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 אבו שקרה ולידוף המולדת של האמן הגלוי והנסתר בדימויי נ

 פריד אבו שקרה

 תקציר

לא  ותיק של  האמנים הפלסטינים  ואחי הבכור, ו, אחד מהבולטים בדור השקרה וליד אבו כתיבתי על 

מסכי הדעות  גם לשם התרת, אולי, אלא  ציוריו והשפה החזותית שלו תיאור וניתוח של נועדה רק לשם 

סט של שדה האמנות הפלסטיני קהבנות אשר חוסמים את ה"קריאה" של היצירות בקונטה-ומות ואיהקד

ן לברוא מבין הרוחני והפוליטי, הנוכח בעבודתו ובכתיבתי, יוכל אף הוא  ייתכן שמסע זה בישראל.

ם בגדר חזונות, שבכוחם לשנות את הכימיה של האדמה. למרות הקווי ןשה יצירות החומרים הסגפניים 

טמון של וליד אבו שקרה, אבקש לטעון במאמר זה, ש יוהצנועים של עבודותוהפשוטים הספונטניים, 

שפה  –חדשה נוצרת הצופה במצבים האנושיים ברגעים אוצרי משמעויות, ושפה  ,כוח נסתרמאחוריהן 

  הצופה.  נת שלהאמן לבין עינו המתבונשל המחברת בין כוח הדמיון 

 זרם הרומנטי, אוריינטליזם, המופשט, אמנות פלסטיניתפים, הסּו :מילות מפתח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תחומי; אורנים, המכללה האקדמית לחינוך-אמן רב ,אבו שקרה פריד
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 תיחפ  

קו  .ההתרחשות שם טמונה, הריגושמלהיב אותי. שם נמצא לב השחור לבין בין הלבן המבחין הקו 
לבן טוען ה, ות קלהרוחני ליתבצלשלו בן וטוען את הלהקו ר חו  ש   ;אורו במקצתצל וו במקצת – זה

אני יכול ללטש את בקו הגבול הזה ומאירים אותו. רק  ובשולי נוגסיםה אור שחור בהבזקיהאת 
 1.חטאייב אני יכול לצפות שם, רק עמה כן נפשי ולהיות

פתח סגנון ייחודי. ייחודיות מתוך שאיפה לבשאלת היותו אמן  וליד אבו שקרהמתחילת דרכו כיוצר, עוסק 

שהעניקו לו מקום בולט ומובחן במפת האמנות  זו מתבטאת בשפה הציורית שפיתח ובאוצר הדימויים

את ראשית  עשהש אמן חזותיהנו  ,אום אל פחם( ,9191)יליד שנת  אבו שקרהוליד הפלסטינית המתהווה. 

ניגודים וריבוי: ריבוי  במצב של  ויהיה שר פלסטיניבתקופה שבה האמן הת והמקצועי תהעצמאי דרכו

לה'ההיכן : השאלהעומדת מצד אחד שפות. וזהויות, תרבויות  לההאמנותית  'ִקב  הכיוון  - שלו )ִקב 

לא רק  נדרש לעסוק האמן מצד שני, ו יצור?יאליו בזמן התפילה( ולמען מה יצייר והמוסלמי פונה ש

. כל אלה תוך של העולם הערבי בכללו ,של מולדתו לשמש דובר של עמו, בשאלות זהותו כיוצר אלא גם

היא להיות  משימה קשה אם כן, עצמיותו. על אנושיותו ועל , על רגשותיו, שלו על רוח המחשבהשמירה 

 הרוחש, ערביה באוקיינוס הציבורלהבין ולתרגם את הכאבים והתקוות של  ,עת להידרשבש, ובה ד  ח  יוצר מ  

  2אחר פת לחם.רוץ יבמבשעה שהאמן שרוי  אתכל ז תחושות אבדן ואכזבה,מסוער ה

המציאות  שנה, במהלכן הוא נכנס אל מבוכי  00נמשכת מזה  וליד אבו שקרה דרכו האמנותית של 

חקר את הגלוי והנסתר ואת המשמעויות  במהלך דרכו גית של סביבתו  הראשונית.והנופית והפסיכול

אלה הביאו  יותהתנסו .המרובות של המציאות הסובבת הבפניפיות האישיות והרוחניות הגלומות ּוסה

לט ווהמוטיב הש טבע שהוא ציר ההתרחשותוב, האתי הדיון אשר עומד במרכז אדםבהתמקד אותו ל

העוסקת ביחסים בין אדם, טבע, שליטה וזיכרון:  ,מרובדת התנסות אמנותית חזותיתמדובר ב באמנותו.

אפשר לקרוא את עבודתו כמכלול ואפשר  זיכרון חושף. העבר השנין העבר האחד נופים מתכלים ומן מ

תיעוד כ, הנזק הרב של פגיעתו בסביבה בגין בגדר קריאת אזהרה למין האנושי, להתייחס לכל אחד מרבדיה

מצבת זיכרון המספרת על מעלליו של האדם כלפי כ, מבצעתיד האדם של הפעילויות נגד הסביבה ש

הפכו למוצגים ארכיוניים המעידים הם גה, נופים שהאדם כילה והמראות והנופים המוצגים באולם התצו

 על טקסי החרישה והחישוף שהיו בהם.

תיאור הנושאים המאפיינים לא נועדה רק לשם  3,ובן משפחה וליד אבו שקרה, האמןכתיבתי על  

רפיים ביוגסיון להעמיד פרשנות הנוגעת להיבטים יובעיקר כנ והשפה החזותית שלו, אלא גם את ציוריו

, יושל עבודותלכאורה  הצנועיםוהקווים הפשוטים  .צרים  את הדיוקן התרבותי של האמןיורוחניים המי

רצף שבין כוח הדמיון של היוצר למבט המוקסם של על המצאות מורכבות שנ משמעויותטומנים בחובם 

 המתבונן.

 ההפשטה והחזרה

רישומי פחם ועיפרון, ביניהם  הכלל ,לאור הויצא השהוצג (9199-9119)של עבודותיו  נההראשו הסדרה

ן הדת, דיוקנאות של טבע דומם, ציורים של מבנים עתיקים, ציור של נעל של פועל, של סבו יוסף, של כה

  .(9ה תמונראו ) ודיוקנאות של אישים אחרים

                                                 
 .1099, , בהכנהעץ המשאלות פריד אבו שקרה, 1
 לאמנים  "אבדאע"קטלוג אגודת "האמן הפרטי מול המסורת והזהות, ההוויה והמודרניות",  פריד אבו שקרה, 2

 .19: 1009 ,חזותיים פלסטינים בישראל
שיחות . ותי אחיו הצעירכתיבתי על וליד אבו שקרה כאמן מרכזי בשיח האמנות הפלסטינית אינה מתעלמת מהי 3

 השלושנו משפחתבקלטו. ובת המאמר ערכנו שיחות שהוקלטו ושולצורך כתי ,רבות התנהלו בינינו לאורך השנים
ראו בו מודל והעריכו אותו. גם  והיה הראשון שלמד אמנות במכון אבני. אחי ,הבכור ,אחים ושלוש אחיות. וליד

 לציר מרכזי במשפחה. שהאמנות הפכה ותמכנו זה בזה עד למדנו אמנותסעיד ואנוכי 
 



999 

 

 

 19X69.1, תחריט יבש, 9190, עץ זית עתיק :9תמונה 

אבו שקרה ציורי וליד , הציג 9119בשנת  בתל אביב "מכון אבני"מיד לאחר סיום לימודיו ב

אקריליק המורכבים מצורות הנדסיות מופשטות. ציורים מדויקים אלו, הנושאים גוון מזרחי הרמוני, 

המבנים מן כוללים צורות הנדסיות מעוטרות בקווים מזרחיים, אשר קיבלו את השראתם מן המסגדים, 

  4ת וממיניאטורות אסלאמיות.העתיקים והשווקים של עכו, ירושלים וצפ

בחושים ולשימוש שלו דתיים, -התייחסותו לתכנים רוחנייםניכרת וריו של אבו שקרה ציב

וחותרת  מחסומים וגבולותשואפת לחצות האינטואיציה  .הרוחני בצורניביטוי לדרך כ באינטואיציהו

, 'מוחלט'השל עולם את ה סטיקנים שחפשוילכן אפיינה את פעילותם של המ ,לפעולה בעולמות עליונים

 שלוחה של קונוסמיוצג בציוריו המופשטים של אבו שקרה דרך האינטואיטיבי הידע  .'עולמו של האל'

