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االحتفال باخلط العربى
وللعام الثالث علي التوايل حتت�ضن وزارة الثقافة ،ممثلة يف قطاع �صندوق
التنمية الثقافية ،واحد ًا من �أهم امللتقيات الرتاثية ،يف م�صر والعامل ،ملتقي
القاهرة الدويل لفنون اخلط العربي يف دورته الثالثة ،والذي يثبت �أن م�صر
قادرة علي حفظ الرتاث بكافة فنونه و�أنواعه ،وخا�صة اخلط العربي الذي
�أ�صبح م�صدرا لإلهام العديد من الفنانني يف العامل.
امللتقي الذي ي�شهد م�شاركة عربية ودولية وا�سعة ،ثالثون فنان ًا عربي ًا
و�أجنبي ًا ،وت�سعون فنانا م�صريا من خمتلف حمافظات اجلمهورية ،و�أ�صبحت
�إقامته �سنويا ،نوع من الإحتفال باحلرف العربي ،الذي �ألهم الفنانني ،وزين
امل�ساجد والق�صور والبيوت العربية ،بلوحات فنية ،ت�ؤكد �أن الرتاث العربي
قادرا علي الإ�ستمرار ،حتي و�سط التطور املذهل للتكنولوجيا ،وت�أتي الندوة
العلمية امل�صاحبة لفعاليات امللتقي ،لت�سلط ال�ضوء علي �أفاق ا�ستمرار وتفرد
اخلط العربي ،ومناق�شه ق�ضاياه بتنوعها واختالف جماالتها.
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اخلـط العـربى  ..والقـوى الناعـمة
ال �شك �أن احتفاء �صندوق التنمية الثقافية بالدورة الثالثة مللتقى القاهرة
جزء �أ�صيال من ر�سالة وزارة الثقافة امل�صرية
الدوىل لفن اخلط العربى �أ�صبح ً
 ..فمن خالله ت�ستعيد م�صر ريادتها التاريخية فى جمال فنون اخلط العربى
على نحو مدرو�س وفعال وممتد عرب الأجيال  ..ال�سيما بني �شباب م�صر الواعد
 ..فهم �شباب اليوم ورجال امل�ستقبل  ..وت�أتى هذه الدورة �أي�ضا تكرميا لأحد
رموز فنانى اخلط العربى الكبار فى م�صر والعامل العربى والإ�سالمى والتى
حتمل هذه الدورة ا�سمه  ..وهو املبدع الكبري �شيخ اخلطاطني الأ�ستاذ حممد
عبد القادر  ..كواحد من رواد هذا الفن اجلليل على م�ستوى العامل  ..وبذلك
حتقق وزارة الثقافة واحد ًا من �أهم �أهداف هذا امللتقى حيث ت�سرتد م�صر �أحد
عنا�صر قواها الناعمة التى تراجعت فى وقت ما لأ�سباب جتاوزنها الآن ونحن
لغد �أف�ضل  ..وهذه الدورة ت�أتى تتويجا للجهود
من�ضى قدما للأمام متطلعني ٍ
التى بذلت عرب الدورتني ال�سابقتني  ..لن�ستكمل معا الأهداف التى �أقيم من
�أجلها هذا امللتقي حيث يتزايد �أعداد امل�شاركني من داخل وخارج م�صر  ..عرب
�ضيوف ال�شرف املدعوين من كبار اخلطاطني والباحثني واملبدعني  ..و كبار
الفنانني الت�شكيليني  ..وبذلك نكون قد خطونا �إىل الأمام خطوات جديدة
نحو مد ج�سور التعاون الثقافى بننا وبني عدد من الدول العربية والأجنبية
با�ست�ضافة رموزها فى جمال فنون اخلط العربى  ..وي�شرف هذا امللتقى من
خالل هذه الدورة الإ�ستثنائية بدعم كبري من الكاتب ال�صحفى الأ�ستاذ حلمى
النمنم وزير الثقافة الذى وجه بانتقال الدورة الثالثة بكافة فعالياتها �إىل
ً
م�شاركة من �صندوق التنمية
مدينة الأق�صر بعد انتهاء فعالياتها بالقاهرة ..
الثقافية فى فعاليات الأق�صر عا�صمة للثقافة العربية بالقاهرة  ..وفى
النهاية ال ي�سعنى �إال �أن �أرحب بكل امل�شاركني و�أخ�ص بال�شكر �ضيوف امللتقى من
خارج م�صر متمنيا للملتقى ولكم جميعا كل التوفيق .
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من الت�أ�سي�س  ..جلنى الثــمار
�إنه ل�شرف عظيم �أن ت�أتى الدورة الثالثة من ملتقى القاهرة الدوىل لفن اخلط العربى..
حاملة ا�سم �شيخ اخلطاطني الأ�ستاذ حممد عبد القادر ..واحتفاء امللتقى بهذا الرمز
الكبري فى جمال اخلط العربى ي�أتى تكرميا واعرتافا بريادته ..وعطائه املمتد عرب
إحياء
ع�شرات ال�سنني من العمل املتوا�صل من �أجل �إعالء قيمة فن اخلط العربى ..و� ً
ووفاء لذكراه من تالميذه ..وا�شرف ب�أن �أكون واحدا منهم.
ً
ون�أمل �أن نكون فى هذه الدورة قد جتاوزنا مرحلة الت�أ�سي�س  ..وبد�أنا فى مرحلة جنى
الثمار  ..فقد �أقبل عدد كبري من كبار املبدعني من اخلطاطني الرا�سخني على امل�شاركة
بفاعلية بالدورة الثالثة لإعالء القيمة الفنية للملتقى  ..وت�أكيدا على ان االرتقاء بفن
اخلط العربى هو من �صميم �أهداف امللتقى  ..ويتجلى ذلك ب�إقبال عدد كبري من �شباب
اخلطاطني وجيل الو�سط بامل�شاركة بفاعلية فى هذه الدورة ..بل وامل�شاركة فى خمتلف
جلان امللتقى الفنية والنوعية والإ�سهام فى الإعداد للملتقى بحهود م�شكورة وبدرجة
عالية من االحرتاف والتفانى  ..وي�شرف امللتقى فى هذه الدورة �أي�ضا با�ست�ضافة كوكبة
من كبار و�أ�ساتذة ورموز الفنانني الت�شكيليني املعنيني باالحتفاء بتجليات احلرف العربى
فى �أعمالهم الفنية  ..ت�أكيدا لقدرة احلرف العربى على الت�شكيل  ..لتت�سع دوائر الإقبال
واالهتمام بفن اخلط العربى على �صعيد حركة الفن الت�شكيلى امل�صرية والعربية
والعاملية  ..عرب ر�ؤى جديدة فى التناول الفنى  ..لعل هذا االت�ساع وهذا التنوع يفتح �أمام
فن اخلط العربى ف�ضاءات جديدة من الإبداع  ..واخليال اخلالق  ..ويفتح املجال �أمام
�شباب اخلطاطني ليقدموا لنا حلوال جديدة ومبتكرة للتطوير والإجادة  ..وابتكار �أنواع
جديدة من اخلطوط لك�سر حالة اجلمود فى جمال التطوير املن�شود  ..وي�شرف امللتقى
�أي�ضا فى هذه الدورة بتبنى نقلة نوعية فى فعاليات الندوة العلمية الدولية  ..عرب
م�شاركات �أكادميية وعلمية جديرة بالتقدير واالحرتام من خالل كوكبة من الباحثني
امل�صريني والأجانب املتخ�ص�صني عرب عنوان رئي�سى هام وهو «املدر�سة امل�صرية فى اخلط
العربى» � ..أما �ضيوف ال�شرف واملكرمني هذا العام من خمتلف الدول العربية والأجنبية
ف�ستجدون عرب هذا املجلد �أ�سماء ورموز كبرية ي�شرف امللتقى بتكرميهم وا�ست�ضافتهم
 ..وعلى خطى جنى الثمار �أي�ضا  ..ي�شرف هذا امللتقى بدعم كبري من الكاتب ال�صحفى
الأ�ستاذ حلمى النمنم وزير الثقافة كما عودنا دائما حيث وجه بدعوة عدد من رموز
وفنانى ومبدعى فن اخلط العربى لي�شاركوا فى فعاليات هذه الدورة املتميزة  ..ولعل
حما�س ودعم وعطاء الدكتور �أحمد عوا�ض رئي�س ال�صندوق املتوا�صل لهذه الدورة هو
�أحد ركائزنا الأ�سا�سية فى تطوير هذا امللتقى  ..واالنتقال من مرحلة الت�أ�سي�س �إىل
مرحلة جنى الثمار  ..ف�شكرا له ولكل �إدارات �صندوق التنمية الثقافية املعنية بهذا
امللتقى  ..و�شكرا لأ�ساتذتى وزمالئى �أع�ضاء اللجنة العليا واللجان الفرعية  ..و�أطيب
التمنيات جلميع الفنانني واملبدعني والباحثني امل�شاركني.
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دورة �شيخ اخلطاطني
�إنه ملن دواعى فخرى واعتزازى �أن تكون الدورة الثالثة من ملتقى القاهرة الدوىل الثالث
لفن اخلط العربى هى دورة �أ�ستاذى �شيخ اخلطاطني امل�صريني الفنان املبدع الكبري الأ�ستاذ
حممد عبد القادر  ..الذى ولد بالقاهرة عام 1335هـ1917/م  ..وبد�أ يف تعلم فن اخلط
العربي على يد �أ�ستاذه اجلليل ال�شيخ حممد ر�ضوان مبدر�سة خليل �أغا  ..الذي كان
م�شرف ًا فني ًا على مدر�سة حت�سني اخلطوط امللكية حينذاك  ..والذي ح�صل على املراكز
الأوىل يف �سنواتِ درا�سته كما نال املركز الأول بدبلوم اخلطوط عام 1935م  ..ومنح
جائزة امللك ف�ؤاد وعمر ُه ثمانية ع�شر عام ًا ..وكان ال�شيخ حممد عبد القادر قد عمل
خطاط ًا مب�صلحة امل�ساحة  ..وكان ترتيبهُ الأول على اجلمهورية بدبلوم التخ�ص�ص عام
1937م  ..ومنح جائزة امللك فاروق وعمره ع�شرون عاما  ..وعمل �أ�ستاذ ًا منتدب ًا مبدر�سة
حت�سني اخلطوط العربية باجليزة ،كذلك بكلية الفنون التطبيقية  ..ومنح و�سام العلوم
والفنون من الطبقة الأوىل يف عهد الرئي�س جمال عبد النا�صر  ..ونحن نحتفل ب�شيخ
اخلطاطني و�أ�ستاذ الأجيال فى ملتقى القاهرة الدوىل للخط العربى يجدر بنا �أن نقدم
عنه درا�سات م�ستفي�ضة عن دوره اجلليل فى خدمة وتطوير فن اخلط العربى وهذا ما
�سنجده فى نهاية هذا املجلد بالتف�صيل  ..ولكننى �سا �ستعر�ض معكم هنا ملحات �إن�سانية
من حياة ال�شيخ حممد عبد القادر الإن�سان  ..فقد كان رحمه اهلل قوى ال�شخ�صية معتزا
بنف�سه  ..قوى ال�شكيمة  ..وفى نف�س الوقت طيبا وديعا متوا�ضعا  ..منحازا للحق دائما
 ..ين�أى بنف�سه عن امل�شاكل � ..سخيا كرميا  ..مهابا عظيما �شاخما  ..حتى �أن �أوالده كانوا
يخ�شونه  ..وكان هذا يحزنه ب�شدة  ..فقد قال ىل ذات يوم  « :كم �أحب �أوالدى و�أود �أن
�آخذهم فى ح�ضنى  ..ولكنهم يخ�شوننى «  ..فقلت له �إنهم يحرتمونك فهم تربية رجل
عظيم ويدركون عظمته «  ..ف�سقطت دموعه  ..لقد عا�ش �إن�سانا رقيقا رحيما عطوفا
مرحا ..ورحل عنا تاركا تراثا فنيا نادرا  ..و�سرية حافلة بالعطاء.
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ملتقي القاهرة الدويل لفنون اخلط العربي
الئحة النظام الأ�سا�سي مللتقى القاهرة الدويل لفنون اخلط العربي
املادة الأويل :ينظم �صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة ملتقي القاهرة الدويل لفنون اخلط العربي مبدينة
القاهرة من كل عام بالتعاون مع اجلمعية امل�صرية العامة للخط العربي .
املادة الثانية :يهدف امللتقي �إىل :تنمية الذائقة الفنية لدى املتلقي وربط الأجيال اجلديدة برتاثها الفني تاريخ ًا و�إبداعي ًا
من خالل املعر�ض العام والندوة العلمية وور�ش العمل .
الإ�سهام فى بناء ال�صورة احل�ضارية للفنون العربية والإ�سالمية والت�أكيد على هويتنا العربية وتقدمي �صورة �إيجابية للعامل كلة
عن ثقافتنا العربية من خالل حوار �إن�ساين خالق.
�إثراء املكتبة العربية وتنمية الوعي الفني والنقدي بالدرا�سات والأبحاث النظرية املت�صلة بفنون اخلط العربي من خالل الندوة
العلمية الدولية .
املادة الثالثة :ي�ضم امللتقي الفعاليات الأ�سا�سية التالية :املعر�ض العام للم�سابقة بفروعها املختلفة ،املعار�ض اخلا�صة للمكرمني
و�ضيوف ال�شرف .
الندوة العلمية الدولية وت�شمل عر�ض ومناق�شات الأبحاث مبحاورها املختلفة .
ور�ش العمل الفنية املتخ�ص�صة .
املادة الرابعة :ينظم امللتقي فعالياته بامل�شاركة فى املجاالت الأتية -:
التيار الأ�صيل للخط العربي ،ويق�صد به خمتلف الأنواع التقليدية للخطوط العربية ذات القاعدة بكافة الأ�شكال والإجتهادات
املبتكرة فى التكوين .
الإجتاهات اخلطية احلديثة ،وتت�ضمن التجارب الفنية اجلديدة فى خمتلف فنون ال�صور اخلطية كاحلروفيات ب�أنواعها املختلفة .
الفنون التى ت�ستلهم احلرف العربي عرب و�سائط تقنية �أخري كالأعمال اجلرافيكية والطباعه الرقمية .
املادة اخلام�سة :يتم دعوة كل املبدعني وفناين اخلط العربي والباحثني واملكرمني من م�صر وكافة دول العامل عرب موقع امللتقي
الإلكرتوين للم�شاركة.
يتقدم الفنانون الراغبون فى امل�شاركة الفردية فى امللتقي عرب املوقع الإلكرتوين على �شبكة الإنرتنت �أو الإت�صال املبا�شر ب�إدارة
امللتقي مبقر قطاع �صندوق التنمية الثقافية بدار الأوبرا �أو جمعية اخلط العربي بالقاهرة للح�صول على �إ�ستمارة امل�شاركة
والإطالع على ال�شروط العامة وال تعني امل�شاركة بالأعمال الفنية �ضرورة �إ�ست�ضافة الفنان.
ويجوز لكل من يرغب فى احل�ضور على نفقتة اخلا�صه امل�شاركة فى كافة الفعاليات دون �أدنى م�سئولية على �إدارة امللتقي.
وي�شمل امللف اخلا�ص للراغبني فى امل�شاركة على ما يلي -:
�صورة �شخ�صية حديثة .
�سرية ذاتية فنية خمت�صرة للم�شاركة ،و�صور وا�ضحة بجودة عالية (300ميجا بيك�سل) للأعمال التي �سي�شارك بها الفنان .
�صورة من �أهم الآراء النقدية والإعالمية التى كتبت عن الفنان و�أعماله .
بيان عن الأعمال امل�شارك بها الفنان عرب الربيد الإلكرتوين للملتقي مت�ضمن ًا مقا�ساتها واخلامات امل�ستخدمة .

املادة ال�ساد�سة :الندوة العلمية الدولية :

يقيم امللتقي عرب فعالياته ندوة علمية دولية تناق�ش مو�ضوع ًا حمدد ًا من ق�ضايا اخلط العربي فى كل دورة للملتقي عرب املحاور
التى حتددها اللجنة العلمية  .وتوجه اللجنة العليا للملتقي الدعوة لعدد من الباحثني والنقاد والفنانني الرا�سخني والإعالميني
وم�سئويل الهيئات الفنية والأكادميية ذات ال�صلة املبا�شرة بفنون اخلط العربي للم�شاركة فى فعاليات الندوة العلمية على امل�ستويني
العربي والدويل بالإ�ضافة �إىل امل�شاركني من داخل م�صر  .وحتددت اللجنة العلمية املحور الرئي�سي للندوة العلمية الدولية لكل
دورة علي حدي .
املكرميـن :يكرم امللتقي فى كل دورة عدد ًا من الفنانني الرا�سخني والباحثني وفق ًا للقواعد اخلا�صه التى تقررها اللجنة العليا
للملتقي على �أال يزيد عدد املكرمني عن �أربعة رموز فنية �أو علمية بالإ�ضافة �إىل �ضيوف ال�شرف الذين حتددهم اللجنة العليا .

املادة ال�سابعة  :جلنة التحكيم :

ت�شكل جلنة التحكيم من ثالثة �إىل خم�سة �أع�ضاء يتم �إختيارهم وفق ًا للقواعد اخلا�صه التى تقررها اللجنة العليا.
وتقوم اللجنة ب�إختيار رئي�سها فى �إجتماعها الأول ويعني للجنة �أمين ًا من قبل اللجنة العليا  ،وال يكون له حق الت�صويت.
ويكون انعقاد اللجنة �صحيح ًا بح�ضور جميع �أع�ضائها وت�صدر قراراتها بالأغلبية املطلقة .
وتعترب قرارات جلنة التحكيم �سرية وتعتمد من رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية .
8

املادة الثامنة :اجلوائز :

مينح امللتقي ثالث جوائز للفرع االول للم�سابقة وهو ( التيار اال�صيل للخط العربي )
جائزة التميز لفرع الإجتاهات اخلطية احلديثة
جائزة التميز لفرع الأعمال اجلرافيكية والطباعة الرقمية
املادة التا�سعة :ي�شارك فى امللتقي �أربعة جهات :قطاع �صندوق التنمية الثقافية – قطاع الفنون الت�شكيلية ،قطاع العالقات
الثقافية اخلارجية – املركز الثقايف القومي ( دار االوبرا امل�صرية)
املادةالعا�شرة :ي�شرتط للم�شاركة يف امللتقي ما يلي� :أن يتقدم امل�شارك بالأعمال الأ�صلية يف الفرعني الأول والثاين من فروع
امل�سابقة وال تقبل الأعمال املن�سوخة �أو املطبوعة
�أال يكون قد م�ضى على �إنتاج العمل الفني �أكرث من عامني .
�أال تتجاوز عدد امل�ساهمات لكل م�شرتك عن ثالثة �أعمال فنية .
�أن تكون م�ساحة اللوحات امل�شاركة ( � 70 × 100سم ) وال تقل م�ساحة اللوحة عن ( � 40 × 30سم )
�أال يكون العمل قد فاز يف م�سابقات �أخري.
�أن تر�سل امل�شاركات علي العنوان التايل « ق�صر الفنون التابع لقطاع الفنون الت�شكيلية – �ساحة دار الأوبرا امل�صرية «وذلك علي
نفقة امل�شارك  ,ويعاد �إر�سالها علي نفقتة امللتقي عرب الربيد وعلي ذات العنوان املر�سل منة.
االلتزام بعدم ا�ستعادة �أي عمل م�شارك يف امللتقي طيله فرتة العر�ض  ,علي �أن تعاد الأعمال لأ�صحابها خالل  60يوم من نهاية
املعر�ض  .وللجنة احلق يف الإختيار والفرز و�إ�ستبعاد �أي عمل م�شارك ي�صل للملتقي غري �صالح للم�شاركة ب�سبب تلفة �أو �ضرره دون
�أدين م�سئولية علي �إدارة امللتقي  ,ولها �إ�ستبعاد �أي عمل ال تنطبق علية �شروط امل�سابقة .وال يجوز للفنانني الذين اختريوا �ضمن
ع�ضوية اللجان املعاونة �أو العاملني يف فعاليات امللتقي امل�شاركة ب�أعمالهم يف امل�سابقة و�إن كان يحق لهم العر�ض خارج امل�سابقة .
ت�شكل اللجنة العليا للملتقي برئا�سة رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية  ,ويكون مقرر ًا للجنة وع�ضوية كل من -:
 رئي�س قطاع العالقات الثقافية اخلارجية رئي�س الهيئة العامة للمركز الثقايف القومي (دار الأوبرا امل�صرية) رئي�س قطاع الفنون الت�شكيلية �أ.حممد بغدادي قومي�سري عام امللتقي � -أ.م�سعد خ�ضري رئي�س اجلمعية امل�صرية لفناين اخلط العربي � -أ.فكري �سليمان �أمنيعام اجلمعية امل�صرية لفناين اخلط العربي � -أ.حممد حمام وكيل اجلمعية امل�صرية لفناين اخلط العربي �-أ .ي�سري ح�سن فنـــان
ت�شكـــيلي  .وتخت�ص اللجنة بالآتي  -:البت يف قبول �أعمال الفنانني امل�شاركني والإ�شراف علي تنفيذ ما تقوم به اللجان الفرعية
للملتقي .
بناء علي اقرتاح القومي�سري العام للملتقي .
�إلغاء م�شاركة �أي فنان ال يلتزم بالقواعد العامة املنظمة للملتقي ً
تنعقد اللجنة ب�صفة �ضورية مرة كل �شهر  ,ويكون انعقادها �صحيح ًا بح�ضور الأغلبية املطلقة لأع�ضائها  ,وت�صدر قراراتها بالأغلبية
املطلقة للأع�ضاء احلا�ضرين .
وللجنة اال�ستعانة مبن تراه من ذوي اخلربة  .وال يجوز لأع�ضاء اللجنة العليا الإن�ضمام لع�ضوية اللجان الفرعية .
اللجان الفرعية ،اللجنة العلمية  ،جلنة الفرز والإختيار والتن�سيق العام  ،جلنة العالقات العامة والإعالم والن�شر ،جلنة الأعمال
اجلرافيكية واملطبوعات  ،اللجنة مالية ،جلنة التحكيم .
وت�شكل كل من اللجان الفرعية ويحدد اخت�صا�صها ونظام عملها بقرار من جلنة �صندوق التمية الثقافية
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اللجنة العليا
د� /.أحمد عوا�ض
د� .إينا�س عبد الدامي
د .خالد �سرور

رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية
رئي�س قطاع دار الأوبرا امل�صرية
رئي�س قطاع الفنون الت�شكيلية

رئي�س قطاع العالقات الثقافية اخلارجية

�أ .حممد بغدادي
�أ .م�سعد خ�ضري
�أ .فكري �سليمان
�أ .حممد حمام
�أ .ي�سرى ح�سن

اللجان الفرعية

اللجنة العلمية
جلنة التحكيم
جلنة الفرز والإختيار والتن�سيق العام

جلنة الفرز

			
د� /أحمد البل�شى
			
د /حممد العربى
			
�أ� /أنور الفوال
			
�أ /جناة فاروق

جلنة التحكيم
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قومي�سري عام امللتقى
رئي�س اجلمعية امل�صرية لفناين اخلط العربي
�أمني عام اجلمعية امل�صرية لفناين اخلط العربي
وكيل اجلمعية امل�صرية لفناين اخلط العربي
فنان ت�شكيلى

اللجنة املالية
برئا�سة �أ .حممد �أبو املجد
جلنة العالقات العامة والإعالم والن�شر
برئا�سة �أ� .إميان عقيل
جلنة الن�شر الإليكرتونى واملطبوعات
برئا�سة �أ .نيفني فكرى � -أ .مى عبد القادر

رئي�س ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
�أمانة اللجنة

		
�أ.د /م�صطفى عبد الرحيم
		
�أ.د /عادل عبد الرحمن
		
�أ /حممود م�صطفى ال�سحلى
			
�أ /جناة فاروق
			
�أ� /سحر حيدر

رئي�س ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا فني ًا
�أمانة اللجنة

			
د� /أمنية عامر
			
د /جنوى امل�صرى
			
د /حممد ح�سن
			
�أ� /سحر حيدر

رئي�س ًا
ع�ضو ًا
ع�ضو ًا
�أمانة اللجنة

اللجنة العلمية

(مقررا)
ً
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تكريم خاص للفنان املصرى العاملى

«لندن»
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ولد �أحمد م�صطفى بالإ�سكندرية يف عام  1943وطوال �سنوات التكوين ..الحظ معلموه حتم�سه ال�شديد
للمعرفة.
التحق بكلية الفنون اجلميلة بالإ�سكندرية ق�سم الهند�سة املعمارية عام  ..1961وتخرج بدرجة االمتياز مع
مرتبة ال�شرف الأوىل.
ح�صل على اجلائزة الثانية يف بينايل الإ�سكندرية الثامن يف عام  .1968واجلائزة الأول يف النحت يف بينايل
الإ�سكندرية العا�شر يف عام . 1973
مثل م�صر يف معظم البالد واملعار�ض الدولية ..و�شارك بعار�ض فردية يف القاهرة والإ�سكندرية وعدد من الدول
العربية والغربية.
عمل كمحا�ضر متفرغ يف كلية الفنون اجلميلة بجامعة الإ�سكندرية.
يف عام  ،1974ح�صل على �إجازة تفرغ كمندوب م�صري للدرا�سات املتقدمة اخلا�صة يف الطباعة يف املدر�سة
املركزية للفنون والت�صميم.
يف عام  1978ح�صل على درجة املاج�ستري مع التميز يف الت�صميم اجلرافيكي .ويف العام نف�سه ح�صل على منحة
من املجل�س الثقايف الربيطاين ملوا�صلة العمل البحثي لأطروحة دكتوراه عن «الأ�س�س العلمية لأ�شكال الأحرف
العربية ».
يف عام  1974ظهرت �أعماله اجلديدة واملبتكرة ب�شكل بارزة يف معر�ض �صيفي يف الأكادميية امللكية يف لندن..
وتلتها جمموعة من املعر�ض بعد � 12شهرا بجامعة كامربيدج ..ثم املزيد من املعار�ض اجلماعية يف عام 1976
وعام .1978
�أ�صدر كتاب «علم اللغة العربية» و «علم اجلمال الإ�سالمي» الذي �أعده د�.أحمد م�صطفى بالأ�شرتاك مع د.
�ستيفان �سبريل ..وهو كبري املحا�ضرين بلندن ..حيث يهدف د� .أحمد �إىل �إنتاج  -لأول مرة  -حتليال �شامال
لنظرية ابن مقال .وت�شمل الأهداف الرئي�سية درا�سة �أ�صول الن�ص املتنا�سب يف لقاء بني الثقافات من خالل
تطبيقه العملي م�شتمال على تو�ضيح مف�صل لقواعده الهند�سية ..و�إعادة تقييم �آثاره الأو�سع نطاقا على الفنون
الب�صرية.
قدم الفنان �أحمد م�صطفى العديد من الأعمال الفنية ب�أ�سلوب خا�ص وفريد من نوعه يرافقها دائما درا�سة
علمية مركزة وعميقة ..ومعظم �أعماله م�ستمدة من الن�صو�ص القر�آنية املقد�سة ..حيث الت�أثري الب�صري املذهل
للوحاته تتجاوز بكثري النقو�ش الزخرفية ..له مقتنيات �شخ�صية ومتحفية يف عدد كبري من دول العامل .
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«الكويت»

• مواليد دولة الكويت 1957
• م�ست�شار فني بامل�سجد الكبري
• رئي�س مركز الكويت للفنون الإ�سالمية – امل�سجد الكبري
• �أمني �سر اجلمعية الكويتية للفنون الت�شكيلية «�سابقا».
• ع�ضو فعال يف العديد من اجلمعيات املحلية والعربية
الدولية يف جمال الفنون الت�شكيلية وفن اخلط العربي
واحلرف اليدوية.
• �شارك يف �أكرث من  50معر�ض فني حملي – �شارك يف
�أكرث من  13معر�ض فني خريي يف كل من الكويت � ،أ�سبانيا
 ،كندا – �شارك ومثل الكويت يف �أكرث من  60معر�ض فني
وملتقى وبينايل خارجي يف كل من الأردن  ،ماليزيا  ،ا�سبانيا ،
ال�سعودية ( جده – اخلرب –املدينة املنورة-الريا�ض)  ،م�صر(
القاهرة –الإ�سكندرية)  ،الأمارات ( ال�شارقة – دبي – �أبو
ظبي ) � ،أمريكا (فلوريدا –�إنديانا) لبنان  ،تركيا ( �أنقره
– ا�سطنبول )  ،بريطانيا  ،فرن�سا  ،بلغاريا  ،اليابان � ،إيران
 ،كراكا�س ( فنزويال ) � ،سوريا  ،كوريا ُ ،عمان  ،قطر ،العراق
 ،باك�ستان –تتار�ستان-بروناي( دار ال�سالم)-طاجاك�ستان-
املجر-الهند-ال�صني.
• فاز بجائزة خادم القر�آن العاملية يف املعر�ض الدويل
احلادي ع�شر للقر�آن بطهران 2003
• ت�صميم وتنفيذ بع�ض الت�شكيالت يف لفظ اجلاللة يف
امل�ساجد احلديثة يف كل من م�صر� ،إيران  ،الهند ،ال�صني .
• فاز بت�صميم العديد من ال�شعارات والبو�سرتات وطوابع
الربيد و�أغلفة الكتب داخل وخارج الكويت
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«م�رص»

له دور بارز وا�سهامات وا�سعة يف تفعيل دور ور�سالة فن اخلط
العربي وكذلك ن�شاط اجلمعية امل�صرية العامة للخط العربي
علي امل�ستوي املحلي والدويل.
در�س اخلط العربي وتعلمه يف م�صر (الدبلوم والتخ�ص�ص)
على ايدي كبار القمم امل�صرية ،ثم احلقها بدرا�سات تاريخية
وعلمية وا�سعة متعقبا ن�ش�أته وتطوره ومدار�س ابداعاته
العاملية ورواده عرب الع�صور اال�سالمية الزاهرة يف فن اخلط.
تتميز اعماله الفنية يف رحلته مع فن اخلط مب�سحة فنية
روحانية وعمق امياين بالربط بني فل�سفه (اللفظ واخلط)
يف الآيات اجلمالية القر�آنية.
له العديد من الدرا�سات والبحوث واملقاالت واملقابالت
املن�شورة واملذاعة عن فن اخلط وتراثه ونظمه التعليمية
وتطوير مدار�سه وم�ؤ�س�ساته.
اقام عدد من الندوات الثقافية واملحا�ضرات العامة وا�شرف
علي اقامة دورات تعليمية عن فن اخلط يف م�صر واخلارج.
�شارك يف اجناح م�ؤمترات دولية وحملية واقرار التو�صيات
العلمية للنهو�ض مب�ستقبل فن اخلط.
اقام عدد من املعار�ض لأعماله ال�شخ�صية يف م�صر واخلارج
كان اخرها ملحمة االبداع يف فن اخلط بدار االوبرا امل�صرية
 2005م.
يعمل حاليا مع فريق من مبدعي فن اخلط يف م�صر للنهو�ض
بفن اخلط العربي واحلفاظ علي ثرواته وتراثه والعمل
علي تطوير الياته مب�شاركة امل�ؤ�س�سات الثقافية والتعليمية
املخت�صة م�صريا وعربيا ودوليا.
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«م�رص»

بكالوريو�س كلية الفنون التطبيقية ق�سم الزجاج .1967
 ماج�ستري من كلية الفنون التطبيقية فى الت�صوير على الزجاج.1975
 دبلوم مدر�سة حت�سني اخلطوط العربية الأول .1975دبلوم التخ�ص�ص فى الزخرفة العربية والتذهيب اعوام ،1977
. 1979 ،1978
 دكتوراه فى فل�سفة الت�صميم  -كلية الفنون التطبيقية جامعةحلوان . 1985
 ع�ضو جماعة الفنانني واالدباء �أتيلية القاهرة . ع�ضو جمعية خريج كلية الفنون التطبيقية. ع�ضو نقابة الت�صميمات ال�صناعية. ع�ضو نقابة املعلمني. ع�ضو نقابة الفنانني الت�شكيليني . ع�ضو نقابة م�صممى الفنون التطبيقية.الوظائف و املهن التى ا�ضطلع بها الفنان
 مدر�س بق�سم الت�صميمات ال�صناعية �شعبة الزجاج بكليةالفنون التطبيقية.
 ا�ستاذ الت�صميم بق�سم الزجاج بكلية الفنون التطبيقية جامعةحلوان  -ا�ستاذ مادة اخلطوط العربية والالتينية كلية الفنون
التطبيقية جامعة حلوان.
 ا�ستاذ الت�صميم والزخرفة بكلية الرتبية باملدينة املنورةجامعة امللك عبد العزيز  -الف وراجع  20كتابا فى الفنون  -له
ابحاث من�شورة فى ت�صميم الزجاج واخلط العربى  -ا�شرف على
العديد من الر�سائل العلمية فى ترميم االثار واخلط العربى
والرتبية والفنون التطبيقية.
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«�سوريا»

من مواليد .1952/9/6
· تلميذ كبري خطاطي ال�شام املرحوم بدوي الديراين.
· خريج كلية الفنون اجلميلة .جامعة دم�شق.1977/
· عمل خطاط ًا منذ عام  ،1976وم�صمم ًا فني ًا للكتب واملطبوعات
منذ عام .1976
· �ص ّمم �أكرث من  2000غالف كتاب وع�شرات ال�شعارات.
· �ص ّمم عدّ ة خطوط جديدة .
· له كرا�سات لتعليم خطوط الرقعة ,الن�سخ ,التعليق ,الفار�سي
,الديواين ,الثلث ,الكويف( .دار�أليف -تون�س)  ·1988له
كتابات يف اخلط العربي والنقد الفني والفن العربي الإ�سالمي
.
· �شارك كم�ست�شار فنّي يف �أعمال املو�سوعة العربية العاملية،
وكتب مداخل اخلط العربي و�أعالمه فيها.
· �صدر كتاب م�ص ّور لأعماله مع درا�سة حتليلية للفنان علي
اللواتي باللغتني العربية والفرن�سية.
(دار الفنون -تون�س) .1992
· �صدر كتاب م�ص ّور لأعماله مع درا�سة للفنان يو�سف عبدلكي
دبي ) . 2004
(غالريي غرين �آرت ّ -
· �شارك يف عدد من املعار�ض اجلماعية والندوات وامل�ؤمترات
حول اخلط واحلرف الطباعي العربي عربي ًا ودولي ًا.
· ّ
مت تكرميه يف عدد من املحافل الفن ّية العربية .ميتنع عن
امل�شاركة بامل�سابقات ،ونال جائزة التحديث يف ملتقى ال�شارقة
الدويل الأول للخط العربي .
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حميد اخلربو�شى «املغرب»

وا�ستطاع هذا اخلطاط  ،الذي �شكلت مدينة خريبكة حمطة �أ�سا�سية يف م�ساره الفني نهل خاللها
�أبجديات هذا الفن اجلمايل � ،أن يفر�ض ا�سمه كفنان برع يف �إدخال اخلط العربي يف الت�شكيل وتعامل
معه على �أنه وحدة متحررة ت�ضفي جماال على اللوحة الفنية وت�ؤثت ف�ضاءها .و�شكل ولوج اخلطاط
والت�شكيلي حميد اخلربو�شي الكتاب (امل�سيد) يف �سن مبكرة مرحلة غرف منها هذا الفنان الع�صامي
جتربة فنية انتقلت من تعامله مع اللوحة وال�صل�صال �إىل الرغبة والإ�صرار على تعلم و�إتقان قواعد
اخلط العربي ب�شكل عام واخلط املغربي ب�شكل خا�ص .ووا�صل هذا الفنان ،احلا�صل على الإجازة يف
الأدب العربي �سنة � ، 1993صقل موهبته الفنية ،من خالل ميزة الت�أمل للأ�شياء وا�ستلهام موهبة فنية
ورثها عن �أبيه الذي كان ي�شتغل يف قطاع البناء ومن �أمه التي امتهنت غزل ال�صوف ون�سج الزرابي ،وفجر
طاقاته الإبداعية �أهلته لنيل مكاف�أة يف اخلط املغربي خالل امل�سابقة التي نظمتها جمعية �صنعة اخلط
�سنة  ،2006وجائزة التمييز يف م�سابقة جائزة حممد ال�ساد�س لفن اخلط العربي �سنة . 2007
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عامر بن الهادي بن جدو «تون�س»

خطاط و ع�ضو باجلمعية التون�سية لفنون اخلط العربي وع�ضو �شريف باجلمعية امل�صرية العامة
ّ
للخط العربي يف �أواخر �شبابه اعتمادا على بع�ض الكرا�سات التعليمية،
للخط العربي  -بد�أ درا�سته
ّ
للخط حتت �إ�شراف اخلطاط
ثم انتقل �إىل تون�س العا�صمة �سنة  ، 2001و هناك وا�صل درا�سته
حم ّمد يا�سني مطري � -شارك يف م�سابقتي ار�سيكا ل�سنتي  2004و  2007و ح�صل يف الثانية على مكاف�أة
ّ
اخلط الكويف
يف
ّ
ّ
(اخلط الكويف
للخط العربي
 �سنة  2006ح�صل على اجلائزة الثالثة يف امل�سابقة الوطنيةالقريواين)
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غادة احل�سن «ال�سعودية»

من مواليد بلدة �سناب�س �شرق اململكة العربية ال�سعودية  -بكالوريو�س �آداب ق�سم اللغة
العربية
�أهم امل�شاركات 2016 :امل�شاركة يف معر�ض « – »Viewsاملنامة  -البحرين  2016 -املعر�ض
اخلليجي للفنون الت�شكيلية بنيقو�سيا -قرب�ص  2015 -امل�شاركة يف امللتقى العربي الثاين
بالكويت  2015 -املعر�ض الرباعي «هوام�ش» جالريي البارح – البحرين  2015 -ملتقى
جمعية �ألوان للفن الت�شكيلي ب�إمزورن -املغرب �« 2015 -شكل �آخر للنافذة» يف جالريي نون
هوتيل �آرت بوتيك – دبي -الإمارات
20

ر�شيدة الدميا�سي « تون�س »
من مواليد دولة تون�س (مدينة ا ق�صرهالل من والية املن�ستري ) .باحثة يف علوم الرتاث اخت�صا�ص �آثار �إ�سالمية (
مرحلة الدكتوراه  ،الأطروحة حول تعليم اخلط العربي يف البلدان العربية و اال�سالمية :درا�سة مقارنة مع بع�ض
البلدان �أجنبية) متح�صلة على ماج�ستري يف نف�س االخت�صا�ص من كلية العلوم الإن�سانية و االجتماعية  ،جامعة تون�س
االوىل ( مو�ضوع الر�سالة � :إعداد فهر�س حتليلي للخطاطات الكاتبات بالعربية يف العامل يف الفرتة املعا�صرة) .خريجة
املدر�سة الوطنية للإدارة ( �إجازة و مرحلة ثالثة) مت�صرف عام و مديرة عامة بوزارة الثقافة و املحافظة على الرتاث
بتون�س �سابقا.
تقلدت عديد املنا�صب الإدارية :
مديرة عامة بوزارة الثقافة و املحافظة على الرتاث
مديرة مركزية باملجمع التون�سي للعلوم و الآداب بيت احلكمة ،
مديرة عامة بالنيابة باملركز الوطني للرتجمة ،
�شاركت مبحا�ضرات يف العديد من امللتقيات و املهرجانات الدولية اخلطية و الفنية والندوات الدولية العلمية بتون�س و
اخلارج

�أحمد بن طاهر اخل�ضري «ال�سعودية»
مد ّر�س اخلط العربي باحلرم املكي ال�شريف منذ عام  1425هـ �إقامة دورات �صيفية يف م�ساجد مكة املكرمة امل�شاركة يف
ق�سم الإعالم بـ (م�شروع تعظيم البلد احلرام) ع�ضو جلان التحكيم بامل�سابقة القر�آنية بجمعية مكة املكرمة لعام (1437
هـ) ع�ضو جلان التحكيم بامل�سابقة القر�آنية بحلقات التحفيظ بامل�سجد احلرام لعامي (1437ـ 1438هـ) ع�ضو جلنة
حتكيم القراءات بامل�سابقة القر�آنية بحلقات البيان يف جامع الأمرية �شهيدة مبكة املكرمة لعام (1438هـ).
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الدول امل�شاركة فى امللتقى
م�صر

�إيطاليا

العراق

كازاخ�ستان

ال�سعودية

�أمريكا

�سوريا

بريطانيا

تون�س

�سنغافورة

املغرب

الكويت

لبنان

تايالند

الأردن

ال�صني

ماليزيا

نيچرييا

اجلزائر

فل�سطني

بنجالدي�ش
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23

�آمال عبد العظيم

�أحمد ح�سني اجلداوي «�أحمد اجلداوى»
24

�أحمد ح�سني ال�شيخ

�أحمد زكريا حممد حافظ «�أحمد حافظ»
25

�أحمد �سعيد ح�سني علي «�سعيد »

�أحمد �سيد �أحمد بدوي «�أحمد عربي»
26

�أحمد عادل حممد �أمني «�أحمد عادل »

�أ�سماء رفعت �شحاتة
27

�أ�سماء فايز كامل «�أ�سماء فايز»

28

�أ�شرف ح�سن علي �سيد

�أمين �أحمد عبد ال�ستار «بندق »

�أمين فريد عبد العاطي
29

�إبراهيم �أبو ال�سعود حممد

�إبراهيم �أحمد عبد الرحمن بدر
30

�إ�سالم رم�ضان ال�سيد«�إ�سالم رم�ضان»

�إميان �إبراهيم القنيلي
31

�إ�سماعيل عبده

�إميان حممد رجب
32

تغريد حممد�إبراهيم

جمعة �سعيد خمي�س
33

جودت حممد �أحمد

حازم ممدوح �صالح ال�سنديوين
34

ح�سام الدين �أحمد �إبراهيم

ح�سانني خمتار
35

ح�سن ح�سن ح�سن طه

ح�سن زكي عطية
36

ح�سن حممد �أبو النجا

ح�سني عبد املبديء
37

حمدي عبد العظيم �سلطان

حنان حنفي البهن�ساوي
38

خالد جماهد

خالد حممد عبد العليم
39

داليا حم�سن جابر علواين

40

دعاء ال�سيد حممد علي

ر�شا فتح اهلل عرفة

ريهام �صالح حممد التوين

41

�سارة �أحمد �سيد علي

�سعد �سليمان
42

�سماح حممد �إبراهيم

�سهل حممد عبا�س
43

�شيماء الزهري

�شيماء حممد �أبو الدهب
44

�صالح �إبراهيم ح�سن ب�صله

�صالح عبد اخلالق
45

طه عبد النا�صر

عائ�شة �شريف
46

عادل حممد ح�سن

عاطف �أحمد حممد ال�شفريي
47

عبد الرحمن �أحمد عبد الفتاح

عبد الرحمن حممود حممود �أبراهيم
48

عبد ال�سالم حممد عبد ال�سالم طاهر

عبد ال�سميع رجب ح�سني
49

عبد القوي ربيع عبد القوي

عبد الكرمي عبد الكرمي خ�ضر
50

عبد اللطيف كلوب

عبد اهلل علي �إبراهيم
51

عبدالرحمن احمد م�صطفى مهران

عبداهلل حممد عبداهلل
52

عبده م�صطفي حممود

عماد حممد بكري ال�سيد
53

غادة علي اجلمال

فاطمة عمر حممد
54

فاطمة حممد ب�سيوين

كرم م�سعد �أحمد
55

حممد التابعى اجلريتلى

حممد ال�سيد حممد نوح
56

حممد جمعة �سعد العربي

حممد حمدي �صالح الدين
57

حممد رم�ضان

حممد �سيد �أحمد اجليزاوي
58

حممد �صابر حممد ح�سن

حممد عبداهلل م�صطفي
59

حممد علي �أبو املجد

حممد علي �شبل اجلوهري
60

حممد م�سعد خ�ضري البور�سعيدي

حممود �أمني عبد العاطي ابو زيد
61

حممود رجب جعفر

حممود �سمري م�صطفى
62

حممود علوي حممد

مروة حممد املن�سي
63

مي�سون حممد قطب

نبيهه الألفى الرفاعى
64

ن�صر الدين علي ح�سن

نور �إبراهيم حايك
65

هانى فوزى �شعبان

هبه حممد حممود فتحى
66

وفاء �أحمد حممد العايدي

وليد حممود حممد
67

يارا جمال

68

69

�أحمد جورجاين بن ه�شام الدين «ماليزيا»

�أحمد فار�س العمري «العراق»
70

�أن�س تركماين «�سوريا»

�أنطونيال ليوين «�إيطاليا»
71

ترييز يارد «لبنان»

