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 בין הזמנים 

תקבל ללימודים בבית הספר הגבוה הו  ברליןמערב  גיע אוסמה סעיד לה  1981שנת    סתיוב

  , בבית בוץ בעל קירות עבים   ,בגליל התחתון  1957שנת  סעיד נולד ב.  בעיר  החצויה  לאמנות

של הקדום  פלסטינית יהודי  תערביה  התבגרס  , חצויה  חיים  מציאות  .נחף  הכפר  במרכז   ת , 

ה  בקומו הכפר גבל במסגדהבית ילדותו. שחר מ עוד מוכרת לו  ,מסורתית מודרנית ת,ישראלי

  נושאת סבתו   את סעיד זוכר .הלילה במשך המשק חיות כונסוהשינה,  דיוטתתחת  ,הראשונה

גבה על  הצרותמתגודדת    ,אותו  וחברותיה  עם   יחד  בסמטאות  ביניהן  אותו , ששוחחו     כיבדו 

זו  כפריתמורשת    .תאניםב ניכר,    וחומרית  שינוי  קצר שכן    עברה  מכן  זמן  עברה    לאחר 

 . מודרניתה ת הבטוןיציקטכניקת שנבנה בלבית אבן חדש טיט מבית ההמשפחה 

בעקבות ה  ב  כ  נ  בבישראל    קשורהלעיר  והפיכתו    הפלסטיניכפר  ה  התפתחות שהתחוללה 

אדמות,  תפליטּו  .1948מלחמת   חקלאימ  והמעבר   הפקעת  שכירה  משק    גם  ו הי  לעבודה 

סעיד  הגורל משפחת  סבו  (149  קימרלינג)  של  מילדיו  מילט.  עד  לסוריה  הבוגרים    שלושה 

והם השתקעו    ,, שובם נמנעבין ישראל לשכנותיה  יעבור זעם. בתום המלחמה נסגרו הגבולות

שבסוריה דודיו  .(48,  'מאלג)  בחאלב  את  הכיר  לא  וייסורי  צערה  אך    , אוסמה  סבתו  של 

 .המלחמה מוראותאת  בתודעתו סבו צרבו המצפון של

סעיד משפחת  של  החדש  ב  ביתה  הכפר  בשולי  עכונבנה  לכביש  סמוך  ובוסתנים  שדות  ־ין 

 מבית הבוץ  מעברהעיר היהודית כרמיאל. ה  1964־ב   נוסדה  של הכביש  מעברו הדרומי  .צפת

הכפרב מודרני  מרכז  מול  לבית  בהשראת    יהודית   עיר  ששכן  הבין־לאומי  סגנון  ה הנבנית 



 לבין לטבעמסורתית  זיקהבעלת  חומריתתרבות בין  מתהווההמרחק ה את סימן ,באדריכלות

   .החיים מחזור לחלוטין אתהמשנה   ,מודרנית ,תעירוני סביבה

הבית    הקיפו  בילדותו ועצים  את  ולשרטט  נהג  סעיד  ושדות  פני  במקלות  על  צורות  באבנים 

" הייתה הנייר הראשון שלי  האדמה" .  מקרוב  אותםולחוש  תלמים  רגבי  על    להשתטח  ,האדמה

טוב    ביקשתיכש.  ההז  המגע עם    שלםהרגשתי  ו"   סעיד,מספר   על האדמה    רשמתילהרגיש 

כדי לצפות מלמעלה   עצי הזית והרימון על    טיפסתיו  אותן  חרטתי  ]...[   צורות פשוטותו  דמויות

שנעדרה הרבה מהבית   מי ניסיתי לרשום את פני א  בהתחלהלשנות ולתקן.    ראוי   ולהחליט מה

חיות  גללב ציירתי  השדה.  ניסיתי  ו   ,חתול  או  כלב  ,עבודת  אותי.  משכה  התאנה  עלה  צורת 

אתלדייק   ימים  בכפר  טבע.ה  ולהעתיק  באותם  היו  ומכוניות   לא  לגו  כמו  ילדים    משחקי 

עצמי  והעסקתי בבוץחוץ ב  את  הילדים...[  ]  ,  אותי  כינו  הספר  והמורה    ,הצייר  ,בבית 

חובב  ,למתמטיקה יחס  ,צייר  לי  להכרה]...[    מיוחד  העניק  פעם ו  שרונייבכ  זכיתי  נשים    מדי 

 .(סעיד) " מתאר של דמויות על בדים שרקמוהקווי  שארשום למענן את ביקשו בכפר

לראשונה   סעיד  התנסה  השבעים,  שנות  במחצית  התיכון,  הספר  בבית  לימודיו  בתקופת 

אמנות בהנחיית עבד    שיעור אודות  על  אתאחד פורסמה מודעה  ־בלימודי אמנות. בעיתון אל 

  1944שנת  אתחאד, עיתון התנועה הקומוניסטית שנוסד ב־בכפר יאסיף. אל  יערךיש  עאבדי

חד"ש, היה העיתון הראשון בערבית שהחל לציין מאורעות  ־מלווה את מפלגת רק"ח 1965־ומ

( בישראל  בעיתון    העיןחשובים בתולדות המיעוט הפלסטיני  השביעית(. הדמויות המרכזיות 

ם של המפלגה הקומוניסטית הישראלית, בהם תופיק טובי, אמיל חביבי יהיו מנהיגיה הערבי

)כספי תומא  בנערו  ,ואמיל  העיתון  את  קרא  סעיד  מחמוד כבהא(.  של  לשירה  נחשף  תו, 

ולעבודותיו  ואחרים,  קאסם  אל  סמיח  )  דרוויש,  עאבדי  עבד  הצייר  נשלח סעידשל  עאבדי   .)

בבית   1964שנת  ב ואמנות  גרפי  עיצוב  ללמוד  הישראלית  הקומוניסטית  המפלגה  מטעם 

  , 2010  הספר הגבוה לאמנויות של דרזדן בגרמניה המזרחית ושהה שם שבע שנים ) בן צבי,

אל  1982  –  1972בין השנים    (.43 כעורך הגרפי של  וכתב העת הספרותי ־שירת  אתחאד 

אן קרקותלי  האמנות של עבאדי ואמנים כמו בור  יצירות  'דיד. בעיתונות ובספרים שולבוג־אל

( בין  ש(,  סעידהסורי  שנערך  זהות  שיח  וכוננו  חזותית  לאמנות  כתיבה  בין  טקסט ההפגישו 



הייצוג  ל )בוהחזותי  צבי,  1990טה,  לאסימבולי  בן  עאבדי 64  ,2009,  שהעביר  הקורס   .)

