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يف "طبقة مضطربة"، يتدّخل زوهر غوطسمن يف املعرض الدائم لجناح علم اآلثار، 

حيث وضع سبع منحوتات معاصرة يف حّيزاته املختلفة وقّدم قراءة جديدة للمعرض. 

قراءة تعّطل التسلسل الزمنّي الخّطّي الذي تّم بناء املعرض عىل أساسه، تزيل الحاجز 

الفاصل بني الفرتات، املضامني وأساليب العمل، وبالتايل توّسع حدود الخطاب حول 

علم اآلثار، التاريخ وتاريخ الفّن. ألّول مّرة األوىل يف تاريخه يستضيف جناح علم اآلثار 

معرًضا للفّن املعاصر. يشري اسم املعرض إىل موقف يحدث أحياًنا يف موقع أثرّي، 

حيث يتّم اكتشاف عناصر من طبقة تاريخّية واحدة يف طبقة تاريخّية أخرى، وهذا 

األمر قد يشّوش فّك رموزها.

إّن حّب غوطسمن الكبري لعلم اآلثار وإعجابه باملجموعة الغنّية والفريدة 

من نوعها ملتحف إسرائيل، هما ما وّلد قبل بضع سنوات بداية رحلة رائعة وصلت 

اآلن إىل ذروتها مع تنظيم املعرض. التماثيل الكبرية الحجم التي تّم إنتاجها خّصيًصا 

للموقع، هي نتيجة دراسة ماّدّية ومفاهيمّية للعناصر املكوث يف املجموعة، والبقاء 

يف حّيزات العرض، تأّمل  املعروضات، والحوار املثمر مع أمناء املعارض يف الجناح. 

أشعلت طبيعة العرض والروايات املنسوجة فيه خيال غوطسمن، ورغبته يف إنتاج نظرة 

جديدة وحيوّية عىل املجموعة املألوفة. يستجيب كّل تمثال يف معرضه ملعروض معنّي 

ا، ويجري حواًرا مع العالقات  أو العديد من املعروضات التي وجد فيها اهتماًما خاصًّ

التاريخّية والثقافّية، أسلوبها، علم رسم األيقونات فيها واستخداماتها املختلفة. 

يرّكز غوطسمن يف عمله الفّنّي عىل النحت والرتكيب، يفّكك ويفحص هذه 

الوسائط ويعتمد عىل معرفة واسعة. خالل ذلك يتطّرق إىل قضايا التوازن، األبعاد، 

األشكال والوزن، ويخلط عن عمد بني األفكار والروايات القديمة والجديدة، وُيجري 

مواجهة بني التاريخّي واملعاصر، وبني اليومّي والسامي. يستخدم يف أعماله تقنّيات 

من تراث النحت القديم وينحت بالحجر، الرخام، الخشب والعظام، والتي تتوافق مع 

القطع األثرّية، من أجل تعزيز التشابه )وكذلك االختالف( بني العصور. إىل جانب ذلك، 

يجمع أيًضا بني التقنّيات واملواّد الحالّية املستخدمة يف الفّن املعاصر. تعّج منحوتاته 

بالتناقضات الداخلّية، وأحياًنا التناقضات السخيفة أيًضا،  التي تتحّدى جوهر النحت 

نفسه وتتمّرد عىل تقاليد القانون والنظام الفّنّي.

يف "طبقة مضطربة"، يمنح نفسه الحّرّية يف تفكيك السرد الداخيّل للمعرض 

الدائم، وُينتج منحوتات هجينة غري محدودة بزمن تحافظ عىل الروابط الكيميائّية، 

وتلك التي عفا عليها الزمن داخلها. تقف التماثيل بذاتها وتشري يف نفس الوقت إىل 

املعروضات التي تّم دمجها معها، كما لو كانت اكتشافات أثرّية. تكشف نظرة أخرى 

مرّكزة ومتعّمقة عن االختالفات والفجوات املتعّمدة بني األعمال املعاصرة والنتائج 

القديمة، اللقاءات غري املتوّقعة والسخرية أحياًنا بينها، التوتُّر، التباُعد والتناقض 

املتجّسدين يف التدّخل يف ترتيبات املعرض.  

