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نمر بالطرقات والسكك، ننصت لأللحان 
وهي تتهادى على األرصفة، ونتأمل حديث 

الجدران وإبداع العابرين. هكذا نرسم رحلة 
هذا العدد من )إثرائيات(، لنتناول من خالله 

الشارع، الذي يمثل مدرسة الفن األولى، 
ومسرح الثقافة الواسع.

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.
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المعــاد  الخشــب  قطــع  علــى  العمــل  هــذا  فــي 
تقلیدیــة  مالبــس  یرتــدي  رجــل  یظهــر  تدویرهــا، 
یمضــي فــي طریقــه، یقــدم العمــل صــورة مألوفــة 
لحیاتنــا، وكیــف تبــدو حركــة الشــارع وهو یســتوعب 
هــذه الیومیــات، مــع لمســة مــن الخــط والتــراث 
لتوطیــن العمــل وربطــه بالبیئــة التــي ینتمــي إلیهــا 
ویعّبــر عنهــا. العمــل جــزء مــن مجموعــة تســمى 
متعــددة  الســعودیة  للفنانــة  وجدتــي”  “جــدي 

العمل جزء من مجموعة ”جدي وجدتي“ للفنانة زینب الماحوزي

المواهــب زینــب حســین الماحــوزي التــي اعتــادت 
بطریقــة  المحلیــة  التقالیــد  تقدیــم  أعمالهــا  فــي 
حدیثــة وعصریــة، وتجســد فیهــا مــا یشــبه حــوارًا 
بیــن األجیــال، وكیــف تؤثــر التكنولوجیــا فــي طبیعة 
أیامهــم. تمتلــك الفنانــة العدیــد مــن اإلبداعــات 
ــك  ــر، وكذل ــى طــول شــوارع جــدة والخب ــة عل الفنی
جمیــرا فــي دبــي وتخطــط لمشــروع جدیــد قریبــًا 

ســیكون مختلفــًا تماًمــا عــن أعمالهــا األخــرى.

https://twitter.com/ZMahoozi
https://twitter.com/ZMahoozi


كمــا شــاركت زینــب فــي معــارض فــي أنحــاء المملكــة وخــارج 
المنطقة، حیث شــاركت في عام 2017 في ورش عمل إكســبو 
آرت فــي كازاخســتان و 2019 فــي األیــام الثقافیــة الســعودیة 
ــرى.  ــن أخ ــن وأماك فــي تركمانســتان، ومعــرض مســك بالبحری
تحــب الماحــوزي فــن الشــارع ألنــه قریــب مــن النــاس والقلــب، 
ــار  ــاس، وتفضــل اختی ــع الن ــوح لجمی ــة معــرض فنــي مفت بمثاب
الشــوارع المزدحمــة، بحیــث یســع النــاس تأّمــل األعمــال فــي 
ســاعات االزدحــام، وتتحــول ســاعات االنتظــار إلــى فــرص للمتعة 
وســط  دائمــًا  الفــن  أنقذنــي  “لقــد  الماحــوزي  الســخیة.تقول 
صراعــات الحیــاة العدیــدة.. هنــاك الكثیــر مــن الجمــال الكتشــافه، 

قــوة الفــن هــي أنــه یتــرك شــعورًا ویلهــم كل مــن یــراه”.
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الفنان: عبدالرحمن النغیمشي
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http://www.nugamshi.com


ینتمــي النغیمشــي إلــى الفــّن المفاهیمــّي، ویعتمــد 
علــى الخــّط أداًة فــي التجربــة الفنّیــة الكاملــة التــي 
یقدمهــا، مــن جهــة داللتــه وموضوعــه وأســلوبه 
ــة  ــات المحلّی ــة والمكون ــه، ویعتقــد أن الثقاف وطرح
أن  یصلــح  الــذي  والمحتــوى  بالفــرص  ســخّیة 
ــرة لتعاطــي أشــكال مختلفــة مــن الفــّن  یكــون ذخی
ومبتكــًرا  جدیــًدا  طرًحــا  یقــدم  بمــا  المفاهیمــّي، 

