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بعاطفة يملؤها الحب وتسكنها المودة، 
يفتح لكم العدد الجديد من )إثرائّيات( مكنونه 
ومضمونه، في بوح ناعٍم يتناول العواطف 
اإلنسانية وتفاعالتها واعتمالها في النفس، 

بطرٍح زاخٍر بالمعاني، يبعث في النفس سرور 
األغنيات، وسحر الشعر، وبهجة البصر.

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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فــي هــذه اللوحــة، تحــاول الفنانــة عــال حجــازي 
أن تقــول الكثيــر مــن خــالل الصمــت وانســدال 
العينيــن، لتختصــر الكثيــر مــن الــكالم. يتصــف 
عمــل حجــازي بالســهل الممتنــع، وهــي ال تحّبــذ 
إلــى  تــؤدي  ألنهــّا  عناويــن،  أعمالهــا  تعطــي  أن 
تقييــد نطــاق الخيــال، وتســتخدم فــي لوحاتهــا 
األلــوان الجريئــة، خاصــة األحمــر واألزرق. تقــول 
حجــازي حــول هــذا العمــل: “لــم تكــن الطرقــات 
وهبــوط  وصعــود  ومنحنيــات  مفــارق  واحــدة، 
وفــوز وخســائر وتجــارب وعمــل مســتمر.. قلــق 
وقلــب ال يمــّل مــن المحــاوالت. أن أرســم اســمي 
فــي لــون؛ معنــاه أن أظــلَّ علــى ســفر، فرشــاتي 
فــي يــدي، أعبــث بالَقصــص، أختلــق مــا يجعلنــي 

لوحة )تنفسُت ورًدا( للفنانة عال حجازي

أفــرح، أبكــي حيــن أنجــح.. وقــد أضحــك. وبعــد كل 
مــا مــّر.. أقــول: ثــم تنفســُت وردًا”. عــال حجــازي، 
الســعودّية،  جــدة  مدينــة  مــن  تشــكيلية    فنانــة 
 أقامــت ثمانــي معــارض شــخصّية فــي: جــدة، 
وشــاركت  ظبــي،  وأبــو  وباريــس،  والريــاض، 
الفنّيــة،  الملتقيــات والــورش  العديــد مــن  فــي 
كمــا مثّلــت الســعودّية فــي الكثيــر مــن المحافــل 
الفنّيــة الخارجّيــة فــي: عّمــان، والكويــت، وألمانيــا، 
والدوحــة، ودبــي، واألقصــر، ومســقط، وغيرهــا. 
ولهــا  التشــكيلّية،  الجوائــز  مــن  العديــد    حــازت 
فــي  اإلســالمّي  الفــّن  متحــف  فــي  مقتنيــات 
ماليزيــا، كمــا يمكــن مالحظــة وجود أعمــال للفنانة 
فــي مقــار البنــوك والشــركات داخــل المملكــة 
وخارجهــا، وفــي القصــور وبيــوت رجــال األعمــال.

https://www.instagram.com/olahejazi/?hl=en
https://www.instagram.com/olahejazi/?hl=en
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أن أرســم اســمي فــي لــون؛ معنــاه أن أظــلَّ 
أعبــث  يــدي،  علــى ســفر، فرشــاتي فــي 
أفــرح،  يجعلنــي  مــا  أختلــق  بالَقصــص، 
أبكــي حيــن أنجــح.. وقــد أضحــك. وبعــد كل 

ــم تنفســُت وردًا  مــا مــّر.. أقــول: ث

“
”



