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התערוכה "צמחי מרפא" מבקשת להציע מבט מפוקח על נוף טבעי לכאורה ולעורר מחשבה על 

ברצוני יטשל כותב: 'ים. וו. ג'י. מיהכוח שיש בייצוגם של צמחים כדי לרפא את השטחים הסמו

את הנוף כאתר של אמנזיה ומחיקה, כאתר אסטרטגי לקבירת העבר ומיסוך פני לבחון 

 מראותשל ההמחיקה על ו על העיוורון מילותיובשונה מ 1.'ההיסטוריה באמצעות "יופי טבעי"

כלומר,  י התערוכה אחר ההיפוך.מנומבקשים אעבודתו שחקרה את הנוף הקבור תחת יופיו, מו

באמצעות צמחייה מתפתלת  .כאתר גלוי להצפת העבר טבעי"את ה"יופי ה לשוב ולהניח בחלל

 . לרפא את היכולת לראותו בפני השטח להתגלותהם מפצירים שואלת,  ,סודקת ,ה, חוקרתמשפיעו

 قدرة الوجود في التفكير وتحفيز المشهد الطبيعي على متزنة نظرة تقديم إلى" طبية أعشاب" معرض يسعى

 الذاكرة لفقدان كموقع المشهد فحصتأ أن أريد: "ميتشل. جي. دبليويقول . ةالخفي المناطق شفاء على يتالنبا

 كلماته عكس على". الطبيعي الجمال" خالل من التاريخ وجه وإخفاء الماضي لدفن استراتيجي كموقع ومحوها،

 إلى عرضالم فنانو يسعى ، جمالها تحت المدفونة المناظر تاستكشف عن أعماله التيو ،المرايا ومحو العمى عن

. الماضي لطمر مكشوف كموقعفي الحيز " الطبيعي الجمال" وضعإلى العودة  أخرى، بعبارة. ذلك عكس ما هو

 على القدرة تحسينو على التكشف السطح هم يحثون ويستفسر، ويدرس ويخترق كيان نباتي يمتد ويؤثر خالل من

 .الرؤية

 

ומעוררת דיאלוג בנושא זהויות בין  עבודות רישום בוטני על מפותמציגה  אסתר כהןמנית והא

 יהןומגיבה אלאת המפות הווה לעבר ובין האישי לקולקטיבי. במובן מסוים היא ממשיכה ה

אותם רישומי תגובה  ,ולם בה בעתא. הןלאזוריצמחים המקושרים  באמצעות רישום דקדקני של

ראפת מן והא. ותמשמע מחייבות והרות של כהן בחירותיהה, ומכאן ששל מחיק ותפעול מהווים

מכליאים בין סריגה מעגלית לחפצי "רדי מייד" עגולים. הוא מבקש ה ,יוצר מיצבים בחלל חטאב

מני ולהתחבר למרכז האנרגיה במקום שבו הוא מצוי ולשקם את התודעה על אודות המציאות. א

 מחזוריים. -התערוכה פותחים ערוצים ומגיבים אל ריטואלים תרבותיים

 الحاضر بين الهويات حول حواراً  تخلقو الخرائط على النباتي الرسم من أعماًل  كوهين رإست الفنانة تعرض

دقيق  رسم خالل من وتتفاعل معها ، نوعاً ما الخرائطتخلق امتداداً لتلك وهي . والجماعة الفرد وبين والماضي

 اختيارات فإن ومن هنا ،المحو نوعاً من هذه الرسوم التفاعلية تشكل ،ذاته الوقت فيو. بمناطقها ترتبط لنباتات

ً  حطاب رأفت الفنانيخلق . ومليئة بالمعاني زمةتمل كوهن  مع الدائرية الحياكة بين تجمع الفضاء، في نصبا

 قدرته على ويستعيد في المكان الذي يتواجد فيه الطاقة بمركز يتصل أن فهو يحاول. جاهزة دائرية أغراض

 .دورية ثقافية لطقوس ويستجيبون نواتق المعرض فنانويفتح . لواقعا استيعاب
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יש להשתחרר מהתפיסה האוטומטית של המוכר וליצור  כדי שניתן יהיה לפענח את כתב הסתרים

 2.מנות כתחבולה"ו( במאמרו "אShklovskyאת ההזרה שטבע חוקר הספרות ויקטור שקלובסקי )

לעורר את החושים מנות את המוצא שעשוי להתיר את הכבלים הקהים וושקלובסקי רואה בא

מביטים בטבע שקיים המנים חוקרים ושיתגוונו בתפיסת המציאות המוכרת. כהן וחטאב הם א

  דימויי צמיחה.ומגיבים אליו באמצעות  , מפענחים אותו, הופכים בומעצמו לכאורה

 يخلق أنو لما هو معروف التلقائي اإلدراك من نفسه يحرر أن المرء على يجب الخفي، النص شفرة فك أجل من

