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 حول اخلط العريب

 . ذاته   ب         ستقل     م        فنا   تصبح   ل  ذاتها             ية في حد            حفة فن        ن ت       كو      ت        عت ل     م          نقوش ج  حروف و ي كلمات، ه ،ياقوتة العرب، فخر واعتزاز

  . فمن تكون؟                    في شت ى أنحاء العالم غيرهمواطين     خط  وال        رس امينال من باه العديد          جذبت انت  

  ..آالف السنين أو حتى أكثر.؟ عربية من شرقها إلى غربها، العمر ؟ ، الهويةنية يم نعانية، كسامية،  ؟ األصل

    م  تمن و، زخرفة     ا  يصبح بذلك رسمو  الكتابة ودى حد      يتعد                         ز عن غيره من الخطوط ل       تمي       خط   ؟ من غيرهنعم هو و

ل النص إلى لوحة       تحو      ل    النسبة للكتابةصل بولت نقطة ال                      للغة العربية التي مث  افضل واألهم من ذلك  .لوحة فنية فريدة من نوعها

المد  ن حيثأشكاال هندسية ممن خلله  اكتسبت اللغة العربية لقد التجميل. الثاني التزويق و هااألول التدوين وهدف هاهدف  فنية

 . .واالستدارة والتشابك والتركيب والتداخل.. والرجع

الحديثة             االكتروني ة استعمال اآلليات إلى شرح لنا األستاذ عمر الجمني تاريخ الخط العربي منذ الكتابة على الحجارة 

 العالم العربيكافة أركان  وفي وبلد الفرس و األندلس الحجازالشام و                        وفي رحلته الزمني ة عابر. تحديثاو داليلحظ بذلك تجدي

عة  والغني ة   ممهد الحضارات عربية كانت أفي تونس ، ف.                                                                          اقتبس الخط العربي  قسطا من الثقافات  والفنون العربية المتنو 

  .                          ص ه أال وهو الخط القيرواني   خ  بكتابة ت الخط العربي    ي      حض   غربية

ر عنألقاها محاضرة  فياط التونسي عمر الجمني       الخط   كل ذلكلنا       وض ح  الذكاء  تسخيرو الخط العربي      تطو 

   .  غة العربية                   باليوم العالمي لل   في ضمن احتفاالتنا         مؤس ستنا  بدعوة من  هكان حضوروقد  اإلصطناعي في هذا المجال. 

ينتقل بذلك لهوايته لمدة ثلث سنوات في المركز الوطني لفنون الخط بتونس  عمر الجمني س، در 1957من مواليد 

تجربة تفوق : اليوم  يهماهو عل إلى أوصلتهت قام بها تضحياو جهودوبعد عالمي  ىمستو إلىاط على المستوى الوطني من خط

 .                                     بجوائز م تعد دة من جميع أطراف العالم               ت و  جت أعمالهقد و .يةعالمال مسابقاتالالعديد من في  وال يزال فيها شارك  سنة 25

فنا بأنواعئلقاأثناء  يثير ي تالوعن أبعاده في استعمال التقنيات الجديدة  هذا الفن بداياتوعن الخط العربي                       ه معنا، عر 

رف ي  هذا الفن بداية في  قام بها التخطيطالرسوم ومن نواع األى                          خلل هذه المحاضرة إلى شت   ق     تطر   .                                   استعمالها جدال بين ح 

بالتقنيات الحديثة           مستعينا   نقوش على الجدران وفنية  لوحات على    ثم  على الورق  الكتابة في                قد م لنا نموذجا و  .أعماله  

photoshop   .استخدامب 

ن      مك      ت   ت الخط العربي. لقد شرح لنا كيفالكمبيوتر في ابتكارا تكنلوجية              الذين يوظ فون                         عمر الجمني من الخط اطين 

               بهذه المهم ة. يقوم الكمبيوترعمله حيث    ل               رؤية مسب قة  هتكون لأن            الخط اط من حديثة التكنولوجيا ال

                      ار الفن ي للخط العربي                                                                                   وعلى عكس بعض الخط اطين الرافضين رفضا  تاما  الستعمال آليات الذكاء االصطناعي في االبتك

                                    ا الفع الة في تطوير فن الخط العربي.لها مردوديته االليات الحديثة وسائل     ل     ج  مر الجمني يعتبر           فالخط اط ع

ف على أنواع  من الخط المغربي الذي هو امتداد  ،مختلفة للخط العربيوأشكال                                               لقد كانت هذه المحاضرة فرصة للت عر 

  . الكوفي القيرواني مرورا بالخط الفارسي

ره  ته قيم وإدراك مدى  العربيفي فن الخط ا ستطعنا توسيع ثقافتنا بفضل هذه المحاضرة                         واهتمام خط اطين ورسامين         وتطو 

 . وأبعاده هبجمال معترفينعالميين 

فت      ي مك نل الفنية لألستاذ عمر الجمني والتباألعمابنا    ج     ع     أ   قدل  . العريق فنالعلى هذا  أكثر              نا من التعر 

TS3 Sara OUNALLAHA  

3TS RAASelsebil BOUTE 


