


مرحًبا بكم في )إثرائيات(، حيث ننصت 
لنبض المشهد الثقافي السعودي، نرصد 
قصصه وحكاياته، نلتقط تفاصيله الفنية 
والثقافية والمعرفية ثم نبثها للعالم لوحًة 

ملونًة بكل ألوان الطيف.

في هذا العدد، تخطو )الطفولة( خطاها 
الصغيرة على صفحات إثرائّيات، بين 

جمال الكلمات األولى في كتاب اإلنسان، 
والذكريات األولى في رحلة النمّو، 

والمصافحة األولى للصور والكلمات 
والمشاعر، حيث تفيض البراءة والنقاء، 

وتتمازج ضحكات الصغار بتهويدات 
األمهات قبل النوم.
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فــي هــذه اللوحــة المكســّوة بألــوان تبعــث علــى 
البهجــة واالرتيــاح، ألب يلهــو مــع أطفالــه، يوثــق 
ــة فــي  ــز صــورة الطفول ــاء عزي ــادي ضي ــان الري الفن
مخيلتــه، باعتبــار أن الفــن انعــكاٌس للحيــاة البشــرية. 
رســمت اللوحــة فــي عــام 2001، وســّميت )دوهــا يا 
دوهــا(، وهــي تهويــدة انتشــرت فــي مناطــق الحجــاز 
مــن الجزيــرة العربيــة لتســلية األطفــال ومناغاتهــم، 
ويمثــل هــذا العمــل جــزًءا مــن التــزام ضيــاء خــال 
ــه الفنــي بتوثيــق جانــب مــن عــادات وتقاليــد  عطائ

على الغالف
الحيــاة االجتماعيــة للنــاس والمــدن. لــدى الفنــان 
البالــغ مــن العمــر 73 عاًمــا عاقــة أثيــرة مــع مرحلــة 
ــه  ــت مشــاعره وأغدقــت علي ــي أخصب ــة، الت الطفول
بكنــف واثــر مــن الحــب واأللفــة العذبــة، وقــد عــاش 
وأختــه  والديــه  مــع  وســعيدة  مســتقرة  طفولــة 
ــي كان  ــة الت ــا األلعــاب التقليدي ــر منه ــة، يتذك المحب
ــة  ــي مك ــه فــي مدينت ــه وأصدقائ يشــاركها مــع أخت

ــل )الغميضــة(. ــف، مث والطائ

لوحة )دوها يا دوها( للفنان: ضياء عزيز
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الفنان: ضياء عزيز ضياء

https://www.diafinearts.com
https://www.diafinearts.com


الفنان التشكيلي ضياء عزيز:

ثراء الطفولة يضمن حياة فنية غنية

ال يــزال ضيــاء عزيــز ضيــاء يحتفــظ بوهج فّنــه العريق، 
وهو أحد رواد المدرسة االنطباعّية الواقعّية الحديثة، 
بــدأ رحلتــه مــع الفــّن منــذ العــام 1960م، بفضــل 
طفولــة ســخّية وعامــرة أثــرت تجربته وغــّذت عطاءاته 
الفنيــة، طفولــة تشــّكلت فــي كنــف والــده األديــب 
اإلذاعّيــة  ووالدتــه  ضيــاء،  عزيــز  الكبيــر  الســعودّي 
الســابقة أســماء زعــزوع، ومــا يتصــل بحياتهمــا مــن 

صنــوف األدب والثقافــة والفــّن.

يقول ضياء: “لقد عشــت طفولة مســتقرة وسعيدة 
مــع والدتــي وأبــي وأختــي المحبــة، ومــا زلــت أتذّكــر 
كّل األلعــاب التــي كنــت ألعبهــا مع أختــي وأصدقائي 
خــال حياتــي فــي مكــة والطائــف، الطفولــة هــي 
جــزء أساســي مــن الحيــاة التــي تشــّكل شــخّصية 
اإلنســان فــي مرحلــة البلــوغ، وبالتالــي فهــي تشــكل 

ا مــن فّنــي”. جــزًءا أساســيًّ

 اضغط لقراءة المزيد6
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أصبــح ضيــاء واحــًدا مــن الشــخصّيات الرئيســة 
ــه  ــي لوحات ــّي، ويقتن ــم العرب فــي الفــّن فــي العال
محبــون بــارزون للفنــون فــي الســعودّية، كمــا أن 
كثيــًرا مــن منحوتاتــه موجودة في بعض الشــوارع 

والمؤسســات الرئيســّية فــي جــّدة.

