مارتن بورير []-1941

20ب «سلم لبوكر يت واشنطن»1996 ،
ربام يكون من األفضل اعتبار عناوين أعامل النحت التي صنعها مارتن
بورير استعارات تقوم بتوسيع مدلوالت أعامله وليس تقييدها ،حيث
تكون مقتصدة ومصنوعة بعناية ومثرية للعواطف وعميقة .وكام هو
احلال بالنسبة للشعر ،يتم تضييع الكثري يف تفسري هذه األعامل الفنية.
يصبح من السهل إساءة فهم أعامل النحت التي قام بإبداعها وخصوص ًا
بعد وضع عناوين هلا بأسامء شخصيات تارخيية .يف “سلم لبوكر يت
واشنطن” ،مل خيرت بوير عنوان هذا العمل الفني إال بعد انتهائه منه.
التفكري يف العنوان كإطار للنحت سيكون بمثابة التفكري الرجعي.
يوضح العمل الفني لبورير «السلم» أساليب حرفة يدوية قام بورير
بصقلها أثناء دراسته يف غرب أفريقيا ويف الدول االسكندنافية .يتم
تشكيل القضبان اجلانبية والدعامات اخلشبية املصقولة من شجر
الدردار الذهبي الذي ينمو يف ممتلكات بورير يف اجلزء الشاميل من
والية نيويورك؛ السلم الذي يبدو متعرج ًا يف حني وصارم ًا يف حني
ٌاخر والقضبان متصلة بشكل دائري ،والدرجات التي تشبه الشبكية
التي تنتفخ يف املنتصف ،كل ذلك يوضح االدورة الطبيعية لنمو اخلشب
وتغريه .يقول بورير أنه “أجرب” الرسم املنظوري للسلم .بالرغم من أن
الدرجات تبدأ بعرض كبري مقداره  113/4بوصة يف األسفل ،فإن املسافة
بينها تتلقص كلام ارتفعت لألعىل بمقدار ستة وثالثني قد ًما .يضيق
امتداد هذه الدرجات إىل  11/4بوصة دوارة أعىل السلم ،مما يعطي إحيا ًءا
ونظرا ألن السلم معلق بارتفاع ثالثة أقدام تقري ًبا أعىل
بارتفاع أكرب.
ً
األرضية وثابت عىل األشياء املحيطة به بواسطة أسالك ال يمكن كشفها
غال ًبا ،فإنه يبدو عائماً يف الفضاء بشكل غري مستقر.