الفنان: صديق واصل
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بالنســبة إلــى الفنــان المتجــدد صديــق واصــل، فــإّن 
العاطفــة هــي األســاس الــذي يدفــع الفنــان ويحركــه 
ــده  ــه، كمــا إن دورهــا فــي تشــكيله وتزوي فــي أعمال
بالمضاميــن الســخّية - وهــو يتعاطــى مــع فنونــه 
ــه  ــه لصناعــة إنتاجات ــة أدوات - ال يقــل عــن قيمــة بقي
اإلبداعّيــة. واصــل ابــن مكــة المكرمــة، فنــان متعــدد 
المواهــب، يقتــرب مــن إتمــام عقــده الرابــع فــي 
مجــال الفــّن واإلبــداع واإلنتاج، وقــد تنوعت عطاءاته 
التشــكيلّي، والنحــت، والكتابــة  الفــّن  فــي مجــال 
األدبّيــة، واإلخــراج المســرحّي، كمــا تلقــى العديــد 
مــن الجوائــز، وأقــام عشــرات المعــارض الشــخصّية 
والمتنوعــة، وأحــد أعماله التشــكيلّية تحــّول إلى فكرة 
مســرحّية مســتوحاة مــن قطعــة فنّيــة، أودع فيــه 
واصــل مضمونــه اإلبداعــّي واســتنطق عبــره تفاعــل 
الجماهيــر. مــا يصــدر مــن القلــب، يِقــر فــي القلــب، 
كمــا يذكــر واصــل وهو يشــير إلى مســتودع المشــاعر 

الفنان صديق واصل
المشاعر اإلنسانية..

ذخيرة الفنان ومستودع إلهامه

 اضغط لقراءة المزيد7

الــذي ينعكــس علــى األعمــال الفنّيــة واإلبداعّيــة، ألن 
العاطفــة هــي غــذاء هــذه المشــاريع، والســّر الكامــن 
وراء تبنيهــا وإنجازهــا، ثــم النظــر إليهــا مــن الجمهــور.

عمل للفنان صديق واصل

https://www.ithra.com/ar/news/human-feelings


إن العاطفــة هــي الوقــود الــذي يبعــث الحيــاة فــي 
أوصــال هــذا الجســم المســمى “اإلنســان”، والــذي 
ــة. يمكــن  ــواله لمــا اختلــف عــن أي روبــوت أو آل ل
النظــر إلــى العواطــف، والمشــاعر بشــكل عــام، 
مــن زاويــة نفســّية باعتبارهــا األحاســيس النفســّية 
ــب أحاسيســه  ــى جان ــّي إل ــن الح ــي يجدهــا الكائ الت
الجســدّية. فكما يســتقبل الجســد األحاسيس التي 
تنقــل إليــه معلومــات عــن البيئــة التــي يوجــد فيها، 

    ملفُّ العدد

العاطفة، بين حقيقة 
اإلنسان وجوهر حياته

اضغط لقراءة المزيد 8

كدرجــة الضــوء، والحــرارة واألصــوات؛ تســتقبل 
النفــس األحاســيس المتعلقــة بالحــاالت المعنويــة 
والمواقــف، كالفــرح والحــزن والخــوف والغضــب. 
إال أن العاطفــة هــي التفاعــل النفســّي بيــن هــذه 
وتجاربهــا  ســياقاتها  وبيــن  األساســّية،  المشــاعر 
المختلفــة، لتكويــن انفعــاالت أكثــر تعقيــًدا، ولعــل 
مــن أهــم هــذه العواطــف، إن لــم يكــن أهّمهــا 

بالفعــل: المــودة والمحبــة. 

لوحة )أصابك عشق( للفنانة: عال حجازي 

https://www.ithra.com/ar/news/emotion
https://www.instagram.com/olahejazi/?hl=en


 اضغط لقراءة المزيد

يكتبها: د. أحمد األحمري

طبيب وكاتب

مســاعد يشــبه األلفة في حياتي، كان يعيدني إلى 
الطريــق كّلمــا شــعرت أّننــي لــم أعد أعــرف جغرافّية 
مدينتــي وبــالدي وقلبــي، كان يســتعيدني بشــكل 
أو بآخر.كانــت قصائــده دائًمــا مــا تشــيع فــّي بهجــة 
ــي أعيشــها. ــار واألحــوال الت تتنافــى مــع كّل األخب
يكتــب مســاعد وهــو يعــرف أّنــه يســتطيع تحريرنــا 
مــن شــظايا هذا الحّب، يجعلنا نــأوي لفكرة اأُلنس 
فيــه “صوتــك النــاس لــو إنــي بخــال خالــي” شــعور 

