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بيان ا�عرض

العربي،  الحرف  إمكانيات  بعض  "ك.ل.م."  الشاهد  الرحمن  عبد  للفنان  الثالث  الشخصي  المعرض  يناقش 
أو  بنفسه  داًال  كان  وسواء  حضر،  أو  غاب  انفصل،  أو  الحرف  اتصل  سواء  الالمتناهية:  اإلبداعية  وخواصه 
من  واسعة  مساحة  المختارة  الفنية  األعماُل  ُتظِهر  ومفّرقًا.  ومجمًال،  ومفهومًا،  منطوقًا،  بغيره،  مدلوًال 
على  الضوء  ُتــلقي  فإنها  كذلك  وإدراكه،  اإلنسان  حواس  استيعابها  في  يشترك  إذ  ــل،  ّــُ والتخي والتأّمل  التدّبر 
الهندسية  الحرف  أبعاد  على   " م  ل.  ك.   " معرض  في  الفنان  طرح  ويرتكز  الهامة.  اإلنسانية  القيم  من  الكثير 
العربي  الخط  حضور  صياغة  إعادة  يتم  حيث  للكلمة،  أولية  خامة  باعتباره  الحرف  طواعية  وعلى  الكونية، 
أولية  مادة  بوصفه  الحرف  شمولّية.  مفاهيمية  إلى  ووصوًال  الزمكانيــة،  الحدود  متخطيًا  معاصـر،  بمفهوم 

للكلمة

ك. ل. م.
بذاتــه،  قائم  مدلول  حرف  كلُّ  العربي.  الهجائي  الترتيب  في  كموقعها  ومرتبة  متصلة،  غير  أحرف  ثالثة 
جذرًا  تصبح  الثالثــة  األحرف  ـصل  ـّ تتـ وحين  منفردًا،  كان  وإن  حتى  والتعبير  للداللــة  استثنائيـــة  قدرة  ويمتلك 
وُتسَمع،  فُتقرأ  والحـق،  والجمــال  والمعرفـــة  الحكمـــة  ُتنتج  األحرف  َظم  ُتنـْ وعندما  وجوامعه.  "الكالم"  لـ 

وروحانية. كونية  أسرارًا  وتختِزل  ح،  مِّ وُتلـَ ح  ُتصرِّ د،  وُتجـوَّ ُتكَتب 

تتكون  العربيَة  اللغَة  أن  ومع  ألسنـتـهم.  تعّددت  فقد  ذلك  ومع  الحروف،  مخارج  من  كثير  في  البشر  يشترك 
األحرف  هذه  وترتيب  لغوّي.  جذٍر  ألف  عشر  ستة  من  يقارب  ما  لها  إن  إال  فقط،  حرفًا  وعشريـن  ثمانيـة  من 
مستمر  ـــــع  توسُّ في  يزال  ال  العالم  وهذا  والدالالت،  المعاني  من  المتناهيـــــــًا  عالمًا  يخلق  وصياغتــها 
الكريم  القرآن  َنظــم  إن  إال  اللغوية،  المفردات  وغنى  والبالغة  بالفصاحة  العرب  اشتهــر  وقد  أبدّي.  وتدفّــُق 
للكلمـة  ـثل  األمـْ الوعـاء  ليكون  العربّي  اللـسان  اختار  الذي  المبـدع،  الخالـق  من  بإعجاٍز  البشــر  حدود  فــاق  قد 
الله  تحّدى  كما  معانيها.  وتأويل  بتالوتها  القارئ  يتعّبد  تعبيرية  وُنُسقًا  بالغية  ِصَيغًا  شِملت  والتي  اإللهية، 
قمــــُة  فكانت  السور)،  بعض  أوائل  في  المقّطعة  (الحروف  والكلمات  لألحرف  بديـــٍع  بنظم  العرب  فصاحَة 
تقريبها.   أو  ُمماثلتها  عن  فضًال  تفسيرها،  عن  اإلنسان  بعجــز  االعتــراف  في  تكُمـن  األحرف  لتلك  االستيعاب 
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Exhibition Brief

"KAAF. LAAM. MEEM" is the 3rd solo exhibition by the artist Abdelrahman Elshahed, 
which explores some of the possibilities of the Arabic letter, and its endless creative 
characteristics: whether the letter is connected or separated, absent or present, signified 
or as a signifier, uttered or discernible, disconnected or became as a whole. The selected 
artworks visualize a wide range of meditation and introspection practices, all of which 
convey the intercommunicated human senses and perception. In addition, it sheds light 
on several significant human values. The "KAAF. LAAM. MEEM" exhibition is based on 
the geometrical dimension of the Arabic letter and its pliancy as the primary element of 
the word construction. The Arabic calligraphy is reformulated into a contemporary 
concept to form words that transcend the limits of time and space and reach 
universalism. The Letter as a Primary Essence of the Word   

