رومار بيردن [حوالي ]1988-1911

17ب احلاممة1964 ،

جيثم شكل احلاممة يف ملصقة رومار ،بشكل غري واضح عىل إفريز
فوق مشهد ألحد شوارع هارليم النشطة يف نيويورك .لقد خلق الفنان
روح جوار نابض باحلياة دائم التغري من خالل لصق أجزاء من صور
فوتوغرافية ،وقصاصات من جرائد وجمالت ،وأوراق ملونة عىل لوح
كرتون بطريقة جتعل عني املشاهد ،مثله مثل ساكني الشارع نفسه ،يف
حركة دائمة ،واثب ًة من املناطق الساطعة إىل املناطق الداكنة ومن نمط
أشخاصا رؤوسهم وأيادهيم كبرية وأرجلهم
إىل آخر وهكذا ،نرى
ً
صغرية يمشون وجيلسون ويدخنون وينظرون من األبواب والنوافذ
املفتوحة ،فنرى القطط تتجول—بام تبحث عن طعام هلا-ونرى أجزا ًء
ألشخاص يرقبون الغادي والرائح حيث يربزون بغموض من فتحات
غري حمددة يف البنايات .ووسط كل هذا النشاط يصعب ختيل أي معنى
كون لوحة «احلاممة» بعناية بحيث نتجول ،بداية
للنظام ،ولكن بريدن ّ
من القط األبيض عند الركن األيرس السفيل ،يف جنبات الشارع لنالحظ
دو ًما أشيا ًء خمتلفة.
لقد ُولد رومار بريدن يف حوايل عام  1911يف مدينة شارلوت بوالية
نورث كارولينا ،وهاجر مع أرسته إىل هارليم يف عام  ،1914حيث
قامت والدته باستضافة القادة األمريكيني األفارقة الذين كانوا
يتزعمون التيارين الفكري والفني السائدين آنذاك .وعىل الرغم من
خترج بريدن من جامعة نيويورك وحصوله عىل شهادة يف التعليم
وعمله كعامل اجتامعي يف نيويورك حتى منتصف العقد اخلمسني
من عمره ،إال أن الرسم كان مهنته املفضلة .ويف عام  ،1944قام
بأول عرض خاص به وحده يف إحدى صاالت العرض الكربى يف
واشنطن العاصمة .ويف أواخر مخسينيات القرن العرشين ،أصبح

-17ب رومار بريدن (حوايل  ،)1988-1911احلاممة .1964 ،صور فوتوغرافية وأوراق مقصوصة وملصقة،
وغواش ،وقلم رصاص ،وقلم رصاص ملون عىل لوح كرتون 183/4 × 133/8 ،بوصة ( 47.6 × 34سم).
صندوق بالنشيت روكفيلر ( .)377.1971متحف الفن احلديث ،نيويورك .حق طبع الصورة الرقمية حمفوظ
لصالح متحف الفن احلديث  /برتخيص من مجعية كاتبي األغاين واملؤلفني والشعراء الغنائيني  /مورد فني،
نيويورك .حقوق طبع األعامل الفنية حمفوظة لصالح أوصياء ممتلكات رومار بريدن  /برتخيص من مجعية الفنون
البرصية وصاالت العرض الفنية ،نيويورك.
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بريدن فنانًا معرو ًفا يعمل بأسلوب جتريدي تضمن تأثريات من العظامء
يف تاريخ الفن باإلضافة إىل ذكرياته من حياة األمريكيني األفارقة يف
نورث كارولينا وهارليم وبيتسربج (حيث عاش جدّ اه) .وبني عامي
 1963و ،1964خطا بريدن خطوة فنية غريت اجتاه عمله ومنحته
اهتام ًما دول ًيا.

لقد كانت ملصقة احلاممة من بني واحد وعرشين عم ً
ال أبدعها
بريدن أثناء مشاركته يف منظمة سبريال «أي ،احللزونة» ،وهي منظمة
تشكلت من مخسة عرش فنانًا أمريك ًيا من أصل أفريقي يف يوليو عام
 ،1963قبل شهر واحد من املسرية التارخيية يف واشنطن والتي قادها
مارتن لوثر كينج (راجع -19ب) .وقد رمز الفسرّ املتفائل ملصطلح
احللزونة – «ألهنا ،من نقطة البداية ،تتحرك باجتاه اخلارج ،مطوقة كل
االجتاهات ،وباستمرار نحو األعىل»—إىل موقف املجموعة ،والتي
تعهدت باإلجابة عىل السؤال «ما هو فن السود؟» وبتقيص الدور
الذي قام به فن السود يف مناخ من التمييز العنرصي .وقدّ م بريدن بضع
ملصقات واقرتح (بخيبة أمل) مسامهة املجموعة يف مرشوع .يف أوائل
ستينيات القرن العرشين ،كان الرسامون عىل وجه اخلصوص ،يعيدون
ابتكار الفن التلصيقي ،وهو أسلوب كان شائ ًعا يف أوروبا يف أوائل
القرن العرشين ،وهو وسيلة تشجع عىل احلرية يف االرجتال ،وبريدن،
الذي كان حيب موسيقى اجلاز ويؤلفها ،أدرج إيقاعات ونربات تلك
املوسيقى يف ملصقاته .وربام كان بريدن يقصد أيض ًا عمل ال ُلحف
أرص عىل
امللونة الذي كان تقليدً ا لألمريكيني األفارقة .وعىل الرغم أنه ّ
عدم تضمن أعامله ألي أجندة سياسية ،إال أن امللصقات املستوحاة
من منظمة احللزونة والسالسل الالحقة للنسخ الفوتوستاتية باألبيض
صورا مثل الناسخة سماّ ها «النتوآت») ،التي تم عملها
واألسود الكبرية ( ً
منها ،كانت رائدة .وقد كان بريدن واحدً ا من أوائل الفنانني الذين
صوروا الثقافة الشعبية للسود من وجهة نظر األمريكيني األفارقة،
ّ
وقد تناول جمموعة كبرية من املواضيع استنا ًدا إىل جتربته الريفية واملدنية
حلياة السود .عالوة عىل ذلك ،فعل بريدن ذلك بطريقة صنّفت الصور
الكثرية وأعادت ترتيبها بطريقة جمردة تقري ًبا ،مما خلق عالقات وفسرّ ات
جديدة .وعند عرض «اإلسقاطات» ،أشار أحد النقاد إىل أنه «من
خالل استخدام أساليب وأنساق برصية مشاهبة للعبة لغز الصور
املقطوعة ،يمثل [العمل الفني] ...أكثر من جمرد جمموعة من الصور
الفوتوغرافية املقدمة بنمط تقليدي» .وعىل الرغم أن لوحة احلاممة قد
اكتسبت اسمها بعد عملها ،فمن املمكن إحلاق معنى ،مثل األمل أو
السالم ،إىل الطائر اهلادئ الذي يظهر يف وسط احلياة املدنية ،أو رؤية
عالقة افرتاس يف القط األبيض املتذمر ،والذي يبدو أن الطائر يراقبه.
ملصقة احلاممة وامللصقات العرشون األخريات التي أبدعها بريدن،
اجتاها جديدً ا يف فنه؛ فقد واصل استكشافه الفن التلصيقي حتى
فتحت ً
موته ،حيث أبدع أعامالً م َّثلت ،بحسب كلامت الكاتب رالف إليسون،
«شعرا مرئ ًيا».
ً