 (.  סעידהטבע בצבעים ובעיפרון )מ ובהעתקההתמקד בציור טבע דומם 

פורסם  כפי ש  ,פיגורטיבי   מופשט  חברתי בסגנון  זםריאלייצירת  ורכישת יסודות הציור האקדמי  

תאם את תפיסת ההוראה והאמנות בגרמניה המזרחית ובגוש המדינות   ,אתחאד־בעיתון אל

שהתפתחו   ומושגית  מופשטת  נצבו מגמות של אמנות  מולם .  (Abdullah, 15)ות  הקומוניסטי

השנייה העולם  מלחמת  ו  לאחר  המערביתבבאמריקה    בין־לאומילמעמד    וזכו  אירופה 

 (.  Abdulla, 28) השמוניםבשנות ברית המועצות  התפרקות שהתעצם עם

מחאה   1976  במרץ הפגנות  ונערכו  כללית  שביתה  יום  בישראל  הפלסטיני  בישוב  הוכרז 

במהלך  ד  20,000להפקיע  ה  החלטהבעקבות   בגליל.  ערבים  מאזרחים  הפגנות  הונם 

המפגינים עם  ומשטרה  צבא  כוחות  אדםונפצעו  רבים    , התעמתו  בני  סעיד    .נהרגו  שישה 

עבאדי  עבד  שתכננו  הזיכרון  אנדרטת  הקמת  תהליך  את  והכיר  מהמחאות  בחלק  השתתף 

חידדו אצל סעיד    אלהאירועים  (.  2010)בן צבי    1978במרץ  בסכנין  נחנכה  ווגרשון קניספל  

ת  ּוהתחיל לעסוק בכיבוש ובפליטהוא  והעתקה  כישורי  ב  את ההכרה שאמנות אינה מתמצית

( בנחף  מהבית  של   (.סעידשהכיר  ממד  החברתי  הריאליזם  עדיין  ביטא  השבעים  בשנות 

ו לצדק  במאבק  כשעסק  לקפיטליזםלשליחות  הסוציאליזם  בין  שניטש  הקשר של  אך    ,שוויון 

   מתוכן.  האותן רוק שהלכו וקרסו קטטורותילד האידאולוגיה הסוציאליסטית

אמנים   של  הצעיר  בישראלהדור  לימודי  ,פלסטינים  את  שנות    מנותהא  שהחל  בראשית 

  אי לכך הוא נחשף יותר להשפעה של   .לא פנה ללימודים במדינות הגוש המזרחי  ,השמונים

ש האמנות  ה לביקורתו  חופשמיותר    נהנתהמודרנית  מרחב  פתיחות    ואפשרה  הותירה 

שיצירתית.   פי  על  הזהות  אף  את  מבטאים  אינם  ובמערב  בישראל  לאמנות  ספר  בתי 

צבי,  התר )בן  הערבית  אבו  63,  2009בותית  פאריד  שקרה,  אבו  עסאם  כמו  אמנים  פנו   )

כבר . " שאפשרו התנסות אמנותית רחבת יריעה  ,שקרה ואוסמה סעיד ללמוד באקדמיות הללו

מקצוע  להיות אמן ודחיתי כל אפשרות לעסוק ב  החלטתי", מספר סעיד, " בבית הספר התיכון

]...[ את    אחר  אבלימודי  כשסיימתי  אותי  ל  י שלח  סניףקיד  תפלהיבחן   ברקליס  בנק  מנהל 



בכפר להיפתח  מתמטיקה    .לתפקידנבחרתי  ו  ,שעמד  וזהאהבתוידעתי  לקרוא  לי   העניק  י 

כללית   ספרים  .רחבההשכלה  וספרות    פיודור  ,גורקי  מקסיםמאת    קראתי  דוסטוייבסקי 

לאבא כמורה  ,ערבית.  ספריהי  ,שעבד  ויתה  גדולה  כך  נוסף  ה  ספריםעל    גם   השאלתי 

הכרתיה  ימספרי שלה  את  ניידת.  עבדל   ספרים  איחסאן  מחפוז,  נג'יב  חכים,  אל  תאופיק 

אמין אחמד  מרקס  ,קודוס,  הוגו  ,גרסיה  המינגוויי  ויקטור  השירה   וארנסט  גרסיה    ואת  של 

נורודהו  לורקה בבנק  התפטרתי  בנחף  הבנק  סניףכשנפתח    .פבלו  ש  מעבודה   בחרתי מפני 

  לחצו גם בבית  ו  אותי  לשדלניסה    ,קרע את מכתב ההתפטרות  מנהל הבנק בעכולהיות אמן.  

בלא   ניסיתיו רושליםעברתי לי עד ש  ים שעבדו במסעדותברחתי ליפו והתגוררתי עם חבר  .עלי

  ".בצלאללימודים באקדמיה לאמנות להתקבל ל הצלחה

הוא    את סעיד    גשפבירושלים   המודרנית.  האמנות  ארוכות  תולדות  שעות  במוזאון בילה 

התרשם מהיחס   ,לאג  ק, מודיליאני וש  אסו, בר  לראשונה עבודות מקוריות של פיק    , בחןישראל

וודרני המגוון לדמות הפיגורטיביהמ , תולדות  שלו  ראשוןהאמנות  הספר תולדות  את  רכש  ת 

המודרני ריד  הציור  הרברט  ב  , מאת  בעברית  לאור  אמני  1971שנת  שיצא  על  למד  כך   .

ו הגרמני  הגשר,על  האקספרסיוניזם  קבוצות  מולר,    חברי  שמיט אוטו  קרל  נולדה,  אמיל 

קירשנר לודוויג  וארנסט  והחזקים,    .רוטלוף  המוזרים  החופשיתהצבעים  המכחול  ,  עבודת 

הדמויותהישירות,   של  המתאר  קווי  אותו.  הנוף  וביטויי    תמצות  המקומות  הרשימו  אחד 

 עיר.  לם שב ארובע דקבוצת הגשר במוזאון  היהן לברלי כשהגיעהראשונים בהם ביקר 

 אמנות בעיר מחולקת 

המודרנית האמנות  בתוכה  מומקו  ,הרחבה  מניפת  הריאליזם החברתי  בין  ,  של  החוצה  הקו 

הגיע  סעיד    .לברלין   טרם בואו  עוד  נחקקו בו  בין בחירה אישית לחובה חברתיתו  מזרח למערב

־ עיתון אלהו הכיר מתשאת עבוד,  אן קרקוטליבמקרה את בורה  פגש בהופרנקפורט  קודם ל

. באשי גם הוא ממוצא סוריאן קסאב באשי,  וואצל מר  ללמוד  בפניואתאחד. קרקוטלי המליץ  

