
ـــن ـــف لـــقـــطـــة مــــــن ذاكـــــــــــرة ال

أحمد العرامي
جديداً،  حقالً  الفوتوغرايف  الفن  حقل  يبدو 
ليس كلياً، ولكنه كاحرتاف أو كفن ما زال له 
الفنون  أحد  كونه  عن  عوضاً  القالئل  رواده 
ووقوعه  الحديثة،  التقنيات  مع  ولدت  التي 
الفني،  التصنيف  إشكالية  ضمن  ما  نوعاً 
يطلقون  فكأنما  فناً  يسمونه  الذين  فحتى 
أو  املــجــاز  سبيل  عــىل  ــم  االس ــذا  ه عليه 
املماثلة، لكنه ال يلقى من االهتمام ما تلقاه 
مثل  بالذات  والبرصية  ــرى،  األخ الفنون 

التشكيل والسينما.
معدودين  الفن  هذا  رواد  زال  ما  اليمن  يف 
جداً، فإضافة إىل فنان الثورة  وعبدالرحمن 
الفنان  منها  المعة،  أسماء  ثمة  الغابري، 
سمعت  األخري   وهذا  عقبات،  محمد  الكبري 
وفنانني  ألدبــاء  شــهــادات  يف  كثرياً  عنه 
عن  للبحث  ذلك  دفعني  ولقد  أحرتمهم، 
شبكة  يف  حتى  اجدها  لم  لكني  ــوره،  ص
التي عرثت فيها عىل موقع يحمل  اإلنرتنت 
من  يل  يبدو  كما  لكنه  الفنان،  هــذا  اســم 
لقيت  حني  يف  تعطل  قد  تصفحه،  محاوالت 
بأي  تحميله  يتم  لم  انه  إىل  أخرى  إشارات 
محتوى. خاص بالفنان من السرية والصور، 

واألعمال الفوتوغرافية.
صفحته  يف  الغابري  الفنان  نرش  أيام  قبل 
ملحمد  شخصية  صــورة  بــوك،  فيس  عىل 
عقبات، ونرشها يف سياق حديثه عن  ذكرى 
أتذكر  جعلني  ما  وهو  الفنان،  صديقه  وفاة 
الكبري  والكاتب  املفكر  كتبه  قد  كان  مقاالً 
«التجمع»  صحيفة  يف  طاهر،  عبدالباري 
عقبات،  القدير  الفنان  هذا  وفاة  نبأ  عقب 
يف  عليه  عرثت  حتى  عنه  البحث  ــاود  وأع
طاهر  كتب  لقد  النت،  يف  التجمع  صحيفة 
يقول (هذا املبدع الكبري والجندي املجهول 
خدم اليمن وقدم لها الكثري ولم يأخذ شيئاً, 
أو  من  دون  الجزيل  العطاء  أعطى  لقد 
رسم  فلنقل  بل  محمد,  صور  لقد  دعاوى, 
معالم  من  الكثري  وإتقان  وحرفية  بمهارة 
وأبطالها,  رموزها  وصور  وآثارها  اليمن 
املحمد  هذا  وقراها.  ومدنها  جبالها  وخلد 

سني  سفح  التّصوير  فن  عاشق   – العبقري 
تخلد  بمشاريع  يحلم  عمره  وثواني  وأيام 
«الصورة» وتجعل منها سفر القراءة وسالح 
قهر املوت). ولعل حديثاً مثل هذا من كاتب 
إىل  يعكس  طاهر  كعبدالباري  كبري  ومفكر 
لفنه.  ومخلصاً  فناناً  عقبات  كان  مدى  أي 

ويستحق التقدير.
التصوير  ــالم  إع ــرز  اب من  ــان  «ك عقبات 
مصوراً  عمل  حيث  اليمن  يف  الصحفي 
املايض  القرن  سبعينيات  مطلع  صحفياً 
إىل  هاجر  ثم  السعودية  عكاظ  بصحيفة 
للوطن  يعود  إن  قبل  سنوات  لخمس  أملانيا 
مصورا  عمل  كما  الثورة  بصحيفة  ويعمل 
املسلحة،  للقوات  املعنوي  التوجيه  بدائرة 
العربية  الصور  معارض  من  عدد  يف  شارك 
عدٍد  يف  ذهبية  بميداليات  وفوزه  والعاملية 
فيها.  شارك  التي  الدولية  املسابقات  من 
1950م  مواليد  من  عقبات  املرحوم  أن  يذكر 

والتحق  ذمــار,  محافظة  وصاب  بمديرية 
بسالح الصاعقة يف العام 1966م ودافع عن 
انتهاء  حتى  الجمهوري  والنظام  الثورة 
حصار السبعني يوماً. كما يقول بيان نقابة 

الصحفيني الذي نعى وفاته.
التي  الــثــورة  صحيفة  يف  عمل  ومحمد 
حصار  بذكرى  خاصة  ملفات  اآلن  تعد 
بها  ويجدر  1962م،  ثورة  وذكرى  السبعني 
املصورين  بكل  وتحتفي  به،  تحتفي  أن 
بعدساتهم  وناضلوا  الثورة  خلدوا  الذين 
أرشيفا  هناك  أن  بد  وال  املقاتلني،  جوار  إىل 
كهذه  مناسبة  ويف  النبش،  يستحق  كبرياً 
بالتنفيذ  جديرة  مهمة  وهي  بالتحديد، 
واإلسهام يف نجاحها، عوضاً عن أن مصوراً 
كعقبات ينبغي عىل صحيفة الثورة قبل أي 
بتكريمه، ونرش صوره  أن تقوم  جهة أخرى 
الفنية، واالحتفاء بذكراه، عوضاً عن أرشفة 

أعماله. وإتاحتها للتبادل والنرش.

