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األواين الفخارية والسالل :يف الفرتة من  1960–1100تقري ًبا
األواين أسطوانية الشكل املستخدمة لدى هنود حضارة
تقريبا
األناسازي ،عام 1100
ً

منذ ألف عام مضت ،استخدم اهلنود األمريكيون النباتات والعظم
واجللد والرتاب واحلجارة لتشكيل األشياء املطلوبة يف حياهتم اليومية:
األواين املستخدمة يف الطهيِ ،
السالل املستخدمة يف التخزين ،أو
رؤوس السهام للصيد .تشري هذه األشياء ،باإلضافة إىل غرض املنفعة،
إىل اهتامم شديد باجلامل.

إن األواين ِ
أيضا ملحة عن
والسالل املوضحة مجيلة ح ًقا ،كام أهنا تبدي ً
الثقافات والتقاليد التي أنتجتها .يمثل كل واحد من هذه األشياء حرفة
وتقليدً ا تم توريثهام وحتسني جودهتام عرب األجيال .تقوم سيقان الذرة
املصممة بشكل معني واملرسومة عىل إناء الطهي بتذكري أي شخص
باألمهية الرئيسية للمحصول يف حياهتم ،واملصدر األفضل للصلصال
يعني أن األواين اجلديدة ستعيش مدة أطول من األواين القديمة .إن
هذه األواين أسطوانية الشكل املصنوعة من الصلصال ،والتي قام
اخلزافون بصناعتها منذ ثامنامئة عام يف منطقة األركان األربعة ،والتي
يقع مكاهنا يف العرص احلديث عند حدود نيومكسيكو ،أريزونا،
يوتا ،وكوالرادو ،تُعد دلي ً
ال للثقافة األمريكية اهلندية الرائعة والتي
ازدهرت هناك.
كان هنود حضارة أناسازي مزارعني مل يبنوا منازل أرسية ريفية وقرى
أيضا عاصمة
صغرية يف منطقة األركان األربعة وحسب ،لكنهم شيدوا ً
ثقافية عظيمة يف شاكو كانيون يف شامل غرب الركن املسمى اآلن نيو
مكسيكو .سيطر هؤالء اهلنود عىل املنطقة يف الفرتة بني  900و.1150
اشتملت أعامهلم اهلندسية عىل املدن املزودة بمباين هبا عدة شقق سكنية
وشبكة طرق للربط بني هذه املدن .كانت أكرب هذه املباين املحتوية عىل
شقق سكنية ،أو منازل عظيمة ،هي بيبلو بونيتو يف شاكو كانيون.

تم العثور عىل هذه األواين الستة مع حوايل مئة آخرين يف إحدى الغرف
املوجودة بمنزل عظيم يف بيبلو بونيتو .لصناعة إناء واحد ،يتم وضع لفات
أملسا باليد أو
دائرية من الصلصال عىل سطح مستوي ثم جيعل سطحها ً
باستخدام مكشطة .تتم تغطية السطح األملس ببطانة (خليط رفيع من
الصلصال واملاء) والرسم عليه باستخدام لون معدين .بعد جفاف اإلناء،
يتم وضعه يف النار ،أو حتميصه يف تنور جلعله صل ًبا وتثبيت الزخارف عليه.

ال نعرف كيف كانت تُستخدم هذه األواين .يتنوع الشكل األسطواين،
النادر يف األواين الفخارية املستخدمة لدى هنود األناسازي ،بشكل
طفيف من إناء آلخر :بعض هذه األواين أكرب حجماً  ،والبعض اآلخر
أطول ،بينام يكون بعض األواين عرضة لالنقالب إىل حد ما ،كام أن
هلذه األواين قواعد مسطحة ،ويمكن وضعها بصورة عمودية .تُظهر
الفجوات أو احللقات الصغرية املوجودة قرب فتحة اإلناء أنه يمكن
تعليق هذه األواين بواسطة نوع معني من احلبال ،ربام الستخدامها أثناء
أداء الشعائر ،وف ًقا العتقاد بعض علامء اآلثار.

