


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.

يرتحل بكم العدد الثامن من مجلتكم 
)إثرائيات( عبر بساط الريح، مسافًرا في 
فضاءات التأمل والفن واإلبداع، وتحت 

عنوان "الترحال" يتصفح عالقة اإلنسان 
بين اإلقامة والسفر، حاماًل حقائب أفكاره 

بين األمكنة واألزمنة، وذاكرة مشبعة 
بالصور والذكريات واللحظات التي حفظها 

خالل تنقالته، منذ كان االرتحال طلًبا للرزق 
والماء والكأل، حتى أضحى تجربة غنية 

للمتعة والتأمل وإخصاب تجربة اإلنسان.
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أنشــأت الفنانــة التشــكيلية الســعودّية مهــا الملــوح 
عملهــا “رحلــة العمــر” تكريًمــا لليــدي إيفليــن كوبولــد 
تــم  المولــد  بريطانيــة  امــرأة  أول   )1867-1963(
تســجيلها ألداء فريضــة الحــج. يفتــح عمــل “رحلــة 
مقابــل  فــي  التنقــل  حريــة  حــول  نقاًشــا  العمــر” 
الطبيعــة الجامــدة للحيــاة المنزليــة، وهــو نقــاش 
وحتــى  قديمــًا  النســاء،  مالييــن  حيــاة  محــور  كان 
الوقــت الحاضــر. وتمــس أيًضــا المنظــور األوســع 
ــك  ــة والسياســية وكذل ــدة؛ الثقافي ــادالت العدي للتب
الدينيــة، فــي عالــم معولــم يتبنــى مســائل مراقبــة 
ــات التــي  ــة الدينيــة والتحدي الحــدود والتنقــل والحري
تواجــه أســاليب الحيــاة التقليديــة. يتكــون العمــل من 
بة،  مجموعــة حقائــب معدنيــة مثبتة على عربــة ُمذهَّ

على الغالف: رحلة العمر
جميــع الحقائــب تظهــر عليهــا عالمــات التقــادم، بعــد 
ــن فــي  ــت تســتخدم ســابًقا للســفر أو التخزي أن كان
ــة ذات  ــازل خاصــة فــي الســعودية. تحمــل العرب من
العجــالت إمكانيــة الحركــة المســتمرة ولكنهــا تشــير 
التذهيــب  خــالل  مــن  المنزليــة  الحيــاة  إلــى  أيًضــا 
كتقنيــة يدويــة ُتطّبــق عــادة على األثــاث والتجهيزات 
فــي المنــازل الخاصــة والمبانــي ذات الطابــع الدائــم. 
ــه رمــًزا  ــة ومعهــا العمــل بأكمل ــح العرب وهكــذا تصب
المحتمــل، ولكنــه فــي  للحركــة والســفر والتغييــر 
الوقــت ذاتــه يمثــل رمــًزا لالنتمــاء. أصبحــت الســيدة 
كوبولــد الســيدة زينــب فيمــا بعــد، وتمكنــت مــن 
فــي ســن  القاهــرة وهــي  عبــر  جــدة  إلــى  الســفر 

الخامســة والســتين.



الفنانة: مها الملوح
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مها الملوح:

الخروج من عادّيتنا بابتكار
نظرتنا إلى األشياء

نحــاور فــي هــذا العــدد مــن “إثرائيــات” مهــا الملــوح 
المفاهيمــي،  التعبيــر  رواد  مــن  ســعودية،  فنانــة 
“بينالــي فينيســيا”،  وأول ســعودية تشــارك فــي 
ــا  لديهــا العــدد مــن األعمــال الشــهيرة ولقيــت رواًج
أكثــر مــن وجــه،  لــه  الملــوح  لــدى  الفــن  واســًعا. 
وليــس شــيًئا ثابًتــا، كمــا يحمــل أكثــر مــن تأويــل، وله 
أبعــاد وأعمــاق مختلفــة، ومــن أجــل أن يطــور الفنــان 

