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جون سنجليتون كوبلي []1815-1738

بول ريفر1768 ،

لقد هاجر جون سنجليتون كوبيل إىل لندن يف الوقت الذي قام فيه بول
ريفر برحلته األسطورية يف منتصف الليل لتنبيه الوطنيني إىل قدوم
الربيطانيني.لقد قام جون سنجليتون برسم هذه الصورة لبول ريفر
قبلها ببضع سنوات ،حيث كان ريفر معرو ًفا بأنه صائغ فضة ويمتلك
جتارة مزدهرة يف بوسطن لكنه مل يكن بعد قد أصبح بط ً
ال أمريك ًيا.
بالرغم من نشاط ريفر ،حتى بعد رشوعه يف سياساته الثورية ،فإن
كوبيل احتفظ بشكل حكيم بالصورة خالية من أي تلميح يشري إىل يشء
من اجلدل يف شخصية ريفر .عند إعادة التأمل يف الصورة ،نجد أن
الصورة متتلك الصفات التي تتيح لريفر لعب دور مساعد يف التاريخ
االستعامري :القوة العقلية ،الثقة األخالقية ،الذكاء ،والتفاين املطلق
لقضية ما.
كان يعد فن التصوير يف املستعمرات األمريكية نشا ًطا جتار ًيا عمل ًيا أكثر
منه فنًا مجيالً ،وكان ُيقاس نجاح الصورة بمدى تشاهبها بالشخص
ونظرا المتالك جون سنجليتون كوبيل موهبة غري
الذي تم رسمه.
ً
عادية متكنه من تسجيل اخلصائص البدنية للشخصيات التي يرسمها،

فقد أصبح أول فنان أمريكي حيقق نجاح مادي يف دولته .أثبتت صور
نظرا ألهنا تتخطى جمرد التوثيق
كوبيل أهنا تندرج ضمن األعامل الفنية؛ ً
إىل الكشف عن مفاتيح شخصية اإلنسان اجلالس يف الصورة ومهنته
ومكانته االجتامعية.
كان معظم املواطنني املستعمرين الذين رسمهم كوبيل هم من رجال
الدين والتجار وزوجاهتم—طبقة النبالء يف التاريخ األمريكي
القديم— لكن صورة بول ريفر كانت حلريف يعتز بعمل يديه ،كام هو
احلال بالنسبة لكوبيل نفسه .توضح الصورة حلظة مهمة يف عمل صائغ
الفضة :يبدو متزنًا للنقش عىل سطح إناء الشاي الالمع (من املحتمل أن
يكون أحد أواين الشاي التي صنعها بنفسه) باستخدام أدوات موضوعة
عىل املنضدة أمامه .لكن هل يقوم احلريف العامل بارتداء قميص نظيف
من الكتان أو صدرية مصنوعة من الصوف حتتوي عىل أزرار مصنوعة
من الذهب (حتى لو تُركت غري مربوطة عن طريق الصدفة)؟ ثم هل
يمكن أن تكون هذه املنضدة شديدة اللمعان التي ليست هبا خدوش
طاولة عمل حلريف؟ وبعيدً ا عن أدوات النقش ،اخللفية ال توجد هبا
أشياء مبعثرة خاصة باحلريف أو أي يشء آخر يدل عىل وجود عمل نشط
بالورشة ،والذي يوضح لنا أن هذه دعائم لإلشارة إىل حرفة ريفر؟
أيضا املنضدة الفخمة املصنوعة من خشب املاهوجني التي
كام تعد ً
إحساسا بالسلطة ممثلة يف أكامم
تفصل ريفر عن ا ُملشاهد وتعطي للعامل
ً
أيضا أحد األهداف الرتكيبية للصورة .إهنا تشكل
القميص وختدم ً
قاعدة هرم ،حيث تُظهر رأس اجلالس املنرية بشكل واضح عىل القمة.
وللتأكيد عىل دور العقل الذي يقود ويتحكم يف عمل اليدين ،يلفت
الرتكيب املثلث الشكل االنتباه إلدراك ذكاء العني .يمسك ريفر ذقنه
بيده يف إيامءة لتحليل عميق التفكري .متسك اليد األخرى باإلناء مجيل
الشكل ،وذلك يف حماكاة هلذه اإليامءة .ويف ظل وجود األدوات التي
تربز فنه ،يوضح تركيب الصورة أن براعة الفنان يف العمل مصدرها
إدراك العقل ومتييز العني .تم توضيح يد ريفر— بشكل حريف
ورمزي—عند وضع اللمسات النهائية للعمل .ال تُعد هذه الصورة،
وهي منظر مثايل لل ُعماّ ل املتمسكني باملثل الديمقراطية العليا للعامل
اجلديد ،جمرد سجل يوضح القوة اجلسامنية التي يتميز هبا ريفر وحسب،
وإنام توضح وقار وقيمة عمل احلريف.
بقيت صورة ريفر لدى األرسة يف موضع يقع حتت سطح املنزل مبارشة
حتى هناية القرن التاسع عرش ،حني قام الشاعر وادزورث بتأليف
القصيدة الشهرية» رحلة بول ريفر »،حيث أعاد إخراج قصة الرجل
أخريا إىل الضوء .يف عام  ،1930قام أحفاد ريفر بمنح صورة
الوطني ً
سلفهم الشهري التي رسمها الفنان كوبيل ملتحف الفنون اجلميلة،
بوالية بوسطن.
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اجلميلة ،بوسطن.
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تصور أمريكا

