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איסמאעיל נאשף חורבות	

יכול אלא לראות, כך שהראייה הופכת  ואינך  יכול לראות  אינך 
להיות קבר המבט הראשון.

שם, היכן שאינך יכול להיות ואינך יכול אלא להיות, הראייה 
הופכת להיות שיבה לחומר היולי, חסר צורה.

ן תרגיל ראשו

ובתוך  על  מבטך  את  הובל  לעין.  ביותר  הבולט  באובייקט  הבט 
לעבר  מימין  שלו  ההתחלה  מנקודת  נפרסים  שטחו  שפני  מרקם, 
מרכזו, ומן הנקודה הימנית המרוחקת ביותר אל קצהו השמאלי, 
ומלמעלה למטה, ומחלקו הקדמי לחלקו האחורי, בהתאמה. עצור, 

עצום את עיניך. נקה את מה שראית מזיכרונך הוויזואלי.
ומקד  עיניך  את  שוב  פקח  הראשונה,  המחיקה  לאחר  עתה, 
שפני  מרקם,  ובתוך  על  מבטך  את  העבר  אובייקט,  באותו  אותן 
הנקודה  ומן  השמאלי,  קצהו  עבר  אל  ממרכזו  נפרסים  שטחו 
למעלה,  מלמטה  הימני,  קצהו  אל  ביותר  המרוחקת  השמאלית 
ומצִדו האחורי אל צדו הקדמי. עצור, עצום את עיניך. נקה את מה 

שראית מזיכרונך הוויזואלי. 
הקף את האובייקט מכל עבריו, ותרגל את אופני ההתבוננות הללו 
כלפי מעלה מן החלק האחורי, ואז מן הצדדים, ולבסוף — מלמטה.
חזור על התרגיל עד שתמצה את כל הצירופים האפשריים של 

נקודות השקפה וכיווני מבט. 

י תרגיל שנ

לאחר הניסוי הוויזואלי–חושי שביצעת בתרגיל הראשון, חשוב על 

מה שלא ניתן לראות באובייקט שבו אנו מתבוננים. למשל:
צורתו הקודמת של האובייקט, שממנה נבע האובייקט הנוכחי,   .1
יכול  אינך  למשל,  מגע,  שבמסך  )כשם  ההתבוננות.  מושא 
צורנית,  מבחינה  לו  שקדם  האלקטרוני,  הכפתור  את  לראות 

חרף העובדה שהוא תולדה שלו(. 
שטחו  פני  מאחורי  המסתתרות  הסמויות  החומר  שכבות   .2
המאפיינים  מבחינת  והן  הצורה  מבחינת  הן  האובייקט,  של 

הכימיים והפיסיקליים שלהן.
המגולמים  היחסים  כלומר  האובייקט,  של  הפנימי  מבנהו   .3

בקישורים שבין מרכיביו. 
זה  בכלל  בו,  השימוש  ותולדות  ייצורו  של  ההיסטוריה   .4

ההיסטוריה של אופן ראייתו וצורות ההתבוננות בו.
האפשרויות שיכולות היו להתגשם בהיסטוריה של הבנייתו,   .5
אך נמנעו מסיבות התלויות בהקשר הסוציו–היסטורי המסוים. 
חומרי הגלם שמהם נוצר האובייקט, ומה שנותר מהם לאחר   .6

שלב ההבניה, כאשר אין בהם עוד כל שימוש תועלתי. 

עתה נתמקד בשלושת התחומים האחרונים הנראים, על פניו, בלתי 
אפשריים מבחינת חוש הראייה ופעולותיו, המּותנֹות בציר הזמן. 