KAAF. LAAM. MEEM
Three detached letters are arranged in the order of the Arabic alphabet. Each signified 
letter is self-contained and has its significance and sole expression ability. Moreover, 
when these three letters are organized orderly, they construct the fundamental root of the 
word/speech. The different assemblies of letters may produce wisdom, knowledge, 
beauty, and truth. Therefore, such letter assemblies can be read or heard, written or 
refined, implied or clarified, containing innumerable spiritual and cosmic mysteries.   
Usually, humans share several articulations of sounds, yet they acquire different speech 
and languages. Although the Arabic language consists of only twenty-eight letters, it has 
approximately sixteen-thousand linguistic roots. The arrangement and construction of 
these letters create an infinite world of meanings and semantics, a continuously 
expanding world. Arabs are famous for their eloquence and rhetoric linguistics. The 
Qur'anic collocation has miraculously exceeded the limits of the human mind. Allah, the 
ultimate Creator, chose the Arabic tongue to be the perfect vessel for the Divine word.  
Allah also challenged the eloquence of the Arabs with His incredible arrangements of 
letters and phrases (such as the abbreviated letters at the beginning of some surahs). 
Thus, the comprehension of those letters proves the inability of the human mind to 
decipher them.   
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هـ  ١٤٤٣ بسملة 

أسود أكل�يك 

٢ سم  * ٣٠  * ٨٩

Basmallah 2021
Black acrylic
89 x 30 x 2 cm

إلينا  تصل  ولم  اندثرت  األنواع  هذه  من  الكثير  خط،  نوع   ١٥٠ من  ألكثر  العربي  الخط  أنواع  وصلت  م   ١٢٥٨ العباسية  الدولة  بنهاية  أنه  التاريخية  المراجع  تذكر 
المسلسل،  بخط  م   ١٥٠٠ عام  حصاري  قره  أحمد  الخطاط  كتبها  بسملة  لنموذج  محاكاة  البسملة  هذه  وغيرها.  الكتب  وحرق  الحروب  منها  عوامل  عدة  بسبب 
هذه  إنتاج  إعادة  تم  حصاري.  قره  للخطاط  تالميذ  وجود  عدم  أحدها  يكون  قد  أسباب  لعدة  وذلك  االنتشار  المسلسل)  (الخط  النوع  لهذا  يكتب  لم  لألسف 

العربي. الخط  فن  خالل  من  التاريخ  عبر  لها  استكشافنا  وكيفية  تصلنا  ال  والتي  تصلنا  التي  المعرفة  حول  التساؤل  طرح  بغرض  البسملة 

Arabic calligraphy reached its peak by the end of the Abbasid sovereignty, in about 1258 AD. At the time, there were more than 
150 types of Arabic calligraphy. Many of which had disappeared due to several factors such as wars and burning books. This 
"Basmalah," or in the Name of Allah, is a simulation of the Basmalah in al-Musalsal font written by the calligrapher Ahmad Qura 
Husari in 1500 AD. Unfortunately, this type (al-Musalsal font) of Arabic calligraphy did not reach many audiences for many 
reasons. One main reason was the lack of students for the calligrapher Qura Husari. This Basmalah has been reproduced to 
question the knowledge we have and how we have explored it throughout history, primarily through the art of Arabic calligraphy.
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هـ  ١٤٤٣ فيكون  كن 

ذهب وورق  أسود  أكل�يك 

١٠ سم  * ١٨  * ١٨

Kun Fayakun 2021
Black acrylic & golden leaf
18 x 18 x 10 cm
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هـ  ١٤٤٣ وا�دلول  الدال 

أبيض بلون  مط�  خشب 

١٠٠ سم  * ٣٥٠  * ٢٥٠

Signifier and Signified  2021
White painted wood
250 x 350 x 100 cm
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The signifier in linguistics is the verbal image of any word, and the signified is the content or the mental image formed by the mind. 
The local identity of a specific place can be enabled by several factors, such as art and culture. All of which are of great interest 
in the concept of placemaking. Therefore, the significance of this art project revolves around the essential dimensions that 
contribute to the place within a particular creative framework. In other words, the creativity of Placemaking. How can the Arabic 
letter solely contribute or influence its placement?

