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اإهـــداء

إى:
كل من عشق فن اخط العري...

وأبدع فيه... وقدسه.

                             







مقدمة

 ي هذا الكتاب ُسِلط الضوُء عى فن اخط العري ي مدينة كرباء امقدسة التي كان 
ها الدور الكبر ي تطّور هذا الفن الذي ارتبط بقدســيتها ، فوجود امراقد امقدســة 
كان ســببًا مهًا ي تسابق اخطاطن إى التشـــُرف بخط اآيات القرآنية واأحاديث 
النبوية الشـريفة وبعض أبيات الشعر عى أرحتها وجدراها وأبواها، كا أن احركة 
العلمية ي كرباء واهتام الكثر من أبناء امدينة بإنشــاء امكتبات العامة واخاصة ، 
وإقبــال الزائرين من ختلف البلدان عى راء الكتب كانت ســببًا ي امتهان الكثر 
من اخطاطن مهنة نســخ الكتــب والبحوث الفقهية وبالتــاي انتعاش اخط العري 
وتطّوره ي مدينة كرباء ، فظهرت ي هذا امجال –فن اخط العري- أساء كبرة ي 
كربــاء كان  هذا الكتاب -بجزئيه- دورٌ  ي معها وتوثيقها وترمتها؛ فقد احتوى 
اجــزء اأول عــى ذكر خّطاطي مدينة كربــاء القدامى بذكر ترمتهــم ترمة وافية 
بذكر اسم كٍل منهم وحل وتاريخ وادته ومشاركاته والشهادات التي حصل عليها 

مع صوٍر لبعض خطوطه ، وتاريخ وفاة من توّي منهم.
وحرصًا عى حر اأســاء وترمة وتوثيق ميع خطاطــي كرباء امحدثن فقد 
تــم ذكرهم ي اجزء الثاي من هذا الكتاب حت نفس العنوان وبنفس امنهجّية التي 

اّتبعت ي اجزء اأول.
تبقــى أمية هذا الكتــاب كونه الكتاب الوحيد الذي تنــاول اخطاطن ي كرباء 
ُحصيــًا ومرمــًا هــم ؛ فأعاهم جزء مــن تراث هــذه امدينة ، وإظهارهــا إى النور 
جزء من الوفاء هم وها ، فهي مدينة ســيد الشــهداء اإمام احسن –عليه السام- 
اســَيا أولئك الذين طرزت أقامهم جدران امساجد والعتبات امقدسة ي كرباء 
باآيــات القرآنية فضًا عن املصقــات اجدارية ي امناســبات الدينية عى جدران 



امدينة واهيئات وامواكب احسينية.
وا خفى أّن أمية اخط العري تنبع من القدســية الدينية ي كتابة اآيات القرآنية  
التي أنزها اه ســبحانه وتعاى ، لذا فإن ي رسمه وشكله تعبرًا عن مضمون امعاي 
الســاوية امقصودة، حتــى ُأضيف إى النص امقدس طاقة تدخــل ي أعاق امتلقي 
فكانت عامًا مســاعدًا ي نشـــر التعاليــم الدينية وفهمها ، إن هــذا البعد الديني ي 

اخط انسحب عى أصحابه فكانوا بمثابة رجال رسالة وعلم .
 إن قدســية مدينــة كرباء ملت هذه اأمانة فاشــتهرت باخــط وأنواعه ووصل 
اأمــر وجــود فئة متميزة من اخطاطن م تشــتهر ي نوع وأســلوب معن من اخط 

العري بل ي ميع أشكاله وأنواعه.
كلمة أخرة، هذا الكتاب امسمى بـ )اخط واخطاطون ي كرباء( تراجم 
من  عدد  عى  وضعه  ي  اعتمدنا  وامعارين  القدامى  اخطاطن  من  جمع 
اخطاطن  أســاء  من  حره  أمكن  ما  فيه  معنا  وقد  وامــراجــع،  امصادر 
الكربائين مع ناذج من آثارهم جهد امستطاع، ورتبنا الكتاب ترتيبًا ألفبائيًا، 
أن  العر، ونسأل اه  الشائع استعاله ي هذا  الرتيب  للعمل، وهو  تيسرًا 
جعل هذا الكتاب نافعًا ، وأن حقق من ورائه خدمة للقراء ، واه وي التوفيق. 

اللجنة امرفة عى اموسوعة   
العتبة العباسية امقدسة   

قسم شؤون امعارف اإسامية واإنسانية   
مركز تراث كرباء   





مركز تراث كرباء و سلان هادي آل طعمة10



11 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

قراءة في تاريخ الخط العربي

اخط العري لون رائع وتراث حضاري أصيل، له جذوره وروبه، فهو زينة 
امتعلــم ومظهــر براعته، وهو وثيقة تســجيلية مهمة يــؤرخ اأحداث بصورة 
دقيقــة ويؤثــر عى تنميــة الذوق واحس الفنــي لدى عامة النــاس، تتجى فيه 
مالية الكلمة با حمله من معنى وصدق، وهو ر انجذاب النفوس لتذوقه. 
ومــن البدهــي أن  يبحــث فيه امؤرخــون القدامــى أنه كان وســيلة لتدوين 
مؤّلفاهم. ولكن لو تساءلنا متى كانت بداية اخّط العري وانطاقته احقيقّية؟ 
لُقلنــا: إّن اانبثــاق الفعّي للخــّط العري والرســوم امجّردة ضمــن القواعد 
والضوابط اموضوعية م تكــن إّا ي خافة اإمام عي)( وعى يديه وي 
الكوفة حديدًا، ذلك أّن الكتابة العربية انتهت اى احرة واأنبار قبل اإسام 
فُســّمي بـ"اخّط احري واأنباري"، ثــم حّول اى اخّط الكوي ي عهد اإمام 
عي)( وأصبح له شــكل واضح ورســم حّدد وقواعد رصينة وأشــكال 
موزونة، وُيعّد اإمام)( أّول خّطاط عى رأس شجرة اخّطاطن)1) ويؤّكد 
امؤّرخون بأّن أّول ابتكار للخط كان ي زمنه)))2)كا ُيعّد تلميذه احســن 
البري الناقل اأّول ي اخط عنه)3) وله)( أقوال كثرة ي اخّط وصفاته 
وحاســنه وشكل رســومه وصفات حروفه تدّل عى فلســفته العميقة ي غور 
ثنايا اخّط والغوص ي بحور احرف رسًا وشكًا وهندسًة ومضمونًا.. ويأي 
بعده احســُن البــري فقطبة امحّرر والضّاك بن عجــان ي العر اأموّي 
ثم ابراهيم الشــجري وأخوه يوسف الشجري اللذان وّضحا معظم اخطوط 

)1) مصور اخط العري / ناجي زين الدين امرف ص307.
)2) قصة الكتابة العربية / د.ابراهيم معة ص35.

