
  
  

  540  –523 ،2013، 4عدد ،6مجلد ، المجلة األردنية للفنون  

 

 
  في أعمال جونسون واليعقوبيفي أعمال جونسون واليعقوبي  السفينتان جوهرة مسقط والسلطانةالسفينتان جوهرة مسقط والسلطانة

  ""دراسة توثيقية فنيةدراسة توثيقية فنية""
  ..آلية الفنون الجميلة، جامعة اليرموكآلية الفنون الجميلة، جامعة اليرموك، ، قسم الفنون البصريةقسم الفنون البصرية، ، طبيشاتطبيشات  حمديحمديتيسيرتيسير

  
 

  10/11/2013   :تاريخ القبول    27/3/2013   : تاريخ االستالم
 

The Two Ships: Jewel of Muscat and Sultana in The Works of Johnson and Yaaqubi  
(Documentary and Artistic Study) 

Taiesir Hamdi Tubaishat, Department of Visual Arts, Yarmouk University. 
  

  ملخص

ف        ن دور   تكش ة ع قط    الدراس وهرة مس فينتين ج الس
داث ال  ي األح لطانة، ف ترآال ةتاريخيوالس ين  ةمش ة ب مدين

ورك     ،سنغافورةينة مدمسقط و ة نيوي ذلك مسقط ومدين . وآ
الفنان األمريكي هاربر جونسون، والفنانة  من خالل أعمال

ة    ميرة اليعقوبي رة س ة المعاص فن    العماني وير الس ي تص ف
  .العمانية

اة    حيث تم اختيار عينة الدراسة اختيارًا قصديًا مع مراع
ان        ا الفنان ي إليه ي ينتم ة الت ة الفني ي المرحل وع ف  التن

) القرن التاسع عشر والقرن الواحد والعشرون (التشكيليان 
  .وتنوع الرؤى واالتجاهات واألساليب الفنية لكال الفنانين

في  ًامهم ًادوربأن للفنون التشكيلية نتائج الدراسة  بينتوقد 
دول، وإ   راث ال راز مدى  إعادة إحياء ت لف والتواصل  آالت  ب

  .هابين
بإعادة إحياء  نين التشكيلينمن الفنا اهتمام الجيل المعاصرو

راث  انيالت ه  العم اء إلي ز االنتم ذ وتعزي ل منف ه يمث  ًا، آون
ي  ات الت ة العالق ت لدراس دول آان ع ال ة األم م ربط الدول  ت

ى  .األخرى  ا أدى إل اين اإلمم ات تب ة والثقاف خراجات الفني
رب    رق والغ ن الش انين م ين الفن ة ب ر   ،اإلبداعي و األم وه

اليب    ه أن يحييأنمن شالذي  اهيم وأس الحدث التاريخي بمف
  .لذات الحدث ةمنوع

 
ات  ةالكلم قط، : المفتاحي وهرة مس فينة الج لطانة، الس س
  .اني، هاربر جونسون، سميرة اليعقوبيُعمالتراث ال

  
  

   

Abstract 

This study sheds  light on the role of 
Muscat jewel and Sultana ships in the 
historical events that shared by the two 
cities of Muscat and Singapore, and 
between Muscat and New York city as 
highlited in the works of  the American 
artists Herbert Johnson andthose of the 
modern artist Samira Al Ya'qoubi from 
Oman. 

The sample of the study was 
purposefully selected based on  the fact 
that the two artists belonged to two 
different epochs in art history (19th,21st) 
centuries and on the fact that the two 
artists differed in their artistic views. 
     The study results showed that plastic 
arts have a prominent role in reviving the 
countries` heritage and communication 
between them. 

The young Generation`s interest in 
reviving Omani heritage and belonging to 
it, is a prominent stimulus for studying the 
relationships between the mother country 
and the other countries. Opposition led to 
differences in artistic and creative out puts 
between artists from the East and the 
west, and studying this situation can bring 
the life to any historical and allow us to 
view it from a new perspective . 
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  :مقدمة البحث
الفنون التشكيلية واحدة من أهم الوسائل الفنية التي استخدمت في رصد وتوثيق المراحل الحياتية  تعّد

حيث تسجل واقع األحداث . الخ...للشعوب سواء أآانت سياسية، أم اقتصادية، أم ثقافية، أم اجتماعية، أم دينية
  .آنذاك وتطرح الضوء بما له وبما عليه لمجتمعامن ظروف مختلفة ومعاني وقيم تعكس واقع  بما تحمله

ورغم توحد األهداف والغايات من الحدث الواقع تاريخيًا، إال أن اختالف األساليب الفنية والثقافات 
اإلبداعية بين الفنانين من مختلف البلدان، إال أن من شأنه بعث الحياة في الحدث الواحد وإلقاء الضوء عليه 

حترام بالقراءة والدرس أمام قدرة الفنان على إحياء امما يجعلنا نقف ب. لفة ومتعاقبةعلى فترات زمنية مخت
لنستفيد من خالل أعماله من دراسة . الحدث وآأنه ينقلنا من خالل عمله لنعيش الحدث في زمانه ومكانه

ن دروس تاريخ المجتمعات بعين فاحصة وعقول واعية تتطلع إلى مستقبل أفضل ورؤى معاصرة مستفيدًا م
  .الماضي وانعكاساته للوصول إلى آل ما هو أفضل ومتطور حسب متطلبات العصر

السفينة جوهرة "و" ةالسفينة السلطان"وتأتي هذه الدراسة للوقوف على حدثين فنيين تاريخيين هما 
وقد . والغرباللذان آانا مصدرًا استلهاميًا وإبداعيًا ألعمال آثيٍر من الفنانين التشكيليين من الشرق " مسقط

الذي تناول السفينة  (Johnson)وهما الفنان األمريكي هاربر جونسون    ،تناولت الدراسة اثنين منهم
بما تحمله من قيم . م1840في أعماله الفنية حيث صّور لها مشاهد في ميناء نيويورك عام  سلطانة العمانية

  .ها لالستفادة منها فنيًا وتاريخيًاتأملها ودراستلفنية وتاريخية تثير اإلعجاب والدهشة وتدعو 
" السفينة جوهرة مسقط"وآذلك الفنانة العمانية المعاصرة سميرة اليعقوبي التي رسمت بريشتها قصة 

ورسالته اإلنسانية على الرغم  ،مستثمرة األحداث التي مرت بها السفينة في لوحاتها إلعطاء الفن خصوصيته
صبح تو تهالنا معاني الفن الحقيقية من خالل أعمالها التي تعلو قيممن تباعد الزمان والمكان، حيث نقلت 

  .معها، لتعكس بصدق تاريخ الشعوب بظروفه المختلفة تمن الحياة وتفاعل تآلما اقترب ةمؤثر
وقد تناولت الدراسة أعمال الفنانين محل الدراسة بالتحليل الوصفي والتاريخي باألسلوب العلمي 

  .ءات المنهجية للدراسةالمنهجي من خالل اإلجرا
  

  :مشكلة الدراسة
   :، يمكن طرحها على النحو التالياألسئلةمجموعة من إلجابة عن االدراسة  تحاول    

 التشكيلية العالمية؟الفنية ما الذي يمكن أن تضيفه الدالالت التاريخية إلى الساحة  -
لفنانين بالرغم من اختالف األسلوب عند ا إلى توحد اإلخراج الفني يؤديانفراد الحدث الواقعي هل  -

