
מכאן, משם 

הגלריה ״הבית הלבן״ היא נקודת המוצא התמטית והגיאוגרפית של התערוכה. היא ממוקמת במבנה 
היחיד שנותר עומד על תילו מבין בתי הכפר אל-מַעִין, הידוע גם בכינוי חרבת מַעִין. עד 1948 חיו בו 
1,300 איש ואישה ואדמותיו השתרעו על 55,000 דונם. היום הם משמשים את הקיבוצים נירים, ניר 


עוז, מגן ועין השלושה. 

הכפר הותקף ונהרס ע״י יחידת פלמ״ח ב-14 במאי 1948. בתיו הועלו באש והעשן שעלה מהם נותר 
חרוט בזכרונם של אנשי הכפר שעודם בחיים. ד״ר סלמן אבו סתה, יליד 1937, מספר שבאותו לילה מר 
התחבא עם ילדים אחרים, נשים וזקנים בואדי פרחה (נחל מברך) הסמוך: ״עם אור ראשון (…) מישהו 

הציץ מעל לערוץ ׳ראו את העשן!׳ ׳זהו בית הספר, הוא אבד!׳ עמוד עשן התנשא בכיוון בית הספר 
שאבי בנה ב-1920. חשתי כאילו התפוצצה לי פצצה בבטן. ואז נשמע פיצוץ נוסף ועמוד עשן נוסף 

הִיתמר. הבית שלנו, כל הבתים, עלו בעשן. עמודי העשן הללו עלו לשמיים והכריזו על הרס המרחב 

(Mapping My Return: A Palestinian Memoir. 2016) שלנו.״

כעבור ימים ספורים עזבו היחידות הישראליות את האזור וחלק מתושבי אל-מַעִין שבו לכפרם בחסות 
הצבא המצרי שחנה באזור. בדצמבר 1948 תקף שוב הצבא הישראלי את הצבא המצרי והניס אותו 


סופית, יחד עם פליטי אל-מַעִין.

במפה זו ניתן לראות היכן נמצאו הבתים שבסביבת הגלריה, שהיוו חלק קטן מבתי הכפר. הבאר עדיין 
קיימת אבל טחנת הקמח שהיתה צמודה לה נהרסה. גם שרידי המכולת של אַשַּוַאל ושרידי ביתו של 



אחמד חמאד דהשן אבו סתה עדיין נראים היטב. חבר הקבוצה המייסדת של נירים במיקומו הנוכחי 
סיפר לי שהגיע למקום ב-1949. הוא זוכר את שרידי מבנה בית הספר של אל-מַעִין, במקום בו נמצא 
בית הקברות של הקיבוץ, וכן את שרידי ביתו של של חסיין דהשן סקר אבו סתה, אביו של סלמן אבו 


סתה המצוטט לעיל. הבית היה בקצה הצפוני של מטע האבוקדו שנמצא בכניסה לקיבוץ.

התערוכה מספרת את סיפורו של הכפר אל-מַעִין דרך עיניהם של תושביו, שהפכו לפליטים. אחמד 
סלמן מוחמד סקר אבו סתה (אבו עלא) הוא נכדו של האיש שבנה את המבנה שכיום משמש את 

הגלריה. מוסעב בשיר ואיזבל פרס, תושבי דיר אל-באלח, פגשו אותו והציגו בפניו תצלום אויר של 
הכפר משנת 1945 שהעברתי אליהם. אבו עלא איתר בתצלום את אתרי הכפר השונים. עבודת הוידאו 

המרכזית - ״לעזה וחזרה הביתה״ - מציגה את החומרים שנוצרו בפגישה עם אבו עלא ומתרגמת 
אותם לפעולה אקטיבית בשטח הכפר. באמצעות השוואת התצלום אויר המסומן לשטח כיום, בעזרת 


Google Earth, אותרו נקודות הציון של הבתים וסומנו על פני הקרקע.

המרחב המקוטע שבין רצועת עזה לשטח ישראל הוא נושא מרכזי בתערוכה. ההתגברות על הקיטוע 
המרחבי הוא עיקר המאמץ וההצלחה החלקית שלו מאשררת את הקיטוע האלים. העפיפון ״מלאך 

ההיסטוריה״, שמככב בוידאו הנ״ל ומוצג כפריט בתערוכה, מבקש להטיס בגופו לרצועת עזה את 
הזיכרון המצולם של שטח הכפר מ-1945. זנבו בנוי ממפת הישובים הפלסטיניים, הסוריים והיהודיים 

ההרוסים בארץ מתחילת ההגירה הציונית אליה ועד ימינו. שלד העפיפון נבנה מצמח קנה שגדל עדיין 
במרכז תל אביב, שריד ירוק לכפר סומייל (אל-מסעודיה). העפיפון בנוי מסימני הרס ושמו הוא מחווה 

לתזה המפורסמת של ולטר בנימין על ההיסטוריה כרצף של גלי חורבות. כשלונו לעוף לעזה בשל כיוון 

הרוח - צפונית-מערבית - מזכיר את העפיפונים העזתים שנושאים אש לתוך שטח ישראל. 



