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يتحقق من خاللها الخطاب االبالغي

العملية التواصلية للفن التشكيلي..
رسالة موجهة إلى العقل اإلنساني

تعتم��د فاعلي��ة العم��ل الفن��ي التش��كيلي عل��ى
العملي��ة التواصلي��ة الت��ي تتفاع��ل فيه��ا عوام��ل
عدي��دة ومختلف��ة ،تش��كلها وتكس��بها هيئ��ة داخل
الس��ياق العام للتكوي��ن الفني ،ويك��ون ذلك بدءاً
م��ن الفكرة مروراً بمراح��ل انجاز التكوين وانتهاء
بالمتلق��ي ،وه��ي بذل��ك تح��ول الـ�لامرئي م��ن
األف��كار واالنفع��االت الت��ي يحمله��ا الفن��ان ال��ى
م��دركات تحت��ل أش��كا ًال ورم��وزاً تبع �اً لطبيع��ة
البني��ة الحضاري��ة والفكري��ة للمجتم��عال��ذي
ينتم��ي اليه الفنان ومن ثم تنعكس على األفراد..
مُش ِكلة نسيجاً من العالقات االتصالية المنتظمة
والمتداخل��ةبي��نالفن��انالمرس��للأل ف��كار
والمتلقي...
م م � � ا ال ش � � ك ف ي ��ه ان العالق��ات االتصالي��ة
المنتظمة في مختلف المراحل التاريخية إلنتاج
االعمال الفنية تنطوي على إقرار ضمني بالدخول
في مستوى جديد من االفكار لدى الفنان ..يحمل
في طياته تأثيراً من نوع خاص بالمس��توى نفسه
على المتلقي ،وذلك تبعاً لطبيعة وشكل الرسالة
الت��ي يحملها العمل الفني ..بهدف تبادل األفكار
واآلراء أو المعلومات عن طريق اإلشارات ودالالتها
وحرك��ة األل��وان وعناصر التكوي��ن األخرى التي
تنتظ��م بش��كل م��دروس داخ��ل اللوح��ة ،فالعملية
التواصلي��ة الت��ي تك��ون موج��ودةف��ياللوح��ة
الفني��ة او أي تكوي��ن فن��ي اخر هي رس��الة موجهة
إل��ى العق��ل اإلنس��اني ..وتك��ون خاضعة إلى نس��ق
يحكمه��ا ،فالفن التش��كيلي يتكون م��ن مجموعة
أنساق شكلية تتميز بكونها عالمية يرتبط بعضها
البع��ض بعالقات ظاهرة وكامنة ،وهذه االنس��اق
يتحق��ق م��ن خالله��ا الخط��اب االبالغ��ي الذي ال
يكون اال بتوافر اللوحة والمشاهد وهذا شرط في
أية عملية فنية تواصلية.
لق��د مي��ز بع��ض منظ��ري الف��ن بين مس��تويين
اساس��يين يق��وم عليهم��ا االب�لاغ الفن��ي المتمثل
باللوح��ةكرس��الةوالمجتم��عكمتل��قله��ا،
وه��ذان المس��تويان كفي�لان بعملي��ة التحلي��ل
أو التوظي��ف الس��ردي الدرام��ي لبني��ة وعناص��ر
االب�لاغ ال��ذي تنطق ب��ه االعمال الفني��ة أياً كان
نوعه ،وهذان المستويان هما المستوى الظاهري
أو الصري��ح والمس��توى الباطن��ي ..ام��ا المس��توى
الظاه��ري فيك��ون في مب��دأ االلتزام ال��ذي تأخذه
األشكال والوحدات القصصية ،ففي لوحة العشاء
األخير للفنان دافنشي على سبيل المثال ..تظهر
س��ردية التمثي��ل م��ن خ�لال االيم��اءات والرم��وز
للحواريي��ن ح��ول الس��يد المس��يح عل��ى مائ��دة
العش��اء بداللة النس��ق الش��كلي لحركاته��م دون
تكل��ف ،مع ح��رص الفنان في التعبير عن نفس��ية

