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ريتشارد ديبنكورن []1993-1922

منظر املدينة األول1963 ،

عىل الرغم من تعرضه غال ًبا لسخرية أولئك األشخاص املعتنقني لالجتاه
الطبيعي الذي يميل للواقعية ،فقد سعى الفنانون بشدة ناحية الرسم
التجريدي بعد هناية احلرب العاملية الثانية .وبفضل أيادي الرسامني
املوهوبني مثل جاكسون بوالك ،روبرت مزرويل وريتشارد ديبنكورن،
عرض الفن التجريدي طاقة قوية ونشا ًطا إبداع ًيا مساو ًيا لبزوغ أمريكا
يف دور الالعب الرئييس اجلديد عىل الساحة الدولية .وعىل خالف
الفن الذي تم إنتاجه يف ظل أنظمة احلكم الفاشية أو الشيوعية ،والتي
هتدف إىل تقديم مواعظ أيديولوجية بشكل مقيد للحريات ،ركز
الفن التجريدي عىل الفن نفسه ومتعة إبداعه .كان ريتشارد ديبنكورن
رسا ًما انتقل من الرسم التجريدي إىل الرسم الرمزي ثم عاد إىل الرسم
التجريدي مرة ثانية .إذا كان لعمله أي موضوع فإنه يكون الضوء
واملناخ يف “الساحل الغريب” .وبالتايل يلمس عمله بصورة جوهرية
قلب منظر طبيعي مرسوم يف أمريكا.
يف لوحة ريتشارد ديبنكورن «منظر املدينة األول» ،تبدو األرض واملباين
معرضة للضوء القوي يف شامل كاليفورنيا .جذب الفنان االنتباه إىل
املناخ يف سان فرانسيسكو من خالل دمج أطياف باأللوان اخلرضاء
والبنية والرمادية والزرقاء والوردية بشكل رقيق وتنظيمها يف رقع
توضح فن العامرة وشوارع املدينة التي عاش فيها .وعىل خالف لوحة

-20أ ريتشارد ديبنكورن (“ ،)1993-1922منظر املدينة األول” .1963 ،لوحة زيتة
عىل القامش 501/2 × 601/4 ،بوصة ( 128.27 × 153.04سم) .متحف الفن احلديث
بسان فرانسيسكو ،مشرتاة من موارد مالية ألوصياء وأصدقاء يف ذكرى هيكتور
إسكوبوسا ،برايتون ويلبور ،وجي دي زيلريباك .حقوق الطبع ملكًا للفنان
ريتشارد ديبنكورن.
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“منعطف النهر” التي رسمها توماس كول (انظر الشكل -5أ) ،ال
يوجد أشخاص يف هذا الرسم ،لكن يكمن التشابه بينهام يف أن لوحة
“منظر املدينة األول” جيربنا عىل التفكري يف تأثري اإلنسان عىل العامل
الطبيعي .تركنا ديبنكورن بانطباع ملنظر طبيعي متحرض لكن — بشكل
جزئي فقط.
متتلك اللوحة الزيتية الكبرية التي تم رسم (منظر املدينة األول) عليها
تركيبة منظمة من خالل استخدام أسطح هندسية مستوية مكونة من
مستطيالت وختطيطات ملونة .متتد املنازل امللونة التي عىل شكل
صناديق بطول طريق يقسم جانبي الرسم :توجد البيئة التي من صنع
اإلنسان عىل اليسار ،بينام توجد األرض املفتوحة ،واملحتمل أهنا مل
تتعرض للتطوير ،عىل اليمني .يسمح هذا الطريق ،الذي يمر من أسفل
الصورة إىل أعالها ،للمشاهد بفحص الرسم بصورة رسيعة ،لكن
ديبنكورن استخدم بعض األدوات الفنية جلعل الرحلة تأملية.
عىل اليسار ،يب ِّطئ رشوق الشمس ،الذي ينهمر عرب البقعة اخلرضاء
املزدهرة ،من الصعود الرأيس و ُي َغيرِّ عىل نحو مفاجئ لون الطريق
واملنطقة املفتوحة ورائه .وتستمر هذه احلركة األفقية اجلريئة بصورة
عرضية من الطريق يف اجتاه احلقل املفتوح عىل اجلانب األيمن يف صورة
خط رمادي رفيع (ربام كان ممر ًا صغري ًا) .ويف األسفل مبارشة ،توجد
بقعة ذهبية .وإىل اليسار ،ثمة رشيط أبيض طويل يمثل التباين بني الظل
والشمس ،وبني البيئة املطورة وغري املطورة .وإىل أعىل ،تتضاءل أحجام
املنازل وال يقطع هذا املشهد الطبيعي إال األشجار الصغرية  .وتتغري
النظرة التحليقية املستخدمة يف اجلزء األسفل من اللوحة و ُت ْبطِئ التحرك
إىل احليز ،ويتسع الطريق الرمادي الفاتح ،ومل يعد يبدوا أنه يضيق أو
ينحرس .يف واقع األمر ،فإن اجلزء العلوي كله من اللوحة يبدو مسطح ًا
أو منحدر ًا ألعىل ،مثل مسار لعبة أفعوانية يف مدينة مالهي ،حيث
تتوقف الرحلة للحظة يف ذروة التسلق ،تاركة الراكب حماط ًا بسامء
ضخمة صافية.
أكد ديبنكورن عىل أمهية سطح قامش اللوحة عن طريق تقنية استخدام
اللون عىل اللون لبناء صورة سلسة ملنظر طبيعي يف كاليفورنيا ،مع تغيري
وجهة نظره من جزء آلخر يف اللوحة .فقد كان مهت ًام باستخدام تأثري
ومواد الرسم لكي حيكي لنا عن موضوعه ال بصورة حرفية ،بل بصورة
مرئية مفعمة باحليوية .فلوحة سيتيسكيب  1هي يف واقع األمر مزيج
الحظ عن كثب (النصف األيرس) ومشهد طبيعي خمتلق
بني موقع فعيل ُم َ
(النصف األيمن) .وقد كان ديبنكورن يريد أن يعيد إبداع ما ر َاه ال
أن يعيد تصوير املكان بالضبط .كان ديبنكورن قد حلق فوق صحراء
والية نيو مكسيكو حني كان شاب ًا وظل مفتون ًا بتصاميم الطبيعة التي
رآها من الطائرة .والنظرة العالية هنا تسمح لنا بالتحرك إىل أعىل وفوق
قطع من األرايض ،مع هتيئتها يف صورة أشكال مركبة تشتبك مع ًا مثل
لغز يمتد من أحد أطراف قامش اللوحة للطرف اآلخر .وقد كان الفنان
يريدنا أن نتأمل هذا اللغز؛ فقد كتب قائ ً
ال إن اللوحة هي “موقف .إهنا
مثل الالفتة التي يتم تعليقها لكي تُرى .إهنا تقول إن هذا هو الطريق،
ٍ
إلحساس معني”.
وف ًقا