9 اضغط لقراءة المزيد

      إطاللة

مساعد الرشيدي
“يجبر حطام الخاطر المكسور”

عميــق للغايــة، وقديــم للغايــة، كأنمــا كان يمنحنــي 
الفرصــة لكــي أرى انعكاًســا ألشــباح مخاوفــي فــي 
تلــك الحيــاة، المفتــرض أن تكــون محطمــة عبــر 
الوحــدة. أعطانــي اليقيــن بالحــب والحيــاة والقــدرة 
علــى المقاومــة دائًمــا، وأّن الكــون يميــل للتــوازن، 
عاجاًل أو آجاًل ســتعود األمور إلى نصابها الصحيح.

لذا، في البدء كان مساعد.

https://www.ithra.com/ar/news/alrushaidi-poet


 اضغط لقراءة المزيد

طفــل يتيــم نقلتــه األقــدار مــن مكــة - حيــث ولــد 
ذات يــوم مــن صائفــة 1940 تحديــًدا فــي يــوم 5 
أغســطس - إلــى الطائــف، حيــث ينتظــره المجــد 
فــي كامــل أبهتــه واســتعداده، وقــد اســتقبلت 
الطفــل الموهــوب باألحضــان والقبــل، وفرشــت 
لــه الطريــق، وقالــت لــه: اعبــْر إلــى القمــة، ولكــن 

بروّيــة وتــؤدة وتمهــل.

لظــروف  أو  بالصدفــة  تحــول  الجابــري،  طــالل 
الواقــع إلــى طــالل مــّداح، إذ عاش طــالل طفولته 
فــي كنــف زوج خالتــه علــي مــداح، ولكــي يتمكــن 
مــن دخــول المدرســة بسالســة خلــع عليــه اســمه، 
االســم الــذي حملــه حتــى يــوم النــاس هــذا؛ عــاش 
كأّي طفــل، لــم يكــن هنــاك شــيء مختلــف فــي 
طــالل الطفــل، ســوى ذلــك الصــوت الــذي ال 

يختلــف اثنــان علــى جاذبّيتــه وســحره.

     بروفايل

طالل مّداح
العازف على أوتار القلوب
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لألميــرة األندلســية الِخالســّية الشــاعرة والدة بنــت 
ــى تشــكيل عاطفتهــا  ــة عل المســتكفي قــدرة عجيب
خبيــرة  إّنهــا  مجنحــة،  وصــوًرا  وقصيــًدا  كلمــاٍت 
فــي االنتقــال الســلس بيــن الذاتــيِّ والموضوعــي 
دون أن تتــرك أثــًرا لذلــك االنتقــال لــدى المتلقــي، 
فكأّنهــا تســحبنا دون أن نــدري إلــى مركــز دائــرة من 
الحــراك العاطفــي اللذيــذ والممتــع، ولكن القاســي 
فــي اآلن نفســه. كانــت كثيــرة العشــاق، أســرت 
متصوًفــا  ظــل  قلبهــا  ولكــن  الكثيريــن،  قلــوب 

فــي حــب ابــن زيــدون، لذلــك حيــن يغيــب آســر 
القلــب تشــتعل العاطفــة العطشــى، وتصنــع مــن 
مفــردات البيــن والصبــر تمثــااًل للشــوق والحنيــن. 
ــا مــن البــوح  لــم يســجل التاريــخ العربــي المــرأة حظًّ
بقــدر مــا ســجل لــوالدة، ولــم يحتــِف ديــوان الشــعر 
بأنثــى كمــا احتفــى ببنــت  الخنســاء  العربــي بعــد 
قرطبــة وأميرتهــا، ولــم تكــن قصــة حبهــا الملهمــة 
مــع الشــاعر ابــن زيــدون إال إحــدى تجليــات هــذا 

االهتمــام منقطــع النظيــر.