ואילו  ,, ולהפךהוא מתרחב וגדל, כך מעמיק שהידע האינטואיטיביככל  כלומר, ,המייצר תנופה ספירלית

עם חיבור  ואין בו העמקה. פני השטחהוא כלומר,  ,שלוחה גליליתמיוצג דרך  ניתן לחישהה הידע החושי

אבו שקרה וסגנון וליד הציורים המופשטים של  . פי מטבעוסּואדם מתגלה בתור  האמןהקטבים האלה, 

רות פנימית שאינה יוח התייחדות ,התבודדות ר אח חיפוש דרכו מהיו חלק שלהם,  החמור  ההנדסי עיבודה

                                                 
המיניאטורה ספר שבו הוא נמצא. הציור חזותי מוקטן, ביחסיו ובממדיו, המותאם לגודל של עמוד היא מיניאטורה  4

 המיניאטורה היא. תוצבעוני תמתומצת דרךנועד לייצג את הרעיון בוציור המבהיר את תוכן כתב היד או הספר,  היא
 בה.  יא יסוד מרכזממדית, והקישוט הו-דו
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ותרת ל'עצמי'. בשלב זה בחייו כיוצר, ההסתפקות במועט המציאות הסובבת אלא חשל מראות הנסמכת על 

   .והחתירה לצמצום  מצאו בסגנון המופשט בן ברית

חורג מזה המתאר סגנון אמנותי בתולדות האמנות המודרנית.  ,כפי שמובא כאןההפשטה  מושג

טה אינה , ההפשאולםעיצוב מחודש של העולם החיצוני או הפנימי של האמן. כתמצות וההפשטה נתפסת כ

הביטוי ההפשטה היא  .למהותלהגיע כדי תמצות, אלא ניסיון להתרחק מתבנית הדיווח או התיעוד רק 

מכבלי המציאות ופנייה לתוככי המוחלט בין אם הם באמנות עצמה  ושחרורחופש  ומשמעותשהאמנותי 

 שהאמנות  מייצגת. םיכשדה אוטונומי ובין אם  בעולמות הרוחני

 של המופשטת נותלאמ במזרח נותהבדלים בין האמניכרים  ,זהות העצמיתלחיפוש ה כל הנוגעב

ואילו  ,מחפש את הערכים האמנותיים המבוססים על הקשר המתמשך עם המוחלט במזרחהאמן : המערב

 עם זאת ראוי לציין  ידואליות של עצמו.במתוך הדגשת האינדילרוב יוצא זמננו -בן האמן המופשט המערבי

לאוניברסליות.  חתרו, (9199-9911)קנדינסקי וסילי ּו( 9199-9991)מונדריאן ט פי ,רניאבות המופשט המודש

וגם  ,. שניהםלמופשט אפוקליפטיוהאיזון, קנדינסקי חתר לדינמיות  דרךבעוד מונדריאן חיפש את המוחלט 

ק ראומ (9190-9100) ניומןברנט  המופשט האקפרסיבי, הנמנים על אסכולתים אהאמריקדור האמנים  

הבעת הערכים בראה   קנדינסקייום. מהיו בין מחפשי המוחלט והנשגב שמעבר ליו( 9190-9106)קו תרו

מאחר שהיסוד  ,באמנותיסוד האישי ל א ייחס חשיבותל. הוא יסוד לעבודתו המופשטתאת ההרוחניים 

הנצחי של  שומר על ערכוההוא  היסוד האמנותי הטהור והנצחיוגרס כי  ,במבחן הזמןהאישי אינו עומד 

  5.בכוח מתחדשתדיר אותו , שהזמן טוען הציור

יום. גם אם מאינם מעבר ליו ,במכון אבנילימודיו  סיוםלאחר העבודות המופשטות שיצר וליד 

הקושי על ההוויה הקיומית בה פעל:  יםיש בהם עקבות המעיד ,קיימת  החתירה למבנים מופשטים

סופי שבוע אביב, -לכפר לצורך עבודה, לימודים בתלמגורים מחוץ  משפחה בת שבע נפשות, תפרנסב

 מופשטיםהציורים לשוב ושוב  חזרתותכן שיי עמוסים רגשית בקרב המשפחה וחזרה לרוטינה מנכרת.

של שנוצרו בשל  ממנה את המשקעים השליליים הלקִס ואת תחושת השלווה שחיפש  בתודעתו הטמיעה

 ביישובאיזון נפשי וגופני ושמירה על ו בלשתסייע  לדרך אבו שקרהנזקק באותה תקופה . קשיי החיים

הישראלית, בין לאזרחות , בין האני לאחר, בין הזהות הפלסטינית בין מזרח למערב חייו:בשהסתירות 

החזרה על אותם  בין המוגבל למשוחרר. ,הצורך לפרנס את משפחתועתיד האמנותי לבין להחתירה 

חזרה  משתקפת גם ביצירותיו הריאליסטיות המאוחרות.המוטיבים הטמיעה את  הדרך המדיטטיבית ש

לים ומשפטים המפארים את האל ואת ימ ,חזרה על תנועות :פייםהסּוסממני הטקסים הדתיים מא אחד הי

  נביאו.

האמן  קריאה זו דוחפת את .קוראת לביטול העצמיומבוססת על אמונת הייחוד  ,פיתהסּוהגישה 

מביטויי האקסטזה  אחד הטמעה זו במוחלט היא  6.בוולהיטמע לט אל המוחלהתחבר כדי המאמין לחתור 

המניע את המהלך  הואה החוזר ונשנה המבנ המעשה, הן בעולםבעולם המחשבה הן לדבריו,  7הסּופית.

בכך ן. יש ניההקשר ביאת מייצג את היחס שבין החיצוניות לפנימיות והשל ההתחלות והחזרות, סופי נהאי

מצוות הזכרת שם האל, שקיבלה מקום מרכזי ) 'ד'יכר'הוהתקרבות למשמעות  לרצון האל היענותמשום 

 (.פיּוסבאסלאם ה

 שהאמן  ףאעל עצמם. החוזרים מוטיבים ל נובע מאסתטיקה שהאסלאם באמנות הקיים העושר 

זו חזרה  .מכנית כיוון שאין זו חזרהמבחזרה על עצמו, הוא אינו לוקה בשגרתיות ובשעמום, מסתכן 

בקוראן יש חזרה מרובה על ת  המטעינה את המסורת בערכים אמנותיים כדגמיות, מקצב ועוד. ריטואלי

                                                 
 Rosemblum, 1975, וכן אצל 99: 1009זינהם מחמוד, ראו אצל  5
 םקבוצה וגם כשהבגם  .םיפיפי מפעיל בטקסים הסּוהחזרה היא אחת התנועות הגופניות והמילוליות שהסּו 6

החזרתיות  ם, תמיד קשרו המבקרים וההיסטוריונים הסופים ואלו שחקרו וכתבו על הסופים ביןעם עצמ יםמתייחד
  9199ראו בהרחבה אצל ברגסון,לבין הד'יכר בערבסק. 

נעשו  ,אמן המופשט האמריקני ,פיות למיסטיקה היהודית. הרי עבודותיו של ברנט ניומןמעניינת ההשוואה בין הסּו 7
המיסטיקה היהודית. ראה של זיקה לקבלה ובחיפוש אחר הנשגב. דיון בביטול רצון האני, נמצא בין זרמים ב
  Thomas, 1966 הרחבהב
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מאפיין בעל שורשים עמוקים בדת  אפוא החזרה היא .הן של כתיבומצלול של חזרה הן , נושאים ופסוקים

קשור  מבחינה מבנית אנו רואים שמאפיין החזרה, נוסףבהשפעה סביבתית בלבד. של  ה פרינואינ, האסלאם

החזרה עצמה כפופה לחוקים הנדסיים,  .לקריטריונים המתמטיים הנדרשים לצורך השגת סימטריה

סופית. הסימטריה הזאת היא שיקוף של קצב שמשרטט פיתול מתמשך נליצור סימטריה אי במטרה

 8סופי.נאי

 .'המוחלט'הבעת המוצא של ב בנקודת שונפגשים מופשטת והאמנות ההעיטורים )הערבסקות( 

על כן, ניתן לומר הוא האל.  - , הוא העיקרהמופת האבסולוטיהוא  'מוחלט', ההערביהאמן  אצלאלא ש

 חותראשר הסּופי , כדוגמת דרך האמנותהמוחלטת האלוהית לתפוס את האמת חתר  אבו שקרהוליד ש

נה אל ופ האמן המודרניגם כך  פי,כמו המאמין הסּו. עבודה שכלית ונפשית באמצעות להתמזג עם אללה