متنح التصميامت اهلندسية ،املرسومة بخطوط سوداء عىل خلفية بيضاء،
األواين خصائصها الفريدة .يتم رسم هذه التصميامت يدو ًيا بشكل
مسرتخي وغري متناسق .متتد املربعات فوق أحد األواين يف صورة شبكة
مالئمة للشكل والتي تبدو كاشفة ألي انتفاخ هليكل ملتوي أدناه.
يمر السطر املنحني للمثلثات أسفل بعضه البعض ،وإىل أعىل وأسفل
عىل سطر ثالث .تتم صناعة اإلناء األكثر نحالة ليبدو رفي ًعا من خالل
نظرا
اخلطوط الرأسية ،ويبدو اإلناءان األعرض حجماً بحافة مستوية ً
اللتواء تصميامهتا من الوضع الرأيس وحتركها عرب اإلنائني بشكل مائل.
قصريا ،فمع هناية القرن الثالث
كان عمر السيطرة عىل شاكو كانيون
ً
عرش ،قام هنود حضارة األناسازي بالرحيل عن املنطقة واهلجرة إىل
اجلنوب والرشق إىل مستعمرات أصغر ،حيث تتمثل ساللتهم يف
شعوب بيبلو الذين يسكنون اآلن يف املنطقة.

-1أ.أ األواين املستخدمة لدى هنود حضارة أناسازي ،عام  1100تقري ًبا ،بيبلو بونيتو ،شاكو كانيون .إناء عىل اليسار ،االرتفاع
 101/4بوصة ( 26سم) .صورة بواسطة هوليمبيك ،حقوق الطبع حمفوظة لصالح املتحف األمريكي للتاريخ الطبيعي ،نيويورك.
األواين الفخارية ِ
والسالل :يف الفرتة من  1960–1100تقري ًبا
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-1أ 2.وعاء سيكياتكي مزخرف متعدد األلوان،
 ،1700-1350ارتفاع  31/3بوصة ،قطر  I03/4بوصة
( 27.4 × 9.3سم) .البيان رقم  .155479قسم
األجناس البرشية ،مؤسسة سميثسونيان ،العاصمة
واشنطن .صورة بواسطة دي إي هرلربت.
تقريبا
وعاء سيكياتكي1700-1350 ،
ً

مع منتصف القرن الرابع عرش ،تم تطوير األواين
السيكياتكية اآلتية من منطقة فرست ميسا ،وهي تبعد حوايل
 125مي ً
ال غرب شاكو كانيون ،حيث متيزت بشكل زخريف خمتلف
بصورة أخاذة عن التصميامت اهلندسية املتامثلة والقاعدية لألواين التي
تم العثور عليها يف بيبلو بونيتو .وبينام كانت األواين التي استخدمها
هنود حضارة األناسازي هبا خلفية حتتوي عىل بطانة بيضاء (صلصال
مائي) ،فإن خلفية األواين السيكياتكية هي عبارة عن صلصال ظاهري
ومزخرفة بنطاق أكرب من األلوان املعدنية ،كام أدى تعريض األواين
للنار بدرجات حرارة أعىل ،وذلك من خالل االستعانة بالفحم ،إىل
جعل األواين أكثر متانة .جتمع أساليب الزخرفة بني األشكال اهلندسية
التجريدية والنامذج املشتقة من الطبيعة :السحب املمطرة ،النجوم،
الشمس ،احليوانات ،احلرشات ،الزواحف ،والطيور (كان من النادر
تصوير شكل اإلنسان) .كان هلذا الوعاء السيكياتكي ،الذي متت صناعته
ساب ًقا يف الفرتة بني  1350و،1700زخرفة هندسية عىل السطح اخلارجي،
لكن كان هناك تركيز أكرب عىل السطح الداخيل ،والذي يبدو حمتو ًيا عىل
أحد الزواحف الكبرية التي تنزلق وتتمدد حول اجلزء الداخيل .يبدوا
املخلوق أكرب من الزواحف التي تنطلق بشكل شائع عىل الصخور يف
هذه األرض املجدبة :يرتدي هذا املخلوق غطاء رأس به ثالث ريشات،
ويتمدد خرطومه وإحدى أصابعه لتصل إىل طول خيايل.
يعيش أفراد قبيلة اهلويب يف منطقة فريست ميسا اآلن .تروي تقاليدهم تدمري
املجتمع السيكياتكي بواسطة جريانه قبل وصول املستكشفني اإلسبان
حوايل عام  .1583تم نسيان معنى الرمزية يف األواين السكياتكية ،لكن تم
منح األسلوب السكياتكي حياة جديدة مع هناية القرن التاسع عرش ،حيث
قامت صانعة خزف صغرية السن من قبيلة اهلويب التي تتحدث لغة تيوا
تدعى نامبيو ( 1942—1860تقري ًبا) برسم إحياء من التصميامت اخلاصة
باألواين السكياتكية عىل القطع التي صنعتها بنفسها .وجدت هذه القطع
نجاحا جتار ًيا ،ويرجع فضل نجاحها بشكل جزئي إىل وصول
اخلزفية
ً
السكك احلديدية إىل مدينة البوكريك خالل حقبة الثامنينيات من القرن
التاسع عرش وزيادة شعبية األنشطة الفنية واحلرفية بني هواة االقتناء.
ساعدت أعامل نامبيو يف تنشيط قيام هنضة يف صناعة األواين اخلزفية
يف قبيلة اهلويب والتي استمرت حتى يومنا هذا.