תרגיל שלישי

עבודה  בדמות  ביטוי  לידי  באות  אובייקט  של  ייצורו  תולדות 
מחופצנת )objectified labor(, כלומר אותו תהליך מצטבר, הנובע 
החומר  בצורת  מנטלי(  )חומר  הצורה  חומר  של  )אנרגיה(  ממיזוג 
)חומר בצורתו הקודמת(. על–פי–רוב מגיע אלינו האובייקט המוכן 
החוויה  את  מכתיב  בו  עושים  שאנו  והשימוש  הסופית,  בצורתו 
הוויזואלית הנוצרת ביחסינו עמו, כך שאנו מגלים כי האובייקט 
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הן אינן בעלות ערך חליפין. ממד זה מוביל אותנו לאיכות הבלתי 
החליפין  משטר  במסגרת  אולם,  הצורה.  דבריות  של  שמישה 
הקפיטליסטי, איננו יכולים לעסוק באיכות זו של הצורה. נשאלת 
השאלה, מהו אותו מכשול המונע ממני לעסוק בצד זה של הקיום 

הסוציו–חומרי? 
העבר את שלוש הסוגיות שדנו בהן לעיל, העבודה, האפשרויות 
והשאריות, אל קדמת תודעתך, עזוב את המאמר ושוטט, תוך כדי 
הרהור אטי, נינוח ובלתי שיפוטי, בין הדימויים השזורים בקטלוג. 

*  *  *

הנה חזרת. הבה נתחיל. 
בתצלומים נלכדו מראות שונים של אובייקטים. רובם מציגים 
מערכת יחסים בין רקע כלשהו לבין מוקד בצורת אובייקט. למשל:
ארץ  שטח  ומציגה  למטה  מלמעלה  מכוונת  המצלמה  עדשת 
וענפי  )רקע(  קש  ובשאריות  חצץ  באבני  זרועה  החומה  שאדמתו 
אורן צרורים בניילון מוטלים על האדמה )מוקד(; או, מאותה זווית 
צילום ועל אותו רקע: שלושה מקלות שונים, מקבילים פחות או 

יותר זה לזה, במבט מלמעלה למטה.
כמה  העיניים.  בגובה  אופקי  במצב  מכוונת  המצלמה  עדשת 
התמונה  בקדמת  שונות.  בדרגות  ומתכלים  באש,  עולים  פחמים 
נראים הפחמים שהתכלו במידה פחותה, ובהדרגה, בכיוון הרקע —  
יותר, עד ללהבות שבראש  אלו מביניהם שנתכלו במידה מרובה 
התצלום. דומה שנקודת המוקד מצויה במרכז התמונה, בעוד שאר 

חלקיה משמשים כרקע.
עדשת המצלמה מכוונת אנכית, מלמעלה למטה. הרקע הוא 
חומרים שונים  ועליה שאריות של  נטושה למראה,  חלקת אדמה 

עושה בנו שימוש בה במידה שאנו משתמשים בו. מכאן, שהעבודה 
רבה,  ובמידה  האפשריים,  סוגי השימוש  את  מכתיבה  המחופצנת 
סוגי  את  מכתיבים  בתורם,  ואלו,  בעתיד,  שיתפתחו  אלו  את  גם 
ייצורו  תולדות  לפיכך,  באובייקט.  החושית–ויזואלית  המעורבות 
מעצבות,  אלא  החושית,  ברמה  לעין  נראות  אינן  אובייקט  של 
במידה רבה, את אופני הראייה שלנו, וככאלה הן יכולות להיראות 

אך ורק באמצעות התבוננות פנימית.
אינספור  גלומות  אובייקט  של  יצירה/ייצור  מעשה  בכל 
אפשרויות, אך בדרך כלל רק אחת מהן באה לכלל מימוש. נשאלת 
השאלה: כיצד נוכל לאחזר את כל אותן אפשרויות שלא התממשו 
כחלק בלתי נפרד מגוף הידע הוויזואלי, החושי והפיגורטיבי גם 
יחד? ניתן לטעון כי מה שלא התממש, התאדה מבלי להותיר כל 
זכר חומרי או מנטלי. לעומת זאת, ניתן לבדוק את האפשרות שמה 
פוטנציאלי,  באופן  בחובו,  נושא  מסוימת,  בצורה  התגשם  שאכן 
את כל האפשרויות שלא באו לכלל מימוש בעקבות הבנייתו. אני 
עצמי נוטה לקבל את האפשרות השנייה, ומבקש להוסיף ולטעון 
כי חקירת ההקשר הסוציו–היסטורי של האובייקט, שאפשרויותיו 
צומצמו לכדי אפשרות אחת, עשויה לסייע לנו להתחבר אנליטית 

