
- العنوان: 8 نهج السالم الحلفاوين باب سويقة 1006.تونس. 

https://www.facebook.com/C.N.Calligraphie : صفحة الفايسبوك -

- الهاتف والفاكس: 592  560 71 216+ 

centrecalligraphie@gmail.com : الربيد اإللكرتوين -

www.cnc.inp.tn : املوقع اإللكرتوين -

ي لفنون الخط(
راي )مد�ي املركز الوط�خ اف: فتحي الج                                                إ�ش

ي لفنون الخط(
ملركز الوط�خ عالمية �ج ي الإ

خ
ي سامي �

ي )تق�خ
ق

� يجة امل�ش : �ج تصم�ي

SIMPACT :طباعة

          -   مشاركة املركز في معرض تونس الدولي   للكتاب

             - استضافة الباحث اإليراني كريم مرضائي املختص في املنمنمات.

-  الدورة الثانية »األطفال الخطاطون«  

-  االحتفال بيوم املخطوط العربي  

- مشاركة املركز في تظاهرة »لغتنا وتراثنا: ثقافة وابتكار واستثمار«   

- اختتام الّدورة التكوينّية في فنون الخط  

ــف جماعــي تحــت عنــوان 
ّ
صــدر عــن املركــز الوطنــي لفنــون الخــط فــي نســخة أنيقــة فــي 312 صفحــة مؤل

مختلــف  فــي  دمــت 
ُ
ق كانــت  أو  لنشــرها  املركــز  علــى  وردت  بحثــا   13 تضمــن  املكتــوب«  التــراث  فــي  »دراســات 

متهــا املؤّسســة مــن أّيــام دراســّية وورشــات واحتفــاالت بمناســبات وطنّيــة وإقليمّيــة ودولّيــة.
ّ
الّتظاهــرات التــي نظ

راث املكتوب من مخطوطات 
ّ
قة بالت

ّ
ف العديد من املواضيع املتعل

ّ
وقد تناولت البحوث املنشورة ضمن هذا املؤل

ونقائــش  ووقفيــات  وأرشــيفات 

اإلصــدار  هــذا  ويتنــزل  وغيرهــا... 

الجديــد  التوّجــه  ضمــن 

االهتمــام  فــي  ــل 
ّ
واملتمث للمركــز 

جانبيــه  فــي  العربــي  بالخــط 

نفســه.   اآلن  فــي  راثــي 
ّ
والت الفّنــي 

منشورات المركز

العـــدد الــــــرابع : مــــارس 2017

أخبار الخطاطين

المواعيد القـادمة  

شارك الخطاط واألستاذ باملركز  مصطفى الكيالني في املعرض الفني السنوي لجمعية 

الخطاطين التونسيين الذي انتظم برواق يحي للفنون ] املركز التجاري/ الباملاريوم[ من 3 إلى 

31 ديسمبر 2016 بلوحة أنجزت بخط الثلث الجلي نّصها البيت الشعري التالي ألبي القاسم 

حّي  الكون  هو   « الشابي: 

امليت  ويحتقر  الحياة  يحب 

هذا  القى  وقد   كبر«  مهما 

العمل اعجاب عديد الزوار 

واملشاركين في هذه التظاهرة. 

تحّصل مؤخرا األستاذ ملجد النوري على شهادة الدكتورا بمالحظة مشّرف جدا في علوم 

وتقنيات الفنون من املعهد العالي للفنون الجميلة بتونس تحت إشراف األستاذ ناجي جلول. 

وبهذه املناسبة يطيب للمركز الوطني لفنون الخط ولكافة أسرة الخط العربي أن تتقدم إليه 

بأحر التهاني راجية له مزيد من النجاح والتوفيق. وقد عالجت األطروحة املذكورة العديد من 

القضايا الفكرية والفنية على غرار مسألة التصوير في الغرب اإلسالمي من خالل مجموعة 

ُمنمنمات بيــاض وريــاض. وللتذكير فإن األستاذ ملجد النوري هو خطاط وفنان تشكيلي محترف 

منخرط باتحاد الفنانين التشكيليين التونسيين ومدّرس للخط العربي والرسم املنظوري 

في   2005 سنة  منذ 

العديد من املؤسسات 

وباملركز  الجامعية 

الوطني لفنون الخط.