Saatchi Gallery London UK عمل )غذاء الفكر “المعلقات 4”( 2016 في معرض “حياة الشمبانيا” بإذن من

مــن بصيرتــه وذائقتــه لتحويــل المألــوف العابــر إلــى 
عمــل فنــي وإبداعــي مؤثــر وعميــق، تعتقــد الملــوح 
“أن اإلنســان يحتــاج فــي البدايــة إلــى شــغف وحــب 
ــه  ــاة واألحــداث حول فــي البحــث والتأمــل فــي الحي
والعمــل الــدؤوب المتواصــل، فاالنغمــاس بالعمــل 

والتجــارب يأخــذ الفنــان إلــى نتائــج غيــر متوقعــة”.

https://www.ithra.com/ar/news/guest-artist/
https://twitter.com/mahamalluh?lang=en


يكشــف عمــل مهــا الملــوح “الطريــق إلــى مكــة 
توفرهــا  التــي  المتناقضــة  التجــارب  المكرمــة” 
المســافر  يعــد  لــم  للســفر.  الحديثــة  الوســائل 
خضــوع  أو  عوائــق  دون  العبــور،  بحريــة  يتمتــع 
قســري للرقابــة، أصبــح الســفر فعــاًل ينطوي على 
التحقيــق والتفتيــش وغــزو خصوصيــة المــرء، مــن 
خــالل سلســلة مــن نقــاط التفتيــش يتــم فحــص 
أمتعتنــا وفحــص صــور جــوازات ســفرنا وتفتيــش 
هويتنــا. حتــى أكثــر أشــيائنا خصوصيــة وما تحتوي 
عليــه أمتعتنــا مــن القطــع الحميمــة والممتلــكات 
الشــخصية، أضحــت مكشــوفة في المجــال العام.
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ذكرياتنــا الثمينــة مــن الماضــي البعيــد تقــع تحــت 
أشــعة الكشــف الخارقــة التابعــة ألنظمــة فحــص 
المطــارات، يتــم تحويــل هــذه القطــع الخاصــة إلــى 
إلــى  صــور علــى الشاشــات األمنيــة لتصنيفهــا 
“آمنــة” أو “تهديــد”. يجردنــا الســفر أحيانــًا، يخضــع 
جوهرنــا الروحــي والتكويــن التعليمــي للمعالجــة 
يخضعــان  البيانــات،  تخزيــن  أنظمــة  باســتخدام 
أمنيــة  تهديــدات  إلــى  ويتحــوالن  للتمحيــص 
ــم تســلم  ــا الحميمــة ل ــات طفولتن ــة. ذكري محتمل
هــي األخــرى مــن وحشــية النظــرة، مــا كان يوًمــا 

ــارة الدهشــة. ــدأ فــي إث ــا وســاحًرا يب بريًئ
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يبــدو الســفر واحــًدا فــي ظاهــره، وكذلــك فــي 
ولكــن  التغييــر،  حــول فكــرة  المتمحــور  جوهــره 
بيــن الظاهــر والجوهــر تتعــدد األبعــاد وتتقاطــع 
المســارات، وتبقــى نظــرة المســافر هــي العامــل 
ــة عيــن  األساســّي الــذي يحــدد ماهيــة ســفره. بأّي
ســينظر المرتحــل إلــى ظاهــر ارتحالــه، وبأّيــة بصيرة 
ســينفذ إلــى جوهــره؟ هــذا هــو الســؤال الــذي 

مــن شــأنه أن يغيــر وجهــة االرتحــال مــن أقصاهــا 
إلــى أقصاهــا. إّن المســاحة التــي نتحــرك فيهــا 
خــالل ســفرنا ليســت مجــرد فضــاء هندســّي جــافٍّ 
نقطعــه ذهاًبــا وإياًبــا بوتيــرة واحــدة، بــل فضــاء 
تتفاعــل فيــه األفــكار والثقافــات والقيــم، إلــى 
دة  ــرِّ ــكاد تكــون متف ــة ت ــة تجعــل الســفر تجرب درج

ــّرة.  ــا فــي كّل م بذاته

لوحة “هل يعود؟” للفنانة التشكيلية عال حجازي.

