
1



2

تم وضع لوحة »الوجه التائه« لجبران خليل جبران على غالف العدد. هذه القطعة التي يعود تاريخها إلى عام 1931 والتي 
َتكشُف إحدى أهم الخصائص األساسية لجبران، حيث رسَم وجًها ملؤه الحيرة، ُمجسًدا رحلة حياته الطويلة كُروح ُمتمردة 

ا عن كلماته وعوالمه. وتائهة، والذي صادف عام وفاته عن عمر يناهز 48 عاًما، لذا ُتعد هذه اللوحة تعبيًرا حقيقيًّ
بإذن من لجنة جبران الوطنية.

http://www.gibrankhalilgibran.org/
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أهــاًل بكــم فــي إثرائيــات، حيــــث ننصــــت لنبـــض 
المشـــهد الثقافـــي الســـعودي، نرصـــد قصصــــه 
وحكاياتــــه، نلتقــــط تفاصيلــــه الفنيــــة والثقافيـة 
والمعرفيـــة، ثـــم نبثهـا للعالـم لوحـًة ملونـًة بـكل 

ألـــوان الطيـف.





رســالة من المحرر: 
»عالــم ْسكيتشــات«، بقلــم ريم الغزال

تأمالت: 
»مســودات نــادرة« لشكســبير العــرب، بقلم ريم الغزال

لقاء خاص:
»الحيــاة مــن خــالل عالــم السكيتشــات« مقابلة مع الفنــان كميل حواء،

بقلم منــار المطيري

فن الغالف: 
»التائــه« جبــران خليــل جبــران، بقلم ريم الغزال

لقاء خاص:
»عندمــا تلهــم التكنولوجيــا الفــن« مقابلــة مــع صاحبــة الســمو الملكــي 

األميــرة ريــم الفيصــل، بقلــم الجوهــرة العــذل 

الميدان: من 

رســومات                            من الفن اإلســالمي، بقلم ريم الغزال

https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/ealm-als-kytshat
https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/altayh
https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/mswdat-nadrt-lshksbyr-alerb
https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/endma-tulhm-altknwlwjya-alfn
https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/alhyat-fy-ealm-alskytshat
https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/rswmat-kartyyh-mstwhat-mn-alfn-alislamy
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الميدان: من 
»ْســِكيتش يحي نفســه« مقابلة مع الفنان مهند شــونو، 

بقلــم حفصــة الخضيري

كاتــب العمود:
»أماكــن - حكايــاٌت تحكيهــا المســوّدات« بقلم فينيشــا بورتر

الفنــان الضيف:
»الرســم مــن أجــل إبداعيــة أكبر« مــع الفنان طالل الزيد

كاتــب العمود: 
»ْسكيتشــات تقليدية«

 بقلــم ســمية بدر،الرئيســة التنفيذيــة لفنــون التراث

الفنــان الضيف:
»لوحــات ملونــة بــروح الثقافــة« مع الفنان عبيــد باحميد

الفنــان الضيف:
»متعــة رســم ْسِكيتشــات« مع الفنــان ناصر التركي

https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/sktsh-yhy-nfsh
https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/s-kytshat-tqlydyt
https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/amakn-hkayat-thkyha-almsw-dat
https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/lwhat-mlwnt-brwh-althqaft
https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/alrsm-mn-ajl-ibdae-akbr
https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/mtet-rsm-alsktshat
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الكنــوز العربية:
»فن المخطوطات« من                                     بقلم غيداء المقرن

الفنــان الضيف:
»التعبيــر فــي ْسِكيتشــات« مع الفنانــة زهرة المهدي

الفنــان الضيف: 
»مســاحة الفنــان اآلمنــة« مقابلة مع إلهام الدوســري

بقلــم رحمة ذياب

إثــراء التفاصيل:
»فــن صناعــة الفكــرة« بقلم روبرت فريث

كاتــب العمود: 
»هندســة المســودات« بقلم ســارة المطلق

جســور: الحوار بيــن الثقافات
»رســمة بداخــل رســمة« بقلم أولريــك الخميس، المديــر التنفيذي 