للدهشــة. ومســتقطًبا 

نفســه،  الفنــان  إلــى  هــذا  “یعــود  رأیــه  وحســب 
باســتخدامه األدوات وفحــص المكونــات المحلّیــة 
فــي محیطــه، وبــكّل مــا تّدخــره مــن حكایــات وإلهــام 
وفضــاء مفتــوح وخصــب لإلنتــاج والطــرح الفنــّي”.
یضیــف “أنــا متفائــل بالمرحلــة المقبلــة فــي القطــاع 
الثقافــّي الســعودّي، نحــن نعیــش مــا یشــبه فرصــة 
متاحــة للجمیــع، ألّن كل إنســان لدیــه مــا یقدمــه 

ویفیــد منــه بملكاتــه الفنّیــة”.
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الفنان التشكیلي عبدالرحمن النغيمشي:

البحث عن حیاة الحرف العربي

https://www.ithra.com/ar/news/guest-artist1/


یفــرض الشــارع بصمتــه الخاصة في طــرق اللباس 
والمقاهــي  اللقــاءات  وفــي  الــكالم،  وأســالیب 
والنــوادي وغیرهــا مــن األنشــطة االجتماعّیــة مــروًرا
ــّي عــن المــزاج العــام، ســواء أكان  ــر الجماع بالتعبی
فرًحــا أم حزًنــا، وصــواًل إلــى االرتبــاط بالممارســات 
ــة  ــون البصرّی ــة الشــعبّیة، مــن خــالل الفن التعبیرّی

ملفُّ العدد

الشارع.. مسرٌح بال ستارة
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كالكتابــة، والرســم، والملصقــات، أو فنــون األداء 
كالعــزف، والغنــاء، والرقــص، حیــث یلعــب الشــارع 
أحــد أهــّم أدواره، إن لــم یكــن أهّمها، عندما ینّصب 
نفســه مســرًحا إنســانًيا يفســح المجــال لعفوّیــة 

اإلنســان لتكــون لهــا الكلمــة العلیــا.

https://www.ithra.com/ar/news/issue-flie/
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یكتبها: محمد عبدالباري

شاعر وأديب

یعیــش النــاس فــي البیــوت، ویمــرون بالشــوارع. 
بالنســبة للفتى الذي كنُته كان األمر مقلوًبا، كنُت 
أعیــُش فــي الشــارع وأمــّر بالبیــت. بولــٍع كهــذا، لــم 
یجــد والــدي أي مشــقة في اختراع عقــاب رادع ألي 
ــًزا: الحرمــان  ــه، فقــد كان العقــاب جاه خطــأ أرتكب
مــن الشــارع، وحیــن كانــت تنقضــي العقوبــة كانت 

أركــض إلیــه ركــض الظامــئ إلــى النبــع.

إطاللة

شارع ال یرید الوصول

كان الشــارع بوصفــه ورشــة مفتوحــة مــن الحیوّیــة 
والحرّیــة والتنــوع هــو المعــادل الموضوعــّي للحیــاة 
ذاتهــا. ففــي حینــا الشــعبّي، أتــاح لــي الشــارع - 
مبكــًرا - فرصــة مصاحبــة المالئكــة والشــیاطین 
مًعــا، وأعطانــي فرصــة ألعجــن نفســي فــي فــرن 
الُهوّیــات المختلفــة، ُهوّیــات ســكان حینــا الذیــن ال 
ینحــدرون فقــط مــن كل مناطــق المملكــة، ولكــن

من مناطق مختلفة من العالم.

 اضغط لقراءة المزيد

صور من مجموعة )حي الجرادية( للمصور: عبدالرحمن الخطيب
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https://twitter.com/m_abdalbari
https://www.ithra.com/ar/news/look/
https://www.instagram.com/i_d7o0/?hl=en
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فارســي هــو عــراب التخطیــط العمرانــّي لمدینــة 
جــدة الحدیثــة، وهــو األب المؤســس لشــوارعها 
وســاحاتها العمومّیــة، وهــو الــذي أبدع كورنیشــها 
للشــعراء  ملهًمــا  كان  طالمــا  الــذي  الســاحر، 
والفنانیــن والمبدعیــن، وفضــاء ممتًعــا لســكان 
المدینــة وزوارهــا علــى حــد ســواء، وواحــًدا مــن 
معالــم المدینــة البــارزة ومتنفســها الجمیــل علــى 

شــاطئ البحــر األحمــر.