לברלין כבר  הגיע  כך  למד    ,1957־ב  המערבית  לאמנויות ואחר  הגבוה  הספר  בבית  לימד 

. התרבות והשפה שש שניםבמשך    אןוומר למד אצל  ו  , נסע לברליןעצתו  את  קיבל  סעיד.  עירב



כבר    מרוואןפעל  שבה  בגרמניה  עולם האמנות    לא  כניסתוב  יועל  והקל  תפתהערבית המשו

ארוכות לפגישותלו    פתחוהן  .  שנים  יוצרים  דלת  גוליםערבים  עם  חלקם  המשורר ,  כמו   ,

 ועזרו לו לפתח את דרכו האמנותית.  אדוניס והסופר עבד אל רחמן מוניף

לפריז לא דמתה  והשמדת ה. מלחמת  בתחילה  ללמוד  סעיד  חשב  שם  ,ברלין החצויה  עולם 

הגרמנים  עם   ה השחוללו  את  מוחשי   החצויה   עיר הותירו  חלום  ל  כשריד  את  שניפץ  אסון 

 בין   בין מערב למזרח,מלחמה קרה    מוקד שלל  העיר הפכה  .והנאורותהמודרניות, הקדמה  

ל ודקפיטליזםבין  סוציאליזם  חופשית  חברה  נקלע    .קטטורהי,  היסטורי    רגעבברלין  לסעיד 

מודרניות   של  מתגבשת  שוקעתמיוחד  מודרניות  לאחר   . (Huyssen, 1984, 7-8)  ופוסט 

 השיקום.  בשאלתהתעמתו המזרח הקומוניסטי והמערב הדמוקרטי    מלחמת העולם השנייה

המנוון המערבי  המודרניזם  נגד  יצאו  גרמניה  כסגנון  , במזרח  הוכרז  החברתי    והריאליזם 

חזרה  ((Huyssen, 2010, 216  הרשמי  פשיסטי־האנטי למנוע  ביקשו  גרמניה  במערב   .

ן־ יבהאמנות  ואת ה  ,מדכא ושלילית גורם  הטוטליטרי  גרמניה  מזרחאמנות  ב  ראו  ,מנותללאו

האמריקני  מבית  המקום  סימני  נעדרת,  לאומית כגורם    המופשט  )שטיאסני(.    י חיובתפסו 

המזרחי    הגוברת  חולשתו הגוש  והשמוניםשל  השבעים  על    טלהנ  בשנות  חלום מהעימות 

בכל האמור    עמוק יותר  נעלם קיומי  אך הותירה  ,שני צדדים  ההתגוששות בין  את  ותמודרניה

מודרנית אכפו מסורות ממניעים  ־בשעה שמיתוסים בתרבות הפרה  השלטון המודרני.  בסוגיית

חברתי, החלום המודרני   ריסון  והכלכלי  ההפוליטי,    –של  אוטופית    –תרבותי  ביטא שאיפה 

למ הפכו  אלה  עולמיים  חלומות  קיימות.  צורות  שדוחקת  חברתית  כאשר למציאות  סוכנים 

 הם  למעשה  אותושנגד הציבור    הגויסו על ידי הכוחות השולטים לפעול  עושהם הניאנרגיות  

 (.Buck Morris x-xi) שרתל  ונועד

לשהותו הראשונה  סעיד  התקופה  ולבהוקדשה    ברליןב  של  במוזאונים  יללימודים  קורים 

שנת  בטיס וסזאן ואת עבודותיהם של מ    לריה הלאומית החדשה לאמנות פגש בגתערוכות.  בו

במקוםנערכ  1984 בקמן  ה  מקס  גדולה של  רטרוספקטיבית  המגוון    .תערוכה  לדמות היחס 

חומרי ביטוי  של  החופשיים  והאמצעים  כבר   , הפיגורטיבית  אותו  לאו  ימ  ,בירושלים  שהרשים 



הממדים אצלו להתרחשות בפני עצמה.    ךשהפ  אנרגיות ודחפו אותו לפרץ של יצירה,באותו  

,  ים גדוליםשטחמ,  חומריות  , מסותמכחול  משיכות  שודר  התנסה שבהן  העבודות  הגדולים של  

רישום,  שקופה  דלילותו  עבותשכבות  עדינות,    ,עוצמה שימוש ,  תוך  בד  ועל  נייר  על  צבע, 

   .עבודת ידיים ובפיסולבמקלות, בבחומרים מצויים, במכחולים, 

אמנותה של  לשפע  היווה   ,תכאוטי  להיטותל  הדמ  צמא  את   שאפיינה  לחומריות   שיבה  אך 

ילדותובהאדמה    תועבוד מהנלשיבה    -  תקופת  חומר,  ל  ,בחומר  עשיר  מגעאה  בין  קשר 

המדמה    ,חומרי  פעולה  האמנות הפכה לשדה  .יםמבטא  םשהולאנושיות  , קרבה לטבע  מסורת

בילדותו שרשם  לדמויות  מצע  שהעניקו  הרגבים  השחורים  .את  שתחמו  הקווים  שטחים    , 

מסה הצורנית  , הישירות והנהייה לטבע של ציירי קבוצת הגשר, ה בקמןשל    ציורי הטריפטיךב

ת הצורות בעבודות של אפל טיס, המתח הפנימי ושביר         האדום של מ ן, משטח הצבע      של סז

הקוברה,    ,ואסגר קבוצת  בצחברי  הגוף  ג'קסון יותנועת  של  הפעולה  דה  אוילו  ,פולוק  רי  ם 

, הציור של פרנסיס בייקון  יורק  מאסכולת ניו  רותקו מרק  ו  נט ניומןשטחי הצבע של בר,  קונינג

הנאוהאנגלי הגרמני    ־,  שלאקספרסיוניזם  ידיד  בזליץ,  וגאורג  קיפר  אנסלם  ,  מרוואן  של 

מודרני ועבודות   פוסט  חדש,  חיבור  סעיד  אצל  יצרו  וטיציאן,  ג'וטו  של  מסורת    ,קלסיות  בין 

 קרבה באמצעות  אנושי  ה  בעתיד  להתבונןו  המודרנילו לגעת בכאב  המאפשר  לקדמה. חיבור  

 . בין חומר למסורת מושגית

ה את  רטרוספקטיבית  מזווית  להאיר  מבקשת  הנוכחית  החומרית    התפתחותהתערוכה 

הפוליטי  , בין  אנושיותבין  לחומרי החיים, בין כאב לחומריות  בין    סעיד  בה מפגישש  המחזורית

