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ل! أنا عربي  سجِّ

ورقُم بطاقتي خمسوَن ألْف 

وأطفالي ثمانيٌة 

وتاسعُهم.. سيأتي بعَد صيْف! 

فهْل تغضْب؟ 

ْل!  سجِّ

أنا عربي 

وأعمُل مع رفاِق الكدِح يف محجْر 

وأطفالي ثمانيٌة 

أسّلُ لهْم رغيَف الخبِز، 

واألثواَب والدفتْر 

من الصخِر 

ُل الصدقاِت من باِبْك  وال أتوسَّ

وال أصغْر 

أماَم بالِط أعتابْك 

فهل تغضب؟ 

سجل 

أنا عربي 

أنا اسم بال لقِب 

صبوٌر يف بالٍد كّلُ ما فيها 

يعيُش بفورِة الغضِب 

جذوري... 

قبَل ميالِد الزماِن رسْت 

وقبَل تفّتِح الحقِب 

وقبَل الّسرِو والزيتوِن 

.. وقبَل ترعرِع العشِب 

أبي.. من أسرِة المحراِث 

ال من سادٍة نجِب 

وجّدي كاَن فالحًا 

بال حسٍب.. وال نسِب! 

يعّلمني شموَخ الشمِس قبَل قراءِة الكتِب 

وبيتي كوُخ ناطوٍر 

مَن األعواِد والقصِب 

فهل ترضيَك منزلتي؟ 

أنا اسم بال لقِب 

محمود درويش / بطاقة هوية 
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سجل 

أنا عربي 

ولوُن الشعِر.. فحميٌّ 

ولوُن العيِن.. بنيٌّ 

وميزاتي:

على رأسي عقاٌل فوَق كوفّيه 

وكّفي صلبٌة كالصخِر 

تخمُش من يالمَسها 

وعنواني:

أنا من قريٍة عزالَء منسّيْه 

شوارُعها بال أسماء 

وكّلُ رجالها يف الحقِل والمحجْر 

فهل تغضْب؟ 

ل  سجِّ

أنا عربي 

سلبَت كروَم أجدادي 

وأرضًا كنُت أفلُحها 

أنا وجميُع أوالدي 

ولم تترْك لنا.. ولكلِّ أحفادي 

سوى هذي الصخوِر.. 

فهل ستأخُذها 

حكومتكْم.. كما قيال؟

إذن

ل.. برأِس الصفحِة األولى  سجِّ

أنا ال أكرُه الناَس 

وال أسطو على أحٍد 

ولكّني.. إذا ما جعُت 

آكُل لحَم مغتصبي 

حذاِر.. حذاِر.. من جوعي 

ومن غضبي
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لطاملا شـّدتني خيـوط الحارض والذاكـرة إىل مباعث النور، بوثـاٍق محبوٍك 

بيني وبـني عائلتي.

عائلتـي األوىل، واملكّونـة من: جـّدي فؤاد، جّدتـي بهجة، أبـي محمد، أمي 

عفيفـة، أخـي فـادي، ومحمـود، ومعـاذ، وأختـي فـداء. وها أنـا أحّلق يف 

خيـايل طفـالً، وأجمع من الفضـاء امُلطَلق صـوًرا لتجارب توِمـض وتلتمع 

كعـرٍض متقّطـٍع لفيلـم، يف مشـهٍد تمتـّد أطرافه بـال نهاية، بـني الرغيد 

والكارثـّي، وبـني الهـنّي والفجائعـّي. خطـواٌت عديـدة متجـاوزٌة لحدود 

املقبـول واملمنـوع، مدفوعـٌة بالفضـول واملحـاوالت املتكّررة الستكشـاف 

األرسار.

عائلتي الثانية – زوجتي منار، وأوالدي: سيلني، ومحمد، وآدم.

أحّلـق يف خيـايل كرجـٍل ناضـٍج ذي تصـّوٍر مسـتقبيلّ، أحـاوُل أْن أجمـع 

املـايض والحارض السـترشاف املسـتقبل، كخيط يصـل بني نقطـٍة حيَكت 

يف املـايض السـحيق، وهالة من نـوٍر مقّدس تومـض أمامـي يف كّل ظهوٍر 

 وضوٌء
ٌ

 ورائحة
ٌ

صوت
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خاطـف. يف خضـّم الواقـع املعـارص، السـاحر وامُلفعـم بالحـب، والحياة 

الزوجيّـة واألبـّوة، يُباَغـُت الواقـع بأوهـاٍم وجوديّـة تـرتاوح بـني الذاتي 

والسـيايس، وإذ بـه يُدفـع إىل أقـى طـرٍف بعيـد، وكأنّما ابتلعـه ضباٌب 

. ثقيل

يف مقامـي هـذا، كان لزاًما عـيلّ أن أهدي كلمـات الشـكر والتقدير والحب 

: عائلتيَّ كال  إىل 

أبـي وأمـي وإخوتـي، شـكًرا لكم عـى دعمـي منذ عهـد الطفولة، شـكًرا 

عى احتوائي واحتضاني ورغبتكم الشـديدة بتشـجيعي وشـّد أزري يف كل 

فصـول حياتي.

زوجتـي منـار وأوالدي، شـكًرا عـى الدعـم والحـّب غري املرشوطـني، عى 

الرغـم مـن انبالعـي يف أحايني كثـرية يف عالم الفـّن الذي غيّبني النشـغايل 

به عـن عاملكم الشـخيص.

شكًرا وحبًا أهديه إىل كّل من دعمني من أصدقاء ومقّربني وفنانني.
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عـى عتبـة منزل فـؤاد إغباريـة تصطّف عـّدُة أُصـٍص تُطّل منهـا نباتات 

الصبّـار، بأنواعـه املختلفـة. يُفـي املدخـل إىل باحـٍة مرصوفـٍة أّطرتها 

أشـجاٌر خـراء، وأشـجار للزينـة، وأخـرى مثقلـٍة بالثمـار. يف منتصف 

املمـّر املرصـوف ينتصـب قفـٌص شـامٌخ يسـكنه الحمـام، حيـث يقي 

بعضـه معظم اليـوم راقـًدا، وبعضه اآلخر ال يكـّف عن الخفـق بأجنحته، 

والتقافـز طريانًـا داخـل القفـص. منـذ طفولتـه، ربّـى فـؤاد الحمـام يف 

مخـزٍن ُملحـٍق ببيـت العائلـة، أّمـا شـغفه بالحيوانـات والنباتـات فقـد 

اكتسـبه يف طـور الشـباب، حني كان يسـاعد جـّده يف رعي قطيـع األغنام 

الـذي رّسحـه يف أرضـه اللصيقـة بـأرايض اللجون.

فـؤاد إغباريـة، خّريـج أكاديمية بتسـلئيل للفنـون والتصميـم يف القدس، 

والحاصـل عـى اللقـب الثانـي من جامعـة حيفـا، ُولد يف قريـة ُمصمص، 

ومنهـا اسـتمّد إلهامه يف طـور الطفولـة. كان فـؤاد شـغوًفا بالخروج إىل 

الطبيعـة، وباستنشـاق رائحـة األرض الرطبـة بعـد هطول املطـر األّول، 

وباالسـتلقاء عـى األرض يف فصـل الربيـع والنظـر إىل األعى، حيـث تُبحر 

| فــاردا شطــايـنـلــؤوف |  

خرائط الذاكرة
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الغيـوم يف السـماء الزرقـاء. يقـول إغباريـة: “كل يشء مفتـوح، ذكريات 

طفولتـي يف قريـة ُمصمـص«. كمـا يجـري عـى لسـانه ذكـر الروائح يف 

الفضـاء مـن حولـه، والتـي تذّكـره هـي األخـرى بطفولتـه وتسـتعيدها 

يف حـارضه. يُحيلنـا هـذا إىل صـورٍة رسـمها الكاتـب الفرنـي مارسـيل 

بروسـت )-1871 1922( بقلمـه، حـني وهـب كعـك “املادلـني” حيـاًة 

أبديـة. يف فقـراٍت طويلٍة يف رائعتـه »البحث عن الزمـن املفقود” وصف 

بروسـت التأثـريات النفسـية لقضمـٍة اقتطعها مـن كعك املادلـني، والتي 

ذّكرتـه بعائلتـه وتحديـًدا جدتـه، التـي اعتادت عـى خبز هـذا النوع من 

: لكعك ا

املسّماة  املنّفخة  الصغرية  الحلوى  هذه  واحدًة من  تطلب  “وأرسلت 

مرصاَعْي  يف  تقولبت  كأنها  تبدو  والتي  الصغرية،  »املادلني«  بقطع 

صدفٍة محّززة. ورفعت إىل شفتّي بعد قليٍل عى نحٍو آيل، وقد أرهقني 

النهار الكئيب وارتقاب الغد الحزين، ملعقًة من الشاي الذي تركُت 

قطعًة من الحلوى تلنُي فيه. ولكني ارتعشت يف اللحظة نفسها التي 

متنبّه  وأنا  حلقي،  الحلوى  بفتات  املمزوجة  الجرعة  فيها  المَسْت 

مفردة  حلوٌة  لذٌة  اجتاحتني  لقد  خارق.  أمٍر  من  يفّ  يجري  كان  ملا 

مجّردة عن فكرة سببها. وجعلت تقّلبات الحياة يف الحال غري ذات 

بال وكوارثها عديمة األذى وقرصها وهميًّا ومألني مثلما يفعل الحب 

بجوهٍر ثمني: واألحرى أن هذا الجوهر لم يكن يفّ بل كان أنا نفي. 

فلم أعد أشعر بأنّي يشء هنّيٌ وعارٌض وفاٍن. فمن أين استطاعت هذه 

الفرحة العارمة أن تأتيني؟ لقد أحسست أنها مرتبطة بطعم الشاي 

والحلوى ولكنها تجاوزت إىل ما ال حدود وينبغي أالّ تكون من طبيعٍة 
واحدة. فمن أين جاءت؟ وأي يشء تعني؟ وأين أمسك بها؟”.1

يف طفولـة إغباريـة صـورُة المتـداد حقـول القمـح والشـجريات العطريّة 

مـن الزعـرت والعّكوب، والتـي لم يُفارقـه جمالهـا أو عبـق رائحتها طوال 

حياتـه. يقـول إغباريـة: “إّن املنطقـة الجبليّـة املمتّدة من قريـة ُمصمص 

حتـى أم الفحـم مليئـٌة بالشـقوق الصخريّـة. حـني كنـُت طفـالً الزمـت 

مارسـيل بروسـت، البحث عـن الزمـن املفقـود، )1( جانب منازل سـوان، الجـزء األّول:   1
كومربيـه، ترجمـه عـن الفرنسـية: إليـاس بديـوي، دار رشقيّات للنـرش والتزيـع، القاهرة، 

.113 ص   ،1994
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جـّدي يف خروجاتـه لرعـي قطيـع األغنـام، أو رافقـت أترابي مـن القرية 

لقطـف الزعـرت وجمـع العّكـوب، وأثنـاء تجـوايل يف الجبال كنـت أحّر 

البطاطا السـاخنة يف شـق صخـري أجـده يف طريقـي”. يف محادثٍة جرت 

بيننـا، اكتشـفُت أن عبـارة »رائحـة الطفولة« التـي يُكثر من اسـتخدامها 

تتزامـن مـع ِذكـره لرائحـة األرض، وتحديًدا بعد سـقوط األمطـار، أو مع 

حديثـه عن رائحـة النباتـات العطريّة واملاشـية.

لـوحـات الخــرائـط

إغباريـة فنـاٌن ُمتجّذٌر يف قالـٍب من مشـهٍد لوطنه، وتعّرف ذلـك د.جالياه 

بـار أور: »للحيّـز امُلحيـط تأثـري عـى تصميـم وبلـورة العامل اإلنسـاني 

الفاعـل فيـه، واإلنسـان، بـدوره، يؤثّـر عـى املشـهد ويشـّكله بإسـقاط 

قوالبـه الخاّصـة عليـه«.2 املشـهد العـام أو املنظـر الطبيعي الـذي يحيط 

بإغباريـة هـو موضـوع أسـايّس يف أعمالـه الفنيّـة، بـل ويشـّكل خلفيّـًة 

مُلجمـل املواضيـع األخـرى التـي يتناولها، عى غـرار ما يظهـر يف اللوحات 

التـي تُصـّور الحقـول الصفـراء امُلحيطـة بقريـِة مولـده ]صفحـة رقـم 

139-155, 158[. يف لوحـة أخـرى ]صفحـة رقـم 113[ تظهـر مدينـة 

»أخـذُت  إغباريـة:  يصُفهـا  والتـي  امُلعـارصة،  هيئتهـا  عـى  الفحـم  أم 

الخطـوط الخارجيـة للمدينة التي أسـكنها، ثـّم فّككتها من العالـم اللونّي 

الحقيقـّي”. تبـدو هـذه اللوحـة كخريطة ُمتقّطعـة وُمجـّزأة، حيث يدمج 

إغباريـة يف اللوحة صوًرا تتّسـق مع املنظـر، ويضيف: »يف إيقاع الفرشـاة 

الحركـي السـلس واملتناغم وخلـف الصور تتـوارى أفكاٌر مختلفة، سـواًء 

عـى الصعيـد االجتماعـي أو الصعيد السـيايس«.

الخريطـة هـي لوحـٌة بالدرجـة األوىل. ويف تاريـخ الفـن سـوابق لتنـاول 

الخريطـة كموضـوٍع يف اللوحـات الفنيّـة: تظهـر الخرائـط يف عـدٍد مـن 

لوحـات يوهانـس فريمـري )عى سـبيل املثـال، ورشـة الفنـان ]-1665 

»خريطـة”  لوحـة  اشـتهرت  فقـد  العرشيـن  القـرن  يف  أمـا   ،)]1670

)1961( للفنـان جاسـرب جونـز: خريطـة سياسـية للواليـات املتّحـدة، 

والتـي نُقلت وفـق القياسـات الحقيقية بدّقٍة شـديدة، ولكـن وضع اللون 

جالياه بـار أور، بالعربية: ميخائيـل دروكس: جوالت يف دروكسـالند )מיכאל דרוקס:   2
מסעות בדרוקסלנד(، عـني حـريود، مشـكني ألومنـوت، 2007، ص 59.



14

الخام والسـائل شـّكل لوحًة مجـّردة. يُوّحـد جونز يف لوحته بـني محاكاة 

الخريطـة الجغرافيّـة املسـّطحة وُمسـّطح اللوحـة، مختـربًا بذلـك الحـّد 

الفاصـل بـني خريطة للرسـم وبني وصـٍف مسـّطح لعالٍم ثالثـي األبعاد. 

وعى خـالف هذه اللوحـات، فإّن “خرائـط” إغبارية اسـتُِمّدت من ذاكرته 

ا؛ خرائـط الذاكرة التـي ترتكز  ا كمـا ارتسـمت فيها ذهنيًـّ وُرسـمت فعليًـّ

عـى صـور التقطتهـا مخيّلتـه للقرية، عـى هيئتيهـا التي كانـت عليها يف 

املـايض والتـي اكتسـبتها يف الحارض، وعـى البيـوت الحجريّـة والباحات 

وكل مـا يجـول يف فضائهما.

عـى خلفيّة املصاطـب الزراعيّة للقريـة الغارقة يف ُسـباتها تظهر تفاصيل 

مـن لوحـة غرنيـكا )1937( لبيكاسـو: رأس حصان، وجه امـرأة تقبض 

عـى شـعلٍة ُمتّقـدة، أو رأس مرشئـب وأذرع مرفوعـة إىل األعـى. يلـّون 

إغباريـة هـذه التفاصيـل بألـواٍن فاقعـٍة مـن األخـر واألحمـر؛ ألـوان 

العلم الفلسـطيني. أما سـري الفرشـاة فجـاء متقّطًعا، مثل ُجمـٍل متلعثمة 

نُطقـت كلماتهـا بتهـدُّج. يُبـدي إغباريـة حـذًرا يف تمرير الفكـرة الداللية 

لئـالّ تخـرج متطرفـًة أو رجعيًّة. وعـى غرار الخريطة املرسـومة بشـكٍل 

مسـّطح وكأنّهـا تـي بثنائيّـة بُعدهـا، كانـت لوحـات أرضيّـة البـالط، 

التـي تعكس ألـوان األبيـض واألصفر والبنـي للبيوت الحجريّـة يف محيط 

الفنـان. ال تتّسـم أرضيّـة الحجـارة/ البـالط بالكمـال أو املثاليّـة، فقـد 

ُصـوِّرت بشـكٍل يُؤّكـد التباعد بني قطع الرخـام امُلدمجة يف الرسـم، بحيث 

ال تالمـس القطعـة األخـرى، لتبـدو عـى هيئـة شـذرات مجـزأة تجمعها 

الفراغـات، كحديـٍث متقّطـع ال نسـمع خالله ما يُقـال، أو نقـوُل ما نريد.

حـنـني الضــوء

يتقاطـع فّن فـؤاد إغبارية مع سـريته الذاتيـة. أعمالـه ذات الطابع الثقايف 

واملعمـاري واإلسـتاطيقي- الجمـايل اإلسـالمي، الفلسـطيني والرشقـي، 

تُشـاكل حـوار الُهويـات الـذي يُطابـق الواقـع، سـواًء الواقـع النابع من 

محيطـه القريـب أو النابـت من العالـم الكبري، ففـي ركيزة أعمالـه الفنيّة 

تسـتقر ظاهـرة النفـاد والترّسب بـني الثقافات. كمـا تتميّز األعمـال التي 

صـّب فيهـا إبداعه يف السـنوات الثالث األخـرية، بصوٍر زخرفيّة تسـتحر 

الخـّط العربـّي. هـذه اللوحات التـي تتجاوز حـدود الهيكل الـكيّل وتمأله 
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بمسـاحٍة لونيّـة حّسـية ونابضـة بالحياة والحركـة، حتى تبـدو الحروف 

يف أثرهـا وكأنّهـا ترتاقـص. ترتكـز اللوحات عـى مخّطط مـن التصالبات 

التـي تُشـّكل نمًطا يعود عى نفسـه بصياغـاٍت مختلفة تُحيلنـا إىل صورة 

األرابيسـك، تلـك التـي تتفـّكك وترتاكـب مـن جديـد لعـرشات املـّرات، 

كصـورٍة كتابيّـٍة تتوالـد وتتناسـخ ذاتيًـا، بنمـٍط خطـّي ُمتكـرر يمتّد إىل 

مـا ال نهايـة. كما يضيـف إغباريـة إىل لوحاته ُجمالً شـعرية مـن قصائد 

الشـاعر الفلسـطيني محمـود درويـش، ثـّم ينثـر فيهـا أقـوالً وأفـكاًرا 

شـخصيّة تحـاور قصائـد درويـش وتناجيهـا، وبهـذا تتحـّول الحروف 

إىل قوالـب شـديدة الجمـال والتناغـم، بمـا ينبعث منهـا من لـوٍن وضوء، 

يزيدانهـا بـروًزا. يُعنـِون إغباريـة لوحاته بأسـماء مثل: ريـاح صيفيّة، 

مـا وراء الحـدود، كـر الصمـت، جواز سـفر، حضـور الغياب.

ينقـل إغباريـة امُلتلّقـني خطـوًة واحـدًة إىل األمـام، حـني يُضّللهـم بكرس 

الصـورة امُلوّحدة لألرابيسـك، ويُخـّل باتسـاقها وانسـجامها. فبني الحني 

لهـذه  والالنهائـي  واملتعاقـب  الـدوري  بالنمـط  الفنـان  يمـّس  واآلخـر 

املصفوفـة، فيشـّوش عـى الرتتيب القائم وينشـّز عنـه. يُخّل كـرس النمط 

بالتـوازن، والكثافـة، والتكراريّـة وكذلـك باأللـوان الصارخـة امُلنتَهجة يف 

عمـٍل لـن تجـد لـه بدايـة، أو وسـًطا، أو نهايـًة، يُمنـًة أو يُـرسة، أعى أو 

أسـفل، مركًزا أو هامًشـا، أو أيـة هرميّة أخـرى. تُحاكـي مضاعفة النمط 

ا منظومـًة ال نهائيـة، يتهـاوى تراتبهـا املتـني وتتداعـى  ا وأفقيًـّ عاموديًـّ

رتابتهـا الرصينـة بلمسـٍة خفيفـة من الفرشـاة.

لـوحــات السـّجـاد

أفضـت لوحات الحـروف امُلضـاءة إىل لوحات السـّجاد املزدحمة بالعنارص 

املعماريّـة والزخرّفـة، عـى شـاكلة السـّجاد الذي يفـرتش أرضيّـة بيوت 

أهالينـا. تُحيلنـا اللوحـات السـجاديّة إىل ذكريـات الطفولـة كنـوٍع مـن 

الحنـني والنوسـتالجيا إىل مـكان نشـأتنا. لجأ إغباريـة إىل تلك السـّجادة 

التـي أُعّدت للصـالة واتّخذت وظيفـًة روحانيّة عميقة يف الدين اإلسـالمي، 

وكذلـك تلك التـي تُحاكي فّن األرابيسـك، ُمعرّبًة عن املبنـى البديع واملرّكب 

للعالـم واتّسـاق كماله، ليُعـرّب من خاللها عـن القصة الصامتة ملـكاٍن عّج 

بالحيـاة؛ املـكان الذي عـاش فيه. 
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تغـري لوحات السـّجاد امللّونـة والبديعة املتلّقـي باالقرتاب منهـا لإلمعان 

يف التفاصيـل املرسـومة، ولكنهـا يف الوقـت نفسـه تثـري فيه القشـعريرة 

عنـد نقله مـن ذاكرة زمانيّـة ومكانيّـة معيّنـة إىل ذاكرة زمكانيّـة أخرى. 

عـى إحدى السـّجادات تظهـر جّرافـة ُمعّدٍة للهـدم، وعى سـجادة أخرى 

تظهـر طائـرة بربـٍة فرشـاٍة رسيعة باللـون األحمـر، ويف قاع سـجادة 

أخرى تظهـر سـفينة حربيّة.

ًدا، يف تناٍص  يف هـذه املجموعـة من األعمـال يخلق إغبارية حيّـًزا بيتيًّا ُمهـدِّ

مـع املصطلـح الفرويـدي “عـودة املكبـوت” أو »الغرابـة« أو »التوّجس« 

)Uncanny(، وهـو ظهـور غري املألوف يف سـياٍق مألوف، وظهور أشـباح 

املـايض وأفكاره وسـلوكياته يف الحـارض، أو العكس حيـث تختلط األمكنة 

واألزمنـة. يف هـذا االصطـالح مفارقـة تتخّلـق بـني الغرائبية والهلوسـة، 

الخطـر والقسـوة وبـني نقيـٍض غـري متوّقـع، وهو البيـت املريـح واآلمن 

واملألـوف، وبهـذا يصبـح مصطلح »الـال- بيت« مرادًفـا للغرابـة والريبة 

والتهديـد. يف هـذا اللقاء الجـديل يتقاطع الجمـال بالغرائبيـة، وحني ينبع 

القلـق والتوّجـس من حيّز أليـف ومألوف كاملنـزل فإنه يثري خوًفـا ورعبًا 

مضاعفـني. ويف هـذه اللوحـات يضيع الحّد بـني الذاتـي واملوضوعي حني 

يلتقـي رمـز الحريّـة والتحريـر )املتمثّـل بربـة الفرشـاة وحركتهـا( 

بضـّده الباعث عـى الجمود والثبـات )الجـدار، الحّد(.

املـنـاظـر الطبـيـعيّـة

يف اللوحـات التي تتنـاول املناظر البانوراميّة الشـاملة يأخذنـا إغبارية إىل 

الجبـال والِوهـاد، وتحديـًدا إىل الحقـول البعيـدة التي تجّول يف مسـاربها 

طفـالً حتـى انبلـع فيهـا. السـيادة يف هـذه اللوحـات كانـت مـن نصيب 

اللـون األصفر الـذي يُظّلل عى بقيّـة األلـوان ويُنّحيها. يسـتخدم إغبارية 

ق تجربـة تأّمل العمل  الربـات الحّرة للفرشـاة، وتقنيّة الحفـر التي تُعمِّ

عظمة. وتزيدهـا  الفنّي 

عـى نفـس الدرجة مـن الحـّدة والعمق يرسـم إغباريـة الصبّـار األخر 

الغـّض ]صفحـة رقـم 99[، ذلـك الذي لـم يُزهر بعـد، عى خلفيّة سـماٍء 

حمـراء، نافًجـا من أصيـٍص ضخم وكبـري الحجـم، مصنوٍع مـن الرخام 

الرمـادي. لهـذا الرخام رشايني وأوردة بـارزة غري متماثلـٍة لونيًّا، فبعضها 
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فاتـح وبعضهـا داكن اللـون، ويبدو يف شـكله كعروق ورق العنـب امللتفة 

واملضفـورة عـى وجه نصـٍب رخامي.

مـن خـالل الصـور واأللوان تُبعـث أعمال فـؤاد إغباريـة إىل الحيـاة. تلك 

العوالـم التـي كانت وبـادت، ظالالً وشـخوًصا، قامت من الـركام ونبضت 

فجـأًة بالحيـاة. ذكرياٌت تصحـو من سـباتها وتتململ كصـوٍت داخيل ناٍء 

يتنحنـح بعـد غفـو. أمـا مؤّخـًرا فقـد بـدأ إغبارية برسـم األلعـاب التي 

عِهدهـا يف طفولتـه، تلـك األلعـاب التـي كان يفّككها ويعيـد تركيبها، عى 

نحـٍو مختلـٍف ربّمـا! لهـذه اللوحات غوايتهـا النابعة مـن الدّقـة امُلتوخاة 

فيهـا، ومـن الرتكيز عـى التفاصيـل واأللـوان الطفوليّة. يف نظـرٍة عميقة، 

يكتشـف الناظـر يف خضـّم هـذه الـروح الطفوليّـة العامة وجـود أدوات 

حربيّـة، كالصـاروخ والقذيفـة والبندقيّـة. وقـد ُرسـمت هـذه اللوحـات 

الـوردي  للطفولـة:  بأسـلوٍب تسـطيحي وألـواٍن باسـتيليّة اسـتحضاًرا 

الفاتـح، األزرق السـماوي، األخـر الفاتـح، واألصفـر الفاتح.

تعالـج األعمـال الجديـدة لفـؤاد إغباريـة مصطلحـات الهويـة واالنتماء، 

كمـا تنشـغل بالجوانـب املكانيّة. يسـّلط الفنان الضـوء عى أطـواٍر زمنيّة 

ومكانهـا يف الحيّـز مـن خـالل دفـٍق حـيٍّ كثيـف، ومزيـج مـن األلوان 

والروائـح. ويف أعمالـه تتكشـف لنـا عوالـم بائـدة تضـّم أحداثًـا خلـت، 

وشـخوًصا ووروا الثـرى. أّمـا ما تخّلـف من حيّـٍز فارغ يف أعقـاب مرور 

األحـداث وزوال األشـخاص فقـد مـأله إغباريـة بشـذراٍت مـن األفـكار، 

ومقاطـع مشّوشـة وملتبسـة، ودوائـر مـن الصدى تُعيـد بدورهـا إحياء 

التجـارب املنسـيّة لربهـٍة مـن الزمـن، وهـو الزمن الـذي يكرّسـه متلّقي 

العمـل الفنـّي يف عمليـة التأّمـل؛ تجـارب منسـيّة ولكنهـا غـري ممحيّة.
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يف طفولتـي حصلـت عـى الكثـري مـن الهدايـا واأللعـاب، تلـك 

األلعـاب لم تكن تسـَلم من تجاربي عليهـا، باملفـّكات، والزرديّات، 

والرباغي. أفّككها وأقوم بصنع أشـياء جديـدة، وأتذكر ذلك القطار 

املتحـّرك الـذي صنعتـه مـن علـب الكربيـت والسـجائر واألعواد. 

فّككت األلعـاب الجديدة وقمـت برتكيب أجزائها لقطـاري. ما كان 

يزيدني شـغًفا هـو مبادرة أهيل بعـرض انتاجاتي أمـام الحضور، 
وعـدم انزعاجهـم من كونـي ال أُبقي شـيئًا عـى حاله.1

يّدعـي ميطفـورد وبـورس بـأّن »املوضوعـات التي تهـّم البرشيـة، ظّلت 

ثابتـًة -إىل حـد ما-  كخصوبة السـاللة البرشية وخصوبـة الرتبة، والوالدة 

والحيـاة واملـوت....«،2 وهـذا أمر صحيـح! فـإن املواضيع تتكـّرر، ولكّن 

السـؤال كيـف يتنـاول كل أديـب أو فنان املوضوع نفسـه أسـلوبيًّا؟ وهذا 

فؤاد إغبارية، رسالة إلكرتونية موّجهة إىل عايد نرصالله، 2014.  1
 Miranda Bruce-Mitford, Signes and Symboles: origines et interprétations (Paris: Larousse  2

  Universel press, 2009), 7.

| عـايـدة نـرصالله |

مشروع فنّي في 
صيرورٍة ال متناهية
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ما سـنحاول فهمـه لدى الفنـان فـؤاد إغبارية. 

مـن يحظـى بدخول سـتوديو الفنان فـؤاد إغباريـة فال بّد مـن أن يصيبه 

تشـعب حـي، مـن زحمـة املواضيـع والتقنيّـات، حيـث يحتـّل الصبّـار 

ا وينتهي مجـّرًدا من  جـزًءا كبـريًا من الرسـومات، التـي يبدأ فيهـا مرئيًـّ

شـكله األصـيل. واألمـر سـيّان بالنسـبة للحصاد ومـا يتبعه مـن طقوس، 

والطبيعـة بشـتى أشـكالها؛ طبيعـٌة مجـّردة، وطبيعـة انطباعيـة تضـمُّ 

أشـجاًرا وحقـوالً، ورسـومات خطيّـة، ولوحـات زخرفيـة متعـّددة، حتى 

يصعـب عـى امُلشـاِهد تصنيفها. 

كل تلـك املواضيع لـم تُنتج يف تراتـٍب زمني، إذ أن الفنـان يطرق موضوع 

مـا بأسـلوب معني ومـن ثم يـرتك ذلـك املوضـوع، لينتقل ملوضـوع آخر 

ثـم ريثما يعـود لنفـس املوضوع بأسـلوب جديد. فمثـالً يف املرحلـة التي 

سـبق وأطلقـُت عليهـا اسـم »املرحلـة الصفـراء«، وهـي مرحلـٌة ُمفعمة 

بحنـني الفنـان إىل طفولتـه، وتوثيـٌق مَلشـاهد شـهدها يف حقـول جـّده 

وفالّحـي بلدتـه، يتكـّرر اللـون األصفـر امُلشـع الـذي تتّسـم به مواسـم 

الحصـاد. »كما يسـكن تلك املشـاهد نسـاٌء ورجـاٌل بنفس األسـلوب الذي 

ُرسـم بـه املـكان فتجّلت وحـدة االنسـان واملـكان«،3 ثم رسعان مـا يعود 

لهـا اللـون خـالل سـنة 2018، عـى شـاكلة مواضيـع أخرى سـأتطّرق 

إليهـا عـى ُعجالة.

الفنيـة  األعمـال  قـراءة  يمكننـا  كيـف  واألسـاليب  املواضيـع  يف زحمـة 

إلغباريـة؟

 ال توجـد إجابـة واحـدة عـن هـذا السـؤال الصعـب، ولذلـك سـألجأ إىل 

نظريـة العالمـات أو مـا يُسـّمى بعلـم الـدالالت وأعتمدهـا مرجًعـا يف 

هـذا املقـال، منطلقـًة مـن مقولـة »إّن كل يشء يأخـذ حيـًزا يف الفضـاء - 

اللوحـة- هـو عبارة عـن عالمـة أو دال، إذ تشـّكل العني للناقـد او املتلّقي 

املصـدر األّول للتأويـل، وقد ظهر مصطلـح التأويل يف البدايـة من منطلق 

تفسـري النصـوص الدينيـة حسـب املعنـى الخفـي وليس حسـب الظاهر 

مـن املعنـى«،4 ولهـذا يختلـف التأويل عـن التفسـري اختالًفا كبـريًا، إذ أّن 

عـودة إىل الفضـاءات املرتامية- معـرض للفنان فؤاد إغباريـة، »حنني«، عايـدة نرصالله )أم   3
الفحـم: صالة العـرض أم الفحـم، 2014(، 11-7. 

