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جرانت وود []1942-1892

رحلة بول ريفر يف منتصف الليل1931 ،

يف «رحلة بول ريفر يف منتصف الليل» ،قام الرسام جرانت وود املقيم
يف املنقطة الغربية الوسطى بإلقاء سحر فاتن عىل القصة األمريكية
املعروفة .ومثلام يرسد العالمِ واندا كورن ،تم أرس خيال وود عندما كان
طف ً
ال باحلكاية التي تقص رحلة ريفر يف منتصف الليل من بوسطن إىل
)
(
ليكسنجتون موقع املناوشة املفتوحة للحرب الثورية وذلك لتحذير
الوطنيني من التقدم الربيطاين .يمكن أن تكون التفاصيل الدقيقة هلذا
احلدث التارخيي غامضة ،أو ربام غري معروفة ،لوود بعد ،مثلام هو احلال
ملعظم األمريكيني الذين عارصهم ،فقد علم وود األسطورة من خالل
قصيدة ألفها هنري وادزورث لونجفلو ،والتي تم نرشها يف عام :1863
أنصتوا ،يا أطفايل ،وسوف تسمعون
يف رحلة بول ريفر يف منتصف الليل،
يف الثامن عرش من إبريل يف عام مخسة وسبعني؛
نادرا ما يوجد إنسان عىل قيد احلياة اآلن
ً
يتذكر ذلك اليوم املشهور وسنة حدوثه.
أخبارا
كان وود مفتونًا بالفكرة العامة السائدة عن بطل قومي حيمل
ً
عاجلة ،ويرفع حالة التأهب ،وخي ّلد ذكره نتيجة لذلك .أحب وود
ختيل نفسه مشاركًا يف تنفيذ مهمة شبيهة لتلك يف والية أيوا التي يقيم
فيها ،حيث يعدو برسعة من مزرعة ألخرى لتحذير جريانه من إعصار
وشيك احلدوث—»حيث يتم مدحه بشكل كبري بعد انتهاء اإلعصار و
نجاة مجيع األشخاص ».مل يتسنى مطل ًقا لوود أن يصبح بط ً
ال من هذا
الطراز ،لكنه حقق لنفسه اخللود من خالل عمله الفني الشهري «القوط
األمريكيون (—)1930والذي تم رسمه قبل عام واحد من إكامل العمل
الفني «رحلة يف منتصف الليل»والذي يمجد زوجني ريفيني يتميزان
بالبساطة ويعيشان يف مزرعة عادية يف والية أيوا.

عىل الرغم من أنه قد تم تدريب وود ليصبح فنانًا ،فإن وود كان رسا ًما
«بالفطرة» مدركًا لذاته حيث نافس األسلوب البسيط الذي ال يستند
ألسس علمية الذي انتهجه الفنانون الشعبيون األمريكيون .قام هذا
املنهج الواضح يف العمل الفني برفض وجود أي تفصيل أو حيلة قد
حتول االنتباه عن املوضوع الرئييس .ذهبت لوحة «رحلة بول ريفر
ّ
يف منتصف الليل» إىل مدى أبعد جلذب االنتباه إىل وجهة نظر طفل.
أتاح لنا مشهد نظرة الطائر (مثل املشهد الذي نراه من طائرة) فحص
مدى شاسع من الريف وأعطى قرية نيو إنجالند الوضوح املنظم ملدينة
مصنوعة من ألعاب :متيزت كنيسة القرية واملنازل املحيطة هبا بتصميمها
اهلنديس البسيط ،كام كانت األشجار متوجة بأشكال كروية خرضاء،
كام لو كانت مكونة من مباين سكنية متجاورة ،مثل تلك األشكال التي
حياول أي طفل رسمها .مل يقم وود بأي حماولة لتعديل اللوحة بحيث
تكون مالئمة هلذه احلقبة التارخيية—فنوافذ املنازل ،عىل سبيل املثال،
شديدة التوهج لدرجة يصعب فيها ختيل أن هذا التوهج سببه ضوء
الشموع-أو تقديم تفسري علمي دقيق ملا ييل :يكون ضوء القمر الذي
ييضء املشهد األمامي متأل ًقا بصورة خارقة للطبيعة ،كام توجد ظالل
طويلة وعميقة عىل الطريق مثل أضواء مسلطة عىل حدث رئييس.
أما املنظر الطبيعي املتاميل يف الوراء فقد تم تركه نائماً يف ظالم مل يغريه
سوى وجود أشعة ضوئية ضعيفة مصدرها نوافذ بعيدة .والستكامل
هذا االستدعاء حللم الطفولة ،قام وود بصورة غريبة برسم اجلواد
األمني الذي يمتطيه ريفر—»طائر شجاع ورسيع »،ويف كلامت قصيدة
لونجفلو—كحصان خشبي هزاز.
أشارت واندا كورن إىل أن بعض األشخاص الذين رأوا هذا الرسم
املازح افرتضوا أن وود كان يسخر من أسطورة أمريكية حمبوبة ،بينام
كان هدفه احلقيقي عكس ذلك متام ًا لقد كان هدفه ،كام قال ،هو إنقاذ
تلك «األعداد املحدودة من القصص الشعبية األمريكية اجليدة التي
جيب عدم فقدها ».كانت نزعة املحافظ هذه جز ًءا من خمطط أكرب
لصياغة هوية وطنية ،والتي اعتقد أنه يمكن إنشاؤها من خالل الفن
بجانب التاريخ .كان إيامن وود هبذه الفكرة مدعو ًما ِبقدم األسطورة
املحفوظة يف سطور لونجفلو:
عرب كل تارخينا ،من البداية إىل النهاية،
يف ساعة الظالم واخلطر واالحتياج،
سوف يستيقظ الناس وينصتون لسامع
الرضبات املتسارعة حلافر ذلك اجلواد،
ورسالة بول ريفر يف منتصف الليل.

