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תערוכה “על שפת הבאר”, פרי יצירתם של בני נוער מחורה ומכסיפה מציגה 
במהלך  בהנחייתי  האמנות  בקבוצות  העשייה  את  המשקפות  נבחרות  עבודות 

השנה שחלפה.
עולמם  את  מבטאות  צילום  ועבודות  גבס  תבליטי  וקולאז’,  ציור  הכוללות  העבודות 
הפנימי של בני הנוער ואת הדיאלוג שנוצר בינם וביני במהלך שנת עבודה. זהו דיאלוג 
דיאלוג  גם  הוא  אך  בה,  הגלומות  הביטוי  ואפשרויות  האמנות  שפת  סביב  שנסוב 

בינתרבותי ובין-דתי בו מחפשים הצדדים ומוצאים נקודות התייחסות משותפות. 
בהתבוננות  שלמדו  והצלליות  הקולאז’  שפת  את  אימצו  מכסיפה  הצעירים  האמנים 
גור אריה והפכו אותה לשפתם, תוך שהם מייצרים את  בעבודות של מאטיס ומאיר 
הדימויים והנופים שלהם. חלקם שובי לב בתמימותם הילדותית, כמו בעבודה המתארת 
מכחול  בתנופת  מצטיינת  אחרת  עבודה  ממדים.  גדול  לב  מרחף  שמעליו  ימי  קרב 
ועיפרון, בצבעים ובהבעות פנים אקספרסיביים. על עבודה אחרת המתארת באמצעות 
מגזרות ניר שחורות סבך של עצים שציפור נחה על אחד מהם, משוך מסתורין נפשי 

מסקרן. 
תבליטי הגבס שנעשו בחורה, מזכירים תבליטים עתיקים בטכניקה ובצביעה שלהם. הם 
מופיעים לנגד עיננו כלקסיקון של דימויים מזמנים ומקומות שונים. כעין שדה ריזומטי 
לדימויים  התקדים  חסרת  הנגישות  ידי  על  המועצם  והקשרים  סימנים  שאלות,  של 
פרה-קולומביאני  פורטרט  דמויי  מסכה  פני  לצד  ציפורים  תקופתנו.  את  המאפיינת 
לצד היוניון-ג’ק ולצד מטוס שמגן דוד והכתובת ישראל מעטרות את כנפיו. השימוש 
בטכניקה מסורתית מאד של עשיית תבניות חמר ויציקה בגבס והעובדה שייצרו אותם 

אמנים בדואים צעירים יוצרת קפלים נוספים של הקשר ומשמעות. 
סדרת עבודות הצילום הן מעין תסריט בלהות המתרחש באזור ספר מדברי, שגיבוריו 
תרבותיים  הקשרים  אליו  המנקז  הבור”  “דימוי  נוכח  במרכזם  צעירים.  שלושה  הם 
ופסיכולוגיים. החל מהבור אליו הושלך יוסף בסיפור המופיע בקוראן ובספר בראשית 
לסיפור  מתייחסת  העבודה  קנאה.  או  כעס  ניכור,  המבטא  פנימי  כחלל  בבור  וכלה 
המקראי הן בבחירת הזירה, במקום המזוהה במסורת המקומית עם הבור אליו הושלך 
היצירה  השבטית,  הבדואית  בחברה  החיים  רקע  על  חזותיים.  באזכורים  והן  יוסף 

מעוררת שאלות על מקומה של האלימות ועל השפעתה.
בנוסף, מוצג בתערוכה הסרט “מקרה יוסף” המבוסס על צילומים וראיונות עם חברי 
הפנימי  התהליך  של  טפח  חושף  הקצר  הסרט  “הבור”,  סדרת  את  שיצרה  הקבוצה 
המורכב שחוו האמנים הצעירים במהלך יצירת התצלומים ופרויקטים נוספים שעסקו  