عبـد الرحمـن محمـد محمـود الجبـوري، »التأويل التأسـيس واملصطلـح والداللـة«، مجلة   4
جامعـة كركـوك للدراسـات اإلنسـانية 5، عـدد 2 )2010(: 18. 
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ا للنـّص أو اللوحـة، ولكـّن التأويل قد  التفسـري قد يشـمل تفسـريًا حرفيًـّ

يُخـِرج معـاٍن ال تعكُسـها اللوحـة مـن امُلشـاهدة األوىل، ونتيجـة الرتكيب 

املوجـود يف لوحـات الفنان إغبارية سـأنحو منحى التأويل بنـاًء عى النهج 

السـيميولوجي5 والـذي يحمل معـه الدال واملدلـول والداللـة.6 لكنني، مع 

هـذا، لـن أتقيّد بالقاعـدة التي تُفيـد بـأّن كل دال ال يؤّدي بالـرورة إىل 

املدلول نفسـه، ذلـك ألّن عني ناقـد معنّي تـرى املوجودات بشـكٍل مختلف 

عـن ناقـٍد آخر، وألنني أيًضـا ال أؤمن بأَْسـطَرِة )من أسـطورة( النظريّات. 

ل واهبًـا للنّص  يجعـل التأويـل النقـدي للعمـل الفنـّي مـن الناقـد املـؤوِّ

البـرصّي من مرجعتيـه الثقافية، وهنـا تكُمن املفارقـة! أي أّن تعّدد وجوه 

التأويـل يُحيل بالتناظـر وبالتدليل عنه داخل كل سـياٍق ُمتغـرّي، ويجعلنا 

ٍد مـن التأويالت التـي عليهـا أن تكون ذات صلـٍة فاعلٍة  بالتـايل أمـام تعدُّ

يف كشـف املخبـوِء داخـل العمل الفنـي. لهذا فقـد نرى املوتيف نفسـه، أو 

الـدال، يظهـر يف عـّدة لوحـات. ولكّن هـذه الرمـوز تتّخذ معـاٍن مختلفة، 

وذلـك حسـب الحقل اإلجرائـي التي تِرُد فيـه، واسـتعمال مصطلح الحقل 

اإلجرائـي هـو مصطلح يصلـح مُلعظم العلـوم، ومعناه األخـّص هو كيفية 
التوظيف حسـب السـياق.7

وكمـا ذكـرت أعـاله فإنه مـن الصعـب حـرص أعمـال الفنـان إغبارية يف 

خانـة معينـة، او تأويـل محـدد، ولهذا يجـد الناقـد صعوبًة كبـرية أثناء 

طرقـه ألعمـال الفنـان، إذ يصطـدم بمتاهـة لونيّـة، وأخـرى أسـلوبيّة، 

تحـّوالن بدورهمـا الفنـان إىل باحٍث من خـالل اللون. فـإذا أردنا أن نضع 

الفنـان يف حلقة وصـل تصل بني مجمـل أعماله،  فيل أن أّدعـي أّن الحركة 

هـي مـا يميّـز أعمـال إغباريـة، حتـى وإن اختلفـت ألوانهـا وأسـاليبها. 

وعنـد النقد نسـتثني كلمة »املعقـول«، ألّن الفـن هو بحث عّمـا هو خارج 

حسـبما يّدعـي ميكـي بال ومريون فـإّن التحليـل الفنّي يقتـي العالمات والرمـوز، وحني   5
أّدعـي أن كل العالـم هـو عبـارة عن عالمـات، فاملعنـى أّن كل يشء يأخـذ حيّـًزا يف الفضاء 
يُصبـح عالمـة، حتـى اللوحـة نفسـها تشـري إىل عالمـة عـى الحائط. وقـد احتفـى الغرب 
بعلـم السـيميولوجيا، متناسـيًا أّن املفـردات: »عالمـات«، »آيات«، »سـمات« ما هـي إال تلك 

الرمـوز والـدالالت التـي وردت يف القـرآن بنفس سـياق علـم السـيمولوجيا. انظر: 
Mieke Bal & Norman Bryson, “Semiotics and Art History”,The Art Bulletin 73, no. 2 
(Jun., 1991): 174-208.

سـعيد بنكـراد، »ممكنـات النـّص ومحدوديّـة النمـوذج النظـري«، مجلـة فكـر ونقد 56   6
28 ص،   ،)2004(

ن.م، 28.  7
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املعقـول واملنطـق، أي بحـٌث يف عوالـم تـكاُد تُطاِبـق الهويـة الالمتناهية. 

ولهـذا سأقّسـم اللوحات حسـب مواضيـع: »الطبيعـة«، وتنقسـم إىل عدة 

أقسام.

املشـاهـد الطبـيـعيـة املسكـونـة

لقـد تطرقـت يف مقـايل »حنـني«،8 إىل املشـاهد الطبيعيـة التـي ترّكـزت 

خاصـًة يف مشـاهد الحصـاد وانسـجام اإلنسـان مـع األرض عـن طريـق 

الفـالح  ورأينـا  باألسـود،  الربـات  وبعـض  امُلشـع  األصفـر  اللـون 

والحاصـدات والرجـال، وهـم يجمعـون الغّلـة، وكانـت تلك الفـرتة التي 

سـيطر فيها اللـون األصفر عـى أعمـال الفنان، فأخـرَج لوحـات ضوئية 

ال يـكاد ينفصـل فيها نسـيج الطبيعـة عن النسـيج الحيواني واإلنسـاني. 

عـى تلك الرسـومات يطغى األسـلوب االنطباعـي، فلم نـَر تفاصيل الناس 

وال تفاصيـل الطبيعـة إال بقّوة التمّعن. ويسـتمر الفنان يف رسـم املوضوع 

نفسـه فريسـم »جامـع الغّلـة« )2018( ]صفحـة رقـم 154[، ويف لوحة 

بعنـوان »َجـد« ]صفحـة رقـم 141[,، يظهـر الجـد يف الحقـل منهمًكا يف 

العمـل مـع نبات غـري محـّدد، وهنا يدرك امُلشـاِهد بـأّن هذا النبـات ليس 

إالّ سـنابل القمـح، مـن خـالل السـياق الـداليل للوحـاٍت أخـرى تتنـاول 

املوضـوع نفسـه. ولكـن حـني تُعـرض اللوحـة بشـكٍل ُمنفصـل، فهناك 

إتاحـة لعـني امُلشـاِهد بتفسـري تلـك الكومـة اللونيّـة -التـي يغـرق فيها 

الجـّد- مـن منظـوره الخـاص. يف لوحـة ُمعنونة بــ »امـراة يف الحصاد« 

)2016( ]صفحـة رقـم 153[ نرى امـرأة ممحيّـة معالم الوجـه. للوهلة 

األوىل ال نعـي، ملـاذا تلـك البقعـة السـوداء عى يمـني الوجه، وملـاذا تفغر 

فاهـا كاملخلوقـات الفضائية! ولكن بالعـودة إىل الرتاث نفهم بـأّن املرأة قد 

غطـت وجهها بقماشـة بيضاء خوًفـا من غبـار القمح، وقد كانت النسـاء 

تسـّمي هـذه العملية بــ »الـذراء«، أي عزل حبـوب القمح عن السـيقان. 

لهـذا فـإن اّدعائـي باملرجعية الثقافيـة للناقد يظهـر عندمـا يتطلب األمر 

تفسـريًا مرتبًطـا بثقافة الفنان نفسـه. 

وال بـّد من التطـّرق إىل لوحـة »الحـارض الغائـب« )2015( ]صفحة رقم 

عايـدة نرصاللـه، عـودة إىل الفضـاءات املرتاميـة، )أم الفحـم: صالـة العـرض أم الفحـم،   8
.11-7  ،)2014
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158[ وهـي لوحـة انطباعيـة يف طريقهـا إىل التجريـد، إذ أّن العني تلتقط 

بصعوبـة شـكل كـريٍس فـارغ، وإىل جانـب الكـريس هنـاك حيـوان، من 

املمكـن أن يكـون كبًشـا أو شـاًة.  يف هذه الحالة فإّن االنسـان ُمشـاٌر إليه 

يف العنـوان، ويف وجـود الكـريس التـي لهـا دالالت لغويـة عديـدة بقياِس 

الحضـور والغياب،9 فال نسـتطيع تفسـري الـدال – الكـريس -بالغياب وال 

بالحضـور، فقـد يكـون فالًحـا ذهب إىل مـكان مـا وسـيعود. إن الكريس 

رمـز اإلنسـان الغائب/الحـارض، حيث يكتسـب الكـريس يف هـذه اللوحة 

كمـا يف لوحاتـه األخـرى، عنايـًة لونيّـة، عى غـرار الحيوان واملـكان، وهو 

مـا سـبق أن أرشنـا إليه. ومـن أجـل أن تعمل منظومـة الحضـور البّد أن 

تمتلـك خصائـص النقيض وهو الغيـاب، وبذلك يتّم التعامـل مع الحضور 

عـى أنّـه مظهٌر مـن مظاهر الغيـاب واالختـالف. يف معظم اللوحـات التي 

يمتـزج فيهـا األصفر واألسـود هنـاك تناظـر لوني لـه سـياق يف التناظر 

املوضوعاتـي. ما اسـتجّد عـى اللوحات التي ُرسـمت بني األعـوام -2015 

2018، والتـي عـاد فيهـا الفنـان إىل مرحلة اللـون األصفر واألسـود، هو 

زيادة مسـحات الفرشـاة الحّرة باألسـود بحيث يغدو األسـود تلـك البؤرة 

التـي تُفّجر اللون اآلخـر، وتمنح اللوحـات حركية وديناميكيـة تأتي ِتباًعا 

لتُسـكِّن أوار الحكايـة املتفّجـرة، وتمنح ذلك الغموض الذي يسـكن بعض 

التفاصيـل غـري الظاهـرة للعـني، مثلما هـو األمر يف لوحـة »جّد«. 

الصبّـاريـات

يف صباريّـات الفنـان والتـي كانـت بداياتهـا عـام 2010، نـرى الصبّـار 

وقـد تشـّكل وتبـّدل بَطـرِق مـا بـني الواقعـي واالنطباعـي. ثـم انتـاب 

الفنـان نوع مـن امليل إىل التفكيـك والتكـرار والتقويـض والرتكيب، حتى 

أنـه عنـَون إحدى هـذه اللوحـات بـــ »تشـظي« )2015( )لوحـة رقم( 

يف هـذه اللوحـة نـرى مقطعـني، يصـل بينهما خٌط أسـود خفيـف، ولكن 

يتـّم التوحيـد بـني املقطعـني عـن طريـق نثـر ألـواح الصبّار املرسـومة 

بدرجـات األخـر، والبعـض اآلخـر بدرجـات األسـود، باإلضافـة إىل نثر 

الثمـار امُلشـّعة بلونها الربتقايل املشـوب بالصفـرة. وفيها نـرى األصيص 

عايـدة نرصاللـه، »لغـة األشـياء بـني النظريـة والتطبيـق: التعلـم مـن خـالل التجربـة«،   9
 .198-171  :)2015(  5 الحصـاد 
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وكأنـه ُمنقطـع عن ألـواح الصبّـار، وكذلك األلـواح املنقطعة عـن جذرها 

واملوّزعـة يف فضـاء اللوحـة. يكتنـف اللوحة انسـجام لوني يخلـق وحدًة 

مـن ناحيـة، ومـن ناحية أخرى فـإن هذا التقطيع -أسـلوبيًا- هـو تفكيك 

األجزاء وانتشـالها مـن مكانها، إال أّن هذا االنتشـال عى املسـتوى املعنوي 

ا، ألّن لـوح الصبّـار أينمـا ألقيتـه، صنـع من نفسـه  ليـس انتشـاالً فعليًـّ

جـذًرا ونما مـرًة أخرى.

وتتـواىل الصباريّـات عنـد الفنـان، تارًة بشـكٍل انطباعـي، وتارًة بشـكٍل 

تعبـريي رمـزي كمـا يف لوحـة »حـار« )2017( ]صفحـة رقـم 245[، 

التي رسـمها الفنـان بألوان األحمر والوردي واألسـود بأسـلوٍب عشـوائي 

مـدروس، ُموّحـًدا بـني خلفيـة اللوحـة وبـني األصيـص وبـني الصبّـار، 

لتُشـّكل اللوحـة وحـدًة بـني النبتـة ومكانهـا الصغـري والفضـاء الكبري، 

وهنـا أصبح للصبّـار اخـرتاٌق ملألوفيّته، ألّن الصبّـار غري ملـّوٍن يف الواقع. 

كمـا أّن هـذه اللوحـة تنضـوي عى اخـرتاٍق لرمزيّـة الصبّار كذلـك، ولوال 

العنـوان العتُـرب األصيـص أصيًصـا لـورود معيّنـة، ويشـّكل بذلـك رمًزا 

للتأويل.  مفتوًحـا 

وأنـا أّدعـي أّن هنـاك تناًصـا بـني أُصص الفنـان فـؤاد إغباريـة والفنان 

 )intersexual( عاصـم أبو شـقرة وزميله كريم أبو شـقرة، هذا التنـاص

ا من الفنانـني الثالثة أسـلوبهم.  عبـارة عن حـوار فنـي ال يُفقد أيًـّ

كذلـك نـرى الفنـان يُقـّوض ويُفـّكك ويُخـرج الصبّـار من شـكله األويلّ 

يف الجداريّـات. إذ نـرى جداريّاتـه الصباريّـة »بقايـا مـن صـرب اللجون« 

)2010( ]صفحـة رقم 102[، تُوازي الواقع، ويعـود الفنان إىل الجداريّات 

يف كل مـرة بشـكٍل جديـد، ويف هـذا الَعـْوِد اختـالف وتجديد، كمـا تّدعي 

أمينـة غصـن: »وكل عـودة هـي اسـتعادة، وكل اسـتعادة هـي اختـالف 

بقـدر مـا هو تشـابه، واملعنى إذ يُسـتعاد ال يتكـّرر، بل يتحـّول إىل طبقة 

مرتاكمـة مـن التأويـالت،10 وهـذا الـرأي ال يختلف عـن رأي جـاك دريدا 

وغـريه مـن ُمنّظـري التفكيكيـة. فحسـب دريـدا كّل انزياح فيـه اختالف 

وإنتـاج ملعنـى مختلـف. وتلـك املفاهيـم يجمعها عنـرص امُلغايـرة، الذي 

يعـّده دريدا جـذًرا مشـرتًكا لـكّل املتعارضـات املفاهيميّة التي تُسـهم يف 

أمينة غصن،  قراءات غري بريئة يف التأويل والتلقي )بريوت: دار اآلداب، 1999(، ص 1.  10
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رشح اللغـة )الفـن؛ يف هـذه الحالـة( واخـرتاِق نظامها.11 

وعليـه فـإّن النظريـة التفكيكية التي خـّص بها دريـدا اللغة ال شـك أنها 

ُطبّقـت عـى الفـن، فهـو قصـد باالنزيـاح وامُلغايـرة التغيـري يف األصـل، 

فالصبّـار يف رسـومات الجداريّـات ال يحمـل املعنـى نفسـه، وذلـك بفعل 

التكـرار وامُلغايـرة، فمثـالً يف رسـمه للوحـٍة بعنـوان »صبّـار يف خلفيّـة 

210-211[، عمـد الفنـان إىل خلـق  الذاكـرة« )2015( ]صفحـة رقـم 

خلفيّـٍة من ألـوان غامقة فيهـا بعض النقـاط اللونيّة من األحمـر وأصفر، 

ومـن ثّم خـّط أشـكاَل مثلثات عشـوائية، وكأنهـا تفكيك للوحـة زخرفيّة، 

وعليهـا موَضـع الصبّـار عى شـكل خطـوٍط سـوداء تُمثّـل ألـواح صبّار 

ُمفرغـة مـن جوفهـا، فجـوف األلـواح هو نفسـه الخلفيـة. لقد منـح هذا 

التغيـري واالنزيـاح عـن األصـل اللوحة تأويـالً مختلًفـا، فهل هـذا الصبّار 

هـو فعالً صبّـار؟ ولـوال عنـوان اللوحة، هـل كان املفرّس سـيمنحه اسـم 

ر؟!  صبّا

ومـن لوحات الجداريّـات لوحة ُمعنَونـة بــ »تشـّظي« )2014( ]صفحة 

رقـم 114-115[ يشـتغل فيهـا الفنـان عى تفكيـك الشـكل األصيلّ حتى 

يُخلِّـص الصبّـار مـن »صبّاريتـه«، أي من شـكله الحقيقي. إذ يسـتطيع 

املتلّقـي أن يراهـا لوحـًة تجريديّة ملّونة مـن األخر واألصفـر واألبيض، 

كمـا يسـتطيع منحهـا رمـوًزا وتفسـريات أخـرى. كذلـك هو الحـال مع 

جداريّـة الصبّـار »بـدون عنـوان« )2016( ]صفحـة رقـم 269-268[، 

)والتـي تبـدو فيهـا أوراق الصبّـار وكأنهـا مثلثـات مـن درجـات ألـوان 

الرمـادي، ومحّددة باللون األسـود بأسـلوب التعبرييّـني. ويف اللوحة هناك 

بعـض الرتـوش الصغـرية كاألحمـر، وخاصـًة  يف الجانب األيمـن، وكذلك 

رتـوش من األخر الفاتـح واألزرق تكاد تـذوب أمام ُمجمـل اللوحة التي 

تطغـى عليهـا األجـواء السـوداويّة. ومـع ذلك فـإّن اللوحات تشـتغل مًعا 

ضمـن التعريـف اإلجرائـي الذي يُشـّكل إمـداد »النـص الفني بممارسـة 

نـوع من التوّسـط بـني العوالم املتأّصلـة فيه، والعالـم الواقعي مسـتعينًا 
بالسـياق لحظـة تداوله«.12

جـاك دريـدا، مواقع: حـوارات، ترجمة: فريـد الزاهي )الـدار البيضاء- املغـرب: دار توبقال   11
 .15 14-  ،)1993 للنرش، 

مصطفـى ناصف، اللغة والتفسـري والتواصـل )الكويت: املجلـس الوطني للثقافـة والفنون   12
واآلداب، 1995(، 77.
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سـأتوقف هنـا عنـد لوحـٍة ُمرَهقـٍة بالرمـوز وتجمـع أكثـر من أسـلوب، 

وهـي: لوحـة بعنـوان »بـدون عنـوان« )2012( ]صفحـة رقـم 221[، 

واملكّونـة مـن أربعـة مقاطـع. األرض ملّونـة مـن مقطـع أخـر غامـق 

ثـم أخـر فاتح ثـم األصفر، وعـى هـذه األرض التـي تبـدو أرض حياٍة 

ربيعيـة يقـف رجٌل أسـود غري محـّدد املعالم، يحمـل الرجـل أصيًصا من 

الصبّـار الـذي يظهـر كحدٍّ بـني منطقـة الرجـل ومنطقـة الرعي.

واملحـرّي يف هـذه اللوحـة أّن الصبّـار ملـّون بألـوان الربتقـايل والـوردي، 

وهـي ألوان حـارة. بينمـا القطيـع يف املرعـى ُملّون باألسـود، وبأسـلوٍب 

مغايـر، وهـو أسـلوب التنقيـط عـى األرض الـذي يرمـز إىل العشـب. أّما 

الحيوانـات التـي ترعـى فهـي مرسـومة بأسـلوٍب واقعـي تعبـريي عـى 

غـرار الرجل األسـود. والسـؤال الـذي يطرح نفسـه، أيُّ مكاٍن هـو اآلمن؟ 

وهـل الحيوانـات يف هذا السـياق تُحيـل إىل وحوش؟ فالرجل األسـود يأخذ 

أصيًصـا من أزهـار الصبّـار لينقلهـا معه.

هذا الرسـم مرّكـب من حيث الرمـوز، بحيث ال يشـتغل أٌي مـن املوتيفات 

بتوظيـف منطقـي أو عالئقـي، إال لـو افرتضنـا أّن الرجـل األسـود، يمثّل 

»الهجنـة« ، ولـو افرتضنـا أّن التقسـيم يفصل بـني أرض الحيـاة وأرض 

مشـبوهٍة وخطـرة. ولعّل هـذا اللـون الهجني وهو األسـود يمثّـل الهجني 

عـى املسـتوى النظـري، والداللـة عـى ذلـك نجدها يف لوحـة الصبّـار، إذ 

تتجـه العـني إىل املختلـف. الهجـني الـذي يقـع يف املعنـى امللـّون نسـبيًا 

كغريـٍب حرش نفسـه.

يف النهايـة نـرى بـأّن التفكيـك والتقويـض مـن طبائـع وسـمات الفنان 

الباحـث، القِلـق، الـذي يعيش مرحلـة التفتيش باسـتمرار. ففـي لوحات 

الصبـار لم نر االنسـجام املحتـوم يف اللوحات، بـل هناك نوع مـن التنافر 

يف العديـد منهـا. ويف هـذا الصـدد يجـد أدورنو أّن مـن العالمـات البارزة 

للحداثـة هو مبـدأ التنافـر أو التعارض )النشـاز( الذي يمنـح، باعتقاده، 

العمـل الفنـي مـن الداخـل نوًعـا مـن االغـرتاب االجتماعـي. فالهارموني 

لـدي أدورنو محـُض وهم، بل تزييـٌف للواقـِع الجوهرّي. وبـرأي أدورنو 

»أّن التنافـر مثـريٌ للمتعـة أكثر مـن الهارمونـي«13 وهو ما يظهر بشـكل 

ٍخـاص يف بعض لوحـات الصبّـار وخاصـًة الجداريّات.

أدورنو، مقتبس عن مبارك، 2003، ص 171    13
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الطبـيـعـة املجـردة

يف رسـومات الطبيعـة التجريديـة، وهـي عبـارة عن رسـم مقاطـع لونيّة 

تُظهـر املنظـر الطبيعـي كمـا لـو كان امُلشـاهد ينظـر إليـه مـن األعـى، 

وكأنـه التُِقـط من طائـرة، وعندهـا تتجّرد الطبيعـة من املسـاكن والناس 

وال يبقـى سـوى اللون. نـرى مثالً يف لوحـة »أُُفـق« )2011( ]صفحة رقم 

124[، وهـي لوحـة ملنظـٍر طبيعـي، مرّكب مـن مقاطع لونيّـة: خراء، 

درجـات األوكـر البنـي واألخـر الغامـق والبنـي الغامـق والتـي تمثّـل 

الحقـول، والصحـاري، والجبـال. يف األفـق نرى سـماًء زرقـاء مكّونة من 

مقطعـني أفقيني ملّونـني بـاألزرق الفاتـح واألزرق الغامق، وهـذا التباين 

والتضـاد بـني اتجاهات األلـوان والتجاور بـني األلوان الفاتحـة ينتج عنه 

عمـٌق يف اللوحـة، خاصـًة التفاوت مـا بني اللـون البني الغامـق يف املقطع 

املجـاور للسـماء الزرقـاء، والذي يجعـل العني تعـرب إىل األفـق البعيد. 

يف سـنة 2016 رسـم الفنـان ثـالث لوحـات ]صفحـة رقـم 125, 126, 

127[ يحملـن نفـس العنـوان »ترحـاُل األرض«، هذه اللوحات مرسـومة 

بألـوان الليلكـي، واألخـر، واألصفـر، والبنـي ودرجـات األخـر، كمـا 

نـرى ألوانًـا نقيـة ولكنهـا تبـدو وكأنها مكـرّسة ما بـني املقاطـع األفقية 

والعموديـة، وأشـكال تشـذيرية وكأنهـا شـظايا لونيّـة منثـورة يف فضاء 

اللوحـة، أي يف الطبيعـة التـي يتم تجريدها مـن املعالم اإلنسـانية. وبرأيي 

أّن العنـوان يف هـذه اللوحـات الثالث أثّر عـى روحانية املشـهد الذي رأيته 

كعوالـم لونيّـة متعـّددة قابلـة للسـفر والرتحـال للعديـد مـن املفاهيـم. 

وتأخـذ اللوحـات الطبيعيـة املجـردة لتشـّكل رسـومات أكثر تعقيـًدا، إذ 

تتخـذ املقاطـع اللونيّة املرتاّصة شـكل الزخـرف الهنـديس، ولكنه زخرف 

مجـّرد من أي شـكٍل واضـح. ال يشء غـري رشـقات لونيّة تسـبح اعتباًطا 

نحـو عمـق اللوحـة، وبعض الخطـوط املحتشـمة التي ال ترسـم حـدوًدا 

ألّي يشء، ألنّهـا تطلـب الـال - متناهـي وتِعـُد بالرحيل. ال يشء غـري ألوان 

منثـورة هنـاك دونمـا أّي اّدعاٍء جمـايلّ، ولكنهـا ال تُضـاف إىل موضوعها 

عـى سـبيل الزخـرف والتزويـق، كمـا رأينـا يف جداريـة الصبّار مـا دام 

املوضـوع يُقلـق اللوحـة، ويعّطـل فكـرة السـفر إىل الداخل. هـل ضيّعت 

هـذه الكائنـات اللونيـة هويّتها، وتحّولـت إىل فضاءات تأخذ عني املشـاهد 

إىل مقاطـع ُمحْوَسـبة، ولكنهـا تُظهـر فلسـفية التوّجه، إذ أنها تسـتدعي 
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اإلنصـات باملعنـى املجـازي - امليتافـوري وكأنك تُنصـت إىل إيقـاع. ربّما 

ثّمـة رضب مـن رنـني األلـوان، يدعـوك إىل سـفر نحـو منطقـة روحيّة ال 

نراهـا ألّن العالـم املحسـوس يحجـب عنّـا الرؤية. وهنـا أسـتدعي مقولًة 

ألمبريتـو إيكـو »إّن رّس النـص يكمن يف عدمـه«،14 وهو ما يـوازي امليل إىل 

تجريـد الطبيعـة من أصلهـا، إذ ال أصل يف اللوحة سـوى ما يريـده الفنان 

ل.  أو مـا يـراه امُلؤوِّ

والتجريـد هـو الطريـق إىل »روحنة الفـن«، ولهذا عندما دعا كاندينسـكي 

إىل التجريـد قصد التجـّرد من املاديّـات بقوله:

فقـط اآلن هنـاك صحوة من سـيطرة املاديّات، والتي سـببت لنـا كثريًا من 

اليـأس نتيجـة عـدم وجـود الروحانيّات، ممـا أثر عـى انعـدام أّي هدٍف 

لدينـا، فعندمـا يهتز اإليمـان والعلـم واألخالق، يصبـح العالـم الخارجي 

مهـّدًدا بالسـقوط، وعندها ينسـحب اإلنسـان مـن الرتكيز عـى الظواهر، 

ويدخـل إىل مرحلـة التأّمـل الداخـيل، تُعتـرب األدب واملوسـيقى والفن أكثر 

املجـاالت حساسـيّة يف هـذه الثـورة الروحيّـة«.15 إذًا، تجريد األشـياء من 

مظاهرهـا هو نـوع مـن الهـروب إىل الروحانيّات.

وسـبق الفن اإلسـالمي كانديسـكي بشـأن »روحنة الفن«، فـكان التوريق 

واألشـكال الهندسـية يف الزخرفـة اإلسـالمية قّمـة التجريـد، وذات بُعـٍد 

ا يف لوحـٍة عنونَهـا الفنان بــ »بدون  روحانـي. وهـذا البُعـد يظهـر جليًـّ

عنـوان" )2018( ]صفحـة رقـم 209[. إذ نـرى عـى خلفيـٍة صفـراء 

ا مـن درجات األخـر، الذي يبـدأ وال ينتهـي، ويأخذ  مشـّعة خًطـا لولبيًـّ

عـني املشـاهد إىل السـفر يف رحلـة ال نهائية. وهـي لوحة ال تعرض شـيئًا 

مـن الواقع، وال تسـتحر أّي مشـهٍد طبيعـي. للوهلة األوىل تبـدو اللوحة 

مرِبكـًة بغموضهـا، كمـا يف لوحـات إغباريـة التجريديّة اللونيّـة. ونرى يف 

هـذه اللوحـة الخطـوط اللولبيـة وكأنّهـا هاربة نحـو ُعمٍق مجهـول، ثّمة 

يشء مـا ال نُدركـه. إّن اللوحـة هنـا تمثّـل الفكـر الصـويف، وحني سـألُت 

الفنـان إن كانـت لديـه بعض امليـول الصوفيّـة جـاء جوابـه إيجابيًّا، وال 

أعـرف ملـاذا اسـتحرُت املقولـة الدينيـة »هـو األول وهـو اآلخـر، هـو 

14  أمربتـو إيكـو، التأويل بـني السـيمائيات والتفكيكية، ترجمة وتقديم: سـعيد بنكـراد )الدار 
البيضاء: املركـز الثقايف العربـي، 2000(، 43.

 Wassily Kandinsky, Concerning the Spiritual in Art (New York: Wittenborn, Schultz,  15
1947), 24
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الظاهـر وهـو الباطن«. 

هـذه اللوحـة التـي تجمع الضـوء -الوضـوح واألسـود الذي يفّجـر اللون 

األصفـر واألزرق لتتـوه العـني يف الالنهائـي، وبمتعـٍة تسـتدعي امُلشـاهد 

للسـفر يف رحلـة تأّمليـة. ويظهر اللون األسـود فيها منثـوًرا كالحروف أو 

الزخـرف، والعـني قـد تتخيّل بيوتًـا تجريدية، رغـم أننا نرى خًطا أسـود 

رفيًعـا يبـدو كحـٍد ُمعـنّي ظاهريًّا. أمـا الباطن فهو يسـتمر يف السـيطرة 

عـى اللوحـة، هـذا الشـعور الالواعي للفنـان يف حركـة تأّمليـة بينه وبني 

نفسـه، يسـتدعي أقـوال الغزايل عـن الجمال. فقـد أدرك الغـزايل أنه ليس 

بمقـدور كل إنسـان التفرقـة بـني ما يـراه مـن حيـث القيمـة الجماليّة، 

ولهـذا اعتقـَد أّن هنـاك نوعـني من الجمـال: »جمـال يُرى بعـني الرأس - 

وقَصـد العـني الفيزيولوجية - وهـو الجمـال الظاهر، وهـذا يدركه األوالد 

والبهائـم. وجمـاٌل يُـدرك بعني القلـب، وهذا الجمـال ال يتأتّـى إال ملن ملك 

البصـرية«،16 وال يسـتبِعد الغـزايل تمـاُزج جمـال الظاهر والباطـن عندما 

يؤّكـد دور الحـواّس يف إدراك الجمـال الظاهـر، والتـي تقـود الطريق إىل 

البصـرية يف إدراك الجمـال الباطنـي للظواهر.

األشـجـار البـاسقـة

»تمثّـل الشـجرة نموذًجـا أعـى يف الفكر اإلنسـاني عـى امتـداد تاريخه، 

فهـي لم تفاِرق أيًّا مـن األديان القديمة واألسـاطري والعبـادات واملعبودات 

جميًعـا يف كثري مـن الثقافات. وهي حارضة يف واقع اإلنسـان، كل إنسـان، 

ا وأسـطوريًّا،  ا وثقافيّـا ودينيًـّ ا وعلميًـّ ا وزراعيًـّ ا وبيئيًـّ موضوًعـا غذائيًـّ

فـال يـكاد يخلـو مجـال مـا مـن االتّصـال بها، بصـورٍة مـن الصـور.17 

إّن األشـجار لـدى الفنـان تظهـر ضمـن مناظـر الطبيعـة يف الكثـري من 

الرسـومات ضمـن وصـِف الفنـان ملواسـم الحصـاد، لكنني سـأترّكز يف 

بعـض الصور، فالشـجرة تتجـاوز حضورهـا الجمـايل البـرصي املتمثّل 

بالواقعيـة املبـارشة، لتصبـح تكثيًفـا رمزيًّا.

