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مرحبــــا بكــــم فــي)إثرائيــــات(، حيــــث ننصــــت
لنبـــض المشـــهد الثقافـــي الســـعودي، نرصـد

قصصــــه وحكاياتــــه، نلتقــــط تفاصيلــــه الفنيــــة
والثقافيـــة والمعرفيـــة ثـــم نبثهـــا للعالـــم لوحـًة

ملونـــًة بـكل ألـــوان الطيـف.
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االســتدامة والفــن مجــاالن عميقــان ال حــدود لهمــا، 
علــى  بينهمــا، يظهــر  الجمــع  عنــد  للكثيريــن  وبالنســبة 

ــاة خــاص. الســطح أســلوب حي
ــر مــن مجــرد إســتراتيجية خضــراء،  االســتدامة هــي أكث
كيفيــة  فــي  كاملــة  نظــر”  “إعــادة  تتطلــب  فهــي 
وتصميــم  للفــن  وتصورنــا  وتصنيعنــا  اســتهالكنا 
ــا اليوميــة. وفــي الوقــت  األشــياء وكيــف نعيــش حياتن

رسالة من المحرر
االستدامة والفن

تلــك  هــي  المســتدامة  الفنيــة  األعمــال  نفســه، 
ــم  ــي ت الخاصــة بالمــواد المعــاد تدويرهــا واألشــياء الت
تفيــد  وقــد  األرض  بمــوارد  تضــر  وال  عليهــا،  العثــور 

. لبيئــة ا
 فــي هــذا اإلصــدار الخاص مــن “إثرائيات”، نستكشــف 
وكيــف  المختلفــة،  أشــكالها  بجميــع  “االســتدامة” 

المختلفيــن. للمبدعيــن  مختلفــة  أشــياء  تعنــي  أنهــا 

»فن النخيل« لمحمد الفرج
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نتعــرف ضمــن موضوعنــا الخــاص علــى الفنــان الســعودي محمــد الفــرج، وهــو 
فنــان تجريبــي وســائط مختلطــة، يســتلهم مــن العالــم الطبيعــي مــن حولــه 

ليخلــق قصصــًا مبدعــة مــن خــالل أعمــال فنيــة تقــوم علــى إعــادة التدويــر.
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الفنــي  بعملــه  يأتــي  الــذي  الفنــان،  بهــذا  نلتقــي  هنــا 
ــا لجواهــر الطبيعــة  ــات تكريًم ــا مــن إثرائي كغــالف لعددن
“البلبــل”  طائــر  إلــى  التنيــن  ذبابــة  مــن  الصغيــرة، 
واألشــجار واتصالنــا بالعالــم الطبيعــي حيــث  تــم عرضهــا 
ــه المصنوعــة  ــل، وهــي جــزء مــن منحوتات فــي حــي جمي
الوســائط  متعــددة  تركيبتــه  مــن  المقــوى  الــورق  مــن 

ــش”.  بـــ “جســب العي تعــرف 

الفنان  الضيف
ُيعرف محمد الفرج بقطعه الترابية المتميزة، وذلك باستخدام األرض والتربة 
في بعض األحيان، وهو فنان سعودي يعيد تدوير العناصر في قطعه ويعيد 

استخدامها، مما يتركها مفتوحة للتأويل والتفكير..

خــالل  مــن  األعمــال  بتنفيــذ  الفــرج  قــام    2021 فــي 
لتلبيــة  اســتيرادها  يتــم  التــي  األطعمــة  علــب  تجميــع 
الســعودية،  العربيــة  للمملكــة  الحاليــة  المتطلبــات 
ــالد ونمــط  ــرت بمــرور الوقــت مــع تطــور الب ــي تغي والت

الغذائيــة. والممارســات  الحيــاة 
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مــع  الفنيــة هــي محاولــة لالتصــال  الممارســة  أو  الفــن 
ــة الشــعر  ــى رؤي ــة القــدرة عل ــم ومــع اآلخــر، هــو تنمي العال
واإلحســاس بــه فــي كل شــيء، الفــن هو محاولــة أن تكون، 
أن تــرى وتســمع وتفكــر مــن جديــد دائمــًا. بالنســبة لــي، 
ــة؛ هــي  ــة اليومي ــا وممارســتي الفني ــي أقدمه األعمــال الت

ــم وناســه. ــه لهــذا العال ــذي أكن ــن ال الحــب والحني

فــي الخليــج ينتشــر نــوع مــن الطيــور اســمه البلبــل أبيــض 
الخديــن، وعندمــا كنــت صغيــرًا كنــا نــراه دائمــًا ونســمع 
صــوت تغريــده الجميــل والغنائــي، حيــث كان قريبــًا مــن 
ليصبــح  الطيــر  تربيــة  الشــخص  بإمــكان  كان  إذ  النــاس 
ــأكل مــن فمــه ويجلــس  ــاداه وي ــه إذا ن ــر إلي صديقــه، فيطي
علــى كتفــه. هــذا الطيــر يفضــل أن يبنــي عشــه فــي أشــجار 
الليمــون التــي كانــت تــزرع بكثــرة فــي األحســاء،  ولكــن فــي 
ــه  ــه ألن ــح المزارعــون يســتثقلون زراعت ــرة أصب ــة األخي اآلون
ــك بســبب اســتيراد الليمــون  ــًا وذل ــِد اقتصادي ــد يج ــم يع ل
ــي بشــكل  ــر ويأت ــذي عــادة يكــون أرخــص بكثي ــي وال األجنب
بــراق ومتناســق، لــذا قلــت زراعــة أشــجار الليمــون وبــدأت 
إلــى  بالنقصــان، إضافــة  الخديــن  البلبــل األبيــض  أعــداد 
أســباب أخــرى مثــل صيــده الغيــر المنظــم وارتفــاع حــرارة 
الجــو، لذلــك قمــت بجمــع صناديــق الفواكــه والخضــراوات 
حركــة  تهددهــا  وأشــجار  ككائنــات  وتشــكيلها  وقصهــا 

االســتيراد والتصديــر.

بشــكل  ذهنــي  إلــى  يأتــي  ال  مصطلــح  االســتدامة 
ألنهــا  المــواد  وبهــذه  الطريقــة  بهــذه  أعمــل  واٍع، 
وعمــق،  أهميــة  ذات  تبــدو  التــي  الوحيــدة  الطريقــة 
عندمــا أقــوم بإعــادة اســتخدام جــذع شــجرة أو ثــوب 
ــي أضــع فــي العمــل القيمــة  ــق فإن ــه فــي الطري وجدت
ــات مــن لبســوه إضافــة  ــة مــن ذكري ــة والمادي الروحاني

وملمســه. شــكله  إلــى 

أشــعر بــأن هنالــك الكثيــر والكثيــر مــن المــواد واألشــياء 
ــر المنطقــي أن نقــوم  ــه مــن الغي علــى هــذه األرض وأن
اســتخدام  إعــادة  بإمكاننــا  كان  إن  المزيــد  بإضافــة 
الكثيــر وبــا مقابــل، حتــى هــذه الممارســة لــن تســاعدنا 
وكوكبنــا علــى أن نكــون أكثــر صحــة فحســب؛  بــل أنهــا 
علــى  عــاوة  والخيــال  لإلبــداع  كبيــرة  مســاحة  تعطــي 

أنهــا غيــر محــدودة وغيــر مكلفــة. 

ماذا يعني الفن بالنسبة لك؟

ماذا تعني االستدامة بالنسبة لك؟ ولماذا أخبرني عن القطع الفنية من الورق المقوى؟
تستخدمها في أعمالك الفنية؟

7



8

وأنــا  كلهــا،  األشــجار  أســالف  الزيتــون  وشــجرة  النخلــة 
حــول  ونشــأت  نخيــل  واحــة  مــن  كونــي  جــدًا  محظــوظ 
المــزارع فيهــا، حيــث تعلمــت الكثيــر مــن مشــاهدة جــدي 
عبداللــه رحمــه اللــه وهــو يعتنــي بنخيلــه ويزرعهــا، وكنــت 
ــدور فــي  ــل قصــة ت ــا لتمث أحــب جمــع األغصــان وتركيبه
رأســي. واآلن أحــب جــدًا العمــل بكافــة أجزائهــا خصوصــًا 
فيــه، معظــم  الحيــاة  وإعــادة  والمهمــل منهــا  المرمــي 
األشــكال تبــدو كالعظــام واألحافيــر، لــذا أطلــق علــى هــذه 
النخلــة  السلســلة اســم “أحافيــر المعرفــة” لمــا تحملــه 
ــا عنهــا وعــن  ــا البتعادن ــة علين مــن معرفــة مقدســة عصي
اســتنطاق  أحــاول  ربمــا  لــذا  لغتهــا،  ونســياننا  الطبيعــة 

هــذه الشــجرة واإلنصــات لهــا. 

أخبرني عن استخدام أشجار النخيل كطالء )باللون األحمر( وعلى طول األرضيات ألحظ أن شجرة 
النخيل موضوع ثابت في فنك حتى أن هناك قطعة من المالبس بالنار؟

مجموعــة  مــن  جــزء   فهــو  المحتــرق،  للثــوب  بالنســبة 
مــن اللــوح واألعمــال التــي أعمــل عليهــا ببــطء، تحمــل 
مــوادًا وكتابــات ورســومات تســتلهم أفكارهــا مــن الحيــاة 
اليوميــة والقصــص الشــعبية. فاللنــار والفحــم والرمــاد 
قــوى عجيبــة علــى التغييــر، والطيــن رمــز وجودنــا القديــم. 
تمــر وقهــوة ومــاء وأوراق وثيــاب كلهــا مــواد تتفاعــل مــع 
بعضهــا البعــض وتحمــل كمــا ذكــرت مــن قبــل قيمــة 
أكبــر  معنــى  ذو  بــه  أقــوم  مــا  تجعــل  وماديــة،  روحيــة 
ــرًا جــدًا  ــي صغي ومتصــاًل بهــذا الوجــود اإلنســاني ويجعلن

أمــام ذاك الســياق والتراكــم.
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تعلمت مؤخرًا بأن الحياة يلزمها التنازل والتصالح ما بين ما 
نعتقده ونراه بأنه حقيقي وبين ما هو فعاًل. 

مــا هــو الشــعار الــذي
تعيــش عليــه؟
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أسس الحفاظ على العادات والتقاليد واستدامة الموروث االجتماعي
)لعبة االستدامة المجتمعية(

بقلم الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان 
سفيرة فوق العادة للثقافة لدى األلكسو

سلسلة فنية رسمتها الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، تحتوي كل لوحة على أقراص كيرم كبيرة وعلى خلفية 
مرســومة بأســهم خافتة للتعبير عن أهمية الممارســات التفاعلية، ولو تبدو بعض ممارســات التفاعل ظاهريًا غير 

ضرورية، ولكنها تحقق بمهارة االستقرار المطلوب.

مــا مــن شــك أن التعــرف علــى عــادات وتقاليــد الشــعوب قديمــا، أمــر يدعــو لاهتمــام ويجــذب دائمــا القــارئ لاطــاع 
علــى ثقافــات الشــعوب قديمــًا أو حديثــًا، ونجــد أن الشــيء الغريــب فــي االكتشــافات القديمــة هــو أنــه كلمــا رأينــا فيهــا 

شــي مشــابه لنــا فــي عصرنــا الحديــث، وجدناهــا أكثــر إثــارة للدهشــة.

فقبــل بضعــة أشــهر مثــًا تــم الكشــف عــن أقــدم مبخــرة مــن الحجــر الجيــري فــي ســلطنة ُعمــان؛  ليكــون دليــًا علــى 
أن اإلنســان العربــي القديــم كان يســتخدم شــيئًا مــن العــادات االجتماعيــة الباقيــة أمامنــا لــآن منــذ زمــن بعيــد، وفــي 
األســاطير القديمــة حتــى اآللهــة رددوا هــذه العــادة االجتماعيــة، فكانــت كاهنــة أبولــو تدخــل فــي نشــوة بســبب األبخــرة، 
بينمــا فــي مصــر كانــت الخالــدة “هاثــور” أكثــر اعتيــادًا علــى اســتخدام “المــّر”، وهــي النبتــة الخاصــة التــي كانــت تســتخدم 

خــال فتــرات مــا بعــد الظهيــرة فقــط.

ــًا،  ــاد  تقريب ــل المي ــام قب ــة آالف ع ــر مــن ثاث ــل أكث ــم األزل، قب فــي قدي
أنتجــت مملكــة ماجــان )وهــي حاليــًا أراٍض لــكل مــن ســلطنة ُعمــان ودولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة(  حســب مــا ذكرتــه لنــا الحضــارة الســومرية، 
أنتجــت أول مواقــد للبخــور “المباخــر”  وكانــت ذات شــكل دائــري تشــبه 
العربيــة،  البيــوت  معظــم  فــي  أساســيًا  عنصــرًا  أصبــح  والــذي  الموقــد 
حيــث انتشــرت النكــت عــن الدخــان الــذي كان يتغلغــل فــي كل منــزل أثنــاء 
ــي قــد  ــك عائلت ــات بمــا فــي ذل ــد مــن العائ ــا، فنجــد أن العدي جائحةكورون
لإلنفلونــزا  طــاردة”  “مــواد  وأي  واللبــان  العــود  مفــرط  بشــكل  أحرقــت 

كانــت متوفــرة لدينــا.

كاتب عمود ضيف:
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يتحــدث العالــم العربــي أحمــد المقــري مــن القــرن الســابع 
العــادات  عــن  القروييــن،  بجامعــة  درس  والــذي  عشــر، 
والتقاليــد االجتماعيــة ليــوم الجمعــة فــي مســجد قرطبــة 
يقــارب نصــف كيلوغــرام  تــم حــرق مــا  الكبيــر، وكيــف 
مــن خشــب العــود الغنــي ليلــة الجمعــة، ثــم ينشــر عبقــه 

ــة. ــة المبارك ــك الليل أســبوعيًا فــي مســاء تل
صــاة  بشــعائر  االهتمــام  مــدى  لنــا  يبيــن  ذلــك  كل 
الجمعــة علــى نطــاق واســع، كممارســة مجتمعيــة وعــادة 
الــكل مــن كافــة فئــات  ثابتــة، حيــث يجتمــع  اجتماعيــة 

باســتمرار. فــي األســبوع  مــرة  المجتمــع معــًا 

عناصــر  يمتلــك  مجتمــع  كل  أن  نجــد  وبالتالــي 
والتقاليــد  العــادات  اســتدامة  لضمــان  ومهــارات؛ 
ممــا  أصولهــم،  فــي  الراســخة  والتراثيــة  األصيلــة 
األجيــال  عبــر  التواصــل  والتقاليــد  الثقافــة  تعــزز 
المثــل  يعبــر  الســياق  هــذا  وفــي  المتتاليــة، 
العــادة  هــي  التقاليــد  “أن  ببســاطة:  اليونانــي 

للشــعوب”. الثانيــة 

األصــل  أمازيغيــة  كلمــة  مــن  “طوايــط”  كلمــة  نشــأت 
عبــارة  والمهرجــان  واإلخــاء”  “التوحيــد  تعنــي  مشــابهة 
عــن تجمــع يســتمر لمــدة خمســة أيــام يشــهد عروضــًا 
وفعاليــات للفروســية واحتفــاالت ثقافيــة يتــم تنظيمهــا 
ــاًء لذكــرى اتفــاق الســام بيــن شــيوخ العشــائر فــي  إحي
القبيلــة  مــن  الضيفــة  العائلــة  تقتــرب  وفيــه  الماضــي 
الفرقــة  تقــوم  وقصائــد  أشــعار  خــال  مــن  المضيفــة 
المعروفــة باســم )عبيــدات الرامــة( بتأديتهــا وهــي فنــون 
فلكوريــة تحفيزيــة للجمهــور خــال أيــام المهرجــان، حيــث 
الحفــاظ  فــي  رئيســيًا  دورًا  والفــن  الموســيقى  تلعــب 

علــى القيــم والتــراث والروابــط بيــن المجتمعــات.

