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قاعة الشكر (المتحف والمكتبة)
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كنيسة الشكر (الكنيسة وغرفة الصالة)
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روح يوم الشكر بواسطة جون هيوتون
)(1906-1978؛ تم تثبيته عام 1976

نافذة المجد بواسطة غابرييل لوار ()1904-1996؛
تم تثبيتها عام 1976

عند مدخل كنيسة الشكر روح يوم الشكر ،نافذة محفورة بواسطة
ال� تمثل الله ف� بعض أ
الفنان جون هيوتون .الحمامة ،ت
الحيان،
إ
ي
ي
هي رمز استخدم ع� التاريخ لتصوير الجمال والسالم أ
والمل ويوم
ب
ف
الشكر .تم نحت الزجاج باستخدام قطعة دوارة ي� اليد من مثقاب
آ
ت
ال� تحيط بالحمامة
بي
كهر� .أتوجد بعض الثار الدائرية عىل السطح ي
ثالثية البعاد والمنحوتة بعمق.

ن
أك� النوافذ الزجاجية
يشتمل السقف
الحلزو� عىل واحدة من ب
في
الفرنس غابرييل
أفقي ا ي� العالم ،صممها الفنان
الملونة المثبتة ً
ي
لوار عام  .1976من ورشته ف ي� تشارترز بفرنسا ،أصبح لوار رائداً ف ي�
ين
يستع� بألواح زجاجية
االستخدام العرصي لـ «دال دو يف�» ،والذي
سمكها  22مم وهي أقوى ث
وأك� سم كًا من الزجاج الملون التقليدي
للعصور الوسطى .الزجاج تم قطعه بأدوات خاصة ثم تم وضعه �ف
ي
يبوكس.
وعاء من راتنج إال
ي

الدانمارك بيورن وينبالد التصميم من الموضوعات
استوحى الفنان
ي
ش
ال�قية ذات الخطوط المموجة والعوالم الرومانسية .يتضمن
وأشخاص ا مستديري الوجه
أسلوبه المعروف غالبا ألوانً ا قوية وجريئة
ً
غري� أ
الطوار تحيط بهم عنارص طبيعية كالكروم وأكاليل الزهور
أبي
والشجار .طوال حياته ،رسم وينبالد عدة لوحات فنية ولوحات من
الس�اميك وتصاميم مرسحية وعىل المفروشات ،ولكن كطباع حروف
ي
أ
فني ا يمنح
مدرب ،فقد استمتع بعمل الملصقات لنها كانت شكال ً
للكث�ين.
السعادة
ي
ف ي� افتتاح ميدان حديقة الشكر عام  ،1976تم تكليف بيورن وينبالد
بتصوير الحديقة الهادئة بميدان حديقة الشكر القابعة وسط المدينة
ض
مش�ا إىل ميثاق المؤسسة لخلق مساحة عامة ف ي� وسط
الح�ية  -ي ً
المدينة مخصصة لشكر هللا واالمتنان له.

لوح ا
ّ
استمدت نافذة المجد اسمها من المزمور  19ويحتوي عىل ً 73
من الزجاج ذو أ
ن
الحلزو� للسقف .تضم
الشكل
يتبع
الذي
وجه
ال
أي
الزرق وهو ما يمثل
اللوحات السفلية عدة درجات مختلفة للون
ن
الحلزو� نحو
لون السالم بالنسبة للوار .ومع استم رار دخول الشكل
ي
الداخل ،تصبح أ
أك� دف ًئ ا وبري َق ا ت
اللوان ث
ح� تصل للمركز حيث
اللواح طري ًق ا يبلغ ارتفاعه  60قدم ا أعىل أ
تتيح أ
ً
وصول إىل دائرة
الرض
ً
أ
أ
للتعب�
من الضوء الصفر ذو الشعة .وقد قصد لوار هذا التطور
ي
عن الحياة بصعوباتها وقوتها وأف راحها وألوان العذاب بها وأوجهها
المرعبة .شيئا فشيئا ،أصبح كل ذلك طري ًق ا النفجار الذهب حيث
يتم الوصول للقمة.
تم اختيار صورة لنافذة المجد لتكون الطابع الرسمي أ
للمم المتحدة
أيض ا ف ي�
عام  2000خالل العام العالمي لعيد الشكر .كما ظهرت ً
الفيلم المرشح لجائزة أوسكار عام  2011شجرة الحياة.
يمكن للزوار االستلقاء عىل أرض الكنيسة والنظر ألعىل إىل
نافذة المجد ،ولكن رجاء راع مشاعر آالخرين.االجتماعية عىل