إّن األشـجار الباسـقة لـدى إغباريـة تسـتدعي منطـق الجذر والسـيقان 

الغـزايل، تحقيـق: فضلـة شـحاذة، املقصـد األسـنى يف رشح معانـي أسـماء الله الحسـنى   16
 .126 )بـريوت: دار املـرشق، د.ت(، 

مهـى عبـد القادر مبيضـني وجمال محمـد مقابلـة، »الشـجرة: دالالتها ورموزهـا لدى ابن   17
عربـي«، مجلـة جامعة دمشـق 28، عـدد 2 )2012(: 107-79. 
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والفـروع واألوراق، وهـو مـا يحيـل إىل بُنيـة الحياة مع اختـالف أوجهها، 

فـإّن منطـق الشـجرة يتلّخـص يف منطـق النسـخ والتوالد، ويـرتاوح بني 

املـوت والعـودة إىل الحيـاة مـن جديـد. ولهذا تظهر الشـجرة عنـد الفنان 

أحيانًـا بشـكٍل واقعـي وتتموضـع عـى خلفيـة طبيعيـة تجريديـة، ففي 

»شـجرة زيتـون« )2016( ]صفحة رقـم 138[ نرى أرضيّـًة ملّونة ببقٍع 

لونيّـة مثـل األصفر والـوردي وتميـُل إىل الفوضويـة املرتبـة، ويف املقاطع 

السـتة األخـرى وهـي مقاطـع أفقيـة، تبـدأ بمقطـٍع أفقي أخـر غامق 

يتلـوه مقطـع لوني أخـر فاتح، ثـم البني واألسـود ثـم لـون التوركيز 

ثـم األزرق. عـى هـذه الخلفيـة امللونـة بشـكل تجريـدي ولكنه ينـزع إىل 

نقـاء اللـون، تموَضعـت شـجرة ضخمـة ومرسـومة بمسـحاٍت قصـرية 

بدرجـات األخـر والبني. إّن التناقض بـني الخلفية املرتّبة وبني الشـجرة 

التـي يطغـى عليها األسـلوب الزخـريف من اللـون األخر الغامـق، يُبديها 

َب اللَّـُه َمثَـاًل َكِلَمًة  وكأنّهـا تسـتدعي اآليـة القرآنيـة » أََلـْم تَـَر َكيْـَف رَضَ
ـَماِء«.18 َطيِّبَـًة َكَشـَجَرٍة َطيِّبَـٍة أَْصلَُها ثَاِبـٌت َوَفْرُعَها يِف السَّ

ويف لوحـٍة هنـاك شـجرتان تتمتّعـان بخليٍط من ألـوان الـوردي واألصفر 

واألزرق واألخـر، وتبـدوان انطباعيتـان خارجتـان عـن الواقـع »حقـل 

زيتـون« )2014( ]صفحـة رقـم 229[. تتناغـم هاتـان الشـجرتان مـع 

األرضيـة التـي تكتسـب نفـس األلـوان، وتحمـالن تفـاؤالً وإيقاًعـا لونيًّا 

موسـيقيًّا، وتعلوهما سـماٌء ملونة بـاألزرق واألخر ومزدانـة بالعصافري. 

هذا املشـهد للشـجرتني هـو مشـهد ُحلمـي، وردي، وانطباعي ُمنسـجم. 

رّكـز الفنـان عـى شـجرة الزيتون التـي ال تـي مالمحها بكونها شـجرة 

رسـوماته  فـرتة  ويف   2012 عـام  ومـن  اللوحـة.  عنـوان  لـوال  زيتـون 

باألصفـر، تمتـد شـجرة موّشـحة باملسـحات الخفيفـة السـوداء داخـل 

الخلفيـة الصفـراء النقيـة، ومـن ثم نرى شـجرًة أخـرى باللونني األسـود 

ودرجـات األسـود والرمـادي، وهي لوحة تتفـاوت ما بني املسـحات الحّرة 

يف أعـى الصورة والتـي تتّجه عفويًّا باتجاه األسـفل، ولكن الشـجرة تميل 

للزخـرف املرّكـب، وشـجرة أخـرى عنونَها الفنـان بـ  »شـجرة زيتون يف 

قلـب العاصفـة« )2014( ]صفحـة رقـم 252[ وتظهر بدرجـات البني، 

ولكـن املسـحات العبثيـة والهائجة خارجة عن الشـجرة وال تهـّز فرًعا من 

إبراهيم )14(، 24.  18
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الصامدة. الزيتونـة 

يف عـام 2018، يرسـم الفنان شـجرًة ال يظهر منها إالّ الجـذع، وقد عنونَها 

بـ »شـجرة زيتـون« ]صفحة رقـم 160[، ولكن األرض والشـجرة يف هذه 

اللوحـة ملونتـان بنفس األلـوان ونفس النسـيج، وتُبدي زخرفة األسـلوب 

الشـجرة انطباعيًّة عـى خلفية صفراء بلـوٍن نقي.

وبالعـودة اىل الـوراء لعام 2011 يف لوحة »أشـجار زيتـون« ]صفحة رقم 

228[ والتـي تجمـع بـني أسـاليب متعـّددة، فنرى الفرشـاة حـرًة تارة، 

أفقيّـة تـارًة، وعموديـة تـارًة. أمـا الشـجرة وفروعهـا الُعليـا مـع ورقها 

فتميـل إىل الزخـرف الـذي سـيكون إحـدى الثيمـات يف »شـجرة الُقلوب« 

)2014( ]صفحـة رقـم 213[، والتـي سـأتوقف عندهـا قليالً.

عنـد قـراءة »شـجرة الُقلـوب«، للوهلـة األوىل سـيبدو لنـا أنها تسـتدعي 

العديـد مـن فنـون »الكيتـش« املوجـودة عـى املواقـع، والتي تهـدف إىل 

إيصـال الحب بشـكله االسـتهالكي تـارًة، والرمـزي تارًة أخـرى. ولكنني 

أعتقـد أّن هـذه الشـجرة ترتبـط باملعنـى الصويف للقلـب، كمركـٍز للوعي 

واملعرفة. 

ومـن ثم فـإّن الشـجرة تقـف عـى أرضيـة تُحيـل إىل البـالط العربي أو 

السـجادة، الذي يتشـّكل باألسـاس مـن العرابسـك الهنـديس، واملبني عى 

التقابـل والتماثل. وسـط البالطة أو السـجادة نـرى نجمًة حمـراء وباقي 

األشـكال املتماثلـة مـن األخـر واألزرق. ينقل الفنـان األلوان نفسـها إىل 

الحيطـان، ولكنها تظهر بشـكٍل مفـّكك، إذ نرى عى الحائـط األيمن نفس 

األلـوان الحمراء والخـراء والذهبي، وهـي نفس ألوان األرضيـة، إال أنها 

عـربت سـريورة تفكيك مـن امُلحوَسـب إىل الرسـم الحـر، ليتداخـل اللون 

األحمـر باألخـر والذهبـي واألزرق. ويف الجانب األيـرس أو الحائط األيرس 

للرسـم اكتفى الفنـان بتداخل األزرق مـع الذهبي إذ بدت األلـوان الذهبية 

ا  كبقـع لونية ُوّشـحت بـاألزرق، فمثّلت الخلفيـة واألرضية للصـورة تضادًّ

مـا بني املُحوَسـب والرسـم الحر. هـذا التناقض والتخطيـط لألرضية منح 

وهـم التحجيـم للغرفـة. عـى األرضية تقف شـجرة بلـوٍن أبيض موّشـح 

بقليـٍل من السـواد، وهـو اللون الذي يعكـس ألوان الخلفية بشـكٍل متنافر 

ومثـري، كي تـربز الشـجرة الغريبة التـي تُثمر قلوبًـا، وهي يف ذلك تشـبه 

شـجرة األمنيـات. والقلوب بيضـاء اللـون، وكأّن الفنـان يتمنّـى أن تثمر 
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األشـجار قلوبًـا مليئة بالبيـاض، يف هذا الزمـن الذي تنترش فيـه الحروب. 

تسـتدعي هـذه الشـجرة األشـجار األسـطورية مثل شـجرة الحيـاة لدى 

اآلشـوريني أو أشـجار مقّدسـة أخرى يف الذاكـرة الجمعيّة.

تُفـي هـذه الشـجرة إىل نتيجـٍة واحـدة، هـي أّن الفنـان أحجـم عـن 

االنصيـاع لسـلطة النهـج الفنـي األصـيل، ورشع لنفسـه أبوابًـا جديـدة 

لتنفذ إىل مسـارات مشـحونة باالبتكار والبوح، بشـتى األشـكال. فالشجرة 

هنـا رمزيّـة، والرمز وفًقـا الّدعاء تشـادويك: »هـو اليء امُلوحـي بمعاٍن 

متعـّددة، حـني نربـط بـه العمـل الفنـي فيُثـري جوانبـه ويضيـف إليه 

أبعـاًدا جديـدة تطلقه يف آفـاق الالمحدودية، ونجـد العمل الفنـي بذلك ال 

يشـري إىل الـيء إشـارًة مبارشة، وإنما يُشـري إليـه بطريقٍة غـري مبارشة، 

ومـن خـالل وسـيٍط ثالـث هـو مـا قـد يُسـّمى بالرمـز)...(، والرمز هو 

الخيـط الـذي يجمـع هـذه الرتاكمـات مـن الصـور واألخِيَلة التـي تصنع 

ا الذي هو يف النهايـة ال يعادله إال العمل الفني نفسـه«.19  جسـًما موضوعيًـّ

إذًا مهمـا اتّبعنـا مـن معـاٍن ودالالت ألشـجاِر الفنان، سـواًء كانـت نبات 

الصبّـار أو األشـجار الباسـقة التـي تطّرقـُت إليهـا يف هـذا البنـد، فـإّن 

الشـجرة بكّل ُمحّمالتهـا الدالليّة، من رمـز للحياٍة والتوالـد »ال يعادلها إال 

العمـل الفني نفسـه«.

الطبـيـعـة املجـّردة واللـغـة 

ا. واملشـهد عى مسـتوى املعنى  يُعتـرب الرسـم بشـكٍل عام مشـهًدا برصيًـّ

اللغـوي يعنـي: منظر، َمـْرأَى؛ مكان املشـاهدة، وامَلْشـَهُد ما يُشـاهد، وما 

يقـع تحـت النّظـر. أما »املشـهد اللغـوي« فهو مبحـٌث مُلعظم الدراسـات 

التـي تختـرب العالقـات االجتماعيـة والسياسـية بني لغـات األقليـات إزاء 

اللغـة الرسـمية، أو بحـٌث يف امَلشـاهد اللغوية مثـل اإلعالنات واإلشـارات 

 ،”landscape“ اإلرشـادية عى الطرق. ولكن األصل يف املفـردة اإلنجليزية

والتي تُرجمت إىل العربية كـ »مشـهد«، هي مشـاهد الطبيعـة عموًما، وقد 

اسـتُمّد املصطلـح مـن الفنـون ليحيل اللغة إىل مشـهد لغـوي، رغم أن كل 

لغـة مكتوبة عبـارٌة عـن لوحة برصيـة. ويف أعمـال الفنان تنخـرط اللغة 

تشـارلز تشـادويك، الرمزيـة، ترجمـة: نسـيم إبراهيم يوسـف )القاهـرة: الهيئـة املرصية   19
العامـة للكتـاب، 1992(، 35.
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ل أنا عربـي« )2015(  املكتوبـة بخـّط يده يف أعمـال عديدة. مثالً يف »سـجِّ

]صفحـة رقـم 192[ يتّم كال املشـهدين اللغـوي واللوني يف وحـدة واحدة 

تتخّطـى اللغـة كمعنـى، إذ تتناثر اللغة كجـزٍء من »األشـياء« املتواجدة يف 

الطبيعـة، ممـا يمنح للمشـهد الطبيعي تآخيًـا »ُهويّاتيًّا«، ويُخرج املشـهد 

الطبيعـي مـن تجريديته غـري الدالة عـى الهويـة ليمنح املشـاهد داالًّ عى 

وجماعية.  ذاتيـة  هوية 

تّدعـي شـوهامي أّن »أّي صـورٍة برصيّـة قـد تنـدرج يف خانـة املشـهد 

اللغـوي إذا مـا اعتربنـا أّن الفن هـو أيًضا لغـة تعبري«،20 وطبًعـا لم تجّدد 

شـوهامي يف هذا السـياق شـيئًا ألّن أصـل النقد الفنـي أن يتعامـل الناقد 

مـع اللوحـة كمشـهٍد لغـوي باعتبار التفسـري للوحـة واللوحـة ذاتها هي 

لغـة. وذلـك ألّن الحروف بحـّد ذاتها لوحـٌة برصية، دون إضافـة أي مؤثّر 

آخـر كاللون، فإن خاصيـة الخّط العربـي أنّه خٌط راقص مـيلء بالحركة، 

والفنـان يكتـب لوحاتـه بأشـكال مختلفة مـن حيـث االتجاهـات. فنرى 

الكلمـات تتشـابك وتتعانـق وأحيانًـا تأخـذ نفـس االتجـاه ولكنهـا تميل 

لتسـري يف اتجاهـات مختلفـة مّمـا يُضاعـف الجانـب الحركـي يف اللوحة، 

وهنـا ال حاجة إىل امُلشـاِهد بفـّك الحـروف، وإذا ابتعدنا عـن اللوحة تبدو 

الكلمـات وكأنهـا زخـرف أو نوع مـن التطريز املوّشـح يف لوحـات الخط 

املندمـج باأللـوان. يف هذا السـياق أسـتدعي قـول الخطيبـي يف تطّرقه إىل 

الخـّط إذ يقـول عن الفنـان الكاليغرايف »وينحـت املكان متآمـًرا بال هوادة 

ضـد الفـراغ، باتخـاذه مسـكنًا داخـل مطلـق، هـذا الداخل املطلـق الذي 

يسـمح للكتابـة أن تُغلَّـف بوضـوٍح قليـل أو كثـري، أنظمًة دالليّـة أخرى 

يوجـد الوشـم من بينهـا«.21 يف محر بحثه وتفسـرية للوشـم واللغة فقد 

تطـّرق أيًضـا إىل الخّط بكونه يوّشـح اللوحـة ببعٍد خارج اللغـة امللفوظة. 

يف داخـل لوحـات إغبارية ال تنطـوي اللغة فقط عـى وظيفـة هويّاتية، إذ 

تحمـل اللوحـات عى عاتقهـا مهّمة التكثيـف، وأخذ حيّز مـكان اللون أّوالً 

)مـن الناحيـة التقنيـة(، ومـن ثّم مـكان الفراغ. فهـو يف اللوحة مسـؤول 

אילנה שוהמי, הרצאה על השדה השפה, מכללת בית ברל )24 אפריל 2018(. עיין גם ב:  20
E. Shohamy, Language policy: Hidden agenda and new approaches, New York: Routledge 

(2006): 110-133.

21  عبـد الكبـري الخطيبي، االسـم العربـي الجريـح، ترجمة محمـد بنيس )بريوت: منشـورات 
الجمـل، الطبعـة األوىل، 2009(، 26.
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عـن االكتظـاظ والفـراغ، ومـع ذلـك يحافـظ الفنان عـى التـوازن ما بني 

الكتابـة واللـون، ليتحـّول الخـّط إىل أداة طوبوغرافيـة، تنفـرد باللوحـة، 

وترتقـي بهـا إىل منزلـٍة أرفع مـن كونها مجّرد وسـيلة اتصـال لغوية، أي 

تقنيـًة فقـط، فهي يف أعمـال إغباريـة، أداة دالليّة ومجازية، ترسـم رموًزا 

وتنحـاز باملقابـل إىل وضوحها. 

وباعتبـار الخـط داالًّ بنفسـه وُمحّمـالً بالرمز للهويـة، فإّن اللغـة موّظفة 

بعبـور الحـدود الهويّاتيّة كشـكٍل بـرصي، ُمسـتفّزًة القـارئ إىل االقرتاب 

مـن اللوحـات لحّلهـا وتفكيكهـا ليضطـر إىل قـراءة بعـض الكلمـات أو 

الحـروف املوجـودة. وهكـذا يتحّول امُلشـاِهد اىل ُمـؤدٍّ فنّي مشـارٍك يف فك 

رمـوز اللغـة املكتوبـة، حيـث يناكف الخـّط اللون ليـربز وكأنـه يف أحياٍن 

يطفـو عـى وجـه اللوحـة، وأحيانًـا يغـرق داخـل اللوحـة، وكال املعنـني 

يمثّـالن جـرأة يف منح اللغة الحيّز الواسـع بـني الظهور القـوي واالندماج 

الخفـي داخـل اللوحة.

تكمـن بالغـة خّط يـد الفنان عى اللوحـة بأنّها غـري قابلة للتقليـد، فاللغة 

هنـا هـي »أنـا« الفنـان، بعيـًدا عـن املعنـى، ففـي هـذه اللوحـات نرى 

الخطـوط منثـورة نثًرا أحيانًـا مثل »مـا وراء الحـدود« )2015(، وأحيانًا 

مكتوبـة بكلمـاٍت واضحـة ولكـّن توزيعهـا يناسـب الهارمونيـا اللونيّـة 

املوجـودة يف اللوحـة. للخوض يف هذا سـأتطّرق إىل نموذجني، األول مكتوٌب 

بكلمـاٍت كاملـة، واآلخـر مرشـوش بالحـروف: »انبثاق الفجـر« )2015( 

]صفحـة رقـم 196[، لـو جّردنا هـذه اللوحة مـن الحروف لظّلـت لدينا 

لوحـة تجريدية بمسـحاٍت لونيـة عفوية مـن األخر والليلكـي واألصفر، 

ولكـن الحروف التي َوّشـَحت اللوحـة باللون األزرق الفاتـح، أضفت عليها 

الطاقـة الحركيّة التـي تتوّزع يف عـّدة اتجاهات. أّما الحروف ذاتها، سـواًء 

كانـت منقوطـة أو غـري منقوطة، فهـي توازي حركات الجسـد اإلنسـاني 

ملـا يف الحـروف العربيـة مـن قدرة عـى التمايـل وااللتفـاف. فلـو أخذنا 

حـرف األلـف وتركنـاه عـى اسـتقامته، لبدا خطًّـا سـاكنًا ال حيـاة فيه، 

ولكـن بإمالتـه وتطويعـه للحركـة سـيبدو راقًصا. وقـد كتـب الباحث با 

زكـي حسـني عن تماثـل الخـط العربـي مع جسـد اإلنسـان كتابًـا غنيًّا، 

فحـرف العـني مثـالً يماثل شـكل العـني، وحرف الصـاد يماثـل الصدغ، 



35

والنـون والبـاء نصفـا البطن مـع رسة، إلخ.22

وبمـا أّن العنـوان هـو عتبـات النص املـوازي لقـراءة أي نص سـواًء كان 

ا أو تصويريًّا فإن العنـوان يف هذه اللوحة كان زائـًدا، واللوحة  ـا كتابيًـّ نصًّ

تحكي قصتهـا دون اإلشـارة إىل العنوان. 

عنـد تجريد أشـكال الحـروف مّما يقرتن بهـا من عنارص الداللـة كالنقاط 

ورؤوس الحـروف، ومـن العنـارص التزيينيّـة األخرى، مثل ُحـيلّ الحروف 

التـي ال تدخل ضمـن القيمـة الجوهرية للحـرف، ال يبقى لنـا من الحرف 

إال شـكله العـام الـذي ال يختلف عن األشـكال التـي تكّونهـا حركة الخط 

الهنـديس املجّرد باتجاه ما. وهي أشـكال هندسـية معروفة، من املسـتقيم 

إىل امُلنحنـي، وحاالتهما.   

يف لوحـة »حنـني«، )2015(، ]صفحـة رقـم 195[، يف خلفيـة الكلمـات 

نـرى أّن الفنـان قـد لّونهـا بتداُخـل البنـي واألصفـر بشـكٍل منسـجم، 

بحيـث تداخلـت األلـوان لتشـّكل خلفيـًة ُمسـتعّدًة السـتقبال أي موتيف 

آخـر، ولكـّن الفنان وّزع فيها الكلمات بشـكٍل متناسـق، وباللون األسـود، 

الـذي بـرز ليكـون هـو املوضـوع. نسـتطيع قـراءة الكلمـات، ولكن من 

ال يعـرف أصـل النـّص ال يسـتطيع ربـط الكلمـات ببعضها، فهـي تتّخذ 

- كمـا يف اللوحـة السـابقة - اتجاهـات مختلفـة لتمـأل الفـراغ. يف جميع 

اللوحـات التـي تُزيّنها الخطوط، سـواًء كانـت حروًفا أم كلمـات، تبدو لنا 

كالسـّجاد، إذ يتحـّول الخـط مـن املوضوع الرئيـي، كمـا كان يف لوحات 

الخـّط الكالسـيكية، التـي كانـت تراعـي الهندسـة يف الخطـوط األفقيـة 

والعاموديـة ليتحـّول إىل زخـرف ال ينفصـل عـن األرضية بشـكٍل يُشـعر 

امُلشـاِهد بالـال- فـراغ. وال أنكـر أّن مسـحات الفرشـاة امللّونـة يف اتجـاه 

الخطـوط تحتـوي عـى إيقـاٍع يحاكي املوسـيقى. 

يف لوحـٍة أخـرى نرى دائـرًة تتوّسـط اللوحـة، ويف الدائرة تبدو املسـحات 

اللونيـة الصفـراء والزرقـاء والخـراء وكأنّهـا ُوضعـت بشـكٍل عفـوي 

مدروس لتشـّكل دائرة من مسـحات تتجه بشـكٍل دائـري، وتُحيط الدائرة 

قصيـدٌة عـن القـدس، إالّ أّن مـا يهّمنـي يف هذه اللوحـة هو الكتابـة التي 

تتمـاىش مـع محيـط الدائرة لتشـّكل خطًّا لولبيًّا مـن الكتابة، وهـي مليئٌة 

باإليقـاع الصـويف، والـذي يسـتدعي بـدوره الرقـص )الـدوران( الصويف 

22  انظر: با زكي حسني، الكتابة بالجسد )القنيطرة: الربيكيل للطباعة والنرش، 2000(. 
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الـذي يلجـأ إليـه الصوفيون للخـروج من الجسـد. وقـد سـبق للفنان أن 

جّسـد هذا اإليقـاع يف لوحـة »اختفـاء« )2014(، والتي يتوّسـطها راقٌص 

ه هالـٌة ضوئيّة مـن اللون األصفـر ]صفحة رقـم 161[، هذه  صـويف تحفُّ

اللوحـة وإن لـم تكن تسـكنها الحـروف فإنّها تجّسـد الحلقـات الصوفية 

الدائريـة كـي يصـل الصـويف إىل لحظـة االنتشـاء، وهـي ال ّشـك تتعالق 

بالحروفيـة الناتجـة يف لوحـة »القـدس« )2018( ]صفحـة رقـم 209[ 

ولوحـة »حيفـا« )2015( ]صفحـة رقـم 189[ يف فلسـفتها املبّطنة التي 

تختـّص بالالنهائـي، والدائـرة التي تعـود من النقطـة وإليهـا. إّن اإليقاع 

الثيماتـي واللونـي والحـرويف والذي يؤّكـده الباحث عيل عبد اللـه يف قوله:

يشـّكل اإليقـاع نقطة االلتقـاء املضيئة بـني الفنون والعامل املشـرتك الذي 

ن الّلحَمة النسـيجية فيها، ويأخـذ مفهومه الجمايل يف الفنون بشـكٍل  يكـوِّ

عـام من عنـارص التكوين الفنـي، يف التماثل والتشـابه والتناظـر والتكرار 

والتنـّوع والتطابـق، ويف التنافر والتناقـض يهتم اإليقـاع يف الفنون املرئية 

بالكشـف عـن الجوانب الداخليـة العميقـة للحقيقة العليا. ونسـيجها؛ أي 

غـور املعنـى الكامـل، وعى هذا األسـاس فـإن اإليقاع يشـري إىل عـدٍد من 

دالالت الشـكل واملضمـون يف العمـل الفنـي، إذ قد يبدو صـدى للمعنى أو 

املضمـون، وقـد يأتـي ليؤّكد املعنـى، ويطـرح معاني وتفسـريات وظالالً 

لذلـك املعنـى، ويمكـن اسـتخدامه لإلثـارة واإليحـاء بالـرصاع الداخـيل، 

فاإليقـاع ال يُحاكـي أو يؤّكـد أو يضيـف فقـط، بـل إنـه يصـارع املعنى 
أيًضا، ويكشـف الـرصاع داخل بنيـة امُلنجـز اإلبداعي.23

ويقـول الفنـان يف هـذا الصـدد »أحيانًـا أبـدأ اللوحـة بشـكٍل مـدروس 

ولكننـي رسعـان مـا أخـرج إىل الفضـاء اللوني الـذي ال يلعب فيـه العقل 

دوًرا بل تسـحبني املشـاعر حتـى االنتشـاء«.24 وعليه، فـإّن الفنان يكرس 

الواقـع بعكـس النظريات الكالسـيكية التـي كانت تجعـل كل يشء مريًحا 

للعـني، فالفنـان مـا بعـد الحداثـي )البوسـت مودرنـي( يقـوم بتشـذير 

عيل عبدالله، جماليات اإليقاع يف الفن اإلسالمي )عمان: دار آمنة للنرش، 2013(، 191-190.   23
عايدة نرصالله، مقابلة شخصية مع فؤاد إغبارية، 5 أيار/مايو 2018.  24
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الواقـع وتكسـريه لتفسـريات معّقـدة كتعقيـد الفرتة.25

ا عنـد الفنـان يف َمـلء اللوحة  إّن هـذا اإللحـاح الـذي يـكاد يكـون قهريًـّ

واكتظاظهـا، يـكاد يكـون موتيًفا لـدى الفنـان، إذ نجده أيًضـا يف لوحات 

الصبّار.  جداريّـات 

يف لوحـة »القـدس« )2018( نتسـاءل  ما عالقـة عنوان كهـذا بالتصّوف؟ 

هـل يمكن للتصـّوف أن يدخل باحة الفـّن، أو أن يكون أحـد أبعاده؟ وإن 

كانـت التجـارب الصوفيّة التقليدية قد ارتبطت بإنشـاد الشـعر وبالرقص 

الصـويفّ عـى وجـه الخصـوص، فهـل يمكـن لفـّن الرسـم التشـكييل أن 

يتعّلـق هو اآلخـر بالتصّوف؟

عـى يـد برجسـون وصـل مفهـوم الفـّن إىل قمـة الّصوفيـة، فالفـّن يف 

فلسـفته »عـنٌي ميتافيزيقية«، والفنان قـادٌر عرب اإلدراك املبـارش النفاذ إىل 

»باطـن الحيـاة«، وعـني الفنـان تملك مقـدرًة صوفيـة هائلة عـى االتحاد 

مـع موضوعهـا«،26 ويف النهايـة فـإّن الفّن عند برجسـون حدٌس يسـتويل 

عـى الـذات العارفـة فيجعلهـا تتطابق مـع موضـوع معرفتها عـى نحٍو 

صويف. شـبه 

يف كل لوحـة ثّمـة قصيـدٌة منثـورة. إنها لعبة املعنـى التي ما فتـئ الفنان 

يصبغهـا بمفارقاتهـا اآلرسة، ولهـذا أيضـا تتكاثف اللوحة مـن غري فراغ، 

وتمتلـئ بالتفاصيـل حتـى تبدو أحيانًـا وكأنهـا تتنّفس من خـالل عيني 

امُلشاِهد. 

ويف كل إطاللـة نجـد إغباريـة يمارس التنويع املسـتمر كما لـو كان يرغب 

يف أن نرَكـب معـه موجتـه التـي ال تنفـّك تصطـدم بتلـك الصخـرة، كي 

تتجـّدد مرة أخـرى يف رحـم األفق.

البـورتـريـهــات

تضـّم البورتريهـات العائلـة واألوالد والزوجة وصور الجـد والجدة وزمالء 

العمـل وفنانني معروفـني، إال أنّني سـأترّكز يف الصور الشـخصية للفنان، 

والتـي تبـدو كيوميّـات تأمليّة له، فهـو تارًة يظهـر باألسـلوب التعبريي، 

عدنـان مبـارك، »مفهوم الحداثـة عند تيـودور أدورنو: الحداثة مـرة أخـرى - التنافر بدل   25
الهارمونـي«، جريـدة الزمـان اللندنية، عـدد  1402 )2003(: 171.

 William Barnard, Living Consciousness: The mytphisical vision of  Henri Bergson (Albany: New  26
.York university, Sunny Press, 2011), 17
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وتـارًة يشـابه الواقـع عى أرضيـة تبـدو وكأنها قماشـٌة ملّونـة باألصفر 

واألسـود ُحفـرت خيوطهـا باإلبـرة يف لوحـة بورتريـه شـخيص )2012( 

]صفحـة رقـم 163[. ويف لوحٍة بـدون عنوان تعود إىل عـام 2012 )لوحة 

رقـم( نرى لوحـًة ملّونـة باألصفر واألسـود، تظهـر يف أعى اللوحـة يمينًا 

أشـكال رمزيّـة لطائـرات، ويف أسـفلها مسـحات لونية سـوداء تتجه نحو 

األسـفل وكأنهـا دخـان أو آثـار قصـف للطائـرات. أّما يف الجهـة اليرسى 

فنـرى الفنـان يجلـس عـى كـريٍس وهمـيٍّ غـري موجـود، جلسـًة تأّملية 

بنفـس ألـوان الخلفيـة والطائـرات، ولكـن عـى خلفيـة الشـخصية نرى 

وروًدا رمزيّـة. وكأّن الفنـان يعيـش يف عاملـني، فهو يعيـش رصاع الحرب 

التـي يـرى َمشـاِهَدها أمامه، ولكنـه يحلم بعالـٍم وردي - عالـٍم جديد، أو 

يتفّكـر يف الصبـو إىل الحيـاة الورديـة. فاللوحـة مزيٌج ما بـني االنطباعي 

ومـا بـني التعبـريي والرمـزي. وبنفـس السـنة يرسـم الفنـان صورتـه 

الشـخصية الصفـراء وامُلمّوهـة املعالم بمسـحاِت فرشـاٍة قصرية سـوداء، 

تزيّـن أو تشـّوه الشـخصية، بتضـادٍّ حادٍّ بـني الخلفيّـة الصفـراء النقية 

وبـني الصـورة. فاملكان هادئ عـى ما يبـدو، ولكّن الشـخصية ذات أبعاد 

تعكس شـخصيًة تـرتاوح بني الوضـوح والغموض. ويف السـنوات 2013، 

2015، 2017، يسـتخدم الفنـان عّدة أسـاليب، بعضها يحمل االنسـجام 

والتداخـل مـا بـني الخلفيـة والبورتريـه، بنفس األلـوان واألسـلوب. عى 

سـبيل املثـال يأخذ الوجـه نفس املسـحات من األلوان نفسـها، فهـو تارًة 

رسـام تعبـريي محـّدد بالخطوط الحـاّدة، وتـارًة تطغى عى الرسـومات 

املسـحات العشـوائية املدروسـة. ومن بني هذه البورتريهـات هناك صورٌة 

شـخصية مع قـرون غزال، وربمـا هذا التماهـي مع حيوان يتّسـم برسعة 

العـدو نابـع مـن شـخصية الفنان التـي فيها مـن املرّكبـات النفسـية ما 

ينضـوي عى رغبٍة دفينـة بالجري واالنطـالق والحريـة. ويف برورتريهات 

أخـرى تنتابـه حاالٌت مـن التأّمـل، ويف أخـرى نـراه ُمتّوًجا - »ملـٌك ليوٍم 

واحـد« )2014( ]صفحـة رقـم 167[، والتـي يلبـس فيهـا قميًصا أزرق 

كلـون السـماء، ومـن خلفـه مقطعـان، واحـٌد ذهبي وآخـر أسـود. وهذا 

البورتريـه عبـارة عـن أحالم يُنشـئها الفنـان يف عاملـه الفني، كنـوٍع من 

الحلـم والطفولـة، تماًمـا كمـا يف البورتريه الشـخيص الذي ينبـت فيه من 

رأس الفنـان قرنـا غـزال. فالبورتريهـات ، مثلهـا مثـل رسـوم الطبيعة، 
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تتغـري مالمحها وأسـاليبها حسـب السـياق، بما يتـالءم وهاجـس الفنان 

الـذي يصبو بشـكل مسـتمر للكشـف والتعلم مـن خالل التجربـة،  كذلك 

يف لوحـات البورتريهـات يتجاور لتنافـر والهارموني أسـلوبيًّا. 

اللوحـات السيـاسيّـة املبـارشة

إّن الفنـان غـري منقطـع عـن واقعـه، وعند رسـم قـرى وجبـال ونباتات 

بـالده فإنّـه يُخّلد مكانًـا يف الذاكـرة،27 وكلها تصـّب يف القالب السـيايس. 

لكـن عندمـا نعيـش يف واقـٍع أصبـح فيـه املـوت هـو الالعـب يف مـرسح 

الحيـاة يف العالـم عموًمـا، ويف العالـم العربـي خصوًصـا، يُسـتفّز الفنان 

لرسـم الحروب والحصـار واالحتـالل. يف سـنة 2013، رأينا لوحًة باسـم 

»حـرب غري طاهـرة« )2013( ]صفحة رقـم 227[، والتـي تتضّمن قريًة 

ُرسـمت بالتجريديـة التعبريية من اللـون األبيض واألحمـر والربتقايل، وقد 

عـال يف األفـق دخـاٌن أحمـر اللـون، بنفس ألـوان القريـة، وهذا يـدّل عى 

أن هنـاك قصًفـا مكثًفـا يُشـّن عى هـذه القريـة. كمـا نلحـظ أّن العنوان 

تعرتيـه بعـض اإليرونيـا )السـخرية(! فهل توجـد هناك حـرٌب طاهرة؟

يرسـم إغباريـة لوحـة »رصخـة« )2014( ]صفحـة رقـم 116[، وهـي 

عبـارة عـن تظاهـرة وجـوه صارخـة ُرسـمت بألـوان البنـي واألبيـض 

واألسـود. وهـي صـورة مكتظة تبـدو فيهـا الوجـوه كجداريّـات الصبّار 

الضخمـة.

