10ب

األحلفة :من القرن التاسع عرش إىل القرن العرشين
يف  31ديسمرب عام  ،1839ويف مقاطعة ماكدويل ،كارولينا الشاملية،
قام جون وريبيكا لوجان بإهداء هانا وفرعون ،وسنهام اثنتا عرشة سنة،
إىل ابنتهام مارجريت روث وزوجها ،توماس يونج جرينيل كهديتي
زواجهام .وهناك محل اخلادمان لقب مالكيهام اجلديدين حيث عملت
الفتاة خادمة باملنزل وعمل الفتى حدا ًدا ،ثم تزوجا بعد ذلك وأنجبا بنتًا
أسمياها إم .وال نعرف عنهام أي يشء آخر بخالف ذلك ،باستثناء أن
ذلك اللحاف البارع الذي يتم إنتاجه اليوم بأعداد وفرية كان أول من
صنعه هانا جرينيل ،ربام يف عام  ،1880واستكملته ابنتها يف عام ،1869
بعد وفاة هانا بقليل .وباعتبار هانا امرأة نالت حريتها من العبودية
بعد احلرب ،فلعلها استمرت يف القيام باألعامل التي كانت منوطة هبا
كخادمة باملنزل :كالطهي والتنظيف واخلياطة ،ولعلها كانت تنوي بيع
اللحاف أو إعطاءه ملالكيها السابقني ،حيث ظل يف حوزة تلك األرسة
إىل أن أهدوه إىل هيستوريك كارسون هاوس يف كارولينا الشاملية.
كثريا عن أنواع األحلفة التي كانت تُصنع يف الفرتة
خيتلف هذا اللحاف ً
االستعامرية ،حينام كانت هذه األشياء مقترصة عىل منازل األثرياء
فقط ،حيث كانت النساء تقيض أوقات فراغها عاكفة عىل أشغال اإلبرة
املعقدة ،فعىل سبيل املثال ،كان اللحاف ذو الغطاء الكامل يف الفرتة
االستعامرية حيتوي عىل غطاء خارجي مصنوع من قطعة واحدة يشكل
نمط الغرز هبا الزخرفة الوحيدة للحاف .ويف نوع آخر ،كانت الصور
املطبوعة للزهور وغريها من النامذج تتم صياغتها من أقمشة مستوردة
باهظة الثمن ثم ختاط (تطرز) عىل الغطاء يف صورة زخرفة.
أما اللحاف الذي صنعته هانا فقد كان مصنو ًعا من قطع غري منتظمة
من القامش – منسوجة يف البيت – حيث متت خياطتها م ًعا عىل النمط
«كريزي» الذي ظهر يف إنجلرتا يف العرص الفيكتوري والذي شاع
يف أمريكا يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش .وقد كان العديد
من أحلفة “كريزي” تتم صناعتها من مواد ثمينة مثل احلرير والقطيفة