عالوة عىل التشابه املاّدّي واألسلوبّي للمعروضات األثرّية، تقّدم التماثيل أيًضا 

تصريًحا شخصيًّا - يف نقد حاّد أو بروح الدعابة - عن الفرتة التي نعيش فيها اآلن. كّلها 

تتناول بطريقة أو بأخرى الطبيعة البشرّية، باحتياجاتها األساسّية وغرائزها ونقاط 

ضعفها املتأّصلة: البحث عن املعنى والحماية، السيادة عىل الطبيعة، الجشع، القّوة 

والسلطة، الخوف من األجنبّي واملختلف، وكذلك قضايا من مجاالت علم اآلثار وتاريخ 

الفّن: النسخ، إعادة البناء، التزوير، اإلثراء املتبادل واالستيالء الثقايّف.

سايل هفطل نفيه وطايل شرفيط



5 مدخل جناح علم اآلثار

حجر جرييّ "خلييلّ"، إنشاءات معدنيّة وعربة 
نّقالة، 218 × 405 × 100 سم 

وهكذا دواليك، 2022

العمل الذي يفتتح املعرض هو تنصيبة تصف عملّية روتينّية يف املتحف: نقل نقش 

من املستودع إىل حّيزات العرض. يوضع النقش "القديم" عىل عربة نقل، كما  

لو تركه للحظة عّمال املتحف الذين خرجوا السرتاحة. 

اسُتلهم النقش كبري األبعاد من نقشني عىل الحائط من بالد آشور )اليوم: 

شمال العراق( معروضني يف جناح علم  اآلثار - أحدهما، من القرن الـ 9 ق. م، 

يصّور احتفااًل رمزيًّا بتلقيح شجرة النخيل، واآلخر من القرن الـ 7 ق.م  يصّور 

احتالل لخيش من قبل امللك سنحاريب. باإلضافة إىل ذلك، يتوافق العمل 

مع نقوش أخرى تّم اكتشافها يف قصر سنحاريب، حيث ُوصف نقل تماثيل 

الالماسو )الثريان املجّنحة( الضخمة من الكّسارة إىل القصر. كانت الالماسو 

)الثريان املجّنحة( كائنات خارقة للطبيعة حامية، بجسم ثور أو أسد مجّنح ورأس 

رجل. ُنقلت إىل القصر وفًقا للنقوش القديمة من قبل الكثري من الحّمالني. تّم 

استبدال هؤالء يف نقش غوطسمن بحّمال واحد يحمل التمثال الضخم وحده.

حول هذا املخلوق الهجني نقش غوطسمن باللغة األّكادّية، التي كتب 

 .)ish-ta-na-ad-da-ad( "يجر مراًرا وتكراًرا )بها اآلشورّيون، الكلمات ")هو

هذه الرتكيبة التي تكّررت عشرات املّرات يف الخّط املسمارّي، تحيط بالشخصّية 

التي تظهر حولها.  الرتيب لعالمات ضربات اإلزميل  - وهو صدى لإليقاع 

السهولة النسبّية التي يتحّرك بها عّمال املتحف النقوش البارزة تتناقض مع 

املهّمة السيزيفّية للمعاناة الفردّية، وعربة النقل املعاصرة تجعل جهوده زائدة 

عن الحاجة، وُتعّظم السخرية والعبثّية يف عمله املستحيل. 

حرست أزواج من تماثيل الالماسو )الثريان املجّنحة( املمّرات يف القصور 

اآلشورّية الرائعة، وهي معروضة حاليًّا يف أهّم املتاحف يف العالم. من خالل جّر 

الالماسو نحو مدخل جناح علم اآلثار، خالل محاولة تبّني قّوته الحامية يف مكانه 

الجديد، يسعى "وهكذا دواليك" إىل اإلشارة إىل الجانب االستعمارّي املتمّثل يف 

استيالء الغرب عىل آثار الحضارات العظيمة يف نهاية القرن الـ 19 وبداية الـ 20.