ويف عـام 2016 يرسـم الفنـان لوحتـني تتطّرقـان إىل موضـوع الحصار. 

لـو جّردنـا لوحـة »حصـاٌر مـع منظـر طبيعـي مفتـوح« ]صفحـة رقم 

133[ مـن اللـون األسـود سـتتبّدى لنـا لوحًة طبيعـة تجريدية مسـكونًة 

بالوجوه. ولكن الفنان رضب اللون األسـود بمسـحات عشـوائية مدروسـة 

لتمثّـل الرشيـط الشـائك أو عى الحصـار مسـتوى الرمز، الذي لـم يكتِف 

بحصـار اإلنسـان ومكانه بـل امتّد ليحـارص الفضـاء املتمثّل يف السـماء، 

كمـا نـرى االحتجـاج يف اللوحـة. وينتقـل الفنـان إىل رسـم مجموعـة من 

رة التـي تريـد أن تلتهم األخر  الرسـومات التـي تعكس قـوة اآللـة املدمِّ

واليابـس، كمـا يبـدو  يف لوحـة  »بـدون عنـوان« )2018( ]صفحـة رقم 

27   ملعلومـات إضافيـة انظـر:  عايـدة نرصاللـه، تأثيـث الهويـة والذاكـرة مـن خـالل اللغة 
.49-84  :)2012( 2 النسـوي املعـارص، الحصـاد  الفلسـطيني  الفـن  واملـكان يف 
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118[، وأخـرى مرسـومة بصـورٍة واقعيـة. وتهاجم هـذا الكـرم الجمايلّ 

آلتـان وحشـيّتان تبتلعـان هـذه الثمـار وتقضيـان عليهـا ]صفحـة رقم 

 ..]122

أمـا الرسـومات األخـرية وهـي عبـارة عن ثـالث سـجاجيد، فقد رسـمها 

الفنـان بريشـته، مسـتبِدالً الخيط. واإلبرة بالريشـة. وهي رسـومات ترُبز 

قـدرة الفنـان عـى الزخرفة، ففـي لوحة تشـكل سـجادة حمـراء »بدون 

عنـوان«، 2018، ]صفحـة رقـم 119[ وعـى أرضيـة السـجادة ، نـرى 

سـفينًة حربيـة. تمـّر هـذه السـفينة دون أن تشـّوه السـجادة، كذلك هو 

األمـر بالنسـبة للسـجادة الزرقاء، »بـدون عنـوان« )2018( ]صفحة رقم 

120[ إذ تعـرُب سـماَءها طيـارة حمـراء. ثـم سـجادة أخـرى تؤّطـر آلـة 

جـرٍف وهـدم، إالّ أّن السـجاد يحافظ عى زخرفـه. إّن السـجاد رمٌز رشق 

أوسـطي، عربـي - إسـالمي، واللوحـات باختصـار تمثّـل الوضـع الحايل 

مـن دمـاٍر وقتل، والـذي يحصل بال مـربّر ناهبًـا الشـعوب وحضارتها يف 

العربية. البـالد 

تـرى هل تبقـى األماكن عـى ثقافتهـا وتراثها حتـى لو غزتهـا الحروب؟ 

هـذه رسـالة مفتوحة إلجابـة القارئ!

ص مـلـخَّ

يف كثرٍي من األحيان، ال يسـتطيع املبدع نفسـه تفسـري عمله، إذ أّن الفن هو 

كالتجربـة الشـعرية أو الصوفيـة. ولم يكن تشـبيه يونغ للفـن بالتصّوف 

عبثًـا، فال أحد اسـتطاع وصـف التجربة الصوفيـة، ولهذا يعتقـد يونغ أّن 

»مـن العبـث مطالبـة الفنان بتفسـري عمله وهو أقـرب إىل الحلـم ال بد أن 
يظّل غامضا ملتبًسـا«.28

سـأّدعي أن مـرشوع الفنـان فـؤاد إغباريـة يشـبه البنـاء »الجذمـوري« 

)rhizome( ، وهـو اسـم ملقّدمـة كتـاب جيـل دولـوز وفليكـس غوتاري 

»ألـف هضبـة وهضبـة« A thousand Plateaus(.29( أعـرف أّن يف هـذا 

التشـبيه مخاطـرة كبـرية، فـإن دولـوز وغوتـاري يمنحان هـذا الوصف 

زكريـا إبراهيم، مشـكلة الفن سلسـلة مشـكالت فلسـفية، رقـم 3، )القاهـرة: مكتبة مرص،   28
.184  ،)1979

 Gilles Deleuze and Félix Guattari, A Thousand Plateaus (Minneapolis: University of  29
 .(Minnesota Press, 1993
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لكتـاٍب طـرح الكثري مـن املسـائل منهـا الهوية وعـدم االنصيـاع للثنائية 

الغربيـة، لكـن الكاتبان يصفـان الكتـاب بأنّه لـم ينَصع لصيغـٍة تراتبيّة 

منسـقة، كنبـاِت الجذمـور، والجذمور هو شـجرة جذريّة تنبـت من بطن 

األرض وتبـدأ سـيقانها بااللتفـاف والتفّرعـات التـي تتشـابه فيمـا بينها 

ولكنهـا تختلـف وتتبايـن يف الوقـت نفسـه. هكذا رأيـت مـرشوع الفنان 

فـؤاد إغباريـة، فهو يتفـّرع ما بـني الطبيعـة االنطباعيـة والتجريدية، ثم 

يرحل للكاليغرافيا التي ال تتّبع إالّ قانون خاصية الفنان يف التوزي 

ع والتشـذير والرتكيـب والتفكيـك. وهـو فنـان ينتقـل من أسـلوب آلخر، 

فنـان تجريبي بـكل ما تعنيـه الكلمة من معنـى. ومرشوعه الفنـي يتأّلف 

مـن ثابت ومتغـرّي، وامُلالَحـظ أّن هويّـة اإليقـاع تتحّقق من فعـل التكرار 

الذي يعتمـده الفنـان ويتوّقع حدوثه، ومـن التتابع والنظـام والال-نظام، 

.)Contrast( والال- توافـق )Harmony( ومـن التوافـق

لـدى الفنـان، سـواًء كان التعبـري عنـه  كمـا الحظـُت الحـّس الصـويفّ 

بالحركـة الدائريّـة أو بالحـروف الراقصـة، وحتـى بشـكل التالعـب بني 

النـور والظـالم.

وأعتقـد أّن الفنـان يملـك »عينًـا ميتافيزيقيـة«، تظهـر يف اللوحـات التي 

تملَّكهـا الخيـال والحـدس. ولهـذا قد نرى ما ال يـراه وقد يرى مـا ال نراه، 

لكـن يظـل الفنـان فـؤاد إغبارية ذلـك الطفـل الـذي كان يلعـب ويفكك 

ألعابـه ويعمل منها أشـكاالً ال تشـبه األصـل، وطفالً ناضًجا لديه فلسـفة 

تطـرح الكثري من األسـئلة حول الـذات والطبيعـة والحريّة، وكلها أسـئلة 

يطرحهـا من خـالل إصغاءه، ورقصـه، ولعبـه باللون.
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ه، ُمتبخرتًا بمشـيته،  كان ذلـك أرسـطو الـذي زجـَر رجـالً ُمتباهيًـا بزيِـّ

قاصـًدا لفـت انتباه املجلس: »تكلـم حتى أراَك!«، ومن بعـده جاء ميخائيل 

أنجلـو الـذي اسـترصخ تحفته/منحوتتـه أن: »انطق أيهـا الحجر!«.

 تبقـى اللغـة ويبقـى الصـوت البـرشّي - عـى اختـالف طبقاتـه - األكثر 

إغباريـة،  البـرشي وُمعاناتـه. ولكـّن  فـؤاد  للوجـدان  تأثـريًا وُمالمسـًة 

بمجموعـة أعمالـه الفنيـة امُلصاحبـة للكلمة والحـرف، يفّكك هذا النسـق 

ويتمـّرد عليه.  فـال حاجة لنا أمـام لوحات هـذا الفنان باالنتقـال إىل طور 

اللغـة والكلمـات، ألّن إبداعاتـه كفيلٌة بنقلنـا مبارشًة من اللوحة إىل سـحر 

الدهشـة، ُمتخّطيـًة العبـارَة يف عمليٍّة تشـبه االنخطـاف والهيبنوزا.

 إّن الروافـد الفكريّـة والبرصيّـة لـدى إغباريـة تؤّهلـه إلحـداث اخـرتاٍق 

وكـرٍس بَلوٍن فنـي يحمل بصماتـه، خاصـًة يف نتاِجه التفكيكـي. فاملرحلة 

التفكيكيـة التـي يمـّر بهـا فناننـا، تُخضـع اإلبـداع الفنـي إىل تقويـض 

املركزيّـة األُحاديّـة الكالسـيكيّة، وامتحـان العمـل اإلبداعـي مـن الداخل 

)ميكـرو(، ومـن الخـارج )ماكرو(، بحيـث تغـدو تفكيكيّة فـؤاد إغبارية 

 بين المجهر والناظور

| عـبــد إغـبـاريـة |
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أقـرب إىل نمـوذج »التقويـض وإعادة البنـاء«، تبًعـا لتحدُّره من شـعوب 

عريقـة يف بالد مقدسـة يلزمها نفٌض وإعـادة ترتيب يف أولوياتهـا الثيمية 

العقائدية. والفكريـة وحتـى 

 ليـس هـذا فحسـب! اذ أّن فـؤاد إغباريـة يأخـذ أحيانًـا منحـى الواقعيّة 

ـا ملحمـود درويش ويرب بفرشـاته  الرمزيّة/التعبرييّـة، كأن يأخـذ نصًّ

كلمـات قصائـده عـى مواضـع شـتى مـن اللوحـة، حسـبما يمليـه عليه 

الكلمـات  هـذه  وإلهـام  بوحـي  مدفوًعـا  اإلبـداع«،  لحظـة  يف  »جنونـه 

والعبـارات، ليُفِقـد بذلـك النـّص الدرويـي سـالمته ويُحيلـه إىل تناٍص 

وتموُضـٍع جديديـن يف قلـب اللوحـة.

يف لوحـات إغباريـة نحظـى بلغٍة ثانويـة، ترسي داخـل عملـه الفني، بما 

يشـبه التمتمـة التـي يهمـس بهـا بلمسـاٍت خافتة. هـذه اللغة هـي التي 

تشـّكل بطاقتـه التـي تُميّزه عن غـريه، تماًما كمـا نميّز شـعر املتنبي عن 

شـعر درويش، ورسـومات دايل عن لوحات بيكاسـو، وموسـيقى األطرش 

عـن الرحابنة.

 هـل ممارسـة الفن هـروب مـن الواقـع، أم أنهـا محاولـة إلعطـاء الواقع 

تفسـريًا مـن خـارج ذات الفنـان؟ أم لعّلها نوٌع مـن الحماية التـي نتدّرع 

بهـا مـن قسـوة الواقـع، كـي ال يفتـك بنـا ويضطرنـا إىل إعـادة تفكيكه 

وتشـكيله مـن جديد؟

  عـى مـا يبـدو أنّهـا تعنـي أكثـر مـن ذلـك، خاصـًة عنـد فـؤاد إغبارية 

املتجـّول بعبقريّتـه عـى عتبـات الجنـون واالنفصـام، حيث تظـّل الحرية 

والتيـه والقلـق املحيلّ والكونـّي، مداِخَلـُه إىل االغرتاف من دهشـة الجمال، 

وذريـه إيّـاه عى لوحاتـه الفنية، لتخـرج إبداعاتـه أبراًجا دائريـة متعّددة 

الشـبابيك لتأويـالت املتذّوقـني عـى اختـالف رؤاهـم ومشـاربهم، وحتى 

عنـد املتـذّوق الواحـد تتّخـذ أعمالـه يف كل مـّرة تأويـالً مختلًفـا بمجـّرد 

إعـادة قـراءة العمـل وتأّمله.

 ويبقـى التحـّدي األكـرب لكّل فنـان يصبـو إىل االخـرتاق والتميّـز، وهو أن 

يُنتـج مـن خـارج ذاتـه وخـارج شـعوره وخلفيّتـه فيما قـد يُعـدُّ انتاج 

بـراء.  واألمـر الـذي يزيـد مـن صعوبـة تحقيـق هذا املـأرب هـي ظاهرة 

األُميّـة البرصيّـة يف مجتمعاتنـا، عـى خالف الشـعر مثـالً، والـذي يتمتّع 

بحضـوٍر راسـٍخ يف وجداننـا العربـي منـذ آالف السـنني، ودون انقطاع. 
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وفيمـا يبـدو كصفعـة مدوية للحداثـة والعرصنـة يقول النفـري: »وارني 

عـن اسـمي، فـإْن ناديتني به اخطاتنـي«. واألمر سـيّان بالنسـبة إىل فؤاد 

إغباريـة، فحني أكتب اسـمه أعني: الفرشـاة، والعقـل، والوجـدان، والتيه 

يف عـرشات اللوحـات التـي واكبتُها، ومن بينهـا: »أم الفحـم«، »رصخات«، 

»سـيدة يف الحصاد«، »أشـجار زيتـون«، »حقـل حصاد«، »أفـق«، »جواز 

سـفر«، »عـى طـول الحـدود«، »حضـور الغيـاب«، »ريـاح الصيـف«، 

»نوسـتالجيا«، ولوحـات أخـرى عديدة.

 يف الختـام، اخـرتت تذييـل مقالتـي بقصيـدٍة يل، كنـت قـد نرشتهـا عـى 

صفحتـي يف الفيسـبوك، وذلـك ألنها ُمسـتلهمة مـن إحدى لوحـات امُلبدع 

امليكروكوسـمية:

»ليتَك تدري إن ُكنَت أنَت  الهاِرُب

 أم أّن األشياَء إليَك هاربة

ُق باألفالِك صنًما  أأنَت املحدِّ

 أم هي األفالُك تصبَُّك

 بأحداقها الثاقبة

 أحفيُف األجراِم  نداءاٌت هَي،

 أم صًدى لعويلَك

َك شاجبه  من طعناٍت تشجُّ

 هل أنت املنثوُر باملداراِت شذًرا

 أم املداراُت  بلدِنَك هَي  الضاربة

 واحٌد أَحٌد  ُمميَّز أنَت بالكوِن،

 فهل يبقى للكوِن وجوٌد

 لو كنَت عنه غائبًا..؟!«

 فـؤاد إغباريـة، مـا أنـت إال مجنـون ومسـكني عـى األغلـب، فهنيئًـا لـك 

لنـا بك..! بنفسـك وهنيئًـا 
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ينَصـّب تركيـز ُمنتَجي الفني عى توثيـق ذاكرة املكان. وحـني أذكر املكان 

أُخـّص قريـة ُمصمـص التـي ُولـدُت وترعرعـُت فيهـا، ومنها اسـتمددُت 

إلهامـي: مـن عالم الطفولـة بني أسـوجة الصبّـار، والبيت القديـم، وعبق 

الزعـرت، وحقـول الِكْرَسـنّة، وذكريـاٍت خاطفة لجـّدي وجّدتـي، وقطعان 

األبقـار واألغنـام يف مواسـم الحصاد، وكـروم الزيتون.

ُولـدُت لعائلـٍة متواضعـة يف قريـة مصمـص، يف عـام 1981. ربّانـي أٌب 

يعمـل ُمدرًِّسـا للغة العربيـة، وأٌم تعمل كربّـة منزٍل وتتحـّى بثقافٍة الفتة. 

وبـني الشـّدة واللـني تراوحـت تربيتُهمـا يل. أّمـا فـرادة عائلتـي فتكُمـن 

يف الوشـائج اإلنسـانية املتينـة التـي تخّلقـت بـني أفرادهـا، وكانـت هذه 

الخاصيّـة السـبب يف اإلغـداِق عـيلّ بالحنـّو والسـخاء عنـد العطـاء، األمر 

الـذي وّلـَد داخيل حنينًـا وشـغًفا دائمـني لّلقـاءات العائلية. هـذه اللّمات 

التـي تميّـزت بعبـق الحكايـات التـي قّصها عى مسـامعي كٌل مـن جّدي 

وجّدتـي يف ليـايل الشـتاء البـاردة، فغمرتنـي بالـدفء وأيقظـت داخـيل 

. لحنني ا

عالمي الفنّي:
 ِحسّي وفكرّي

ٌ
مالذ

| فــؤاد إغـبــاريـة |
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ا       مـن الحيـاة الريفيّـة اسـتمدَّت معظـُم أعمـايل إلهامهـا، ُموثّقـًة حبًـّ

كفيلـٌة  ا  بانوراميًـّ منظـًرا  تصـّور  ولوحـٌة  حّوطنـي.  بمـكاٍن  جمعنـي 

باصطحابنـا إىل جبـاٍل وِوهـاد تقتِطـُع اسرتسـالها الشـوارع أو الوديان. 

إنّـه الرسـم االنطباعـي الـذي أقتنصه مـن وحي خيـايل، بعـد أن ُحفر يف 

الذاكـرة. هذا املنظر الشـمويلّ الـذي يحمل بني جنباتـه روح جبال الروحة 

أو ِوهـاد الّلجـون أو حتـى تلـك الحقـول النائية التـي ُرحت أجـول يوًما 

ا وشـابًّا ُمغاِمًرا. بـني منحنياتهـا وانعطافاتهـا طفـالً فضوليًـّ

يف طفولتـي اعتـدُت التجـّول بمفـردي، وحـدي مـع الجبـال، ترافقنـي 

همسـات الطبيعـة وهمهمات الكون، تلـك التي تنفلُت تارًة مـن هنا، وتارًة 

مـن هنـاك. ال أُخفيكـم أننـي ارتعـدُت ملـّراٍت من خـوٍف تمّلكنـي، ولكّن 

قـّوًة داخليّـة اسـتحوذت عـيلّ ودفعتنـي إىل املواصلـة واالسـتمرار. هبّات 

النسـيم الخفيفـة عى حيطـان بيتـي يف القريـة، والخروجـات الصباحيّة 

لقطـف مـا طاَب مـن الثمـار، وقطـرات النـدى الناعمـة، واألشـواك التي 

لـم تـرتك مكانًا يف جسـدي إالّ ووخزتـه، والتوت الـربّي، وعرائـش العنب، 

والتـني، والرّمـان، والصبّـار، كلهـا أجزاء شـّكلت مًعا صـورًة تكامليّة من 

واقـِع املـكان الـذي كان، وأيقظْت داخيل تسـاؤالٍت عديدة حـول صريورته 

سـريورته. بعد 

املـايض  والوديـان يف  الجبـال  بهـا  توّشـحت  التـي  واأللـوان  الخطـوط 

رسـخت يف الذاكرة وتجّذرت، ودفعتني إىل رسـم بورتريه شـخيص ُمشـبٍع 

باأللـوان ذاتها. يف هـذا البورتريه رسـالٌة ُمبّطنـة تي بامُلبالغـة يف الدمج 

بـني اإلنسـان واملـكان كوحـدٍة واحدٍة غـري قابلـٍة للتجزئة. للوهلـة األوىل، 

يبـدو الربوتريـه لقيًطـا غري ذي صلـٍة ببقيّـة األعمـال املعروضـة، ولكّن 

رسـم البورتريهـات ال يتوقـف عنـد السـطح وال يكتفي بمدلـوٍل خارجي 

أحـادّي املعنـى، وإنما يتعـّداه موغالً يف عمـق اإليحاءات واإلحـاالت وتعّدد 

اإلسـقاطات والـدالالت مّمـا يتطّلـب اسـتقراًء للعمـل ال مجّرد قـراءة. إّن 

اللغـة البرصيّـة التي أعـرّب فيها عن ذاتـي املرهونة بالذاكرة هـي يف الواقع 

لغـٌة أكتب بواسـطتها - وعـى طريقتـي- ُمذّكراتـي، لينتصـب الربوتريه 

الذاتـي مشـبوًحا عـى حائط الحـارض كشـاهٍد عى زمـٍن مىض.

أثنـاء فـرتة دراسـتي يف أكاديميّـة بتسـلئيل، تناولـُت أعمـايل بأسـلوب 

التفكيـك وإعـادة الرتكيـب، ُمتّخـذًا مـن قاعـدة “التوسـيخ والتنظيـف” 
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منهًجـا، فقـد جرت عادتـي يف طفولتي عـى تفكيك األلعـاب وتركيبها من 

جديـد. أردُت أن أمحو السـنّاج والسـخام عـن الوجوه القبيحة، وأكشـف 

بطريقـة جدليّـة - ديالكتيكيـة املفارقـة والقطبيّـة بـني القبـح والجمال، 

وبـني األسـود الفاحـم واألبيـض الناصـع. يف تلـك الفرتة، كانـت يل بعض 

االجتهـادات يف إحيـاء فـن األنمـاط الزخرفيّة وإعـادة قولبتهـا، من خالل 

الرسـم بالفحـم والرصـاص والطباعـة الحجريّـة )ليتوغرافيـا(. حاولـت 

أن أُدخـل الرمـوز الثقافيّـة املوروثـة يف ُمعرتك املـدارس واملذاهـب الفنيّة 

ا، وأن أصف ثنائيّـة القبح والجمـال، وأقرتح حلوالً  البعيـدة عنّـي وجدانيًـّ

للتضـاّد القائـم بينهما.

بعـد تخّرجـي اخـرتُت الرجـوع إىل السـكن يف أم الفحـم، وكسـب لُقمـة 

عيـي كمعّلـم سـواقة. خلـق هـذه االختيـار عنـدي حياتـنْي متوازيتنْي: 

الحيـاة “الحقيقيـة”، والحيـاة الفنيّـة. عـرّبت أعمـايل يف هـذه الفرتة عن 

الفجـوة بـني الروتـني اليومـّي الباهـت وبـني حياتـي املتوّهجـة كُمبدع. 

وحاولـُت نقـل تلك امَلشـاهد واملناظـر التي زخـرت بها طفولتـي يف قرية 

مصمـص إىل امُلتلّقـي، مـن خـالل اختبـار تُخوم املـكان ومالمحـه ولكن 

كإنسـان ناضـٍج هذه املـّرة، ُمتّـزٍن وُمكـّدس برتاكمات الوعـي االجتماعي 

والسـيايس. وهنـا اكتشـفُت رمزيّـة الصبّـار؛ إنـه رمـز البقـاء! حتـى يف 

املطـارح التـي خَلـت من أهلهـا ويف القـرى امُلهّجرة ظـّل الصبّـار صامًدا 

كَمْعَلـٍم راسـٍخ يف املشـهد، ليشـهَد عـى وجـود من كانـوا، ويقـف بقامته 

الشـائكة كناطـوٍر ال يغمـض لـه جفن.

يظهـر الصبّـار يف أكـرب وأضخـم أعمـايل ُمزدانًـا بتطريـٍز فاقـع األلوان 

يبعـُث عـى األمـل والتفـاؤل، ويتجـّى - بُطـرٍق شـتّى- تمجيـُد طبيعته 

الدوريّـة وغـري القابلـة لالندثـار. رسـمتُُه حائًطـا أو جداريّـًة شـائكة، 

ولكنّـي لـم أنـَس إثقاَله بالثمـار التـي تنضوي عـى ذاكرة حلـوة املذاق. 

عنـدي، يف بعـض األحيـان يمثّل الصبّـار عامًلا يـكاد يكتمل، بوافـر أوراقه 

وثمـاره، ويف أحيـاٍن أخرى يبـدو أقّل حياًة وأشـّد تشـظيًا، ليُمثّل الخراب. 

ولكـن خرابـه مؤّقت وزائـٌل ال محالة، فمن وسـط تشـظيِه يقـوم الصبّار 

لينمـو مـن جديد ولو ُشـّج رأسـه، فيـوِرق ويؤتـي ثمـاره الحلـوة ثانيًة 

وكأّن خرابًـا لـم يُكن.

يف مرحلـٍة متقّدمـٍة مـن العمـل الفنـي تناولُت الصبّـار من منظـوٍر آخر؛ 
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منظـور التفّسـخ، كداللـٍة عى تفّسـخ املجتمـع العربي الفلسـطيني الذي 

أنتمـي إليـه. أخذُت أمـألُ املسـاحة البيضـاء بنمـوذٍج مـن أوراق الصبّار 

الخِربـة، مضمونهـا اللوني هو مسـحات مـن األصفر وخطوط مـن البني، 

ويف هـذا داللـة لونيّـة عـى انعـدام وجود كتلـٍة متماسـكٍة يمكـن القبض 

عليهـا. يف أعمـاٍل أخـرى يحظى ذلـك املنظر الـذي يراودني منـذ الطفولة 

بتسـطيٍح جرافيكـي زخـريف فاقـًدا لتدويـره، تعبريًا عـن األلـم والتفّجع 

عـى املـكان الذي نالـت منـه الجّرافـات، قضت عليـه وداسـته. يف صميم 

هـذا التسـطيح نقٌد واحتجـاج عى سياسـة الدولة التـي ال تُتيـح إمكانية 

العيـش يف املشـهد املحفـور يف ذاكرتـي منـذ الطفولـة وتعمـريه، ليفقد - 

عطًفا عـى فجاجـة السياسـة- ماهيّته.

يف أعمـاٍل أخـرى تظهـر معاناتـي العميقـة النابعـة مـن أزمـة املكانـة 

والهويـة يف إرسائيـل، حيـث يُنّحـي التأّمـل النقـدي بقيّـة األلـوان التـي 

تُختـَزل حتـى تقترص عى تدّرجـات األصفر والبني، ويعرتي الشـخصيات 

التـي أتناولهـا تجريٌد كبـري. يف عميل “حاجـز” )מחסום( أِصـُف جنديًّا 

يُصـّوب بندقيّـًة إىل رجٍل فلسـطيني، ويأمره بخلع مالبسـه. هـذه اللوحة 

ليسـت إالّ شـهادًة عى تجربٍة شـخصيّة عايشتها حني درسـُت يف أكاديميّة 

ا إىل عبور  بتسـلئيل وسـكنُت يف ضواحي القـدس، حيُث اُضطـررت يوميًـّ

األمنية. الحواجـز 

يف السـنوات األخـرية باتت أعمايل تعكـس البحث يف تلك النقالت واملسـارب 

بني التقنيّات األسـلوبيّة واملنطلقـات الفكريّة، فأنا أتحـّرك بني كال العاملني 

الفكـرّي املحسـوس والتقنـّي امللمـوس، ُمحـاوالً إيجـاد تعبـرٍي تجريبـي 

داخـل اللـون نفسـه أو حتـى مـا وراءه. تتميّـز هـذه األعمال بمسـحات 

حـّرٍة للفرشـاة وبخطـوٍط أفقيـة وأخـرى عاموديـة محفورٍة بالسـكني، 

وكأّن فيهـا لُْحَمة الَغـْزل. أّما تدّرجـات اللونني الرمادي واألسـود فتُضفي 

عنـرص الحركـة والديناميكيّـة عـى اللوحة، ليضـّج األصفر ويُشـّع طاغيًا 

عـى بقيـة التدّرجـات، دون أن يُفقدها اتّسـاقها أو يمّس بانسـجامها. إّن 

تقنيّـة »الحفـر يف اللـون« عمليّة مضاعفة، تكشـف وجه املسـاحة وتخفيه 

يف آن، كمـا تُكسـُب الرسـم املسـّطح شـيئًا مـن العظمـة والحـّدة، حتّـى 

ل إىل امُلُشـاِهد الـذي يُمعن النظـر عن كثـب أنّني اسـتخدمُت الخيط  يُخيَـّ

واإلبـرة، وكأّن الخطـوط املحفورة نسـيٌج من القمـاش. تُثري هـذه التقنيّة 
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يف الحفـر ذكـرى ارتسـمت يف مخيّلتـي منـذ عهـد الطفولة لرجـٍل يصنع 

مكانـس القش ُمسـتخِدًما الخيـط واإلبرة. فأنـا ال أزال أذكر كـم انتظرُت 

بلهفـٍة »صانـع مكانـس القـش«، الـذي كان يُعـّرج بقريتنـا بانتظـاٍم يف 

مواسـم الحصـاد. بفـارِغ الصـرب ترّقبـُت تلك اللحظـة التي أجلـس فيها 

إىل جواره كي تتسـنى يل مشـاهدته أثنـاء صنعه للمكانس بحـسٍّ إبداعّي 

وخّفـة يف األصابع.

إّن فردانيّـة أّي عمـٍل فنـّي ال تنفصل عـن دوره بتصميـم املوروث 

وتشـكيله. هـذا املـوروث الـذي يعيـش ويسـتقر يف أصـل الثقافة 

وقاعهـا، ولكنـه يف الوقت نفسـه ُمعـرٌَّض للتغـرّي والتحـّول بحّدٍة 

وتطـّرف. مثـالً، قـد يظهـر تمثـاٌل أو نصـٌب لفينـوس بتجليّـاٍت 

تتبايـن مـع شـكلها اإلغريقـي - وهي ثقافـة أضفت عـى فينوس 

قيمـة تبجيليّـًة وحّفتهـا بالقداسـة – عـى غـرار تجّليهـا يف ناظر 

الرهبان املسـيحيني يف القـرون الوسـطى والذين خالفـوا رمزيّتها 

اإلغريقيـة وأسـقطوا عنها قداسـتها حـني رأوا فيها منبـع الرشور 

كّلهـا، باعتبارهـا إلهـًة وثنيّـة. ومع ذلـك، فـإن كّل نمـوذٍج يظّن 

يف رأيـه الصـواب والسـداد، ويـرى فيـه وجـه الحقيقـة الواحـدة 

والوحيـدة. وهنا تكمـُن الخاصيّة املتفـردة لعملية النقـل التي تتّم 

بـني فـرتة تاريخية وأخرى بـيٍء مـن التباين واالختـالف، ألّن كّل 

نمـوذج ينقـل مـوروث وثقافـة الفـرتة الزمنيّة التـي يعارصها.

يف أعمـايل الجديـدة أجنـُح إىل التعبـري عـن َمواِطـن وأبعـاِد امُلعانـاة التي 

أعايشـها، بمـا يف ذلـك البُعـد الجمعـّي، مـع نقـٍد ذاتـي قـدر اإلمـكان، 

حتـى يكون اشـتغايل الفنـي وثيـق الّصلة بمجتمعـي وقضايـاه، بُمجمل 

. لتها حمو
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תרשום!

אני ערבי.

מספר תעודת הזהות שלי

הוא חמישים אלף.

יש לי שמונה ילדים

והתשיעי יבוא אחרי הקיץ!

האם זה מכעיס אותך?

תרשום!

אני ערבי.

עובד עם חברי פועלי המחצבה.

יש לי שמונה ילדים

אני מביא להם לחם

בגדים ומחברות

מתוך האבנים...

אני לא מתחנן לצדקה מדלתך

אני לא מכוץ עצמי על מפתנך.

אז האם זה מכעיס אותך?

תרשום!

אני ערבי.

יש לי שם ללא תאר.

סבלני בארץ

בה הכל חים ברוגז

שורשי

היו מחופרים עוד לפני לידת הזמן

לפני תחילת העידנים

לפני האורנים ועצי הזית

ולפני שצמח העשב

אבי... צאצא למשפחת המחרשה

לא ממעמד אצילים

וסבי... היה פלאח

לא ְמֻיַחס ולא ְמֻקַשר

לימד אותי את ָגֲאָות השמש

לפני שלימדני לקרא

וביתי, בקתת השומר

עשוי ענפים וקנים

האם אתה מרוצה ממצבי?

יש לי שם ללא תואר!

מחמוד דרוויש | תעודת זהות
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תרשום!

אני ערבי.

צבע שערי... פחם

צבע עיני... חום

תכונותיי:

לראשי עקאל על כפיה

כף ידי חזקה כסלע

כתובתי:

אני מכפר שכוח חסר-הגנה

רחובותיו נטולי-שמות

וכל גבריו... בשדות ובמחצבה

האם זה מכעיס אותך?

תרשום!

אני ערבי.

אתה גזלת את הפרדסים של אבותיי

ואת האדמה אשר עיבדתי

אני וכל ילדי

ולא הותרת דבר לנו ולצאצאנו

מלבד האבנים האלה...