  والثقافة؟
  الفنانين الشرقيين والغربيين، وهل يمكن النظراألساليب والثقافة الفنية بين بين ختالف اال ما هو -

  من الفنان الغربي؟أآثر  )الشرقي(الذي ينتمي إليه تصوير الحدث للفنان الشرقي على أنه أصدق في 
  

  :هدف الدراسة
في تصوير الحدث الواقعي،  الغربي والشرقي الوقوف على دور الفنان التشكيليى إل الدراسة تهدف

االنفتاح وآذلك إبراز  .ه في أي لحظة زمنية مهما آان عمره التاريخيئوقدرته اإلبداعية على إحيا
ة الكشف عن دور األحداث التاريخيباإلضافة إلى . المختلفة الحضاري والتنوع الثقافي والفني بين الشعوب

التعرف وهو األمر الذي يساعد في  .يينوالغرب يينالشرق عند الفنانينفي توحد أفكار الموضوعات الفنية 
من خالل الدالالت . خراجات الحدث التاريخيإثر اختالف األساليب الفنية بين الفنانين التشكيلين في أعلى 
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وا من خاللها قضيتهم الفنية في إطار لرموز ومكونات طرحوه التي تحملها أعمالهم الفنية، وعبر ما تناول
  .إبداعهم الخاص
  :أهمية الدراسة

  :بأنهاتكمن أهمية هذه الدراسة    
للوقوف على حيثيات ودوافع " جوهرة مسقط"و" سلطانة" تيتتبع جوانب بسيطة من السيرة التاريخية لسفين 

ها مكانتها ئوإعطا ،التراث العمانيفي ت محطاآ ) 1(السفن العمانيةاإلشارة إلى و .الدراسة من الناحية الفنية
التشكيلية العمانية، من خالل ما قدمه هذا الحدث التاريخي من حضور وتأثير الفنية في تاريخ الحرآة 

 معرفيًا مرجعًاليكون هذا البحث عد يوهو األمر الذي . إبداعي وجمالي في الساحة التشكيلية واإلبداعية
 .وثقافاتهم المختلفةقارنة بين أجيال الفنانين للمهتمين بالدراسات الفنية الم
  :منهجية الدراسة وإجراءاتها

والذي يستخدم فيه مجموعة من . تعتمد الدراسة في إجراءاتها على المنهج التاريخي الوصفي المقارن      
لفنان وقوف على دور الل ،لتحليلها حول موضوع الدراسة وصوًالة األدوات البحثية لجمع معلومات توضيحي

  .التشكيلي في إعادة إحياء الحدث التاريخي فنيًا
  :وقد تم تطبيق إجراءات الدراسة من خالل األدوات البحثية التالية      

االستطالع وجمع المعلومات، وذلك بالرجوع إلى الكتب، والمجالت الفنية، والصحف،  •
 .ينوفني ينيخيتار ينآحدثالسفينتين نترنت، وغيرها من المصادر التي تناولت واإل
واجدها خارج بسبب ت نترنتاإل من خالل األسئلة المباشرة مع الفنانة سميرة اليعقوبي •

 .األردن أثناء إعداد هذه الدراسة
واعتمدت الدراسة في مضمونها على تحليل أعمال الفنانين، وذلك بدراسة مقارنة بين األساليب الفنية 

عنوان : راسة توثيق المعلومات الخاصة بالعمل من حيث والفكرية في أعمالهما، حيث تم من خالل الد
  .العمل، تاريخ إنتاج العمل، أبعاد ومساحة العمل، خامة العمل

 
  :تاريخ السفينة سلطانة وجوهرة مسقط

م من الفترات الهامة في التاريخ العماني،  1842 وحتى سنةم  1838 سنة منالواقعة الفترة  تعتبر
مهما  معطيات التجارة الدولية والدبلوماسيةعلى  يون براعة فائقة في االضطالعحيث أظهر المالحون العمان

عالقات دبلوماسية مع آل إقامة  )2(سعيد بن سلطان السيد استطاعخالل هذه الفترة القصيرة  تباعدت ديارها،
أن تؤتي هذة  وآان البد لندن ونيويورك، ىبعث بسفرائه إلآما من بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية، 

احدى قطع االسطول العماني برحلتها الى نيويورك ، المهارات المالحية ثمارها الطيبة فتقوم السفينة سلطانة
هذه السنوات تمثل عالمة بارزة في تاريخ ُعمان البحري وتكشف عن عظمته، آما ترمز إلى  ،م1840عام 

  .)106ص 1980، عامر. (مهارة الدبلوماسية العمانية وحنكتها
                                                 

ذي من    ، تفنن العمانيون في صنع السفن: السفن العمانية )1( ا        وفق الغرض ال ا مسميات تناسب حجمه وا عليه ة شيدت واطلق اجل
ة    اني    (ومجال حرآتها وقد ذآر الدآتور سعيد الهاشمي في آتاب اريخ العم ة    ) دراسات في الت واع السفن والمراآب العماني  -ان

  .آالغنجة والبدن والشويعي والجاليوت وابو بوزة والعويسة وغيرها
د     وقد وصف آوباالند صناعة السفن العمانية ان ا اآن وجود االخشاب آالهن لعمانين يقومون بصناعة السفن او يذهبون الى ام

  .فيصنعونها ثم يعودون بها
  .  لهانس آندرمان ذآرت انواع السفن العمانية) مصطلح السفينة العربية عند العرب(وفي آتاب 

ان    : السلطان سعيد بن سلطان أل سعيد )(2 رن   يعتبر عصره من أزهى العصور التي مرت بعم م، وهو   19خالل الق
ا            أمن  يج و شرق إفريقي ان و الخل ي لعبت دورا في عم رز الشخصيات في أسرة آل سعيد الت م من    ...ب ولى الحك ت

  .م 1856 \هـ  1273م، وتوفي في  1804 \هـ  1219
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من بين السفن العديدة التي يمتلكها السيد سعيد وأنسبها للسفر إلى نيويورك، " سلطانة"آانت السفينة 
الفارسية، والسفينة من  )3(وقد سماها باسم زوجته األولى السلطانة عزة بنت األمير سيف الحاآم في شيراز

في مدينة بومباي الهندية عام تم بناء السفينة سلطانة في حوض مازجون ، أسرع سفن األسطول العماني
وآان بناؤها على الطراز االوربي وادخل عليها بعض ، م وآانت اشرعتها مربعة تحملها ثالثة صوار1833

وتم اختيار سكرتير السلطان أحمد بن نعمان آمبعوث في ، التعديالت في تصميمها لتناسب الطابع العماني
  ).6، ص 2010أيلتس، . (السلطانة رحلة

فقد آان ، بين عمان والواليات المتحدةتعيش االتصال الرسمي  ًامعا 163نت نيويورك قبل وإذا آا
األمريكية صحيفة الهيرالد  عنه رتعبَّ على النحو الذي ،بمنزلة مفاجأة مثيرة لألمريكيين هذا الحدث

سلطانة ( :بعنوان 1962عام دراسة هرمان فريديك إيلتس في  وقد وصف الرحلة. في تلك الفترةالصادرة 
 الفضل األول في التعرف على الطبيعة العربية مما خلق نوعًا  -السلطانة  – إن لهذه السفينة": )في نيويورك

