


על הדרך הוא ספרה הרביעי של האמנית ליאורה חשין, צלמת 
משוטטת המתעדת את חיי החומרים שמהם עשוי היומיום. היא 

הולכת אל הקרוב והמוכר שנושא בקרבו את מה שחלף ועבר, כפי 
Befriend- שעשתה בספריה הקודמים: אמנות רחוב בתל אביב

Your Demon, אמנות רחוב בישראל - Do Not Disturb, ובספרה 
.Perurim - פירורים

על הדרך הוא ספר על הליכה וגילוי, על שוטטות ועל שהות, על 
הוויה ועל קשב. היות בדרך הוא מצב מתמיד של תנועה, חיפוש 
אחר סימני שאלה. זוהי הליכה ללא קוצב זמן וללא לוח מטרה. 

חשין הולכת סביב, ולא אל. סביב הבית, סביב השכונות הסמוכות 
לבית. היא נמצאת בסביבה.

הכותרת "על הדרך" נושאת משמעות כפולה: היא ביטוי שגור 
לאגבי, לבו–זמני, למובן מאליו, והיא גם הצבעה על השיטה, על 
דרך הפעולה. הדרך אצל חשין היא האגבי. היא תשומת הלב אל 

המוסט, השולי, המקוטע - אל הגוסס שהוא עדיין חומר חי, נטול 
הילה ובכל זאת שריד שמשמר את ההיסטוריה.

אם התנועה היא הדינמיקה במרחב הדרך, הרי חוסר ההתערבות 
הוא המהות שמשלימה אותה. חשין מתעדת את הדברים כפי שהם, 
לא נוגעת, לא מביימת ולא מזיזה. "אפס מעשה", כפי שזה קרוי 
בעולם ההגות הדאואיסטי, היא מניחה לדברים להיות מה שהם. 

"לנהוג כך מבלי לדעת שאתה נוהג כך - זאת היא הדרך", אמר 
צ'ואנג טסה.

על הדרך הוא הזמנה לדרך בת אלף זריחות, המאירה את שולי 
העולם כמו מעשה הגות. וכבר אמר הפילוסוף מרטין היידגר 

"דרכי הגות טומנות בחובן את התכונה המסתורית, ואנו יכולים 
לצעוד בהן קדימה ואחורה".
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על הפרגמנט / דבר מונח על המדרכה, פיסה, שארית פרוסה. שבריר, רסיס של 
משהו שהיה פעם משהו. כעת בדרך, מבודד על ידי המצלמה, ממוסגר ומובחן, מזוהה ונאסף: 

נעל. עלה.

הדבר הוא פרגמנט: נשל של פרח שהיה פעם ורד, קצה של צמר, שארית של דגל. רסיס של 

חפץ חרב, אסתטי באי–שלמותו: זכר של חומר, מתערה, מתחזה בתחתית העין, כתם מציץ 

ונעלם, מעין לכלוך, עדות ללא בעלים.

בקבוק, בובה, מילה. פרגמנטים נפרדים שהופכים לקליידוסקופ: כל אחד הוא תא של רגע 

חושי, שריד המשמר עבר זוטא, וכולם ביחד מייצרים עולם נושא הילה. נעל ריקה שומרת 

בתוכה את העבר של התנוחה, ומסביבה השלוליות. עולם של ציטוטים, זיקות, השתקפויות. 

שתי נעליים ימניות, לב וקולה, נפלא פה. הפרגמנט טוען את האובייקט במשמעות סימבולית, 

והופך אותו לחומר ביקורתי, ספקני. האירוניה מבטאת את מה שלא בזמנו ולא במקומו, את 

הקרנבל של המוחמץ, את הקריצה של השארית הגוססת.

הזיכרון הדיגיטלי של המצלמה של הטלפון הסלולרי הוא יצרן של פרגמנטים. מבט חטוף, 

שליפה מהירה, תנועת יד, לחיצה ללא השהיה, כינוס וצבירה. כמעט ללא מגע יד אדם. 

צילום הרחוב הדיגיטלי הוא אגבי, על הדרך. מצלמת האייפון היא חזרה אל הנוסטלגיה של 

הצילום הביתי בחוץ: אל החספוס, הירוקת, הטשטוש המסוים של הצילום ללא שם המחבר. 

