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יהודית שלוסברג יוגב מהרהרת בקשר שבין מדבריות לפצצות אטום
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עבודת הווידיאו “מסעו של המת” 
היא עבודת מסע שאורכה כשמונה 

שעות, המצולמות כולן דרך קטר של 
רכבת משא. בקיץ 2015 הצטרפנו, 

הצלם איתמר מנדס פלור ואני, לקטר 
רכבת משא המובילה מחצבי פוספטים 

ממפעלי צין בנגב לנמל אשדוד. המסע 
ארך אומנם פחות מיממה, אך מה 

שנראה לעינינו כשהצטופפנו בקטר 
הצר שיבש לחלוטין את תחושת הזמן 
וחולל עבורי שינוי בתפיסת המרחב 

הממשי והפוליטי של הארץ. לנסיעה 
יצאנו מנמל אשדוד עוד לפני אור 

ראשון וחזרנו אליו באותו לילה, כ־16 
שעות אחר כך. הרכבת, שאורכה כחצי 

קילומטר, נסעה לִאטה באזורי מדבר 
שוממים והארץ "הקטנה" והמוכרת 

מסע בזמן
כל כך לכאורה נשקפה מבעדה זרה, 

גדולה, צחיחה וריקה. אזורי נוף 
אדירים, אזורים שכוחים, ללא יישוב, 
ללא גישה וללא נוכחות אדם. מקצב 

הנסיעה הרפטטיבי מול המסה האדירה 
של ברזל הקרונות, רעש המנועים 

והרוח החזקה שהצליפה בפנים השרו 
תחושה של תקופת זמן אחרת, משהו 
כמו ראשית העידן התעשייתי. דרך 

השממה בלטה פתאום דווקא העובדה 
שיד האדם מופיעה בנוף רק בין 

המחצבות בנחל צין ובמבני הכור 
האטומי באזור דימונה. כתוצאה מכך 

הקשר בין מדבריות לפצצות אטום 
החל לרתק אותי.

שמה של העבודה “מסעו של המת” 
הוא כשמו של אזור שומם במדבר ניו 

יהודית שלוסברג 
יוגב, בת 35, 

חיה במושב נס 
הרים ויוצרת 

בסטודיו בבית 
הנסן, בירושלים. 
אוצרת עצמאית, 

יוזמת ועורכת 
מגזין “פנינה״ 

לאמנות, חברה 
בקבוצת האמנים 

“האקדמיה 
של העכשווי" 

במרכז לאמנות 
"מעמותה". נשואה 

ואם לשלושה.

מקסיקו, ששימש בשנת 1942 שטח 
ניסוי ל"פרויקט מנהטן" - הניסוי 
האמריקאי הראשון בהטלת פצצת 

האטום. חשבתי על הקשר בין המדבר 
כפריפריה תודעתית הרחוקה מעין 

הציבור ובין המיסוך, השתיקה וערפול 
המידע שדורש כור אטומי; על הקשר 

הפוטנציאלי בין שממה להרס, בין יופי 
למוות ובין אדם לטבע.

לעומת חומרי המחשבה הנפיצים 
שעוררו הצילומים, מזמינה הצפייה 

בעבודה דווקא לשכחה עצמית 
מול הנופים המתחלפים בתנועה 

המונוטונית של הרכבת על הפסים. 
בחודשים הקרובים אני עתידה לצלם 

עבודת המשך לעבודה זו, שתצולם גם 
היא במדבר.
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