)3) اخطاط البغدادي / د.سهيل أنور ص7.
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اأساســية كالثلث والنســخ وامحَقق والرحاي واإجازة )الرياي( وغرها، 
حتــى انتهــى اإبداع ي اخّط عــى رأس الثاثائة اهجريــة اى الوزير أي عي 
حمد بن مقلة عام )328هـ( وأخيه أي عبد اه احسن بن مقلة عام )338هـ(. 
ثم جــاء الفنــان العراقي امبدع ابــن البواب عي بــن هال البغــدادي امتوّي 
ســنة)413هـ(، وكان ذا ورع وديــن، وقد وعظ بجامــع امنصور ي بغداد)1)، 
فرع باخط وأبدع بالتنسيق ومال الركيب، وقد أكثر من الزخارف اهندسية 
ي خطوطــه، واختزل ابن البواب أقامــًا منها: قلم امحقق، قلم الرحان، قلم 
الثلــث والنســخ، ووضع قواعد خاصــة بخطه الــذي كان يكتبه مع تريف 
إخــراج اأحــرف بعضها مع بعض، وهــذه الطريقة بقيت عنــد اخطاطن ي 
بغــداد بكثرة حتــى يوم الناس هــذا، وكانت مــن ذي قبل تســتعمل من قبل 

الكّتاب، وتسلم هذه الصناعة من بعده تامذته وساروا عليها. 
وجــاء بعده ياقوت امســتعصمي الرومــي الكاتب امتوى ســنة )698هـ( )2) 
فأحدث طــورًا جديدًا، وكتــب امصاحف والدواوين واأحاديث، وحّســن 
قلم الثلث والنســخ واإجازة، حتى بلغ الغاية ي حسن اخط وضبط قواعده 
وأصوله وفاق ابن البواب ي مال اخط وحســن تنســيقه واإبداع ي تراكيبه 
فلقب بـ قبلة الكتاب)3)، وله القول امأثور: اخط هندسة روحانية، ظهرت بآلة 

جسانية)4).
    وابد من اإشارة هنا إى أَن ابن مقلة ومن جاء بعده هم امتداد للمدرسة 
من  ابتداًء  اأفذاذ  ورجاله  احنيف  اإسامي  الدين  رعاها  التي  القرآنية، 
البشر النذير رسولنا اأكرم )( الذي يقول ي اخط: »عليكم بحسن اخط 

)1) معجم اأدباء / ياقوت احموي ج 15 ص 121 وامنتظم ابن اجوزي ج 8 ص 10 .
)2) كشف الظنون / حاجي خليفة ج 1 ص 711 .

)3) تأريخ العراق بن احتالن / عباس العزاوي ج 1 ص 384 .
)4) مصور اخط العري / ناجي زين الدين ص30.
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فإنه من مفاتيح الرزق «. وجاء بعده أمر امؤمنن اإمام عي )( حيث 
قال: »أكرموا أوادكم بالكتابة فإن الكتابة من أهم اأمور وأعظم الرور« 
وقال أيضًا: »اخّط خفٌي ي تعليم اأستاذ وقوامه ي كثرة امشق ودوامه عى 
دين اإسام«، حيث مع القرآن الكريم ي رقاق خطوطة، وهذه اخطوة هي 
من  قيل  ما  وأبدع  وتطويرما.  واخط  بالكتابة  امسلمن  اهتام  ي  اأساس 

: الشعر العري كناية عن امشيب وتضمينا واستعارة للخط قول الشاعر)1) 
خــــٌط    ــــــام  ــــــأي ول خـــــــٌط  ـــا خـــالـــفـــة امــــــــداِدوي  ـــه ـــن ـــي وب
ـــاٍض ـــي ب ي  ســـــــــوادًا  ســـــواِدفـــأكـــتـــبـــه  ي  ـــاضـــًا  ـــي ب وتـــكـــتـــبـــُه 

أما بالنسبة للتدرج التأرخي لتطور اخط العري فإن الكّتاب ي العهد العثاي 
غر  إى  والتعليق  والرقعة  كالنسخ  )امشق(   اخط  أنواع  اأطفال  يعلمون 
ذلك من اخطوط امعروفة، وربا جاوزت العرة أنواع. فهناك نوع خاص 
بكتابة امصاحف الريفة، ونوع آخر لكتابة الرسائل ونوع ثالث هو الكتابة 

امزخرفة.
لقد صار فن اخط العري مدرسة خاصة ها أساليبها وطرقها امميزة، إذ فتحت 
البلد  ي  وفنونه  اخط  تدّرس  التي  واأكاديميات  امعاهد  احار  الوقت  ي 
الراعم  حتضن  باخطاطن  خاصة  معيات  وهناك  العربية،  البلدان  وسائر 

الشابة امتفتحة.
إن اخط فن قائم بذاته له إبداعاته وميزاته، فضًا عن ذلك فإن اخط العري 
يعني كتابة حروف القرآن الكريم بإمعان تام ودقة متناهية كا أرنا. وهناك 
خطاطون مبدعون استطاعوا من خال جارهم ومارساهم أن يطوروا اخط 
امخطوطة  امزخرفة  والقباب  امآذن  وما  وامتهانه.  دراسته  عى  ويشجعوا 

)1) نفس امصدر السابق ص 3.
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الكثر من  الكريمة، إا خر شاهد عى ما أوردناه، أضف إى ذلك  الشاخة 
اللوحات الفنية الراثية الرائعة التي تزين أروقة أرقى امتاحف العامية وخزائن 
الرياض امقدسة ودور العبادة. كا ألفت الكتب العديدة وامجلدات الضخمة 
وزخارفه  العري  اخط  من  صور  أروع  دفتيها  بن  تضم  التي  والكراريس 
وماليته، تشيد بروعة هذا الفن العريق الذي نفخر به، أنه اأساس ي مالية 

لغتنا وحضارتنا، وامتداد أصالة تأرخنا العري امرق.
كان للوراقن دور بارز ي بعض احقب الزمنية من تأرخنا اإسامي حيث 
الشعرية وكتب احكمة والباغة والفلسفة  الدواوين  أبدعوا ي كتابة وخط 
الوحي  التري  بالغزو  أكثرها  ذهب  التي  العلمية  الكتب  وجل  والرف 
منها،  امتبقي  القسم  أكثر  ورقة  صنوفه  بكل  اأجنبي  ااستعار  وهيمنة 

وامتاحف اأجنبية خر دليل عى ما نقول.
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خطاطو كرباء القدامى

كرباء حارة الثقافة العربية واإسامية، ومركز الشعر واأدب،    

ومنار العلم والثقافة، ومبدعة الفنون الشعبية واحرفية، فا غرابة أن يكون 
ها تأريخ مرف باخط العري واإسامي، وذلك لوجود امشاهد امقدسة 
واحتضاها لرجــال الدين والعلاء اأعام الذين هلــوا العلم من ينابيعها 
الصافيــة، وربوا اأدب واللغة وإبداعاها من كنوزها، وانفردوا ي إبداع 
اخــط وأجــادوا بــه ي ميع روبــه، وقد برز فيهــا عى مــر العصور وكر 
الدهــور رعيل من اخطاطــن امبدعن الذين ســجلت خطوطهم حضورًا 

فذًا ي ديوان اخط العري.
ومن الغفلــة أن نتجاهل فن النقش واخط العري عــى الكاي الكربائي 
)البــاط امزجج( أو ما يدعــى أجنبيًا بـ )الســراميك(، حيث أن هذا الفن 
 ( ( جذورًا عميقة ي تأرخنا العري واإسامي، وتنفرد مدينة احسن
باحتضــان هذا الفن الرائع الذي يعتمد ي أســاس صناعته اليدوية - رغم 
التكنولوجيــا احديثة – عى عنرين أساســين ما: اخط والزخرفة. وإن 
هــذا الفــن لعــب دورًا رياديًا ي تنميــة مواهب اخطاطن وشــحذ ممهم 
لابتكار والتفنن التقني العــاي. وإن مهمة اخط عى )الكاي الكربائي( 
مهمة صعبة وعســرة، أّهــا خضع لعوامل ومتغــرات متباينة مثل الفخر 
بالنــار بدرجــة 1000 ْم ودخــول اأكاســر وامعــادن النــادرة ي صناعة 
أصباغــه. وقد برز من خاله خطاطون كربائيــون أمثال امرحوم إبراهيم 
عبد امجيــد، وجليل النقــاش وعدنــان امنكوي وامرحوم الشــيخ جواد 
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اخطاط، جد خطوطهم وزخارفهم عى أروقة وجدران الروضتن احسينية 
والعباسية وامخيم احسيني وواجهات وجدران امساجد وامدارس الدينية 
وامزارات وامراقد امقدســة التي تنتــر ي امدينة وطرقاها وأزقتها الراثية 