אז האם השלטון ייקח אותן

כפי ששמענו אומרים?

לכן!

תרשום בראש העמוד הראשון:

אני לא שונא אנשים

ואינני פולש

אבל אם אהיה לרעב

בשרו של הכובש יהיה לי למאכל

הזהר...

הזהר...

מהרעב שלי

מהזעם שלי!

מערבית: עירין סיגל וסמי שלום שטרית
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חוטי ההווה והזיכרון מושכים אותי בהתמדה לנקודות האור בקשר שנרקם 

ביני לבין משפחתי.

משפחתי הראשונה – סבי פואד, סבתי בהג'ה, אבי מוחמד, אמי עפיפה, אחיי 

פאדי, מחמוד, פדאא ומועאד. 

אני מרחף בדמיוני כילד ומלקט מתוך החלל האין-סופי תצלומי חוויות שצצים 

ועולים כהקרנת סרט מקוטע בנוף המשתרע ללא גבולות, בין החסון לאסון, 

המקובל  לגבולות  מעבר  שחורגות  מרובות  פסיעות  לטראומטי.  הנעים  בין 

והפסול, שמּוָנעות על ידי סקרנות וניסיונות משונים לפענח שלל סודות. 

משפחתי השנייה – אשתי מנאר וילדיי סילין, מוחמד ואדם.

העבר  את  ללקט  מנסה  לעתיד,  ראייה  בעל  בוגר  כגבר  בדמיוני  מרחף  אני 

וההווה ולצפות את העתיד, כחוט שמגשר בין נקודה שנרקמה בעבר הרחוק 

צליל, ריח ואור 



57

להילה של אור קדוש המרצדת מולי בכל הצצה. ובתווך המציאות העכשווית, 

הזאת  המציאות  לפעמים  אך  ובאבהות,  בזוגיות  באהבה,  ומלאה  מרתקת 

ונדחקת לעבר קצה מרוחק,  נתקפת בתעתועי הקיום שבין האישי לפוליטי 

שכמו נבלע בתוך ערפל כבד.

ברצוני להקדיש מילות כבוד, הערכה ואהבה לשתי המשפחות שלי: 

לאבי ואמי ולאחים שלי, על התמיכה בי מילדות, על החיבוקים והרצון העז 

שלהם לעודד ולחזק אותי בכל השלבים בחיי.

פי  על  אף  תנאי,  ללא  והאהבה  התמיכה  על  שלי,  ולבנים  מנאר  לאשתי 

שלפעמים עולמי האמנותי והתעסוקתי העלים אותי מעולמם  האישי. 

תודה ואהבה לכל מי שתמך בי – חברים, מקורבים ואמנים.
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קקטוסים  ובהם  עציצים  כמה  עומדים  אגבאריה  פואד  של  לביתו  בכניסה 

גדלים  ובִצדה  מרוצפת  לחצר  מובילה  הכניסה  שונים.  ממינים  צבר  ושיחי 

לתלפיות  עומד  המרוצף  השביל  באמצע  פרי.  ועצי  נוי  עצי  ירוקים,  עצים 

קלות-כנף  ומקצתן  היום,  רוב  רובצות  מקצתן  יונים,  שוכנות  ובו  גבוה  כלוב 

ומתעופפות בתוך הכלוב. כבר בילדותו גידל פואד יונים במחסן בית משפחתו, 

ואת אהבתו לחי ולצומח רכש בהיותו נער צעיר שעזר לסבו לרעות את עדר 

הכבשים על אדמתו הסמוכה לאדמות אל-לג’ון.  

פואד אגבאריה, בוגר בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, ירושלים, בעל תואר 

שני מאוניברסיטת חיפה, נולד בכפר מוסמוס, וממנו שאב את ההשראה של 

עולם ילדותו. תמיד אהב לצאת לטבע, להריח את האדמה הלחה לאחר הגשם, 

לשכב על האדמה באביב ולהסתכל מעלה על העננים המשייטים בשמיים 

הכחולים. לדבריו, “הכול היה פתוח, זיכרונות ילדות בכפר מוסמוס”. הוא מרבה 

לדבר על ריחות בסביבתו המזכירים לו את ילדותו. אלו מהדהדים את תיאוריו 

)1922-1871(, שהעניק לעוגיות המדלן  של הסופר הצרפתי מרסל פרוסט 

חיי נצח. בפסקאות ארוכות ביצירת המופת שלו, בעקבות הזמן האבוד, תיאר 

פרוסט את ההשפעות הנפשיות שגרמו לו נגיסותיו בעוגיות המדלן, שהזכירו 

| ף   ו א ל נ י י ט ש ה  ד ר ו  |

  מפות של זיכרון
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לו את משפחתו ובעיקר את סבתו, שהרבתה לאפות עוגיות אלו: 

הגשתי אל שפתי כפית של תה, שבה טבלתי חתיכה מהמדלן. 

אבל בשבריר הרגע שבו נגעה בחיכי הלגימה הבלולה בפתיתי 

העוגיה, עבר בי רעד, נדרכתי למופלא שהתחולל בקרבי, עונג 

פשט בי, מבודד בלי שורש סיבתו. בן רגע הכה את תהפוכות 

ימיהם  קוצר  את  לסתמיים,  אסונותיהם  את  עשה  החיים, 

יקרה:  הוויה  אותי  מציף  האהבה,  שפועלת  כדרך  לתעתוע, 

להרגיש  אני. חדלתי  היתה  היא  בי,  היתה  לא  זו,  הוויה  ואולי 

בינוני, מקרי, בן חלוף. מנין יכול היה לבוא בי ששון כזה? חשתי 

לאין  ממנו  שחרג  אלא  והעוגיות,  התה  בטעם  קשור  הוא  כי 

שיעור, לא מאותו מין היה. מנין בא? מה משמעו? איך אשיג 

אותו?.1  

בנוף ילדותו של אגבאריה מוטמעים שדות חיטה ושיחי תבלין – הזעתר או 

הוא מספר ש"המתחם  חייו.  כל  אותו  מלווים  וריחותיהם  העכובית, שיופיים 

ההררי מהכפר מוסמוס ועד אום אל-פחם, מלא נקיקי סלעים. בילדותי הייתי 

יוצא עם עדר הכבשים של סבי או לקטוף זעתר ועכוב עם חבריי מהכפר, 

ובעודי מטייל בהרים הייתי מכין לעצמי תפוח אדמה לוהט בתוך נקיק סלע 

שגיליתי בדרך". בשיחה בינינו, צירוף המילים "ריח ילדות" עולה על שפתיו 

הרבה כשהוא מתייחס לריח האדמה, במיוחד לאחר רדת הגשמים, או לריחות 

תבלין ולריח הכבשים.  

ציורי מפות 

אגבאריה נטוע היטב בתבנית נוף מולדתו. כהגדרתה של ד"ר גליה בר אור: 

"למרחב הסובב השפעה מעצבת על הגורם האנושי הפועל בו, והאדם, בתורו, 

הנוף  תבניותיו".2  את  עליו  משליך  כשהוא  אותו  ומעצב  הנוף  על  משפיע 

הסובב את אגבאריה הוא נושא עיקרי בעבודותיו ומשמש רקע לכל הנושאים 

הולדתו  כפר  את  המקיפים  הצהובים  השדות  בציורי  שנראה  כפי  האחרים, 

]ר' ציורים בעמ' 155-139, 158[. בציור אחר ]עמ' 113[, מופיעה העיר אום 

"לקחתי את קווי המתאר  זאת:  וכפי שהוא מתאר  אל-פחם בעידן המודרני, 

החיצוניים של עיר המגורים ופירקתי אותה מהיקום הצבעוני האמיתי". ציור 

מרסל פרוסט, בעקבות הזמן האבוד, )1( בצד של סוואן, חלק ראשון: קומברה, מצרפתית:   1
הלית ישורון, תל אביב: הספריה החדשה, הקיבוץ המאוחד/ ספרי סימן קריאה. עמ' 48.
גליה בר אור, מיכאל דרוקס: מסעות בדרוקסלנד, עין חרוד: משכן לאמנות, 2007, עמ' 59.  2
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זה נראה כמפה מקוטעת. אגבאריה הטמיע בו את הצורות המתחברות לנוף, 

והוא מוסיף: "במחבואי הצליל של קווי המברשת או הצורות נחבאות אמירות 

שונות הן במישור החברתי והן במישור הפוליטי".

תקדימים  ישנם  בציור  כנושא  למפה  וגם  ציור,  ובראשונה  בראש  היא  מפה 

)לדוגמה,  מפות  מופיעות  ורמיר  יאן  של  מציוריו  בכמה  האמנות:  בתולדות 

סדנת האמן ]1665–1670[(, ובאמנות המאה ה-20 מוכר הציור מפה )1961( 

של ג'ספר ג'ונס: מפה מדינית של ארצות הברית, שהועתקה בשמירה קפדנית 

מופשט.  ציור  יוצרות  והנזילות  הגולמית  הצבע  הנחת  אך  המידה,  קנה  על 

ג'ונס מאחד בציורו את דימוי המפה הגיאוגרפית השטוחה עם משטח הציור, 

ובוחן את הגבול בין מפה לציור ובין תיאור שטוח לעולם תלת-ממדי. ואולם 

בשונה מציורים אלו, ה"מפות" של אגבאריה צוירו מזיכרונו – מפות של זיכרון 

הנשענות על תצלומים של הכפר כפי שנראה בעבר וכפי שהוא כיום, על בתי 

האבן והחצרות וכל הסובב אותם. 

מהציור  פרטים  מופיעים  הרדום  הכפר  של  החקלאיות  הטרסות  רקע  על 

גרניקה )1937( של פיקאסו: ראשו של הסוס, פניה של האישה האוחזת בלפיד 

הבוער או ראש וידיים מורמות אל על. אגבאריה צובע אותם בצבעים  עזים 

של ירוק ואדום, צבעי הדגל הפלסטיני. עבודת המכחול נעשית במקטעים, 

נזהר  אגבאריה  במקוטע.  בהם  נאמרות  שהמילים  מגומגמים  משפטים  כמו 

המצוירת  המפה  כמו  ריאקציונרית.  או  מדי  קיצונית  תהיה  שמא  באמירה, 

של  הציורים  גם  כך  דו-ממדי,  הוא  שהציור  אותנו  מיידעת  וכמו  בשטיחות 

האבן  בתי  של  הלבן-צהבהב-חום  צבעי  את  המשקפים  הָּבָלטֹות,  רצפת 

בסביבתו של אגבאריה. רצפת האבנים / הבלטות אינה שלמה או מושלמת, 

והיא עשויה כך שחלקי השיש המוטמעים בה אינם נוגעים זה בזה, אלא הם 

פרגמנטים מקוטעים, כמו שיחה מקוטעת שבה לא שומעים או לא אומרים 

את כל מה שיש לומר.  

נוסטלגיה של אור 

בעלות  הן  עבודותיו  שלו.  לביוגרפיה  באמנותו  מתייחס  אגבאריה  פואד 

מאפיינים תרבותיים, אדריכליים ואסתטיים אסלאמיים, פלסטיניים ומזרחיים 

– כמו שיח הזהויות שחופף את המציאות, הן של סביבתו הקרובה והן של 

העולם הגדול. תופעת הזליגה הבין-תרבותית עומדת ביסוד עבודותיו. עבודות 

אורנמנטליות  בצורות  מאופיינות  האחרונות,  השנים  בשלוש  שנעשו  אלו, 

וממלאים  לפורמט  מעבר  אל  הגולשים  ציורים  אלו  ערבי.  כתב  המזכירות 
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את כל-כולו ברישום צבעוני, חושני ומלא תנועה, כמעין ריקוד של אותיות. 

הציורים מבוססים על גריד, דגם שחוזר על עצמו בגרסאות שונות ומהדהד 

פעמים.  של  רבות  עשרות  חזרה  ונבנית  המתפרקת  הערבסקה,  צורת  את 

על  החוזר  ליניארי  דגם  אותו  עצמה;  בתוך  המשתרשרת  כתיבה  צורת  כמו 

עצמו ומתפשט עד אין-סוף. אגבאריה מכניס לציורים משפטים משיריו של 

עצמו.  משל  והגיגים  מחשבות  גם  בהם  ושוזר  דרוויש,  הפלסטיני  המשורר 

רבות מהאותיות הופכות לתבניות יפהפיות של צבע ואור, המדגישים אותן. 

רוח קיצית, מעבר לקו הגבול, לשבור את  הוא קורא לציורים בשמות כמו: 

השתיקה, דרכון, בנוכחות ההעדר.

אגבאריה לוקח אותנו, הצופים, צעד אחד קדימה ומתעתע בנו בעודו שובר 

את צורתה האחידה של הערבסקה ופוגם בהרמוניה. מדי פעם בפעם הדגם 

פוגעת  הדגם  שבירת  הקיים.  הסדר  את  ומשבש  מופר  האין-סופי  המחזורי 

באיזון, בדחיסות, בחזרתיות ובצבעוניות העזה של העבודה. אין לה התחלה, 

אמצע וסוף, אין בה ימין ושמאל, למעלה ולמטה, מרכז ושוליים או כל היררכיה 

אחרת. שכפול הדגם לגובה העבודה ולרוחבה מדמה מערך אין-סופי, שנגיעה 

אחת מהירה של מכחול משבשת ומערערת בו את הסדר המוקפד.  

ציורי שטיחים  

אלמנטים  עמוסי  שטיחים  לציורי  הובילו  המוארות  האותיות  ציורי 

בית  רצפת  על  מונחים  שהיו  השטיחים  כמו  ואורנמנטליים,  ארכיטקטוניים 

ההורים. ציורי השטיחים מהדהדים זיכרונות ילדות  כסוג של געגוע הביתה. 

הן השטיח, שנועד לשרת את הפולחן הדתי באסלאם ונחשב כממלא תפקיד 

רוחני מובהק, והן דימוי הערבסקה, המבטא את המבנה המופלא והמורכב של 

העולם ואת שלמותו ההרמונית, משמשים את אגבאריה בסיפור הדומם של 

המקום שבו הוא חי. 

ציורי השטיחים הצבעוניים היפהפיים מפתים להתקרב אליהם ולראות את 

את  מעבירים  בעודם  מצמררים  גם  הם  בעת  בה  אך  המצוירים,  הפרטים 

הצופה מזיכרון אחד של מקום וזמן – לזיכרון אחר של מקום וזמן אחרים. על 

שטיח אחד מופיעה כף העמסה של דחפור )"שופל"(, המיועדת להרוס; על 

שטיח אחר מופיע מטוס בתנועת מכחול אדומה ומהירה ובתחתית של שטיח 

נוסף מופיעה ספינת קרב. 

פנימי מאיים, המתכתב עם מושג  ביתי  יוצר מרחב  אלו אגבאריה  בעבודות 

המאוים של פרויד או "מושג ללא בית". בהמשגת המאוים מתקיים כאן מצב 
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הנוח  הביתי  של  הניגוד  הוא  והאכזרי  המסוכן  וההזוי,  הזר  שכן  פרדוקסלי, 

מגיע  וכשהזר  המאיים,   את  פוגש  היפה  הזה,  הדיאלקטי  במפגש  והמוכר. 

סובייקט  בין  הגבולות  הפרדת  כפליים.  מפחיד  הוא  הביתית  הטריטוריה  מן 

)של משיחת המכחול  והשחרור  ייצוג החופש  לאובייקט משתבשת, כאשר 

ותנועתו( פוגש את היפוכו המקבע )חומה, גבול(.

נופים  

בציורי הנוף הפנורמי אגבאריה לוקח אותנו להרים, לעמקים ובמיוחד לשדות 

הרחוקים שבהם טייל וכמו נבלע בתוכם. בציורים אלו שולט הצבע הצהוב 

ומאפיל על כל שאר הצבעים. אגבאריה משתמש במשיחות מכחול חופשיות 

ובחריטה בטכניקה שמעצימה את ההתבוננות בציורים אלו. 

באותה מידה של עוצמה וביטוי חד הוא מצייר את הצברים הירוקים הטריים 

99[ שעדיין לא פרחו על רקע שמיים אדומים, כשהם צומחים בתוך  ]עמ' 

המודגשים  השיש  ורידי  אפור.  שיש  עשויה  ממדים,  גדולת  עצומה,  אדנית 

אינם אחידים; מקצתם בהירים ומקצתם שחורים, והם נראים כמו שריגי גפן 

המשתרגת על פני מצבת האבן – השיש. 

יצירתו של פואד אגבאריה מתעוררת לחיים באמצעות הצורות והצבעים. אלו 

עולמות שהיו ואינם, צללים ודמויות, הקורמים עור וגידים. זיכרונות שחוזרים 

להדהד בנפשו כמו קול פנימי מרוחק. לאחרונה החל לצייר את הצעצועים 

שליוו אותו בילדותו. אותם צעצועים שהיה מפרק ומרכיב מחדש, ולא בהכרח 

היותם עשויים בקפידה  אלו מפתים מאוד מעצם  ציורים  בהתאמה למקור. 

מבחין  הצופה  מעמיק,  במבט  ילדית.  ובצבעוניות  הפרטים  על  בדגש  רבה, 

מצוירים  אלו  ציורים  רובה.  של  קנה  או  טיל  רקטה,  כמו  מלחמה  באביזרי 

בהיר,  ורוד  הילדות:  תקופת  את  המזכירים  פסטליים  ובצבעים  בהשטחה 

תכלת, ירקרק וצהבהב.

ושייכות  זהות  של  מושגים  בוחנת  אגבאריה  פואד  של  החדשה  היצירה 

דרך  ומיקומם במרחב  זמן  הוא מטפל בפרקי  ועוסקת בהיבטים של מקום. 

מניפה עשירה של תחושות, צבעים וריחות. דרך יצירתו אנו נחשפים לעולמות 

הריק  החלל  את  העולם.  מן  שעברו  ולדמויות  שחלפו  למאורעות  שנכחדו, 

ובמעגלי  משובשים  במקטעים  מחשבה,  בשברי  ממלא  אגבאריה  שהותירו, 

תהודה, המציתים מחדש חוויות שנשכחו לפרק זמן קצוב, שהוא זמן הצפייה 

של כל צופה וצופה; חוויות שנשכחו – אך לא נמחקו.
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נותרו כשהיו.  בילדותי קיבלתי הרבה מתנות ומשחקים, המשחקים לא 

ביצעתי בהם כמה ניסיונות באמצעות שימוש במברגים, פליירים וברגים, 

זוכר את  אני  מזה משהו חדש.  ויוצר  ואז מפרק את המשחקים האלה 

הרכבת הנעה שעשיתי מקופסת הגפרורים וקופסת הסיגריות. פירקתי 

את המשחקים החדשים והרכבתי אותם מחדש כדי להשתמש בחלקים 

של המשחקים ברכבת שלי. הדבר שליבה את שמחתי ואהבתי לתחום 

ולא  קהל,  בפני  שלי  הציורים  את  והציגו  יזמו  הוא שבני המשפחה  זה 

הפריעה להם העובדה שאני תמיד משנה הכול ושום דבר בציוריי לא 
נשאר בדמותו המקורית.1

נשארים  האדם  בני  את  שהעסיקו  "הנושאים  ברוס-מיטפורד,  מירנדה  לדברי 

קבועים, במידת מה,  כמו פוריות המין האנושי, פוריות הקרקע, הלידה, החיים, 

המוות ועוד".2 דבר זה נכון, משום שהנושאים תמיד חוזרים ונשנים, אבל השאלה 

פואד אגבאריה, דואר אלקטרוני למחברת, 2014.  1
 Miranda Bruce-Mitford, Signes and Symboles: origines et interprétations (Paris: Larousse  2

 Universel press, 2009), 7.

פרויקט אמנות להוויה אין-סופית
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הנשאלת היא: איך הסופר או האמן מתייחסים לאותו הנושא מבחינת הסגנון? זו 

שאלה המחקר המעניינת בעבודותיו של האמן פואד אגבאריה. 

אין ספק כי מי שנכנס לסטודיו של אגבאריה יחוש עומס חושי לנוכח המספר 

ניכרת  במידה  מופיע  הצבר  לדוגמה,  בציוריו.  והטכניקות  הנושאים  של  הרב 

בציוריו, בתחילה כדימוי ריאליסטי, אבל הוא הולך ומתרחק מצורתו המקורית 

והופך לדימוי מופשט. תהליך דומה קורה לדימויי הקציר וכל מה שקשור אליו, 

הטבע על מגוון ביטוייו: טבע מופשט וטבע ריאליסטי, הכולל עצים ושדות, ציורי 

גרפיקה לינארית ולוחות מעוטרים, ועוד מגוון רב של סגנונות וציורים, המקשים 

על הצופה בהם למיין אותם. 

בציוריו  מתייחס  האמן  קבוע.  כרונולוגי  בסדר  נעשו  או  נוצרו  לא  אלו  נושאים 

לנושא כלשהו בסגנון מיוחד לנושא, ואחר כך עובר לנושא אחר, ולאט-לאט חוזר 

לנושא המרכזי, אבל בסגנון חדש ומיוחד במינו. לדוגמה, השלב שנקרא בעבר 

ילדותו,  לימי  געגועיו של האמן  בשם "השלב הצהוב" הוא תהליך המתאר את 

וכולל תיעוד של מראות שראה בשדות של סבו ושל מראות הפלאחים בכפרו. 

בעונת  נפוץ  זה  שצבע  משום  המסמא  הצהוב  בצבע  ומשתמש  חוזר  האמן 

בסגנון  בציורים  שעוצבו  ונשים  אנשים  כוללים  "המראות  לה.  וייחודי  הקציר 

וכך אחדות האדם והמקום מתבטאת בציורים".3 במהלך שנת  המיוחד למקום, 

2018 חוזר הצבע הצהוב ומשתקף בציורים, בדומה לנושאים אחרים, שאתייחס 

אליהם בהמשך בקיצור נמרץ.

של  הרב  והמספר  העומס  לאור  אגבאריה,  של  ציוריו  את  להבין  אפשר  איך 

הנושאים והסגנונות המצויים בציורים אלו? 

קשה לענות תשובה אחת ויחידה על שאלה זו. לכן הסמיוטיקה ותורת הסמנטיקה 

יהוו מקור עיקרי למאמר זה, המסתמך על דברי אלג'בורי: 

כל דבר שתופס מקום מסוים, בהקשר זה הציורים, הוא בעצם סימן או 

מסמן. וזאת משום שהעין נחשבת לכלי הראשון ולמקור העיקרי של 

האדם המבקר או הקורא. המונח "פרשנות" נטבע לראשונה בעקבות 

מהמשמעות  הנובעים  הדתיים,  לטקסטים  פירושים  להגיש  הרצון 

הסמויה של הטקסט ולא מהמשמעות הגלויה.4 

ובין הרמנויטיקה: הפירוש מציג פרשנות  פירוש  בין  ישנו הבדל מהותי  כן,  אם 

מילולית, אבל ההרמנויטיקה מציגה משמעויות רבות שאינן נגלות במבט ראשון, 

אני  לעבודותיו  בהתייחסי  אגבאריה,  של  בדיוקנאות  המורכב  האופי  ומשום 

עאידה נסראללה, "געגועים", חזרה לחללים הפזורים )קטלוג פואד אגבאריה( )2014(. ]בערבית[  3
עבד אל-רחמן מוחמד מחמוד אל-ג'בורי, "הפרשנות, המיסוד, המונח והמשמעות", כתב העת של   4

18. ]בערבית[  :)2010(  5 2, מס'  אוניברסיטת כרכוך למדעי הרוח 
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נוטה לאמץ את גישת ההרמנויטיקה שמבוססת בעיקר על תורת הסמיוטיקה,5 

לכלל  מוגבלת  איני  זאת,  עם  ולמשמעות.6  למסמן-מסומן  בעיקר  המתייחסת 

כלשהו  שמבקר  מכיוון  המסומן,  אותו  את  תמיד  יוצר  אינו  מסמן  כל  שלפיו 

עשוי לראות את הישויות בדרך שונה ממבקר אחר, וכלל איני מאמינה בהפיכת 

אמנות  יצירת  של  הביקורתית  ההרמנויטיקה  ולמיתוסים.  לאגדות  התיאוריות 

בגישה  חזותי  טקסט  על  שכותב  יוצר  לאדם  להפוך  למבקר  גורמת  כלשהי 

תרבותית, וזה מקור לסתירה! שכן, המגוון הרב של הפרשנויות מוליך את היצירה 

בסימטריה הדדית בשילוב דוגמאות והוכחות לתוך ֶהקשרים משתנים, וכך אנו 

שלהן,  ברלוונטיות  לשכנע  המנסות  רבות  פרשנויות  של  מצב  בפני  עומדים 

ברצותן לחשוף את הטקסט הסמוי בכל יצירה. לכן אפשר למצוא אותו מוטיב 

או  )ה"מוטיב"  אלו  סמלים  ואולם,  דיוקנאות,  בכמה  ומופיע  שב  מסמן  אותו  או 

ה"מסמן"( נושאים משמעויות שונות בהתאם לשדה הפרוצדורלי המיוחד להם. 

המונח "שדה פרוצדורלי" הוא מונח כללי המשמש ברוב המדעים, ומשמעותו: 
שימוש לפי הֶהקשר.7

לקטגוריה מסוימת  אגבאריה  יצירותיו של  את  לשייך  או  להגדיר  כאמור, קשה 

בבואו  בקושי  נתקל  כאלו  יצירות  המבקר  לכן  קבועה.  פרשנות  להן  לתת  או 

להתייחס לעבודתו של האמן. המבקר נתקל במבוך הצבעים והסגנונות הרבים 

המצויים בעבודות, שהופכים את האמן לחוקר של צבעים. ברצותנו לקבוע סימן 

מובהק ואופייני לעבודתו של אגבאריה, יורשה לי לטעון כי התנועתיות היא אחד 

הדברים המאפיינים את עבודתו, גם כאשר ציוריו מציגים צבעים וסגנונות שונים. 

בביקורת העבודות אנו מעלימים את המילה "רציונלי", משום שהאמנות שואפת 

הזהות שווה  עולם שבו  בתוך  הגיוניים,  לא  לדברים  או  לאבסורד  להגיע  תמיד 

לאין-סופיות. 

הטבע,  נושאים:  לשלושה  בחלוקה  אגבאריה  של  לעבודותיו  אתייחס  להלן 

גם  ונחלק  נרחב,  והציורים הפוליטיים. עיסוקו של אגבאריה בטבע  הדיוקנאות 

הוא לכמה תתי-נושאים. 

העולם  כלומר,  וסמלים,  סימנים  הימצאות  מחייבת  ומירון הפסיכואנליזה  באל  לפי טענתם של   5
הוא קבוצה של סמלים; כל דבר שתופס מקום בעולם הוא סימן, גם הדיוקן מציין סימן על הקיר. 
העולם המערבי קיבל לחיקו בשמחה גדולה את תורת הסמיוטיקה, אבל לא שם לב למונחים כמו: 
ו"תכונות". כל המונחים האלה אינם אלא מערכת סמלים ומשמעויות  "איות פסוקים"  "סימנים", 

שכבר הובאה בקוראן בדרך דומה לתורת הסמיוטיקה המקובלת כיום. ראו:
(Mieke Bal & Norman Bryson, “Semiotics and Art History”, The Art Bulletin 73, no. 2 
: 174-208.)Jun., 1991
סעיד בינכארד, "אפשרויות הטקסט ומגבלות המודל התיאורטי", כתב העת פיקר ונקד ]מחשבה   6

]בערבית[  .60–51  :)2004(  56 וביקורת[ 
שם, 28.  7
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)1( הטבע

נופים מיושבים

במאמר קודם8 התייחסתי לציורי הנופים שהתמקדו בקציר ובהרמוניה השוררת 

כתמים  ובכמה  הצהוב  בצבע  בשימוש  שהתבטא  דבר  לאדמה,  האדם  בני  בין 

שחורים. בציורים אלו ראינו את האיכרים והקוצרות האוספים את תנובת השדה. 

הצבע הצהוב עומד גם במרכז ציוריו של אגבאריה המלאים אור ומשלבים את 

מרקם הטבע עם מרקם חיי בני האדם ובעלי החיים. הציורים האלה ממשיכים 

מתקשים  שאנו  מכך  שנובעת  בחירה  האימפרסיוניסטית,  המסורת  את  בעיקר 

לראות ולהבחין בחדות במראה האנשים או הטבע, ונדרש מאיתנו מבט ממוקד. 

אגבאריה מצייר שוב ושוב את אותו הנושא; בציור הקוצר השומר )2018( ]עמ' 

154[ הוא מצייר את האדם האוסף את תנובת השדה. 

בציור אחר שכותרתו סבא שלי ]עמ' 141[, נראה הסב שקוע בעבודתו בשדה 

כשהוא בוחן צמח לא-מוגדר. על רקע ההקשר הסמנטי הבולט בציורים אחרים 

זה  כשציור  אבל  בחיטה.  שמדובר  מעלה  מעמיקה  התבוננות  הנושא,  באותו 

מוצג בנפרד מציורים אחרים, אפשר שהאדם המתבונן בציור זה יראה דבר אחר 

בערימת הצבע שהסב משוקע בה, כראות עיניו. 

בציור אחר שכותרתו אישה בקציר )2016( ]עמ' 153[ אנו רואים אישה שתווי 

פניה אינם ברורים. במבט ראשון איננו יודעים למה יש כתם שחור בצד ימין של 

מלמדת  למורשת  חזרה  אבל  בפליאה.  פיה  את  פוערת  זו  אישה  ולמה  הפנים, 

אותנו כי בעבר כיסתה האישה את פניה בבד כדי להגן על פניה מסובין החיטה. 

נשים כינו את התהליך הזה בשם "ַדִיש", כלומר הרחקת דגני החיטה מהגבעול. 

לכן אני טוענת כי הקודים התרבותיים של המבקר נחשפים כאשר נדרשת ממנו 

פרשנות שתלויה בתרבות האמן עצמו. 

ציור אימפרסיוניסטי שנוטה  הוא בכלל  ]ציור מס'[   )2015( נוכח/נפקד  הציור 

או  כבש   – חיים  בעל  ולצדו  ריק  כיסא  בקושי  רואה  שהעין  מכיוון  להפשטה, 

שנושא  הריק,  הכיסא  ובהימצאות  בכותרת  מצוין  האדם  כזה,  במקרה  עז. 

ביכולתנו  אין  זה  במקרה  ואולם  והנפקדות.9  הנוכחות  לציון  רבות  משמעויות 

שישנה  מכיוון  ההעדר,  או  הנוכחות  את  כמסמן  הכיסא,   – המסמן  את  לפרש 

אפשרות שמדובר באיכר שהלך למקום כלשהו ואמור לחזור. בציור זה ובציורים 

גם  וכמותו  מיוחדת בצבעוניות הכיסא,  ניכרת התעניינות  אחרים של אגבאריה 

בצבעוניות של בעלי החיים והמקום. כדי להפעיל את מערכת הנוכחות בציור 

נסראללה, 2014.   8
עאידה נסראללה ״לשון הדברים בין תיאוריה למימוש: למידה מתוך ניסיון״, אל-חסאד 5 )2015(:   9

]בערבית[  .198–171
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נדרשים מאפיינים מנוגדים, כלומר ֶהְעֵּדר, ובעצם, ההתייחסות לנוכחות נחשבת 

לאחד מסממני ההעדר והשוני. 

ברוב הציורים שבהם הצהוב והשחור מתמזגים, נבחן אם הסימטריה הצבעונית 

–2015 מהשנים  אגבאריה  של  בציוריו  הציור.  נושאי  של  בסימטריה  משולבת 

2018, בתקופה שבה חזר האמן לשלב את צבעי הצהוב והשחור, ניכרת התרבות 

צבע  המדגיש  למוקד  השחור  הצבע  הפך  בכך  שחורות.  מכחול  משיחות  של 

ומבליטה  המתפרץ  הלהט  את  שמרגיעה  דינמיות  לציורים  שמקנה  דבר  אחר, 

את הערפול הנמצא בפרטים הסמויים מהעין, כפי שמשתקף בציור סבא שלי.

שיחי הצבר 

משתנים  הצבר  שיחי  כי  נמצא   ,2010 בשנת  לראשונה  שצוירו  הצבר,  בציורי 

האמן  נטה  הזמן  עם  האימפרסיוניסטי.  לסגנון  הריאליסטי  הסגנון  בין  חליפות 

לפירוק הקומפוזיציה ולערעור עליה, כפי שמתבטא במפורש בכותרתו של הציור 

התפרקות )2015( ]עמ' 235[. בציור אחר ישנם שני חתכים שקו שחור מקשר 

ביניהם, עד שהם מתאחדים באמצעות פיזור של שיחי הצבר הירוקים. ציורים 

אחרים צוירו בשחור, נוסף על פיזור הפירות הכתומים, המשולבים בגוני צהוב. 