לפרגמנט אין בעלים, אלא רק ידיים. היד שעוזבת את הצעצוע על המדרכה. היד שזורעת רוח 

בעולם ומסובבת את העלים במעגל עד למנוחה. היד שמוסיפה זר פרחים לשלט מעבר חציה. 

היד שמתאימה בספר זה עלים ונעליים, ענפים ובד, בתים ומים.













על הנוף / "ובירושלים, הכול הולך אחר הנוף" )מסכת מעשרות(. מהו הנוף שאחריו 
עוקב הצילום התיעודי ברחובות עיר מוכרים? מהו הנוף של מי שהולכת בעקבות השיירים 

שהותיר אחריו האדם? 

נוף אינו הר או גיא, לא עיר או אונייה. נוף הוא מבט של הרחקה. מה שמסתכל מלמעלה 

למטה אל ההשתקפות ההפוכה הופך את השלולית לנוף. מה שמתבונן בבקבוק ליקר מונח על 

אדן אבן מבלי לגעת בו הופך את הליקר לנוף. מה שרואה כריכה מגובה ראש אדם הופך את 

האגם שבה לנוף בתוך הנוף. 

נוף הוא זה שאין לי חלק בארגונו, והמבט עליו אינו פרטי אלא סימבולי: קלפים על מדרכה, 

שער ישן של פח אשפה, תיבת דואר פרוצה, תמונה של ילדה, קומקום. נוף הוא גוף חומרי של 

משמעויות וערכים תרבותיים; מדיום של יחסים חברתיים שאותם הוא מסתיר. 

לנוף אין בעלים. הוא מה שאינו שלי, ולכן הוא נחשק, ולכן הוא מדומיין כאסתטי ואותנטי. 

מרגע שמתבוננים בו, נוף הוא הזר, האוריינטלי, המרוחק שמתבונן בי בחזרה ומכשף אותי. 

נוף הוא הגוף הפיזי הרב חושי שסוקר אותי ללא מגע, כשאני סוקרת אותו ללא מגע. על כן 

הוא מושך ומאיים, ממלא ומרוקן. 

נוף הוא השבת השם אל מה שהפך למוכר מדי: אקליפטוס, אזדרכת, בוגונוויליה. כשנשכחת 

הילת המרחק נעלם הנוף. השיירים, העלים והשלוליות חוזרים אל מקומם הלא נראה.





















על השיטוט / אלפי צעדים הנאספים משלוש שנים של הליכות בוקר משרטטים "נוף 
הבנוי כולו חיי אדם". )ולטר בנימין "רחוב חד סטרי"( תצלום ממוסגר, כתובת קיר, כריכת 

ספר, מדבקה רטובה. טבע עירוני שמוט, חפצים שאינם מגיעים למחוז חפץ. זהו "המחזה 

האינסופי של השוטטות" )שם(. לא ירושלים של מעלה אלא זיכרונות של מטה: גרביון על עץ, 

פלסטר על סדק במדרכה, עמוד תאורה בתוך שלולית.  

החזרה אל הידוע היא ממהותו של השיטוט: טקס קבוע, בוקר בוקר, בשעה שש, ברחובות 

המוכרים סביב הבית, סביב השכונה. בקצב הליכה או בקצב נמרץ, עם פועלי הזבל, כביש, 

אספלט, מדרכה, גדר, אבן מסותתת. העיר נפתחת כנוף, סוגרת כחדר.

לשיטוט אין תכלית. הוא לא מבקש להגיע. הוא לא מתערב בעולם אלא מניח לדברים להיות 

מה שהם. המשוטטת נעה, לא נוגעת. הסתמי, האקראי, היומיומי הם נושא לפליאה מתמדת 

עבורה. היא מובלת ללא הדרכה, ללא כוונה, ללא מד זמן, אל מה שהפך שקוף עם הזמן אבל 

עדיין נמצא: חומר העולם. כביש שרוט, שפה קרה, אנטי–נוף רווי פאתוס, חי, קטוע, אנונימי.

המשוטטת היא רומנטיקנית של הקטן והצדדי. הרחובות מובילים אותה אל המוסט ואל 

האיזוטרי, אל מה שהעין לא רואה אבל המצלמה תופסת. כמו הצילום האגבי, המהיר, היא 

סופגת רשמים ותמונות באופן פסיבי, אינה עורכת ואינה מייצרת היררכיות. היא מסתכלת על 

הדברים מתוך שיוויון נפש, אבל רשמיה מבטאים מצב אנושי. הרחובות מתפרקים לעיי חורבות 

פואטיים - אדום, אפור, מקומט, רטוב - חושפים את התמונה הסדוקה של הלא–מודע העירוני.

