تم االتصال بالزوجني بواسطة عامل آثار يف عام  ،1909والذي طلب
منهام إجياد وسيلة إلعادة إنتاج طراز بعض األواين اخلزفية القديمة التي
تم العثور عليها يف منطقة جماورة .وبالرغم من أن الصلصال املحيل كان
أمحر اللون ،فإن األواين اخلزفية القديمة كانت سوداء .بعد مرور ثامين
سنوات عىل االختبار بواسطة عملية التعريض للنريان ،اكتشف كل
من ماريا وجوليان كيفية إنتاج اللمسات األخرية املحتوية عىل طبقتني
جذابتني بلون أسود للجرة املوضحة هنا ،حيث متت صناعتها يف عام
 1939تقري ًبا .يعد هذا الطراز اهلنديس املحتوي عىل خليط معدين متباين
وملسات أخرية مصقولة براقة أحد األشياء املميزة ألشهر أعامهلم.
تعد اجلرة رسم متهيدي يف معارضة القوى والقيود املناوئة .يندمج
التصميم املعد بدقة مع األشياء غري املنتظمة إلعطاء النموذج تيار
خفي لطاقة مستمرة .تأخذ قاعدة اجلرة شكل مستدير إىل حد طفيف،
وترسخ اجلرة عىل األرض عند وضعها عىل سطح لني ،أما عند وضع
اجلرة عىل سطح صلب ،حيدث لقالب اجلرة توازن عىل حمور غري مرئي
متأرجحا .تكون الصورة الظلية للجرة خليط من التامثلية وعدم
ويبدو
ً
التامثلية :تكون املنطقة املحتوية عىل احلجم األكرب (اجلزء الداخيل لإلناء)
موضوعة عىل مركز املنتصف بالضبط .تكون اجلرة أعرض يف اجلزء
العلوي مقارنة باجلزء السفيل ،وينحني حد اإلناء إىل الدخل يف النصف
العلوي .حتتفظ زخرفة الطبقتني باللون األسود بتعقيدات خفية،
حيث حتتوي عىل لون ثالث—األبيض—حيث ُيبدي السطح إضاءة
وضوحا
ساطعة .عندما يكون الضوء خافتًا ،فإن التباينات تكون أقل
ً
غموضا ،حيث تتحرك األشكال إىل داخل وخارج
ويكون التأثري أكثر
ً
الظالل و تتبادل األشكال اخلزفية السلبية واإلجيابية األماكن فيام بينها.
ولكي تتم املحافظة عىل التحكم يف مجيع هذه التفاعالت الكامنة ،تقوم
التصميامت التجريدية ،املصقولة واحلادة مثل ورقة مقطوعة ،بتشكيل
حزام حول حميط اإلناء ،واالمتداد إىل نقطة أسفل اجلزء الداخيل.

ماريا مونتويا مارتينز ( )1980-1887وجوليان مارتينز
تقريبا
( ، )1943 -1879اجلرة1939 ،
ً
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وبعد قيام نامبيو بإعادة إحياء الطراز السكياتكي يف جمتمعها غرب شاكو
كانيون ،كانت هناك صانعة خزف أخرى يف بيبلو تعيد إحياء الطراز
القديم يف جمتمع تيوا ،والذي يبعد مائة ميل غرب شاكو .عملت ماريا
مونتويا مارتينز ( )1980—1887مع زوجها ،جوليان مارتينز (—1879
 ،)1943إلنشاء طراز جديد معتمد عىل اكتشافات أثرية آتية من املناطق
املحيطة بسان أيدلفونسو ،بالقرب من سانتا يف ،نيو مكسيكو .قامت
ماريا بصناعة أواين باستخدم األساليب نفسها املمثلة يف الصلصال الذي
يتم تدويره والتي استخدمها صانعو اخلزف األصليون منذ ألف سنة
مضت ،ثم قام جوليان بعد ذلك بالرسم عىل األواين ووضعها يف النار.