مــن أبرزهــا معلــم بوابــة مّكــة الــذي يقــع علــى 
المكــّي  الحــرم  إلــى  المــؤدي  الســريع  الطريــق 
القــرآن(،  أيًضــا باســم )بوابــة  الشــريف، يعــرف 
وقــد صممــه الفنــان ضيــاء عــام 1979 وتــم بنــاؤه 
علــى مســاحة 7296 متــًرا مربًعــا بطــول 152 متًرا 

وعــرض 48 متــًرا.

لوحة للفنان: ضياء عزيز ضياء
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في حديثه إلى إثرائيات، يقول 
ضياء: “أحاول دائًما أن أجعل عائلتي 
سعيدة قدر اإلمكان”، وقد رزق مع 

زوجته ليلى، بولد وبنتين وثمانية 
أحفاد يجددون في نفسه الدافع 
لمواصلة مشواره الفني السخّي 

باإلبداع والجمال.

لوحة للفنان: ضياء عزيز ضياء8
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هــل اإلنســان فــي حقيقتــه طفــٌل كبيــر؟ هــذا 
الســؤال مــا انفــّك يــراود النــاس علــى اختــاف 
أنواعهــم، فســواٌء أكان الســائل مــن عاّمــة النــاس 
أم مــن فئــة المفّكريــن والفاســفة، ســيكون مــن 
الحتمــّي دائًمــا استشــعار تلــك الــروح الطفولّيــة 
الكامنــة فــي أعمــاق كل مّنــا. ُيقّلــل بعــض النــاس 
ــه  ــر بوابت ــدأ عب ــذي تب ــوق ال مــن قيمــة هــذا المخل

كّل الحكايــة، فينظــرون إليــه باعتبــاره “شــيًئا” غيــر 
مكتمــل النمــو، أو “مشــروع إنســان” مــا زال فــي 
طور اإلطاق، إال أّن الذاكرة اإلنسانّية، التي كتبت 
أعمــق صفحاتهــا فــي هــذا الطــور بالتحديــد، تشــهد 
ــة هــي المســتودع  ــك. إّن الطفول ــى عكــس ذل عل
ــذات البشــرّية نفســها، والفصــل األول  ــن لل األمي

مــن روايــة ُبِنَيــت كّل أحداثهــا علــى أساســه. 

www.cbsnews.com لوحة )العيون الكبيرة( للرسامة مارجريت كين، نقًا عن

ملفُّ العدد

األطفال ال يكبرون أبًدا

اضغط لقراءة المزيد 9
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تكتبها: د. أروى خمّيس

أستاذة جامعّية وناشرة

لطالمــا قلــت: إّن كتــب األطفــال هــي بــاب األدب 
الخلفــّي علــى حديقــة مدهشــة، في هــذه الحديقة 
الملّونــة واألشــجار والنخيــل،  الــورود  كثيــر مــن 
نحــل ويعاســيب وفراشــات.. وربمــا أرنــب صغيــر 
يقفــز ويتــوارى بيــن الخــّس إن كان هنــاك خــّس. 
انظــر إلــى أرض الحديقــة حيــث الكثيــر مــن الــدود 
والخنافــس والدعاســيق. لنتخيــل أن هــذا البــاب 
علــى قصــص  فيفتــح  الزمــن،  خــّط  فــي  يقــع 