نقش جداريّ )قطعة(
كالح )تل نمرود(، آشور )اليوم: شمال 

العراق( ، فرتة آشور نارصبال الثاين، القرن 
الـ 9 ق. م، مرمر

هبة البارون والبارونة إدموند دي روتشيلد، 
باريس 

 قاعة الحضارات المجاورة< 
الرشق القديم

 نقل تمثال الماسو 
رسم توضيحيّ لنقش جداري يف نينوى، آشور )اليوم: شمال العراق(، 

703 - 695 ق.م تقريًبا

نقش لخيش )قطعة، نسخة(*
نينوى، آشور )اليوم: شمال العراق(

العرص الحديديّ II، بداية القرن الـ 7 ق. م
سلطة اآلثار * النقش األصيلّ محفوظ يف 

المتحف الربيطاينّ يف لندن
 قاعة إرسائيل يف عهد التوراة



7 قاعة يف فجر الحضارة
العرص الحجريّ، قبل 1.5 مليون إىل 11,500 سنة

العرص الحجريّ الحديث، قبل 11,500 سنة - 6,500 سنة
العرص الحجريّ النحايسّ، قبل 6,500 — 5,500 سنة

حجر جرييّ وخضاب، 25X150X200 سم 

االستيقاظ صباح الغد، 2022

يحايك اللوح الحجرّي دفن ما قبل التاريخ، مثل دفن املرأة مع الكلب منذ 

14,500 سنة، ودفن الصبّي مع قرون األيل منذ 92,000 سنة املعروضني يف 

القاعة املحيطة. إاّل أّن املعروض يقف يف وضعّية مستقيمة، عىل عكس الطريقة 

الطبيعّية للدفن، وتكشف نظرة أخرى عليه أّن ما يبدو أّنه اكتشاف عصور ما 

قبل التاريخ، هو يف الواقع "متحّجر دفن مستقبيّل" إلنسان العصر الحديث، 

محاط بجماجم حيوانات مع خطر انقراض جسيم يهّددها. 

تحيك املدافن القديمة عن العالقات الوثيقة التي سادت يف عصر ما قبل 

التاريخ بني اإلنسان والطبيعة، والجزء املهّم من الحيوانات يف عامله الروحّي ويف 

طقوس الدفن. تظهر عظام جرو التي ُدفنت بجانب الهيكل العظمّي للمرأة ليس 

القرب بينهما فحسب، بل أيًضا بداية تدجني الحيوانات لصالح البشر، حيث بدأ 

اإلنسان يف ذلك الوقت باستخدام الكلب للصيد والحراسة.   

ويف الوقت الحاضر - يتمّيز عصر األنرثوبوسني بتأثري بشرّي غري مسبوق 

عىل الكرة األرضّية يف شكل الصيد غري املنضبط، التلّوث البيئّي، إزالة الغابات 

واإلفراط يف زراعة األرض، أزمة املناخ وتغرّيات بيئّية دراماتيكّية تهّدد وجود 

الحيوانات )حوايل 5,000 نوع تنقرض سنويًّا(. وبهذه الروح، تؤّكد أبعاد 

الشخصّية املوجودة عىل اللوح الحجرّي، ووضعها يف الواجهة، عىل موقف 

اإلنسان السيادّي تجاه الطبيعة وتدجني الحيوانات الذي تجاوز حدوده منذ 

زمن بعيد، وتزيد من شّدة الخطر الذي ينطوي عليه األمر. 

دفن امرأة مع كلب )صّب من األصل(
عينان، الثقافة النطوفيّة، قبل 14,500 سنة

متحف إرسائيل، أورشليم القدس:
هبة  المركز الفرنيسّ ألبحاث ما قبل التاريخ 

يف القدس 
 قاعة يف فجر الحضارة

دفن صيبّ مع قرون أيل )صّب من األصل(
مغارة القفزة، الحضارة الموسترييّة، قبل 

92,000 سنة
متحف إرسائيل، أورشليم القدس: هبة  
المركز الفرنيسّ ألبحاث ما قبل التاريخ يف 

القدس
  قاعة يف فجر الحضارة 



9 قاعة أرض كنعان
العرص الربونزيّ 3500-1200 ق. م السقوط والنهوض، 2022

كتلتان من البازلت منحوتتان عىل شكل دمية مسرحّية "ناحوم تاكوم"، وتكّونان 

العمل. ُزيِّن التمثاالن - ذكر وأنثى - بنماذج ورموز مستعارة من تماثيل اآللهة 

واإللهات وغريها من العناصر االحتفالّية املعروضة حولهما، والتي كانت تستخدم 

يف الطقوس الدينّية التي كانت شائعة يف كنعان يف األلفّية الثانية قبل امليالد. 