כותרת התערוכה מייצגת את הקיטוע במרחב. היא מתייחסת לכל מי ש״מכאן״ אבל גם לאלה 
שיכולים להביט לעבר אל-מַעִין ממרחק אך לא להגיע אליו, רק לומר ״אנחנו משם״. בתמונה למעלה 


אבו עלא מראה לאיזבל פרס את אדמות כפרו מביתו הנוכחי בחאן יונס.

תצלום האויר שאבו עלא ומוסעב בשיר סימנו עליו את אתרי הכפר מוצג בתערוכה, ומתועדת 
בתצלומים ובסאונד גם הדרך הממשית שעבר התצלום מרצועת עזה דרך ירושלים עד ש״שב הביתה״ 

אל הבית שבנה סבו של אבו עלא. כמו כן מוצגים תצלומים המנציחים את הפגישה בין אבו עלא 

למוסעב.

שלט המציין את בונה הבית - אחמד מוחמד סקר אבו סתה - מוצב בכניסה לתערוכה כנגד שני 

השלטים שהותקנו על הקיר החיצוני של הגלריה, במטרה להעמיד את העובדות על דיוקן.



על שטח אל-מַעִין היום חיים מעט יותר א/נשים לעומת מספרם בשנת 1948: 1700 לעומת 1300. כיום 
מספר פליטי אל-מַעִין הוא כ-10,000 ורובם חיים בחאן יונס, מרחק שמונה ק״מ מכפרם. בצירוף 

מקרים מפתיע שטח הקרקע של העיר (שמאכלסת כ-150,000 נפש) זהה לשטח אל-מַעִין: 55,000 

דונם. 

ד״ר סלמן אבו סתה היה בן תשע כשגורש ב-1948 הוא גורש מכפרו והחל במסעו לשוב אליו, כך ע״פ 
הגדרתו. ב-1995 הוא ביקר יחד עם בתו בכפר ובוידאו המתעד את הביקור שמחתו גלויה לעין. הוא 

נמנה על הפלסטינים הפעילים ביותר בתחום המאבק להכרה בזכות השיבה. שניים מספריו החשובים 
מוצגים בתערוכה וממחישים את הקשר האמיץ - המחקרי האישי - שקיים בין הפליטים בכלל ופליטי 


אל-מַעִין בפרט לבין מכורתם.

את הניסיון להתגבר על הקיטוע המרחבי משלימים ארבעה ציורים מאת דיויד גוס: ״מבט מערבה - 
חֻ׳זַעַה״. הם מתארים את חֻ׳זַעַה השכנה, שגם נראית בעין בלתי מזוינת מ״הבית הלבן״, במרחק 
שלושה ק״מ ממנה. הציורים של גוס מכניסים את נוף העיירה הפלסטינית השכנה אל תוך חלל 

הגלריה כדי להמחיש לנו את היותה חלק מהנוף והמרחב הקרוב-רחוק שלנו. הציורים, ריאליסטיים 
למדי, נעים בין צבעי מלט אפורים ומדכאים לצבעי מים עליזים וסוריאליסטיים. למרות הניסיון לצפות 


אל מעבר לחומת ההפרדה החמושה היטב, גם היא נוכחת בציורים.

בחֻ׳זַאעַה גר וסים (שם בדוי) עם משפחתו. אביו נולד בעיירה סלמה, היום שכונת כפר שלם בתל אביב. 
בשנת 2014 הוא ביקר לראשונה בסלמה. הוידאו שמתעד את ביקורו מוצג לצד הציורים של עיירת 


מגוריו חֻ׳זַאעַה.

במקום תגובות לתערוכה מתבקשים המבקרים והמבקרות לכתוב בסופה מסר לפליטי אל-מַעִין. הוא 

יכול להיות אנונימי. המסרים יחשפו ויועברו לפליטי הכפר בתום התערוכה.

התערוכה על הכפר הפלסטיני במבנה היחיד ששרד ממנו והיה לגלריה מעוררת דיון בסוגיה הכללית 
של גלריות (ואולי גם מוזיאונים להיסטוריה) בישראל, הממוקמים בתוך מבנים פלסטיניים שקיימים 
מלפני קום המדינה. מה יחסם של אמנים ואוצרים בישראל למבנים הפלסטיניים הרבים שבהם הם 


מציגים את עבודותיהם? זהו פרויקט ראוי שאני מקווה לקדמו בהמשך.

המסע שלי לאל-מַעִין ולמרחב שבין נירים לניר עוז מסתיים אחרי שלוש שנים מרתקות. בין שלל 
המפגשים על הדרך, פגשתי לשמחתי ובאקראי את אילת רם בת קיבוץ נירים. בהמשך לדבריה 

למצלמה, אוכל לקוות שהתערוכה הזו תהיה אבן דרך צנועה במאמץ להשתחרר מעול הכובש הרובץ 

עלינו בארץ, כדי לחיות בשלום ובשיוויון עם כל תושביה ופליטיה.
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