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ْد«... الـ»تَجدُّ عدد 
شــهرين  كل  تصــدر  الثقافيــة،  إثرائيــات  مجلــة 
عــن مركــز الملــك عبــد العزيــز الثقافــي العالمــي 
ــث  ــري العقــول. حي ــوب وتث ــم القل ــراء(؛ لتله )إث
المملكــة  عبــِق  مــن  مســتوحاًة  منصــًة  ُتعــد 
ــة  ــة العالمي ــة الســعودية ذات الصبغ العربي
واســعة النطاق؛ لتجّســد المشــهد الفّني وثقافة 
الفــّن مــن خــال قصــص ُجمعــت مــن المملكــة 

ــم.  ــاء العال ــع أنح ــة وجمي العربي
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https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/alfnu-fy-alt-jdu-d
https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/ahlamu-alt-byet-algham-r-t
https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/b-hj-tu-alabdae-mn-mjmwet-mn-alfnanyn
https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/data-painting-a-crossroads-of-art-science-nature-and-technology-1
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https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/jdary-at-alaml-walalwan
https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/thqaft-alfn
https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/fn-albstnt
https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/ishraqat-m-n-nuwr-alr-yad
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https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/fn-alr-hlat-aldhatyt
https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/f-nu-als-mt
https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/altu-ywr-alh-jr-t-wk-n-h-alr-hlat
https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/alelaj-balfn
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https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/alt-shafy-balf-n
https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/albhthu-en-albhjt-fy-alh-yat
https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/mdnna-hkayatna-mdynt-abha
https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/f-nu-alam-l-walzu-hwr
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https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/hdy-t-lqr-ayna
https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/alezlt-alfny-t
https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d
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 ››الفنُّ ينفض عن الرُّوح
غبار الحياة اليومية«

الفنان العالمي بابلو بيكاسو –
     (1973-1881)

مــع اقتــراب عــام 2022 مــن نهايتــه، نــودع شــريط العــام مــن نجاحــات وإخفاقــات، ونرحــب بالعــام الجديــد 2023، 
وبــكل اإلمكانيــات والفــرص التــي قــد يجلبهــا. تحتفــي إثرائيــات فــي عددهــا التاســع عشــر بلحظــة التأمــل هــذه 

ُّــف والرّاحــة مــع بــدء فصــول جديــدة. مــن خــال محورهــا »َتجــدُّد«، ممــا يمنحنــا جميًعــا فرصــة التعديــل والتكي
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قوة الفنّ تمنحنا البهجة، وتحدّ من قلقنا، وتعالج اإلرهاق واألزمات النّفسية، هذا ما تم استطالعه 
فــي هــذا العــدد مــن خــالل مقابــالت مــع المعالجيــن بالفنــون، وآخريــن مــن الفنّانيــن الذيــن يقدمــون لنــا 

الفــنّ الــذي يعتنــي بإحساســنا وينمّيــه تجــاه ذاتنــا ورفاهيتنــا. 

ّــان البــارز »رفيــق  ّــاذ، للفن الغــالف الغامــر واألخ ســيجد كل شــخص ضالّتــه فــي هــذا العــدد، مــن فــنّ 
أناضــول«، إىل رؤى فنِّيــة وثقافيــة مــع األســتاذة »داليــا موســى« مديــر عــام الفنــون فــي هيئــة تطويــر 
ّــان المتألــق »جويــل بيرجنــر«. ولمــن يطمــح فــي  ّــات األمــِل واأللــوان، للفن بوابــة الدرعيــة، إضافــة إىل جداري
تجربــة إنعــاش الحدائــق المنزليــة، اســتمتعوا بقــراءة مقابلــة فــنَّ البســتنة، لمعلمــة البســتنة الّشــغوفة 

»الزّينــة البابطيــن«.

وفــي الوقــت نفســه، يمكــن ألولئــك الذيــن يحتاجــون إىل القليــل مــن الهــدوء االســتمتاع بفــنّ الّصمــت 
وغرفــة الّصدفــة، التــي تقدمهــا الفنّانــة المتجــدّدة »ناتالــي حــرب«. وال بــدَّ مــن إشــراقات مــن نــور الريــاض 

َّــة لمعــرض مــن الشــعاع إىل الشــغف، لألســتاذة »غيــداء المقــرن«. مــن قبــل القيِّمــة الفني
كيف يســهم الفنُّ في التّعافي خالل األوقات الصعبة؟ يمكن العثور على اإلجابة في مقالة الفنّانة 
الدكتــورة »هيــاء عبدالرحمــن الحســين«، ومــن خــالل الفــنِّ الفلســفي الدّقيــق الــذي يــدور حــول الطيــور 
والهجــرة والرّحــالت الدّاخليــة للفنّانــة الموهوبــة »دعــاء بوقــس«، وكيــف يمكننــا أن نجــد البهجــة فــي 

الحيــاة كمــا أظهــرت الفنّانــة »هــدى زعــرب«.

ّــان »حاتــم األحمــد«، ثــم إىل األردن مــع أهم  نســافر إىل أبهــا الرّائعــة فــي فقــرة )مدننــا، حكاياتنــا( مــع الفن
شــركائنا فــي معــرض وادي فينــان للفنــون، لمقابلــة الفنــان الســوري »بشــر كوشــجي« وســبر الحنيــن 

فــي فــنِّ الزُّهــور والذكريــات.

ــفاء، نتعــرف عليهــا مــن خــالل مقابلــة اثنيــن مــن المعالجيــن بالفنــون، »الدكتــور  وللفــنِّ قــوَّة علــى الشِّ
عبــد العزيــز الدقيــل وعــالء نعيــم«.