כן מתואר עציץ שכביכול מנותק מלוחות הצבר, כמו השיחים המנותקים  כמו 

משורשיהם ומפוזרים על פני הציור. הציור מאופיין בהרמוניה צבעונית שיוצרת 

פירוק החלקים  הוא  סגנונית, החיתוך  ישנו החיתוך. מבחינה  מנגד,  אך  אחדות, 

שהצבר  מכיוון  ממשי,  ולא  סמלי  הוא  הזה  החילוץ  אבל  ממקומם,  וחילוצם 

משריש ומתפתח מחדש בכל מקום שבו הוא נמצא.

ציורי הצבר הראשונים אצלו מתקרבים לאמת הן מבחינה צבעונית והן מבחינה 

 .]102 ]עמ'   )2010( אל-לג'ון  צבר  שרידי  בציור  לראות  שאפשר  כפי  צורנית, 

והן בסגנון  הן בסגנון אימפרסיוניסטי  לצייר את שיחי הצבר  אגבאריה ממשיך 

אקספרסיוניסטי סמלי, כפי שמתבטא בציור חריף )2017( ]עמ' 245[, המאופיין 

רקע  בין  אחיד  יוצר מצב  ושחור המפוזרים באקראי. האמן  ורוד  אדום,  בצבעי 

הציור לצבר שבעציץ, ובכך יוצר אחדות בין הצמח ומקומו המוגבל ובין המרחב 

הגדול סביבו. שיח הצבר אינו צבעוני במציאות, והבחירה הצבעונית כאן מחריגה 

אותו מהסמליות המקובלת. אלמלא אזכור הצבר בכותרת, היה אפשר לחשוב 

שהצמח בעציץ הוא סוג של ורד, דבר שעשוי לפתוח פתח לפרשנויות שונות.

בציורי הצבר אגבאריה מנהל דיאלוג אמנותי עם האמן עאסם אבו שקרה וחברו 

כרים אבו שקרה, כאשר כל אחד משלושת האמנים שומר על הסגנון המיוחד לו.

הראשונית.  מצורתו  הצבר  את  ומעלים  מערער  מפרק,  אגבאריה  הקיר  בציורי 
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והצורה ציורי קיר אלו מרחיקים את הצבר מהמציאות ]עמ'  מבחינת הצבעים 

124[. האמן שב וחוזר מחדש לציורי הקיר, ובכל פעם הוא מבטא חידוש ושוני 

מבעבר. אמינה ע'סן סבורה כי "כל חזרה היא בעצם קבלה וכל קבלה היא שוני 

הופכת  היא  אך  עליה,  לחזור  אפשר  אי   – שהוחזרה  המשמעות  מדמיון,  יותר 

ז'אק דרידה  זו דומה לדבריהם של  לקבוצה מצטברת של פרשנויות".10 סברה 

יוצר  כי כל סילוק  ואחרים מחסידי תיאוריית הדה-קונסטרוקציה. דרידה סבור 

משמעות שונה. בכל הביטויים האלה חוזר עקרון השוני. דרידה חושב שהשוני 

הוא מרכיב המשותף לכל הניגודים המושגיים שתורמים לבירור השפה )האמנות 

בהקשר זה( ופריצת המערכת שלה.11 

ספק  אין  אבל  הלשוני,  לתחום  הדה-קונסטרוקציה  תיאוריית  את  ייחד  דרידה 

שתיאוריה זו מתאימה גם לתחום האמנות. האמן נטה לסילוק ולשוני כדי להביא 

מעשה  בגלל  אחידה  משמעות  נושא  אינו  הצבר  הקיר,  בציורי  בעיקר  לשינוי. 

החזרה והשוני. לדוגמה, בציור שכותרתו צבר ברקע זיכרון )2013( ]עמ' -211

210[ יצר האמן רקע בצבעים כהים ובו כמה נקודות צבעוניות באדום ובצהוב. 

האמן צייר משולשים בדרך אקראית, כמעין פירוק של הציור הקישוטי, ועליהם 

מונח צבר בצורת קווים שחורים, המהווים לוחות צבר חלולים. חלל הלוחות הוא 

חדשה,  פרשנות  לציור  העניקו  מהמקור  והריחוק  השינוי  הציור.  רקע  בעצמו 

ונשאלת השאלה: האם צבר זה הוא אכן צבר? האם מפרש הציור יעניק לו את 

השם "צבר" גם אם לא הבחין בכותרתו? 

115-114[ שבו  ]עמ'   )2014( התפרקות  ציור שכותרתו  נמצא  הקיר  ציורי  בין 

האמן עוסק בפירוק הצורה המקורית, בהפרדת הצבר מהתכונה ה"צברית" שלו, 

זו ציור מופשט צבעוני  יכול לראות בעבודה  כלומר מצורתו האמיתית. הצופה 

הקיר  בציור  גם  אחרות.  ופרשנויות  סמלים  לה  לייחס  ואף  ולבן,  צהוב  בירוק, 

ללא כותרת )2016( ]עמ' 269-268[ הצבר נראה כמו משולשים שצוירו בגוני 

אפור, ומוגדרים בצבע שחור בסגנון מבשרי האקספרסיוניזם. בציור ישנם כמה 

סלסולים קטנים באדום, בעיקר בצדו הימני, וכן סלסולים בירוק בהיר ובכחול, 

שכמו עומדים להיבלע ולהיעלם בתוך הצבע השחור שמשתלט על הציור כולו. 

עם זאת, ציורים אלו עונים על ההגדרה האופרציונלית שמבוססת על תפיסת 

העולם  ובין  בו  המשוקעים  העולמות  בין  גישור  של  כמצב  האמנותי  "הטקסט 
הריאליסטי, טקסט זה נסמך על ההקשר הלוונטי לשימוש בו".12

אמינה ע׳סן, קריאות מכוונות בפרשנות ובקבלה )ביירות: דאר אל-אאדאב, 1999(, 1. ]בערבית[  10
תובקאל,  )פרסומי  אל-זאהי  פאריד  תרגום:  דרידה,  ז׳אק  עם  שיחות  אתרים:  דרידה,  ז'אק  ראו:   11

]בערבית[  .15-14  ,)1993
אמנויות  לתרבות,  הלאומית  המועצה  )כווית:  והתקשורת  הפרשנות  הלשון,  נאסף,  מוסטפא   12

]בערבית[  .77  ,)1995 וספרות, 
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 ,,]221 )2012( ]עמ'  ללא כותרת  וסגנונות, הוא הציור  ציור אחר, גדוש סמלים 

ירוק בהיר וצהוב, נראית  ירוק כהה,  המורכב מארבעה חלקים: האדמה בצבעי 

כאדמה באביב; עליה עומד איש שחור שתווי פניו מטושטשים ומרים עציץ צבר, 

כמסמל את הגבול הקיים בין אזור הרגליים לאזור המרעה. הדבר המתמיה בציור 

זה הוא הצבר הצבוע בצבעי כתום וורוד, שניהם צבעים חמים. ואילו הֶעֶדר צבוע 

שחור, והאדמה שמסמלת את העשב עשויה בפיזור כתמי של נקודות צבעוניות. 

השחור.  לאיש  בדומה  אקספרסיבי,  ריאליסטי  בסגנון  מצוירים  החיים  בעלי 

מול הציור הזה עולות השאלות: מהו המקום הבטוח ביותר? האם בעלי החיים 

הופכים למפלצות? ומדוע האיש השחור לוקח אתו את פרחי הצבר? 

אם כן, ראינו כי הפירוק והערעור הם מתכונותיו של האמן החוקר והבוחן, ששקוע 

תמיד בשלב החיפוש והפיקוח. בציורי הצבר לא הבחנו בהרמוניה מלאה, אלא 

ברובם הבחנו בסוגים אחדים של שוני. אדורנו סבור כי אחד המרכיבים החשובים 

רובד של  ליצירת האמנות  או השוני, שמעניק  הוא עקרון הסתירה  במודרניזם 

ניכור חברתי. ההרמוניה אצל אדורנו אינה אלא אשליה ושיבוש של המציאות 

זה  ודבר  מהרמוניה,  יותר  ונוח  תענוג  מעורר  השוני  כי  סבור  אדורנו  הבסיסית. 

משתקף בציורי הצבר בכלל ובציורי הקיר בפרט.

טבע מופשט

בציורי הנופים המופשטים ישנם שטחים צבעוניים הנראים כאילו האדם צופה 

ומאנשים,  ממגורים  ריק  הטבע  כאשר  הציפור,  ממעוף  במבט  מלמעלה,  בנוף 

האופק  שכותרתו  הציור  לדוגמה,  הצבע.  כתמי  למעט  דבר  בו  נשאר  כשלא 

)2011( ]עמ' 124[ הוא בעצם ציור נוף שמורכב משני גופי צבע: )1( ירוק וחום, 

ירוק כהה וחום כהה – כולם צבעים שמסמלים את השדות, המדבר וההרים; )2( 

כחול בהיר וכחול כהה, המסמלים את השמיים הנראים באופק. הניגוד והשוני בין 

גוני הצבעים מצד אחד, והקרבה בין גוני הצבעים הבהירים מצד אחר, מגבירים 

את תחושת העומק בציור, ובייחוד מבליטים את השוני בין הצבע החום הכהה 

בחלק הקרוב לשמיים הכחולים, ובעקבות זאת המבט נודד אל האופק הרחוק. 

שלושה ציורים משנת 2016 ]עמ' 125, 126, 127[ נושאים את הכותרת נדידת 

לגווניו השונים,  וירוק  חום  צהוב,  סגול,  בצבעי  מאופיינים  אלו  ציורים  האדמה. 

והאנכיים,  האופקיים  החלקים  בין  כשבירה  הנראים  בהירים  צבעים  גם  ישנם 

וצורות משובצות הדומות לרסיסים צבעוניים המפוזרים בציור, כמסמלות את 

שלושת  של  שהכותרת  סבורה  אני  האדם.  בני  מתכונות  הטבע  של  ההפרדה 

הציורים האלה היא שהשפיעה על הנראות הרוחנית שלהם, כאשר בעיניי הם 



72

מתפרשים כעולמות צבעוניים שיכולים לנוד ולעבור לעולמות מושגיים אחרים. 

מתלכדים  הצבעוניים  החלקים  מסובכים.  ציורים  הם  המופשטים  הנוף  ציורי 

איננו  ברורה.  צורה  חסר  עצמו  הקישוט  אך  מקושטות,  גיאומטריות  לצורות 

קווים  כמה  לצד  הציור  בעומק  באקראי  הנעים  צבעוניים  כתמים  אלא  רואים 

אין  ולהבטחה לעזוב.  גבולות, משום שציורים אלו שואפים לאין-סופיות  חסרי 

בציור אלא צבעים מפוזרים בלי שום רקע אסתטי, אבל צבעים אלו לא נועדו 

לקישוט, כמו שראינו בציורי הקיר. האם המרכיבים הצבעוניים האלה הפקיעו 

את הציור מזהותו והפכו למעין חוצנים שמושכים את מבטו של הצופה לחלקים 

מחושבים? 

והתעניינות  לב  תשומת  דורש  הציור  פילוסופי:  כיוון  משקפים  האלה  הציורים 

אולי  לקצב.  להקשיב  דורשים  שכמו  הצבע,  כתמי  של  המטפורית  במשמעות 

הצבעים מהדהדים קול פעמון שדוחף את הצופה לפנות לאזור רוחני שאי אפשר 

אומברטו  לדברי  הראייה?  את  מאיתנו  מונע  המוחשי  שהעולם  משום  לראותו, 

אקו, "סוד הטקסט טמון בהיעדרו", ומשפט זה מתאים לכוונה של הפרדת הטבע 

ממקורו, מכיוון שהציור אינו מתבסס על דימוי כלשהו אלא על דעתו של האמן 

או האדם שמעניק פרשנות לציור. 

קרא  כשקנדינסקי  לכן,  רוחני".  למרכיב  האמנות  ל"הפיכת  הדרך  היא  הפשטה 

להפשטה אמנותית הוא התכוון להתנתקות מהחומריות, כדבריו:

ייאוש ותסכול  רק עכשיו ישנו ניעור משליטת החומר, שהביא אלינו 

וביעדים.  במטרות  למחסור  שגרם  דבר  הרוחניות,  העדר  בגלל 

חשוף  החיצוני  העולם  מתערערים,  והמסורת  המדע  כשהאמונה, 

להידרדרות, וכשהאדם עובר מהתמקדות בצורות לשלב ההסתכלות 

הפנימית, הספרות והמוזיקה נחשבות לתחומים המשמעותיים ביותר 
במהפכה הרוחנית.13

אם כן, התנתקות הדברים מצורתם החומרית היא אחד מסוגי הפנייה לרוחניות.

לקנדינסקי.  קדמה  האסלאם  אמנות  רוחני",  למרכיב  האמנות  ל"הפיכת  בנוגע   

באמנות האסלאם מצויים ציורים מופשטים על נייר וצורות גיאומטריות בשיא 

הפשטתן, כולם בעלי ממד רוחני. אצל אגבאריה, הממד הרוחני מופיע בבירור 

ירוק משתרע על  קו ספירלי בצבע  ובו   ]112 ]עמ'   )2018( כותרת  בציור ללא 

פני הרקע הצהוב בהיר שבו מתוארת העיר אום אל-פחם. הקו הזה מתחיל ואינו 

מסתיים, מושך את עין הצופה אחריו במסע אין-סופי. ציור זה אינו משקף דבר 

הערפול,  בגלל  נבוך  הצופה  ראשון  במבט  נוף.  שום  מזכיר  ואינו  המציאות  מן 

 Wassily Kandinsky, Concerning the Spiritual in Art (New York: Wittenborn, Schultz,  13
1947), 24-33.
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המתבטא בעבודתו של אגבאריה בציורי הצבע המופשטים. אנו רואים את קווי 

מאיתנו.  נסתר  דבר-מה  ישנו  כאילו  לא-ידוע,  לעומק  נמלטים  כמו  הספירלה 

הציור הזה מסמל את המחשבה הסּופית, וכששאלתי את האמן אם הוא נוטה 

לגישה הסּופית או מושפע מזרם הסופיזם, הוא הנהן. איני יודעת מדוע, נזכרתי 

בביטוי הדתי המובא בקוראן: "הוא הראשון ו]הוא[ האחרון, ]הוא[ הנגלה ו]הוא[ 

הנסתר".

את  שיוצר  שחור  צבע  בשילוב   – הבהיר  הצבע   – האור  את  מכיל  זה  ציור 

והתבוננות.  עיון  של  למסע  מוזמן  הצופה  רב  ובתענוג  והכחול,  הצהוב  הצבע 

הצבע השחור מופיע מפוזר כמו האותיות או הקישוטים, והעין מדמיינת בתים 

מופשטים, אף על פי שאנו מבחינים בקו שחור דק שנראה לכאורה כמו קו גבול. 

התחושה הלא-מודעת של האמן והתנועה המבטאת את שיוטיו והרהוריו בינו 

לבין עצמו, מזכירה את דברי אלע'זאלי בנוגע לאסתטיקה. אלע'זאלי הבין היטב 

כי לא כל אדם מסוגל להבחין בערך האסתטי של הדברים שהוא רואה, ולפיכך 

הבחין בין שני סוגים של אסתטיקה: 

יופי  והוא  הפיזיולוגית,  העין  כלומר  העין,  חוש  ידי  על  שנראה  יופי 

לראות  יכולים  ובעלי החיים כאחד  יופי שהילדים  וזה  וברור,  שנראה 

אותו. וישנו סוג אחר של יופי, והוא היופי שמפנימים אותו בלב, וזה יופי 

שמוגבל לאנשים בעלי תובנה.14 

אלע'זאלי אינו מפריד בין היופי הנראה לנסתר. בבואו להדגיש את חשיבותם של 

החושים להפנמת היופי הנראה לעין, הוא מדגיש כי היופי הנראה הוא שמוביל 

לתובנה המאפשרת לאנשים להבין את היופי הנסתר.

העצים הגבוהים

העץ מהווה מודל-על במחשבה האנושית. לאורך ההיסטוריה, ברוב התרבויות 

ובפולחן  הדתיים  בטקסים  במיתוסים,  קדם,  ימי  בדתות  בגלוי  העץ  הופיע 

האלילים. כיום העץ נחשב לחלק מחיי היום-יום של האדם, בהיותו מקור למזון, 

המשמש מושא למחקר בתחום החקלאות ובתחום המדע. מבחינה תרבותית-

דתית והתפתחות המיתוסים, כמעט כל תחומי החיים כוללים את סמל העץ.15 

העצים  הקציר,  עונות  את  מתאר  הוא  שבהם  רבים  בציורים  אגבאריה,  אצל 

את  עובר  העץ  שבהם  ציורים  בכמה  להתמקד  בחרתי  מהנוף.  כחלק  מופיעים 

אל-ע'זאלי, הכוונה הנעלה בפירוש משמעויות שמות אללה, ההדרה: פצ'לה שחאד'ה )ביירות:   14
]בערבית[  .126 אל-משריק(,  דאר 

מהא עבד אל-קאדר מביצ'ין, וג'מאל מוחמד מקאבלה, ״העץ: משמעותו וסמליותו אצל אבן ערבי״,   15
כתב העת של אוניברסיטת דמשק 28, מס' 2 )2012(: 79. ]בערבית[
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הגבול האסתטי החזותי ונעשה אובייקט סמלי.

לחזרה  מוות  בין  ונע  וההיוולדות,  את ההעתקה  העולם העץ מסמל  בתרבויות 

השורש,  על  מבוססים  אגברייה  של  בציוריו  הגבוהים  העצים  לחיים.  מחדש 

הגבעולים, הענפים והעלים, ובכך  מבטאים את הפנים השונות של מרקם החיים. 

 )2016( זית  עץ  בציור  מופשט.  טבעי  רקע  על  ריאליסטי  בסגנון  מעוצב  העץ 

וורוד הנוטים לאנרכיה מסודרת,  זרועה כתמי צבע בצהוב  138[ הרצפה  ]עמ' 

ומעליה שש שכבות אופקיות, שמתחילות בשכבה אופקית ירוקה כהה, לאחריה 

שכבה ירוקה בהירה, לאחריה חומה, שחורה ולבסוף כחולה. על הרקע המופשט 

הזה, הנוטה לבהירות הצבע, מונח עץ ענק ולצדו משיחות מכחול קצרות בצבעי 

ירוק וחום. הסתירה בין הרקע המסודר לבין העץ שעומד במרכז בסגנון קישוטי 

כיצד המשיל  "האינך מבחין  מן הקוראן:  ירוק כהה, מזכירה את הפסוק  בצבע 

האדמה[  ]ברחם  יציבים  שורשיו  אשר  הטוב  לעץ  הטובה  המילה  את  אלוהים 
וסעיפיו ]נוגעים[ בשערי השמיים".16

229[, ישנם שני עצים בגוונים של ורוד,  )2014( ]עמ'  מטע זיתים  בציור אחר, 

צהוב, כחול וירוק. שני עצים אלו נראים כעצים אימפרסיוניסטיים מחוץ למציאות. 

שמעבירים  צבעים,  באותם  הצבועה  לרצפה  העצים  שני  בין  שוררת  הרמוניה 

וירוק  בכחול  צבועים  שמיים  ומעליהם  מוזיקלי,  צבעוני  וקצב  אופטימית  רוח 

ומקושטים בציפורים. סצנה זו של שני העצים היא בעצם סצנה מלאה חלומות 

ורודים, אימפרסיוניסטיים והרמוניים. אגבאריה התמקד בעץ הזית, אף שאלמלא 

הכותרת לא היה אפשר לזהות שזה העץ שמדובר בו. 

עץ  של  חוזר  במוטיב  להבחין  ניתן  "הצהובה",  בתקופה  ואילך,   2012 משנת 

אחר  בציור  הנקי.  הצהוב  הרקע  על  שחורות  קלות  מכחול  במשיחות  מקושט 

נע  ואפור,  צבעים, שחור  בשני  צבוע  עץ  מורכבת,  מ-2014,שהקישוטיות שבו 

בין הכתמים החופשיים בחלק העליון של הציור, המכוונים את המבט למטה. 

ציור אחר שכותרתו עץ זית בלב סערה )2014( ]עמ' 252[ מאופיין בצבע החום 

לגווניו, ובו הכתמים האקראיים, האבסורדיים והסוערים יוצאים מהעץ המקובע 

במקומו ואינם מזיזים שום ענף.

הגזע שלו,  רואים אלא את  וצייר מחדש עץ שלא  2018, שב אגבאריה  בשנת 

שכותרתו עץ זית ]עמ' 160[.  האדמה והעץ בציור זה צבועים באותם הצבעים 

ובאותו המרקם,  וקישוט העץ נעשה בסגנון אימפרסיוניסטי על רקע צהוב נקי.

מאז שנת 2011 ציורי עץ הזית כללו מגוון אופנים של שימוש חופשי במכחול, 

]עמ'    ,)2011( זית  עצי  בציור  כמו  אנכי,  בכיוון  ולעיתים  אופקי  בכיוון  לעיתים 

הקוראן, פרשת אברהם, 24.  16
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לקישוט  הדומה  בסגנון  כולם  מקושטים  והעלים  העליונים  ענפיו  העץ,   .]228

באחת התמות שבציור עץ הלבבות )2014( ]ציור מס'[. להלן ארחיב את הדיבור 

על עץ זה.

שבאתרי  הקיטש  אמנות  את  לנו  מזכיר  הלבבות,  עץ  הציור  ראשון,  במבט 

או  צרכנית  בדרך  ואהבה  ידידות  הבעת  היא  העיקרית  שמטרתה  האינטרנט, 

סמלית. אבל אני סבורה כי עץ זה נושא הוראה סּופית ללב, בהיותו מרכז התודעה 

האריחים  צורת  את  הדעת  על  מעלה  שעיצובה  ברצפה  מקובע  העץ  והידע. 

והם  הגיאומטרית  בערבסקה  מקורו  עיצובם  שלמעשה,  הערביים,  השטיח  או 

כוכבית  ישנה  השטיח  או  האריח  במרכז  והסימטריה.  ההקבלה  על  מבוססים 

אדומה, ושאר הצורות הסימטריות צבועות ירוק וכחול. האמן העביר את הצבעים 

לקירות, אבל צבעים אלו נראים מפורקים )דה-קונסטרוקציה(. על הקיר מימין 

ישנם אותם הצבעים האדומים, הירוקים והזהובים, המצויים על הרצפה. צבעים 

שבו  חופשי,  לציור  המחושב  מהציור  הדה-קונסטרוקציה  את  מעבירים  אלו 

האדום, והירוק הזהוב והכחול מתערבבים ביניהם. בצד שמאל או בקיר השמאלי 

בציור הסתפק האמן בעירוב הצבע הכחול עם הזהוב, כך שצבעי הזהב נראים 

ככתמים צבעוניים מקושטים בכחול. הרקע והרצפה של הציור מבטאים סתירה 

בין המחושב לחופשי. סתירה זו ותכנון הרצפה גרמו לאשליית שינוי הגודל של 

החדר. על הרצפה מונח עץ בצבע לבן, מקושט במעט צבע שחור, שהוא הצבע 

שמשקף את צבעי הרקע של הציור על דרך של ניגוד מעניין, וזאת כדי להבליט 

את העץ הזר שמצמיח לבבות, ובכך עץ זה דומה לעץ משאלות הלב. הלבבות 

צבועים לבן, כמו מביעים את תקוות האמן שהעצים מפתחים ומצמיחים לבבות 

נקיים וטהורים בעוד המלחמות הולכות ומתפשטות. עץ זה מזכיר לנו את עצי 

האגדות, כמו עץ החיים בתרבות האשורית או עצים קדושים אחרים שנמצאים 

בזיכרון הקולקטיבי.

האמנותי  הסגנון  לחוקי  מלציית  נמנע  שהאמן  למסקנה  אותנו  מוביל  זה  עץ 

המקורי, וסולל לעצמו בכל דרך אפשרית נתיבים חדשים ומלאי חידושים. העץ 

כאן הוא סמלי. לדברי  צ'אדוויק, 

]העץ[ הוא הדבר שכולל משמעויות מרובות ומגוונות הקשורות ליצירת 

חדשים  ממדים  ומוסיפות  האמנות  מרכיבי  את  מעשירות  האמנות, 

אינה  האמנות  יצירת  כי  מגלים  אנו  ובכך  נצחיים,  לאופקים  שמביאים 

מסמנת את הדברים במישרין אלא הדברים מסומנים בעקיפין, ועל ידי 

]...[ הסמל הוא הדבר הדק  צד שלישי מתווך, שאולי הוא מכונה סמל. 

של  שבסופו  נושא,  שיוצרים  ודימויים  תמונות  של  הצטברות  שכולל  
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דבר, אין דבר שישווה לו אלא יצירת האמנות עצמה.17

אם כן, גם אם ידענו את המשמעויות וההוראות המיוחדות הטמונות בעצי האמן, 

הסמנטיים,  מרכיביו  כל  על  העץ  הרי  הגבוהים,  בעצים  והן  הצבר  בשיחי  הן 

"יצירת  למעט  ורע,  אח  לו  אין   – ולהיווצרות  להיוולדות  לחיים,  סמל  בהיותו 

האמנות עצמה".

הטבע המופשט והשפה

ציורים הם בדרך כלל אובייקט חזותי. מבחינת המשמעות הלשונית, מראה הוא 

נקודת ראות; מקום ראייה; הוא הדבר הנראה. המראה או המשמעות הלשונית הם 

הבסיס לרוב המחקרים שבוחנים את היחסים החברתיים והפוליטיים הקיימים 

בלשונות המיעוטים ביחס ללשון הרשמית. 

האטימולוגיה של המילה “landscape” באנגלית, שתורגמה לערבית כ"מראה", 

נוף. מונח זה הושאל מתחום האמנות והועבר לרקע או  משמשת בעצם לציון 

ברבות  חזותי.  ציור  בכלל  היא  כתובה  לשון  שכל  פי  על  אף  הלשוני,  למראה 

בציור  לדוגמה,  ידו.  בכתב  הכתובה  השפה  מופיעה  אגבאריה  של  מעבודותיו 

יוצרות  והצבעוניות  הכתובה  השפה   ]192 ]עמ'   )2015( ערבי"  "אני  תרשום 

כחלק  מפוזרת  שהשפה  מכיוון  השפה,  למשמעות  שמעבר  אחת  אחדות  יחד 

מהדברים הנמצאים בטבע )בנוף(. דבר זה מעניק לנוף הטבעי אחווה של זהות 

ומוציא אותו מההפשטה שלו, שאינה מציינת זהות, כדי לאפשר לצופה סממן 

של זהות פרטית וקולקטיבית. 

שוהמי18 טענה כי "כל תמונה חזותית ממוינת במגירת המראה הלשוני אם אכן 

נתייחס לאמנות כאל לשון הבעה" – אמרה ולא פירשה עוד. 

ביקורת האמנות מבוססת בעיקרה על התייחסות לשונית של המבקר לציור, דרך 

פרשנות לציור, כאשר הציור עצמו הוא הלשון. כאמור, האותיות עצמן הן ציור 

חזותי, גם ללא הוספת שום אפקט אחר כמו צבע. הכתב הערבי מתאפיין בזרימה 

המילים  את  רואים  אנו  שונות.  בטכניקות  ציוריו  את  מצייר  האמן  ובתנועתיות. 

קרובות ומשתלבות, לפעמים פונות לאותו הכיוון, לפעמים נוטות לכיוונים שונים, 

וכאשר  האותיות,  את  לפרק  צורך  אין  בציור.  התנועה  את ממד  מכפילות  ובכך 

מתרחקים מעט מהציור, המילים נראות כקישוט או כסוג של רקמה המעטרת 

את ציורי הקו. בהקשר זה, ראו את דבריו של אלח'טיבי על אמן הקליגרפיה: 

צ׳ארלס צ'אודיק, הסימבוליזם, תרגום: נסים אבראהים יוסף )קהיר: הגוף המצרי הכללי לספרים,   17
35. ]בערבית[  ,)1992

אילנה שוהמי, הרצאה על שדה השפה, מכללת בית ברל, 24 בניסן 2018. ראו גם:  18
Elana Shohamy, Language policy: Hidden Agenda and New Approaches (New York: 
Routledge, 2006), 110-133.
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]...[ וחופר את המקום וקושר מזימות ללא הרף נגד החלל, בהיותו בית 

דבר מוחלט, החלק הפנימי של הדבר המוחלט מאפשר  בתוך  מגורים 

לכתיבה להיות פחות או יותר ברורה, ומאפשר מערכות סמנטיות אחרות 

שהקעקוע ביניהן.19 

בהיותו  לכתב,  גם  התייחס  הוא  והלשון  הקעקוע  על  אלח'טיבי  של  במחקרו 

מרכיב שמקשט את הציור ומתעלה מעל השפה המדוברת. בציוריו של אגבאריה 

הלשון אינה משמשת רק כאמצעי זיהוי. האמצעים הציוריים עצמם מאמצים את 

משימת העיבוי, קודם כול בתפיסת מקומו של הצבע בציור )מבחינה טכנית(, 

וממילא גם את מקום החלל. הצבע בציור אחראי לצפיפות ולריקנות, ועם זאת 

האמן שומר על איזון בין הכתב לצבע, וכך הכתב הופך לכלי טופוגרפי ומועלה 

למעמד גבוה יותר מהיותו אמצעי תקשורת לשוני, כלומר יותר מהיותו אמצעי 

טכני. 

שמשרטט  מטפורי  סמנטי  כלי  הוא  הטופוגרפי  הכלי  אגבאריה  של   בציורים 

סמלים ובד בבד נוטה לבהירות. דרך התייחסות למשמעות הכתב ולהיותו אמצעי 

ודוחפת את הקורא  גבולות הזהות  זהות, הלשון מופקדת על חציית  סמלי של 

לפענח  האותיות,  או  המילים  את  לקרוא  אותו  מחייבת  כמו  לציורים,  להתקרב 

אותן ולפרק אותן. כך הצופה נעשה שותף פעיל בפענוח סמלי הלשון הכתובה, 

כאשר הכתב כשלעצמו מתמודד עם הצבע שנועד להבליט אותו כמרחף על פני 

הציור, או להפך, כשקוע בתוך הציור. בשני המקרים, האמצעי האמנותי מפיח 

אומץ וכוח ומעניק ללשון חיים בחלל הרחב שבין המראה המרשים להשתלבות 

הסמויה בציור.

נובעת מהעובדה שאי אפשר לחקות  ידו של האמן בציור  החשיבות של כתב 

אותו, הלשון כאן היא ה"אני" של האמן. גם אם נתרחק מן המשמעות, ניתן לראות 

בכתב הזה פשוט קווים מפוזרים, )לדוגמה, בציור מס' 201, מעבר לקו הגבול, 

2015(. לפעמים קווים אלו הם למעשה מילים ברורות, שפיזורן בציור מותאם 

להרמוניה הצבעונית של הציור. בהקשר זה, אתמקד בשני מודלים: האחד כולל 

מילים שלמות והאחר כולל אותיות מפוזרות.

בציור השחר מפציע )2015( ]עמ' 196[, אם נסיר מציור זה את האותיות, ייוותר 

לנגד עינינו ציור מופשט ובו כתמי צבע אקראיים בירוק, סגול וצהוב. האותיות 

המופנה  כוח  הציור  על  מפעיל  אשר  בהיר,  כחול  בצבע  הציור  את  מקשטות 

לתנועות  הלא-מנוקדות, מקבילות  והן  המנוקדות  הן  האותיות,  שונים.  לכיוונים 

19  עבד אלכביר אלח'טיבי, השם הערבי הפצוע, תרגום: מוחמד בניס )ביירות: הוצאה לאור "אלג'מל", 
מהדורה ראשונה, 9002(, 62.
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הגוף של האדם, בזכות היכולת של אותיות הכתב הערבי להתנדנד ולהתערסל. 

האות  זה  במצב   – הישרה  בצורתה  אותה  ונשאיר  א'  האות  את  ניקח  לדוגמה, 

והתאמתה לתנועה תגרום  וחסרת חיים. אבל הנעתה של האות  נראית שקטה 

על  ידע  ועתיר  חשוב  ספר  כתב  חוסיין  בא  זאכי  החוקר  נעה.  לאות  להפיכתה 

נושא הסימטריה שבין הכתב הערבי לגוף האדם. לדוגמה, האות ע' דומה לצורת 

עין האדם, האות צ' דומה לרקה והאותיות נ' ו- ב' מסמלות את הבטן עם הטבור, 
וכו'.20

בהנחה שהכותרת היא סף הטקסט, המקביל לקריאת כל טקסט, הן טקסט כתוב 

והן טקסט חזותי, הכותרת בציור זה מיותרת, שכן הציור מפרט את הסיפור בלי 

שום צורך בכותרת.