والستان .ويعد النمط العشوائي طريقة مرنة ومقتصدة لتصميم
اللحاف ،حيث يمكن استخدام القصاصات الصغرية من أي حجم أو
شكل .ويمكن عمل التصميم عىل شكل نمط كيل أو – كام يف حلاف
جرينيل – عىل شكل مربعات منفصلة يتم دجمها يف شبكة .وألن الشبكة
تضيف نو ًعا من النظام إىل النمط العشوائي ،فإن هذا النوع يسمى
“كونتيند كريزي”.
يف كل مربع من اللحاف ،نجد العديد من األرشطة التي تتصل ببعضها
مكونة سالمل متيل إىل هذه الناحية أو تلك .وتشبه هذه األرشطة امللونة
املرتاكبة نو ًعا من النسيج التقليدي الذي يصنع يف غانا وساحل العاج
ويسمى “كينتي” ،وفيه يتم نسج أرشطة من األلوان والتطريز يف قطع
رفيعة يتم ربطها جن ًبا إىل جنب للحصول عىل قامش عريض .ويعتقد
العديد من الدارسني أن بعض العنارص اخلاصة هبذا الرتاث األفريقي،
وبشكل خاص ما يتميز به من تفضيل مجايل لعدم التناسق وروح
اإلبداع واملجموعات غري املنتظمة من األلوان الزاهية ما زالت موجودة
يف العديد من أنواع األحلفة األفريقية األمريكية.
ويم ّثل كل مربع يف حلاف جرينيل تكوينًا جتريد ًيا مستق ً
ال يتغري باستمرار
تب ًعا للمنظور الذي نراه به فاخلياطة املزخرفة – والتي تتبع خمططات
الرتقيع تارة ،وتتحرر منها تارة أخرى – ختلق مستوى آخر من التطريز
كام هو احلال مع التصميامت التي تدخل يف قصاصات القامش املنفصلة.
ومثل معظم أنواع األحلفة ،يتم ربط الطبقة العليا بطبقتني يف االسفل
بالغرز (خياطة اللحاف) التي تنفذ خالل الطبقات الثالث مجيعها.
ويمكن أن تكون الطبقة السفىل ،وتسمى البطانة ،سادة أو مزخرفة
جلعل اللحاف قاب ً
ال للقلب .وبني الطبقة العليا والبطانة توجد الطبقة
العازلة ،وتسمى احلشو أو التعبئة ،والتي حتتجز جيوب اهلواء التي
تعطي اللحاف ملمسه الدافئ.
وقد كان الخرتاع حملج القطن يف عام  1793وافتتاح مصنع نسيج يف
والتهام ،بوالية ماساتشوسيتس عام  ،1814عالوة عىل تطوير النول
اآليل أثر كبري يف انتشار األقمشة املطبوعة بالزخارف منزل ًيا ورخص
ثمنها .وقبيل األربعينيات من القرن التاسع عرش ،كانت النساء
تشرتي األقمشة املطبوعة بالزخارف من السوق للخياطة بدالً من
نسج األقمشة نفسها .وتنوعت نامذج اللحاف وانترشت بني العائالت
واألصدقاء ،حيث كانت تظهر يف جمالت السيدات وتُطلب وف ًقا
للكتالوجات .وقد أصبحت اخلياطة عملية رسيعة مع اخرتاع آلة
اخلياطة يف النصف الثاين من القرن التاسع عرش .وباإلضافة إىل قطع
املالبس القديمة القابلة لالستخدام ،كان يتم االحتفاظ بالرقع املتبقية
بعد إعداد فستان الرتدائه يف أول يوم باملدرسة أو قميص لالحتفال
بيوم األب وذلك الستخدامها يف صنع اللحاف الذي يصبح ثر ًيا
بالذكريات الشخصية.
-10ب 1.هانا جرينيل (حوايل عام -1827قبل  )1896وإم جرنيل (توفيت حوايل
عام « ،)1910حلاف كريزي» ،بدأته هانا وأكملته ابنتها «إم» يف عام  .1896رقع
قامش (بعضها منسوج يف البيت) ،الطول  90بوصة ،العرض  711/2بوصة
( 181.6 × 228.6سم) .هيستوريك كارسون هاوس ،ماريون ،كارولينا الشاملية،
هدية من روث جرينيل.
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كانت سوزان نووكس ماكورد إحدى الفالحات التي تقيم يف
ماكوردزفيل ،بوالية إنديانا ،وكانت تزرع اخلرضوات وتريب الدجاج
وترعى سبعة أطفال ،إال أهنا ال تزال جتد الوقت بني تلك األنشطة
لصنع ما يزيد عن دستة من األحلفة .وقد اعتمدت يف كثري من
تصميامهتا عىل زخارف اللحاف املعتادة مع إدخال تعديالت .ويعد
هذا اللحاف ،مثل حلاف جرينيل ،من نمط “كونتيند كريزي” ولكن
لتكون عجالت غري
بدالً من األرشطة املستطيلة ،تتحد مثلثات القامش ّ
منتظمة .ويعتمد النموذج عىل ما يسمى “مروحة اجلدة” ،حيث حتتوي
كل جمموعة متناسقة من اللحاف عىل جمموعة مراوح يف نفس الزاوية.
وقد ّنوعت ماكورد يف حجم املراوح وجعلتها يف مجيع الزوايا األربعة
تروسا مكرسة تدور عىل السطح.
ملعظم املجموعات ،مع حماذاهتا مكونة
ً
وال يشء ثابت ،فالعجالت تناضل من أجل احلفاظ عىل تناسقها
بينام تنحرف احلواف لتتقاطع مع الدوائر األخرى ،وتشيع الرتددات
املضطربة للزخرفة املتعرجة يف كل التصميم.
يمكن العثور عىل أكثر أنامط خياطة اللحاف براعة يف نامذج طائفة
األميش التي تم صنعها يف مقاطعة النكاسرت بوالية بنسلفانيا ،من
أواخر القرن التاسع عرش وحتى منتصف القرن العرشين .وقبل إدخال
املواد الصناعية حوايل عام  ،1940حيث كان حلاف األميش ُيصنع عادة
من الصوف الناعم .وكان يتم وضع طبقة رقيقة من احلشو فقط هبذا
اللحاف ،مما يتيح القيام بأعامل اإلبرة الدقيقة .ورغم أن الغرز هبذا
اللحاف ترتاوح من تسع إىل إحدى عرشة غرزة بكل بوصة ،كان يتم
استخدام غرز صغرية ترتاوح من ثامين عرشة إىل عرشين غرزة بكل
بوصة (وترتاوح النسبة يف معظم أنواع اللحاف من ست إىل ثامين غرز).