שכמה ממגמות ההפשטה אף . לתםהמוחלטים שאין בִ עם הרעיונות  ותההפשטה כדי להיפגש ישיר

ן צורה בלבד, רבים מאמני ההפשטה טוענים כי מאחורי צורות אלה יש עולם אחר, שונה ממצביעות על 

וטאלי והט, הטוטאליההפשטה חותר אל "אמן  :העולם המציאותי המוכר. בעניין זה אומר מישל סופור

  9ההתרגשות הראשונית המופלאה".היא תחושת  האל. הכרת האל בכל עבודה אמנותיתהזה הוא 

אבו שקרה, הנטועים באדריכלות של האסלאם, הובילו וליד  יים שלתרבותהקודים האסתטיים ה

 של צירופיהן האסתטיקה של האסלאם, . הוא תמצת את יסודות התמצות המבניואותו אל ההפשטה 

לכדי יחידות הנדסיות אמנותיות פשוטות  ,הצורות ההנדסיות המסובכותשל הן ו ,צורותריבוי הוצבעים ה

נפגשים  המופשטים המושגים. העיצוב והטכניקה מורכבותעם נפגשת בתכלית, שבהן פשטות הגוונים 

ובכך נושאים עמם את הריגוש  הקצב הצורנילאבד דבר מיופיו והדרו של בלי  בנקודת המפגש הזאת

 .סטטי הסּופיהאק

 והדתאמנות ה

בין נבעה  ,םי הנוף המופשטיולשלבה בדימוי אבו שקרה ללמוד אדריכלות אסלאמיתוליד  בחירתו של 

החיילים  לפני צאת  .השאר  בדברי הנביא לחייליו ןביכפי שמשתקף , האסלאם לסביבה לש ויחסמהיתר 

אל תכרתו "אותו. הוא אמר להם: ד ולכבבטבע להתחשב  םתונהג נביא האסלאם להנחות אאל המערכה, 

  המוקדמים  והןם המופשטים  יהאדריכליהנוכחות העקבית של הנוף הן בציוריו   10."עץ ואל תהרגו זקן

תלך עוד , ששורשיהם באמונה הדתית שדאגה ואהבה לסביבה תמבטא ,נופי הטבע בתחריטיו ורישומיו

)אחד מארבעת הזרמים הסּופיים  קשבנדיהנהסּופי מץ את דרך המסדר יא וליד אבו שקרהותתחזק. 

אימוץ אורח חיים  בעקבות  הוא חיפש דרכים להתרוממות רוחנית. באמצעותו ,העיקריים של האסלאם(

, והקדיש את זמנו לחיפוש אחר הפנימי יםשנ 10-כ שלמן האמנות לתקופה  אבו שקרההתרחק  ,סופי

  תכנים אלו.להקשר של התורות הסּופיות והנסתר באסלאם, אחר התכנים והמושגים הרוחניים ואחר 

ציור באמנויות בכלל או בעל עיסוק  םאסלאהשכופה לא נבעה מאיסור  החלטתו להפסיק לעסוק באמנות

 יוהמופקר, המרוחק מעקרונות לציורבנוגע ונוקבת עמדה ברורה אסלאם , יש באמנםבפרט. ובצילום 

, האמונה והעקרונות האסלאמייםמתון, המכבד את  או ציור לוםינו אוסר על ציהאסלאם א, אך המוסריים

  ממלא המקום של אללה על פני האדמה.מכבד את דרכו של האדם ואת ייעודו בתור ו

                                                 
8 ,Ettinghausen & Grabar , 1987   9196חאלד חוסיין, וראו גם. 
  60: 9119, אלבהנסי  9

  1006האימאם מוחמד אלבוכארי,  10
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בדבר ( אסלאמי )פסק הלכה אפתוו "אלמנארבמגזין "כתב השיח' מוחמד עבדו  9919בשנת 

אבו שקרה על האמנות וליד  השקפתו של 11.התועלת והנזק בתחומי אמנות אלו והשווה את הציור לשירה

שינה , ואולם את המורשתאו א ביטל את הדת הוא למלכתחילה . בתור אמןלא השתנתה מאז ראשית דרכו 

לקיום הטקסים  מסגרת הזמןאורח חיים זה העניק לו את . החל לקיים את כללי הדתואת אורח חייו 

של המאה העשרים ן שנות השמונים האמנותי בייבולו את  תניכרבמידה  הפחית , ובעקבות זאתהדתיים

עם , ואין היא מקרבת את האנשים אל הדת. םאין קשר לקיום טקסי דת האסלא ו. לאמנות1001לשנת 

נאורות תפיסה שיש בה מן ה מעידות על, ד בתקופה שלאחר התקרבותו לדת, בייחווי, עבודותזאת

השריעה )ההלכה  לערער על בלי מהדת והעולם,  לבחינתליצירת מושגים מעשיים  תהפועל ,חדשנותהו

  .סלאמית(הא

אצל התפתחה  ,פיותלעקרונות הסּו נהשאר נאמתיבטא את ה'עצמי'  ותזה שתהחיפוש אחר הסינ

תוהה אמן כל ערבי, פלסטיני, מוסלמי ואמן. אדם כ של יסודות נוספים בזהותו תוך הכלהאבו שקרה וליד 

היקום  ,האושר ,יקום. האהבהה לעהאדם השפעת לקשוב והקיום, חושב על מעמד האדם  אודותשואל ו

בניסיונותיו  חידת האדם., אבו שקרה מנסה לפענחוליד החידה ש מרכיבים אתהנושאים אלה ה –והאל 

ומותח ביקורת על מה שהאדם מעולל  לסביבתוהאדם ביחסים שבין  אבו שקרה עוסקלפענח את הסודות, 

מאמץ בלתי מודע להתקרב  ונו האמנותי של אבו שקרה בגדרהיה ניסי ,הסּופיותלסביבה. לפני כניסתו אל 

א קו פרשת המים בהתפתחותו ופיות האימוץ הסּו .המאמץ הזה למּודע יה, הפךעם כניסתו אלואל האל, 

מקצת באמונה בהרוחנית והאמנותית ולא ניתן להבין את היבול של השנים האחרונות מבלי לגעת ולו 

 פית.הסּו

, של אסתטיקהשולי האמנות ונגיעות בתוכה נגיעות בת רוחנית המשלבת נחשבת פעילוהסּופיות 

של והקביעות התפיסות מחליפים את האלוהיים קט, הניצוצות ישבה העצמיות מתאחדת עם האובי

המציפה את בעליה בתחושה עזה של כוחות  חייםהדרך היא הידיעה )ידיעת האל( והשכל, וההיגיון 

 , ולעתים מתלוות אליהם'אלואחו' האלה מכוניםהמצבים המיסטיים שוטפים אותו בנחשול של אור. ה

הממד (. 'מקאמאת'ת אקסטטיות )חוויוותופעות בלתי שגרתיות כמו חזיונות, תחושות חווייתיות 

, הואיל והאמנות היא חוויה דתית למחצה, הסּופיותעם ההשקה האקסטטי של האמנות הוא אחד מקווי 

לא ייפלא אפוא כבלי המציאות וההיגיון. מ בשל היותה משוחררת ,המתרחשת מחוץ למסגרת החושים

 רי האמנות, בפילוסופיה שלה, היאה. הסּופיותפסגת למושג האמנות בין מחבר  12נרי ברגסוןהשהפילוסוף 

  :'עין מטאפיזית'

עין האמן היא בעלת יכולת  ,ה הישירה, לחדור אל הנסתר שבחייםסהאמן יכול, באמצעות התפי
ומה להתאחד עם האובייקט שלה, שהרי האמנות היא אינטואיציה המשתלטת על עצסּופית 

 .סּופישא הידיעה שלה, באופן כמעט העצמיות המודעת, והופכת אותה למזדהה עם מו

                                                 
11

בעבודות רבות במקום גלותו בסיציליה, הוא פירט את התועלת ואת הנזק שיש השיח' מוחמד עבדו לאחר שעיין  
"מקבץ הצורות והמצבים כ , והשווה את הציור לשירה(ריעה )ההלכה האסלאמיתאמנות ואת מעמדם בשהבתחומי 

הציור קיים והתועלת שבו ברורה ואין על כך ויכוח. הסגידה לציורים " הוא אומר: פתווא שלו, בהאנושיים"
ולפסלים נמחתה זה מכבר מעל השכל האנושי. לפיכך, או שתבין את הדין בעצמך כשהמקרה יעלה בפניך, או 