أنهــا  علــى  بمعناهــا  واضــح  تعريــف  “قيمــة”  وكلمــة 
“مفيــدة بالكامــل” وتعبــر عــن وظيفــة قيمــة مــن قيمهــم، 
ــر  ــن عم ــر المؤمني ــث شــجع أمي ــاء”، حي ــدر العرب”الحي يّق
ــد  ــاء وأك ــى الحي ــه عل ــه(، ابن ــه عن ــن الخطــاب ) رضــي الل ب
لــه أنــه مرغــوب فــي كل شــي إال فــي العلــم، وقــال عمــر 
رضــي اللــه عنــه )َمــن قــلَّ حيــاؤه قــلَّ ورعــه، وَمــن قــلَّ 

ــه(. ورعــه مــات قلب

مــن  والتراثيــات  والمقتنيــات  التحــف  نقــل  يتــم  مثلمــا 
فــي  أو  المتاحــف  فــي  عرضهــا  ويتــم  واألجــداد  اآلبــاء 
المنــازل، فمــن األجــدى أن نقــوم بنفــس الطريقــة بنقــل 
القادمــة مــن  األجــداد لألجيــال  تراثنــا وحضارتنــا وقّيــم 
ــة المختلفــة وبنفــس  ــات التراثي خــال األنشــطة والفعالي

االهتمــام.
عديــدة  ألزمنــة  تمتــد  الخافــات  أن  جيــدًا  نعلــم  نحــن 
مــن خــال إعــادة تأجيجهــا فــي كل عصــر، فيمكــن أيضــًا 
للثوابــت األخاقيــة والمبــادئ أن تكــون راســخة ومتكــررة 
تعــزز االســتقرار واالســتدامة  بعــد جيــل وأن  فــي جيــل 
علــى المــدى الطويــل، وقــد يتــم تمديــد االقتبــاس “إننــا 
نعيــش فــي اللحظــة،” بإضافــة: “مــن أجــل المســتقبل”. 

“أن التقاليــد هــي العادة 
الثانية للشــعوب”.

وصــواًل  الربــاط  مــن  ابتــداًء  المغربيــة،  المملكــة  وفــي 
تنظيــم  علــى  يحافظــون  نجدهــم  البيضــاء،  الــدار  إلــى 
تقليــد مجتمعــي ومهرجــان يبلــغ عمــره 300  عــام تقريبــًا 
القبائــل  وتحتفــل  والســالم،  الوحــدة  أجــل  مــن  فقــط 
ــد للحفــاظ علــى  ــة بالطقــوس والتقالي ــة واألمازيغي العربي

“الطوايــط”. مهرجــان  فــي  االنســجام 
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محمــد،  بنــت  صبحــة  الشــيخة  جدتــي  شــاركت  وقــد 
عندمــا  البــدو،  حيــاة  عــن  معنــا  القصــص  مــن  الكثيــر 
خيامهــم  ويقتلعــون  أشــهر  ثالثــة  كل  يتنقلــون  كانــوا 
وممتلكاتهــم، حيــث كان أفــراد القبيلــة حريصيــن علــى 
ــى  ــم إل ــل مغادرته ــًا قب ــة اســتيطانهم نظيف ــرك منطق ت
آخــر، متجنبيــن أي خطــأ قــد يطــول ســمعتهم.  مــكان 
هــذا المفهــوم يأتــي مــن حيائهــم، ومنهــا انتفــع النــاس 

والطبيعــة علــى حــٍد ســواء

رأى ابــن مســكويه، الفيلســوف األفالطونــي الحديــث فــي 
القــرن العاشــر؛ التواضــع والحيــاء كــرد فعــل محمــود علــى 
األمــور الســلبية. لقــد تغيــر الزمــن ولكــن هــل ســتتبدل 
هــي  التقاليــد  التغييــرات؟  بهــذه  القديمــة  الفضائــل 
ــة البشــرية. ليســت  ــة التعامــل مــع الطبيع ســلوكيات بحت
مــن طبيعتنــا ألن  جــزء  أو جديــدة، فهــي مجــرد  قديمــة 

الســلوكيات الواعيــة تنّقــح أفعالنــا فــي المجتمــع.

بافتــراض أننــا جميعــًا نخطــط ألن نكــون أعضــاء دائميــن 
فــي المجتمــع، ســوف يتطلــب ذلــك تفاعــل مــع أنشــطة 
اجتماعيــة إيجابيــة فــي حياتنــا اليوميــة. باإلضافــة لصــالة 
الجماعــة والتجمعــات العائليــة والترفيهيــه؛ فــإن األلعــاب 

المجتمعيــة ســتنجح أيضــًا فــي إشــراك الجمهــور.

البحــر  منطقــة  آلثــار  البولنــدي  المركــز  اكتشــف  وقــد 
أثريــة  قطعــة  العــام،  هــذا  خــالل  المتوســط  األبيــض 
ــرة فــي ُعمــان.  ــا فــي وادي الُقمي ــر مألوفــة لن أخــرى تعتب
هــذا االكتشــاف عبــارة عــن لعبــة ألــواح حجريــة عمرهــا 
ــم لعبهــا  أربعــة آالف عــام بهــا مربعــات وثقــوب، ربمــا ت

الصغيــرة الحجــارة  باســتخدام 
كانــت هنــاك أنــواع كثيــرة مــن األلعــاب الجماعيــة موجــودة 
فــي وقــت مبكــر منــذ وجــود الحضــارات، كلوحــة الكيــرم 
الموجــودة فــي جميــع أنحــاء آســيا والتــي تشــترك فــي لعبها 
جميــع النــاس مــن كافــة األعمــار. تمثــل هــذه اللعبة نشــاطًا 
أساســيًا يتمثــل فــي ضــرب األقــراص الخشــبية علــى لــوح 
خشــبي، وهــي تمثــل العمــر االفتراضــي للذكريــات التــي 
ــراوح  ــن تت ــران الذي ــة والجي ــاء والعائل ــا مــع األصدق تقضيه

أعمارهــم  بيــن 9 - 99 عامــًا.

وفــي سلســلة فنيــة قــد رســمتها، تحتــوي كل لوحــة علــى 
بأســهم  مرســومة  خلفيــة  وعلــى  كبيــرة  كيــرم  أقــراص 
خافتــة للتعبيــر عــن أهميــة الممارســات التفاعليــة، ولــو 
تبــدو بعــض ممارســات التفاعــل ظاهريــًا غيــر ضروريــة، 

ولكنهــا تحقــق بمهــارة االســتقرار المطلــوب.

قــادر  ألوانــًا متنوعــة  يرتــدي  الــذي  الفــن  أن  ونجــد هنــا 
االســتدامة  بهــدف  األصيلــة  القيــم  نفــس  يحمــل  أن 
ــاس بقيمهــم باســتخدام األلعــاب  ــط الن ــة، ورب االجتماعي
والتقاليــد، ســنضمن تعزيــز مســتقبل أفضــل فــي جميــع 

جوانــب الحيــاة بطريقــة معتــادة ومرحــة.
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دروس من األجداد: 
ما الذي نتعلمه من عاداتنا وتراثنا حول االستدامة
بقلم ريم السعدون، رئيس تحرير مجلة ساند روز

كاتب عمود ضيف

أيامــي  أتذكــر  كبــرت،  أن  وبعــد  طويلــة،  ســنوات  بعــد 
أبنــاء  مــع  الحديقــة  فــي  ألعــب  كنــت  عندمــا  الخوالــي 
عمومتــي فــي منــزل جــدي الكبيــر، وأشــاهد مــن هــم 
أكبــر منــا ســنًا وهــم يخوضــون فــي نقاشــات عميقــة 

التركيــة.  القهــوة  مــن  فنجــان  حــول 
الكبــار  ويتفــرق  الشــمس  غــروب  وقــت  يحيــن  ثــم 
واألطفــال، ولــم يبــَق شــيء فــي فنجــان القهــوة باســتثناء 
رواســب القهــوة الســميكة التــي تشــبه القطــران )شــكاًل 
وليــس طعمــًا(، ثــم الحظــت جدتــي وهــي تفــرغ بقايــا 
القهــوة التركيــة بالميــاه الزائــدة مــن المطبــخ ثــم ترشــها 
التــي  العديــدة  بالنباتــات  المحيطــة  التربــة  علــى  الحقــًا 

كانــت تتكــون منهــا حديقتهــا.
ــي،  بعــد ســنوات،  كنــت أشــهد نفــس الفعــل فــي منزل
حيــث كانــت والدتــي تــروي نباتاتهــا بلطــف وتــرش بقايــا 
المــرة،  هــذه  وفــي  بالمــاء  المخففــة  القهــوة  فناجيــن 

ــة. ــرف اإلجاب ــي أع ــاح لك ــي بإلح ــررت أن أســأل والدت ق

منــذ بــزوغ فجــر األنثروبوســين، طــّور البشــر فهمــًا وثيقــًا لبيئتهــم، وعملــوا علــى اســتدامة الحيــاة مــن أجــل البقــاء واالزدهــار 
وحتــى العــودة إلــى البيئــة، وبالتالــي خلــق نظــام بيئــي صحــي ومترابــط، ومــع ذلــك، فقــد زادت نســبة انبعاثــات الكربــون 
إلــى مــرة ونصــف ممــا زاد مــن تركيــز ثانــي أكســيد الكربــون فــي مســتويات مــا قبــل الثــورة الصناعيــة، وإن زيــادة مســتويات 
غــاز “ثانــي أكســيد الكربــون” لهــا آثــار كبيــرة علــى بيئتنــا، ممــا يتســبب فــي زيــادة معــدل درجــات حــرارة ســطح الكــرة األرضيــة 
الــذي يــؤدي إلــى فقــدان التنــوع البيولوجــي، وارتفــاع مســتويات ســطح البحــر، وزيــادة تواتــر موجــات الحــرارة وغيرهــا مــن 

المشــكالت والكــوارث الطبيعيــة المرتبطــة بالمنــاخ.

 .

وأوضحــت لــي أن هــذه عــادة تراثيــة قديمــة تأثــرت بهــا 
حيــث نشــأت وهــي تراقــب والدتهــا التــي وجدتهــا قبلهــا 
فــي  اليــوم”  “النفايــات  نعتبــره  مــا  وأن  بذلــك،  تقــوم 
الواقــع هــي مــواد غنيــة بالعناصــر الغذائيــة التــي تســمح 

بالنمــو.  للنباتــات 

وبعــد مزيــدًا مــن البحــث والتحقيــق، اكتشــفت أن هــذا 
فقــط  المطحونــة  القهــوة  تحتــوي  ال  بالفعــل؛  صحيــح 
والحديــد  والبوتاســيوم  والكالســيوم  النيتروجيــن  علــى 
لنمــو  الضروريــة  األساســية  المعــادن  مــن  والعديــد 
النبــات فحســب، ولكنهــا أيضــًا  تكــون مضــادة للعديــد 
مــن اآلفــات والحشــرات الضــارة األخــرى، ودفعنــي هــذا 
التفاعــل البســيط إلــى التفكيــر فــي العديــد مــن العــادات 
ــي انتقلــت  ــي تعــزز العمــل مــن أجــل االســتدامة، والت الت

إلينــا وتعلمناهــا وورثناهــا عــن أجدادنــا.

“فن القهوة” لريم السعدون
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وفــي نفــس الســياق، فــإن هنــاك العديــد مــن البلــدان 
مثــل  وأبحــاث  تقنيــات  طــورت  قــد  والمنظمــات 
تعــزز  سياســات  وأدخلــت  وتخزينــه  الكربــون  احتجــاز 
االنبعاثــات،  مــن  للحــد  واألســواق  الكربــون  تجــارة 
منــذ  األصلييــن  الســكان  مجتمعــات  الحظــت  وقــد 
تتماشــى  التــي  االســتدامة  ممارســات  طويلــة  فتــرة 

المســتدامة. التنميــة  أهــداف  مــع 
علــى  بالحفــاظ  المهتمــة  الــدول  تلــك  بيــن  ومــن 
تعــد  التــي  الســعودية  العربيــة  المملكــة  البيئــة 
البريــة والبيئــة  البيئيــة  المناطــق  للعديــد مــن  موطنــًا 
مــن  الوســطى  المنطقــة  فــي  القاحلــة  الصحراويــة 
الغربيــة،  الجنوبيــة  الســافانا  ومناطــق  المملكــة، 
إلــى الحيــاة البحريــة الغنيــة فــي البحــر األحمــر. ومنــذ 
العيــش  علــى  المحليــون  الســكان  اعتمــد  عــام،  ألــف 
ــة المحيطــة بهــم حتــى فــي أقســى وأصعــب  فــي البيئ

المناخيــة.  الظــروف 
“األحســاء”  فــي  الشــرقية  المنطقــة  إلــى  وبالنظــر 
كبــرى  وواحــة  النخيــل  ألشــجار  موطنــًا  تعتبــر  فهــي 
التمــر، وقــد وجــد الســكان المحليــون العديــد  لنخيــل 
النخيــل  ألشــجار  والتطبيقــات  االســتخدامات  مــن 
كغــذاء طبيعــي  يعــد  الــذي  التمــر  ثمــار  جنــي  بخــالف 
لهــم. ويســتخدم التمــر أيضــًا لألغــراض الطبيــة لعــالج 
ــوب  ــاز الهضمــي، بينمــا يســتخدم حب ــات الجه اضطراب
اللقــاح أيضــًا للمكمــالت الغذائيــة وعالجــات العقــم. 
للماشــية،  علــف  إلنتــاج  التمــر  بــذور  تدويــر  يتــم 
فــي  وأوراقهــا  النخيــل  مــن  الخشــب  اســتخدام  ويتــم 
الصيــد،  وقــوارب  التراثيــة  الشــراعية  المحامــل  بنــاء 
ــى فــي  ــزل مــن )الدعــون(، وحت وصناعــة ســقوف المن

والســجاد.  الســالل 

واليــوم فــإن العالــم يواجــه تحديــات بيئيــة كبيــرة، بينمــا يؤكــد العلــم الحاجــة إلــى التدخــل العالمــي، باإلضافــة إلــى 
السياســة الحاليــة والتطــورات التكنولوجيــة، ربمــا يكــون الحــل أيضــًا هــو النظــر إلــى الداخــل واالســتفادة مــن المعرفــة 
التــي تــم نقلهــا إلينــا مــن كبــار الســن ومــن أجدادنــا وأســالفنا حــول الحيــاة المســتدامة التــي تــم شــحذها عبــر األجيــال 
فــي انســجام مــع البيئــة، فهــذا يمكــن أن يلعــب دورًا فــي دمــج العــادات والتقاليــد األصيلــة والتــراث ويكــون لــه تأثيــرًا 
ــات  ــة ومــن أجــل العمــل المناخــي دورًا مهمــًا فــي مواجهــة التحدي ــات الكربوني ــات الحــد مــن االنبعاث ــًا فــي عملي إيجابي

ــة. ــوع البيولوجــي، وتحســين جــودة إدارة المــوارد الطبيعي ــل انعــدام األمــن الغذائــي، والحفــاظ علــى التن مث