الحديث��ة بكون��ه دينامي �اً ومرن �اً ،بدالل��ة اعتم��اده
عل��ى العالق��ات بين العناصر الش��كلية ،فلو ميزنا
األعمال التكعيبية مث ًال لوجدنا ان هدفها االساس
ه��و تحوي��ل العالق��ات بين المش��ير والمش��ار اليه
واإلش��ارة ،حي��ث يدف��ع االس��لوب الفني للمدرس��ة
التكعيبي��ة وبعض المدارس الفني��ة الحديثة الى
تأجيل التعرف على الموضوع المحول والمخفي
عن المتلقي إلى حدود طمس معالمه ،إذ يصعب
تمييز المالمح األساسية للشخصيات المرسومة
فيها ..وبعد أن جرت العادة على اعتبار الشكل نوعاً
م��ن األنظم��ة الزخرفية التي تقدم قيمة جمالية،
أصبح��ت تل��ك االش��كال واللوح��ات وع��ا ًء يص��ب
في��ه االبالغ وقادراً على اس��تقبال تصورات بصرية
عدة ،أي أنه ذو وظيفة ويمكن اإلحساس بالمظهر
الش��كلي م��ن خ�لال بني��ة التركي��ب للوح��دات
المؤلف��ة منه��ا ،وق��د تبنى بعض رس��امي الحداثة
مب��دأ االس��تعارة والكناي��ة لوحدات العم��ل الفني،
فقواني��ن التراكيب الش��كلية تمتاز بالمرونة بما
كل ش��خص ف��ي اللوح��ة ..بداللة اش��ارة األيدي واس��تيعابه وم��ن ثم تداول��ه ..وهذه الرس��الة التي يجعله��ا ق��ادرة عل��ى االب�لاغ ع��ن الفع��ل ،فيعدون
والوج��وه ل��كل الحواريي��ن ،حي��ث اراد الفنان فيها يحمله��ا العم��ل الفن��ي تتمتع بعالق��ة وثيقة بين العمل الفني مجموعة إشارات تسعى للكشف عن
خل��ق تواصلي��ة بي��ن العم��ل الفن��ي والمتلقي من المعنى والتواصل ،فتكون الرس��الة أو(النص) أداة معلومات بصرية في عمل فني واحد.
خ�لال الحرص ف��ي تمثيل التفاصي��ل كالظالل لنق��ل االبالغ للمتلقي ،وتقوم العملية التواصلية
أن االب�لاغ ال يمك��ن معرفت��ه دون أن ي��رد ضم��ن
واأللوان ،وفي هذا تأكيد على التوظيف السردي عادة على خلق التوازن بين ك ًال من بنية الرسالة نس��ق معي��ن ،إذ ال ب��د م��ن أدراك العم��ل الفن��ي
من خالل المس��توى الظاهري (البنية السطحية المتلقاة والرس��الة المبثوثة ،إذ إن جميع عناصر ذات��ه ولي��س س��عياً وراء ش��يء خ��ارج عن��ه ،ويمك��ن
للوحة) لوحدات العمل الفني.
العم��ل الفن��ي تمتلك قيمة تواصلي��ة في ايصال فه��م التغيي��ر ف��ي التأوي��ل والخط��اب التش��كيلي
وام��ا فيما يخص المس��توى الباطن��ي ،فهو يعد الرس��الة للمتلق��ي ..وتتمث��ل ع��ادة ف��ي المج��ال والخ��روج عن المألوف في االتج��اه الواقعي الذي
المس��توى البني��وي المش��ترك ال��ذي تنتظ��م فيه
التش��كيليبالخط��وطواألل��وانوالمس��احات يحاك��ي المرئي��ات إل��ى الرومانس��ية الت��ي تفعل
العناص��ر وف��ق أش��كال مس��تقلة ع��ن مظاهره��ا والتكوين العام للوحة ..فهي تكون بحد ذاتها مادة الش��كل بداللة ذات الفنان وشعوره الخاص ،مروراً
الخطابي��ة ..فعندم��ا تكش��ف الرس��الة ع��ن معنى تعن��ي ش��يئاً ما وتبغ��ي ايصاله وابالغ��ه للمتلقي ،بالرمزية التي تحيل الشكل إلى داللة فكرية بعد