ملفُّ العدد

االرتحال.. حياة بين المغادرة 
والوصول

اضغط لقراءة المزيد

https://www.instagram.com/olahejazi/?hl=en
https://www.ithra.com/ar/news/travels/
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يكتبها: د. حاتم الزهراني

شاعر وناقد وأكاديمي

ســأقول بأّننــا نرحــُل، أفــراًدا وجماعــاٍت وأمًمــا، 
نبتعــد، تتشــّكل حاجــة  أننــا  إلينــا  يخّيــل  وبينمــا 
ُملّحــة إلــى خلــق اســتمرارّية مــن نــوٍع مــا، بيــن مــا 
رحــال نوًعــا  قبــل الرحلــة ومــا بعدهــا. يصبــح التَّ
مــن االقتــراب أكثــر: يخلــق عندنــا الرغبــة فــي شــدِّ 
الحبــل مــع أنــاس على ضفة لحظة أخــرى، نتخيلها 
عــن العالــم الــذي فقدنــاه قبــل انطالقنــا للمــكان 

إطاللة

رحاُل حتى الكتابة: مبرٌر آخر  التَّ
لخلق استمرارّيـاتنا؟

لوحة "الموجة الكبيرة في كاناغوا" للفنان الياباني هوكوساي عام 1832م

ــا،  فيزيائيًّ الرحلــة  تعريــف  حاولنــا  ولــو  الجديــد. 
لتبريــر  الكافيــة  المســافة  بأّنهــا  القــول  فيمكــن 
رســم خــط جديــد يصلنــا بمــا نحــّب ممــا هــو ليــس 
جديــًدا تماًمــا علينــا. وفــي أحيــان كثيــرة، إّنمــا نرحل 
ــدة، ولكــن لنجــدد  ليــس للبحــث عــن أماكــن جدي
الصلــة بأنفســنا، عبــر خلــق اســتمرارّية مــع أفضــل 

مــا نتصــوره عنهــا.

اضغط لقراءة المزيد 

https://www.ithra.com/ar/news/until-writing/
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بروفايل

محمد ناصر العبودي:
سندباد القرن العشرين

العبودي الذي زار كل العالم تقريًبا، وأخذته قدماه 
ــة  ــوا أقلّي ــو كان ــى ول ــالد المســلمين حت ــى كل ب إل
ــؤدي  ــات أخــرى، كان ي ــن بديان ــالد تدي ا فــي ب جــدًّ
مهمتــه التــي تتطلبهــا وظيفتــه الرســمّية أميًنــا 
ــا مســاعًدا لرابطــة العالــم اإلســالمّي، ولكنــه  عاًم
ــرد  ــه مج ــاوز كون ــا يتج ــر بم كان يتعامــل مــع األم
ــة أو مهمــة يؤديهــا ويمضــي، كان يتصــرف  مهن
ــا،  ــة شــخصّية آمــن به ــا مــن رســالة ورؤي انطالًق

ــات  ــا مــن كلِّ الشــعوب، وكلِّ الثقاف ــكان قريًب ف
واألعــراق التــي زارهــا وتعــرف عليهــا؛  واألهــم مــن 
كلِّ هــذا أّنــه اســتطاع أن يترجــم هــذه الرحــالت 
إلــى كتــب شــّيقة، تجمــع بيــن األدب والحكمــة 
ــا  ــدة، ُنشــر بعضهــا، ويحتفــظ لن والطرافــة والفائ
المســتقبل القريــب بمائــة كتــاب أخــرى مخطوطــة 