 يرى". كخدعة الفن" مقالته في (Shklovsky) شكلوفسكي فيكتور األدبي الباحث اصاغه يتال عملية التغريب

 لواقعل هاإدراكطريقة  في تختلف التي الحواس إيقاظو بمد الروابط يسمح قد مصدراً  الفن في شكلوفسكي

 ، ويحللونها ذاتها، حد في الموجودة عةالطبي إلى ينظرون مستكشفينفنانين هما  وحطاب كوهين إن. المعروف

 .األشكال النباتية خالل من ويتفاعلون معها ويغيرونها

 

קירות הגלריה שיצאה  לביקור היכרות בגלריה. כהן וחטאבמנים והגיעו הא 2018בחודש יולי 

מנות. הדבר לא מנע מהם לחקור ולהתבונן בחלל ולחופשת הקיץ היו עירומים וחפים מעבודות א

י האפשרי של עבודותיו ואחר כך הם חשבו זוז רב. תחילה התייחס כל אחד מהם לביטוי הפיבריכ

בקול ובגמישות על השיתוף ביניהם במרחב. כשליוויתי אותם מטה לחלל הכניסה הם הביטו בכל 

הכרם מצויים במבנה ושאלו שאלות על אודות התהוותה של שכונת הגנים בית הקשת ובכל שלט 

דאבוני אודה שרק על חלקן היו לי תשובות ושעל חלקן השבתי בדיעבד. מסיפור הוא שוכן. ל שבה

מני התערוכה מגיבים ופגישתנו עולה החשיבות שהם מקנים למחקר שקודם ליצירה ולהצבה. א

אל המקום, יוצאים ממנו ונכנסים אליו. הידע שהם צוברים הוא מקור לשאלות נוספות ולבחינת 

 נסופיות.משמעויות מחודשות, אולי אי

 المعرض جدران كانت. المعرض للتعرف على زيارةفي  وحطاب كوهين الفنانان جاء ، 2018 شهر تموز في

. كبير بتركيز ذلك الحيز ومراقبة استكشاف منهذا  يمنعهم لم. فنيةة من أية أعمال يخالو عارية ،صيفية عطلة في

حول  مرونةبو عال   بصوت فكروا ثم ومن عماله،أل المحتمل المادي التعبير إلى منهم كل رقطت ، البداية في

 المبنى في وكل لفتة قوس كل إلى نظروا ، المدخل فيالمساحة  إلى رافقتهم نزولً  وعندما. تشارك المساحة

 لدي تكان هبأن لألسف سأعترف. ي يقع فيه المبنىذال ،"هكيرم بيت" الحي الريفي نشأة حول أسئلة وطرحوا

ً أفيما  ،فقط أسئلتهمعلى بعض  إجابات  يولونها التي األهمية لقائنا منظهرت . جبت على بعضها اآلخر لحقا

 معرفةال. إليه يدخلونثم  يغادرونه لمكانمع ا المعرض فنانو يتفاعل. بناء ونصب أعمالهم تسبق التي لألبحاث

 .ئيةلنها ربماو جديدة، لمعان   واختبار إضافية ألسئلة مصدر هيلديهم  تتراكم التي

 

בסטודיו שלו הוא אומר: " ]...[ אני קורא את האזור גיאוגרפית,  חטאבבפגישה שאני עורכת עם 

רחוב ספציפי... מפענח היסטורית וגאוגרפית את המקום. לוקח אירוע ספציפי ומגיב אליו. ]...[ זו 

מנות שהיא לא רק אסתטית אלא עם פונקציה מציאותית והגיונית". המציאות המוכרת וא

של חטאב שמשלבות בין חלקים מהמוסך של אביו, חוטי סריגה, אותגרת בעבודות המיצב מ

מנות מהות בלתי וחטאב שרואה בא מזכרות נשכחות מהילדות לבין עיטורי ערבסקה וקליגרפיה.

