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تعيش السعودية فترة ازدهار اقتصادية وثقافية قلّ مثيلها، من المبادرات المدعومة من قبل 
الحكومة إىل اإلبداعات المستقلة، هنالك حكاية رائعة عن السعودية يف طور اإلعداد
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الثقافة والرتاث السعودي: 
حكاية مستمرة

يقع يح الطريف يف ضوايح الرياض، 
ويتألف من مجموعة من المباين 

القديمة المبنية من احلجر الرميل، 
ويتمّزي بأزقته المتداخلة وبالعديد 

من أبراج المراقبة التاريخية اليت تم 
ترميمها بعناية، باإلضافة إىل القصور 

األثرية المبنية وفق التصميم المعماري 
الممزي لمنطقة نجد. 

ويُعترب يح الطريف واحداً من ستة 
مواقع ُمدرجة عىل الئحة اليونيسكو 

للرتاث العالمي يف السعودية، ويحظى 
بمكانة ممزية يف التاريخ العريب كونه 

الموطن األصيل آلل سعود. 
ويتمزي يح الطريف بأهمية تاريخية 
كبرية ويستقطب أعداداً متنامية من 

الزوار من مختلف أنحاء العالم. 

وتتمزي السعودية بوجهاتها الغنية 
والمتنوعة، وبتاريخها العريق الذي 
يشكّل األساس الذي تستند إليه 

توجهاتها المستقبلية، كما أنها توفر 
حلقة وصل تربط بني الرشق والغرب. 

وشهدت السعودية نمواً ملحوظاً يف 
أعداد السياح الوافدين إليها بعد إصدار 
التأشريات السياحية عام 2019، وهي 

خطوة شكلت بداية مرحلة جديدة 
لوجهات عديدة مثل يح الطريف،

الذي يمثل جزءاً كبرياً من الثقافة 
والرتاث السعودي. 

وتوازياً مع اقرتاب السعودية من 
االحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسها، 

ما تزال العادات والتقاليد األصيلة جزءاً 
رئيسياً من النسيج الوطين السعودي، 

واليت نتجت عن العالقة المتداخلة بني 
اإلنسان واجلغرافيا والعوامل الدينية 

والتجارية. 
كما تركت العديد من األحداث 

والمنعطفات التاريخية بصمتها الكبرية 
عىل الثقافة والرتاث السعوديني، 

بدايًة من اإلمرباطورية النبطية وطرق 
التجارة القديمة اليت مرّت بشبه اجلزيرة 

العربية، ووصوًال 
إىل فجر اإلسالم يف القرن السابع 
الميالدي ونشأة آل سعود بعدها 

بحوايل ألف عام.
ويقول فهد حميد الدين، الرئيس 

التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة: 
” تتجذر تقاليدنا العريقة بعمق يف 
الثقافة السعودية، وتضفي عليها 

طابعاً فريداً من نوعه. 
وتتمزي السعودية بثقافة متنوعة 

ونابضة باحلياة، مع تاريخ غين يمتد 
آلالف السنني، حيث تحمل كل منطقة 

من مناطق السعودية الـ13 ثقافتها 
وتقاليدها الفريدة اليت نلزتم باحلفاظ 

عليها وصونها أللجيال القادمة.“
وتدخل السعودية اليوم مرحلة 

جديدة من تاريخها، بعد مسرية 
التحديث الرسيعة اليت شهدتها 

السعودية عىل مدار العقود الماضية 
والمدعومة بالنمو الضخم لقطاع 

النفط، إىل جانب انفتاحها التدرييج 
عىل التأثريات اخلارجية. 

وشكلت اإلصالحات االجتماعية 
واالقتصادية الكبرية اليت انطلقت 
عام 2016 بقيادة صاحب السمو 

المليك األمري محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ويل العهد، حافزاً كبرياً للتغري 

والتحديث، كما حددت رؤية السعودية 
2030 إطار العمل للتقدم االقتصادي 

والثقايف للوصول إىل مستقبل مستدام 
للسعودية، إىل جانب احلفاظ عىل قيمها 

اإلسالمية التقليدية األصيلة. 

يح الطريف

أهمية الحفاظ عىل ثقافة السعودية الفريدة من نوعها
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وأضاف حميد الدين: ”ال يعين 
التحول الثقايف الذي تشهده السعودية 
التخيل عن تقاليدنا واالتجاه نحو هوية 

جديدة، بل يعين العمل عىل تحقيق 
نهضة ثقافية تستند إىل ماضينا الرثي 
وتتطلع نحو المستقبل. وتسهم هذه 

الرؤية يف إثراء حياة جميع السعوديني 
والمقيمني، وتشجيع ودعم المواهب 
السعودية، باإلضافة إىل توفري فرص 

للتبادل الثقايف وزيادة مساهمة 
القطاع يف االقتصاد الوطين“.

التجارة واجلغرافيا 
والدين: تاريخ متجذر يف 
عادات التنقل والرتحال 
تستمد العديد من العادات والتقاليد 

المرتبطة بالثقافة السعودية جذورها 
من البدو الرُحّل الذين جابوا صحارى 
شبه اجلزيرة العربية وجبالها انطالقاً 
من الشغف الكبري بالشعر والصقارة 

ووصوًال إىل قيم كرم الضيافة اليت 
تتمزي بها جميع منازل السعودية. 

وتشكل العالقة المتبادلة بني الناس 
واألرض جوهر الهوية السعودية، بدايًة 

من تقاليد الطهي المتبعة يف مناطق 
السعودية المختلفة، ووصوًال إىل زراعة 

التمور وتربية احليوانات. 
وأدى بحث السكان المستمر عن 

الغذاء والماء والمأوى يف عصور ما قبل 
التاريخ إىل نشوء أوىل المستوطنات 

الكتابات عىل الصخور يف جبل عكمة

النقوش يف جبل عكمة
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Jeddah coast

الدائمة، واليت أُقيمت يف المناطق اليت 
احتوت عىل مياه جوفية لدعم زراعة 

النخيل والبساتني ومحاصيل احلبوب 
المختلفة. وأصبحت هذه البلدات 

التاريخية محطاٍت ذات أهمية كبرية 
عىل طريق البخور التجاري القديم، 

وهو عبارة عن شبكة تجارية ربطت 
السعودية مع أجزاء العالم األخرى 
يف عرص ما قبل اإلسالم. ويمكن أن 

تنسب اجلوانب األخرى اليت ساهمت 
يف تشكيل الرتاث السعودي إىل ظهور 

اإلسالم يف القرن السابع الميالدي. 
فاخلط اإلسالمي ال يزال مستخدماً 
عىل نطاٍق واسٍع يف الفن المعارص 

يف جميع أنحاء الرشق األوسط، كما 
تُستخدم أعمال علماء الرياضيات 

والعلماء المسلمني العديدة ضمن 

كثريٍ من التصميمات الهندسية وأنماط 
األرابيسك المستخدمة يف الفن 

والعمارة المعارصين يف المنطقة. 
ويقول عبد النارص غارم، الفنان 

السعودي المعروف بأعماله الغنية 
بالرموز والزخارف التقليدية: ” تمثل 

احلضارات القديمة مصدراً أساسياً 
لثقافتنا، وتعترب األساس الذي نستمد 
منه اإللهام يف أعمالنا المعارصة والذي 

يمنح الثقافة السعودية طابعها 
الفريد والغين بالعادات والتقاليد 

األصيلة يف مجاالت المأكوالت واألزياء 
والموسيقى والموضة والقيم السامية. 
كما اعتمدت طرق التجارة القديمة عىل 

بناء عالقاٍت ثقافيٍة تربط بني البرش 
وتحقق التواصل مع احلضارات األخرى 

من مختلف أنحاء العالم، ومن الرضوري 

احلفاظ عىل هذه العالقات وتعزيزها“.
ولعب غارم دوراً رئيسياً يف الرتويج 

للثقافة السعودية عىل الصعيد الدويل، 
فهو مؤسس مشارك لمبادرة حافة 

اجلزيرة العربية الفنية، وهي تجمع 
فين تأسس عام 2003 وأسهم يف نرش 

الفنون السعودية عىل الصعيد العالمي 
من خالل إقامة عرشات المعارض 

يف أوروبا وآسيا والواليات المتحدة. 
وبفضل إطالق التأشريات السياحية 
لزيارة السعودية، يستقبل المعرض 

الفين اخلاص بعبد النارص غارم يف 
الرياض، والمسمى استديو غارم، اآلن 
الكثري من الفنانني من مختلف أنحاء 

العالم، يف مواجهة للتبادل الثقايف الذي 
شهد انتقال العديد من الفنانني إىل 

اخلارج يف العقود القليلة الماضية. 

”الوقوف عىل أطالل حلب“
بينايل الدرعية
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مدافن األسود
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السياحة: النفط اجلديد
توازياً مع بداية الفصل اجلديد يف تاريخ 

السعودية، تبذل احلكومة السعودية 
جهوداً الفتة للحفاظ عىل األماكن اليت 

ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتاريخ السعودية، 
بما فيها يح الطريف ومنطقة الدرعية 

اليت تُعد عاصمة الدولة السعودية 
األوىل، وهما أساس الرواية الوطنية 

التاريخية للسعودية، ويشهدان 
مجموعة واسعة من عمليات التنقيب 

والرتميم األثرية الرئيسية يف السنوات 
األخرية. ويقول عنهما جريي إنزيريلو، 
الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة 

الدرعية: ”مثلت الدرعية عىل مدار 
تاريخها مركزاً تجارياً وزراعياً ودينياً 

وتعليمياً قصده الزوار من جميع أنحاء 
العالم. وأصبحت اليوم مكاناً للتعبري 

الفين والتبادل الثقايف، إىل جانب كونها 
قلب السعودية والموطن األصيل 
للدولة السعودية األوىل وشاهداً 

عىل العديد من األحداث التاريخية. 
وتعكس الدرعية أصول الثقافة النجدية 

والهوية السعودية القائمة حىت يومنا 
هذا، كما ينعكس صداها الثقايف يف 

جميع النوايح المحيطة بنا، بدايًة 
من األزياء اليت نرتديها والقهوة اليت 

نرشبها ووصوًال إىل احتفاالت العرضة 
التقليدية“.

وتحتضن الدرعية مرشوع تطوير 
تبلغ كلفته 50.6 مليار دوالر أمرييك، 
يهدف إىل تحويل المنطقة إىل وجهة 
سياحية وثقافية نابضة باحلياة. كما 

سيضم المرشوع عند اكتماله أكرث من 
14 فندقاً فاخراً إىل جانب المساحات 

المخصصة للتعليم والطعام والتسوق 
والرتفيه، والعديد من المتاحف العالمية 

والمراكز الثقافية الممزية، واليت 
استضاف أولها بالفعل أحداثاً كربى 

كمعرض بينايل الدرعية للفن المعارص 
الذي أقيم هذا العام. 

ويعد مرشوع بوابة الدرعية واحداً 
من المشاريع العمالقة اليت تدعم 

أهداف السعودية الستقطاب المزيد 
من السياح المحليني والدوليني، 

فالسياحة من أهم العنارص يف رؤية 
السعودية 2030 الهادفة إىل تقليل 
اعتماد السعودية عىل النفط وتنويع 

اقتصادها. ويسهم قطاع السياحة 
بنسبة 5.3 ٪ من الناتج المحيل 

اإلجمايل، وتخطط احلكومة إىل زيادتها 
لتصل إىل أكرث من 10 ٪ بحلول عام 
2030. وتستقبل السعودية حوايل 

29.5 مليون سائح دويل سنوياً، ومن 
المتوقع أن يرتفع العدد إىل حوايل 55

مليون سائح بحلول عام 2030 بفضل 
إنجاز مشاريع البنية التحتية اجلديدة 

والمتطورة يف السعودية. 
وبهذا الصدد، أضاف فهد حميد 

الدين، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس 
اإلدارة يف الهيئة العامة للسياحة 

السعودية: ”نجحت السعودية، منذ 
فتح أبوابها أمام قطاع السياحة يف عام 
2019، يف تقديم عروض متنوعة تجمع 
بني مزايا الثقافة العربية األصيلة مع 

العروض الرتفيهية الممزية. ونسعى 
دائماً للحفاظ عىل تراثنا واالحتفاء 
به توازياً مع جهودنا لتعزيز مكانة 
السعودية كوجهة سياحية رائدة. 