من أدغال إفريقيا حيث ، نحو مكان مجهول آخر فقد آانت رحلة من المجهول، من الدهشة لكال الطرفين
لم  يومًا 87قطعتها السفينة العمانية في  بعمق رحلة، باتجاه مجهول آخر، زنجبار العمانية في ذلك الوقت

حيث قام أحمد بن نعمان بزيارة الحاآم زيارة رسمية في ) سانت هيالنة( تتوقف خاللها إال في مرفأ واحد هو
  ).110ص. 2004بو اليزيد،أ( "محاولة للتواصل الحضاري مع اآلخر

  
  :تاريخ السفينة جوهرة مسقط: ثانيًا

، آانت في "جوهرة مسقط"ة أن السفينة األم التي بنيت على غرارها يرجح علماء اآلثار البحري
حال دون تمكنها من استكمال ما بها حادث  طريق عودتها من الصين إلى شبه الجزيرة العربية، عندما ألّم

 تم اآتشافهاحيث  ،إلى القرن التاسع الميالدي السفينة األم يعود تاريخو ).2009حقائق رئيسية، ( الرحلة
م مع حمولتها التي اشتملت 1998في عام  -  قرب جزيرة البيلتانج –في المياه اإلقليمية االندونيسية  قًاالح

القدور والعمالت الفضية والذهبية، فضال عن الينسون النجمي، من على بضائع متنوعة تضم العديد 
وسميت  ).2009ق، المرجع الساب(باإلضافة إلى مجموعة التحف المصنوعة من الخزف الصيني والعربي 

في أفران خاصة في منطقة في هذه األواني الخزفية صنعت  وقد ،كنوز التانجبهذه المجموعة فيما بعد 
وشبه الجزيرة  ،والهند ،الصين تعرف حاليًا بمقاطعة هونان، ويبدو أن الخزف آان في طريقه إلى ماليزيا

السفينة األم وآنوز التانج، (العربية 
2009.(  

السفينة األم والقطع بقايا آتشاف ال وقد آان 
 اذ قدمت ،التي تحملها أهمية تاريخية آبيرة

دليًال ملموسًا على وجود الطريق التجاري 
البحري بين شبه الجزيرة العربية والشرق 
. األقصى منذ القرن التاسع على أقل تقدير

أسهمت بتعميق فهمنا ألساليب المالحة آما 
  . تلك الحقبةوصناعة السفن العربية أثناء 

  

                                                 
  آيلومتر، وهي من المدن التي ) 935(تبعد عن طهران باتجاه الجنوب حوالي  مدينة في إيران،: شيراز )3(

  .العسكري واإلداري إلقليم فارس المرآز دت خالل الفترة اإلسالمية المبكرة، حيث أصبحتّيُش

  2010تصميم ثالثي األبعاد . رة مسقطجوه ).1( لوحة
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وقد  ،تبين القطع الخشبية المستخرجة أن العرب استخدموا طريقة التشبيك بالحبال في صناعة السفنو
السفينة األم فقد أوضح  مكان حطامأما . األصلي العربي بينت االختبارات التي أجريت على الخشب موطنه

شبكة الفيحاء، (.الصين من وإلىأسفارهم لنا الكثير حول الطرق البحرية التي سلكها المالحون العرب في 
2010(  

ألولئك البحارة  وتكريما - السفينة األم – لتلك الذآرى إحياًء " جوهرة مسقط"سفينة جاءت لقد 
ويشكل مشروع جوهرة مسقط توثيقا مهنيا وعلميا وثقافيا لتاريخ اإلبحار العريق وموروثاته . البواسل

  ).2009حقائق رئيسية، (الحرير والتوابل الشعبية والحضارية الجميلة على طرق 
بمسقط، وبدأت  )4(فنتبفي قرية ) 1 لوحة" (جوهرة مسقط"قامت سلطنة عمان بإعادة بناء سفينة  2008 عام ففي

وانتهاء بوصولها لسنغافورة في ميالدية  2010في السادس عشر من فبراير السفينة رحلتها التاريخية من مسقط 
   .)2011اإلعالمية العمانية في لندن،   الملحقية( 2010يوليو 3

آهدية سلطانية من لدن حضرة صاحب الجاللة السلطان  -بعد بنائها  –" جوهرة مسقط"قدمت و
لعالقات التعاون اإليجابية القائمة بين البلدين، ودور  قابوس بن سعيد إلى الشعب السنغافوري، تقديرًا
وطرق الحرير التاريخية، وإنما لكونها الدولة التي آان لها  سنغافورة ليس فقط على خطوط التجارة البحرية

السبق في اقتناء الكنوز النفيسة التي اآتشفت ضمن حطام السفينة األم وصاحبة المبادرة في توثيق ذلك 
  ).2009حقائق رئيسية، . (االآتشاف وإبرازه

في بيتها الجديد في بدأت جوهرة مسقط استقبال الزوار   2011 أآتوبرالخامس عشر من وفي    
ولين من سنغافورة وسلطنة عمان ؤبحضور لفيف من آبار المس حيث تم افتتاح المتحف البحري رسميًا ،سنغافورة

، واحتوى المعرض على عرض حي لألحداث )2011جوهرة مسقط تقف شامخة في المعرض في سنغافورة، (
ويتهيأ له أنه  ،إذ يدخل إلى مكان مغلق ...حقيقتهيعيشه الزائر على  التي واجهت السفينة حتى غرقها، في جّو

الملحقية ( .يرآب سفينة ثم ُتواجهه العواصف الشديدة والمرعبة، وتنزل الغرفة المغلقة  لُتعطي دالالت بالغرق
   .)2011اإلعالمية العمانية في لندن،
تي سلكها البحارة إعادة تاريخ أمجاد ُعمان البحري والطرق الإلى المتحف البحري  وقد هدفت فكرة

تعبيرا عن عراقة الصالت التاريخية والثقافية واالقتصادية  العمانيون لدول العالم، آما جاء افتتاح المعرض
وما اتسمت به تلك الصالت من تفاهم إيجابي وتعاون على مر  ،التي تجمع السلطنة مع دول وشعوب الشرق

رة ستتبوأ السفينة جوهرة مسقط محطتها األخيرة حيث وبافتتاح المتحف البحري الجديد في سنغافو. العصور
ستبقى في المعرض، لتروي قصة رحلتها التاريخية لرواد المتحف والزوار من مختلف الجنسيات والثقافات 

  .)2011المرجع السابق، . (التي تزور المتحف على مدى السنوات واألزمنة القادمة
بين سلطنة عمان المتينة العالقات خالل فترات طويلة ت دجسَّ" جوهرة مسقط"من هنا يتضح أن السفينة 

تواصل السلطنة وتفاعلها  وآذلك دلَّت على. بينهماعلى الصالت التاريخية  شاهدًا مثاًال وآانتة، روسنغافو
  .خرىأمن جهة المختلفة اإليجابي مع الحضارات والثقافات 

  

                                                 
 .رمليال هابشاطئبجبالها الشامخة وحافظة مسقط تتميز قرية صغيرة تقع في والية مسقط بم :قنتب (3)



  
  

 المجلة االردنية للفنون

528 
 

 E( الرسام األمريكي إي هاربر جونسون
Harper Johnson(  

في  إبداعيًا حضورًا" السلطانة"آان لسفينة 
أعمال فنانين من الشرق والغرب، حيث القت 

الفنية السفينة اهتماما في الدراسات 
  .لوحاتهم الفنية فياإلبداعية و
  
  
  
  