מסורתלמטאפיזי,   פוסט  מודרנית־קדם  בין   מבטאת בחומר  העבודה    מודרנית.־לתהייה 

הפועמת    אדמה". תנודהה"עבודת  של  מעשית  ו  מושגיתת ולא מהפכנית,  טיא  דה  תנו  ביצירתו

החושנית,  ,הרגשית  שמעותהמ  תלמי  בין והקיומיתההיסטורי  החושית,  התרבותית  של   ת, 

תנועה שעוברת מציור בחומר לצירוף  .  וכלפי  קמאית  אחריותמעוררת  ובחומר    יד האדם  מגע

 (. סעידפיסול וכעת למייצבים )חומרים, ל של



מע  1987שנת  ב סעיד  שג  באקדמיהסטודיו  הבר  קרויצברג  ברובע  בבניין  גדול   בללסטודיו 

  .מובטלים צעיריםומהגרים, סקוואטרים    משך אליובחומת ברלין. רובע הספר    באותה העת

ארגוני שמאל שהתרכזו בו    מקום מאיים משוםכציבור  הבקרב  בתקשורת וגם  הצטייר  הרובע  

עורר הרובע פחד    בעובדי כפייםהצורך    לצד   .מטורקיהזרים, רובם עובדים  תושבים  וקיצונים  

  מן העבר,  רעות  רוחותהעלו באוב  וקרבן  ל עבריין    שנעו בין  תחושותרב ישע  ,  זריםמפני  קמאי  

על גרמניה  הומוגנית  חברתית  זהותגיבוש    שהכבידו    (. (MacDougall, 168-175  במערב 

אמנים צעירים מכל חיו בה הרבה  .  גרמנית טיפוסית  לא היתה עיר"   "ברלין", מספר אוסמה,

שמאלית    ,העולם הייתה  רב  ונערכוהאוריינטציה  לא  ותהפגנות  אחרת  מ.   שם   חזיקהייתי 

מהגרים  ,  אנשי שמאלרק    והכרתי   נאצים־נתקלתי בנאולא  השמונים  נות  לת שיתחמעמד. ב

זרים. לא שמעתי   התביישו במעשי הנאצים וכיבדו   שהכרתי  גרמניםה.  אחרים  זרים וים  קיורט

ביקרתי    לברלין  . כשהגעתיהזאת  עירשל הוידעתי מה היה העבר    )זר(  את המילה אווסלנדר

עיי החורבות שפ צ'רלי  ובטופלס ברג, הר  פוינט    ריכוז סרטים על מחנות הב  וצפיתי נו, בצ'ק 

  פוליטית־חברתית  ממשות  ועל  בברלין למדתי על השואה  .בידי הנאצים  ועל אמנים שנרדפו

  .(סעיד" ).ביותר מורכבת

המרווח   אתהסטודיו  ולפתח  גדולות  עבודות  של  סדרה  ליצור  לסעיד    החומריות  אפשר 

מאחת    תו.עבוד  שלהמושגית   הראשונות  הכותרת    1988שנת  העבודות  את   " ילד" נושאת 

המהלךו על  ל  האמנותי  מצביעה  סעיד  אדם    בציוריםהדמויות    .פתח שמתחיל  מציינות  אינן 

פונות    ,דמות מסוימתהמייצגת    ,ים חיצוני  של פרטים  אסתטיקהלעומת  אלא כל אדם.    מובחן

שטח  ביטוי בל   שמגע עמה נדרש  ,עלומה  אל אסתטיקה פנימית  של סעידהדמויות בעבודות  

  שה. "כאשר נתלים גבר או איהוא  מינו המוגדר, אם  להבחין ב  אי אפשר  תיםאדם שלעצבע.  

חיצוניים   בנוסח  למשל  כמובפרטים  כפול  ,תפילהה  לדקדק  למוסר  על  מגיעים  מי שמקפיד   .

את   מאבד  שבתוכוהקנקן  מופשט.  מה  מושג  היא  עבורי  פנימי  משקףה  דת    שפועל  תוכן 

   .(סעידלמנוע נזק" ) מטרהבהכלל  לטובת

 זמן וזמניות 



את סעיד  גילה  האמנות.תלמי     בברלין  חומרי  של  והטכניקות  המחשבה  זיכרון    אך  הרגש, 

של ה  הילדות  הם  והמסורת  הכפר  הסבתא,  ביותר הסב,  החיוניים  הם    חומרים  בו,  שנזרעו 

 נתיבה  מסמל את  ציור הילד  (.דסעי)  תהעממיים והמיתולוגיו , הסיפורים  החיים  קורותמקור  

נקודת המוצא החיוניתחוצה  סעידש  מודרני   ־פוסטה נטועה    .  לדידו  להבנת הביטוי העכשווי 

כאות ה  נחלתרק    שאינו    ,בעבר פועלת  הקדמה  גלגלי  בין  שאובדנה  חיות  אלא  היסטוריה 

בשירות לבית    ניצב  בציור   הילד  .האנושות  של  עתידה  אזהרה    עץ  ניצב  ולידו  טיטהבכניסה 

אישיזית בילד  ולא  בילדות  עוסק  הציור  בציור  ,.  מדובר    זיכרון המהעולה  אוטוביוגרפי    אך 

(Huyssen, 2006, 7-8) .    מהשדה  שהביאהבפריטים    טרה סבתוי ע ילדותו  של  בית הטיט  את  .

האדמה  כששב  ,בחורף ו   ממשחקי  בגדיו  את  כניסת  עצמו  את  שטףפשט   כמו  הבית  לפני 

היטהרותב מגופו   .טקס  שהסיר  לרגליוהבידיו    הבוץ  בציור  את    .צטבר  הרגליים  כפות  אזור 

. דמעה  עתידאמונת  בבתחושות עבר ו  האמנות  , נוגע לא נוגע בשפתסעיד באצבעותיו  בדעי

זית, ביטוי משותף    המסורתי  הביתבפתח  הניצב    רוםיהילד הע  מבצבצת מעינו של עץ  לצד 

ול לדמעות"   .תקווהלשורשים  הופך  השמן  היה  נטעו,  מי  הזית  עץ  ידע  מחמוד "  אילו  כתב 

, קדומה  החומריות המחזורית  (.(Darwish, 1964, 26  עברנובעים מ  ששורשיו  על אור  דרוויש

משקל.  בהפרה מתמשכת של שיווי    בין טבע לתרבות שמצוי  באיזון עדין  משתקפת  ועכשווית,

הזקן,   הפלח  מפסל  ברונזה  הילד  ,    1989שנת  יציקת  אקולוגיה   בברלין,  ציעיםמוציור  מול 