לכל שאר האפשרויות הטמונות בצורה נתונה.
המתקבלות  לשאריות  יתרה  חשיבות  מייחסים  איננו  ככלל, 
כיצד  למחשבה  פרט  הסוציו–חומרי,  ההבניה  מתהליך  כתוצאה 
ניתן להיפטר מהן. ברם אם נבחן שאריות אלו לא על פי קריטריון 
התועלתיות, אלא על פי דבריותן )thingness(, נגלה כי, למעשה, 
ניצבות בפנינו אפשרויות מרובות. קיים, אם כן, הממד הראשון, 
אפשרות  של  התממשותה  תהליך  של  הסמוי  צדו  את  החושף 
מסוימת לכדי צורה מסוימת; הממד השני, לעומת זאת, מרמז על 
מה שניתן לכנותו אי–הצורה )formlessness( של השארית, ולכן 
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כחולים,  בשמים  בודדה  יונה  של  הוא  הכללי  המראה  בקירוב. 
וקומץ ענני נוצה לבנים בצדו השמאלי העליון של התצלום. 

עדשת המצלמה מכוונת מלמעלה למטה בהטיה קלה לשמאל 
בזווית של כ–20 מעלות: בית עלמין נטוש. שלושה קברים נטולי 
מבנה  ועולה  מתרומם  וממנו  בסיס,  מהם  אחד  לכל  מצבה.  אבני 
הקבר. בתמונה נראים כמה קברים נוספים, המוגבהים קלות מעל 

פני האדמה, ללא מבנה עילי. 
ניתן למיין את התצלומים בתערוכה זו ולסווגם על פי המראות 
והאובייקטים שבהם: חורבות של בתים ושל אתרים נטושים; אתרים 
נטושים ומוזנחים בשולי המרקם העירוני; גופות של חיות ושיירי 
גופות של עופות, של דגים ושאר בעלי חיים; שיירי אובייקטים 
שנעשה בהם שימוש וסיימו את תפקידם; יונים בשמים; מטוסים 

בשמים; פרחים בטבע.
במרבית האתרים והחומרים הללו נעשה שימוש בעבר, בטרם 
הפכו להיות שרידים ועיי חורבות חסרי תועלת. היונים והמטוסים 
בשמים והפרחים בטבע פותחים, לכאורה, אופק המנוגד במהותו 
הדימויים  שאר  של  בהקשר  בחינתם  אך  ולחורבות,  לשרידים 
בתערוכה מייצרת קשר סמיוטי סביב היותם של הפרחים בני חלוף, 
והידיעה כי עד מהרה יהפכו אף הם לשרידי ההווה ולחורבותיו. 
באשר ליונים המגביהות עוף, גם גורלן נחרץ למוות. ובהקשר של 
הטיס  כלי  לבין  העיר  בין  לקשור  שלא  אפשר  אי  הבוערת,  עזה 
חדשה  משמעות  מקנה  זה  מעין  קישור  אם  גם  מעליה,  החגים 
לתצלומי המטוסים בשמים, מה שמוביל אותנו שוב לאי היכולת 

להתרחק מן המלכוד של השרידים והחורבות. 
חנא פרח צילם תצלומים אלו באקראי ובאופן שרירותי, כלומר 
במרוצת חיי היומיום שלו וללא כל כוונה מראש להפכן ל"פרויקט". 
האירועים  חדרו  שאליהם  חיים  ה"שגרתיים",  חייו  את  חי  הוא 

ושרידי אבנים מסביבה בנויה. נקודת המוקד היא כרית. במרכזה 
את  הממלאים  מדורגים,  חום  בגוני  שונים,  בגדלים  ורדים  שני 
ברגע  מופר  המוקד  לנקודת  הרקע  בין  היחס  שטחה.  פני  מרבית 