בהם.
שוב “על שפת הבאר” כמו בתמונה עתיקה, במקום של מפגש, של צימאון ושל חיים, 
אבל גם במקום של משקעים, של מאבק ושל יצרים. שוב, אבל גם לראשונה “על שפת 
ומוכשרים המאמצים שפה  יוצרים בדואים צעירים  היא תערוכת אמנות של  הבאר” 

חדשה וגם יוצרים אותה.
משה בלמס
יוני 2013

“על שפת הבאר”

הפנינג ציור במרכז אמנות בחורה

סלים אבו עיאד  سليم ابو عياد כתה ט’, כסייפה

יאסמין אלמעאבדה   ياسمين المعابده 
כתה ז’, כסייפה
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ניסיון בעבודה עם בני נוער בחורה בשנה שעברה הוביל אותי לשתי מסקנות 
המשתתפים,  גיל  את  בהדרגה  להוריד  שיש  הייתה  הראשונה,  חשובות: 
יעסקו  במה  לבחור   18 עד   16 בני  לתלמידים  לאפשר  הייתה  השנייה  המסקנה 

ולמצוא את הדרך לממש את רעיונותיהם.
בשנה שעברה  איתם  הבוגרים שעבדתי  מכך שהתלמידים  נבעו  שתי המסקנות 
ניסיון בדברים  ונחשפו לעשייה אמנותית בפעם הראשונה, היו מצד אחד חסרי 
הבסיסיים ביותר בציור, חומרים או טכניקה וחסרי כל ידע באפשרויות הקיימות 
באמנות העכשווית, מצד שני הם היו כבר בעלי ניסיון חיים, דעות  ותחומי עניין. 
בגיל הזה היו עסוקים הצעירים בהצלחה בבחינות ובמחשבות על העתיד וחלק 
פגישה  של  המצומצמת  במסגרת  קשה  להם  היה  אירוסין.  לפני  עמדו  מהבנות 
שבועית לעסוק בתרגילים או להירתם לפרויקט שנקבע מראש ללא התחשבות 

בנטיותיהם הפרטיות.
והתנסות  בסיסיים  כלים  יותר  צעירים  נוער  לבני  לתת  לדעתי  היה  נכון  כן  על 
מסודרת בעבודה בחומרים שונים, בציור ובצילום, לחשוף אותם ליצירות אמנות 
לתלמידים  יותר.  רחב  בסיס  מתוך  ליצור  יוכלו  כדי שבהמשך  שונות,  ולמסורות 
הבוגרים הצעתי לבחור נושא מבין כמה הצעות שיעלו בעצמם והצעה שהצגתי 
אני. לאחר שניהלנו דיון בהצעות שהיו 
לעסוק  המשתתפים  בחרו  הפרק  על 

באלימות.
עברו  איתן  שעבדתי  הקבוצות  כל 
והתנסות.  גילוי  של  מרתק  תהליך 
להתמקד  בחרתי  זה  במאמר  אולם, 
בעבודתה של קבוצת הבוגרים בחורה 
בעל  בעיני  הוא  שעברה,  שהתהליך 

משמעות אמנותית וחברתית רחבה.

מרטין קיפנברגר – דיאלוג עם הנוער
קיפנברגר צייר את עצמו ב-1981 לאחר שהותקף ע”י חבורת בני נוער. לעבודה קרא 
בציניות דיאלוג עם הנוער. בדיאלוג שלי עם הנוער אף אחד לא הוכה ולא הייתה 

ציניות. היה הרבה הומור אבל גם רגשות ותכנים קשים.

דיאלוג עם הנוער
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מן קצר לפני שהקבוצה בחרה לעסוק באלימות ביקרנו בתערוכה של סיגלית 
עמדו  שבע  תל  ליישוב  שבכניסה  בצומת  הנגב.  במוזיאון  שהוצגה  לנדאו 
כמה נשים יהודיות וערביות שנשאו שלטים במחאה על רצח של נערה בדואית 
חדשים  כמה  מאחיה.  ושניים  אביה  היו  החשודים  קודם.  ימים  כמה  שהתרחש 
קודם לכן, נורו שני צעירים בכניסה לחורה על רקע סכסוך ממושך בין משפחות. 