במעגל    שנע  כפרית  מסורתפרי    ,קשוב  מונישוצפת ומערערת, קצב קד  , טכנולוגית,מודרנית

שריד    , ציור הילד משלב אפר  . (Huyssen, 1995, 5)  זקנההחוכמת  ל  ילדותטוהר  בין    החיים

באקריליק  ,לחימום  שימש  בברליןשפחם   מעורבבים  צבעים  של  אפר    :תעשייתי  ופיגמנטים 

חיות  תפ  הג    ,זפתה  ,פחםה ל  המתערערים  יחסים ב  נוגעים  ושרידי  אדם  פחם  ה  .חומרבין 

מצייהו בצעתאוווטבע  ה  אקולוגית במשאבי  פגיעה  ניםזפת  ושרידי  פ  הג  .  ת    נוגעים חיות  ה ת 

ספק    חייםבמחזור   ומטילים  ונעלם,  שלוהולך  המודרנית  המשורר  .בחלופה             ,ובלשון 

ֹחר"  ש  ה  יש  ב  כ  ה  ת  ח  ת  רּוס  ה  ה  מֹו  ר  כ  מ  ים  ב  ֲעש  ֱאֹסף  ל  ֵדי  כ  נ תֹו  ש  מ  ים  כ  ש  ה  י  ב  )דרוויש, "  [...]     ס 

וה  התנגשות  .(47 שלקדום  המודרני  מציי  בשירו  נמנע    נתדרוויש  בלתי  העולם מפגש  של 

מקום מיוחד במהלך זה  יש    . לנרטיב הפלסטיניראשוןכ  נתפסעולם שתוצריו של    הערבי עם



"הנכבה",   ., העולם המובילולם הראשוןקרבו של הע בחריפות יתרה במפני שמסורתו נטמעה  

לא "העניקה  סעיד,  אנושי  מספר  עומק  הפלסטינית  ערב  מנות  למדינות  בהשוואה  מפותח 

אך  העולמית  באמנות  רבים  לכיוונים  שחשופה  פלסטינית  פזורה  שנוצרה  מפני  האחרות 

נקוד באותה  שאהנפגשת  משפחה  יש  אחד  לכל  משהו  י.  מהם.  -בדה  אחד  הרוח    ואני  זו 

מהכפר אותי  נולדתיש  שנשאה  אמנותל  בו  ללימודי  חזרה  משם  ו   ,1998עד  בברלין    חיים, 

. אתה נמצא בתנועה במקום אחדדומה לאדם שנולד וגדל  אינך  .  יישוב מודרנישהפכה ל  לנחף

ב  כך  על  חושבים  לא  יום.  ילד  מה  לדעת  מדוברבלי  אבל  נוודות  תחושב  שגרה  ת 

 .(סעיד")פנימית

יש  "   בבחינת  ת הזיכרון רשרשאת  מסורת החיים ו  פורם את האובדן   ן ֵאין לֹו, א  מ  ֵנה כ אן ֹהו ה ז  ה 

כֹ  ז  י  ש  יש  א  כ אן  א  צ  מ  מֹול לֹא  ת  א  ה  ר  ב  ש  נ  ו  מֹול,  ת  א  ֵמה  נּו  ל  נ פ  י  ת  ּומ  ת,  ל  ד  ֵמה  רּוח   כ  אנּו  י צ  ד  ֵכיצ  ר 

ה פ  צ  ר  ה  ל  ע  ים  יס  ס  ר  התיעוש(19  )דרוויש  " []...  ל  על  המודרני  .  הקי  כיסה  של   ימותחכמת 

האדמה תבונהק    .עבודת  החמיצה  והנאורות  בשרירות  פעלה  פה  הדמה  שעברה   שבעל 

לדור  ונרקמה נוהים   .מדור    אחר תפנית תרבותית בתמונת הזיכרון.   כעת  חלקיקיה הפזורים 

 -  1991־כמו בציור פוסידון מ  -  נה רק בגוף אלא בעיקר ברוח שאבדההפגיעה הסביבתית אי

החיים.את   בים  מוניףהסופר    דרכה  רחמן  אל  המודרני    עבד  הערבי  הרומן  בצמיחת  ראה 

תרבותית הערביות  תגובה   ,Yahya)  1948  מאז  שהתבטאהכפי    המודרניותמול    לתבוסות 

בו קהילה  ש , טרום מדינתי ,עידן קדם מודרניר אהפותח את ספרו, ערי המלח, מתהפרק  (.43

פשוטים  מקיימת    בדואית מסורת  שכנהש  מדבר הנווה  עם    סביבתי   שלוםוחיי  גילוי  עד    בו 

קהילות מדבר מסורתיות    דחף. הרומן מתאר את השינוי החברתי הטראומטי שהזהב השחור

מנצלותב  התגוררל שבטיות  פךהו   ערים  ל  יריבויות  ד חוקימסורתיות  של  מוניף    .קטטורותים 

לגור  עזב   ועבר  בגדד  את  השמונים  שנות  יוצרים    שם  ז,פריל  סמוךבראשית  מקלט  מצאו 

  הוא עשה זאת על מנת שיוכל לכתוב את ספרו בצורה חופשית.  (.,10-11Hafezערבים רבים )

אמנות על  מאמרים  כתב  בקשרופלסטית    מוניף  שנות אןוומרעם    שנים־רב  היה  ממחצית   .

לברלין    הוזמן מוניף  1992שנת  באת כריכות ספריו.    של מרוואן   וורישומי ום איירו ציוריהתשעי



מספריו   מרלקרוא  של  בסטודיו  שוווביקר  ל  הביאאן  סעידסטודיו  אותו  לשעבר  תלמידו    ,של 

(Yahya, 106-107.)   

הכותרת  בתערוכה  מוצגות  2016-מ  חדשות  עבודות  וששל המלחז  " ,  תחת  בעיר  והן  ,  " ר 

למוניף    מהוות המודרניולמחווה  והאמנות    של  הקשר  הערבי  הזר,  העולם  התיכון.  מזרח 

סעיד המוקדמות של  מעבודותיו  המלח  , כותרת אחת  בעיר  עם    ,והזר  סדום,  נפגשים  מיטת 

סד של  לכולאת מורשת אנושית  תערוכה. מיטת סדום  ל  שנבנו במיוחד  כותרת אחד המיצבים

ד הוא  וקטטורות  ימודרניות,  האמן  כוח.  רושמת  ,זרהתאוות  גלות.   חיי  שיצירתו  בתוך  גלות 

המשטרה  המודרנית  באירופה  גלות ממדינות  התיכון  וגלות  גלותבמזרח  ממעמקי ה  .  דולה 