-10ب 2.سوزان نواكس ماكورد ()1909-1829؛ ماكوردزفيل ،مقاطعة هانكوك،
بوالية إنديانا)« ،حلاف مروحة اجلدة» ،حوايل عام  .1900من الصوف واحلرير والقطن،
الطول  801/2بوصة ،العرض  701/2بوصة ( 179.07 × 204.47سم) .من جمموعات
هنري فورد ،ديربورن ،ميشيغان.

ُيرجع األميش أصوهلم إىل حركة األنابابتست ،التي ظهرت يف بدايات
القرن السادس عرش يف أعقاب اإلصالح الربوتستانتي .وقد كان أتباع
حركة األنابابتست دعاة سالم يامرسون معمودية الكبار بشكل يقترص

-10ب 3.حلاف زخرفة األرشطة ،حوايل عام .1920
الطبقة العليا ،صوف نسيج سادة؛ الطبقة اخللفية ،قطن
نسيج سادة رمادي وأزرق .األبعاد الكلية × 72
 80بوصة ( 203.2 × 182.9سم) .هدية من “نساء
النكاسرت الرائعات ”.جمموعات مركز الرتاث يف
مقاطعة النكاسرت ،بنسلفانيا

األحلفة :من القرن التاسع عرش إىل القرن العرشين

-10ب 4.حلاف زخرفة األرشطة ،حوايل عام .1925
الطبقة العليا ،صوف نسيج سادة؛ الطبقة اخللفية،
قطن نسيج سادة بني وأبيض ومزخرف بمربعات.
األبعاد الكلية  77.5 × 77.5بوصة (× 196.9
 196.9سم) .إحياء لذكرى لويزا ستولتزفوس.
جمموعات مركز الرتاث بمقاطعة النكاسرت ،بنسلفانيا.