أمیًنــا  بوصفــه  القــرار  فارســي  امتلــك  حیــن 
للمدینــة، فّكــر فــي تحویلهــا إلــى وجهــة للفــّن، 
منهــم،  النحاتیــن  وخصوًصــا  للفنانیــن  ومــالًذا 
ــل شــوارعها إلــى  ــة تحوی وأخــذ علــى عاتقــه مهم
متاحــف للفــّن، لكــي یمتــع عیــن الرائــي أّنــى ارتــد 
میــزًة  الفــّن  بمیســم  المدینــة  ولیِســم  بصــره، 
وقیمــة مضافــة وصفــة خالــدة، حتــى بعــد رحیلــه 

عــن عالمنــا.

بروفايل

محمد سعید فارسي
مهندس معماري برتبة فنان

https://www.ithra.com/ar/news/profile-blog/


يبــدو المشــهد عامــًرا باأللــوان هنــاك بيــن الرصافــة 
والضجيــج  والصخــب  بالحيــاة  ومفعًمــا  والجســر، 
والحركــة، وكأنــه لقطــة ســينمائية لشــارع فســيح 
بعــض  َينشــدون  عابــرون  وبينهمــا  ورصيفيــن، 
ويشــترون  يبيعــون  مؤقًتــا  ومقيمــون  شــؤونهم 
ويتأملــون. ومــن الشــارع يعبــر الشــاعر علــي بــن 
وأهدتــه  المدينــة  الــذي صقلتــه  البــدوي  الجهــم، 
ــا جديــًدا وأخيلًة تعرف اســتنطاق  بغــداد معجًمــا لغويًّ
الــذي  منزلــه  مــن  يتمشــى  نــراه  وكأننــا  العيــون. 

منحــه الخليفــة المتــوكل علــى ضفــة دجلــة، إلــى 
وســط المدينــة، ويعــرج علــى الشــارع المزدحــم بيــن 
الرصافــة والجســر، يتريــث قليــاًل ليحتســَي قهــوة 
ويشــاهد  الشــارع،  ناصيــة  علــى  الــذي  بالمقهــى 
العابريــن. يســمح لنــا الخيــال وثــراء الصــورة الشــعرّية 
فــي البيــت أن ننقلهــا بــال تعقيــدات مــن ألبوم صور 
ــة متحــف النصــف األول مــن القــرن  مركــون بزاوي
الثالــث الهجــرّي، إلــى واقعنــا اليــوم، فــال نســيء 

للصــورة األصــل.

المخطوطة أبدعها خصیَصا إلثرائیات الخطاط: عبدالعزیز الرشیدي

الكنوز العربية

عیون المها بین الرصافة والجسر

جلبن الهوى من حیث أدري وال أدري
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إثراء التفاصيل

ــة )الكلجــة(، التــي تعــود  ــل هــذه الجــّرة الحجرّی ُتمّث
ــى العهــد الفاطمــّي فــي القــرن الحــادي عشــر،  إل
والمحمــل الــذي یرجــع إلى الفتــرة المملوكّیة خالل 
القــرن الرابــع عشــر، المصنوعــان مــن قطعتیــن 
المیــاه  الرخــام، األســلوب المتبــع لتقدیــم  مــن 
للعامــة فــي شــوارع المــدن اإلســالمّیة. فعلــى مــّر 
التاریــخ كان توفیــر المیــاه وظیفــة أساســّیة وواجًبا 
ــت المجتمعــات اإلســالمّیة  ــا للمســاجد. عمل دينيًّ
منتظمــة  ّیــات  بكمِّ المــاء  وصــول  تأمیــن  علــى 

وكافیــة خــارج المســجد، واســتلزم هــذا اإلمــداد 
الدائــم للمیــاه صنــع الحنفّیــات، المعروفــة باســم 
ــع المناســبة. ــة وأنظمــة التوزی “الســُبل”، واألوعی

فــي هــذه الصــورة یظهــر مــوزع المیــاه، المتكــون 
مــن جــرة المــاء الحجرّیة )الكلجــة( والمحمل، والذي 
خــارج  الشــارع  فــي  األرجــح  علــى  موجــوًدا  كان 
المســجد لتوفیــر میــاه الشــرب الثمینــة لعابــري 
الســبیل، وللمســاعدة فــي الوضــوء قبــل الصــالة.