إطاللة

الحديقة الخلفّية

وكتــب شــتى، كتــب لهــا رائحــة الزهــور، كروايــة 
الحديقــة الســرّية، وكتــب تشــبه األشــجار بأغصانها 
الكثيــرة المتشــابكة كعالــم صوفــّي، أمــا النحــل 
ــى الحمــراء،  ــدو كليل واليعاســيب والفراشــات فتب
وســندريا، وهانســل، وغريتــل. اقــرأوا القصــص 
وانظــروا لــكّل مــا حولهــا، ثــم انظــروا للصــورة 
كاملة، ســتدركون، وستســطع الشــمس، وستنير 

ــا كّل الحديقــة. لكــم زواي

 اضغط لقراءة المزيد
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بروفايل

بابا طاهر:
الشاعر األسمر المهيب 

المملكــة  كانــت   1914 عــام  منتصــف  فــي 
العربّيــة الســعودّية علــى موعــد مــع حــدث لــن 
يتكــرر، إذ أنجبــت لهــا حــارة الفلــق بمكــة المكرمــة 
ماســًة ســمراء ســيكون لهــا شــأن عظيــم: طاهــر 
عبدالرحمــن الزمخشــري، شــاعر وكاتــب ســعودّي 
معاصــر، وأحــد أبــرز األدبــاء والمبدعيــن، ينتمــي 
ــا  لجيــل التأســيس األول الــذي أرســى حــراًكا إبداعيًّ
فــي الســعودّية، إّنــه “كومــة مــن الفحــم ســوداء، 

تلبــس ثياًبــا بيضــاء، وتقــول شــعًرا علــى شــكل 
قصائــد حمــراء وخضــراء وصفــراء”، كمــا قــال عــن 
ــى  ــه انتقلــت أســرته إل ــة طفولت نفســه. فــي بداي
حــاّرة القــرارة قــرب المحكمــة الشــرعّية فــي مكــة، 
حيــث عمــل والــده حارًســا للمحكمــة، وكان طاهــر 
ــر بعــدد  يرافــق والــده كل صبــاح إلــى عملــه، وتأث

مــن شــيوخ مكــة المكرمــة.

https://www.ithra.com/ar/news/10135/
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مهمــا كبــر الطفــل الــذي فينــا أو تظاهــر بالِكبــر، فإّنه 
ا فــي أّي لحظــة ليتقمصنــا ويعيدنــا  ســيظلُّ مســتعدًّ
ألرجوحــة اللعــب وتفاصيــل البــراءة األولــى، صغــاًرا 
نحبــو ونجــري ضاحكيــن: خلــف كــرٍة، فــوَق دراجــٍة، 
ــا -  ــة بالنســبة لن ــة. إّن الطفول ــرة ورقّي أو تحــت طائ
معشــَر الكبــار - هــي حنيــٌن ال ينضــب، وموعــٌد دائــم 
علــى شــاطئ النوســتالجيا. كان بــدويُّ الجبــل شــاعًرا 
عظيًمــا تلقفتــه مطبــات الغربــة، وســافر كثيــًرا علــى 

متــن اإلبــداع، غيــر أّنــه عندمــا اســتبّد بــه الشــوق 
لحفيــده الغائــب، تخلــى عــن وقــاره وتبــرأ مــن شــعره 
األشــيب وتنــازل عــن كهولتــه، وحَمــَل الغوطتيــن 
إلــى ســهول سويســرا وأطلــق العنــان للطفــل الــذي 
ــا مــن أروع مــا يكــون؛ فحيــن  فــي داخلــه، فأبــدع نصًّ
ــت القصيــدة  التقــى الطفــاِن: الجــدُّ والحفيــُد، قال

كلمتهــا الخالــدة.

المخطوطة أبدعها خصيَصا إلثرائيات الخطاط: مازن أنديجاني

الكنوز العربية

ويا ربِّ من أجل الطفولة وحدها
أِفْض بركات السلم شرًقا ومغربا

https://twitter.com/mazin_art_?lang=en
https://twitter.com/mazin_art_?lang=en
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إثراء التفاصيل