ל ביום מכועלה את השאלה בפני המופתי והוא יענה לך בעל פה. אם כוונתך לחדית': 'האנשים שיתענו יותר שת
, או משהו במשמעות דומה לכך בספרי החדית' המהימנים, הרי שלמיטב הבנתי, הוא 'תחיית המתים הם הציירים

אלה ]עבודת הפסלים וקידוש . מאחר ששתי התופעות ה"חדית' זה נמסר בתקופת עבודת האלילים"'יענה לך: 
עצים וחפצים. סברתי היא כי השריעה  ,הדמויות המצוירות[ חלפו מן העולם, הרי שציור אנשים הוא כציור צמחים

השקפותיו (. 01: 1000, אבו זורייק)" האסלאמית אינה אוסרת על קיום אמצעי כלשהו ממיטב האמצעים המדעיים
האסלאם דת המדע והציוויליזציה" או בספריו ובמאמריו האחרים, של השיח' מוחמד עבדו, המובעות בספרו "

העדיפה בהרבה על ההשקפה השוררת  מלמדות אותנו בבירור כי הוגה דעות זה היה בעל השקפה חדשנית נאורה,
היום בארצות רבות בעולם הערבי והאסלאמי. הוא אינו דוגל בשלילת המסורת בכללותה או בקפיאה במקום, אלא 

יה מחודשת של המסורת, אשר תהיה נאמנה לבניין הישן ולמבנה המסורתי שלה, בלא כוונות הרס או מצדד בבני
 שלילה מוחלטת.

12
 9199ברגסון,  
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, במילים אחרות, או ע'זאלי עולה כי מעמדו של היופי הפנימי באסלאם-מקריאה בכתבי אל

תפיסת היופי הפנימי משקפת את הערכים  .ביותר יםמרכזי ם, הציה באסלאםיהדמיון והאינטוא

השקפה זו, מתברר כי  פי-עלוה את החוויה האסתטית. הרוחניים, המוסריים והדתיים של האדם החו  

, לאסלאם יש השפעה על מרכיבי החוויה האסתטית של האדם המוסלמי, החותר להביע את התעלות הנפש

 ר. נוכח היעלמות החומואת אחדות הבורא הישארותה 

 מזרח ומערב

והשפעותיהם על  ,כוח ושליטה ,ושוניבין דמיון רבות נכתב על היחסים המורכבים בין  מזרח ומערב, 

 שאלות אלה  נמצאות ברמה האישית 13.יזם המוקדם בראשית המאה העשריםהתפתחות האמנות במודרנ

ייחוד בקרב אמני בום המגיעים למזרח ים המהגרים למערב ובאלה המערבייבעולמם של אמנים מזרחי

  ,מזה גי נוכח הנופים החדשיםופסיכולה-סף האתגר התרבותיולאתגר הרישומי מתו ,הנוף, שלדידם

בנוגע למעבר האמנית אנה טיכו בהקשר זה, מעניינים דבריה של . מזה נוף הילדותשל כרון יזהוהעלאת 

 : מאירופה אל המזרח התיכון

שנים, במהלכן לא הצלחתי לשרטט או למתוח קו  כאשר הגעתי אל הארץ, שהיתי בירושלים ארבע
אחד על הדף כדי לבטא את תחושותיי ורשמיי. זה היה מעבר חד מהנופים הירוקים והשלווים של 
ילדותי באירופה אל נופי המזרח ואור השמש החזק שלו, שמעמעם את ניגודי הצבעים ומטשטש 

  14את קווי המתאר של הנוף ופרטיו.

הוביל אותו  של המאה העשרים קרה לבריטניה בראשית שנות השבעיםאבו שוליד מעבר של ה

בדרך שבה בחר וזו באה לידי ביטוי , למערביתלמעין שילוב והפריה הדדית בין נקודת ההשקפה המזרחית 

אחת השאלות המרכזיות בציור המערבי מאז הרנסנס הייתה בניית המרחב האשלייתי.  .בנושאיולטפל 

דמו  את הערך הריאליסטי של הדימויים ויצרו מעין זהות יהקווית והאווירית ק יישום חוקי הפרספקטיבה

העמדתו של האדם במרכז ההבניה המדעית הזו,  תטבעיית בין  המציאות וייצוגה האשלייתי. על כן, נרא

, הערבי, האיראני או ההודי-המאייר או הצייר האסלאמירואה . לעומתו, לפי מידותיו וצרכיו האנושיים

 חזותאינה עולה בקנה אחד עם ה ואין זה משנה אםהסצנה החזותית באסתטיקה של ות רבה שיבח

מציב את הפרטים  ובה בעת, זו רימאחוזו ולא  זו עלזו השכבות  מרכיב את צייר האסלאמיהמציאותית. ה

ת עוסקוהן שבה השונה והדרך , מבט האלהמעל לשיקולי המדע והמציאות. שתי נקודות האלה האסתטיים 

 יקום.להאדם זיקתו של את המבטאים בנושא המסה והחלל, משקפות ממדים פילוסופיים חברתיים 

ן ט  ק  וגודלו  ,צנועלעומת הקוסמוס הוא  מעמדו של האדם בתרבויות המזרחיות, האסלאמיות והערביות,

ם, כדי ישויות אחרות ובעיטוריי. כך נוצר צורך אמנותי וקיומי למלא את החלל בחזותיתמבחינה ממדים 

 להביע את הימצאותו של הבורא בכל מקום ובכל זמן.

כאילו הם חלק ממיניאטורה פרסית מבחינת וליד אבו שקרה תחריטיו של  ניתן לראות את 

בתור חללי הציור חסרים פרטים, הרי שהחלל הלבן הוא סוג של חלל שהאמן רוצה להציג בהרכבם. גם אם 

ות, שבהן החלל נפגש עם הצורה והצבע. הפרטים, הצורות בעבודותיו המופשטשלא כמו רוחני, נושא 

בהקשר זה, אמר הדברים שהחלל מצביע עליהם. את , ומבטא החללשאת האמירה  מיםוהצבעים, משלי

תוכן יק. הם ריקים מכל ם שני טיפוסים חדשים של הִר "החלל והאין ה :מאלביץ'מיר יקזי האמן האוקראינ

  ."רוחניותמלאים צורני, אך הם 

הטמון בו, לערפול , בין הספק לטכניקהמגשר בין טוהר אבו שקרה, הצבע הלבן וליד של הדפסים ב

במציאות אינם מחקים את הצורות והצבעים רעיונות אלו . סּופייםמבעים בוהוא מתאפיין ברעיונות ו

  .(6, 1 תמונותראו ) 15חותרים להבעת האנרגיה הרוחנית הטמונה בעומק הדברים אלא)ריאליזם(, 

                                                 
  9119, אלבהנסיאצל  ראו בהרחבה 13
   9119מוזיאון ישראל, ירושלים, בית אנה טיכו,  14
רת ט  נ  ִמ , 9196, שקד וגדר אבנים ישנהעץ  :כגון של וליד אבו שקרה את השפעת המערב בעבודות ניתן לראות 15

 911: שם ,אדמה חרושה בלילהוכן , 910: 1099אביב, -מוזיאון תל אלבאטן,
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 19X69, תחריט יבש, 9190, הדרך לעיו ג'ראר: 1תמונה 
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 19.60X11.0, 9190, עצי שקדים ליד גדר אבנים :6תמונה 

ם יאותן יכולות שהאמנים המערבי .אל המערבאבו שקרה וליד את היכולות האלה לקח אתו 

רגם את רגשותיהם ניסו לתבעזרתן , ומןשבויים בקסבעודם , בכניעותניגשו אליהן  16םיהאוריינטליסטי

, פעם אחר פעם, כדי למזרחקסמו, הם נסעו לכמיהה לאווירת המזרח וביונותיהם. בכל עת שנתקפו רע ואת

 ,פחם , אום אלמקום הולדתוחן את נופי אבו שקרה בווליד  לעומתם,להתבודד בחיק תרבותו ונופיו. 