وتحتضن السعودية ستة مواقع تراثية 
عالمية مدرجة عىل قائمة اليونسكو 

للرتاث العالمي، إضافة إىل أكرث من 
10,000 موقع أثري بما يف ذلك مناطق 

الُعال والقدية والدرعية األثرية اليت 
تندرج ضمن خططنا للحفاظ عىل 

الرتاث وتطوير الوجهات السياحية“.
وتضم مدينة الُعال األثرية واحداً 
من المشاريع السياحية المدعومة 

من احلكومة السعودية. وتُعترب الُعال 
مدينة مأهولة بالسكان منذ ما يقارب 

من 10,000 عام، وكانت سابقاً عاصمة 
اإلمرباطورية النبطية ومركزاً مزدهراً 
عىل طرق التجارة الشهرية بني جدة 

والشمال. وتضم الُعال العديد من 
العنارص األثرية الممزية ومنها النقوش 

الصخرية، والمدافن اليت تعود للعرص 
احلجري احلديث، باإلضافة إىل اآلبار 

القديمة ومساحات األرض المزروعة 
حول موقع اِحلْجر - الموقع المدرج 

عىل قائمة اليونسكو للرتاث العالمي 
شمال الُعال، واليت تعكس جميعها 

قصة التطور االجتماعي للمنطقة عىل 
مدى آالف السنني، وتوفر للزوار تجربة 

تاريخية استثنائية تروي تفاصيل حياة 
التجار واحلجاج والمسافرين الذين مروا 

عىل المكان. 
ومن جانبه، قال فيليب جونز، رئيس 

قطاع تسويق الوجهات السياحية 
يف الهيئة الملكية لمحافظة الُعال: 

”لطالما شكّلت الواحات وجهة للراحة 
ومكاناً اللستجمام، حيث تتوفر فيها 

مقومات احلياة منذ آالف السنني، األمر 
الذي شجّع الناس عىل االستقرار فيها 

وتطوير ثقافاتهم الغنية والمتنوعة. 
كما وفرت الواحة المأوى والغذاء 

والوقود واإللهام والملجأ جلميع 
احلضارات اليت تعاقبت عىل الُعال، 

وقّدمت مالذاً طبيعياً يف قلب الصحراء 
مليئاً بالتمر والربتقال والنعناع“. وتمثل 
قيم كرم الضيافة والتبادل الثقايف جزءاً 

رئيسياً من خطة ”رحلة عرب الزمن“، 
واليت تعد خارطة طريق مدتها 15 عاماً 
إلعادة التنمية المسؤولة والمستدامة 

للُعال والمنطقة المحيطة. 
ومن المتوقع أن يستقطب 

المرشوع عند استكماله يف عام 2035
ما يقارب 2 مليون زائر سنوياً، حيث 

سيضم العديد من الفنادق والمطاعم 
ومناطق التسوق اجلديدة، باإلضافة إىل 

مجموعة المتاحف والمراكز الثقافية 
اجلديدة اليت تتيح للزوار التعرف عىل 

الشعوب واحلضارات اليت استوطنت يف 
المنطقة، مثل ممالك األنباط ودادان 

وحليان، واالطالع عىل احلرف والمهارات 
التقليدية القديمة للمنطقة.

 كما تضم المنطقة مجموعة من 
المؤسسات، ومنها مدرسة مؤّسسة 

األمري للفنون، اليت تقدم دورات تدريبية 
وورش عمل يف مجال الفنون القديمة 

واحلرف اليدوية، مثل صناعة الفخار 
والمنسوجات والنحت عىل احلجر 

وصناعة اجللود، مما يسهم يف احلفاظ 
عىل الرتاث الثقايف للمنطقة بطرق 

عرصية.
وأضاف جونز: ”تشهد الُعال توجهاً 

نحو استكشاف مايض المنطقة القريب 
والبعيد، وكيف استخدم الناس الذين 

”تمثل قيم كرم 
الضيافة والتبادل 

الثقافي جزءاً 
رئيسياً من خطة 

رحلة عبر الزمن 
إلعادة التنمية 

المسؤولة 
والمستدامة للُعال“
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نوف السفياين (كوزميكات)
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عاشوا عرب العصور يف هذه المنطقة 
التعبري الفين يف حياتهم اليومية. وتفتح 

هذه الدورات التدريبية وورش العمل 
أبوابها للسكان المحليني والزوار عىل 
حد سواء، كما ترحب الُعال بضيوفها 

من الفنانني وتدعوهم للزيارة واإلقامة 
وابتكار األعمال المستوحاة من أجوائها 

الممزية كجزء من سلسلة مستمرة 
من تجارب الفنانني المقيمني، واليت 

تأيت استمراراً لموروث المنطقة الذي 
يدعو الفنانني للقاء واالبتكار ومشاركة 

األفكار واألساليب“.

رسم معالم مستقبل 
جديد

لطالما استعان الفنانون بالزخارف 
والصور التقليدية كوسيلة الستكشاف 

الثقافة والهوية السعودية. ويحرص 
المبدعون السعوديون يف المجاالت 

األخرى عىل دمج العنارص التقليدية يف 
أعمالهم بالزتامن مع ظهور توجه قائم 

عىل اخليال واإللهام يف جميع أنحاء 
السعودية. وتعليقاً عىل الموضوع، 

قالت نوف السفياين، المعروفة أيضاً 
باسم كوزميكات، أول منسقة أغاين 

ومنتجة موسيقى يف السعودية: 
”نسعى كفنانني محليني إىل تقديم 

أعمال مستوحاة من الثقافة والتقاليد 
اليت نشأنا عليها، سواء يف الموسيقى أو 
األزياء أو المرسح. وأعمل شخصياً عىل 
إضافة بعض عنارص الموسيقى العربية 

إىل أعمايل، كما أتطلع إىل التعاون مع 
الفنانني المحليني الذين أحرتمهم“.

وشهدت السعودية يف عام 2017
إطالق إصالحات اجتماعية أعطت 

المرأة قدراً أكرب من االستقاللية 
وخففت القيود المفروضة عىل 

فعاليات الموسيقى احلية والمهرجانات، 
واليت منحت السفياين وغريها من 

الموسيقيات فرصة لم تكن موجودة 
يف المايض القريب. وتوضح السفياين: 

”تختلف اليوم الفكرة السائدة عن 
منسقات األغاين عما كانت عليه يف 
المايض، فقد تغريت نظرة المجتمع 

المحيل بشكل كيل.ّ ونحن محظوظون 
ألننا شهدنا هذا التغيري الذي ساهم يف 
تشجيع السيدات الراغبات يف الدخول 

إىل مجال الموسيقى“. 
وتوفر الوجهات اجلديدة المنترشة 

يف جميع أنحاء السعودية فرصاً 
للشباب السعودي لمواكبة التغيريات 

يف العالم، وتلعب دور مراكز ثقافية 
ومساحات عرض وحاضنات للجيل 

القادم من الفنانني. وتم بناء يح جميل، 
الذي افتتح يف جدة يف ديسمرب 2021، 
كمجّمع فنون إبداعي متخصص يهدف 

إىل رعاية مجموعة واسعة من األنشطة 
الفنية وربط الفنانني المحليني 

باجلماهري المحلية والدولية. وتوفر 
الوجهة خيارات متعددة مثل المعارض 

الفنية عىل طراز المتاحف، واألسواق 
الزراعية المحلية، واحلفالت الموسيقية 
وجلسات الموسيقى والغناء، فضالً عن 
منطقة التعلم اخلاصة باألطفال وورش 

العمل والدورات التعليمية. 
وتتضمن الوجهة أيضاً منطقة 

”فنون يحّ“ اليت تحتضن معارض 
دورية لنخبة من الفنانني السعوديني 
والعالميني، فضالً عن عروض سينما 

مستقلة ومجموعة من استوديوهات 
الفنانني ومساحات صناع الفنون. 
وإىل جانب تلك األنشطة غري 

الربحية، تضم الوجهة سكان يح، وهي 
مجموعة من الرشكات المحلية اليت 

تقدم تجارب فنية غامرة واستوديوهات 
تصميم غرافييك، إضافة إىل معهد للَخزب 

ونادي الكوميديا السعودي.
وبهذا الصدد، قالت أنطونيا كارفر، 

المديرة التنفيذية لمؤسسة فن جميل 
المسؤولة عن إدارة يح جميل: ”توفر 

الثقافة فرصة استثنائية لتنمية أجواء 
احلوار والتواصل. ويظهر هذا التوجه 

نحو النقاشات العامة والتجربة 

”شهدت 
السعودية 

إطالق إصالحات 
اجتماعية أعطت 
المرأة قدراً أكبر 

من االستقاللية“

المجتمعية بشكل واضح يف مجتمع 
رسيع التغري مثل المجتمع السعودي. 
ويسعدنا يف ضوء هذا الواقع المتغري 
أن نعمل إىل جانب زمالئنا يف اجلهات 
احلكومية والمنظمات غري احلكومية 

والقطاعات التجارية لنكون جزءاً 
من النهضة اليت تشهدها السعودية. 
وتلقى معارض وفعاليات يح جميل 

حضوراً وتفاعالً كبرياً، مما يعكس 
الرغبة واإلقبال عىل األنشطة الثقافية 

واإلبداعية عند اجلمهور المحيل 
والسياح“. ويستمر المشهد الثقايف 
والرتايث الغين للسعودية يف تحقيق 

النجاح بفضل التعاون الوثيق والفعال 
بني المبادرات المدعومة من احلكومة 

والمؤسسات اخلاصة واجليل اجلديد من 
الفنانني والمبدعني السعوديني. 

يح جميل
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سيحظى زوار السعودية بتجربة رائعة من لحظة وصولهم تتيح لهم استكشاف الكثير من 
العادات والتقاليد الرائعة 
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استقبال رائع 

يحظى ضيوف السعودية برتحيٍب 
ممزي عند وصولهم، لينطلقوا بعدها 

يف رحلٍة مليئة باالكتشافات. ويشتهر 
العرب عموماً يف جميع أنحاء العالم 

بحسن الضيافة، وال سيما السعودية 
اليت تمتلك تقاليدها اخلاصة للرتحيب 

بالضيوف. وتبدأ عادات الرتحيب بإلقاء 
التحيّة، ليستكشف بعدها الضيوف 

التقاليد األصيلة والتاريخ العريق 
للسعودية، واليت تعترب جزءاً أساسياً 

ومشرتكاً بني جميع مناطقها. 
كما يتيح السفر يف أنحاء السعودية 

فرصة التعرّف عىل تقاليدها المختلفة، 
اليت تشبه يف تنّوعها المعالم الطبيعية 

فيها، إضافًة إىل اختبار العديد من 
التجارب واألنشطة الممتعة. 

وتعترب تحية ”السالم عليكم“ 
أكرث أشكال الرتحيب استخداماً يف 

السعودية، وترافقها تلويحة باليد أغلب 
األحيان، يف حني اعتاد السعوديون يف 

السابق إلقاء التحيّة ثم المصافحة 
باأليدي يف المناسبات الرسمية. 

أما عندما يلتقي أفراد العائلة 
أو األصدقاء بعد غياٍب طويل، فهم 

يحيّون بعضهم بعبارة ”السالم عليكم“ 
ويتبعونها بقبلٍة عىل اخلد.

حفاوة الضيافة
يرحّب السعوديون بضيوفهم بحفاوٍة 
كبرية وأجواء مفعمة بالدفء،  ويعّد 

تقديم الشاي أو القهوة مع التمر عنرصاً 
أساسياً من عادات الضيافة العربية 

وجزءاً من تقاليد السعودية للرتحيب 
بضيوفها. وتعترب القهوة السعودية أحد 

ركائز ثقافتها، وتشبه بذلك العديد من 
الدول حول العالم، حيث يرون أن تقديم 
كوب من القهوة أو الشاي أو مرشوبات 
أخرى مثل الماء أو أحد أنواع العصائر، 

مثل عصائر البطيخ أو األناناس أو 
الربتقال أو كوكتيالت الفواكه الشهرية 

يف المنطقة، أحد أهم الدالئل عىل 
حسن الضيافة. 

وتقّدم العديد من الفنادق التمر مع 

كوب من الشاي أو القهوة للضيوف 
للرتحيب بهم، وتُعّني بعضاً منها موظفاً 
خاصاً لسكب القهوة الساخنة من الدلّة 

(وهي إناء تقليدي يستخدم 
لصنع القهوة يف الدول العربية منذ 

مئات السنني). 

ويمكن لرشب القهوة السعودية 
اللذيذة وتناول التمور المحلية الشهرية 

أن يخفف عناء السفر ومشاّقه عىل 
الضيوف. وتجعل هذه التقاليد وغريها 

العديد السفر إىل السعودية تجربًة 
ممزية وشيّقة. 

يُعرف السعوديون بكرم الضيافة وحسن استقبال الضيوف وهذا ما سوف تالمسونه 
عىل الفور منذ لحظة وصولكم إىل السعودية



14 روح السعودية الثقافة والرتاث 2022

الضيوف
تؤكد الثقافة السعودية عىل رضورة 
احرتام الضيوف من جميع اجلنسيات 

والدول، وتضمن أال يشعروا بأنهم غرباء 
أبداً، بفضل تقاليد الرتحيب المتنوعة 

والمتعارف عليها عىل نطاٍق واسع. 
وتتمحور تقاليد الضيافة يف السعودية 
حول الرتحيب باجلميع، غري أنها تتضمن 
أساليباً معيّنة للرتحيب باألجانب وكبار 

بالسن وأفراد العائلة.

الضيوف
يحظى الضيوف بحفاوة وتقدير كبريين 
يف منازل السعوديني، حيث يستقبلهم 

سكّانها بالرتحيب احلار مع تقديم 
القهوة والتمور والعصائر الطازجة 

والمنعشة. ويواصل المضيفون ملء 
كوب الضيف عند نفاذ المرشوب حىت 

قافلة إبل

يخربهم بعكس ذلك. وتعكس هذه 
الممارسات والتقاليد الممزية حسن 

الضيافة السعودية األصيلة. 

صغار السن
يلقى األفراد من جميع األعمار االحرتام 
والتقدير يف المجتمع السعودي، ويبدأ 

ذلك منذ سٍن صغرية، حيث يتعلم 
السعوديون أهمية احرتام األجيال 

األصغر سناً باعتبارهم حملة التقاليد 
يف المستقبل.

كبار السن
يعترب احرتام كبار السن أمراً أساسياً يف 
العديد من الثقافات، ومن بينها الثقافة 

السعودية، حيث ينشأ السعوديون 
عىل أهمية احرتام كبار السن، وكذلك 

األطفال والضيوف.

”يحظى الضيوف 
بحفاوة وتقدير كبيرين 
يف منازل السعوديين، 

حيث يستقبلهم 
سكّانها بالترحيب 

الحار مع تقديم القهوة 
والتمور والعصائر 

الطازجة والمنعشة“
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عادات أخرى

تتمزي السعودية بغناها الثقايف، حيث 
تتبع كل منطقة تقاليدها اخلاصة 
والفريدة، مما يجعل استكشاف 

العادات المختلفة جلميع المناطق، 
البالغ عددها 13، أمراً أساسياً، بما فيها 

المنطقة الرشقية واحلجاز وغريها. 
ويسعد السكان باستعراض عاداتهم 

العائلية والثقافية المتوارثة، مما يؤكد 

عىل حسن ضيافتهم ومظاهر الرتحيب 
النابعة من القلب.

