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أحمد مسعد

يف قاعة بيت الثقافة بصنعاء، أقيم السبت 
املايض، معرض صور لشاعر اليمن الراحل 
إلحياء  فعالية  إطار  يف  الربدوني  عبدالله 
املصور  عدسة  التقطتها  والصور  ذكــراه، 
الغابري،  عبدالرحمن  الرائع  اليمني 
كثرياً  الزموه  الذين  رفاقه  وأحد  صديقه 
إىل  نفذت  أنها  لو  كما  بدت  وقد  حياته،  يف 
أعماق الشاعر أو رصدت حاالته الشعرية 
دالالت  طياتها  يف  حاملًة  اإلنسانية، 
والجماليات  التوثيق  بني  ما  تتوزع  شتى 

واملفارقات وتفاصيل الحياة/الشعر. 
كونها  يف  طريفة  مفارقة  الفعالية  تحمل 
فقد  شاعر  ذكرى  إلحياء  برصية  فعالية 
املرآة،  برصه مبكراً، وربما لم ير صورته يف 
أشبه  كانت  منها  كثرياً  أن  امللفت  لكن 
تلك  وأغربها  أبرزها  لعل  فنية،  بلوحات 
الصورة التي يظهر فيها الربدوني وهو يرفع 
والثانية  منزله،  حوش  يف  واقفا  يديه  كلتا 
يرد عىل  بينما  والثالثة  الكوت،  يلبس  وهو 
لقطات  وهي  بالسماعة.  ممسكا  الهاتف 
إحساس  وراءهــا  ويقف  ــادرة،  ون عجيبة 
ذاته منح  الجسد  لكن  فنان وذكاء برصي، 
يتحرك  إنه  إبداعها،  يف  أكرب  فرصة  الفنان 
بحرية، دون رقابة برصية ذاتية، مما يهيئ 
يف  الفنان  عدسة  لتقتنصه  فرصة  للمصور 
األمر  يتعلق  حني  تتحقق  أن  يندر  وضعية 
تام  وعي  عىل  يكون  سوف  عادي  بإنسان 
يقظاً  يجعله  الذي  األمر  الفنان  بعدسة 

ومتكلفاً، وربما ليس عىل سجيته.
فرصة  يمثل  لم  الربدوني  فوجه  هذا  ومع 
للمصور الفوتوغرايف وحسب، ذلك أنه مثل 
يتعدى  وهذا  أيضاً،  التشكييل  للفن  ملهما 
الفنانون  يرسمها  التي  البورتريهات  فكرة 
وتخليداً  تكريما  شهريين،  وأعالم  ألدباء 
وجهاً  الربدوني  وجه  مثل  طاملا  إذ  لهم، 
بامتياز، بدءاً من تفاصيله وندرة  تشكيلياً 
واملتفردة،  القوية  ومالمحه  شخصيته 
املبرص/ وانتهاء بتجسيده ملفارقات عدة: 

الرائي، والوجه اليمني البسيط الذي قدم 

من عمق الحياة الشعبية وظل يحمل روح 
إضافة  أكرب  سيظل  أدباً  قدم  لكنه  الفالح، 

أدبية جمالية إىل الذاكرة الثقافية اليمنية.
عن  صورة  هو  الربدوني  أن  ذلك  إىل  أضف 
التي  املروية،  تلك  عنه  يشتهر  كما  اليمن 
مهرجان  يف  كان  ما  أثناء  سئل  إنه  تقول 
اليمن،  عن  بسوريا:  دمشق  يف  شعري 
فانظروا  اليمن  تعرفوا  أن  أردتم  إذا  فقال 
إىل وجهي، وهي مقولة بما فيها من الذكاء 
والطرافة، تحمل حزمة من الدالالت، ذلك 
وجهه  يف  الجدري  تركها  التي  الحفر  أن 
تعكس تاريخاً من حياة اليمن الذي عانى 
املرض واإلهمال، كما أنها تعكس تضاريسه 
أن سمرته وفوىض  ثم  واملتموجة،  الجبلية 

تكون  تكاد  تميزاً  األكرث  ومالمحه  شعره، 
بورتريه لإلنسان اليمني.