العيساوي  توفيق  الخط  لفنون  الوطني  باملركز  واألستاذ  واملزخرف  الخطاط  شارك 

يوم األحد 19 فيفري 2017 في تظاهرة بن عروس »مدينة الفنون 2017« التي تندرج ضمن 

جهات  مختلف  لتنشيط  الثقافية  الشؤون  وزارة  أطلقته  الذي  الفنون«  »مدن  برنامج 

وقد تمثلت هذه  البالد. 

اإلشراف  في  املشاركة 

على بعض الورشات في 

والزخرفة  الخط  فنون 

األعمال  بعض  وعرض 

الفنية والخطية وغيرها.

ؤون الثقافّية األستاذ محمد زين العابدين مساء يوم الجمعة 3 فيفري 2016  زيارة إلى املعهد 
ّ

أّدى وزير الش

قاء حول بعض مشاغل 
ّ
راث أين التقى بمجموعة من الباحثين ومديري الّدوائر واملراكز. وقد تمحور الل

ّ
الوطني للت

هذه املؤّسسة العريقة والّصعوبات التي تعترض الباحثين 

فــي إنجــاز مهاّمهــم البحثّيــة واإلدارّيــة والّتعريــف بمختلــف 

الّدوائــر واملراكــز الّتابعــة للمعهــد واملشــاريع التــي تنجزهــا، 

علــى غــرار املركــز الوطنــي لفنــون الخــط وبعــض املؤّسســات 

قــاء منــح الســّيد وزيــر 
ّ
األخــرى. وقــد تــّم فــي نهايــة هــذا الل

ؤون الثقافّية درع املركز الوطني لفنون الخط وبعض 
ّ

الش

منشــوراته واألعــداد األخيــرة مــن نشــريته »أخبــار الّضــاد«.
علــى  ســبقه  مــن  بفضــل  منــه  واعترافــا  التواصــل  ملبــدأ  تكريســا 

محُفــوظ  فــوزي  األســتاذ  تفّضــل  للتــراث،  الوطنــي  املعهــد  رأس 

علــى  لطيــف  تكريــم  حفــل  بإقامــة  للمعهــد  الجديــد  العــام  املديــر 

شــرف املديــر العــام الّســابق األســتاذ فتحــي البحــري وذلــك بُحضــور 

العديــد مــن الضيــوف وبعــض املديريــن العاّميــن الســابقين للمعهــد 

وغيرهــم. وعملــة  وإدارييــن  ومهندســين  باحثيــن  مــن  ومنتســبيه 

املجهــودات  محفــوظ  فــوزي  األســتاذ  ثّمــن  املناســبة،  وبهــذه 

حتفــى بــه علــى رأس هــذه املؤّسســة العريقــة 
ُ
الكبيــرة التــي بذلهــا امل

ــي عديــد الصعوبــات داعًيــا الجميــع إلــى التكاتــف 
ّ
ونجاحــه فــي تخط

واعــًدا  بهــا  والنهــوض  مؤّسســتهم  علــى  للمحافظــة  والتعــاون 

وتطويرهــا. بهــا  الرقــي  علــى  للعمــل  ُجهــده  صــارى 
ُ
ق ببــذل  إّياهــم 

السّيد وزير الّشؤون الثقـافّية في ضيافة   
المعهد الوطني للّتراث 

حفـل تكريم على شرف 
األستاذ فتحي البحري، المدير 

العام السابق للمعهد
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بالحضور املكثف للمركز في الجهات ومساهماته املتميزة في   2016 تميز السدا�سي األول لسنة 
تنشيط الحياة الثقافية الوطنية. وفي هذا اإلطار وبدعوة من املندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 
في   2016 مارس   1 يوم  املركز  شارك  التراث،  على  واملحافظة  للثقافة  الجهوية  واملندوبية   2
االحتفال باليوم العربي للغة العربية تحت إشراف السيد وزير التربية ناجي جلول وذلك بعرض 
مجموعة من اللوحات الخطية وتنشيط ورشة في فنون الخط بإشراف الخطاط بشير الدراجي. 

 

              
تمت دعوة املركز من طرف املندوبية الجهوية للثقافة واملحافظة على التراث  من جهة أخرى، 
بكل من دار الثقافة بالّصمار واملركب الثقافي  »نفائس الخط العربي«  بتطاوين لتأثيث تظاهرة 
بتطاوين وذلك من خالل إقامة بعض الورشات ومعرض لوحات وندوة حول الخط العربي في تونس. 
وقد حققت هذه املشاركة نجاحا كبيرا وقد عبر الطرف املستضيف على رغبته في تطوير هذا التعاون 
مقترحا إمكانية إقامة مهرجان إقليمي مشترك للخط العربي في مستوى واليات الجنوب الشرقي. 