لیــس الشــارع مكاًنــا محایــًدا یــؤدي فقــط مهمــة إیصــال العابرین إلى وجهتهــم، إّنه قلــب المدینة النابض 

ــه اســتطاع توطیــد العالقــة مــع الفنــون وإخراجهــا مــن المســارح ودور  بالحیــاة، ومــن مظاهــر الحیــاة أّن

ــا جدیــًدا علــى أرصفتــه، ویهــدي الفنانیــن  الســینما و األوبــرا وقاعــات الفنــون الجمیلــة، لیمنحهــا موطًن

فضــاء مفتوًحــا و جمهــوًرا مشــجًعا علــى اإلبــداع، ومصــادر جدیــدة للدخــل.

الفن والرصيف.. وبينهما العابرون

13

محطات



14

آخــر فنــون الشــارع ظهــوًرا وأكثرهــا ذیوًعــا فــي شــوارع المدن فــي أیامنا هــذه، إّنه 
فــّن الكتابــة علــى الجــدران، فــّن العالقــة التــي نشــأت بیــن الحــروف فــي رقصهــا 
وتماوجهــا وخطوطهــا الیدوّیــة مــن جهــة، والجــدران المطّلــة علــى الشــوارع مــن 
جهــة أخــرى. لــم یكــن اســتخدام الجرافیتــي فــي بــادئ األمــر خالًصــا لوجــه الجمــال، 
وإّنمــا ألهــداف سیاســّیة واجتماعّیــة، ورغــم احتفاظــه بتلــك الــروح الثائــرة إال أّنــه 

غــدا واحــًدا مــن أركان الجمــال فــي شــوارع المــدن وأماكنهــا العامــة.

الجرافيتي ابن الشارع

الرسم
ــرة جــزًءا ال یتجــزأ مــن المشــهد،  ــات الرســامون فــي شــوارع المــدن الكبی ب
بعضهــم مــن فنانــي البورتریــه أو رســم الشــخصّیات، یقترحــون خدماتهــم 
علــى العابریــن مــن أجــل تخلیــد اللحظــة فــي بورتریــه یحتــاج دقائــق لرســمه 
وعمــًرا لالحتفــاظ بــه، وبعضهــم یغــرق الرصیــف باللوحــات التــي تتفــاوت 
فــي اإلبــداع ومســتوى الموهبــة والجاهزّیــة ألن تنتقــل برغبــة عابــر مــن 

الشــارع إلــى جــدار منــزل أو مكتــب أو محــّل تجــارّي أو خدمــّي.

الموسيقى
ال تخلــو الشــوارع الكبیــرة والمزدحمــة مــن الموســیقى بوصفهــا مظهــًرا مــن مظاهــر 
حیــاة الشــارع، هــذا عــازف ینفــرد بزاویــة مــن الشــارع یحتضــن آلتــه الموســیقّیة ویذیــب 
روحــه علــى أوتارهــا، وهــذا فنــان یدنــدن باألغانــي الشــهیرة وتلــك التــي ابتدعهــا؛ وتلك 
ــا  ــا أو هادًئ فرقــة موســیقّیة بكامــل أفرادهــا وآالتهــا الموســیقّیة تحیــي حفــاًل صاخًب
حســب طبیعــة كّل شــارع. بطبیعــة الحــال ال یمكــن أن نذكــر الغنــاء في الشــارع دون أن 
نتذّكــر طّیبــة الذكــر إیدیــت بیــاف، التــي تدیــن للشــارع بعرفــان، ألّنــه أول مــن قّدمهــا 
للجمهــور، وندیــن نحــن لــه أیًضــا بالشــكر علــى أّنــه قــّدم للعالــم هــذا الصــوت الســاحر .