باإلضافــة إلــى ذلــك، ُتصنــع أغلفــة األوراق مــن أشــجار 
الســكان  فوجــد  والحبــال.  المالبــس  كذلــك  النخيــل 
واحــدة  نخيــل  شــجرة  مــن  عديــدة  فوائــد  المحليــون، 
دون  النخيــل  أشــجار  علــى  للعيــش  عديــدة  وطرقــًا 
المحليــون  الســكان  اعتبــر  لطالمــا  عليهــا.  المســاومة 
شــواطئ  ســمات  مــن  ســمة  وهــي  القــرم،  أشــجار 
علــى  القــرم  نبــات  يتغــذى  )حيــث  الشــرقية  المنطقــة 
الخــط  لحمايــة  عليهــا  يحافظــون  المالحــة(  الميــاه 
المنتجــات  مــن  ولالســتفادة  التدهــور  مــن  الســاحلي 
الســمكية الوفيــرة الموجــودة فــي أنظمتهــم البيئيــة. 
المملكــة،  مــن  الغربيــة  المنطقــة  إلــى  وبالنظــر 
ســمة  المدرجــات(  )نباتــات  البســتنة  مدرجــات  تعتبــر 
المزارعــون  شــّكلها  التــي  الغربيــة  للجبــال  مشــتركة 
مــن أطــراف الجبــال آلالف الســنين. علــى الرغــم مــن 
تســاعد  أنهــا  إال  قديمــة  المدرجــات  زراعــة  فكــرة  أن 
ــة وتحســين جمــع  ــى الترب فــي الواقــع فــي الحفــاظ عل
األحيــان  بعــض  فــي  أثبتــت  وقــد  المترســبة  الميــاه 
الزراعيــة  الممارســات  بعــض  مــن  فاعليــة  أكثــر  أنهــا 
ممارســة  أصبحــت  األخيــرة،  العقــود  فــي  الحديثــة. 
التحضــر.  زيــادة  بســبب  نــدرة  أكثــر  المدرجــات  زراعــة 
مــع ذلــك، تــم تطويــر العديــد مــن البرامــج لتنشــيط 
العالقــة  استكشــاف  خــالل  مــن  الممارســة.  هــذه 
وممارســاتهم  بيئتهــم  وبيــن  لدينــا  الســن  كبــار  بيــن 
يعنــي  مســتدام  بشــكل  العيــش  أن  نتعلــم  اليوميــة، 
العيــش فــي وئــام مــع الطبيعــة واالهتمــام والتعــاون 

بيئتنــا. مــع 

ولذلــك كانــت الجهــود الدوليــة التــي تهــدف للحــد مــن هــذا الخطــر تتطــور بأســلوب كبيــر،  ففــي عــام 2015  اجتمعــت أكثــر 
مــن 195 دولــة للتوقيــع علــى اتفاقيــة “باريــس” ، وهــي معاهــدة دوليــة بشــأن تغيــر المنــاخ للحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة 
العالميــة إلــى 1.5 درجــة مئويــة ومحاولــة الوصــول إلــى “صفــر” بحلــول عــام 2050. وتهــدف هــذه االتفاقيــة إلــى الحــد مــن 
انبعاثــات “الكربــون” مــن خــالل دعــم التقنيــات والسياســات التــي تعــزز الممارســات العمليــة الهادفــة إلــى المســتدامة فــي 
ســياق اتفاقيــة األمــم المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ )UNFCCC( حيــث يتــم تعريــف االســتدامة علــى أنهــا تلبيــة 

احتياجاتنــا الحاليــة )البيئيــة واالجتماعيــة واالقتصاديــة( دون المســاس بوصــول األجيــال القادمــة إلــى المــوارد الطبيعيــة.
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 جولة “الفن المعاد تدويره” 
من بينالي الدرعية للفن المعاصر 

بقلم حفصة الخضيري

من الميدان:

يعتبــر بينالــي الدرعيــة للفــن المعاصــر األول مــن نوعــه 
وكمحبيــن  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  أرض  علــى 
بــأن يصبــح مثــل هــذا  للفــن، فإننــا ســعداء وفخوريــن 
المعــرض المهــم جــزًءا مــن واقعنــا. تتنــوع القطــع الفنيــة 
مــن الغريبــة إلــى الجميلــة، ومــن األثيريــة إلــى الســامية، 
فنــي  التكنولوجيــة. ووراء كل عمــل  إلــى  التقنيــة  ومــن 
مفهــوم مثيــرة لإلعجــاب لدرجــة أن العديــد مــن النــاس 
ــوا األعمــال  ــي ليتأمل ــى البينال ــرارًا إل ــادوا مــرارًا وتك قــد ع
ثقافيــة  فعاليــات  عــدة  هنــاك  وباإلضافــة،  المختلفــة. 

والبرامــج  الطهــاة،  طاولــة  مثــل  بالبينالــي  مرتبطــة 
الــوادي.  وســينما  الثقافيــة، 

إلثرائيــات،  الحاليــة  النســخة  موضــوع  مــن  انطالقــًا 
االســتدامة، سنســلط الضــوء علــى الفــن الــذي يعتمــد 
علــى إعــادة اســتخدام المــواد: خريطــة العالــم مــن “غــذاء 
ــة  ــان: اللغــة والمدين ــوح ، البي ــا المل للفكــر” )2021( لمه
) 2021( عبــد اللــه العثمــان، واجتمــاع الصحــراء )2021( 
ــي. ــور أحمــد ماطــر، وجــدل )2000( لمهــدي الجريب للدكت

خريطــة العالــم مــن “غــذاء للفكــر” )2021( لمهــا الملــوح 
تــم ترتيــب شــرائط ســمعية “ الكاســيتات” فــي صوانــي 
خبــز إلنشــاء صــور وكلمــات لمنحهــا حيــاة أخــرى. تعــود 
هــذه األشــرطة إلــى حقبــة الثمانينيــات حيــث تحتــوي علــى 
ــة فــي  ــة. وتعكــس الكلمــات الموصوف تســجيالت متنوع
خريطــة العالــم الخــوف الــذي خلقــه الوبــاء وربــط العالــم 

بأســره. تجــاور األمــل واليــأس فــي عــرض ملــون.
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البيان: اللغة والمدينة )2021( لعبدالله العثمان
يــرى  عندمــا  الماضــي  إلــى  بالحنيــن  اإلحســاس  يتبــادر 
المتلقــي لهــذا العمــل الفنــي جميــع العالمــات التجاريــة 
ــاض. تعكــس كل عالمــة الفهــم  ــاء الري ــة مــن أنح المختلف
العــام للخــط والحقبــة الزمنيــة التــي تــم تســويقها و إنتاجهــا 
فيــه .فــي محاولــة إلعــادة ترتيــب العالمــات ومنحهــا حيــاة 
ــدًا  ــى جدي ــان معن ــث أعطاهــا الفن ــي، حي ــدة كعمــل فن جدي

يعكــس اللغــة المتداولــة المعاصــرة.

كجــزء مــن أجهــزة تلفزيــون CRT المعــاد توظيفهــا، هــذه 
الصــور الشــبه المتحركــة تمثــل األحــداث التاريخيــة الهامــة 
وتعيــد إحيــاء اللحظــات الثابتــة فــي تاريخنــا. يعكــس الفــن 
تناقــض الحيــاة فــي القــرن الحــادي والعشــرين مــن حيــث 
واالتصــال  عالميــا  النفــط  بعــد  االقتصــادي  االزدهــار 

والتكنولوجيــا.
المعاصــر  للفــن  الدرعيــة  بينالــي  معــرض  تطويــر  تــم 
دوليــة  نخبــة  يضــم  عمــل  فريــق  قبــل  مــن   ٢٠٢٢/٢٠٢١
ــوان،  ــن: وجــدان رضــا، وشيشــوان ل ــن الفنيي مــن القيمي
ــع  ونيــل تشــانغ يرأســهم فيليــب تينــاري تحــت شــعار “تتّب
الحجــارة .” يتــوزع الحــدث علــى ســتة أقســام زاخــرة بأعمــال 
فنيــة مــن إبــداع فنانيــن عالمييــن ومحلييــن، حيــث تشــهد 
هــذه األقســام حــوارات مشــتركة يتفاعــل فيهــا نخبــة مــن 
الفنانيــن والــزوار حــول الفنــون المعاصــرة. ابتــدأ المعــرض 

مــن ٢٠٢١/١٢/١١ وسيســتمر حتــى ٢٠٢٢/٠٣/١١.

للدكتور أحمد ماطر )2021(

اجتماع الصحراء
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يكتشــف  المنصوريــة،  مؤسســة  مجموعــة  مــن  جــزء 
الجريبــي  عبــر هــذ العمــل الفنــي الذاكــرة الجماعيــة حيــث 
وبعــض  بالجرافيتــي  مكاتبهــم  بتزييــن  الطــالب  قــام 
الطــالب  وتعابييــر  المكاتــب  أصبحــت  المنحوتــات. 
ــة  ــر مهــم بالمقارن ــة، ممــا يجعــل الشــكل غي أعمــاال فني

المحتــوى. ألهميــة 
لمهدي الجريبي )2000(

جدل
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اســتدامة البيئــة تشــحذ الهمــم بالتناغــم واإلنصــات بعــد مرحلــة 
ــه  ــذي التحــق ب ــه ونســيانه خــط الزمــن ال ــى ذات انغــاق اإلنســان عل

حيــن والدتــه.

ملف العدد

ــا الـــ 15 مــن مجلــة “إثرائيــات” الضــوء علــى  يســّلط عددن
ســلوك  بوصفهــا  التدويــر”،  وإعــادة  البيئــة  “اســتدامة 
االســتهالك  مــن  الحــد  فــي  يســهم  ثقافــي  حضــاري 
واســتنزاف الثــروات ويعــزز مــن المشــهد الثقافــي بطابــع 
فّنــي، حيــث يســتفيض أســتاذ األصــول الفلســفية للتربية 
إدارة جمعيــة  ورئيــس مجلــس  الملــك ســعود  بجامعــة 
ومؤلــف  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  الفلســفة 
المطيــري،  اللــه  عبــد  الدكتــور  اآلخريــة  فلســفة  كتــاب 

االســتدامة هــي بقــاء األمــور علــى ما هي عليــه ألطول مدة 
ممكنــة، فــي الســابق كانــت الطبيعــة تعتنــي بهــذه المهمــة 
مــن خــال دائــرة التحــوالت التــي تحافــظ علــى اســتقرار 
النظــام الطبيعــي نســبّيا. لكــن الــذي حــدث هــو أن قــّوة 
اإلنســان الحديــث فاقــت معاييــر المعادلــة الســابقة وأصبح 
مــن الضــروري أن يقــرر اإلنســان العمــل علــى اســتدامة 
البيئــة التــي هــو جــزء منهــا. داخــل هــذا القــرار ولــدت إمكانيــة 
الهــدف الفنــي باعتبــار أن اإلنســان كائــن جمالــي يســعى 
ــه باألشــياء بعــد تعديلهــا بطريقــة تتســق مــع  إلحاطــة ذات
ــم أن الهــدف الفنــي يعطــي اإلنســان  ــي. أعل حســه الجمال
البيئــي أعمــق  أكبــر لاســتدامة، ولكــن المنطلــق  دافــع 
أنانيــة. االســتدامة اتصــال أخاقــي  وأكثــر صدقــا وأقــل 
بالبيئــة يتجــاوز أهــداف االســتمتاع الجمالــي عنــد اإلنســان. 

أعتقــد أن هنــاك مســاحة كبيــرة للعمــل الثقافــي هنــا. ال ننــس أن الثقافــة فــي اللغــة الفرنســية واإلنجليزيــة تتقاطــع مــع 
الزراعــة والزراعــة اتصــال أولــي مــع األرض. هنــاك مســاحة لمناقشــة عالقــة اإلنســان بالطبيعــة والمــدارس الفلســفية 
المعاصــرة التــي جعلــت مــن العالقــة مــع الطبيعــة مرتكــزا أساســيا لهــا. ربمــا قــد يكــون أفضــل مــا نعملــه ثقافيــا هــو أن 
نســتعيد االتصــال بالطبيعــة، أن تكــون أنشــطتنا فــي الهــواء الطلــق، أن نعمــل ســوّيا فــي ســقيا األشــجار والعنايــة بهــا، أن 

ــراب ونتثاقــف دون أن نشــعر بالتناقــض.  نلمــس الت

شــعور  علــى  تنطــوي  التدويــر  إعــادة  أن  برأيــي 
ــال  ــة تجــاه الطبيعــة وتجــاه األجي بالمســؤولية األخالقي
القادمــة. ال أعتقــد أننــا نحتــاج أن نجــذب النــاس بقــدر 
األساســية  عالقتهــم  إلــى  اهتمامهــم  نلفــت  أن  مــا 
المعنــى  بهــذا  التدويــر  إعــادة  الطبيعــة.  أمهــم  مــع 
ــا  ــا عنه ــي انفصلن ــا الت ــاء ألّمن شــكل مــن أشــكال الوف
البصريــة  المؤثــرات  علــى  أراهــن  ال  شــخصيا  كثيــرًا، 
فــي  يتحقــق  الــذي  اإلنصــات  علــى  مراهنتــي  بقــدر 

التدويــر. عمليــة 

عرفنا أكثر عن ماهّية االستدامة، وكيف يمكن 
تحويلها من منطلق بيئي لهدف فّني؟

هناك ربط بين الجانب الثقافي الفّني واستدامة البيئة، كيف يمكن تعزيز الجانبين عبر مشاريع 
ثقافية هادفة؟

المؤثرات البصرية باتت الوسيلة األقرب لجذب 
العامة، كيف يمكن إلعادة التدوير تحقيق 

المطلب؟

فــي الحديــث عــن عناصــر البيئــة مــن منظــور فلســفي، 
والبيئــة،  اإلنســان  بهــا  تعايــش  مقاييــس  علــى  متكًئــا 
قياًســا باالتصــال األخالقــي البيئــي، الــذي يتجــاوز أهــداف 
االســتمتاع الجمالــي لــدى البشــر، ال ســيما أن التدويــر مــا 
هــو إال وفــاء للبيئــة، وال يتجّســد بالمؤثــرات البصريــة، 
بقــدر اإلنصــات الــذي مــن نوافــذه تســطع إعــادة التدويــر 

ــد. ــا مــن جدي ــم نتوقــع رؤيته لمــواد ل

“بدون عنوان” لمحمد الغامدي. 2014. خامات مختلفة على خشب سم 180 × 70. بإذن من الفنان وغاليري حافظ.

https://www.hafezgallery.com/mohammed-alghamdi--
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فلســفة الــذات شــكل مــن أشــكال االنفصــال عــن الطبيعة، 
هــي  االســتدامة  بــروح  المتصلــة  فالفلســفة  وبالتالــي 
فلســفة اآلخريــة التــي تنطلق من اســتقبال اآلخــر والترحيب 
بــه، تنطلــق مــن فتــح الــذات بــدال مــن إغالقهــا باالندفــاع 
ــة بهــذا المعنــى  ــه. االســتدامة البيئي ــة علي للخــارج والهيمن
تحــٍد لمنطــق األنانيــة والتمحــور حــول الــذات، ومحاولــة 
لالتصــال بالطبيعــة ليــس مــن منظــور رغباتنــا واحتياجاتنــا 

ولكــن االتصــال بهــا مــن خــارج هــذا كلــه. 

حاورته: رحمة ذياب

ــار األخالقــي  ــى إعــادة االعتب ــة تســاعد عل فلســفة البيئ
ينتــج  مــا  كل  وبالتالــي  بالطبيعــة  اإلنســان  لعالقــة 
والتزامــات  أفعــال ومواقــف  مــن  العالقــة  تلــك  عــن 
وتعبيــرات جماليــة وفنّيــة. فلســفة البيئــة قــد تســاعدنا 
األعمــال  عنهــا  تعْبــر  التــي  العالقــات  طبيعــة  علــى 
الفنّيــة ومنهــا العالقــة مــع البيئــة. كيــف تــم تصويــر 
األرض واألشــجار والمــاء والظمــأ والقحــط والمطــر.. 
جديــدًا  متنفّســا  تجــد  قــد  االجتماعيــة  األزمــات  الــخ. 
مــن خــالل اســتعادة العالقــات األساســية فــي حيــاة 
ثانويــة  عالقــة  ليســت  بالطبيعــة  العالقــة  اإلنســان. 
عالقــة،  كل  تســبق  وربمــا  أّوليــة  بــل  هامشــية  أو 
ــر  ــذات. قــد يكــون تذّك ــى وجــود ال الطبيعــة ســابقة عل
هــذا األمــر والتأمــل فيــه مخرجــًا للعالقــات االجتماعيــة 
ونســيانه  ذاتــه  علــى  اإلنســان  بانغــالق  المســدودة 
نحتــاج  والدتــه،  حيــن  بــه  التحــق  الــذي  الزمــن  خــط 
ــح  ــة التناغــم مــع الطبيعــة بعــد أصب ــى اســتعادة حال إل

وجودنــا معهــا عزفــًا منفــردًا فــي أحســن أحوالــه. 