عبدالرحمن الغابري
الفنانني  من  بعدد  الــصــورة  هــذه  تجمعني 
جميل  رصيد  لهم  ــان  ك الــذيــن  ــاء  ــدق األص
اليمن،  يف  الفنية  للذاكرة  مهمة  وإضــافــات 
الفنان  هم:  اليمني  من  الصورة  يف  واألشخاص 
القدير أحمد يوسف الزبيدي، والفنان د.محمد 
بركات، والفنان الكبري فرسان خليفة، شخيص 
املتواضع، وأخرياً الفنان واإلذاعي الكبري /عبد 
الرحمن الحداد... وبودي الحديث ولو بمالمح 
الصورة  التي يف  الشخصيات  بسيطة عن هذه 
رائد  فني  لجيل  ونموذج  كوكبة  تمثل  والتي 
ومخلص ومكافح من أجل الفن وبه. باإلضافة 
أنهم كانوا أصدقاء وعرفتهم وعرفت فنهم  إىل 

عن قرب.
الصورة التي يعود تاريخها إىل 1988م، التقطها 
عايش.  صالح  الفنان  والتقطها   ، بكامريتي 
ويظهر يف الصورة الفنان املرحوم احمد يوسف 
نبضه  وبقى  هاجر  قدير  فنان  وهو  الزبيدي. 

الفقيد  كان  وفنه..  لرتاثه  مخلصاً  أصيال  يمنياً 
للمرسح  يصعد  حينما  الزبيدي  يوسف  احمد 
مبتسما  راقصا  األغاني  يؤدي  مرحاً،  يمأله 
وكأن الكلمات ابتسامات يوزعها عىل جمهوره، 
وهو برأيي أجمل من غنى «يا ساكت وال كلمة. 
له  أن  كما  القمندان،  للقدير  رحمة»  وال  صابر 
ذكراه،  تخلد  التي  الفنية.  األعمال  من  العديد 

والفن، رحمه الله وطيب ثراه زميالً وفناناً. 
األعمال  من  العديد  له  بركات  محمد  دكتور 
واألناشيد  واملوشحات  للطفولة.  واأللحان 
بكلية  املوسيقى  أستاذ  وهو  املبتكرة،  واألغان 
املخرضم  الفنان  أما  الحديدة.  جامعة  الفنون 
غنى  من  اوائل  فمن  خليفة.  -فرسان  القدير 
وانشد لثورة سبتمرب وأكتوبر. «عاد يا بلقيس 
عهدك من جديد» و»سبتمرب يا هوانا يا دربنا 
للصباح»، وكان فرسان يلهب حماس الجماهري 
الثورة  بعد  بلقيس  وسينما  التحرير  ميدان  يف 
كلمات  من  األغاني  من  العديد  وله  مبارشة. 
أنا  وأذكر  وآخرين.  الشيباني  سعيد  الدكتور 
التقينا يف منتصف 74م يف إذاعة صنعاء سجل 

غامرت  الشباب  بحماس  وأنا  كثرية  أعماال 
الشهرية  الروسية  الوطنية  األغنية  وسجلت 
األستاذ  صديقي  كلمات  من  كاتيوشا»  «ال 
الوطني  األمن  أن  الغريب  الرميم.  الوهاب  عبد 
لم يكن يعرف مدلوالت تلك األغنية وإال لكنت 
فيما  تنبهوا  لكنهم  لديهم.  الحظ  بائس  ضيفا 

بعد ولم تذِع األغنية.
فرسان  يمني  فعىل  مجدداً،  الصورة  إىل  أعود 
إال  املك  وال  املتواضع)،  (شخيص  طبعاً 
رصيد حب ضخم لكل مبدع يف العالم اجمع. 
يسار  عىل  للرائع  وصلنا  قد  نكون  وهنا 
املخرضم  واإلعالمي  واملذيع  الفنان  الصورة 
هذا  جميل  هو  كم  أو  الحداد،  الرحمن  عبد 
روح  البديع  فنه  جانب  إىل  يمتلك  الشخص 
بفرح  معه  ــت  وأن تشعر  والنكتة  الدعابة 
غاية  وأداء  مميز  صوت  لديه  الرغدة.  الحياة 
يف السالسة. غنى للشاعر املحضار، والكاف. 
األلوان  أجاد  املرشدي  الحان  من  للربدوني 
أستطيع  ال  تامة  أجادة  اليمنية  واإليقاعات 