פעם אנו מתבוננים . והתרבות מבחינת האווירה המזרח מןשונים בתכלית ם, יאירופיבסביבה ובאקלים 

באווירה שטופים בקרני שמש ישירות, ופעם אנו מתבוננים בנופים בעלי סממנים מזרחיים, אך הבנופים 

 את נושאילשם נסיעתו לאירופה, לקח עמו  טרםהחל את אמנותו בארץ ש ,. האמןובאקלים מערביים

שיבץ אותם , ומקום הולדתוול הוא באממנה  לחברהשלו, הטעונים במורשת ובסוגיות הנוגעות האמנות 

 תהלהערכה רבה, וזיכ תהזכ שלו הפנימית דבקותו בנושאים אלו ובאמתמערביים. ובאקלים הבאווירה 

 אבווליד יצירותיו המזרחיות של  17.באמריקהבאירופה ובגלריות תערוכות הצגת בואותו בפרסים רבים 

יהם של האוריינטליסטים, המשובצות בדוגמאות , מזכירות את יצירותשקרה, האפופות באווירה מערבית

שגרירים לעצמם  אגב מינויאת קסם המזרח אל המערב, האוריינטליסטים הביאו גם . ובפרטים מזרחיים

שהוא רוחש  הערכההומערב את האבו שקרה וליד המשווקים את המזרח ותרבותו. אהבתו של 

הכנסת האווירה האירופית  .ו לבין אמנותואל הטבע, העלתה את רמת הקשר בינלהתייחסותו של המערב 

                                                 
16
  9110אדוארד סעיד,  ורא 
17

קפורט, נרומאותה שנה בלונדון, דיסלדורף, פיסקו צבמוזיאון לאמנות מודרנית בסן פרנ אבו שקרההציג  9199-ב
 באזל ועוד. 
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קשר בין ההשקפה חותרות לסמן שני עולמות מנוגדים, אלא ל  אינן . עבודותיו כל אלהמעידה על  ליצירותיו

  .אמנותה מעשהדרך  למערביתהמזרחית 

פעולות ה . הבנתיחסי גומליןהם  ,כלול בהםהמזרח, על כל להיחסים המורכבים בין המערב 

ל ש תווךעמודי ההם , מנהגיםלמסורת ול ,דתבכל הנוגע לההבדלים כן ו ,במזרח ובמערב ותנשוה םידרכהו

עדר הכבוד יהומושגי המזרח: השבטיות  כשבאמתחתונסע לאירופה וא צירתו של וליד אבו שקרה. הי

 ניתן – מערבהומניסטית בתרבות הב ואילוהמנהגים היפים המאפיינים אותו.  למרותוהענווה כלפי האחר, 

המודעות  גםכמו  ,נימוס וצניעותמאופיינים בההם יחסים אנושיים,  וזולתלהיחס בין הפרט לומר ש

  .'לחדוללהיות או ' הולכת וגוברת, בבחינתשסביבה ליחסים בין הפרט הם של לחשיבות

עסק בחקר  לפיכךועם חזרתו לארץ, חש אבו שקרה מבוכה רבה לנוכח הפערים בין התרבויות, 

בין התנועות שבין פרטי החברה לבין עצמם, ובחיפוש אחר מנגנוני הקשר וסביבה לרט בין הפשהקשר 

תמדת של המסורת והמודרנה, ההתמערבות והאוריינטליזם, הגלובליות מהאמנותיות לבין השניּות ה

 והאסלאם.

 (לצורך הדיון הפלסטינית )ה'מזרחית' כי התנועה האמנותית המקומית זה המקום להבהיר

המושגים של תרבותו ותבניותיו הרעיוניות.  פי-עלשיפוט של האחר )המערבי( ואת הכרתו בה מבקשת את ה

מתייחס אל המשכיל והאמן  19שליטהכשיח של  האוריינטליזם. והיא אשר ביססה מושגים אל 18המזרחנות

כמשקפות גישה המזרחיות חמלה, ורואה את התנועות החזותיות והאמנותיות באף הערבי בהתנשאות ו

בחשבון את הערך  הביאבלי למ, פולקלור - בתור מורשת אבות, אפיינת ברגשנותתמהרת רציונליות, נעד

 המזרחן ה שלסברהנוצרה כך. ואת תפקידן ומיקומן בשיח התרבותי שלהן עצמן האסתטי והאמנותי שלהן

ים, מבנים, עיטור - תייג את כל מורשת המזרחכאשר הוא בדבר היות תרבותו שלו מפותחת, המערבי 

לאשר את הקדמה המערבית שלו  דרכוהיתה זו נוסטלגיה. בתור  - מיניאטורות, מנהגים ומסורות ,יד-כתבי

 ידי העבר. בת ומוגבל ןעוד יושביו הפעולה והתוצרת המחשבתית שלשדרכי  ,לנוכח הפיגור של המזרח

לשמר  מבקשהמערב אנשי המזרח, עבורנו מאוד ב, שתוצאותיה שליליות אתאת אהבת העבר הז

אמנים ואנשי תרבות על ההיה  ,על מנת להמשיך במעמדו כתרבות שלטת ומתקדמתמשמע, . בקרבנו

עדר יאת ה המשמרתצדדית -להחזיק בהשקפה חד ךמשילה פי השקפת תרבות המערב,-, עלבמזרח

 סטרטגיה זו שסוכניא חדשנות.או  קדמהי, כל שינוחסימה מפני הואת  ,תוההדדיות במגע בין התרבוי

 יםטיפוסלשני  התפלגלבמאה העשרים  גרמו לאמנים ולציירים הערבים  ,הפי-עלנטליזם פעלו יוריהא

ופועל בתוך  ,, מהגר אליואת התוויית דרכו הרוחניתמערב בהוא האמן הערבי הרואה  אחד ה: םיעיקרי

 שאובההחדשה, ה לאחר מכן הוא חוזר אל המזרח וכופה את תרבותו ,המערביים הבנותהו םמושגיהעולם 

אליהם את תבניות המודרנה  עביר, כשהוא מםיהמזרחי מן המערב, על האליטה של המשכילים והאמנים

החלו למלא , ריקות ממושגים ומתכנים מזרחייםהאלה, הוההתמערבות. את התבניות המיובאות 

פוס הטי .תכני המודרנהלשל מיזוג בין המורשת  ביקורתי תהליך בלאבקליגרפיה, בעיטורים ובאדמה, 

על כבודו  אגב שמירהנשאר בארצו הוא האמן אשר בשם הלאומיות, בשם הערביות ובשם הדת,  שניה

שבהסתגרותה מוותרת מראש על אמן היוצר אמנות נאיבית, מסורתית וקליגרפית, ההוא . האמנותי

ת ראשון משאיר מאחוריו את אוצרוהסתגרות  המייצרת הידלדלות וסטגנציה. הה, הדיאלוג עם המודרנ

  ,מערבשל התרבותו או לחלופין משתמש בהם תוך ריקונם במעין ביטול עצמי נוכח התרבות הדומיננטית 

 .העכשוויתווה בתרבותו ובאמנות  הבעוד השני נצמד אל העבר מבלי לפתח דיאלוג עם הווה המת

 חתירהעל ו ביניהםהשקה אפשריות חיפוש אחר נקודות מצביע על הצורך בהקונפליקט בין שני הטיפוסים 

                                                 
הנחה כי כל מזרחן של האוריינטליזם ומזרחנות, ב לציוןבאותה מילה משתמשים  ,בערבית .אוריינטליזם קרי 18

 .91הערה גם  וראו שאינו ערבי הוא למעשה אוריינטליסט
19
 .1000, פוקוראו אצל שליטה בהרחבה -על יחס כוח 
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מודעות למנגנוני הכוח והדיכוי מתוך ובייחוד  ,כל תרבותתוך לפעולה מתוך מודעות לסתירות הקיימות ב

  20.של האחרביחס לתרבויות אחרות או לתרבותו גם כל אחת מהן ואצל המופעלים 

בין ומקורה ביחסי הגומלין בין האדם לסביבה ההתפתחות אבו שקרה, וליד ראייתו של  פי-על

. כל אחד פועל בתחומו כדי להעלות השולטים על בניין החברה ועל תיעוד יחסי גומלין אלה .ולזולת הפרט

הישגי המערב עדיין נעדרים  , אךמערבלהתרבות ולהסיר את המחסומים וההבחנות בין המזרח  תאת רמ

 כל כך,  21.שדה האמנותת ישל אוטונומי מערביותהמסכות ההמשמר את השיח האדנותי ללא  המזרחן מ

למעשה, וכך, את מי שנמצא תחתיו, לדעתו ולהגיונו להכפיף  נסהמו משמש כפטרון אמנותי  בעל שררה

שותף  אבו שקרה ולידהפרט החופשי.  ידי-עלולא  הבוס, הפטרון, ידי-עלסדרי העדיפויות נקבעים אך ורק 

מכל דבר אשר יניע את ראוי לנו כי נשאב השראה  ,את ההישגים שלנובאמת ובתמים כדי לשפר לדעה ש

שומה  22ת ההישגים של המערב., ולשם כך יש להכיר באִמתּוהחשיבה, יעשיר את הניסיון ויזין את הידע

 . עלינותחיל להתעניין בכל מה שקורה בעולםלהומפקעת הזהות, וחלץ את עצמנו מסבך הזיכרון עלינו ל

שנפיק מהם תועלת, נפעל לפיהם, או חשיב את הישגי העמים והאומות האחרים כחלק מהישגינו, כדי לה

  23הייחודיות שלנו ברמה הכללית העולמית.לממש את נסיוננו וכדי להעשיר את נשתמש בהם 

את  םשעוברים עליה, בהציבאבו שקרה מסייעים לחברה לזהות את המשברים וליד אמנים כמו 

ונות השוררת במזרח. הפטרן להיחלץ מ על האמןברמה זו,  לפעולכדי  המשברים האלה בקדמת השיח.