وتختلف العادات يف السعودية 
باختالف مناطقها وتنوع بيئاتها 

اجلغرافية، بما فيها السواحل الممزية 

الطائف

السدو 
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والتشكيالت الصخرية العريقة 
والمساحات الصحراوية الواسعة، 

حيث يحظى الزوار بفرصة االستمتاع 
بمشاهدة المناظر الطبيعية والتعرف 

عىل تصاميم األزياء التقليدية وألوانها 
المختلفة للرجال والنساء.

وبمجرد رؤية المالبس التقليدية 
اليت ترتديها السيدات، سيالحظ الزوار 

األلوان الممزية اليت تختلف من منطقة 
ألخرى. وخالل رحلتهم، سيكتشفون 

أيضاً اختالف تصاميم وألوان األزياء 
بني مدينة وأخرى ويف المناسبات 

المختلفة، انطالقاً من أهمية المالبس 
اليت تعكس أصول مرتديها وهوية 

صانعيها.
ويعترب الفستان األزرق الداكن مع 

الرساويل المخصصة للمناطق اجلبلية، 
اخليار األكرث شعبية يف منطقة الطائف 

جنوب غرب السعودية، اليت تشرتك 
النساء يف معظم مناطقها بنفس 

أسلوب اللباس.
بينما تزتين أزياء النساء التقليدية 

يف عسري الواقعة أيضاً يف المنطقة 
اجلنوبية الغربية باأللوان األساسية 

والتطريزات الغنية باستخدام اخليوط 
الذهبية. وتعكس هذه األزياء الفريدة 
احلرفية العالية لصانعيها من الفنانني 

المحليني ويمكن أن يستغرق تصنيعها 
شهوراً، كما تحظى بشهرة واسعة يف 

مختلف أنحاء السعودية.
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يتكّون تراث السعودية من تقاليد فريدة من نوعها تشمل مختلف نواحي ثقافتها من المالبس 
والعطور إىل الطعام والصّقارة
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أساس الرتاث السعودي

ترتبط احلياة يف السعودية بالرتاث 
والتقاليد اليت تشكّلت عىل مرّ السنني 

بمزيٍج من عوامل اجلغرافية والمناخ 
واألحداث الدينية والتاريخية.

استمد السعوديون الكثري من 
عاداتهم، مثل الضيافة والكرم اليت 

يشتهرون بها، من البدو الذين ُعرفوا 
برتحيبهم بالضيوف وحسن استقبالهم. 

واعتمد البدو يف أعمالهم احلرفية 
والفنية عىل الموارد المتاحة لهم، 

حيث استخدموا صوف الماعز واألغنام 
يف صناعة السدو حلياكة األقمشة 

والمالبس، كما قاموا بتدريب الطيور 
اجلارحة لمساعدتهم يف الصيد 

والمالحة، وحرصوا عىل زراعة أشجار 
النخيل المستخدمة يف الكثري من 

المجاالت من الطعام والمأوى وصوًال 

إىل صناعة احلقائب والمجوهرات.
وتعود الكثري من العادات 

والتقاليد اليت يتم االحتفاء بها اليوم 
يف السعودية إىل فرتة ظهور الدين 

اإلسالمي يف القرن السابع الميالدي، 
حيث يرتبط عيدا الفطر واألضىح، 

المناسبتان األهم لدى السعوديني، 
بشكٍل مبارش مع شهر رمضان المبارك 

وموسم احلج. 
كما يربز فن العمارة والتصميم 
واخلط اإلسالمي يف األعمال الفنية 

المعارصة حىت اليوم.
وتبقى هذه الركائز الثقافية حجر 

األساس يف حياة السعوديني حىت مع 
اعتماد السعودية توجهاً مستقبلياً 

معارصاً، لتشكل بذلك مزيجاً ممزياً 
للزوار يجمع بني التقاليد واحلداثة.

مهرجان سوق عكاظ

تقاليد فريدة من نوعها من مناطق السعودية المختلفة
تشكّل سوية الثقافة السعودية الغنية والعريقة

”استمد 
السعوديون الكثير 

من عاداتهم مثل 
الكرم والضيافة 
من البدو الذين 
عرفوا بترحيبهم 

بالضيوف“
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التقاليد اإلسالمية
اخلط

يشتهر اخلّط القرآين بجماليته 
ولمساته الفنية، ويتّم استخدامه عىل 

نطاٍق واسع يف مختلف أنحاء العالم 
اإلسالمي. ويمنح فن اخلّط الفنانني 

إمكانية التعامل مع أحرف اللغة 
العربية وتحويلها إىل زخارف وأنماٍط 
تشبه تشكيالت الزهور أو تركيباٍت 

معقدة أو حىت النوط الموسيقية 
بتفاصيلها األنيقة. 

وتّم إنشاء فن اخلط بشكٍل أسايس 
لتسهيل إمكانية قراءة اللغة العربية، 
ثّم أصبح وسيلًة لتحويل اللغة إىل فٍن 

يسهل استخدامه من قبل اجلميع، بدءاً 
من أطفال المدارس وحىت الفنانني 

المعارصين. ويف عام 2021، أضافت 
اليونسكو اخلط العريب إىل قائمتها 

للرتاث الثقايف غري المادي. 

الهندسة المعمارية
شهدت العمارة اإلسالمية ازدهاراً خالل 

500 عام من بدء اإلسالم، واليزال 

تأثريها ظاهراً حىت يومنا احلارض. 
وعىل الرغم من ارتباطها بالمساجد 

بشكٍل عام، إال أنه تم اعتماد مبادئها 
يف تصميم القصور واحلصون والقبور 

والمباين العامة، بما تتمزي به من القباب 
والممرات احلجرية المزينة واألساليب 
المتناظرة واألسقف المقببة والمزينة 

بأشكال معقدة. ونشأ هذا الفن 
كتجسيٍد مادّي لمبادئ اإلسالم، ليتطور 

بعدها ويتضمن مزيداً من األشكال 
واألنماط الهندسية المستوحاة من 
أعمال الباحثني المسلمني وعلماء 
الرياضيات والفلك، الذين وضعوا 

أسس العلم احلديث. 

عيد الفطر
يُعد عيد الفطر أحد أهم مناسبتني 
لدى المسلمني خالل العام ويمثل 

ختام شهر رمضان الفضيل، ونهاية 
فرتة الصيام. حيث يوفر فرصًة للعائلة 

واألصدقاء اللجتماع واالحتفال مع 
تبادل الهدايا والتألق بمالبس جديدة 

وطهو أشهى األطباق التقليدية 
المخصصة للمناسبات. 

وتتمزي كل منطقة بأطباقها اخلاصة، 
إّال أن أشهر أطباق العيد السعودية هو 
المقلقل والذي يتكون من حلم الضأن 

والفلفل األخرض مع البصل والطماطم. 
ويُعّد عيد األضىح المناسبة الرئيسية 

الثانية إىل جانب عيد الفطر، ويمثّل 
نهاية موسم احلج.

اليوم الوطين السعودي
تحتفل السعودية يوم 23 سبتمرب من 
كل عام باليوم الذي قام فيه الملك عبد 

العزيز آل سعود بتوحيد المناطق وإعالن 
تأسيس السعودية. 

ويُمثل اليوم الوطين احتفاًال 
بالهوية والثقافة السعودية، حيث تقام 

الرقصات والمهرجانات التقليدية يف 
أرجاء السعودية ويرتدي المحتفلون 

أزياًء تقليدية تُمثل مناطقهم، كما تزتين 
المباين والسيارات خالل هذه المناسبة 
السعيدة بعلم السعودية الذي يحمل 

شهادة اإلسالم (ال إله إال الله محمد 
رسول الله) تأكيداً عىل دور اإلسالم الهام 

يف الهوية والثقافة المحلية للسعودية.

اخلط العريب
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التقاليد البدوية
السدو

اشتهر البدو بصناعة السدو، وهو 
نوع من أنواع احلياكة التقليدية لصناعة 

جميع أنواع األقمشة االلزمة للخيم 
واحلقائب واألحزمة والمالبس ومختلف 

القطع الزتينية. 
وتمكن حرفيو النسيج من التعبري 

عن إبداعاتهم من خالل األنماط 
والتصاميم الفريدة اليت تضم أشكاًال 
هندسية متماثلة ورسومات حيوانات 

وحرشات مثل العقارب واألفاعي. 
كما قاموا بصبغ اخليوط باستخدام 

األصبغة المستخرجة من النباتات 
والصخور واليت تعكس ألوان الطبيعة 

والبيئة الصحراوية. 
وأدرجت اليونسكو فن السدو يف 

قائمتها للرتاث الثقايف غري المادي عام 
2020، كما تحرص السعودية عىل 

تعليمه أللجيال اجلديدة يف ورش عمل 
ومدراس حرفية منترشة يف مختلف 

المناطق.

الصقارة
اسُتخدمت الطيور اجلارحة للصيد 

والرياضة يف أنحاء العالم منذ زمن 
طويل، ولكن الصيد بالصقور كان جزءاً 

أساسياً من احلياة اليومية للبدو واليزال 
جزءاً هاماً من الثقافة السعودية. 

وتعترب الصقور أداًة حية للبحث عن 
الطعام والماء يف صحاري وجبال شبه 

اجلزيرة العربية، كما أن الصيد بالصقور 
يمثل العالقة بني اإلنسان واحلياة 

الربية. واليزال الصيد بالصقور جانباً 

مهماً يف التقاليد وهواية شعبية لدى 
الكثريين إىل جانب كونه عمالً مربحاً، 

حيث تم بيع صقر شاهني يف عام 2020
بسعر 170 ألف دوالر أمرييك يف مزاد 

من تنظيم نادي الصقور السعودي، 
الذي تأسس عام 2017 للمحافظة عىل 

طرق الصيد العريقة.

العرضة النجدية
تُعرف العرضة النجدية بأنها نوع من 
احتفاالت الرقص بالسيف واليت تجمع 
بني اإليقاع والشعر والموسيقى ويتم 

تأديتها غالباً قبل المعارك. وتنترش هذه 
الرقصة يف جميع أنحاء السعودية، إال 

أن أكرثها تمزياً هي العرضة النجدية 
اليت نشأت يف أرايض أجداد الملك عبد 

العزيز آل سعود. وتشتمل العرضة عىل 
صّفني من الرجال الذين يرتدون معطفاً 

نجدياً مطرزاً بأشكال ممزية، يعرف 
باسم الدقلة، وعند بدء الرقصة يلّوحون 

بسيوفهم ويرددون األبيات الشعرية 
عىل قرع الطبول. وتعترب العرضة اليوم 

فن الصقارة

احتفاالت اليوم الوطين السعودي

اللغة والتراكيب 
اللغوية 

األساسية

يوجد يف العالم العريب 
المئات من اللهجات الَمحكية 

المختلفة. 
وتعترب اللهجة اخلليجية أو 
العربية اخلليجية اللهجة 
األكرث استخداماً يف شبه 

اجلزيرة العربية. 
ويمكن أن تشكل اللغة 

العربية صعوبة بالنسبة لغري 
الناطقني بها.

تعترب اللغة العربية اللغة 
السادسة األكرث انتشاراً يف 
العالم، واللغة الرابعة من 

حيث عدد المستخدمني عىل 
اإلنرتنت، إىل جانب كونها 
واحدًة من اللغات الست 

الرسمية المعتمدة يف األمم 
المتحدة. 

ويُحتفل باليوم العالمي 
للغة العربية يف 18 ديسمرب 

كذكرى اعتماد العربية 
بني لغات العمل يف األمم 

المتحدة.
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المالبس

تتشابه المالبس السعودية مع مالبس المناطق األخرى من شبه اجلزيرة 
العربية، مع بعض االختالفات الملحوظة، حيث يرتدي الرجال صيفاً الثوب، 

وهو رداء طويل مصنوع من القطن األبيض البكر، مع غطاء للرأس باللونني 
األحمر واألبيض مكون من الكوفية أو (الغرتة) تثبت يف مكانها بواسطة 
عقال، وهو إطار أسود اللون منسوج تقليدياً من شعر اإلبل. أما شتاًء، 

فريتدي الرجال أحياناً الثوب األزرق الداكن أو البيج أو األسود، وخالل 
المناسبات الرسمية يرتدون البشت، وهو رداء احتفايل مزين بتطريز 

ذهيب متقن. 
وترتدي النساء السعوديات بشكل تقليدي رداًء طويالً أسود اللون يسمى 

العباية، وغطاء رأس يسمى الشيلة أو احلجاب مع غطاء للوجه يعرف باسم 
النقاب. وأصبح بإمكان السيدات من السياح منذ عام 2019 عدم ارتداء 

العباية وتغطية شعرهن، لكن يتوجب عليهن االلزتام بالمالبس المحتشمة. 
كما أصبح من المألوف يف هذه األيام رؤية النساء السعوديات يف جدة 

والرياض يرتدين عباءات أكرث عرصية بألواٍن مختلفة وقصات غري تقليدية. 
وتتمزي العباءات االحتفالية اليت ترتديها النساء يف األعياد وحفالت الزفاف 

بتطريزات جميلة، كما تُزيّن بالعمالت المعدنية والمجوهرات الفضية اليدوية 
الصنع واألحجار الكريمة.

جزءاً قيماً من الثقافة السعودية، 
حيث يتم تأديتها يف األعراس واألعياد 

الوطنية واالحتفاالت الدينية. 

