
 

 المطر األسود 

 

َف كل خيال 
ْ
ل
َ

 يتفّرس الواقع  ديستوپ   خ

، ترسم الديستو  ي
ٍر فن 

ْ
ي. مستقبل خيالي يتشابك مع وقائع مألوفة من  يا پِكجان

نظرة قاتمة للجنس البشر
ي واقع من القهر 

. ف  ي والحاض 
ي ظل حكم شمولي قمعي و/أو بعد وقوع كارثة  والحرمانالماض 

،  فناء والمرض، ف 
ي يسلط العمل  ه   الضوء  الديستوپ    معطوًبا عىل ما يعتبر

ً
، ويحذر من التدهور ال  وباطل ي الوقت الحاض 
جتماعي  ف 

 ، ي
 . الوعي والتغيب   ويدعو إلوالثقاف 

ي 
ي تظهر   المطر األسود ملمح الواقع الذي يعمل فيه الفنانون والفنانات الذين يعرضون ف 

هي المصفوفة الن 
 منها وعليها سيناريوهات ديستوپية حاِلكة. 

، والتط الي  أزمة المناخ، والقتصاد الرأسمالي النيوليبر
 
ور المذهل للعلم والتكنولوجيا،  التهديد المحِدق نتيجة

عدم اليقي   والقلق والحرمان من الحرية الفردية  الشعور بوالتفاوت الجتماعي والقتصادي، جنًبا إل جنب مع 
ي األعمال المعروضة.   –

ك بصماته ف   كل ذلك يب 

ي مقالته، 
  ما الذي يعطي الخيال  ف 

 
  يشب   ،1بي غر تالستبعاد/ال؟ ثلثة مستويات من المستفِحلةه العلمي قوت

از توناي ر  م هذا ستخِد ي  إل النحو الذي ان لب 
ْ
األساسي   التغريبويحدد ثلثة أشكال رئيسية:   التغريب، ل  ي  ِح  الجان

من خلل التخريب   والتغريب( للجانرمة البنيوية )الس   اإلدراكي ب لتغري)للعمل الخيالي من الواقع الملموس(، وا
عتبر  )

ي  الجانر   حيث ي  ، وعليه فإنه  مستوى  ذا األدپر
ّ
 . (األعرافسمح بالنحراف عن ي  متدن

 
ّ
ي يعتمدها كت

 لتلك الن 
ً
ي الفناني   والفنانات ممارساٍت مشابهة

ّ ْ  تبن  بر
، فإنهم يقدمع  أنواًعا  وناب الخيال العلمي

 تفاديه. بهدف الذي يحيط بهم أو  الخللإل اإلشارة  بهدفمن الخيال ويبتعدون عن الواقع  عدة

ي بعضها يمكن قراءة العلقة بي   الشكل    -، معروضة سبعة أعمال خارج وداخل مركز إدموند ِد روتِشلد 
ف 

  ، معروض   و وهوالمادة كتفسب  مجازي يحاكي أحداث انهيار، تشويه ودمار؛ أما بعضها اآلخر فملموس أكبر
 . شامل ودمار   ما بعد حلول كارثة فناء كمجازات ألوضاع

ي محيط المستقبل، تكشف األعمال، كل  
ة ف  إل   تلفتعىل طريقتها الخاصة، خطاًبا ديستوپًيا و  كأنها جزر صغب 

مور ، و  البالغةالفوض   منحالت 
 
 . إل وقوع حالت من األفول والض

 

ي السنوات الخمس الماضية من مدارس الفنون: بتسلئيل، أكاديمية القدس للفنون 
ي المعرض فنانون وفنانات تخرجوا ف 

ك ف  يشب 

ل | م  والتصميم | شنكار للهندسة. التصميم وا شاه، كلية الفنون بكلية بيت بب  ِمدر 
 
چار ل  رصارة، مدرسةلفن | ه

 
|  لفنون والتعليم ن

   جامعة حيفاالفنون، كلية 

 

 

 
الثقافة    ، ِبْتسلِئل، مجلةمستويات من االستبعاد/التغريب الّطوعيما الذي يعطي الخياَل العلمي قوتَه المستفِحلة؟ ثالثة  يوناتان ليراز،  1

    29البصرية والمادية، العدد 
 



 2021 دقائق،  9:00تنصيبّية ڤيديو، قناة واحدة وصاْوند، ,  Pit Intrinsicطال ِمزومان،  

روٌح من الشعور بالوحدة واليأس وفقدان اإلنسانية.   لطال مزومان Pit Intrinsicتنبعث من تنصيبية الڤيديو  
ع بالعنف وتدمب    ب 

ْ
ش ي فضاء م 

تتوقف التنصيبية عند علقة القوة بي   اإلنسان والطبيعة وبي   اإلنسان وذاته ف 
 الذات. 

ثلثة شخوص عىل حافة الجنون أرسى ظرٍف قاٍس إل أقىص الحدود وكأنهم يشهدون حلول نهاية العالم. إنهم  
ح، عىل حافة الجامود، من أجل البقاء عىل قيد الحياة، لكنهم لن  يق

ْ
ط
َّ
ي حلقة متكررة من أعمال الش

اتلون، ف 
 يتمكنوا من الخلص. 