הרכיבים  כמו  אליהן,  הנלווים  מהדברים  האותיות  צורות  את  מפשיטים  כאשר 

לדוגמה,  האחרים,  הקישוט  וממרכיבי  האותיות,  וראשי  הנקודות  הסמנטיים, 

אזי  האות,  של  המהותי  לערך  ששייך  לחלק  נחשבים  שאינם  הסימנים  ריחוק 

הנבנות  לצורות  שייכת  אינה  שכלל  המוכרת,  הכללית  בצורתה  האות  נותרת 

באמצעות תנועת הכתב הגיאומטרי המופשט בכיוון מסוים. 

הרמוני  רקע  האמן  צייר  המילים  ברקע   ,]195 ]עמ'   )2015( נוסטלגיה  בציור 

בשילוב של צבעי חום וצהוב, המתאים לכל מוטיב אחר, ועליו פיזר את המילים 

באופן הרמוני בצבע שחור, הבולט עד כדי כך שהוא הנושא עצמו. אנו יכולים 

לקרוא את המילים, אבל מי שאינו יודע את מקור הטקסט אינו יכול לקשר בין 

המילים. כמו בציור הקודם ובכל הציורים שמקושטים בקווים שהם אותיות או 

ונראות כמו שטיח  מילים, המילים נוטות לכיוונים שונים שממלאים את החלל 

משיחות  מהרצפה.  נפרד  בלתי  לקישוט  ראשי  מוטיב  מהיותו  הופך  הקו  שבו 

המכחול הצבעוניות בכיוון הקווים מאזכרות קצב  דומה למוזיקה. 

בציור אחר אנו רואים עיגול במרכזו של הציור, ובו משיחות מכחול בצהוב, כחול 

הדבר  אבל  העיגול,  את  מקיף  ירושלים  על  שיר  באקראי.  הונחו  שכמו  וירוק, 

שמעניין אותי בציור זה הוא הכתיבה המותאמת להיקף המעגל, דבר שמאפשר 

זה מאופיין בקצב הסּופי, שמזכיר  ציור  ליצור קו ספירלה באמצעות הכתיבה. 

לנו את הריקוד )הסיבוב( הסּופי שנועד לשחרר את האדם מהגוף. אגבאריה כבר 

גילם את הקצב הזה קודם לכן בציור היעלמות )2014(, בו דמות של סּופי הרוקד 

בו  שאין  פי  על  אף  זה,  ציור   .]161 ]עמ'  צהוב  לבוש  כשהוא  אור  של  בהילה 

ואין שום  ליהנות,  כדי  בהם  חג  הסּופיים שהסּופי  מגלם את המעגלים  אותיות, 

ספק שהנאה זו תלויה באותיות שנעות בקצב המעגלי בציור אל-קודס )2018( 

זאכי בא חוסיין, המטפורה בגוף, )אל קונייטרה: אלבריכלי להדפסה ולפרסום, 2000(. ]בערבית[  20
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]עמ' 209[ וחיפה )2015( ]עמ' 189[, בפילוסופיה הנסתרת שמיוחדת לאין-סוף 

ולמעגל שיוצא מן הנקודה וחוזר אליה. החוקר עלי עבד אללה הדגיש את הקצב 

בהקשר של התוכן והצבעוניות של האותיות, באומרו:

הקצב מהווה נקודת מפגש זוהרת בין האמנויות לבין המרכיב המשותף 

מובנו  את  מקבל  הקצב  כלל  בדרך  המרקמית.  האחדות  את  שיוצר 

האסתטי ממרכיבי יצירת האמנות באמצעות הסימטריה, הדמיון, החזרה, 

הגיוון, ההתאמה – וגם הסתירה. הקצב באמנות החזותית מתמקד בגילוי 

הצדדים הפנימיים העמוקים של האמת העליונה ורקמתה; כלומר, יורד 

לעומק המשמעות בשלמותה. בהסתמך על הבסיס הזה, הקצב מציין 

כמה משמעויות של צורה ותוכן ביצירת האמנות, מהדהד את המשמעות 

או התוכן, או מדגיש את המשמעות ומעניק פרשנויות ומגוון משמעויות. 

אפשר להשתמש בקצב כדי להבליט את הקונפליקט הפנימי. הקצב אינו 

רק מחכה או מדגיש ומוסיף, אלא גם מתמודד עם המשמעות ומגלה את 
המאבק הקיים במערך ההישגים היצירתי.21

אגבאריה אומר בהקשר זה: "לפעמים אני מתחיל את הציור באופן מחושב, אבל 

די מהר אני יוצא למרחב הצבעוני, שבו אין לשכל שום תפקיד אלא הרגשות הם 

שמושכים אותי לריגוש ולעונג".22 בכך האמן עוקף ושובר את המציאות. בניגוד 

לתיאוריות הקלאסיות, ששאפו לעשות כל דבר נעים לעין, האמן הפוסטמודרני 

הדומה  בדרך  מסובכות,  פרשנויות  לטובת  אותה  ושובר  המציאות  את  משלב 
לתסבוכת של התקופה.23

הדרישה להביע לחץ היא צורך כמעט כפייתי אצל האמן. הוא משתמש באותיות 

ובמילים כמוטיב, כדי למלא את הציור ולצופף אותו. דבר זה בולט בציורי הקיר 

של שיחי הצבר. 

ציור צהוב עם קו ספירלה – זו כותרתו של הציור, אבל מה הקשר בין הכותרת 

לעולם האמנות,  הסּופיזם  זרם  את  להכניס  הסּופיזם? האם אפשר  לבין  הזאת 

להפוך אותו לאחד מממדיה של האמנות? בהנחה שהחוויות הסּופיות המסורתיות 

קשורות לשירה ולריקוד הסּופי בפרט, האם ישנה אפשרות שגם הציורים יהיו 

קשורים לסּופיזם?

באמצעות ברגסון הגיעה האמנות לשיא הסּופיזם: "מבחינה פילוסופית האמנות 

'תוך  אל  לחדור  הישירה שלו  ההבנה  ידי  על  מסוגל  האמן  מטפיזית',  'עין  היא 

עלי עבד אללה, האסתטיקה של הקצב באמנות האסלאמית )עמאן: דאר אמנה לפרסום, 2013(,   21
]בערבית[  .191-190

פואד אגבאריה, מפגש אישי, 5 במאי 2018.  22
23  אדורנו, מצוטט אצל: עדנאן מובראק, משמעות המודרניזם אצל תאודור אדורנו: המודרניזם עוד 

פעם, "סתירה במקום ההרמוניה", העיתון הלונדוני אל-זמאן 1402 )2003(: 171. ]בערבית[
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החיים', יש לעין האמן יכולת סּופית גדולה להתאחד עם הנושא".24 אצל ברגסון, 

האמנות היא אינטואיציה שמשתלטת על האני היודע וגורמת לכך שהוא יהיה 

תואם לידיעתה באופן כמעט מוחלט.

בכל ציור ישנו שיר מפוזר. הציור עמוס פרטים ואין בו ריקנות, כאילו הציור נושם 

באמצעות מבטו של הצופה.

בכל פעם נמצא כי אגבאריה מבצע גיוון מתמשך, כמו היה רוצה שנרכב אתו על 

הגל שעומד  להתנפץ אל הסלע, כדי להתחדש עוד פעם ברחם האופק.

)2( הדיוקנאות

וסבתא  סבא  תמונות  האישה,  הילדים,  המשפחה:  בני  את  כוללים  הדיוקנאות 

העצמי  הדיוקן  בציורי  להתמקד  בחרתי  מוכרים.  ואמנים  לעבודה  עמיתים  וגם 

של האמן, שנראים כמו יומנים מיוחדים המבטאים את הרהוריו. לפעמים הדיוקן 

אקספרסיבי ולפעמים דומה למציאות, מונח על הרצפה בדמות מטלית צבועה 

 .]163 ]עמ'   )2012( כמו בדיוקן עצמי  נארגו במחט,  ובשחור, שחוטיה  בצהוב 

165[, צבוע בצהוב ובשחור,  2012 ]עמ'  ללא כותרת משנת  וישנו דיוקן אחר, 

בראש הציור מימין נראות צורות סמליות של מטוסים, ולמטה משיחות מכחול 

אותו  על  שמאל,  בצד  מטוס.  של  הפצצה  לסימני  או  לעשן  הדומות  שחורות 

וברקע הדיוקן ישנם  יושב על כיסא דמיוני ומהרהר,  רקע צבעוני, נראה האמן 

ורדים סמליים. כאילו האמן חי בשני עולמות; הוא חי את חוויית המלחמה שהוא 

רואה בעיניו, ומנגד הוא חולם לחיות בעולם ורוד, עולם חדש, או מייחל להגיע 

הרובד  עם  האימפרסיוניסטי  הרובד  של  תערובת  הוא  הדיוקן  ורודים.  לחיים 

האקספרסיבי הסמלי. 

באותה שנה צייר אגבאריה דיוקן צהוב מוסווה במשיחות מכחול קצרות בצבע 

לרקע  מוחלטת  בסתירה  שעומד  הדיוקן,  לשיבוש  או  לפיאור  שגורמות  שחור, 

בעלת  בדיוקן  המתוארת  האישיות  אבל  כנראה,  רגוע  המקום  הטהור.  הצהוב 

ממדים המשקפים בהירות וערפול בו-בזמן. 

מתאפיינים  מקצתם  סגנונות,  כמה  האמן  אימץ   ,2017  ,2015  ,2013 בשנים 

צבעים  באותם  בשימוש  המתבטאות  לדיוקן,  הרקע  בין  ובמעורבות  בהרמוניה 

ובאותו סגנון. לדוגמה, הפנים מצוירות באותן משיחות מכחול ובאותם צבעים, 

ומכאן שלפעמים האמן משחק את תפקידו של צייר אקספרסיבי שמפעיל קווים 

ברורים בציור, ולפעמים המשיחות האקראיות משתלטות על הציור. 

בין הדיוקנאות ישנו דיוקן האמן עם קרני צבי – ייתכן שדימוי זה של בעל חיים, 

 William Barnard, Living Consciousness: The mytphisical vision of  Henri Bergson (Albany: New York  24
university, Sunny Press, 2011), 17.
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נפשיים  מרכיבים  שכוללת  האמן,  של  מאישיותו  נובע  במהירותו,  המתאפיין 

של  מצב  משתלט  אחרים  בדיוקנאות  ולהשתחרר.  לרוץ  הרצון  את  שמציגים 

מדיטציה, ובאחרים רואים את האמן מוכתר, כמו בדיוקן מלך ליום אחד )2014( 

]עמ' 167[, שבו הוא לבוש חולצה כחולה כצבע השמיים ומאחוריו שני חתכים, 

אחד מהם צבוע זהב והאחר שחור. דיוקן זה נחשב לאחד מציורי החלומות של 

אגבאריה, המבטא את חלומותיו ואת תקופת ילדותו. 

לפי  משתנים  ואופיים  שצורותיהם  הנופים,  לציורי  לחלוטין  דומים  הדיוקנאות 

דרך  עוד  ולגלות  ללמוד  תמיד  ששואף  לאמן  שמתאים  באופן  הנתון,  ההקשר 

ניסיונותיו. ההרמוניה והשוני בדיוקנאות עומדים זה לצד זה מבחינה סגנונית.

)3( ציורים פוליטים

אגבאריה אינו מנותק מהמציאות סביבו, וכשהוא מצייר כפרים, הרים, או צמחים 

בארצו, הוא מנציח מקום בזיכרון שלו. 25 ציורים אלו רובם ככולם מכוונים לתחום 

הפוליטי. אבל כשאנו חיים במציאות שבה המוות הוא גורם פעיל וקיים בעולם 

את  ומצייר  זו  במציאות  חרד  ממילא  האמן  בפרט,  הערבי  ובעולם  בכלל,  הזה 

המלחמות, המצור והכיבוש. הציור מלחמה לא טהורה )2013( ]עמ' 227[ מתאר 

כפר מצויר בסגנון מופשט אקספרסיבי, בצבעי לבן, אדום וכתום. באופק עולה 

עשן אדום שצבעו דומה לצבעי הכפר, דבר שמעיד על הפצצות אינטנסיביות 

שמתרחשות בכפר. אנו מבחינים באירוניה שבכותרת, המעלה את השאלה: האם 

יש "מלחמה טהורה"? 

הציור צעקה )2014( ]עמ' 116[, מתאר פנים צורחות שצוירו בצבעים חום, לבן 

ושחור. ציור זה עמוס בפרטים ונראה כציורי הקיר הגדולים של שיחי הצבר.

בשנת 2016 צייר אגבאריה שני ציורים שבהם התייחס לנושא המצור. אם נסיר 

את הצבע השחור מהציור סגר עם נוף פתוח שמגדיר קווי מתאר של אנשים 

שעומדים בהמוניהם במחסום הוא יהפוך לציור מופשט של נוף יפה ושרוע ]עמ' 

 .]133

אגבאריה השתמש בצבע שחור במשיחות מכחול אקראיות לסימון גדר תיל או 

כסמל למצור שאינו מסתפק בהטלת מצור על האדם ומקום מגוריו, אלא מטיל 

מצור גם על המרחב הקיים בשמיים. בציור זה מובעת מחאה נגד המצב הזה. 

מכאן האמן עובר לכמה ציורים שמציגים את המכונות שמשמידות הכול, כפי 

שמשתקף בציור ללא כותרת )2018( ]עמ' 118[. ובציור אחר הזיתים מצוירים 

באמנות  והמקום  השפה  דרך  והזיכרון  הזהות  ריהוט  נסראללה,  עאידה  ראה:  מידע,  לעוד   25
..84-49  :)2012(  2 אלחצאד  המודרנית,  הפמיניסטית  הפלסטינית 
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הזה  האסתטי  הנוף  את  תוקפות  מכונות  שתי   .]122 ]עמ'  ריאליסטי  בסגנון 

ומשמידות את הפירות.

בנוצתו,  ידי אגבאריה  כוללים שלושה שטיחים שצוירו על  הציורים האחרונים 

במקום החוט והמחט. ציורים אלו מבליטים את יכולת הקישוט של האמן. בחלק 

זו  ספינה  מלחמה.  ספינת  רואים  אנו  האדום,  השטיח  על  הציור,  של  התחתון 

משייטת בלי לפגוע בשטיח האדום או הכחול, ובשמיים טס מטוס אדום. שטיח 

אחר יוצר מסגרת וסביבו דחפור, ולמרות זאת, הקישוטים על השטיח נשארים 

כמות שהם. השטיח הוא סמל למזרח התיכון, לערבי המוסלמי. הציורים מציינים 

את המצב הקיים במזרח התיכון, שהרג והשמדה מתרחשים בו בלי סיבה, על 

מנת לגזול את העמים הערביים ואת התרבות הערבית ממדינות ערב.

נשאלת השאלה: האם תישמר התרבות והמורשת הערבית במקום, למרות כל 

המלחמות האלה? לקורא שמורה הזכות לענות תשובה פתוחה על שאלה זו.

סיכום

נחשבת  שהאמנות  משום  יצירתו,  את  לפרש  יכול  אינו  היוצר  המקרים,  ברוב 

לחוויה פואטית או סּופית. הדמיון בין האמנות לסּופיזם, כפי שכתב יונג, לא היה 

לשווא. איש אינו יכול לתאר את זרם הסּופיזם, ולכן יונג טען כי "לבקש מהאמן 

להסביר או לתת פירוש מובהק ליצירתו נחשב לדבר אבסורדי ולא הגיוני, משום 
שיצירות כאלה צריך שיהיו סמויות ולא ברורות".26

)קנה  הגבעולי  לבניין  דומה  אגבאריה  פואד  האמן  של  עבודותיו  גוף  לטענתי, 

גואטרי  ופליקס  דלז  ז'יל  הוא שמו של המבוא בספרם של  זה  מונח   – שורש( 

אלף מישורים )A thousand Plateaus, 1993(. ברור לי היטב כי דמיון כזה אולי 

לספר  זה  במונח  וגואטרי משתמשים  דלז  מיותרת מצדי, שכן  להגזמה  ייחשב 

לא- גרסה  בספר  רואים  הם  המערבית.  לְשניּות  ובאי-הציות  בזהות  שעוסק 

מסודרת, בדומה לצמח קנה שורש – ריזום –  גבעול אופקי מעובה המצוי מתחת 

ושורשים  מעלה  כלפי  גבעולים  או  עלים  ושולח  עליה  שרוע  או  הקרקע  לפני 

כלפי מטה. חלקי הצמח דומים זה לזה ומשפיעים זה על זה, אך בו-בזמן הם גם 

שונים זה מזה. 

למיטב הבנתי, כך גם גוף העבודות של האמן פואד אגבאריה הוא בעצם פרויקט 

מפוצל ומחולק; מטבע אימפרסיוניסטי להפשטה, וממנה לקליגרפיה המבוססת 

על זכות האמן להפצה, שיבוש, קומפוזיציה ופירוק. אגבאריה הוא אמן המופשט 

זכריה אבראהים, בעיית האמנות: שרשרת בעיות פילוסופיות 3 )קהיר: ספריית מצרים, 1979(,   26
]בערבית[  .184
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במלוא מובן המילה, הנע ונד בין סגנונות. הפרויקט האמנותי שלו מורכב מחלקים 

קבועים ואחרים שמשתנים. הקצב מתבטא בעבודותיו באמצעות החזרה שהאמן 

נסמך עליה ומצפה להתרחשותה, ומתממש על ידי הרציפות, הסדר, אי-הסדר, 

ההרמוניה והניגודיות.

כמו כן ניכר כי אגבאריה מושפע במידה ניכרת מזרם הסּופיזם, המתבטא בתנועה 

המעגלית או באותיות הנעות וכן במיזוג ובשילוב בין אור לחשכה.

אגבאריה גם ניחן בראייה מטפיזית המתבטאת בציורי הדיוקן, שבמרכזם עומדים 

שני גורמים: הדמיון והאינטואיציה. לכן אנו מסוגלים לראות את מה שהאמן אינו 

יכול לראות, או להפך: האמן מסוגל לראות משהו שהוא מעבר למעגל הראייה 

שלנו. 

האמן פואד אגבאריה הוא הילד ששיחק ופירק את המשחקים שלו, ויצר דמויות 

ודברים שבינם לבין המקור אין שום דמיון. ילד מפותח שפיתח ראייה פילוסופית 

והחירות.  הנפש, הטבע  אודות  על  רבות  הפניית שאלות  על  משלו, המבוססת 

שאלות אלו מתבטאות ומשתקפות בעבודתו באמצעות הקשב, הריקוד ומשחק 

הצבעים.
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 כאשר שמע אריסטו אדם שהתגאה בבגדיו כדי למשוך אליו את תשומת לבם 

של הנוכחים, הוא פנה אליו ונזף בו, באומרו: "דבר, כדי שאוכל לראות אותך!". 

אחריו היה מיכלאנג'לו, שפקד על הפסל שיצר: "דברי, אבן!".

 הלשון או הקול האנושי, בכל רמות ההבעה שלהם, הם הדבר המשפיע ביותר 

למילה  הצמודות  בעבודותיו  אגבאריה,  פואד  וסבלו.  האנושי  המצפון  על 

ולאות, מפרק את התמה המילולית ומורד בה. ואולם הצופה אינו נדרש לבחון 

את התפתחות הלשון והמילים אצלו, מכיוון שעבודותיו מהלכות עלינו קסם 

ומוליכות להפתעה, בתהליך הדומה לחטיפה או להיפנוזה.

לו לפרוץ  ומקורות החשיבה של אגבאריה מאפשרים  הוויזואליות   התכונות 

בצבעוניות האופיינית לו, אשר מתבטאת בייחוד בציוריו המבוססים על הדה-

האמנות  של  הבלעדית  מרכזיותה  על  מערער  הוא  זו  בדרך  קונסטרוקציה. 

)מקרו(.  ומבחוץ  )מיקרו(  מבפנים  האמנותית  העשייה  את  ובוחן  הקלאסית 

גישת הדה- קונסטרוקציה של אגבאריה קרובה למודל "הערעור והשחזור", 

דבר שדורש לארגן מחדש את סדר העדיפויות של התמה, המחשבה ואפילו 

האידיאולוגיה.

האקספרסיבי.   / הסימבולי  לריאליזם  נוטה   אגבאריה  לעיתים  ועוד,   זאת 

| ה  י ר א ב ג א ד  ב ע  |

 בין המיקרוסקופ למשקפת
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מילים  מצייר  הוא  דרוויש,  מחמוד  המשורר  בהשראת  שנעשו  בעבודותיו 

וביטויים של דרוויש שהשפיעו עליו, וכך הטקסט הפואטי של דרוויש מקבל 

פרשנות חדשה שנובעת מעצם הכנסתו לציורים.

כמו  ביניהם  ומתפשטת  לשון משנית שהולכת  כוללים  אגבאריה  ציוריו של 

לחש של מלמול בלתי פוסק. לשון זו מעצבת את זהותו של האמן, מייחדת 

אותו ומבחינה אותו מאחרים, כמו ההבחנה בין שירת אל-מותנבי לבין שירת 

דרוויש; בין ציוריו של דאלי לבין ציוריו של פיקאסו; בין המוזיקה של פריד 

אל-אטרש לבין המוזיקה של האחים אל-רחבאני.

ניסיון  הוא  שמא  או  מהמציאות,  בריחה  בעצם  הוא  האמנות  מעשה   האם 

למצוא פירוש אחר למציאות, שנובע מעולמו הפנימי של האמן? ואולי מדובר 

כדי  המרה,  המציאות  עם  להתמודד  כדי  בה  נעזרים  שאנו  חסות,  בפרישת 

שמציאות זו לא תשמיד אותנו או תכריח אותנו לפרק אותה ולעצבה מחדש?

 

אלו  מלבד  אחרות  משמעויות  בחובם  טומנים  הציורים  הנראה,  ככל 

שהבעתי כאן, בייחוד משום שאגבאריה מחולל בגאוניותו על ספי השיגעון 

והאוניברסליים  המקומיים  הקיום  קשיי  של  הנפתל  המבוך  והסכיזופרניה. 

ליהנות  ואחת  אחד  לכל  ומאפשר  בציוריו  המשתקף  מהיופי  לשאוב  נוטה 

יופיין של  מהם, גם כאשר מדובר בבעלי דעות שונות ובפרשנויות מנוגדות. 

העבודות מאפשר להעניק להן פרשנות שונה בכל פעם שצופים בהן מחדש.

 האתגר הגדול ביותר של כל אמן השואף להצטיין הוא ליצור יצירות החורגות 

מרגשותיו ומהטריטוריה הפרטית שלו ומקנות לו סממן אופייני, כמעין פטנט 

בתחום  זו  מטרה  בהשגת  פלסטינים  אמנים  של  הקושי  שמו.  על  הרשום 

הנוגע  בכל  הערבית  החברה  בקרב  מהבורות  נובע  זו  הפלסטית  האמנות 

בתודעה  עמוק  נטועים  ששורשיה  לשירה,  בניגוד  זאת,  החזותית.  לאמנות 

הערבית זה אלפי שנים שבהן היא נובעת ברציפות לאורך הדורות.

אל-נפרי, בתגובה קשה למודרניזם, אמר: "תוכל לראות אותי דרך שמי, ואם 

תקרא בשמי הרי תפספס אותי". דבר דומה חוויתי אצל פואד אגבאריה; כשאני 

כותב את שמו אני מתכוון למכחול, לשכל, למצפון ולתחושת המבוך כפי שהם 

אום  וביניהם:  התהוותם,  תהליך  את  שליוויתי  הציורים  בעשרות  מתבטאים 

אל-פחם, צעקה, אישה בקציר, עצי הזית, שדה הקציר, אופק, דרכון, לאורך 

הגבול, בנוכחות ההיעדר, רוח קיצית, נוסטלגיה ועוד ציורים רבים אחרים.

שנכתב  שלי,  הפייסבוק  בעמוד  שפרסמתי  שיר  להביא  ברצוני  ל בסוף, 
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בהשראת עבודתו של אגבאריה:

 

הלוואי שתבין; האם זה אתה שנמלט

או שמא הדברים אליך נמלטים

 האם זה אתה המתבונן בכוכבים כמו פסל

 או שמא אלו הם הכוכבים שמאירים אותך

במאור עיניהם החודרני

 האם קולות גרמי השמיים הם קריאות וצעקות

 או שמא אלו הדים לבכייך המר 

 מדקירות של קולב שמוחץ אותך

 האם זה אתה המפוזר במסלולים פירורים-פירורים

 או שמא המסלולים הם שמוחצים אותך

 

אחד ויחיד, אתה מצטיין בעולם הזה,

אזי,  האם העולם עודנו נשאר ונמצא

אילו הייתי ממנו נעדר...?!

פואד אגבאריה, אינך אלא משוגע אומלל.

מה גדולה הנאתך מעצמך, ומה גדולה הנאתנו ממך...!
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ביצירתי אני מתעד את זיכרון המקום – הכפר מוסמוס שבו נולדתי וגדלתי, 

הישן,  הבית  הצבר,  גדרות  בין  הילדות  עולם  השראתי:  את  שאבתי  וממנו 

ניחוחות הזעתר, שדות הבקיה, זיכרונות חטופים של סבי וסבתי, עדרי הבקר 

והצאן בעונת הקציר וכרמי הזיתים.

נולדתי למשפחה צנועה בכפר מוסמוס ב-1981. גדלתי והתחנכתי אצל אב 

היה  ואמי  אבי  החינוך של  בית משכילה.  ואם עקרת  מורה לשפה העברית 

מאופיין בשילוב של רוך ונוקשות. ייחודה של משפחתי בקשר האנושי החזק 

בין כל בני המשפחה, שהרעיפו עלי חמלה ונתינה, דבר שהעניק לי תשוקה 

בניחוחות  הצטיינו  אלו  מפגשים  המשפחתיים.  למפגשים  מתמדת  ואהבה 

חום עלי  בלילות הקרים, סיפורים שהשרו עלי  וסבא  סיפוריהם של סבתא 

ועוררו אצלי כמיהה וכיסופים.

רבות מעבודותיי קיבלו את השראתן מההווי הכפרי, והן מתעדות את האהבה 

אותנו  שולח  פנורמי  נוף  ציור  ההשראה.  מעוררת  לסביבתי  אותי  שקושרת 

להרים ולעמקים שכביש או ואדי מפרידים ביניהם. זה ציור אימפרסיוניסטי 

פרי דמיוני, שנחרט בזיכרוני. נוף זה עשוי להיות הרי אל-רוחה או עמקי אל-

לג'ון או השדות הרחוקים שאני, הילד והנער ההרפתקן, טיילתי בין קימוריהם 

עולמי הציורי:

מפלט רגשי ומחשבתי

| ה  י ר א ב ג א ד  א ו פ  |
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ועיקוליהם. 

בילדותי נהגתי להסתובב לבדי; רק אני וההרים, וקולות הטבע והיקום אשר 

חזק  דבר  אבל  ורעדתי,  חששתי  לעיתים  משם.  ופעם  מכאן  פעם  נשמעים 

וגרם לי להמשיך. משב הרוח בסביבה הקרובה לביתי ובאל- יותר שלט בי 

לג'ון, טיולי הבוקר לקטיף הפירות, טיפות הטל, דקירות הקוצים המכאיבים 

שדקרו את כל גופי, התות וכרמי הענבים, התאנים, הרימונים והצברים – כל 

אלו יצרו תמונה אינטגרטיבית של ממשות שהייתה באותו מקום ועוררה בי 

תהיות מרובות על מה שאירע בו.

קווי המתאר והצבעוניות של ההרים והעמקים נטמעו לחלוטין בזיכרון העבר 

מסר  מעביר  הזה  הדיוקן  הצבעים.  באותם  עצמי  דיוקן  לצייר  אותי  והניעו 

של הפרזה בניסיון לשלב בין האדם לבין מקומו כיחידה אחת. במבט ראשון, 

הדיוקן נראה תלוש ולא קשור לשאר העבודות המוצגות. ואולם ציור הדיוקן 

אינו נעצר במראה החיצוני, אלא מעמיק לחדור למחשבה, המורכבת מכמה 

רעיונות ושואבת מכמה מקורות השראה. השפה החזותית שבה אני מבטא 

ומביע את עצמי היא למעשה השפה של כתיבת זיכרונותיי. כך ניצב הדיוקן 

העצמי בהווה כֵעד לזמן שחלף.

והרכבה  בפירוק  עסקו  עבודותיי  בבצלאל,  האקדמיים  לימודיי  בתקופת 

מחדש, "ללכלך ולנקות", כשם שבילדותי נהגתי לפרק את צעצועיי כדי לשוב 

ולחשוף  המכוערות  הפנים  מן  הפיח  את  למחוק  רציתי  מחדש.  ולהרכיבם 

בפעולה דיאלקטית את הסתירה בין הכיעור ליופי, בין השחור ללבן הזך.

בפחם  בתרגילים  העיטורים  תבניות  אמנות  את  להחיות  ניסיונות  גם  היו 

התרבות  של  סמליה  את  להציב  ניסיתי  ליתוגרפיה.  ובהדפסי  ובגרפיטי 

שירשתי בתוך בליל של אסכולות וסגנונות רחוקים ממני, לתאר את השניּות 

של הכיעור והיופי ולהציע פתרונות לסתירות שביניהם.

עם סיום הלימודים בחרתי לחזור לגור באום אל-פחם ולהתפרנס מעבודה 

החיים  מקבילות:  חיים  מערכות  שתי  אצלי  יצרה  זו  בחירה  לנהיגה.  כמורה 

היום- שבין  בפער  עסקתי  זו  בתקופה  ואכן  כאמן.  והחיים  ה"אמיתיים" 

בכפר  ילדותי  לנוף  הצופים  את  להוביל  ניסיתי  כיוצר.  חיי  ובין  יום האפרורי 

ובעל  מפוכח  בוגר,  כאדם  המקום  גבולות  את  מחדש  בוחן  בעודי  מוסמוס, 

מודעות חברתית ופוליטית.

ובכפרים  גם במקומות שננטשו  שיח הצבר הוא עבורי סמל של הישרדות. 

שהוכחדו עדיין נותר הצבר כסימן בנוף, מעיד על קיומם, ניצב כשומר הכפר. 

הצבר מופיע בעבודות גדולות המאופיינות ברקמה צבעוניות עזה ואופטימית, 
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ומתבטא בדרכים שונות שמעלות על נס את אופיו המחזורי והבלתי נכחד. 

הוא מצויר כקיר או כחומה בצורה ודוקרנית, אך הוא גם עתיר פירות מזינים 

עולם מושלם, שבו השיח  נציג של  הוא  לעיתים  זיכרון מתוק.  שטמון בהם 

שלם על עליו ועל פריו, ולעיתים הוא שיח מאפיר ומתפורר, המסמל חורבן. 

יוריק  יצמיח הצבר את עצמו מחדש,  ומן ההתפוררות  זמני,  חורבן  זה  אבל 

וייתן שוב את פריו המתוק והמזין.

בשלבי עבודה מתקדמים יותר אני לוקח את הצבר למקום של התפרקות – 

סמל להתפרקות החברה הערבית. אני ממלא את מצע הציור בדגם של עלי 

הצבר המשוחים בפלטה של צבע צהוב ובקווי מתאר חומים; אין כאן דבר 

שלם שאפשר להיאחז בו. בעבודות אחרות אותו נוף ילדות זוכה להשטחה 

גרפית דקורטיבית, כביטוי לכאב ולצער על המקום שעלה עליו הכורת בדמות 

דחפורים שפצעו בו ודרסו אותו. בהשטחה טמונה ביקורת על המדינה, שאינה 

מאפשרת לחיות ולבנות בנוף ילדות זה, וכך הוא הופך לחסר תועלת.

המעמד  מבעיית  הנובע  עמוק  תסכול  מתבטא  יותר  מאוחרות  בעבודות 

שאר  את  מנטרלת  הביקורתית  ההתבוננות  ישראל.  במדינת  שלי  והזהות 

וחלה הפשטה  בלבד,  וחומים  הצבעים, שמצטמצמים לפלטה של צהובים 

גדולה של דמויות שאליהן אני מתייחס. בעבודה מחסום מתואר חייל מכוון 

רובה אל אדם ערבי ומצווה עליו לפשוט את בגדיו. ציור זה הוא עדות לחוויה 

יום  ומדי  ירושלים,  וגרתי בסביבות  אישית שחוויתי כאשר למדתי בבצלאל 

ביומו נאלצתי לעבור במחסומים. 