كان دين الشعوب املختلفة التي عاشت هنا مزيًجا من التقاليد املحّلّية والتأثريات 

األجنبّية، وكانوا يؤمنون بالكثري من اآللهة مّمن عهد إليها بجميع مجاالت 

الحياة، بما يف ذلك قوى الطبيعة.

تكمن امليزة الفريدة للدمية يف حركتها: يف كّل مرة تسقط فيها عىل 

جانبها، تعود وتقف. التهجني بينها وبني شخصّيات اآللهة التي تزّين التماثيل 

رموزها هو استعارة لدورة األفكار واملعتقدات بني ثقافات املنطقة من جهة، 

ودورات البناء وانهيار مدن اململكة، وحّتى النهيار القوى العظمى يف الشرق 

األدىن القديم يف حوايل ستة 1200 ق.م، وبعد ذلك ظهر اإلسرائيلّيون األوائل 

عىل مسرح التاريخ، من جهة أخرى . 

استبدال البالستيك بالبازلت ليس صًدى للحضور املهيمن للحجر األسود 

يف القاعة فحسب، بل إّنه أيًضا وسيلة إلبراز الفجوة بني املظهر املسيّل والخفيف 

لدمية اللعبة، والقلق الذي ينشأ عند سقوطها. ُتعرض اآلن املنحوتات التي تم 

إنتاجها عىل شكل دمية لعبة طفولّية كما لو كانت أشياء موضع إعجاب وشعائر 

ذات معًنى روحايّن.

تمثال إلله العاصفة عىل ظهر ثور )قطعة(
معبد األرثوستات، حتسور، العرص الربونزيّ 

المتأّخر، من القرن الـ 15 إىل القرن الـ 13 ق. م، 
بازلت، سلطة اآلثار 

 قاعة أرض كنعان

حوض للصّب الشعائريّ للنبيذ ، منحوت 
ومزيّن بلفائف

ُقدس األقداس، معبد األرثوستات، حتسور، 
العرص الربونزيّ المتأّخر، من القرن الـ 15 إىل 

القرن الـ 13 ق. م، بازلت، سلطة اآلثار  
   قاعة أرض كنعان

تمثال صغري المرأة عارية من قربص
دير البلح )؟(، أواخر العرص الربونزيّ، القرن 

الـ 13 ق. م، خزف, هبة لورنس وفيلما تيش، 
نيويورك، مشرتيََي مجموعة ديان

 قاعة أرض كنعان

إعادة بناء "معبد شواهد القبور"
حتسور، من القرن الـ 14 إىل القرن الـ 13 قبل الميالد، بازلت

سلطة اآلثار
 قاعة أرض كنعان

بازلت، 90 × 53 سم، كلّ واحدة



11 قاعة إرسائيل يف عهد التوراة 
العرص الحديديّ، 1200-586 ق. م

الفرتتان البابليّة والفارسيّة 586—332 ق. م
املالذ األخري، 2022
أرز لبنان، عظام جمل ُعرِِث عليها، خضاب والزورد،

176 × 84 × 163 سم

يعّد املقعد  القذيّف للطائرة املقاتلة من طراز F-35، املنحوت من الخشب واملرّصع 

بتطعيمات من الصفائح العظمّية املنحوتة، نسخة غوطسمن املعاصرة للعرش 

القديم، والذي كان رمًزا للمكانة العالية والقّوة التي ال جدال فيها للحاكم، سواء 

كان إلًها أو إنساًنا. ُيعرف شكل العروش القديمة باألساس من خالل أوصافها 

ر عىل لوحة عاجّية  يف الفّن القديم. خري مثال عىل ذلك هو العرش الرائع املصَوّ

اكُتِشفت يف قصر مجيدو. حاكم كنعاين يجلس عىل عرش مزّيًنا بأشكال ألبي 

الهول وترتكز قدماه عىل قاعدة التمثال. 

األلواح العظمّية املطّعمة يف "املالذ األخري" مستوحاة من أعمال العاج 

املنحوتة منذ القرن الـ 9 - القرن الـ 8 ق. م، مثل "شجرة النخيل املقّدسة" و "األسد 

الرابض" التي تّم ترصيعها يف األثاث الخشبّي، وزّينت جدران غرفة العرش يف 

قصر عاصمة مملكة إسرائيل يف السامرة. نظًرا لندرتها، كانت التطعيمات العاجّية 

ذات قيمة، واستخدامها - دليل عىل ثراء وعظمة قصور مملكة إسرائيل، واململكة 

بأكملها. يف نظر النبي عاموس )6: 4( كانت "أسّرة العاج" ترمز إىل الجشع 

والفساد الّلذين سادا املجتمع الراقي يف إسرائيل. 

