
  דיוקנו של סברס: הסמל כמכלול
היה חלק בלתי נפרד מנוף שענפיו עסיסיים וקוצניים, גדול  צמח זה, קקטוסל, גדל סברס. אליד הבית שבו גדלתי בכפר יחזק

אופן מודע, ויחד עם זאת הצורה שלו תמיד העסיקה אותי במעולם לא הנוכחות שלו ילדותי, שותף שקט לקיום היומיומי שלי. 
במטרה  הצורה שלו משכה פתאום את תשומת לבי.הייתה מוכרת לי באופן אינטימי. לפני כמה שנים, במהלך ביקור בארץ, 

 ותותקופות היעדרות ממושכות אפשרו לי לגלות א ת הקקטוס., התחלתי לרשום את עומק מורכבותהוא לחקור ולהבין אותה
כל פעם מחדש. בכל ביקור תהליך העבודה הפך אינטנסיבי יותר, אינטימי יותר והתחוור לי יותר ויותר, שהדימויים שאני 

 .המסוים הזה הקקטוסאלא של הו, כלש יוצרת אינם של קקטוס
כנגד ה לי שהסברס הזה מזכיר, בצורתו ובגשמיותו, את גוף האדם. גם הוא, כמו האדם, שואף לצמוח מעלה ותמיד נדמה הי

כוח הכבידה. כמו גוף האדם, גם הקקטוס מורכב מאיברים שמסתעפים מהגזע, והאופן שבו האיברים הללו מחוברים לגזע 
הקקטוס ואיבריו יוצרים אשליה של יציבה אנושית, של גזע ות מזכיר מאוד את המפרקים שלנו. הזוויות השונות שבהן ניצב

  תנועה שקפאה.
המאבק האנושי בכוח הכבידה נוכח באופן ניכר בצורתו של קקטוס. ממש כפי שאנו מחזקים את שרירינו כדי להתנגד לכוח 

צעירים, המושך אותנו מטה, הענפים התחתונים והגזע התחתון של הסברס מתחזקים אט אט על מנת לתמוך בענפים ה
שבעצמם נאבקים מעלה, בניסיון לטפס גבוה יותר. ואף על פי כן, כובד משקלם מכריע בסופו של דבר את צמח הֵאם, 
והענפים מתפצלים ונושרים לאדמה. כל ענף שנשר משריש שורשים חדשים במקום שבו נחת, ובסופו של דבר גדל להיות 

  קקטוס חדש.
וזר ומופיע כסמל עמוס משמעויות. זהו צמח המצוי באיזורים הצחיחים של מדינת פלסטיני, מוטיב הסברס ח-בשיח הישראלי

ישראל, הנזקק אך למעט כדי לשרוד. החלקים הנופלים ממנו מצמיחים שורשים חדשים בכל מקום שבו הם נוחתיםהדור 
קרקע. עבור חסידי הראשון של המהגרים היהודים שנולדו בארץ אימץ את הסברס כסמל של תקווה, התחדשות והיאחזות ב

הציונות, שיקף הסברס את הקשר האינטימי, הנכסף, למקום. בני דור זה, של "היהודי החדש",הגדירו עצמם כ"צברים" 
). בשביל הפלסטינים, לעומת זאת, לצבר יש משמעות אחרת: במלחמת صبار(המילה צבר קשורה במילה הערבית צבאר, 

ים במטרה למחוק את זכרון הימצאותם. אולם כיום ניתן לזהות את שרידי ', הצבא הישראלי הרס כפרים ערבים נטוש48
  כחומות או גדרות חיות שהקיפו את הבתים. –הכפרים לפי שורות של סברסים שגדלים, מחדש, במקום שבו נשתלו בעבר 

משימה בלתי כמה שארצה לייצג את הסברס בצורה מופשטת, שאינה מושפעת מהתוכן הפוליטי המובנה בו, נדמה לי שזו 
אפשרית; בתור ילידת הארץ, אינני יכולה להשתחרר לגמרי מההיסטוריה המורכבת של המקום. אך גם אינני רוצה לייצגו 
באופן אקספרסיבי. לתפיסתי, כאשר אנחנו מנסים להכריח דברים לתוך קטגוריות, אנחנו משמידים את מהותם: הצורך 

  ודת מבט יחידה, וכך מבטל את יכולתנו להרגיש את הדבר ולראותו.להגדיר באופן מוחלט הופך אותנו שבויים בנק
העבודות המוצגות בתערוכה זו הן חלק מניסיוני האמנותי לשחרר את האובייקטים מהמטען הסימבולי שלהם, ומצד שני 

ה פוגג את ההקשר הפוליטי המקדש אותם; זאת על מנת שנוכל להביט בהם ערומים וחשופים, וכך לפתח יחסי קרבל
  ואינטמיות, ואולי אף רכות, עמם.
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