שמה את האובייקט במרכז השיח כדי להעיר דרכו את " מציין שהיא תחומי החייםמ תמנותק

שביחס אליו הוא יוצר בכלים ובתנועה מעגליים: מסרגה מעגלית,  אותו מרכז ."תודעת הצופה

 רקמה במעגלים, חפצים מעגליים.
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أحلل المكان ... بذاته شارعكل و جغرافيا، المنطقة قرأأ ]...[ : "قال به الخاص األستوديو في حطاب مع لقاء في

 ً ً  تاريخيا ".  ومنطقية واقعية وظيفة له بل ،فقط جماليًافناً  ليس إنه ]...[ وأتفاعل معه وجغرافياً. أتناول حدثاً معينا

 الحياكة، خيوطو والده، مرآب من أجزاء بين تجمع التي حطاب التركيبية أعمالب المألوف الواقع يتم تحدي

 الفن إلى ينظر الذي حّطاب، يصرح. العربي والخط األرابيسك زخارفمع  ،تهطفول من منسية تذكاراتو

 وعيمن خالله  يوقظ نأ أجل من مركز الحوار في الغرض يضع" بأنه الحياة، صل عنكياناً ل ينف باعتباره

باستخدام ، الدائرية واألغراض الدائري والتطريز  الدائرية حياكةلا من حوله يخلق الذي المركز نفس". المشاهد

 .دائرية اتوحرك أدوات

 

 בדומה לחטאב היא ואף מפת ירושליםתארת ציור של צמחי מרפא על היא מ כהןה עם בשיח

"כמו תפילה, כמו מקאמה של צלילים שנכנסים  מעגלים:-במעגליםה תשנעש מספרת על עבודה

הקשרים ההיא מחפשת אחר כשהיא מתבוננת על המפות שמשמשות מצע לעבודתה אחד לשני". 

כהן  .""שמצד אחד הם תלויי מקום ומצד שני הם מאתגרים את גלגלי הזמן בין הזמנים:ש

]...[ ניסיון " מספרת על: תוך החיבור הפילוסופי והפולקלוריסטי שבין העבר להווהשיוצרת מ

למצוא הקשר, צופן למישהו שהיה כאן לפניי וחשב מחשבות על המקום. ]...[ להיות עוד שרשרת 

אינסופית לדבר הזה ]...[ שיהיה גם אחריי, מחשבה תיאוסופית על אדם ומקום... על אמונה 

 בכלל". 

 المنجز العمل عن تعبر حطاب، مثل وهي للقدس، خريطة على األعشاب من لوحة تصف ،كوهن عم حديث في

 تشكل التي الخرائط إلى تنظر عندما". تتداخل فيما بينها التي األصوات مقامات مثل ، الصالة مثل: "دوائر في

 أخرى ناحية من تتحدى و المكان على ناحية من تعتمدوالتي : "األوقات بين الصلة عن تبحث ،لهااألعم لوحة

 محاولة ]...[: "والحاضر الماضي بين والفلكلوري الفلسفي الرابط من خلقت يتال كوهن قولت". الزمن ةعجل

 ]...[ الشيء هذا من يةئنها ل أخرى سلسلة ليكون ]...[ المكان في وفكر قبلي هنا كان نمل رمز   ،صلة إليجاد

ً  بعدييكون من ل  ." عام بشكل اإليمان عنو...  والمكان نساناإل عن تصوفي فكر ،أيضا

 

לסייע בתיאור  עשויות בספרו "החיים הוראות שימוש"מנות הפאזל וז'ורז' פרק על א מילותיו של

: "]...[ בגלריה שנטועה בשכונת הגנים שהתרכזה של כהן וחטאב מלאכתם העמלנית והחקרנית

האחד הזה הוא שוב מקור לשגיאה,  שני החלקים שחוברו יחדיו באורח פלא היו לאחד, ומעתה

, הן קורת גג אחתאותן עבודות שמוצגות ב"צמחי מרפא" תחת  3."יה ולציפייהלהיסוס, לתעי

 זמן.  ביחס למקום ול אמצעי נוסף למבט ולתהייה על הקשריה של התודעה המעגלית והאינסופית

 كوهن وأبحاث أعمال وصف في تساعد أن" الحياة دليل" كتابه في األلغاز فن حول بيرك جورج لكلمات يمكن

بشكل عجيب  الجزءان اللذان تم وصلهما معاً : "... الحي الريفي في مزروع معرض على التي ركزت وحطاب

 األعمال".  والتوقع والخطأ والتردد للعطل اً مصدر أخرى مرة الكيان هذا أصبح اآلن ومن ،واحداً كياناً صارا 

 عالقة حول والتساؤل للنظر أخرى وسيلة هي ،واحد سقف تحت" يةاألعشاب الطب" في المعروضة نفسها

 .بالزمان والمكان الدائري والالنهائي وعيال
 

 נאוה ט. ברזני, אוצרת

 نافا ط. برزاني، أمينة العرض

                                                           
3
 .16-15(، دليل الحياة، تل أبيب، 2005جورج بيرك ) .16-15 , תל אביב,החיים הוראות שימוש(, 2005)פרק ז'ורז'   