אזרחים דרדר אל מלחמת  יהממודרני  ־כאוס פוסטבשירות    ,מודרני־ קדם  ,אנושי  אתוסהעבר  

בסוריה ב  חאלבב.  כמו  סעיד  דודיושלושת    1948־מצאו   להימלט  נאלצו  וכעתמקלט    של 

ציורים   .מנהמ הכותרתמופיעים    2016־מ  שני  חאלב"   בתערוכה תחת  מעל  למרות .  " שמים 

היצירות הללו  הממד האישי לדמותמזוקקת    של  פסלי  דקיקה  מהומת המלחמה   ובהשראת 

. אלה שדות צבע מופשטים  שני  בין  נדחס  בציור  הדמות  שמביע את דחוק ה  קוה.  של ג'אקומטי

את   החרביםיוצרים  הרחובות  צבעמעובדים    שטחים  באמצעות  תחושת  כבדות   במשיכות 

. ג'אקומטי, ריכטר  (Harten, 284-287)של גרהרד ריכטר  עבודותיוב מופשט מטופלהמזכירים 

לציור   והשמונים  והחזרה  השבעים  כליםבשנות  סעיד  באמצעותם  ש  מודרניים  הם  פורם 

 שלישי.  עולם לראשון עולם  ביןהחוצצות  נוסחאות מודרני־פוסט באורח

 דמויות רפאים 

שפת אמנות מנסח  בין האוונגרד כ  קרובההתבסס על התאמה    האמנותההקשר המודרני של  

התרחשותו לבין  מסוימים  בשירות  חדשה  תרבות   תהליכים ה  .Huyssen, 40, 1984))  מוקדי 

ה  שהתוו אמנותשפו  מסוימתקבוצה  של    הרייצאת  כרך ב    משולבים  תמודרני  עולמית  ת 

כמוקד שליטה   בין מצב    פער  ופוער   דמהק    ה שלתפיס  המעצב  מטרופולין כו  גלובליהמערבי 

"גבוה"  "נמוך",  ל  ,חדש,  דברים  דברים  מצב  לכאורה.בין  האמנות ב  שולי  שפת  התפתחות 

ה במסגרת  המכונה  ־ירואהמודרנית  הראשון" אמריקנית,  התרבותי   כרוך,  " העולם  ההישג 



בין מדינות העולם הראשון והעולם השלישי. הפער בין    תחברתי  קוטביותבעליונות כלכלית וב

  קולוניאלי יחסים    מודלחיזק  העשרים  לעצמאות רק במאה    מדינות העולם הישן למדינות שזכו

מדינות חסות. הצורך הכלכלי והמבני של המדינות החדשות להתאים את  למדינות מוקד    בין

גם בתחום הממסד התרבותי. היתרון הכלכלי  שלטון מודרניים  רחות  עצמן לאו הביא לחיקוי 

והשישים של המאה העשרים  של המדינות המובילות בשנות לצד אוונגרד שדגל    החמישים 

אמנות  באמנות על  למען  למדינות   המפותחותמדינות  הבין    תרבותיהגישור  ה  האפילו 

הות העצמית של  המיצוי הפנימי של השפה המודרנית מצד אחד והתפתחות הז  המתפתחות.

ה אחר  המדינות  מצד  ו  הפרו אתחדשות  המודרני  אפשרותהאיזון  מערכת הקשרים ל  פתחו 

האוונגארד    שונה. של  המהפכני  בערך  והירידה  המודרניות  האוטופיות  את    והחלישכישלון 

 ,Huyssen, 9))ת  מודרני־פוסטתהייה    ו צרוי  הריכוזיות המסורתית שהתפתחה בעידן המודרני 

־ סוציוה  בנסיבות  השתלבות שונה  חייבהעכשווית  היצירה  ה. הטופוגרפיה החדשה של  1984

את התלות המערבית    . תהליך הגדרת האמנות איבדגלובליהעולם  ב  ותהיסטורי ־ותגאוגרפי

חדשה  ו  המוחלטת עולמית  במציאות  החדשות    –נקשר  הנסיבות  ומדינית.   לשחברתית 

האמנותית  ה ל  הכתיבויצירה  הפוך  המודרני.    קצבמהלך  שלה  ליבתבהצמיחה  המואץ   זמן 

וחדשנות   העת  רוחשיםקדמה  שלכיתהלי  כל  מוקד  והאטה  שבירה  ,התפרקות  ם  במקום   .

תוך שימוש    ים התרבותיים פועלים בדיסהרמוניה מתרחש ביזור מבני. הקוד   רעיוני אוניברסלי

מרחב ל  כאפשרותמצטרפת  ו  מתנפר  השפה המודרנית  היסטוריים.  זמניםשל  גוני במכלול  ־רב

אבוד  משקלוכובד  מ  מאבד  מהפכני  קצבבו  שגלובלי    יצירה זמן    . ושהודחק  ושוליים  לטובת 

שוליות   של  העכשווי  רחבה  נואינהדימוי  שוליות  של  אלא  קטנות  קבוצות  של  סמיעוד  ־ , 

  –  37,  סרטות )המודרני  השאפתנותמ  מוסטתהמודרנית  פריפריאלית, שפעילותה התרבותית  

45) . 

להקוטביות   המפותחות  המדינות  מתמיבין  במצב  פועלת  המתפתחות  חיכוך  מדינות  של  ד 

חיכוך   וחברתי.  לחלששכלכלי  חזק  בין  עימות  בקרבו  הו  אוצר  לפריפריה.  מוקד    שינויים בין 

תולדםוהדמוגרפי   יםהכלכלי חיכוך   ת,  יחידים  ש  ,פריפריאלי־סמי  מצב  מכוננים  ,אותו  בו 

שוניםוקבוצות   המודרנית  במקומות  חברתישוזרים    בזירה  ותרבותי    ,מטען  הולם שפוליטי 



הסמימודרנית־פוסטמציאות   הפרופיל    תנועהלו  נוודותל  להגירה,   בעיקרקשור  פריפריאלי  ־. 

מודרנ  שלישיעולם    מצב שלמ גלובלי אל  היצירה   החדשה  תוהאוניברסלי  )שטייניץ(.  יזם  של 

 תולדותשל    הכולל  מקומי לבין מצבור המידע וית קשורה בדיאלקטיקה עדינה בין אני  העכשו

 לאומין־בילמקומי  ה  משנה את היחסים בין  מרכזיים  אמנות  מוקדיהתפנית בהגדרת    האמנות.