متحف الطفل في إثراء

فــي ُمتحــف الطفــل بإثــراء، األّول مــن نوعــه فــي 
أن تســتمتع  الشــابة  للعقــول  المملكــة، يمكــن 
نابــض  عالــم  عبــر  وتفاعليــة  متكاملــة  بتجــارب 
يقــدم  واإلثــراء.  واإللهــام  التحفيــز  مــن  بالحيــاة 
مثيــرة  استكشــافّية  فرًصــا  لألطفــال  المتحــف 
ُيَعــدُّ  واأللعــاب.  األلــوان  خــال  مــن  وغامــرة 
التجــول فــي أنحــاء الُمتحــف مغامــرة متميــزة، إذ 
ُيشــجُع المختبــر البيئــّي الفضــول العلمــّي للعلمــاء 
التطبيقّيــة  للمشــاركة  بهــم  ويرحــب  الناشــئين، 
بيئيــة وفيزيائّيــة،  تعلــم معــارف  فــي  بأيديهــم 
وُتــدّرُس قاعــة الفنــون اإلســامّية جمــال الفــّن 
اإلســامّي وثــراءه، مــن خــال األشــكال الهندســّية 
العربــّي. ويقــدم  التجريدّيــة والخــط  والتصاميــم 
عــن  معلومــات  األطفــال  مــن  لــزواره  )عالمنــا( 
ثقافــات مختلفــة مــن جميــع أنحــاء العالــم، بينمــا 

يلهــم )كهــف القصــص( إبداعهــم ومخّيلتهــم عبــر 
إتاحــة الفرصــة لهــم لممارســة اإلنتــاج الخــاص 
واللبــاس،  والتمثيــل،  االســتماع،  بواســطة: 

والمشــاركة.



محطا�ت

 
ا�تٌ �ي �ن �ن

أ
� ..

د�ت هو�ي �ل�ت
ان من ح�ن

تدندنهــا  مغنــاٌة  بســيطة  كلمــات  التهويــدة 
ــب النعــاس لألطفــال.  األمهــات بطريقــة تجل
فــي  القديمــة  الشــعبّية  التهويــدات  وأغلــب 
مختلــف ثقافــات وشــعوب العالــم هي ارتجال 
ــى أن يســتوطن  مــن أمٍّ ـ أو جــّدة ـ مصــرة عل
النــوُم عيــوَن صغارهــا. وال تعتمــد التهويــدة 
البســاطة  بــل علــى  المعنــى والمجــاز،  علــى 
والساســة واإليقــاع وتكــرار بعــض الكلمــات.
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التهويدة السومرّية

أرض  فــي  محفوظــة  تهويــدة  أقــدم  لت  ُســجِّ
العــراق، إبــان الحضــارة الســومرّية قبــل خمســة 
آالف ســنة مــن اآلن، عثــر علــى  هــذه التهويــدة  
منقوشــة علــى لــوح طينــّي جنــوب العــراق، وال 
أيهــا  “تعــال  تلحينهــا.  كان  كيــف  يعــرف  أحــد 
النــوم، تعــال إلــى حيــث تجــد طفلــي راقًدا، أســرْع 
أيهــا النــوم، وزرنــا حيــث يهجــع ولــدي دعــه يغلــق 

عينيــه اليقظتيــن”

التهويدة الفرنسّية

تعــودت الفتيــاتـ  واألمهــات أحياًنــا - في فرنســا 
والكيبيك أن تغني إلخوتها األصغر أنشودة “نم 
يــا أخــي كــوالس الصغيــر” مــع بعــض التغييــرات 
الصغيــرة فــي الكلمــات واألســماء مــن منطقــة 
ألخــرى. “َنــم يــا أخــي كــوالس الصغيــر أمــي فــي 
الطابــق العلــوي تصنــع لــك الكعــك، وأبــي فــي 
َنــم  الشــوكوال.  لــك  يصنــع  الســفلي  الطابــق 

اآلن، لتســتيقظ وتضحــك بصــوت عــاٍل”.
 تأخــذ تهويــدة “يــال تنــام يــال تنــام” أكثــر من ثوب 
ــة  ــة، خصوًصــا المصرّي فــي أكثــر مــن لهجــة عربّي
والفلســطينّية، ولكّنهــا أخــذت الهوّيــة اللبنانّيــة، 
ــروز  ــة، وفي ــروز الفنان ــا في ــا غّنته ــا بعدم خصوًص
األم، فأصبحــت تهويــدة لبنانّيــة خالصــة. “يــال 
تنــام يــال تنــام وادبحــال طيــر الحمــام روح يا حمام 