-10ب 5.حلاف زخرفة األرشطة املقسومة ،حوايل
عام  .1935الطبقة العليا ،صوف نسيج سادة وكريب؛
الطبقة اخللفية ،قطن نسيج سادة ونمط مزخرف
تويل أسود وأبيض .األبعاد الكلية  76 × 76بوصة
( 193 × 193سم) .جمموعات مركز الرتاث بمقاطعة
النكاسرت ،بنسلفانيا.
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عليهم .وكانت طائفة املنونية من أكرب طوائف األنابابتست ،وقد سميت
باسم املؤسس مينو سيمونز .ويف عام  ،1693قامت مجاعة من املنونية
بزعامة يعقوب أ ّمان باالنفصال عنها لتصبح طائفة األميش ،وذلك
سع ًيا منها لتطبيق عقيدهتا بشكل أكثر رصامة .وبعد تعرض األميش
لالضطهاد الشديد ،انتقلوا إىل أمريكا بعد سامعهم عن التسامح الديني
الذي كان وليام بن يدعو إليه .ويف الثالثينات من القرن الثامن عرش،
قاموا بتأسيس أول جالية هلم يف مقاطعة النكاسرت بوالية بنسلفانيا.
لقد احتل الدين واملجتمع واألرسة مكانة جوهرية يف حياة األميش؛
فمجتمع األميش ،الذين يعيشون يف جمتمعات صغرية ،يقدرون االلتزام
بقاعدة اجلامعة املشرتكة (التنظيم) ،والذي يتنوع وف ًقا للتقاليد املحلية،
فهم يبتعدون عن الكثري من التقنيات التي ظهرت مع الثورة الصناعية،
ويطمحون إىل حياة خالية من العنف وتتسم بالبساطة والتواضع،
مذكرا هلم باحلياة
ويرفضون أي يشء يعتربونه نو ًعا من البذخ أو
ً
العسكرية (مثل األزرار أو تربية الشوارب) .وقد متيزت أزياء األميش
عمو ًما بالنمط الريفي ألواخر القرن التاسع عرش.
وقد متيزت مالبس الرجال باللون األسود أو األزرق الداكن ،وبساطة
القصة ،أما مالبس النساء فكانت ألواهنا قوية (مع جتنب األمحر الرباق
أو الربتقايل أو األصفر أو الوردي) وكانت عادة ما حتتوي عىل نوع من
غطاء الرأس.

-10ب 8.ماس يف املربع – حلاف زخرفة تنوع ضوء
الشمس والظل ،حوايل عام  .1935الطبقة العليا،
صوف سادة ونسيج تويل أرجواين؛ الطبقة اخللفية،
قطن نسيج تويل أرجواين .األبعاد الكلية × 80
 80بوصة ( 203.2 × 203.2سم) .هدية من
“نساء النكاسرت الرائعات ”.جمموعات مركز الرتاث
بمقاطعة النكاسرت ،بنسلفانيا.
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-10ب 7.حلاف زخرفة مطاردة األوز الربي،
حوايل عام  .1920الطبقة العليا ،صوف نسيج
سادة وكريب؛ الطبقة اخللفية ،قطن نسيج سادة
ونمط مزخرف بالزهور أمحر داكن وأبيض.
األبعاد الكلية  79.5 × 72.5بوصة (× 184.2
 201.9سم) .إهداء من إيرين ن والش .جمموعات
مركز الرتاث بمقاطعة النكاسرت ،بنسلفانيا.