ואפשרויות    עולם הראשוןה  בהקשר של ביקורתמתארגנים    . אלהנחותלנישא    בין  ההזיקואת  

להציג השלישי.ב  מקורםשתכנים    חדשות    פריפריאלי־סמי  מצבמאפיינת  ההקוטביות    עולם 

שנושאת ברגישות  מודרניים   עולמות  מתבטאת  וקדם  שדות   החוצה  רגישות  .מודרניים 

משמעותםומעבדת  פוליטיים   סמך  את  בניסיון    על  אזורי  ש  סמויהה  שולייםהתחושת  אישי 

   .לאורך זמן קיימים מ פריפריאליים־סמיהביניים ה

זו   למצב  התבוננות  זמן של    הדרגתי  שינויב  תפקידפריפריאלי  ־הסמימעניקה  תחושת 

 מרחב  .נוצרש  והתרבותי  פילוסופיה  ,סוציולוגיה  פערתפנית בו  המודרנייםהחדשנות והקדמה  

ורכיבים    המציגיםחלופיים    תפיסה  הרכבי  מכילפריפריאלי  ־הסמיזמן  ה היסטוריים  רכיבים 

שאיבדו    זהויות  אליהם  ומצרפים  המודרניתהיעילות  וסותרים את האינטנסיביות  שסביבתיים  

המודרני.  ןממשקל הפוסט  בשלב  כך  במאבק מ־בשל  התפתחות  עוד  מבטאת  אינה  ודרניות 

הפוסטפנימימודרני   הרגישות  ממודרניזם  ־.  שונה  העכשווית  בכך  מודרנית  ואוונגארדיות 

.  Huyssen, 48, 1984)ן )ת מסורות תרבותיות ושימוראודועל    היסטוריות  שהיא מעלה שאלות

רצף  התייצבות תכתיבי  האמנות  וקצב  מול  בחומרי  סעיד  שעורך  האדמה" ב"עבו  כפי    , דת 

שנשמטו   תכונות  מציאות    בשלבמאששת  לקטעי  הקשבה  ומאפשרת    מודחקים המודרני 

.  ובשכונות מהגרים בערי הכרך המערביים  בטריטוריות העולם השלישישהמשיכו את קיומם  

אֹו על  יר  ז  אסרה  בספרה  למודרני  הנוק  היומיום סטלגיה  מציינת    ,בטורקיהובפוליטיקה    בחיי 

מגוונות   יצרהת  ו המודרני  התפתחות  כיצד וקרב  ב  פרשנויות  שונים.  קהילות  למרות  אזורים 

שלה  בנוסח  אדוקה  מרכזית  אמונהמנעה    למודרניות  שנוצרו  הרבים   הגוונים שיח   מקובע 

פריפרשנויות  פר אוזירק  שונותיות  בין  כחלופה  .  נוסטלגית"  מציעה  המשוחררת "מודרניות 

לי  אריפריפ־סמי  דגם(. Özyürek, 19)  מאידך  פירוקהל  חותרת  אינהו   מחד,  גויסתמממודרניות  



ארעיות  ל  מכווןזה   זמןהשראה  מהנובעות  פרספקטיבות  תרבותיות של    ארוכת  השפעות 

 .  ותועכשווי עתיקות, ותומזרחי  ות, מערביובין־לאומיותות  מקומי – והיסטוריות

בוים   נוסטלגיהסווטלנה  כ  מודרנית־לא כאנטי  מסוג זהביקורתית    הציעה לתפוס  איגוף אלא 

מדומיין  מחולל תפנית בהבנת מבנה הזמן האוטופית אלא    שאיפה  שאינו מבטל  מעקף.  שלה

גוני ־כשילוב רב אלא,  ושלמותקדמה    בשירותמיצוי תכליתי  כזמן לא  התופסת    תפנית שלה.

צירופים  בוים    המעקף  .של  מצביעה  סוג  שעליו  רפלקטיביתשל  מבטא    ,תמייחל  ,נוסטלגיה 

לקדמותה.    בהשבת  עוסקת  שאינה של    ים מופיע  היביטוי מציאות  , זמן  שכבותבתיאורים 

ופג ו  במודרניות  קיימת  הסתירעל  המעידים  ים  ע הריסות  חדשנות  גיסא מחד    נאורותבין 

    "כרות" ,  1989  " מנוסה" הציורים  את    .( Boym, 2001:30, 45)גיסא  מאידך    קיצונית  נותהרסל

עציו  ,1990 ציורי  של  סעיד  גדועים   םסדרה  ולאחריו.  בברלין  עורך  האיחוד  נוסטלגיה    ערב 

 יםקרעל, מעידה על הקשר בין נוסטלגיה  1989אז  מ   שהתפתחה  ,לשעבר   לגרמניה המזרחית

והקולקטיביים האישיים  והתשעים  . Abdullah, 2012: 208))  בחיים  ין  בברל  בשנות השמונים 

 ־ מתעצמת התפנית הפוסט

מ אל ממד  מהפכנותמודרנית שמתפכחת  ופונה  )  היסטורי  מדחיקה  יותר   ,Huyssenגלובלי 

להטמיעמאפשרזו    התפתחות  (.1 ,1995 לסעיד  עכשווי    ת  אבציור   נושית משמעות 

ב  שמקורה  התיכון  אובדןאוניברסלית  הח.  במזרח  ביכולת  הערך  טמון  נוסטלגיה  של  ברתי 

פני  גשרלהמסייעת    זמן  תחושת  לייצב ו  ,שבר  על  עתיד  להתמודד עם  לשאת הווה מעורער 

תזות   , כותב וולטר בנימין, בעת מנוסתו מהנאצים1940שנת  ב  .(Davis, 1979: 49)  מעורפל

ההיסטוריה. מושג  חדש(  על  )מלאך  נובוס  מאת    המופיע  אנגלוס  קלייברישום  מתואר    ,פול 

  נזעקים  ,פעוריםהפיו  ו. עיניו  מבטוב  שאוחז  מחיזיון  את פניו  להסב  המתקשהכמלאך  בתזות  

ונערמיםש  עבר  אסונותמראה  ל ר את , להעיהרף. המלאך מבקש לעצורבלי    לרגליו   הולכים 

את השברים ולתקן  סערה    ,המתים  עדןהאך  מגן  הודפת בכנפיובאלימות    נושפת  ,נושבת   ,  

כש להיערם  לרגליו  מת שברי העברערֵ   בעוד  עתידהאל    גבואותו  לב השמ  ממשיכה  ים. עד 

בוים, התחילה  מציינת ,המודרניותBenjamin, 257-258). קדמה )היא בבואתה של ה זו סערה



בנוסטלגיה והסתיימה  אבאוטופיה  בעתיד  אופטימית  אמונה  בעוד י.  משמעותה  את  בדה 

ולרע,   לטוב  נותרת  שורדתנוסטלגיה,  עלום  בבחינת    ובאורח  איננה  נוסטלגיה  עכשווית. 