المخطوطة أبدعتها خصيًصا إلثرائيات الخطاطة: أزهار الصادق 
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الكنوز العربية
َيالي ال أَرى الَبْيَن َيْنَقِضي َتُمرُّ اللَّ

ِق ُمْعِتِقي َشوُّ ْبَر ِمْن رقِّ التَّ وال الصَّ

https://www.instagram.com/azhar_alsadiq83/?hl=en


مــن  المتكونــة  الفريــدة،  القطعــة  هــذه  تمثــل 
العراقــّي  للفنــان  الــورق،  علــى  مائّيــة  أصبــاغ 
المولــد والمقيــم فــي فرنســا حســن مســعودي، 
ــا  ــراء. وفيه ــز إث ــة لمرك ــة الفنّي ــزًءا مــن المجموع ج
قــام الفنــان بعــزل كلمــة “القلــب” عــن مفهومــه 
غــرار  وعلــى  الــورق.  علــى  الحيــاة  إلــى  وإعادتــه 
الشــاعر أبــي العتاهيــة صاحــب البيــت الشــعرّي 
أوائــل  مــن  بكونــه  والمعــروف  المقتبــس، 
الشــعراء العــرب الذيــن جــددوا القصيــدة العربّيــة، 

وانتقلــوا مــن أغراضهــا الصحراوّيــة التقليدّيــة إلــى 
األغــراض اليومّيــة لحيــاة الحضــر، تــرك مســعودي 
وراء ظهــره القواعــد الصارمــة لفــّن الخــط العربــّي 
الكالســيكّي، ليخلــق طابعــه المميــز، الــذي يجمــع 
ــز  ــر مــا يمي ــة والحديثــة. أكث بيــن العناصــر التقليدّي
هــذه القطعــة الفنّيــة هــو اختيــار لــون داكــن وغيــر 
مألــوف لتمثيــل القلــب، ولعــّل الفنــان يهــدف 
ــراز دور المشــاعر الســوداء فــي  ــى إب ــه إل مــن خالل

اصطبــاغ القلــب بالقتامــة.

"َوِللَقلِب َعلى الَقلِب َدليٌل حيَن َيلقاُه" - الشاعر أبو العتاهية )828-747(

القلب

كقطعة فنّية

12

إثراء التفاصيل
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منذ الحضارات األولى لإلنسان، كان لأللوان حضور دائم في 
الوجدان الجمعّي باختالف الثقافات وتنوعها. وقد انعكست الرمزّية 

التي اكتسبها الّلون على حياة المجتمعات وعلى عاطفة أفرادها. 
في محطات هذا العدد نستعرض بعض مظاهر رمزّية اللون، التي 

لعبت على أوتار العاطفة، وكان لها دور كبير في تشكيل ثقافة 
الشعوب وهويتها.

مشاعر ملّونة

محطات 



لــم يكتســب األحمــر ســمعته مــن فــراغ، فطبيعــة هذا اللــون المتوهج كانــت دائًما مقترنــة بالعواطف 
اإلنســانّية األشــد حــرارة: كالحــّب والغضــب. ولئــن اقتــرن األحمــر بالغضــب والكفــاح لــدى بعــض 
ــه لــم يكــن ســوى  ــرز صــوالت هــذا اللــون وجوالت ــا أب المجتمعــات، إال أن الميــدان الــذي شــهد دائًم
ميــدان العاطفــة األبــرز علــى مــر التاريــخ: الحــب. وفــي المناســبات العاطفّيــة ألغلــب ثقافــات العالــم، 

يكتســي كل شــيء بــرداء أحمــر مــن الــورود والهدايــا وعلــب الشــوكوالتة.