ال تصــدق بضحــك علــى ريمــا تاتنــام”

التهويدة اللبنانّية

ولنــا فــي الســعودية تهويداتنــا المتناثــرة فــي 
موروثنــا الفلكلــورّي الشــعبّي، ربمــا تكــون “دوها 
ــا دوهــا” أشــهر تهويــدة علــى اإلطــالق، وهــي  ي
ــا  ــة القديمــة. إنه ــج الحجازّي مأخــوذة مــن األهازي
التــي تفضــي  المتداخلــة  الُجَمــِل  سلســلة مــن 
إلــى بعضهــا كمتاهــٍة. “دوهــا يــا دوهــا والكعبــة 
بنوهــا وزمــزم شــربوها بابــا ســافر مكــة. جــاب لي 
زنبيــل وكعكــة والكعكــة فــي المخــزن والمخــزن 

مالــو مفتــاح”

التهويدة السعودّية

التهويدة اإلنجليزّية

عــة  موقَّ التهويــدات  أغلــب  خــالف  علــى  إّنهــا 
باســم شــاعر إنجليــزّي مشــهور هــو جــان تايلــور، 
كتبهــا مطلــع القــرن التاســع عشــر قصيــدًة تحــت 
األمهــات  حناجــر  لتتلقفهــا  “النجمــة”،  عنــوان 
وتحولهــا إلــى تهويــدة شــعبّية يغنينهــا ليــاًل عنــد 
أســّرة أطفالهــّن. “أضيئــي أضيئــي أيتهــا النجمــة 
الصغيــرة، كيــف يمكننــي أن أخمــن كيــف حالك؟ 
عندمــا تغــرُب الشــمس الحارقــة عندمــا ال يضــيء 

شــيء.. يظهــر نــورك الصغيــر”

التهويدة اإلسبانّية

 Ea الالزمــة  ذات  اإلســبانّية  التهويــدة  هــذه 
فقــط  ليــس  ومنتشــرة  مشــهورة   la nana
فــي الدولــة اإلســبانّية، بــل لــدى كل الشــعوب 
ــة وِفــي  الناطقــة باإلســبانّية فــي أمريــكا الالتينّي
المســتعمرات اإلســبانّية بإفريقيــا، إّنهــا خطــاب 
مــزدوج لطائــر متخيــل وطفــٍل يتأرجــح بيــن النــوم 
واليقظــة: “أّيهــا الطائــر الصغيــر الــذي يغنــي عنــد 
البحيــرة، اذهــب إلــى نانــا، اصمــت، ال توقــظ 

ــه” ــي مــن نوم طفل



تتجاوز )كاميرا مكة( قيمتها كهدية يحملها بشوق 
عائــًدا إلــى أهلــه، إلــى كونهــا تحمــل رمزيــة تاريخيــة 
وإنســانية عميقــة. كاميــرا مكــة عدســة باســتيكّية 
ــم  ــن، ومعال بداخلهــا مجموعــة مــن صــور الحرمي
المصّغــرة،  المنــورة  والمدينــة  المشــّرفة،  مكــة 
ــا بعــد عــام إلــى أهاليهــم،  يعــود بهــا الحجــاج عاًم
لحفــظ هــذه الذكــرى العميقــة التــي طــال انتظارها 
لســنوات بالنســبة للغالبّيــة العظمــى منهــم. بــدأ 
األمــر مــع بدايــة شــغف األســتاذ الدكتــور منيــر 
القاضــي بالتصويــر، وعلــى وجــه التحديــد شــغفه 
بصــور المدينــة المنــورة، لتعّمق في هذا الشــغف 
إلــى الحــّد الــذي جعلــه يبحــث عــن أماكــن لطباعــة 