يقف املقعّد القذيّف كرمز ميكافييّل للمبادئ األخالقّية للحاكم، ويثري 

التفكري حول شرعّية الحكم والسعي وراء السلطة. إّن تحويل العرش املليّك إىل 

مقعد قذيّف من واحدة من أكرث أدوات التدمري تقّدًما يف العالم، يلّمح إىل إمكانّية 

التدمري والخراب الكامنة يف الوصول إىل السلطة عن طريق القّوة، ومحاولة 

الحفاظ عليها بأّي ثمن تقريًبا، والخطر املتمثل يف أّن الحّكام عند حدوث أزمة 

أو انهيار، لن ينقذوا إاّل أنفسهم واملقّربني منهم.

لوح ترصيع  وعليه وصف لقّصة بطلها حاكم كنعاينّ
تلّ مجيدو، 1300-1130 ق. م، عاج، سلطة اآلثار 

  قاعة أرض كنعان )غري معروض حاليًّا. سُيعرض يف 
المعرض المؤّقت(

قطعة ترصيع لألثاث: شجرة نخيل مقّدسة
السامرة، العرص الحديديّ الثاين، القرنان

الـ 9 إىل الـ 8 ق. م، عاج، سلطة اآلثار 
  قاعة إرسائيل يف عهد التوراة

زخرفة أثاث: أسد رابض
السامرة، العرص الحديديّ الثاين، القرنان 

الـ 9 إىل الـ 8 ق. م، عاج، سلطة اآلثار
  قاعة إرسائيل يف عهد التوراة



13 نغمات ناي سريينكس، 2022
رخام كرارا ستتواريو، 135 × 60 × 40 سم

العمل عبارة عن نسخة من تمثال ساتري راقص يحيط به نمر وناي سريينكس 

)بان( من العصر الرومايّن. كانت الساتريات مخلوقات هجينة، نصفها إنسان 

ونصفها حيوان، وأعضاء الحاشية الصاخبة لديونيسوس، إله النبيذ وخصوبة 

الطبيعة وسّيد الفنون املسرحّية. خصائصها الحيوانّية - أرجل املاعز، القرون، 

لحية املاعز وذيل الحصان - ُطمست بالفعل يف النحت األصيّل، ولكن ال يزال 

من املعروف أّنها ساتري بفضل الناي، الذيل ومالمح الوجه.

يكمل غوطسمن األطراف املكسورة للتمثال و "يصلحه"، ولكن عىل عكس 

الرتميم االحرتايّف، يمنح نفسه الحّرّية ويعطيه تفسرًيا جديًدا. املوتيف النبايّت 

الغزير الذي ينبثق من األعضاء املكسورة يشبه غصن شجرة كرمة أو ثعبان 

يلتّف حول الشكل، ويبدو أّنه يسيطر عليه ويهّدد بإخضاعها. تذّكر حركته 

الفوضوّية بفقدان السيطرة والنشوة التي مّيزت الحاشية املتهّورة لديونيسوس 

كما هو موصوف يف النصوص األسطورّية واملهرجانات امللّونة والطقوس السّرّية 

الغامضة التي أقيمت عىل شرفه. 

يبدو ساتري غوطسمن، املسجون اآلن بطبيعته الوحشّية وكأّن عودته 

إىل طبيعته الحيوانّية التي أصبحت أكرث دّقة يف الفّن الرومايّن تدريجيًّا، بمثابة 

استعارة للتوّتر املستمّر بني غرائز اإلنسان الحيوانّية والبدائّية، وبني محاوالت 

الثقافة لتنظيمها وقمعها. 

يشري اختيار الفّنان لنسخ تمثال رومايّن إىل صناعة النسخ التي ازدهرت يف 

الفرتة الرومانّية، والتي اسُتلهمت من التماثيل اليونانّية الشهرية. مثل الفّنانني 

الرومان الذين غرّيوا وجّددوا يف التماثيل التي نسخوها، يسمح غوطسمن لنفسه 

أيًضا بالنأي عن األصل، لدرجة إنشاء عمل جديد.