السيرك
یجــد الســیرك واأللعــاب البهلوانّیــة وألعــاب الخّفــة فــي الشــارع فضــاًء 
خصًبــا لمخاطبــة دهشــة العابریــن، فلیــس غریًبــا أن یمتلــئ الشــارع بفنانــي 
الســیرك، و البهلوانیــن، والمهرجیــن ، والعبــي األراجیــح، والمشــاة علــى 
الخفــة،  ألعــاب  حترفــي  م  و  الطویلــة،  واألعمــدة  المشــدودة  الحبــال 
یــا، وغیرهــم مــن ذوي المهــارات األدائّیــة الغرائبّیــة؛ ومــن  والمخادعیــن بصرًّ
خلفهــم الطبــول والموســیقى اإلیقاعّیــة لیجذبــوا انتبــاه الجمیــع بحركاتهــم 

وفنونهــم ومهاراتهــم المدهشــة.

ــدرج  ــه، ین ــا مســتقاًل بذات ــا مســرح الشــارع فنًّ ــب الصــواب إذا اعتبرن ربمــا ال نجان
ــه ینفــرد بخصوصیــات وقواعــد تجعــل  تحــت الفتــة أبــي الفنــون المســرح، ولكّن
ــا مكتمــل األركان تماًمــا، كمســرح العرائــس، وخیــال الظــل؛ وللفنــون  منــه فنًّ
ــد قــدم الشــارع  ــا حضــور قــوي فــي الشــارع. وق ــة واالســتعراضّیة عموًم األدائّی
نجوًمــا عالمّییــن عبــروه فــي بدایــة المشــوار الفنــّي، مــن بینهــم الممثــل اإلیرلنــدّي 
الشــهیر بیــرس بروســنان الــذي یجســد شــخصّیة جیمــس بونــد، والــذي بــدأ حیاتــه 
رســاًما فــي الطرقــات؛ والكومیــدي األشــهر ســتیف مارتــن بــدأ هــو اآلخــر فنــان 

ــة ویلمــع اســمه فــي ــا آللــة البانجــو، قبــل أن تأخــذه دروب النجومّی شــارع عازًف
سماء الكومیدیا من خالل دیزني.

المسرح والتمثيل والتقليد
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فــّن العمــارة اإلســالمي فریــد مــن نوعــه، ومتمّیــز 
فــي تصامیــم المبانــي، ومــا تحمــل مــن الزخــارف 
والنقــوش. وتعتبــر المشــربيات إحــدى التصاميــم 
ــر الحضــارة  ــي انتشــرت عب ــة الت اإلســالمية الالفت
اإلســالمّية فــي البلــدان العربّيــة عموًمــا، وتســمى 
كذلك الروشــن أو الشناشــيل. ویعتقد بأّن ســبب 
تســمیتها بهــذا االســم هــو لكونهــا ُصِنعــت مــن 
خشــب یعــرف بالمشــرب، وتتشــابه مــع الشــرفة 
مــن حیــث التصمیــم. وتعــد المشــربّیات تطبیًقــا 

مــن تطبیقــات علــم “دینامیــكا الهــواء” فــي البنــاء، 
حیــث تعمــل علــى تخفیــف حــرارة الجــو والســماح 
لتیــارات الهــواء بالتدفــق بســهولة، هــذا فضــاًل 
ــر مباشــر،  عــن إدخــال ضــوء الشــمس بشــكل غی
فیرتفــع مســتوى اإلنــارة دون تأثیــر كبیــر علــى 
حــرارة الجــّو داخــل المبنــى، لیبقــى الطابــع البیئــّي 
واالجتماعــّي للمشــربّیات فــي عالقــة تكاملّیــة مــع 
القیمــة الجمالّیــة منــذ عصــر الخالفــة العباســّیة 

وحتــى یومنــا هــذا.