جاديرا �سارييفا «كازاخ�ستان»
72

جمال جنا «لبنان»

ح�سني يون�س «لبنان»
73

خليل حممد الكوفحي «الأردن»

رابعة توليباي «كازاخ�ستان»
74

�سماح �أ�سامة عرفات «الأردن»

�سهيلة زكري «اجلزائر»
75

�شذي كريتك «�أمريكا»

حممد �صالح بن عبد ال�سامل «�سنغافورة»
76

�صفا لطفي «العراق»

طالب �أحمد بكر �أحمد «العراق»
77

عبد ال�سالم با�سم حممد «فل�سطني»

عبداهلل �أحمد «بريطانيا»
78

عريف �أ�شرف «ماليزيا»

علي ح�سان عبد الغني «العراق»
79

ماهر �ضياء الدين «�سوريا»

ماهى دوجن عمر «ال�صني»
80

حممد �إ�سماعيل بغدادي «لبنان»

حممد �سحنون «تون�س»
81

حممد طالل عبيد «العراق»

حممد قنا «�سوريا»
82

حممد حممد م�صطفي «نيجرييا»

حممود فار�س العمري «العراق»
83

ينء �سوف جيء ياما «يو�سف حممد  -تايالند»

نور هداية حممد �إ�سماعيل «�سنغافورة»
84

85

�أحمد �شرك�س

86

�أحمد عبد الفتاح الب�شلى

87

�أحمد عبد العزيز

88

�أحمد عبد الكرمي

89

�أحمد حممد عبد البا�سط

90
90

�أحمد حممد �أبو زيد

91
91

�أ�سامة عبد العاطى

92
92

�أنور الفوال

93

بالل �شرابية

94

توفيق حجازي

95

ح�سن عبد الفتاح

96

حمدى العقاد

97
97

خالد �أبو حر�شة

98

ر�ضا الأنور

99

�سامح �إ�سماعيل

100

�سعيد �سيد ح�سني

101

�شريف ر�ضا

102

عادل جمعة

103
103

عادل عبد الرحمن

104

عبد الوهاب ر�ضوان

105
105

عبد الوهاب عبد املح�سن

106

107
107

ع�صام عبد الفتاح

108

عال يو�سف

109

علي املليجي

110

فتحي �إدري�س

111
111

جمدي عبد العزيز

112

حممد اجلوهري

113

حممد الرباط

114

حممد العربى

115
115

حممد �أنور املغربي

116

حممد يو�سف املغربي

117
117

حممد طو�سون

118

حممد عبلة

119

م�صطفى خ�ضري

120

م�صطفى عمري

121

مريفت احللوجي

122
122

نادي الفيومي

123
123

جنوى امل�صري

124

ي�سري اململوك

125

ي�سري ح�سن

126

127

برنامج الندوة العلمية خالل الفرتة من  11حتى � 15أغ�سط�س 2017
اليوم الأول اجلمعة � 11أغ�سط�س 2017

 الت�سجيل 5.00 - 4.30اجلل�سة االفتتاحية  8.00 – 5.00م�سا ًء
 كلمة مقررة اللجنة العلمية  :د� .أمنية عامر كلمة الباحثني :د .ر�شيدة الدميا�سى كلمة قومي�سري عام امللتقى� :أ .حممد بغدادي كلمة رئي�س قطاع �صندوق التنمية الثقافية :د� .أحمد عوا�ض
 ا�سرتاحة ق�صرية  :ترفع اجلل�سة ملدة  15دقيقة بدء فعاليات وقائع اجلل�سة العلمية االفتتاحية :رئي�س اجلل�سة � :أ .فكرى �سليمان
د� .أحمد من�صور
برنامج تنمية مهارات اخلط العربى ملع ّلمى ال�صف الأول
االبتدائى
�أ.منري الرباط
حديث من القلب حول م�شوار �شيخ اخلطاطني
حممد عبد القادر ورحلة اخلط العربي
الفنان املهند�س فريد العلي
دور مركز الكويت للفنون اال�سالمية  -امل�سجد الكبري يف
االرتقاء بفن اخلط العربي

اليوم الثانى ال�سبت � 12أغ�سط�س 2017

اجلل�سة العلمية الأوىل 12.00 -10.00
يدير اجلل�سة  :د� .أمنية عامر
�أ� .أحمد اخل�ضرى
�ضبط امل�صحف ال�شريف بني امل�شارقة
واملغاربة فى القدمي واحلديث
د .حممد ح�سن
امل�صاحف اململوكية و�أ�صول املدر�سة
امل�صرية فى اخلط العربى
د.تغريد ابراهيم  ،د .كرم م�سعد
ف�ضل احل�ضارة الإ�سالمية فى تطور ون�شر اخلط العربى
ا�سرتاحة 12.30 - 12.00
اجلل�سة العلمية الثانية 2.30 - 12.30
يدير اجلل�سة  :د .حممد العربى
�أ.د� .أحمد رجب
جماليات اخلط العربي على العمائر
االثرية اال�سالمية يف مدن طريق احلرير
د .ر�ضوى ي�سرى
بدائع اخلطوط العربية بقلعة �صالح الدين الأيوبى
د� .شريين القبانى
التحف املعدنية اململوكية وفنون اخلط العربى
�أ.حممود حممد ال�شافعى غزالة
�أثر فن اخلط العربى فى العمائر امل�سيحية  :الكتابات فى
الكني�سة املعلقة منوذجً ا

اليوم الثالث الأحد � 13أغ�سط�س 2017
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اجلل�سة العلمية الثالثة 12.00 –10.00
يدير اجلل�سة  :ا.د� .أحمد رجب
د.جمال جنا
احلركة وال�سكون فى اخلط العربى
�أ.د.جنوى امل�صرى � ،أ.د .جمال الرفاعى
اخلط العربى واملثاقفة
د .رهام ح�سن
تطبيقات لت�صميمات حديثة من اخلط العربى
د .ح�سن طه
الأ�ساليب الفنية للت�صميم ّ
اخلطى كمدخل
لت�صميم جداريات معا�صرة
ا�سرتاحة 12.30 - 12.00
اجلل�سة العلمية الرابعة 2.30 – 12.30
يدير اجلل�سة � :أ.حممد بغدادى
�أ.د� .أحمد م�صطفى
نظرات فى مو�سوعة «اخلط الكونى»

اليوم الرابع � 14أغ�سط�س 2017

اجلل�سة العلمية اخلام�سة 12.00 –10.00
يدير اجلل�سة  :د .حممد ح�سن
د .ر�شيدة الدميا�سى
اخلط الكوفى الفاطمى والقريوانى  :املميزات واجلمالية
�أ .بالل �شرابية
خط الرقعة  :التاريخ واملدار�س الفنية
�أ.حممد الفالح
اخل�صائ�ص الفنية خلط الن�سخ فى
املدر�ستني البغدادية والعثمانية
د .حنان البهن�ساوى
اخلط العربى فى الع�صر اململوكى و�أثره فى �إثراء القيم
الفنية للأ�سطح اخلزفية والزجاجية
ا�سرتاحة 12.30 - 12.00
اجلل�سة العلمية ال�ساد�سة 2.30 –12.30
يدير اجلل�سة � :أ.د .جنوى امل�صرى
م� .سناء هانى  ،م .حممد زيد
تطبيقات اخلط العربى فى الأعمال املعمارية املعا�صرة
�أ.د� .آمال عبد العظيم
الأبجدية احلروفية بني التطويع التقنى واملدرك اجلماىل
د .حممد العربي ،د .فوزي جلهوم
«ثقافة االختالف واختالف الثقافة وت�أثريها على اخلط
العربي يف املدر�سة امل�صرية
�أ .جمعة �سعيد
�إ�شكالية اخلط العربى بني اجلماليات واحلو�سبة
د.عزة عزت
اخلط العربى فى املكتبات الرقمية احلديثة
ا�سرتاحة ق�صرية 2.45–2.30
اجلل�سة اخلتامية والتو�صيات 3.30 –2.45

ضبط المصحف الشريف بين المشارقة والمغاربة

�أحمد بن طاهر الدين بن عبا�س

احلمد هلل وكفى ،وال�صالة وال�سالم على من �أ�صطفى ،وعلى �آله و�صحبه ومن اقتفى� .أما بعد  :فهذا بحث لطيف � ..ضبط امل�صحف ال�شريف بني
امل�شارقة واملغاربة يف القدمي واحلديث ،يعرج على مراحل النقط وال�شكل ،وعالمات ال�ضبط ،يف امل�صاحف ال�شريفة ،مقدم ًا لذلك بتمهيد عن
تعريف ال�ضبط ،والنقط ،وال�شكل ،واالعجام ،ثم ي�أتي بعد ذلك �أحد ع�شر مبحث ًا :يف �سبب النقط ومراحله ،و�أنواع ال�ضبط ،وعالمات ال�ضبط
املذكورة يف كتب الأئمة الإعالم ،وتطور ال�ضبط ،وتاريخها ،من العهد الأموي ،ثم العبا�سي ،ثم العثماين ،ثم احلديث ،مع مناذج تخللت يف كل
حقبة ،مع ذكر ملحوظات �شخ�صية ،و�آراء ع�صية طالت اخلطاطني ،وكتابتهم للم�صاحف ال�شريفة ،واتهامات باجلهل ونحو ذلك ،ومناق�شة تلك
امللحوظات ،ثم يختم البحث بذكر مناذج كثرية تناق�ض فيها تلك الآراء واالتهامات� ،أو املطالبات ،ويعترب هذا البحث �أول بحث يتعر�ض لعلم
ال�ضبط من الناحية اخلطية ،مناق�شة ،ونقد ًا واهلل �أ�س�أل �أن يكون من�صف ًا للخطاطني ،ولعلماء القراءة الكرام املربرة ،و�أن يبارك فيه ،ويقع موقع
القبول� ،إنه خري م�س�ؤول و�أكرم م�أمول.
و�صلى اهلل و�سلم على �سيدنا حممد ،وعلى �آله و�صحبة �أجمعني.

جماليات الخط العربي على العمائر اآلثرية اإلسالمية في مدن طريق الحرير

�أحمد رجب حممد على

يعد طرق احلرير من �أهم الطرق التجارية التي تربط مدن �أ�سيا وانتقلت عربه التجارة واحل�ضارة والثقافة والفنون خ�صو�ص ًا يف مدن �أ�سيا
الو�سطى بخاري و�سمقند وخيوة وغريها من املدن التي امدتنا مبثات العمائر التي ترجع لع�صور تاريخية خمتلفة متعاقبة خ�صو�ص ًا الع�صر
التيموري وال�شيباين واال�شرتخاين واملنغيت هذه العمائر تعد من �أهم العمائر الإ�سالمية يف العامل نظر ًا ملا تتمتع به من فخامة يف البناء وروعة
ودقة واتقان يف الزخارف والكتابات والتي ال زالت �شاهد ًا على عظمة احل�ضارة الإ�سالمية يف �أ�سيا الو�سطى خ�صو�ص ًا على طرق احلرير القدمي.
وتعترب الكتابات واخلطوط العربية البديعة من �أهم مامتيزت به زخارف هذه العمائر خ�صو�ص ًا على اخلزف حيث امدتنا هذه الآثار بع�شرات
الن�صو�ص باخلط العربي الثلث والن�ستعليق والكويف خ�صو�ص ًا على واجهاتها والتي ت�ضم ن�صو�ص دينية من �آيات قر�أنية و�أحاديث نبوية و�أدعية
وحكم وكتابات تاريخية و�أ�سماء والقاب حكام وا�سماء مدن وغريها .واجلديد يف �أ�سيا الو�سطى خ�صو�ص ًا يف العمائر الدينية واجلنائزية هو
الن�صو�ص البديعة التي �سجلت حكم ًا يونانية خ�صو�ص ًا ل�سقراط مكتوبة بخط الثلث على واجهات العمائر التيمورية خ�صو�ص ًا يف �سمرقند
عا�صمة التيموريني يف منطقة �شاهي زنده الآثرية مبدينة �سمرقند والتي ت�ضم ع�شرات الأ�ضرحة التى ت�شتمل على كتابات حمفورة على احلجر
و�أخرى مت اكت�شافها يف حفائر �أجريت منذ فرتة ق�صرية بنف�س املنطقة ف�ض ًال عن كتابات عمائر منطقة ريج�ستان بو�سط �سمرقند �أي�ض ًا مدينة
خيوة عا�صمة خوارزم القدمية والتي امدتنا مبئات الآثار الإ�سالمية التي ا�شتملت على خطوط عربية بديعة�.أي�ض ًا مدينة بخاري �أمدتنا
بالعديد من امل�ساجد والأ�ضرحة والق�صور والأ�سواق التجارية ذات الكتابات واخلطوط البديعة خ�صو�ص ًا يف ع�صر الدورة ال�شيبانية حيث كانت
عا�صمة اليبانني ومن �أمثلة العمائر مدر�سة كوكالدا�ش وم�سجد كاالن ومدر�سة و�ضريح مري عرب ببخاري و�ضريح ال�شيخ النق�شبندي ببخاري
وغريه من امل�ساجد والأ�ضرحة ذات الكتابات البديعة واملتنوعة �شك ًال وم�ضمون ًا والتي �أثرت على الكتابات والفنون الإ�سالمية يف املدة والدول
التي تقع �إىل الغرب منها و�أمتد ت�أثريها �إىل م�صر.

دور مركز الخطوط بمكتبة اإلسكندرية في اإلهتمام الخط العربي برنامج تنمية مهارات
الخط العربي لمعلمي الصف األول االبتدائي

�أحمد حممد على من�صور

ت�أ�س�س مركز درا�سات اخلطوط يف مكتبة الإ�سكندرية يف عام  ،2003وكان من �أهم حماور عمل مركز اخلطوط هو ر�صد .واقع تعليم اخلط العربي
داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية الر�سمية لذلك قام مركز اخلطوط يف عام  2008بتنظيم م�ؤمتر «نحو خط عربي �أف�ضل» بح�ضور خرباء الرتبية
واخلط العربي ملناق�شة �سوء اخلط والكتابة عند تالميذ ال�صفوف االبتدائية ومن خالل مناق�شة �أ�سباب م�شكلة �سوء اخلط والكتابة عند تالميذ
املرحلة االبتدائية تبني �أن �سوء خط املعلم له بالغ الأثر حيث يحاكي التلميذ خط معلمه واكت�ساب مهارات اخلط الأ�سا�سية منه .تهدف ورقة
العمل �إىل التعريف بربنامج تنمية مهارات اخلط العربي ملعلمي ال�صف الأول االبتدائي والذي �أطلقه مركز اخلطوط يف عام  2013/2012حيث
بلغ عدد املتدربني  1200معلم ًا ا�ستمر تدريبهم ملدة �ستة �أ�شهر ،بالتعاون مع مدر�سة حممد �إبراهيم للخط العربي ومديرية الرتبية والتعليم
بالإ�سكندرية .ت�أتي �أهمية هذا الورقة من �أنها تقدم منوذج ًا عملي ًا ناجح ًا ومتميز ًا لتحقيق التوا�صل بني امل�ؤ�س�سات ذات ال�صلة يف الأهتمام
باخلط العربي بدء ًا من مكتبة اال�سكندرية متمثلة يف مركز اخلطوط ك�صرح علمي ثقايف �أكادميي يعمل على ن�شر العلم واملعرفة يف تعليم اخلط
العربي ثم مدر�سة حممد �إبراهيم للخط العربي وهي امل�ؤ�س�سة الر�سمية التي تتبع وزارة الرتبية والتعليم امل�صرية لتخريج اخلطاطني ثم �أخري ًا
وزارة الرتبية والتعليم امل�صرية متمثلة يف مديرية الرتبية والتعليم يف الإ�سكندرية حيث الدور الفعال يف تفويج معلمي ال�صف الأول مما يكون
له الأثر يف تطوير خمرجا لتعلم اخلط العربي وحت�سينه مبا يعود بالنفع والفائدة على الطالب وعلى املعلمني ت�ستعر�ض هذه الورقة العنا�صر
التالية )1:التعريف ب�أن�شطة مركز اخلطوط يف ن�شر االهتمام باخلط العربي  )2عر�ض ر�ؤية �أهداف تنمية مهارات اخلط العربي ملعلمي ال�صف
الأول  )3عر�ض املادة العلمية التي يتم تدر�سيها .
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األبجدية الحروفية بين التطويع التقني والمدرك الجمالي عند بعض الرواد

�أمال عبد العظيم حممد ال�سيد

ُعرف «احلروفية» ب�أنها اجتاه من اجتاهات الفن الت�شكيلي احلديث الذي �ألهم العديد من الفنانني ال�ستخدامه كمدخل للت�شكيل يف �أعمالهم
الفنية وتناول العديد من الفنانني الت�شكيليني املعا�صرين احلروفية كتيار له ثقله الكمي والنوعي وهذا التنوع �شمل ال�شكل وامل�ضمون ،ال�صياغة
والفكرة� ،إ�ضافة �إىل التقنيات وطرق توظيف بنية احلرف يف ت�صميم العمل الفني .كما عرف الفنانون احلروفيون ب�أنهم الذين جعلوا من
الأبجدية احلروفية عن�صر ًا ت�شكيلي ًا يف لوحاتهم ،ومت التعامل معها على �أنها مفردات تعطي عنا�صر ب�صرية جتمع بني الأ�صالة واملعا�صرة،
واملا�ضي واحلا�ضر يف تناغم متكامل يف الت�شكيل الفني بغ�ض النظر عن معناها اللغوي بت�شكيالت ت�صميمية ال تعتمد بال�ضرورة على �أنواع
اخلطوط العربية .فاملدر�سة احلروفية تختلف عن مدر�سة اخلط العربي التقليدي حيث �أن الأوىل ال تبني العمل الفني على الن�ص الكامل وال
تعنيها القواعد املوزونة للحروف ،كما انها ت�ستخدم خمتلف التقنيات التي هي ت�شكيلة بحتة فاحلروف عند احلروفيني لها قيمة ت�شكيلية بحد
ذاتها دون �أن حتمل بال�صورة معاين لغوية .وميكن ت�صنيف الأ�ساليب الفنية يف �أعمال احلروفيني �إىل ثالثة �أنواع  :كلمات وحروف كال�سيكية
مقر�ؤه  -كلمات وحروف حرة مقر�ؤه  -دالالت لكلمات وحروف حرة لكنها غري مقر�ؤه وما يعنينا يف هذا البحث بع�ض الفنانني الرواد الذين
تناولوا الأبجدية احلروفية كاجتاه فني يف مرحلة من مراحل حياتهم الفنية حيث اهتموا ومتيزوا بتناول وت�شكيل الأبجدية احلروفية من
حيث املدلول ال�شكلي التعبريي �أو تناول الدالالت املعنوية للحروف ،و�شكلت هذه املرحلة منطلق ًا �إبداعي ًا لإنتاج �أعمالهم الفنية التي كان لها �أثر
كبري يف ا�ستلهام احلروف العربية من قبل الأجيال املتالحقة كرموز ووحدات �إيقاعية بنائية داخل الأعمال الفنية .

خط الرقعة  ...التاريخ والمدارس الفنية

بالل �شرابية

لعبت خطوط الدواوين املختلفة حافظ ًا لغوي ًا وفني ًا مل�ؤ�س�سات الإدارة طوال تاريخعا يف احل�ضارة العربية الإ�سالمية ،وا�ستطاعت �أن تد�شن
لنف�سها مكانة مميزة يف �سياق �إداري وفني �أتاح لها حرية التعبري والإبداع وتعددت م�سميات اخلطوط ووظائفها املختلفة يف فرتات طويلة وكان
مل�ؤ�س�سات الدولة الإ�سالمية طوال تاريخها دور ًا رائد ًا يف �إر�ساء القواعد الفنية والوظيفية للخطوط املختلفة فيها وخط الرقعة هو اخلط
الأكرث �شهرة يف جمموعة اخلطوط الإدارية وكان و�سيلة التوا�صل بني �أفراد ال�شعب «العامة» من �أ�صحاب احلوائج والطلبات لدى �أرباب الدولة
والوظائف الر�سمية وهو �أي�ض ًا خط العامة من طالل العلم والكُتاب ويت�سم ب�سرعته كخط اعتيادي يف الكتابة اليومية وهو من �أ�سهل اخلطوط
العربية ،وميتاز بجماله وا�ستقامته و�سهولة قراءته وكتابته و ُبعده عن التعقيد لذلك فهو �أ�سهل اخلطوط وهو حافظة تراث الر�سائل املتداوله
بني النا�س و�أي�ض ًا مبتد�أ تعليم الكتابة واخلطاطة لدى الأطفال يف �صفوف التعليم الإبتدائية وهو �أبرز خطوط الدواوين على �أنواعها ووظائفها.
يفهم اخلط الرقعة وتاريخه وفق ثالث م�سارات :الأول � :أنه امتداد خلطوط التقييد ال�سريعة التي اخت�صت بتنفيذ املعامالت الر�سمية اجلارية
داخل �أ�ضابري الدولة الإ�سالمية املختلفة وهو املكافئ خلط الرقاع يف اال�ستخدام ولكنه غري مكافئ له نهائي ًا يف ال�شكل حيث تختلف �صورة خط
الوقاع عن الرقعة لذلك يهتم كثري من الباحثني يف تاريخ اخلط العربي �أو جمالياته ب�إبراز الفروق ال�شكلية بني اخلطني .وامل�سار الثاين :هو
�أن خط الرقعة واحد من اخلطوط التي ابدعت فيها الدولة الثمانية و�أخرجه اخلطاطني العثمانيني ليكون واحد ًا من �أهم خطوط املعامالت
وظهرت يف ظل خ�صو�صية اخلطوط الهمايونية العثمانية ويعرف بالرتكية احلديثة � Rika Kirmasiأي الرقعة املقرمطة «ال�صغرية او
الدقيقة»  .امل�سار الثالث والأخري  :هو كيف �أكمل العرب يف م�صر وال�شام والعراق الإبداع يف اخلط الرقعة بعد �إنهيار اخلالفة العثمانية وكيق
ا�ستطاع العرب ا�ستكمال م�سرية هذا الفن.

