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  1. رحمة حمزة، مسبحة 1#
   میكسد میدیا، 2018،  احجام مختلفة

  
 2. سما قعدان، بدون عنوان

  عجینة ایبوكسي، 2018،  احجام مختلفة
 

 3. سما قعدان،الشوك المقدس
80x190x24cm  ،2018 ،میكسد میدیا  

 
 4.دعاء بدران، عاقر

95x70cm ,2018 ,عجینة طینیة 
  

 5. سما قعدان، برزخ
130x240cm  ،2018 ،خشب  

 
 6. رحمة حمزة،مسبحة  2#

   میكسد میدیا، 2018،  احجام مختلفة
 

 7. سما قعدان، كعك العید
   میكسد میدیا، 2018،  احجام مختلفة

 
 8. دعاء بدران، حبل سرة

 صوف فالذي, 2018, احجام مختلفة
 

 9. رحمة حمزة، امراة ، غراب
   میكسد میدیا، 2018،  احجام مختلفة

 
 10.دعاء بدران،حلقة مفرغة

100x60x60cm  ،2018 ،ریدي میید 
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 لعبت اآللهات اإلناث دورا هاما في عدة دیانات وذلك ما قبل الدیانات التوحیدیة، والتي انتشرت في منطقة الشرق األدنى. فبعض

 هذه اآللهات ك- إنانا، اشیرا، استارت، عشتار، سیخمات، دیمیتر وایزیس ، لم تكن وظائفها موازیة لآللهة الذكور من أقرانها، بل

 .كانت تحمل صفات ، ُتعتبُر في أیامنا هذه صفات ذكوریة .وبالطبع فاآللهات القدیمات حملت صفات تمجیدیة فخمة

 وقد ارتبطت هاته اآللهات بصفات عدیدة ، كالطموح ، الذكاء، القوة، النصر والحكمة ، والتي اندمجت مع قدرات كالخلق

 واإلبداع، الخصوبة ، واألمومة. فقد كانت اینانا ، وفي نفس الوقت ، الهة الحب ، اإلنجاب ، الخصوبة، الشهوانیة  والحرب، بینما

 أشیرا فقد كانت مرتبطة وفي ثقافات عدة ، مع اُألسود واألشجار ( القوة والخصوبة )، أنات كانت آلهة الحرب وفي مناسبات

 ُأخرى  كُمعالجة لألبطال من بني البشر ، إیزیس كانت زوجة وأما، لكنها كانت تمتلك قوى سحریة والتي جعلت منها االلهة

 األقوى في المعبد المصري . وقد قامت كل من الفنانات بدران ، حمزة وقعدان ببناء أعمالهن حول الروایات األسطوریة

 والممارسات الطقوسیة المتعلقة بالتعبیر عن الجنس عند هؤالء اآللهات ، وذلك من خالل مراحل مفصلیة ، مثل ، الخصوبة

  ووالدة األوالد.

 المعرض هو بمثابة جسر بین الكیانات اُألنثویة القدیمة والكیانات األنثویة الُمعاصرة ، ویفترض استمراریة ونقطة التقاء بین

 مجموعة واسعة من المیزات االنثویة . وتعرض الفنانات المشاركات تمثیال متعدد المستویات لآللهات اإلناث.  وقد ُوضعت

 إشكالیة األدوار األنثویة تحت المحك، في أعمالهن ، عبر تبادل األدوار بین رمزیة الطبیعي والمقدس . وهكذا، فالتولیفة بین

 الموتیف الدیني والجنسي والتي تتجلى في المعروضات النباتیة والتي تشكل ُلّب عمل رحمة حمزة ، ودالالت الجسد في ابداعات

 دعاء بدران، وصوال الى االرتباط مع الطبیعة ، والتشابك المعقد بین الممارسة واالیمان ، الدین واالسطورة ،عند سما قعدان،

  حیث یتم اختبار إزدواجیة النسویة والبیتوتیة ( الحیاة المنزلیة).

 األعمال المعروضة حول المعتقدات والطقوس القدیمة ، التمثیالت والتأویالت لأللوهیة ، تعمل كُمسّرع الستعراض مالمح  حیاة

 المرأة المعاصرة ، من ناحیة الوظائف االجتماعیة والدینیة ، رمزیتها وقوتها الملموسة .