16

امتداد

المشربيات.. تاريٌخ يطل
من النوافذ



بانكســي أشــهر فنانــي الغرافيتــي فــي العالــم، 
هــو فنــان جرافيتــي إنجليــزي مشــهور ومجهــول 
فــي نفــس الوقــت، ُيعتقــد أن اســمه روبــرت 
بانكســي من مواليد ســنة 1974، إال أّنه ال يوجد 
تأكيــد علــى هوّيــة بانكســي الحقيقّيــة، ظهــرت 
رســوماته المختلفــة فــي العديــد مــن المواقــع 
بانكســي،  رســومات  وتتنــوع  بريطانيــا،  فــي 
السياســّية  المواضيــع  األغلــب  علــى  وتتشــمل 

تأمل فّني

بانكسي.. بصمات غامضة
على جدران العالم

والثقافّيــة واألخالقّيــة. فعلــى ســبيل المثــال؛ أثــار 
ــان الشــارع الغامــض بانكســي  ظهــور لوحــة لفن
تالبــوت  بــورت  مدينــة  أحيــاء  أحــد  جــدار  علــى 
فــي ويلــز البريطانّيــة، اضطراًبــا وفضــواًل بيــن 
ســكانها، ودفــع التخــاذ إجــراءات أمنيــة لحمايتهــا 
ــم الحركــة حولهــا، وُتظهــر الرســمة طفــاًل  وتنظي
ــن  ــج، لك ــرات الثل ــاط ك ــاول التق ــه، يح ــا يدي فاتًح
هــذه الكــرات مصنوعــة مــن رمــاد ينفثــه مكــّب 

للنفايــات تشــتعل فيهــا النيــران.

تكتبه: نورة بن سعیدان
فنانة جرافیتي سعودیة

رسمة فنان الشارع الغامض بانكسي على جدار أحد أحیاء مدینة بورت تالبوت في ویلز البریطانیة

 اضغط لقراءة المزيد17

https://twitter.com/nourabinsaidan?lang=ar
https://www.ithra.com/ar/news/reflection/


جسور

الشانزلیزیه.. من طریق للتنزه
 إلى ملتقى لألدباء والمثقفین

لــم یكــن شــارع الشــانزیلیزیه -الــذي تلتقــي بــه 
ــٍق باریســيٍّ  ــر مــن طری ــا الیــوم- أكث ثقافــات الدنی
أمَرت بتزیینه الملكة الفرنسّیة ماري دي میدیشي 
عــام 1616 م بهــدف تأمیــن مكاٍن للنزهة العامة؛ 
ه من كل جانب،  ن الشارع باألشجار التي تحفُّ فتزیَّ
ى ب “الشــانزیلیزیه” بعــام 1709 م. وفــي  وتســمَّ
ُل ظاهــرة  القــرن العشــرین بــدأت المقاهــي تشــكِّ
ــرزت منهــا مقــاٍه  حدیثــة بالشــارع، وســرعاَن مــا ب
اهتمــت بالثقافــة والمثقفیــن، وكانــت ملتًقــى 

ــاد والفنانیــن وغیرهــم  لألدبــاء والمفكریــن والنقَّ
مــن المبدعیــن. والتاریــخ الثقافــّي الفرنســّي یقــرُّ 
ــة  بــدور الشــارع فــي إبــراز مئــات األعمــال اإلبداعّی
وإیصالهــا إلــى الجماهیــر، وأصبــح الشــانزیلیزیه 
“تلــوز  ك  الفّنانیــن  مــن  للعدیــد  إلهــاٍم  نافــذة 
لوتریــك” الــذي رســم العدیــد مــن اللوحــات التــي 
ُتظهــر حیــاة الشــارع الــذي كان أیًضا محطــًة ألفكار 

الشــعراء ك”بــول فلیــري” و”أوجــن غلیفیــك”.
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لوحة )ساحة مقهى في الليل( للفنان فنست فان غوخ



نعلــق علــى جداريــة هــذا العــدد باقــة مــن األعمــال التــي 
بالفــن،  الشــغف  يجمعهــا  ســعودية،  أنامــل  أبدعتهــا 

وتتنــوع أســاليبها وإبداعاتهــا.

الفنانة مریم الغفیلي

تجدني في الكتابة أحیاًنا، ودائًما في الرسم. أمتلك أنامل مذهلة بإمكانها تحویل 
أي قطعة إلى لوحة فنّیة. ُولدت توأًما للموهبة وتجاهلتها حتى 2017 ثم انتبهت!