هــذه الصــور بأحجامهــا الصغيــرة، فتقــوده الحيــاة 
والفــرص إلــى ألمانيــا التــي وجــد فيهــا ضالتــه. 
عــادت الصــور إلــى أيــدي الدكتــور ليضعهــا فــي 
تذكارّيــة  كهدايــا  ببيعهــا  ويبــدأ  جديــدة  عربــات 
تحمــل قيمــة المــكان وقيمــة اإلتقــان فــي تنفيــذ 
هــذه الفكــرة، ولتســتمر الفكــرة وتتطــور يوًمــا 
بعــد يــوم، لتصبــح هــذه الهديــة البســيطة إحــدى 
ــة معهــا وفيهــا شــيًئا  ــر لمكــة، حامل ــات الزائ ذكري
ــق، وذكــرى  ــت العتي ــى البي ــر إل مــن لحظــات الزائ
تحيــل إلــى طرقــات مكــة وشــعابها، وعبــق الرحلــة 

ــا. وتفاصيله
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كاميرا مكة: البلد العتيق
في عيون الطفولة



أثنــاء فتــرة مييجــي )1868 – 1912( بــدأت اليابــان 
عملّيــة انفتــاح وتحديــث واســعة شــملت أجــزاء 
الدولــة والمجتمــع، بمــا فــي ذلــك فتــح الموانــئ 
للتجــارة الخارجّيــة واســتقبال الثقافــات األخــرى. 
الغربيــة  الفنــون  تأثيــر علــى  لهــذا االنفتــاح  كان 
حيــث ســافرت المطبوعــات اليابانيــة التقليدّيــة 
إلــى أوروبــا وانتشــرت بشــكل كبيــر لدرجــة أّنهــا 

تأمل فّني

الحداثة والتراث في لوحة:
األم والطفل والرّمانة

ــّي فســاهمت  ــّن التشــكيلّي الغرب ــى الف ــرت عل أّث
تيــار مــا بعــد االنطباعّيــة والحداثــة  فــي ظهــور 
الفنّيــة األوروبّيــة. كان فنســنت فــان جــوخ الفنــان 
المعجبيــن  أحــد  االنطباعــّي  بعــد  مــا  الهولنــدّي 
ــده  ــّي، فــكان يجمــع مــا يقــع فــي ي بالفــّن اليابان
ــد منهــا بعــد  ــد رســم العدي مــن مطبوعــات ويعي

إضافــة لمســاته الخاّصــة.

يكتبه: عماد بوخمسين
مهتم بالكتب والفنون. مصّور فوتوغرافي ورّسام

لوحة األم والطفل والرّمانة، لليابانية ياسودا إيكودو

 اضغط لقراءة المزيد17
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جسور

بيبي شارك:
مرٌح يفهمه كل العالم 

األغنيــة التــي أنتجتهــا شــركة “بينكفونــغ” الكورّيــة 
ســنة 2016، المتخصصــة فــي الترفيــه والتعليــم 
ا  قياســيًّ ــا  عالميًّ انتشــاًرا  حققــت  لألطفــال، 
وتجــاوزت أواخــر هــذا العــام 2020 ســبعة مليارات 
مشــاهدة علــى يوتيــوب، لتصبــح العمــل الفنــي 
ــي  ــة بيب ــز أغني ــم. تتمّي ــر مشــاهدة فــي العال األكث
شــارك ببســاطتها من ناحية الصورة والموسيقى 
والكلمــات، إذ تعتمــد مشــاهدها، مقارنــًة بأغانــي 
الزاهيــة  األلــوان  علــى  التقليديــة،  األطفــال 
والفاقعــة، واللحــن البســيط الجــذاب، والرقصــات 
الســهلة  والكلمــات  المعّقــدة،  غيــر  المبتكــرة 
المكــررة. يعكــس النجــاح الــذي حققتــه األغنيــة 