الخط  لفنون  الوطني  املركز  م 
ّ
نظ تأسيسه،  بذكرى  احتفاال 

الوطني  باملتحف  ثقافّية  تظاهرة   2016 نوفمبر  و26   25 يومي 

الورشات. من  وسلسلة  ومعرضا  فكرّية  ندوة  تضّمنت  بباردو 

خصيات 
ّ

والش التونسّية  الخطّية  املدرسة  برّواد  منها  واعترافا 

املركز  أسرة  قامت  بها،  والرقّي  املؤّسسة  هذه  بعث  في  ساهمت  التي 

اطين 
ّ
والخط األساتذة  من  مجموعة  تكريم  االفتتاح  حفل  خالل 

تأسيسه  ظروف  حول  شهاداتهم  إلى  واالستماع  املركز  درع  ومنحهم 

من األساتذة عبد العزيز  وقد شمل الّتكريم كّل  بها.  واملراحل التي مّر 

اطْين املرحومْين محمود عطّية ومنجي عّمار في شخص 
ّ
الدوالتلي والخط

عبيد. وطارق  الجمني  وعمر  الكيالني  مصطفى  اطين 
ّ
والخط عائلتيهما 

املرحوم منجي عمار  اط 
ّ
الخط عائلة  املناسبة  بذات  تفّضلت  وقد 

ل في لوحات خطّية وكتب وكّراسات تعليم، لفائدة 
ّ
بإهداء مخزونه املتمث

اتفاقّية بين السّيدة حرمه والسّيد مدير املركز  املركز وذلك بعد إمضاء 

راث.
ّ
للت الوطني  للمعهد  العام  املدير  على  نيابة  الخط  لفنون  الوطني 

 2016 نوفمبر   26 يوم  كامل  الّتظاهرة  فعاليات  وتواصلت  هذا، 

اط 
ّ
والخط عبيد  طارق  األستاذ  من  كّل  فيها  شارك  فكرّية  بندوة 

املسائّية  الحّصة  أّما  الكيالني.  مصطفى  اط 
ّ
والخط الجمني  عمر 

تّم  وقد  لألطفال،  املوّجهة  الخط  فنون  لورشات  خّصصت  فقد 

أساتذتهم.   إشراف  تحت  باملركز  املترّبصين  بعض  طرف  من  تأمينها 

المركز الوطني لفنون الخط: 
»عقدان من الزّمن في خدمة فّن 

الّضاد في تونس«

الّدورة التكوينّية السنوية في فنون الخط 2017-2016

األستاذ فـاخر الخراط في ضيافة المركز

قافــي أشــرف املركــز علــى تظاهــرة حــول فنــون الخــط العربــي لفائــدة 
ّ
فــي إطــار انفتاحــه علــى املحيــط الجامعــي والث

طلبــة نــادي الّتاريــخ وعلــم اآلثــار بكلّيــة اآلداب والفنــون واإلنســانيات بمنوبــة. وقــد تضّمنــت هــذه الّتظاهــرة معرضــا 

اطــون 
ّ
حــول إرث الخــط العربــي، ومحاضــرة حــول تاريــخ الخــط العربــي بتونــس وبعــض الورشــات قــام بتأثيثهــا الخط

طــرف  مــن  كبيــرا  تثمينــا  الّتظاهــرة  هــذه  القــت  ســالم.وقد  بالحــاج  وســلوى  إدريــس  واملنصــف  العيســاوي  توفيــق 

الســّيد عميــد الكلّيــة الــذي أشــرف علــى افتتاحهــا، وإقبــاال كبيــرا مــن طــرف طلبــة الّنــادي فــي مختلــف االختصاصــات. 

وقــد عّبــروا عــن إعجابهــم بهــذا الجانــب مــن تراثنــا وهوّيتنــا، وعلــى عميــق شــكرهم ضمــن رســالة خطّيــة تــّم توجيههــا 

إلــى أســرة املركــز الوطنــي لفنــون الخــط، ورغبتهــم فــي االلتحــاق بالــّدورة التكوينّيــة فــي فنــون الخــط للّســنة املقبلــة.