 تختبر دعاء بدران ، موقع المرأة من منظور عادي ، بیئتها ، وتجربتها الذاتیة كمحور لعملها . وابداعات دعاء بدران، ترتبط

 بالنسویة والبیتوتیة ، واعمالها تطرح األسئلة عوضا عن إعطاء األجوبة المطلقة . ما هي العالقة بین الدین واالیمان االعمى؟

 كیف یتفاعل الدین واُألسطورة وكیف  تغلغلت األسطورة في التقالید والممارسات الدینیة ؟كیف تتشكل العالقة بین المرأة



 

 

 

 

 وذریتها؟ ولماذا تشعر المرأة بإلحاح  للخلق وان تحمل باألوالد؟ وبغرض التعاطي مع هذه القضایا، تقترح دعاء بدران ثالث

 موضوعات، في كل منها یتردد صدى األمومة ، عبر الدمج بین األعمال الجاهزة والمواد الخام . الصوف الصلب یرمز الى

 الحبل السري ، وطاولة خشبیة مع حبة فاصولیاء بیضاء مشطورة بشوكة معدنیة ، انها رموز استعاریة خفیة، والتي تستعین بها

  بدران لطرح العالقة مع الخصوبة . هذه العالقات تأخذ محوریتها عن بواسطة تمثال مشوه لجسد امرأة.

 إن أعمال رحمة حمزة ، تعكس الرموز للتقالید ، ما قبل اإلسالمیة والتقالید اإلسالمیة المعاصرة . مجموعة كبیرة من المسبحات

 والتي تتشكل من تسعة وتسعین زوجا من الصدور (األنثویة)، بدل تلك الخرزات التقلیدیة ، تبدأ المسبحة و تنتهي بزنبقة بیضاء،

 یتم تعلیقها على الحائط. مسبحة أخرى تتشكل من خمسین خرزة على شكل العضو الجنسي االنثوي ، موضوعة على أرضیة

 الغالیریا . وبالدمج ما بین الرمز الجنسي والرمز الدیني ، فإن مسبحة واحدة ترمز الى التابوهات الدینیة ، كجنسنة (من جنس)

  الجیندر او النوع ، للتذكیر باالستعمال العملي للعضو ،كأداة أكثر مما هو رمز مقدس .

 وللتأكید ، فإن المسبحات تستعمل كوسیلة لتعداد أسماء اهللا الحسنى، (شكل من اشكال الِذكر)، فإنها(أي المسبحات) أخذت

 وبسهوله دورا لطیفا وغیر هام.  هذا هو الحال أیضا مع التمثال األسود المرأة – غراب ، والذي تم استلهامه من األسطورة

  الیونانیة القدیمة ، كورونیس ، والذي یتموضع على منصة ، تم إعادة بنائها من منضدة تستعمل للقراءة في القرآن.

 إن الدمج بین تمثال طیني ،ُیمّثل قصة اسطوریة مشحونة ، وبین الغریزة الجنسیة واالنتقام ، وبین األشیاء الجاهزة والتي تستعمل

 لوضع كتب الصالة علیها أثناء التالوة ، یخلق ارتباطات جدیدة . بحیث أن الموضوعات والروایات تندمج وتتجدد، والدوافع

 المتصادمة تتحد وتتصالح.

 الحرفیش (نبات  مریم الشوكي)، هي نبتة حصلت على اسمها من اسطورة : وذلك عندما كانت مریم ُترضع المسیح ، فإن بعضا

 من حلیبها انسكب على االشواك التي غطت قدمها، بحیث شكلت نقاطا بیضاء على أوراق النبتة . وبإنتساب هذه النبتة الى القدیسة

 مریم ، فإن هذه النبتة ترتبط بمجموعة من الخصوصیات ، كالمرونة ، القداسة ، األمومة ، الجنس والنقاء . هذه الرمزیات

  المتناقضة یتم تجسیدها من خالل اعمال قعدان ، والتي تعرض لنا مرتبة (فراش) ،بوابه مغطاة باألشواك.