ساتري مع نمر 
قيساريا، العرص الروماينّ، القرن الـ 2 م، رخام 

سلطة اآلثار
  قاعة تحت الحكم الروماين

قاعة تحت الحكم الروماينّ
الفرتة الرومانيّة 63 ق.م - 324 م



15 هم، 2022-2019
4 ألواح حجر رميلّ، 8X40X53 سم كلّ لوح

اإلسالمّية أّدى تبادل األرايض والصراع بني الثقافات إىل اإلثراء املتبادل واالزدهار 

الفّنّي، ولكن أيًضا إىل الرعب والقلق من األجنبّي واملختلف، ومظاهر العنصرّية 

املصاحبة لها. تتناول النقوش الحجرّية األربعة التي يتأّلف منها العمل حاجة 

اإلنسان إليجاد كبش فداء يف أوقات األزمات والضيق، وإلقاء اللوم عليه يف كّل 

الشرور. األوصاف البشعة لألخطار التي تظهر عليها، والتي يجلبها أولئك الذين 

ليسوا "مّنا" - تفيّّش املرض، السرقة، االعتداء، االختطاف والخيانة - تزيد فقط 

من الالمنطقّية والعبثّية يف إلقاء اللوم عليه.   

لـ البشر،  تقنّية العمل للنقوش والصور ذات الطبيعة التخطيطّية 

الحيوانات، الوحوش والزينة النباتّية التي تتوافق مع املنحوتات الحجرّية 

الرومانّية من القرنني الـ 11 - 12 يف أوروّبا، والزخارف املعمارّية من مملكة القدس 

الصليبّية املعروضة يف القاعة، مثل "حجر مسند عىل شكل رأس وحش مشقوق 

اللسان"، "جزء من إفريز عىل شكل رأس صبّي مبتسم"، و"حجر مسند عىل 

شكل رأس مسند ينفخ".  عىل الرغم من تأّثر أسلوب الفّن الصليبّي بالطراز 

الرومانسيّك، إاّل إّنه يعترب اليوم أسلوًبا محّليًّا يف حّد ذاته. 

يمّثل العمل مرآة تعكس تعاظم أصوات التحريض واإلقصاء يف عصر 

تصاعد القومّية، وهي قوّية وخطرية كما هي اليوم. 

جزء من تاج عىل شكل رأس صيبّ 
مبتسم

كوكب الهوا، الفرتة الصليبيّة، القرن الـ 12، 
رخام وبقايا دهان، سلطة اآلثار

  قاعة المسلمني والصليبينّي

حجر مسند عىل شكل رأس إنسان ينفخ
عكّا، الفرتة الصليبيّة، القرن الـ 13، رخام

سلطة اآلثار 
  قاعة المسلمني والصليبينّي

حجر مسند عىل شكل رأس وحش 
مشقوق اللسان

عكّا، الفرتة الصليبيّة، القرن الـ 13، حجر
سلطة اآلثار

  قاعة المسلمني والصليبينّي

قاعة المسلمني والصليبينّي
العرص اإلسالميّ األّول، 750 - 1099 م

الفرتة الصليبيّة 1099 - 1291 م 
العرصان اإلسالميّان األوسط والمتأّخر 1187-1516 م



17 موطئ قدم، 2022
بوليمريات وخضاب، ُقطر: 160 سم

كرة ضخمة مغّطاة بالكامل بعشرات من أشكال األسود ُوضعت يف وسط جناح 

علم اآلثار عند التقاطع بني صاالت عرض "الحضارات املجاورة". يعترب األسد 

موتيًفا شائًعا يف العديد من الحضارات منذ العصور القديمة وحّتى يومنا هذا، 

وهو رمز للقّوة والعظمة. لذلك، اسُتخدم كعنصر رئييّس يف تمثيالت اآللهة 

واألبطال والحّكام ، كما عكس الحماية والحفاظ عىل األحياء واألموات. يف 

الحضارة اليهودّية، يرمز إىل سبط يهودا، يف أعقاب مباركة يعقوب "يهوذا 

جرو أسد" )التكوين 49: 9(، ويشّكل أيًضا رمًزا للقدس.

يف التكوين املُدمج الذي يغّطي سطح الكرة، تتجّمع األسود جنًبا إىل 

جنب وفوق بعضها البعض، منخرطة يف تفاعل اللعب أو املغازلة أو الصراع. 