فضل الحضارة اإلسالمية في تطور ونشرفن الخط العربي

�أ.م.د  /كرم م�سعد �أحمد

د  /تغريد حممد �إبراهيم

كان العرب مييزون نوعان من اخلطوط وهي احلريي و الأنباري من جنوب العراق  ،وملا بعث امل�صطفى �صلى اهلل عليه و�سلم مبكة  ،كتب الوحى
باخلط املكى  ،وملا �أنتقل الر�سول الكرمي �إِىل املدينة املنورة كتب الوحي باخلط املدنى  ،وظهر خط املَ�شْ ق يف عهد عمر بن اخلطاب الذي توىل
اخلالفة الإ�سالمية عام  13هـ  ،ثم بنيت يف عهده مدينة الب�صرة عام  14هـ وكانت �أول مدينة بنيت فى الإ�سالم ب�إنتقال اخلط من احلجاز
�إىل الب�صرة �سمى اخلط احلجازي  ،ويف عام  17هـ بنيت مدينة �إ�سالمية ثانية هي الكوفة بناها �سعد بن �أبي وقا�س  ،ويف الكوفة عني القوم
بتجويد اخلط احلجازي  ،فهند�ست �أ�شكاله ومطت عراقاته وا�ستقامت و�أ�ستحق �أن يطلق عليه �أ�سم جديد وهو اخلط الكويف  ،ويف خالفة عثمان
بن عفان التي بد�أت عام  23هـ وحدت امل�صاحف  .وكتب عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه �أربعة م�صاحف بعث بها �إىل الآفاق  ،وكانت تكتب
امل�صاحف خالية من العجم وال�شكل حتى توىل علي بن �أبي طالب اخلالفة  35هـ  ،وتعهد لأبي الأ�سود الد�ؤيل ب�شكل امل�صحف بو�ضع ت�شكيل
للخط على �شكل نقط ولقد �أ�ضاف النقط �إىل حروف القر�آن الكرمي ن�صر بن عا�صم ويحيى بن َي ْع َمر العدواين يف عهد عبد امللك بن مروان ،
وقام اخلليل بن �أحمد الفراهيدي  170 – 100هـ ب�إدخال نظام لل�شكل ال يعتمد على ا�ﻷ لوان والنقط و�إمنا على رموز خمتلفة لر�سم احلركات
والهمزة  ،وقد ملع جنم عدد من اخلطاطني منهم اخلطاط ال�شهري قطبة املحرر ،الذي ابتكر اخلط اجلليل حيث ا�ستعمله قطبة ومن عا�صروه ،
وابتكر عدة خطوط �أخرى منها خط الطومار وهو �أ�صغر من �سابقه ،وكذلك اخرتع قطبة خط الثلثني ومنه خط الثلث وذلك حوايل عام 136هـ،
وكان له ف�ضل ال�سبق يف ذلك  ،وقبيل نهاية القرن الثالث الهجري اخرتع اخلطاط يو�سف ال�شجري ً
خطا جديدً ا �سماه اخلط املدور الكبري ،حيث
�أعجب الف�ضل بن �سهل وزير امل�أمون هواخلط الريا�سي  ،وجاء� أبو علي حممد بن مقلة �أواخر الدولة الأموية وا�ستمريف الع�صر العبا�سي ف�ضبط
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اخلط العربي وو�ضع له املقايي�س ،ونبغ يف خط الثلث حتى بلغ ذروته  ،كما �أحكم خط املحقق  ،و�أبدع يف خط الرقاع وخط الريحان وم َّيز
خط املنت ،و�أن�ش�أ اخلط الن�سخي و�أدخله يف دواوين اخلالفة  ،وظهر يف بالد فار�س يف القرن ال�سابع الهجري اخلط الفار�سي� أو خط التعليق � ،إذ
ا�ستخل�صه ح�سن الفار�سي من خطوط الن�سخ والرقاع والثلث  ،وظهر خط الن�ستعليق يف� إيران يف القرنني الثامن والتا�سع هجريني على يدي مري
علي التربيزي بدمج خطي الن�سخ والتعليق ومن هنا جاءت ت�سميته ن�سخ التعليق �أو الن�ستعليق  ،ويف الع�صر الفاطمي يف م�صراعتنى الفاطميون يف
م�صر باخلط العربي عناية كبرية ،وقاموا بكتابته ونق�شه وحفره على امل�آذن والقباب والأروقة وق�صور اخللفاء و�أ�ضرحة العلماء واملكتبات ،
وظهر يف الع�صر الفاطمي اخلط الكويف الفاطمي  ،وانتع�ش فن الكتابة و �صناعة الزخرفة والتجليد والتذهيب  ،بل �إن املبدعني ا�ستطاعوا �أن
يخرتعوا قلم احلرب ال�سائل الذي امتاز َّ
بخزان �صغري للحرب وله ري�شة  ،ويف الع�صر الأيوبي واململوكي زينت باخلط العربي �أبواب امل�ساجد الكربى،
ودور القران واملدار�س.

ملتقى الخط العربي الثالث الخط العربي والمثاقفة

جمال الرفاعي  -جنوى امل�صري

تعد العالقة بني اللغة والثقافة عالقة جوهرية حيث �أن اللغة تعد �سج ًال ملختلف املعارف والأفكار التي اكت�سبها الإن�سان عرب الع�صور وال يكت�سب
الإن�سان معارفه من ثقافته املعا�صره فح�سب و�إمنا يكت�سبها من خمتلف الع�صور وخمتلف الأزمنة والأمكنة �سواء تلك التي عا�ش فيها �أو تلك التي
�أدركها عرب معارفه.والثقافة م�شتقة من فعل ثقف الذي يحمل معاين عدة من بينها جعل الرمح حاد ًا حتى يتمكن من �إ�صابة هدفه �أما املثقافه
فتعني التفاعل بني الذات والأخر حتى يتمكن كل منهما من الت�أكيد على هويته عرب الإفادة من معارف ومنجزات الأخر  .وتعد الفنون �سج ًال
حي ًا ملدى تفاعل الإن�سان مع الثقافات واحل�ضارات املختلفة فكل ن�شاط فني يعد �سج ًال ملدى تفاعل الذات اجلمعية مع الثقافات املختلفة حتى
وان كانت هذه الثقافات ترتبط مب�صالح جماعات تتناق�ض �سيا�سي ًا مع الذات ويعد ح�ضور الن�ص اخلطي يف الفنون العربية املعا�صره �ضرورة
للبحث والت�أمل يف الرتاكم الب�صري منذ النكبة حتى الوقت احلا�ضر ولكرثة ما ح�ضر الن�ص حرف ًا وكلمة وجملة و�سرد ًا باللغة العربية �أو غريها
من اللغات يف الأعمال الفنية للعديد من فناين الدول العربية التي تعاين من وط�أة احلروب فقد �أ�صبح اخلط العربي ي�شكل جزء ًا ال يتجز�أ من
ال�سرديه الب�صرية املتكاملة للن�ص الت�شكيلي نظر ًا لكونه وليد اللغة واملكان والثقافة وال�شك �أن الأعمال الفنية حتمل قدر ًا كبري ًا من الأهمية
الثقافية واجلمالية الب�صرية واحلاملة للهوية .وقد �شكل الأدب املقاومة رافد ًا خ�صب ًا للفنان الت�شكيلي فهو الذي �شكل االطار الذي منت فيه
حركات املقاومة الثقافية يف الدول املحتلة والأخرى التي تعاين التمزق وويالت احلروب الداخلية ،لذا ف�إنه من غري املمكن قراءة الأعمال
الفنية دون الإملام برتاث هذا الأدب .

الحركة والسكون في الخط العربي

د/جمال جنا

يتميز اخلط العربي بعالقة وطيدة بني الكتلة والفراغ اللتني من املفرت�ض �أن تكونا متناغمتني يف �أي عمل خطي فني معترب� ،سواء كان العمل
على �أر�ضية ورقية �أم حجرية �أم غري ذلك .ولكن العالقة بني الكتلة والفراغ ال تقف فقط عند حدود الت�ساوي بينهما بل يتعداهما �إىل م�س�ألة
احلركة وال�سكون� .أين تكمن احلركة يف اللوحة اخلطية و�أين يكمن ال�سكون؟نحن نرى الكثري من ال�صور التي نراها تتحرك بينما هي حقيقة
ثابته ،فهل للحرف العربي هذه اخل�صو�صية يف وجه �آخر �أم �أن التكوين الإن�شائي له هذه اخل�صو�صية؟ يف الت�صنيفات احلديثة للفن احلركي
هناك ما يعرف بالتحري�ضات الب�صرية مثل �أعمال كاندن�سكي الذي ا�ستخدم الأرابي�سك العربي وخداع الب�صر املتح�صل من تداخل الأ�شكال
الهند�سية مما �أوحى باحلركة .وهناك �أي�ض ًا فنون ال�ضوء واحلركة �أو ما يعرف بفنون (ال�ضوء-حركية) .يقول الغزايل عن العالقة بني العني
والعقل « :العني تدرك من الأ�شياء ظاهرها و�سطحها الأعلى دون باطنها ،بل قواليها و�صورها دون حقائقها ،والعقل يتغلغل �إىل بواطن الأ�شياء
و�أ�سرارها ويدرك حقاغئقها و�أرواحها ،وي�ستنبط �سببها وعلتها وغايتها وحكمتها � »..أما يف اللوحة اخلطية �إذا كانت الأر�ضية متثل ال�سكون و�إذا
كانت الكتلة الفارغة متثل بعد ًا �آخر له ،ف�إن اخلط ميثل احلركة� ،إذ ترتجم احلروف الأ�صوات فت�سمع العيون وفق ذبذبة ب�صرية ولكن هذا
الأمر ال ين�سحب على كامل اللوحات اخلطية ،فكيف ميكننا �إذن تقييم احلركية وال�سكون يف لوحة ما؟ هل هناك كود معني �أو �شيفرة حمددة او
قاعدة هند�سية ميكننا تطبيقها على هذه الآثار اخلطية �ش�أن البحور ال�شعرية التي ا�ستقراها الفراهيدي من عيون ال�شعر العربي وخرج ب�أوزنه
وتفعيالته .لفهم هذه الت�سا�ؤالت وحتليلها البد لنا من درا�سة عدد من الأعمال اخلطية التقليدية واحلديثة التي مت االجماع على اعتبارها من
عيون اللوحات اخلطية العربية ودرا�ستها وحماولة ت�أويلها من خالل العقل الإبداعي املُحدث للحركة الب�صرية ،مع درا�سة العالقة اجلدلية بني
الت�أليف وعنا�صره الب�صرية و�إيقاعه احلركي على اخلامات امل�ستخدمة.

اشكالية الحرف العربي (بين الجماليات والحوسبة)

جمعة �سعيد خمي�س حممد

الكتابة هي �سجل التاريخ الإن�ساين ،وقد حفظت لنا وقائع ون�صو�ص �آالف ال�سنني منذ ن�ش�أة الكتابة �إىل يومنا هذا و�ستبقى الكتابة على الورق
�أو غريه كذلك يف امل�ستقبل ورغم �أن هناك من يت�صور �إن الكتابة الإلكرتونية على رقائق ال�سليكون يف ذاكرة احلوا�سيب قد حتل حمل الورق،
�إال �أن ذلك م�شكوك فيه على الأقل حتى هذا اليوم .الكتابة العربية مرت مبراحل عديدة ومل ت�صل و�ضعها احلايل �إال بعد تطورات عديدة
فالكتابة العربية قبل الإ�سالم ويف �صدر الإ�سالم مل تكن منقوطة لكن الت�شكيل �أ�ضيف للكتابة حتى قبل التنقيط وقد ظهرت العديد من �أنواع
اخلطوط وتفنن اخلطاطون العرب ب�إبتداع خطوط يف غاية الروعة واجلمال .وبعد دخول الطباعة �إىل العامل العربي� ،شاعت خطوط معينة
وقل ا�ستعمال ال�شكل على الأقل يف امل�شرق العربي وقد �أدى ذلك �إىل �شيوع اللحن يف القراءة و�ضعف التزام القارئ العربي ب�ضبط �أواخر الكلمات.
ومما ال �شك فيه �أن التطور الكبري يف ا�ستخدام احلا�سب الآيل يف �شتى مناحي احلياة وقد ا�ستفادت منه احلرف العربي عن ال�شكل الالتيني .
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وقد مر احلرف العربي بعدة مراحل بدء ًا من �ستينيات القرن املا�ضي مرور ًا �إىل وقتنا هذا ملحاولة �إيجاد �أكواد للتعامل مع احلرف العربي وما به
من �أ�شكال متعددة للحرف مبا ي�سمى (�أكواد التزميز) ومن البداية كانت ما يطلق عليه  Ascii codeمرور ًا بعدة اكواد وترميزات للحرف �إىل �أن
و�صلنا مبا يطلق عليه الآن  . Unicodeوقد عانى املطورون وامل�صممون للحرف العربي كثري ًا نظر ًا لطبيعة �شكل احلرف العربي وتعدد �أ�شكاله
وت�شكيل احلروف وبداية وو�سط ونهاية احلرف� ،إذ �أن للحرف العربي طبيعة خا�صة تختلف ً
كلية عن احلرف الالتيني.

األساليب الفنية للتصميم الخطي كمدخل تجريبي لتصميم جداريات مستقلة معاصرة

ح�سن ح�سن ح�سن طه

�إن جمال الت�صميم يهدف �إىل الإ�ستفادة من �أ�شكال الرتاث الفني ونظر ًا لرثاء الأ�ساليب الفنية للت�صميم اخلطي بالعديد من الأ�س�س الفنية
والنظم البنائية في�سعى البحث احلايل لإمكانية ربطها ت�صميمي ًا بفن اجلداريات ،حيث ميكن الإفادة منه كمدخل من مداخل الت�صميم طبق ًا
لإجراءات خا�صة يتبعها امل�صمم لإنتاج وجتميل ت�صميمات يف �صورة جاريات م�ستقلة متعددة زوايا الر�ؤيا حيث تو�ضح العالقة الت�شكيلية
واجلمالية للخط العربي مع البعد الثالث احلقيقي وجتمع بني الأ�صالة واملعا�صرة ،حيث تخرج هذه اجلداريات من قاعات العر�ض والأماكن
املغلقة �إىل الفراق اخلارجي ومن ثم يتاح للمارة (امل�شاهدين) ر�ؤيتها وتفعل دورها يف �إك�ساب ال�سلوك اجلمايل .وبالتايل حتدد م�شكلة البحث
يف ال�س�ؤال الآتي :ما �إمكانية الإفادة من الأ�ساليب الفنية للت�صميم اخلطي مبا حتمله من �أ�س�س فنية ونظم بنائية يف ت�صميم وجتميل جداريات
م�ستقلة معا�صره؟ �أهمية البحث� :إلقاء ال�ضوء على �أهمية الرتاث الفني الإ�سالمي ب�صفة عامة وفن اخلط العربي ب�صفة خا�صة والتمثيل يف
الأ�ساليب الفنية للت�صميم اخلطي لترثي ر�صيدنا الفني وذلك بغر�ض تطويرها يف اجتاهات معا�صرة من خالل ت�صميمات مبتكرة على �صلة
بالرتاث ولي�ست تقليد ًا له لتحقيق الهوية املعا�صرة وتنمية ال�شخ�صية املبدعة يف جمال الت�صميمات الزخرفية� .أهداف البحث  :يهدف هذا
البحث �إىل  :و�صف وحتليل الأ�ساليب الفنية للت�صميم اخلطي لإ�ستخال�ص الأ�س�س الفنية والنظم البنائية� ،إيجاد مدخل جتريبي بالإ�ستفادة
من هذه الأ�س�س الفنية والنظم البنائية كم�صدر �إلهام لت�صميم وجتميل جداريات م�ستقلة معا�صرة وباال�ستعانة بربامج الكمبيوتر .اخلروج
باخلط العربي من حيز الت�سطيح �إىل حيز التج�سيم (الكتلة والفراغ) من خالل الرتابط واملزاوجة مع فن اجلدارايات امل�ستقلة وذلك يف حماولة
لتحقيق الر�ؤية ثالثية الأبعاد للخط العربي من �أكرث من زاوية  .االرتقاء بالطابع اجلمايل يف امليادين العامة و ال�ساحات من خالل اجلداريات
الزخرفية امل�ستقلة والتي تعترب معلم ًا بارز ًا للمكان و�إحياء الرتاث الأ�صيل.

دراسة األثرالجمالي لتوظيف الخط المملوكي في التصميمات الخزفية

حنان حنفى

يتناول البحث درا�سة الأثراجلمايل لتوظيف اخلط اململوكي يف الت�صميمات اخلزفية الفنية حيث يتعر�ض البحث للخط الثلث واخلط احلر
امل�ستمد من خط الن�سخ كذلك عر�ض مناذج من الأواين والأ�سطح اخلزفية والزجاجية التي ت�سهم يف �إظهار جماليات اخلط العربي يف الع�صر
اململوكي وكيف طوعها الفنان لتالئم الأ�شكال اخلزفية املج�سمة كالآنية وامل�شكاوات كذلك �شغل امل�ساحات يف ت�صميمات بديعة على الأ�سطح
اخلزفية حيث ي�ضيف اخلط جماليات جديدة �إىل املنتج اخلزيف ميكن ا�ستخدامها للإرتقاء بالأعمال الفنية والعملية الت�صميمية.

الخط الكوفي الفاطمي والخط الكوفي القيرواني المميزات والجمالية من خالل نماذج مختارة

ر�شيدة الدميا�سى

تناولت عديد الدرا�سات والأبحاث مفاهيم اخلط وتاريخ ن�ش�أته و�أنواعه وخمتلف �أ�شكاله و�أحجازه ولئن حتدثت �أغلبها عن اخلط الكويف ك�أبرز
اخلطوط التي ظهرت يف بداية الإ�سالم وخ�صو�ص ًا يف الفرتة الأوىل منه وا�ستعمله امل�سلمون يف خط امل�صحف ال�شريف وغلفت العديد منها عن
االهتمام باخلط الكويف القريواين الذي ظهر يف العا�صمة الإ�سالمية الأوىل لإقريقية �أو ما كانت ت�سمى «مب�صر القرن» ما عدى بع�ض الدرا�سات
النادرة والقيمة التي اجنزت يف تون�س �أو رمبا بع�ض الكتب التاريخية التي �أ�شارت �إليه �أو عددته كنوع من �أنواع اخلطوط التي ظهرت عرب
حقبة من حقب الزمن ،ومل يقع التطرق �إليه من الناحية اجلمالية والنقدية والفل�سفية رغم �أن بع�ض الباحثني من تون�س �أفردوه مبحا�ضرات
ودرا�سات تاريخية و�أثرية خمت�صرة يف هذا ال�ش�أن وعلى �سبيل الذكر ال احل�صر حما�ضرة الأ�ستاذ طارق عبيد ودرا�سة الأ�ستاذ �إبراهيم �شبوح �أو
الأ�ستاذ حممد ال�صادق عبد اللطيف ويف اعتقادنا �أن اخلط الكويف القريواين مل ي�أخذ حظه بالقدر الذي ي�ستحق من الدرا�سات والتمحي�ص يف
طرائق ت�شكيلة والتعريف به لدى فنانني امل�شرق العربي والإ�سالمي ودرا�سته والإ�شكاليات املطروحة التي �أثارها اخلط الكويف القريواين يف هذه
املرحلة :ملاذا مل يويل ب�إهتمامات الدرا�سني واخلطاطني امل�شارقة خ�صو�ص ًا و�أننا نعلم �أن هذا اخلط هو نوع متفرع عن اخلط الكويف الأ�صيل الذي
دونت به امل�صاحف يف بداية الإ�سالم ون�شر اللغة العربية يف ربوع الأر�ض والدين الإ�سالمي احلنيف؟ ما هي الأ�سباب التي وراء عدم تداوله يف
بلدان امل�شرق وغريها من البلدان؟ �أو هل �أنه ال ي�ستقيم لت�أ�سي�س مداخل نظرية وعملية لفن اخلط العربي وي�أخذ مكانه يف مكتبة الفن الإن�ساين
وكتبة الفنون الإ�سالمية علم ًا و�أنه �إبداع فني �إن�ساين �إ�سالمي تفردت به عا�صمة الإ�سالم الأوىل «�أفريقية» هل �أن الكرا�س الأول لقواعد و�أ�س�س
اخلط الكويف القريواين الذي �أعده اخلطاط التون�سي عامر بن جدو �سيعترب مرجع ًا لتعليم اخلط يف املغرب وامل�شرق؟ وهل ي�ستحق �أن يدخل
مو�سوعة اخلطوط اجلميلة املتداولة يف بلدان العامل العربي والإ�سالمي؟

بدائع الخطوط العربية بقلعة صالح الدين دراسة في الكتابات والنقوش األثرية

ر�ضوى ي�سرى زكى
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لعبت قلعة �صالح الدين الأيوبي بالقاهرة دور ًا �سيا�سي ًا هام ًا يف التاريخ امل�صري ،باعتبارها �شاهد ًا رئي�سي ًا على �أحداث ج�سام يف عمر التاريخ
امل�صري الإ�سالمي ،وملو�ضعها كمقر ل�سكن ُحكام م�صر على مدار عقود طويلة ،منذ بداية الع�صر الأيوبي وحتى عهد اخلديوي �إ�سماعيل با�شا
( 1863 – 1879م) وقد نالت القلعة اهتمام ًا كبري ًا من جانب ال�سالطني وامللوك الذين تولوا احلكم بها وجل�سوا على تخت امللك حتت قبابها يف
�صورة �أعمال �إن�شاء �أو جتديد �أو �صيانة لعمائر القلعة ومكوناتها وخلدوا تلك الب�صمات املعمارية عرب النقو�ش الكتابية باحلرف العربي مبختلف
ا�شكاله كخط الن�سخ والثلث والتعليق ،و�أبرز لغاته كالعربية والرتكية والفار�سية .وحظيت القلعة بالعديد من الدرا�سات املعمارية والتاريخية،
كما عنى بع�ض الباحثني بالإ�شارة �إىل جانب من النقو�ش الكتابية الأثرية والزخارف الفنية بالقلعة فيما تندر الدرا�سات التي تلقي ال�ضوء على
الكتابات والنقو�ش الأثرية على جدران بنايات قلعة �صالح الدين ،وتتناول م�ضامينها وخطوطها وخطاطيها ،مما يك�شف عن �أهميتها التاريخية
وبخا�صة �أن جانب كبري من تلك النقو�ش ي�ؤرخ لوقائع هامة من تاريخ م�صر الو�سيط واحلديث واملعا�صر .و�إىل الع�صر الفاطمي تن�سب �أقدم لوحة
ت�أ�سي�سية بالقلعة ،مب�سجد قدمي كان مبو�ضع م�سجد �سارية اجلبل حالي ًا ،وين�سب �إىل �أبو من�صور ق�سطة م�ؤرخه ب�سنة 535هـ 1145/م ،مدون
بحرف اخلط العربي الكويف املورق وعلى الرغم �أن ت�أ�سي�س قلعة اجلبل كان يف الع�صر الأيوبي فال يوجد �سوى نق�ش واحد على الباب املدرج للقلعة
م�ؤرخ بعهد ال�سلطان «الكامل بن �أيوب» عام  579هـ1189/م ،مدون بخط الثلث .وملا كانت �أهم من�ش�آت القلعة قد ُ�شيدت يف عهد ال�سلطان اململوكي
النا�صر حممد بن قالوون يف فرتة واليته الثالثة على م�صر فقد خلف العديد من النقو�ش الكتابية التي ت�شري �إىل �أعماله وتن�سب لع�صره ،مثل
بع�ض اللوحات الت�أ�سي�سية والرنوك الكتابية التي ت�شري �إىل �أ�سمه و�أعماله بالقلعة با�سم ال�سلطان جمقمق ،وقايتباي ،وطومانباي ،املدونة بخط
الثلث اململوكي وللع�صر العثماين ُين�سب النق�ش الت�أ�سي�سي مل�سجد �أحمد كتخدا بخط الثلث.