 إن العالقة الدینیة تتبدد ، عندما تندمج مع أشیاء بیتیة ، بقدر ما تنتسب هذه األشیاء الى مضامین عقائدیة . الباب والمرتبة (فراش)

 تحمل في ثنایاها ، الحمیمیة ، والتي ال ُیمكن الحصول علیها . قعدان تعرض كذلك مجموعة من الكعك على شكل اوروبوروس –

 افعى تبتلع ذیلها ،(اسطورة یونانیة قدیمة ترمز الى افعى تبتلع ذیلها وتمثل دوریة الزمان، االلوهیة ، األرضیة واألبدیة )، وذلك

 في إشارة او تلمیح الى الكعك على شكل مثلث والذي كان یقدم  لآللهة عشتار في طقوس الشرق األدنى القدیم . عبر مرورها

 بعملیة الخبز الحار في الفرن ، فإن كعكات االوروبوروس تستعید حیاتها وصیاغتها من جدید ، وذلك من خالل اعمال قعدان .

 في لیلة اإلفتتاح ، ستقوم یارا قاسم محاجنة، بإداء عرض، یشحذ الفكر ویبعث على التفكیر ، وهذا العرض اإلدائي سیوقظ قوى ما

 فوق الطبیعة . العرض الُمعنون ب" وجبة لآللهة" ، مستوحى من إحاالت الى ُرقًى سحریة ، تم ذكرها في العدید من الكتب



 

 

 

 

 القدیمة . قامت محاجنة بإقتباس ، تحویل وإعادة موضعة لهذه الرقى، وإضافة طقس ُمتخیل ، بغیة إستحضار سحر الحیاة عبرها،

 بحیث أحضرت السحر الى الحیاة . وفي العرض اإلدائي تقوم مجموعة من النساء بطبخ تقدمة (قربان) آللهة الخصوبة ، راجیات

 الرخاء ودوام الساللة ، وبأصوات عالیة یتلین األدعیة ، وهن یقمن بطحن الملح واالعشاب الطبیة في الهاون .، والتي یتم نثرها

  وطبخها في وعاء، كتقدمة.

 صوت طنین وهمس ، والدعاء القدیم الذي ُیقرُأ قبل العالقة الجنسیة والذي یسبقه انتاج رسم سحري على الحائط ، وهو رمز

 سحري على الحائط ،یرمز الى حمایة فضاء الغالیري طیلة فترة العرض .

 " النذر" أو النذیرة یقدم تمثیال متنوعا لُأللوهة ، ویشمل ذلك صفات ومیزات عقلیة وجسدیة للقوة األنثویة . یشمل فهما متراصا

 ومتآلفا لألنثویة ، ویبتكر ربطا زمنیا ومفاهیمیا بین اآللهة القدیمة ، وبین األفكار المعاصرة عن الجنسانیة ، الفنانات بدران،

 حمزة وقعدان، یقدمن ارشیفا نحتیا بصریا ، والذي یقودنا لألخذ بعین اإلعتبار ، النمطیة الجاثمة عمیقا في ذواتنا. الموضوعات

 الدینیة والبیتیة تكتسب معاٍن جدیدة ، مفرغة من مقاصدها ونفعیتها ، إنها ُتمنُح جوهرا، تجسیدا ، عنوانا ، وضعیة وارتباطا جدیدا

. 

 إن المعاني الجدیدة للموضوعات ، ُتمّكن الفنانین ، من استحضار بعض جوانب السلطة االنثویة ، عبر المرور على جسر الرموز

 القدیمة والمفاهیم الُمعاصرة ، الطقوس ودواخل البیوت ، الطبیعي وما فوق الطبیعي . هذه الموضوعات كلها ُتصبح مشمولة،

 وتحتوي في ذواتها كل المتناقضات : الخلق والهدم ، األنثى والذكر . وهكذا فاأللوهة تمثل ، وتحتوي الحلول لكل المتناقضات ،

 بما في ذلك تناقضات الحیاة والموت ، وتضع تحت الضوء توازنا كونیا جدیدا .

 إیاك أن تكون جاهال بي ، ال في أي مكان وال أي زمان . كن دائما على أهبة االستعداد !

  ال تكن جاهال بي

  ألني األول واألخیر

 فأنا المبجل األحد، والمزدرى األوحد .