تصور أمريكا

األعامل الفنية ،املقاالت واألنشطة

وحلل
ِصف
ّ

أنشطة التدريس

أنشطة التدريس

إ = ابتدائي|م = متوسط|ث = ثانوي

امنح التالميذ فرصة للنظر بعناية إلى مقدمة وخلفية وجوانب
هذا المنظر الطبيعي.

إ
اجعل التالميذ يحددون المثلثات وأشباه المنحرفات والمستطيالت الموضحة في منظر المدينة هذا .إنها في الحقول والمباني والظالل.
اجعل التالميذ يحددون مكان األشجار والنوافذ ودرجات الساللم الموجودة في هذا المشهد .تبدو األشجار قريبة من الجزء العلوي ،بينما

توجد النوافذ في المبنى األبيض الموجود على اليسار ،وتظهر درجات الساللم بالقرب من أسفل اليسار.

إ
منظرا طبيع ًيا من طابق أعلى أو من مدرج مرتفع في أحد المالعب .اطلب من التالميذ مقارنة هذا المشهد عند
اجعل التالميذ يشاهدون ً
رؤيتهم إياه من مكان مرتفع بالشكل الذي يبدو عليه عند رؤيتهم له وهم واقفون على األرض .ما األشياء التي الحظوها عند رؤيتهم للمشهد
من مكان مرتفع والتي ال يستطيعون رؤيتها عند نزولهم لمستوى أسفل؟
أين تواجد ديبنكورن عند رؤيته منظر المدينة الموضح في هذه اللوحة؟ يمكن أنه كان متواجدً ا في مبنى ٍ
عال أو على تل مرتفع أو داخل طائرة
متأثرا بالمنظر الذي ر َاه من الطائرة عندما كان شا ًبا).
تحلق على ارتفاع منخفض( .لقد كان ً

إ|م|ث
اطلب من التالميذ تحديد مدى اختالف جانبي الطريق عن بعضهما في لوحة ديبنكورن .وضح الجانب الذي من صنع اإلنسان والجانب
اآلخر الذي لم يتم تطويره؟ الجانب األيسر ممتلئ بالمباني الرمادية والبيضاء بينما يتمثل الجانب األيمن في حقول خضراء وذهبية لم يتم
إدخال تطويرات عليها.
إ|م|ث

اطلب من التالميذ وصف األرض الموجودة في هذا المشهد .إنها شديدة التحدر وبها حقول خضراء وأرض ذهبية.
وضح للتالميذ صور التالل الموجودة في سان فرانسيسكو لمشاهدة المنظر الطبيعي الذي استوحى الفنان لوحته منها .الحظ مدى االنحدار
الذي تبدو به التالل.
إ|م|ث