تنتمي  وشخصيته  الــربدونــي  وجــه  إن 
أكرث  والهامش،  الشعبية،  الحياة  إىل 
واملثقفني  األدبــاء  طبقة  إىل  انتمائها  من 
عن  تعبرياً  أصــدق  بهذا  وهي  والنخبة، 
تخيلت  ولطاملا  اليمني،   wwwاإلنسان
من  شعبي  إنسان  كأي  زلت  وما  الربدوني 
الفالحني  أولئك  من  املسحوقة  الطبقة 
وانتهاء  مالبسه  من  ــدءاً  ب والبسطاء، 
بشعره الذي احتدم بالرموز اليمنية والهم 
النخاع،  حتى  بمحليته  معجوناً  اليمني، 
وإذا كان الربدوني مثالً قد قرأ وهضم كثرياً 
منظري  أحد  وأصبح  والثقافة  الرتاث  من 

الثقافة "الرسمية" وروادها، كشاعر اختط 
عن  مختلفاً  شعرياً  وخطاً  أسلوباً  لنفسه 
الثقافة  فإن  العربية،  الشعرية  الذاكرة 
الشعبية ظلت أحد مكونات وعيه الشعري 
والثقايف، يعكس هذا شعره ولغته املمزوجة 
ومن  يمنية  ورموز  وشخصيات  بمفردات 
تجربته  يف  أكرث  يتجىل  لكنه  الحياة،  قلب 
كبرياً  جانباً  كرس  التي  الفكرية  الكتابية 
الشعبية  والثقافة  والفنون  لألدب  منها 
أنه  القول  يمكننا  الذي  الحد  إىل  اليمنية 
بشعر  فعليه  اليمن  معرفة  أحد  أراد  إذا 
الربدوني وأدبه، وإذا أراد معرفتها يف شكل 

برصي فعليه بصورة الربدوني/وجهه.

صفوان الشويطر 

كانت بداية ازدهار الفنون يف عرص النهضة تتمحور 
حول الفن الكنيس ورسم االيقونات التي تزين دور 
الديني  للموروث  برصيا  وتوثق  املسيحية  العبادة 
, وقد مثلت تلك األعمال روائع خالدة بما تحويه 
من قيمة فنية عالية و مقدرة فذة يف محاكاة املدونة 
الدينية بشكل يثبتها لدى الرائي و يعزز قدسيتها 
اعتمد  الذي  اإلسالمي  الديني  الرتاث  عكس  عىل 
عىل الثقافة الشفاهية يف تعزيز سلطة النص, لذلك 
ظل هذا الرتاث مفتقرا  للمثري البرصي القادر عىل  
من   تمنع  التي  املوضعة  تلك  التاريخي,  موضعة 

التباس املفاهيم بني التاريخ و املقدس .
الفن الكنيس والتي تعد  من ضمن أهم األعمال يف 
من األعمال التأسيسية لفن الرسم يف عرص النهضة 
وما تاله هي رسومات الفنان االيطايل مايكل انجلو 
التي  و  بالفاتيكان  سيستينا  كنيسة  سقف  عىل 

تشغل  مساحة 1100 مرت مربع  وقد استغرق العمل 
فيها خمس سنوات ما بني 1508 و 1012  حيث ظل 
الزخارف  الكنيسة يرسم  انجلو معلقا عىل سقف 
يف  التكوين  سفر  تصور  التي  املتداخلة  الرسوم  و 
االنجيل بدءا من لحظة الخلق وقصة آدم و حواء  
من  عدد  الزوايا  عىل  وتوزعت  نوح   قصة  وحتى 

القصص الدينية املسيحية.
الخلق  لحظة  آدم  ليد  املمتدة  اليد  لوحة  تمثل 
التي تدشن بدء الخليقة ويالحظ فيها  التجسيد 
املدهش لفن الترشيح من خالل االستيعاب النافذ 
لجماليات األعضاء البرشية ودقة تصوير ميكانيكا 