باط��ن وتوح��ي بش��يء ما خلف الس��مات الش��كلية فالعم��ل الفن��ي فض ًال ع��ن أنه ذو وظيف��ة جمالية أن تغط��ي عل��ى ايقونته وتغطيه مثل اإلش��ارة إلى
فه��ي بذل��ك تنحو منح��ى المس��توى الباطني أو فأنه يمتلك وظيفة أخرى وهي التواصلية والتي ش��يء م��ا تبعاً لمحت��واه وهذا ال يح��دث اال ضمن
الداخل��ي البعي��د ع��ن المظه��ر الخارج��ي ،حي��ث تظه��ر واضح��ة ف��ي الفن��ون المختلف��ة كاألدب س��ياق مح��دد كم��ا الح��ال ف��ي بع��ض الفن��ون
يعم��د الفن��ان هنا على توظيف الش��كل واألحداث والرسم والنحت وال تظهر في بعضها اآلخر.
الزخرفية االس�لامية وانس��اقها الفنية التي تدور
آلية االبالغ الفني..
ف��ي موضوعات��ه إليص��ال معن��ى فكري م��ن خالل
ح��ول مح��ور المرجعي��ات الفكري��ة الت��ي انبث��ق
نظم العالقات الشكلية بداللة عنصر اللون الذي
يعم��ل المرس��ل (الفن��ان) عل��ى تش��فير موضوع منه��ا الف��ن االس�لامي ف��ي التوحي��د ومركزي��ة
يُفع��ل ف��ي وظيفة االب�لاغ ،وهذا المعن��ى الفكري رس��الته ف��ي لغ��ة عالمي��ة بصري��ة وبدراي��ة تام��ة ..اهلل ج��ل وع�لا ..وحس��ب هذا الرأي تق��ع الواقعية
ق��د يظه��ر م��ن خ�لال تجس��يد العوال��م النفس��ية به��دف تحقي��ق فع��ل تواصلي مع المتلق��ي ،الذي ف��ي أدنى مراتب االس��تعارة كونه��ا تحمل معاني
الذاتي��ة كاألل��م او الح��زن بظواه��ره المختلف��ة ،يتس��لم ب��دوره الرس��الة معتم��داً عل��ى األدراك كثيرة منقولة مباش��رة ،وأن الفن الرمزي يحمل
وادخاله عالم االدراك الشكلي المؤلف من األلوان واإلحاط��ة بالعالم��ات الموج��ودة داخ��ل اللوح��ة معاني كثيرة تختلف باختالف أماكنها وزمنها
واألش��كال أو بن��وع من التمثي��ل الدرامي الصامت لكونها ظواهر مادية مدركة بالحواس ،ويتحقق وتحم��ل أكث��ر م��ن معن��ى ل��دى المتلق��ي ..هن��ا
الذي يبثه خطاب اللوحة التشكيلية.
هدف االبالغ في هذه الحالة على درجات بالنسبة تج��در االش��ارة إل��ى أن معظ��م فن��ون الحض��ارات
إن التواصل في العمل الفني ما هو اال نقل فعال للمتلق��ي تبع �اً لخلفيته الثقافي��ة والفنية ومدى القديم��ة كان��ت تنح��و منح��ى الف��ن الرمزي في
للمعن��ى واالب�لاغ بش��يء م��ا ..وينبغ��ي أن يجم��ع مقدرته على التخيل واس��تنطاق المعنى المغيب الصياغات الش��كلية لمختلف الموضوعات ،وهذا
طرف��ي التواص��ل مج��ال خطاب��ي واح��د ،ويج��ب داخ��ل الس��ياق الدالل��ي ال��ذي يش��ير الي��ه الن��ص ي��دل عل��ى أن الفن��ان المرس��ل الب��اث كان يعيش
أن تك��ون هن��اك فكرة هي التي تش��كل موضوعهما المخبئ في اللوحة إذ انها أطلقت إليصال رسالة في مرحلة متقدمة فنياً وثقافياً لكونه يس��تخدم
المشترك ،فالعالمات الواردة في العمل التشكيلي ما للمشاهد.
الرموز والدالالت وبانس��اق متنوعة تتناغم وافكار
كرس��الةتع��دعوام��لمس��اعدةعل��ىفهم��ه وق��د تمي��ز االب�لاغ الفن��ي ف��ي تي��ارات الف��ن المتلقي.