تقرير حول المعرض الفردي الثاني «مُزهرة»

رهام ح�سن عبد ال�سميع حم�سن

افتتح �أ .د .الفنان فتحي جوده م�صمم اخلط العربي احلديث املعر�ض الفردي الثاين للدكتورة رهام حم�سن والذي متيز ب�أنه معر�ض للت�صميم
فقد قدمت ب�شخ�صية امل�صمم يف املرة معر�ض ًا للت�صميم التطبيقى لفنون ذات �صياغات وتركيبات مبتكرة من اخلط العربي والزخرفة الإ�سالمية.
ف�إن هذا املعر�ض قد قامت فكرته على رحلة ما بني الفن والت�صميم املرتبطني مبجال فن اخلط العربي والزخرفة الإ�سالمية فبينما يبد أ� املعر�ض
ببع�ض اال�ستك�شاف التدريبية واللوحات الفنية للخط العربي يتطور العمل �إىل الت�صميمات من اخلط العربي والزخرفة الإ�سالمية مركز ًا على
الت�صميمات اجلدارية من �صوير جداري ثم ت�صميم م�سطح لورق احلائط قم ت�صميم تك�سيات ائطية لبالطات من الزخرفة الإ�سالمية قم ينتقل
خط العمل بعد ذلك �إىل ت�صميمات جزئية مت و�ضعها لتوظف يف تطبيقات معمارية مثل قرق دائري من زخرفة كتابية لكلمة واحدة مكررة
ي�ستخدم يف جتميل قاعدة رخامية لأعمدة وت�صميم من كتابات ملقولة �شهرية من اخلط العربي منفذه باحلفر على اخل�شب ملنتج خ�شبي من فوا�صل
الفراغ الداخلي املعماري ويلي ذلك يف اجلزء الأخري من املعر�ضا لتعاون مع خربات متنوعة من جماالت �أخرى لعمل ت�صميمات فردية او م�شرتكة
من اخلط العربي املنفذة على خامات متنوعة يف جمال احللي ثم ت�صميمات م�شرتكة للم�سطح ذات موا�صفة لطباعة املن�سوجات ولت�صميم الن�سيج
وذلك لكلمات �أو عبارات منتقاه من اخلط العربي �أي�ض ًا .متيز املعر�ض بالدمج بني الفن والت�صميم ومتثيل رحلة االنتقال والتطور ما بينهما فبينما
تبد أ� �أوىل اللوحات با�سكت�ش حر تدريبي للخط باحلرب ثم لوحات فنية بالأحبار تعلو فيها قيمة مل�سة الفر�شاه مل�سطح الورق يتطور خط الرحلة
�إىل ت�صميمات معاجلة بالكمبيوتر لكتابات فنية و�ضعت بقلم اخلط العربي «البو�صة» والأحبار ثم �إىل ت�صميمات متت معاجلتها باحلا�سب الآيل
بعد و�ضعها �أو ال بقلم اخلط بحيث مت هنا �إعادة ر�سم اخلط العربي �أو الزخرفة الإ�سالمية على احلا�سب الآيل مما فتح �أفاق ًا جديدة للتطبيقات
على خامات متنوعة وبطرق خمتلفة لأفكار الت�صميمات فتزيد عرب الرحلة ن�سبة الفكر الت�صميمي عن الفني ححتى ت�صل لأعلى م�ستوياتها .

العمارة اإلسالمية المعاصرة

�سناء هاين طعان

العمارة الإ�سالمية يف الوقت احلايل تقف �أمام منحنى نقدي حتت �س�ؤال عري�ض  :كيف ميكن تقدمي عمارة ا�سالمية معا�صرة دون �إعادة �إحياء
مفردات ُمعادة �أو ا�ستن�ساخ تاريخي ملرجعيات معمارية �شكلية؟ هناك �صورة منطية ظاهرة للعمارة الإ�سالمية ،ب�أقوا�سها وزخارفها وم�شربياتها
و�أفنيتها الداخلية  ...لي�س املهم هو �أن نقف مع هذه ال�صورة �أو �ضدها ،املهم �أن ال نقف عندها� ،أن نتجاوز اجلدال املغلق �إىل حماوالت ت�ست�شرف
القيم احلقانية الدفينة وراء ال�شكل والدالالت مبفردات معا�صره ،لأن العمارة الإ�سالمية املعا�صرة تذهب بعيد ًا لإعادة تعريف م�ضمونها
حر وتفاعلي مع معطيات الزمان واملكان احلاليني .تكنولوجيا البناء احلديثة ،املواد املحلية واخلربات الإن�سانية ،كلها جزء
وحمتواها ب�شكل ّ
�أ�سا�سي ومقدمة لأية عمارة ميكن طرحها ،كذلك هي العمارة الإ�سالمية� .أما امل�ضمون فهو الوظيفة الفراغية ،متطلباتها ومعطياتها  ..والتجريد
ُيق�صد به اجلهد الإن�ساين المُ �ستجيب والعامل يف الإن�شاء والبناء واال�ستخالف .كثري من العمائر الإ�سالمية املعا�صرة تعاملت مع اخلط العربي،
�أعادت توظيفة بطرق و�أ�ساليب جديدة ،وتباينت التجارب  :يف البع�ض  ،كان اخلط ُم�ضاف ًا للعمارة ُكبعد ي�ستدعي هوية �أو كمرجعية �أو تاريخ ،يف
البع�ض الآخر  :كان اخلط �أداة لتعبري جمايل �صرف  ..ويف جتارب �أخرى  :كان ا�ستعرا�ضي ًا �شكلي ًا مل�ضمون فارغ دون التجلي ب�أخالقيات واحرتامها
 ..التعامل مع اخلط ك�إ�ضافة ممكنة وخيار متاح  ..هو ما وجه و�ساعد على متويه العالقة املعرفية اجلدلية بني اخلط والعمارة – يف العمارة
الإ�سالمية – فالعمارة الإ�سالمية واخلط العربي بناء واحد ،على الرغم من تباين حركية كليهما وت�أثرهما بالظروف املكانية والزمانية
واملواد والتقنيات ،الإن�سان واحلروف هما املتغري والثابت يف كليهما ،ففي اخلط جند احلروف ثابت ًا من خالل قواعد كتابة احلرف ولغنه وت�شكيله
� ..ألخ� ،أما الإن�سان يف اخلط فهو املتغري امل�ستجيب ب�أ�ساليبه وت�أويالته وم�ضامينه ،يف العمارة الإن�سان هو الثابت باحتياجاته وم�ضمونه ومثالياته،
واحلروف والتي تعني يف العمارة الأ�شكال واحللول واملفردات والعنا�صر املعمارية فهي املتغرية المُ �ستجيبة للظروف و�إمكانياتها.
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المتحف المعدنية المملوكية وفنون الخط العربي
دراسة لمجموعة منتقاه من متحف الفن اإلسالمي بالقاهرة

�شريين عبد احلليم ح�سن

يعترب الع�صر اململوكي من �أذهى الع�صور يف تاريخ الفنون الإ�سالمية يف م�صر حيث بلغت فيه التحف املعدنية �ش�أن ًا كبري ًا و�صلت فيه منتجاتها
لقمة الن�ضج الفني والإبداعي و�ساعد على ذلك رعاية ال�سالطني املماليك للفن والفنانني الأمر الذي انعك�س على كرثة ما انتجته القاهرة من
ال�صناعات املعدنية التي ات�سمت بدقة ال�صنع والزخارف الغنية بالكثري من العنا�صر النباتية والهند�سية واخلطية هذا من ناحية ومن ناحية
�أخرى فقد كان لهجرة فناين املو�صل للقاهرة بعد �سقوطها يف يد املغول وامتزاج عنا�صر الفنون الرتكية وال�سلجوقية التي �أدخلها املماليك مل�صر
و�سورية �أثر كبري على ازدهار الفنون املعدنية اململوكية ولعب اخلط العربي وفنونه دور ًا فني ًا يف احل�ضارة اململوكية ال يقل �أهمية عن كونه
و�سيلة للتخاطب والتوا�صل الأمر الذي �ساعد على �شدة العناية به والإهتمام بتجويده وتطويره حتى �أنه �أ�صبح ب�صورة �أو �أخرى من العالمات
املميزة للعمائر واملنتجات الفنية مل�صر اململوكية و�شهد ع�صر املماليك تطور ًا �آخر ًا يف التحف النحا�سية حيث �شاع تكفيتها بالذهب والف�ضة وكان
بالقاهرة �سوق خا�صة لهذه ال�صناعة وهي «�سوق الكفتني» فيذكر املقريزي �أن هذا ال�سوق ي�شتمل على عدة حوانيت لعمل الكفت ،وهو ما تطعم
به الأواين النحا�س من الذهب والف�ضة وكان لهذا ال�صنف من الأعمال بديار م�صر رواج عظيم ،وللنا�س يف النحا�س املكفت رغبة عظيمة �أدركنا
من ذلك �شيئ ًا ال يبلغ و�صفه لكرثته ،فال تكاد دار بالقاهرة وم�صر تخلو من عدة قطع نحا�س مكفت» وقد �أمدتنا القاهرة اململوكية بالكثري من
الأواين وال�شماعد ،واملباخر ،وال�صواين ،وكرا�سي الع�شاء ،والرثايات ،واملقلمات وغريها من التحف التي متيزت بالغنى الزخريف الفني� ،سواء كانت
تلك الزخارف كتابية ،او نباتية� ،أو حيوانية ،او �آدمية ،و�أنتجت م�صر اململوكية �أي�ض ًا الأبواب امل�صفحة املكتفة بالذهب والف�ضة وتطورت �صناعة
الأ�سلحة املعدنية تطور ًا ملحوظ ًا ومتيزت بزخارفه الكتابية والفنية.

الخط العربي في المكتبات الرقمية الحديثة

عزة على �إبراهيم

تتميز املكتبات الرقمية ب�أهدافها (جتارية – ثقافية � ...ألخ) وح�سب موا�ضيع م�ضامينها التي تركز عليها (دينية� ،أدبية ،علمية ،تقنية ..
�ألخ) وح�سب �شكل امل�ضامني (م�ستندات� ،صور ،فيديو� ،صوت � ...ألخ) .واملكتبة الرقمية �أو املكتبة الإلكرتونية هي جمموعة من املواد (ن�صو�ص
و�صور وفيديو وغريها) خمزنة ب�صيغة رقمية وميكن الو�صول �إليها عرب عدة و�سائط �أهم و�سائل الو�صول ملحتويات املكتبة الرقمية هي ال�شبكات
احلا�سوبية وب�صفة خا�صة الإنرتنت  .وهناك عدة تعريفات للمكتبة الرقمية طرحها باحثون يف جمال املكتبات واملعلومات واحلا�سب الآيل ،ومن
هذه التعريفات ما يلي � :إنها قد تعني مكتبة مل�صادر معلومات خمزنة يف �شكل �إلكرتوين ويف طرفها الآخر قد تكون جمموعة م�صادر يف �شكل رقمي
يتم الولوج �إليها عرب �إمكانات امل�شابكة وهي ت�شبه املكتبة التقليدية على الأقل من حيث املفهوم والأهداف� ،إال �أن معظم م�صادرها� ،إن مل تكن كلها
يف �شكل �إلكرتوين .واملكتبات الرقمية هي الواجهة الرقمية للمكتبات التقليدية فهي ت�شتمل على املواد الورقية والإلكرتونية عرفت �أي�ض ًا ب�أنها
املكتبة التي تقدم خدمات املعلومات الإلكرتونية �أو الرقمية املتاحة وميكن الو�صول �إليها من خالل �شبكة حملية �أو عرب ال�شبكة العنكبوتية .
مميزات املكتبة الرقمية :ميكن القول �أن التكنولوجيا اجلديدة والإنت�شار الوا�سع للم�صادر الإلكرتونية قد غري الطبيعة التقليدية خلدمات
املعلومات يف خمتلف امل�ؤ�س�سات املعلوماتية.

المصاحف المملوكة وأصول المدرسة المصرية في الخط العربي
مصحف وقف السلطان برسباي نموذج ًا

حممد �أحمد ح�سن ا�سماعيل

�شكلت الفنون اململوكية ظاهرة فنية فريدة ومميزه� ،أكدت عليها لطبيعة املميزة والرائدة لفن اخلط العربي يف م�صر خالل تلك الفرتة من
تاريخها ،والتي امتدت من ( 1517 – 1250م) وجتلت فيها مظاهر رقي املدر�سة امل�صرية يف فن اخلط العربي ،واكدت م�صر وال�شام خالل تلك
الفرتة ريادتها الفنية والأ�صيلة يف �صياغة هوية ب�صرية متيز املخطوطات امل�شرقية ،من خالل جمموعة من اخلطاطني واملزخرفني ،ا�ستطاعوا
ميثل الع�صر اململوكي مرحلة مهمة يف جمال الكتاب
العمل يف د�أب �شديد ومتوا�صل على �صناعة متيز كبري ملجموعة من امل�صاحف الأكرث جما ًال .و ُ
الزخرفية الإ�سالمية عموم ًا ،وعلى الأخ�ص يف تطور كتابة امل�صحف ال�شريف الذي اعتمدت فيه الزخرفة باخلطوط الثلث والكويف يف مناطق
الأجزاء والأع�شار وموا�ضيع ال�سجدات على ما كان ُمتبع ًا يف الع�صر الفاطمي وا�ستمر ا�ستخدامه مع عنا�صر زخرفية �أخرى ُجمعت من فار�س
وحتى الأندل�س ومن �أروع م�صاحف الع�صر اململوكي م�صحف ال�سلطان بيرب�س اجلا�شنكري الذي كتبه اخلطاط ابن الوحيد ،الذي كان واحد ًا من
�أعظم خطاطي هذا الع�صرُ ،ولد عام 1249م وتنقل بني بعلبك وبغداد �إىل �أن ا�ستقر يف القاهرة ،حيث عمل يف خدمة بيرب�س اجلا�شنكري حني كان
امري ًا �إىل �أن توىل ال�سلطنة ،كان ابن الوحيد عامل ًا يتقن العديد من اللغات كما كان ماهر ًا يف كافة �أنواع اخلطوط ،توفى يف القاهرة عن عمر يناهز
 61عام ًا .وتتفرق امل�صاحف اململوكية داخل وخارج م�صر ،و�شهدت تلك الفرتة الطويلة �أمناط يف ت�صميم ال�صفحات وا�ستخدامات متنوعة من
اخلطوط العربية ،الأمر الذي يجعلها غنية بالدرا�سة امل�ستمرة بداية من ديفيد جيم�س ودرا�سته عن املخطوطات القر�آنية يف الع�صر اململوكي،
ون�صار من�صور ور�سالته عن اخلط املحقق  ،و�شريين املتيني عن امل�صحف اململوكي ومدى ت�أثريه وت�أثره بالفنون املعا�صره له

134

دراسة الخصائص الفنية لخط النسخ في المدرستين البغدادية والعثمانية

حممد فالح كاطح

تطرق البحث �إىل درا�سة اخل�صائ�ص الفنية خلط الن�سخ يف املدر�ستني البغدادية والعثمانية وكان الهدف من الدرا�سة هو ك�شف عنها من خالل
حتليل اخل�صائ�ص الفنية لكال املدر�ستني .كما حتدث البحث مو�ضوعي ًا باخل�صائ�ص الفنية وك�شف املفارقات بينهما وفق هذه اخل�صائ�ص� ،إما احلد
املكاين فقد اقت�صر على دولتني (العراق وتركيا) كونهما الدولتني املزودتني واملجودتني لهذا النوع من اخلط وحدد زماني ًا من عام ( 1290هـ/
1840م) �إىل عام (1381هـ1960/م) .وتناول الإطار النظري املو�ضوعات على وفق ثالث مباحث الأول ت�ضمن مراحل زمنية عنيت بالتطوير
يف اخلط العربي وخط الن�سخ ب�شكل خا�ص ودرا�سة الأراء يف ت�سمية خط الن�سخ وتطوره وانتقاله من بغداد �إىل تركيا بعد الإحتالل العثماين
وتطوره يف تلك الفرتة على يد املجودين من اخلطاطني العثمانيني ،واملبحث الثاين ت�ضمن درا�سة اخل�صائ�ص الفنية خلط الن�سخ وحتليل احلروف
من خالل بنيتها و�شكلها وقيا�سها ب�شكل مقارنة بني املدر�ستني� ،أما املبحث الثالث طرح فيه درا�سة الت�سطري يف خط الن�سخ واعتماد كل مدر�سة
على جانب م�ستقل من الت�سطري فظهر نوعني من الت�سطري الأول يعتمد على موقع احلرف لل�سطر والثاين اعتمد على جانب تراكب احلروف من
خالل الزوايا يف ال�سطر الواحد .واتبع الباحث املنهج الو�صفي التحليلي املقارن للتو�صل �إىل نتائح حتقق �أهدافه وحتليل م�شكلته ومت اختيار
العينة بطريقة و�صفية متثلت بهجائية احلروف وطريقة انت�ضامها على ال�سطر للمدر�سينت .ومن خالل درا�سه احلروف وحتليلها و�صل �إىل حتقيق
الأهداف من خالل بع�ض النتائح منها )1 :على م�ستوى احلروف ظهرت احلروف يف املدر�ستني البغدادية م�شبعة وتفتقر �إىل الر�سم واحلركة
وتكون �أكرث اكتناز ًا وتكون نهايات احلروف مدببه ،اما يف املدر�سة العثمانية فقد متيزت احلروف بالنحافة والر�شاقة ويكون م�ستوى الر�سم اربعه
م�ستويات تقريب ًا مما يعطي �سال�سة يف الكتابة وجمالية يف ال�سطر� )2 .أما على م�ستوى ال�سطر فقد اعتمدت املدر�سة البغدادية نظام ال�سطر
الواحد و�أخذ كل حرف موقعه من ال�سطر ،اما يف املدر�سة العثمانية فقد ظهر تطبيق مبد أ� التطابق للخطوط الوهمية

فن زخرفة الخط العربى

حممود حممد ال�شافعي

ال يخفى علي لبيب �أن الفنان امل�سلم وجد يف فن اخلط العربي مالذا �أمن ًا يبدع فيه وال يتعار�ض مع �أحكام الدين وتوجيهات فقد تفرد الفنان
امل�سلم يف �إبداع فن ًا جديد ًا بالكلية مل ي�سبقه �إليه �أحد ًا قبله� ،أال وهو فن زخرفة اخلط العربي فقد ا�ستطاع �أن ي�صنع من حروف اللغة العربية
التي ي�صعب ت�شكيلها مناذج فنية رائعة تفرد بها على كافة الفنون ال�سابقة عليه ورمبا الالحقة �أي�ض ًا بل �أنه تفوق فيها على نف�سه و�أبدع وارتقى
�أعلى درجات ال�سمو والروحانية يف الكتابات التي زين بها جدران املن�ش�آت املعمارية واملخطوطات وكذلك تزين �آيات امل�صحف الكرمي وقد تالعب
الفنان امل�سلم ب�أ�شكال احلروف وزين نهاياتها وك�ساها بتيجان �أو �أ�شكال وريقات نباتية ما خطف به الأب�صار وارتقى بالأرواح �إىل درجات من
اخل�شوع .ا�ستخدم امل�سلمون اخلط كعن�صر زخريف ،فقد كان اخلط العربي و�سيلة للعلم ،ثم �أ�صبح مظهر من مظاهر اجلمال يفور باحلياة ويجري
فيه ال�سحر ،ومازال ينمو ويتح�سن ويتنوع ويتعدد حتى بولغ يف �أ�ساليب التحويرات اجلزئية يف حروفه املفردة واملركبة ف�أعتربوه بهذا التحوير
نوع ًا من الزخرفة وبلغت �أنواعه بهذه التقنيات الكمالية يف الع�صر العبا�سي عن ال�سالجقة والأتابكة واملغول والرتك�ستانيني نحو ثمانني نوع ًا �أو
تزيد ،وهذا بطبيعة احلال ترف فني مل تبلغه �أمة من الأمم .وقد زينت كافة العمائر الإ�سالمية بكتابات بديعة تباري فيها دقة ال�صنع ورقي
احل�س الفني وقد ت�أثرت بذلك الفن العمارة امل�سيحية فنجد كتابات وزخارف عربية على جدران الكنائ�س وكذلك على التحف ب�إختالف �أنواعها.
ويف هذا البحث �سنهتم بكتابات اخلط العربي على العمائر امل�سيحية وكيف �أثر فن اخلط العربي يف الفن امل�سيحي عامة والعمارة خا�صة من خالل
الكتابات اجلدارية يف الكني�سة املعلقة منوذج ًا.