مثل أعامل النحت التي أبدعها بورير ،فإن تراث الرجل الذي متت
مفتوحا لتقديم توضيحات بشأنه.
تسمية العمل الفني باسمه يظل
ً
بارزا ملجتمع األفارقة األمريكيني لكنه
يعد بوكر يت واشنطن ،زعيماً ً
مثري للجدل .ولد هذا الزعيم خالل فرتة الرق يف منطقة بيدمونت
بوالية فريجينيا حوايل عام  .1856اكتسب بوكر شهرة عند بلوغه مخسة
نظرا لكونه مؤسس معهد توسكيجي يف والية أالباما
وعرشين عا ًما؛ ً
وأول رئيس له .خالل السنوات التي تلت مرحلة “إعادة البناء”،
ونظرا لكونه
تبخرت املكاسب املوعودة اخلاصة باألفارقة األمريكيني،
ً
معلماً  ،أرص واشنطن عىل أن السود ماهرون مهن ًيا وفكر ًيا“ :بعد أن
جيتاز التلميذ الدورة التدريبية املقدمة إليه ،فإنه [جيب أن ينطلق] إىل
اخلارج ولديه شعور بأن العمل اليدوي أو الفكري أمر مرشف ”.تم
وضع املناهج الدراسية يف معهد توسكيجي عىل مبدأ مفاده أن العمل
بجميع أشكاله أمر “جليل ومجيل”.
أصبح معهد توسكيجي حتت إرشاف واشنطن مؤسسة تعليمية ناجحة
وحمرتمة ،كام حظي واشنطن نفسه بالتقدير واالحرتام من الكثري من
السود والبيض عىل حد سواء .بالرغم من هذا ،تم انتقاده بشده بواسطة
زعامء أفارقة أمريكيني آخرين ،مثل وليام إدوارد بروغارت دوبويس؛
نتيجة ملوقفه من احلقوق املدنية حيث كان ضعي ًفا وخان ًعا .اعتد
واشنطن بأن السود ليسوا بحاجة حلملة من أجل احلصول عىل حقوق
التصويت .كان واشنطن يرى من وجهة نظره أن اهلدف األهم هو
إنشاء استقالل اقتصادي قبل طلب املساواة املدنية ،حتى لو كان ذلك
معناه االستعانة بمساعدة البيض .وضع واشنطن هذا اهلدف بنا ًء عىل
خربته الذاتية باحلياة ،حيث روى يف سريته الذاتية “االرتقاء من الرق”،
أمثلة توضح إيامنه بأن العمل اجلاد يمكن أن يكون كاف ًيا لدفع األفارقة
األمريكيني إىل النجاح والقبول .عىل الرغم من دعم واشنطن بشكل
هادئ للحركات املناهضة للتمييز العنرصي ،فإنه مل هياجم العنرصية
بشكل واضح حتى هناية حياته.
استخدم بورير مفهوم لسلم ال يمكن صعوده بسهولة أكثر من مرة
واحدة — حيث يكون غال ًبا بصورة مثرية بارتفاع السلم اللولبي
املصنوع من األنسجة القطنية الرقيقة واألرز والذي يبلغ ارتفاعه
مخسة وثامنني قد ًما والذي تم إنشاؤه يف كنيسة بمدينة باريس يف
عامي  .1999-1998تتالقى هذه االستعارة األدبية بشكل كامل مع
التناقضات املتأصلة يف الرتاث املثري للجدل اخلاص بالزعيم بوكر
يت واشنطن .يعد ربط السالمل بالطموح والتفوق واخلطر واإليامن
واخلالص ،والتي هي أمور متأصلة بشدة يف التقاليد اليهودية
واملسيحية ،جز ًءا حيو ًيا للحياة التعليمية اخلاصة بالزعيم .يعد عنوان
السرية الذاتية لواشنطن “االرتقاء من الرق” إشارة مبارشة إىل الصعود
إىل عامل أكثر ثرا ًء ،سوا ًء من الناحية املادية أم النفسية .تعد أنشودة “إننا
نتسلق سلم يعقوب” واحدة من األناشيد املفضلة لدى واشنطن (تم
غناء هذه األنشودة بواسطة “السائرون إىل احلرية” من مدينة سلام إىل
برمنجهام ،انظر الشكل (-19ب).

-20ب مارتن بورير (“ ،)– 1941سلم لبوكر يت واشنطن” .1996 ،اخلشب (خشب
شجر الدردار والقيقب) 223/4 × 432 ،بوصة ،يضيق يف أعىل بمقدار  11/4بوصة ×
 3بوصة ( 57.785 × 1097.28سم ،ويضيق بمقدار  7.6 × 3.175سم) .جمموعة
متحف الفن احلديث بمدينة فورت وورث ،منحة من راث كارتر ستيفنسون ،من
خالل املقايضة.
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إن سلم بورير املصنوع بشكل دقيق يتفق مع اعتقاد واشنطن باملنزلة
الرفيعة للعمل اليدوي الذي يتم إنجازه بخربة .لكن الفنان ترك التفسري
مفتوحا .وكام يقرر الناقد مايكل برنسون،
النهائي لإلنشاء الفني
ً
“امتلك بورير القدرة عىل إنشاء نحت معروف بواسطة اجلسد قبل
توضيحه بواسطة العقل”.
تصور أمريكا

األعامل الفنية ،املقاالت واألنشطة

وحلل
ِصف
ّ

إ|م
ما الذي يعبر عنه هذا الشكل؟

إنه سلم.
كيف يختلف عن غالبية الساللم األخرى؟
إنه ينحني ويضيق في األعلى.