על הדרך / "דרך נוצרת במקום שפוסעים בו", אמר הפילוסוף הדאואיסטי צ'ואנג 
טסה. דריכה אינה פעולה נתונה מראש. היא בחירה, רצון שקשה לאמוד. דריכות היא 

עמדה. חתירה למגע עם האורב בדרך, זיהוי מחוז חפץ בכול: חול, שפה, גדר וקיר מאבן. 

הספר דורך מצלמה ומבקש להביט לכל עבר, להניח לרחוב להיות דובר בשם עצמו. 

הטקסט מבקש לראות מעבר. "דרך הכותבים ישרה ועקומה", אמר הפילוסוף היווני 

הרקליטוס. מה שנדמה כמוביל קדימה לעיתים קרובות הולך אחורה ולצדדים. הספר, 

הצילום, הטקסט, הם דרך, שיש לנוע בה ללא כללים. 

דרך היא מבט מתמיד של חוסר שקט, מסתורין של סימני שאלה. מה חזית ומה רקע? מה 

שוכב, נוגע, ומה גווע? מה תמים, נעים, טקסטורה, ומה מציץ ונעלם? הדרך היא מרחב 

פרוע, קרנבלי, זירת פשע שותתת פרגמנטים: נשימות קטועות של סימני חיים, שיירי 

תרבות קטועי איברים, עולם הפוך של חוקים מוכרים: אין כניסה לציפור שלום, מעבר 

חציה להולכי רגל עם פרחים, הכל ]לא[ בסדר, רק זה חסר לנו.

"שאל כי תארך דרכך מאוד", הציע המשורר היווני קונסטנדינוס קוואפיס בשירו 

"איתקה". במצב של תנועה מתמדת בין היסטוריות, תרבויות וסיפורים פרטיים, הדרך 

היא נצחית ואלמונית. היא אף פעם לא רצף מרחבי או כרונולוגי, אלא תמיד אוסף של 

מבטים: נעליים, עלים.









































Leora Cheshin
On the Way

Graphic Design: Batya Segal
Production: Michael Amar
Text: Tal Frenkel Alroy
Printing: Old City Press
 

© All rights reserved to 
Leora Cheshin, 2018
No part of this publication may be 
reproduced, stored in a retrieval 
system, or transmitted in any form 
or by any means, electronic, mechanical, 
photocopying, recording or otherwise, 
without the prior permission.
ISBN: 978-965-91406-4-0

leorache@netvision.net.il
www.leora-cheshin.com
972)0(2-5610665, 972)0(50-5529033 

To My Beloved
David, Tal, Adam, Dana and Tomer Leora Cheshin

On the Way



On the Way is the fourth book by artist Leora Cheshin, a 

wandering photographer who documents the lives of everyday 

elements. As in her previous books: Befriend Your Demon - 

Tel Aviv Street Art, Do Not Disturb - Israel Street Art, and 

Perurim, Cheshin goes to the familiar and close at hand, 

which carries within it what has long gone.

On the Way is a book of walking and discovering, of wandering 

and observing, of being and listening. Being on the way is a 

constant state of movement, a quest for question marks. It 

is a continuing walk with no deadlines nor design. Cheshin 

walks around, and not towards anything. Around the house, 

around the neighborhoods that surround it. She is around.

The title On the Way carries dual meaning: it is a common 

expression for everything that is casual and obvious, but 

it is also an indication of the method, of the artist’s 

approach and style. Cheshin’s way is the casual one. It is the 

attention to the peripheral and fragmented - to the decaying 

which is still living: deprived of its past essence and yet a 

relic that preserves history.

The lack of intervention is the essence that complements 

it. Cheshin documents things as they are, not touching, not 

rearranging nor removing - "Zero action," as it is called 

in the world of Daoist thought. She allows things to be what 

they are. "To do so without knowing you are doing so - this is 

the way," said the Chinese philosopher Zhuang Zhou.

On the Way is an invitation to a road of a thousand sunrises, 

which illuminates the margins of the world like an act of 

contemplation.

Dr. Tal Frenkel Alroy