الدال  بحرف  الشكلية  الصورة  الفنان  شبه  الذهن،  يكونها  عقلّية  صورة  أو  المضمون  فهو  المدلول  وأّما  كلمة،  ألّي  اللفظّية  الصورة  هو  اللسانّيات  في  الداّل 
محط  والثقافة  الفن  على  قائمة  للمكان  محلية  هوية  تعزيز  على  تعمل  التي  العوامل  تعد  للحرف.  الشكلية  الصورة  مع  يتفاعل  الذي  باإلنسان  المدلول  وشبه 
التي  والسمات  األبعاد  أهم  حول  للتساؤل  والمدلول)  (الدال  الفني  المشروع  أهمية  نشأت  لذلك   ،(Placemaking ) المكان  صناعة  مفهوم  في  كبير  اهتمام 
دور  له  يكون  أن   (Arabic Calligraphy ) العربي  الخط  فن  لعنصر  يمكن  وكيف   !(Creative Placemaking ) إبداعي  إطار  ضمن  المكان  صناعة  في  تسهم 

ذلك؟    في  وتأثير 



١٤٤٣ هـ كل � فلك  

أسود أكل�يك 

٢ سم  * ٢٤٠  * ١٢٠

Everything is in Orbit  2021
Black acrylic
89 x 30 x 2 cm

الجهات جميع  من  العمل  يقرأ  م¨حظة: 

The word can be read from both sides
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هـ  ١٤٤٣ نور   ªنور ع

أبيض وأكل�يك  ضو»  صندوق 

٧ سم  * ١١٠  * ١٧٥

Light Upon Light 2021
Light box and white acrylic
175 x 110 x 7 cm
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هـ  ١٤٤٣ حكيم   نص 

ح± عª ورق

٧٠ سم  * ١٠٠

Wise Text  2021
Ink on paper
100 x 70 cm
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للعلماء  رأي   ٤٠ حول  وهناك  القرآن.  ُسَور  من  سورًة  وعشرون  تسٌع  بها  افُتتحت  الكريم،  القرآن  سور  بعض  بها  تبتدأ  حروف  هي  (المعجزة)،  المقطعة  الحروف 
حسب  ورتبت  منها  المتشابه  وحذف  الحروف  هذه  جمعت  إذا  ألنه  العلماء  توصل  لإلعجاز…الخ؟  حروف  أم  للسور  أسماء  هي  هل  المقطعة،  الحروف  حول 

قاطع". سر  له  حكيم  "نص  التالية  الجملة  على  نحصل  الناس)  (الفاتحة-  المصحف  ترتيب  حسب  وليس  (اقرأ-الفتح)  القران  نزول 

The al-Muqta'ah letters or the Abbreviated letters (the Divine miracle of the Qur'an) are letters in which some of the Holy Qur'an 
chapters (Suras) begin. There are twenty-nine chapters (Suras) of the Qur'an that begin with such detached letters. Until now, 
there are no fewer than forty beliefs about these letters: some scholars categorize them as chapters titles, and others believe that 
they are just a non-decipher mystery of the Divine. Scholars figured that when combining such letters and eliminating the similar 
ones, and then chronologically arranged according to the revelation of the Qur'an (from Iqraa til al-Fat'h instead of from al-Fatihah 
til An-Nas), we can reach the following sentence: "A Wise Text That has an Absolute Secret" (Nas Hakeem Qati'a Laho Sir).

١٤٤٣ هـ كاف. ²م. ميم  

ح± عª ورق

٣٩ سم  * ١٠٠

Kaaf. Laam. Meem  2021
Ink on paper
100 x 39 cm12
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Written Where it Was Revealedكتبت حيث أنزلت

نزولها.   أماكن  في  اآليات  كتابة  ثم  ومن  وسلم  عليه  الله  الرسول صلى  على  الوحي  نزول  أماكن  بتتبع  يقوم  بحثي  فني  مشروع 
عام   ١٤٠٠ من  أكثر  مرور  بعد  زمانًا:  بكتابتها  أعماله  فيه  يظهر  االن-  حتى  فيه  -ويستمر    ٢٠١١ عام  عبدالرحمن  بدأه  المشروع 
المكرمة  بمكة  اآليات  نزول  مواقع  في  ومكانًا:  محمد)،  بالرسول  جبريل  (المالك  باألرض  السماء  التقاء  حيث  نزولها  على 
األداة  العربي-  -الخط  الروحانية  الهندسة  تشكل  إذ  عميقة،  وجدانية  قيمة  األعمال  إلى  يضيف  وهذا  المنورة.  والمدينة 
المقدسة  المعاني  األعمال  وتعكس  النبوة.  عهد  منذ  الوحي  حفظ  أدوات  أهم  من  الخط  بوصف  الفني  خطابه  في  الرئيسية 