القديمة.
وســأحاول ي الصفحات اآتية أن أرد بــيء من اإجاز الذي ا بد منه 
عن اخطاطــن الذين كان هم باٌع طويل ي هذا الفن اجميل ي هذه امدينة 
امقدسة، خدمة لتمجيد العظاء من هؤاء الفنانن وخليد ذكرهم، معتمدًا 

عى امصادر التأرخية، حسب ما توصلت إليه، وهم كاآي:
1- حســن بن عي بن حســن الكاتب امكنى بأي الفوارس امعروف بابن 
اخازن من مشــاهر اخطاطن وأحد فضاء القرن السادس اهجري، توّي 

يوم 26 ذي القعدة سنة 502 هـ)1).
2- أمد شــاه النقاش التريزي امعروف بـ)زّرين قلم( وهو من اخطاطن 
امبدعن ي كرباء آنذاك، كتب الوقفية امحفورة عى جدران جامع اخواجة 

مرجان ي بغداد وتأريخ الوقفية سنة 758 هـ)2).
3- عــي بن عبد اجليل احائري: خطاط بارع نســخ بخطه كتاب )هذيب 
طريق الوصول إى علم اأصول( للعامة احي، فرغ من كتابة نسخته سنة 

777 هـ)3).
4- مهدي الگلگاوي: خطاط معروف كان حيًا ســنة 1183 هـ ومن آثاره 
التي تدل عى مهارته ي هذا الفن الكتيبة التي ســجلها عى ريح العباس 

بن عي)( وهي: )ا زال مطافًا خيار الناس( )4).
)1) رحانة اأدب / حمد عي التريزي - فاري ج 5 ص 321 .
)2) تأريخ العراق بن احتالن / عباس العزاوي ج 2 ص 87 .

)3) الذريعة / الشيخ آغا بزرگ الطهراي ج 4 ص 512 .
)4) مدينة احسن / حمد حسن الكليدار آل طعمة / ج 4 ص 30 .
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5- صالح بن مهدي الگلگاوي: اشــتغل بتدويــن اخط العري وترك آثارًا 
حســنة منهــا الكتيبة التي كتبها عى ريح اإمام احســن )( امؤرخة 

سنة 1225 هـ)1).
6 - حســن خان خوئي الكربائي: خطاط مشهور كتب نسخة من كتاب 
)خاصة احســاب( للشيخ هاء الدين العامي بخط التعليق سنة 1223هـ 
1808 م)2)، وي آخــر النســخة صورة خطيطية لأســطراب، والنســخة 

حفوظة ي مكتبة امتحف العراقي برقم 9151 .
7- آغــا حمــد جعفر بن اأمر فضل عي خان امشــهور بـــ )كدا عي بيك 
النوري( احائري خطاط مشــهور عاش ي القــرن الثالث عر اهجري)3) 
وم يصل إلينا نموذج من خطه. وهو جد العام امشهور الشيخ حمد صالح 
بن مهدي بن آغا حمد جعفر آل كدا عي الذي عرف عقبه بـ آل صالح أوآل 

الشهرستاي.
8- الســيد حمد حسن بن حمد مهدي الشهرســتاي اموسوي امتوّي سنة 
1247 هـــ، كان من اخطاطن الذين يشــار إليهم بالبنان، كتب عدة نســخ 
من القرآن الكريم أوقفها عى بعض امشاريع اخرية ي كرباء منها نسخة 
ي مكتبة الســيد كاظم الرشــتي)4) وكانت هذه النســخة عى شكل أحزاب 

صغرة كتبت بخط نسخ جيد.
9- حمــد عــي امــكاري: كان متمكنًا مــن الكتابات الدقيقــة؛ كتب آيات 
قرآنية ي أسفل القوس اهاي مدخل باب قبلة احسن )( تأرخها سنة 
)1) تأريــخ كرباء / الدكتور عبــد اجواد الكليدار آل طعمة ص 255 )الطبعة الثانيــة(. وانظر )بغية النباء ي تأريخ 

كرباء( للسيد عبد احسن الكليدار آل طعمة ص 168 .
)2) جلة امورد البغدادية جلد 11 - ع 4. ) 1984 م( وانظر خطوطات احساب واهندسة واجر أسامة النقشبندي 

وظمياء حمد عباس ص 64 .
)3) الكرام الررة / الشيخ آغا برزگ الطهراي ج 2 ص 663 .

)4) أعيان الشيعة / حسن اأمن العامي ج 49 ص 9.
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1257 هـ)1) عمل أمد الكواز.
10- الشــيخ عي النار الســامي - هو ابن حسن بن صالح بن فليح بن 
حســن بن احاج كنيهر الســامي امولود ي كرباء سنة 1250 هـ وامتوّي 
فيها سنة 1300 هـ. كان شاعرًا أديبًا وّراقًا أتقن صناعة اخط وجعل ينسخ 
الكتب لنفســه ولغره. ومن بن الكتب التي نسخها كتاب )يتيمة الدهر ي 
حاســن أهل العر( للثعالبي برســم الســيد نعان اآلوي. والنسخة من 
متلــكات مكتبة ديوان اأوقــاف العامة ي بغــداد، وكان تأريخ الفراغ من 
نســختها ســنة 1291 هـ)2) فلم جد ي الكتابة فائدًة ُتذكر فانرف لغرض 

الشعر.
11- الشــيخ فليح بن حســون بن رحيم اجشعمي)3): توي سنة 1296 هـ 
كان شــاعرًا وأديبًا فاضًا، مهنته خط امصاحف الريفة، وكانت له غرفة 

. ي صحن العباس
 ،) ( 12- الشيخ مد الكعبي: كان يدير كّتابًا ي صحن اإمام احسن
وباإضافــة إى ذلــك فهو خطاط ماهر يكتب اخط اجــي، ومن أبرز آثاره 
أنه كان يكتب عى حبة أرزة ســورة التوحيد مع البســملة، وذلك بواســطة 
)شــعرة( وم يضارعــه أحد من اخطاطــن ي هذا النوع من الفــن الرفيع. 
ومن الكتب اخطية التي كتبها بخط يده نســخة من كتاب ) بحر اأنساب( 

امحفوظ ي مكتبة الشيخ عبد احسن الطهراي)4).
13- الســيد حمد مهدي السيد ســليان الســيد مصطفى آل طعمة امتوّي 
ســنة 1324 هـ ، عني عناية فائقة بكتابــة اخط العري، وي خزانته جموعة 

)1) مدينة احسن / حمد الكليدار آل طعمة ج 1 ص 47 .
)2) الكشاف عن خطوطات خزائن كتب اأوقاف / حمد أسعد أطلس ص 234.

)3) شعراء كرباء / للمؤلف / ج 1 ص 150 .
)4) خطوطات كرباء / للمؤلف / ج 1 ص 17 .
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حتوي عى بعض اأدعية واأوراد واأذكار، منها خطه لوقفية جده السيد 
مصطفى امؤرخة سنة1319 هـ، وكتاب )زيارات( وشجرة السادة آل فائز.

14- الســيد حمد عي اموسوي: من خطاطي امراقد امقدسة، كتب بخطه 
الكتيبة التي تقع ي أعى إيوان باب القبلة، وتأرخها سنة 1335 هـ)1)، وقد 
أبدلــت الكتيبة ي الوقــت احارخال تعمر وجديد الروضة احســينية 

امقدسة.
15- الشــيخ جعفر الطهراي: كان خّطاطًا متقنــًا اخط، وهو من خطاطي 
احرات امقدســة، ومن آثاره الكتيبة امؤرخة ســنة 1293هـ ي الروضة 

احسينية.
16- أمــد احكيــم الطباطبائي: ذكر لنا بعض الثقــات أن امومى إليه كان 
خطاطًا بارعًا، جيد خّطي الثلث والنســخ براعة تامة وإجادة موفقة. ومن 
آثــاره الكتيبة امؤرخة ســنة 1229 هـ عند باب قــاي احاجات ي صحن 

.)( احسن
17- عبــد العــي اليــزدي: خطــاط معروف، هنــاك ناذج مــن كتاباتــه ي كرباء وي 
صحن اإمام عي )( ومدرســة الســيد كاظم اليزدي ي النجف، وصحن اإمامن 
الكاظمن)( وجامع الشيخ عبد القادر الگياي وجامع اإمام اأعظم ي بغداد، 

توي سنة1364هـ-1944م )2).