صدور ترجمة قائد الثورة االسالمية لكتاب «في
ظالل القرآن»

ص��درت ترمج��ة قائ��د الث��ورة االس�لامية االم��ام عل��ي اخلامنئ��ي لكت��اب س��يد قط��ب
«يف ظ�لال الق��رآن» باللغ��ة الفارس��ية ونش��رته مؤسس��ة الث��ورة االس�لامية للثقاف��ة
واالحب��اث.
وب��دأ قائ��د الث��ورة برتمج��ة ه��ذا الكت��اب يف ع��ام  1969عل��ى عه��د النظ��ام امللك��ي
البائد وكان عمره آنذاك  30عاما وترجم بعض اجزاء الكتاب اثناء السجن وبعد
االنته��اء م��ن اجل��زء االول م��ن ترمج��ة الكت��اب بلغ��ت امساعه أن االس��تاذ الدكتور
املرح��وم امح��د آرام يق��وم برتمج��ة الكت��اب لذل��ك توق��ف ع��ن مواصل��ة الرتمج��ة.
وتتس��م ترمج��ة الكت��اب باالتق��ان والروع��ة وه��ي ذات أس��لوب خ��اص باملرتج��م ،وه��و
م��ا أض��اف مجالي��ة إىل الكت��اب .ويف بع��ض احل��االت مت إدراج احلواش��ي اىل بع��ض
مواضي��ع الكت��اب م��ع توقي��ع املرتج��م ،وهو إما تفس�ير لن��ص املؤلف أو نقده.
وكان س��يد قط��ب ( 1966 -1906م) وأخ��وه حمم��د م��ن املفكري��ن االس�لاميني يف
مص��ر ودرس يف ام�يركا والح��ظ مش��اكلها االجتماعي��ة والسياس��ية وكذل��ك
البلدان الغربية االخرى واصبح ناقدا جادا للغرب كما اختذ موقفا مماثال ازاء
املاركس��ية وص��در حبق��ه حك��م االع��دام بتهم��ة التآم��ر لالطاح��ة بالنظ��ام.
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 22يونيو/حزيران الجاري بمدينة «حیدر أباد» الهندیة

تنظيم مؤتمر للمفسرین القرآنینی اإلیرانینی والهنود
س��یقام مؤمت��ر للمفس��رین القرآنی�ین اإلیرانی�ین واهلن��ود واملع��رض س��يقام  22لغاي��ة  24يوني��و  /حزي��ران املقب��ل ،ويتم
يف  22يوني��و  /حزي��ران اجل��اري يف متح��ف «س��االر جون��غ» في��ه ع��رض أه��م األعم��ال القرآني��ة يف إي��ران خ�لال األربع�ين
س��نة املاضية ،ويتم أيضاً تقديم مصاحف نفيس��ة من كال
مبدين��ة «حی��در أب��اد» اهلندی��ة.
وس��یحاضر يف ه��ذا املؤمت��ر ،باحث��ون ب��ارزون م��ن اهلن��د وم��ن البلدين.
ه��ذا ويذك ��ر أن «حي��در آب��اد (الدك��ن)» مدين��ة هندي��ة
ایران يف جمال العلوم القرآنیة والتفسری.
وس��یقام املؤمت��ر بدع��م م��ن القنصلی��ة اإلیرانی��ة ل��دی مدينة هام��ة تق��ع جن��وب اهلن��د وه��ي عاصم��ة والي��ة أن��درا برادي��ش
«حيدر أباد» اهلندية ورابطة الثقافة والعالقات اإلس�لامیة س��ابقاً قب��ل االنفص��ال وعاصم��ة والي��ة تلنقان��ا حالي�اً ويبلغ
عدد سكانها حواىل  6ماليني نسمة وهي بذلك تعد سادس
اإلیرانی��ة ومجعی��ة «والی��ة» يف نیودهلي اهلندیة.
وس��یقام ایل جان��ب املؤمت��ر مع��رض فين لعرض املخطوطات أك�بر مدين��ة يف اهلن��د وتعت�بر كأح��د أه��م م��دن اهلند من
القرآنی��ة حی��ث س��یتم ع��رض املصاح��ف اخلطیة والتفاس�یر حي��ث التط��ور والنم��و واحلداث��ة وكانت معروفة يف الس��ابق
املخطوط��ة باإلضاف��ة ایل برام��ج إلكرتونی��ة يف احلف��ظ مبدين��ة اللؤل��ؤ ومت تصنيفه��ا عل��ى أنه��ا املدين��ة األوىل م��ن
حي��ث اولوي��ة التنمي��ة بس��ب حجمه��ا وع��دد س��كانها.
والق��راءة.