שמבטנו נופל על נעל ורודה בקצה הימני של התצלום.
עדשת המצלמה מכוונת מלמטה למעלה בזווית של 45 מעלות 
לבנים;  נוצה  ענני  מעט  בהם  ששטים  שמים  הוא  הרקע  בקירוב. 
וִתלי אבנים, שרידי  נוף טבעי של עצים ושל עשבים  מאחוריהם 
בתים נטושים. במוקד נראית חזית בנויה–למחצה של כניסה לבית. 
אבן  מדרגות  לחזית  מימין  הבית.  יסודות  הנראה,  ככל  בבסיסה, 
הראשה  אבן  זה  בכלל  בשלמותה,  שנשמרה  לדלת  המובילות 
לה  זהה  חלון,  ישנו  לדלת  משמאל  הדקורטיביים.  מאפייניה  על 
בצורתו, אם כי קטן ממנה, שגודלו כשליש מגודלה. מרקם האבן 
מדגיש את מערך חזית הבית כבית נטוש, וניכר כי לפנינו בנייה 

ידנית, ולא ממוכנת.
עדשת המצלמה מכוונת מלמעלה למטה בזווית של 45 מעלות 
בקירוב. הרקע הכללי הוא פנים חדר בבית ישן, שקירותיו התבלו 
עד כי חומרי היסוד שמהם נבנו, נגלים לעין. בשולי התצלום נראה 
חלון פתוח או שבור, ומבעדו חודר לחדר אור עז המשווה לתצלום 
ומספר  אחדים  חפצים  ברזל,  מיטות  שתי  ניצבות  בחדר  עומק. 
שקים מכוסי אבק. מוקד התמונה מצוי בקדמתה, שם נראית מיטה, 
ועליה מונח צרור עטוף בפיסת בד כחולה, ולצדו צרור נוסף עטוף 

בבד לבן מנוקד בצבעים שונים. 
כלנית  העיניים.  בגובה  אופקית  מכוונת  המצלמה  עדשת 
מוצגת בחדות במוקד, ואילו ברקע נראים צמחים ירוקים בדרגת 
טשטוש גבוהה. חילזון קטן מצא לו פינה חמה בין עלי הכותרת 

לבין איברי הרבייה של הפרח.
עדשת המצלמה מכוונת מלמטה למעלה בזווית של 70 מעלות 
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עם  אחד  בקנה  עולות  שאינן  הנדסיות  ובפרופורציות  צפויים 
תהליך  כאילו  שלנו.  הויזואלית  התפיסה  של  הדומיננטי  הדפוס 
ההתבוננות בדבר מה נקטע בכפייה ובחטף על מנת להדגיש את 
השונות, ובכך גם את אופי הבניית השונה והצגתו. שונּות חזותית 

זו חלה גם על שאר תוכני התצלומים שבתערוכה. 
הבה נשוב לתצלומים עצמם, ונתעכב על אלו מביניהם שבהם 

מוצגים חיות, עופות ודגים. 
דמו  הנראה  ככל  דם,  שלולית  של  במרכזה  שרוע  מת  חתול 
שלו; ראשו של חתול שחור בעל עין אחת יחידה מגיח מתחתית 
התמונה; עדת כלבים חוצה רחוב עירוני מואר לעת ליל; יונה מתה; 
שתי יונים אחוזות בידו של גבר בתנוחה המרמזת על כך ששחיטתן 
בתרבות  הנהוג  הוויזואלי  הקוד  פי  על  הפחות,  )לכל  קרבה 
הפלסטינית(; יונה בודדה עפה בשמים; שלד ציפור מוטל על גבו; 

שתי כנפי ציפור נטולות גוף; שלדי שני דגים נטולי ראשים. 
שאינה  בשמים  היונה  )כמו  מתים  בגדר  או  מתים  מרביתם 
מיקומם  זאת,  עם  כמתה(.  חשובה  ולכן  מסוים,  בהקשר  מוצגת 
בסדר החברתי הכללי שולי; במקרה הטוב, דרגה שלישית אחרי 
בני האדם ואחרי חיות המחמד ואף אחרי בני מינם החיים. מיקום זה 
מוביל להבניה חזותית שונה. תצלום של קבוצת חיות, עופות ודגים 
מעורר חרדה ויזואלית עזה, שכן אלו הם שרידים וחורבות, שוליים 
מדרגה שלישית, שאיננו נתקלים בהם, בדרך כלל, בחיי היומיום 
שלנו בסביבה החומרית–ויזואלית שבה אנו חיים. השונּות כאן היא 

שלילה מדרגה שלישית של היומיומי הצפוי מבחינה ויזואלית. 