زراعة النخيل
تعترب شجرة النخيل واحدة من أهم 

رموز الثقافة والرتاث السعودي، مما 
يفرس ظهورها عىل العلم الوطين 

السعودي. 
وهي واحدًة من األشجار القليلة اليت 

تستطيع النمو يف البيئة الصحراوية 
اجلاّفة، حيث تمت زراعتها لقرون يف 

شبه اجلزيرة العربية لتلبية العديد من 
االحتياجات. 

وتُعّد تمورها النرضة مصدر تغذيٍة 
رضورية، فضالً عن كونها عنرصاً 

أساسياً يف التجارة منذ األيام األوىل 
لطريق البخور التجاري. 

كما توفر أوراق النخيل العريضة 
وسيلة حماية من أشعة شمس 

الصحراء احلارقة، حيث توفر مساحًة 
ظليلًة للراحة إللنسان واحليوان. 

واسُتخدمت أوراقها وأليافها وحلاؤها 
وجذعها يف صناعة المنازل واألثاث 

عىل مر العصور. وتنترش اليوم واحات 
النخيل يف جميع أنحاء السعودية اليت 

تُعّد أكرب منتٍج للتمور يف العالم. 

المجلس
بعد المساجد، تعد المجالس ثاين أهم 
أماكن التجمعات واللقاءات يف العالم 

العريب. فهي رمزٌ للضيافة والكرم، حيث 
توّفر مكاناً الستقبال الضيوف وتبادل 

أطراف احلديث ومناقشة األعمال 
واتخاذ القرارات المهمة، فضالً عن حل 

اخلالفات مع القبائل المجاورة. 
كما تُعّد المجالس مكاناً حلفالت 

االستقبال الرسمية واالجتماعات 
التشاورية، ووجهًة لتشارك األفكار 

والشعر واألغاين، إىل جانب كونها 
من األماكن اليت تنتقل فيها العادات 

والتقاليد من كبار السن إىل أفراد 
المجتمع الشباب. وتنترش المجالس 
غري الرسمية يف كل مكان من أنحاء 

السعودية، بدايًة من القصور والبيوت 
اخلاصة وصوًال إىل المجالس المفتوحة 

وسط الصحراء. وال يوجد قواعد 
رسمية تحدد كيفية تشكيل المجالس، 

رشيطة أن تتضمن مساحًة للجلوس 
وناراً إلعداد القهوة للضيوف.

الرقص التقليدي
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تقاليد فريدة
أسماء العائالت

يُعّد نسب العائلة من رموز المكانة 
المهمة يف السعودية وتلعب األسماء 

دوراً أساسياً يف هذا الرتاث. 
وتعتمد أعراف التسمية تنسيقاً 

بسيطاً لكل من الرجال والنساء، حيث 
يأيت بالبداية االسم الممنوح للفرد (أو 

االسم ألول) من ثم يليه اسم األب، 
ليأيت اسم العائلة يف النهاية. 

ويف بعض األحيان يمكن أن 
تُضاف كلمة بن أو ابن بني االسم 

األول والثاين، كما يف حالة ويل العهد 
محمد بن سلمان آل سعود، حيث 
يشري االسم إىل أن محمد هو ابن 

سلمان (الملك احلايل) للملكة العربية 
السعودية. 

القهوة السعودية
يتمزي الشعب السعودي بالكرم وحسن 

الضيافة، وهي سمات تنبع من ثقافة 
الرتحيب بالزوار القادمني من رحالت 
طويلة. ويستقبل السعودي ضيفه 

بحفاوة كبرية، بغض النظر عن مكانته 
االجتماعية والمالية. 

وتُعّد القهوة السعودية العنرص 

األسايس للرتحيب بالضيوف، وهي 
عبارة عن مرشوب عطري مصنوع من 

حبوب النب اخلوالين األصلية المغلية مع 
الهيل والقرنفل، يُقدم عادًة مع التمور 
اللذيذة. وتوّفر القهوة جرعة مضاعفة 

من الكافيني والُسكّر وتعبرياً عن 
الصداقة والضيافة. 

الشعر
استخدم البدو الرُحّل الشعر للتفاخر 

بالشجاعة والتحالفات اجلديدة أو 
االنتصارات العظيمة عىل القبائل 

المنافسة. 
ولعبت هذه الروايات الشفهية، 

المعروفة بالشعر النبطي عند البدو، 
دوراً بارزاً يف تسجيل األحداث 

التاريخية واحلفاظ عىل قصصهم 
ونقلها للجيل التايل، وذلك قبل أن 

تنترش الكتابة. واليزال الشعر بشكليِه 
النبطي والقصيدة الكالسيكية مهارًة 

تحظى باحرتامٍ كبري إىل يومنا هذا. 
كما يويل السعوديون اهتماماً وقيمة 
كبرية للشعراء ورواة القصص الذين 

يساهمون يف حماية الرتاث السعودي. 

العود 
شكّل العود واللبان أهم الصادرات يف 

شبه اجلزيرة العربية قديماً قبل النفط 
والتمور، حيث حملت القوافل التجارية 

عىل طريق البخور القديم عدداً كبرياً 
من المنتجات العطرية إىل أسواق 

االمرباطوريتني اليونانية والرومانية، 
وأصبح حرق العود ممارسًة اعتياديًة 

يف المناسبات االجتماعية والدينية 
يف جميع أنحاء شبه اجلزيرة العربية. 
وحافظ العود عىل شعبيته رغم مرور 
الزمن، ليستمتع الزوار اليوم برائحته 
الرائعة يف مختلف أنحاء السعودية. 

الموسيقى
ترافقت األعياد واالحتفاالت 

المتنوعة مع الرقص والموسيقى خالل 
تاريخ السعودية. 

وغالباً ما تستلزم بعض الرقصات، مثل 
العرضة، وجود موسيقى تقليدية تُعزف 

عىل آالت منوعة كالربابة، وهي نوع 
من اآلالت الوترية مصنوعة من شعر 

اخليل، والدف أو (القطران)، وهي طبلة 
يدوية أساسية تُستخدم إليجاد اإليقاع 

الموسيقي. 
كما تشتهر النغمات الرتاثية اليت 

تُعزف عىل الناي، أو عىل العود، وهو آلة 
وتريٌة منترشةٌ يف جميع أنحاء الرشق 

األوسط وأفريقيا. 

خشب العود
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يعّد الطعام جزءاً أساسياً من أي ثقافة، ويحتل الطعام مكانًة هامة يف المجتمع السعودي 
والضيافة السعودية والحياة العائلية
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المطبخ السعودي

تعتمد حياة اإلنسان عىل أربعة موارد 
أساسية هي الغذاء والماء والهواء 

والمأوى. وشغل البحث عن هذه الموارد 
الثمينة حزياً كبرياً من نشاط التجار 

والبدو الرّحل يف أرٍض تفتقر إىل األنهار 
اجلارية، وتشكل الصحاري واجلبال 

95 % من مساحتها. 
قبل زمن طويل من تأسيس 

السعودية احلديثة، وحىت قبل ظهور 
اإلسالم، تمزيت السعودية بشبكٍة 

واسعة من الطرق التجارية اليت ربطت 
بني المدن والمستوطنات األوىل اليت 
نشأت عىل أطراف الواحات. ووفرت 

اآلبار المياه اجلوفية اليت ساعدت عىل 
زراعة النخيل واألشجار المثمرة، مما 

ساهم يف تأمني الطعام والماء والمأوى 
للمسافرين. 

لعبت السعودية دوراً هاماً كمحطة 
توقف للتجار عىل طريق احلرير البحري 

بني أوروبا وآسيا، فقد كانت السفن 
تصلها محملًة بالتوابل الثمينة مثل 

الهيل والقرنفل والزعفران وجوزة 
الطيب، واليت شكلت مكوناً أساسياً يف 

أطباق المطبخ السعودي. 
وساهم توافد احلجاج والمعتمرين 
من أفريقيا وآسيا وبقية دول الرشق 
األوسط يف إثراء المطبخ السعودي 

بوصفات طعام متنوعة رسعان ما 
أصبحت مفضلة لدى الناس وتوارثتها 

األجيال. 
ويعد الطعام حالياً جزءاً أساسياً من 

احلياة األرسية والعامة يف السعودية، 
ويشكل جانباً مهماً من ثقافتها اليت 

تتمزي بالكرم وحسن الضيافة.

”ساهم توافد 
الحجاج 

والمعتمرين من 
أفريقيا وآسيا 

وبقية دول الشرق 
األوسط يف إثراء 

المطبخ السعودي“

مندي اللحم

مأكوالت رائعة تحمل يف مكوناتها الكثير لمسات من تاريخ السعودية
وموقعها الفريد عىل مفترق طرق التجارة القديمة
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7 أطباق تقليدية يف 
المطبخ السعودي

كبسة الدجاج
تعّد الكبسة الطبق الوطين يف 

السعودية، وهي طبق بسيط ولذيذ 
يتكون من الدجاج واألرز ويُقّدم يف 

المناسبات اخلاصة. 
ولتحضري الوصفة، يُطهى الدجاج مع 

مزيج من التوابل مثل الكمون والكزبرة 
والكركم والقرنفل والزعفران والهيل 

وأوراق الغار والليمون األسود والقرفة، 
ثم يشوى حىت ينضج.

بينما يتم طهو األرز بالمرق احلار، ويُقّدم 
الطبق بعد تزيينه بالزبيب واللوز 

المحمص أو الصنوبر. 
يمكن استبدال الدجاج باللحم البقري أو 
حلم الضأن، كما يتم تقديم الطبق أحياناً 

مع صلصة الطماطم والشطة. 

الهريس (اجلريش)
اعتاد السعوديون عىل استخدام القمح 

يف صناعة اخلزب المرقوق واألطباق 
التقليدية الغنية بالكربوهيدرات مثل 
الهريس، لكن إدخال األرز إىل السوق 
السعودية عىل يد التجار اآلسيويني 

ساهم يف ترويج استخدامه يف 
الوصفات المحلية ليشكل عنرصاً 

أساسياً يف النظام الغذايئ السعودي. 
ويُعد طبق الهريس التقليدي، الذي ظهر 

بداية يف منطقة نجد قرب الرياض، 

طبقاً بسيطاً ومثاًال نموذجياً ألسلوب 
الطهو البدوي. تبدأ مراحل تحضري 
طبق الهريس بنقع القمح اخلشن 

طوال الليل، ثم يُطهى مع حلم الغنم 
أو الضأن ومزيج من التوابل العربية 

التقليدية، بما فيها الكمون والهيل 
والقرفة. وتستمر عملية الطهو عىل نار 
هادئة لساعاٍت مما يمنح اللحم قواماً 
طرياً، ويتم تحريك المزيج بقوة حىت 

يتماسك. ويمثل الهريس، الذي يحتوي 
عادًة عىل كمية وافرة من السمن، جزءاً 

أساسياً من موائد شهر رمضان المبارك 
وحفالت الزفاف. 

السليق
يعود أصل هذا الطبق الشعيب إىل 

كبسة الدجاج
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حقائق عن 
التمور

تشتهر التمور بمذاقها اللذيذ 
إىل جانب فوائدها الغذائية. 

ويوجد حوايل 300 نوع 
مختلف من التمور ، يتمزي كل 
منها بمذاقه اخلاص وملمسه 

الفريد من نوعه.  يعّد تمر 
المجهول من أبرز أنواع التمر 
المشهورة، لدرجة أنه يلقب 

باسم ”ملك التمور“.

منطقة احلجاز الغربية. 
ومن أبرز مكوناته الدجاج المطهو واألرز 
ومزيج التوابل. ويستخدم السليق، عىل 
عكس األطباق التقليدية األخرى، مزيجاً 

من األرز القصري واألرز الطويل 
أو البسميت لتكوين خليط متجانس، 

حيث يُطهى األرز يف مرق الدجاج، الذي 
يضفي نكهات غنية ولذيذة عىل الطبق، 

ويُضاف إليه احلليب كامل الدسم 
والزبدة أو السمن، مما يمنحه قواماً 

كريمياً. وينترش طبق السليق يف جميع 
أنحاء السعودية ويحظى بشعبية 

خاصة لدى األطفال، حيث يُقدم يف 
االحتفاالت العائلية والمناسبات 

االجتماعية والوطنية. 

اخلزب
تكاد ال تخلو مائدة طعام حول العالم 

من أحد أنواع اخلزب، الذي يشكل 
عنرصاً رئيسياً يُقدم إىل جانب العديد 
من األطباق واليخنات اليت يشتهر بها 

المطبخ السعودي. 
ويُصنع اخلزب، الذي يمكن إعداده يف 

المزنل أو رشاؤه من المتاجر، من 
الدقيق األبيض والقمح الكامل والملح 
والسكر وزيت الزيتون، وهو يُستخدم 

يف تحضري السندويشات وتناول بعض 
األطباق الشعبية.

مندي حلم الضأن
قد تبدو العديد من أطباق اللحوم واألرز 

السعودية متشابهة، لكن هناك فرق 
بني مندي حلم ضأن والكبسة، فالمندي 

طبق سعودي رئييس يُطهى عىل الفحم 
يف قدر كبري تحت األرض، مما يمنحه 

نكهًة مدخنة ممزية. 
وكجزٍء من التقاليد المتوارثة يف األعياد 

واالحتفاالت الكبرية، يتم وضع حَمٍل 
كامل عىل طبقة من األرز يف فرن مغلق 
تحت األرض، فتمنح دهون اللحم نكهات 

دسمة وغنية أللرز. 
يمكن أن تشكل أرجل احلمل بديالً عن 

قطع اللحم العادية، حيث تُغىل مع 
التوابل العطرية قبل أن تُطهى عىل 

الشواية أو يف مقالة.
ثم يتم طهو األرز الطويل يف المرق، 

ويُزين بقطع اللحم الناضجة.