مسلم.   ونصف  مليار  من  أكثر  لدى  المقدس  الكتاب  في 

This is an ongoing project that started in 2011. In this art project, el-Shahed inscribes the Quran verses 
in their original place that they were revealed by the Angel Gabriel to the Prophet Muhammad peace be 
upon Him (about 1400 years apart). The artist looks for the original sites where these holy verses 
descended from Heaven: mainly between Makkah and Madinah. by doing so, the artist adds a 
sentimental value to the work. He also employs the spiritual geometry of Arabic calligraphy, which is 
considered the primary tool of his artistic dialogue. Arabic calligraphy can be described as an essential 
tool for preserving revelation since the time of the prophecy. This art project consists of multiple works 
with different sites and calligraphic styles, all of which to reflect the holy message of the Qur'an to all 
Muslims around the world.
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هـ  ١٤٤١ أنرلت  حيث  كتبت 

وثائقي فني  فلم 

دقائق  ٥

Written Where it Was Revealed 2021
Documentary video art
5 minutes
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هـ  ١٤٤١ اقرأ 

+ صندوق ضو» ورق   ªأحبار ع

٦٠ سم.    * ١٢٠

Iqraa 2020
Ink on paper + light box
120 x 60 cm
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النور،  جبل  حراء،  غار   - أنزل  حيث  (اقرأ)   عمل  تنفيذ  أثناء 
العلق.    ١-٥ سورة  اآليات:  المكرمة.   مكة 

المكرمة.   مكة  النور،  جبل  حراء،  غار 
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أنزل - غار ثور، جبل ثور،  أثناء تنفيذ عمل (ال تحزن)  حيث 
التوبة.    ٤٠ سورة  اآلية:  المكرمة.   مكة 

المكرمة.   مكة  ثور،  جبل  ثور،  غار 



هـ  ١٤٤١ تحزن   ²

+ صندوق ضو» ورق   ªأحبار ع

٦٠ سم.    * ١٢٠

La Tahzan 2020
Ink on paper + light box
120 x 60 cm
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هـ  ١٤٤١ الفتح 

+ صندوق ضو» ورق   ªأحبار ع

٦٠ سم.    * ١٢٠

Al-Fath 2020
Ink on paper + light box
120 x 60 cm
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الغميم،  كراع   - أنزل  حيث  (الفتح)   عمل  تنفيذ  أثناء 
مبينا"  فتحا  لك  فتحنا  "إنا  اآلية:  المكرمة.   الجموم، مكة 

   .١ الفتح  سورة 

المكرمة.   مكة  الجموم،  الغميم،  كراع 



الرحمة،  جبل   - أنزل  حيث  (أكملت)   عمل  تنفيذ  أثناء 
المائدة.    ٣ سورة  اآلية:  المكرمة.   عرفة، مكة 

المكرمة.   مكة  عرفة،  الرحمة،  جبل 
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هـ  ١٤٤١ أكملت 

+ صندوق ضو» ورق   ªأحبار ع

٦٠ سم.    * ١٢٠

Akmalto 2020
Ink on paper + light box
120 x 60 cm

22



23

هـ  ١٤٤١ الله  أمر 

+ صندوق ضو» ورق   ªأحبار ع

٦٠ سم.    * ٦٠

Amr Allah 2020
Ink on paper + light box
60 x 60 cm
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الحرم  الكعبة،   - أنزل  حيث  الله)   (أمر  عمل  تنفيذ  أثناء 
النساء.    ٥٨ سورة  اآلية:  المكرمة.   مكة  المكي، 

المكرمة.   مكة  المكي  الحرم  الكعبة، 
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Raqib Ateedرقيب عتيد

عالم  من  المفهوم  ويستشرف  وعتيد.  رقيب  الملكان  بها  يقوم  التي  للكتابة  المقدس  المعنى  الفنان  يتناول  العمل  هذا  في 
والحفظ  والتسجيل  الكتابة  لمفهوم  البصري  والتقريب  المحاكاة  محاولة  في  المرئي،  الشهادة  لعالم  مرئي  الغير  الغيب 
بتسجيل  الفنان  قام  وعتيد؛  رقيب  لفعل  محاكيًا  اإلنسان.  حياة  طوال  المالئكة  به  تقوم  الذي  العظيم  العمل  هذا  والعرض، 
هي  علمية   كونية  لغة  بصريًا  المفهوم  هذا  عن  والتعبير  الكتابة  في  واختار  زمنية،  فترة  خالل  مايلفظه  كل  وكتابة  وتدوين 
نتيجة  يحدث  (البعدالذي  الصوت  وترددات  العملية)  هذه  في  األهم  (البعد  الزمن  خط  أبجدياتها؛  ذلك  في  ساعده  الفيزياء.  لغة 

عتيد). رقيب  لديه  إال  قول  من  يلفظ  (ما  ق  سورة  من   ١٨ اآلية  لمفهوم  مشيرًا  التلفظ). 