ייה ננות שנ התבו

נראה כי מה שמעצים את השונּות, המייצרת את החרדה הוויזואלית 
חובב,  צלם  כשל  צילום  זה  במקרה  הצילום:  אופי  הוא  העזה, 

והמראות מתוך הסביבה הסוציו–חומרית שבה הוא חי. הוא בחר 
לצלם את מה שמשך את עיניו, ומן הסתם לא את מה שנראה לו 
"לא–שווה–צילום". עם הזמן נערמו התצלומים כמעין יומן ויזואלי 
של  הוויזואלית  הביוגרפיה  את  גם  רבה  במידה  המשקף  אישי, 
חוויותיו. מתוך תובנה זו ראוי לתת את הדעת לשאלה: מה עומד 
אותם  לתעד  ובתשוקה  ובחורבות,  הרב בשרידים  העניין  מאחורי 
באופן מסוים? שאלה זו תעמוד במוקד תשומת הלב שלנו, בעוד 
שברקע ניצבות הסוגיות שהועלו לדיון קודם לכן, בדבר היחסים 

האפשריים בין העבודה, האפשרויות והשאריות.

ננות ראשונה התבו

וחורבות  נראים שרידים  נתבונן בתצלומים, שבהם  הבה  ראשית, 
בדרום  בית  ּבְִרעִם, צפצאף,  ּכֻפְר  הרוסים:  כפרים פלסטיניים  של 
אום ח'אלד, קברים בכפר אלשיך מוראד. התבוננו עִמי בתצלומים 
אלה. עליכם לקבץ אותם, משום שהם פזורים בין שאר התצלומים 
בקטלוג. ליקוטם מדמה אותם למעין חוט שדרה שעליו נשענים 
שאר הדימויים והמראות המוצגים בהם, בכלל זה אופן הבנייתם 
רובם  הרוסים,  בבניינים  מתבוננים  אנו  שלהם.  החזותי  והמרקם 
נראים כבתי מגורים, אולי פרט לבניין בצפצאף. המבנה הוא נקודת 
המוקד, ואילו הרקע הוא סביבה טבעית, במקרה של כפר ּבְִרעִם, או 
סביבת התנחלות בשאר התצלומים. חלקי בניינים נותרו בשלמותם, 
מוקפים בִתלי אבנים, שהיו פעם חלק מהם. המרקם הוויזואלי של 
החורבות נובע מן היחסים שבין החלקים השלמים )קירות, תקרה, 
האבנים  ִתלי  לבין  בניין(  של  הפנימי  חללו  או  דלתות  חלונות, 
שלצדם. הִקרבה בין חלקי המבנה לבין ערימות האבנים מעוררת 
תחושה בסיסית של חרדה ויזואלית, אותו מבנה תת–הכרתי הנוצר 
כתוצאה מקיומם של אובייקטים מפורקים, שפוזרו באתרים בלתי 
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ולא כשל מקצוען, צילום של מי שנושא עמו מצלמה בשיטוטיו 
זווית  את  לזהות  קשה  לא  מוכרים.  מקומות  בין  היומיומיים 
הצילום, שכן היא מצויה בטווח הביצועים היומיומיים. התצלומים 
תהליך  את  שהופך  מה  לרקע,  מוקד  שבין  היחסים  על  מבוססים 
עיבודם הקוגניטיבי–חושי לאוטומטי משהו. התאורה היא תאורת 
על  נחתך  הפריים  ומובחנים.  ברורים  הצבעים  טבעית.  יום/לילה 
פי יחס מסוים המייצר נרטיב ויזואלי משכנע למדיי. עם כל זאת, 
הרגיל והמוכר, שבחיי היומיום הוויזואליים מהווים חלק ממשטר 
זה  במקרה  מציגים  הסדורה,  בצורתם  הנראים  החיים  את  הַמבנה 
מרחבים ויזואליים של אחורי הקלעים, כאלה שניתן לראותם רק 
זה  היפוך  בעינינו.  ולא  שלנו,  הוויזואלי  התת–המודע  באמצעות 
מצבים  לתעד  כדי  ומוכרת  שגרתית  צילום  בטכניקת  )השימוש 
סוציו–חומריים שוליים מדרגה שלישית( מייצר פער חד, המוליד 