لشخصّياتها، من املعرض األثرّي للبالد والدول املجاورة، ممّيزات أيقونّية 

وأسلوبّية متنّوعة، وفًقا لّلغة الفّنّية يف الحضارة التي تنتمي إليها. تخلق مًعا 

اندماًجا أسلوبيًّا متوحًشا وفيه مفارقة تاريخّية يلمح إىل صراعات السيطرة 

والبقاء من ناحية، واإلثراء الثقايّف املتبادل من ناحية أخرى، والذي يمّيز العالقات 

بني الحضارات املجاورة وبينها وبني أرض إسرائيل عرب األجيال.

الكرة الضخمة التي بدت وكأّنها تدحرجت للتّو بني حّيزات العرض حّتى 

توقفت، ويف أثناء ذلك جمعت وجمعت عشرات األسود، تحافظ عىل إمكانات 

الحركة الكامنة فيها. يلّمح خطر الدمار الذي يحوم فوق األشياء املحيطة به إىل 

قابلّية تفّجر أرض إسرائيل، باعتبارها تقاطًعا إسرتاتيجيًّا بني خليط من الحضارات 

املتجاورة منذ العصور القديمة وحّتى يومنا هذا.

قاعة الحضارات المجاورة
مرص الفرعونيّة، الرشق القديم، العالم اإلغريقيّ، شعوب إيطاليا، األلفيّة 

السابعة ق. م - القرن الـ 7 الميالديّ؛ اإلسالم يف الرشق األدىن، القرن الـ 7 
الميالديّ - القرن الـ 19 

أحد أسدين أُهديا إىل إله الحرب عطار، 
بعل  أذنان، من قبل يدعاب ويشهرملك، 

ملوك نشان
محفور بمعينيّة - سبئيّة بالخّط العريبّ 

الجنويبّ، نشان )اليوم: السوداء، شمال 
اليمن( ، حوايل القرن الـ 6 ق. م، من الربونز

 مجموعة شلومو موسيوف
  قاعة الحضارات المجاورة 

مزراب برأس أسد يف نهايته 
أشكلون، الفرتة الصليبيّة، القرن الـ 12، رخام

سلطة اآلثار
  قاعة المسلمني والصليبينّي

مقبض عىل شكل أسد
أصل غري معروف، العرص الروماينّ، القرن 

الـ 2 م، برونز
هبة أرنولد غليمترش وعقيلته، نيويورك، 

ألصدقاء متحف إرسائيل يف الواليات 
المتّحدة األمريكيّة 

  قاعة الحضارات المجاورة< 
شعوب إيطاليا

قطعة نقد فلستيّة
فلست، النصف الثاين من القرن الـ 5ق. م

درهم )فّضة( 
هبة جانيت ويونتان روزن، نيويورك، ألصدقاء 

متحف إرسائيل يف الواليات المتّحدة 
األمريكيّة

  قاعة وجوه عديدة للُعملة



19

زوهر غوطسمن )من مواليد إسرائيل، 1979( نّحات، خّريج قسم الفنون، "بتسلئيل، 

أكاديمّية الفنون والتصميم"، القدس، وحاصل عىل اللقب األّول يف علم اآلثار وتاريخ الفّن 

من جامعة بن غوريون يف النقب. تخّصص يف تقنّيات نحت الرخام التقليدّية يف كرارا يف 

إيطاليا. يدّرس حاليًّا يف "بتسلئيل"، يف "شنكار - هندسة تصميم. فّن"، ويف "مدرشاه" 

الكّلّية األكاديمّية بيت بريل.

ُعرضت أعماله يف العديد من املعارض يف املتاحف، صاالت العرض واألماكن العامة 

يف إسرائيل والعالم: متحف تل أبيب للفنون؛ موبي - متحف بات يام؛ متحف الفّن املعاصر 

 K.A.D.E برنو ، جمهورّية التشيك؛ House of Arts بولزانو، إيطاليا؛ متحف بيتح تكفا؛

أمرسبورت، هولندا؛ مركز الفّن الرقمّي، حولون؛ بيت الكرمة، حيفا؛ معرض الجامعة، 

جامعة تل أبيب؛ صالة العرض روزنفلد، تل أبيب؛ صالة العرض شالوش، تل أبيب وغريها. 