ميدان حديقة الشكر ،ف ي� وسط داالس تصميم
بيورن وينبالد ()1918-2006؛ صمم عام 1969

تحيـط بالملصق عدة عبـارات لالمتنان من مجموعة من أف راد
ين
والداعم� لميدان حديقة الشـكر .خذ بطاقة واكتب بيان
المجتمـع
شخص بالشكر.
ي

#thanksgivingsq

أنا شاكر:

أ
"ولننا نعرب عن امتناننا ،فإنه يجب علينا أال ننىس أن أعىل تقدير ليس التفوه
بالكلمات ولكنه العيش بها .جون ف كينيدي ،إعالن يوم عيد الشكر 1963

نشكركم عىل زيارة ميدان حديقة الشكر.
نرجوأن نكون قد ألهمناكم .زوروا  thanksgiving.orgالمزيد عن
مهمتنا أو لمشاركة تتجربتك الشخصية عىل الصفحات االجتماعية
الت�عات ف ي� فتحة
عىل  .#thanksgivingsquareيمكنكم وضع ب
داخل الكنيسة أو عند باب شارع إيرفاي.
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دليل ميدان حديقة الشكر
$1.00

نظرة عامة

يؤكد ميدان حديقة الشكر عىل حقيقة االمتنان كأحد أ
الصول الشائعة
ف� أ
الديان والثقافات والتقاليد ف ي� جميع أنحاء العالم.
ي
ف ي� عام  ،1964أراد أربعة رجال أعمال أن يجعلوا مدينة داالس مدينة
مشهورة ،ليس فقط بتطلعاتها الدنيوية وإنجازاتها االقتصادية ولكن
أيض ا بالقلب القوي لمواطنيها.
ً
ً
طويل من منح الشكر
تاريخ ا
اكتشف الباحثون والقادة الروحانيون
ً
والحياة الشاكرة ف ي� داالس .وقد تم إالق رار بعيد الشكر ،والذي يعد
امتنانً ا ف ي� صورة عملية ،عىل أنه هدية عالمية ش
ب�ية للثقافات
والتقاليد الدينية حول العالم .بدأت  Thanks-Giving Foundationف ي�
تأسيس مساحة عامة ف ي� وسط داالس مخصصة إلظهار االمتنان والشكر
إىل هللا ولهذه العادة الباقية أ
وال ث
قدم ا.
ك� ً
وبالمشاركة مع مدينة داالس ،بدأت االنشاءات عام  1973وتم
تخصيص الميدان عام  .1976ت
ج�الد فورد بميدان
اع�ف الرئيس ي
ن
كب� .واليوم ،يستمر ميدان يوم الشكر
وط� ي
فحديقة الشكر بأنه م زار ي
ت
� العمل بمثابة مكان ت
مش�ك يتم فيه ال�حيب بكافة الثقافات
ي
والديانات .إن ما بدأ نز
كمت�ه بسيط أصبح ملج أً ومكانً ا لالحتفاء بالقيم
أ
والفكار والروحانيات.
The Thanks-Giving Foundation
نظمت  Thanks-Giving Foundationتجمعات وندوات دولية ت
لل�ويج
للتفاهم والتناسق والصداقة ف ي� مجتمع متنوع التقاليد والثقافات
ج�الد فورد وداالي
إاليمانية .يضم نزالء ميدان حديقة الشكر الرئيس ي
انس� أري�نز
الما وآرون غاندي والرئيس جورج بوش والكاردينال ف ر ي ز
ومارتن لوثر كينج الثالث ودين محمد ،ورئيس أساقفة ت
كان�بري جورج
كاري .يشتمل مجلس أ
ت
ين
مندوب� من  26طائفة
المش�كة من
الديان
دينية تغطي تقريبا كل قارة بك�ى ف ي� العالم.
عـام  ،1981تعاونت  Thanks-Giving Foundationمع الرئيس
ت
أرمسرونج لتسمية أول خميس من
والسـف�ة آن
رونالد ريغان
ي
ف
ن
غ�
مايـو بالعيد
الوط� للصالة ي� الواليات المتحدة .وكمؤسسـة ي
أي
ت
حكوميـة تابعة للمـم المتحدة منذ ف�ة طويلة ،ألهمت Thanks-
 Giving Foundationأ
المم المتحدة لجعل عام « 2000عام الشـكر
العالمي ».عام  ،2012اسـتقبل ميدان حديقة الشـكر روح جائزة
أ
المم المتحدة للتوعية الشـبابية.
ين
للمواطن� من مختلف
قدمت المؤسسة معلومات وموارد يمكن
الخلفيات استخدام يوم الشكر واالمتنان كطريقة ل رأب الصدع
واالنقسامات وتعزيز التفاهم المتبادل.
البيئة والفن والمعمار
تم تكليف فيليب جونسون الفائز بجائزة پْ ِرتْ ْز ِك ْر إلعادة رؤية ميدان
قدم ا ف ي� الطابق
حديقة الشكر إىل الحياة .يقع الميدان عىل بُ عد ً 15

