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מסמלים  וכולם  כאלה  עשרות  יש  וסימניו.  הוא  הבית,  ראשית 
חורבן. בתים מתפוררים, עזובים, הרוסים, שרופים; בתים שיצאו 
אל החוץ או כאלה שהחוץ חדר אליהם פנימה; בתים שיש בהם 
שאריות,  שהם  או  מאולתרים,  הם  אבל  מגורים,  סימני  לעתים 
זמניים, לא שייכים, המשהים את ההתמקמות או  שרידים; בתים 

תכף ננטשים. 
מה שיש כבר התיישן, הזדקן טרם זמנו. ואם הוא חדש, הרי 
הוא לא גמור, מפורק לגורמיו — פתותי טיח שגורד, עֵרמות חול, 
סימוני יציקה, אבנים מפוזרות — לכוד בחלקיותו זו ללא מפלט, 

שבוי לנצח בתצלום. 
בהם,  חסרים  הגג  או  שהקיר  בתים  ממשיים:  בתים  הם  אלה 
קירותיהם,  בין  אל  חדר  שעשב  סדוקים,  קירותיהם  או  שרצפתם 
שמי  בתים  חפץ,  מכל  הריקים  בתים  שבורים;  שחלונותיהם 
ורק  כלל,  נראה  איננו  למעשה  בעליהם,  איננו  בהם  שמתגורר 
סימניו נוכחים; בתים בשלבי הריסה, ערמות הריסה של ממש או 

בתים במהלך בנייה. 
ואולי אלו מטונימיות של בית: כריות ומזרנים הזרוקים בחוץ, 
תלושים מהקשרם הביתי, כלי בית, מעיל תלוי על ידית של חלון 
שבור, אבן בנייה בודדה בשדה יבש, משטח בטון שהיה או יהיה 

רצפה, משוכת צברים, סוכות דרכים ממוטטות. 
או מטפורות שלו: עיגול אבנים המסמן טריטוריה, צלב, קברים 
אנונימיים, חילזון המתגורר עם ביתו בתוך פרח, צמד פנינים בתוך 

גלעין של אפרסק שנבצע, צבים מצוירים, נבטים על תפוח אדמה 
מוריק והמון יונים מבויתות לכודות, נחות או מסתחררות באוויר.

החורבן וההרס קונקרטיים וגם אישיים מאוד: דמותו של האמן 
)כך נזהה את הדמות החוזרת בתצלומים, בסיטואציות אינטימיות 

שונות( המתעד, מחברת בין גילומיהם. ההרס והחורבן הם שלו.
והם גם פוליטיים. בלוקליות שלהם, בזיהוי התרבותי, הלאומי 

והדתי, העולה מפרטיהם. 
בניין  של  קיר  על  להריסה"  "לא  הכיתוב  זה  כל  רקע  על 
סניף   — הבניין  את  וכשמזהים  להפליא.  אירוני  נראה  ממוטט 
זמנהוף של קופת החולים הכללית בתל אביב, מטונימיה ציונית 
ראויה — מתפענחים רבים מן הסימנים )כך יקרה עם עוד זיהויים 
ודאיים מסוג זה(, ועולה ומתייצב לפנינו כל אתוס ההרס והבנייה 
של הפרויקט הציוני, ואתו קמים ומתייצבים לפנינו גם קורבנות 

הפרקטיקה שלו. 

זורעיהם  על  והרס,  חורבן  של  תמונה  כך,  אם  מציע,  הפרויקט 
וקורבנותיהם. אבל לא רק זאת. אותם בתים ממש, יחד עם סימנים 

אחרים הפזורים בעדינות בתצלומים, מזמינים גם קריאה אחרת. 
חרף  דיאלקטי.  מהלך  לא  וגם  אלטרנטיבית  קריאה  אינה  זו 
העובדה שהתצלומים נקלטים ברצף ואופן הצגתם מדגיש עוד את 
הלינאריות, את היווצרותה ההדרגתית של החוויה, ואף שטקסט זה 
עצמו אינו מסוגל לשטוח את טענתו בבת אחת, אלא נאלץ לפרוס 
מרובה  עולם  מציג  שהפרויקט  היא  הטענה  הרי  בהדרגה,  אותה 
החוויות  מציג,  שהוא  שהמצבים  בה–בעת;  של  עולם  וסותרני, 
הלא–פתירות,  סתירותיהם  על  ומעורר,  מעלה  שהוא  והתחושות 