ظهرت األولى في عدد ؛ في لوحتينهيئة هذه السفينة على شواطئ لندن ورصيف مينائها فقد وثقت 
 ه،بريشة الفنان إدوارد موني  Illustrated London News أخبار لندن المصورة م لمجلة1842يونيو  18

بينما تظهر الصورة األخرى ، أثناء إفراغ حمولتها من الهدايا التي أرسلها السلطان سعيد إلى الملكة فيكتوريا
 يرهما من بينوآانت هاتان الصورتان وغ )2لوحة ( .)5(ألحمد نعمان الكعبي هفي اللوحة التي رسمها موني
إي هاربر جونسون حين اقتفى أثر التاريخ العماني آله خالل  الرسام األمريكي آالف الوثائق التي سعى إليها
 Oman. A" ظهرت ثمرتها في عدد من اللوحات التفصيلية وضمها آتابه ،رحلة قطعها في خمس سنوات

Pictorial Resuscitation"  2004 اليزيد، أبو(للتاريخ العماني  مصورًا أو ما يمكن أن يكون إحياًء .
  ).108 ص

أن جونسون المؤلف " :-  مستشار السلطان قابوس للشئون الثقافية - يقول عبد العزيز الرواس 
في سعيه إلعادة إضاءة أبرز محطات الرحلة الُعمانية في  أو يمل لم يكل ،والمؤرخ المصور، الموهوب
 "مانية اآلن لولوج ماضيها البعيد والقريبة المدونة بوابة األجيال الُعمما يجعل من وثيقته المصور، التاريخ

  ).2011المحروقي، (
والتي تتواجد  ،ومن بين الصور األآثر إبداعًا في مدينة صاللة العمانية، وفي متحف أرض اللبان

ة بين هاربر جونسون والتي تجسد المعرآل" رلوحة التحري"نسخ طبق األصل منها في متحف سنغافوري 
  .)2011المحروقي، ) (3اللوحة (.العمانين والبرتغاليين

 
  

                                                 
 .موزنبيقتغال في للبر غزو عمانم بعد ١٨٤٠سفير عماني وعربي في أمريكا عام  أولاحمد نعمان الكعبي  )5(

  سم x 320 600األبعاد . هاربر جونسون، قيام دولة اليعاربة وانتهائها). 3(لوحة 

  م1840. ادوارد مونيه، لوحة أحمد بن نعمان ).2(لوحة 
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صفوفهم بعد اقتتال داخلي  يجمعون وهم بداية القرن السادس عشر  فين يالُعماني حيث جسدت اللوحة
إمامًا لهم ليقود البالد للتخلص من االحتالل البرتغالي لشواطئها،  )6(مرير وتنصيب ناصر بن مرشد اليعربي

لمطاردة البرتغاليين في السواحل األفريقية والمحيط  ،ليعاربة من إقامة دولتهم وقوتهمالذي مكن األمر ا
شهدت فترة حكمهم توقيع معاهدتين تجاريتين األولى مع شرآة الهند الشرقية البريطانية عام  حيثالهندي، 
ربة نتيجة المنافسات الفردية م، وقد انتهت دولة اليعا1670م والثانية مع شرآة الهند الهولندية عام ١٦٥٩

مالمح ( )7(سيف نسلطان ب اإلماموالصراعات القبلية مما أدى إلى احتالل الفرس لبعض سواحلها أبان وفاة 
  .)2009، متحف أرض اللبان -من التاريخ العماني 
جونسون آيف بدأ اإلعداد إلرسال البعثة الدبلوماسية التجارية يظهر لنا ) 4لوحة ( لوحة اخرى

حيث أعيد تجهيز السفينة في ، م1839إلى نيويورك في أوائل العام " سلطانة"لعمانية على متن السفينة ا
أقلعت مع الرياح الشمالية ، وفي فبراير من العام التالي. بومباي ثم أبحرت في آخر ديسمبر إلى زنجبار

 ،وسجاجيد ،تمر: تجاريةبما جادت به من أغراض ، الشرقية إلى نيويورك عن طريق رأس الرجاء الصالح
: إلى جانب ذلك هدايا إلى الرئيس األمريكي  - بالطبع  -آما حملت ، وجلود ،وقرنفل ،وصمغ ،وعاج ،وبن

حصانين وآللئ وأحجار آريمة وسبيكة من الذهب وسجادة عجمية من حرير وعطر وماء ورد وأآثر من 
ا فيها الصناديق الخشبية التي تحويها بم، وبرع جونسون في توزيع ذلك آله ،وسيف مذهب ،شال آشميري

  ).111- 110ص . 2004بو اليزيد، أ(على الرصيف حيث يتناوب العمال على نقلها من جوف السفينة 
وقد قاد ، واستغرقت رحلة السفينة سلطانة حوالي عشرة اشهر منذ ان خرجت من زنجبار حتى عادت اليها

، ان يجتاز بها المحيط االطلنطي بأمواجة المضطربة رحلة العودة الى أرض الوطن ربان امريكي استطاع
عادت وعليها مبعوث السيد سعيد السفير أحمد بن نعمان الكعبي بعد أن اتم مهمتة على خير ، بسالم
  ).27ص 1981، غنيمي الشيخ.د.(وجة

  
  
  

 وتمثله يمستوى التجريدال: األول: فنيينمستويين في لوحته  قد أبرزجونسون  من هنا نجد أن
في عمودية أو أفقية، تتخللها بتقاربها وتباعدها والتي شكلها على هيئة خطوط الخطوط والمساحات اللونية 

فهو مستوى الواقعية حيث نجده على هيئة  :أما المستوى الثاني. بؤر من النور وأخرى معتمة بعض األحيان
                                                 

عاصمة عمان (هو أول إمام في اليعاربة وأول من قامت به دولتهم وآانوا قبل ذلك آغيرهم من العرب رؤساء في الرستاق  (5)
 ).انذاك
أحد أئمة الدولة اليعربية التي حكمت عمان في القرن الثاني عشر " قيد األرض"هو اإلمام سيف بن سلطان اليعربي الملقب بـ (6)
  .ساهم في بناء العديد من القالع والحصون في عمان . ري الهج

  سم x 320 600األبعاد  .هاربر جونسون، وصول السفينة سلطانة الى ميناء نيويورك. )4(لوحة 
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الحالتين  آلتاالحدث بلحظته، وفي  ذات أمامنمثل  وآأننادرامي محتدم بصراعاته الخفية والمعلنة،  مشهد
تجذب  وظالًال إلى حياة نابضة تبعث أعماقًا والعمقاللون الخط واللوحة ومستوياتها، ويتحول  أبعادتتعدد 

منها ما المشاهد العين وتحرضها على اآتشاف خبايا المشهد وأسراره، هكذا نجدنا أمام مجموعة آبيرة من 
جونسون وّسع من مساحة مشهده،  بالرغم من أن .ا ما يحاآي الجدارياتينتمي إلى اللوحة الصغيرة، ومنه

 من اللوحة تمثل مشهدًا لتظهر بأن آل وحدهإلى وحدات صغيرة  المشهد على تقنية تقطيعإال انه حافظ 
  .بذاتها مستقًال

 البحرعانق ت وآأنها" سلطانة"وتبرز السفينة فنون المنطقة وألوانها الزاهية،  إن هذه اللوحة تظهر لنا
الخطوط الناعمة  ، وآذلك فإن تقاطعفي المشهد آما تبرز النشاط الحرآي للشخوص الظاهرين ،والسماء