نســتمتع بوقفــة تأمــٍل وتقديــر للعمــق الفنِّــي فــي أحــدث مجموعــة فنِّيــة شــاطرناها مــع شــريكنا 
الموقــر مؤسســة بارجيــل للفنــون. كمــا نقــدم أيًضــا مصــادر رائعــة لقرائنــا عبــر اإلنترنــت، لعلهــا تضيــف 
شــيًئا مــن البهجــة والرّاحــة علــى حياتهــم، حيــث يمكــن لفعــل بســيط مثــل التّنفــس العميــق أن يُحــدث 

فرًقــا فــي الواقــع.

https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/t-j-du-d/hdy-t-lqr-ayna
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ــفاء، مــع الملحــن والموســيقي  َّجــدّد والشِّ كمــا ال ننســى فــنَّ الموســيقا، وقدرتــه علــى اإللهــام والت
األسطوري »يوهان سيباستيان باخ« )1685-1750( - من أسالف والدتي - لطالما كانت المقطوعات 
الموســيقية الكالســيكية مثــل »الهــواء« واحــدة مــن الرّكائــز التــي ســاعدتنا فــي العثــور علــى أنفســنا 
أدى  وقــد  الشــفاء،  علــى  القــدرة  للموســيقا  أنَّ  المســتفيضة  األبحــاث  أظهــرت  توجهاتنــا.  وتعديــل 

ــا فــي تطويــر الموســيقا كأداة عالجيــة حديثــة. الملحنــون والفالســفة الّشــرق أوســطيون دوًرا مهمً
 

علــى ســبيل المثــال فــإن »مقــام الحجــاز« - مقيــاس موســيقي شــرقي - يحتــوي علــى نطــاق أكبــر مــن 
َّــة  النّغمــات الدقيقــة مقارنــة بالمقيــاس الغربــي، وبالتّالــي يســاعد علــى منــح الموســيقا قــوة تحفيزي
أكبــر. كان »الكنــدي« - المعــروف بـــ »أبــو الفلســفة العربيــة« - أول منّظــر عظيــم للموســيقا فــي العالــم 
العربــي اإلســالمي، ويقــال إنــه صــاغ مصطلــح »الموســيقا«، بينمــا »الفارابــي« )المعــروف فــي الغــرب 

باســم Alpharabius( ألــف خمســة كتــب عــن الموســيقا، أحدهــا كتــاب »الموســيقى الكبيــر«.

يقــول الفارابــي: »إن مــن األصــوات فــي تنــوع نغماتهــا، مــا تؤثــر فــي اإلنســان الــذي يســتمع إليهــا، 
مثل هذه األلحان من المشــاعر أو االنفعاالت، ما يكســب النفس اســتقراًرا وســكينة وصفاءً«.

بكل ما ذكرناه آنًفا، ندعوكم إىل فسحات من القراءة، والتّمتع بالفنّ، واالستمتاع بنغمات الموسيقا 
ير في يومكم. التي تحبونها، بينما تواصلون السَّ

فريق إثرائيات يتمنى لكم وألحبائكم البهجة، وكل عام وأنتم بخير.
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عمل فني بإذن من رفيق أناضول
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مدير التواصل والتسويق:
يوسف المطيري

رئيسة قسم التواصل والعالقات العامة في إثراء:
هديل العيسى 

التحرير والترجمة والتدقيق اللغوي:
دار الصباح للترجمة والتدقيق اللغوي

كّتاب العدد المبدعين: 
ريم الغزال، د. هياء عبدالرحمن الحسين، غيداء المقرن 

ومنار المطيري.

شكر خاص لكل من ساهم في المشاركة 
بمجلة »إثرائيات«:

مخرج إبداعي ورئيسة تحرير مجلة إثرائيات: 
ريم الغزال

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

https://www.barjeelartfoundation.org/
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يعد مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي »إثراء« أحد أهم
مبادرات أرامكو السعودية الموجهة لارتقاء بنمط الحياة وخلق

ــز التواصــل  ــة وتعزي ــداع ونشــر المعرف ــة اإلب ــدة لرعاي مســاحة فري
الثقافــي والحضــاري، وذلــك مــن خــال البرامج الثقافيــة اإلبداعية 
التــي يقدمهــا طــوال العــام. ويعتبــر »إثــراء« المعلــم الحضــاري 
األبــرز فــي المنطقــة الشــرقية، حيــث تــم إدراجــه مــن قبــل مجلــة 
ــا،  ــح بزيارته ــم ينص ــي العال ــع ف ــل 100 موق ــن أفض ــم ضم التاي
كمــا صممــت أقســام المركــز ومبادراتــه لتمكــن جميــع فئــات 
المجتمــع مــن المشــاركة فــي نشــر المعرفــة، وإشــراك األفــراد 
والمؤسســات فــي فضــاءات الفّنــون والثقافــة علــى المســتويين 
المحلــي والعالمــي، إلــى جانــب دوره فــي تعزيــز روافــد الفكــر 

ــة. المتنّوع

يضــم ”إثــراء“ عشــرة مرافق أساســية هــي: المكتبة، بــرج المعرفة، 
مختبــر األفــكار، المســرح، الســينما، القاعــة الكبــرى، المتحــف، 

متحــف الطفــل، ومعــرض الطاقــة.
وللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني التالي:

www.ithra.com
ولمتابعتنا عبر مواقع التواصل االجتماعي

عن إثراء

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
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