האלימות הייתה בכל מקום סביבנו הטרידה ונגעה בכולנו.
המובילה  הדינאמיקה  את  להבין  ניסינו  אלימות  מעשי  על  לנו  שהיו  בשיחות 
למעשים קיצוניים של רצח. אילו פגיעות קודמות לרצח ? אילו מעגלים במשפחה 

ובקהילה תורמים להסלמה וכיצד ? מדוע מעשה רצח נתפס כפתרון לבעיה ? 
אחד המקרים שעלה בשיחות היה רצח שזעזע את הנגב והתרחש בפברואר 2011 
ברהט. במקרה הזה רצחו שני נערים בני 16 את חברם ללימודים, נער בשם קייס 
אבו סיאם שבלט בכישוריו החברתיים והאינטלקטואלים. השניים רצחו אותו מתוך 
קנאה. מה שהיה מזעזע במקרה הזה היו האכזריות של הרצח שביטא רוע צרוף 
וגרם לבני הנוער להרגיש חסרי  ומובן. המעשה שלהם עורר פחד  וחסר תכלית 
המקרה  שכניהם.  או  חבריהם  להיות  שיכלו  נערים  ידי  על  בוצע  הוא  כי  הגנה, 
העמיד בסימן שאלה את הרצון לבלוט ולהצטיין והטיל צל כבד על הורים ומורים 
הלוחצים על הצעירים להצליח ומשווים ללא הרף את הישגיהם לאלה של נערים 

ונערות אחרים.  
דיברנו על הפרטים שהתפרסמו בתקשורת וניסינו להשלים בדמיוננו את מה שלא 
סופר. התוצאה הייתה שיכולנו לראות בדמיוננו את הרצח כמקרה פרטי אבל גם 
את האפשרות לשחזר אותו כארכיטיפ, כדגם כללי. במקרה כזה נוכל לבחור את 
הדגשים שלנו להבנת סוג כזה של מעשה. היה חשוב להתייחס לרגע משמעותי 
ביחסים בין הקורבן לתוקפים שקדם לזמן ולמקום של הרצח, לתחושותיהם מיד 
אחרי המעשה, להקשרים שעולים מהמקום שבחרו לבצע בו את המעשה. היה 
בסיפור.  שמצאנו  המשמעויות  לשאת  מסוגל  שיהיה  חזק  דימוי  למצוא  חשוב 

בתשומת  שהצטיינו  נס  עדי  ושל   )Jeff Wall( וול  ג’ף  של  בצילומים  התבוננות 
לב לפרטים ולמשמעויותיהם הנרטיביות ולמקומם בקומפוזיציה עזרו לנו להגדיר 
יומיומיים שנרצה להשתמש בהם. בעבודות שיצרנו  את המשמעות של חפצים 
חפצים כמו נעל מושלכת או מיכל פלסטיק כחול הם חלק מהסיפור, מההקשר 
חולצת  וצבע המאזנים את הקומפוזיציה.  כצורה  גם  הזמן,  אך משמשים  ורצף 
הפסים של הקורבן מתכתבת עם כותונת הפסים של יוסף המקראי שהיה גם הוא 

קורבן של קנאה.

עם  הבדואית  במסורת  המזוהה  עתיק  מים  בור  היה  לצילומים  שנבחר  המקום 
המקראי  הסיפור  בין  ההשוואה  אחיו.  ידי  על  הבור  אל  יוסף  הורד  שבו  המקום 
חידדה את  ר. קראמב  בייצוג של הסיפור אצל  והתבוננות  לזה המופיע בקוראן 

הניואנסים ועזרה לנו לגבש את הגרסה שלנו.

