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In the entire body of his artworks, which has matured and been exhibited 

since the latter part of the 1960s, Mahmoud Taha has evidently been 

fascinated by the calligraphic forms of the Arabic alphabet. Thus, we �nd him 

separating and then joining them anew, only to rediscover the connections of 

consonance and harmony between them, and the possibilities of merging and 

integrating them within original compositions. Taha perceives those letters as 

if sensing the extent of their solidity, �exibility and their amenability to newer 

formations; he then embarks on sculpting forms of unfamiliar words, with the 

exception of Qur'anic verses, which constitute an important part of his latest 

exhibition. Accordingly, we �nd Mahmoud Taha creatively inscribing the 

closed gaps in such letters as waw, mim, qaf, sad, and ha’, highlighting their 

dynamism and particularity, as well as the elegance of their extensions, and 

exposing the complementarity, symmetry, and parallels between them. 

Through his research, Taha demonstrates the full potential of Arabic 

ornamentation, whereby its aesthetic beauty and splendor becomes evident. 

He utilizes his colouring sensitivity and expertise to create artworks that 

dazzle the viewers and speak to their aesthetic sense with re�ned and 

exceptional talent.

Adib Nayef Dhiyab 
Former Lecturer in the philosophy of 

art at the University of Jordan
24 December 2011

مواليد يازور في يافا عام 1942. حصل على درجة بكالوريوس في الفنون، تخصص خزف، من أكاديمية الفنون الجميلة في جامعة بغداد 
عام 1968. خالل ا�عوام 70-1964 درس الخط العربي على يد المرحوم هاشم محمود الخّطاط والزمه حتى وفاته. في 1975 أكمل دراسته 
العالم، أحدثهم معرض  بلدان  المعارض في مختلف  العديد من  أقام  بريطانيا.  للفنون في ويلز في  لمدة عام في كلية كاردف  الُعليا 
2010. وحاز  ا�ورفلي عام  النمري في قاعة  السوريين عام 2009 ومعرض مشترك مع ياسر دويك وكرام  الفنانين  إتحاد  شخصي في صالة 
محمود طه على ِعدة جوائز منها جائزة هيئة التحكيم في بينالي القاهرة الدولي ا�ول للخزف وميدالية الحسين للتفوق. يقيم ويعمل 

في عمان.

Mahmoud Taha
Born in Yazur, Ya�a in Palestine in 1942. Mahmoud Taha obtained his BFA, specializing in ceramics, from the Academy 
of Fine Arts, Baghdad, in 1968. During the period 1964-70, he studied Arabic calligraphy with the late calligrapher 
Hashem Mahmoud Al-Khattat. In 1975, he followed graduate courses at the Cardi� College of Arts in Wales. He has 
exhibited extensively throughout the world. Most recently, he held a solo exhibition at the Union of Syrian Artists in 
2009 and a joint exhibition with Jordanian printmaker Yasser Dweik and sculptor Kuram Nimri at Orfali Gallery in 2010. 
Taha has been awarded several prizes for his work, most notably the Jury Prize at the First International Cairo Biennial 
for Ceramics and the Al-Hussein Medal of Distinction, Jordan. He lives and works in Amman.

يبدو ا�ستاذ محمود طه في مجمل أعماله التشكيلية ا�خيرة، التي نضجت 
اليوم،  إلى  الماضي  القرن  من  الستينيات  من  ا�خير  الربع  منذ  فُعرضت 
ُعها ويوائم بينها من  مأخوذ« بال انتهاء بحروف الخط العربي، فنجده ُيقطِّ
وإمكانات  بينها  فيما  واالنسجام  التناغم  عالقات  اكتشاف  ليعيد  جديد، 
كأنما  الحروف  هذه  في  طه  ا�ستاذ  ينظر  جديدة.  تكوينات  في  دمجها 
إلى  يشرع،  ثم  للتشكيل،  وطواعيتها  ومرونتها  صالبتها  مدى  س  يتلمَّ
جانب هذا، في نحت أشكال غير الكلمات المألوفة التي تدخُل هذه الحروف 
تشكل  التي  الكريم  القران  آيات  من  أجزاء  باستثناء  تكوينها،  في  عادة 
تخطيط  في  يتفنن  ا�ستاذ  نرى  وهكذا  ا�خير.  معرضه  من  هاما  قسما 
الفجوات المغلقة في الواو والميم والقاف والصاد والحاء ... ويبرز ديناميتها 
إمكانات  عن  فيكشف  المكمل،  امتدادها  رشاقة  وكذلك  وخصوصيتها 
أمامنا،  يعرض  إنه  الحروف.  هذه  في  والتقابل  والتماثل  والتناظر  التكامل 
على نحو تجريبي، بعض إمكانات الزخرفة العربية، فنتبين أبعاد جمال هذه 
التلوين،  في  وبراعته  ذائقته  طه  ا�ستاذ  وظف  وقد  ورونقها.  الزخرفة 
أذواقهم  وتخاطب  المشاهدين  تبهر  فنية  أعمال  معارضه  في  فاكتملت 

بكفاءة رفيعة نادرة.
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المحاضر في فلسفة الفن
 في الجامعة ا�ردنية، سابقا
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