 تميلعن عوالم دافئة يضفي على المشهد الواقعية ودقة التشخيص ويكشف  واألشكال الجميلة واألمكنة األليفة
  .إلى السكينة والسالم والمحبة

حين آلفني معالي وزير اإلعالم بإعادة آتابة تاريخ ُعمان : "ونجونسويذآرنا هذا بقول الفنان 
في غياهب النسيان  ألن تاريخ البالد العريق ظل ساآنًا، آان ذلك بمنزلة تصديق لرؤيا تأخرت آثيرًا ًارمصو

آنت أريد أن أخرج بهذه اللحظات . لألجيال القادمة وقد سعيت ألعيد نقشه من جديد ليظل حيًا، لقرون عديدة
المرجع (" للوحاته سميه باألشرعة الملونة وصفًاأ أننجازه لما يمكن إالخالدة من متاهة الِقَدم في سبيل 

  ).    113ص. 2004السابق، 
حيث آان ، ورأى نزوى والرستاق، ومن صور إلى صحار، تنقل جونسون بين مسقط وصاللة 

، التي ال يزال هواء التاريخ يسري بها واألماآن، يهيئ نفسه عبر الوجوه التي احتفظت بمالمح األجداد
، إن لوحة واحدة من لوحات جونسون ربما تستغرق أربعة أعوام. ليرسم اإلسكتشات التي ستعينه في رحلته

وهكذا نرى في الكتاب عدة مراحل قبل أن نرى اللوحة ، إلى مرحلتها النهائية وصوًال، منذ بدء التفكير بها
التشريح والتكوين والتبسيط واالختزال والترآيب الفني يلتقط موزاييك  وآأن الكتاب درس في، النهائية

ودقة المؤرخ ، ليعيد ترآيبه في نسق متكامل يساعده في ذلك حرفية التشخيص ؛البانوراما من هنا وهناك
  ).2011 ي،المحروق( ودأبه

اهللا بن القاسم آانت رحلة أبي عبيدة عبد ": عن رحلة السفينة سلطانة إلى الصين يذآر المحروقي
) الداو(تضرب الريح سفينة ! قد استغرقت تسعة أشهر عبروا خاللها ستة آالف ميل الى الصين ورجاله

وهناك والشمس تلون بالريشة البرتقالية صفحة النهر . حتى دخلوا نهر اللؤلؤ، فتوجهها يد القدر هنا وهناك
وآان ذلك في العام ، لرآن األقصى من العالمترسو السفينة العتيقة معلنة عن وصول أول عربي إلى هذا ا

وجسد جونسون الرحلة . الصينية تانج أسرةأعظم أباطرة ) م756 -  712(خالل حكم هزوان تانج ، م750
  .)2011(" في صورة لالحتفالية التي نصبها الصينيون في الميناء

العاصمة بكين ليتحرى من  لزيارة الصين ثالث مرات، والتجول في أحياء جونسونويبدو أن ذلك ما دفع 
نظرًا لما تمثله هذه الفترة من تانج وسونج  خالل فترة حكم أسرتي خاللها أجواء الحياة االجتماعية والسياسية

على األزياء واللهجات والمالمح تعرف جونسون ومن هنا . في إعادة تجسيد تلك اللحظة التاريخية أهمية
  .في الصينللقصور والبيوت واللوحات التاريخية والتكوين المعماري 
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اللوحة األساسية للرحالت العمانية إلى الصين آانت الستقبال الشيخ عبد اهللا الُعماني داخل  إن إنجاز
وقد استغرق الوصول إلى تكوين اللوحة هذه إنجاز دراسات في ). م1050(بالط اإلمبراطور جن تسانج 

  .)2011المحروقي، ) (5 لوحة( .عشرين لوحة قبلها
 ؛دمج جونسون في أعماله ما بين الواقعية واألسلوب التعبيري، وسّخر األلوان االنفعالية الصارخة

للوحات جونسون  وإن المتأمل الدقيق. ليتأمل في مفهوم الحرية الفردية عبر وجوه البشر والعالقات اإلنسانية
استطاع وآحدث تاريخي خالد، " السفينة السلطانة"قدرة الفنان العبقرية واإلبداعية في تصوير  يبرز

؛ فنرى اسلوبة ينتمي الى اسلوب الفنانين الشرقية مومالمحه بزيهموظف الشخوص في لوحاته أن يجونسون 
لتعيش زمان ومكان الحدث بأسلوب درامي إبداعي وآأنه وليد اللحظة، وقد آان اختياره  8المستشرقين 

آما نجده في  .وقدرته التعبيريةفي إبراز خصوصية الحدث  لأللوان واالهتمام بتفاصيل العمل الدور الكبير
و يستخدم تقنية تمنح العين إيهامات انطباعية آتية من خالل أسلوبه في عرض المشهد، فهبعض األحيان 

 في مقدرتهظهر مما ي، هوالوج للجسدبالدرجة األولى على الخط في خطوات إبراز عناصر البناء  يرآز
المعّبر  المنمقيجعل لوحاته أقرب إلى التشكيل وهو ما مستقيمة، المنحنية والط امتالك سحر حرآة الخطو

  . عن انفتاح على جمالية التكوين الحديث الحامل لتعبيرية الوجوه واألجساد وبعض الدالالت التعبيرية
رفية الواقعية الح نحوإلى حوارية درامية تتجه تارة  تتحول مساحة اللوحة وهذا ما يدفعنا للقول بأن

إلى التعبيرية اللونية الواحدة في اللوحة  - تتجه تارة أخرى آما التي تقترب من الواقعية الفوتوغرافية، 
اللونية المباشرة، وحرآة الخطوط المختلفة، فالتعبير دائمًا مشدود إلى طرفيه  الدراساتاالنفعالية عبر 

في القرن التاسع عشر  فن التصوير ى ما سادالنقيضين، يتحرك بينهما بمزاجية متقلبة، وبتقنيات تنتمي إل
  . وإلى ما هو قادم من تقنيات حديثة غذتها اختبارات فنون القرن العشرين

وجغرافيته وعاداته  ،على دراسات ميدانية للمكان بشخوصهقامت لوحات جونسون من هنا نجد بأن 
األولية المتكررة قبل البدء بإخراج العمل بشكله النهائي، ولم يكن الوقت وتقاليده، فكان ال يمل من دراساته 

                                                 
تميزت اعمالهم الفنية برسم ،  فنانين من الغرب جاءوا لرسم مشاهد من الشرق خالل القرن التاسع عشر: الفنانين المستشرقين 8

العماني بمسقط تنتمي وقد عرضت مجموعة خاصة من الديوان السلطاني )  orientalist paintings(،أعمال مغرقة بالتفاصيل
 م1995عام . العمال المستشرقين الذين صوروا باعمالهم البيئة العربية

  سم  x 275 600األبعاد . مان الى الصينمن ُع هاربر جونسون،).5(لوحة
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أبسط تفاصيل بالتعرف على أمامه لتنفيذ رسوماته، بل آان يعيش الوقت بلحظاته لينغمس  أو عائقًا شاغًال
وهذا  .آتراث تاريخي" السفينة السلطانة"ليخلد مع خلود  ،، فيوثقه بكل شفافية وصدقوفكرًا الحدث روحًا