من منظور فلسفي، بما أن الفلسفة انعكاس 
للذات، كيف يمكن أن تصبح االستدامة البيئية 

األقرب إلى الذات واآلخر؟

هل ستتمكن الفلسفة بطابع بيئي من حل 
أزمات اجتماعية، عبر التواصل مع اآلخر 

والوصول إلى منتجات ثقافية فّنية؟
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االستدامة البيئية من منظور أكاديمي ثقافي
إطاللة   

يعــزز  الملــك ســعود(،  جامعــة   – اآلداب  كليــة   – الجغرافيــا  )أســتاذ قســم  الجعيــدي  بــن حســين  فرحــان  الدكتــور 
أن  فيــرى  العامــة،  األماكــن  فــي  وتتــألأل  تــزدان  بلوحــات  الفــن  الستنشــاق  أكاديمــي؛  بإطــار  البيئــي  المشــهد 
تتــدرج  حيــث  النفايــات  مــن  والتقليــل  المتجــددة  المــوارد  مــن  االســتفادة  تعزيــز  علــى  ترتكــز  البيئيــة  االســتدامة 
مســتويات االســتدامة البيئيــة بــدءًا مــن التشــريعات والقوانيــن التــي تصدرهــا الــدول فــي التأســيس لالســتدامة 
وصــواًل إلــى المســتوى الفــردي.  ال ســيما أن إعــادة التدويــر تمثــل أحــد أهــم الطــرق التــي تعمــل علــى االســتدامة، 

بتحويــل المــواد المســتخدمة إلــى مــواد خــام ثــّم إعــادة إنتاجهــا لتصبــح مــواد قابلــة لالســتهالك مجــددًا.

 “بدون عنوان” لمحمد الغامدي. 2014. خامات مختلفة على خشب 142x 112 سم. 
بإذن من الفنان وغاليري حافظ.

االقتصاديــة  الدراســات  بعــض  الجعيــدي  يســتعرض 
المملكــة  فــي  التدويــر  إعــادة  عمليــة  أن  تؤكــد  التــي 
تســاهم فــي رفــد االقتصــاد الوطنــي بثــروة تقــدر قيمتها 
المملكــة  أن  علمــًا  ســنويًا.  ريــال  مليــار   70 بحوالــي 
االقتصــاد  فــي  مبادراتهــا  مــن  جعلــت  نفطيــة  كدولــة 
الدائــري للكربــون والتركيــز علــى إعــادة التدويــر وإعــادة 
االســتخدام للوصــول إلــى الحيــاد الصفــري في 2060م. 
يبلــغ حاليــًا مــا  المملكــة  النفايــات فــي  كمــا أن حجــم 
يقــارب 130 مليــون طــن ويتطلــب الســرعة فــي تنفيــذ 
ــر، وهــذا مــا دفــع بصنــدوق االســتثمارات  إعــادة التدوي
إلــى االســتثمار فــي شــركة إلعــادة تدويــر مــا  العامــة 
الشــركة  عبــر  الصناعيــة  النفايــات  مــن   85% يقــارب 

ســرك”.    التدويــر”  إلعــادة  االســتثمارية  الســعودية 
المســتوى  علــى  قياســًا  البيئيــة  االســتدامة  مســتوى 
التــي يمكــن  الممارســات  أفضــل  علــى  يرتكــز  الفــردي 
االســتهالك.  فــي  ســلوكه  لتغييــر  الفــرد  يتبناهــا  أن 
الصلبــة  النفايــات  إنتــاج  مــن  الفــرد  نصيــب  فمعــدل 
ــرام فــي  ــن 1.8-1.5 كيلوغ ــراوح مــا بي فــي المملكــة يت
رفــع  الحــال  بطبيعــة  يتطلــب  وهــذا  اليوم/شــخص، 
إلــى طاقــة.  النفايــات  التدويــر وتحويــل  إعــادة  قــدرات 
حيــث يمثــل البالســتيك الجــزء األكثــر خطــورة مــن هــذه 
النفايــات حيــث يحتــاج إلــى أكثــر مــن   500 ســنة لكــي 
يتحلــل فــي الطبيعــة، وهــذا بالطبــع ال يعنــي أن نتوقــف 
التنظيــم  نــرى  أن  نريــد  بــل  البالســتيك  اســتخدام  عــن 
حاويــات  فــي  البالســتيكية  النفايــات  وفــرز  لجمــع 
خاصــة، وعزلهــا إلعــادة التدويــر بــداًل مــن رميهــا فــي 

العامــة. األماكــن 
 

عندمــا يتــم التنظيــم لجمــع النفايــات وفرزهــا بالطريقــة 
الصحيحــة فإننــا نــدرك بــأن خطــر البالســتيك سيتالشــى 
ــر  ــادة تدوي ــي إع ــكارات المتســارعة ف ــع التطــور واالبت م

التصنيــع  إعــادة  خــالل  مــن  البالســتيكية،  المــواد 
الســتخدامها  أخــرى،  مــرًة  خــام  مــواد  إلــى  وتحويلهــا 
ــر  ــرى نمــاذج مشــجعة مــن التدوي ــا ن ونكــون قــد أصبحن
فــي المياديــن والحدائــق العامــة والخاصــة مــن خــالل 
البالســتيك فــي أشــكال جماليــة ومجســمات  تشــكيل 

تزيــد مــن جمــال المنظــور البصــري فــي المــدن. 
باالســتدامة  الثقافــي  الجانــب  بربــط  يتعلــق  أمــا فيمــا 
واألوراق  الكتــب  مــن  مهــدرة  ثــروة  فهنــاك  البيئيــة، 
ــذ  ــرى تأخ ــة األخ ــات والمؤسســات التعليمي فــي الجامع
النفايــات، لذلــك  إلــى مكــب  طريقهــا بشــكل مســتمر 
نعتقــد أنــه يتحتــم علــى هــذه المؤسســات أن تزيــد مــن 
تثقيــف الطــالب والطالبــات وتوعيتهــم بأهميــة إعــادة 

التدويــر.
 

وعلــى مســتوى مخلفــات المــزارع فقــد حصــل مؤخــرًا 
تطــور مذهــل فــي إعــادة االســتخدام لمخلفــات النخيــل 
نتيجــًة الرتفــاع أســعار األعــالف، حيــث لجــأ البعــض إلــى 
التمــور وبعــض  النخيــل وخلطهــا مــع  طحــن مخلفــات 
وتشــكيلها  الغذائيــة  والمكمــالت  األطعمــة  مخلفــات 
وهــذا  للمواشــي،  كأعــالف  تســتخدم  مكعبــات  فــي 
مفهــوم  تطبيــق  فــي  فرصــة  الحــال  بطبيعــة  التطــور 
ــة لمخلفــات المــزارع المهــدرة بالحــرق  االســتدامة البيئي
أكســيد  بثانــي  البيئــة  تلــوث  إلــى  يــؤدي  ســابقًا، ممــا 
ــل  ــي مث ــرة تّبن ــة األخي ــث لوحــظ فــي اآلون ــون، حي الكرب
هــذه المبــادرات بتعــاون بيــن الشــركات الرائــدة كســابك 
وجامعــة الملــك ســعود إلعــادة تدويــر مخلفــات النخيــل 
رؤيــة  أهــداف  تحقيــق  إطــار  فــي  حرقهــا  مــن  بــداًل 

.2030 المملكــة 

حاورته: رحمة ذياب

https://www.hafezgallery.com/mohammed-alghamdi--
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فيمــا  ونفّكــر  حياتنــا،  فــي  والتبّصــر  النظــر  دائمــًا  نعيــَد  أن  هــي  »فلســفتي 
ــا بتدويرهــا وإعــادة اســتخدامها.  ــا امتالكــه إذا قمن ــات، ومــا يمكنن ــراه كنفاي ن
العالــم أصبــح مكانــًا مزدحمــًا ومكتّظــًا، ويتعّيــن علينــا أن نجــد حلــواًل فــي 

أســرع وقــت ممكــن.«

مــن  والفريــد  الخــاص  لونهــا  الربيــع  غــادة  صنعــت 
اإلبــداع وأحكمــت إتقانــه. نجحــت غــادة أن تحيــل أغلفــة 
ــٍف  ــى أعمــال وتح ــا إل ــص منه ــم التخّل ــي ت ــوى الت الحل
فنّيــة تعكــس الرمــوز الثقافيــة والمحلّيــة لنشــأتها، إذ  
تســتخدمها فــي رســم وتصويــر مواطنيــن ســعوديين 

التقليديــة.  ثيابهــم  فــي 
عــاوًة علــى ذلــك، فــإن غــادة توّظــف فّنهــا لتضفــي 
مثــل  الشــهيرة  الفنيــة  األعمــال  علــى  ممّيــزة  لمســة 
لوحــة القوطّيــة األمريكّيــة للفنــان جرانــت وود، التــي 
ســعوديين  زوجيــن  برســم  محلــّي  عمــٍل  إلــى  حّولتهــا 

ســعادة  »ســّتي  وســّمتها  األمريكييــن،  مــن  بــداًل 
ســعيد«. وســيدي 

ــة مــن أغلفــة الحلــوى  ال يعتبــر تصميــم األعمــال الفنّي
تســتخدم  إذ  لغــادة؛  الوحيــدة  اإلبداعيــة  المهــارة 
الزيــت واألكريليــك فــي رســم وتصويــر مشــاهد مــن 
شــّبت  حيــث  الحجــاز  لبــاد  الثقافيــة  والرمــوز  حياتهــا 

حياتهــا. وقضــت 
ــا  ــا ونظرته ــات« رؤيته ــة »إثرائّي ــادة مــع مجّل تشــارك غ

ــة عــّدة. ــى موضوعــات فنّي عل

»فن الحلوى«..
 لقاء مع غادة الربيع، 

تجريه وتقدمه غدير صديق.

ظهور خاص:

العمدة لغادة الربيع. بإذن من الفنانة وغاليري أثر.
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https://en.cwgagallery.art/candy-wrapped?pgid=kd3cybxh-e573e52f-dd78-43b2-97ca-b061c132b470
https://en.cwgagallery.art/candy-wrapped?pgid=kd3cybxh-e573e52f-dd78-43b2-97ca-b061c132b470
https://www.athrart.com
https://en.cwgagallery.art/candy-wrapped?pgid=kd3cybxh-e573e52f-dd78-43b2-97ca-b061c132b470
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الصــف  فــي  كنــت  عندمــا  والتلويــن  بالرســم  بــدأت 
الرابــع، ودخلــت ســاحة الفــّن مــن خــال جمعيــة الثقافــة 
كفنانــة  العمــل  وبــدأت  المنــورة،  بالمدينــة  والفنــون 

.2013 عــام  »أثــر«  محترفــة فــي معــرض 

 متــى بــدأت رحلتــك كفّنانــة، ولمــاذا؟

لفّنــي؟ ا بــدأت وطــّورت مــن أســلوب  كيــف 

أغلفــة  باســتخدام  إلهــام  أول  جــاءك  متــى 
الفنيــة؟ أعمالــك  فــي  الحلــوى 

كيف كانت ردود األفعال على أعمالك الفنّية؟

طــّورت مــن طريقتــي بالتجربــة المســتمرة، بكثيــر مــن 
مرحلــة  كانــت  حيــث  البدايــة؛  فــي  والفشــل  الخســائر 
يصعــب  بالكامــل  جديــدة  خــام  لمــواد  استكشــافية 
أو  ورق  أو  قصديــر  تكــون  قــد  تنّوعهــا.  مــع  التعامــل 
نايلــون أو بالســتيك أو ورق مقــوى أو أي شــيء آخــر. 
لــكل مــادة ونــوع طريقتــه فــي االســتخدام والتطبيــق.

فــي البدايــة واجهــت الســخرية مــن مشــاريعي، لكــّن كان 
لــدّي رؤيــة بعيــدة األجــل أن هــذه المــواد كانــت مهــدرة، 

وكان البــد لنــا أن نجــد طريقــًة فوريــًة الســتغاللها.

زيارتــي  بعــد   2009 عــام  مــرة  ألول  الفكــرة  جاءتنــي 
.»Art Dubai  - للفــن  »دبــي  فعاليــات  إلحــدى 

أتذكــر أننــي كنــت أحتســي الشــاي مــع زوجــي مســتغرقًة 
ــي  ــه أنن ــاك. أخبرت ــه هن ــر فــي كل شــيء رأيت ــي التفكي ف
كيــت  حلــوى  أغلفــة  باســتخدام  لوحــة  بعمــل  أفكــر 
رائعــة،  فكــرة  أنهــا  أخبرنــي  تــرّدد  وبــا  وغيرهــا.  كات 
أخبرتــه  أننــي  الرغــم  وعلــى  تنفيذهــا.  علــى  وشــّجعني 
ــه ال  ــي بأن ــه طمأنن ــه قــد تقــع بعــض الخســائر، إال أّن أن
حاجــة لانشــغال بــأيٍّ مــن ذلــك وقــال: »نّفذيهــا وأنــا 

ســأدعمك«.