حلقة الشكر

تقع حلقة الشكر المصنوعة من الذهب أ
ت
وال� يبلغ
وال
لمونيوم ي
ف
و� وسط الحلقة،
طولها ً 14
قدم ا عىل حلقة العطاء من الج رانيت .ي
شخص ا ما تكون ممت ًن ا له .ماذا تسمع؟
عال شي ًئ ا ما أو
ً
قل بصوت ٍ

ن
المب� المركزي للشكر
أ
السفل ويشتمل عىل حائط ذو أربعة أقدام يحجب رؤية السيارات
ك يخلق جزيرة ض
خ�اء هادئة .ف ي� الجهة الغربية من ميدان حديقة
ي
الشكر يظهر برج الجرس حيث تبدأ تجربة الطواف .توفر المم رات
مناطق للجلوس والتأمل .ويلعب الماء دوراً رائداً ف ي� المناظر
ت
ال� تحجب ضوضاء المدينة وتقود
الطبيعية ،مع
ي
النواف� الخالبة ي
الزوار لساحة الثناء المركزية مع أحواض المياه الهادئة وقاعة الشكر.
وتوجد كنيسة الشكر أ
للديان المتعددة ش�ق ميدان حديقة الشكر،
وهذه الكنيسة عبارة عن ن
مب� أبيض بخطوط منحنية يرمز إىل
ئ
الالنها� للروح
ويش� إىل الوصول التصاعدي
دوامة الحياة القديمة
ي
ي
الك�ى ليصل إىل
بالنافورة
قدم
100
طوله
إالنسانية .يمر جرس
ب
ن
روحا� للحياة اليومية للمدينة.
الكنيسة ،ويعد مكان تجمع ومركز
ي
يغيب الرمز ن
عمدا من ديكورات ميدان حديقة الشكر.
الدي� الرصيح ً
ي
تتضمن عالمات الج رانيت بعض إالشارات من الكتاب المقدس ،كما
يرد المزمور  100بوضوح عىل هيئة اقتباسات ورسائل حسب التعاليم
تعب�ات
الهندوسية واليهودية والمسيحية إ
والسالمية .يمكن رؤية ي
ليوم الشكر ف ي� الفسيفساء والزجاج الملون والنحت والرسم الغ رافيك
ع� ميدان حديقة الشكر بالكامل.
الذي يزين الحوائط والنوافذ ب
ابدأ جولتك من
عىل العالمة.

ساحة كل أ
المم وابحث عن رمز

ساحة كل أ
المم

ساحة كل أ
االحتفال لميدان حديقة الشكر ،حيث
المم هي المدخل
ي
االحتفال باالمتنان والشكر كهدية ش
ب�ية قيمة ف ي� الثقافات حول
العالم .أ
بالعىل يوجد ثالث أج راس برونزية بك�ى تدعو العالم بشكل
يومي لالحتفال خالل يوم الشكر .كل منها يحمل بعض الكلمات
المنقوشة من الم زام� .الجرس أ
العىل يحمل عبارة «الرب يحبنا»
ي
(المزمور  ،)136ويحمل الجرس أ
الوسط عبارة «نحن نحب هللا»

(المزمور  )150أما الجرس أ
العمق فيحمل عبارة «اخدم الرب بالغناء»
(المزمور  .)98رس ألعىل المنحدر وصوال ً إىل فسيفساء القاعدة
الذهبية وحلقة الشكر.