األعامل الفنية ،املقاالت واألنشطة

وحلل
ِصف
ّ

إ|م|ث
ما الشيء الذي يمسك به بول ريفر؟

إنه يمسك بإناء شاي في يده اليسرى ويمسك ذقنه بيده اليمنى.

إ|م|ث
حدد أدوات النقش الثالث الموجودة على المنضدة .ما هو السبب ،في اعتقادك ،وراء تضمين كوبلي لهذه األدوات وإناء الشاي في
هذه الصورة؟

إنها توضح أن ريفر كان صائغ فضة.

م|ث
كيف قام كوبلي بلفت انتباهنا إلى وجه ريفر؟

أنشطة التدريس

أنشطة التدريس

إ = ابتدائي|م = متوسط|ث = ثانوي

اترك التالميذ ينظرون عن قرب إلى الشكل الموضح
في هذه الصورة ،وبيئته ،وما الذي يقوم به.

لقد وضع لريفر خلفية واضحة وداكنة وذلك ُلتظهر وجهه المضيء ولون قميصه الفاتح .تؤدي اليد الموضوعة تحت ذقنه إلى وجهه.
ما هو جزء الوجه الذي جعله كوبلي أكثر أهمية؟
لقد جعل العين الظاهرة على اليسار—عين ريفر اليمنى—األكثر أهمية.
كيف قام بهذا؟
المشاهد وتسليط ضوء على ذلك الجزء من وجه ريفر.
إلى
ما
حد
إلى
ًا
ت
ملتف
ريفر
جعل
خالل
من
لقد قام بهذا
ُ
م|ث
لماذا ركز على العين؟
يمكن للتالميذ التأمل في هذا .ربما ركز على العين للفت انتباه المشاهدين وانتزاع إعجابهم بالرسم ،أو ربما لتذكير المشاهدين بأن
العين جزء مهم في مهارات الفنان وعالمة على موهبته (كما في «له نظرة في» شيء ما ) ،إلخ.

فسر
ّ

إ|م|ث
نعرف أن بعض الفنانين (مثل ليوناردو دافنشي) كانوا عسرانًا .سل التالميذ عما إذا كان بمقدورهم إثبات أن ريفر عمل بيده اليمنى أو
أعسرا ،فلماذا كانت أدوات النقش في يمينه؟
اليسرى وف ًقا لمفاتيح الرسم .في حالة ما إذا كان
ً

إنه ال يعمل.
في حالة ما إذا كان يستخدم يده اليمنى في العمل ،فلماذا يمسك اإلناء بيده اليسرى؟
إنه يضع اإلناء على وسادة جلدية وذلك للنقش عليه.

م|ث
من خالل وضع يد ريفر أسفل ذقنه ،ما هي األشياء التي يشير إليها كوبلي في شخصية ريفر؟

يشير هذا الوضع عادة إلى شخص عميق التفكير.

م|ث
ماذا يدل دمج هذه األشياء الثالثة بالنسبة لبول ريفر كفنان؟ اإلناء الذي صنعه ويمسك به بشكل بارز ،اإليماءة الدالة على عمق
التفكير المتمثلة في وضع اليد تحت الذقن ،والتركيز على عينه اليمنى؟

مزيجا من العمل اليدوي والتفكير والتصور الفني.
كان عمله
ً

ث
كان بول ريفر حرف ًيا في استديو مزدحم .كيف قام كوبلي بجعل الخلفية مثالية في هذه الصورة؟

إذا كانت هذه بحق طاولة فنان ،فمن المحتمل أن تكون مملوءة بأدوات وبقايا معدنية.

روابط

روابط تارخيية :أبناء احلرية؛ مجاعة بوسطن
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جغرافيا :خليج ماساشوسيتس؛ هنر شارلز؛
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