-3جرانت وود ( ،)1942-1892رحلة بول ريفر يف منتصف الليل .1931 ،لوحة زيتية عىل املاسونيت،
 40 × 30بوصة ( 101.6 × 76.2سم) .متحف املرتوبوليتان للفنون ،صندوق أرثر هوبيك هرين،
 .)50.117( 1950حقوق طبع الصورة لعام  1988حمفوظة لصالح متحف امليرتوبوليتان للفنون .حق
طبع األعامل الفنية حمفوظ لصالح ممتلكات جرانت وود  /احلاصة عىل ترخيص من مجعية الفنون
البرصية وصاالت العرض الفنية ،نيويورك.
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قام وود بمهمة ملحة بشكل كبري أثناء االكتئاب العظيم ،عند رسم
«رحلة بول ريفر يف منتصف الليل» .كانت صورة الواليات املتحدة
كأمة فتية مفعمة باحليوية قد بدأت يف فقدان بريقها ،ويف الوقت نفسه،
كان الفن األمريكي يفقد جمموعة التقاليد املرتبطة باحلياة العادية حيث
كان الفنانون الصغار يتبادلون موضوعاهتم وتقاليدهم اإلقليمية؛
لتحقيق مزيد من االنتشار ،كام انبثقت عىل نطاق واسع الطرز التجريدية
اآلتية من باريس ونيويورك .كافح جرانت وود يف مواجهة ذلك التيار،
حيث ظل متمسكًا بحلمه املتمثل يف فن أمريكي حقيقي يربط احلارض
باملايض وحيافظ عىل مجيع القصص التي تشكل املوروث األمريكي.

تصور أمريكا

األعامل الفنية ،املقاالت واألنشطة

أنشطة التدريس

أنشطة التدريس

إ = ابتدائي|م = متوسط|ث = ثانوي

قم بتشجيع التالميذ على النظر عن قرب إلى
هذا الرسم ومالحظة تفاصيله العديدة.

وحلل إ|م|ث
ِصف
ّ
اجعل كل تلميذ يقوم بكتابة قائمة تحتوي على خمسة أشياء مختلفة على األقل رآها في الرسم .اترك التالميذ يوضحون ما رأوه لزمالئهم.
إ|م|ث
اجعل التالميذ يحددون موقع بول ريفر وهو راكب على حصانه .سل التالميذ عن المكان الذي يبدو ذاه ًبا إليه والمكان القادم منه.

إ|م|ث
كيف أوضح الفنان أن ريفر في مهمة طارئة؟
إنه يميل بجسده لألمام كما يتمدد ذيل وأقدام حصانه في عدو سريع.

إ|م|ث
اجعل التالميذ ينظرون إلى الرسم وأعينهم منحرفة .ما الذي يرونه للوهلة األولى؟ ربما سيروا الكنيسة.
كيف أكد الفنان على دور الكنيسة؟ إنها كبيرة ويتباين سطوع الضوء بها مع الخلفية المظلمة.