األحمر، لون العاطفة المّتقدة
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خالًفــا لأللــوان األخــرى التــي تناغــي مشــاعر اإلنســان وتثيــر فيــه 
مختلــف العواطــف، يتفــرد األبيــض بأنــه منطقــة الســالم التي 
يلجــأ إليهــا الباحثــون عــن النقــاء والراحــة واألمــل. ولئــن دأبــت 
بعــض الثقافــات اآلســيوّية علــى اتخــاذه لوًنــا للحــداد والــوداع، 
البيضــاء  بالمالبــس  الميــت  توديــع  يعتبــرون  ألّنهــم  فذلــك 

مرافقــة لــه إلــى عالــم النقــاء والكمــال.

األبيض
لون السالم العاطفي
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يرتبــط اللــون األخضــر فــي جميــع الثقافــات بالنضــارة والخصــب 
والنمــاء، ويســتثير فــي اإلنســان عواطفــه البكــر األولــى تجــاه 
الطبيعــة. هنــاك حيــث تمتــد حقــول األرز الخضــراء علــى امتــداد 
البصر، يرتبط األخضر في الثقافات اآلســيوّية بمشــاعر الســعادة 
ــا فــي  والحــظ وبالخصوّبــة والثــروة، بينمــا يكتســي طابًعــا روحانيًّ
الثقافــات العربّيــة واإلســالمّية، باعتبــاره اللــون المقتــرن بالثواب 

فــي نصــوص القــرآن والســنة.

األخضر
لون الحياة والوئام

بعدسة المصور: عبدالله الشيخ

https://twitter.com/abdull_alsheikh?lang=ar
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يتميــز اللــون األصفــر برمزّيــة الشــمس وعالقتنــا بهــا. في الثقافــات الغربّية 
التــي تتــوق إلــى الشــمس، يوحــي اللــون األصفــر بالــدفء ويثيــر عاطفــة 
التفــاؤل واألمــل والســعادة. ولعــل انتمــاءه إلــى فئــة األلــوان الحــارة األقــل 
ــا  ــا فــي عــدد مــن الثقافــات بالعواطــف األقــل توهًج ــه مرتبًط حــرارة جعل

واألكثــر بــروًدا، كالغيــرة والحســد، والجبــن أحياًنــا.

األصفر
لون العاطفة الفاترة
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البنفسجي
لون اإلبداع والحكمة

لعبــت نــدرة اللــون البنفســجي في الطبيعــة وصعوبة الحصول 
علــى صبغتــه دوًرا فــي إضفــاء جــو مــن الغمــوض والروحانّيــة 
علــى هــذا اللــون. وأســهم موقعــه المتأرجــح بيــن هــدوء األزرق 
ــال والتأمــل  ــون المــرادف للخي ــه الل وجمــوح األحمــر فــي جعل
بامتيــاز. لطالمــا نجــح اللــون البنفســجي فــي اســتثارة مشــاعر 
التفــرد واالنطــالق خارج الســرب، واســتفّز في النفس البشــرّية 

ملــكات التفكيــر واإلبــداع.



امتداد

جبل التوباد
َقيس وَلْيَلى وثالثهما

التاريــخ  عبــق  تحمــل  وآثــار  مواقــع  بالدنــا  فــي 
والذكريــات، لــم تمُحهــا الحداثــة وتعاقــب الســنين. 
ومــن هــذه اآلثــار، جبــل التوبــاد الــذي يذكرنــا بقصــة 
قيــس وليلــى. حيــث يقــع علــى بعــد حوالــي 300 
كيلومتــر إلــى الجنــوب الغربــّي مــن مدينــة الرياض، 
وتحديــدًا فــي مدينــة األفــالج، ويســهل صعــوده 
ــاد  ــط التوب ــًا. وارتب ــر تقريب ــة مت ــغ ارتفاعــه مئ إذ يبل
ــون  ــوح المعــروف “بمجن ــن المل ــس ب بالشــاعر قي
ــه رعــى الغنــم فــي طفولتــه  ليلــى” الــذي قيــل بأّن