»بقالتنا القديمة« لغادة الربيع. بإذن من الفنانة وغاليري أثر.
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نعــم، مــن الصعــب العثــور عليهــا. فــي بعــض األعمــال، 
أحتــاج أوراقــًا خــام مــن لــون معيــن، فأجــد اللــون، لكّنــه 
البحــث،  فــي  اســتمّر  لــذا  القصديــر؛  أو  النايلــون  مــن 
وقــد اضطــر فــي بعــض األحيــان للســفر للعثــور علــى 

ــد بالضبــط. مــا أري

رئيســًا  ســببًا  تعــّد  األغلفــة  هــذه  فبعــض  بالتأكيــد؛ 
وبيــن  للتحّلــل.  قابــل  غيــر  بعضهــا  وأّن  بــل  للتلــّوث، 
المــواد  هــذه  اســتخدام  أحــاول  المشــكلتين،  هذيــن 

أفضــل. أعمــال  لتقديــم 

 هــل يصعــب إيجــاد وجمــع المــواد الالزمــة 
لهــذه المشــاريع؟

فــي ســية  أسا مة ســمة  االســتدا  هــل 
نــة؟ كفنا عملــك 

حريتــي،  ومســاحة  أتنفّســه،  الــذي  الهــواء  هــو  فّنــي 
بطالقــة. أتحدثهــا  التــي  واللغــة 

ــاردو دافنشــي،  ــل ليون ــا أعشــق أعمــال رّواد الفــن مث أن
وتمــارا  ومانيــه  ومونيــه  دالــي  وســلفادور  خــوخ  فــان 
دي المبيــكا ورافائيــل ومايــكل أنجلــو وكثيريــن غيرهــم. 
أكثــر مــا يثيرنــي فــي أعمالهــم هــو الطــرح المســرحي 
البــارع؛ حيــث يســرد الجميــع تقريبــًا قّصــًة مــا، ويتركــون 

نهايتهــا. ليختــار  المشــاهد 

مــاذا يعنــي فّنــك بالنســبة إليــك؟   مــن هــم الفنانــون الذيــن تعتبرينهــم قــدوة 
لــك، ولماذا؟
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ــس  ــاة وهــو الجمــال. الفــن لي ــي، الفــن هــو الحي فــي رأي
فقــط اللوحــات التــي نقتنيهــا ونعلقهــا علــى الحوائــط. 
الفــن يعمــق إنســانيتنا ألنــه يحفــز فينــا اإلحســاس بالحيــاة 
اإلنســانية  وبالمشــاعر  وباألفــكار  بالجمــال  ويلهمنــا 
العميقــة التــي تتجــاوز الروتيــن اليومــي. الفــن يخاطــب 
أنــه يمنــح المتعــة غيــر  الوجــدان والــروح والعقــل كمــا 
الماديــة فهــو يصــل إلــى جوانــب فــي أعمــاق اإلنســان ال 
يصلهــا العلــم وال تصلهــا التقنيــة. ومــن أهــم خصائــص 
الفــن بأنواعــه البصــري واللغــوي واألدائــي أنــه ينمــي فينــا 
بطريقتــه  الفــن  يمــارس  إنســان  الرفيعــة. وكل  الذائقــة 
الخاصة بشكل يومي ولكن بدرجات متفاوتة. األشخاص 
الذيــن يتســمون بذائقــة عاليــة فــي الســكن والمواصــالت 
واألكل واألزيــاء وفــي مظاهــر الحيــاة العامة هم أشــخاص 
يعيشــون الفــن بدرجــة عاليــة ويتذوقونــه بشــكل مباشــر. 
األشــخاص الذيــن ال يشــكل الفــن جرعــة مباشــرة فــي 
هــم  مباشــر،  غيــر  بشــكل  يتلقونــه  ولكنهــم  حياتهــم 
أشــخاص لديهــم الفرصــة لتحســين نوعيــة حياتهــم عبــر 
تــذوق الفــن. والفــن متطلــب أساســي إلنشــاء الحضــارة 
ــي  ــة الت ــا يعشــق المــدن الجميل ــة. كلن والصناعــة والتنمي
لزوارهــا  فنيــة  خيــارات  وتعطــي  العمــارة  بفنــون  تزخــر 

“فن االستدامة”
مقابلة مع الفنانة هند فهد الذرمان

الفنان الضيف:

ماذا يعني لك الفن؟

والمقيميــن فيهــا. كلنــا يعشــق الســيارات ذات التصميــم 
البديــع. نجــاح )اآليفــون( ومنتجــات شــركة أبــل ال يقتصــر 
علــى النجــاح التقنــي بــل أيضــا علــى الجانــب التصميمــي 
والجمالــي وتجربــة المســتخدم. جوانــب الفــن واإلبــداع 
ال  فنحــن  المتميــز.  إلــى  العــادي  مــن  بالشــيء  ترتقــي 
نكتفــي فقــط بالنواحــي الوظيفيــة عندمــا نقتنــي منــزل أو 
ســيارة بــل أيضــا بالجوانــب التصميميــة وجــودة التصنيــع، 
وهــذه عناصــر فــي صميــم الفــن. وال يمكــن لحضــارة 
ــم لوحــده مهــم  ــدون الفــن. فالعل أن تســتمر أو تتطــور ب
جــدًا ولكنــه ال يكفــي لبنــاء الحضــارة. ال بــد للنظــر إلــى 
العلــم والفــن كتــوأم فــي بنــاء الحضــارة. أيضــا الفــن يــؤرخ 
ــات  ــالف الثقاف ــم اخت ــة رغ ــة مفهوم ــة عالمي للعصــر بلغ
وتعــدد اللغــات. تجديــن مســيرة الفــن عبــر التاريــخ منــذ 
الفنــون  إلــى  الحجــري  العصــر  فــي  الكهــوف  رســومات 
الرقميــة وفنــون العوالــم الخياليــة هــي انعــكاس لمســيرة 
ــح  ــرًا أصب ــاج لمترجــم. وأخي ــخ وال تحت ــر التاري اإلنســان عب
للفــن دور عالجــي لبعــض األمــراض كاالكتئاب واإلنطواء 
وغيرهــا وكذلــك تفريــغ المشــاعر الســلبية التــي يمــر بهــا 

ــاة.  ــات الحي اإلنســان مــن ضغــوط العمــل ومتطلب

تجد الجمال في إعادة اســتخدام األشــياء التي نرميها، 
وهنــا نلتقــي بالفنانــة هنــد فهــد الذرمــان التــي تشــارك 

وجهــات نظرهــا حول الفن واالســتدامة.
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براميــل النفــط وعبــوات الزيــوت والمنتجــات البتروليــة 
المجــال.  نفــس  فــي  تدويرهــا  يعــاد  ثــم  تســتخدم 
لتحويلهــا  الفنــان  بيــد  معهــا  التعامــل  فكــرة  ظهــرت 
إلــى قطــع فنيــة جماليــة ذات نفــع ويمكــن أن يكــون 
اســتخدامها  مثــال  واقتصــادي،  مالــي  مــردود  لهــا 
وهــذا  النــاس،  نظــر  يمتــع  بشــكل  للــزرع  كأوعيــة 
بــكل  الصنــدوق  خــارج  تفكيــر  الفنــان  مــن  يتطلــب 
تأكيــد، حيــث يعطــي المنتــج شــكل جديــد وعمــر جديــد 

االســتدامة.  مــن  روح  عليــه  وتضفــي 
فــي  مهملــة  نراهــا  الســيارات.  كفــرات  آخــر:  مثــال 
مكبــات النفايــات وتشــكل تلوثــًا بصريــًا فــي المــدن، 
أثــاث  قطعــة  لتصبــح  تدويرهــا  إعــادة  علــى  عملــت 
تأخــذ  ال  لألحذية،بحيــث  كمخــزن  وتســتخدم  جميلــة 
جمالــي  طابــع  ذات  وتكــون  المــكان  مــن  مســاحة 
صياغتهــا  وإعــادة  عليهــا  األقمشــة  بعــض  بإضافــة 

متحــرك. بغطــاء 

لخــاص  ا ــي  لفن ا لعمــل  ا ــن  ع ــي  ين أخبر
لنفــط؟ ا ببرميــل 

“مًعا نصنع الحياة” ، مجموعة تحّول براميل النفط إلى فنون ومنازل للنباتات

العالــم  فــي  الكبــرى  القضيــة  أصبحــت  الســتدامة 
اليــوم. واالهتمــام بالبيئــة ليــس أمــرًا جديــدًا فــي الفــن 
ولكنــه حتمــا أصبــح قضيــة أساســية فــي فــن القــرن 
الحــادي والعشــرين. علــى ســبيل المثــال أزمــة التغيــر 
مســتقبل  تهــدد  مشــكلة  هــي  وتحدياتــه  المناخــي 
المحلــي  المجتمــع  مــن  جــزء  والفنــان  البشــرية. 
أعمــق  استشــعار  لديــه  الفنــان  ولكــن  والعالمــي. 
فــي التقــاط مــا يــدور فــي المجتمــع مــن مســتجدات 
فنيــة  أعمــال  إلــى  تحويلهــا  علــى  والعمــل  وقضايــا، 

واســتخدامها.    شــكلها  فــي  ومبتكــرة  ثمينــة 
مكتــظ  عالــم  فــي  نعيــش  نحــن  المثــال  ســبيل  علــى 
االســتهالكي  الحيــاة  نمــط  علــى  وتعودنــا  بالنفايــات 
100 ســنة  الــذي يعيشــه العالــم، والــذي ازداد فــي الـــ
األخيــرة علــى كــب كل مــا هــو زائــد عــن حاجتنــا. فكــرة 
ــة  ــرة اقتصادي ــس فقــط فك ــات لي ــر المنتج ــادة تدوي إع
بــدأت  مؤخــرا  أيضــا.  الفــن  فيهــا  يدخــل  بــل  وبيئيــة 
يتضمــن  الــذي  الدائــري  االقتصــاد  مفاهيــم  تنتشــر 
يمكنــه  الفــن  االســتخدام.  وإعــادة  التدويــر  إعــادة 
مــن  جمالــي  طابــع  ذات  جديــدة  منتجــات  يخلــق  أن 
بمــا  والمســتعملة  القديمــة  والمــواد  النفايــات 
اإلشــارة  هنــا  بــد  وال  البيئيــة،  المعاييــر  مــع  يتوافــق 
بــد  فــال  خطــرة  مــواد  بهــا  النفايــات  بعــض  أن  إلــى 

بدرايــة. معهــا  يتعاملــوا  أن  للفنانيــن 

ماذا تعني لك االســتدامة؟ ولماذا تســتخدمينها 
في أعمالــك الفنية؟
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ــن إذا  ــدة أشــياء، ولك ــة ع ــكار وأســعى لتجرب ــى األف ــة عل ــا منفتح ــد، فأن ــش بشــعار واح ال أعي
ــم، فالفــن رســالة ســامية  ــكل صــورة ونشــر الجمــال للعال ــدي شــعار فهــو نشــر الفــن ب كان ل
عــدة  وهنــاك  والمجتمعــات،  للــدول  الناعمــة  القــوة  مكونــات  أهــم  مــن  ويعتبــر  لألجيــال 

لالهتمــام. مثيــرة  أفــكار 

2030 والتحــوالت التــي تعيشــها المملكــة واالنفتــاح علــى الفنــون  اللــه مــع رؤيــة  وبحمــد 
بشــكل أكبــر، وكذلــك مــا تقــوم بــه مؤسســات ثقافيــة رائــدة مثــل مركــز “إثــراء” فــإن المجتمــع 
الفــن  قطــاع  وسينشــأ  اللــه  بــإذن  ذائقــة  وأعلــى  بالفــن  إحساســًا  أكثــر  ســيكون  الســعودي 
وقدرتنــا  بالدنــا  علــى  جــدًا  إيجابــي  انعــكاس  لــه  ملموس،وهــذا  واقتصــادي  ثقافــي  بتأثيــر 

علــى إنتــاج اإلبــداع وإيجــاد ســوق تعــود بالمكســب الحضــاري واالقتصــادي للمجتمــع. 

ــر هــذا اإلرث مــن الموضوعــات  ــا فــي المملكــة إرث ثقافــي وبيئــي غنــي ومتنــوع وتطوي لدين
ــش  ــذي نعي ــن. وفــي هــذا الزمــن المتســارع ال ــر مــن الفناني ــا تشــغل الكثي ــي تشــغلني كم الت
العناصــر  لتوظيــف  وســائل  هنــاك  وربمــا  الرقمــي،  الفــن  دراســة  علــى  حاليــا  أعكــف  فيــه 
تقــدم أشــكال وتعابيــر وتصــورات  الرقميــة بطريقــة  الفنــون  المحليــة فــي  التراثيــة والبيئيــة 

لالهتمــام.  ومثيــرة  مبتكــرة 

ما هو الشعار الذين تعيشين بمقتضاه؟

ما هي الموضوعات التي ترغبين إبرازها في أعمالك ولماذا؟
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“لالســتدامة أثــر وتأثيــر” ، لقــاء الدكتــور عبــد اللــه اليزيــدي أســتاذ 
التنظيمــي بجامعــة القصيــم الســلوك 

لقاء

لالســتدامة أثــر وتأثيــر، وكثيــرًا مــا تنظــر لهــا الفلســفة مــن منظــور غيــر مشــابه للواقــع الفعلــي، لذلــك ســيطرح الدكتــور 
فــي الســلوك التنظيمــي عبــد اللــه اليزيــدي، رؤيتــه مــن زاويــا متنّوعــة، ليشــكل قالبــًا حداثيــًا يجمــع بيــن البيئــة والّفــن، 

بروابــط مجتمعيــة. إليكــم نــص الحــوار الــذي أجرتــه الصحافيــة رحمــة ذيــاب.

عليــه،  نحتــال  يجعلنــا  ممــا  صعــب،  ســؤال  هــذا 
عبــر  ذلــك  ســيكون  بــه.  ُتظفرنــا  زاويــة  مــن  فنباغتــه 
التمــاس جوهــر كل مــن االســتدامة والفــن فــي قالــب 
يمّكننــا مــن عقــد صداقــة بينهمــا، األمــر الــذي يســمح 
باســتضافة كل واحــد لآلخــر، وفــي االســتضافة تحــول 
احتياجــات  تلبيــة  هــو  االســتدامة  جوهــر  وارتحــال. 
األجيــال مــن المــوارد عبــر البيئــة، وجوهــر الفــن هــو 
اإلبــداع. عبــر  الجمــال  مــن  األجيــال  احتياجــات  تلبيــة 

األجيــال  احتياجــات  تلبيــة  إلــى  يســعى  كالهمــا  إذن، 
منهمــا  واحــد  كل  ويختــص  والقادمــة،  الراهنــة 
حينمــا  التحــول،  عمليــة  وتحــدث  ومجــال.  بموضــوع 
البيئــة  فــي  الجمــال  مكامــن  عــن  اإلبانــة  فــي  ننجــح 
ومصادرهــا وعبقريتهــا وطيفهــا الحيــوي بــكل تنوعاتــه، 
وحقــه األصيــل فــي الحيــاة والنمــو والتجــدد، بجانــب 
ــار فــي اســتخدام  ــة واإليث مواضــع الجمــال فــي العدال

ــة االســتدامة وكيــف  عــن ماهّي ــا  حدثن
لــى  إ بيئــي  يمكــن تحويلهــا مــن منطلــق 

هــدف فنــي؟

علــى  قــادرة  لتكــون  وإســراف؛  شــره  بغيــر  المــوارد 
لألجيــال  كافيــة  كونهــا  ثــمَّ  ومــن  التلقائــي،  التجــدد 
الفــن  المســتقبلية وملبيــة الحتياجاتهــا. وكمــا يصــور 
ــح. كــم نحــن  : القب ــه أيضــًا الجمــال، فهــو يصــور مقابل
بحاجــة ماســة إلــى تجســيد بشــاعة التنميــة المتوحشــة 
الجديــدة  الليبراليــة  أيديولوجيــة  وفــق  بيئيــًا  الجائــرة 
الالنهائــي،  التقــدم  حتميــة  وخرافــة  )النيوليبراليــة( 
الإلنســانية،  التنميــة  لهــذه  المدمــرة  اآلثــار  وبيــان 
التــي تهــدف فــي نهايــة المطــاف إلــى مراكمــة رأس 
البيئــة  تدميــر  حســاب  علــى  ذلــك  كان  ولــو  المــال، 
وســحق الطبقــات الوســطى والفقيــرة. إن األرض ال 
لســان لهــا ُيبيــن عــن الجــور الواقــع عليهــا، وهنــا يأتــي 
المقنــع،  المهــذب  الجميــل  لســانها  ليكــون  الفــن 

المدهشــة.   الجماليــة  ولوحتهــا 
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الوقــود  بمثابــة  هــو  الثقافــي  فالجانــب  تأكيــد،  بــكل 
الديــن،  الثقافــة  للفــن والجمــال واالســتدامة. ورأس 
حــرص  لقــد  بامتيــاز.  االســتدامة  ديــن  واإلســالم 
لــدى  مرهــف  بيئــي  ضميــر  تأســيس  علــى  اإلســالم 
المســلم، وهنــا نتذكــر حادثــة الجــذع، وكيــف أن النبــي 
الجديــد  المنبــر  مــن  نــزل  وســلم  عليــه  اللــه  صلــى 
الــذي ُصنــع لــه ليمســح علــى الجــذع )الخشــب( وكأنــه 
بــّي صلــى  يأخــذ بخاطــره. وهــذا نــص الحديــث: “ِإنَّ النَّ
إلــى شــجرة أو  اللــه عليــه وســلم كان يقــوم الجمعــة 
نخلــة، فقالــْت امــرأٌة ِمــَن األنصــار أو رجــل: يــا رســوَل 
ْن ِشــْئُتْم، فجعلــوا  اللــِه أال نجعــل لــك منبــرًا؟ قــال: ِإ

