת להדפסת התמונות מפעם 
נוצר  כימי  בתהלי ך  הסיאנוטייפ.  היא 
בצילום  שתיעדתי  כפי  כחול,  תצלום 

הדר ך לשבטה".
וביום טוב, ההספק של מעיין הוא פי

תוח ששושמונה תצלומים ביום - ממש 
כמו עמיתיו במאה הו19. לכל זאת קדמה 
מעיין:  ואמה  דרור  של  הכנה  עבודת 
התאמת זווית הצילום, הכיוונים וכמות 

בתצלו לזו שהשתקפה  בהתאם  והאור, 
מים הקדומים.

 ישו על הקיר
ו"מהל ך כזה לא נעשה בארץ או בעו

לם", קובעת הרעיה ואוצרת התערוכה, 

"להמחשת  מעייןופנר.  ד"ר 
והייחודיות של ממצאי התערוכה והת

חושה כיצד פעלו צלמים בראשית עידן 
מיצב  המוזיאון  בחלל  הוקם  הצילום, 
של צילום עתיק במדבר הנגב עם חול, 

גולגו חרסים,  יבשים,  עצים  וסלעים, 
לות ועצמות בעלי חיים, שסופקו לנו 

תצ וברקע  לארכיאולוגיה,  ומהמכון 
מדו נוף  19 של  ה ולום עתיק מהמאה 
ברי, בגודל של 7X2 מטרים. בתו ך כל 
זאת, הקפאנו רגע בזמן של צלם מהמאה 
הציוד  כל  נוכח,  אינו  אם  שגם  הו19, 

שלו נמצא בתו ך הפריים".
20 תצלוו  בנוסף מוצגים בתערוכה
וד פלמר  של  ממסעם  מקוריים  ומים 

רייק, שהיוו השראה למעיין. לצדם הוא 

150 שנה לאחר ששני הרפתקנים בריטים תיעדו לראשונה את 
העתיקות הביזנטיות בנגב, הצטייד הצלם דרור מעיין בג'ריקנים, 

כימיקלים, פלטות, אוהל חושך ומצלמה מודל 1875, ויצא 
למדבר כדי לשחזר את המסע ואת התצלומים ההיסטוריים, 

בתנאים דומים ככל האפשר ‰ את התוצאה ניתן לראות 
בתערוכה "פוטו־ארכיאולוגיה", המוצגת בימים אלה בחיפה

בטכנולוגיית הלוח הרטוב של 
קולודיון, שהומצאה ב־1851, 

חייבים לבצע הכל בשטח. 20 דקות 
מרגע הצילום עם המצלמה הכבדה, צריך 

למהר לאוהל החשוך כדי לפתח"

ב

רותי קדוש

בחזרה ל־1870. 
החוקר פלמר )משמאל( 

והצלם דרייק
צילום באדיבות הקרן 

לחקר ארץ ישראל
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ששחזר  תצלומים   50 מציג 
שמר "התצלום  הביזנטיים.  ־באתרים 
־גש אותי במיוחד הוא שחזור של משל

חת החוקרים בשבטה אז והיום", משתף 
מעיין.

־סופו של המסע של שני הבריטים בא
זורינו היה עגום. פלמר נרצח בהיותו בן 
42 על ידי בדואים בסיני ב־1882, לשם 
הגיע לצורך רכישת גמלים עם חברי 
משלחתו, ואיתם גם הטבח בכור חסון, 
יהודי מיפו. כל חברי המשלחת נקברו 

־בקבר אחים בקתדרלת סנט פול בלונ
דון. עמיתו, הצלם דרייק, מת מקדחת 
27 ונטמן בבית הקברות הפרוט־  בגיל

סטנטי בהר ציון בירושלים.

"התערוכה היא מסע בזמן", אומרת 
האוצרת. "מוצגיה מלמדים את הערך 
ההיסטורי  המסע  של  המדעי־אסתטי 

־של פלמר ודרייק, עם האתגרים והק
שיים שאפיינו את הצילום במאה ה־19. 

־זהו מפגש בין ההיסטוריה לעולם המו
דרני, בין הארכיאולוגיה לטכנולוגיה 

ובין היצירה של אז ועכשיו".
אפשר  אי  בזמן,  במסע  וכשמדובר 
ד"ר  של  תגליתה  את  להזכיר  שלא 
מעיין־פנר - ציור קיר של ישו המתאר 
ככל הנראה את טקס הטבלתו על ידי 
בציור  זוהה  הוא  שגם  המטביל,  יוחנן 
הקיר. "האתר הזה נחקר ונחפר ושוחזר 

אינספור ב־100 השנים האחרונות, אבל 
אף אחד לא הבחין בציור" מספר דרור. 

־"עד שבאחד הימים, כשהיינו עם המ
שלחת בשבטה, כשאמה חיפשה מקום 

עי בזוג  לפתע  הבחינה  היא   - ־מוצל 
ניים שמביטות בה מהקיר. צילמתי את 
הציור, שלא נשמר במצב טוב, בעזרת 
מצלמה עם עדשת זום גדולה, ואז נגלו 
הציור  שנה   1,500 ישו.  של  פניו  לנו 

חיכה רק לאמה שתבוא ותגלה אותו".
בכתב  פורסמה  הנדירה  התגלית 
Antique, ולפני חוד־  העת היוקרתי
שיים נהרו לשבטה 300 גופי תקשורת 
מכל העולם, מפוקס ניוז ועד "נשיונל 
את  מקרוב  לראות  כדי  ג'יאוגרפיק", 

ישו על הקיר של הכנסייה הביזנטית 
הצפונית בשבטה.

בני הזוג מעיין הם הורים למי בת 
ה־8, שמצטרפת אליהם למסעות חקר 

־וצילום אמנותי באתרים שונים, מה
־קווקז ועד פירנצה. "מינקותה נשא

תי אותה במנשא על גבי כשאנחנו 
ביוון,  וסלוניקי  במטאורה  מדלגים 
עולים ויורדים בין עשרות כנסיות 

חצובות בסלע", מספר דרור. 
דרור מעיין הציג כ־70 תערוכות 
צילום בארץ ובעולם, כולל פרסום 
מספריו  אחד  וספרים.  קטלוגים 
 ,Facing The Wall הנודעים, 
הוא תיעוד גרפיטי שצוירו על פני 
250 קילומטרים של חומת ההפר־

דה בין ישראל לפלסטינים, ובהם 
־גם ציוריו של צייר הגרפיטי הנו

דע והנסתר, בנקסי.
־איזו תמונה נחרטת בזיכרונך מה

מסע לנגב?
לבקר  שמגיעות  תיירים  "קבוצות 
משוגע  צלם  סביב  מתגודדות  באתר, 
ומיושנת,  ענקית  שמצלם עם מצלמה 
באמצעות  אותו  מצלמים  שהם  בעוד 

הטלפונים הסלולריים שלהם". ד

התמונה הזכורה לי מהמסע 
היא של תיירים שמגיעים 

לאתר, מתגודדים סביב צלם משוגע עם 
מצלמה ענקית מיושנת, בעוד שהם 

מצלמים אותו בטלפונים הסלולריים"

"ריחמתי על 
פלמר ודרייק ועל 

הגמלים שסחבו 
את כל הציוד 

בחום המדבר".
מעיין

צילום פרטי

השער הביזנטי, עבדת

הכנסייה הצפונית, שבטה

הכנסייה ההרוסה, ניצנה
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