-1أ 3.ماريا مونتويا مارتينز وجوليان مارتينز (سان إلديفونسو بيبلو ،اهلنود
األمريكيون 1980-1887 ،ميالدية؛  ،)1943-1879اجلرة 1939 ،تقري ًبا .بالكوير،
االرتفاع  II1/8بوصة ،القطر  13بوصة ( 33.02 × 28.26سم) .املتحف الوطني
لفنون املرأة ،العاصمة واشنطن ،هدية من واالس ويلهيلمينا هوالداي.
تصور أمريكا

األعامل الفنية ،املقاالت واألنشطة

اكتسبت األواين الفخارية التي قام ٌ
كل من ماريا وجوليان مارتينز
بتصنيعها تقديرا يف الوطن وأدت إىل إعادة إحياء صناعة األواين
الفخارية يف سان إلديفونسو واملدن املوجودة يف املنطقة .واليوم تتمتع
صناعة األواين الفخارية بمكانة هامة يف األنشطة االقتصادية املوجودة
أيضا حالة من االنبعاث عىل نطاق أكرب،
يف هاتني املنطقتني .كام تظهر ً
متمث ً
ال يف االهتامم بتاريخ وتقاليد بيبلو.

السالل إىل تشجيع أسواق ِ
أدى النجاح التجاري يف ترويج هذه ِ
السالل
األخرى يف واشو التباع النمط الذي قدمته كيسري .عىل الرغم من
انخفاض الطلب عىل ِ
السالل التي تنتجها واشو وذلك بعد عام ،1935
فإن كيسري ساعدت يف تغيري نظرة املواطنني األغراب لصناعة ِ
السالل
املزخرفة التي ينتجها شعب الواشو حيث نظروا إىل ِ
السالل باعتبارها
أعامالً فنية وليست أشياء جللب منفعة وحسب.

لويزا كيسري ( 1925-1850تقريبا)  ،أضواء املنارة1905-1904 ،

قيصر جونسون ( ، )1960-1872سلة أرز مروحية الشكل
تقريبا.
خاصة باألمريكيني األفارقة1960 ،
ً

ً

وعىل بعد سبعامئة ميل شامل غرب منطقة األركان األربعة ،اكتشفت
مجاعة أخرى من األمريكيني اهلنود قيمة جتارية يف بعض التقاليد
اإلبداعية اخلاصة هبم .عاش شعب الواشو وأسالفهم كبدو يف
املنطقة املحيطة بمنطقة بحرية تاهو لعدة آالف من السنني .تغريت
طريقة حياهتم فجأة بعد حالة االندفاع الشديد جتاه كاليفورنيا بسبب
اكتشاف الذهب عام  ،1848واكتشاف الفضة يف منطقة كومستوك
لود عام  .1859قام املستعمرون باملجيء خلف األشخاص املنتقلني
إىل كاليفورنيا الذين سكنوا منطقة واشو حول مدينة فرجينيا ،نيفادا.
قام املستعمرون بقطع األشجار وبناء الطرق وإقامة السياجات وجتهيز
مزارع املاشية .وبعد التحول إىل االقتصاد النقدي اجلديد ،ختىل شعب
الواشو عن حياهتم البدوية وبدأوا يف العمل للحصول عىل أجور.

يف ساوث كارولينا الساحلية ،وصل تقليد مهم لنسج ِ
السالل من غرب
أفري ًقيا وذلك منذ أكثر من مائتي عام ،حيث كان يتم نقله من خالل
السفن عرب املحيط األطلنطي مع الرقيق .كان املنحدرون من ساللة
أولئك الرقيق ال يزالون يعيشون يف الفاصل الطويل الضيق للجزر التي
«جوله» (الكلمة
متتد بطول سواحل ساوث كارولينا وجورجيا .تعد ُ
التي تشري إىل األمريكيني األفارقة) هي اسم الثقافة اخلاصة هبؤالء
الرقيق ولغتهم الكريولية ،والتي هي مشاهبة بشكل ملحوظ للغة
الكريو يف سرياليون.