اصدار الطبعة الثالثة من كتاب «أجوبة قصيرة ألسئلة كبيرة»
اص��درت دار «ن��و» للطباع��ة والنش��ر الطبع��ة الثالث��ة م��ن كت��اب «أجوب��ة قص�يرة
ألس��ئلة كب�يرة» للكات��ب «اس��تيفن هاوكين��غ» وترمج��ة «م��زاد موح��د».
وص��درت النس��خة االصلي��ة م��ن الكت��اب ع��ام  2018وترج��م للفارس��ية يف الع��ام
املاض��ي.
يتأل��ف الكت��اب م��ن عش��رة فص��ول وه��ي «ه��ل اهلل موج��ود» و«كي��ف ب��دأ كل
ش��يء»؟ و«ه��ل يف الع��امل اآلخ��ر يوج��د ع��امل ذك��ي اخ��ر»؟ و«ه��ل ميكنن��ا توق��ع
املس��تقبل»؟ و«م��اذا يوج��د داخ��ل القط��ب االس��ود»؟ و«الس��فر ع�بر الزمن»؟ و«هل
هن��اك اس��تمرارية للحي��اة عل��ى األرض»؟ و«ه��ل جي��ب علين��ا لس��فر اىل الفض��اء»؟
و«كيف ميكننا تكوين املستقبل»؟ و«هل سيتغلب الذكاء االصطناعي علينا»؟

مملوءة بأنواع الرسوم والصور التي تحكي فترة ما قبل امليالد

میرمالس ..أولى املغارات التي اكتشفها من ّقبو اآلثار القديمة في ايران
تكس��ب مغ��ارة ميرمالس في محافظة لرس��تان غربي
ايران أهمية كبيرة لما تتميز به من صور قديمة نقش��ت
على جدرانها.
ومغ��ارة ميرم�لاس أول��ى المغ��ارات الت��ي اكتش��فها
من ّقبو اآلثار القديمة ذات صور ونقوش ملونة.
فجدرانها الجنوبية والشمالية مملوءة بأنواع الرسوم
والص��ور الت��ي تحكي فترة ما قبل الميالد ،كصور القتال،
الصي��د ،االنس��ان والحيوان��ات ،وهي ملون��ة باللون األحمر
واألسود واألزرق وبمقاسات من  10إلى  30سانتيمتراً.
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يع��ود تاري��خ ه��ذه النق��وش إل��ى األل��ف العاش��ر قب��ل
الميالد.
وهذه األحجار المنقوش��ة م��ن األهمية بمكان بحيث
ادرج��ت ف��ي مص��اف مغ��ارات (كرك��س) و(الس��كو) ف��ي
فرنسا.
ترتف��ع ج��دران ه��ذه المغ��ارة ع��ن االرض اكث��ر م��ن
 500متر ما يجعل الوصول اليها يتطلب اجتياز االش��جار
الكثيفة من البلوط وباالنحدارات الطويلة وسفوحها التي
تصل الى ارتفاع  200متر.