חרדה ויזואלית מועצמת, חרדה הנושאת את העין למסע חדש. 
שונּות זו, הנובעת מן התוכן הוויזואלי המסוים ומאופן הצילום, 
מתייחסת לעין הרואה את מה שלא יכול להיראות, לכאורה, בעין 
"בלתי מזוינת". העין פועלת על פי משטר מסוים. ככזו, תפקידה 
כאשר  מסוימת.  פרספקטיבה  מכתיב  הראייה  ואופן  לראות,  הוא 
האובייקט שהוא מושא ההתבוננות אינו מתיישב עם הפרספקטיבה 
המסוימת, עובדה המעוררת מידת–מה של חרדה, המתבונן מנסה 
לכל  או,  וסמיוטיות  ויזואליות  זה באמצעות שיטות  לפתור מצב 
הפחות, לדחות את מעורבותו באובייקט הנצפה. השאלה הנשאלת 
אינה נוגעת לפרספקטיבה של המשטר הוויזואלי–חברתי השולט, 
אלא לפרספקטיבה, לשיטת הראייה, שבאמצעותה צולמו מקבצי 
תצלומים אלה מיומניו הוויזואליים של חנא פרח. הפרספקטיבה 
אותך,  מקרבת  היא  לראותו.  ניתן  שלא  למה  מתקרבת  חנא  של 
כמעט עד כדי מגע, אל מרקם פני השטח של הסביבה החומרית–

ומטה.  שלישית  בדרגה  השוליים,  בתחתית  הממוקמת  ויזואלית, 
של  הבנייתה  תהליך  את  לקרוא  עלינו  כיצד  השאלה,  נשאלת 

פרספקטיבה זו? מהו מקורה, חנא?
על  חנא,  של  הפרספקטיבה  ויזואלית,  עבודה  של  זו  דרך 
בלתי  וחלק  דרך התבוננות  ככלל,  היא,  הסובייקטיביים,  היבטיה 
נפרד מן המבנה החברתי הכולל. מכאן, שלוש השאלות שנשאלו 
בתרגיל השלישי לעיל )העבודה, האפשרויות והשאריות( משמשות 
בבחינת גשרים של שיבה, שיסייעו לנו להתבונן במערך החברתי 
מבעד לתצלומים אלו ולפרספקטיבה שכוננה אותם. ניתן להקביל 
בין סוגיית המעבר בין תחומים חברתיים שונים — תצלום החתול 
השולי  מעמדה  ברחוב;  והשלכתו  החתול  הריגת  מעשה  השחוט; 
החזרה  מסלול  לבין   — ועוד  הקיים,  המשטר  במבנה  החיה  של 
בהיסטוריה  הקודמות  לצורותיה  צריכתה  ברגע  הסחורה  מצורת 
ושל שימושיה השונים; אפשרויותיה השונות, שטרם  ייצורה  של 
באו לכדי מימוש, ומעמד השאריות והשרידים שהתהוו בעקבות 

הבנייתה כסחורה. 