تصور أمريكا

األعامل الفنية ،املقاالت واألنشطة

أنشطة التدريس

أنشطة التدريس

إ = ابتدائي|م = متوسط|ث = ثانوي

شجع التالميذ على التدقيق في كل أجزاء هذه الملصقة.

وحلل إ|م|ث
ِصف
ّ
اطلب من التالميذ البحث عن هذه العناصر.
الحمامة :إنها في األعلى.
قطة سوداء :إنها في الوسط.
قطة بيضاء :إنها في الزاوية اليسرى السفلية.

إ|م|ث
اطلب من التالميذ وصف المحيط الخاص بهذا المشهد.

إنه شارع في إحدى المدن .قد يعرف بعض التالميذ أن هذه مجاورة لهارلم في مدينة نيويورك.
ما هي التفاصيل المعمارية التي تراها في شارع بإحدى المدن؟
تحيط باألبواب والنوافذ قوالب معمارية خشبية معقدة لكنها مفككة بتأثير العوامل الجوية؛ توجد درجات ساللم وشبكات على بعض
النوافذ .يحتوي سلم الهروب من الحرائق على درابزين حديدي مزخرف.
إ|م|ث
أين قام بيردين بتكرار التراكيب بشكل قرميدي؟

قام بيردين بتكرار هذه التراكيب فوق الشارع ،في النصف العلوي من التركيب.
ما هي األشياء التي تمثلها هذه التراكيب القرميدية؟
إنها تمثل جدرانًا لمباني قرميدية (مسكن).

إ|م|ث
قام بيردين بإعادة ترتيب أجزاء من صور المجالت والصحف إلنشاء رسائل جديدة .حدد شكالً .ما الذي يعبر عنه هذا الشكل؟ حدد
األشخاص المطلين من النوافذ ،والجالسين على درجات الساللم ،والسائرين في الشارع؟

تكون غالبية األشكال مكونة من أكثر من مقطع واحد .في المنتصف يجلس رجل ماسكًا بسيجارة على درجات الساللم .يوجد رجل آخر
يرتدي قبعة بيضاء نازلة فوق عينيه ،ويسير على رصيف المشاة .إلى يسار القطة السوداء ،توجد إمرأة متكأة على مرفقيها وتنظر من نافذة
الجزء األسفل من المنزل.

م|ث
اطلب من التالميذ التفكير في كيفية إدراكنا للبيئة المحيطة بنا .على سبيل المثال ،عند جلوسنا في حجرة أو السير في الشارع ،فهل نرى أي
شيء للوهلة األولى بالتفاصيل نفسها؟

إننا نرى المشهد بصورة مجزأة.
كيف تشبه ملصفة بيردين الطريقة التي نستوعب بها المشهد في الحياة الواقعية؟
إننا نرى مشهدً ا معقدً ا أو نش ًطا على مراحل مع مرور الوقت.

فسر
ّ

م|ث
نشأ بيردين في مدينة نيويورك أثناء حركة نهضة هارليم خالل حقبة العشرينات من القرن العشرين ،وأحب موسيقى الجاز .كيف تتشابه
الملصقة التي قام بإنشائها مع موسيقى الجاز؟

مشابها للنبرة غير الواضحة إليقاعات موسيقى الجاز،
يشجع كالهما الفنان على االرتجال وتجربة ترتيبات جديدة .يكون النمط المجزأ
ً
والتي تستهل بتأليف موسيقي.

م|ث
صف الحالة النفسية ومقدار نشاط هذا المشهد.

إنه يمتأل بالصخب والسرعة ،كل شيء متشابك ومزدحم؛ الناس سائرون ومتداخلون ،يشاهدون اآلخرين واآلخرين يشاهدونهم؛ ويبدو أن
هناك أصوات متنوعة.

م|ث
أراد بيردين أن ُيظهر حياة اإلفريقيين األمريكيين في أمريكا من خالل وجهة نظر إفريقية أمريكية .اطلب من التالميذ توضيح مدى قدرة بيردين
على توضيح وجهة نظره من خالل هذه الملصقة.
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