م|ث
اجعل التالميذ يوضحون كيفية قيام وود بتوجيههم عبر القصة الموضحة في هذه الصورة .اجعل التالميذ يتبعون الطريق من خالل المشهد
الذي يبدأ من األضواء البعيدة أعلى يمين الصورة.

فسر
ّ

إ|م
شجع التالميذ على تخمين الفترة الزمنية من الليل الموضحة في هذه الصورة .ما هي المفاتيح التي منحنا إياها وود؟ تشير السماء المظلمة،

الظالل العميقة ،ألوان الخلفية الصامتة ،األضواء الظاهرة في المنازل ،واألشخاص المرتدين لمالبس ليلية بيضاء أن الصورة تعبر عن وقت
متأخر من الليل.

إ|م
سل التالميذ عن أكبر مصدر للضوء في هذا المشهد .من المحتمل أنهم سيقولون «القمر».
ما هو مكان وجود القمر في السماء؟ إن موقعه إلى اليمين قليالً.
لماذا يعتقد التالميذ هذا االعتقاد؟ ألن الظالل موجودة على يسار األشياء.

إ|م|ث
سل التالميذ عما إذا كانوا قد رأوا ضوء القمر بمثل هذا السطوع .هل يبدو طبيع ًيا؟ ما هو السبب وراء الرد باإليجاب أو النفي؟ ما هو الضوء
اآلخر الموضح في هذا الرسم الذي يبدو غير عادي لقرية في القرن الثامن عشر؟
شبها بأضواء المصابيح الكهربائية التي لم تكن
أكثر
وتبدو
تكون أضواء المنازل ساطعة بشكل كبير بدرجة يصعب أن تكون أضواء شموع،
ً

قد تم اختراعها في هذه الفترة.

إ|م|ث
شجع التالميذ على تخمين نوعية بعض المباني .أحد أمثلة المباني هو المبنى الصغير الذي ربما يكون مرحاض خارجي (وقد كان هذا قبل

وجود أنابيب مياه داخل المنازل) في مواجهة مبنى مدرسة متوج بقبة.

م|ث
في حالة قيام التالميذ بدراسة نيو إنجالند ،فاطلب منهم تحديد مدى تشابه هذا المشهد مع قرية نيو إنجالند.
األرض جبلية وبها نهر قرب المدينة.تتجمع المنازل المزودة بمداخن حول كنيسة بيضاء لها برج طويل.

م|ث
اطلب من التالميذ تحديد المكان الذي يمكن لشخص الوقوف عليه لرؤية هذا المشهد من هذه الزاوية.
من المحتمل أن يتخذ الشخص وضع وقوف أعلى المدينة ،ربما على تل مرتفع أو حتى على مبنى ٍ
عال.
ناقش ما الذي يلمح إليه وود حول هذا المشهد بواسطة رسمه من هذه الزاوية.
معبرا عن قرية من األلعاب.
إنه يوحي بأنها قصة بها مشاعر خيالية .إننا ندقق النظر في المشهد كما لو كنا نطير فوقه في الحلم أو كما لو كان المشهد ً

م|ث
ما هي األشياء األخرى التي تجعل هذه القرية غير حقيقية إلى حد بعيد — وأقرب إلى تصميم مسرحي؟

ربما يالحظ التالميذ أن الضوء يبدو مثل األضواء المسلطة على شيء معين .ربما يالحظ البعض نقص التفاصيل؛ فكل شيء مبسط وتم
تصميمه ليبدو مثل قرية متكاملة — حتى أن غالبية األشجار محاطة بحدود ملساء.
ث
اجعل التالميذ يوضحون السبب وراء اعتقادهم بأن هذه طريقة مناسبة أو غير مناسبة لتصوير هذه األسطورة األمريكية المهمة.

روابط

روابط تارخيية :احلرب الثورية؛ أمهية بوسطن
يف األزمنة االستعامرية والثورية

رموز تارخيية :بول ريفر؛ امللك جورج الثالث؛
باتريك هنري؛ جون أدامز؛ صامويل أدامز
رحلة بول ريفر يف منتصف الليل ،1931 ،جرانت وود []1942-1892

جغرافيا :أمريكا االستعامرية

روابط أدبية ومستندات رئيسية« :رحلة
بول ريفر »،هنري وادزورث لونجفلو (املرحلة
االبتدائية؛ رحلة تنش تلغامن »،كلينتون سكوالرد
(املرحلتني املتوسطة ،الثانوية)؛ «ترتيلة التوافق»،

رالف والدو إيمرسون (املرحلتني
املتوسطة ،الثانوية)
الفنون :املنظور؛ اإلقليمية

17