טכניקות  בין  במעבר  שלי  החיפוש  את  מבטאת  עבודתי  האחרונות  בשנים 

ופיתוח רעיונות. אני נע בין  עולמות טכניים ומחשבתיים, שב ומחפש ביטוי 

בתוך הצבע ומבעד לצבע. העבודות מאופיינות במשיחות מכחול חופשיות 

הצבע  דרגות  וערב.  שתי  כמעין  גובה,  וקווי  רוחב  קווי  של  בסכין  ובחריטה 

האפור והשחור מוסיפות תנועה לציור, כך שהצבע הצהוב גואה ומאפיל על 

שאר הגוונים בלי לאבד את ההרמוניה ביניהם. החריטה בצבע ַמְקָנה לציור 

לחשוב  עשוי  מקרוב  המביט  הצופה  חד.  וביטוי  עוצמה  של  מידה  השטוח 

שהשתמשתי בחוט ומחט, מאחר שהקווים החרוטים נדמים כמארג של בד. 

טכניקת חריטה זו מעוררת בי זיכרון ילדות של האדם המכין בחוט ובמחט את 

מטאטאי הקש. אני זוכר שבילדותי המתנתי בערגה ל"יוצר מטאטאי הקש", 

לרגע שבו  ציפיתי בשקיקה  בעונת הקציר.  כפרנו  דרך קבע את  אשר פקד 

אשב לצידו ואצפה בו יוצר מטאטאים באצבעותיו קלות התנועה והזריזות.

עם  מהשתלבותו  נפרדת  אינה  אמנותי  מעשה  כל  של  הייחודיות 
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עיצוב המורשת. מורשת זו עצמה חיה ביסודו של דבר, ובה במידה 

משתנה בקיצוניות. פסל או מונומנט של ונוס עשוי להופיע בצורות 

שונות מצורתה היוונית, שהפכה אותה לדבר מכובד ורב-ערך, כשהוא 

שונה ממבטם של הנזירים בימי הביניים, שראו בה דבר רע כאלילה. 

עם זאת, שתי הדוגמאות שואפות להיות הדעה האחת והיחידה. כאן 

היסטורית  מתקופה  פעולה  העתקת  של  הייחודית  התכונה  טמונה 

אחת לאחרת, כשכל דוגמה מעתיקה מורשת ותרבות של התקופה.

השטח.  פני  את  ומסתירה  שחושפת  כפולה,  פעולה  היא  בצבע  החריטה 

בעבודות החדשות אני מבטא את ההיבטים של הסבל שאני חווה, ביניהם גם 

ההיבט הקולקטיבי, ובכלל זה גם ביקורת עצמית, כדי לקשור קשר הדוק בין 

העשייה האמנותית שלי ובין החברה שאני חי בה על שלל בעיותיה.
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99

بقاء، 2018، ألوان زيتيّة عى قماش
הישרדות, 2018, שמן על בד
Survival, 2018, oil on canvas
170x240 cm (diptych)



100

حلٌو حار، 2017، ألوان زيتيّة عى قماش
מתוק חריף, 2017, שמן על בד

Sweet Spicy, 2017, oil on canvas
90x80 cm



101

بدون عنوان، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش 
ללא כותרת, 2016, שמן על בד
Untitled, 2016, oil on canvas
160x120 cm



102

عبقايا من صرب اللجون، 2010-2012، ألوان زيتيّة عى قماش 
שרידי צבר אל-לג'ון, 2012-2010, שמן על בד

Remnants of  Al-Lajoun Prickly Pear, 2010-2012, oil on canvas
120x140 cm



103

صبّاٌر يف القرية، 2010، ألوان زيتيّة عى قماش
צבר בכפר, 2010, שמן על בד
Prickly Pear in the Village, 2010, oil on canvas
 120x180 cm



104

صبّار الّلجون، 2009، أكريليك عى قماش
צבר אל-לג'ון, 2009, אקריליק על בד 

 Al-Lajoun Prickly Pear, 2009, acrylic on canvas
105x140 cm



105

ِعناق، 2010، أكريليك عى قماش
חיבוק, 2010 ,אקריליק על בד
Hug, 2010, acrylic on canvas
140x120 cm



106

صبّار عىل نافذتي، 2014، ألوان زيتيّة عى قماش
צבר בחלוני, 2014, שמן על בד

Prickly Pear on My Window Sill, 2014, oil on canvas
 90x60 cm



107

صبّار، 2014، أكريليك عى قماش
צבר, 2014, אקריליק על בד
Prickly Pear, 2014, acrylic on canvas
100x70 cm



108

جداُر صبّار، 2012، ألوان زيتيّة عى خشب
חומת צבר, 2012, שמן על דיקט

 Prickly Pear Wall, 2012, oil on plywood
70x100 cm



109

صبّار، 2011، ألوان زيتيّة عى قماش
צבר, 2011, שמן על  עץ
Prickly Pear, 2011, oil on wood
100x70 cm



110

يافا، 2010، ألوان زيتيّة عى قماش
יפו, 2010, שמן על בד

Jaffa, 2010, oil on canvas
60x45 cm



111

أم الفحم، 2010، أكريليك عى قماش
אום אל-פחם, 2010, אקריליק על בד
Umm el-Fahem, 2010, acrylic on canvas
97x236 cm



112

بدون عنوان، 2018، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2018, שמן על בד

Untitled, 2018, oil on canvas
120x170 cm



113

تفكيك املنظر، 2014، أكريليك عى قماش
פירוק הנוף, 2014, אקריליק על בד
Deconstruction of  Landscape, 2014, acrylic on canvas
200x280 cm (diptych)



114



115

تشّظي، 2014، ألوان زيتيّة عى قماش
התפרקות, 2014, שמן על בד
Coming Apart, 2014, oil on canvas
150x300 cm (diptych)



116

رصخة، 2014، أكريليك عى قماش
צעקה, 2014, אקריליק על בד 
Shout, 2014, oil on canvas

200x280 cm (diptych)
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بدون عنوان، 2018، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2018, שמן על בד
Untitled, 2018, oil on canvas
140x100 cm
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بدون عنوان، 2018، ألوان زيتيّة عى قماش 
ללא כותרת, 2018, שמן על בד

Untitled, 2018, oil on canvas
140x100 cm
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بدون عنوان، 2018، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2018, שמן על בד
Untitled, 2018, oil on canvas
100x140 cm



120

بدون عنوان، 2018، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2018, שמן על בד

Untitled, 2018, oil on canvas
140x100 cm



121

بدون عنوان، 2018، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2018, שמן על בד
Untitled, 2018, oil on canvas
120x80 cm



122

بدون عنوان، 2018، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2018, שמן על בד

Untitled, 2018, oil on canvas
100x140 cm



123

بدون عنوان، 2018، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2018, שמן על בד
Untitled, 2018, oil on canvas
140x100 cm



124

أُُفق، 2011، ألوان زيتيّة عى قماش
אופק, 2011, שמן על בד

Horizon, 2011, oil on canvas
 120x180 cm
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ترحاُل األرض، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش
נדידת האדמה, 2016, שמן על בד 
Land Migration, 2016, oil on canvas
100x140 cm
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ترحاُل األرض، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش
נדידת האדמה, 2016, שמן על בד

Land Migration, 2016, oil on canvas
100x140 cm
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ترحاُل األرض، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش
נדידת האדמה, 2016, שמן על בד 
Land Migration, 2016, oil on canvas
140x100 cm



128

بدون عنوان، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2016, שמן על בד 
Untitled, 2016, oi on canvas

100x200 cm



129

احتضان األرض، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش
חיבוק אדמה, 2016, שמן על בד
Embracing Land, 2016, oil on canvas
70x170 cm



130

بيت قبل الهدم، 2012، ألوان زيتيّة عى قماش
בית לפני הריסה, 2012, שמן על בד

House Awaiting Demolition, 2012, oil on canvas
119x160 cm



131

تزاوٌج يف ظّل الهدم، 2014-2016، ألوان زيتيّة وأكريليك عى قماش
הזדווגות בצל הרס, 2016-2014, שמן ואקריליק על בד
Mating in the Shadow of  Rubble, 2014-2016,  oil and acrylic on canvas
120x160 cm 



132

احتالٌل ملنظٍر طبيعي، 2016، ألوان زيتيّة وأكريليك عى قماش
כיבוש נוף, 2016, שמן ואקריליק על בד 

Occupying Landscape, 2016, oil and acrylic on canvas
120x180 cm



133

حصاٌر مع منظر طبيعي مفتوح، 2017-2016، ألوان زيتيّة عى قماش
סגר עם נוף פתוח, 2017-2016, שמן על בד
Quarantine in an Open Landscape, 2016-2017, oil on canvas
100x200 cm



134

عىل الحدود، 2016، ألوان زيتيّة وأكريليك عى قماش
על הגבול, 2016, שמן ואקריליק על בד

On the Border, 2016, oil and acrylic on canvas
120x180 cm



135

مدينة السالم، 2018، ألوان زيتيّة عى قماش
עיר השלום, 2018, שמן על בד 
City of  Peace, 2018, oil on canvas
100x100 cm



136

القدس، 2018، ألوان زيتيّة عى قماش
אל-קודס, 2018, שמן על בד

Al-Quds, 2018, oil on canvas
70x90 cm



137

منظر طبيعي يحتِض، 2017، ألوان زيتيّة عى قماش
נוף גוסס, 2017, שמן על בד
Dying Landscape, 2017, oil on canvas
120x160 cm



138

شجرة زيتون، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش
עץ זית, 2016, שמן על בד

Olive Tree, 2016, oil on canvas
140x100 cm



139

رقُص الحصاد، 2012، ألوان زيتيّة عى قماش
ריקוד הקציר, 2012, שמן על בד
Harvest Dance, 2012, oil on canvas
160x120 cm



140

انسجام، 2015، ألوان زيتيّة عل قماش
הרמוניה, 2015, שמן על בד

In Unison, 2015, oil on canvas
120x180 cm



141

َجٌد، 2015، ألوان زيتيّة عى قماش
סבא, 2015, שמן על בד
Grandfather, 2015, oil on canvas
90x110 cm



142

ِعناُق األرض، 2012، ألوان زيتيّة عى قماش
בחיבוק האדמה, 2012, שמן על בד

In Earth’s Embrace, 2012, oil on canvas
120x160 cm



143

غلَّة، 2015، ألوان زيتيّة عى قماش
יבול, 2015, שמן על בד
Yield, 2015, oil on canvas
113x150 cm



144

السفر إىل البيت، 2014، ألوان زيتيّة عى قماش
מסע הביתה, 2014, שמן על בד

Journey Home, 2014, oil on canvas
150x150 cm



145

يف طريق العودة إىل البيت، 2014، ألوان زيتيّة عى قماش
בדרך הביתה, 2014, שמן על בד
Heading Home, 2014, oil on canvas
70x90 cm
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ملمُس ألواح الصرب، 2011، ألوان زيتيّة عى قماش
מרקם של צבר, 2011, שמן על בד

 Texture of  Prickly Pear, 2011, oil on canvas
70x170 cm



148

الوجبة، 2014، ألوان زيتيّة عى قماش
הארוחה, 2014, שמן על בד

The Meal, 2014, oil on canvas
150x200  cm



149

امرأة يف الحصاد، 2014، ألوان زيتيّة عى قماش
אישה בקציר, 2014, שמן על בד
Woman in Harvest, 2014, oil on canvas
120x180 cm



150

حقٌل عائيل، 2015، ألوان زيتيّة عى قماش
השדה המשפחתי, 2015, שמן על בד

The Family Field, 2015, oil on canvas
150x150 cm



151

حصاد، 2014، ألوان زيتيّة عى قماش
קציר, 2014, שמן על בד
Harvest, 2014, oil on canvas
150x200 cm



152

غلَّة، 2015، ألوان زيتيّة عى قماش
יבול, 2015, שמן על בד

Yield, 2015, oil on canvas
113x150 cm



153

امرأة يف الحصاد، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش
אישה בקציר, 2016, שמן על בד
Woman in Harvest, 2016, oil on canvas
100x100 cm



154

الحاِصد الحاِرس، 2018، ألوان زيتيّة عى قماش
הקוצר השומר, 2018, שמן על בד

Reaper-Watchman, 2018, oil on canvas
160x120 cm



155

حصاد رجويل، 2012، ألوان زيتيّة عى قماش
קציר גברי, 2012, שמן על בד
Masculine Harvest, 2012, oil on canvas
90x60 cm



156

بيٌت جديد، 2015، ألوان زيتيّة عى قماش
בית חדש, 2015, שמן על בד

New Home, 2015, oil on canvas
200x140 cm



157

القدس، 2018، ألوان زيتيّة عى قماش
אל-קודס, 2018, שמן על בד
Al-Quds, 2018, oil on canvas
100x140 cm



158

الحارض الغائب، 2015، ألوان زيتيّة عى قماش 
נוכח/נפקד, 2015, שמן על בד

Present/Absent, 2015, oil on canvas 
100x100 cm



159

بدون عنوان، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش 
ללא כותרת, 2016, שמן על בד
Untitled, 2016, oil on canvas
140x100 cm



160

شجرة زيتون، 2018، ألوان زيتيّة عى قماش
עץ זית, 2018, שמן על בד

Olive Tree, 2018, oil on canvas
180x120 cm



161

اختفاء، 2014، ألوان زيتيّة عى قماش
היעלמות, 2014, שמן על בד
Disappearance, 2014, oil on canvas
180x120 cm



162

كريم أبو شقرة، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش
כרים אבו שקרה, 2016, שמן על בד 

Karim Abu Shakra, 2016, oil on canvas
140x100 cm



163

بورتريه ذاتي، 2012، ألوان زيتيّة عى قماش
דיוקן עצמי, 2012, שמן על בד
Self-Portrait, 2012, oil on canvas
120x80 cm



164

تشويه، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش
עיוות, 2016, שמן על בד 

Contorted, 2016, oil on canvas
110x90 cm



165

بدون عنوان، 2012، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2012, שמן על בד 
Untitled, 2012, oil on canvas
185x200 cm



166

بورتريه ذاتي، 2014، أكريليك عى قماش
דיוקן עצמי, 2014, אקריליק על בד

Self-Portrait, 2014, acrylic on canvas
150x150 cm



167

ملٌك ليوٍم واحد، 2014، أكريليك عى قماش
מלך ליום אחד, 2014, אקריליק על בד
King for a Day, 2014, acrylic on canvas
150x150 cm



168

بورتريه ذاتي، 2014، أكريليك عى قماش
דיוקן עצמי, 2014, אקריליק על בד

Self-Portrait, 2014, acrylic on canvas
150x150 cm



169

سيلني، 2013، ألوان زيتيّة عى ورق دوبلكس
סילין, 2013, שמן על נייר דופלקס
Celine, 2013, oil on duplex art paper
100x70 cm



170

سيلني، 2013، ألوان زيتيّة عى ورق دوبلكس
סילין, 2013, שמן על נייר דופלקס

Celine, 2013, oil on duplex art paper
70x50 cm



171

بورتريه ذاتي، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش
דיוקן עצמי, 2016, שמן על בד
Self-Portrait, 2016, oil on canvas
60x50 cm



172

بورتريه ذاتي، 2017، ألوان زيتيّة عى قماش
דיוקן עצמי, 2017, שמן על בד

Self-Portrait, 2017, oil on canvas
100x100 cm



173

بورتريه ذاتي، 2017، ألوان زيتيّة وأكريليك عى قماش
דיוקן עצמי, 2017, שמן ואקריליק על בד
Self-Portrait, 2017, oil and acrylic on canvas
100x80 cm



174

بورتريه ذاتي، 2013، ألوان زيتيّة عى ورق دوبلكس
דיוקן עצמי, 2013, שמן על נייר דופלקס

Self-Portrait, 2013, oil on duplex art paper
100x70 cm



175

بورتريه ذاتي، 2017، ألوان زيتيّة وأكريليك عى قماش
דיוקן עצמי, 2017, שמן ואקריליק על בד
Self-Portrait, 2017, oil and acrylic on canvas
120x120 cm



176

بورتريه ذاتي، 2015، ألوان زيتيّة عى ورق دوبلكس
דיוקן עצמי, 2015, שמן על נייר דופלקס

Self-Portrait, 2015, oil on duplex art paper
100x70 cm



177

بورتريه ذاتي، 2013، ألوان زيتيّة عى ورق دوبلكس
דיוקן עצמי, 2013, שמן על נייר דופלקס
Self-Portrait, 2013, oil on duplex art paper
100x70 cm



178

بورتريه ذاتي، 2013، ألوان زيتيّة عى ورق دوبلكس
דיוקן עצמי, 2013, שמן על נייר דופלקס 

Self-Portrait, 2013, oil on duplex art paper
100x70 cm



179

أبناء، 2013، ألوان زيتيّة عى ورق دوبلكس
ילדים, 2013, שמן על נייר דופלקס
Children, 2013, oil on duplex art paper
100x70 cm



180

بورتريه ذاتي، 2015، ألوان زيتيّة عى ورق دوبلكس
דיוקן עצמי, 2015, שמן על נייר דופלקס

Self-Portrait, 2015, oil on duplex art paper
100x70 cm



181

محمد مع بالون، 2014، ألوان زيتيّة عى قماش
מוחמד עם בלון, 2014, שמן על בד
Muhammad with Balloon, 2014, oil on canvas
90x90 cm



182

محمد، 2013، ألوان زيتيّة عى ورق دوبلكس
מוחמד, 2013, שמן על נייר דופלקס 

Muhammad, 2013, oil on duplex art paper
100x70 cm



183

نبيل عناني، 2017، ألوان زيتيّة عى ق
נביל ענאני, 2017, שמן על בד
Nabil Anani, 2017, oil on canvas
120x120 cm



184

صدمة، 2016، أكريليك عى قماش
טראומה, 2016, אקריליק על בד

Trauma, 2016, acrylic on canvas
150x150 cm



185

اختفي يف طريقه إىل البيت، 2018، أكريليك عى قماش
נעדר בדרך הביתה, 2018, אקריליק על בד
Absent on the Way Home, 2018, acrylic on canvas
120x120 cm



186

ضوء، 2018، أكريليك عى قماش
אור, 2018, אקריליק על בד

Light, 2018, acrylic on canvas
120x120 cm



187

عربي رشقي، 2018، أكريليك عى قماش
ערבי מזרחי, 2018, אקריליק על בד 
Oriental Arab, 2018, acrylic on canvas
120x120 cm



188

انسجاٌم عابٌر للحدود، 2018، أكريليك عى قماش
הרמוניה חוצה גבול, 2018, אקריליק על בד 

Border-Crossing Harmony, 2018, acrylic on canvas
120x120 cm



189

حيفا، 2015، أكريليك عى قماش
חיפה, 2015, אקריליק על בד
Haifa, 2015, acrylic on canvas
120x120 cm



190

فنجان قهوة، 2018، أكريليك عى قماش
כוס קפה, 2018, אקריליק על בד 

Cap of  Coffee, 2018, acrylic on canvas
120x120 cm



191

حواٌر بني الوعي والال- وعي، 2018، أكريليك عى قماش
דיאלוג בין המודע לתת מודע, 2018, אקריליק על בד 
Dialogue between the Conscious and the Subconscious, 2018, acrylic on canvas
120x120 cm



192

ل! أنا عربي، 2015، أكريليك عى قماش سجِّ
תרשום! אני ערבי, 2015, אקריליק על בד

Write it down! I’m an Arab, 2015, acrylic on canvas
200x200 cm



193

كر الصمت، 2015، أكريليك عى قماش
לשבור את השתיקה, 2015, אקריליק על בד
Break the Silence, 2015, acrylic on canvas
150x150 cm



194

رياٌح صيفيّة، 2015، أكريليك عى قماش
רוח קיצית, 2015, אקריליק על בד

Summer Wind, 2015, acrylic on canvas
120x120 cm



195

حنني، 2015، أكريليك عى قماش
נוסטלגיה, 2015, אקריליק על בד
 Nostalgia, 2015, acrylic on canvas
120x120 cm



196

انبثاق الفجر، 2015، أكريليك عى قماش
השחר מפציע, 2015, אקריליק על בד

 Break of  Dawn, 2015, acrylic on canvas
120x120 cm



197

جواز سفر، 2015، أكريليك عى قماش
דרכון, 2015, אקריליק על בד
 Passport, 2015, acrylic on canvas
150x150 cm



198

يف حضة الغياب، 2015، أكريليك عى قماش
בנוכחות ההעדר, 2015, אקריליק על בד

 In the Presence of  Absence, 2015, acrylic on canvas
100x100 cm



199

بدون عنوان، 2018، أكريليك عى قماش
ללא כותרת, 2018, אקריליק על בד 
Untitled, 2018, acrylic on canvas
80x80 cm



200

عاِرض، 2015، أكريليك عى قماش
ארעיות, 2015, אקריליק על בד

 Transience, 2015, acrylic on canvas
120x120 cm



201

ما وراء الحدود، 2015، أكريليك عى قماش
מעבר לקו הגבול, 2015, אקריליק על בד
 Across the Borderline, 2015, acrylic on canvas
150x200 cm



202

بدون عنوان، 2015، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2015, שמן על בד

Untitled, 2015, oil on canvas
120x160 cm



203

رقُص امَلِلك، 2015، أكريليك عى قماش
ריקוד המלך, 2015, אקריליק על בד
The King’s Dance, 2015, acrylic on canvas
185x200 cm



204

امرأة، 2015، أكريليك عى قماش
אישה, 2015, אקריליק על בד 

Woman, 2015, acrylic on canvas
150x150 cm



205

َمِلُك املستقبل، 2015، أكريليك عى قماش
מלך העתיד, 2015, אקריליק על בד
The Future King, 2015, acrylic on canvas
140x200 cm



206

بدون عنوان، 2015، أكريليك عى قماش
ללא כותרת, 2015, אקריליק על בד

Untitled, 2015, acrylic on canvas
150x150 cm



207

بدون عنوان، 2015، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2015, שמן על בד 
Untitled, 2015, oil on canvas
140x180 cm



208

فراشة وحيدة، 2015، ألوان زيتيّة عى قماش
פרפר בודד, 2015, שמן על בד

Lonely Butterfly, 2015, oil on canvas
120x160 cm



209

القدس، 2018، ألوان زيتيّة وأكريليك عى قماش 
אל-קודס, 2018, שמן ואקריליק על בד 
 Al-Quds, 2018, oil and acrylic on canvas
100x100 cm



210



211

صبّار يف خلفيّة الذاكرة، 2015، أكريليك عى قماش
צבר ברקע זיכרון, 2015, אקריליק על בד
Prickly Pear in the Background of  Memory, 2015, acrylic on canvas
100x200 cm



212

فراشات القلب، 2014، أكريليك عى قماش
פרפרי לב, 2014, אקריליק על בד

Heart Butterflies, 2014, acrylic on canvas
150x150 cm



213

شجرة الُقلوب، 2014، أكريليك عى قماش
עץ הלבבות, 2014, אקריליק על בד 
Tree of  Hearts, 2014, acrylic on canvas
180x120 cm



214

جّدة، 2014، ألوان زيتيّة وأكريليك عى قماش
סבתא, 2014, שמן ואקריליק על בד

Grandmother, 2014, oil and acrylic on canvas
100x100 cm



215

َجٌد، 2014، ألوان زيتيّة عى قماش
סבא, 2014, שמן על בד
Grandfather, 2014, oil on canvas
100x70 cm



216

حقٌل من الزهور املقّدسة، 2014، ألوان زيتيّة عى قماش
שדה פרחים קדושים, 2014, שמן על בד

Field of  Sacred Flowers, 2014, oil on canvas
100x100 cm



217

صورة من الطفولة، 2011، ألوان زيتيّة عى قماش
תמונת ילדות, 2011, שמן על בד
Picture of  Childhood, 2011, oil on canvas
80x40 cm



218

َجٌد، 2013، ألوان زيتيّة عى قماش
סבא, 2013, שמן על בד 

Grandfather, 2013, oil on canvas
180x120 cm



219

مْزج، 2011، ألوان زيتيّة عى قماش
התמזגות, 2012, שמן על בד
Blending In, 2012, oil on canvas
105x140 cm



220

مرعى، 2011، ألوان زيتيّة عى قماش
מרעה, 2011, שמן על בד

Grazing, 2011, oil on canvas
60x70 cm



221

بدون عنوان، 2012، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2012, שמן על בד
Untitled, 2012, oil on canvas
190x160 cm



222

بدون عنوان، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2016, שמן על בד 
Untitled, 2016, oil on canvas

200x100 cm



223

لقاء، 2017، ألوان زيتيّة عى قماش
מפגש, 2017, שמן על בד
Encounter, 2017, oil on canvas
140x100 cm



224

بدون عنوان، 2012، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2012, שמן על בד

 Untitled, 2012, oil on canvas
 70x60 cm



225

وطن، 2012، ألوان زيتيّة عى قماش
מולדת, 2012, שמן על בד

 Homeland, 2012, oil on canvas
120x90 cm



226

داخل خارج، 2010، ألوان زيتيّة عى قماش
פנים חוץ, 2010, שמן על בד

 Inside Outside, 2010, oil on canvas
120x120 cm



227

حرٌب غري طاهرة، 2013، ألوان زيتيّة عى قماش
מלחמה לא טהורה, 2013, שמן על בד
Dirty War, 2013, oil on canvas
89x204 cm



228

أشجار زيتون، 2011، ألوان زيتيّة عى قماش
עצי זית, 2011, שמן על בד

 Olive Trees, 2011, oil on canvas
  180x120 cm



229

حقل زيتون, 2014, ألوان زيتيّة عى قماش
מטע זיתים, 2014, שמן על בד 
Olive Grove, 2014, oil on canvas
120x160 cm



230

غّزة، 2014، ألوان زيتيّة عى قماش
עזה, 2014, שמן על בד 

Gaza, 2014, oil on canvas
80x80 cm



231

بدون عنوان، 2018، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2018, שמן על בד
Untitled, 2018, oil on canvas
100x120 cm



232



233

حقُل أزهار، 2017، ألوان زيتيّة عى قماش
שדה פרחים, 2017, שמן על בד
Field of  Flowers, 2017, oil on canvas
60x140 cm



234

ملمُس ألواح الصرب، 2012، ألوان زيتيّة عى قماش
מרקם של צבר, 2012, שמן על בד

 Texture of  Prickly Pear, 2012, oil on canvas
80x120 cm



235

تشّظي، 2015، ألوان زيتيّة عى قماش
התפרקות, 2015, שמן על בד
Coming Apart, 2015, oil on canvas
70x100 cm



236

شاِهد، 2015، ألوان زيتيّة عى قماش
עד, 2015, שמן על בד

 Witness, 2015, oil on canvas
60x80 cm



237

ألواح الصبّار أثناء التجفيف، 2015، ألوان زيتيّة عى قماش
לוחות צבר בייבוש, 2015, שמן על בד 
Prickly Pear Leaves Drying, 2015, oil on canvas
100x100 cm



238

إِزهاُر الصبّار، 2015، ألوان زيتيّة عى قماش
פריחת הצבר, 2015, שמן על בד 

 Prickly Pear Blossoming, 2015, oil on canvas
90x80 cm



239

إِزهاُر الصبّار، 2015، أكريليك عى قماش
פריחת הצבר, 2015, אקריליק על נייר
 Prickly Pear Blossoming, 2015, acrylic on paper
100x70 cm



240

مرصوص، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش
דחוס, 2016, שמן על בד

Compressed, 2016, oil on canvas
140x100 cm



241

بدون عنوان، 2015، أكريليك عى قماش
ללא כותרת, 2015, אקריליק על בד
Untitled, 2015, acrylic on canvas
100x70 cm



242

بدون عنوان، 2013، ألوان زيتيّة عى ورق دوبلكس
ללא כותרת, 2013, שמן על נייר דופלקס

Untitled, 2013, oil on duplex art paper
100x70 cm



243

أصيص صبّار، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش
עציץ צבר, 2016, שמן על בד
Prickly Pear in Flowerpot, 2016, oil on canvas
110x80 cm



244

بدون عنوان، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2016, שמן על בד

Untitled, 2016, oil on canvas
140x100 cm



245

حار، 2017، ألوان زيتيّة عى قماش
חריף, 2017, שמן על בד 
Spicy, 2017, oil on canvas
70x50 cm



246

بدون عنوان، 2013، ألوان زيتيّة عى ورق دوبلكس
ללא כותרת, 2013, שמן על נייר דופלקס

Untitled, 2013, oil on duplex art paper
100x70 cm



247

بدون عنوان، 2013، ألوان زيتيّة عى ورق دوبلكس
ללא כותרת, 2013, שמן על נייר דופלקס
Untitled, 2013, oil on duplex art paper
100x70 cm



248

لحظٌة قبل، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش
רגע לפני, 2016, שמן על בד

A Moment Before, 2016, oil on canvas
100x80 cm



249

لحظٌة قبل، 2015، أكريليك عى قماش
רגע לפני, 2015, אקריליק על בד
A Moment Before, 2015, acrylic on canvas
100x70 cm



250

بدون عنوان، 2015، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2015, שמן על בד

Untitled, 2015, oil on canvas
100x70 cm



251

بدون عنوان، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2016, שמן על בד 
Untitled, 2016, oil on canvas
80x60 cm



252

شجرة زيتون يف قلب العاصفة، 2014، أكريليك عى قماش
עץ זית בלב סערה, 2014, אקריליק על בד 

Olive Tree in the Heart of  a Storm, 2014, acrylic on canvas
100x70 cm



253

بستان خيّاط، 2016، أكريليك عى قماش
בוסתן ח'יאט, 2016, אקריליק על בד
Khayat Garden, 2016, acrylic on canvas
100x70 cm



254

حنظلة، 2015، ألوان زيتيّة عى ورق دوبلكس
חנדלה, 2015, שמן על נייר דופלקס

Handala, 2015, oil on duplex art paper
100x70 cm



255

بدون عنوان، 2015، ألوان زيتيّة عى قماش 
ללא כותרת, 2015, שמן על בד
Untitled, 2015, oil on canvas
150x100 cm



256

حوار مع كريم أبو شقرة، 2015، ألوان زيتيّة عى قماش
דיאלוג עם כרים אבו שקרה, 2015, שמן על בד

Dialogue with Karim Abu Shakra, 2015, oil on canvas
100x70 cm
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بدون عنوان، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2016, שמן על בד
Untitled, 2016, oil on canvas
100x140 cm
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لقالق يف جدار الصبّار، 2014-2016، ألوان زيتيّة عى قماش
חסידות בחומת צבר, 2016-2014, שמן על בד

 Storks in Wall of  Prickly Pear, 2014-2016, oil on canvas
80x300 cm
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بدون عنوان، 2014، ألوان زيتيّة عى قماش 
ללא כותרת, 2014, שמן על בד

Untitled, 2014, oil on canvas
70x50 cm
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بدون عنوان، 2015، أكريليك عى قماش 
ללא כותרת, 2015, אקריליק על בד
Untitled, 2015, acrylic on canvas
200x200 cm
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بدون عنوان، 2015، أكريليك عى قماش 
ללא כותרת, 2015, אקריליק על בד

Untitled, 2015, acrylic on canvas
200x200 cm



263

بدون عنوان، 2015، أكريليك عى قماش 
ללא כותרת, 2015, אקריליק על בד
Untitled, 2015, acrylic on canvas
200x200 cm
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حلم، ولد وحماران، 2015، ألوان زيتيّة عى قماش 
חלום, ילד ושני חמורים, 2015, שמן על בד
A Dream, a Boy and Two Donkeys, 2015, oil on canvas
120x320 cm (diptych)
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بدون عنوان، 2015، أكريليك عى قماش 
ללא כותרת, 2015, אקריליק על בד

Untitled, 2015, acrylic on canvas
200x200 cm
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شجرة زيتون، 2014، أكريليك عى قماش
עץ זית, 2014, אקריליק על בד
Olive Tree, 2014, acrylic on canvas
180x120 cm
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بدون عنوان، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش
ללא כותרת, 2016, שמן על בד 
Untitled, 2016, oi on canvas
80x180 cm
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قارب الجئني، 2016، ألوان زيتيّة عى قماش 
סירת פליטים, 2016, שמן על בד

Refugee Boat, 2016, oil on canvas
203x366 cm
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بدون عنوان، 2017، أكريليك عى قماش 
ללא כותרת, 2017, אקריליק על בד 
Untitled, 2017, acrylic on canvas
80x80 cm
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