سل عن كيفية قيام ديبنكورن بإنشاء إحساس بالعمق في هذا المشهد .تبدوا الظالل والمباني البعيدة أكثر إشرا ًقا وارتفاعًا في تركيبة الصورة
مقارنة بتلك القريبة منا.
إ|م|ث

تعبيرا عن الحياة (واقعية) أم مبسطة (تجريدية) .إنها تجريدية بشكل أكبر.
اطلب من التالميذ تحديد ما إذا كانت هذه اللوحة أكثر ً
اطلب من التالميذ تحديد مدى اختالف المباني والحقول عن ما يرونه في الحقيقة .إنها توضح أشكاالً رئيسية وال يوجد بها سوى تفاصيل قليلة.
من خالل رسم هذا المشهد بشكل تجريدي وليس واقع ًيا ،ما الرسالة التي أوضحها ديبنكورن في هذا الرسم؟ لقد ركّز انتباهنا على األلوان
الممتعة والضوء واألشكال الهندسية.

م|ث
اطلب من التالميذ تتبع الطريق إلى الوراء في هذا المشهد .كيف قام ديبنكورن بإبطاء حركة العين خالل تفحص هذا المنظر الطبيعي؟

يعمل الظل األفقي واألشكال الضوئية على إبطاء حركة البصر.

م|ث
اجعل التالميذ يقارنون لوحة ديبنكورن «منظر المدينة األول» بلوحة إدوارد هوبر «منزل بجانب السكة الحديدية» .إلى أي مدى تتشابه
اللوحتان؟

يمثل الضوء والظل عاملين غاية في األهمية في كلتا اللوحتين .تظهر مباني في كلتا اللوحتين ،لكن ال يظهر أشخاص.
كيف تختلف اللوحتان؟ كانت لوحة هوبر أكثر تفصي ً
ال وواقعية .تشكل األرض الجزء األكبر في لوحة ديبنكورن .تعتبر السماء والمباني أكثر أهمية
في لوحة هوبر .نحن ننظر ألسفل لمشاهدة المنظر الطبيعي الذي رسمه ديبنكورن من نظرة تحليقية ،لكن ننظر إلى أعلى عند مشاهدة لوحة هوبر.
قارن بين الحالتين النفسيتين الموضحتين في كلتا اللوحتين .يبدو ديبنكورن أكثر تفاؤالً وبهجة حيث استخدم ألوانًا ساطعة وفاتحة.
فسر إ
ّ
اطلب من التالميذ تحديد الفترة الزمنية من اليوم الموضحة في لوحة ديبنكورن .وما السبب وراء تحديدهم هذا الزمن؟
توضح الظالل الطويلة أن الوقت الموضح في الصورة هو الصباح الباكر أو في وقت متأخر بعد الظهر.

م|ث
اطلب من التالميذ تحديد العوامل المؤثرة على لون وإضاءة منظر طبيعي حقيقي.
يعد الطقس وأشعة الشمس والرطوبة أو التلوث الموجود في الهواء جميعها عوامل مؤثرة على كمية الضوء الساطع في أي مشهد.
اطلب من التالميذ وصف الطقس وجودة الهواء في هذا المشهد .الطقس صاف وجاف.
ث

اطلب من التالميذ تحديد السبب وراء شهرة الرسم التجريدي في الواليات المتحدة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية .يقوم الفن التجريدي،
من خالل الطاقة واإلبداع الموجودين فيه ،بالتكامل مع حالة النشاط التي شهدتها الواليات المتحدة بعد أن أصبحت زعيمة العالم ،كما يعمل
أيضا على توضيح قدرة الفنانين على التعبير عن أنفسهم بحرية في ظل وجود نظام حكم ديمقراطي ،على عكس الفنانين الذين
الفن التجريدي ً
يعيشون في دول خاضعة ألنظمة حكم استبدادية والذين يتم إجبارهم على إنشاء فن داعم للنظريات التي تنتهجها تلك األنظمة االستبدادية.
روابط

روابط تارخيية :الشيوعية؛ النزوح
إىل الضواحي

شخصيات تارخيية :السيناتور
جوزيف مكارثي
«منظر املدينة األول» ،1963 ،ريتشارد ديبنكورن []1993-1922

جغرافيا :جغرافيا احلرض

روابط أدبية ومستندات رئيسية“ :البوتقة”

و”موت بائع متجول” ،أرثر ميلر (املرحلة الثانوية)

الفنون :املذهب التعبريي التجريدي؛ احلركة
الرمزية يف منطقة خليج سان فرانسيسكو
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