مــن مؤلفاتــه فــي طريقهــا إلــى النشــر.

https://www.ithra.com/ar/news/sindbad-twentieth-century/


العاشــق  رحلــة  بــدأت  األندلــس  إلــى  بغــداد  مــن 
المغامــر؛ ومــن األندلــس إلــى بغــداد عــادت هــذه 
القصيدة اليتيمة، لتحكي ما لم يقله ابن زريق وهو 
يلفــظ أنفاســه، وتقــدم دروًســا عــن عصــارة تجربتــه 
فــي الرحيــل واالغتــراب. ال يقــدم ابــن زريــق قصتــه 
وقصــة حبيبتــه التــي تنتظره علــى ضفة الفرات بكل 
شــوق وتــوق، وقصــة حّبهمــا القائمــة علــى شــفير 
ــَل  ــه ُيفلِســُف الرحي ــل إّن ــل؛ ب االنتظــار وحافــة الرحي

ويفتحــه علــى أفــق ال محــدود تضيــع فيــه المســافة 
والســفر،  الحــل  بيــن  والمضــي،  المكــوث  بيــن 
بيــن العبــور والبقــاء. فــي قصــة ابــن زريــق يتحــول 
الحــل والترحــال مــن التضــاد إلــى التواطــؤ، ليصنعــا 
مًعــا إطــاًرا واســًعا، يرســم داخلــه أحــالم العابريــن 
ــاوة،  ــة والحف ــن، بنفــس البشاشــة والرحاب والماكثي
ولكــن أيًضــا بنفــس احتمــاِل انكســاٍر يظــّل قائًمــا 

ــِن. فــي الحالتي

المخطوطة أبدعها خصيصًا إلثرائيات الخطاط: عبدالرحمن الشاهد

الكنوز العربية

كأّنما هو في ِحلٍّ وُمرَتَحٍل
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إثراء التفاصيل

المنبر المغربّي 
للمنابــر فــي  تقليــًدا مميــًزا  المنبــر  يجســد هــذا 
شــمال إفريقيــا، وهــو القابلّيــة للتنقــل. كان مــن 
الشــائع، فــي مســاجد المغرب العربــّي واألندلس، 
تخزيــن المنبــر فــي خزانــة مدمجــة بالجــدار علــى 
ــد الحاجــة. وبســبب  ــن المحــراب، وإخراجــه عن يمي
مجّهــزة  المغربّيــة  المنابــر  كانــت  وزنهــا،  ثقــل 
ــا مــا  ــة، وغالًب بعجــالت تتيــح إخراجهــا خــارج الخزان

12

كانــت توضــع لهــا مســارات خشــبّية علــى الســجاد 
ــر مــن  ــر لتســهيل حركتهــا. يتكــون المنب أو الحصي
إلــى مدخــل  ثــالث درجــات ومقعــد، باإلضافــة 
يعلــوه شــعار متقــن. تــم تجميــع هــذه  المكونــات 
مــن ألــواح خشــبّية محفــورة بزخــارف هندســّية 

ــة وســوداء. ــاغ برونزّي ــا أصب تزينه
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تحتــوي كل درجــة علــى الزخــارف المقّوســة علــى 
بالمنابــر  تذكرنــا  والتــي  الحصــان،  حــدوة  شــكل 
القديمــة المميــزة بهــذه الزخــارف. فعلــى الرغــم 
مــن كــون المنبــر صنــع لمســجد صغيــر فــي جبــال 
األطلــس، إال أّن هــذا الطــراز يعــود إلــى المنابــر 
الكبيــرة للمرابطيــن فــي جامــع الكتبيــة بمراكــش 

والجامــع الكبيــر بقرطبــة.
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محطات

السفر خارج الصندوق
كان األدب وال يزال الفضاء الرحب الذي يحتضن الخيال، والمسرح الذي تزدهر الفكرة على 

خشبته. وعبر صفحات الكتب والروايات، خّط اإلنسان حكاياته من األلف إلى الياء، ليبقى هذا 
اللون من اإلبداع التعبيرّي شاهًدا على أدّق مكنوناته. وعبر محطات هذا العدد، نستعرض بعض 

الكتب والروايات التي احتفلت بموضوع السفر والترحال في مختلف أشكاله.