ثقافة االختالف واختالف الثقافة وتأثيرها على الخط العربي في المدرسة المصرية

د .حممد العربي ود .فوزى جلهوم

يمُ ثل اخلط العربي �أهم �أركان الرتاث الفني للم�سلمني ،وهو بر�أي عدد كبري من الفنانني واخلطاطني والباحثني :عالمة مميزة للح�ضارة العرب ّية
والإ�سالم ّية ,كما �أن اخلط العربي �شكل فني بامتياز بلغ الكمال يف الروعة واجلمال .ولقد تعددت املدار�س يف تناول احلرف العربي وتباينت
جمالياته وتنوعت �أ�شكاله فكل منهم ي�سعى للتجويد والإبداع وكانت وال تزال هناك املحاوالت العديدة وال�سعي امل�ضنى للو�صول لأعلى مراتب
االبداع يف احلرف ,وكان نتيجة ات�ساع رقعة العامل الإ�سالمي وب�سبب �أن امل�سلمون يف كل قطر من االقطار انكبوا متفانني يف الو�صول لأعظم مراتب
االتقان كل ذلك �أظهر نوعا من التباين بني هذه املدار�س وجعل لكل مدر�سه من تلك املدار�س منهجا خا�صا تتميز به دون غريها .واذا تطرقنا
اىل مدار�س اخلط العربي وهى مو�ضوع البحث وحال التدري�س فيها وما يجب على املعلمني من عر�ض مناذج خمتلفة ومتنوعه للمدار�س العديدة
للحرف ف�إن هذا يرثي بال �شك العملية التعليمية يف تلك املدار�س مما له بالغ الأثر يف �أركانها املتعددة فله الكثري من االيجابيات على املعلم ذاته
حيث يو�سع من دائرة معارفة حيث ي�سعى للإملام قدر ا�ستطاعته بهذه التباينات وكذلك على املتعلمني حيث ت�صقل مواهبهم وتنمى مداركهم
وتطرح �أمامهم العديد من اخليارات والبدائل التي طاملا تنعك�س على منتجاتهم اخلطية كل ذلك ال �شك يف النهاية يرتقى مب�ستوى املنتج اخلطى
ذاته من هنا جاءت ت�سا�ؤل البحث :هل تنحو املدر�سة امل�صرية طريق مدر�سة االجتاه الواحد فال يدر�س فيها اال املدر�سة امل�صرية �أم تتعدد فيها
االجتاهات ويدر�س فيه التباينات بني تلك املدار�س.
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الدرس األول ..فى البدء كان الحب !!
بقلم  :محمد بغدادى

ىف نهاية عام  1967كنت قد انتقلت من مدينة السويس إىل مدينة القاهرة كهجرة إجبارية بأمر من الحاكم العسكرى ملدينة السويس بعد
نكسة  .. 1967والتحقت مبدرسة السعيدية الثانوية العريقة بالصف الثالث ..وفوجئت عىل باب املدرسة بالفتة رخامية بيضاء كتب عليها
باالخط الثلث الجميل (مدرسة تحسني الخطوط العربية) ..وكنت قد تعلمت كتابة كل أنواع الخطوط باجتهاد ذاىت دون معلم ..بعد أن وقعت
يف غرام الخط العرىب يف وقت مبكر ..قبل دخوىل املدرسة االبتدائية ..عندما شاهدت منبهرا خطاطا محرتفا كان يعيش مبدينة السويس وهو
يكتب بالقلم البسط يسمى (بكر حامد) ..وانتقل بعد ذلك خطاطا لرئاسة الجمهورية ىف عهد الرئيس جامل عبد النارص عام  ..1956وفرحت
يومها بأننى اكتشفت أن هناك مدرسة لتحسني الخطوط  ..أكرث من فرحة التحاقى باملدرسة السعيدية العريقة التي تخرج منها كبار الزعامء
والسياسيني  ..وعقدت العزم عىل أن التحق بهذه املدرسة بعد حصوىل عىل الثانوية العامة  ..وبالفعل نجحت والتحقت بالجامعة ..وذهبت يف
صيف  1968إىل مدرستى وسألت عن مدرسة تحسني الخطوط ..وقابلت مدير املدرسة األستاذ فطني ..وابديت له رغبتى يف االلتحاق باملدرسة..
فقاىل ىل ال بد وأن تكون قد حصلت عىل الشهادة اإلعدادية أوال ..فاخربته أننى حصلت من هذه املدرسة عىل الثانوية العامة وأدرس بالجامعة..
فأخذىن إليه حيث التقيت ألول مرة بأستاذى الشيخ محمد عبد القادر ..ومل أكن أعرفه شخصيا ولكننى كنت قد رأيت له لوحات مبهرة ــ
منذ أيام قليلة ــ بالخط الكوىف باملعرض العام للفنون التشكيلية بقاعة الفنون الجميلة باب اللوق عام  1968التي تحولت بعد ذلك إىل بنك
يف زمن االنفتاح ..وكانت لوحاته متميزة جدا ..أذ كانت مكتوبة بالخط الكوىف بألوان جواش شفافة فاتحة ومتجانسة ومتداخلة بشكل براق
وكأنها قطعة من الدانتيل املطرز بعناية ..وقد تداخلت الزخارف العربية يف تعاشيق هندسية لينة داخل تصميم طوىل محكم البناء مبعالجات
مبتكرة وحديثة وإبداع مختلف عن كافة لوحات الخط العرىب التقليدية ..وما أن رأيته حتى انتابتنى مشاعر متضاربة ما بني الدهشة والرهبة
واالنبهار ..إذ كان يصحح بعض التامرين لطالب املدرسة ..وما أن فرغ من ذلك ..حتى بادرىن بابتسامة عذبة ..قائال« :جئت متأخر يا بنى..
التقديم يف شهر أكتوبر القادم ..فامتحانات نهاية العام الدراىس بعد يومني» ..فقلت له« :مل أكن أعلم» ..وأطرقت برهة ..وقد الحظ بفراسته
أننى تأثرت بهذه املعلومة ..إذ بدت عىل وجهى مسحة من اإلحباط والحزن واليأس ..فقال ىل« :أنت بتخط وبتعرف تكتب بالقلم ..ومستعد
لألمتحان» ..فقلت له « :نعم ..ومستعد امتحن اآلن» ..فسألنى أي الخطوط ميكنك أن أمتحن فيها؟؟ فقلت له كل الخطوط ..وإن كنت أحب
الخطوط إىل نفىس الديواىن والكوىف ..فقال ىل« :وال تز َّعل نفسك ..ساعطيك جملة إن كتبتها اآلن بالخط الفارىس وأعجبتنى ..ستمأل استامرة
االلتحاق باملدرسة اآلن ..وسأدخلك أمتحان السنة األوىل الذى سيعقد بعد يومني» ..ومل أصدق ما يقوله ..وخفت أال أوفق يف كتابتها ..وسألنى:
«هل معك أدوات ؟؟» ..فقلت له« :ال .. »..فأعطاىن قلام ومحربة ..وورقة ..وقال ىل « :أكتب بالخط الفارىس (فعال ملا يريد)» ..وجلست أمامه..
وشجعتنى أريحيته معى ..ولطفه وبساطته ..فزالت عنى الرهبة ..وأقبلت عىل الكتابة بثقة منحتنى إياها إبتسامته املشجعة وحنوه األبوى..
فكتبت الجملة بثالث طرق مختلفة بالخط الفارىس ..وكلام انتهيت من واحدة يستحن ما فعلت قائال« :ما شاء الله» ..فتزداد ثقتى ..إىل أن
انتهيت ..فسألنى« :من علمك الخط ؟»  ..فحكيت له حكايتى ..فسعد بها ..وقال ىل« :هنا ستتعلم قواعد الكتابة ..وتعرف أرسار الخط العرىب»..
وأدخلنى امتحان السنة األوىل بعد يوميني ..ونجحت وكنت الثالت عىل الصف األول ..وفرح ىب ..وتبناىن ..وأسعدىن ترصفه معى وتشجيعه
الدائم ىل عىل هذا النحو األبوى الحميم ..ورصت له تلميذا ومعجبا ومتيام بإنسانيته قبل فنه ..وىف بداية العام الدراىس الثاىن توطدت عالقتى
بأستاذى ..وكنت قد عرضت عىل األستاذ عبد العال الذى كان يدرس ىل الخط الفارىس ..بعض اجتهاداىت يف تصميم خط حر حديث (فرى هاند)..
فنهرىن وكاد أن ميزق أوراقى ..وكأننى ارتكبت جرمية نكراء يف حق الخط العرىب ..وعندما حكيت لألستاذ محمد عبد القادر حكايتى مع األستاذ
عبد العال ..طلب منى هذه التجارب ..وتأملها بعمق شديد ..وسألنى عدة أسئلة ..وأبدى إعجابة بجرأة املعالجات الحديثة ..وطموحى املبكر يف
هذا السن الصغري ..وطلب منى أن أكمل حروف األبجدية كلها بتقنني ثابت يف حالة اتصال الحروف وانفصالها ..ووضع الحرف يف بداية الكلمة
ووسطها ونهايتها ..ويومها سعدت سعادة غامرة بهذا التشجيع وهذا القبول من أستاذ كبري ورائد ومعلم ..بقامة األستاذ محمد عبد القادر.
ومرت األيام ووصلت للصف الثالث ..وخالل تلك السنوات أصبحت اتابعه كظله ..اتتبع خطاه ومعارضه ..واحتفظ بكل عملة ورقية هو قام
بتصميمها وكتابة خطوطها ..وكل طابع بريد أبدعتها يداه ..وكل عملة معدنية صممها بإبداع ..إىل أن حدث ذات يوم يف بداية العام الدراىس
أكتوبر عام  .. 1970أن جاء رجل يصتحب معه ابنه ..وطلب أن يلحقه باملدرسة بعد حصوله عىل الشهادة اإلعدادية ..فسأله الشيخ عبد القادر
إن كان يكتب أو يخط ..أو له عالقة ما بالخط العرىب ..فأجاب عىل كل األسئلة بالنفى ..فسأل والده عن أسباب إرصاره عىل إدخاله مدرسة
الخطوط العربية وهو ال يحب هذا النوع من الدراسة ..فأجاب الرجل ببساطة ..إن ابنه حصل عىل مجموع ضعيف رفضت أن تقبله املدارس
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الثانوية التجارية أو الصناعية أو الثانوى العام ..وهو يريده أن يحصل عىل أي مؤهل متوسط ..فنصحه البعض بأن يلحقه مبدرسة تحسني
الخطوط فهى املدرسة الوحيدة التي ال تتقيد مبجموع معني ..فقال له األستاذ ..ولكن هنا رشط أصعب من املجموع ..هو أمتحان قدرات..
سيكتب بخط يده بعض العبارات فإن نجح سيدخل ..وإن أخفق فلن يدخل ..فألح الرجل مستعطفا األستاذ عبد القادر ..حتى كاد أن يبىك..
قائال« :صابر ابنى الوحيد ..ونفىس يكون معاه شهادة متوسطه يدخل ويتعلم» ..فرق قلب الشيخ عبد القادر لحال الرجل ..وكنت أجلس
بجواره اتابع املشهد من بدايته ..فقال للرجل« :وماذا نفعل يف امتحان القبول !!» ..فنظر إ َّىل وقال ىل« :اكتب أنت أي عبارة بخطك نضعها مع
االستامرة ليدخل السنة األوىل وبعد ذلك سرنى إن كان قابال للتعلم أم ال» ..فكتبت جملته التي طلبها منى عندما التحقت باملدسة (فعال ملا
يريد) ..فتعجب صابر ..وقال بعفوية لألستاذ عبد القادر« :وهل عندما ادخل املدرسة سيمكننى أن أكتب هكذا مثل هذا الخط» ..فأجابه:
«ممكن طبعا» ..فقال صابر« :إزاى !!!» ..فقال له الشيخ عبد القادر« :ملا تحبه» ..فقال صابر ببساطة وعفوية مشريا إ َّىل« :أحب األستاذ ده»..
فضحك األستاذ محمد عبد القادر ..وقال له« :أل يا صابر  ..أنت لوحبيت الخط ستتعلمه ..مش تحب األستاذ ده ..ألن الخط محتاج صرب علشان
تتعلمه ..وأنت مش ممكن تصرب إال إذا حبيته بجد» ..والتحق صابر باملدرسة ..ومرت األيام والسنوات ..وذهبت ذات يوم ألستخرج شهادة من
املدرسة السعيدية ..فإذا ىب أشاهد صابر يف أحد فصول مدرسة تحسني الخطوط يقف أمام طالب املدرسة يدرس لهم الخط الديواىن ..فسلم
عىل بحرارة ..فسألته« :ماشاء الله يا صابر كيف تعلمت الخط العرىب حتى رصت أستاذا» ..فقال ببساطة« :حبيته !!» ..وكان هذا هو الدرس
األول الذى علمنى إياه أستاذى الشيخ محمد عبد القادر ..وهو أهم دروس تعلم الخط العرىب.
وإلننا مازلنا وسنظل نحب أستاذنا الشيخ محمد عبد القادر ..فإننا جميعا يف اللجنة العليا مللتقى القاهرة الدوىل للخط العرىب قررنا أن تكون هذه
الدورة باسم شيخ الخطاطني الفنان الكبري أستاذنا الشيخ محمد عبد القادر وفاءاً لذكراه واعرتافا باستاذيته ..فهو جدير بكل االحتفاء والتكريم ملا
قدمه لنا جميعا من عطاء مخلص وإبداع مبتكر لالرتقاء بفن الخط العرىب ..حيث سيتناول عرب هذه الصفحات األستاذ الفنان يرسى حسن دراسة
مستفيضة عن شيخ الخطاطني وتجربة األستاذ خضري مع أستاذه ..ودراسة هامة كتبها الشيخ محمد عبد القادر عام  1968عن مسئولية الخط
العرىب يف مواجهة متطلبات العرص ..وسرية ذاتية مخترصة لتاريخة العريق مع بعض النامذج من أعامله.
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نسيج وحده

بقلم :م�سعد خ�ضري البور�سعيدى
يف سنة  1958ذهبت إىل منزل األستاذ محمد عبد القادر يف الدراسة ،وطرقت الباب ،ففتح جزءاً من الباب ،وقال يل« :نعم» ،فقلت له  :أنا
خطاط من بورسعيد ،وقد زارين الحاج عوض شهاب الخطاط ،وروى يل عنك الكثري ،وأعطاين عنوانك..فسألنى « :ومن أستاذك الذي علمك؟»
فقلت محمد خضري ،فقال :من هو محمد خضري؟  ..قلت أخي ،قال « :وهل حصل عىل دبلوم الخط؟» فقلت :ال ،قال« :تعلم من أستاذ فنان،
الخط مخفي يف تعليم األستاذ» وودعني ومل أدخل ،كان الحديث كله أمام الباب ،فرجعت إىل بورسعيد وأنا حزين لعدم استقباله يل ولكن !!..
حاولت تنفيذ كالمه ورصت أحرض يف مدرسة خليل أغا ،أللتقي مع محمد أحمد عبد العال ،ومحمد حسني ،وسيد إبراهيم ،ومن هنا بدأت
فعالً.مرت خمس سنوات ،وحرضت عام 1963م إىل املنطقة التي كان يسكن فيها رحمه الله ،وافتتحت مكتباً يل ،كانت ألواين يف الالفتات كثرية،
فكانت جديدة عىل الناس ،فأقبلوا عليها ،ورسعان ما ذاع صيتي واشتهرت ،وجاء ليزورين زيارة تعارف فسعدت به كثرياً ،وأخذت عالقتي به
تتوطد اكرث فأكرث ،شخصياً وعائلياً ،وأصبحنا زميلني وصديقني ،وقد عملت معه يف لوحتني ملسجد املستعيل بالدراسة ،كان التوقيع عليهام خط
عبد القادر وتنفيذ مسعد خضري ،تطورت عالقتنا فكان يحيك يل أرساره كلها ويبوح يل بدواخله ،ومن شدة حبه يل طلب مني يف أواخر أيامه
أن يذهب إىل بوسعيد ليقيم مع أخويت ووالديت هناك ،يشهد عىل ذلك ابنه عبدالحفيظ ،وقد قال ألهله »:إن مسعد خضري هو الوحيد الذي
سيحفظ إسمي بعد ماميت» .ولألستاذ محمد عبد القادر باإلضافة إىل ابنه األكرب غزالن الذي استشهد يف حرب 1967م ،ثالثة أبناء أفاضل ..هم
يل مبثابة األخوة ،وهم بالرتتيب العمري :هادي ،بسام ،عبد الحفيظ ،وثالث بنات وهم جميعاً يعتزون بوالدهم ،ويقدرون كل عمل قام به،
وكل لوحة أنجزها ،ويدركون قيمته ،وإنجازاته جيداً ،وقد قاموا بحفظ تراثه ،وقد كرمته الجمعية املرصية العامة للخط العريب ،وسأظل أكِّرم
األستاذ عبد القادر يف جميع املحافل الفنية ،وقد اقرتحت تسمية مدرسة الخط التي افتتحت باملرج ،باسم األستاذ محمد عبد القادر ،وقد تم
هذا بوافقة مدرسيها ،وكلهم من تالميذه النجباء.
كان الحاج محمد عبد القادر كلام أهداين كتاباً أو لوحة يكتب يل« :إىل إبني وتلميذي» ،وأنا أقول« :إنني إبنه وتلميذه وزميله وصديقه
واملعجب بكل عمل قام به» ..وقد عشنا معاً وقتاً جميالً ،أمدين فيه بخربته ،حتى جاء الفراق املحتوم ،فتوىف أستاذي العظيم ،وهو ال يعرف
أنني كنت قد حرضت إليه ألول مره عام .1958

اخلطاط الفنان :إن نظرة متأمله لرتاث األستاذ محمد عبد القادر تربز خصوصيته وتفرده واختالفه عمن سبقه ،أو عارصه
من الخطاطني األساتذة ،ومل يأت هذا من فراغ ،بل كان نتيجة مليل أصيل إىل التجديد والتجاوز والتميز ،ويتضح هذا من عطائه يف
الخط الكويف الذي كان سباقاً إىل تقنينه ،ووضع مقاييس وأبعاد خاصه ألنواعه ،األمر الذي َّسيد أسلوبه وجعله موجهاً للدارسني،
وكذلك يف الخط الديواين ،الذي حمله بروحه وخصوصيته ،وقد سألته عن ذلك ذات مرة فقال يل  :ما رأيك أنت ؟ ..فقلت له :
«أجمل» ،فقال« :أستاذي غزالن مثل (الرتزي) الخياط الذي يفصل بدله ..فيتطلب إنجازها ثالثة أمتار وربع املرت من القامش ..أما
أنا فأفصلها مبرتين ونصف ..أي أنني قمت بلم الحرف ..فأصبح بهذا الشكل» ..قلت « :وذلك فيه بصمة خاصة ،أنا شخصياً أحبها»..
أما يف الثلث فكان يحب محمود جالل الدين ،وسبب هذا الحب هو يف الحقيقة حبه الشديد للنظافة ،فكان يحب الحرف نظيفاً،
أي أن يكون محدداً حاداً ،ومكتوباً بحرب ليس فيه خفيف وثقيل.
وقد أخذ الخط الفاريس «التعليق» عن األستاذ مكاوي ،لكنه تأثر بعد ذلك مبري عامد الحسني وحاول التغيري ،لكن تأثري مكاوي
عليه ظل أكرب ،ويف النسخ أقتىض خطي الحافظ عثامن ،وكان يعشق نسخ الزهدي يف لوحته ،ويقول يل :إن زهدي يكتب عدة أسطر
فقط لكنه يهتم بها جداً ،يرتبها وينقحها ويخليها (زي الفل) عىل حد تعبريه ..وقد تعلم الرقعة عىل أستاذه رضوان ،وأعجب جداً
بخط عزت ،وكان يستعني به ،ومل يكتب الديواين الجيل ،فهو مرتبط بالديواين الرتيك ،لكنه كان يركب بالديواين الغزالين الذي طوره
ألشكال جميلة ،وتركيبات أكرث كامالً من الجيل الديواين ،سألته مره عىل من أكتب خط اإلجازة؟ فقال « :أثنان فقط محمد عزت،
وسيد ابراهيم ،ولهام عدد من السطور يف الكتب» كان يهتم يف لوحاته كثرياً بالنظافة واألناقة ،واإلخراج والتجديد ،ومييل يف زخارفه
إىل األلوان الهادئة الفاتحة ..وإذا كان ملتقى القاهرة يحتفي اليوم بهذا الفنان العظيم ،فذلك يأيت وفاءاً ألستاذ تعاقبت عىل يديه
أجيال وأجيال من تالميذه ينهلون من علمه وفنه وريادته.
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مسؤولية الخط العريب يف مواجهة متط َّلبات العرص
بقلم الأ�ستاذ /حممد عبد القادر عبد اهلل