مؤسســات  بيــن  بالتعــاون  الوعــي،  ١-خضرنــة 
محوريــة  حــول  مســابقات  إليجــاد  والتعليــم  الثقافــة 
هــذه  وتطبيقــات  الدينــي،  النــص  فــي  االســتدامة 
النصــوص فــي الواقــع المعيــش. وأحســب أن ذلــك 
حقيقــة  جــراء  مــن  كبيــر،  ســلوكي  تأثيــر  لــه  ســيكون 

الســلوك.  علــى  الديــن  تأثيــر 

الجامعــات  بيــن  بالتعــاون  الجامعــي،  ٣-خضرنــة 
لتأســيس  المثقفيــن واألدبــاء والفنانيــن،  وعــدد مــن 
ــة،  ــة والفني ــة واإلبداعي منظومــة مــن األعمــال الثقافي
الطلبــة  لــدى  االســتدامة  ســلوكيات  يغــذي  بمــا 

البيئــي. التطــوع  علــى  ويشــجعهم  الجامعييــن 

مســابقة  تنظيــم  يمكــن  إذ  الموســيقى،  ٥-خضرنــة 
إليجــاد مقطوعــات موســيقية، وفــق مؤثــرات إبداعيــة 
الطيــف  علــى  والمحافظــة  االســتدامة  ســياق  فــي 
المــوارد.  مــن  القادمــة  األجيــال  ورصيــد  الحيــوي 
ــه  ــا ل ــا نســتمع لـــ ســيمفونية االســتدامة. ي ــوا أنن تخيل

عظيــم. ملهــم  عمــل  مــن 

مؤسســات  بيــن  بالتعــاون  الضميــر،  ٢-خضرنــة 
ــاد  ــى إيج ــون عل ــث يعمل ــة والفــن، حي ــم والثقاف التعلي
الثقافــة  مفاهيــم  عبــره  يفّعلــون  عملــي،  نمــوذج 
وأدوات التعليــم وتعبيــرات الفــن فــي قوالــب حديثــة 
اإليجابيــة  االتجاهــات  خلــق  علــى  قــادرة  مؤثــرة، 

. تنميتهــا و

٤-خضرنــة الســينما، إذ يمكــن إيجــاد منصــة للتفاعــل 
لتكــون  والفنانيــن،  والمبدعيــن  المثقفيــن  بيــن 
ســينمائية  فنيــة  أعمــال  إيجــاد  نحــو  انطــالق  نقطــة 
وُتوظــف  االســتدامة،  علــى  حبكتهــا  تــدور  إبداعيــة 
ــب  ــي والطال ــر البيئ ــم االســتدامة كالضمي فيهــا مفاهي
الحكومــي  والمســؤول  األخضــر  والتاجــر  األخضــر 
إنجــاز  علــى  قــادرون  أننــا  وأحســب  وهكــذا.  األخضــر 
ملحمــة  يكــون  أن  كهــذا  لفيلــم  ويمكــن  ذلــك، 
الناعمــة،  قوتنــا  ضمــن  ينخــرط  وأن  كبــرى،  فنيــة 
علــى  تتأســس   2030 المملكــة  رؤيــة  أن  ســيما  وال 
مشــروع  ذلــك  ومــن  جيــد،  بشــكل  االســتدامة  ركــن 
الســعودية الخضــراء والشــرق األوســط األخضــر الــذي 

األميــن.   العهــد  ولــي  لهمــا  دعــا 

ــز  ي تعز ــن  ــف يمك ــة، كي لبيئ ا ــي واســتدامة  لفن ا ــي  ف لثقا ا ــب  ن لجا ا ــن  بي ــط  ب ر ــاك  هن
دفــة؟ ها فيــة  ثقا ريع  مشــا عبــر  نبيــن  لجا ا

المنبــر  إلــى  الجمعــة دفــع  يــوم  ــا كان  لــه منبــرًا، فلمَّ
بــّي  النَّ نــزل  ثــم   ، الصبــيِّ صيــاح  النخلــُة  فصاحــت 
أنيــن  تئــن  إليــه،  هــا  فضمَّ وســلم  عليــه  اللــه  صلــى 
مــا  علــى  تبكــي  كانــت  قــال:  يســكن،  الــذي  الصبــيِّ 
كانــت تســمع مــن الذكــر عندهــا”. وثمــة تعامــل نبــوي 
يؤكــد  ممــا  كثيــر،  ذلــك  وغيــر  الحيوانــات،  مــع  راٍق 
الوعــي  قوالــب  فــي  لالســتدامة  يكــّرس  اإلســالم  أن 
الربــط  عمليــة  فــي  تأسيســي  جانــب  هــذا  والثقافــة. 
لتعزيــز  مشــاريع  عــدة  بلــورة  ويمكــن  الجانبيــن،  بيــن 

ذلــك: ومــن  الجانبيــن،  هذيــن  بيــن  الربــط 

الفاعــُل  ينجــح  ولكــي  فاعــل،  البصريــة  المؤثــرات 
فالبــد  )المفعــول(،  القابــل  فــي  الفعــل  إحــداث  فــي 
مــن قبــول القابــل للفعــل. مــاذا يعنــي هــذا؟ نقصــد 
ــة األذهــان للفهــم أواًل،  ــا تهيئ ــن علين ــه يتعي ــك، أن بذل
المتوخــى  األثــر  ولحــدوث  ثانيــًا،  المعنــى  واللتقــاط 
أن  يمكــن  البصريــة  المؤثــرات  أن  أحســب  ال  ثالثــًا. 
ــر  ــم ننجــح فــي إيجــاد الضمي ــًا، مــا ل ــرًا إيجابي ُتحــدث أث
حساســية  لديــه  يكــون  بحيــث  الطفــل،  لــدى  البيئــي 

لوســيلة  ا تــت  با يــة  لبصر ا لمؤثــرات  ا
مــة، كيــف يمكــن  لعا ا لجــذب  األقــرب 

المطلــب؟ تحقيــق  لتدويــر  ا دة  إلعــا

مرهفــة تجــاه البيئــة واســتدامتها، وإال غــدْت المؤثــرات 
بوجــود  للــروح.  فاقــد  فنــي  عمــل  مجــرد  البصريــة 
ســبيل  علــى  نتخيــل  أن  يمكننــا  البيئــي،  الضميــر 
ــف  ــف اســتطاع لفي ــا كي ــًا، يصــور لن ــال عمــاًل فني المث
عضــوي،  ســماد  إلــى  نفايــات  تحويــل  الشــباب  مــن 
وهــذا الســماد غــّذى أشــجارًا قليلــة، وهــذه األشــجار 

ســنوات.  بعــد  لغابــة ضخمــة  نــواة  أضحــْت 
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قطعــًا نعــم.

ومواردهــا،  البيئــة  حيــال  األفــراد  ســلوك  يختلــف 
وذلــك وفــق الوعــي ومســتوى التعليــم ودرجــة حيويــة 
مجتمعيــة  نمــاذج  نشــاهد  ونحــن  البيئــي.  الضميــر 
إلــى  كثيــرون  يعمــد  إذ  األخيــرة،  اآلونــة  فــي  ممتــازة 
مــن  االنتهــاء  عقــب  معهــم  نفاياتهــم  اصطحــاب 
عــن  يكفــون  وباتــوا  والحدائــق،  البــراري  فــي  التنــزه 
ونحــو  الحطــب  علــى  الحصــول  بهــدف  األشــجار  قلــع 
اإلنســاني  الســلوك  أن  علــى  نشــدد  وهنــا،  ذلــك. 

ــان  ــا عمــل فن ــات. ومنه ــل هــذه المقتني ــدي مث نعــم ل
القطــع  مــن  مجموعــة  أحــال  القصيــم،  فــي  محلــي 
ــر المفيــدة والتــي ُترمــى فــي العــادة لتكــون ضمــن  غي
متجســد  فنــي  عمــل  إلــى  أحالهــا  حيــث  النفايــات، 
العمــل  ببعــض  أقــوم  وقــد  قديمــة.  ســيارة  فــي 
ــدي  ــاًل، ل ــة. فمث البســيط لكــي أحصــل علــى قطــع فني
وعــوض  طبيعــي،  ورد  أصلهــا  طبيعيــة،  مزهريــات 
رميهــا لتكــون نفايــات، حافظــُت عليهــا، بحيــث تجــف 
وتتحــول  المســتطاع،  قــدر  ومتكامــل  جيــد  بشــكل 
طبيعــي  وأصلهــا  فنيــة”،  “مزهريــة  إلــى  الوقــت  مــع 
هــذه  مثــل  مــع  حميميــة  يوجــد  ممــا  بالســتيكي،  ال 

المســتدامة. المقتنيــات 

ينقــل  أن  لرســام  ا و  أ ــان  للفن هــل يمكــن 
للبيئــة؟ ليكــون صديقــًا  فنــه 

لمجتمــع  ا فــي  لتنظيمــي  ا الســلوك  هــل 
ــة ؟ لبيئ ا رد  اســتدامة مــوا يســهم فــي 

بوصفــك مهتمــًا فــي االســتدامة، هــل 
ــادة  ع إ ــن  ع ــة  تج نا ــة  بيئي ــات  ــك مقتني لدي

تــت قطعــة فنيــة؟ وبا لتدويــر  ا

بحاجــة إلــى تشــغيل مكائــن: المكافــأة والعقــاب فــي 
الوقــت ذاتــه، وهنــا ال بــد مــن اإلشــادة بمنظومــات 
فــي  ســاهمت  حيــث  البيئيــة،  للمخالفــات  الجــزاءات 
البيئــة ومورادهــا  علــى  االعتــداء  حــوادث  مــن  تقليــل 
والطيــف الحيــوي. مــع كل مــا ســبق، مــا يــزال هــذا 
معمقــة  ســلوكية  دراســات  إلــى  بحاجــة  الموضــوع 
باســتخدام  وعرضيــًا،  طوليــًا  تراكمــي،  طابــع  وذات 

والكمــي. النوعــي  البحــث  مناهــج 

أفضــل  الصــدد، ومــن  هــذا  فــي  جــدًا  كثيــرة  األفــكار 
األفــكار: هــذه  مثــل  الســتلهام  الطــرق 

- إيجــاد مســابقة مخصصــة لهــذا الغــرض.
- دعــوة النــاس إلــى المشــاركة حيــال مــا يــرون إمكانيــة 

تحويلــه مــن البيئــة إلــى عمــل فنــي.

ًا مــن  ر فــكا أ أن نســتلهم  ــف يمكــن  كي
بــع  بطا وترويجهــا  الســتدامتها  لبيئــة  ا

بلوحــات وزخــارف مرســومة؟ أشــبه  فنــي 

حاورته: رحمة ذياب
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بيت الشعر بقلم غفران الخالقي

الكنوز العربية

مفهــوم االســتدامة ليــس جديــًدا لــدى العــرب، بــل هــو 
ــذ  ــدم فــي أجســادهم. فمن مفهــوم يســير داخــل مجــرى ال
القــدم كان العــرب يســتفيدون مــن المــواد التــي يمكــن 
اســتخالصها ســواء مــن األنعــام التــي يقومــون برعايتهــا 
وتربيتهــا وغيرهــا مــن المــواد الطبيعيــة األخــرى. ويأتــي بيت 
الشــعر فــي مصــاف األمثلــة التــي يمكــن تقديمهــا كدليــل 
علــى إيمانهــم باالســتدامة والحفــاظ على المــوارد الطبيعية 
ــًا مــن  ــه يدوي ــم حرفت ــرة، بهــدف اســتغاللها حيــث يت الوفي

ــات. قبــل النســاء البدوي
ــدو  ــزاًل للب ــر من ــي تعتب ــت الشــعر هــو الخيمــة الت  وُيعــد بي
الّرحــل حيــث تقييهــم مــن حــرارة الشــمس نهــارًا وبــرودة 
الجــو ليــاًل إلــى جانــب هطــول المطــر والعواصــف الرمليــة، 
ومــع مــرور الزمــن اكتســب بيــت الشــعر اســمه الســتخدام 
ــم األبيــض فــي  ــز وصــوف الغن ــر الجمــال وشــعر الماع وب
صناعــة أنســجته، إذ تســمى هــذه العمليــة “حياكــة الســدو”، 
وذلــك بســبب حياكتهــا علــى نحــو أفقــي فقط حيث يســمى 
ــدى، كمــا يتســم  الخيــط المســدول بشــكل طولــي بالسَّ
بقوتــه ونعومتــه وتجانســه التــي تعــود لإلجهــادات الكبيــرة 
ــى العكــس مــن  ــة نســجه عل ــي يتعــرض لهــا فــي عملي الت

حمــة.  ــد بالعــرض والــذي يدعــى اللُّ الخيــط الممت

ــن  ــوع بي ــي تتن ــة الت ــه الزاهي ــزًا بألوان ُيعــد بيــت الشــعر ممي
األســود، األبيــض، البنــي، البيــج واألحمــر، حيــث يكتســب 
الشــعر والصــوف المغــزول هــذه األلــوان عــن طريــق صبغه 

ــة  ــات المنتشــرة فــي األراضــي العربي بمســتخلصات النبات
مثــل الكركــم والحنــاء والزعفــران والصبــار والنيلــة، فيمــا 
جــرت العــادة لــدى نســاء الباديــة بتعلمهــن الغــزل والصباغــة 
ــه باســتخدام  ــم حياكت ــر وتت ــذ الصغ ــا من والنقاشــة بأنواعه
آلــة النــول المصنوعــة مــن النخيــل أو خشــب العنــاب  مــن 
خــالل مجموعــات نســائية صغيــرة يتبادلــن فيهــا األخبــار 

والغنــاء تــارة وإلقــاء الشــعر تــارًة أخــرى. 

لهــا  أن  يجــب معرفــة  الشــعر،  بيــوت  ولالســتزادة حــول 
ــدد األقطــاب  ــات أو ع ــدد الخان ــى ع ــة عل ــدة مبني أســماء ع
التــي تســتخدم حســب حجــم بيت الشــعر فهنالــك: القطبة، 
والمدوبــل، المقــورن، المثولــث، المروبــع، المخومــس، 
ــارة عــن ســفيفة بالوســط  ــر القطــب عب والمســوبع، ويعتب
وترفــع علــى ثالثــة أعمــدة: الميخــر والواســط والمقــدم. 
ــوع  ــة وتن ــالف مناطقهــم الجغرافي ــى اخت فــكان العــرب عل
ثقافاتهــم الشــعبية يصنعــون بيــوت الشــعر. ومــع ذلــك لــم 
ــر هــذه االختالفــات فــي أســس صناعــة بيــوت الشــعر  تؤث
وأســمائها، بيــد أنهــا ظهــرت فــي رمــوز ومعانــي النقــوش 
التــي تحمــل دالالت مســتوحاة مــن طبيعــة نمــط حيــاة 
أهالــي الباديــة وقيمهــم وأحيانــًا وســم القبيلة أو المواســم، 
العيــن،  للســدو:  التقليديــة  النقــوش  أشــهر  بيــن  ومــن 
ــل، العويرجــان، المدخــر، الشــجرة،  الضلعــة، ضــروس الخي
ــدة  ــل بأنهــا الوحي ــف زخــارف ضــروس الخي والرقــم، وتصّن

ــروزًا فــي أحــد األوجــه. التــي تحمــل ب

الصورة من وزارة الثقافة
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إثراء التفاصيل:

فهــد بــن نايــف فنــان ومعمــاري ومصمــم ســعودي معاصــر، يتميــز بمشــاريعه 
المبتكــرة ذات الطابــع المعمــاري والفنــي المتفــرد، وهــو الفائــز بجائــزة “إثــراء 
ــة(،  ــه الفنــي “رخــم”، بمعنــى )الحاضن ــة عــن عمل للفنــون” فــي نســختها الثالث
ــي  ــة الت ــات الدافئ ــدأ الحاضن ــى مب ــى الحفــاظ عل ــه إل ــذي يهــدف مــن خالل وال
تمثــل نموذجــًا معماريــًا حضريــًا يشــتمل علــى اقتصــاد بيئــي مصّغــر، ويعكــس 
ــة  ــة تحتي ــة المحتــوى؛ حيــث يعمــل علــى احتضــان بني اســم هــذا العمــل أهمي
خضــراء بأمــان وعنايــة بالغــة، وهــو مشــروع يحاكــي الحاضنــات المتواجــدة 
ــداًل مــن  ــات والزهــور المســتوطنة ب فــي المملكــة، والتــي تحتــوي علــى النبات

النباتــات المنزليــة التقليديــة.