لمتحــف اآلغا خان 

https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/altebyr-fy-s-k-ytshat
https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/hndst-almswdat
https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/msaht-alfnan-alamnt
https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/rsmt-dakhl-rsmt
https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/fn-snaet-alfkrt
https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/fn-almkhtwtat
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من األرشيف:
»المســودات األولــى لمبنى إثراء«

مقدمــة مــن شــركة اإلعمار النرويجية »ســنوهيتا«

لعــدد ا ءة  ا لقــر

الخزنة: من 
»مــاذا تحكــي لنــا ْسِكيتشــات« مجموعــة مــن بارجيــل مؤسســة للفنــون، 

بقلــم ريــم الغــزال

مســابقة البطاقــات البريدية: 
»فن الهوية« شارك معنا إبداعاتك الفنية

من األرشيف: 
»خرائط االستكشــاف« من أرشــيف إثراء

https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/madha-thky-lna-alskytshat
https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/rsmt-dakhl-rsmt-1
https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/almswdat-alawla-lmbna-ithrae
https://ithraeyat.ithra.com/ar/join-experience/fn-alhwyt-2022
https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/s-k-yt-shat
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عالم الْسكيتشات
بقلم ريم الغزال

»رقص« لوحة فنية للمبدع جبران خليل جبران، في أرشيف لجنة جبران الوطنّية. تحوي عدًدا من اللوحات المائية التي 
رسمها جبران وهي تشبه هذا المخطوط إلى حد ما.

http://www.gibrankhalilgibran.org/
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ه ُيهجر”... “الفن ال يكتمل أبًدا، ولكنَّ
— ليوناردو دافنشي

ف الســكيتش علــى أنــه “رســم تقريبــي غيــر مكتمــل، أو  ُيعــرَّ
عمل فني غير متطور لشــكله النهائي”. ولكن نعاود الســؤال 
مــرة أخــرى – هــل مــن الممكــن أن يصــل الفــن إلــى نقطــة 

اكتمــاٍل حًقــا؟

يبتكــر الفنانــون إبداعــات ويتركونهــا بحوزتنــا كــي نتأملهــا. وإن 
كان الفنــان محظوًظــا، فقــد يعيــد مراجعــة إبداعــه ويضفــي 
عليــه لمســات إضافيــة، ويحيك طبقات جديــدة للقصة التي 

ترويهــا القطعة.

ــي بالقصــص  ــات، نحتف ــي اإلصــدار الســابع عشــر إلثرائي ف
ــة ودراســة  ــروى مــن خــالل معاين ــي قــد ال ُت ــروى أو الت ــي ُت الت
الـ)ْسِكيتشــات(، تلــك الخطــوط التي تمهد لعمــل فني أصيل.

وتعبيــًرا عــن أصالــة الـ)ْســِكيتش( وضعنــا غــالف العــدد لوحــة 
“الوجــه التائــه” لجبــران خليــل جبــران. هذه القطعــة التي يعود 
تاريخها إلى عام 1931 والتي َتكشــُف إحدى أهم الخصائص 
األساســية لجبــران، حيــث رســَم وجًهــا ملــؤه الحيــرة، ُمجســًدا 
رحلــة حياتــه الطويلــة كــُروح ُمتمــردة وتائهــة، والــذي صــادف 
عــام وفاتــه عــن عمــر يناهــز 48 عاًمــا، لــذا ُتعــد هــذه اللوحــة 

ــا عــن كلماتــه وعوالمه. تعبيــًرا حقيقيًّ

مــن خــالل هــذه اللوحــة المميــزة، إلــى جانــب الـ)ْسِكيتشــات( 
األخــرى التــي قدمهــا هــذا الفنان المعروف باســم “شكســبير 
العــرب”، نكتشــف جانًبــا مختلًفــا لهــذا الرجــل، فهــو ُمتعــدد 
ــا دراســة الــدالالت  المواهــب، وأســتاذ الكلمــات. فــإذا ارتأين
ــا اكتشــافه  ــران، مــا الــذي يمكنن ــة فــي ْسِكيتشــات جب الفني

فــي أعمالــه الفنيــة؟
فهــل هــذه السكيتشــات مكتملــة؟ وهــل فّكــر جبــران إكمالها 