ננות שלישית התבו

וננסה  בפלסטין,  הסוציו–היסטורי  המשטר  בצורת  נתבונן  הבה 
אותם  שלו,  האחוריות  החצרות  באמצעות  זה  משטר  להגדיר 
משטר  של  הבנייתו  תהליך  בעקבות  למעשה,  שנוצרו,  מרחבים 
זה. במילים אחרות, הבה נתבונן בקולוניזציה של פלסטין מבעד 
המשטר  ולכינון  שלה  והמטאפוריים,  הממשיים  ולפירוק,  להרס 
החומרית–ויזואלית,  הסביבה  את  נחקור  תחילה  תחתיה.  הציוני 
ומתחתיה. זה  משטר  של  האורבנית  המערכת  מאחורי  השוכנת 
כך יתגלה לנו כי מה שנבצר מאתנו לראות, מנקודת המבט של 
המשטר, הוא, ביסודו של דבר, אותם שרידים חומריים של פלסטין 
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הבנויה: שרידי כפרים, ערים, מערכות כבישים ורחובות, שטחים 
חקלאיים ועוד. מבט ארכיאולוגי ביקורתי חייב לתהות על קנקנו 
של הרובד האורבני המתקיים בדמות חורבות, רובד שנותר בלתי 
נראה מנקודת מבטו של המשטר הקולוניאלי. אם נסכים כי רובד 
המשטר  מכינון  שנבעו  ושרידים  חורבות  בבחינת  הוא  זה  חומרי 
נוגעת  נראים מנקודת מבטו, הרי השאלה  וכי אינם  הקולוניאלי, 
כינון  תהליך  מתבסס  שעליה  העבודה,  של  להיסטוריה  עתה 
הקולוניאלי  המשטר  שלו.  המבט  ונקודת  הקולוניאלי  המשטר 
ונקודת המבט שלו מתגלמים במרחב האדריכלי הנראה ובחורבות 
הסמויות מן העין, וכן בכל מה שמצוי ביניהם, בדרגות משתנות 
זו נחקרת על  של אורבניות ושל הרס. על פי רוב, פרובלמטיקה 
שמציבה  האתגר  שבבסיסה.  וההיגיון  הנראית  האדריכלות  בסיס 
בפנינו הפרספקטיבה של חנא, הוא הצורך להתחיל מן החורבות 

ומן ההיגיון המארגן שביסודן, כפי שאנו עושים כאן. 
בדרכים  להתרחש  יכולה  לחורבותיו  הפלסטיני/ת  שיבת 
שונות, אולם בכל מקרה, על מנת להיות מה שהנו בהווה אין הוא 
יכול אלא לשוב לחורבותיו. במלים אחרות, אקט השיבה הוא תנאי 
תנאי מספיק  אינו  כי  אף שייתכן  כיום,  לקיום הפלסטיני  הכרחי 
כדי לשחרר את הפלסטיני מן המלכוד הקולוניאלי שבו הוא שרוי. 
והשהייה  החורבות  אל  לשיבה  ביחס  השאלה  עולה  זה  בהקשר 
בהן מבחינת ממד הזמן והמרחב שלהן, הטמעת ההיגיון המארגן 
זה  זה. ברצוני לטעון כי  וראיית העולם מבעד להיגיון  שבבסיסן 
בדיוק מה שעושה חנא פרח כאשר הוא מבְנה ומזקק נקודת מבט 
הפעולה  היגיון  על  המושתת  העין,  עבור  פעולה  מערך  מסוימת, 
של החורבה, אך אינו חלק מן החורבה עצמה. כל זה מחייב אותנו 
הטמפורלי  לממד  לחורבות,  פרח  חנא  של  שיבתו  על  לעמוד 
והמרחבי שלהן ולאופן שהייתו בהן, על מנת להטמיע את ההיגיון 

שביסוד פעולתן ולאחר מכן לאמצו, לכל הפחות, כנקודת המוצא 
הוויזואלית שלו, שממנה הוא יוצא שוב לחקור את העולם.