الجبــل  شــهد  وهكــذا  منــه.  بالقــرب  ليلــى  مــع 
لقــاءات العاِشــَقْين، ووالدة الحــب العــذري بينهما، 
ــل فــي شــعره،  ــرى الجب ــد قيــس العاشــق ذك وخّل
وبّثــه شــوقه ومــا يالقيــه مــن لوعــة فــي حــب ابنــة 
عمــه، ليلــى العامرّيــة. وبعــد مضــي قرابــة أربعــة 
ار العرب  عشــر قرنــًا، ظــّل الجبــل مقصــد مئات الــزوَّ
اح األجانــب، لرؤيــة مهــد القصــة الشــهيرة.   والســيَّ
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صورة لجبل التوباد للمصور: أنس عيسى أبو حال 

https://twitter.com/anasabohala?lang=en


يافــٌع يرتــدي قميًصــا أبيَض في حالة غناء، يعزف 
علــى آلــة العــود التــي يحتضنها جالًســا إلى طاولة. 
ُيعــرف  علــى يمينــه، عناصــر تكوينّيــة لمــا كان 
ســابًقا باســم “طبيعــة مّيتــة”، تشــمل قــارورة 
فيهــا مــاء وباقــة زهــور، إلــى جانبهــا مجموعــة 
مــن الفواكــه، وعلــى يســاره “كمنجــة” مــع ذراعها. 
التكوينــات  جميــع  موســيقّية.  نوتــات  أمامــه 
ــا الضــوء مــن  فــي غرفــة مظلمــة، يتســرب فيه

   تأمل فّني

)عازف العود(
أغنية الحّب في مشهد درامي

نافــذة عاليــة، تنعكــس صورتهــا فــي المــاء داخــل 
ــورود، وهــذه إحــدى معجــزات العمــل.  قــارورة ال
صامتــة  تهجــع  والخلفيــة،  المحيــط،  المــكان 
ــة.  غامضــة فــي ســكون الظــالل الســوداء الّداكن
أّمــا العناصــر التشــكيلّية، فتســتحم بوفــرة مــن 
الضــوء الســاطع. المشــهد برمتــه بيــن نقيضيــن 
متضاديــن، فــي جــو مــن الّتبايــن الحــاد العنيــف.

يكتبه: د. حكيم عباس
ناقد فّني

 اضغط لقراءة المزيد20

لوحة عازف العود - الفّنان: كرافاجيو

https://www.ithra.com/ar/news/oud-player


منــذ ثالثــة قــرون وحتــى اليــوم يقــف تــاج محــل 
ــا ببيــاض رخامــه الناصــع، وحديقتــه  شــامًخا باهًي
ــه  ــًا فــي بنائ الواســعة، ومســجده الضخــم، جامع
أنحــاء  مــن  ومعمارييــن  ورســامين  خطاطيــن 
العالــم، لتندمــج فيــه تفاصيــل العمارة اإلســالمّية 
والمغولّيــة والهندّيــة. وهــذا المبنــى الــذي يعــّد 
أعجوبــة مــن عجائــب العالــم الســبع الحديثــة، وراءه 
ــُزه , فهــو ضريــح  األميــرة ممتــاز محــل،  قصــٌة ُتَميِّ
زوجــة اإلمبراطــور المغولــي آنــذاك شــاه جهــان 

والتــي أوصــت زوجهــا قبيــل وفاتهــا ببنــاء ضريــح 
جميــل لــم يســبقه مثيــل، إثباًتــا لحبهمــا أمــام 
ــم، وهــو مــا كان فعــاًل، إذ اســتغرق إنهــاؤه  العال
وجمــع المــواد الفريــدة للبنــاء كالياقــوت والــالزورد 
والعقيــق والمرمــر األبيــض، 22 عاًمــا،  وشــارك 
ــر مــن عشــرين ألــف عامــل وألــف  ــه أكث فــي بنائ
ــون  ــر أن يك ــح المبه ــذا اســتحق الضري ــل. وبه في
أحــد مواقــع التــراث العالمــي لليونســكو، ويجــذب 