This concept is referenced in verse 18 of Surat Qaf in The Holy Quran, (عتيد رقيب  لديه  إال  قول  من  يلفظ   The .(ما 
translation of the verse is: (not a word does a person utter without having a ˹vigilant˺ observer ready ˹to write it 
down˺). This artwork deals with the sacred meaning of the writing that the two angels, “Raqib and Ateed,” do. This 
concept from the Unknown world transferred to our Known world, by the artist, in an attempt to simulate and 
visualize the notions of writing, recording, archiving, and display of the immense work that the two angels do 
throughout the one’s life.  The artist recorded and wrote all his words within a time period, and he chose the 
scientific language of physics to write and express this concept visually.



Photo by: @elafalakkas.jpg



هـ  ١٤٤٠ عتيد  رقيب 

  .٪١٠٠ قطن  ورق   ªع الح±  بنفث  طباعة 

١٦٠ سم.    * ١٢٠

Raqib Ateed 2019

Print with inkjet on %100
160 * 120 cm
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هـ  ١٤٤٠ عتيد  رقيب 

  .٪١٠٠ قطن  ورق   ªع الح±  بنفث  طباعة 

سم.   ٤٢  *  ٢٩ قطعة  كل   Àقطعت

Raqib Ateed 2019

Print with inkjet on %100
2 Pieces. Each piece is 29 * 42 cm

Photo by: @elafalakkas.jpg
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Wealth Shall not be Decreased by Charityما نقص مال من صدقة  

األنبياء  شرائع  كل  في  مأمور  اإلنسان  اإلنسانية!  القضايا  دعم  في  الفن  دور  حول  تساؤالت  المشروع  يطرح 
بل  صدقة،  من  مال  ينقص  ال  الحقيقة  في  أنه  مؤكًدا  عليها  دوًما  اإلسالمي  الدين  ويحث  بالصدقة،  والمرسلين 
أن  بالذكر  وجدير  المختلفة.  العالم  دول  من  ومعدنية  ورقية  عمالت  المشروع  هذا  في  الفنان  استخدم  يزداد. 
الجمعيات  مع  والتعاون  بالتنسيق  ذلك  (يتم  للصدقة.  تذهب  المشروع  هذا  في  األعمال  اقتناء  قيمة  نصف 
تذهب  المشروع  هذا  في  األعمال  اقتناء  سعر  من   ٪٥٠ السعودية).  العربية  المملكة  في  المعتمدة  الخيرية 

    . قة للصد

This art project questions the role of art in supporting humanitarian purposes. All Divine 
religions encourage charity. Islam essentially affirms that charity does not equate wasting 
money; instead, it will increase it. The artist used original banknotes and coins from different 
countries around the world. One important fact to mention is that when purchasing one of 
these artworks, 50% of its value will go to charity (this is done in coordination with accredited 
charities in Saudi Arabia).
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١٤٣٩هـ.  صدقة  من  مال  مانقص 

ورق  ªع معدنية  عم¨ت 

١٨٥ سم  * ٨٥

Wealth Shall not be Decreased by Charity 2018
Coins on paper
185 x 85 cm



Wealth shall not be decreased by charity 2018
Ink on transparent film and banknotes
each piece is 21 x 29 cm

١٤٣٩هـ.  صدقة  من  مال  مانقص 

ورقية وعم¨ت  شفاف  فلم   ªع أحبار 

٢٩ سم  *  ٢١ قطعة  كل 
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مابÀ السطور

(مابين  وتسميتها  بالسالم،  وتختتم  بالبسملة  تستفتح  التي  القديمة  العربية  الرسائل  هيئة  على  األعمال  تأتي 
السيما  السطور،  بين  الخفية  الدالالت  تلّمس  يتضمن  الذي  العربي،  التراث  في  المجاز  من  مستوحاة  السطور) 

ُتجس.   وال  ُتحسُّ  مقاصد  من  فكم  التصريح،  حقها  واليعطيها  بالتلميح  تحلو  التي  الدالالت  تلك 

This series is executed in the ancient Arabic manuscripts format that usually began with 
al-Basmalah (Bism Allah) and then concluded with Peace (al-Salam). The title "Between the 
Lines" is inspired by the traditional Arabic analogy, in which each traditional text can include 
a hidden connotation between the lines; in other words, the author's intents that he preferred 
to be concealed within the text.

Between the Lines



34

١٤٤٣هـ السطور   Àماب

ذهب وورق  جلد   ªع أحبار 

١٠٠ سم  * ١٤٠

Between the Lines 2021
Ink on leather and golden leaf
140 x 100 cm
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وصايا

الوصايا  وتتنوع  العالمين.  بها  أوصى  التي  وسلم  عليه  الله  صلى  الرسول  وصايا  من  مجموعة  المشروع  يتناول 
وحين.     وقت  كل  في  البشرية  تفيد  كونية  بقوانين  أشبه  فهي  الحياة.  جوانب  شتى  لتشمل 

This art project deals with a set of the commandments that the Prophet Muhammad (may Allah bless 
him and grant him peace) recommended to all humanity. These commandments vary to include various 
aspects of social life. They are universal attitudes that will eventually always benefit humanity.