ح لاللتحاق بالّدورة التكوينّية في فنون الخط 
ّ

كما هو معهود في كّل سنة، تّم خالل شهر سبتمبر  2016 فتح باب الترش

مها املركز سنوّيا في مختلف أصناف الخط العربي وحسب نظام املستويات األربع التي تّم اعتمادها منذ سنة 
ّ
التي ينظ

لبة القدامى أو امللتحقين الجدد. وبعد دراسة جملة هذه 
ّ
2014. وقد وردت على املركز العشرات من املطالب سواء من الط

الثو5 طلبة في املستوى الّرابع.
ّ
اني، و10 في املستوى الث

ّ
املطالب، تّم قبول 46 طالبا في املستوى األّول، و21 في املستوى الث

الــّدورة  افتتــاح  تــّم  وقــد  هــذا، 

يــوم 17 أكتوبــر 2016 باجتمــاع 

املركــز  مديــر  بإشــراف  إخبــاري 

ّدمــت خاللــه بعــض 
ُ
وأســاتذته، ق

باملؤّسســة  قــة 
ّ
املتعل املعلومــات 

أنشــطتها  وبعــض  وأخبارهــا 

القادمــة وموعــد انطــالق الــّدورة 

انطلقــت  وقــد  هــذا  ومراحلهــا. 

بدايــة  تدريجــي  بشــكل  الــّدروس 

ومــن   2016 أكتوبــر   18 مــن 

إلــى  ســتتواصل  أّنهــا  املنتظــر 

موعــد   2017 مــاي  شــهر  نهايــة 

االختتــام.   وحفــل  االمتحانــات 

المركز بين طلبة نادي التـّاريخ وعلم اآلثار

الــّدورة  فــي  الخــط  لفنــون  الوطنــي  املركــز  شــارك  ــمال، 
ّ

للش الجامعّيــة  الخدمــات  ديــوان  مــن  بدعــوة 

وقــد  املــروج.  الجامعــي  باملبيــت   2016 فيفــري  و18   17 يومــي  انتظمــت  التــي  العربــي  الخــط  ألّيــام  األولــى 

عليهــا  أشــرف  الورشــات  وبعــض  الســويبقي  لطفــي  ــاط 
ّ
للخط ومحاضــرة  معرضــا  الــّدورة  برنامــج  تضّمــن 

سا�ســي. بــن  وفتحــي  ســالم  بالحــاج  وســلوى  العيســاوي  وتوفيــق  الدراجــي  بشــير  اطــون 
ّ
الخط املركــز  مــن 

وجــت خــالل حفــل االختتــام بإعــالن الّنتائــج ومنــح الجوائــز بإشــراف 
ُ
لبــة املشــاركين ت

ّ
كمــا تضّمــن البرنامــج مســابقة للط

كّل مــن الســّيد حســن الفــري املديــر العــام لديــوان 

فتحــي  واألســتاذ  ــمال 
ّ

للش الجامعّيــة  الخدمــات 

مــن  الخــط.  لفنــون  الوطنــي  املركــز  مديــر  الجــراي 

الّتظاهــرة  علــى  املشــرفون  ــى 
ّ
تول أخــرى،  جهــة 

خــالل  مــن  عمــار  منجــي  املرحــوم  الخطــاط  تكريــم 

فاتــه 
ّ
ومؤل أعمالــه  بعــض  وعــرض  بــه  الّتعريــف 

الّتظاهــرة. وشــعار  تكريــم  شــهادة  عائلتــه  ومنــح 

الّتظاهــرة  هــذه  فــي  املشــاركون  لبــة 
ّ
الط عّبــر  وقــد 

عــن ســعادتهم الكبيــرة بالّتعــرف علــى هــذا املجــال 

وفروعــه وأصنافــه. كمــا عبــروا عــن رغبتهــم فــي تواتــر 

مثــل هــذه املناســبات داخــل املبيتــات واملؤّسســات 

مــو هــذه الّتظاهــرة علــى 
ّ
الجامعّيــة. هــذا، وعبــر منظ

فــي  أملهــم  وعلــى  الّتجربــة  هــذه  بنجــاح  ســعادتهم 

تواصــل الّتعــاون مــع املركــز الوطنــي لفنــون الخــط 

مهرجانــات  شــاكلة  علــى  قادمــة  برامــج  إطــار  فــي 

وطنّيــة ومغاربّيــة أو دولّيــة فــي فنــون الخــط العربــي.   