وتتميز بيوت األميش بتواضعها ،ومل تكن األحلفة توفر الزخرفة
أيضا.
تعبريا عن إبداع النساء ً
واأللوان اجلريئة فحسب ،وإنام كان ً
وكانت أنواع أحلفة األميش التي تصنع يف مقاطعة النكاسرت بني عامي
 1875و 1950تقري ًبا تتميز بألواهنا الثرية القوية وتصميمها املتناسق
والرتكيز عىل رسم متكرر رئييس :وهي تلك الصفات التي تضفي عىل
التصميامت نو ًعا من الفخامة اهلادئة .ورغم العدد املحدود لزخارف
اللحاف ،كانت اختيارات األلوان التي تسمح هبا القيود التي يفرضها
األسقف (وهو زعيم املقاطعة املنتخب من املجتمع) تتيح جمموعة
عريضة من املؤثرات البرصية .ويؤدي التباين القوي لأللوان يف اثنني
من اللحاف (-10ب 3.و-10ب )4.إىل ظهور األرشطة وكأهنا هتتز عند
نظرك إليها .ويف حلاف آخر (-10ب ،)5.تظهر األرشطة الرفيعة وكأهنا
تتبادل أماكنها ،أما احليوية النابضة للحاف النجمي (-10ب )6.فيقيدها
احلد األرجواين العريض الذي يالمس أطرافه.
وتتميز العديد من نامذج األحلفة بزخرفة الغرز يف نمط واحد أو أكثر –
كاألشكال املاسية والريش واألكاليل والكرم والزهور – والتي تضيف
طبقة أخرى من التعقيد الفني والبرصي .ورغم أن نامذج اللحاف
القديمة مثل تلك املصورة هنا كان يعتقد بأهنا نتاج جهود فردية يف
جمتمع األميش بمقاطعة النكاسرت ،ففي األزمنة األحدث كانت النساء
غال ًبا ما يتجمعن لتبادل مهاراهتن يف أعامل اإلبرة يف االجتامعات التي
كانت تسمى اجتامع خياطة اللحاف أو “حفالت السمر”.

-10ب 6.حلاف زخرفة النجم الوحيد ،حوايل عام  .1920الطبقة العليا ،صوف نسيج
سادة؛ الطبقة اخللفية ،قطن نسيج سادة مزخرف بنسيج مربع النقش أمحر وأخرض
وأبيض .األبعاد الكلية  89 × 89بوصة ( 193 × 193سم) .إهداء من إيرين إن
والش .جمموعات مركز الرتاث بمقاطعة النكاسرت ،بنسلفانيا.
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وحلل
ِصف
ّ

إ
اطلب من الطالب توضيح الساللم والدوائر في لحاف «كريزي» الذي صممته جرينلي.

إ|م|ث
اسأل الطالب عن سبب تسمية زخارف اللحاف المماثلة لتصميمات جرينلي باسم لحاف «كريزي».

ألنها زخرفة غير منظمة تظهر فيها األشكال باتجاهات عشوائية.

إ|م|ث
شجع الطالب على تحديد قطع القماش المزخرفة المتكررة في لحاف جرينلي.

أنشطة التدريس

أنشطة التدريس

إ = ابتدائي|م = متوسط|ث = ثانوي

شجع الطالب على تأمل هذه األنواع من اللحاف،
مع مالحظة األلوان والزخارف.

تتكرر الزخرفة الزهرية باللون البني والوردي في الصف الثاني ،بالمربع الثالث ،وفي الصف الثالث ،بالمربعين الثاني والثالث .يتكرر النسيج
مربع النقش باللون األحمر واألبيض في الصف الثالث ،بالمربعين الثاني والثالث.

إ|م|ث
اطلب من الطالب تحديد مواضع التصميمات المثبتة بالغرز أو المطرزة في لحاف «كريزي» لجرينلي.

توجد التصميمات المثبتة بالغرز في الصف الثاني ،بالمربع الثاني ،وفي الصف الثالث ،بالمربع األول ،باإلضافة إلى العديد من
المواضع األخرى.
إ|م|ث

في لحاف «مروحة الجدة» لماكورد ،كيف تتشابه معظم المربعات؟ توجد مروحة في كل زاوية بجميع المربعات تقري ًبا.
حدد موضع مربعين توجد فيهما المراوح في زاويتين فقط .يوجدان في الصف الثاني ،بالمربع الخامس ،وفي الصف السفلي ،بالمربع الخامس.
إ|م|ث
اطلب من الطالب مقارنة زخارف لحاف «كريزي» لجرينلي مع لحاف «مروحة الجدة» لماكورد .ما الفرق األساسي بين هذين اللحافين؟

يتألف لحاف جرينلي بشكل أساسي من خطوط متوازية مثل الساللم ،بينما يتألف لحاف ماكورد من أشكال مثلثة تتجمع على شكل دوائر.
كيف حققت كل من صانعتي اللحاف عنصر الوحدة في تصميمهما؟ لقد كررتا األلوان واألشكال والزخارف ،ووضعتا تصميمهما في صورة
شبكة منظمة.
م|ث
اسأل عن أي لحاف في هذه الصورة يتمتع بالتخطيط األكثر تقد ًما من وجهة نظر الطالب ولماذا.