)1) تأريخ وجغرافيائي  كربا معّى / عاد الدين حسن ص 153 .
)2) جلة )سومر( مقال لأستاذ عباس العزاوي ج 1 - 2 مج 25 )1969( م.
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نموذج من خط السيد حمد رضا السيد حمد مهدي آل طعمة
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صورة للخطاط الشيخ عي أكر النائيني
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18- احاج الشــيخ عي أكــر النائيني: كان رجــًا كريًا من رجال العلــم والدين. يدير 
كّتابًا يدّرس فيه أبناء هذه امدينة امقدسة، وخرج من كّتابه كثر من رجال العلم وامعرفة، 
الذيــن قصــدوا داره ي منطقــة )كبيــس( بمحلة باب الطــاق وهم جموعة مــن التاميذ 
يدرســون لديه اأبجديــة، والقرآن الكريم، والتأريــخ، واأدب العري، كنت أراه حر 
درس العامة السيد حمد سعيد التنكابني، وهو صهره ي الفقه و آثاره اخطية منترة هنا 

وهناك وخاصة ي امجالس احسينية، كتب تائية الشاعر دعبل اخزاعي التي منها:
ــت مـــن تــــاوٍة ــل ــاتمـــــدارس آيـــــاٍت خ ــرص ــع ــر ال ــف ــق ـــــٍي م ـــزل وح ـــن وم
ـــدي ـــر وان ــي يــا بــنــة اخ ــوم ــــاِةأفـــاطـــُم ق ـــــــأرِض ف ـــوم ســــــــاواٍت ب ـــج ن

وأبياتــًا باللغــة الفارســية مطبوعــة عــى القاش أيضــًا ومنتــرة ي امجالــس وامحافل 
إضافــة إى جموعة كبرة من الزيارات امخصوصة وزيارة الرســول الكريم )( وأئمة 
البقيع)( تأليف صهره الشــيخ حمد حسن النائيني، توّي ي كرباء ودفن ي امقرة 
التي كان يقرأ فيها القرآن الكريم ي 4 حرم احرام 1384 هـ عن عمر يناهز التسعن عامًا 

وأحسن خطوطه التي ميز ها التعليق ثم النسخ.
19- الســيد ضيــاء مهــدي الطباطبائــي: فاضــل جليــل كان يقيــم اجاعــة ي صحــن 

احسن)( خطه حسن، من آثاره نسخة من القرآن الكريم كتبها بخط النسخ.
 ،)(20 - حمــد مهــدي بن حمد كاظم الراجــه - كان يدير كّتابًا ي صحن احســن
خطه مليح حســن، ومن آثاره نسخة من امصحف الريف كتبها بخط النسخ موجود ي 
مكتبة احاج جاســم الگلگاوي ومن ملة كتاباته بعض اأبيات الشــعرية التي كتبها عى 

شكل لوحات مزخرفة باء الذهب، منها البيتان التاليان:
ي مسة أطفي هم نار اجحيم احاطمة

امصطفى وامرتى وابناما وفاطمة
21- الشيخ حمد اليزدي: كان خطاطًا بارعًا، يعمل ي دكان له عند مدخل سوق اميدان، 
درس معظم اخطوط والزخرفة اإســامية، ويمتلك قواعــد اخط العري وأصوله، وله 

لوحات زخرفية عديدة ميزت بامهارة والدقة والذوق الفني.
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22- الســيد حمد رضا بن الســيد حمد مهدي آل طعمة. ولد سنة 1310 هـ وتوّي سنة 
1402 هـــ، تعلم اخط عى يد والده امتقــدم ذكره، وبرع ي هذا الفن براعة فائقة، فكتب 
الرســائل والكتب، ونســخ كتاب )أخبار غيبة اإمام الثاي عر()1) واشتهر بكثرة كتابته 
للمصاحف الريفة، وقدم ألواحًا من القرآن الكريم نسخها ي عدة أجزاء تقرأ ي جالس 

الفاحة. كا نسخ امشجرات الكثرة العائدة للسادة العلوين ي كرباء.
23- السيد حمد هادي بن حمد مهدي آل طعمة: ولد سنة 1323 هـ وتوّي سنة 1396هـ 
بدأ دراسته للخط العري عى يد أخيه امار ذكره ومارسه بحب وجدية وإخاص، له ملة 
خطوطات كتبها بخط النســخ منها كتاب )منتخب الدعوات()2) و) ديوان امازندراي()3) 

و) جموعة أشعار()4) وغرها حفوظة ي مكتبة ولده امؤلف.
أخــرًا وليس آخرًا، ا ندعي أن هذا الكتاب بريء من النقص، غر أننا بذلنا غاية جهدنا 

ي إحياء هذا اأثر. 
كا نقدم شــكرنا وامتناننا من مّد لنا يد العون وامســاعدة ي إنجاز هذا الكتاب امتواضع 
وعى رأسهم صديقنا امرحوم اأديب الشاعر أمد صالح الطعان السامي واأستاذ عبد 
الكريم حمد حسن اخطاط للجهود القيمة التي بذاها ي إخراج هذا امطبوع جزاما اه 
عن اأدب والفن خر اجزاء، ونرجوا أن يكون هذا الكتاب إضافة إى امكتبة اإسامية،  
كا نرجوا من اإخوة الباحثن وامهتمن بشــؤون فن اخط والرسم والزخرفة الساح إذا 

حدث أي تقصر أو خطأ:
ــا ــل اخ ـــّد  فـــســــ عــيــبـــــًا  جـــــــد  ــاإن  ــه وج ــي ف ــب  ـــ ــن ا عــي ـــ جـــــــّل م

)1) خطوطات التأريخ والراجم والسر / أسامة النقشبندي وظمياء حمد عباس ص 22 .
)2) الذريعة / الشيخ آغا بزرگ ج 22 ص 402 .

)3) امخطوطات اأدبية ي مكتبة امتحف العراقي / أسامة النقشبندي وظمياء عباس ص 281 .
)4) امصدر السابق ص 560 .
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الفنون التشكيلية في كرباء

ا خفــى ما للمدارس من أثر كبر ي اكتشــاف طاقات وقابليــات طلبة امدارس 
الفتّية ي الرســم واخط والزخرفة وغرها مــن الفنون اأخرى، بعد توجيه معلم 
أو مــدرس الربية الفنّيــة ي إظهار وصقل هذه امواهب. ولعــل أبرز هذه الفنون 
هو الرســم واخــط والنحت، ففي العهــد العثاي كان أقدم رســام عرفته كرباء 
)كــال املك( الذي وفد إى كرباء بمعية الســلطان نار الدين شــاه القاجاري 

سنة 1287 هـ ورسم صورة )ميدان كرباء( بقلمه.
وي مطلــع اأربعينيات واخمســينيات من القرن اماي ظهــر عدد غر قليل من 
أولئــك الفنانــن الذين انغمســوا ي واحة اإبــداع، وتفننــوا ي الزخرفة ونحت 

التاثيل والنقوش وغرها.
وظهر فنان آخر اســمه ) أسدي ( وهو شــاب ي اأربعن من عمره وكان يسكن 
كرباء، له دكان ي حلة ي القزوينية للخط والرســم، وقد اشــتهر ي الســتينيات 
)1960 - 1967 م( وكان يرســم عــى القــاش ذات مريــن ويوزعهــا عــى 