الحركة للعظام واللحم يف اليدين.
بثمانية  الكنيسة  سقف  رسم  من  انتهائه  عقب 
خلف  جدارية  برسم  انجلو  كلف  عاما  وعرشين 
الثاني  واملجيء  القيامة  يوم  تمثل  الكنيسة  مذبح 
للمسيح و ال تزال أعمال كنيسة سيستينا من أروع 

األعمال الفنية يف تاريخ اإلنسانية .
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ــــــي ــــــوع ـــــــــــورة.. وال ـــــــــــص ــــــيال ــــــوع ـــــــــــورة.. وال ـــــــــــص ال
أنيس محمد

طردية/ عالقة  والوعي  الصورة  بني 
عكسية، ذلك أن الصورة تنتجها ذائقة 
ما،  نوع  من  جمايل  ووعــي  حساسة 
وهي يف ذات الوقت تعيد تشكيل وعي 

من يشاهدها او يتلقاها.
املتقنة  ـــري  وغ الــبــشــعــة  الــصــور 

"تلوثاً  الفنانون  يسميها  والسطحية، 
برصياً" إنه يصيب العني مثلما يصيب 
الثقافة  تلقي  لكن  الجسد،  التلوث 
عرب  (وليس  الــصــورة  مشاهدة  عرب 
الوعي  عىل  أخطر  يبدو  ــراءة)  ــق ال
لألفراد  الذهني  واملستوى  اإلنساني، 
طرق  يغري  أنه  حيث  من  والجماعات، 
التفكري، ويحول الذهنيات إىل سطحية.

ومن  الفوتوغرايف  للتصوير  كان  ولقد   
التلفاز  وجهاز  املتحرك،  التصوير  ثم 
إعادة  يف  الكبري  دوره  عــرض،  ــأداة  ك
خصوصاً  اإلنساني،  الوعي  تشكيل 
حني تحول إىل أداة من أدوات االتصال 
اإلعالم  وسائل  ظهور  مع  واملعرفة، 
الوثائقية،  واألفالم  والسينما  والدراما 
تلغي  أن  استطاعت  قد  تكن  لم  وإن 

والجرائد،  والكتب  والقراءة،  الكتابة 
وطاملا  العالم.  وجه  من  غريت  أنها  إال 
تغيري  يف  كبرياً  دوراً  الصورة  لعبت 
والتفكري،  العام  والرأي  القوى  موازين 
أيديولوجياً،  استخداماً  واستخدمت 

أبعد من استخدامها للتعبري.
مساحة  ثمة  تقرأ،  وأنــت  الكلمة  مع 
لذهنك ليتجول ويفكر، ويربط ما تقرأه 
قبل،  من  قرأتها  وبنصوص  بخرباتك 
أو أفكار خطرت لك أو خربات تشكلت 
حني  أما  التفكري،  يعمق  وهذا  لديك، 
وتظل  تــأرسك،  الصورة  فإن  تشاهد 
ال  أنها  كما  ترتكك  ال  وقد  تطاردها، 
تثري لديك كثرياً من األفكار، وال تنشط 
يدور  التي  الفكرة  هي  وهذه  ذهنك، 
الجدل حولها كثرياً، حني يتعلق األمر 

بـ"ثقافة الكلمة، وثقافة الصورة".
استهالكياً  مجتمعاً  الصورة  تخلق 
صوب  االتجاه  ــزداد  ي ولهذا  أيضاً، 
ــــزداد حــدة  ـــات ومــعــهــا ت ـــالن اإلع
لدى  التسوق  وشهوة  االستهالك، 
بالعوملة,  األفراد، وهذا يتصل جوهرياً 
االتصال  وتقنيات  لوسائل  حيث 
تشكيل  يف  الجوهري  دورها  الحديثة 

الوعي العاملي النمطي.