ــة  ــات الحديث ــه التكنولوجي ــذي تلعب ــدور ال ــم ال حج
ووســائل التواصــل االجتماعــّي فــي عولمــة اإلنتاج 
اإلبداعــّي، وإذابــة الحواجــز بيــن ثقافــات العالــم، 
والذهنّيــة  االســتهاكّية  األنمــاط  علــى  والتأثيــر 
للطفــل، حيــث ســاهم انتشــار تحــدي بيبــي شــارك 
عبــر الشــبكات االجتماعّيــة فــي تحــول األغنيــة إلــى 
ظاهــرة عالميــة، وإلــى نمــط فّنــّي وثقافــّي جديــد، 
اســتحوذ علــى اهتمــام معظــم أطفــال العالــم، 
بمــا فــي ذلــك المنطقــة العربّيــة التــي شــهدت 
انتشــاًرا واســًعا لألغنيــة فــي شاشــاتها، ومن خال 
نجومهــا الذيــن شــاركوا فــي التحــدي، وصــواًل إلــى 
شــوارعها وأنشــطة البالغيــن فيهــا قبــل األطفــال.
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نعلق على جدارية هذا العدد باقة من األعمال التي أبدعتها أنامل سعودية، 
يجمعها الشغف بالفن، وتتنوع أساليبها وإبداعاتها.

جدارية

رحاب خالد زكري

فنانة تشكيلية سعودّية، 
أهوى الفنون بأنواعها وأحّول 

المشاعر إلى رسومات. مهتمة 
باألسلوب التأثيرّي وأتبعه في 

أغلب لوحاتي.

جدارية المرأة العربية
جازان - 2020

جدارّية سعادة على الشاطئ
جازان - 2020
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https://twitter.com/zakri_r?lang=ar


سارة الغامدي
 

فنانة طموحة، لم أخطط ألكون 
معــي.  ُولــد  فالرســم  رســامة 
باألســلوب  نفســي  عــن  ُأعّبــر 
التكعيبــّي، وشــاركت في العديد 
ــة وبعــض  مــن المعــارض الفني

البرامــج التطوعّيــة.

ستارة الركن الكئيب
ألوان زيتّية - كانفس

25*20

عالم النسيان المفتعل
ألوان زيتّية - كانفس
60*60
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https://www.instagram.com/art.oza/?hl=en


هاجر شعبي

أهيــم  إنجليزيــة،  لغــة  خريجــة 
بــكل مــدارس الفــّن، وأجــد بــكل 
ــدة.  مدرســة متعــة خاصــة وفري
أجــد رســَم الجداريــات يجمــع بيــن 
المتعــة والصعوبــة والمفاجــأة.

جيمين
ألوان زيتية - جدار
متر ونصف * 2 متر

كندل
ألوان زيتية - جدار

متر ونصف * 2 متر
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https://twitter.com/Hajer1SH?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
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ــًا. مــن  ــا تكــون طف تنتفــي كّل الحــدود والمخــاوف عندم
االنطــاق بيــن التضاريــس المجهولــة، إلــى تســلق الجبــال، 
الطفولــة  ُتَعــدُّ  المتفرقــة،  باألشــياء  التعلــق  مجــرد  إلــى 
مغامــرًة حقيقّيــة. نشــاهد هنــا درًرا جميلــة مــن األرشــيف، 
ــا نتنافــس فيهــا، ونلعــب، ونلبــس  تذكرنــا باأليــام التــي كّن
الثيــاب خصيًصــا اللتقــاط صــورة. نــرى طفلــة تتدلــى مــن 
قضبــان أفقّيــة فــي مرافق ملعب “كّل األطفــال”، وُنعَجُب 
بشــجاعة األوالد الصغــار وهــم يتســلقون األماكــن الوعــرة، 
ونقابــل البدويــات الصغيــرات الواقفــات على اســتحياء أمام 

الكاميــرا.

وثائق نادرة من أرشيف أرامكو السعودية.

من األرشيف
إقدام األطفال، ودهشة أولى

الظهران، 
21 يناير 

1949
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حقل السفانّية شمال الجزيرة العربية.