ي كشهادات صامتة عن ماٍض لم يعد له وجود. 
ي الفضاء البداپ 

 بالكامل ف 
 
مح

 
 بقايا حضارة لم ت

 
 ثّمة

ي تتواجد الشخوص فيها، تظل الطبيعة عىل حالها صلبة وغب  مبالية بمحنتهم. إنها  
ي خضّم حالة الطوارئ الن 

ف 
ية.  ي إفناء البشر

ْورِه المركزي ف 
 
رة ود رثّية لإلنسان، صورة عن طاقاِته المدم   م 

 

وِفر رومانو،
ُ
   2021خليط من التقنيات،  نوريت لعاد، ماي زيسمان وع

ي العمل التنصي
  ف 

 
 الزمن وملموسية

 
ل الفنانان ماي زيسمان وعوفر رومانو حدود

ِّ
ك بدون عنوان، يشك ي المشب  نر

هة فوضوية تقف عند حدود اللمعقول.   المكان، ويخلقان بيئة مشحية تحاكي ساحة مدينة مشوَّ

ْرصد زيسمان ية )مصباح شارع، برج ساعة، جوقة حمام، وما إل ذلك( تصبح   ي  ة للحرص  ورومانو عبارات ممب   
ِجعة. 

ْ
ف هة، وم  ِرية، مشو 

ْ
غ  م 

ً
ل المادي أو التحفب   المفاهيمي هجينة  من خلل عمليات التحو 

 
 
ِطر الطاقة

ْ
ق ع، وي 

ّ
ِحن الفضاء  المزدحم  إل حد التصد

ْ
ش  اليومي  والمألوِف ي 

لة   -الراديكالية الكامنة  تغريب  المتأص 
ي مثل هذه األماكن 

ي اللحظة السابقة.  – ف 
 ألن تصبح عىل حافة الذروة ف 

ي   التجاه   
 
ض ، مقو  ي

وبادورين عىل شكل عمل فن  رافة ينسخ زيسمان ورومانو ِفعل  الب 
َّ
ع بالظ ب 

ْ
ش ي جو كرنڤالي م 

ف 
ي ْ  األعراف  الثابتة.  عِضع 

 
ض  السائد وم 

 

ا
َ
وچا ف

ُ
، ن    2021، سم 45X70X50، شمع ناعم، شبكة معدنية، هيدروفيل  ْرح 

ي 
ل  نوچا فارحي النحن  م   صغرى، تكاد تكون مخفية عن األدوات. إنه هادئ حن  يكاد من غب  الممكن    ع 

ٌ
لحظة

د. 
ْ
د ِد روتِشل

ْ
ي باحة مدخل مركز إدمون

وي  يلتف إل أعىل داخل حوض الماء ف 
َ
ظ
 
 ملحظته. جسٌم ش

ي تحتفل بجسم اإلنسان بكل 
المعن  الذي تعطيه فارحي للتقليد طويل األمد لنحت النوافب  الضخمة الن 

ي للمتعة  
ي الجمهور التفاپ  ي حالة الستحمام اليومية الحميمة. هنا، ينكشف أمام ناظر 

ْجده، يتلخص هنا ف  م 
ا.   ولإلشباع ويصبح عموميًّ

فِرج هو جسٌم ناقص،  
ْ
ن ل بشعور من المشقة. رسعان ما يتضح أن الجسد الم 

 
ستبد

 
ي تبدو ممتعة ت

اللحظة الن 
ِزتيڤ ماِدي   ة أو پ 

َّ  مقشر
ٌ
ْمأة ي وقعت. الماء  ح 

ا يتنفس، بقايا وشهادة عىل الكارثة الن  ي يوم من األيام حيًّ
ِلما كان ف 

ي دورة لنهائية من  
الذي يحيط بالجسم ويتدفق من بي   شفتيه هو مياه  الحوض كذلك وسوائل  جسمه. ف 

فوٍل وتساٍم. 
ُ
فِرًجا بي   أ

ْ
ن ي الجسم م 

ْلء والتفري    غ يستلق   الم 

 

 ،  ِ
ن 
ْ
    2019ليط من التقنيات، فاْونه، خِنيڤ چاف

ي وحدات ميكانيكية مستقلة نابضة  
ت ف  ِهر  ي النحتية، من مواد صناعية ص 

تتكون فاْونه، تنصيبية نيڤ چافن 
 .   عىل التوالي

ي ما يبدو كعرض حركي نارسرِ  يعمل وينطق 
 بالحياة ف 



ي اآلن وتثب  التعاطف والستشعار. طري low tech-حركة آلت ال 
ة ف 

ّ
ش
 
ي المجموعة  هذه واهية وه

قة حركتها ف 
، أصاب مئات    من الحني   لعالم منقِرض؛ إنه سيناريو كئيب، لكنه واقعي

ً
ل بديل

ِّ
تجعلك تعتقد أنها تشك

ي الطبيعة. 
 الكائنات الحية ف 

م  
َ
ها بالكائنات الحية تزيد من حدة اإلدراك أنه بعد فناء العال ه  ب 

 
ها وش

 
اآللية البسيطة للهياكل المعدنية، أصوات

ي وكأنها لم تكن،    سوف
ية ستختق  م والمعرفة البشر

ْ
ء إل نقطة البداية. التكنولوجيا المتقدمة والِعل ي

يعود كل سر
 ولن تبق  إل األشكال البدائية للوجود. 