  קוויאת    לחצות  כאפשרותהזמן והמרחב    ממד  הבנת  ביטוי של  , אלאבלבד  געגועים למקום

כמיהה    נוסטלגיה נדמית כגעגוע למקום אך מבטאת  ".בין־לאומיבין "מקומי" לבין "   הפרדהה

רחב  ה. במובן  (Huyssen, 1995, 3-5)  איטי יותרחלומות  של קצב  לזמן שונה. זמן של ילדות ו

שאיפה להפוך את   מגלמתהמודרני. נוסטלגיה    ת הקדמה של הזמןבתפיס  מורדתנוסטלגיה  

ושוב    בו  לנועהמאפשרת  זמן למיתולוגיה אישית או קולקטיבית  ה  ,במרחב  תנועהכמו  הלוך 

ללינאריות    ומסרבת העבר  הלהיכנע  שלו.  חוזרת  אינובבלתי  אלא   ייצוג של  נוסטלגיה    עבר 

לוחות שנה. אמצעות  בהנמדד  זמן שהוא מחוץ לזמן    –טי יותר    זמן א  ,זמן טוב יותר  ביטוי של

אינה   ברטרוספקטינוסטלגיה  וצופה  בלבד   עברהפנטזיות  .  עתידהפני    את  זהה  מידהבית 

 . Boym, 2007: 7-8)) על תמונת העתיד  ישירות ומשפיעותהווה הרכי ומעוצבות על ידי צ

האדמה "  סעיד    " עבודת  של  אמנותית  כ  פיעהמוביצירתו  דרכה   נוצרתהחומריות   בראשית 

באמת.ו  בהמשךומתאחדת  מחולקת  הבגרמניה   מחוברת  להיות  מהלכים   מתקשה 

לינ  , היסטוריים מורכבותםאינו    אריישזמן  את  מבקרחושף  השמונים  שנות  בסוף    אדוניס,   . 

"להעדיף    ,1985־ב  זריפ ל  עקרהמשורר הסורי ש אדוניס החליט  בסטודיו של סעיד בברלין. 

געגועים. בין  ונע  יומיום"  חיי  של  גיהינום  על  גלות  של  כותבת   גיהינום  עכשווית,  נוסטלגיה 

 , התבוסה, לאחר  1967יוני  ב.  Boym, 2007: 16))  וסלידה ממנו  לבית  בוים, משמעה געגועים

 : דשה והוגיהאשמה חריף נגד המחשבה הערבית החהכתב אדוניס פרסם 

"אני מאשים את דמות הרפאים הזאת, שאנחנו קוראים לה 'המחשבה הערבית בת זמננו', 

ובבורות. היא אינה יודעת דבר, לא ערבי ולא לא  תשאני חלק בלתי נפרד ממנה, באימפוטנטיו

  ]...[ ומפלגתיות  מפלגה  של  פוליטית, שפחה  הונאה  של  אלא שפחה  איננה  היא   ]...[ ערבי 

 .  ]...["  שפחה של ממון ואינטרסים

  ה אך גם ניסיון לעצב מקום חדש בציוויליזצי  ,קריאת שבר זו מבטאת אכזבה מהבית הערבי

ב בניו   בעת  1971שנת  המודרנית.  ניו"   שירה  אדוניס את  כתביורק    ביקור  למען   " יורק-קבר 



לציוויליזציש כמטפורה  לעיר  התייחס  האדם  מודרנית   ה בו  של  נפשו  את  ורומסת    הכותשת 

 , דיכוטומיה בין מזרח למערב. אדוניס לא מקבל  וצופה סערה שתנשב ממזרח ותכלה אותה

יצירה אינו נמדד בגבולות  בשניהם יש שפעוטוען כי   יצירות מופת. ערכה של  בלי    זאת  ,של 

לאלה שדוחים  אדוניס מתנגד    .ביצירה עצמה  לפגוע בגוונים המיוחדים שזמן ומקום מחוללים 

 מביקורת כלפיו:  לא נמנעאך המערב  את

"עלינו לדחות את המערב רק באשר הוא מקיים אידאולוגיה קולוניאלית. לדחות את המיכון  

אנו  ואת   אותם.  שהוליד  האינטלקטואלי  התהליך  את  לדחות  פירושו  אין  שלו  הטכנולוגיה 

 " מתנגדים לאופן שבו כופים עלינו את הטכנולוגיה הזאת ]...[

ומנגד   המזרח  של  מהותי  חלק  ביצירתיות  ראה  כטכנית אדוניס  המערבית  היכולת  את 

במערב הם מזרחיים.    תורותיה של ההתקדמות היצירתיקמ  , לטענתו,כך שלמעשה  במהותה.

סעיד  של  בסטודיו  האדמה"   בברלין  בביקור  ב"עבודת  אדוניס  ספר    לו  מעניקו  שלו  מתבונן 

בחתימת    שירים   מזרחית ידו.  מעוטר  נוספת,  משמעות  מעניקה  אדוניס  של  מחשבתו 

הזמן   תקתוק  משנה אתה  ,ביתסימערבית, ל"עבודת האדמה" שעורך סעיד כנוסטלגיה רפלק

"יכולת טכנית היא התקדמות בשעתוק דגם ידוע. יכולת יצירתית אינה  המודרני. כותב אדוניס:

נביעה   זוהי   ]...[ טכנית  יכולת אין־סופי  גילוי    –התקדמות  של  המבט  מנקודת  מהות.  של 

מן  נלקח  שלא  במערב  דבר  שום  אין  ביותר,  והאנושי  העמוק  התרבותי  במובן   ]...[ היצירה 

כל אלו הן מזרחיות במקורן וכמוהם כל    –הפילוסופיה, השירה )אמנות בכלל(    הדת,  המזרח.

היוצרים בתחומים הללו, מאז דנטה ועד היום. סימן ההיכר הברור של המערב הוא היכולת 

יכולים לומר שהמערב הוא  ולא כשרון היצירה. לכן מנקודת מבט תרבותית, אנחנו  הטכנית 

בתינוק שמדובר  אלא  המזרח,  של  שליטה,   בנו  ניצול,  סטייה,  הוריו:  ידי  על  שניטש 

המערב אינו מסתפק עוד    ,קולוניאליזם, אימפריאליזם; במילים אחרות, מרד באב. יתר על כן 

במרד אלא רוצה להרוג את האב ]...[ מטעם זה היצירות הגדולות של המערב ]...[ חרגו מן  

   .(55 –18,אדוניס]...[" ) המישור הטכני אל המישור האחר, כלומר הן מזרחיות בנביעתן
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