“رخم”
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إثراء التفاصيل

مــن   ٪10 مــن  أقــل  تدويــر  إعــادة  تتــم  الواقــع،  فــي 
يلــّوث  واليــوم،  تصنيعــه.  تــم  الــذي  البالســتيك 
ورغــم  الطعــام.  وحتــى  والبحــار  األشــجار  البالســتيك 
بأخطــار هــذا األمــر، ووجــود منشــآت  المجتمــع  وعــي 
الالزمــة  والمؤهــالت  األدوات  أن  إال  بالتدويــر  معنيــة 
الرتفــاع  نظــرًا  واســعة  نطاقــات  علــى  متوفــرة  غيــر 

فيهــا.  والخبــرة  المعرفــة  وقلــة  تكلفتهــا 

مصنع البالستيك الصغير

إبداعات تنوين في إثراء.2021

أمــا بالنســبة لســوق اإلنتــاج، فالتغيــر فيــه بطــيء وال يــكاد 
يكــون ملموســًا. فــال زالــت المصانــع تنتــج البالســتيك ذو 
االســتخدام الواحــد، ويتطلــب الحــل آليــة يوميــة. ولهــذا 
“بريشــوس  إلــى مجتمــع  باالنضمــام  “إثــراء”  قــام مركــز 
بالســتيك”، وهــو منصــة مفتوحــة لمــن يرغــب بإقامــة 
مشــاريع إعــادة التدويــر، وتحويــل البالســتيك إلــى مــواد 

وخامــات قيمــة.
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محطات: 
اســتمتع باكتشــاف هــذه المواقــع المســتدامة الفريــدة فــي 

جميــع أنحــاء العالــم. بقلــم غفــران الخالقــي.

 ”The Bottle Houses“ تتكون قرية العبوات البالســتيكية
مــن عشــرات اآلالف مــن الزجاجــات الفارغــة، وتحتــوي علــى 
منــازل مصنوعــة مــن مــواد معــاد تدويرهــا، وهــي تشــع 
ســيمفونية مــن األلــوان التــي تغمرهــا أشــعة الشــمس 
فــي أجــواء حديقــة هادئــة مــع بركــة ســمك ذهبيــة ونافــورة 
مبهجــة. القريــة موقــع ســياحي شــهير فــي جزيــرة األميــر 

إدوارد بكنــدا.
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قلعة اإللهام – قرية العبوات البالستيكية

“دعونا نثقف شباب الغد، أال يفعلوا ما فعله جيلنا بكوكبنا، فيما يتعلق باالنسكاب البالستيكي”

تقــع قلعــة اإللهــام فــي قريــة Plastic Bottle التــي بناهــا رائــد األعمــال الكنــدي روبــرت بيــزو، وتــم اســتخدم 40,000 
ــح  ــي صنعــت لتفت ــا الت ــة مــن نوافذه ــة الخالب ــع بالطبيع ــا والتمت ــن زيارته ــة يمك ــة فني ــة لوح ــوة بالســتيكية لصناع عب
ــر ســنويا فــي  ــر مــن 100,000 زائ ــة أكث ــم علــى مســتقبل أفضــل للكوكــب والبشــر. تســتقبل هــذه القري مــدارك العال

محافظــة بــوكاس ديــل تــورو ببنمــا حيــث يقضــون فيهــا خمســة أيــام فــي العــادة.

المدرسة المستدامة - جواريغيبيري

ــا بنســبة  هــذه التحفــة الفنيــة ليســت بمنتجــع صحــي أو فيــال خاصــة، بــل أول مدرســة عامــة مســتدامة ومكتفيــة ذاتًي
100٪ فــي أمريــكا الالتينيــة بجواريغيبيــري، وهــي عبــارة عــن قريــة ســياحية ومنتجــع ســاحلي فــي جنــوب أوروغــواي 
ــة بحلــم مســتحيل لخمســة أصدقــاء خــالل  يســكنها ٥٠٠ شــخص مــن ذوي الدخــل المحــدود. بنيــت هــذه التحفــة الفني
45 يوًمــا محققــة مطالــب ســكان القريــة الذيــن طالبــوا ببنــاء مدرســة ألطفالهــم ألكثــر مــن عشــرين عاًمــا، وتقــوم 

المدرســة المســتدامة بتعليــم منهجــًا خاصــًا متعلــق باســتدامة عالقــة اإلنســان بالبيئــة بجانــب المنهــج األساســي.
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جسور: 
الحوار بين الثقافات

“محــار اللؤلــؤ” بقلــم الدكتــورة أولريــك الخميــس، 
الرئيــس التنفيــذي لمتحــف اآلغــا خــان

فــي عالمنــا الســريع الــذي ال يهــدأ، نشــعر بالحاجــة المتزايدة 
ــة  ــاس مــع الطبيع ــة الن ــادة النظــر فــي عالق ــاح إلع واإللح
وعالجهــا. فــي الواقــع، يعتمــد بقاؤنــا فــي هــذه الحيــاة علــى 
العــودة إلــى عقليــة أكثــر احترامــًا وتواضعــًا تعتــرف بحقيقــة 
أن جميــع أشــكال الحيــاة علــى هــذا الكوكــب ليســت أجــزاء 
مترابطــة فقــط ولكنهــا مترابطــة بحســب مــا خلقهــا اللــه. 
فــي الثقافــات اإلســالمية التقليديــة، فّكــر الكثيــر في جمال 

الطبيعــة الخالــد وأهميتهــا كنعمــة مــن نعــم اللــه. 

ــي  ــة والت ــار الجميل ــة المح ــال نأخــذ صدف ــى ســبيل المث عل
تــم جمعهــا منــذ حوالــي 400 عــام ومــع ذلــك، فإنهــا ال 
تــزال تلهمنــا بســطحها الملــون فــي ظاهــرة طبيعيــة ســاحرة 
ــا عــن كثــب، نجــد أن الصدفــة منقوشــة  الجمــال. إذا نظرن
بــأروع اآليــات القرآنيــة وأكثرهــا عمقــًا، والتــي تأتــي علــى 
هيئــة دعــاء فــي ثمــان دوائــر متحــدة المركــز تســتحضر حفــظ 

اللــه ورعايتــه. 

فــي كلِّ عــدد، نبــرز كنــزًا خاصــًا مــن كنــوز متحــف اآلغــا خــان، 
يــروي قصــة، ُيخلــد لحظــة ويلهــم الحوار.

محار اللؤلؤ
 الهند ، القرنين السابع عشر والثامن

عشر
القطر: 14.5 سم

شل، محفور
AKM665 ،متحف اآلغا خان
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فــي هــذا العــدد الخــاص مــن إثرائيــات، نقــدم لقــاًء حصريــًا 
االتحــاد  وفــد  ســفير  ســيمونيه،  باتريــك  ســعادة  مــع 
ومملكــة  الســعودية  العربيــة  المملكــة  لــدى  األوروبــي 

“عصر االســتدامة” ، مقابلة مع معالي الســفير باتريك ســيمونيه، ســفير االتحاد األوروبي 
لدى المملكة العربية الســعودية ومملكة البحرين وســلطنة عمان.

“ال غنــى لــي عــن الفــن فــي حياتــي، حيــث يســاعدني علــى 
إيجــاد معنــى لهــا…”

جسور:
محادثات عابرة للثقافات

البحريــن وســلطنة عمــان، حيــث يشــاركنا رؤيتــه وآرائــه حــول 
االســتدامة والفــن والمشــاريع الحاليــة والمســتقبلية بيــن 

االتحــاد األوروبــي والمملكــة العربيــة الســعودية.

رسمة “القوارير” للفنانة التشكيلية السعودية أحالم الشدوخي.
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والدتــي  أن عملــت  لــي ولعائلتــي، فبعــد  الكثيــر  يمثــل 
كممرضــة، أصبحــت مؤرخــة فنيــة وتخرجــت مــن كليــة 
اللوفــر، ثــم عملــت فــي العديــد مــن المعــارض الفنيــة 
فــي باريــس. لقــد اســتطاعت تحريــر نفســها عبــر الفــن، 
وقــد صحبتنــي أنــا وأختــي لزيــارة العديــد مــن المتاحــف 
التــي يصعــب حصرهــا، وغرســت فــي أذهاننــا الكثيــر، وال 
ــا  تــزال أختــي تعمــل فــي مجــال النحــت والرســم، حتــى أن
قضيــت جــزءًا مــن شــبابي فــي الرســم والتلويــن، وكنــت 
الجــدران  أو  األرض  علــى  حتــى  شــيء  أي  علــى  أرســم 
ــى أبنائــي  فــي باريــس. ثــم قمــت بنقــل هــذا الشــغف إل
أنهــم  الناشــئين، بالرغــم مــن  وهــم اآلن مــن الفنانيــن 
غنــى  ولكــن ال  كثيــرًا،  للمتاحــف  الذهــاب  يفضلــون  ال 
ــاد  ــى إيج ــث يســاعدني عل ــي، حي ــن الفــن فــي حيات ــي ع ل

معنــى لهــا.

أضحــت االســتدامة أمــرًا ال ُبــد منــه، فالنــاس مــن جيلــي 
عاشــوا جميعــًا بمحدوديــة عالمنــا ومــوارده. لــم يعــد هــذا 
األمــر ممكنــًا اآلن، وعلينــا أن نعــرف ماهيــة االســتدامة. 
باعتقــادي أن االتفــاق األخضــر األوروبــي هــو المبــادرة 
عبــارة  باختصــار  الشــأن، وهــو  فــي هــذا  أهميــة  األكثــر 
تتخذهــا  التــي  السياســة  المبــادرات  عــن مجموعــة مــن 
األوروبــي  االتحــاد  جعــل  بهــدف  األوروبيــة  المفوضيــة 

محايــدًا مناخيــًا بحلــول عــام 2050.

ــق هــدف  ــي إجــراءات حازمــة لتحقي يتخــذ االتحــاد األوروب
األقــل  علــى   %55 بنســبة  االنبعاثــات  صافــي  خفــض 
حياديــة  لتحقيــق  ســبيله  وفــي   ،2030 عــام  بحلــول 
مــن  الهدفيــن  كال  أصبــح   .2050 عــام  بحلــول  المنــاخ 
ضمــن االلتزامــات القانونيــة فــي قانــون المنــاخ باالتحــاد 
ــم  ــب لهــذه الخطــة النجــاح مــا ل ــن ُيكت ــي، لكــن ل األوروب

نتعــاون ســويًا مــع شــركائنا. 

يقــدم االتفــاق األخضــر األوروبــي فرصــة رائعــة للمزيــد 
مــن المشــاركة اإلســتراتيجية مــع شــركائنا فــي الخليــج 
الســعودية  العربيــة  والمملكــة  المســاعي،  هــذه  فــي 
الســمو  صاحــب  قيــادة  تحــت  طموحــة،  خطــة  لديهــا 
الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد، حيــث 
والشــرق  الخضــراء  الســعودية  مبادرتــي  إعــالن  شــهدنا 
األوســط األخضــر فــي شــهر أكتوبــر مــن العــام الماضــي. 
ونحــن نرغــب فــي العمــل ســويًا، حيــث يمكــن لالتحــاد 
األوروبــي أن يشــارك خبراتــه ومعارفــه لتســريع االنتقــال 
الدائــري  االقتصــاد  وتحقيــق  االنبعاثــات  خفــض  نحــو 
بصفــة  التركيــز  مــع  االقتصــادي،  للتنويــع  كمحفــزات 
خاصــة علــى االســتثمارات المســتدامة والنمــو األخضــر. 
وقــد أظهــرت دول الخليــج اهتمامــًا خاصــًا بمثــل هــذا 
ــج  ــى منطقــة الخلي ــوع مــن التعــاون، ونحــن ُنعــّول عل الن
والمملكــة بشــكل خــاص كمصــدر مســتقبلي لصــادرات 
الهيدروجيــن  ســيما  ال  المتجــددة،  الطاقــة  مــن  أوروبــا 

واألزرق. األخضــر 

التطــورات  االهتمــام  مــن  بالمزيــد  نتابــع  فنحــن  لــذا، 
يتعلــق  فيمــا  المملكــة  فــي  حدثــت  التــي  الرئيســية 
االقتصــاد  فــي  المهمــة  العناصــر  أحــد  بالهيدروجيــن، 
الدائــري الكربونــي، باإلضافــة إلــى المشــروعات الرائــدة 
كمدينــة نيــوم. كمــا نتطلــع لتنفيــذ كافــة أوجــه مبادرتــي 
الخضــراء. هــذه  الشــرق األوســط األخضــر والســعودية 
مبــادرات واعــدة، ونحــن حريصــون علــى استكشــاف أوجــه 
الترابــط وُســبل تعزيــز التعــاون عبــر الحــوار بيــن االتحــاد 

الســعودية. العربيــة  والمملكــة  األوروبــي 

المشــهد  تطــورات  شــديدين  واهتمــام  بحمــاس  نتابــع 
مــن  العديــد  يوجــد  حيــث  المملكــة،  فــي  الثقافــي 
لعــرض  الفنيــة  المجــاالت  مختلــف  مــن  المحترفيــن 
بحضــور  أيضــًا  ســعدت  كمــا  ومهاراتهــم.  إبداعاتهــم 
أو  للفنــون  مســك  أســبوع  مثــل  الفعاليــات  مختلــف 
بينالــي الدرعيــة للفنــون المعاصــرة، وأتمنــى أن أســتطيع 
حضــور أكبــر عــدد مــن الفعاليــات الثقافيــة فــي المملكــة، 

جميعــًا. أبهرتنــا  المســتوى  رفيعــة  فعاليــات  وهــي 

الثقافــة  الســعوديين، تحتــل  العديــد مــن  وكمــا يعــرف 
أوروبــا،  فــي  واقتصاديــة  واجتماعيــة  تاريخيــة  أهميــة 
ونحــن حريصــون علــى تقديــم الثقافــة األوروبيــة للشــعب 
الشــعوب  مــع  الثقافــي  التبــادل  وتســهيل  الســعودي 
األوروبيــة فــي العديــد مــن المجــاالت كالموســيقى أو 
الســينما أو التعليــم. فضــاًل عــن األنشــطة التــي تقــوم 
بهــا حاليــًا ســفارات عشــرين دولــة مــن الــدول األعضــاء 
باالتحــاد فــي الريــاض. كمــا نحــرص علــى تســهيل عمليــة 
بنــاء القــدرات ومشــاركة الخبــرات. وفــي هــذا الصــدد، 
ــا القــدرة علــى جلــب الخبــرات األوروبيــة فــي العديــد  لدين
مــن المجــاالت، إذا مــا كان مفيــدًا لنظرائنــا الســعوديين.