مجيدي يعكف على اخراج عمل سينمائي جديد
مخ��رج رائع��ة «محمد رس��ول
اهلل(ص)» مجيد مجيدي سيعكف
على اخراج عمل س��ينمائي جديد
تحت عنوان «الشمس».
و أص��در المجل��س المعن��ي
ب اص��در التراخي��ص الس��ينمائية
في جلس��ته الجديدة يوم الثالثاء
رخص��ة االنتاج لثالث��ة أفالم لكبار
مخرجي السينما االيرانية.
ووفق��ا للتراخي��ض الص��ادرة
ف��ان مخ��رج رائع��ة «محم��د رس��ول اهلل (ص)» مجي��د مجي��دي س��يقوم باخ��راج الفيل��م
الس��ينمائي «الش��مس» بسيناريو من السيناريست الشهير نيما جاويدي وتمثيل النجم
جواد عزتي .
كما تقوم النجمة نكي كريمي باخراج الفيلم السينمائي «آتاباي» بسيناريو من
السيناريس��ت هادي حجازيفر فيما س��يعكف المخرج الكبيربهروز افخمي باخراج «ورق
شطرنجي».
ولم يتم الكشف بعد عن تفاصيل اكثر عن قصص هذه االفالم أو طاقم تمثيلها.

«طعم التوت» االيراني يتنافس في مهرجان إيطالي
ي ش � � ا ر ك الفيل��م اإليران��ي القصي��ر «طع��م
الت��وت» للمخ��رج أحم��د س��يد كش��ميري ف��ي
مهرج��ان «»Popcomfestivaldel corto
الدولي في ايطاليا.
وس��تنطلق فعاليات المهرجان بدورته الثالثة
ف��ي الخام��س والعش��رين م��ن يولي��و المقب��ل
وستستمر حتى الثامن والعشرين منه.
الفيل��م م��ن إنت��اج جمعي��ة س��ينما الش��باب
اإليرانيي��ن ممث� ً
لا جمهوري��ة إيران اإلس�لامية ويعرض على الجمهور خ�لال هذا المهرجان
الهندي .
وق��د ت��م إنت��اج فيل��م «طع��م الت��وت» على أس��اس س��رد لن��ص فيلم «طع��م الك��رز» للمخرج
اإليران��ي الراح��ل عباس كيارس��تمي ويتناول «طعم التوت» قصة ش��اب يق��دم على االنتحار
ولهذا الغرض يصعد شجرة توت بالصدفة ويذوق طعم التوت.
ه��ذا الفيلم القصير من إنتاج فخري وأفس��انة حي��دري ومكياج مريم افتخاري يلعب أدواره
محمد تكفالح ورها منصور.

ثالثة أفالم إيرانية في مهرجان «أنسي» الفرنسي
تش��ارك ثالث��ة أف�لام إيراني��ة وه��ي «أن��ا
ذئب وأفترس القطيع» للمخرج أمير هوشنغ
معي��ن و«ابن البحر» للمخ��رج عباس جاللي
يكت��ا وأنيميش��ن «الج��وع» للمخرج��ة زه��رة
رس��تم بور في مهرجان «أنس��ي»  2019الدولي
للرسوم المتحركة في فرنسا.
مهرج��ان أنس��ي  2019يعتب��ر أه��م ح��دث
فني ألفالم أنيميشن بمشاركة أعمال من  88دولة من أنحاء العالم ويقام في الفترة من
 10إلى  15يونيو /حزيران الجاري في مدينة أنسي الفرنسية حيث سيمنح المهرجان ما
مجموعه  31جائزة للفائزين.
وقد تقدم  115000فيلم من  88دولة مختلفة للمش��اركة في س��باق المهرجان لهذا
الع��ام ،وت��م اختي��ار  220فيلما من بينها للعرض في إثني عش��ر صالة س��ينما و 5أماكن
العرض في الهواء الطلق حيث سيحضر  11700شخص لمشاهدة األعمال المتأهلة.
وتعتبر اليابان دولة محورية في مهرجان أنس��ي الس��ينمائي الدولي  2019إذ تتمتع
الرس��وم المتحرك��ة الياباني��ة بقدرات إبداعي��ة وتجارية كبيرة عل��ى الصعيد العالمي
وتش��ارك ب �ـ  18فيلم��ا رفي��ع المس��توى ف��ي منافس��ة ه��ذا الع��ام وال توج��د دول أخ��رى في
المنافس��ة م��ع ه��ذا الع��دد ،لك��ن في الوقت نفس��ه ،تح��اول الرس��وم المتحرك��ة الكورية
الجنوبية والصينية أيضا الحصول على مكان أفضل والمزيد من الجمهور.