הכבלים האלה, ן חופשי מ על מנת שיוכל להיותביטחון ואמונה בדרכו,  ,מידה רבה של חירותנדרש להאמן 

עלינו  ,המציאותכדי לשנות את יצירת המרקם התרבותי. ל ושיט ידלהופעיל את ביקורתו החברתית לה

 . לארוג אותה מחדששנוכל  , על מנתתה יחסים איתנים ובוטחיםינהל אתה ולילהתעמת א

 והנוףהאדמה 

 -מנקודת מוצא סביבתיתבנושאי הנוף והאדמה  עוסקים םעולב ניםאמבאמנות המודרנית והעכשווית, 

נופים המאוימים  ,ניסויים גרעיניים, , בתי זיקוקמפעליםשהוכחדו עקב זיהום סביבתי, נופים  חברתית:

 , דרךנוף הטבעי, העיסוק בבאמנות הפלסטיניתמתם, לעוסלילת כבישים ובנייה. צורך ל פינויהרס וידי -על

. הנוף מקפל בתוכו לאומיים-היבטים פוליטיים הם כולם בעלי, גורמיםלההתייחסות אליו, ניכוסו ופירוקו 

וזאת בלי לחפש את הפנים , מושגים ומבעים אידאולוגיים: האדמה, המקום, המולדת, הגעגועים, הזיכרון

בעבודתו כאשר האמן הפלסטיני מעלה לעתים,  .('משעמם'נוף או ' מעניין' ערכיים שבו )נוףה-האסתטיים

שיקולים חברתיים או מנושא נכפה עליו ה, אלא מבחירה חופשיתזאת  הוא אינו עושה, נושא הנוףאת 

לצייר מתקשה  אירועים ופעולות פוליטיות נגד האדמה והמקום, עתיר, הנמצא במקום אמןהפוליטיים. 

דיאלוג  נהלל כדיטהור )אמנות לשם אמנות(, או האמנותי הבהיבט בו לדון  רק כדיבעי את מראה הנוף הט

 מושגי הארץ והאדמה: השטחטמונים נוף, להאמן הפלסטיני בשיח המתנהל בין  24עם תולדות האמנות.

הצפוני של הארץ, האדמה  השלי, השטח שלו, היישוב, האדמה הגזולה, האדמה זרועת המוקשים שבגבול

 9199-ב לנעשהסמל בתור מה דדיון משפטי, הקו הירוק המפריד בין אדמה לאדמה, האתחת נתונה  שעדיין

מתייחס אל , בארץ או בגלות, ההשראה שהנוף מחולל אצל האמן, הרי האמן הפלסטיני למרות. 9119-או ב

עדיין לא  האמנות הפלסטיניתלדעתי, הזהות, הגעגועים וזכרון המקום.  דרךהנוף ממניעים הנכפים עליו 

מכאן אפשר יכולה לנוע רק סביב נושאי האמנות החזותית האסתטית הטהורה.  הגיעה לשלב שבו היא

מנת  עלהדימויים  של   ותוירטואוזיווה ותריאליסטיה איכויותבעושה שימוש וליד אבו שקרה כי לומר 

לפי החברה , אמירות ביקורתיות כצלו אורם של מתחת למשחקילהסתיר מתחת לקווים ולכתמים, 

 ומנהיגיה. 

                                                 
  10: 1009, אבו שקרהראו בהרחבה אצל בשאלת התפתחות האמנות במזרח והמודרנה,  20
 1001גרויס,  ורא ,שלטון בשדה האמנות במערב-עדר האוטונומיה ויחסי הוןיהבנושא  21
דבריו של וליד עלו בשיחות שונות שהתקיימו והוקלטו במהלך שלוש השנים שקדמו לתערוכתו במוזיאון תל אביב  22

 .1099-ב
 99: 9119, חרב 23
  Boullata , 2009 ראו בהרחבה 24
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 ,, הלבן והשחורסותר  הט  הצבר, האופק, העננים, העשב,  ותעץ הזית, גדר, אבו שקרהבעבודתיו של 

 .הוא עץ הזית שחקנים הוא כיר ההעלילה. אולם ללא ספק ב גיבורילא רק מושאי התבוננות אלא הם 

  25(.0, 9ונות תמראו ) 

 

 

 
 

 01X96, אקווטינטה ותצריב, 9196, עץ שקד וגדר אבנים ישנה :9תמונה 

                                                 
עצי שקדים ליד גדר ; 910: 1099אביב, -מוזיאון תל ,אלבאטן רתט  נ  ִמ , 9190, הדרך לעין ג"ראר :למשל יצירותיו 25
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 69.0X61.0, אקווטינטה, 9199, אדמה חרושה בלילה ערפילי :0תמונה 

 

המשתנים טקסים לשותף רגשי נעשה בהם תשומת הלב בכל הציורים נמשכת לעץ הזית, והמתבונן 

פוארים, דרכים לראות את ההתרחשות סביב עצי הזית: או שהם נראים חגיגיים ומכמה  מציור לציור. יש

או שנראה כי הנוכחות שלהם נועדה לנחם אותנו, או שאנו ניגשים אליהם לנחם אותם על היכחדותם. כאן 

הקרקע ובחרישת הטבע. סכסוכים בחשיפת תפקיד חשוב  שהוא בעלאין מנוס מלציין את הנושא הפוליטי, 

 אדמה ולחורבנה.  הובילו להרס ה ,משפחתיים, גבולות ופוליטיקה מפלגתית וארגונית חסרת בינה

מקומות נמלטו המתקוממים אל כרמי הזיתים והפכו אותם ל (9199)באינתיפאדה הראשונה 

ן מסתננים מפועלים ה . כרמי הזיתים גם הפכו למקומות מסתור שלמחבוא מפני החיילים שרדפו אחריהם

כדי  ,קור אותםאת כרמי הזיתים, לכרות ולעלחשוף ם לישראל. הצבא הישראלי החל יהשטחים הפלסטיני

עצים. ה, וכדי שפעילי ההתקוממות והפועלים לא יוכלו להסתתר בין להרחיב את שדה הראייה של החיילים

 עצי זית. מהם 90%-כליון עצים, יכך הם עקרו למעלה מחצי מ

 מןגלותו, אותו זיכרון הניזון  ממקוםעם הזיכרון גרמו לאבו שקרה להתחבר  ואירועים אל

 תשמייצרדרך בהאירועים משנים את יחסיו של האדם עם עצמו ועם זולתו, . הכיסופים אל המקום

של הבנה והתקשרות. כך עם ההתרחשויות בתחום התקשורת, עם מהפכת המידע ועם  ביטויים חדשים

בזכות הרשתות  היבשותבין המדינות וריבוי טכנולוגיות התקשורת. ככל שהוסרו מחסומי השפה והתרבות 
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 דרךבהאדם עם עצמו  ו שליחסיהשתנו בעקבות זאת, . פתח השיח על האדם הגלובלינ, כך האלקטרוניות

  26דת ואדמה.קשרי שפה, גזע, להמתעלים מעל קשרים צמיחת קשרים חדשים בין בני אדם,  האפשרש

 התנסותו החדה, העמוקה והכואבת, דרךרקמה ועוצבה נאבו שקרה וליד ההשקפה הרחבה של 

, בין מודרניותלהמכונה, בין המורשת עידן ללא פשוט: בין הגלובליות  העמידה אותו בצומת דרכיםש

 פער אתאבו שקרה הרחיב וליד התייחסותו לאירועים,  דרךשאחרי האירועים.  זמןלעצמם האירועים 

דרך חיים חדשה.  , ויצר לעצמוהגעגועים הכרוכים בגלות זון מהיותו בגלות ומ , שנבעההתרחשויות

, ואף להתעלות לכדי םהלומעבר לאירועים אפשרה לו להציב עצמו מחוץ  ,האמנות באמצעותזו השתתפותו 

כוח חברתי, כבשדה התרבות והידע  שתמש, הוא הבפעילותו .של יצירה והתפתחות דרךבקיומו של מימוש 