أمــا بالنســبة للفعاليــات القادمــة، فإننا نجهــز حاليًا لتنظيم 
المملكــة. فالســينما  فــي  األوروبيــة  الســينما  مهرجــان 
فــن عالمــي يســاهم فــي فكــرة تســهيل التبــادل الثقافــي 
مــن خــالل هــذا المهرجــان. ســُتعرض أفــالم مــن مختلــف 
الــدول األوروبيــة، لكــن نعمــل أيضــًا علــى دعــوة عــدد مــن 
مــع  للتواصــل  الريــاض  إلــى  األوروبيــة  األفــالم  ُصنــاع 
نظرائهــم الســعوديين. كمــا نرغــب فــي إقامــة مهرجــان 
الطعــام األوروبــي هــذا العــام فــي الريــاض، ونحــن نعــرف 
مــدى حــب الســعوديين للطعــام، ونشــاركهم هــذا الولــع

ماذا يمثل الفن بالنسبة لك؟

المشــروعات  هــي  ومــا  االســتدامة،  هــي  مــا 
الحاليــة أو المســتقبلية األكثــر أهميــة المتعلقــة 

باالســتدامة فــي االتحــاد األوروبــي؟

هــل هنــاك أي مبــادرات حاليــة أو مســتقبلية بين 
االتحــاد األوروبــي والمملكــة العربية الســعودية؟ 

وهــل يتعلــق أي منهــا بالثقافــة أو الفنون؟
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أوروبــا  عــن  الكثيــر  الشــعب  يعــرف  بينمــا  بأنــه  أقــول 
عــن  الكثيــر  يعرفــون  ال  أنهــم  إال  األوروبيــة،  والــدول 
هــو  يواجهنــا  الــذي  فالتحــدي  لــذا،  األوروبــي.  االتحــاد 
رفــع مســتوى المعرفــة باالتحــاد األوروبــي بيــن الشــعب 
ــا  الســعودي. وبالرغــم مــن غيــاب المعرفــة، فــإن عالقاتن
ــد مــن المجــاالت مــن بينهــا  تضــرب بجذورهــا فــي العدي
التجــاري  والتعــاون  واالقتصاديــة  السياســية  العالقــات 
والطاقــة والتغيــر المناخــي والثقافــة والتعــاون األمنــي. 
ونحــن فخــورون بأننــا ثانــي أكبــر شــريك تجــاري للمملكــة 

فــي العالــم.

وفيمــا يتعلــق بالمفاهيــم الخاطئــة أو الفجوات المعرفية، 
نأمــل فــي المزيــد مــن التواصــل والتبــادل الثقافــي لــرأب 
الصــدع وبنــاء التفاهــم المتبــادل. علــى ســبيل المثــال، 
ــر ســعود  ــد األمي ــاون مــع معه ــا هــذا الشــهر بالتع نظمن
الفيصــل للدراســات الدبلوماســية دورة تدريبيــة مكثفــة 
وُعمــان  الســعودية  مــن  دبلوماســيًا  وثالثيــن  لخمســة 
وذلــك  األوروبــي،  االتحــاد  شــؤون  حــول  والبحريــن 
للمســاعدة فــي عمليــة إعدادهــم لتمثيــل بالدهــم لــدى 

العديــد مــن العواصــم األوروبيــة.

هنــاك العديــد مــن الشــعارات التــي أتبعهــا. لكــن شــعاري 
للمخــرج فرانســوا  المفضــل مــن فيلــم “جــول وجيــم” 
تروفــو، عندمــا ذكــرت إحــدى الشــخصيات بأنهــا ترغــب 
فــي أن تتمتــع “بالفضــول المهنــي”. وأنــا أحــب أن ينتابنــي 
ــاس واألشــياء والطبيعــة. واهتمامــي  الفضــول حــول الن
بالفنــون ينبــع مــن هــذا الفضــول. إذا انتابــك الفضــول 
نحــو شــيء مــا، ســوف تعيــش مغامــرات رائعــة وتتعلــم 

احتــرام الشــعوب وعاداتهــم ومعتقداتهــم.

ــة التشــكيلية الســعودية  ــر” للفنان ــرت رســمة “القواري اخت
أحــالم الشــدوخي، حيــث تصــور اللوحــة المرأة الســعودية، 
العمــود الفقــري للمجتمــع الســعودي والمجتمعــات كافة 
ــة  ــف ُتشــير الفنان ــي هــو كي ــر مــا أعجبن ــم. أكث حــول العال
إنهــا  بقولهــا  المــرأة  التــي تصــور  لوحاتهــا  إلــى  نفســها 
تتمتــع بالرقــة والصالبــة فــي الوقــت نفســه. فالنســاء 
ــة والقــوة،  ــف يتمتعــن بالمرون ــم يتعلمــن كي حــول العال
مــن أجــل الفــوز باســتقاللهن وكســر الســقف الزجاجــي 
“للقواريــر”. المملكــة العربيــة الســعودية تشــهد نجاحــات 
فــي تمكيــن المــرأة وفتــح مجــال العمــل أمامهــن. حيــث 
تمثــل المــرأة حاليــًا 33% مــن القــوى العاملــة، وهــو مــن 

اإلنجــازات التــي يدعمهــا االتحــاد األوروبــي بشــدة.
وعــودة إلــى هــذه اللوحة، فإنني ببســاطة أحبهــا لجمالها.

جــدة  مثــل  المملكــة  حــول  المناطــق  مــن  العديــد  ُزرت 
والُعــال والدمــام والقصيــم وأبهــا، وأخطــط إن شــاء اللــه 
الستكشــاف المزيــد مــن المناطــق الرائعــة هــذا العــام 
2022. إذا مــا كان هنــاك مــكان واحــد أثــار اهتمامــي فهــو 
منطقــة حائــل. حيــث كانــت رحلتــي هنــاك ال ُتنســى، نظــرًا 
لمــا لمســته مــن كــرم الضيافــة وُحســن المعاملــة، فضــاًل 
ــارة  ــة. وقــد ســنحت لــي الفرصــة لزي عــن مواقعهــا التراثي
جبــل راط والمنجــور، واللــذان ُيعــدان مــن الكنــوز التراثيــة 
تركتهــا  التــي  الصخريــة  األعمــال  وتشــهد  الســعودية. 
الممتــد  المملكــة  تاريــخ  علــى  ثمــود واألنبــاط  حضــارة 
ألكثــر مــن 10 آالف عــام. انبهــرت للغايــة برؤيــة النقــوش 
األثريــة تلــك، والتــي ذكرتنــي بأهميــة الحفــاظ علــى كوكبنا 
وتراثنــا اإلنســاني لألجيــال القادمــة. والمملكــة العربيــة 
ــة ولديهــا  ــد مــن المواقــع األثري ــع بالعدي الســعودية تتمت
ــًا  ــح مقصــدًا ســياحيًا مهم ــة لكــي تصب ــات الهائل اإلمكان

ــون والثقافــة. ــخ والفن ــي التاري ــع محب لجمي

ــاء المســلمين فــي  ــد مــن علم ــا أن العدي ــد أغفلن ــا ق ربم
ــة  ــى مــدى قــرون طويل ــوا عل العصــور الوســطى قــد جلب
ــروا  ــا وأث ــى أوروب ــة والمعرفــة إل ــوم والتقني ــون والعل الفن
ثقافتنــا وحضارتنــا. ومؤخــرًا جلبــت أوروبــا أيضــًا للعالــم 
اإلبداعــات  مــن  الكثيــر  الخليــج  ومنطقــة  اإلســالمي 
والتنميــة  التضامــن  وطــرق  الحديثــة  الحيــاة  وأســاليب 
علــى  وإننــي  كورونــا(.  لقاحــات  )وآخرهــا  االقتصاديــة 
قناعــة بــأن هــذا التبــادل الرائــع ســوف يتواصــل مدفوعــًا 
باالهتمــام القــوي للتعــرف علــى ثقافــة اآلخــر وتاريخــه. 

وهــذا مــا يحفــز مهمتــي فــي المملكــة.

ــة الموجــودة  ــم الخاطئ مــا هــي بعــض المفاهي
ــي؟ ــا عــن االتحــاد األوروب ــاس هن ــدى الن ل

ما هو شعارك في الحياة؟

هــل يمكــن أن ُترينــا بعضــًا مــن األعمــال الفنيــة 
الُمفضلــة لديــك )ســواء الموجــودة فــي مقــر 

المندوبيــة أو المنــزل(، ولمــاذا تحبهــا؟

مــا هــي األماكــن التــي زرتهــا فــي المملكــة، وأيها 
أعجبتــك ولماذا؟

هل ترغب في إضافة أي شيء آخر؟

“بــدون عنــوان” لحمــد الغامــدي. 2014 .خامــات مختلفة على 
خشــب 109 × 152ســم. بــإذن مــن الفنــان وغاليــري حافظ 
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جسور:
الحوار بين الثقافات

“حين تغني األشجار” لمتحف اللوفر أبوظبي.
توقف وعانق واستمع إلى األشجار.

 Théâtre du أطلــق متحــف اللوفــر أبوظبــي ومســرح شــاتليه
 Bloomberg بدعم من مؤسسة بلومبيرغ الخيرية ، Châtelet
Philanthropies ، العــرض العالمــي األول لفيلــم حيــن تغنــي 
األشــجار  )Singing Trees( فــي عــام 2020 ، وهــو عمــل تركيبي 
متنقــل تفاعلــي ابتكــره فنانــون رقميــون مــن شــركة أمبريليــوم 
حاصلــون علــى جوائــز مــن لنــدن، بالتعــاون مــع معهــد باريــس 
 )IRCAM(  للبحــوث والتنســيق فــي الصوتيــات /  الموســيقى

والمنتجة المســتقلة كاثريــن جيوكس.
 

فمــن خــالل الجمــع بيــن التكنولوجيــا المبتكــرة والموســيقى 
وتجربة الزائر التفاعلية، قّدم العمل )حين تغني األشجار( فرصة 
فريــدة للتفاعــل مــع الطبيعــة وتقديرهــا. ومــن خــالل تفعيــل 
المناظــر الطبيعيــة الخارجيــة لمتحــف اللوفــر أبوظبــي، أعطــت 
شــركة أمبريليــوم صوتــًا ألشــجار النخيــل حــول مدخــل المتحف 

باســتخدام أحزمــة إلكترونيــة متصلــة بــكل شــجرة، مّكنــت هذه 
األحزمــة األشــجار مــن الغنــاء معــًا كفرقة واحــدة وذلك بناء على 
تفاعــل الجمهــور مــع العمــل. ومــع اقتــراب الــزوار مــن األشــجار، 
تصبح أعلى صوتًا وأكثر تناغمًا، بينما يصل الغناء إلى أقصى 

درجــات التناغــم عنــد معانقــة الــزوار لألشــجار.
 

تغنــي األشــجار مجموعــة مــن األغانــي باللغــات اإلنجليزيــة 
والعربيــة والفرنســية فــي كل بلــد يعــرض فيه هــذا العمل، كما 
يتم تكليف األشــجار بغناء أغاٍن جديدة، تضمنت المقطوعات 
الموســيقية المميــزة لغنــاء األشــجار في اللوفــر أبوظبي، أغنية 
“العّيالة” وهي أغنية عربية تقليدية تعكس التراث الفني لدولة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، إلــى جانــب أغنيــة تراثية إنجليزية من 
القرن الســادس عشــر، وأغنية فرنســية من العصور الوســطى 

بعنــوان “المــور دو مــوا”.
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“أوقات أبسط وأكثر استدامة” بقلم ريم الغزال

من األرشيف:
يتم مشــاركة الترمس وتنظيفها وإعادة اســتخدامها. المالبس 
واألدوات المنزليــة تتوارثتهــا األجيــال. االرتباط الوثيق بالطبيعة 
مــن خــالل النزهــات والتخييم وتأمــل النجوم. ربمــا كان االفتقار 
إلى الخيارات الرقمية في الماضي هو الذي ساعدنا على تقدير 

العالــم الطبيعــي مــن حولنــا، واالهتمــام بشــكل أكثــر باألشــياء 
الصغيرة لتســتمر لفترة أطول.

نحن هنا نتأمل في وقت كان يتسم بالبساطة، وقت نزهات، 
تحويل الصحراء إلى مزارع، وإعادة التدوير لتقليل النفايات.

نوادر من أرشيف أرامكو

مشروع زراعي

1947الخرج

مزارعون سعوديون وأجانب يتفقدون حقل بصل.

1950الخرج
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مزارعون سعوديون وأجانب يتفقدون حقل البطيخ

1950الخرج
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42

فيصــل الدوســري يســاعد األطفــال فــي فــرز القمامــة 
كجــزء مــن برنامــج إدارة النفايــات.

علب األلمنيوم المضغوطة إلعادة 
التدوير كجزء من إدارة النفايات.

الخرج

جدة

1993

1991



من الميدان: 
لمحة »ذهبية« من سيرج أتووكوي كلوتي 

“شالالت الذهب”

يناقــش تركيــب ســيرج أتوكــوي كلوتــي تجربــة العولمــة 
والهجــرة والمســاواة فــي الميــاه مــن خــالل تغطيــة ألــواح 
ــة مــن  ــة ومصنوع ــور بأقمشــة منســوجة بدق مــن الصخ
جواليــن “كوفــور” الصفــراء، وهــي حاويــات بالســتيكية  

ــاه. ــل المي ــن ونق ــا لتخزي ــي غان مســتخدمة ف
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سيرج أتووكوي كلوتي“شالالت الذهب” 
 معرض صحراء X العال بعدسة النس غربر 

وبمساهمة من الفنان ومعرض صحراء  إكس العال
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مدير التواصل والشراكات:
يوسف المطيري 

رئيسة قسم التواصل:
هديل العيسى 

فريق التحرير :

مخرج إبداعي ورئيسة تحرير مجلة إثرائيات: 
ريم الغزال

مصمم الجرافكس:
مدار ستوديو )فاطمة مجدي - إبراهيم مجدي (

شكر خاص للفنانين
 

المساهمين والمبدعين
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https://www.louvreabudhabi.ae/
https://www.instagram.com/saudimuseum/?hl=en
https://agakhanmuseum.org/index.html
https://www.artofheritage.com.sa
https://www.barjeelartfoundation.org/
https://www.hafezgallery.com
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Follow Ithra on social media:

ز الثقافــي  ـ ز الملــك عبدالعزيـ ـ ـد مركـ  يعـ

ـو  ـادرات أرامكـ ـد أهــم مبـ راء) أحـ ـ العالمــي (إثـ

اة  ـ اء بنمــط الحيـ ـ ـة اللرتقـ الســعودية الموجهـ

ـر  ـداع ونشـ ـة اإلبـ ـدة لرعايـ ـاحة فريـ وخلــق مسـ

ز التواصـل الثقافـي والحضـاري،  ـ ـة وتعزيـ المعرفـ

وذلـك مـن خـال البرامـج الثقافيـة واإلبداعيـة 

راء“  ـ ر ”إثـ ـ ـام. ويعتبـ التـي يقدمهـا طـوال العـ

ـة  ـاري األبرز فــي المنطقـ ـم الحضـ المعلـ

ـه مــن قبـل مجلـة  ـم إدراجـ ـد تـ ـرقية، فقـ الشـ

ـم  التايـم ضمـن أعظـم ١٠٠ موقـع فـي العالـ

ـام  ا، حيــث صممــت أقسـ ـ ينصــح بزيارتهـ

ـه لتمكــن جميـع فئـات  ّ المركـز ومبادراتـ

عن إثراء
اركة فـي نشـر المعرفة  ـع مـن المشـ المجتمـ

ـاءات  ـات فــي فضـ وإشـراك األفراد والمؤسسـ

ـة ً على المسـتوى المحلي أو  الفنــون والثقافـ

العالمي والفكر سـواء.

ـية  ـرة مرافــق أساسـ راء“ عشـ ـ ـم ”إثـ ويضـ

ر األفـكار،  هــي: المكتبـة، بـرج المعرفـة، مختبـ

ـرى، المتحــف،  ـة الكبـ ـينما، القاعـ المسـرح، السـ

ـد  ـة. وللمزيـ متحــف الطفــل، ومعــرض الطاقـ

ارة الرابــط التالــي:  ـ ـات، يرجــى زيـ مــن المعلومـ

 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/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FKingAbdulazizCenterForWorldCulture%2F