الربیع األصفر
16*16

A 4 ألوان خشبّیة - ورق
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جدارية

https://www.instagram.com/94studio.sa/?hl=en
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تعویذة السالم
60*90

ألوان أكریلك - كانفس

اختالس حلم
40*30

ألوان أكریلك - كانفس



الفنانة نجالء آل مغیرة
 

ومصّممــة  ورقمّیــة  تشــكیلّیة  رســامة 
جرافیــك، لــي فــي مجــال الرســم والتصمیــم 
أكثــر مــن ٧ســنوات، دخلــت عالــم التصمیــم 
هوایًة ثم أصبحت مهنتي، بدأت مشاركاتي 
فــي المعــارض الفنیــة منــذ عــام ٢٠١٦ وحتى 
ــر مــن ٨ مشــاركات، أســعى  ــام ٢٠١٩ بأكث ع
دائمــا للتطویــر واكتشــاف أســالیب جدیــدة.

الخیل اكس كالیبر
واقعیة - ألوان أكریلك

سمو ولي العهد محمد بن سلمان
واقعیة - ألوان زیتّیة
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الخیل العربي - باألبعاد المربعة
واقعیة - ألوان زیتّیة

https://twitter.com/artist_naj?lang=en
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الصــور  مــن  الفریــدة  المجموعــة  هــذه  خــالل  مــن 
القدیمــة، تــكاُد تســمع األصــوات، وتتخیــل نفســك 
تــم  إحداهــا  العتیقــة.  الشــوارع  هــذه  مستكشــًفا 
التقاطهــا فــي مدینــة الطائــف، منــذ أوائــل ثالثینــات 
القــرن الماضــي، بواســطة كارل س. تویتشــل، أحــد 
ــُق صــورة أخــرى  ُتوثِّ الجیولوجییــن والــرواد األوائــل. 
- التقطــت فــي األربعینــات - مئذنــة شــاهقة ُتطــلُّ 
علــى شــوارع جــدة، التــي كانــت فــي ذلــك الوقــت 
أكثــر هــدوًءا، وأخــرى فــي قصــر الدرعّیــة بالریــاض، ثــم 
فــي ســوقها الصاخبــة ذات الطابــع المعمــارّي الفریــد، 

الطینّیــة. والبیــوت 

وثائق نادرة من أرشيف أرامكو السعودية.

من األرشيف
عودة إلى بساطة الشارع

الطائف
18 یولیو1931
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1947
جدة، مايو

الریاض، 1 أبریل 1945
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جدة1950
خمسينات القرن العشرين

الرياض 1945
1 أبريل
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شارع رئیسي في الهفوف 1935

جدة
التقطت بواسطة ت. ف. والترز 1950
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سوق في الهفوف1950
خمسينات القرن العشرين

خميس مشيط1971
ألتقطت بواسطة دوروثي ميلر



الطائف1975
ألتقطت بواسطة الشيخ محمد أمين
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الفن الرقمي
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يشــهد الفــن الرقمــي تطــوًرا مســتمًرا ومتزايــًدا، مــن أجــل ذلــك نســتحدث 
فــي مجلــة إثرائيــات مســاحة خاصــة لــه، دعًمــا لهــذا اللــون الفريــد مــن 
الفنــون الحديثــة، ممــا يتيح منصــة تعبيرية للفنانين الرقميين الســعوديين 
والعالمييــن. ومــن خــالل هــذه المســاحة الفريــدة، ســُيطلق الفنانــون 
إبداعاتهــم، منطلقيــن مــن موضوعــات مختلفــة وملهمــة، لنرفــع مًعــا 

ــال. ســقف الطموحــات، ونشــجع حركــة الفــن والخي
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كُتبت "من الشارع" على الطريقة الشعبية السريعة بحروف متقاطعة متوسطًة اللون البرتقالي الصارخ للتعبير عن قوة صوت 
العالمات في هذا  لتغيير معاني  الدقيقة  التفاصيل  اُستخدمت  لذلك  والتأثير  للتعبير  أداة  الشارع وفنّه  ان  الفن. كما عُرف  هذا 

ياسر  اسماء  والمصممة:  الفنانة  العمل داللًة على الرغبة في تغيير المعتاد. عمل 
29

https://www.instagram.com/94studio.sa/?hl=en
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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 المجلة: 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

