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جورج كاليب بينغهام []1879-1811

انتخاب املحافظة1852 ،

تُصور لوحة انتخاب املحافظة النظام الديمقراطي األمريكي خالل
تطوره ،وتقع أحداث القصة يف إحدى مدن وسط الغرب األمريكي
الصغرية يف منتصف القرن التاسع عرش ،حيث كانت إجراءات
وخصوصا يف منطقة احلدود .وكان جورج
التصويت ال تزال تتشكل،
ً
كاليب بينغهام ،الذي ُعرف باسم “فنان ميزوري” يف الوالية التي
ونظرا للدور
عاش وعمل هبا ،قد أدرك مسؤوليات وحقوق املواطنة،
ً
كون وجهة نظر
النشط الذي قام به يف احلياة السياسية يف ميزوري؛ فقد ّ
شخصية حول العملية االنتخابية يف زمنه .ويف لوحة انتخاب املحافظة،
يقدم لنا بنيغهام أحد جتمعات التصويت الصاخبة كمثال لتنفيذ
الديمقراطية ،حيث مجع بني عدد من املواطنني يف جمتمع ريفي هيدفون
إىل اختاذ القرارات من أجل الصالح العام.
يف هذه الرتكيبة املزدمحة ،يعرض بينغهام شمولية النظام الديمقراطي
الذي يضم ممثلني من كل األعامر والطبقات االجتامعية – مستثن ًيا
بالطبع األمريكيني األفارقة ،الذين مل يتمتعوا بحق التصويت إال بعد
احلرب األهلية ،والنساء ،اللوايت مل يتم االعرتاف بحقهن يف التصويت
إال بعد سبعني عا ًما أخرى .وتكشف الرسوم عن انحرافات أخرى
ونظرا لعدم وجود نظام
بالنظام االنتخايب ال ُيسمح هبا يف عرصنا احلايل.
ً
لتسجيل الناخبني؛ نرى الرجل يف قميصه األمحر أعىل سلم دار القضاء
يقسم عىل اإلنجيل أنه مل ِ
يدل بصوته قبل اآلن .ولعدم وجود اقرتاع
رسي (أو حتى ورق)؛ يعلن الناخب عن اختياره أمام كَتبة االنتخاب
خلف القايض ،الذي يقوم بتسجيله علنًا يف دفرت .ولعدم وجود قيود
عىل احلمالت االنتخابية؛ نرى الرجل األنيق الواقف خلف الناخب
– وهو أحد املرشحني كام يبدو – له مطلق احلرية يف تقديم بطاقته
للمواطنني قبل اإلدالء بأصواهتم مبارشة .ولكن ال يبدو أن أ ًيا من ذلك
كان يؤثر بالسلب يف جوهر عملية التصويت.

إن عدم وجود بؤرة درامية واحدة يف لوحة انتخاب املحافظة يعد
تعبريا عن املبدأ الديمقراطي :فكل األشخاص سواء ،بدون متييز
ً
بينهم من حيث قيمة األصوات .ويندمج العديد من أعضاء الدائرة
االنتخابية يف مناقشة جادة ،ربام للتحاور بشأن مؤهالت املرشحني.
وحتتشد جمموعة أخرى حول اجلريدة ،التي تعترب أداة قوية من أدوات
الديمقراطية ،إال أنه يبدو أن بينغهام كان لديه حتفظات حول نزاهة
عملية االنتخاب التي تتم هبذه العشوائية ،فعىل يسار املقدمة ،نرى رج ً
ال
بدينًا مضطج ًعا يف مقعده يتلقى مزيدً ا من عصري التفاح ا ُمل ْس ِكر من
أحد عامل الدائرة من األمريكيني األفارقة ،عىل ما يبدو مقابل اإلدالء
بصوته ،ونجد خلفه رج ً
ال من األثرياء يسري ببساطة وهو جير جسده
املرتهل نحو مكان االقرتاع وهو يلقي بنظرة ذات مغزى إىل املرشح ذي
الثوب األزرق ،ويف املقدمة ،يوحي لنا ما يقوم به الولدان ،املنهمكان يف
لعبة طفولية يتم فيها إلقاء سكني عىل األرض لتحديد الفائز ،بأن تلك
شخصا
العملية السياسية ما هي إال لعبة حظ .وبشكل أكثر داللة ،نرى
ً
رث اهليئة يف يمني املقدمة حمن ًيا رأسه املعصوبة ،مما قد يعني أنه بالرغم
من املظهر الصالح للحشد ،يكمن العنف حتت السطح.
إىل جانب التعليق عىل احلمالت االنتخابية األمريكية بشكل عام ،تعد
لوحة انتخاب املحافظة تسجي ً
ال حلدث سيايس خاص .وربام يعلم
الكثري من معارصي بينغهام بأن اللوحة تُصور يوم االنتخاب لعام
 1850يف املحافظة سالني ،بوالية ميزوري ،عندما كان الرسام نفسه
مرشحا للحصول عىل مقعد باهليئة الترشيعية للوالية .وقد خرس بينغهام
ً
يف تلك االنتخابات أمام إي دي سابنجتون ،والذي صوره يف شكل
املرشح عديم املبادئ ذي القبعة العالية الالمعة .وكان سابينجتون،
ونظرا الرتباطه
بمعاونة عامله ،حياول رشاء األصوات مقابل اخلمور،
ً
بالقايض وأحد الكتبة ،فقد كانت نتيجة االنتخابات حمل شك بطبيعة
احلال .ومل يعرتض بينغهام عىل النتائج ،ولكن عمله انتخاب املحافظة
يعرب عن اهتام واضح خلصمه السيايس .و ُيظهر الرسام نفسه يف الصورة
مرتد ًيا قبعة طويلة وجيلس عىل سلم دار القضاء ،وبصحبته كلب أليف
ورجالن يرتديان قبعتني بلون أبيض وقد وقفا ينظران من فوق كتفه.
وقد ساعد وضع الرتكيز اهلادئ لبينغهام عىل متييزه عن باقي احلشد،
ولنا فقط أن نتساءل إن كان يسجل األصوات حتى جيمعها بنفسه ،أم
يرسم املامرسات اجلاحمة لديمقراطية فتية.