احسينيات وامواكب.
كا اشتهر برسم صورة للزعيم عبد الكريم قاسم لدى زيارته مدينة كرباء أهداها 
إليه واســتلم جائزة عى ذلك الرســم، ومن أبرز تامذته السيد عي هاشم امزّوق 

امعروف بالرسم عى الكاي أو السراميك.
كــا ظهر فنانــون آخرون ورســامون هم اليد الطــوى ي النقــش والزخرفة منهم 
امرحوم الســيد عي أكر النقاش، والســيد إبراهيم النقاش اللذان تفننا ي النقش 
عى الكاي، وكان للســيد إبراهيم معمل ي حلة باب اخان، وكذلك عبد امجيد 
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أبــو الــكاي له معمل ي حلة امخيــم، ومنهم احاج أمد النقــاش بن عبد اه بن 
حســن اأسدي الذي كان يعمل عى نقش الكاي ي الروضة العباسية امقدسة، 
وكان حّيًا سنة 1915م ، وي حياته حصلت حادثة عجيبة حيث سقط من ارتفاع 
شاهق إى أرضية الصحن العباي الريف أثناء عمله وم يصبه يء وذلك بركة 

.)( أي الفضل العباس
 وهؤاء الفنانون برعوا ي أســاليب الرســم وتفننوا فيه بشكل ملفت للنظر، وما 
يؤكــد تضلع هؤاء الفنانن ي جال الريادة والتطوير، أهم كانوا يقيمون معارض 
شــخصية أو ماعية لعرض إبداعاهم ونشاطاهم ي ختلف امجاات التشكيلية، 
وقــد نال الكثــر من هؤاء الفنانــن جوائز وهدايــا تقديرية من لدن امســؤولن 

ووجهاء امدينة، وذلك اعرافًا بجهودهم امثمرة، وتشجيعًا لعطاءاهم امبدعة.
ومــا جدر ذكره أّنــه ي اأربعينيات ظهرت لوحات رائعة لبعض منهم مثل صور 
امشاهر والعظاء ي العام، حظيت بإعجاب وتقدير امتذوقن وامهتمن بالفنون، 
وكان مــن أبرز هــؤاء الفنانن طاب مــن ثانوية كرباء كالشــاعر اخطاط عبد 
الباقي رضا وميد العطار وســعيد شــعيب ورفيق أطيمش وناظم الرفيعي وعبد 
اجبار احــداد وعبد اه اخطيب، وكان يعد اأســتاذ الشــاعر مظهر أطميش من 
أبــرز معلمــي الربية الفنية إبان ذلك العهد، حيث يمتلك أداة مؤثرة تنســجم مع 

طموحه وأهدافه اخاصة والعامة.



27 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

لوحة من أرشيف مركز تراث كرباء للفنان حمد ناظم البيضاي



مركز تراث كرباء و سلان هادي آل طعمة28

لوحة من أرشيف مركز تراث كرباء للفنان حمد ناظم البيضاي



29 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

وا خامرنا أدنى شك أنه ظهر فّن الطرق عى النحاس، ورسم امناظر واأشكال 
الطبيعية، ذلك الفن الذي يتميز بامهارة الفائقة والدقة امتناهية واستعال اأدوات 
البســيطة ي إظهار أشــكال معقدة عى اأواي النحاســية كافة، وكان أساس هذا 
 (( الفن هو كتابة آية الكري أو أساء اه احسنى وأساء اأنبياء وآل البيت
عى الكؤوس واأواي النحاسية لسقي امرى باماء وذلك لغرض الشفاء، وكان 
مــن أبرز هــؤاء الفنانن خليل إبراهيم، تعلم الطرق عى النحاس بشــكل دقيق، 
وكان قــد ولــد ســنة 1908 م وتــوّي يــوم 9 / 12 / 1980 م، وقد ورث ذلك 
عــن والده، فأجــاد وأبدع حتى زاد عليه، وم يكن يســتعمل غــر امطرقة والقلم 
احديدي، وما يعرف عنه أنه كان يكفي أن يرى الشخص مرة واحدة لرسمه بعد 
غيابه، وعندما وافاه اأجل ورث امهنة ولده ســام، وكان يعمل ي حانوت صغر 
بشارع العباس )(.ولدى زيارة أمر الكويت سام الصباح مدينة كرباء نقش 
صورتــه عى صحيفة من النحاس، وكان ذلك ي ســنة 1963م، ومنهم: الســيد 
صادق بن الســيد أمد الشهرســتاي النقاش امولود ســنة 1917 ، له إحاطة تامة 
بفن اخط والرســم، وله لوحات رائعة متاز ببساطة التلوين، فهو يستلهم من هذا 
امنظــر أو ذاك خصائــص فنه، وكان يعمــل ي دكانه جنب بــاب صاحب الزمان 

لصحن العباس )(، فهو خطاط ورسام ومصلح ساعات.
ومنهم امرحوم احاج حمد رضا بن الشــيخ باقر الشــيباي امتوّي ســنة 1982 م، 
الذي انحرت آثار فنّه ي الكتابة والزخرفة عى القاش، بطريقة التطريز، وانفرد 
هذا العمل لعدة عقود، وحمل خطوطه ونقوشــه طابعًا فنيًا تراثيًا، إذ اعتمد خط 
الثلث ي كتاباته، إظهار النقوش البديعة عى القاش سواء كانت آيات قرآنية أو 
رسومًا أو غر ذلك كالزخارف امعروفة بـ) اهلكار ( التي تعتمد الزهرة وأغصاها 
وأوراقها أساسًا للعمل الزخري، وكان له حل ي شارع عي اأكر )( يعرف 

بـ )مطرزات روز (.
وي اخمســينيات وما بعدها تطور هذا الفن إى حد ما، وكان الفنانون يتنافســون 
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ي مواســم خاصة، كا مســنا ذلك من خــال إقامة امعــارض واحتفاات العراق 
بذكرى مياد جالة املك فيصل الثاي آنذاك.

وكانت هناك دورات فنية يقيمها أســاتذة الفن ترعًا وتطوعًا دعًا منهم ي تنشــئة 
جيل فني متميز قادر عى استيعاب مادة ثقافية تناسب الوضع اجديد وابتكار رؤية 

مالية جديدة، وأعني بذلك أن هذا اجيل هو امتداد جيل الرواد آنف الذكر.
ذلك الذي استطاع أن ختار وسيلة بارعة ي معاجة أفكاره حول اموضوعات اأكثر 
أمية، كا اســتطاع أن يوازن بن اموضوع واجــال ي لوحاته من خال امعارض 
وااســتعراض الرياي وغرها. م يكن يشــغل الفنان سوى الرسم والبحث عن 

التأريخ اأدي الذي ساعد عى إنجاز أعاله امؤثرة ي الفن العراقي امعار. 
وقد ا ينكر أّن امواضيع امعارة للشعب وغر ذلك من اموضوعات هي الوسيلة 

الناجعة ي معاجة أفكار الفنان والرؤية عنده من خال القراءة والتثقيف الذاي.
أمــا مرحلة الســتينيات فقد ظهــر رعيل من الفنانن التشــكيلين يســعى إدخال 
التجــارب امعارة ي بناء العمل الفني وحاول التوصــل إى عمق الرؤية اجالية 

والتعبر عن التجربة الذاتية الفردية للفنان. 
إن هؤاء الفنانن يواكبون امســرة الفنية ويبحثون عــن حقائق اإبداع واحداثة، 
ويركزون عى الرابط بن قيم اإبداع الفني ومفاهيم الراث وامعارة خاصة ي 
جاات الرسم والنحت واخزف والكرافيك ، مستندين ي ذلك إى اطاعهم عى 
آراء الفاســفة امعارين الذين اهتموا بفلســفة اجال وأقامــوا ها علًا قائًا بذاته 