מקרה יוסף

Jeff Wall-The Goat 1989

7 |          

מיאדה אבו שולדום  مياده ابو شلظم אדם אבו אלקיעאן  ادم ابو القيعان

נאסים אלהואשלה  نسيم الهواشلهדלאל אלסראיעה  دالل الصرايعهסנא אלהואשלה  سناء الهواشله נסים שניור  نسيم شنيور
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מלאני  פסיכואנליטיקאית 
הקנאה  את  תארה  קליין 
ולהרוס  לקלקל  האגו  של  כדחף 
היא  הקנאה  הטוב.  מקור  את 
המבוסס  הרסני  דחף  קליין  לפי 
הראשונים  האובייקטים  על 
ומתבטאת  האגו  את  שמרכיבים 
עצמיים,  ברחמים  השאר  בין 
סובלנות  חוסר  אידאליזציה, 

ותוקפנות.
“הם אמרו, הן יוסף ואחיו אהובים 
על אבינו יותר מאתנו, אף כי אנו 
הרבים והחזקים. אכן שרוי אבינו 
בתעייה גמורה” סורה 12 הקוראן.

את  מזהה  בקוראן  המספר 
האחים  שעושים  האידאליזציה 
העצמיים  הרחמים  ואת  לעצמם 
בתחושת  מתבטאים  אלו  שלהם. 
אי צדק אופיינית לקנאי. התחושה 
שמגיע לי כי הייתי קודם, אני בן 
השבט החזק, אני הגבר וכו’ כורה 
כל  המקנא.  של  בנפשו  “בור” 
בו,  שמח  הקנאה  שמושא  הישג 
כל מחמאה והכרה שמקבל הזולת 

מעמיקה את החלל שנפער בנפשו של הקנאי ומגדילה את עיוורונו. מבטו מופנה 
תמיד אל טוב שנמצא מחוץ להישג ידו והוא מוכרח להרוס אותו. הקנאה היא רגש 
עיוור וחסר היגיון כי אינה רוצה להשיג דבר פרט להשמדתו של הטוב, אף על פי 
שהשמדתו של הטוב לא תעניק לה כל יתרון. משום כך מתאר הסוציולוגית אווה 
אילוז  את הקנאה, כרגש הנסוב סביב “מרכז חלול”. מעין “עבודה שאינה נושאת 
פרי כדי לפרוע חוב שאיננו חייבים”. הבור, אם כך הוא דימוי מוצלח לקנאה. הוא 
אותו “מרכז חלול” שמתארת אווה אילוז. הוא גם ביטוי למלכודת שכורה הקנאי 
לעצמו, כי באופן פרדוכסלי, כותבת אילוז: “לקנא פירושו להרגיש, באופן מוחשי, 
קונקרטי, את הנחיתות שלך עצמך ולהפוך, באופן ממשי, לאותו אדם נחות.” )אווה 

אילוז “הרגש האילם” הארץ 19.06.2012(.
הבור המופיע בצילומים הופיע בשטח הצילום כמו לפי הזמנה והבחנו בו רק ביום 
השני שבו צילמנו שם. הוא התגלה מיד כדימוי שחיפשנו והתחבר מיד לסצנות 

האחרות שתוכננו בקפידה. 

הבור

קראמב  ר.  ע”י  מאוייר  בראשית  ספר  מתוך 
בהוצאת עם עובד - חרגול

שאחרי  המספר  מציין  בראשית,  בספר 
לחם.  לאכול  ישבו  הם  יוסף  את  שהשליכו 
בגדיהם  את  החליפו  קייס,  של  רוצחיו 
הרוע  סנוקר.  לשחק  והלכו  בדם  המגואלים 
הנובע מהקנאה היה בלתי נתפס. בצילומים 
של הקבוצה, עומדים הנערים מעל הבור, אך 
הם אינם שווי נפש- הבעת הפנים של אחד 

מהם מביעה זעזוע.
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מתוך סדרת “הבור”:
באסם אלעטאונה  باسم العطاونه