מתקיימים במקביל. 
הגדל  העשב,  רעננות  נראים  וההרס,  החורבן  לצד  וכך, 

תמר ברגר  בית	ראשון,	בית	שני	

על "חששות" של חנא פרח ֻּכְפר ִּבְרִעם



23

החדשים  הצבר  עלי  של  הירוק  צבעם  המרוקן,  הבית  אבני  בין 
על  הטיח  נשורת  של  הפורח  השדה  המאובק,  השיח  על  הגדלים 
באוויר,  חופשיות  המסתחררות  היונים  בשיפוצים,  הבית  רצפת 
שמיכות,   — חפצים  של  הצבעוניות  הזרים,  הפרחים,  הפריחות, 
שלהן,  המדכאות  האפורות  הסביבות  את  המאירה   — בית  כלי 
הדוגמאות העשירות של הכריות הזרוקות בחוץ, וגם הדו–קיום של 
החילזון והפרח האדום שבתוכו הוא התביית, הקשת בשמים ויופיה 

העז של האש המכלה. 
העולם העולה כך, בין שואה לתקומה, אינו עוד חד משמעי 
ועצם  נבנה,  או  מתפרק  במעבר,  עולם  זהו  דיכוטומי.  אינו  וגם 

התנועתיות מזמנת אפשרות של שינוי.

אשר  ובחיים,  בחיוניות  המסּוכים  אליו,  הנלווה  והכאב  החורבן 
בעבודה  משתכפלים  הפוליטי,  הקונקרטי  בהקשרם  התפענחו 
בממד נוסף, המוביל אותם בסופה של הדרך )גם( אל מקום מופשט 

ואוניברסלי: הנוצריות. 
הצלב, המדונה, היונים, אדרות הדגים, נתזי היין, פצעי הגוף 
המדממים — אותם סימבולים מובהקים; הקורבנות המתים )חתול 
דרוס, יונה מתה, שלד של ציפור(, העיניים העצומות כמעט תמיד, 
צורת הלב המצמיח )תפוח האדמה(, תמונות האפוקליפסה )האש 
המכלה, שמי האש, הבית השרוף( ופעולות סתומות לכאורה של 
לאלגוריות   — הללו  לסימבולים  בהצטרפותן   — הנעשות  פולחן, 
ממשמעויותיהם  האובייקטים  של  החוזרת  ההפקעה  מובהקות; 
הקבועות דרך עקירתם מההקשר, דרך העמימות שלהם וההאדרה 
של הבנלי מעצם ִמסגורו וייצוגו, ההופכות את אותם אובייקטים 
עמוק  העבודה  את  נוטעים  אלה  כל   — לסימבולים  הבנלי  ואת 

בהקשר הנוצרי. 

הנוצריות נושאת עִמה אוניברסליות ועל–זמניות ואת הניתוק 
המובנה בה מהקשר אקטואלי יחסי ומקביעות, שהם לב הווייתה 
וסוד כוחה. וכך נעשית העיר )תל אביב, נניח( לסמל כללי לעולם 
הזה, החתול העירוני הדרוס והיונה העירונית המתה — לשה או לבן 

האלוהים, ופצעי הגוף — לסטיגמטה, לסימן אלוהי. 
יש לומר, הגוף הפועל הסובל, הפצוע, עובר בבירור גם דרך 
שם.  נעצר  לא  אבל  עובר,  וה–70;  ה–60  שנות  של  הגוף  אמנות 