Wasaya
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١٤٤٢هـ.   خ�اً  بالنساء  استوصوا 

ورق  ªع وشمع  أحبار 

١٢٠ سم  * ٨٥

Act kindly towards women 2020
Ink and wax on paper
85 x 120 cm
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توسع مستمر

"التاريخ  أن  على  تأكيدًا  األزمان،  عبر  الفكر  وتوسع  اإلنسانية  تطور  في  أثرت  التي  التاريخية  األحداث  من  مجموعة  الفنان  كتب 
يطرح  قراءته)  عدم  (المتعمد  الطبقي  التداخل  هذا  بعض).  فوق  بعضها  (وضع  الطبقات  فكرة  استخدم  ثم  مفتوح"،  كتاب 

المستقبل؟ في  حدوثه  يمكن  فيما  ذلك  من  االستفادة  يمكن  وكيف  التاريخ  إنتاج  إعادة  حول  تساؤالت 

The artist inscribed a set of historical events that affected the growth of humanity and the worldly expansion 
of knowledge through time, and at the same time, emphasized the idea that "history is an open book." He 
used the idea of overlapping words (intentionally over-writing words on top of each other). These deliberate 
unreadable texts raise questions about the re-writing of history and how this concept can affect our perception 
of the future?

Continuous Expansion
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١٤٤٢ مستمر  توسع 

يدوي مقهر  ورق   ªع ذهب  وورق  حريرية  طباعة 

١٨٠ سم.    * ١٢٥

Continuous Expansion 2020
Silkscreen and golden leaves on handmade Muqahar paper
125 x 180 cm
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هـ  ١٤٣٩ عليم 

أكل�يك  ªع حفر  تركيبي،  عمل 

١.٥ م  * ٢

Aleem 2017
Installation, acrylic cut
2 x 1.5 m

زوايا  من  الشكلية  االحتماالت  إشارة  وإمكانية  بالمدى!  وارتباطه  العلم  تراتيبية  حول  تساؤالت  العمل  يطرح 
وجل.  عز  لله  العلم  ينتهي  حتى  منه  أعلم  هو  من  عالم  كل  فوق  أن  إلى  المختلفة  العمل 

The artwork ultimately questions the hierarchy of science and its connection to the universal 
dimensions. Also, it examines the possibility of containing multiple visual layers that can 
demonstrate the Quranic idea that the ultimate posser of knowledge is Allah the Almighty.

Aleemعليم



40



41

بغرض  الشفاء  أدعية  تكرار  أو  الرزق  لجلب  الرزاق  الله  اسم  كتكرار  معين  أثر  لحدوث  الذكر  تكرار  من  حالة  هو  (الورد) 
…الخ. الشفاء  استجالب  ونية 

Al-Werd is a case in which repeating certain religious words (in a specific event/time) to gain a 
particular effect—for instance, repeating the words Allah the Provider to acquire sustenance from God, 
or repeating the supplications for healing to recover from an illness, etc.

Awradأوراد



١٤٣٩ هـ أوراد 

ح± عª ورق 

٧٠ سم  * ١٠٠

Awrad 2018
Ink on paper
70 x 100 cm
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١٤٣٩ هـ أوراد 

ح± عª ورق

سم  ٢١*٢٩ قطعة  كل  قطع   ١٠
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Awrad 2018.
Ink on paper
10 pieces, each piece is 29 x 21 cm



هـ  ١٤٤٠ آدم  كلÇت 

ورق  ªع أحبار 

٨٤ سم  * ٢٠

Adam’s Words 2019.
Ink on paper
84 x 20 cm

45

كـلÇت آدم

آدم!  آبانا  تلقاها  التي  الكلمات  ماهية  عن  تساؤالت  العمل  يطرح   

The project raises questions about what words (or 
supplications) our father Adam received from Allah to 
repent his sins.