ُعرضت غوطسمن جوائز ومنًحا، بما يف ذلك: جائزة الفّنان الشاّب من وزارة الثقافة 

والرياضة )2014(، منحة دراسّية من صندوق أمريكا إسرائيل )2008(، صندوق أوتست للفّن 

املعاصر )2017، 2022(، مجلس هبايس للثقافة والفنون )2017، 2018، 2022( وصندوق 

املبدعني املستقّلني من وزارة الثقافة والرياضة )2022(.

جناح علم اآلثار عىل اسم شموئيل وسايدي برونفمن كانت أرض إسرائيل 

منذ حوايل مليون سنة ونصف موطًنا للعديد من الشعوب، وأبناء ثقافات ومعتقدات 

مختلفة. املعرض الدائم لجناح علم اآلثار مكّرس لهذه الشعوب والثقافات، ويشّكل بمثابة 

واجهة عرض من الدرجة األوىل للرتاث األثرّي الغنّي والرائع ملواقع البالد. تعد مجموعة 

العناصر املعروضة - معظمها من الحفريات املحّلّية - واحدة من الشركات الرائدة يف العالم 

يف مجالها، من حيث الجودة والنطاق. 

يقّدم املعرض للزائر رحلة عرب تاريخ الدولة التي كانت مهد الكتاب املقّدس ومهد 

الديانات التوحيدّية الثالث؛ رحلة تبدأ يف عصور ما قبل التاريخ وتنتهي يف مطلع العصر 

العثمايّن. يتم عرض األحداث املصريّية، اإلنجازات الثقافّية، االبتكارات التكنولوجّية واإلبداع 

الفّنّي من خالل آالف القطع األثرّية، والعديد منها فريد من نوعه، والتي تفتح نافذة عىل 

أنماط الحياة، املعتقدات ووجهات النظر العاملّية لشعوب األرض وحّكامها يف املايض.

توّسع قّصة أرض إسرائيل من خالل صاالت العرض املخّصصة للثقافات املجاورة 

التي تركت بصماتها عليها: مصر والشرق األدىن القديم، اليونان، إيطاليا واإلسالم يف 

الشرق األدىن. تكمل الصورة املعارض الثالثة: "الخّط العربّي القديم"، "الوجوه املتعّددة 

للعملة"، "الزجاج عرب العصور" ، والتي تسّلط الضوء عىل بعض اإلنجازات الهاّمة للحضارة 

يف منطقتنا.  يمنح كّل هذا الزائر تجربة غري عادّية، وإلقاء نظرة شاملة عىل الفرتات املختلفة 

يف تاريخ املنطقة.

متحف إرسائيل، أورشليم القدس
طبقة مضطربة: فّن معارص 

لزوهر غوطسمن يف جناح علم اآلثار
قاعات جناح علم اآلثار عىل اسم شموئيل وسايدي برونفمن 

افتتاح المعرض: كانون األّول 2022

أمينتا المعرض: سايل هفطل نافيه، طايل رشفيط
تصميم المعرض: ميخال ألدور

مساعد المصّممة: نتانئيل دهان
الرتجمة إىل العربيّة والتحرير اللغويّ: صالح عيلّ سواعد
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جميع الحقوق محفوظة

المعرض بترّبع سخيّ من

مترّبعي صندوق معارض متحف إرسائيل:
كالوديا دفيدوف، كامربيدج، ماستشوستس،

تخليًدا لذكرى روت وليؤون دفيدوف
هنو د. موط، نيويورك

صندوق عائلة ناش، نيويورك

صندوق المبدعني المستقلنّي من تأسيس وزارة الثقافة والرياضة 
مجلس هبيايس للثقافة والفّن 
وصندوق أوتست للفّن المعارص 

الكرّاسة بترّبع سخيّ من: 
صندوق مونتغومري سكيوريتزي لألعمال األثريّة يف متحف إرسائيل

مساعدو الفنّان:
أوفري آرشي، جلعاد آرشي، سيما جيل،

نيف جافين، مارتن فيسوك، ميىش كوهني، كارولينا الن،
إمييل الفنخ، كيارا مزيايكوف، إيال كانطي

شكًرا لـ:
يهوديت وموشيه غوطسمن، ياعيل فرانك، نعما هنمن،

لهيل فريلينغ فديدا، فاديم بوتني
سلطة اآلثار

شكر خاّص ألمينتا المعرض وأمناء معرض جناح علم اآلثار
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