التمور
يشتهر السعوديون بحبهم للحلويات، 
اليت يمثل تقديمها جزءاً أساسياً من 

العادات العائلية واالجتماعية. 
ويشكل التمر، الذي عرفت المنطقة 

زراعته منذ زمن طويل، عنرصاً رئيسياً 
من مكونات أطباق التحلية المشهورة. 
وتتمزي التمور بأصناف متنوعة تتفاوت 

من حيث اجلودة والطعم. 

يعد تمر العجوة الذي تشتهر المدينة 
المنورة بإنتاجه، من أجود األنواع. 

وتُباع التمور كثمارٍ عادية أو محشوة 
بالمكرسات وبعض اخليارات األخرى 

مثل الفستق وجوز البقان واحلمضيات 
الُمحالة واجلوز. وتوفر عملية عرص 

التمر رشاباً لزجاً يضفي نكهًة ممزية 
عىل القهوة واآليس كريم واللقيمات 
المقرمشة اليت تشكل عنرص تحلية 

مفضل بعد اإلفطار يف شهر رمضان. 
وتُعد التمور المكون الرئييس للعديد 

من أنواع احللويات، بما يف ذلك 
المعمول وهو الكعك المحشو مع 

الزبدة، المعروف يف جميع أنحاء منطقة 
الرشق األوسط. 

حلوى الماكرون والمعجنات
تتمزي الرياض وجدة، بالعديد من 

المطاعم والمقاهي والمخابز المحلية 
اليت أسسها رواد األعمال السعوديون 

مثل ميادة بدر، مالكة بوتيك اجلمل 
الوردي للمخبوزات والمديرة التنفيذية 

لهيئة فنون الطهي اليت تأسست حديثاً. 
وتقدم فروع عالمتها يف جدة والرياض 

والُعال مجموعًة متنوعة من حلوى 
الماكرون وغريها من احللويات بنكهات 

ممزية مثل الورد والفستق والتمر، واليت 
تزينها بزخارف سعودية معروفة خالل 
االحتفاالت الرسمية. وأصبحت حلوى 
الماكرون والمعجنات الطازجة شائعة 

بني الشباب السعودي ويمكن طلبها يف 
عدد من المقاهي والمخابز احلديثة. 

تمور سعودية
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اكتشفوا 10 آالف سنة من التاريخ عبر مناطق السعودية المختلفة
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التاريخ احلي:
10 مواقع تاريخية

تستحق الزيارة

تنترش العديد من المواقع التاريخية 
اليت شهدت أحداثاً رسمت المالمح 

احلالية للسعودية، بداية من فن 
الكهوف يف العصور احلجرية احلديثة 

والمقابر النبطية وصوًال آللثار واألطالل 
من فجر العرص احلديث. 

تأسست وزارة الثقافة عام 2018
لدعم الرتاث الثقايف الغين للسعودية، 

وهي تبذل جهوداً كبرية للحفاظ عىل 
العديد من المواقع التاريخية اخلاصة 

بالسعودية 
وترميمها واليت أدرجت منظمة 

اليونيسكو ستًة منها حلد اآلن ضمن 
قائمتها للرتاث العالمي. 

وهناك العديد من المواقع األثرية يف 
السعودية اليت تستحق الزيارة، بداية 

من المواقع التاريخية يف المدن 
الكربى اليت تتمزي بطرازها المعماري 
المتقن، وصوًال إىل القصور القديمة 

والمساجد والقالع اليت تزين المشهد 
الطبيعي العام.

الفن الصخري يف جبّة
هذه المساحات الشاسعة من الرمال 

عىل مشارف مدينة جبّة كانت يف 
السابق واحًة مورقًة عند سفح جبل 
أم سنمان يف صحراء النفود الكربى، 

وهي موطن لبعض أفضل الفنون 
الصخرية من العرص احلجري احلديث 

يف العالم. وتشبه المنطقة من مسافة 
بعيدة منظراً طبيعياً من كوكب المريخ 

بنتوءاته السوداء اخلشنة ورمال 
الرتاكوتا. ولكن عند النظر عن كثب، 
يمكن رؤية نقوش صخرية قديمة 

تحمل صوراً حليوانات وبرش ومشاهد 

ريفية عىل الصخور، وتحيك هذه 
النقوش قصصاً عن حياة اإلنسان يف 

هذه المنطقة اليت تمتد ألكرث من 10
آالف عام. 

وتتمزي اللوحات األخرى بنقوش 
محفورة باستخدام أدوات حجرية، 

واليت لعب المناخ اجلاف دوراً أساسياً 
يف حمايتها واحلفاظ عليها آلالف 

السنني باإلضافة إىل وجودها داخل 

كهوف. ويشري اختالف زخارف 
األعمال الفنية والمهارة يف إبداعها 

وأشكالها المعقدة إىل التاريخ الطويل 
احلافل بالزوار العابرين الذين كانوا 

حريصني عىل تأريخ حياة شعوبهم. 
وتعترب جبّة واحدة من مواقع الفنون 

الصخرية الثالثة الموجودة يف منطقة 
حائل المدرجة جميعها ضمن قائمة 

اليونسكو للرتاث العالمي عام 2018.

نقوش صخرية أثرية يف جبة

مدافن قديمة ونقوش صخرية تعود إىل العصر الحجري الحديث
وواحات جميلة ومواقع أثرية تنتظر االستكشاف يف السعودية 
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موقع اِحلْجر
نُِحتت المقابر النبطية البالغ عددها 

111 يف تشكيالت الصخور الرملية يف 
الصحراء احلمراء خارج محافظة العال، 
وتعترب هذه اآلثار بقايا حضارة قديمة 

ازدهرت عىل طول طريق البخور يف 
شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم. 
وكان موقع احلجر ضمن العال أول 

موقع سعودي يتم إدراجه ضمن قائمة 
اليونسكو للرتاث العالمي، وتُعترب هذه 

المدافن من أهم المعالم األثرية اليت 
تم المحافظة عليها يف العالم. وتكشف 

النقوش المنحوتة بإتقان عن هوية 
األفراد المدفونني يف داخل هذه اآلثار، 

كما تقدم أدلة عىل جذور اللغة العربية 
وتطورها عرب الزمن، بينما تعطي اآلبار 

والقنوات المائية المبطنة باحلجارة 
صورة عن براعة احلضارة النبطية. 

وتشري العنارص المعمارية واألنماط 
األخرى إىل تأثري اإلمرباطوريتني 

اليونانية والرومانية حيث اعتاد شعب 
اِحلْجر عىل التجارة معهما قديماً، وتعترب 

اجلدران والبوابات واألبراج الدفاعية 
دليالً عىل غزو الرومان للمدينة حوايل 

عام 106 ميالدي. 
وتعترب اِحلْجر ومنطقة العال يف يومنا 

احلايل متحفاً حياً يمكن للزوار من خالله 
التعرف عىل أرسار المايض واكتشاف 

المناظر الطبيعية الرائعة لهذا اجلزء 
من السعودية.

 experiencealula.com ،العال
.(+966920025003)

جدة التاريخيّة (جدة البلد)
يشبه التجول يف المركز التارييخ 

لمدينة جدة القديمة الذهاب يف رحلة 
عرب الزمن إىل المايض. 

بنيت هذه المدينة من قبل التجار 
األغنياء يف القرن 19 نظراً لتوسع 

التجارة وتدفق الرثوات من الميناء. 
وأدرجت اليونسكو جدة البلد إىل قائمة 

الرتاث العالمي، ألنها تتمزي بشوارعها 

موقع احلجر
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المرتاصفة والمنازل القديمة المزينة 
برشفات الروشان أو المرشبية اخلشبية 

المنحوتة يدوياً، وأبراج الرياح متقنة 
الصنع. وأصبحت جدة بوابة لمدينة 

مكة يف القرن السابع، إىل جانب كونها 
منطقة تاليق للحجاج من مختلف 

أنحاء العالم الذين تبدأ رحلتهم باتجاه 
مكة المكرمة، الواقعة عىل مسافة 

86 كيلومرت نحو الرشق، انطالقاً من 
بوابة مكة رشق جدة البلد. ويقدم 

متحف بيت نصيف، والذي نزل فيه 
الملك عبد العزيز آل سعود، لمحة عن 
احلياة اليت كان يعيشها التجار األثرياء 

مثل صاحب المزنل األصيل عمر نصيف 
أفندي يف ذلك الوقت. كما تعترب األزقة 

المتعرجة يف سوق العلوي موطناً 

لمقاهي الشاي التقليدية، إىل جانب 
المساجد والمتاجر اليت تحمل لوحات 

رائعة من العصور الماضية.
.visitsaudi.com ،جدة

المسجد احلرام، احلرم الميك 
يُعترب احلج أحد أركان اإلسالم اخلمسة 

وواجباً مقدساً بالنسبة للمسلمني، 
حيث يسافر سنوياً الماليني من 

احلجاج من جميع أنحاء العالم إىل مكة 
المكرّمة اليت تعترب إحدى المدينتني 
المقدستني يف السعودية واليت تقع 
فيها الكعبة المرشّفة، الوجهة األكرث 

قدسية يف الدين اإلسالمي. 
ويعود تاريخ أقدم األجزاء من المسجد 

احلرام، مسجد مكة الكبري، إىل القرن 
السادس عرش، عىل الرغم من أن 
بناءه األصيل تم عىل مدى العديد 

من األجيال يف القرن السابع. وشهد 
المسجد احلرام الكثري من عمليات 

التغيري والتجديد منذ ذلك احلني، حيث 
تم تركيب األنوار الكهربائية يف أوائل 

القرن العرشين وأضيفت مكربات 
الصوت يف عام 1948. وتتم يف يومنا 
احلايل إضاءة احلرم الضخم باستخدام 

عدد كبري من األضواء الكاشفة، ليتمكن 
احلجاج من أداء فرائضهم المقدسة 
يف النهار والليل. كما شهد المسجد 

عرب العصور أعمال توسيع الستيعاب 
األعداد الكبرية من احلجاج الذين يزورون 

الموقع المقدس، حيث بلغ عددهم 
عام 2019 حوايل 2.5 مليون. مكة، 

.visitsaudi.com

مكة  يف  احلرام  المسجد 
المكرمة

جدة البلد
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واحة األحساء حافة العالم

قرص المصمك
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حقيقة عن 
موقع الحجر

هنالك الكثري من المعالم يف 
العال، اليت تمنحكم فكرة أعمق 
عن تاريخ المنطقة وحضارتها 

الضاربة يف القدم. فمثالً، 
ستظهر لكم صخرة جبل الفتاة 
أّن النساء كن يتمتعّن بمكانة 

هامة بما يكفي المتالك 
مقابرهن اخلاصة.

واحة األحساء
تعترب واحة األحساء محطة الراحة 

الُمنتظرة بعد الرحلة الشاقة 
للمسافرين المتجهني شماًال الذين 

عربوا صحراء الربع اخلايل، وهي عبارة 
عن امتداد شاسع من الكثبان الرملية 

اليت تغطي اجلزء األكرب من النصف 
السفيل من شبه اجلزيرة العربية. تم 

بناء العديد من المستوطنات يف العرص 
احلجري احلديث يف المنطقة الواقعة يف 

اجلزء الرشيق من السعودية لوجود مياه 
الينابيع الطبيعية، ورسعان ما أصبحت 
المنطقة مركزاً مهماً لطرق التجارة يف 

الساحل الرشيق وللحجاج المتجهني 
إىل مكة. وساعدت التقنيات المبتكرة 

يف إدارة الموارد المائية واحة األحساء 
لتصبح الواحة األكرب يف العالم، وهو 

لقب ما زالت تحتفظ به إىل اليوم حيث 

تحتوي عىل أكرث من 2.5 مليون شجرة 
نخيل ترويها شبكة من القنوات واآلبار 
اليت تغذيها بالمياه الينابيع الطبيعية. 

وأُدرجت واحة األحساء ومدينة الهفوف 
يف الشمال ضمن قائمة اليونسكو 

للرتاث العالمي عام 2018 باعتبارها 
”مشهد ثقايف متطور“. وتتضمن 

المنطقة أيضاً مواقع أثرية وحصون 
قديمة باإلضافة لمسجد جواثا 

التارييخ، إىل جانب القباب البيضاء 
لقرص ابراهيم والذي يعترب مثاًال 

حقيقاً عن روعة فن العمارة يف القرن 
السادس عرش.

 الهفوف، المنطقة الرشقية

قرص المصمك 
شكلت اجلدران شديدة االنحدار وأبراج 
المراقبة الموجودة يف قرص المصمك 

الذي بين يف عام 1865 تحدياً كبرياً أمام 
الغزاة. ولكن استطاع الملك عبد العزيز 

آل سعود برفقه رجاله االستيالء عليه 
عام 1902، ليشكل القرص بعد ذلك 
قاعدة انطالق تمكّن من خاللها من 

فتح الرياض بعد سنوات عديدة قضاها 
يف المنفى. 