أمثال هيكل وشوبنهور وبرجسن.
وي الســبعينيات وما بعدها، أخذ الفنانون يواصلون الســر قدمًا إى اأمام باجاه 
الكال الفنــي والظهور عى امرح الدوي ي هذا امجال، وكان من أبرز هؤاء ي 
فنون الرســم هاشــم الطويل وصاحب أمد خضر وميد العطــار وفاضل طعمة 

وغرهم.
أما عــى الصعيد الوطني أو امحّي فقد برز من امدينة فنانون تشــكيليون    
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برعوا ي جال الفن التشكيي وهم:
حســن عبود وحســني أبو امعاي وحامد طعمة حسن وفاضل ضامد وعبد اأمر 
علــوان وجال الباشــا وكال الباشــا ورؤوف الطويل وغســان فاضل حســون 

الربيعي وغرهم.
ومــن أبــرز النحاتن اليوم ي امدينــة عبد اجبار احداد وعدنان عي خليل وســام 

احداد وفتاح احداد.
ومن أبرز امزخرفن: عبد الكريم عبود والســيد إبراهيم النقاش وولده إســاعيل 
وعبــد امجيــد أبو الكاي والســيد عي هاشــم اموســوي، وبعض هــؤاء كانوا 
يارســون مزج األوان بالرســم عى الكاي أو الســراميك بالتزويق والزخرفة، 
وا ســيا السيد عي هاشم اموســوي عى وجه التحديد، فإنه ا يزال يبدع بشكل 
يثــر اإعجاب ي هذا اميــدان، ناهيك عــن امزخرفن ي اللوحــات الفنية كعبد 

الكريم الشمري ورزاق الطويل وحيدر النقاش. 
وي احقبة اأخرة، ظهر فنانون مبدعون استطاعوا أن يكشفوا عن أبرز امشكات 
وأكثرها تقدمًا. وهذا ما يبر للوصول إى أهداف سامية ي جال الفن التشكيي.
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33 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

فنانون تشكيليون من كرباء)1)
من فناي كرباء التشــكيلين امعروفن الذين هم حضــور متميز ي امعارض التي 
تقــام ي داخل العــراق وخارجه والذيــن يكتبون أيضًا ي جال الفن التشــكيي ي 

صحافتنا امحلية وبعض امجات الفنية امتخصصة هم:
)صاحب أمد خضر( الفنان الكربائي ســلوكًا وفنًا، فهو يستلهم احرف العري 
لوحاتــه الكربائيــة ذات امضامن الكربائية شناشــيل، حات، أســواق قديمة 

وذلك منذ دراسته ي الوايات امتحدة اأمريكية.
)هاشــم حمد الطويل( الذي أكمل اآن دراسته ي أمريكا ونال شهادة الدكتوراه، 
وهو كذلك كزميله الســابق ذكره، حيث يســتلهم احرف العــري ي كتابة اأدعية 
والزيــارات فيلصقهــا ي لوحاته معّرًا ي ذلك عن احــروز واأدعية، وهو اآخر 

من الفنانن البارزين، ولوحاته ذات النفس الكربائي اأصيل.
)عبد اأمر علوان( الذي يرســم باألوان امائية بمهارة فائقة مســتلهًا لوحاته من 
أســواق كرباء الشــعبية ذات الطقوس الدينية امهمة امتميزة منــذ زمن، وقد أقام 

العديد من امعارض داخل العراق وخارجه.
 ) أنا - فاضل نعمة جاســم( فــإّي منذ نزوحي وإقامتي امؤقتــة ي بغداد، ما زلت 

أعمل بجهد وبصدق من أجل إحياء معام مدينتي  مدينة احســن)( بطريقتي 
اخاصة، وأعرض أعاي ي ميــع امعارض التي أقيمت داخل العراق، وي اآونة 
اأخــرة أقمت معرضًا مشــركًا مع صاحب أمد خضــر وبعض فناي العراق ي 
تونــس بااشــراك مع فنانن تونســين، كذلك أقمت معرضــًا ي اأردن، وأنوي 

إقامة معرٍض شخّي خاّص ٍ ي ي الوايات امتحدة ي جامعة دانيون.

)1) بقلم التشكيي فاضل نعمة جاسم 



مركز تراث كرباء و سلان هادي آل طعمة34

اخطاطون امعا�رون

 

اأمن غازي امعموري  

ولد أمن غازي عباس حمد امعموري ي كرباء سنة  1973م ورغم حداثة   

ســنه إا أنه فنان موهوب منهمك ي تعلم شتى الفنون كاخط والزخرفة واهندسة 
امعارية وبرغبة عالية وهفة ا توصف إضافة لدراســته ي إعدادية الرافدين، يعمل 
مــع والده ومع الفنان عدنان حمد عي امنكوي ي ركة بابل للكاي الكربائي، 
ومــن يعمل ي هذا امجــال توّجب عليه الفطنة وامهارة وتعلــم العديد من الفنون، 
وكان أمــن كذلك، فهو يلتقط ويارس ويتدرب دون انقطاع، وقد شــارك ي عدة 
معارض - باخط والزخرفة عى الكاي الكربائي  أينا يكون- منها معرض بغداد 
الدوي للســنن 1986، 1987، 1988، 1991 م إضافة إى مشاركاته ي معارض 
حافظــة كربــاء، وا خفى أن الــكاي الكربائي ربيب اخط والزخرفة والرســم 
والنحت بكل أشكاها، فكيف بمن مارس العمل هذا منذ طفولته؟. نرت جريدة 
القادسية بعددها 4051 ي 14 / 11 / 1992 حت عنوان ) حاولة حديثة العهد( 
وعــى صفحتها اأخرة لقاًء معه، كا ظهر ي شاشــة تلفزيون بغداد/ القناة اأوى 
من يوم ااثنن 8 / 11 / 1992 ضمن برنامج الســاعة الرابعة عرًا ي لقاء عن 

مشاركاته ومعارضه الفنية ومشاريعه امستقبلية.



35 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

البسملة عى الكاي الكربائي كتبها الشاب اموهوب أمن غازي 
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خطوط عى الكاي الكربائي كتبها أمن غازي 



37 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

خطوط عى الكاي الكربائي كتبها أمن غازي 
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ال�سيد بهاء اآل طعمة  

هو اخطاط السيد هاء بن اخطاط السيد صادق بن اخطاط حمد رضا بن   
حمد مهدي آل طعمة من آل فائز اموسوي.

ولد ي كرباء ســنة 1974 م ونشــأ فيها، خّرج من اابتدائية ودخل امتوسطة وم 
يكمل دراســته، انــرف إى اأعال احرة، فتعلــم اخط وقراءة القــرآن الكريم 
عــى والده ومن بعده تلقى تعلياته وإرشــاداته من أخيه الســيد حمد حســن. ثم 
أخــذ حاول الكتابة، فتمرن عى كتابة آيات قرآنية منذ صباه بحيث نالت إعجاب 
الكثريــن، ونرت عنــه جريدة ) اجمهورية ( مشــيدة بمجهوده. كا شــارك ي 

معرض اخط العري والرسم والزخرفة اإسامية، وحاز عى جائزة فيه. 
وهكــذا اســتطاع أن جذب النــاس إليه. وما جب أن يشــار إليه أن جلــة ) امعلم 
اجديد( التي تصدرها نقابة امعلمن ببغداد قد نرت ناذج من أعاله وخطوطه.



39 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط السيد هاء آل طعمة
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ثامر ر�سا امو�سوي  

ولد اخطاط ثامر رضا اموســوي ي كرباء سنة 1966 م وأكمل دراسته   
اابتدائية وامتوســطة فيها، وخرج من معهد الفنون اجميلة ببغداد ســنة 1985 م 
وهــو يارس فن اخط العري بكافة أنواعه وأســاليبه، إضافــة إى إجادته واهتامه 
بالزخرفة اإســامية والرســوم الدقيقة، ومشــاركاته ي معارض امعهد السنوية 
ي بغداد للســنن من 1981 لغاية ســنة 1986 ومعــرض اخطاطن وامزخرفن 
الشباب اأول سنة 1981 م ي بغداد، تتلمذ عى يدي اخطاطن صادق الدوري 
وحمد حســن ماقي وتدرب عمليًا عى يدي اخطاطن سام النجار وعبد الكريم 
حمد حســن، وهــو عضو ي معية اخطاطــن العراقين / فــرع كرباء ويارس 

التعليم الفني.