Adam’s Words



هـ  ١٤٤٠ آدم  كلÇت 

ورق  ªع أحبار 

١١٨  سم  * ٨٤

Adam’s Words 2019.
Ink on paper
84 x 118 cm
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عبدالرحمن الّشاهد

المكرمة، ونال  الشريف بمكة  المكي  الحرم  العربي في  الخط  الشاهد فن  ، السعودية). درس  المكرمة (١٩٩٣  الشاهد ونشأ في مكة  الرحمن  ولد عبد 
محاضرات  عدة  قدم  كما  الشريف،  المكي  الحرم  في  الخط  بتدريس  قام  بالفن  اهتماماته  جانب  إلى   .٢٠١٢ عام  العربي  الخط  فن  في  اإلجازة  شرف 
عمل   ٢٠٢١ بجدة  العزيز  عبد  الملك  جامعة  من  العمارة  في  الماجستير  المجال.  هذا  في  منشورة  أبحاث  عدة  وله  اإلسالمي،  الفن  حول  عمل  وورش 
الثقافة  وزارة  أطلقته  الذي   ٢٠٢١ العربي  الخط  عام  لمبادرة  مستشارا  عمل  كما  الفنية،  والبرامج  المعارض  من  العديد  ونظم  إبداعي  كمدير  الشاهد 
مهمة  كقيم  المتعددة  والمفاهيم  األفكار  أعماله  وتناقش  العربي)  (الخط  الروحانية  الهندسة  على  أعماله  تركز  الفنية  ممارساته  في  السعودية 
بتصميم  قام  المعاصر.  الفني  تواصل مهمة في خطابه  أداة  والعمارة  العربية  الحروف  وتشكل  عميقة.  ورمزية  مختلفة  بوسائط  وتظهرها  لإلنسانية، 
المعارض  من  العديد  في  الشاهد  شارك  السعودية.   |  ٢٠١٦ للكتاب  الدولي  جدة  معرض  في  كانت  والتي  العالم،  في  الخط  بوايات  أكبر  من  واحدة 
بأوتاوا،  للطبيعة  الكندي  والمتحف  بكوااللمبور،  الدولي  مقدس  ومهرجان   ، اإلسالمية  للفنون  الشارقة  مهرجان  ذلك:  في  بما  والدولية  المحلية 
لألقالم  الدولية  قداسة  وجائزة   ،٢٠١١ العربي  للخط  الدولية  عكاظ  جائزة  أهمها  جوائز  عدة  على  حاز  السعودية.  بالرياض،  الوطني  والمتحف  كندا. 
قبل  من  الشاهد  الرحمن  عبد  أعمال  اقتناء  تم   .٢٠١٦ السعودية  العمران  جمعية  من  المباني)  وتصميم  (تخطيط  المحلية  والجائزة   ،٢٠١٣ القصيرة 
بالمدينة  العربي  للخط  العالمي  األمير محمد بن سلمان  باريس، فرنسا، مركز  اليونسكو في  الفنية مثل: منظمة  والمؤسسات  المنظمات  العديد من 
الشاهد  لدى  السعودية.  وينبع،  للجبيل  الملكية  والهيئة  السعودية،  المنورة،  بالمدينة  الدولي  العزيز  عبد  بن  محمد  األمير  مطار  السعودية،  المنورة، 

والسعودية. الكويت،  الصين،  اإلمارات،  تركيا،  المانيا،   ، المتحدة  الواليات  مثل:  دول  عدة  في  خاصة  مجموعات 

(b. 1993, Makkah, KSA) Elshahed learned the art of calligraphy in the Holy Mosque of Makkah, and he received the Calligraphy 
certification ‘Ijaza’ in 2012. Along with his interests in Art, he taught Arabic Calligraphy at the Holy Mosque of Makkah, gave several 
lectures and workshops on Islamic art, and published a number of research papers within the field. He obtained a master's degree 
in architecture 2021 |  KAU. Elshahed worked as a creative director and organized many exhibitions and artistic programs, as well 
as a consultant to the initiative of the Year of Arabic Calligraphy 2021 launched by the Saudi Ministry of Culture. In his artistic 
practice, his works focus on spiritual geometric (Arabic calligraphy) and his works discuss multiple ideas and concepts as important 
values for humanity, and show them through mixed media forms and deep symbolism. The Calligraphy and Architecture are an 
important communication tools in his contemporary artistic dialogue. He designed one of the largest calligraphy gates in the world, 
which was in Jeddah International Book Fair 2016 | KSA. Elshahed has participated in several group exhibitions around the world 
such as Sharjah Islamic Arts Festival, and Canadian Museum of Nature, Ottawa, Canada. He has won many awards, including Okaz 
International Prize for Arabic Calligraphy 2011, Qadasah International Short Film Award 2013. And Local Prize (Building Planning 
and Design) from The Saudi Umran Society 2016.  Elhahed’s works have been acquired by many organizations and institutions such 
as: UNESCO in Paris, France, Prince Mohammed bin Salman International Center for Arabic Calligraphy in Madinah, KSA, Prince 
Mohammed bin Abdulaziz International Airport in Madinah, KSA, and the Royal Commission for Jubail and Yanbu, KSA. Elshahed 
has private collec0ons in several countries such as: US, Germany, Turkey, UAE, China, Kuwait, and Saudi Arabia.