ــا ما؟ يوًم

ــل شــخصيات  يســتعرض العــدد سكيتشــات أخــرى مــن قب
قديــرة أمثــال “زهــا حديــد”، المعماريــة العراقيــة البريطانيــة، 
  Cartier ”ــه باريــس إضافــة إلــى قطــع مــن أرشــيف “كارتيي
الــذي ال يحــده زمــن، ومخطوطــات رائعــة مــن “مركــز الملــك 

فيصــل للبحــوث والدراســات اإلســالمية”.
كل قطعــة يصنعهــا فنــان، ســواء فــي الماضــي أم الحاضــر، 
ــرة  ــروي قصــة لحظــة أو فكــرة عاب ــا، وت ــا معيًن ــك نمًط تمتل

عندمــا توضــع علــى الــورق.

ــز خيالــك لتبحــر معنــا، فالعــدد ملــيء بالمعرفــة  َجهِّ
والفائــدة والمتعــة.
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مسودات نادرة لشكسبير العرب
بقلم ريم الغزال

تأمالت:

وجه المصطفى: اللوحة األصلية رسمها جبران سنة 1923وهي لوحة فحمية بقياس 47X33.4 سم
وقد وضع جبران توقيعه عليها في األسفل من جهة اليمين K.G. اللوحة معروضة في متحف جبران وهي إحدى صور 

كتاب »النبي« وشعار لجنة جبران الوطنّية.
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1914»قناع الحياة« لجبران خليل جبران،          . بإذن من لجنة جبران الوطنية.

“ما هو خالد فيكم يدرك أن الحياة ال يحدها زمان، ويعلم أن 
األمس ما هو إال ذاكرة اليوم، وأن الغد ما هو إال حلمه.”

—كتاب ‘النبي’

التــي كتبهــا جبــران خليــل  الكلمــات  ومــن خــالل هــذه 
جبــران، أصبــح بنفســه خالــًدا، معروًفــا باســم شكســبير 
ــادرة مــن أرشــيف  العــرب. هــذه الصــور والصفحــات الن
اللجنــة جبــران الوطنيــة تعــرض سكيتشــات والكتابــات 

والكلمــات المســجلة لجبــران العظيــم.
ــت  ــى        لربمــا كان ــاة إل ــاع الحي ــخ لوحــة قن يعــود تاري
ترمــز إلــى ْســِكيتش وجــه شــاب، بقلــب مفعــم بالحيــاة، 
ــر  ــاه. بينمــا الوجــه اآلخ ــق المالمــح، فابتســمت عين واث
ابتســامته،  الزمــن  ســرق  كئيــب،  لرجــل  انعكاًســا  كان 

ــاه، وهــرم فــي الســن.  فشــاخت عين

يــد مــن رســومات جبــران لمز ا ءة ومشــاهدة  ا لقــر

مــاذا تــرى عندمــا تنظــر إليها؟
إن رؤيــة أفــكار إحــدى أشــهر الشــعراء العــرب والكتــاب 
ــَق  ــم تل ــم. ل ــورق ألمــر عظي ــى ال والفالســفة تتجــول عل
ــل  ــا، مث ــران وسكيتشــاته مــن الشــهرة حظه ــات جب لوح
إن   .- مثــاًل  أمــه  لوحــة   - المــرأة  تجســد  التــي  لوحاتــه 
لوحاتــه تهتــم بإبــراز جمــال الجســد كــروح خالــدة، عوًضــا 

ــاء. ــخ انته ــا يحمــل تاري ــه لحًم ــن كون ع
1914

http://www.gibrankhalilgibran.org/
https://ithraeyat.ithra.com/ar/articles/mswdat-nadrt-lshksbyr-alerb
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مخطوطة أرابيسك خّطها جبران. يتمّيز جبران برسم أنماط زخرفية مختلفة من أنماط األرابيسك، يشبه أحدها 
خط آلة الطباعة المعروفة في ذلك الوقت. المخطوطة موجودة في أرشيف لجنة جبران الوطنية.1908 

http://www.gibrankhalilgibran.org/
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محاولة لكتابة قصيدة، وسكيتش لجبران. 1908.
ورقة من مخطوطة لجبران في أرشيف لجنة جبران الوطنّية.