إ|م|ث
اجعل التالميذ يصفون القضبان الجانبية للسلم ودرجاته

أنشطة التدريس

أنشطة التدريس

إ = ابتدائي|م = متوسط|ث = ثانوي

شجع التالميذ على النظر بعناية إلى هذا النحت،
مع مالحظة أين يبدأ وأين ينتهي.

تبدو القضبان الجانبية منحنية ،مثل شكل األشجار متناسقة األجزاء التي تمت صناعته منها .تبدو درجات السلم أكثر سماكة في المنتصف.
السلم بأكمله مصقول وتم تركيبه بحرفية جميلة.

إ|م|ث
ما الشيء الذي يرتكز عليه هذا السلم؟

عائما لحوالي قدمين ونصف
إنه ال يرتكز على األرضية .إنه معلق من السقف ومثبت في مكان بواسطة أسالك رقيقة جدً ا .إنه يبدو ً
فوق األرضية.
سل التالميذ عما إذا كان بمقدورهم رؤية األسالك التي تثبت السلم في مكانه .الحظ الظالل التي تم إنشاؤها بواسطة السلم.

م|ث
سل التالميذ عن اإليحاء الذي قام بورير بإيجاده من خالل جعل السلم أضيق في األعلى مقارنة باألسفل.

إن هذا اإليحاء يجعله يبدو أطول مما هو عليه.
ذكّر التالميذ بأنشودة األفارقة األمريكيين «إننا نتسلق سلم يعقوب» .هل يبدو هذا السلم طوي ً
ال بصورة كافية للوصول إلى السماء؟

فسر
ّ

إ|م|ث
سل التالميذ عما إذا كانوا يعتقدون بأنه من الصعب تسلق السلم مع توضيح السبب.

نظرا ألنه طويل ومنحني ويضيق بشكل كبير في األعلى.
إن تسلق السلم يبدو صع ًبا جدً ا ً

إ|م|ث
ناقش مع التالميذ الرمز الذي تشير إليه الساللم .ذكر التالميذ بجمل مثل “نتسلق السلم لتحقيق النجاح” و”الصعود إلى القمة ”.قم بلفت
انتباه التالميذ إلى عنوان هذا النحت“ ،سلم لبوكر تي واشنطن” .و وضح لهم أن عنوان السيرة الذاتية لواشنطن هو “االرتقاء من الرق” .سل
التالميذ عن السبب وراء كون هذا السلم رمزً ا مناس ًبا لهذا العنوان( .يجب على التالميذ إدراك أن االرتقاء من الرق للحصول على حقوق
أمرا صع ًبا كما هو الحال بالنسبة لصعود هذا السلم).
مدنية متساوية كان ً
م|ث
بعضا من المعتقدات التي آمن بها واشنطن؟
السلم
هذا
صناعة
في
المستخدمة
الجميلة
الحرفية
توضح
كيف
ً

باإلضافة إلى المهارات الفكرية ،اعتقد واشنطن أنه يجب على التالميذ تعلم المهارات اليدوية ،مثل األعمال الخشبية الموضحة في هذا
السلم ،وذلك لدعم أنفسهم.

م|ث
إلى أين يقودنا السلم؟

إنه يقودنا إلى الضوء.
ما الذي تمثله الحقيقة الموضحة بأن السلم مرفوع عن سطح األرض؟
يجب عليك شد نفسك ألعلى للوصول إلى المكان الذي يمكنك بدء تسلق السلم منه.
اجعل التالميذ يناقشون كيفية قيام أحد األشخاص بتسلق هذا السلم للوصول إلى النجاح ،وإلى أين يقوده السلم.
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