نظرا لما تتميز به من تناسق هندسي.
ربما كانت نماذج لحاف األميش ً
أيها استغرق أطول وقت في اإلعداد من وجهة نظرك؟
ال بد أن تلك النماذج المصنوعة من عدة قطع صغيرة من القماش وباستخدام الغرز الدقيقة هي التي استغرق تصميمها وقتًا أطول.

فسر
ّ

إ|م|ث
أيضا عنصر الزينة
اسأل الطالب عن سبب صناعة النساء لأللحفة .لقد كان السبب الرئيسي هو تدفئة أفراد أسرهن ،ولكن األلحفة أضافت ً

واأللوان للمنازل .كما كانت العديد من النساء يستمتعن بتصميم األلحفة وخياطتها.
إ|م|ث

اسأل عن سبب قيام صانعي األلحفة غال ًبا بخياطة قطع صغيرة من القماش م ًعا بدالً من استخدام قطعة قماش كبيرة واحدة .لقد استطعن
توفير المال وصناعة أغطية للنوم رخيصة الثمن وذلك باستخدام رقع القماش وقطع المالبس المهملة.

إ|م|ث
اسأل الطالب عن الكيفية التي كان اللحاف من خاللها يعد سج ً
ال تاريخ ًيا لألسرة .كان اللحاف المصنوع من المالبس القديمة وسيلة تتذكر

األسرة من خاللها األشخاص الذين ارتدوا تلك المالبس والمناسبات الخاصة التي فيها تلك المالبس.

م|ث
اعرض على الطالب نماذج من قماش «كينتي»( .تتوفر العديد من صور قماش كينتي على اإلنترنت ).اسأل عن وجه تشابه لحاف جرينلي مع
تصميمات قماش كينتي .يحتوي كل منهما على أشرطة متوازية ومتقابلة من األلوان التي تشبه الساللم.

ث
اسأل الطالب عن التطورات التي ظهرت في القرن التاسع عشر والتي سهلت عملية صناعة األلحفة على النساء األمريكيات .لقد كان اختراع

محلج القطن والنول اآللي وافتتاح مصانع نسيج جديدة في انجلترا دور في توفير القماش المنسوج والمطبوع بالزخارف تجار ًيا وجعله أقل
ثمنًا ،وظهرت صور زخارف اللحاف بالكتالوجات والمجالت ،كما زادت سرعة عملية الخياطة بعد تصميم آالت الخياطة.
روابط

روابط تارخيية :العبودية؛ إعادة البناء؛ التاريخ
الشفوي للنساء؛ الثورة الصناعية

جغرافيا :وسط وغرب أفريقيا (أصول تراث
صناعة اللحاف األفريقي األمريكي)؛ واليات
العبيد اجلنوبية؛ بلد األميش (رشق بنسلفانيا،
رشق أوهايو ،إنديانا الشاملية ،رشق إلينوي)
األحلفة :من القرن التاسع عرش إىل القرن العرشين

روابط أدبية ومستندات رئيسية :من البحر
إىل البحر املرشق :كنز من القصص الشعبية
واألغاين الشعبية األمريكية ،آمي كون (للمرحة
االبتدائية)؛ حتت حلاف الليل ،ديبورا هوبكنسون
(للمرحة االبتدائية)؛ نسيج سارة يف املنزل ،فريال
كاي (للمرحة االبتدائية)؛ نجوم اخلياطة :قصة

اللحاف هلاريت باورز ،ماري ليونز
(للمرحلة املتوسطة)

رياضيات :العنارص اهلندسية للفنون:
الفن الشعبي
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