وعمل الملك عبد العزيز بعد استعادة 
موطن أجداده، عىل تعزيز سلطته 

وتوحيد المحافظات، األمر الذي أدى 
إىل تأسيس السعودية عام 1932. وتم 

ترميم القلعة مؤخراً لتتحول إىل متحف 
ووجهة بارزة يف الرياض تحتوي عىل 

خرائط وصوراً فوتوغرافية وتحفاً يعود 
تاريخها إىل بدايات القرن العرشين، 

وهي تعطي الزوار فرصة التعرف عىل 
األيام األوىل للسعودية، كما تروى قصة 

التاريخ الغين لقرص المصمك. واليزال 
رأس الرمح الذي تم رميه خالل الهجوم 
الذي حدث عام 1902 مغروساً يف باب 

القرص المصنوع من جذع النخيل. 
ويوجد خارج القرص سوق الزل حيث 

يبيع التجار مختلف المنتجات والسلع، 
بداية من السجاد والمالبس المنسوجة 

يدوياً إىل المصنوعات اليدوية الرتاثية 
والسرياميك المطيل، إىل جانب سالل 

اخلوص الممتلئة باألعشاب الملونة 
والتوابل والبخور، واليت تعترب جميعها 

من المشاهد اليت لم تشهد تغرياً كبرياً 
عىل مدى قرون من الزمن.
 .visitsaudi.com ،الرياض 
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نهاية العالم، جبل طويق 
يقع جبل طويق غرب الرياض، وهو 

عبارة عن سلسلة من اجلبال الممتدة 
عىل طول 800 كيلومرت، واليت تتكون 
من منحدرات صخرية وأودية عميقة 

يف نقطة تُعرف باسم نهاية العالم. 
ويسري الزوار يف رحلة رائعة عرب وديان 

من أشجار األكاسيا ليصلوا إىل النقطة 
المتمزية يف األعىل، حيث يجدون 

أنفسهم أمام مشهٍد مذهل لصحراء 
شاسعة تعترب بقايا بحرٍ قديم، إضافًة 

لمشهد األفق البعيد حيث تلتقي 
السماء باألرض. كما يمكن لعشاق 

رياضة الميش لمسافات طويلة محاولة 
الزنول من أعىل المنحدرات، لكنها رحلة 

محفوفة بالصعوبات. وتكّون جبل 
طويق من خالل التغيري الذي حصل 

منذ حوايل 165 مليون سنة، حيث يعترب 
أعجوبة جيولوجية كما يُعترب أفضل 

مكان يف السعودية لمشاهدة غروب 
الشمس عرب الصحراء.

العيينة.

يح الطريف، الدرعية
يروي يح الطريف التارييخ يف الدرعية 

قصصاً رائعة من المايض بمصاطبه 

المبنية من الطوب وطراز العمارة 
النجدية. تأسس يح الطريف عام 

1446 يف وادي حنيفة، عىل بعد 20 
كيلومرتاً خارج مدينة الرياض احلديثة، 

ويعترب الموطن األصيل آلل سعود 
والمكان الذي تشكلت فيه الدولة 

السعودية األوىل عام 1727. 
وتم ترميم العديد من المباين الطينية 

لتعود لمجدها السابق كجزء من جهود 
هيئة تطوير بوابة الدرعية لتجديد 

العاصمة القديمة. 
وأدرجت اليونسكو يح الطريف ضمن 

قائمتها للرتاث العالمي عام 2010، ألنه 
موطن للعديد من القصور والمساجد 

ومجموعة من المتاحف المخصصة 
جلوانب مختلفة من الثقافة والرتاث 
السعودي. كما تشهد مدينة الدرعية 
المجاورة تحوًال كبرياً، حيث ستشهد 
افتتاح العديد من الفنادق والمطاعم 

والمتاحف والمعارض اجلديدة يف 
السنوات القليلة المقبلة، إلعادة احلياة 

إىل أرض الملوك واألبطال. 
الدرعية.

ينبع وجبل رضوى
تعترب مدينة ينبع الساحلية اليت كانت 

سابقاً محطة مهمة عىل طريق التوابل 
التجاري القديم، موطناً لبلدة قديمة 
ذات أجواء جميلة. وهي المدينة اليت 
عاش الضابط العسكري الربيطاين 
يت إي لورانس (المعروف بلورانس 

العرب) يف أحد منازلها ذات مرة. 
وتحول هذا المزنل اليوم إىل متحٍف 

عن حياة وتاريخ لورانس العرب الذي 
ألف كتاب أعمدة احلكمة السبعة، حيث 

تم تجديد واجهة المبىن المصنوع من 
احلجر المرجاين بالكامل، باإلضافة إىل 
أجزاء أخرى من احلي التارييخ. ينترش 

يف سوق الليل العديد من التجار الذين 
يبيعون مختلف المنتجات والسلع، 

بداية من السجاد والبخور إىل المنتجات 
المحلية مثل التمر وأوراق الملوخية 

اخلرضاء اليت تستخدم يف صنع العديد 
الوجبات التقليدية. كما تقدم المطاعم 

عىل طول الواجهة البحرية النابضة 
باحلياة األسماك المشوية الطازجة اليت 

يتم صيدها من البحر األحمر. ويطل 
جبل رضوى عىل المدينة، ويقع ضمن 

سلسلة جبال ينبع النخيل، والذي ألهم 
الشعراء والكتاب عىل مر العصور. 

ويمكن للزوار من محيب النشاط واحلركة 
تجربة رياضة الميش واالستمتاع 

يح الطريف يف الدرعية
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بالموقع الرائع يف الوديان اليت تنترش يف 
سفوحها التشكيالت الصخرية.

 ينبع، المدينة المنورة.

منطقة ِحمى الثقافية
يوجد يف اجلنوب األقىص للسعودية، 

بالقرب من احلدود اليمنية، كزن من الفن 
الصخري المحفوظ بشكل رائع بفضل 
المناخ اجلاف، إىل جانب آبار من المياه 

العذبة والنقوش الصخرية القديمة اليت 
يعود تاريخها إىل 7000 عام. 

وأطلقت اليونسكو عىل هذه المجموعة 
اسم منطقة ِحمى الثقافية. ويصور 

الفن الصخري يف هذا المعرض المتواجد 
يف الهواء الطلق اجلمال والماشية 

وأشجار النخيل، وشخصيات برشية 
ترتدي زي صيادين، كما تُظهر واحدة 

من هذه الصور رسماً يبدو وكأنه فيل. 
ويوجد اآلالف من النقوش المكتوبة 
بمختلف اللغات القديمة كالثمودية 

ولغة المسند والعربية اجلنوبية 
القديمة، اللغات اليت تعترب أسالف 

اللغة العربية احلديثة، إضافة إىل حوايل 
500 لوح من احلجر الرميل. 

وتشكل مجموعة اآلبار يف برئ حمى، 
واليت ال يزال الكثري منها يحتوي عىل 

مياه عذبة حىت يومنا هذا، مفرتق طرٍق 
حيوٍي عىل طريق البخور بني نجران 

والبلدات يف الشمال، واليت استخدمها 
البدو منذ إنشائها قبل حوايل 3000
عام. كما تنترش العديد من المقابر 

يف المنطقة اليت وصفتها اليونيسكو 
بأنها المنطقة اليت تضم أحد أهم اآلبار 

الصحراوية يف الرشق األوسط، إن لم 
يكن يف العالم.

 نجران.

حمى

جبال ينبع
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تضم السعودية إىل جانب مواقعها األثرية الرائعة مجموعة هائلة من المعالم السياحية 
والوجهات الترفيهية
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وجهات ثقافية

تفتخر السعودية برتاثها العريق 
وبعاداتها وتقاليدها اليت ال تزال جزءاً 

ال يتجزأ من كثري جوانب احلياة فيها، 
وهو ما يعكسه العدد الكبري من 

المعارض والمتاحف اليت تم افتتاحها يف 
السنوات األخرية. 

وتروي تلك المتاحف عالمية المستوى 
تاريخ السعودية وشبه اجلزيرة العربية 

عموماً، كما توفر المجموعة المزتايدة 
من المعارض والمراكز الثقافية 

المعارصة الفرصة ألول مرة للفنانني 
الشباب والمبدعني لعرض أعمالهم 

والتعبري عن آرائهم. 

معرض أثر
توّىل عددٌ قليل من المؤسسات اليت 
يديرها القطاع اخلاص رعاية المشهد 

الفين السعودي المزدهر وتعزيز مكانته 
عىل الساحة الدولية قبل تأسيس 

وزارة الثقافة السعودية يف عام 2018. 
وبرز من هذه المؤسسات معرض أثر، 

وهو معرض ومساحة فنية متعددة 
التخصصات أسسها الفنان حمزة 

صرييف ورجل األعمال محمد حافظ 

يف عام 2009. وعمل معرض أثر يف 
العقد المايض عىل رعاية المهارات 
اإلبداعية للعديد من الشخصيات 

البارزة يف السعودية، بمن فيها أحمد 
ماطر، المؤسس المشارك لمؤسسة 

إيدج أوف أرابيا، وسارة أبو عبدالله. 
ويستضيف المعرض اليوم العروض 

الفنية والمعارض اجلماعية الدولية 
والفعاليات التعليمية، ويوفر المنح 

والتمويل للمواهب الناشئة، فضالً عن 
تعزيز الرشاكات مع الفعاليات الدولية 

مثل بينايل البندقية. 
وباإلضافة إىل المعرض األصيل 

والمساحة الفنية يف جدة، افتتح 
المعرض مؤخراً الموقع الثاين له باسم 

أثر جالريي العال يف معرض العال 
للتصميم اجلديد، ويضم المعرض أعماًال 

للفنانني السعوديني عهد العامودي 
ومحمد الفرج. 

.athrart.com ،جدة

قاعة مرايا
يمثل وادي عشار يف العال متحفاً 

مفتوحاً يف الهواء الطلق، حيث يحتضن 

معرض صحراء X العال الفين ومجموعة 
من األعمال الفنية الدائمة المتماهية 

مع محيطها لفنانني سعوديني 
وعالميني. وتربز من بينها قاعة مرايا، 

الوجهة متعددة األغراض اليت تستضيف 
فعاليات مرسحية وحفالت موسيقية، 
واليت يكسوها 9,740 مرتاً مربعاً من 
المرايا، مما يجعلها أكرب مبىن عاكس 

يف العالم وفقاً لموسوعة جينيس 
أللرقام القياسية. وتتمزي القاعة 

بهيكلها المتناغم مع المناظر الطبيعية 
الصحراوية المحيطة بها، وسطحها 

المتألئل الذي يعكس التشكيالت 
الصخرية من حوله. وتحتضن قاعة 

مرايا اليوم مشهد الثقافة والفنون يف 
العال وتستضيف العديد من المعارض، 
كان آخرها معرض ما يبقى يف األعماق، 
وهو مجموعة من األعمال الفنية ألهم 

الفنانني السعوديني، جمعتها راعية 
الفن بسمة السليمان يف مجموعتها 
الفنية اخلاصة. اللطالع عىل احلفالت 
والفعاليات القادمة اليت تستضيفها 
العال، يُرىج زيارة الموقع اإللكرتوين. 

.experiencealula.com ،العال

مرايا

تجدون كلّ شيء يف السعودية، من صاالت الفنون العصرية والمعارض الفنية يف 
الصحراء إىل متاحف العلوم والطيران 
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معرض دارة صفية بن زقر
دخلت صفية بن زقر عالم الفن بعد أن 
شهدت التغريات الثقافية واالجتماعية 

المتسارعة يف مسقط رأسها جدة، 
ورسعان ما حجزت مكاناً لها كواحدة 

من أبرز الفنانات يف السعودية بعد 
معرضها األول يف عام 1968. 

وتستمد الفنانة إلهامها من التصوير 
الفوتوغرايف والذكريات والكتب لتصور 

احلياة اليومية يف المدينة القديمة 
بألوان دافئة وحيوية وبأسلوب 

انطباعي. 
وتعكس لوحاتها التفاصيل الدقيقة 
للشوارع والعادات اليت نشأت معها، 

من ألعاب األطفال واألزياء التقليدية 
إىل تقاليد الزفاف ومشاهد الصيد. 

وتُعد صفية اآلن واحدة من أهم مؤريخ 
احلياة السعودية يف العقود األخرية من 
القرن العرشين؛ وقد افتتحت المعرض 
اخلاص بها يف عام 2000 يف مبىن أبيض 

أنيق مستوىح من الطراز المعماري 
للمقابر النبطية يف موقع احلجر. ويتم 

استخدام المعرض اليوم كاستديو 
وورشة عمل وقاعة محارضات ومتحف، 

ويحتضن مجموعة من أعمال الفنانة، 
وبعض األزياء التقليدية والمجوهرات. 

 daratsb.com ،جدة

يح جميل
يُعد يح جميل مركزاً مجتمعياً إبداعياً، 
وهو أول مركز فين وثقايف متخصص 

يف السعودية، ويضم متحفاً ومساحة 
عرض ومركزاً تعليمياً وسينما من 200 

مقعد ومجموعة من االستوديوهات 
والمساحات لورش العمل والعروض 

الفنية. 
يعكس اسم المركز طابعه االجتماعي، 
حيث يعمل عىل دعم المواهب اجلديدة 

وتعزيز الفن السعودي من خالل 
التعاون مع المنظمات الدولية، بما يف 

ذلك متحف مرتوبوليتان للفنون يف 
نيويورك ومتحف فيكتوريا وألربت 

يف لندن. وتّم افتتاح المركز، الواقع يف 
جدة والذي صممته الرشكة المعمارية 

واي واي، يف ديسمرب 2021، لينضم 
إىل مشهد الفن المعارص المزدهر يف 

السعودية. 
وفتح قسم المتاحف يف المعرض أبوابه 

أمام الزوار ألول مرة من خالل معرض 
عىل المائدة: الذاكرة، البيئة، المكان، 

وهو مرشوع بحث أُجري عىل مدى 
عامني يستكشف العالقة بني الطعام 

والذاكرة والبيئة والمكان. وأطلق 
المركز اجلديد أيضاً بيت جميل للفنون 

الرتاثية، وهو برنامج تعليمي مخصص 
لتعليم احلرف اليدوية القديمة اليت كان 

يستخدمها األجداد البتكار التفاصيل 
المعمارية المعقدة الموجودة يف منطقة 

البلد، مدينة جدة القديمة. جدة،
.artjameel.org

معرض أثر
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مركز الملك عبد العزيز التارييخ
تم بناء هذا المرشوع الرتايث الشاسع 
يف موقع قرص المربع السابق يف عام 
1999، لريوي قصة التاريخ والثقافة 

السعودية عرب العصور. يضم المرشوع 
المتحف الوطين ومجموعة من احلدائق 
والساحات والمباين والمنشآت الرتاثية 

اليت تم ترميمها، مما يجعله أحد أهم 
الوجهات لزوار السعودية للتعرف عىل 

تاريخها. ويصطحب المتحف الوطين 
الزوار يف رحلة زمنيٍة متسلسلٍة من 

خالل ثماين قاعات عرض، تبدأ من نشأة 
الكون وأصل احلياة يف شبه اجلزيرة 

العربية مروراً بانتشار اإلسالم، ووصوًال 
إىل نشوء الدولة السعودية احلديثة. 