ونحن بسبيل البحث يف مسؤولية الخط العريب يف مواجهة متطلبات العرص يجدر بنا أن نرجع إىل أصل الكتابة إىل أصل الكتابة العربية
بإيجاز ،لنتبينَّ الدور الذي مر به الخط العريب عىل توايل العصور من تطور وإبداع ،تعب ًريا عن مفاهيم وأحاسيس املشتغلني به ،ثم مسايرة
امللحة والظروف التي كانت تفرض عىل رجال الخط أن يبحثوا ويتفنَّنوا باإلبداع والتجديد.
لالحتياجات َّ
يقال إن أول من أدخل الكتابة إىل مكة هو «برش بن عبد امللك» الذي تعلم الكتابة بالحروف النبطية من األنبار ،وتزوج الصهباء بنت حرب
أخت أيب سفيان ،وبذلك فتح عرص الكتابة يف الحجاز.
وأول من تنبه إىل تجويد الكتابة بعد برش ثالثة هم:
مرامر بن مرة ،وأسلم بن سدرة ،وعامر بن جدرة ،تعلموا حروفهم من النبطي املتأخر الذي كتب به برش ،وكان ذلك من نحو قرن قبل اإلسالم
وكأن الثالثة كانوا اليد األوىل يف ابتداع الكتابة العربية.
وقبيل اإلسالم كان عثامن بن عفان مع مروان بن الحكم يتعلامن الكتابة يف مكتب واحد ،كام تعلم معاوية بن أيب سفيان وعيل أبن طالب وزيد
بن ثابت األنصاري ،وكانوا يكتبون بالخط األنباري الذي أخذ يف التحسني مبيض الوقت ليعطي صو ًرا جديدة ميزته عن األنباري.
وقد اهتم النبي (صىل الله عليه وسلم) بنرش الكتابة ،فقد كان يعلم بحاجة أمته إليها ليدوِّنوا بها علومهم ،وقد اتخذ كتَّابًا للوحى َّ
وحث عىل
تع ُّلم الكتابة ونرش تعليم الخط بني املسلمني ،واضطلع بالدعاية القوية لتعميمه ،كام أمر (الشفاء) أن تعلم زوجه حفصة الكتابة ليقتدي بها
املسلمون يف تعليم نسائهم.
وىف غزوات اإلسالم األوىل جعل فدية األسري ممن يعرف الكتابة أن يعلم عرشة من املسلمني ،وكان من بينهم جفينة النرصاين الذي تآمر فيام
بعد مع أيب لؤلؤة عىل قتل عمر.
أما يف املدينة فقد كان يهوديًا يعلم الصبيان الكتابة إىل أن ذهب زيد بن ثابت األنصاري ومعه أيب بن كعب وأسيد بن خضري وبشري بن سعد
ومعن بن عدي ليعلموا الناس الخط.
ويف عهد أيب بكر كلف زيد بن ثابت األنصاري أحد ح َّفاظ القرآن وكتَّابه وغريه من الحفظة بكتابة أول مصحف رشيف مرتب حسب ترتيب
النبي (عليه الصالة والسالم) ،وقد حفظ هذا املصحف الرشيف عند أيب بكر ثم عمر ثم حفصة بنت عمر زوجة النبي (عليه السالم).
ويف عهد عثامن نسخ من هذا املصحف إىل كل من :مرص والكوفة والبرصة ودمشق واملدينة.
وفيام يختص بتسمية الخط العريب بالخط الكويف فإنه يف عهد عمر َّ
اختط سعيد بن أيب وقاص الكويف ونزل إليها كتَّاب ،وكانت الكتابة فيها أكرث
انتشا ًرا منها يف املدن املجاورة فعُ ِرف ُّ
خطهم فيام بعد بالخط الكويف.
بدأت الكتابة العربية بخطي (املبسوط واملقور) ،فاملبسوط هو الهنديس ذو الزوايا املحكمة الرسم وتستعمل فيه اآلالت الهندسية إن كان كب ًريا،
واملقور هو الذي فيه تدوير ويكتب بالقلم ،وهو خط سيارة للتدوين اليومي.
ً
خطاطا بارعًا قد اخرتع ً
خطا
وقد شاعت حرفة الكتابة يف أول الدولة األموية بالخط الكويف ،ويقال إن الخليفة عبد امللك بن مروان الذي كان
سامه «املنسوب» تتساوى فيه نسب الطول والعرض واالرتفاع ،ويف عهده كتبت كل الرقاع بخط مسلمني .وأجمل مصحف عمل يف عهده بقلم
خالد بن الهياج.
ويف نهاية الدولة األموية بدأ التطوير يف الخط املقور إىل جهة النسخ نوعًا ما عىل يد قطبة يف خالفة أيب العباس وأول الخلفاء العباسيني ،ثم
الضحاك بن عمالق الشامي يف خالفة السفاح ،ثم ارتقى عىل يد إسحق بن حامدة الشامي يف خالفة أيب جعفر املنصور.
زادت جودته عىل يد َّ
ويقال إن أسحق بن حامد هو الذي اخرتع القلم الجليل (الجيل) ليك يكتب به الخط الكبري بغري استعامل اآلالت الهندسية ،وحدَّ د لقطة القلم
فيه  24شعرة من ذيل الحصان الرتكستاين ،وقد أخذ عنه إبراهيم السجستاين الذي اخرتع قلماً أخف سامه (الثلثني) ،وآخر نصف الثلثني وسامه
(الثلث) ،وعليه يكون قلم الثلثني بغرض  16شعرة حصان ،أما الثلث فبعرض  8شعرات ،وقد أخذ يوسف الوراق القلم (الجليل) عن إسحق
واخرتع قلماً أدق وأسامه (التوقيع).
وىف خالفة الرشيد أشهر «العتايب» بحسن الخط ومن تالميذه «األصمعي» ،وىف خالفة املأمون القلم التوقيع وأسامه «الريايس» ،وأمر أن يكتب

به يف األعامل الرسمية.
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ً
خطاطا بارعًا القلم الجليل إىل نصف وسامه «القلم النصف»
وقد أخذ الوزير أحمد بن خالد األحول (ثالث وزراء املأمون) الذي كان
ماً
بعرض  12شعرة ،ثم قلماً أخف من الثلث وسامه «خفيف الثلث» ،وهو بعرض أقل من  8شعرات ،ثم اخرتع أخ ًريا قل حروفه متصلة
سامه «املسلسل» حي كان الوزير أبو عىل بن مقلة يف خالفة املقتدر بالله العبايس واملتوىف سنة 328هـ ،حيث أوصل خط املتسخ
(البديع) الذي اشتقه من خطي «الجيل والطومار» ،وكذا خط الثلث إىل صورتيهام املعروفة لدينا اآلن.
ويقال إنه هو الذي اخرتع الخط الدارج من الكويف املقور ،وعنه أخذ محمد السمسامين ومحمد بن أسد وأبو الحسن عيل بن
هالل املعروف بـ»ابن البواب» املجود العراقي واملتوفىَّ سنة 413هــ ،ومنه تع َّلم محمد بن عبد امللك وعنه أخذت الشيخة املحدثة
الخطاطة زينب شهدة ست الدار وعن خطها أخذ ياقوت املستعصمي (قبلة الكتاب) املتوىف سنة  697هــ.وكام انقطع أهل العراق
إلتقان الخط العريب واالخرتاع والتجديد فيه إال أن الطولونيني يف مرص اهتموا بالخط كذلك فأنشئوا املكاتب لتعليمه ،وكانوا يكتبون
بالخط الكويف وقد تف َّوق يف عهدهم (طبطب) عىل جميع الخطاطني.
ُ
ويف حكم الفاطميني ملرص اختلط الخط العريب بخط الشارقة مبيض الزمن إال كتابة املصاحف فإنها ك ِت َبت بالنسخ.
وقد أظهر أثر هذه الخطوط أيام الدولة األيوبية عندما انضم إليهم الرتكامنيون حيث انترش الخط األتابيك (وهو خط مدور ويكتب
رسيعًا أخذ عن السالجقة ،وهم أهل قبيلة تركية بدوية سكنت مراعي تركستان).
وبعد الدولة األيوبية توىل مرص قالوون أول من حكم من املامليك ،ويف عهدهم شيدت املساجد واملقابر واألرضحة وكتبت وذهبت
املصاحف وافتتحت مدرستا ابن أيب رقيبة والشيخ شمس الدين الزفتاوي لتعليم الخط والتزويق ضمن ما أنشئ من مدارس لتعليم
هذه الفنون.
وملا ضعفت دولة األندلس نزح إىل مرص بعض الفنانني املغاربة واألندلسيني فتلقاهم برقوق حيث ازدهر بفنهم مع فن املرصيني
األصليني كتابة املصاحف وتذهيبها بالكويف ،أما الثلث يف عهدهم فكان دون اإلجادة.
وعندما فتح السلطان سليم مرص أخذ األتراك الثلث عن املرصيني والنسخ عن األتابكة وجودهام ،وقد كان الرتك قبل إسالمهم
يكتبون بأحرف رومية أو أردية ،وملا انترش اإلسالم كتبوا بالفارسية املأخوذة من البهلوية ،ثم بعد ذلك باألحرف العربية هم
والجراكسة والروس املسلمون واألفغانيون والتتار الذين أسلموا واألحباش وكل من أسلم غريهم.
وقد حدثت النهضة الخطية برتكيا يف عهد سليم عندما استدعى من مرص وفارس أعاظم الخطاطني الذين برعوا يف تجويد الخطوط
العربية والفارسية وعلموا األتراك ،فهم تفوقوا عىل أساتذتهم ووصلوا به إىل أقىص درجات الكامل ،وقد اخرتعوا خطوط الديواين
والهاميوين (جيل الديواين) والرقعة واإلجازة (وهو مزج بني النسخ والثلث) ،وكذا خط الطغراء التي تتوج األوامر الهاميونية ألنها
تحتوي اسم مصدرها (السلطان).
ومن كتابات األتراك املتطورة بدأ يتعلم عىل طريقتهم أهل مرص والشام ،وأذكر من هؤالء األساتذة الرتك (حمد الله بن الشيخ
نساخ عظيم و(حافظ عثامن املتوىف يف أوائل القرن الثاين عرش الهجري) بالنسخ ،و(قايش زاده) بالنسخ،
املتوفىَّ سنة 936هــ) وهو َّ
و(مصطفى نظيف) بالثلث ،و(مصطفى عزت) بالثلث والنسخ ،و(محمد عزت) بالرقعة ،وكل من حافظ تحسني ومصطفى راقم
وعبد الله الزهدي بالثلث ،وقد استُد ِع َي األستاذ الزهدي يف عهد الخديوي إسامعيل ليكتب الكسوة املرشفة وخطوط الحرمني
الرشيفني وشوارع القاهرة القدمية وسبيل أم عباس وغريها ،وقد كان لبقائه مبرص وإقامته بها حتى وفاته أثر طيب فيام وصلنا إليه
من نهضة خطية كام أشهر السلطان مصطفى خان ونعيم وراقم وسامي بالديواين (الهاميوين).
وىف هذا املقام يجدر بنا أن نذكر بالفضل يد املرحوم األستاذ مصطفى غزالن الذي أوىل هذا النوع من الخط عنايته فهندس فيه
وجمل ،وأخرجه يف ثوب بديع طيع وقد عرف فيها بعد باسمه (الديواين الغزالين) ،وهو الذي يكتب به الخطاطون يف مرص منذ
أكرث من ثالثني سنة.
وقد أخذ الرعيل األول من املرصيني فن الخط عىل يد األساتذة /اإلمام محمد مؤنس زادة وأذكر من هؤالء األساتذة محمد جعفر وعيل
بدوي ومصطفى الغر ومصطفى الحريري وعبد الرازق عامرة وعبد الخالق حقي ومحمد إبراهيم األفندي وأحمد عفيفي ،وغريهم.
كام أذكر من الرعيل األول ممن مل يلحق عهد اإلمام مؤنس األساتذة /محمد رضوان والشيخ محمد عبد الرحمن والشيخ عبد الغني
عجور ومصطفى غزالن ومحمد الجمل ومحمد محفوظ وعيل إبراهيم ومحمد غريب العريب وسيد إبراهيم ،وغريهم .وقد أخذ كل
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هؤالء من كتابات اإلمام مؤنس عالوة عىل ما كان يرد من كتابات األساتذة األتراك إىل مرص آنذاك ،ومن آثار مؤنس الفريدة مشق
يف النسخ والثلث تاريخه  1292هـ..
كام وفد إىل مرص من األساتذة األتراك قبل افتتاح مدرسة تحسني الخطوط الفنان حسني حسني ،وتعلم منه الخط الديواين األساتذة
مصطفى غزالن ومحمد غريب العريب وسيد إبراهيم.
حتى كان إنشاء مدرسة تحسني الخطوط العربية سنة 1922م بعد أن ألغى أتاتورك الكتابة العربية وقد عني بالتدريس فيها من
األتراك األساتذة محمد عبد العزيز الرفاعي ومحمد عيل معامر زاده ،ومن املرصيني الشيخ عيل بدوي ومحمد إبراهيم األفندي
ومحمد رضوان ومحمد غريب العريب .ثم كلف بالتدريس فيها بعد ذلك كل من محمد حسني الدمشقي ونجيب هواويني اللبناين
ومصطفى غزالن وسيد إبراهيم املرصيني.
وقد كان ألستاذنا املرحوم يوسف أحمد الفضل يف بعث الخط الكويف من مرقده بعد مئات السنني حيث عني ً
مفتشا لآلثار ،وليصلح
ما عبث به الزمن من تراثنا يف الخط الكويف وزخرفته باملساجد األثرية وغريها ،وقد عني أستا ًذا لهذا النوع من الخط مبدرسة
الخطوط منذ سنة  1932وكذا بقسم اآلثار بكلية اآلداب.
وممن تخرج يف املدرسة حيث اشتغل مبهنة التدريس فيها حسب ترتيب تعيينهم :محمد عيل املكاوي ومحمود الشحات وحسن
عيل املكاوي وكاتب هذا البحث وعبد الرازق محمد سامل وإبراهيم محمد صالح واملرحوم محمد سيد عبد القوي وصالح الدين
محمد العقاد وسيد عبد القادر.
ً
ويدرس باملدرسة اآلن من أنواع الخطوط العربية أخذا من الخط املقور (خط التدوين) خطوط :الثلث والثلث الجيل واإلجازة
والفاريس والفارس الجيل والرقعة وجيل الديواين ،وكذا يدرس خط الكويف (كتابة املصاحف) والكويف املزهر املأخوذ من الكويف املبسوط.
وهكذا يتضح من تسميات أنواع الخطوط أن لكل نوع وظيفة؛ فمث ًال خط النسخ لكتابة املصحف الرشيف وكذا األحاديث النبوية،
وغريها .والثلث لكتابة رؤوس املوضوعات التي تكتب بخط النسخ ،وكذا عناوين الكتب واملقاالت والبطاقات ،وغريها .أما الرقعة
لكتابة الرقاع واملراسالت اليومية والديواين لكل ما يصدر من كتابات بالديوان يف تركيا آنذاك (يقابله القرص الجمهوري اآلن يف مرص)
والهاميوين (جيل الديواين) لكتابة العنوان أو الرأس ملا يكتب بالديواين والفاريس لكتابة القصائد والبطاقات والجيل منه لكتابة أسامء
الشوارع واملتاجر والجيل من الثلث لكتابة الشوارع وكذا املتاجر وأسامء الوزارات واملصالح والرشكات.
وقد كان يف صدر اإلسالم يستعمل الخط الكويف املبسوط (اليابس) يف كتابة املصاحف والحكم بالنبط الكبري ،أما املقور (اللني)
فاألعامل اليومية والتدوين.
وقد تطور املبسوط عىل مر الزمن وزخرف ووصل إىل غاية الدقة والحبكة والبهاء كام سمي الخط باسم الدولة أو البلد التي ظهر فيها
فنقول الكويف من الطراز العبايس أو الفاطمي أو األيويب أو اململويك أو األندليس أو السلجوقي أو املليك أو املدين أو املرصي ...إلخ.
كام تطور الخط املقور (اللني) منذ صدر اإلسالم لنجد مام استخلص منه بني أيدينا اآلن ما سبق ذكره مام يعلم يف مدارس تحسني
الخطوط بالجمهورية.
وعليه فإن الخط يتطور عرب الزمن إذ يأخذ صو ًرا وأشكا ًال وأنواعًا تتالءم مع متطلبات هذه العصور ويف آثارنا وما خلفته لنا األجيال
ما يثبت صحة ذلك ،فمن مرقعات عىل الورق ثم مصاحف وأدعية إىل كتابات عىل األرضحة واملساجد نقشت يف الحجر والجص أو
حفرت يف الخشب ،كام نجد الخط وقد استعمل لتزيني األقمشة واألواين الفخارية والخزفية يسري مع الزخرفة أو هو جزء منها ال
ينفصالن ،وكذا نجده يف العمالت املعدنية املختلفة ،وغري ذلك كثري ولكل لونه وشكله.
وحيث إن الكتابة هي أبرز وسائل االتصال والتعامل بني البالد وغريها من البالد األخرى فإن االهتامم بها والعمل عىل تجويدها كان أم ًرا
رضوريًا أوصلها إىل ما هو بني أيدينا من درجات بالغة يف الجودة والروعة والكامل.
وأمام متطلبات الحياة امللحة ومنذ أكرث من عرشين سنة رأينا محاوالت يف الصحف واملجالت وغريها ،ألعامل فنية وخطية تخرج
عىل ما ألفناه من رسوم تذكرنا بخطي املقور واملبسوط اللذين هام أصل خطوطنا العربية ،وقد أخذت هذه الصور الجديدة تنمو
وتتشكل مبرور الوقت شأن كل كائن ،وهي ظاهرة طبيعية وإبداعية ،فإن وسائل اإلعالم يف بلدنا تتحرك وتتقدم يف تصميامت
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جديدة رائعة كلوحات الدعاية للسياحة وإعالنات الصحف وواجهات املحالت التجارية واملنشآت الصناعية وعناوين املقاالت
وغريها كثري ،وكل هذه األعامل محتاجة للون من الخط يساير التصميم الذي متت به ليؤدي هذا اللون وظيفته يف خدمة التصميم،
فاملفهوم يف عرف الفن أن التصميم أو ًال ثم يجيء بعده دور الكتابة عربية كانت أو إفرنجية أو االثنني معًا ،وذلك إلكامل هذا
العمل الفني وليخرج يف إطار متكامل ممتاز ،وباملناسبة فإن الخط اإلفرنجي كفن من الفنون الجميلة وله أصوله وصوره وأنواعه
املعروفة يتطور برسعة مذهلة حيث تنرش كل بلد بني الحني والحني املالحق املطبوعة ملا أبدعته يد فنانيها يف هذا اللون من الفن
وأصبحت هذه األلوان الجديدة املبتكرة تغزو كل بالد الدنيا ولتقف كل بلد عىل آخر ما وصلت إليه البالد األخرى يف هذا امليدان.
وأمام تلك املتطلبات التي فرضتها الظروف فع ًال منذ أكرث من عرشين سنة كام سبق يجدر باملشتغلني بشؤون الخط يف هذه األيام
أن يولوا هذا اللون من عنايتهم ،بالرعاية والنصح واإلرشاد ويا حبذا لو تقرر تدريسه بكلياتنا الفنية ومعاهدنا العالية ومدراسنا
الصناعية والزخرفية التي تدخل الكتابة الزخرفية يف نطاق مقرراتها ،وال بأس من أن يقرر تدريسه كذلك كلون من ألوان الخط
مبدارس تحسني الخطوط فيتخرج طالبها وقد تعلموا من هذه األلوان الزخرفية الجديدة ما يعينهم عىل مسايرة وإيفاء متطلبات
العرص من كتابات أصلية يف أنواع الخطوط التي تدرس بتلك املدارس عالوة عىل هذه األلوان الزخرفية الجديدة.
وقد سبق أن تعامل مع هذه األلوان الجديدة أعداد من خريجي مدرستنا أجادوا فيها وبرزوا عالوة عىل كتاباتهم األصلية أذكر من
بينهم اسمي األستاذين عبد املنعم الرشيف ومحمد العيسوي اللذين يعمالن بالصحافة منذ أكرث من  20سنة ،ويا حبذا لو استُعني
بهام يف تدريس هذا اللون من الخط مبدرستنا بالقاهرة ،ونكون بذلك قد الءمنا بني القديم وما يتطلبه العرص من تجديد وقدمنا
من اللونني أنواعًا تزيد من ثقافة طالب هذا الفن الجميل مبا يؤهلهم ملسايرة الركب الصاعد يف جميع مجاالت الحياة وسد ثغراتها
والوفاء بحاجاتها يجعلهم أكرث أهلية وأتم كفاءة .والله ويل التوفيق.
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مرايا إبداعات عبد القادر الخالدة
درا�سة بقلم ي�سري ح�سن

إن األستاذ محمد عبد القادر بن عبد الله قد بلَغ يف إجادة الخط العريب عىل أنواعه منزلة رفيعة ،وأصبح خطه يزين الطروس ويهيج النفوس،
وسيخلِّد التاريخُ اس َمه بني أساتذة الخط امل ُجيدين؛ فقد كان أول املتخرجني يف مدرسة تحسني الخطوط امللكية بقس َم ِي الخط والتخصص يف
الخط والتذهيب ،فحاز عىل جائزة ساكن الجنان حرضة صاحب الجاللة امللك فؤاد األول سن َة 1935م ،وجائزة حرضة صاحب الجاللة موالنا
امللك فاروق األول املعظَّم سن َة 1937م ،وكان الفائز األول يف املسابقة التي ُعقدت سن َة 1938م بني أوائل خريجي املدرسة منذ إنشائها ،فعُينِّ
مدرسا يف املدرسة املذكورة منذ سنة 1940م ،فأهنئ األستاذ مبقدرته ومبا حاز من نعم الله وفضله.
ً
ُحرر يف  24صفر سنة 1363هـ 19 ،فرباير 1944م

نجيب بك هواويني
الرئيس العام التحاد الخطاطني يف اململكة املرصية

شهادة اإلجازة التى حصل عليها الشيخ محمد عبد القادر موقعه من نجيب بك هواويني

بات من الصعب عىل أي باحث أن يقتفي أثر فنان كبري بحجم وقيمة الحاج محمد عبد القادر –عليه رحمة الله– ألن حياة الفنان
ليست بالحياة االعتيادية سهلة الوصف والت َت ُّبع؛ ألنك تجده دامئًا يُ ْخ ِفي َها ،ويرغمنا أن نبحث يف أعامق أعامله إن شئنا أن نلمس
املنبع الحقيقي ألحاسيسه ودوافع إبداعه.
وعىل الرغم من ذلك سأحاول االقرتاب -قدر املستطاع -من بعض إبداعاته الفنية بنقاطها املتوهجة لنقف سويًّا عىل املحطات املؤثرة
يف صورتها الحقيقية ،يف محاولة جادة الستعادة الوقائع الغائبة واألحداث املنسيةَ ،علَّ َنا نتمكن من إزاحة الظالل وكشف الجهود
التي بذلها يف هذا املجال املهم (الزخرفة العربية) والذي ارتبط –يف أهم مناذجه اإلبداعية -بأمشاق وإبداعات وكفاحات عبد القادر،
وكيف ساهَم يف إحياء زهوته ورسم مالمحه ،ليكون ذلك طريقًا ومنها ًجا ملن أراد أن يسلك مسلكَ السابقني من املبدعني.

بني النقل ...وإعادة التدوير

محمد عبد القادر ...هو الصديق الذي مل أُ ْدرِك زمانَه ...وعىل الرغم من ذلك كلام طالعت أعامله أَلْ َت ِقي ِه فنانًا مبد ًعا ،وكلام الْ َت َق ْيتُهُ ...
نقلني إىل عامل الجَماَ ل األخَّاذ ...جَماَ ل الشخصية والكلمة والفكرة واإلبداع ،فنتبادل سويًّا حكاية التجديد واإلضافة والتطوير لكل ما
أمكنه جم ُعه من مناذج مص َّورة حصل عليها من دار الكتب املرصية أو كل ما استطاع الوصول إليه نظر ًّيا وبرص ًّيا حول الخط الكويف
والزخارف العربية؛ حيث بدأ مسريتَه يف استكامل وإحياء الخطوط الكوفية والزخارف عىل ُخطَى أساتذة عرصه األفذاذ« :يوسف
أحمد ،يوسف كامل» كُلام َسنحت له الظروف بجانب عمله بهيئة املساحة الذي َس َم َح له بالتعرف عىل عدد غري قليل من الفنانني
العرب واألجانب ،غري أن شخصيته وتكوينه الفني َيأْبىَ االكتفا َء مبا قام به َم ْن سبقوه ،فنجده ينطلق نحو الدراسة الواعية لآلثار
الخطية والزخرفية بعقر دارها مبساجد القاهرة القدمية ،وآثارها العتيقة ،بالرشح العميق ،يقف عىل بوابات آيات الجَماَ ل َويَ ْن َه ُل
من عظمة ما أبدعه األجدادُ.