حول العالم في 200 يوم )أنيس منصور( 
أنــواع الســفر  الســفر عبــر األماكــن هــو أول 
وروًدا إلــى الخاطــر، لكّنــه ليــس أقّلهــا عمًقــا 
وثــراًء. يســتعرض أنيــس منصــور فــي هــذا 
بيــن  الترحــال  مــن  شــّيقة  فصــواًل  الكتــاب 
معالــم الــدول المختلفــة، وينبــري لنــا المــكان 
ناطًقــا بمــا يختزنــه مــن ُهوّيــة وتفــرد، أبــدع 
الكاتــب فــي تســليط الضــوء عليهــا عبــر وصــف 

والثقافــات. والتقاليــد  العــادات 

سفر المكان



آلة الزمن )هـ. ج. ويلز(
عندمــا تتعطــل أبعــاد المــكان، ويتحــرر الزمــن 
من قيوده، يصبح الســفر فرصة الستكشــاف 
حقيقة اإلنســان التي ال يحدها حاضر أو ماض 
أو مستقبل. يأخذنا الروائي هربرت جورج ويلز 
فــي رحلــة زمنّيــة ليســت كالرحــالت. ويضفــي 
علــى الســفر صبغــة تجمــع بيــن غرابــة الشــكل 
ــر الزمــن أكثــر  وألفــة الجوهــر. ليــس الســفر عب
أنــواع االرتحــال تــداواًل، لكنــه ِمــن أبلِغهــا نفــاًذا 

إلــى جوهــر الحيــاة.

سفر الزمان

سفر الذاكرة )مريم البلوشي( 
الســفر  تعــرف  ال  الذاكــرة  إن  قــال  مــن 
واالرتحــال؟ تتميــز الذاكــرة اإلنســانّية بمحطــات 
خاللهــا  وتســافر  األحــداث  عبرهــا  تنســاب 
الــروح، فــي رحلــة ليســت المغــادرة والوصــول 
مــن مفرداتهــا. تتراكــم المواقــف والتجــارب 
وتتعاقــب الوجــوه واألحــداث، ليتشــكل مزيــج 
فريــد مــن الواقــع والخيــال: الذاكــرة. تســافر 
الكاتبــة مريــم البلوشــي عبــر محطــات هــذه 
الذاكــرة فــي مجازفــة تســتحق خــوض حلمهــا.

سفر الذاكرة
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رسالة الغفران )أبو العالء المعري(
أخــذ أبــو العــالء المعــرّي بأيدينا إلــى رحلة تحفها 
أخطــار المنطــق والعقالنّيــة، عبــر فصــول كتابه 
“رســالة الغفران”. وقد نجح المعرّي في تحييد 
الزمــان والمــكان، ال بــل التالعــب بهمــا، ليكــون 
الخيــال هــو ســيد الموقــف والبعــد الوحيد لهذا 
ــئ  ــرّي موان ــادر المع ــوف. يغ ــر المأل الســفر غي
المكان والزمان، دون أن يبرح مكانه أو زمانه، 
عبــر محطــات الخيــال الالمحــدودة، ليقــدم لنــا 
شــكاًل فريــًدا مــن أشــكال االرتحــال، وباًبــا رائــًدا 

مــن أبــواب األدب العربــّي والعالمــّي.