المركز في ضيافة ديوان الخدمات الجامعّية للّشمال 

لة في املحافظة على إرث 
ّ
إيمانا منه بالّرسالة التي ُبعث ألجلها واملتمث

م املركز الوطني لفنون الخط 
ّ
قافة الخطّية، نظ

ّ
الخط العربي ونشر الث
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لبة 
ّ
وقد القت هذه الّدورة إقباال كبيرا من طرف العديد من الط

املسّجلين في أطروحات دكتورا حول مجاالت مّتصلة بموضوعها. وقد 

مشاركا من مختلف املؤّسسات الجامعّية تابعوا وملّدة   30 اختيار  تّم 

بتأمينها  املكتوب قام  راث 
ّ
الت في مجاالت  تدريبّية  أيام حصص  ثالثة 

إلى  سبة 
ّ
بالن باحثون وجامعّيون على غرار األستاذ فوزي مستغانمي 

وثائق األرشيف واألستاذ أحمد الباهي في مجال املخطوطات واألستاذان 

لطفي عبد الجواد وفتحي الجّراي في علم الّنقائش اإلسالمّية واألستاذ 

هذا إضافة إلى  سبة إلى املسكوكات اإلسالمّية، 
ّ
محمد الغضبان بالن

في  الدباغي  علي  واألستاذ  الخط  فنون  في  الطرابل�سي  أنور  األستاذ 

الوثائق ونشرها. الّتطبيقات اإلعالمّية ودورها في معالجة  خصوص 

اختتام  تّم  وقد 

بإشراف  الّدورة  هذه 
البحري  األستاذ فتحي 

للمعهد  العام  املدير 

حيث  للتراث،  الوطني 

شهادات  توزيع  تّم 

واالستماع  املشاركة 

الذين  لبة 
ّ
الط رأي  إلى 

عّبروا عن سعادتهم بنجاح هذه الّدورة  وإفادتهم منها، راجين تواصل 

جهة،  من  واملعهد  املركز  بين  الّتعاون  وتدعيم  املناسبات  هذه  مثل 

ومختلف مدارس الدكتوراه ومخابر البحث الجامعّية من جهة أخرى.
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راث الذي يتم إنجازه من طرف أحد مكاتب الّدراســات الخاّصة، 
ّ
في إطار مشــروع إعادة هيكلة املعهد الوطني للت

أّدى األســتاذ فاخــر الخــراط الخبيــر املعتمــد لــدى املكتــب املذكــور زيارتيــن إلــى املركــز الوطنــي لفنــون الخــط وذلــك 

اطيــن وغيرهــم.
ّ
للتعــّرف علــى هــذه املؤّسســة ومهاّمهــا واالســتماع إلــى مشــاغل ُمنتســبيها مــن مشــرفين وإدارّييــن وخط

قاء األّول، املنعقد مع الســّيد مدير املركز، حول تقديم هذه املؤّسســة ومهاّمها وإنجازاتها ومناقشــة آفاقها 
ّ
تمحور الل

ومكانتهــا ضمــن الهيكلــة الجديــدة للمعهــد. وقــد تنــاول الســّيد املديــر مختلــف الّصعوبــات التــي واجهــت املركــز لتأديــة 

مهــا.
ّ
مهاّمــه علــى أكمــل وجــه فــي خصــوص الــّدورة التكوينّيــة فــي فنــون الخــط أو مختلــف الّتظاهــرات الثقافّيــة التــي ينظ

اطيــن لتــدارس وضعّيــة هــذا القطــاع 
ّ
مــن جهــة أخــرى، كان لألســتاذ فاخــر الخــراط لقــاء ثــان مــع مجموعــة مــن الخط

املؤّسســة  بهــذه  الّنهــوض  وكيفّيــة 

فــي  التونســّية  للمدرســة  خدمــة 

علــى  وانعكاســها  الخــط  فنــون 

واإلســالمية،  العربيــة  الّســاحة 

تقديــم  خــالل  مــن  وذلــك 

ببعــض  أســوة  عملّيــة  مقترحــات 

املجــال. هــذا  فــي  الّرائــدة  الــّدول 

بــإدراج  الخبيــر  الســّيد  وعــد  وقــد 

والعلمّيــة  اإلدارّيــة  املشــاغل  كّل 

التخّصــص  بهــذا  املتعلقــة 

شــخي�سي 
ّ
الت الّتقريــر  ضمــن 

لــه.   الّتابعــة  واملراكــز  الّدوائــر  ومختلــف  ــراث 
ّ
للت الوطنــي  املعهــد  وضعّيــة  حــول  إعــداده  ســيتّم  الــذي 
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