تجديد عقد الخطاط السوري للمصحف الشريف
«الشيخ عثمان طه»

أم��ر الدكت��ور عبداللطي��ف ب��ن عبدالعزيز
آل الشيخ وزير الشؤون اإلسالمية والدعوة
واإلرش��اد املش��رف الع��ام عل��ى جممع امللك
فه��د لطباع��ة املصح��ف الش��ريف باملدين��ة
املن��وّرة بتجدي��د عق��د خط��اط املصح��ف
الش��ريف الش��يخ عثم��ان ط��ه بع��د انته��اء
عق��ده باجملم��ع.
وق��ال آل الش��يخ يف بي��ان ل��ه« :س��يبقى
عثم��ان ط��ه م��ا بق��ي عبداللطي��ف آل الش��يخ يف ال��وزارة تقدي��را ووف��ا ًء ل��ه ج��زاء خدمت��ه للقرآن
الكري��م ،وحتقيق��ا لرغبت��ه ال�تي يردّده��ا دائم��ا أن يبق��ى يف خدم��ة الق��رآن حت��ى مي��وت».
واش��تهر بكتابته ملصحف املدينة الذي يصدره جممع امللك فهد لطباعة املصحف الش��ريف
يف اململك��ة العربي��ة الس��عودية ،والح��ظ البع��ض امس��ه يف املصح��ف الش��ريف ،لك��ن الن��اس ال
تعرف عنه ش��يئا.
وعثمان طه خطاط املصحف الشريف مبجمع امللك فهد ،هو أبو مروان عثمان بن عبده بن حسني
بن طه احلليب ،من أصول سورية لكنه مقيم يف اململكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة.
ولد عثمان طه يف ريف مدينة حلب السوري سنة 1934م ،ووالده هو الشيخ عبده حسني طه،
الذي كان إمام وخطيب املسجد وشيخ كتاب البلد ،وأخذ مبادئ اخلط عنه.
ودرس عثم��ان ط��ه يف املرحل��ة االبتدائي��ة واملتوس��طة والثانوي��ة يف مدين��ة حل��ب وتتلم��ذ عل��ى
مش��ايخ اخل��ط يف مدين��ة حل��ب.
وحصل على درجة الليس��انس يف الش��ريعة اإلس�لامية من جامعة دمش��ق عام  1383هـ املوافق
1964م ،وعلى الدبلوم العامة من كلية الرتبية من جامعة دمشق عام  1384هـ املوافق 1965م.
وتع� َّرف عثم��ان ط��ه يف العاصم��ة الس��ورية دمش��ق عل��ى حمم��د ب��دوي الديران��ي خط��اط ب�لاد
الش��ام ،وأخ��ذ من��ه الكث�ير يف اخل��ط الفارس��ي ،وخ��ط الثل��ث م��ن ع��ام  1379ه�ـ املواف��ق 1960م
وحت��ى ع��ام 1967م.
ويع��د «عثم��ان ط��ه» ،م��ن أش��هر خطاط��ي املصح��ف الش��ريف يف الع��امل اإلس�لامي حي��ث خ��ط
املصح��ف أكث��ر م��ن  ١٣م��رة باجملم��ع ،وأمت��ع الع��امل جبم��ال خط��ه وإتقان��ه ،ومتي��ز حبرص��ه
وتفاني��ه يف خدم��ة الق��رآن الكري��م ،وجت��اوز عم��ره  ٨٥عام��ا.
وكت��ب عثم��ان ط��ه أول مصح��ف ل��وزارة األوقاف الس��ورية ع��ام  ،1970قبل أن يأتي إىل اململكة،
ويكت��ب املصح��ف ال��ذي ُطب��ع م��ن النس��خة ال�تي خطه��ا بيده ،ما يزيد على  200مليون نس��خة،
ت��وزع عل��ى خمتلف دول العامل.