41 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

 خط البسملة امرفة بقلم السيد ثامر اموسوي 

من تصميم وخط ثامر اموسوي 



مركز تراث كرباء و سلان هادي آل طعمة42

 

جا�سم النّيار  

هو اخطاط جاســم بن مودي بن جواد بن كاظم بن جواد بن عباس بن   
حمد بن عبيد النيار. ينتسب إى ) بعيج ( من آل غزي من قبيلة طّي.

ولد ي كرباء سنة 1975 م، وأكمل اابتدائية وامتوسطة فيها.
شغف باخط العري واستهوته الصور واخطوط واألوان، وفيها درج ينعم بجاها 
الطبيعي، وتأثر بخطوط اخطاط الشــهر هاشــم حمد البغدادي وجاسم النجفي 
وأظهــر اهتامــًا بخط التعليــق، إضافة إى اخطــوط اأخرى كالنســخ والديواي 
والرقعــة وغرهــا، وقدم هذا الفــن عددًا من اأعــال اجيدة، حتى شــق طريقه 
إى عــام اإبداع، وهو ي ســن النضج الفني، وراح يعر عــن رؤيته بوضوح تام، 
ويكتــب الافتات وعناوين امحال التجارية بشــكل دقيق ملفــت للنظر. وتتلمذ 
عى اأســتاذ ياسن القرعاوي واأستاذ عبد الكريم الشمري وقد تركز جهده ي 
اآونة ااخره عى خط الثلث فأبدع فيه وخاصه ي عمله كخطاط ي دار الوارث 

للطباعة والنر. وهو عضو معية اخطاطن العراقين/ فرع كرباء.



43 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط جاسم النيار
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من خطوط جاسم النيار



45 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

 

 

من خطوط السيد جاسم النيار
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جليل ال�سيد اإبراهيم النقا�ش  

خطــاط ماهـــر، كـرس حياتــه لفن اخــط والنقش عى البـــاط امزجج   
)الــكاي الكربائــي(، وله طاقات تفجرت بعد مارســة متقنة، نتلمس بوعي ما 
كتبــه عى الــكاي الكربائي ي الواجهــات اأمامية أبواب الصحن احســيني 
امقدس وي مســجد الكوفة وبعض واجهات الدوائر احكومية، إضافة إى بعض 
امســاجد ي كرباء، وبرع ي فنون اخط العري امختلفة، وتفنن بالكوي والثلث، 
وكان يــزاول عملــه ي معمــل والده الســيد إبراهيــم ي حلة باب اخــان – قرب 
امغتســل - وبيــع امعمل امذكور ي الســنوات اأخرة، لكن أعاله بقيت شــاخة 

بروعتها الفنية تتجدد عى مرور اأيام وكرور اأعوام.



47 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

واجهة امكتبة امركزية العامة ي كرباء خطوط السيد جليل النقاش
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باب الســدرة ي مرقد اإمام احســن عليه السام وياحظ اخط الكوي حرم الباب من الداخل بقلم 
جليل النقاش 



49 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

جانب من باب الســام ي صحن اإمام احســن عليه الســام ويظهر ي أعى اأواوين اخط الكوي 
الذي اشتهر به الفنان جليل النقاش 
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جعفر حمد الربيعي  

هــو جعفر احــاج حمد جاســم الربيعي، ولــد ي كرباء عــام 1951 م   
ي حلــة باب الســامة وترعرع بن أكناف هذه امدينة امقدســة حتى بلوغه ســّن 
السادسة فدخل امدرسة اهاشمية ثم اخزرجية حيث خرج من اابتدائية، وأكمل 
امتوســطة ودخل دار امعلمن اابتدائيــة ي عام 1965 وخرج منها عام 1968 ، 
بعدهــا التحــق أداء اخدمة العســكرية وأكملها عام 1971 حيــث عن معلًا ي 
حافظة القادســية وبعد مرور ســنة نقل إى كرباء، حيــث زاول مهنة التعليم فيها 
بمدرســة اخزرجيــة التطبيقية، وأحيل عى التقاعد عام 1990 . عشــق فن اخط 
العري منذ نعومة أظفاره وعــى وجه اخصوص ي امرحلة اابتدائية وكان والده 
يشــجعه ويغرس ي نفســه حب هذا الفن اجميــل فكان حرك أناملــه وخط أينا 
هوى نفســه، عى الســبورة.. الدفر.. أو أية ورقة تقع حت يده. لغاية دخوله دار 
امعلمــن، أخذ يطور احرف عنــده وحدد معامه ويميز بن أنواعه، فشــارك بعدة 
لوحات فنية للخط ي دار امعلمن، وبعد خرجه بدأ بالتطور وراح يدقق ي قواعد 
اخطوط من خال دراســته وحاكاته خطوط امرحوم هاشــم حمد البغدادي. كا 
انخــرط ي دورتن للخط العري عام 1973 ، 1974 ي قســم التدريب بمديرية 
تربيــة كرباء، حتى أصبح احرف عنده سلســًا واضحًا وأخذ جيد فنونه ويســر 
أغواره ويشــحذ القلــم لينهل من منهله العذب. كان لــه مكتب للخط واإعان 
ي مدينة كرباء ي شــارع العباس )  (. ســاهم ي كافة امناســبات من خال 

اخطوط بأشكاها وعى ختلف امواد كالقاش واخشب وأنواع الباستيك.



51 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط جعفر حمد الربيعي 
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من خطوط جعفر الربيعي 



53 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط جعفر الربيعي 
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ال�سيخ جواد ال�سيخ علي   

هو اخطاط الشــهر امرحوم الشــيخ جواد بن عي بن مهــدي أبو كفانة،   
امولود ي كرباء سنة 1902 م ، نشأ فيها وعاش ي كنف عائلة متواضعة، شغف 
باخط العري وعاش معه إعجابا ورسًا حتى اشتهر به اشتهارًا فائقًا بخطه األواح 
وكتب اأدعية، فكان يكتب اخط اجي، وهو شديد العناية بكتابة ورسم وضبط 
خط الثلث، وخاصة القرآي امتداخل منه، وخرج عى يده ملة من التاميذ الذين 
اقتفوا أثره، وقد ترك آثارًا فنية شــاخصة للعيان، منها اآيات الكريمة التي كتبت 
عى الكاي الكربائي ي أعى القبة الداخلية امطلة عى ريح اإمام احسن بن 
عي ) ( بشكل بيضوي بخط الثلث وتأريخ كتابتها سنة 1376 هـ، وكذلك 
اآيــة الكريمة  ﴿وفضل اه امجاهديــن عى القاعدين أجرًا عظيًا ﴾ بخط الثلث 
عى شــكل بيضوي ي أعى باب ريح الشــهداء وكتابة سورة الشمس بالذهب 
اخالص ي هو الروضة احسينية ) الباب اأول ( بخط الثلث أيضًا، وكتابات عى 
جدران الروضتن احســينية والعباسية داخلها وخارجها، أزيل أكثرها بعد إعار 

الروضتن.
  ظــروف احياة اضطّرتــه اى أن ينرف اى هذِه امهنة، فانتر خّطه وكان ي غاية 
احســن وجودة التحرير، وله كتابــات وخطوط عى أبواب امســاجد واجوامع، 
فتقصــده النــاس اى حّلــه الكائن عند مدخل زقاق ) شــر فضة ( من شــارع عي 

اأكر )(، وكان ُيارس هذه امهنة حتى وقٍت متأّخر .