ونظرا لكل االضطرابات التي أحدثها  ،جلب االقتصاد املعتمد عىل
ً
النقود سو ًقا جديدً ا لصناعة ِ
السالل املتطورة التي يصنعها شعب
الواشو .أدى تقليد احلياكة الذي برع فيه شعب الواشو إىل
إنتاج ِسالل مالئمة لتجميع األشياء التي يتم اصطيادها،
وذلك الستخدامها كشرِ اك لألسامك وأسرِ ّ ة هزازة
لألطفال .لكن يف عام  ،1895قام أيب كون ،وهو
تاجر يف كارسون سيتي ،نيفادا ،بتوظيف امرأة
صغرية السن من جنوب منطقة واشو إلنتاج
ِسالل لبيعها بشكل حرصي للمشرتين
األغراب عن املنطقة.
أيضا باسمها لدى
كانت لويزا كيسري معروفة ً
شعب الواشو ،دات سو ال يل .خالل فرتة
نشاطها التجاري مع كون والتي استمرت
ملدة ثالثني عا ًما ،أنتجت كيسري عد ًدا ال حرص
له من ِ
السالل املزخرفة ،والتي من أبرزها
السالل املستخدمة يف احتفاالت الواشو ( ِ
السالل
االحتفالية) ،كام قدمت تصميامت جديدة وجربت
أشكال وأحجام جديدة جلذب املشرتين .متت إعادة
تصنيع السلة املوضحة هنا ،وهي سلة احتفالية حمتوية عىل
لونني صنعتها كيسري يف عام  1904أو  ،1905من خالل لف رشائح
طويلة من الصفصاف يف طبقات ثم ربط الصفوف بآالف الغرز متناهية
الصغر لقطع نحيلة من الصفصاف .تم عمل التصميامت باستخدام
شجر الزمزريق (لون بني حممر) والرسخس (بني أو أسود) يف النسيج
بشكل متاميل .يتم تشكيل السلة مثل جسم كروي مسحوق إىل حد
ِ
متموجا .تقوم الصفوف
توترا
ً
طفيف ،كام تُنشأ القوى البرصية املعارضة ً
ً
منتفخا للخارج ،لكن يعمل النمط الداكن
امللفوفة بإنشاء نموذج يبدو
عىل التحقق من التمدد من خالل التأكيد عىل وجود اخلطوط الرأسية مع
اخلطوط امللتوية التي تظهر لتسري يف طريقها بصورة بطيئة حتى تصل إىل
الفتحة املوجودة يف األعىل.
األواين الفخارية ِ
والسالل :يف الفرتة من  1960–1100تقري ًبا

-1أ 4.لويسا كيسري (دات سو ال يل ،الواشو ،)1925-1850 ،أضواء املنارة،
 .1905-1904الصفصاف (زمزريق غريب ،وجذور رسخس ،ارتفاع  111/4بوصة،
قطر  16بوصة ( × 40.64 × 28.58سم) .T75I ،جمموعة ثاو ،متحف الفن ألعامل
الرسخس ،كوبرستون ،نيويورك .صورة بواسطة ريتشارد واكر.
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إنوبيات بشكل كامل ،بام يف ذلك عظم احلوت ،وهي مادة يقوم
الرجال عادة باستخدامها يف العمل .يتميز عظم احلوت بمرونته
وإمكانية طيه ،مما جيعله مثال ًيا للعدّ ائني املتزجلني ،املجاديف،
واحلبال ،حتى القطع الطولية منها تستخدم يف عمل صنارة صيد
األسامك .أثناء احلقبة الزمنية للصيد التجاري للحيتان (1858
حتى  ،)1914استخدم الغربيون عظم احلوت لصناعة روافع
العربات ،دعامات املظالت ،واألحزمة التي تُشد عىل خوارص
السيدات .عند االستعاضة عن منتجات احليتان هذه بمنتجات
برتولية وبالستيكية ،توقفت عمليات الصيد التجارية للحيتان،
وتوقفت معها الوظائف التي كانت متاحة لعامل إنوبيات.