להיפך, כך הוא רק מזכיר לנו את שורשיה.
מובילה,  שאליו  המקום  הדרך,  קצה  אינו  הנוצרי  ההקשר 
כביכול, העבודה, אלא הוא ממד נוסף שלה, לצד הקשרה הפוליטי 
הקונקרטי. חיבור ברור בין השניים בא לידי ביטוי בשני תצלומי 
כתובות האש, שנראה כי נעשו באותו מקום: גן העדן )הכבויה( ועזה 
)הבוערת(. הפוליטי הקונקרטי מתחבר כאן עם המופשט, החילוני 
תמונות  תצלומים,  שאלה  ומאחר  הכליה.  עם  הבערה  הדתי,  עם 
סטילס, הרי שני המצבים הקוטביים נותרים תקפים ומתקיימים בה 

בעת. אין כאן ייצוג של תהליך, אלא קיום מקביל לנצח. 

המופשט  וזה  אחד  מצד  העבודה  של  הקונקרטי  החורבן  ֶהקשר 
כך  סתם  מתקיימים  אינם  האחר  הצד  מן  הנוצריות  של  הכללי 
האמן  של  דמותו  אחת:  בדמות  שניהם  מתגלמים  הם  במקביל. 

החוזרת בתצלומים. 
האמן הוא זה הנושא על כתפו העירומה שתי אבנים, הן את 
אבני הבית החרב, הן את הצלב. צמד האבנים נעשה לכלל האבנים 
המוערמות, ההרוסות והעומדות להתחבר מחדש, של כלל הבתים. 
האמן נושא הצלב נוטל כך על עצמו משימה, שהיא הרבה מעבר 

לאישי הביוגרפי.
היחידה  הדמות  הזר,  הפועל  גם  הוא  הבונה,  הצלוב,  האמן, 
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מלבדו המישירה מבט אל המצלמה. מבטו של הפועל הזר נוקב, 
השווה  הגזֵרה  היתר.  של  הסתלקותם(  )או  עיוורונם  מול  יחידי 
צלוב  זהו  ועצמאות.  נחישות  וגם  קשה  עבודה  זרות,  מתבקשת: 
מסוג אחר. )על כך אפשר להוסיף את זיהויו המתבקש של האמן 
יצורים  גבם.  על  ביתם  את  הנושאים  החילזון,  ועם  הצב  עם  גם 
סבלנות  מהם  נתבעות  ליעדם  האטית  שבדרכם  עמלים,  פגיעים, 

ונחישות אין קץ(.

של  נוסף  בולט  במאפיין  ביטוי  לידי  באה  הצלוב  של  הזו  הטיה 
הפרויקט: ההמרה של השילוש בזוגיות. ארגונם של רוב התצלומים 
בצמדים מתפרש על רקע הנוצריות המובהקת של העבודה כאופן 
החילוניים  החיים  אל  הדתי  של  הבאתו  דיוק,  וליתר  חילון.  של 

האקטואליים.
ושלם.  שבור  ונבדל,  אחד  משניים:  העשוי  שלם  הוא  צמד 
הנבדלות מודגשת בו יותר מאשר במשולש, המציע יותר אפשרויות 

של חיבור. אבל החיבור בזוגיות חזק יותר: ביכולתו להוליד.
גם הבתים מתארגנים לצמד או מסביבו. הבית האחד ההרוס, 
כל  שהוא  התפרקותו(,  של  שלבים  בשני  )הנראה  קונקרטי  בית 
מתגלים  בהם  שאפילו  מאדם,  הריקים  האחרים  החרבים  הבתים 
סימני חיים; והבית האחר, זה שמתקיימים בו חיים, זה שבו פועל 
האמן, שמתגלים בו סימנים של ארעיות )בנייה לא גמורה, ארגזים(.
ושוב,  שוב  ייצוגו  ובעצם  הפולחן  מעשי  בכל  מקודש  הבית 
את  לעד  אתו  נושא  מחדש,  ונבנה  נהרס  הוא  מחּולל.  גם  והוא 

חורבנו. 
כביכול  אקראיות  תמונות  השוליים,  הערות  נעשות  וכך 

מהיומיום הבנלי, לכדי סיפור שלם. מורכב, ואחד.