החורבות  גם  הפלסטיני,  הסוציו–פוליטי  להקשר  בדומה 
לטרגדיה  סוציו–חומרי  כיסוי  מעין  להיות  הפכו  המובְנות 
עיסוק  בבחינת  היא  לחורבות  השיבה  זו,  מזווית  הפלסטינית. 
בטרגדיה  ישירה  מעורבות  אולם,  הפלסטינית.  בטרגדיה  מחודש 
המערכת  את  הן  בהכרח,  מערערות,  בהווה  מחדש  ונטיעתה 
לפיכך,  ההווה.  של  החברתית  המערכת  את  והן  הפסיכולוגית 
אחד,  מצד  דיאלקטיים:  יחסים  מייצרת  הפלסטיני/ת  הבניית 
הפלסטיני הוא החוזר המתמיד אל חורבותיו כתנאי הכרחי למה 
שהנו עכשיו; מצד אחר, רגע שיבתו מחייב אותו — במסגרת מאבק 
של  סוג  שלו,  ההווה  אל  הטרגדיה  מן  לחזור   — שלו  ההישרדות 
גירושו מן הצומת  גירוש שני. לפיכך, שיבתו טומנת בחובה את 
המרכזי בהבנייתו הנוכחית כפלסטיני. גירוש זה מתבצע באמצעות 
תהליך של התקה והקצנה המבְנה מחדש את צומתי היסוד במבנהו 
שבחוץ.  העולם  עם  יחסיו  מבנה  את  וכן  הסוציו–פסיכולוגי 
בממדיהן, חומרי הטרגדיה המותקים והמוקצנים הם שרידי הקץ, 
המוות והִריק. החורבות הסוציו–חומריות הן חלק משרידים אלו, 
ובד בבד — ביטוי לקיומם. רגע שיבתו של הפלסטיני אל עצמו 
וההישארות האקזיסטנציאלית שם הן בבחינת השתקעות בהליך 
זה של סוף, מוות וִריק; כך נבנית השיבה לחורבות כצורה מסוימת 
בין הישארות  של שיבה אל העצמי. הצעד המשמעותי, המבדיל 
הוא  החורבה,  של  המבט  לנקודת  היגיונן  הפיכת  לבין  בחורבות 
התעלות מעל מצב החורבה, ביצוע סוג של התקה וזיקוק האיכות 
של  מצב  ההישרדות,  במאבק  כלי  לכדי  שלהן  הסוציו–חומרית 
העצמה, מעין שלב מתקדם בדיאלקטיקת השיבה אל לב הטרגדיה 
תת– את  מייצג  זה  תהליך  ממנה.  בגירוש  הכרוכה  הפלסטינית, 
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חנא  המבנה שביסוד הבניית הפרספקטיבה של החורבה, שמציע 
יש בה כדי  זו  נקודת מבט מעין  פרח בדימוייו האוטוביוגרפיים. 
העולם  את  ומגלה  החוזר  ויזואלי–אפיסטמולוגי,  ככלי  לשמש 
זו היא אופן הפעולה  ובתוך כך מעצב אותו מחדש. נקודת מבט 

של האפשרויות שלא התממשו באמצעות היגיון החורבה.

ועוד תרגיל אחרון

אל תסיטי את עינך. שוטטי ונדדי עמה, שוטטי והתנודדי, שוטטי 
ונדדי.

הקצה. שבי לצד סצנה כלשהי והתבונני בה; למשל, מן המוות 
אל החיים או מן החומר אל צורתו או מן השאריות אל הסעודה. 
לאחר מכן, שוטטי ונדדי מקצה לקצה, השתהי והפכי להיות חלק 
משיטוטיך הוויזואליים. אל תנוחי ואל תשקטי; חרדה היא מרבד 

הקסמים במסעך. 
הסצנה  בתוך  מבטך  את  הוליכי  סצנה.  אחר  בעיניך  חפשי 
ובשוליה. אל תתחייבי לכיוונים, להתחלה ולסוף, למעלה ולמטה, 
כאילו בהתחלה את רואה רקע במוקד ומוקד ברקע. מרקם הסצנה 
מלא בחורים גדולים ושונים. אתרי את החורים בשקט הוויזואלי, 
בני  ויזואלית.  "מדברות"  שאינן  המחופצן  החומר  שאריות  את 
צורה אפשרית מנקודות המפגש בין חורי השתיקה. מבנה השקט 

הוויזואלי עשוי להכתיב את צורות העיוורון האפשריות. 
צאי מהצורה, היפטרי מן השפה ומן הזיכרון, שובי אל החומר, 

שיבה שאינה כרוכה בגירוש; צללי אל תוכו בשלמותך. 

משאלה

לו הייתי חורבה... לו הייתי חורבה...