-1أ 6.تنتسب إىل قيرص جونسون ( ،)1960-1872سلة األرز مروحية الشكل
املصنوعة بواسطة األمريكيني األفارقة 1960 ،تقري ًبا .نبات األسل ،االرتفاع
 21/2بوصة ،القطر  I71/2بوصة ( 44.45 × 6.35سم) .جمامالت ملتحف والية
ساوث كارولينا ،كولومبيا ،ساوث كارولينا .صورة بواسطة سوزان دوجان.

أثناء القرنني الثامن عرش والتاسع عرش ،قام مالكوا مزارع األرز يف جزر
البحار بدفع مكافأة للرقيق من مناطق غربلة األرز يف غرب أفريقيا،
والذين كانوا يعرفون كيفية إدارة املحصول .أدى وجود املستنقعات،
التي جعلت األرض مثالية لزراعة األرز ،إىل حالة االنعزال التي أنشأت
ثقافة األمريكيني األفارقة ثم حافظت عليها.
بعد انتهاء احلرب األهلية ،قام العديد من األمريكيني األفارقة برشاء
األرض التي عملوا فيها لصالح أشخاص آخرين .حافظ هؤالء
األمريكيون األفارقة عىل ميلهم نحو االنفصال عن اجلزء الرئييس للبالد
واستمروا يف صناعة ِ
السالل اجلميلة .السلة املسطحة املوضحة هي
صينية لغربلة األرز وهي من صنع احلريف األفريقي قيرص جونسون.
تم استخدام هذه الصواين لفصل القش (القرشة اجلافة اخلارجية)

من حبة األرز بعد سحقها يف هاون ِ
ومدقة .يكون القش أخف من
احلبة ،وعند خلطهام م ًعا يف حاوية ،يطفو القش إىل أعىل مع الريح.
متت صناعة صينية الغربلة واألنواع األخرى من ِ
السالل من نبات
الربدي (نوع من األعشاب املوجودة باملستنقعات) والبلميط املنشاري
أو البلوط األبيض ،حيث تنموا مجيع هذه النباتات يف املنطقة .يكون
تركيب ِ
السالل هو اليشء الوحيد الذي يزخرفها .يعمل تصميم هذه
ِ
السالل عىل استحضار احلافز الستخدام الصينية :تبدو اللفات اللولبية
معقدة وممتدة — يتقدم املركز ،ثم يرتاجع—بينام تعمل تنوعات األلوان
والغرز الصغرية القطرية عىل إظهار القرص كأنه يدور.

استمر برور يف رشاء ِ
السالل املصنوعة من عظم احلوت إلعطائها
كهدايا ألصدقائه وتدرجييا ،بدأت زيادة الطلب عىل هذه ِ
السالل وظهر
ً
إىل الوجود تقليد جديد.

النساجني الذين عملوا يف صناعة
كان تارل توالك من بني أوائل ّ
ِ
السالل باستخدام عظم احلوت .تُظهر هذه السلة أسلوب توالك وذلك
ونظرا للصالبة الشديدة لعظم احلوت والتي جتعل
يف عام  1940تقري ًبا.
ً
من الصعب تشكيل اللفات متناهية الصغر التي تبدأ من منتصف اجلزء
السفيل ،استخدم توالك صفيحة بادئة مصنوعة من العاج .قام توالك
بخياطة الرشحية األوىل من عظم احلوت وصوالً إىل حافة الصفيحة
البادئة من خالل فجوات مثقوبة حول حميطها ،وأهنى القطعة البادئة
املنفصلة للغطاء بعقدة.
يظهر عظم احلوت بشكل طبيعي يف نطاق من الظالل يتدرج من البني
الفاتح إىل األسود .قام توالك بتوسيع نطاق األلوان التي استخدمها
من خالل إضافة زخرفة مكونة من ريش طائر أبيض لنسجها .يبدو
هيكل احلاوية الم ًعا ومزخر ًفا بغرز بيضاء جممعة بصورة ثنائية وثالثية.
ينتظم هذا النقش يف صف مع نقش الغطاء الذي يأخذ شكل قبة ،حيث
متتد ثالثيات الغرز البيضاء يف خطوط تتجمع نحو القطعة املركزية
الرشيقة للعمل— سدادة منحوتة مصنوعة من العاج تبدو كام لو أن
أحدً ا أطل برأسه فوق مياه مثلجة.