حرص أعماله لكرثتها.
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يف البحث عن محمد عقباتيف البحث عن محمد عقبات

صاحب شارلوك هوملز والساحر..صاحب شارلوك هوملز والساحر..
مخرتع  دويــل  كونان  آرثــر  بني  تجمع  ــادرة  ن صــورة 
والساحر  وأرسته  هوملز  شارلوك  الشهرية  الشخصية 
األشهر يف التاريخ هاري هوديني يف عام 1922م يف والية 

اطالنتك سيتي.
االثنان أصبحا أصدقاء بعد مقابلة دويل لهوديني بعد 
احد عروض هوديني يف أوربا...وكان هويديني ال يؤمن 
هذا  يف  متواصل  شغف  لديه  كان  ولكنه  الروحانيات  يف 
املوضوع خصوصا بعد وفاة أحب األشخاص إليه وهى 
والدته وكان يرغب يف التحدث معها بعد موتها لدقائق.

ان  دويــل  السيدة  عرضت   1922 عام  إجــازة  وخــالل 
جلسة  وخالل  هوديني...  والدة  روح  بتحضري  تقوم 
التحضري التي حرضها هوديني بدأت يد السيدة دويل 
يف االهتزاز وبدأت تكتب كلمات يف ورقة تدعى أنها كالم 

والدة هوديني
أني  لله  الحمد  عزيزي  أوه  هي  الكلمات  هذه  وكانت 

تمكنت من التواصل معك...انا سعيدة جدا.
وبعد جلسة تحضري األرواح... هوديني كتب ملحوظة 
بواسطة  كتبت  رسالة  قائال"  الورقة  نهاية  يف  صغرية 
التي  والدتي  بواسطة  كتبت  أنها  تدعى  دويل  ليدي 
أثناء كتابه  تمكنت من السيطرة عىل يد السيدة دويل 
الرسالة... ولكن والدتي ال تستطيع الكتابة باالنجليزية 

عىل اإلطالق ألنها ال تتحدثها" 
تخدعه  لم  دويل  السيدة  أن  معتقد  انه  قال  هوديني 
وإيمانها  سذاجتها  ضحية  هي  ولكن  قصد...  عن 
هودينى  صداقه  تستمر  لم  ذلك  وبعد  بالخرافات... 

والسري آرثر كونان دويل.

فلورنسيو لينوكس... النجاح كفنانفلورنسيو لينوكس... النجاح كفنان
ترجمة/ ريان الشيباني

ولد فلورنسيو لينوكس كامبيللو يف خليج جوانتانامو بكوبا، 
ودرس الفن يف جامعة واشنطن كلية الفنون بسياتل، وتخرج 
معرض  إنشاء  يف  هناك  كامبيللو  وساعد   .1981 عام  يف  منها 
تلك  يف  فني  معرض  أول  ويعترب  بالطالب،  خاص  للفنون 
العديد  نظم  كما  الطالب.  عىل  الفنية  أعماله  يف  يركز  املنطقة 

من املعارض يف مدرسة الفنون بسياتل.
يبل  وليان  بجائزة  فاز  فيه،  تخرج  الــذي  العام  نفس  ويف 
للفنون  مسابقة  يف  الذهبية  امليدالية  وعىل  للفنون،  الوطنية 
الجميلة بباريس. وعاش كامبيللو يف أسبانيا خالل الفرتة من 
1981 إىل العام 1985 ومن ثم عاد إىل اسكتلندا خالل العام من 

1980 إىل العام 1992م.
وكامبيللو إىل جانب حياته الفنية، ناقد أيضاً، ونرش مالحظات 
يس،  دي  مجلة  منها  املجالت  من  عدد  يف  فنية  ومراجعات 
علم   1998 عام  ومنذ  كراتش،  وأرت  فليكس،  كالترش  ومجلة 
من  مهارات  املتاحف  يف  وعامل  فنان   3000 من  أكرث  كامبيللو 

خالل ندوات يومية بعنوان "النجاح كفنان".
كما أن كامبيللو واحد من أبرز الفنانيني املدونيني عىل االنرتنت، 
من   15000 من  أكرث  ويتابعها  هناك،  مدونة  له   2003 عام  ومنذ 
قراءة  املدونات  أكرث  من  لتصبح  يؤلها  مما  األسبوعيني،  قراءه 

عاملياً.
*ترجمة خاصة بصفحة صورة.
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محمد باواكد
بهيًة  حرضموت  تظهر  الصور،  من  الجميلة  املجموعة  هذه  يف 
كصالة، ومتماوجة كأغنية حرضمية، يف حالة من التنوع الطبيعي، 

واإلنساني، والثقايف كما هي عليه تاريخياً وإبداعياً.
رائع،  فني  بحس  باواكد،  محمد  املصور  عدسة  التقطتها  الصور 
ويظهر فيها وادي دوعن، بأكرث من رؤية، كما أن من بينها حصن 

الغويزي، ومنزل الفنان الكبري أبو بكر سالم بلفقيه.
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