وتتضمن المجموعة الدائمة من 
المعروضات لوحات من الفن الصخري 

من العرص احلجري احلديث، والسرياميك 
المرسوم يدوياً، والنقوش المزخرفة 

اليت تكشف الكثري عن أصول الكتابة 
الثمودية واآلرامية واإلسالمية. 

كما يتضمن معروضات تفاعلية تصّور 
طرق التجارة القديمة وطرق احلج، 

باإلضافة إىل نماذج مصغرة للمنازل 

الرتاثية وبعض المزيات اجليولوجية 
يف السعودية، اليت تمنح صورة عامة 

عن الدور الذي لعبه التاريخ واجلغرافيا 

والتجارة يف رسم مالمح شخصية 
الدولة السعودية احلديثة. 

.visitsaudi.com ،الرياض

يح جميل

مركز الملك عبدالعزيز التارييخ
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مركز الملك عبدالعزيز الثقايف العالمي 
(إثراء):

يتمزي مركز الملك عبدالعزيز الثقايف 
العالمي، المعروف باسم إثراء، 

بتصميمه الفريد حيث يبدو من بعيد 
كمجموعة من الصخور الرمادية. 

وتم إبداع هذا التصميم عىل يد رشكة 
سنوهيتا المعمارية الرنويجية، ليعكس 
الوحدة والعمل اجلماعي بصفتهما مهمة 

هذا المركز. 
ويوفر مركز إثراء تجارب تعزز التبادل 

الثقايف، حيث يُعد متحفاً ووجهة 
أللنشطة التجارية ومركزاً ثقافياً يف 

الوقت نفسه. وشكّل افتتاحه يف عام 
2017 عالمة بارزة يف المشهد الثقايف 

يف الساحل الرشيق. 
ترتكز منشآت المركز عىل خمس 

محاور: اإلبداع والثقافة والمعرفة 
والفن والمجتمع، وتستضيف ورش 
عمل وعروضاً ومحادثات وفعاليات 

ثقافية متنوعة. ويُعد المتحف 
والمتحف المخصص أللطفال من أكرث 

منشآت إثراء إقباًال من الزوار. 
ويحتوي المتحف عىل خمسة معارض 

مخصصة للثقافة السعودية، والفن 
الرشق أوسطي المعارص، والفن 

اإلسالمي، والتاريخ الطبيعي لشبه 
اجلزيرة العربية، باإلضافة إىل معرض 

أرشيفي يؤرخ تاريخ رشكة الطاقة 
الوطنية أرامكو السعودية، الرشكة 

اليت وضعت فكرة إثراء وقامت ببنائه. 
.ithra.com ،الظهران

متحف الطيبات
يحيك هذا المتحف، الذي تم بناؤه عىل 

طراز الهندسة المعمارية احلجازية 
المتقنة، قصة تطور جدة من ميناء 

هادئ عىل البحر األحمر إىل واحدة من 
أهم المدن يف السعودية. 

وتزين المرشبيات الرتاثية والرشفات 

المزخرفة واجهة المتحف، اليت تجمع 
بني تصاميم المنازل الريفية لمدينة 

جدة القديمة واحلصون والفن المعماري 
الديين، لتجسد ثالثة عوامل مهمة 
رسمت تاريخ السعودية: التجارة 

والدين والزناعات بني القبائل. ويحتوي 
المتحف عىل مجموعة من المعروضات 

تضم أسلحة ومالبس تراثية وأعماًال 
فنية وصوراً فوتوغرافية تحيك قصة 

السنوات األوىل لمدينة جدة وتأسيس 
السعودية احلديثة وتاريخ اإلسالم يف 
شبه اجلزيرة العربية، فضالً عن قسم 

مخصص حلياة البدو الرحّل. 
كما يعرض مجموعة من المخطوطات 

القديمة اليت كتبها مسافرون عرب، 
واليت تشري إىل أهمية جدة كمحطة 

مهمة عىل طريق البخور، باإلضافة إىل 
نماذج مصغرة لمكة المكرمة ومدن 

مهمة أخرى.
.visitsaudi.com ،جدة

متحف الطيبات
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إثراء
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متحف اخليل العريب
يحظى اخليل العريب بمكانة كبرية 

يف تاريخ شبه اجلزيرة العربية، ألنه 
الوسيلة األكرث فاعلية للسفر عرب جميع 

البيئات، باستثناء الصحراوية اليت 
يفضل المسافرون اجلمال لقطع طرقها 

الطويلة والشاقة. 
كما لعب احلصان العريب دوراً مهماً 

للتنقل وحمل البضائع وخوض احلروب، 
مما جعله جزءاً أساسياً من تاريخ 

السعودية وتراثها. 
يحتفي متحف اخليل العريب يف الدرعية 

بسالالت اخليول العربية األصيلة، 
ويستكشف العالقة بني اإلنسان 

واخليول عرب تاريخ السعودية، وذلك من 
خالل مجموعة بارزة من المعروضات.

يربز من بني المعروضات بطاقات 
هوية أحصنة تعود لعائلة آل سعود، 
ورسوج عتيقة، وجلام وإكسسوارات 

ركوب اخليل، ونصوصاً قديمة موضحة 
بصور اخليول، فضالً عن أعمال فنية 

ومنحوتات حديثة. 
ويأيت يف مقدمة تلك المعروضات 

مجّسٌم للفرس العربية األصيلة طرفة، 
اليت قدمها الملك المؤسس عبدالعزيز 

بن عبد الرحمن آل سعود -طيب الله 
ثراه- كهدية بمناسبة تتويج الملك 

متحف اخليل العريب

جورج السادس يف عام 1937. 
.visitsaudi.com ،الدرعية

متحف صقر اجلزيرة للطريان 
تربز عند مدخل متحف صقر اجلزيرة 
للطريان طائرة تراي ستار من طراز 

لوكهيد إل1011-، واليت تستمد ألوانها 
من لون وشعار رشكة الطريان الوطنية 

السعودية القديم. 
يمتد هذا المتحف الفريد من نوعه عىل 

مساحة خرضاء شاسعة يف الهواء 
الطلق، ويضم مجموعة من قاعات 
العرض والطائرات ومعدات القوات 

اجلوية بما فيها الزي الرسمي واألسلحة. 
وتحيك المعروضات تاريخ القوات 

اجلوية الملكية السعودية الممتد لقرن 
من الزمن واليت تأسست يف عرشينيات 

القرن المايض، بدءاً من الطائرات 
المقاتلة والقاذفات اخلفيفة وصوُال 

إىل وسائل النقل العسكرية وطائرات 
الهليكوبرت. 

كما تحتفي الوجهة باألمري سلطان بن 
سلمان بن عبد العزيز، لكونه من أبرز 

السعوديني الذين خدموا يف سالح 
اجلو المليك، حيث شارك يف رحلة إىل 

الفضاء اخلاريج عىل منت مكوك الفضاء 
ديسكفري كأخصايئ حمولة يف عام 

1985، ليصبح أول سعودي وأول عريب 
وأول فرد يف عائلة ملكية يسافر إىل 

الفضاء. الرياض

مركز سلطان بن عبد العزيز للعلوم 
والتقنية (سايتك)

تم إنشاء مركز سلطان بن عبد العزيز 
للعلوم والتقنية (سايتك) لتحفزي 

االهتمام بالعلوم واالبتكار التقين لدى 
جيل جديد من الشباب السعودي، 

ويضم متحفاً ومرصداً للنجوم 
يقع عىل الساحل الرشيق للسعودية 

عىل اخلليج العريب. ويضم المركز 
مرصداً فلكياً حديثاً ومتحفاً مقسماً 

إىل ست قاعات تتناول موضوعات يف 
مختلف مجاالت العلوم والتقنية، بما 

فيها األرض والفضاء، والكائنات احلية، 
والبحار. 

ورغم أنه ُصمم خصيصاً للزوار الصغار، 
إّال أنه يوفر كذلك دورات تدريبية 

ومحارضات وجلسات رصد النجوم 
للكبار. كما يحتوي المركز عىل القبة 

العلمية IMAX، األوىل من نوعها يف 
السعودية، واليت تضم 190 مقعداً 

وتعرض أفالماً تتناول مواضيع متنوعة 
يف العلوم واالكتشاف. 

.scitech.sa ،اخلرب
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متحف صقر اجلزيرة للطريان

سايتك
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يلعب قطاع الصناعات اإلبداعية دوراً هاماً يف مسيرة التحديث التي تعيشها السعودية
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عالم جديد ميلء باإلمكانات:
رؤية السعودية 2030

والنهضة السعودية

النهضة يف القرن  دخلت أوروبا عرص
اخلامس عرش، والذي مثّل نهاية العصور 

الوسطى وبداية عرص التطور احلديث، 
معلنًة بداية ثورتها الثقافية اليت 

استمرت لعدة قرون. 
وبالمقابل، تشهد السعودية مرحلة 

تطور وتحديث تنطلق من رؤية 
السعودية 2030 وتستمر عىل مدى 

أكرث من عقد من الزمن، وتحظى 
بدعم حكومي كامل عىل الصعيدين 

االقتصادي والمعنوي. 
وتلقى التغريات اجلديدة، اليت تمثل 

نقلًة نوعية يف نظرة السعودية إىل 
الفنون، ترحيباً كبرياً لدى المبدعني 

السعوديني الشباب. 
فقد أتاح هذا التحول لعشاق الفن يف 

السعودية، مثل صنّاع األفالم ومنسقي 
األغاين، التعبري عن شغفهم ومواهبهم 

من خالل مجموعٍة من الفعاليات 
عالمية المستوى اليت تستضيفها 
السعودية، بما فيها مهرجان البحر 

األحمر السينمايئ ومهرجان مدل بيست 
ساوند ستورم. وعن هذه التطورات، 

تقول أنطونيا كارفر المديرة التنفيذية 
لمؤسسة فن جميل، واليت افتتحت 
مركزاً ثقافياً يحمل اسم يح جميل 

يف جدة، يف ديسمرب عام 2021: ”نحن 
ال نبالغ بتقدير هذه اللحظة الممزية 
يف مشهد السعودية اإلبداعي، ألنها 

تعكس أهمية المزج بني رؤية احلكومة 
ومواردها الفنية، وأجيال متعددة من 

منها. كما وفرت المعارض المنترشة 
يف أنحاء السعودية منصًة لعرض أعمال 

الفنانني المحليني، وأتاحت لهم البديل 
المناسب عن المعارض والفعاليات 

الفنية اخلارجية.

الفنانني والمصممني والمعمارين 
وصانعي األفالم، باإلضافة إىل 

المؤسسات غري احلكومية مثل فن 
جميل، يف تقديم مشهد فين متكامل“.
والقت هذه اخلطوة أصداًء واسعة 

يف المجتمع الفين، بدءاً من الفنانني 
الذين تمكنوا من إطالق العنان 

إلبداعاتهم ووصوًال إىل المؤسسات 
المسؤولة عن تمهيد الطريق أللجيال 

القادمة مع احلفاظ عىل هوية 
السعودية الثقافية.