سفر الخيال

على الطريق )جاك كيرواك(
تتصــارع الفكــرة مــع الفكــرة فــي روايــة “علــى 
ــاص  ــة ال من ــق”، لترتســم محطــات رحل الطري
مــن خوضهــا. أبــدع الكاتــب األمريكــي جــاك 
كيــرواك، عبــر صفحــات هــذه الروايــة الخالــدة، 
فــي وصــف االرتحــال بيــن ضفــاف األفــكار، 
مســتخرًجا مــن رمزّيــة الطريــق، ومــن ورائــه 
المــكان والزمــان، روَح الفكــرة، ســابًرا أغوارهــا، 
ومحــواًل إياهــا إلــى المشــهد الرئيــس والوحيــد 
في رحلة وقودها الرفض والتمرد، ومساراتها 

دواخــل النفــس البشــرّية ونوازعهــا.

سفر الفكرة



عندما نتأمل عالقة اإلنسان العربي باإلبل، نشعر 
بشــيء مــن الغرابــة لهــذا االرتبــاط المتيــن، الــذي 
يصــل فــي بعــض األوقــات للبــكاء علــى خســارة 
واحــٍد منهــا، واالســتعداد لدفــع الغالــي والنفيــس 
فــي ســبيل عالجهــا أو شــرائها، لكــن هــذا الشــعور 
ــح أقــرب للفهــم واالســتيعاب  مــا يلبــث أن يصب
عنــد التأمــل فــي العالقــة التاريخّيــة التــي جمعــت 
للِجمــال  استئناســه  وبيــن  األول،  العربــّي  بيــن 
ــة  ــا فــي قطــع المســافات الحارق واســتخدامه له

فــي صحــراء الجزيــرة العربيــة، هــذه القفــزة النوعّيــة 
التــي ســّهلت حياتهــم آنــذاك، وجعلتهــم يصلــون 
إلــى أماكــن جديــدة وفــي ســرعة قصــوى، كانــت 
والمتجــّذر  المتصــل  االرتبــاط  هــي مفتــاح هــذا 
إلــى هــذه اللحظــة، ليكبــر هــذا االرتبــاط ويتشــعب 
ومالّيــة  واجتماعّيــة  بيئّيــة  قيمــة  ذا  فيصبــح 
ضخمــة، تفّوقــت علــى ارتباطــه بالتنّقــل في عصر 

ــرات والقطــارات الســريعة. الســيارات والطائ
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امتداد

اإلبل: ثورة النقل األولى

مجموعة من اإلبل على مقربة من جبال طويق- عدسة المصور: طارق المطلق

https://twitter.com/tariq_m_1?lang=en
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 )1912 طنجــة  فــي  )نافــذة  ماتيــس  لوحــة 
المســتوحاة مــن إطاللــة النافــذة لمدينــة طنجــة 
جعلــت نظــرة المتلقــي للعمــل مدهشــة وســاكنة، 
ومريحــة وثريــة باالعتــزاز الحضــارّي العربــّي. حيــث 
غلبــت حضــارة المدينــة وتفاصيلهــا علــى أشــهر 
لوحــة طنجــة  الوحشــّية، ورســم  المدرســة  رواد 
المختلفــة عــن طابعــه الفنــّي. تــارًكا لوحــة ذات 
ــة تجعلنــا نقــف متأّمليــن حولنــا مــدى  قيمــة فنّي

اضغط لقراءة المزيد 

تأمل فّني

عندما َغلب سكوُن نافذٍة في طنجة 
وحشّية هنري ماتيس

جمــال محيطنــا التراثــّي والحضــارّي. متســائلين: 
ــر  ــا أن يكــون لهــا أث كيــف ألبســط تفاصيــل حياتن
عميــق فــي نفــس زائرهــا قد تغير شــعوره وتقوده 
ــى تبنــي شــعور مختلــف؟ يقــول ماتيــس عــن  إل
اللــون: “يحصــل المــرء علــى طاقــة يبــدو أّنهــا تنبــع 
بشــتاء  بالفعــل  مــا حصــل  وهــذا  الســحر”  مــن 
طنجــة عــام 1912، حيــث تتجلــى اللمســة المغربّية 

لتغلــب ســكونه وحشــّيته.  