جبل المريكبات بالدمام، 30 يناير 1976

1975

30 يناير 
1976



الفن الرقمي

00
9 

دار
ص

اإل

يشــهد الفــن الرقمــي تطــوًرا مســتمًرا ومتزايــًدا، مــن أجــل ذلــك نســتحدث 
فــي مجلــة إثرائيــات مســاحة خاصــة لــه، دعًمــا لهــذا اللــون الفريــد مــن 
الفنــون الحديثــة، ممــا يتيح منصــة تعبيرية للفنانين الرقميين الســعوديين 
والعالمييــن. ومــن خــال هــذه المســاحة الفريــدة، ســُيطلق الفنانــون 
إبداعاتهــم، منطلقيــن مــن موضوعــات مختلفــة وملهمــة، لنرفــع مًعــا 

ــال. ســقف الطموحــات، ونشــجع حركــة الفــن والخي
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الطفولة

غير  حبي  في  طفولتي  تلخصت   "
الصغيرة  التفاصيل  لكل  المشروط 
ومسار  كدليل  الحياة  تتركها  التي 
أتتبعه في صغري، ألطوّر حسي في 
الحيوانات،  مع  والتواصل  التعاطف 
لساعات،  الحشرات  حركة  وأتأمل 
كأوىل  الندي  التراب  على  وأخربش 
محاوالتي للرسم بينما تتخلل الرياح 
هذه  تمتد  حولي،  المفتوح  الفضاء 
الرحالت حتى يبدأ الشريط السمعي 
إىل  يتالشى  ليرافقني  اخترته  الذي 

الصمت. "

عمل الفنانة: ضي العبدالكريم

https://www.instagram.com/dai_district/


26

فريق التحرير

مديرة التواصل والشراكات: رانيا بلتاجي
مشرف التواصل: يوسف المطيري

رئيس التحرير: غنام الغنام
رئيسة تحرير النسخة اإلنجليزية: ريم تينا غزال

مصممة المجلة: ظي المنديل

فريق الموقع اإللكتروني

مها عالم
عبدالعزيز الحميدان

تاضي العلي
أحمد اليامي

لاشتراك في المجلة والتواصل مع فريق التحرير، 
ithraeyat@ithra.com  :راسلونا على



عن إثراء
يعــّد مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي 
الســعودية  أرامكــو  مبــادرات  أهــم  أحــد  )إثــراء( 
الموجهــة لارتقــاء بنمــط الحيــاة وخلــق مســاحة 
وتعزيــز  المعرفــة  ونشــر  اإلبــداع  لرعايــة  فريــدة 
التواصــل الثقافــي والحضــاري، وذلــك مــن خــال 
البرامــج الثقافيــة واإلبداعيــة التــي يقدمهــا طــوال 
العــام. ويعتبــر “إثــراء” المعلــم الحضــاري األبــرز 
فــي المنطقــة الشــرقية، فقــد تــم إدراجــه مــن 
قبــل مجلــة التايــم ضمــن أعظــم 100 موقــع فــي 
العالــم ينصــح بزيارتهــا، حيــث صممــت أقســام 
المركــز ومبادراتــه لتمّكــن جميــع فئــات المجتمــع 

مــن المشــاركة فــي نشــر المعرفة وإشــراك األفراد 
والمؤسســات فــي فضــاءات الفنــون والثقافــة 
والفكر ســواًء على المســتوى المحلي أو العالمي.
هــي:  أساســية  مرافــق  عشــرة  “إثــراء”  ويضــم 
المكتبــة، بــرج المعرفــة، مختبــر األفــكار، المســرح، 
متحــف  المتحــف،  الكبــرى،  القاعــة  الســينما، 
مــن  وللمزيــد  الطاقــة.  ومعــرض  الطفــل، 

التالــي: الرابــط  زيــارة  يرجــى  المعلومــات، 
www.ithra.com

ولمتابعتنا عبر مواقع التواصل االجتماعي

https://www.instagram.com/ithra/
https://twitter.com/ithra
https://www.youtube.com/user/iThraCultureCenter
https://www.facebook.com/KingAbdulazizCenterForWorldCulture/
https://www.saudiaramco.com
http://www.ithra.com
http://www.ithra.com
http://www.ithra.com



