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 معرض الخط العربي "مقامات" في أسواق بيروت اإلرشاد واإلصالح تفتتح 
 

معرض الخط برعاٌة معالً وزٌر الثقافة غطاس خوري افتتحت جمعٌة اإلرشاد واإلصالح 
المستشار بحضور  2017شباط  23ٌوم الجمعة )سوق الذهب( أسواق بٌروت  العربً "مقامات" فً

والشٌخ بالل المال ممّثالً سماحة مفتً الجمهورٌة  القانونً واإلداري للوزٌر خوري األستاذ نعٌم تلحوق،
 ت األستاذ عمر المصري،والمسؤول السٌاسً للجماعة اإلسالمٌة فً بٌرو ،الشٌخ عبد اللطٌف درٌان 

 وعدد من أعضائها، وحشد من الشخصٌات واإلعالمٌٌن. المهندس جمال محٌو ورئٌس الجمعٌة
 لوحة 20 مساء وٌتضمن التاسعة حتى الظهر قبل العاشرة من آذار، من الخامس لغاٌة ٌستمرّ  المعرض

 .حروفٌة مجسمات الى باإلضافة أحمد وعقٌل العوٌد فادي للخّطاَطٌن
ٌّة إعادة إحٌاء اللغة العربٌة من  استهّل االفتتاح بكلمة من المهندس محٌو تحّدث فٌها عن أهم

ٌّة اللغة  خالل األنشطة الثقافٌة والفّنٌة معتبراَ أن هذا المعرض هو من أحد أهّم الوسائل التً تبرز جمال
ٌّة  والتً تعتبر من أهم عناصر الحضارة العربٌة. والخطوط العرب

حدث تلحوق عن أهمٌة هذا المعرض فً وسط المدٌنة فً سوق الذهب، فاللغة العربٌة عدها تب
جٌال فً حٌن تحاول ألكالذهب بقٌمتها وجمالٌتها، وهً التً تجمع كل الشعوب العربٌة وتؤسس لذاكرة ا

وفّن  بًبالحرف العرتمسك ال ٌعاونها فً ذلك التكنولوجٌا الحدٌثة. وأخٌرا دعا إلى العولمة القضاء علٌها
 العظٌم. جٌال على هذا الفنّ األوإلى السعً لتدرٌب  التخطٌط

ٌّا الفنّ  لذٌن لا ٌن المبدعٌنانَ أما الشٌخ المال فقد أعرب فً كلمته عن سروره بهذا المعرض وح
ٌّة عرض األ عمال الفنٌة اللغوٌة لما فً اللغة العربٌة عرضوا لوحاتهم فً هذا المعرض، مشّددا على أهم

ًّ مطلوب، من ثراء ل ًّ ابداعً وفن غوي وفّنً، واعتبر أن مثل هذا المعرض فً زمن الكمبٌوتر هو رق
كما استغل كلمته لتقدٌم المباركة للرئٌس الجدٌد لجمعٌة االرشاد واالصالح المهندس جمال محٌو وشكر 

 الجمعٌة على القٌام بمثل هذه األنشطة الثقافٌة.
فً أرجاء المعرض وقاموا بإلقاء شروحات  مع الزّوار ثّم جال كّل من الفنانٌن العوٌد وأحمد

ٌّة.  للخط الدٌنً اإلطار منخرجا فً هذا المعرض  نوالجدٌر بالذكر أّن الفنانٌ مختصرة عن كّل لوحة فن
. اإلنسانً بالجانب رتباطهااو موسٌقٌة ومقامات وجدانٌة وحكم إجتماعٌة حاالت لىإ متطرقٌن العربً

 بشكل قراءتها من تتمكن بحٌث الواضح الكالسٌكً بالحرف األول تجلى حروفٌٌن، أسلوبٌن هناك فكان
 بصرٌة صورة على الفنان عتمدوا الكالسٌكٌة الحرف قاعدة عن الثانً األسلوب خرج بٌنما. واضح

 .للحرف تجرٌدٌة
 الجلً الدٌوانً خط فً دولٌة جائزةعلى  حائز سوري تشكٌلً وفنان خطاط هو العوٌد فادي

 والكتابات العربٌة المخطوطات حول دراسات وقدم الدولٌة والمعارض المسابقات من العدٌد فً شارك
 جائزة حائز سوري تشكٌلً وفنان خطاط هو أحمد عقٌل اأم .التراثٌة المنازل كتابات وترمٌم القدٌمة

 على الحفر فً وٌبرع والمقتنٌات والمعارض المشاركات من العدٌد له الخامس، المركز فً" البردة"
 .والمجوهرات المعادن

 