 

 أنا األّول، وأنا اآلخر

 أنا البغي، وأنا القدّیسة

 أنا الزوجة، وأنا العذراء

 أنا األمّ، وأنا االبنة



 

 

 

 

 أنا العاقر، وكُثر هم أبنائي

 أنا في عرس كبیر ولم اتخذ زوجًا

 أنا القابلة ولم أنجب أحدًا

 وأنا سلوة أتعاب َحملي

 أنا العروس وأنا العریس

 وزوجي من أنجبني

 أنا أمّ أبي، وأخت زوجي

 وهو من نسلي

  فأنصتوا أیها السامعون

 وانتم أیضا ، أیها المالئكة والمبعوثون .

  وأنِت أیتها األرواح التي قامت من الموت

 ألنني الوحید القائم وحیدا ،

 وال أحدَ یستطیع محاكمتي .

 [مخطوطات نجع حمادي]

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 دعاء بدران  (من موالید 1993،في قریة كابول)، تعیش وتعمل في حیفا . انها فنانة متعددة المجاالت، وباألساس فهي تختص بالنحت والرسم

 .  تستعمل في انتاج التماثیل مواد تقلیدیة ، ك- الجص ،المعادن ،الخشب والطین، باإلضافة الى األشیاء الجاهزة. انها حالیا ُتشارك في برنامج

 إقامة للفنانین باسم الوادي ، في غالیریا ام الفحم . حصلت دعاء على جائزة عن مشروع التخرج من كلیة الفنون في جامعة حیفا. وكانت قد

 اقامت معرضا فردیا في مكتبة یونس وسریا نزاریان في جامعة حیفا أیضا، وُتشارك في معرض جماعي في غالیریا ام الفحم .

 

 رحمة حمزة  (من موالید 1995، في قریة بیر المكسور)، تعیش وتعمل في بیر- المكسور، وهي فنانة متعددة المجاالت ، وباألساس تعمل في

 الرسم الزیتي والنحت . رسوماتها األخیرة مستقاة من امتحانها ، الهدم والبناء في االشكال النباتیة ، والتي تخلق ترابطا مع األعضاء األنثویة

 . وباإلضافة الى ذلك ، فإن رحمة حمزة ، انتجت اعماال نحتیة ، تتعلق بموضوعات طقوسیة ونصوص دینیة- والتي وبواسطة الفنانة ، تم

  التالعب بها لتكتسب معاني جدیدة .

 

 سما قعدان  (من موالید 1993، في باقة الغربیة )، تعیش وتعمل في حیفا ، وهي فنانة متعددة المجاالت ، تختص بالنحت والرسم التعبیري .

 حصلت سما على جائزة من جامعة حیفا (2017)، وعلى جائزة مؤسسة الثقافة االمریكیة – اإلسرائیلیة (2017). شاركت سما قعدان في

 برنامج "المبدعین المتجولین" في القاهرة (سنة 2018)، وهي حالیا تشارك في برنامج الوادي في غالیریا ام الفحم . شاركت سما في

 مجموعة من المعارض في إسرائیل وخارجها ، بما في ذلك في بیت هجیفن – بیت الكرمة، وفي غالیریا غیت 3 في حیفا ، وفي غالیریا ام

 الفحم . وقد شاركت في المهرجان العالمي الثالث للفیلم في تل- ابیب.

 

 یارا قاسم محاجنة  (من موالید 1993 في مدینة ام الفحم) ، تعیش وتعمل في حیفا، وهي فنانة متعددة المجاالت ، تعمل في مجال الفیدیو ،

 التصویر الفوتوغرافي ، التسجیل ، التصمیم والعروض اإلدائیة . یارا حاصلة على جائزة مؤسسة الثقافة االمریكیة – اإلسرائیلیة (2017)،

 وعلى جائزة الفنان الشاب من متحف هیخت (2015). شاركت في مجموعة معارض في إسرائیل ، بما في ذلك متحف یانكو- دادا في عین

 حوض .  خالل السنوات القلیلة الماضیة ، تمحورت اعمالها في األساس، حول فن العروض اإلدائیة ، وحصلت على جائزة عن عملها الفني

 " كثیبا مهیال " .
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