Abdelrahman Elshahed
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لينا قطّان

أثناء  البصرية، ومعايشتها عن كثب  الجماليات  التي ُصممت على أساس استثارة  الفن والجمال، هو معيشتها في مدينة جدة  بعالم  ارتباطها  أول  كان 
عليه  يعمل  كان  الذي  للمشروع  األولية  التصميمات  رؤية  خالل  من  وذلك  (١٩٨٤م)،  الفنية  بالمجسمات  جدة  مدينة  تجميل  مشروع  لمراحل  طفولتها 
الطريق  بداية  هي  هذه  وكانت  الله).  (رحمه  فارسي  محمد سعيد  المهندس  جدة  مدينة  ألمين  كمساعد  الله)  (رحمه  قطان  علي  محمد  الدكتور  والدها 
ثم  (١٩٩٩م)، ومن  األولى على دفعتها  وكانت  العزيز  عبد  الملك  جامعة  اإلسالمية من  الفنون  البكالوريوس في  على  الطويل. حصلت  الفني  للمشوار 
تم  ذلك،  وبعد  (٢٠٠٦م).  الجامعة  مستوى  على  العليا  الدراسات  لبرنامج  معدل  أعلى  لقب  على  وحازت  الجامعة،  بنفس  الماجستير  ببرنامج  التحقت 
تك. حصلت  تكساس  جامعة  في  األمريكية  المتحدة  بالواليات  الدكتوراه  درجة  لدراسة  مباشرة  وابتعثت  اإلسالمية،  الفنون  في قسم  كمعيدة  تعيينها 
وكانت  أيضًا  وكانت  األداء،  وفنون  البصرية  الفنون  تخصص  في  والموسيقى)  المسرح،  الفلسفة،  الفن،  االختصاصات:  (متعددة  الدكتوراه  على 
خبراتها  إلى  أضافت  الجامعة.  المرأة من نفس  دراسات  إضافية متخصصة في  إلى حصولها على شهادة  باإلضافة  (٢٠١٥م)، هذا  األولى على دفعتها 
قراءة  على  ومردودها  والدالالت  الرموز  وعلوم  الفنية  الدالالت  تفسير  دراسة  الفكرية،  الملكية  بحقوق  مهتمة  وصارت  الفنون،  في  جديدة  مناحي 
الرسم  قسم  رئيسة  منصب  اآلن  تشغل  المجاالت.  هذه  في  المنشورة  والكتب  العلمية  األبحاث  من  العديد  بنشر  وقامت  الفنية.  األعمال  وتحليل 
رئيسة  البكالوريوس،  برنامج  تطوير  لجنة  رئيسة  مثل:  سابقًا  اإلدارية  األدوار  من  العديد  وتوّلت  كما  جدة،  بجامعة  والفنون  التصاميم  بكلية  والفنون 
الجرافيك  قسم  برنامج  إنشاء  على  وأشرفت  بالكلية،  المجتمع  خدمة  وحدة  مشرفة  بالكلية،  األكاديمي  االعتماد  وحدة  رئيسة  الخارجي،  االبتعاث  لجنة 

وغيرها. والفنون،  التصاميم  بكلية  المنتج  تصميم  ودبلوم 

One significant factor that led her to a career as a visual artist was her experience living in a city constructed on the idea of stimulating 
visual aesthetics. As a young girl, she experienced the early phases of Jeddah Beautification Project (1984), seeing the preliminary 
sketches of the project, which her father, Dr. Mohammedali Kattan been working on alongside the Jeddah Mayor Eng. Mohammed 
Farsi. This was only the beginning of a long artistic/academic career.   She earned her bachelor’s degree in Islamic Arts Education 
from King Abdul-Aziz University (Valedictorian of class 1999) and then received her master’s degree from the same university 
(awarded the highest GPA of KAU Graduate School in 2006). Later, she was appointed to be a Teacher Assistant and got a 
scholarship to pursue her studies at Texas Tech University, USA. She earned an interdisciplinary Ph.D. degree (Art, Philosophy, 
Theater, and Music) in Visual & Performance Arts (Valedictorian of 2015 class). She also received a Certificate in Women’s Studies 
from the same university. Adding to her area of expertise, she studied the Intellectual Property Laws, Iconography, Iconology, and 
Semiotics and their significant role in art criticism. She published many papers and book chapters on these topics 
(ORCID:6061-4963-0003-0000).  Currently, she is the Chair of the Drawing & Arts Department, College of Art & Design at the 
University of Jeddah. Moreover, she managed many positions: Developing Bachelor’s Program Committee, Scholarship Committee, 
Accreditation Committee, Community Services Committee, and supervised launching the Graphic Design program and Product 
Design associate diploma.  

Lina Kattan
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