http://www.gibrankhalilgibran.org/
http://www.gibrankhalilgibran.org/
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https://ithraeyat.ithra.com/ar/editions/s-k-yt-shat
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الرسوم األولى لمبنى إثراء
مقدمة من شركة اإلعمار النرويجية “سنوهيتا”
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2020

مدير التواصل والشراكات:
يوسف المطيري 

رئيسة قسم التواصل:
هديل العيسى 

التدقيق اللغوي:
دار الصباح للترجمة والتدقيق اللغوي

كّتاب العدد المبدعين: 
أولريك الخميس )الرئيس التنفيذي لمتحف اآلغا خان(،سمّية بدر المدير 
التنفيذي لـ »فنون التراث«،فينيشا بورتر،رحمة ذياب،حفصة الخضيري، 

الجوهرة العذل،غيداء المقرن،روبرت فريث،سارة المطلق و منار المطيري.

فريق التحرير :

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

مخرج إبداعي ورئيسة تحرير مجلة إثرائيات: 
ريم الغزال

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

https://agakhanmuseum.org/index.html
https://www.hafezgallery.com
https://www.louvreabudhabi.ae/
https://www.instagram.com/saudimuseum/?hl=en
https://www.artofheritage.com.sa
https://www.barjeelartfoundation.org/
https://www.behance.net/studiomadar
https://www.turquoisemountain.org/
https://www.en.cartier.com/maison/living-heritage/archives-and-expertise/archives.html
http://www.gibrankhalilgibran.org/
http://sac.art/main.php?p=1&ln=
https://sekkamag.com/articles/
https://www.athrart.com/
https://www.kfcris.com/en
https://www.instagram.com/daralsabah2019/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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Follow Ithra on social media:

ــم  ـ ــد أهـ ـ ــراء( أحـ ـ ــي )إثـ ـ ــي العالمـ ـ ــز الثقافـ ـ ــك عبدالعزيـ ـ ــز الملـ ـ ــد مركـ ـ يعـ

ــق  ـ ــاة وخلـ ـ ــط الحيـ ـ ــاء بنمـ ــة لالرتق ـ ــعودية الموجهـ ـ ــو السـ ـ ــادرات أرامكـ ـ مبـ

ز التواصـل الثقافـي  ـ ـة وتعزيـ ـر المعرفـ ـة اإلبداع ونشـ ـدة لرعايـ ـاحة فريـ مسـ

والحضـاري، وذلـك مـن خالل البرامـج الثقافيـة اإلبداعية التـي يقدمهـا طـوال 

ـرقية،  ـة الشـ ـاري األبرز فــي المنطقـ ـم الحضـ راء“ المعلـ ـ ر ”إثـ ـ ـام. ويعتبـ العـ

ــي  ــع فـ ــن أفضل 100 موقـ ــة التايـــم ضمـ ــل مجلـ ــن قبـ ـ ــه مـ ـ ــم إدراجـ ـ حيث تـ

ـه لتمكــن  ـام المركـز ومبادراتـ ا، كما صممــت أقسـ ـ العالــم ينصــح بزيارتهـ

اركة فـي نشـر المعرفة، وإشراك األفراد  ــع مـن المشـ ـ ــات المجتمـ ــع فئـ جميـ

ــون والثقافــة على المســتويين المحلي  ــاءات الفّن ـ ـــي فضـ ــات فـ ـ والمؤسسـ

ــز روافــد الفكــر المتنّوعــة. والعالمــي، إلــى جانــب دوره فــي تعزي

ــة،  ــرج المعرفـ ــة، بـ ــي: المكتبـ ـ ــية هـ ـ ــق أساسـ ـ ــرة مرافـ ـ ــراء“ عشـ ـ ــم ”إثـ ـ يضـ

ـــف، متحــف  ــرى، المتحـ ـ ــة الكبـ ـ ــينما، القاعـ ـ ــرح، السـ ــر األفكار، المسـ مختبـ

ــة.  ـ ـــرض الطاقـ ــل، ومعـ ـ الطفـ

ــي:  ـ ــي التالـ ــع اإللكترون ــارة الموق ـ ــى زيـ ـ ــات، يرجـ ـ ــن المعلومـ ـ ــد مـ ـ وللمزيـ
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