ا. ــزوار ســنويًّ المالييــن مــن ال
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   جسور

تاج َمحل .. ابتدأ بوفاء
وانتهى بأعجوبة



ــي  ــة مــن األعمــال الت ــدد باق ــة هــذا الع ــى جداري ــق عل نعل
أبدعتهــا أنامــل ســعودية، يجمعهــا الشــغف بالفــن، وتتنوع 

أســاليبها وإبداعاتهــا.

الفنان: عبدالله العلي

فنان تأثيرّي شاب، تعلمت الرسم من أبي، فهو قدوتي في هذا المجال، وهو أحد 
الفنانين القدماء في منطقة عسير. دخلت مجال الفن في عام 2018 م بعد أن قرأت 

عن بدايات الفن التأثيرّي ومؤسسيه. أطمح أن أقدم المزيد من األعمال القّيمة التي لها 
معنى وتأثير كبيران.

األرملة
سم 30*40
ألوان زيتّية
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جدارية

https://twitter.com/emilanbig3_ali
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الزاهد البخيل
1*1 متر

ألوان أكريلك

الكهولة
40*30 سم
ألوان زيتية



الفنانة: روابي عبدالرحمن
 

بيئــة  فــي  ولــدُت  تشــكيلّية،  فنانــة 
مليئــة بالفــن، مما ســاعدني علــى إيجاد 
الفعليــة  بدايتــي  بســرعة،  موهبتــي 
كانــت عــام 2016. أطمــح للمزيــد مــن 
أعمالــي  وجعــل  واالحترافّيــة  التطــور 

هــي مــن تتحــدث عنــي. 

شاردة الذهن
100*100 سم

ألوان زيتّية - كانفس

24

شغف
100*100 سم

ألوان زيتّية - كانفس

يأس
70*120 سم

ألوان زيتّية - كانفس

https://www.instagram.com/rawabe012/?hl=en
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الحيــاة لحظــات، وأفضــل مــا يمكــن تســجيله منهــا 
هــو مــن خــالل الصــورة، القــادرة علــى االحتفــاظ بتلــك 
هنــا  نــرى  والحــّب.  الفــرح  بنقــاء  المليئــة  اللحظــات 
عاطفــة الحــبِّ البريئــة بين األطفــال والحيوانات، كلقاٍء 
بيــن طفــل رضيــع وماعــز صغيــر، أو قضــاء وقــت مــع 
طائــر أو قــط أليــف، أو تحيــة يحيــي بهــا الطــالب مــن 

وثائق نادرة من أرشيف أرامكو السعودية.

من األرشيف
حبُّ الحياة

حافلتهــم المدرســّية كلًبــا لطيًفــا. تلــك اللحظــات التــي 
تجمعنــا بالعائلــة، داخــل المنــزل أو خارجــه، هي لحظات 
أساســّية فــي الحــّب ال تقــّدر بثمــن. وكمــا يظهــر فــي 
هــذه الصــور، تبقــى العالقــات دائًمــا كمــا هــي، زاخــرة 

بالحــب والذكريــات.
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1950sالمنطقة الشرقية

الظهران، مارس 1957
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لحظات تجمع العائلة أمام التلفزيون



الفن الرقمي

عشبة القلب تتغذّى على الحب بكل صوره، الحب الالمشروط، الحب اإللهي، حب األشياء، 
ونزهو. عمل  نتجلّى  الحب  حضرة  دائمًا في  لذلك  والتذوق.  الجمال  حب  األشخاص  حب 

الفنانة السعودية: لينا عامر 28
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https://www.instagram.com/_lina_amer_/?hl=en
https://www.instagram.com/_lina_amer_/?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