يف مرص املحروسة ...خزانة حصينة

يجدر بنا ونحن يف سياق الحديث عن مسرية عبد القادر يف تطوير وازدهار الزخارف العربية والخطوط الكوفية أن نكشف الستار
عن بعض املؤثرات لبعض األحداث املنسية ،يف قصة إبداعاته الفريدة يف مجال (الزخرفة العربية) إذ هو مجال عاىن كث ًريا من ضَ ْعف
التدقيق البحثي ،والجهل املُفرط يف وصف مدارسه وسامت ُحقَبه وعصوره ،األمر الذي أدى لسقوط العديد من أمناطه وأشكاله
املهمة ،يف غياهب الجهل والنسيان عرب الزمان ،مام دعا يوسف أفندي أحمد مفتش اآلثار العربية مبرص سابقا أن يقول يف مقدمة
كتابه«:يف مرص املحروسة من املساجد األثرية يف قرون مختلفة ما ليس يف غريها من األقطار العربية ،كام أن القرافة املرصية أعظم
خزانة لحفظ األحجار التي عليها الكتابة الكوفية بجميع أقالمهاُ ،د ِّونت عىل كل شاهد تاريخ كتابته –وال أخال أن ُقطْ ًرا آخَر من
أقطار الدنيا توجد خزانة حصينة ملثل هذه الكنوز الثمينة «كتاب« :الخط الكويف» طُبع سن َة 1933م.
من هنا تنشأ الحاجة إىل وجوب االقرتاب من الصورة الحقيقية مل ُ ْج َمل ما حدَ ثَ ،علَّ َنا نتمكن من إزاحة الظالل عن وجه هذا الفن
املهم ،الذي ارتبط ارتباطًا وثيقا بالكفاح الفني جن ًبا إىل جنب مع كل الخطوط العربية منذ نشأتها وحتى اآلن.
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ظالل متعاكسة ...إلبداعات السابقني

ونحن إذ نلتحم بشطر من الوقائع التي خلَّفَت لنا مناذج من اإلبداع الزخريف يف أعامل «عبد القادر» ،يجب أال ننىس الدو َر الذي
لعبه يف تكوينه أساتذة ومبدعون انعكست إبداعاتهم وتداخلت ظاللها عىل مرايا إبداعات عبد القادر الخالدة.
قد كان لألستاذ يوسف أفندي أحمد مفتش اآلثار العربية مبرص سابقًا ،الفضل الكبري يف مسرية عبد القادر الفنية وخاص ًة يف الكويف
والزخرفة ،فقد نبغ يوسف يف الخط الكويف نبوغًا كبريًا ،وال نبالغ إن قلنا :إنه هو الذي أحيا َّ
خصوصا بعد أن أصبح
ً
الخط الكويفَّ
مدرسا مبدرسة تحسني الخطوط العربية يف (1932م) وقد قال عن نفسه :اشتغل والدي -رحمه الله تعاىل -ببناء املآذن امل ُ ْحكَ َمة
ً
أمتمت دراستي صار يصحبني معه ويريني الرسو َم التي بالجوامع والنقوش والزخارف الباقية فيها
ُ
وال ِقباب العظيمة الشاهقة ،فلام
ويُكلفني أن أقلدها ،ويقول يل :ال ترتك ملح ًة متر بك دون أن ترسم فيها شي ًئا من هذه الرسوم إىل أن ظهرت نجابتي ف ُع ِّي ْن ُت رسا ًما
بعض إملام بالخط الكويفّ ،ومل َي ْجسرُ غريي عىل ادعائه وقتئذ ،هنالك زادت رغبتي واتجهت
وخطاطًا سن َة 1891م ألنهم وجدوا عندي َ
همتي إىل إتقان الخط الكويف إتقانًا صحي ًحا ،وكان مساعدي عىل الخط أمران؛ األول :مرافقتي لوالدي الذي حرص عىل تعليمي
الخط الكويف ،والثاين :أن الذي أُرِيدُ تعلُّ َمه أصبح من أعامل وظيفتي الرسمية فصار املوضوع بذلك حديثي وشُ غيل يف جميع أوقايت،
وملَّا كان الغرض من لجنة حفظ اآلثار العربية هو املحافظة عىل اآلثار وإعادتها إىل أصلها بكتاباتها وزخارفها وكان هذا من أعامل
النقص الذي يكون عىل اآلثار منها.
كل كتابة من الكتابات املنقوشة عىل اآلثار وأكتب عىل أسلوبها ،وأمت ُِّم
رصت أقلِّد َّ
وظيفتي ُ
َ
الواضح يف التكوين الفني و َف ْهم
ر
األث
الجميلة
الفنون
ملعهد
املرصيني
من
عميد
أول
كامل»
«يوسف
األستاذ:
للفنان
كام كان أيضً ا
ُ
ُ
العالقات البرصية والخربة العملية التي اكتسبها عبد القادر خالل دراسته للفن والزخرفة بالظل والنور عىل يديه مبدرسة الخطوط،
فضلاً عن الدور البارز الذي لعبه كامل يف تأسيس مدرسة الخطوط ،بحكم عالقاته الوطيدة براعي الفنون مبرص-آنذاك– األمري
«يوسف كامل».
َ
كل منهام اآلخَر يف بعثة
ويوسف كامل يُذكر له كفا ُحه املشرتك مع زميله راغب عياد الستكامل تعليمهام يف روما ،عندما أ ْر َس َل ٌّ
العمل مكانَه يف مرص وإرسال راتبه شهر ًّيا حتى أنهى السنة الدراسية فتولىَّ اآلخَر مهمة زميله
َ
إىل إيطاليا عىل نفقته ،وتولىَّ اآل َخ ُر
بالتبادل ،وقد قابل كامل وعياد زعيم ثورة 1919م سعد زغلول –بعد عودته من املنفى– َو َح َّيا كفاحهام .وعند انعقاد أول برملان
مرصي عرضت قصة تعاونهام عام 1924م فتقرر اعتامد ميزانية لبعثات الرسامني والنحاتني ،وكان يوسف كامل وراغب عياد عىل
رأس أول املبعوثني عىل نفقة الدولة يف إيطاليا.
ِ
ولدى عودة «يوسف كامل» من بعثته الحكومية عام 1925مَ ،عم َل أستا ًذا لفن التصوير الزيتي مبدرسة الفنون الجميلة العليا عام
رئيسا لقسم التصوير ،ثم صار عميدً ا للكلية
1929م ،وكان أول مرصي يقوم بالتدريس بها إىل جانب األساتذة األوربيني ،ثم ُعينِّ َ ً
امللكية للفنون الجميلة (التي صار اس ُمها كلي َة الفنون الجميلة) بعد ثورة 1952م.
اتخذ يوسف كامل من املدرسة التأثرية أسلو ًبا للتعبري ،غ َري أنه مل يلتزم حرف ًيا بأسلوب الفن التأثري األورويب.
إذ كان يوسف كامل من أغزر الفنانني املرصيني إنتا ًجا؛ إذ وصل عد ُد اللوحات التي رسمها إىل أكرث من أَلْف َْي لوحة ،كانت موضوعاتها
من البيئة املرصية والريف املرصي وأسواق القاهرة القدمية وأحيائها ،وكان يستهويه رسم الطيور والحيوانات األليفة ،تُحفظ
إبداعاتُه يف متحف الفن الحديث بالقاهرة ،ومن أهم أعامله( :لوحة األحياء القدمية – صورة ملشايخ الحسني – عىل شط الرتعة –
تأثريات لونية).
كانت عالقة «يوسف كامل» مبحمد عبد القادر عالقة أستاذ بتلميذه النجيب ،ثم تطورت بعد ذلك إىل عالقة صداقة قوية بالدرجة
التي تجعل «يوسف كامل» يرسم لوحتني بورتريه للفنان محمد عبد القادر.
أما األستاذ «محمد خليل» فكان كام وصفه تلمي ُذه عبد القادر« :ليس له مثيل يف الزخرفة ولن يُ َع َّوض» فقد تَ َتلْ َم َذ عىل يد الفرنسني
كل ما يتعلق بالرسم والزخرفة مبستوى فني رفيع ،فكان ُيد ّرس
مبدرسة األمري يوسف كامل مبدرسة الفنون الجميلة ،فأجاد وتعلَّم َّ
َّف لنا آثا ًرا فنية كثرية ،أهمها
الخط الكويف والزخرفة مبدرسة تحسني الخطوط بجانب إبدعاته مبساجد مرص من رشقها لغربها ،فخل َ
كتاباته وزخارفه املوجودة إىل اآلن مبسجد املريس أبو العباس ِم ْن َح ْف ٍر عىل املنرب وتذهيب باملحراب بجانب إبداعاته ،ومبسجد القائد
إبراهيم باإلسكندرية ،وجامع البنات ،والواجهة القبلية لوزارة األوقاف وأماكن متفرقة.
وقد خلَّف األستاذ يوسف أحمد يف تدريس الخط الكويف مبدرسة تحسني الخطوط امللكية ،وكان يعمل يف وزارة األوقاف بقسم
التدريس باملدرسة فجأةً ،ويعتربه الكث ُري من أعظم مزخريف هذا القرن.
ولسبب ما ترك
التصميامت الهندسية،
ٍ
َ
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رويس ...بني اململويك واألندليس

ويجدُ ر بنا -ونحن نتكلم عن فن محمد خليل -أن نُع ِّر َج بالذكر عىل ُملهم إبداعات خليل وقائد مدرسته ،املصمم اإليطايل املعامري
«ماريو رويس» الذي كان خليل ضمن الفريق التنفيذي ألغلب مشاريعه؛ فقد ص َّمم رويس مجموعة كبرية من املساجد الشهرية
باملحروسة ب ُحكْم عمله مهندسا بوزارة األوقاف املرصية ،والتي مازالت تُدهشنا تصميامته املعامرية بجاملها إىل اآلن ،وأهمها مسجد
املريس أبو العباس ،ومحمد كريم باإلسكندرية ،ومسجد يحيى باشا باإلسكندرية  ،ومسجد الزمالك الكبري ،وعمر مكرم بالقاهرة.
ومام هو جدير بال ِّذكْر أن (ماريو رويس) استطاع ببالغة أن ميزج بني العامرتني اململوكية واألندلسية ،وكان يعتمد عىل «خليل»
اعتامدًا كبريًا يف تنفيذ الكثري من زخارفه وتطبيق أسلوبه املعروف من ميله لعدم اإلكثار من الزخرفية والرتكيز يف املقابل عىل عدد
قليل منها ،مع تطويع املوتيف الزخريف لتنفيذه بالخامات املختلفة غريَ أن األجل مل يمُ ْهِل الفنانَ محمد خليل؛ إذ تويف عا َم 1943م،
وبينام تم افتتاح مسجد املريس أبو العباس للصالة عا َم 1945م بعد ما يقارب من  16عا ًما من إعادة البناء والتصميم الكامل له.

من الخطوط العربية ...جامع وجامعة

وبعد هذا كله مل يكن باملُستغ َرب أن يتم اختيار وتكليف عبد القادر بتدريس الكويف َخلَفًا ألستاذه محمد خليل؛ لتبدأ من هنا
قصة مت ُّيزه وإبداعه ،فبجانب دراسته العميقة من أساتذة الفن والزخرفة واآلثار والخطوط ،هَالَهُ ما رآه من اآلثار الخطية والزخرفية
املمتلئة بها مساجد مرص وحواريها ،فام تزال تنبض بالحياة شاهد ًة عىل عظمة َم ْن َص َن َع َها ،ليس ِّجل مطو ًرا كل ما وقع تحت يديه
رشا إياها يف كتاب –من الخطوط العربية– ليعمم الفائدة منها.
من لوحات بالخط الكويف والزخرفة عىل مدى أربعني عا ًما ،ثم نا ً
وقد تضمن كتا ُبه أشكالاً عديد ًة لحروف الخط الكويف املصحفي ،وكذلك الفاطمي بكاملها ،وط َّو َرها بكل ما أمكنه جم ُعه من النامذج
املص َّورة من دار الكتب املرصية أو اآلثار الخطية ،ثم قام برشحها ،كام ض َّمن نفس الكتاب ،ومترينات الزخرفة.

عبد القادر ...والقطب األخري

بصامت
ُ
وهنا تجدر بنا اإلشارة إىل القطب األخري يف مسرية عبد القادر الفنية ،زميل التدريس معه مبعهد الخطوط الذي بانت
أجمل النامذج
إبداعاته الزخرفية من خالل كتاب –من الخطوط العربية– وهو الخطاط املزخرِف« :صالح العقاد» ،والذي ترك لنا َ
الزخرفية التي عرفناه من خاللها بإطالالت رسيعة يف كتاب عبد القادر ،رمبا مل يُك َتب لها أن تستويف بها َءها املنشود ،ليكون بني أيدينا
الفني للمدرسة ،وأستاذ الدراسات
مجموعات كاملة من موروث هذا املبدع الكبري الذي يصفه لنا «األستاذ أوس األنصاري» املرشِف ّ
العليا مبعهد البحوث والدراسات العربية وأحد تالميذ العقاد» فيقول:
«األستاذ صالح الدين العقاد من مواليد 1914م ،أستاذ التذهيب مبدرسة الخطوط العربية بالقاهرة خليل أغا ،تخ َّرج يف كلية الفنون
التطبيقية إبان الحرب العاملية الثانية ،وكان أستاذه األملاين الذي كان عىل وشك مغادرة القاهرة؛ نظ ًرا لظروف الحرب قد أوىص
أن يَحل َمحلهُ يف التدريس ِم ْن بَ ْع ِد ِه ،ولكن األقدار مل تُ ِت ْح ذلك وتخ َّرج أيضً ا من مدرسة تحسني الخطوط امللكية بالقاهرة خليل
أغا ،ومعهد الرتبية العايل َو َع ِم َل َ
مهندسا يف إدارة الج َّبانات ،ثم تركها واشتغل يف مدارس التعليم الصناعي حتى أُحيل
أول األم ِر
ً
التذهيب مبدرسة الخطوط امللكية عام 1947م ،وأيضً ا د َّرس خط الرقعة
للتقاعد وكيلاً ملدرسة الصناعات الزخرفية الثانوية ،د َّرس
َ
ومادة الرسم الزخريف واملنظور يف مدرسة الخطوط بالجيزة املدرسة السعيدية التي أُنشئت يف الستينات ،اب ُتعث إىل دورة تدريبية
يف تشسلوفاكيا يف الفنون التطبيقية.
ِ
كان –رحمه الله– أستا ًذا متمكِّ ًنا ف ًّذا َّقل أن يجو َد الزمانُ مبثله ،رؤوفًا بطالبه غريَ حريص عىل الجانب املادي يف الحياةُ ،م ْتق ًنا لجميع
كنت
مدارس الزخرفة العربية والرتكية والفارسية فضلاً عن املدرسة الفاطمية واململوكية ،خلَّف تراثًا فن ًّيا مل ُيجمع لألسف ،وإن ُ
قمت به يف التعريف بأعامله يف كتاب األستاذ
العمل إليه ،وهذا ما ُ
بعض مناذجه للدارسني يف املدرسة بالقاهرة شار ًحا وناس ًبا َ
قدمت َ
ُ
اتفقت مع األستاذ «العقاد» -رحمه الله– يف أواخر حياته عىل إعداد كتاب
ُ
وكنت
كنت ورا َء إعادة طبعه مرتنيُ ،
عبد القادر ،والذي ُ
عن أعامله يف الزخارف العربية فوافَق بعدَ جه ٍد وبدأنا يف إعداده إال أن املنية قد عاجلته فلم نتمكن من ذلك.
كان -رحمه الله– يقوم ب َح ّل الذهب لنا ونحن طالب ،ويُحسن استقبالنا يف منزلهَ ،وكُ َّنا نشاهد مت ُّك َنه يف الرسم الزيتي بلوحات
كبرية مقلِّدً ا أساتذة العصور الوسطى ،وكذلك أعامل النحت واألوكوريل والرسم عىل طبقة الذهب امللصوق ،وال تزال أعاملُه منه ًجا
للدراسة لعبقريته يف التصميم ،وقد استفاد منه زمالؤه أمثال األستاذ عبد القادر؛ حيث قام بتصميم الزخارف ملصحف كان ُمزم ًعا أن
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وعرضت الزخارف يف آ ِخر كتابه ،وكذلك صديقه املق َّرب األستاذ محمد سيد عبد القوي يف كل
ُ
يتم،
يكتبه ويُطبع ملونًا ،لكن ذلك مل ّ
لوحاته ،والتي تمَ ْلِكُ َها األرس ُة ومل تُنرش ،وزخرفته لقصيدة نهج الربدة لشوقي ،والتي كتبها األستاذ عبد القوي بالخط الفاريس وزخرفها
دارس من طالبه إال وقد زخرف له األستاذ العقاد أعاملاً له ،منهم الطالب اللبناين
األستاذ العقاد بالزخارف الفارسية ،وليس هناك ٌ
َ
األعامل مطبوع ًة ،وحسني أمني والعبد الفقري أوس األنصاري ،وقد كُ َّنا عىل موعد عىل
صالح كباره ،وفتحي الشمريل ،الذي نَشرَ َ تلك
عمل مشرتك إلحدى دُور الطباعة يف الثامنيات ،ولكن األقدار مل تمُ ْ ِهلْهُ بعدَ أن صدر له تقوميان بزخرفة ملونة ،لكن األستاذ َعل ٌَم كب ٌري
يف بابه وفنه ،يحتاج لدراسة عظيمة لِ َت َت ُّبع حياته الفنية ،ولكن الظروف تَ ُح ُول دونَ ذلك ،رحمه الله رحمة واسعة عىل عطائه وفنه.

بصمة خاصة ...بني أفذاذ عرصه

وصف تجربة «عبد القادر» مبعزل عن السياق الكيل ملسريته الفنية
يتبني لنا من خالل هذا اإلطاللة الرسيعة أنه ال يستقيم
ُ
صوب إحياء جامليات الفنون
واملؤثرات التي لعبت يف تكوينه الفني؛ فقد امتدت عربَ عقود حتى استقامت له خطوات البناء
َ
اإلسالمية مس ِّجلاً لنفسه بصم ًة خاص ًة بني أفذاذ هذا الفن وصانعيه.
باختصار شديد :فإن عبد القادر مل يتناول مفرداته الزخرفية بوصفها كتلاً ثابتة وتكوينات ال ميكن الخروج عليها ،لكنه تناولها
باعتبارها ن ََسقًا طَ ِّي ًعا من أنساق الخط يرسي عليها ما يرسي عىل فراغ السطر أو امتالئه ،فراح يشكِّل بها بني يديه الحروف ،وكأنها
طفل يتهادى دون أن يُشعر أيًّا من متابعيه بامللل أو التكرار.
ٌ
َ
استطاع عبد القادر مبوهبته العالية أن يجمع بني الكلمة املكتوبة وعنارصها الزخرفية يف تَ ْوأ َمة غريبة نَدُ َر أن ترى لها مثيلاً  ،دون أن
ألي من قواعد التكرار والنسخ ،مع املحافظة عىل قاعدته الزخرفية من حيث وحدة
ينزلق يف فخ القولبة كام مل يلجأ إىل إخضاعها ٍّ
األفرع وكتلة األوراق.

عنارصه الزخرفية ...غنية ومبسوطة

امتزجت كتاباته الكوفية بكل مقومات الزخرفة اإلسالمية وخاصة النباتية ،بحرية ُمطْلَقَة؛ مام أبرز حذاق َته ومهارتَه يف رسمها ،كام
رسم أف ُرع زخارفه الدائرية بدقة وبأشكال متقاطعة يف تعادُل
أجاد فيام ُعرف بف ّن التوريق والتشجري يف الزخرفة العربية ،أجاد َ
أي شورشة عىل مقروئية الكتابات.
دون
َّاذ
خ
األ
الشكل
وتناسق يف التكوين؛ مام يحافظ عىل طابع
وتوازُن يف التوزيع وانسجام ُ
ّ
أما عن أهم عنارصه الزخرفية التي استخدمها يف تكويناته الخطية :فكانت عبارة عن رسوم نباتية مورقة عىل ال َّن َسق الفاطمي
بأشكال رمزية لألوراق والفروع والسيقان النباتية والتوريقات متعددة الفصوص والكاسات ،التي تبدو مبسوط ًة مر ًة ومنكمش ًة مر ًة
أخرى ،كام نراها تظهر مرة ُمصبعة ومرة أخرى ملساء.
كام تجد األفرع تختلط عاد ًة باألوراق عىل شكل فروع دامئًا مستديرة وتتقاطع فيام بينها يف هدوء ووقار دون أن تزعج الحروف
والكتابات الكوفية التي تتوسطها وتتهادى بينها ،لترُ دد بدورها َصواعد الحروف الكوفية َوأَلِفَاتِ َها عىل متايُل الزخارف من حولها
النفوس ،كام تجد الحروف أحيانًا تتحرر من وقارها لتعانق السيقان ،والفروع.
ُريح
بضفائر فيام بينها تُ ْذ ِه ُب
األلباب وت ُ
َ
َ

أسئلة معقدة ...وآمال حائرة

ومن هنا ويف نهاية الدراسة وكاملُعتاد ت ُِط ُّل علينا �ثُلَّ ٌة معقَّدة من األسئلة الحائرة :كيف لنا بأمثال عبد القادر ،أم تُرى ماذا يدخر
املستقبل ظهو ًرا لنسخة أخرى من هذا الجيل الفريد؟ وهل الطريقة التي نقوم بدراستها وتدريسها للزخارف العربية اليوم -من
ُ
لنا
حيث مفهوم النقل والتكبري -مكتف َني بعدد قليل من األمشاق والنامذج سابقة التجهيز يف تعليم الزخرفة -كافية؟
وعىل جانب آخَر ميكننا من خالل هذه الدراسة لِ َعل ٍَم كبريٍ من أعالم الزخارف والخطوط العربية أن نحدد مالمح الطريق التي
َ
الوصول إىل غايته يف دراسة وتطبيق الزخارف العربية من خالل هذه املحاور الستة:
دارس
أي ٍ
يستطيع من خاللها ُّ
•الدراسة واملحاكاة عىل أيدي أساتذة الفن املحرتفني.
•البحث الفردي واالستكشاف غري التقليدي لآلثار الزخرفية.
•ترتيب كل عرص بأمناطه وسامته.
•التد ُّرب عىل التطبيق املتقَن للزخرفة بأدوات الرسم املختلفة( :رصاص – تحبري – تلوين – تذهيب  -كمبيوتر).
•التطوير املس َت ِم ّر مع املحافظة عىل القاعدة األصلية للزخرفة.
•إيجاد البصمة والهوية الشخصية الفارقة من فنان آلخَر.
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