تكتبه: د. سارة الوشمي
دكتوراة في الفنون الجميلة، باحثة ومستشارة في الفنون

لوحة  زيتية على قماش رسمها هنري ماتيس، نافذة في طنجة عام 1912، وهي اآلن في متحف بوشكين للفنون الجميلة بموسكو.

https://www.ithra.com/ar/news/art-observation/
https://www.instagram.com/s.alwashmi/


جسور

الطوابع: ُهوّيات متنقلة 
ــرة، المســافرة مــن  إّنهــا تلــك الملصقــات الصغي
بلــد آلخــر، حاملــة معهــا أخبــار الُمرســل وشــعوره، 
وثقافــة المــكان الــذي أتــت منــه. تلــك المربعــات 
المتنقلة، التي ال تحتاج إلى إذن بعبور الحدود بين 
بقــاع العالــم، والتــي ربمــا ينتهي بهــا المطاف في 
متحــف، أو ألبــوم ألحــد ُهــواة جمعهــا والمفاخــرة 
بهــا وبندرتهــا وجماليــة تفاصيلهــا، أصبحــت وجًهــا 
ــا منــذ أربعينــات القــرن التاســع عشــر للــدول  مهمًّ

وتاريخهــا وأحداثهــا المفصلّيــة.
 

ــة  ــع البريدّي ــون الطواب ــداًء أن تك ــرة ابت ــت الفك كان
ــل  ــة مــن ِقب ــد دفــع الرســوم البريدّي وســيلة لتأكي
الُمرســل، وبالتالــي الســماح لهــا باالنطــالق عبــر 
الحــدود والمــدن والقــرى، لتســتقر أخيــًرا بيــن يــدّي 
ــك،  الشــخص أو الجهــة المــرادة؛ لتتطــور بعــد ذل
فتصبــح نوًعــا من الرمــوز الثقافّيــة والتاريخّية التي 
ــر عــن ذاتهــا مــن خاللهــا،  ــدول لتعّب تســتخدمها ال
ــة يتباهــى المهتمــون  والتــي أيًضــا أصبحــت هواي

بمــا جمعــوه منهــا.
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نستعرض أعمااًل فوتوغرافية مبدعة، ألشخاص جمعوا بين فن التصوير وشغف 
السفر، استطاعوا من خالل عدساتهم المبدعة توثيق تجارب مختلفة ومغامرات 

تستحق التقدير والمتابعة.

جدارية

شغف الرحلة والتصوير

مشعل بن ماجد

للحيــاة،  مختلفــة  نظــرة  الســفر  إلــّي  أضــاف 
وللمســافات التــي تفصلنــا عــن الشــعوب األخــرى 
المتفاوتــة بالقيــاس إليــك، وإلــى وعيك باألشــياء. 
ــار للشــيوخ، وســعٌة  الســفر علــم للشــباب، واختب
مــن  واســتقالة  واألنظــار،  والمــدارك  لــألرواح 
ضغــوط الحيــاة، وأحياًنــا هو الســعادة بيــن تذكرتي 

)ذهــاب وعــودة(.
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https://twitter.com/mem3996?lang=en
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أسامة السلمي
 

حيــاة  وتوثيــق  الســفر  فــي  التصويــر  تجربــة 
إلــّي  الشــعوب وحضارتهــم وعاداتهــم أضافــت 
الكثيــر ووســعت مداركــي. قمت بتوثيــق مجريات 
الحيــاة اليوميــة مــا بيــن العمــل والدراســة والمــرأة 
ــة ونمــط المعيشــة  والطفــل والمناســبات الديني
والوجــوه المختلفــة فــي عــدة دول مــن قــارات 

العالــم.

https://www.instagram.com/oalsulami/?hl=en
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خالد صديق 