حكاية لوحةحكاية لوحة

 العرافة كيومي- دومينيكو زامبريي العرافة كيومي- دومينيكو زامبريي
 Cumaean Sibyl-Domenico

Zampieri 1616
ـــد أهــم  ــنــكــو أح يــعــتــرب دومــي
عصور  يف  اإليطاليني  الرسامني 
العديد  إليه  وتنسب  النهضة, 
يف  واللوحات  الــجــداريــات  من 
اإليطالية,  والكنائس  القصور 
فن  تطوير  يف  إليه  الفضل  ويعود 
رسم املناظر الطبيعية واألحداث 
غلبت  التي  التاريخية  الدينية 

عىل أعماله الفنية.
اللوحات  ــدى  إح اللوحة  هــذه 
عىل  بناًء  ُرسمت  التي  الدينية 
سنة  بورغيزي  الكاردينال  طلب 
العرافة  اللوحة  تصور   ...1616
عىل  العرافات  أهم  أحد  كيومي 
شهرتها  وتــعــود  الــتــاريــخ,  مــر 
ان  فيها  قالت  التي  النبوءة  إىل 
عذراء  امــرأة  به  ستحمل  رجالً 
سيكون  لحم  بيت  يف  اسطبل  يف 
املسيحيون  اعترب  وقد  املُخلِّص, 
أوىل  بعد  فيما  الــنــبــوءة  ــذه  ه
قدوم  اىل  أشارت  التي  البشارات 
السالم,  عليه  املسيح  السيد 
أهم  من  كيومي  العرافة  فصارت 
رموز الديانة املسيحية فيما بعد, 
العديد  يف  دومينيكو  رسمها  وقد 
من  كل  فعل  كما  لوحاته,  من 

ومايكل  ايك  فانن  جان  رفايل, 
انجلو وغريهم يف أعمالهم الفنية.

نسبة  االسم  بهذا  كيومي  سميت 
اليونانية  املستعمرة  كيوما,  اىل 

سكنت  ايطاليا,  غرب  يف  القديمة 
هناك,  الكهوف  ــد  أح كيومي 
وكانت تكتب نبوءاتها عىل أوراق 
الشجر وتضعها عىل باب الكهف, 

حتى إذا لم يأخذها أحد بعرثتها 
الرياح, تعود شهرة كيومي إىل ما 
أيضاً  تم ذكرها  امليالد حيث  قبل 
الشاعر  من  لكل  القديم  األدب  يف 
كتاب  يف  أوفــيــدوس  الروماني 
ملحمة  يف  وفريجيل  التحوالت 
الكهف  وصف  والــذي  االنيادة, 
بأنه  كيومي  تسكنه  كانت  الذي 
بوابات  تخومه  عىل  تقع  كهف 
كثرية, تنقل صدى صوت العرافة 
ما  وهــو  نبوءاتها,  تــرسد  وهــي 
ميوري  أميدو  اآلثار  عالم  أثبته 
اكتشف  عندما  1932م  العالم  يف 
مقاطعة  يف  الحفريات  خالل  من 
أن  قيل  الـــذي  الكهف  كيوما 
حيث  فيه,  تعيش  كانت  العرافة 
أن تضاريس وبنية الكهف تتوافق 
يف  فريجيل  ــره  ذك ما  مع  تماماً 
الروائية  شييل  ماري  ملحمته.. 
االنجليزية وأحد أهم املكتشفات 
بتحرير  وقامت  الكهف  زارت 
كتابها  يف  كيومي  نبوءات  إحدى 
والذي  األخري"  "الرجل  الشهري 
شخص  أول  قصة  فيه  ــروي  ت
سيشهد   21 الــقــرن  يف  يعيش 
عىل  سيقيض  بوباء  العالم  نهاية 

البرشية..
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مظهر نزار ولد ودرس فن الجرافيك يف الهند، كما أقام أول معارضه الشخصية فيها (كلكتا 
1985). بعد عودته اىل اليمن ساهم مع الفنان فؤاد الفتيح وفنانني آخرين يف تنشيط الحركة 
الفنية يف البالد، فعملوا عىل تأسيس جماعة الفن الحديث، ويف مرحلة الحقة 1994 أسسوا 

بمشاركة ودعم الهولندي الدكتور جاك فريمن والعراقي رشاد سليم جمعية الحلقة.
البالد  داخل  متنوعة  جماعية  معارض  يف  ومشاركات  عديدة  شخصية  معارض  نزار  للفنان 

وخارجها، كما انه يعرض لوحاته بشكل دائم يف قاعة خاصة به يف "مناخة"
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