فاللوحة هي ثمرة العالقة بينك وبين ، ال تستمع إلى نصح وأنت ترسم: "نفسه جونسون يذآرنا بما آتبه
فالعملية اإلبداعية ال  ،وحضور أي طرف ثالث في المعادلة له تأثير مدمر، روحك المبصرة في أعماقك

  ).2011المحروقي، " (تحتاج إلى من يرشدها
وآذلك اإلسالمي المعماري والزخرفي  الفنمستمدة من وزخرفية  معماريةففي لوحاته عالج عناصر 

بصياغة لونية أبرز هذا الحدث،  فترةمع معظم اللوحات تتداخل في  التراثية التي نجدهاالمالبس والزخارف 
ية وتدخلها في إطار اللوحة الحديثة التي تضفي المزيد من التلقائ ،تبعد اللوحة عن الزخرفة التزينية والتقليدية
تعبيرية، ويحرك عناصر  مما يمنح المشاهد التصويرية منها صفةوالعاطفية على حرآة األشكال المرسومة، 

أثناء إنجاز اللوحة الفنان الحالة الداخلية التي يعيشها  تعكسولمسات  ،اللوحة بإضافات لونية متحررة
  . وبطريقة أقرب إلى الواقعية التعبيرية

  
   ليعقوبيسميرة امانية الُع الفنانة

ة   وثَّ قت الفنانة التشكيلية سميرة اليعقوبي
اني  د العم ع الوف ا م اء زيارته ف  أثن للمتح

ة،  ين لوحة فني ر أربع نغافورة وعب البحري بس
ة فينة األم" قص ة "الس وهرة  "، ورحل فينة ج س
التي بنيت على غرار السفينة األم فيما " (مسقط
د ن عُ ) بع نغافورة   م ى س ان إل ا   ،م وارتباطهم
   .لدولتينادث التاريخي والدبلوماسي بين بالح

  
نغافور    اجمع بين ي مشهدًاإحدى لوحاتها  في قد ظهرتف ة في س ة البحري ة الصحراوية   الو ةلبيئ في  بيئ
  ).6 لوحة(وسفينة جوهرة مسقط همزة الوصل بينهما عمان، 

ت المعاصرات فنية للمبدعات العمانيا ورؤيةالتشكيل العماني،  للفنبصمة  تضعن أ بذلكاستطاعت 
لفنان التي أنجزها ا اللوحات البانورامية ففي مقابل. للسلطنةمواآبة اإلرث الحضاري  وقدرتهن على

ة المعاصرة سميرة اليعقوبي أثناء افتتاح معرضها في الجمعية العمانية للفنون مانيَّتنقلنا الفنانة الُع ،جونسون
للوقوف على جزئيات واقعية  ؛"جوهرة مسقط"لسفينة ، إلى أجواء منفردة 2012 /6/ 25التشكيلية بتاريخ 

  .لمشاهد مستقلة لذات الحدث
لمتلقي مقطوعات لونية تتسم بالشفافية والعمق لتقدم  يجد بأنهااليعقوبي  وإن المتصفح للوحات

األلوان وزهوتها إلى حد قدرتها على شد عين المتلقي وجذبه نحو إبداعها على  بساطةعبر عنها توالجرأة، 
  .حو خاصن

 "لسفينة األما"رحالت  دلرسم لوحاتها التي تخل ؛النطباعيةالمدرسة اأسلوب اختارت الفنانة اليعقوبي 
ة   . التي آانت متوجهة من سنغافورة إلى السلطنة ة قائل روي اليعقوبي ذي عرض      : "وت اد ال ي األبع يلم الثالث الف

ة       افية عن حكاي ا صورة ش فينة األم،  خالل االفتتاح نقل لن د الس ا هي إال والدة       وأآ ى أن جوهرة مسقط م عل
اء  ا   واستحضار لروح السفينة األم التي غرقت أثن ى توجهه ة      ال رة العربي د وشبه الجزي ا والهن ة   ،ماليزي محمل

يم            ام الحك ه واهتم ة وتشكك القبطان وتخوف ائع الرحل ـم وق ع الفيلـــ د تتب بالكنوز والهدايا في القرن التاسع، وق
ـفينة ومن     بالصندوق الذي يحم ـة تغرق الســ ل إناء الذهب هدية السلطان، إال أن الطاقم يفاجأ بموجة عارمـــ

  سم  x 50 37أبعاد  ،بين عمان ومسقط  سميرة اليعقوبي،).6(لوحة
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معايشة  خالل بأنها من: "وتضيف ."عليها بثوان
ق     ات لتوثي مت اللوح ا، رس أثر به داث والت األح
دة        فينة الجدي ح الس راز مالم داث، وإب ك األح تل

اني    "التي أعادت شباب السفينة األم في قالب عم
  ).2012تموز 16، شخصيةليعقوبي، مقابلة ا(

  
  
  
  
لوحة من لوحاتها خصوصية  آلُّ فحملتبمشاهد جزئية، " جوهرة مسقط"أحداث سفينة صورت  فاليعقوبي
أسلوبها الفني والجمالي تميز قدرتها اإلبداعية و غير أنإطار العمل،  وصولناينتهي بمجرد  منفردًا وموضوعًا

  ".جوهرة مسقط"سفينة  لحادثةأمام حضور سلس واقفين برقي وثبات  يجعلنا
وبي  معرض   متأنية بين ردهات الجولة ال خاللول ما تستذآره ن أأ      ان األمريكي آي    اليعق هو الفن

ة  لَّهاربر جونسون الذي خ ام        " سلطانة "د لحظة وصول السفينة العماني ل من ع ورك في إبري اء نيوي ى مين إل
ي         ، وقد رصد الفنان تفاصيل وصو 1840 ان الكعب ن النعم د ب اني أحم ي أقلت السفير العم فينة الت ذا  . ل الس ه

ي معرض     وة وأنت تجول ف ة المشهد يحضر بق وبي سميرة   الفنان ي  اليعق اربر جونسون  تقمَّالت صت دور ه
ه جونسون، وهو الجانب النفسي         ش بنجاح آبير، ولكنها ربما ا م يشتغل علي ى جانب ل إلى جانب    ،تغلت عل ف

ان          "جوهرة مسقط"فة جوانب رحلة رصد توثيقي لكا ى لحظة وصولها، آ فينة إل دء صناعة الس من لحظة ب
م   .. هناك رصد لحاالت نفسية نقلتها اللوحات  ة البحارة وه ة، يمكن        حال ن أفي اللحظات العصيبة من الرحل

  ).2012الشيدي، ( .نرصد حاالت القلق،والخوف من الزمن وتقلباته،وحاالت الفرح والنصر
نقل الحدث إلى فضاء اللوحة،  قد سعت من خالل لوحاتها الىانة اليعقوبي الفنَّ وضح بأنوهذا ما ي

النفسية، فلوحاتها الفنية تحتفي وتضج بكل األلوان دون  ااآتشاف طاقة اللون التعبيرية وتأثيراته وآذلك
، وتبث الحرآة في استثناء، وتقيم توازناتها وإيقاعاتها الخاصة التي تبحث عن النور واإلشراق الداخلي

  .ذاته آما وقعأوصال المشهد، حتى آأننا نعيش الحدث 
فكانت ترسم اللوحة برؤية تقترب من "، واالنطباعيةلقد تنوعت أعمال اليعقوبي بين الواقعية 