האמנותית של אבו  ופעילותאולם, ק היחסים והקשרים עם האדמה. וחיזבד בבד עם דינמי ומתחדש, 

 חשיבהשם ל ,ת תפקיד של חשיבה קהילתית, אלא היא מימוש של חירותוובעת מנטילאינה נשקרה 

 ביצירתה. פעיל משתתף פועל כהוא מכיר בהתרחשות וכאשר יוצרת, משפיעה 

מרים את התנגדותו לרוע ומביע והוא , אבו שקרה עולה ומתגבר החוש הדרמטי שליו, בעבודות

 הכיעור ןמאת היופי מפיק  הוא על נפש האדם.זעקה נגד המלחמה והשפעותיה ההרסניות קול 

, כל טקסט, . הטקסטממדי-ורבו המתבונן לעולם של   דרך העברת שההתרחשויות  כופות על  המציאות 

של האדם עם המציאות השיח אינו יוצר ציוויליזציה ואינו מייסד מדע או תרבות.  ,ובמקרה זה החזותי

  27.ומקימים תרבותשיוצרים ציוויליזציה  הם – והתהליך הדיאלקטי שלו עם הטקסט שלה

 שחור ולבן

יחסו לשני הצבעים גם מעיד  ךועל כ אבו שקרה מבקרים את החברהוליד של  וציוריכפי שצוין לעיל, 

 הרישומיות  את הטכניקות בלונדון, פיתח  בשנות לימודיו. המופיעים בתחריטיו ,השחור והלבן, המנוגדים

לנוף שהשאיר מאחור והרצון לגיבוש שפה  געגועיםהעומדים כאשר ברקע , שליטתו באמנות ההדפסהואת 

מדרג הגוונים שהוא ם האנגלים, מושג  דרך ירבה למבע הציורי שאפיין את הציירים הרומנטיהִק . ייחודית

. העומק שב'שחורים' מעניק נופך מסתורי ורומנטי לעבודתו. האופן לבןלניגוד חד בהשחור מפיק מתוך 

בד בבד , מוארללבהיר ו הנסתר והבלתי ידוע ביןמרחיב את הפער  וא מתייחס לשחור וללבן הבו השונה ש

 הדרמה והעניין.    עם הפניית תשומת הלב אל

עבור שני צדדים מנוגדים בעולם הדת והאמונה, המסורת בלצבע השחור יש משמעויות סמליות 

שני,  מצדא אמצעי לביקורת ולמחאה, והצבע השחור הומצד אחד, והמודרנה, המוסכמות והגלובליזציה. 

במעטה של יופי רגשות סנטימנטליים אל המתבונן. האמן משחק משחק מתוחכם, כאשר  תהוא כלי להעבר

שחור  בעזרתמציג את קריאת התיגר , והוא אומר את דבריו העוקצניים נגד מחללי הסביבהוקסם ציורי 

 ערפל, אור וצל. בעזרתולבן, 

יא סוגיה מענינת באמנות המודרנית, עתירת האפשרויות הצבעוניות. העבודה מתוך השחור ה

האפלה. הוא אמן  ןמפיתח סגנון וטכניקה של חתירה אל האור  (1000-9109האמן הצרפתי פייר סולאז' )

זו עודנה מעוררת בלבול, שסולאז' עצמו היה מודע לו. נראה כי עבודת האמן בחירתו י השחור המובהק, ונ  גו  

נושאו תור הזדמנות להצביע על האור ב שום דלג עלמהוא אינו ואולם ילוי סודות הצבע השחור, מוקדשת לג

להביא את דבריו של פיזארו על חברו מאני: "הוא הגדול שבינינו, הוא מצייר את  בעניין זה, אפשרתי. האִמ 

 ."וך השחורלהביט אל תואת דבריה של מרגריט יורסונאר: "היצירה היא האומץ  28",בצבע שחורהאור 

צבע ה משיג אתהוא  הנוטה לספונטניות ולחופשיות, ובעזרתואימץ אבו שקרה סגנון  בתחריטים,

לצבוע בקווי אורך ורוחב ובקווים אלכסוניים מצטברים,  שברצונושחור הנקי. הוא ממלא את המשטחים ה

ת הקווים שמילאו את בחריטה יבשה ישירה על פני לוח הנחושת. בזמן ההדפסה, הדיו השחור חורג מגבולו

גומי מומס על פני ת עזרב ולהשיג שאי אפשרמשטח לוח ההדפסה, ויוצר צבע שחור אחיד בקצות גבולותיו, 

                                                 
  99: 9119חרב,  26
 61: 1001אבו זייד,  27
  1001, מואייד 28
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את הצבע השחור המרוכז, וקוויו המתוכננים  לשם הפקתקווים הספונטניים שלו בשליטת האמן  .הלוח

יכולתו על ע, מעידים על מיומנותו והיטב, המתונים, היוצרים את הצורות ואת המסרים שהוא רוצה להבי

 .שהוא מכוון אליה להביא את המתבונן אל התחושה האסתטית על מנת להשתמש בקווים ובטכניקות

יו ובעבודותשלו שאיננו מוצאים בציורי השמן אמנותי -יש ערך אסתטי אבו שקרהשל  ההדפסבעבודות 

של בטכניקות הרבות להשתמש יכול האמן זו  שיטהאחת הסיבות לכך טמונה בעובדה שבהמופשטות. 

 .ובעזרתן להשפיע על העין מגוון רשמים רחב החריטה

קצר הכל המגולם ברגע  אתהמכיל הזמן הקצר, החטוף,  מתעד אתה ,'הרגע האסתטי'כך עולה  

זה: תחושת הערך המרוכז, נדירות ההתרחשות, ההארה התודעתית, החיוניות הצלולה ותחושת ההנאה ה

 כמהמורכב מה (1תמונה ) 30חורף רגע כזה ניתן לחוות לדוגמה, בציור 29.יהםבעקבותשבאה האסתטית 

בתור למרות ריבוי נקודות המבט, היצירה מציגה את עצמה ואשר מושכות את עין המתבונן, ראייה  זוויות

. מעגל היצירה השלם על רצף זו את זויצירה שלמה, כאילו כל זוויות הראייה הן בגדר נקודות שממשיכות 

יצירה בהקשיב לכל חלק האמן הרצף של זוויות הראייה מביא את המתבונן לחוש באווירה רוחנית, כאילו 

הקשבה מלאה לסממני הטבע הסובבים  אגבאלי, יו טיפול דקדקני והציב אותו במקום אידל הקדיש, אתהז

 אותו. 

 

 11.0X10, אקווטינטה, 9191, חורף :1תמונה 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 1: 1001, מקאבלה 29
 990: 1099אביב, -, מוזיאון תלאלבאטןרת ט  נ  ִמ , 9191, חורף 30
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מעורר רשמים ורגשות עזים אצל המתבונן למרות פשטות  (9 תמונה) 31ללא כותרתציור גם ה

של סולמות ההסמלים והפרטים, הודות למיומנות הגבוהה של האמן בשימוש בטכניקות, וכישרונו בגילוי 

 השחור והלבן, שאפשרו לו לבטא את רעיונותיו. 

 

 
 

 11X19.0, אקווטינטה, 9199, ללא כותרת :9תמונה 

 

גלה נ, יופיין הנגלים לעין הפרטים והסמליםן מ את היצירות של וליד אבו שקרהכאשר מפשיטים 

בין היסודות מצביע אל מה שמעבר לחזות החיצונית, ר שזוהאז השחור -או .ביתר שאת והעניין בהן גובר

לצמצם את הפער של הבנת  כדי, ומזהה פרטים רבים ככל האפשרהמתבונן, המחפשת  ןלעימעבר אל מה ש

ההשראה  בדרך , אשרפייםּוסהיצירות רוויות בחללים ניתן אף לומר שת יצירת האמנות. הצופה א

אל חזיונות שהם מעבר למשמעות הישירה ולמבע הברור שאינו זקוק לפירוש  הםבמעבירים את המתבונן 

  מילולי. ולהסבר

 סוק רקלעאבו שקרה וליד . התעקשותו של השחור והלבן על הנייר גיוונו את הרישום התיעודי

אולם עולם הצבעים, הנעדר מן הטבע . ורבת הצבעים להחליף את המציאות משום יומרה אין בה בצמד זה

ח הדמיון של בן האדמה, כמו שריח האדמה מתעורר ברגע שבו ואבו שקרה, מתעורר מכוליד אותו מצייר ש

לבן תואם -בי בשחורהשימוש הסוגסטיהכפרי הזה. האמן רשם שנוכח המראה להפלסטיני עוצם את עיניו 

, והן ניםקטממדיהן  האלההיצירות  מקצת את הפער בין המציאות לדימוי, בין הרצון למימושו במציאות.

