مسابقة مجمع المغة العربية األردني لفن الخط العربي لمكبار
"بمناسبة مئوية الدولة األردنية"
يسر مجمع المغة العربية األردني أن ُيعمن عن مسابقة فن الخط العربي لمكبار عمى مستوى
المممكة بمناسبة مئوية الدولة األردنية ،وفقاً لما يمي:
أوالً :شروط المسابقة:
 -1المسابقة محمية (لألردنيين والمقيمين في المممكة األردنية الياشمية) ،ويمكن لكل من
يستطيع تقديم عمل في فن الخط العربي أن يشترك في ىذه المسابقة ،عمى أن يكون االشتراك
بشكل فردي.
ُ -2يسمح لمفائزين في الدورات السابقة المشاركة في ىذه المسابقة.
سن المشارك عن سبعة عشر عاماً.
ّ -3أال تقل ّ
 -4يتم التنفيذ بالحبر واألدوات التقميدية ،والورق المقير ذي األلوان الفاتحة ،وال يسمح
باستخدام الحاسوب.
 -5عدم إضافة زخارف لموحة ،سواء أكانت نباتية أو ىندسية أو تذىيب.
 -6يمتزم المتسابق بنصوص المسابقة ،مع مراعاة سالمة اإلمالء في جميع النصوص ،إضافة
إلى سالمة الشكل وتوزيع الجمل في جميع أنواع الخط ،ومناسبة اليوامش حول النص
النص بما يناسب عممو الفني ،عمى أن
والمسافات بين األسطر .ولممتسابق حرية توزيع
ّ
يتحقق مفيوم المنيج األصيل لمخط العربي ،واتباع القواعد في إعداد الموحات ،وأن تالحظ
حركة انسياب الحبر وحركة القمم عمى الورق.

 -7يسمح لكل مشارك التقدم بموحة واحدة فقط ،ووضع التوقيع عمييا ،ويجب المحافظة عمى
جرى التصحيحات عمييا حسب األصول المتَّبعة
أناقة الموحة دون طي أو لف أو تكسير ،وتُ َ
بعناية فائقة وفي حدود ضيقة.
 -8األعمال المشاركة تكون حقاً لممجمع وال تجوز المطالبة بيا.
ثانياً :التحكيم:
 -1يتولى َمجمع المغة العربية األردني عممية التحكيم بالتعاون مع خبراء من ذوي االختصاص
في فن الخط العربي.
ام بقواعد الخط العربي وقوة الحرف دون استخدام الحاسوب ،إضافة إلى
 -2يعتمد التحكيم االلتز َ
وحسن التوزيع.
التكوين ،والتصميم ُ
 -3يحق لمَجنة التحكيم استكتاب بعض الفائزين إذا ارتأت ذلك.
 -4يحق لمَجنة التحكيم تقسيم الجوائز حسب ما تراه مناسباً.
 -5ال تُـقبـل المشاركة إذا أخمّت بأي شرط من شروط المسابقة.
ثالثاً :جوائز المسابقة:
الجائزة األولى 2222 :دينار.
الجائزة الثانية 1222 :دينار.
الجائزة الثالثة 522 :دينار.
واضاف ًة إلى الجائزة المالية ،يحصل كل فائز عمى شيادة تقدير توثّق الفوز ،كما ستعرض األعمال
يقيمو المجمع ليذه الغاية عمى ىامش حفل توزيع الجوائز.
الفنية الفائزة ضمن معرض ُ

رابعاً :خطوط المسابقة ونصوصيا :
ستجري المسابقة في أنواع الخطوط التالية:
 -1الثمث العادي والنسخ:
وتُكتب اآليات التالية من سورة األحزاب (بالرسم العثماني) عمى أسطر متتالية ،بخط "الثمث العادي"
دون تركيب بقمم يتراوح عرض ِّ
سن ِو من ( )3-2ممم ،وخط "النسخ" ُيكتب بقمم ال يتجاوز عرض س ّنـو
المبينة في الصورة التوضيحية لمخطط
( )1ممم ،حسب النموذج المرفق ،ويجب االلتزام بالقياسات ُ
الصفحة أدناه:
نص خطَّي الثمث والنسخ:

قياسات الصفحة:

نموذج توضيحي لخطَّي الثمث والنسخ:

(يكتب عمى أسطر متتالية (طوالً أو عرضاً) عمى ورق بقياس ( )42 × 62سم،
 -2الديوانيُ :
بقمم ال يتجاوز عرض ِّ
سنو ( )2ممم.
نص الخط الديواني:
المئويةُ ..ىنا َر َغدان
قصيدة
ّ

نموذج توضيحي لمخط الديواني:

 -3التعميق الفارسيُ ):يكتب عمى أسطر متتالية (طوالً أو عرضاً أو مائالً) عمى ورق بقياس
( )42 × 62سم ،بقمم ال يتجاوز عرض ِّ
سنو ( )4ممم.
نص خط التعميق (الفارسي):
قصيدة ىذي بالدي لمشاعر حبيب الزيودي
سكبت أجمل شعري في مغانييا
ال كنت يا شعر لي إن لم تكن فييا
ىذي بالدي وال طول يطاوليا
في ساحة المجد أو نجم يدانييا
يا أييا الشعر كن نخال يظمميا
وكن أمانا وحبا في ليالييا
وأييا الوطن الممتد في دمنا
حبا أعز من الدنيا وما فييا
ىذي بالدي بيا األحرار قد طمعوا
أقمار حق أضاءت في دياجييا

نموذج توضيحي لخط التعميق (الفارسي):

خامساً :مواعيد المسابقة والتسميم:
 -1ينتيي تسمم األعمال المشاركة بتاريخ (2221/8/31م) واألعمال التي تصل بعد ىذا التاريخ لن
ويعمن عنو الحقاً.
تدخل في المسابقة ،وستعمن النتائج في وقت ّ
يحدد ُ
 -2تسمّم المشاركات باليد بدون إطار ،مرفقة بسيرة ذاتية موجزة لممشارك تتضمن االسم وتاريخ
الميالد والعنوان ورقم الياتف ومكان العمل إلى العنوان اآلتي:
مجمع المغة العربية األردني -عمان– شارع الممكة رانيا العبداهلل– بجانب مسجد الجامعة األردنية.