ــزأ  ــزًءا ال يتج ــح الســفر ج ــًرا، أصب أحــب الســفر كثي
بيــن  دائًمــا  أســافر  اليومــي،  حياتــي  نمــط  مــن 
الكتــب والمدونــات وأدب الرحــالت، وزيــارة الــدول 
واالنغمــاس فــي مجتمعهــا والتحــدث مــع أهلهــا، 
أجــرب الطعــام المحلــي، وأركــب وســائل النقــل 
العام، وأســكن مع الناس، وأعيش كما يعيشــون 
فــي بلدانهــم، أبحــث فــي رحالتــي دائًمــا عــن تجربة 
اإلنســان، التجربــة المرتبطــة فــي الزمــان والمــكان. 

https://twitter.com/khalidsiddeeq?lang=en
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علــى الرغــم مــن ندرتــه اليــوم ـ مــع تطــور الســياحة 
والســفر الحديــث ـ يحتفــظ الســفر التقليــدّي البســيط 
بالكثيــر مــن عناصــر الدهشــة، لــكل مــن ينطلــق فــي 
الطريــق إلــى حيــث: الصحــراء، والجبــال، والمناطــق 
يلتقــي  أن  للمــرء  يمكــن  األقــل استكشــاًفا. هنــاك 
بالقبائــل والرعــاة، أو يعيــش حيــاة البــداوة والبرّيــة، أو 
يجمــع العمــالت األجنبّية، واألشــياء النــادرة، ويتبادلها، 
بتعــّرف مستكشــفين  فقــط  االســتمتاع  يمكنــه  أو 

ــن واللقــاء بهــم. آخري

وثائق نادرة من أرشيف أرامكو السعودية

من األرشيف
تقدير للسفر وذكرياته

راعيتان 
صغيرتان
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سبتمبر
1957

عين دار رقم 57، الواقعة في حقل شمال الغوار، 
تلــوح خلــف قطيــع مــن اإلبــل المستســقية، بينما 

الراعيــان يتألقان فرًحا.

ورقــات مالّيــة ســعودّية مــن فئــات: مائــة 
ريــاالت ريــااًل، وعشــرة  ريــال، وخمســين  1968
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الفن الرقمي

 ٠
٠٨

ار 
صد

اإل

ــًدا، مــن  يشــهد الفــن الرقمــي تطــوًرا مســتمًرا ومتزاي
أجــل ذلــك نســتحدث فــي مجلــة إثرائيــات مســاحة 
اللــون الفريــد مــن الفنــون  لــه، دعًمــا لهــذا  خاصــة 
الحديثــة، ممــا يتيــح منصــة تعبيرية للفنانيــن الرقميين 
الســعوديين والعالمييــن. ومــن خــالل هــذه المســاحة 
الفريــدة، ســُيطلق الفنانــون إبداعاتهــم، منطلقين من 
موضوعــات مختلفــة وملهمــة، لنرفــع مًعــا ســقف 

ــال. الطموحــات، ونشــجع حركــة الفــن والخي
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عمل المصممة: مالك الحسن

مجلة
إثرائيات 

(ترحــــــــــال) 

 ٠
٠٨

ار 
صد

اإل

https://www.instagram.com/malaktrial.01/
https://www.instagram.com/malaktrial.01/
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فريق التحرير

مديرة التواصل والشراكات: رانيا بلتاجي
مشرف التواصل: يوسف المطيري

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

مصممة جرافيك: ظي المنديل

فريق الموقع اإللكتروني

مها عالم
عبدالعزيز الحميدان

تاضي العلي
أحمد اليامي

لالشتراك 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 لالرتقــاء بنمــط الحيــاة وخلــق مســاحة 
وتعزيــز  المعرفــة  ونشــر  اإلبــداع  لرعايــة  فريــدة 
التواصــل الثقافــي والحضــاري، وذلــك مــن خــالل 
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