فسيفساء القاعدة الذهبية بواسطة 		
نورمان روكويل (،)1894-1978
تم تثبيته عام 1996

ت
ال�
يشـتهر الرسـام والمصور نورمان ركويل بأغلفته الممتعة أ ي
ت
ال� تصور الثقافة المريكية،
صنعها من أجل أسـارية ليلة السـبت ي
ولكـن ف ي� بعـض الحيان كانت لديه الرغبة ليقول شـي ًئ ا جا ًدا .ففي
نسـخة المجلة الصادرة ف ي�  1أبريل  1961رسـم القاعدة الذهبية،
ين
مجتمع� ف ي� الوحدة والصالة.
صـورة دائمة توضح النـاس ف ي� العالم
وأثناء بحثه ،الحظ روكويل أن جميع الديانات الرئيسـية ت
تشرك ف ي�
نفـس القاعدة الذهبية« :عامـل الناس كما تحب أن يعاملوك به».
تم تمثيل أشـخاص من ديانات وأجنـاس وأع راق مختلفة ،بعضهم
واردون من سـفريات روكويل نفسـه والبعض آ
الخر من مسقط رأسه
ف ي� سـتوك بريدج بوالية ماساتشوسـتس .كان رد الفعل العام عىل
إيجابي ا بصورة مبهرة.
هـذه الصورة
ً
عام  ،1985كلفت  Thanks-Giving Foundationبعمل فسيفساء
أ
ربع�ن
ضخم ليكون نسخةً من القاعدة الذهبية إحتفاال ً بالذكرى ال ي
أ
للمم المتحدة .ق �ض الفنانون المهرة ف ي� Cooperativa Scuola
ف
تقريب ا ف ي� صنع هذه
واحدا
عام ا ً
 Mosaico Venezianoي� فينسنت ً
ً
ب� أ
الصورة الشاملة مع التنسيق ي ن
اللوان ودرجاتها لتعكس حقيقة
أ
نانس ريغان كهدية
مشاعر كل شخص .وقد قدمتها السيدة الوىل
ي
من أ
المم المتحدة ،وتظل قطعة الفسيفساء قطعة فنية محبوبة
أ
ف
أك� قليال من لوحات
ي� مقر المم المتحدة بنيويورك .لوحة ثانية ب
ت
ال� صنعها ستوديو فينيسيا كانت مخصصة لميدان
الفسيفساء ي
حديقة الشكر عام .1996
برجاء عدم لمس الفسيفساء.

استوحيت التقاطعات المركزية لمديان حديقة الشكر من ساحات
التجمع الك�ى حول العالم .هنا تم االحتفال أ
بالحداث الخاصة
ب
تش�
والرقص.
والغناء
الكالم
ع�
نتحرك»
ونحن
االمتنان
«إظهار
ي
ب
أ
الحلقة المصنوعة من الذهب واللومنيوم والنص بجوارها إىل
الرسالة الواردة ف ي� المزمور .100

البستان وحائط الرؤساء
البستان هو عبارة عن حديقة مصممة للتأمل والتفكر .عام ،1991
خصص الرئيس جورج دبليو بوش حائط الرؤساء ،وهي منطقة عرض
خاصة تحتفل بكلمات الصالة والشكر للرؤساء أ
ين
مريكي� .أظهر
ال
ميدان حديقة الشك رأول مجموعة كاملة من الصلوات
الرئاسية أ
المريكية وإعالنات يوم الشكر .لرؤية أرشيف بهذه
الصلوات ،زوروا .thanksgiving.org/proclamations

قاعة عيد الشكر
قاعة عيد الشكر هي معرض وملتقى ومركز موارد خاص بميدان
حديقة الشكر .تستقبل القاعة ذات أ
العمدة كبار الشخصيات وتقدم
منتديات للمحا�ض ات واجتماعات أ
ت
المش�كة وب رامج تعليمية.
للديان
ت
ال� تعرضها المعارض تقدم ف ي� ثالثة موضوعات :أيام
المواد ي
الشكر المحلية وأيام الشكر الوطنية وأيام الشكر الدولية – وتضم
المصنوعات المعروضة كتاب الصلوات والترصيحات الرئاسية.

كنيسة الشكر

ن
الروحا� لميدان حديقة الشكر .يرتفع
كنيسـة الشـكر هي المركز
ي
الشـكل
يش� إىل الوصول
قدم ا أعىل مسـتوى الشـارع ،مما ي
اللول� ً 09
بي
ئ
ش
الالنها� للروح الب�ية .اسـتوحي تصميم الكنيسـة من
العلوي
ي
الكب� ف ي� سـام راء بالع راق والحياة الملتوية القديمة.
المسـجد
ي
الكنيسـة هي مكان الستكشـاف الوحدة والتنوع ي ن
ب� العقائد
والتقاليد وفهم التسـامح وتقدير قبول آ
الخر .ترحب الكنيسـة
بدخـول كافة العقائد إليها.