ويقول فيليب جونز، رئيس قطاع 
تسويق الوجهات السياحية يف الهيئة 
الملكية لمحافظة الُعال: ”نتيجة عدم 

االنفتاح الذي كانت تعيشه السعودية، 
لم يتم تسليط الضوء بما يكفي 

عىل تراثها الثقايف الغين. لكن رؤية 
السعودية 2030 تساهم اليوم يف 

دعم مختلف اجلهات احلكومية وفئات 
المجتمع اليت تعمل عىل تشجيع اإلبداع 

وتعزيزه يف مختلف النوايح الفنية 
واألدبية، وتحرص عىل أن يكون للفنانني 

السعوديني صوت لمشاركة خرباتهم 
وثقافتهم وتراثهم الفريد مع العالم 

المتحمس للتعرف عىل هذا النتاج 
المتمزي“. وحظيت فعاليات الموسيقى 
واألفالم والتصميم، اليت أقيمت خالل 

السنوات اخلمس الماضية، باهتمام 
عالمي واستقطبت اجلماهري من 

مختلف أنحاء العالم، مما يشكل دافعاً 
قوياً لمواصلة تنظيم دورات جديدة 

صحراء X العال

تعتبر الرحالت البرية من أفضل الطرق الستكشاف أي دولة، والسعودية ليست 
باستثناء، لكن خططوا رحلتكم بذكاء
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المشهد الفين 
السعودي

تساهم استضافة الفعاليات عىل 
األرايض السعودية يف إتاحة الفرصة 

للفنانني يف عرض أعمالهم، واستقطاب 
المهتمني من جميع أنحاء العالم إىل 

السعودية، وتعزيز العالقات واحلوارات 
بني السعودية والمجتمع العالمي، 

وإنشاء شبكة تواصل برشية تتجاوز 
احلدود اجلغرافية وتعود بنا إىل مراحل 

سابقة عندما كانت طرق التجارة 
العالمية تلعب دوراً مهماً يف تبادل 

البضائع واألفكار مع جميع أنحاء العالم. 
ويقول عبد النارص غارم، أحد رواد 

المشهد الفين المعارص يف السعودية 

والمؤسس المشارك لمبادرة حافة 
اجلزيرة العربية يف عام 2003: ”نعيش 
مرحلًة جديدة وممزية. فبعد 20 عاماً 
من السفر لتقديم الفن السعودي يف 
مختلف أنحاء العالم نظراً لعدم توفر 
مقومات العمل الفين يف السعودية، 

توفر لنا المعارض اجلديدة، مثل بينايل 
الدرعية وصحراء إكس العال، إمكانية 

عرض أعمالنا الفنية وتساهم يف 
استقطاب المهتمني إىل السعودية 

للتعرف عىل الثقافة السعودية“.
ويوفر استديو غارم يف الرياض 

مساحًة للفنانني الشباب تتيح لهم 
العمل مع أشخاص يشاركونهم 

االهتمامات نفسها. وتساهم 
اإلصالحات االجتماعية األخرية يف 

تجاوز قيود المرحلة السابقة، حيث 
تتيح للرجال والسيدات العمل جنباً إىل 

جنب والتواصل وتبادل األفكار. 
يضيف غارم: ”ال يمكننا تجاهل 

أهمية اإلصالحات األخرية اليت تجعل 
من السعودية مكاناً مختلفاً يحظى 
فيه الفن بمكانٍة هامة، فأنا أتحدث 

إليكم اآلن مثال بينما تتجول ابنيت مع 
جدتها بمفردهما يف السوق، وهو أمر لم 

يكن ممكناً قبل عام 2017“. 
تعمل مجموعة كبرية من 

المؤسسات، بما فيها معرض أثر يف 
جدة والُعال والمجلس الفين السعودي 

ومبادراته غري الربحية مثل فن جدة 
21,39، باإلضافة إىل استديو غارم يف 
الرياض، كمنصاٍت لتنظيم المعارض 

واحتضان المواهب الصاعدة، فهي 
توفر الدعم للفنانني الشباب عىل 

شكل مساحات عمل وجلسات حوار 
ومحارضات ومشاركات دولية، إىل جانب 
استضافة المعارض والفعاليات البارزة. 

وتعمل بعض المبادرات مثل فن 
الرياض عىل احتضان المواهب الشابة 

وتوفري الفرصة لرشيحٍة واسعة من 
المجتمع للتعرف عىل عالم الفن من 
خالل المجسمات الفنية العامة اليت 
تزيّن شوارع الرياض، بينما يعكس 

معرض بينايل الدرعية جهود السعودية 
وسعيها لتلعب دوراً محورياً عىل 

الساحة الفنية العالمية.

معرض أثر

بينايل الدرعية
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معالم سياحية جديدة

معهد الممالك
يُعد معهد الممالك مركزاً عالمياً للمعرفة والبحوث األثرية المتعلقة بالثقافات واحلضارات اليت سكنت الُعال ألكرث من 

7000 عام، وجزءاً من خطة الهيئة الملكية لمحافظة العال لتعزيز دور السعودية يف احلفاظ عىل التاريخ اإلنساين. 
ويعمل المعهد عىل تدريب اجليل اجلديد من خرباء اآلثار والباحثني السعوديني ليفتح عند اكتماله يف عام 2030، نافذة 

عىل الممالك القديمة مثل دادان وحليان ومدينة اِحلجر. 
ucl.rcu.gov.sa ،الُعال

متحف تيم الب بوردرلس يف جدة
تعمل مجموعة الفنون الرقمية تيم الب، اليت استقطبت اهتمام جمهور المعارض العالمية وصاالت العرض يف آسيا 

منذ إطالق المتحف عام 2001، عىل افتتاح فرع جديد للمتحف يف جدة. ويف إطار التعريف بالمتحف وأعماله، قال 
توشيويك إينوكو مؤسس متحف تيم الب: ”يرتكز تيم الب بوردرلس عىل مفهوم المجال غري المحدود الذي يجمع 

مختلف األشياء. فأعمالنا تعتمد عىل المعرفة البرشية المرتاكمة خالل الزمن. ومن هنا تربز أهمية افتتاح فرع جديد 
للمتحف يف جدة قرب أحد المواقع الرتاثية العالمية. ونأمل من خالل تيم الب أن يتمكن الناس من التنقل بني 

تجارب المايض واحلارض المرتابطة ورسم صورة مثالية للمستقبل“.
teamlab.art ،جدة

متحف البحر األحمر
سيتم افتتاح مبىن باب البنط يف يح البلد التارييخ يف جدة تحت مسمى متحف البحر األحمر الستكشاف الدور الذي 

لعبته جدة ومنطقة البحر األحمر يف تاريخ السعودية احلديث. 
وتتمزي جدة بتاريخ غين ترك بصمته عىل ثقافة السعودية وهويتها وعادات سكانها، حيث شكّلت معرباً لماليني 

احلجاج إىل مكة المكرمة والمدينة المنورة عىل مدى 1400 عام، ومفرتق طرق ثقايف للباعة والتجار. 
جدة

مركز الدرعية لفنون المستقبل
يوفر مركز الدرعية لفنون المستقبل، أول مركز متخصص يف الفنون الرقمية يف السعودية وأحد المتاحف اجلديدة 

اليت يتم تطويرها يف الدرعية، مساحًة تفاعلية للعلماء والمبدعني والمثقفني ورواد األعمال المحليني والعالميني يف 
مختلف القطاعات، حيث ُصمم ليكون مركزاً حيوياً لتبادل األفكار اإلبداعية وحاضنة إللبداعات، ومن المقرر أن يكتمل 

المركز قبل نهاية العام اجلاري. 
ويقدم متحف رحلة المئة قصة حكاياٍت حول احلياة يف مدينة الدرعية التاريخية، كما تنظم أكاديمية موسيقية دورات 

قصرية يف الموسيقى العربية للمبتدئني ويعرض نموذج يحايك القبة السماوية مساهمات المبدعني العرب يف 
مجال العلوم. 

dgda.gov.sa ،الدرعية

متحف الذهب األسود
تأسس متحف الذهب األسود بالتعاون بني هيئة المتاحف السعودية مع مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث 
البرتولية. ويقدم المتحف من خالل محتوياته المتنوعة رسداً إبداعياً لمسرية تشكل النفط وتأثريه عىل تطور نمط 

احلياة وتعزيز الرفاهية يف السعودية. 
ويعرض متحف الذهب األسود أعماًال فنية تستكشف جميع اجلوانب المتعلقة بالنفط منذ أن كان مادًة خام وحىت 

تشكالته المعارصة واستخراجه واستخدامه، باإلضافة إىل تأثرياته االقتصادية والثقافية واجلغرافية عىل احلياة يف 
السعودية. 

الرياض
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الموسيقى: 
انطالقة جديدة

انعكست نتائج اإلصالحات االجتماعية 
يف العقد األخري عىل مختلف المجاالت 

الثقافية والفنية، حيث استفاد 
المبدعون يف جميع القطاعات من هذه 

التغريات. 
لكن آثارها الواضحة تمثلت يف ظهور 

قطاع الموسيقى اإللكرتونية، ويف هذا 
السياق، تقول نوف سفياين، منسقة 

األغاين والمنتجة الموسيقية المولودة 
يف جدة والشهرية باسم كوزميكات: 

”لطالما اقترص نشاطنا الموسيقي 
يف السعودية عىل مجموعات صغرية 

ومتفرقة تهتم بأنواٍع مختلفة من 
الموسيقى، مثل الهيب هوب والروك 
والموسيقى اخلاصة بالرقص. وحاول 

اجلميع تطوير مواهبهم ضمن هذه 
الظروف، لكن التغريات اليت رافقت 

مسريتنا نحو تحقيق رؤية السعودية 
2030 ساهمت يف التعريف بالعديد 
من الفنانني ومنحهم الفرصة إلظهار 

مواهبهم واستعراض قدراتهم أمام 
العالم بما يرثي ثقافتنا المحلية“.

ويف عام 2019 تأسست رشكة 
مدل بيست وأطلقت ساوند ستورم، 

أول مهرجان موسيقى إلكرتونية ضخم 
يف السعودية، والذي شهد مشاركة 
أكرث من 80 فناناً محلياً وعربياً يف 

فعالياته اليت استمرت أربعة أيام، حيث 
استعرض فنانو الموسيقى اإللكرتونية 

يف السعودية مواهبهم الفريدة ألول 
مرة أمام 400 ألف متابع من عشاق 
الموسيقى وفنون الرقص، يف مشهد 

يعكس الروابط اإلنسانية اليت تجمع 
أبناء المجتمع السعودي وتمثل الركزية 

لتأسيس السعودية قبل 90 عاماً. 
وتضيف سفياين: ”لعل رؤية النساء 

عىل المرسح ووجود المواهب الشابة 
المؤهلة للحصول عىل فرص دراسة 

الفنون وتطوير مواهبهم هو أكرث ما زاد 
حمايس، حيث يمثل الفن والموسيقى 
أساساً لمستقبل ثقافتنا وأداة مهمة 

للحفاظ عىل تراثنا واالحتفاء به“.

مهرجان البحر األحمر السينمايئ الدويل

كوزميكات
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فعاليات ثقافية

معرض بينايل الدرعية للفن المعارص
معرض بينايل الدرعية للفن المعارص هو جزءٌ من برنامج مؤسسة بينايل الدرعية الذي يتضمن جلسات حوار ونقاش 

ودوراٍت تدريبية وفعاليات أللطفال، ويهدف إلطالق حوار ثقايف بني الفنانني العالميني ودعم نمو الفن السعودي. 
انطلقت الدورة األوىل من المعرض يف ديسمرب عام 2021 واستمرت حىت مارس 2022 تحت اسم ”تتبع احلجارة“ 

بإلهام من التغريات الثقافية واالجتماعية اليت حصلت يف الصني يف ثمانينيات القرن المايض نتيجة انفتاحها عىل 
التأثريات اخلارجية، واليت تُظهر أوجه شبه واضحة مع عوامل النهضة الثقافية احلالية يف السعودية، حيث يعرض 

بينايل الدرعية الطرق اليت عّرب من خاللها الفنانون عن هذه التغريات. 
biennale.org.sa ،الدرعية

 مهرجان البحر األحمر السينمايئ الدويل
انطلق المهرجان الممزي، الذي يستمر عرشة أيام يف شوارع البلد يف مدينة جدة القديمة، يف عام 2018 لدعم منتيج 
األفالم يف السعودية والمنطقة. ويغطي برنامج المهرجان األعمال الفنية المعارصة لمجموعٍة من فناين المنطقة، 

باإلضافة إىل األفالم الكالسيكية والقصرية من مؤسسة البيت الفين إللنتاج الفين، بما يف ذلك بلوغ، وهو عبارة عن 
سلسلة من خمس أفالم قصرية لمجموعة من صانعات األفالم الشابات اللوايت يتناولن أفكاراً حول الهوية والثقافة 
يف مجتمع رسيع التغري، وفيلم دوالب َيف من إخراج صانع األفالم السعودي أنس باطهف الذي شارك يف إخراج فيلم 

بركة يقابل بركة السعودي احلائز عىل جائزة أوسكار عام 2016. 
redseafilmfest.com ،جدة

مدل بيست ساوند ستورم
يعترب مهرجان ساوند ستورم أحد أهم الفعاليات المتكاملة وأكرثها تنوعاً. وجمعت دورته االفتتاحية عام 2019

منسقي األغاين والموسيقيني من السعودية والرشق األوسط يف الرياض عىل مدى أربعة أيام من الموسيقى 
واألجواء الرتفيهية. ونظمت المهرجان مدل بيست، رشكة الرتفيه والتسجيل اليت تسعى إىل تنمية المواهب الصاعدة 

والرتويج للموسيقى اإللكرتونية حول العالم، كما تقوم بتوفري منصة للفنانني السعوديني لتقديم حفالتهم أمام 
اجلمهور. ومن المقرر أن تنطلق الدورة التالية من الفعالية يف نهاية عام 2022. 

mdlbeast.com ،الرياض

صحراء إكس الُعال
تشكل التكوينات الصخرية يف الُعال خلفية مهرجان صحراء إكس الفين الذي يعرض المنحوتات والمجسمات الفنية 

المستوحاة من المناظر الطبيعية. ويعمل المعرض عىل تعزيز التبادل الثقايف بني الفنانني المحليني والعالميني 
والمجتمعات المحلية يف منطقة الُعال، اليت شكّلت ملتقى ثقافياً عىل مر العصور. وأقيمت النسخة الثانية من 

المعرض تحت عنوان رساب، حيث تحول جزء من الوجهة المدرجة عىل قائمة اليونسكو للرتاث العالمي إىل معرض يف 
الهواء الطلق لمدة ستة أسابيع يف بداية عام 2022. 

desertx.org ،الُعال

الرياض آرت
يهدف مرشوع الرياض آرت إىل تشكيل لوحٍة إبداعية متكاملة من خالل تحويل األماكن العامة يف الرياض إىل 

معارض فنية. وتضمن المرشوع عرض أكرث من 1000 عمٍل فين لفنانني محليني وعالميني يف مختلف أنحاء المدينة 
بهدف تحفزي التعبري اإلبداعي وتعزيز مشاركة المجتمع يف فعاليات الفنون العامة. 

ويعترب نور الرياض أحد برامج هذا المرشوع اإلبداعي، وهو مهرجان سنوي للضوء تتحول خالله أبنية الرياض إىل 
لوحات ضخمة للفنانني المحليني والعالميني، ويتيح للجمهور فرصة المشاركة يف برنامج من اجلوالت وجلسات احلوار 

وورشات العمل واألنشطة العائلية. 
riyadhart.sa ،الرياض
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