عن تكوينه  ًااالنطباعية من حيث مالمحها الرئيسية، لكنها تغوص في األعماق وتظهر روح العمل الفني بعيد
خارجي، بعضها أجزاء من السفينة، وبعضها يوثق مراحل البناء، ولوحات أخرى تعرض السفينة الفني ال

منتصبة بشراعها في قاع البحر آحسناء مكتملة الجمال، ومجمل أعمال الفنانة سميرة اليعقوبية ذات 
تخيل يؤآد المزاوجة بين الواقع والم فياتجاهات ومدارس فنية مختلفة مستجيبة لذوقها الفني، وطموحها 

   ).2012مباشر، " (على تجدد حسها الفني، وتضلعها في التشكيل بمواد وأدوات مختلفة حديثة
يعود تحليل العمل الفني وقراءته بالفائدة والنفع على الفرد من خالل احترام : "تذآر اليعقوبي

لفرد منذ الصغر بالمثيرات المنتج الفني التشكيلي وتكوين ثقافة فنية معرفية لدى المتعلمين، وإثراء بيئة ا
والتميز بين السطوح والهيئات واألشكال واأللوان والخطوط، وتنمية الناحية التذوقية  ،البصرية والحسية

وإتاحة .. وإيجاد لغة مشترآة بين الفنان والجمهور ، والقدرة على تحليل العمل الفني واإلحساس بالجمال
وإدراك العالقات الجمالية بنوع من .. واألفكار غير العادية  واحترام األسئلة.. جلسات المناقشة الحرة 
واالطالع على .. .وتنشيط الفكر وزيادة االهتمام بالشعور الوجداني.. الجمالي  الفهم والوعي والحّس

  ).2011مسقط، " (االتجاهات الفنية المختلفة ومجاالت اإلبداع

  سم x 50 37اأبعاد  ،انطالق السفينة سميرة اليعقوبي، ).7(لوحة 
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الفني بصورة عقالنية ال تحيز فيها، وذلك بعد عملية  يقوم المشاهد بتحليل تفاصيل العمل: "تضيف اليعقوبي
جمع االنطباعات عن الرسم، إذ ينجذب المشاهد إلى شكل عنصر ما في العمل الفني وطريقة تنفيذ الرسم أو 

 "، ومن هنا ينقل الفنان رسالته حول موضوع العملوضعية العنصر داخل العمل فال يبدو فيها عاديًا
ل يمكننا أن نسجل على هامش الفضاء التشكيلي الذي أنتجته الفنانة اليعقوبي أن وفي آل األحوا ).2012(

هي "  مسقطجوهرة " السفينة اللحظة الراهنة آانت حاضرة بقوة في لوحاتها الفنية، وأنها انطلقت من آون 
  .المصدر األهم للوحاتها والعامل األآثر داللة من عوامل الرموز االجتماعية والسياسية

ا أردنا أن نبحث في الخصوصيات وإذ
الفنية، فسوف نالحظ أن المشهد الطبيعي 
والصامت قد تحول في بعض اللوحات إلى 
ما يشبه الحضن الدافئ، وأن التشكيالت 

لتناغم واإلشراق، آما أن لاللونية سعت 
في المشاهد الفنية المستقلة قد تحققت 

الغوص في تفاصيل الحدث ما بين الذات 
محيط، مما أتاح لتداعيات المنتجة وال

الذاآرة والعاطفة أن تفعل فعلها في قلب 
 مليئةبحاالت إنسانية  والبوح ، المنجز الفني

فمن مشاهد بناء السفينة   .بالتأمل واالنفعال
األم واستعداد البحارة لالنطالق، تأخذنا 
اليعقوبي لتالطم أمواج البحر وبدايات غرق 

ي الحدث السفينة األم في مشهد يدمجنا ف
  ).8لوحة (

  
إمكانيات والذي يتيح ومن خالل تأمالتنا ألعمال اليعقوبي، نرى صياغة لمسات اللون الصارخ والقوي، 

تكشف أسرار وضع األلوان المختلفة  فاليعقوبيالشخوص والمكان، وبالتالي والتنويع التقنيفي رسم الجسد 
اءات هاجس تعبيري تاريخي يجسد إيقاعات في خطوات الوصول إلى تأثيرات بصرية مغايرة تعكس إيم

  .في حادث اإلعصارالوجوه المنسجمة 
تصور لنا اليعقوبي بعض ) 9لوحة (وفي      

األحداث التي تجري فوق سطح السفينة أثناء 
استبدال مقاومتها لإلعصار، فصورت لحظة 

البحارة للسارية التي تعرضت للكسر أثناء 
 ترآيبها بدًالل استبدالها بأخرى حيث تم اإلعصار

  .ن السابقةم

  سم X37 50أبعاد  ،اإلعصار سميرة اليعقوبي، ).8(لوحة 

  سم x 24 29أبعاد  دة،سارية جدي  سميرة اليعقوبي، ).9(لوحة
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بتحوالت ملموسة، بدأت بالتجريد، ثم انتقلت إلى التشخيص لتنقل حدث سفينة  ة اليعقوبيومرت تجرب
في سياق أسلوبية واضحة تمزج ما بين التجريد وتداعيات  لتستقر أخيرًامختلف الرؤى، ب" جوهر مسقط"

، منظموتتحرك وفق إيقاع داخلي تشاآس قوانين الفن،  الذاآرة، فالفنانة في أعمالها تضعنا أمام مساحات
تبعثه انفعاالت الريشة وقلق الخطوط واحتدام األلوان، آي يتسع األفق أمام األنا المحاصرة بالتراث 

 .واألحداث
، حيث تصور في إحدى لوحاتها "جوهرة مسقط"وفي لوحات الحقة، تنقلنا اليعقوبي إلى حاضرة 

يتضح فيها السيد بدر بن حمد ، والذي أقامه الشعب السنغافوري لهدية السلطان نةافتتاح متحف السفي مشهد
  ). 10شكل (السنغافوري وزير العام وزارة الخارجية و أمين

  
  
  
  
  
  
  
  

  سم x 30 30أبعاد ،افتتاح متحف السفينة سميرة اليعقوبي، ).10(لوحة

فينة  يين السنغافوروفي لوحة أخرى صورت لنا اليعقوبي مشهد استقبال  ل     ،لقدوم الس ا رافق الحف وم
  . وفرحًا ابتهاجًا السنغافوريةمن قرع للطبول 

ي  ة(فف ا  ) 11لوح ر لن ل  تظه ة تمث لوح
ر اح المتحف  ًامنظ ل افتت وبي . لحف ذآر اليعق : ت

ول  " رع الطب رة ق ة فق رات المقدم ين الفق ن ب فم
ل   اء الحف والتي   ،لهذه المجموعة التي أمتعتنا أثن

ت الطبول َعِرول بالماء فكلما ُقأت سطح الطبعبَّ
ولهم    ن ح اء م ر الم و  ،انتش ت ج  ًامنعش ًاوخلق

ية  " (ًاحماسو ة شخص ة، مقابل ميرة اليعقوبي  ،س
  ).2012تموز  11

  
إلى الوجوه واألجساد اإلنسانية بأسلوب  اليعقوبي ورغم هذا التحول البارز نحو التمثيل الشكلي، تعود

مباشرة، وبقدرة أدائية عالية في صياغة التفاصيل الصغيرة، غير أنها تعمل واقعي أحيانًا، فتعالجه بجماليته ال
في أحيان آثيرة على إضافة بعض الضربات واللمسات والحرآات اللونية على بعض األماآن الواقعية، 