עלי אלעטאונה  علي العطاونه
חאזם עסיוי   حازم العسيوي

כתה יב’, חורה

רימאן אלסייד  ريمان السيد  כתה יא’, חורה

מתוך הסרט “מקרה יוסף”

ה
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עלי אלנסאסרה  علي النصاصره 
כתה ט’, כסייפה

ענאד מרחלה  عناد مراحله
כתה ט’, כסייפה



מפתיעות  בדרכים  הקבוצה  את  הובילה  העבודה  משך 
ורגשות מורכבים עלו. אני למדתי להכיר צדדים מפתיעים 
המקום  זה  שלא  הקבוצה  חברי  של  ובעברם  באישיותם 
לתוך  חלקית  הצצה  מאפשר  בתערוכה  המוצג  הסרט  לספר. 
מהעין  סמוי  נותר  הרבה  שנחשפו.  והעולמות  הקונפליקטים 
ותקוותי היא שהכלים האמנותיים ימשיכו לשרת אותנו בעיבוד 
התהליכים האישיים והחברתיים שעוברים החברים, ושהתוצרים 

ימשיכו להיות בעלי ערך עבורי ועבור אחרים.

בהצלחת  ותמכו  רבים שסייעו  לאנשים  להודות  ברצוני  לסיום 
מנהל  אבואלקיען  לעלי  ובראשונה  בראש  השנה.  התוכנית 
לגב’  הנוער,  מחלקת  מנהל  סיאח  ולאברהים  בחורה  המתנ”ס 
זיוה שביט מנהלת המתנ”ס בכסיפה, אמין סיאח מנהל מחלקת 
אלמותנבי,  ביה”ס  מנהל  דהאבשה  לחליל  בכסיפה,  הנוער 
דאהר אלעסיבי מנהל בית ספר אלואפה. עוד ברצוני להודות 
לעטו’ה אלסראיעה מנהל התחזוקה במתנ”ס חורה על הנדיבות 
ובכסייפה,  בחורה  המתנ”ס  לצוות  עת,  בכל  לסייע  והנכונות 
לצוות ביה”ס אלמותנבי, צוות ביה”ס אלואפה ולבי”ס אלחיאת. 
תודתי נתונה גם לגב’ עידית עמיחי במשרד התרבות ולמפעל 

הפיס על התמיכה.

משה בלמס
מאי 2013

סוף דבר

מרכז ג’ו אלון ליד קיבוץ להב  |  שעות הפתיחה: ראשון-חמישי 09:00-16:00  |  שבת 09:00-14:00
הדרכה בתאום מראש: 08-9913322

לפרטים נוספים חפשו אותנו בגוגל: http://huraartproject.wordpress.com/   |       בפייסבוק: ג’ו אלון
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باسم العطاونه באסם אלעטאונה 
علي العطاونه עלי אלעטאונה 

حازم العسيوي חאזם עסיוי  
نسيم الهواشله נאסים אלהואשלה 
سناء الهواشله סנא אלהואשלה 
دالل الصرايعه דלאל אלסראיעה 

مياده ابو شلظم מיאדה אבו שולדום 
كارولين ابو شلظم קרולין אבו שולדום 

لؤي الصرايعه לואיי אלסראיעה 
نسيم شنيور נסים שניור  

عثمان ابو رجيله עותמאן אבו רגילה 
ادم ابو القيعان אדם אבו אלקיעאן 

  

כסייפה 
علي النصاصره  עלי אלנסאסרה  

ياسمين المعابده  יאסמין אלמעאבדה   
عبد الهادي النصاصره  עבד אלהאדי אלנסאסרה  

فواز المعابده  פואז אלמעאבדה  
اسالم  غنامي  איסלאם ע’נאמי  
منى المعابده  מונא אלמעאבדה  

فت ابو عجاج
أ
را ראפת אבו ע’אג’ 

حمزه العمور חמזה אלעמור  
سليم ابو عياد סלים אבו עיאד 

عناد مراحله ענאד מרחלה  
ختام ابو عنام חיתם אבו ענאם 

משתתפים:

ה