אלא כדי לאפשר למהגר  כאילו לא צוירו, על פרטיהן ודקויותיהן,, תעודת זהותאינן חורגות מגודל של 

  32הפרטיות שלהם.ת האיקונות בכיסיהם א לשאתעולי הרגל נהגו לשאת אותן בכיס מעילו, כשם ש

מנטרת  :נושאות שמות שבני המקום משתמשים בהם בינם לבין עצמםשל אבו שקרה יצירותיו 

את השמות  ולבטא להביע האמן, רצה ובעקשנותמצד אחד, . 'וכד ג'רארלעין הדרך , גינת האשם, באטןאל

לבטא את רצה הוא , אחרמצד ו, האלה באירופה, כדי להכיר לקהל הזר את ארצו, את יופיה ואת קסמה
                                                 

 969שם: , 9199, תרתללא כו31
  109: 1000בלאטה,  32
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בעצם הגיית כאילו של המקומות, הבניינים, השדות והכרמים שבהם בילה את ילדותו,  המקוריים השמות

 יסמין ואת הכיסופים אל ימי העבר. ניחוח הלריאותיו את אוויר המולדת, את שואף הוא  ההאלהשמות 

 זרות ושייכות

סימן לקשר ההוא הצבר עמו הוכחות לזהות של מקום.  נושא ,אבו שקרהשל וליד  וצמח הצבר בציורי

, ולסימון גבולותיה לגידור אדמתואמצעי בתור הפלסטיני משתמש בצבר ההדוק שבין הפלסטיני לאדמתו. 

שיח הצבר נותר למרות הרס הכפרים והגליית תושביהם,  .לשמירה עליה מפני עוברי דרך ומפני השממה

הולכת ונעשית מלאה בציוריו של וליד אבו אינו קיים. השראת הטבע כחגורה סביב הבית שנהרס או שכבר 

האמן בדיו של שימוש ה. כמוטיב איקונוגרפי מודע מותופס את מקוש שקרה כשהוא מתמקד בשיח הצבר,

בעצם ההתמקדות בייצוגו  ,ולפיכךסוג של כתיבה תיעודית של מאפייני המולדת, מוהו כשחור על נייר לבן כ

של השיח  כינויו –( צבר-אל) الصبرנו כמעט יכולים לקרוא את הדהוד המילה הערבית אהרי ששל הצבר, 

 דרך .(כוח סבל ,רוח, סבלנות היא גם אורך ,צבר – صبرמשמעות המילה הערבית )הזה בערבית הפלסטינית 

על לאורך הזמן  התגלגללתמונת המילה הערבית, אשר ממשיכה  ההייצוג החוזר ונשנה של צמח זה, מתגל

 וידי סביבהאמן מראה לנו, בענייניות, כיצד הצבר שנשתל בעוד יתן על אדמתם. של העומדים א  לשונם 

הם בתחריטים אלו המופיעים המתבונן מבין כיצד נופי הטבע המקומי , לצמוח בצל עצי הזית ממשיך

  33את יחסי הגומלין בין טקסי המקום לבין קווי המתאר שלו. ותמתעדהכמראות 

בן דודו של וליד (, 9116-9111ם אבו שקרה )סהאמן המנוח עאפיע גם בציוריו של שיח הצבר מו

תחום הכלל, להוצאתו מתחום הפרט בבא לידי ביטוי לצמח הצבר אבו שקרה של עאסם יחסו . אבו שקרה

הוא ניסה להעביר את  .מודרניתהעולמית השפה מן הלים יבאוצר ממשתמש בסמלים פלסטיניים וכשהוא 

היהודים הבאים מאירופה, אשר  ןמיו אל העולם, ולומר כי הוא עצמו ראוי לשיח הזה יותר מסריו ומבנ

  34לבני הארץ שנולדו בה.סמל בתור אימצו אותו 

מגוריו בתל בבית חלון הבכלי חרס על אדן  אותו חיוהנצמח הצבר  עאסם אבו שקרה עקר את

ניסיון אמיץ ואף אכזרי של האמן  שה, זה. למעברכת הדרך בתוראביב, כאילו הוא צמח מבורך שלקח עמו 

, כדי שיוכל לעקוב אחריו, לטפל בו מבחינה אמנותית ורעיונית, לגדוע את הצמח מסביבתו הטבעית ומביתו

לסגור את מעגל הגעגועים. החשיבות של בדרך זו ואולי אף לשוחח עמו על הזרות שלו בחברה הישראלית, ו

בן דודו, האמן  ניסיונו שלשל  וחשיבותכמוה כאבו שקרה, של עאסם הגעגועים הזה בעבודותיו סגירת מעגל 

מטעי את  ,מצייר את גדרות הצבראבו שקרה וליד . בגעגועים בעבודותיו הוא עסוקלוליד אבו שקרה, 

לאירופה איתו הצבר. אחר כך הוא לוקח אותם  יהשקדים וכרמי הזיתים, המוקפים בהתקבצויות של שיח

רוחני וחושני לסגירת מעגל הגעגוע חומר כו, לנושאי עבודתוגלם רעיוני ואמנותי  חומרככדי להשתמש בהם 

חברות  קרבבועסקו בו  ,את צמח הצברתם ילקחו א אבו שקרהוגם ם סעאוהכיסופים. העובדה שגם 

תרבותיות, מעוררת סקרנות בקרב מבקרי האמנות, והם מעלים השערות ושאלות רבות כגון: ונאורות 

מדוע הכניסו את הסמל הזה  ?האמנים את הצמח הסמלי הזה והביאו אותו לסביבה זרה מדוע לקחו שני

מה רצו לומר  ?נסיעות, על מנת לשים אותו תחת זכוכית מגדלת בעיבורה של סביבה מערביתהלתוך תיק 

בהם. מעוררת  הזרותעל הסערה הפנימית והדרמה אשר ו רצו לדבר על הזרות שלהםש, ייתכןבמעשה זה? 

  : טלי תמיר תכותבאבו שקרה, ם סעא ו שלהעוסק בציורי "צל הזרות"ה במאמר

יהודית והתחושה כי הוא אינו נמצא במקומו הטבעי ההרגשת השייכות והזרות הנצחית בחברה 
, בהם אנו םסעאבתל אביב, התחושה הזאת היא אשר טוענת את המוטיב החוזר הזה בציורי 

צמח  .ה מתוק, למרות היותו בתוך גדר תיל קוצניתרואים את צמח הצבר בתוך עציץ. הצמח הז
המקומות רחבי הידיים, שבהם היה בחיק האדמה ושורשיו העמיקו בה, הפך ן הצבר שנגדע מ
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 נהיה , המתוק והצמיגי ו  פריהמחוספסת והדוקרנית, לבין  ,ניגודיות חדה בין צורתו החיצונית הצבר, המגלם שיח 

  הוא מתוק ועדין. אף שמטבעו ,בחספוס חיצוניגם הוא י יליד הארץ, המתאפיין הודשל הי ואישיותלסמל 
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לקטן בגודל של עציץ ביתי. המצב הזה אינו מבטא רק את תחושת הזרות ואי שביעות הרצון, אלא 
  35.וההשפלהכוי הוא בעיקר מהווה עימות עם ביות הטבע, ומחאה נגד הדי

מהם תיעד את כל אחד  .פחם אום אלמאבו שקרה לקחו את צמח הצבר ם סעאהן ווליד אבו שקרה הן 

עדשת המצלמה, כשהוא ל מבעדצייר אותו ותיעד אותו חצה עמו את גבולות המולדת, האחד  .בדרכוהצמח 

ולקח אותו מגבולות  ,אותו בעציץ שתל ,ואילו האחר גדע אותו מאדמתו, מעביר את פרטיו בצבע שחור

איום  למרותהתעקשות הצבר להתמיד בקיומו  לבטא אתיהודית, כדי העיר ההערבי אל  מקום הולדתו

 המוות.

טתו בטכניקת התחריט ייצירתו של וליד אבו שקרה עשויה להקסים את המתבונן בשל, לסיכום

ינית בעת טמנות הפלסהקונפליקטים שמצויה בהם האים ובמבע הריאליסטי. מתחת למעטה זה  מבעבע

על היסודות הגלויים והסמויים בעבודתו מעניקים לא רק  אשנב לדרכו האמנותית אלא גם  ההצבע הזאת.

לשדה האמנות הפלסטינית וליחסיה המורכבים עם המערב ומורשתו האוריינטליסטית.
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