-7ب جورج كاليب بينغهام ( ،)1879-1811انتخاب املحافظة .1852 ،لوحة زيتية عىل القامش 52 × 38 ،بوصة
( 132.1 × 96.5سم) .متحف سانت لويس للفنون ،سانت لويس ،ميزوري ،هدية من بنك أوف أمريكا.
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تصور أمريكا

األعامل الفنية ،املقاالت واألنشطة

أنشطة التدريس

أنشطة التدريس

إ = ابتدائي|م = متوسط|ث = ثانوي

شجع الطالب على تأمل هذه اللوحة ومالحظة
ّ
عدد األشياء المختلفة التي يفعلها الناس.

وحلل إ|م|ث
ِصف
ّ
اطلب من الطالب محاولة تخمين ما يحدث في هذه اللوحة .ابحث عن مفاتيح الحل .إنه يوم االنتخاب ،ومعظم الناس هم من الناخبين.
اطلب من الطالب تحديد هذه العناصر.
كلب أبيض :يوجد في الوسط.
هناك رجل جالس يرتدي قبعة عالية وربما يرسم أو يكتب :يوجد في الوسط – وهو الرسام.
رجل يصب المشروبات :يوجد على اليسار.
رجل ذو رأس معصوبة وحصان وراكب :نراهم على بعد في الوسط.
إ|م|ث
أين يقع هذا المشهد؟

يقع عند مدخل دار القضاء في إحدى مدن ميزوري الصغيرة.

م|ث
اطلب من الطالب وصف الكيفية التي استطاع بينغهام من خاللها توحيد هذا المشهد بحيث يشكل العديد من األشخاص مجموعة مترابطة.
لقد كرر األشكال واأللوان وجعل األجسام متداخلة.

م|ث
كيف أعطى بينغهام انطباعًا وهم ًيا بعمق المكان؟

لقد جعل األشكال متراكبة وصغّر حجم األشكال التي تبدو بعيدة .وتميل الخطوط المتوازية في المباني والمنضدة وتتقارب من بعضها مع
كثيرا وأكثر ميولاً إلى الزرقة.
المسافة .تأخذ األشياء البعيدة لونًا أخف ً

فسر إ|م|ث
ّ
لماذا لم تظهر النساء في هذا المشهد؟
لم تتمكن المرأة األمريكية من التصويت في عام .1852

إ|م|ث
اطلب من الطالب وصف األشكال المختلفة للقبعات في هذه اللوحة .ما الذي توحي به القبعات بالنسبة لوظائف هؤالء األشخاص؟

ربما تدل القبعات الصلبة الطويلة ذات األحرف الصغيرة (القبعات العالية) على العاملين بالسياسة ،أما الفالحون والعمال فيرتدون قبعات
ذات رؤوس أكثر مرونة وأحرف أكثر اتساعًا.

ث
ما الرسالة التي يقدمها بينغهام في هذا المشهد المزدحم بخصوص العملية االنتخابية في النظام الديمقراطي األمريكي؟
يتجمع حشد كامل من الرجال األغنياء والفقراء للتصويت .الحظ عدم التركيز على أي شخص أو إظهاره بحجم أكبر من اآلخرين في هذا
الحشد ،ويوحي ذلك بالمساواة بين جميع األصوات.
ث
اطلب من الطالب مقارنة مشهد االنتخاب هذا بمشهد التصويت األمريكي المعاصر.

في عصرنا هذا يشارك األمريكيون في االقتراع بشكل سري وداخل حجرات خاصة وليس من خالل اإلعالن عن أصواتهم بينما يحيط بهم
أبناء بلدهم ،باإلضافة إلى أن النساء واألمريكيين األفارقة أصبحوا من بين الناخبين ،وهناك مسافة قانونية ال يتخطاها المرشحون اليوم
تفصلهم عن مكان االقتراع الفعلي.

روابط

روابط تارخيية :احلدود األمريكية؛ احلقبة
اجلاكسونية

شخصيات تارخيية :آندرو جاكسون؛ سوزان
ب أنطوين ،إليزابيث كادي ستانتون؛ لوكريشا
موت؛ سوجورنر تروث؛ ليندون ب جونسون

الرتبية املدنية :الدستور األمريكي؛ االنتخابات
(عىل املستوى املحيل ،ومستوى الوالية ،واملستوى
الفيدرايل)؛ قانون حقوق التصويت لعام 1965؛
التعديل الرابع عرش واخلامس عرش

روابط أدبية ومستندات رئيسيةVote! :
(أدل بصوتك!) ،إيلني كريستلو (للمرحة
االبتدائية)؛ Democracy in America
(الديمقراطية يف أمريكا) ،املجلد األول ()1835
واملجلد الثاين ( ،)1839أليكسيس دو توكفيل
(املرحلة الثانوية)؛ حديث سوزان ب أنطوين عند
حماكمتها عام (1837املرحلة املتوسطة والثانوية)؛
( The Ballot or the Bulletاالنتخاب أم
الرصاص) ،مالكوم إكس (املرحلة الثانوية)

الفنون :الواقعية األمريكية؛ رسم املشاهد اليومية
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