كارل توالك ( 1945-1885تقريبا)  ،سلة عظم احلوت1940 ،

ً
بالرغم من أن تقليد صناعة ِ
السالل من حلاء شجر الباتوال متت ممارسته
بني النساء املقيمني عىل ساحل شامل أالسكا ،فإنه تم تطوير نموذج
جديد وفريد يف بداية القرن العرشين بواسطة حرفيني رجال .قام
شارلز برور ،أحد صائدي احليتان الوافدين عىل املنطقة ،برشاء سلة قام
نظرا ألنه تم نسج
بتصنيعها أحد الرجال املحليني .كان هذا طل ًبا غري ًبا؛ ً
السلة من عظم احلوت ،وهي صفائح صلبة ليفية يف فك عظم احلوت
تقوم بتصفية العوالق.
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َع ِمل سكان إنوبيات يف صيد احليتان وذلك منذ عدة قرون .تمُ ثل احليتان
مصدرا لإلمداد بالطعام والوقود ومواد البناء ،حيث يستغلها سكان
ً

-1أ 5.كارل توالك ( 1945-1885تقري ًبا ،إنوبيات ،بوينت بارو ،أالسكا) ،سلة عظم
احلوت .1940 ،البالني (عظم احلوت) والعاج ،االرتفاع  31/2بوصة ،القطر  31/3بوصة
( 8.5 × 9.0سم) .رقم البيان I.2EI I 80 :جمامالت ملتحف بريك للثقافة والتاريخ
الطبيعي ،سياتل ،واشنطن.
تصور أمريكا

األعامل الفنية ،املقاالت واألنشطة

أنشطة التدريس

أنشطة التدريس

إ = ابتدائي|م = متوسط|ث = ثانوي

قبل بدء األنشطة الموضحة أدناه ،يجب تشجيع التالميذ على قضاء لحظات
قليلة في النظر إلى كل واحد من الموضوعات الموجودة على هذا الملصق

وحلل إ|م|ث
ِصف
ّ
ما هو وجه التشابه بين هذه األشياء؟ جميع هذه األشياء تحتوي على شيء معين؛ جميعها مصنوع من مواد طبيعية؛ جميعها دائري؛ جميعها

مزخرف باستثناء واحد فقط؛ جميعها مصنوع بواسطة أمريكيين هنود باستثناء واحد فقط.

إ|م|ث
في حالة القدرة على لمس هذه األشياء ،ما هو شعورك تجاه كل منها؟ األواني المصنوعة من الصلصال تكون ملساء ،وربما باردة .قد يبدو

اإلناء المصنوع بواسطة ماريا مارتينز غير أملس من ناحية التصميم .تكون السالل غير ملساء أو مكسوة بالعقد .تحتوي السلة المصنوعة من
عظم الحوت على شكل أملس في األعلى.
إ|م|ث
ما هي المواد الطبيعية المستخرجة من البيئة التي استخدمها الحرفيون والفنانون في عمل هذه الحاويات العملية؟ تم استخدام الصلصال

لعمل األواني في المنطقة الجنوبية الغربية وذلك بواسطة هنود حضارة األناسازي والسكياتكي وماريا مارتينز .تم استخدام مواد حيوانية—
عظم الحوت/البالين والعاج—بواسطة توالك .تم استخدام مواد نباتية—صفصاف ،زمزريق ،وجذر سرخس—بواسطة كيسير ،كما تم
استخدام نبات األسل بواسطة جنسون وذلك لصناعة ِ
السالل.

إ|م|ث
ِ
لماذا قام شعب الواشو بصناعة السالل واستخدامها بشكل أساسي بدالً من األواني الخزفية؟ كان شعب الواشو معتا ًدا على التنقل المستمر
وبالتالي كانت ِ
السالل أخف وأسهل في الحمل.

إ|م|ث
تمت صناعة جرة ماريا مارتينز والجرار الخاصة بهنود حضارة األناسازي واإلناء السكياتكي في جنوب غرب أمريكا وذلك بواسطة هنود
األناسازي أو ساللتهم التي أقامت في بيبلو .ما هي الميزات التي تشترك فيها هذه األعمال؟ كيف تختلف ِ
الجرار القديمة عن األواني
أيضا
الفخارية الموجودة في بيبلو؟ تم تشكيل جميع األواني باستخدام لفات الصلصال .تتميز هذه األواني بزخارفها الهندسية ،لكن تتضمن ً

تصاميم القطعتين األخيرتين أشكال معتمدة على الطبيعة .تحتوي ِجرار هنود حضارة األناسازي على طبقة رقيقة بيضاء فوق الصلصال ،لكن
تحتوي ِ
الجرار األحدث على صلصال مكشوف.
إ|م|ث

ما الذي ألهم ماريا مارتينز وجوليان مارتينز إلنشاء صناعات الخزف المحتوية على طبقتين سوداوين؟ اكتشاف األواني الفخارية القديمة.