تذهب إلى إدخال بعض المسطحات اللونية الهندسية المستوية والفراغية في المشهد الواقعي، وإضافة و
ونية على مساحة اللوحة في محاولة للتخلص من الصياغة الواقعية الواعية والهندسة العقالنية ضربات ل

  . الضاغطة على االنفعال بكثير من الرقابة والرصانة والرزانة 
وبريق اللون وعفوية الخطوط واإلشارات  ،جمالية التأليفتظهر لنا اليعقوبي وفي بعض لوحاتها 
المتبادلة  اتعن عمق العالقبدورها تكشف ل، العمانيالتراث الحضاري  والرموز القادمة من تأمالت

  

  سم  x 50 37أبعاد  ،قارعي الطبول ميرة اليعقوبي،س ).11(لوحة
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التقني الذي  والتنويعبإظهار عفوية اللمسة اللونية  حيث اهتمت. التراثية والمعاصرةوالمتداخلة بين الفنون 
من يتسع للكثير من القول التعبيري والجمالي ويساعد في بلورة األجواء الشاعرية والضبابية والتحرك ض

  .إطار الصياغة الفنية الحديثة والمعاصرة
  
  :لخاتمةا

في مختلف القارات،  نوالحضارية بمد الجسور بين البلدا ةساهمت العالقات التجارية والسياسي  
فتتشاطر فيما بينها نتيجة لذلك . األمر الذي جعل الشعوب تتعرف على تراث وطبيعة وحضارة بعضها بعضًا

  .الحميمة المتبادلة والعالقات ةُأُطر الصداق
، لمسنا الحرص المتبادل بين سنغافورة وسلطنة "جوهرة مسقط"التاريخية والفنية لـ  اوبجولتن    

فإذا آانت جوهرة مسقط في بدايات . عمان على إبقاء العالقات ممتدة منذ القرن التاسع إلى يومنا هذا
لة فنية في لوحات اليعقوبي وفي متحف سنغافورة مشوارها منفذًا للتجارة والصداقة، فهي خلَّدت اليوم آإطال

  .الدائم
آحدث تاريخي وفني أن تكون محط دراسة لفنانين اثنين " السلطانة"و" جوهرة مسقط"فقد أتاحت    

العمانية اليعقوبي، فباستعراض عينات  ةهما محورا الدراسة، وهما الفنان الغربي جونسون، والفنانة الشرقي
لكل منهما طريقته وأسلوبه الخاص في تصوير الحدث، فلم يمنعهما انفراد الحدث  من أعمالهما نجد أن

فقد تناول جونسون حدث السفينة بمشهد درامي متكامل، . بواقعيته من التحرر في األسلوب والرؤية الفنية
بين وآأنه أراد أن ينقل لنا آل جوانب الحدث الزماني في نفس اللحظة، فكان يجمع في المشهد الواحد 

. الشخصيات الرئيسية والمحورية وبين الشخصيات التي ال تملك إال الوقوف أو مراقبة األحداث من بعيد
مهما آان  ةحتى أن جونسون رغم اختالف حضور الشخصيات واألماآن إال انه اهتم بكل تفاصيل اللوح

قبل تنفيذها  ةن الدراسآيف ال وقد آانت أغلب لوحاته تأخذ سنوات م. قربها أو بعدها من عين المشاهد
  .بإخراجها النهائي

وبالوقوف على أعمال اليعقوبي، نجد أنها في لوحاتها جسَّدت واقعة السفينة األم سابقًا، وجوهرة    
مسقط اليوم في سلسلة ألحداث جزئية، فكانت تدرس في آل لوحة من لوحاتها مشهدًا جزئيًا واحدًا وآأنها 

تتابعة لمسلسل تاريخي امتد منذ السفينة األم إلى إرساء جوهرة مسقط في آانت تعرض لنا الحدث آحلقات م
  .متحف سنغافورة

المراقب ألعمالهما يجد تناغم ضربات فرشاة جونسون ونعومتها رغم أنها آانت تصور  أن آما    
 تالطم األمواج، فكانت حرآات الموج تنقلنا بهدوء عبر البحر وصوال لتفاصيل آامل المشهد، وظهرت

  .دراسة فرشاتها الناعمة أثناء معالجة تفاصيل مالبس الشُّخوص وزوايا المكان
أما في أعمال اليعقوبي فنجد التحرر المدروس لضربات فرشاتها، فقد أدخلت اليعقوبي عدة      

درجات من اللون لذات اللمسة وآأنها لم تكتف فقط في تصوير المشهد بل أرادت أيضًا أن تسمعنا أصوات 
  . ث لنعيشه بالصوت والصورةالحد

غربية جونسون وشرقية اليعقوبي لم يمنع آالهما من األساليب والثقافة الفنية بين إن اختالف     
مختلف، فكان لكل منهما أسلوبه ورؤيته الذاتية وإبداعه الفني الخاص في  تصوير البحث ذاته بأسلوب

  .تصوير الحدث من منطلق دراسي وإبداعي  حر
  :الدراسة بالنتائج التاليةوقد خرجت 

لف والتواصل بين الدول آللفنون دور مهم في إعادة إحياء تراث الدولة من جهة، وإحياء روح الت  -
 .المختلفة من جهة أخرى
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 منفذًا ، آونه يمثل أيضًاوتعزيز االنتماء إليه اهتمام الجيل المعاصر بإعادة إحياء التراث القديم   -
 .بط الدولة األم مع باقي الدولالعالقات التي تر  لدراسة 

 ينه أن يحأخراجات الفنية والثقافات اإلبداعية بين الفنانين من الشرق والغرب من شتباين اإل -
 .للحدث ذاته ةالحدث التاريخي بمفاهيم وأساليب منوع
ديم  راث الق اء الت ادة إحي ل المعاصر بإع ام الجي ه اهتم اء إلي ز االنتم ل أيضًاوتعزي ه يمث ذ ، آون ة  ًامنف لدراس

 .العالقات التي تربط الدولة األم مع باقي الدول
أ     خراجات الفنية والثقافات اإلبداعية بين الفنانتباين اإل - ث الحد  ينه أن يح ين من الشرق والغرب من ش

  .للحدث ذاته التاريخي بمفاهيم وأساليب منوعة
  

  :التوصيات
الدراسية، والرحالت المحلية، إضافة إلى  إعطاء فرصة لجيل اليوم لالهتمام بتراث البلد في المناهج -

 .زيارة المتاحف والمعارض التراثية
رعاية الفنانين بشكل عام، واالهتمام برعاية الفنانين الذين يوظفون أعمالهم لتكون بوابة تعريف إلرث  -

 .بالدهم وحضرتها
 .عالمي تعريف المواطن بأهم المجريات واالهتمامات التي تخص بالده والتي تحظى باهتمام -
رغم أهمية آتاب جونسون في دراسة قصة السفينة سلطانة آإرث تاريخي وفني، إال أنني واجهت  -

صعوبات بالغة في البحث عن الكتاب في سلطنة عمان، فقد توقعت أن يكون الكتاب منتشرًا في أغلب 
أن يتم توزيع  لذا أتمنى من خالل بحثي. المؤسسات الثقافية والفنية التي تهتم بإرث عمان الحضاري
ليتسنى لكل مهتم أن يطلع على الكتاب . الكتاب في المؤسسات الثقافية والفنية والتعليمية والسياحية

 ".سلطانة"ويستزيد حول موضوع السفينة 
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