 

 ، ُسوِلي  
َ
    2021بدون عنوان، خليط من التقنيات، رون أ

ات تجميل كة مستحرص  ز تنصيبية رون أسولي   عىل أكياس پلستيكية لشر
ّ
محلية تحمل صورة ماريا كاري.   ترك

ع ببقايا نفايات أعمال بناء.  
ّ
كة، ويتشّوه عىل األكياس الممتلئة حن  التصد ج للشر ي ترو 

د وجه المغنية، الن 
ّ
يتمد

ظهرها كأنها رؤوس  
 
ئّب من األكياس فت يات وقطع حديد، تشر بالونات كلم، مصنوعة من أجزاء عربات المشب  

 ناطقة. 

ل،  اس  ْ  الب  بر
ب من  ع  ي يذو 

بات الن 
ِّ
سة بالمرك

ّ
ْمٍز تجاه تقاليد الحداثة المحلية النحتية، يخلق أسولي   بيئة مكد

َ
وِبل

، الذكوري واألنثوي.   الداخل والخارج، الحقب  والسامي
 بي  

 
 خللها الحدود

مور ويكشف سوقّية ثقافة الست
 
، فإنه يرسم جمالية جديدة من الض خِبط أسولي   النظام 

َ
ل هلك.  عندما ي 

 المنصة. 
 
ْسقط، فيما تحتل النفايات المكبوتة واجهة

 
فات المحافظة عىل "النظام الجيد" ت

َّ
 المغل

 

 2021م،   400، ملبس، همن  خطيب، سينابس

 مبن  مركز إدموند ِد روتِشلد. يتمسك  
 
ن واجهة ات قطع الثياب، يزي  حبل ملبس طويل، مصنوع من عشر

باته. 
ُّ
ي تْمىلي تقل

 الحبل بعناد بالبناية ويلتف حول عناضها المعمارية الن 

  ستعك زخرفةهذه الوالّرايات، غب  أن  حبال الزينةعناض  زخرفية مألوفة مثل يعكس " سينابسهتستخِدم "
ي تمب    الحتفالت والمناسبات تغيب 

ي لالبهجة الن 
ل  ذلك  من العمل الفن 

 
د عرض خطيب. ب 

 
 باهتة، ت

ٌ
سلسلة

ظهر عليها علمات الزمن. 
 
ئة ت خة ومهب 

َّ
 ملط

السلسلة مصنوعة بالكامل من ملبس نسائية. إنها تبدأ بملبس الفنانة، تضيف إليها ملبس لنساء من قريتها،  
نَّ مر  نَّ مات بعد   ا ضو بعضه  ي يتم بها ربط القطع دون مواد  الوبعضه 

معاناة من جائحة الكورونا. الطريقة الن 
 . ي ي الوسط العرپر

ج مًعا قضايا الهجرة والتبعّية والوضع الجتماعي للمرأة ف  ْمز 
 
 مساِعدة ت

 نهايتها 
ْ
قة ل تدل عىل فرح أو يوم عيد. إنها شهادة صامتة عن حياة بلغت

َّ
 . السلسلة المعل

 

طناعية، صوت،  ص، زاوية نباتات ابالرخام، شجرة، ألواح تلبيس شبيهة  III ميخال لوفت، بدون عنوان
ة  2021,  إضاءة، أبعاد متغي 

ي لميخالـ  III بدون عنوان 
ي تعكس الفخامة،   النصب الفن 

 إلهامه من المناطق العامة الن 
ّ
لوفت يستمد

 . ّ ي
ي تعكس للعي   صورة الغزارة من خلل التقليد   غالًبا ما تمتىل  هذه المناطقاألناقة والرف 

باألغراض الن 
د المواد الرخيصة . لوفت  والبدائل الرخيصة

ّ
ات الحسّية. تختلس العلمات النمطية، تقل  وتستعيد تناغم التأثب 

ّ  "تواتال لوك"  ساحر، مصباح   برصي -وهو بمثابة عرض سمعي من خلل تقليد التقليد، تكّوشن لوفت حب 
 . ي
ق، ويكشف عن   تحذير يومض يشب  إل النهيار الثقاف 

ّ
اء ل يتحق الفظاظة  الوعد بالسعادة من خلل البر



ي المنطقة ويغمر المتواجدين فيها بمشاعر  المغرية وعن تكتيك العمل للرأسمالّية المعمّية. 
الفراغ يتغلغل ف 

 التخّبط والذهول. 

 صوت: يوفال غورين 

 فإنشاء: عميت أفي

 

 

 

 