إ|م|ث
اجعل التالميذ يقومون بإنشاء جدول لمقارنة سلة لويزا كيسير بسلة كارل توالك .قم بإنشاء ثالث أعمدة كبيرة :اجعل عنوان العمود األول
«ميزات المقارنة»  ،وعنوان العمود الثاني «كارل توالك» ،وعنوان العمود الثالث «لويزا كيسير» .في العمود األول ،قم بسرد الميزات العامة
التي تشترك فيها ِ
السالل .في األعمدة الخاصة بالفنانين ،اجعل التالميذ يوضحون أوجه االختالف والتشابه التي قام توالك وكيسير من
خاللها بالتعامل مع ٍ
كل من هذه الميزات العامة.
امليزات املطلوب مقارنتها
لون اخللفية وقيمتها
لون التصميم

القمة/الغطاء
شكل اهليكل

املواد (وسائط)

كارل توالك

لويزا كيسري

داكنة؛ سوداء ،بنية

لون فاتح ،قشي اللون

مغلقة بواسطة غطاء

مفتوحة دون غطاء

أبيض

مستقيمة تقري ًبا ألعلى وأسفل (مثل األسطوانة)

عظم الحوت والعاج (مادة حيوانية صلبة)

بني محمر

مستديرة أو منتفخة

شرائح صفصاف (مادة نباتية مرنة)

فسر م|ث
ّ
اسأل التالميذ عن مدى تأثير السياحة األمريكية في الجنوب الغربي على األواني الخزفية المصنوعة بواسطة األمريكيين الهنود.
نظرا لرغبة السياح في شراء أواني خزفية ،شرع الفنانون في عمل المزيد من هذه األواني وقاموا بتجديد هذه المهنة القديمة.
ً

م|ث
خالل السنوات األولى من القرن العشرين ،ما هي األشياء التي كانت مثار تقدير السياح في األواني الخزفية المصنوعة في منطقة الجنوب
الغربي األمريكي؟ كان السياح يقدرون التصميم والبراعة اليدوية في العمل والجمال الطبيعي للمواد المستخدمة.
م|ث

ما الذي جعل هواة االقتناء يفضلون الحصول على األواني الخزفية التي عليها توقيع الفنان؟ ُيعد توقيع الفنان بمثابة إعالم عن الشخص الذي
صنع هذه األواني وأنها قطعة فنية أصلية تمت صناعتها بواسطة هذا الفنان .غال ًبا ما يعد اإلناء الذي تمت صناعته بواسطة فنان معروف أكثر
قيمة من اإلناء غير المعروف صانعه.
روابط

روابط تارخيية :الرتاث والثقافات اخلاصة
باملستعمرات األصلية الرئيسية—شعب إنوبيات
وغريمهم من السكان األصليني ملنطقة أالسكا،
سكان كليف ،واهلنود املوجودين يف بيبلو؛ ِ
الرق
وجتارة الرقيق

جغرافيا :ميسافردي،جنوبغربأمريكا؛
أالسكا؛شاملغربأمريكا؛املنطقةالساحليةاجلنوبية

األواين الفخارية ِ
والسالل :يف الفرتة من  1960–1100تقري ًبا

االقتصاد :صناعة األكواخ؛ أساليب متطورة يف
الزراعة؛ بدو صيادين/مجُ ِمعني ،وأنظمة
اقتصادية زراعية

روابط أدبية ومستندات رئيسيةThe Pot :
Nancy Andrews- ،that Juan Built
( Goebelابتدائية)؛ Herman ،Moby Dick
( Melvilleثانوية)؛ ،Call of the Wild

( Jack London ،White Fangابتدائية،
متوسطة)؛ Harriet ،Uncle Tom’s Cabin
( Beecher Stoweمتوسطة ،ثانوية)؛ poetry
( of Phyllis Wheatleyثانوية)
موسيقى :املوسيقى األمركية اهلندية ،األناشيد
الدينية للعبيد الزنوج
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