55 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

 كــا أنه كان حرف كتابة العرائض والــرب عى اآلة الطابعة، حتى مل الرق 
نبأ نعيه امشــؤوم وذلك ي  ) 17 ربيع اأول 1407 هـ ( اموافق لسنة 1987م ي 

إيران ودفن بمدينة قم امقدسة.
من آثاره كتاب خطي ســجل فيه الكتابات امكتوبة عى جدران الروضة احسينية 
امقدســة مــن آيــات كريمة وشــعر باللغتــن العربيــة والفارســية ، وهــو بعنوان 
)حتويات صحن احسن )( ( أهداه إى السيد سلان هادي آل طعمة بتاريخ 

1989/5/20م .  
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طارمة الذهب ي الروضة احسينية بكرباء عليها آية قرآنية بخط امرحوم الشيخ جواد الشيخ عي



57 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

ناذج خطوط الشيخ جواد الشيخ عي 

كتب هذه احروف اخطاط امرحوم الشيخ جواد الشيخ عي 
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      جودت كاظم اأ�سد الأ�سدي

مــن مواليد كرباء ســنة 1949 تأثــر بالكتابات واخطــوط امزخرفة ي 
الروضتن احسينية والعباســية وبعض اجوامع من كتابات اخطاطن امرحومن 
صري اهاي وهاشــم البغدادي وكان حينها يدرس عى يد أســتاذه الشــيخ عبد 
الكريــم الكربائي ) أي حفوظ( ثم انتقل مع عائلته إى البرة وهناك أخذ يردد 
عى اأســتاذ اخطاط عبد الكريم الرمضان ويأخــذ عنه أصول وقواعد هذا الفن 
البديع وافتتح مكتبًا للخط هناك وتعلم بامارسة طرق وأساليب احفر عى امرمر 
وامعادن والطبع عى الزجاج واأقمشة ثم عاد مع عائلته إى مدينته كرباء وعن 
ي دائــرة ريبة كربــاء وبقي يارس فنون اخط حتى افتتــح مكتبًا للخط وحفر 
امرمــر، يتعامل مع معظم اخطوط بقابلية ومرونة واضحــة ويميل غالبًا إى كتابة 
خط التعليق انسيابيته وحروفه الدقيقة، وهو حاليًا متقاعد ومتفرغ للعمل الفني.
وختــص غالبًا بفن النقش عــى امرمر ي خطوطه اجميلــة وخاصة خط التعليق، 

وهو عضو معية اخطاطن العراقين/ فرع كرباء  .



59 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

آية قرآنية بخط جودت كاظم اأسدي
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من خطوطات جودت كاظم اأسدي



61 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوطات جودت كاظم اأسدي
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     حمد ح�سن �سادق اآل طعمة

هــو اخطاط حمد حســن بن صادق بن حمد رضا آل طعمــة، ولد ي كرباء عام 
1964م، ودخل امدرسة اابتدائية ثم اإعدادية وأهى دراسته الثانوية عام 1985 
ودخل أكاديمية الفنون اجميلة ي بابل ســنة 1985 - 1986 وخرج منها. تتلمذ 
عى يد والده السيد صادق آل طعمة منذ نعومة أظفاره وتأثر بخط امرحوم هاشم 
حمــد البغدادي، اســتهواه اخط العري بأنواعــه، وأجازه اخطاط الشــهر حمد 
عــي داعي احق. من آثاره اللوحة التي كتبت ي مســجد الكوفة وزيارة ســامراء 
وزيــارة احر الرياحــي، وبعض اخطوط واللوحات ي اإعانات امنقوشــة عى 
امحــات التجارية، ويارس تدريس الفني وله مشــاركات مســتمره ي معارض 

معية اخطاطن العراقين / فرع كرباء التي ينضم اليها كعضو فاعل فيها. 



63 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط حمد حسن صادق آل طعمة
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من خطوط حمد حسن صادق آل طعمة



65 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوطات السيد حمد حسن آل طعمة
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من خطوط حمد حسن صادق آل طعمة



67 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط حمد حسن صادق آل طعمة
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ال�سيد ح�سن الكربائي  

ولد ي كرباء ســنة 1950 م، ونشــأ فيها، اســتهواه اخط العــري منذ حداثة 
ســنّه، وراح جيد خط النســخ والرقعة والتعليق بشــكل مثر، كا كان يدقق النظر 
ي اللوحات الضوئية وخطوط الافتــات ولوحات امحات التجارية. وكان قد 
اشــتغل ي حانوٍت يارس فيه اخط ي شارع العباس ) ( مقابل مديرية بلدية 

كرباء، وعندما سافر إى خارج البلد حل حله اخطاط حفوظ.
وباإضافــة إى اهتامه باخــط وتفننه فيه، فهو يارس الكتابــة ويطالع الكتب 
بنهــم شــديد، زد عى ذلــك أنه دمــث اأخاق، لطيــف امعر، طيب الســرة، 
وا يــزال يارس اخط بشــكل ملحوظ. وقد كتــب زيارة عاشــوراء لقناة اإمام 
احسن)( الفضائية، وقد استقر به امقام حاليًا ي مدينة قم امقدسة ي أيران.



69 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط السيد حسن الكربائي
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من خطوط السيد حسن الكربائي



71 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط السيد حسن الكربائي
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حيدر عبد الزهرة البناء  

هــو حيدر عبد الزهره بن ســلان الطري، من مواليد كرباء ســنة 1973 كان 
طالبــًا ي إعدادية صناعة كرباء، بدأ يتعلم اخط العري ي امرحلة امتوســطة من 
دراســته ومرن عى إتقان احروف عر كراريس أساتذة اخط واأعال الفنية عى 
واجهات اأرحة امقدســة، وتتلمذ عى يد اأســتاذ عبد الكريم الشمري لعدة 

سنوات. 
عمل مّدة ي خط ونقش الكاي الكربائي وســاهم ي أعال ترميم واجهات 
امراقــد امقدســة، ويتمتع بقابلية طيبة ي كتابة خطي الثلــث واإجازة، أضافة إى 
أتقانــه فنون الزخرفة اإســامية ســواًء ي اعال الكاي الكربائــي او ي اعال 

اللوحات الفنية اخطية ويعد أحد أساتذه فن الزخرفة ي كرباء.
 ومن آثاره اخطية كتيبة عى مرقد العامة ابن فهد احي ، وهذا اخطاط يتمتع 
بالســرة احميدة واأخــاق العالية، يتعاون مــع أفراد جتمعة، يبــذل من اجهد 
احثيث إقامة عاقات ميمة مع اخطاطن، لكي يســتفيد من خراهم وجارهم 
لتطويــر امكانياته ي هذا الفن. وهو عضو معيــة اخطاطن فرع كرباء ، وعضو 

امركز الثقاي للخط والزخرفة ي بغداد .



73 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوطات حيدر البنّاء 
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ال�سيد حميد فا�سل ال�ريفي  

ولد ي كرباء ســنة 1954م، نشــأ حبًا للخط منذ يفاعته، فقد مارسه وهو 
عــى مقاعد الدراســة اإعدادية وســار معــه حتى درس قواعــده وأصوله ي 
دراســته اجامعيــة، حيث أكمل دراســته ي كلية الربية بجامعــة بغداد / فرع 
اللغة اإنكليزية، وخرج عام 1978م. أعجب بكتابات امرحوم هاشــم حمد 
اخطاط البغدادي. واّطلع عى كراسته، فاستهواه اخط العري وتأثر به. وراح 
يتخذ اخط هواية شــغلته. وبعد انتدابه من اخدمة العســكرية للتدريس. فتح 

.) ( مكتبًا للخط ي شارع العباس
كان يعمل مدرســًا للغة اإنكليزية ي متوســطة الوحدة، شارك ي معرض 
أقيم ي حافظة السليانية بتأريخ 4 / 4 /1984 كا شارك ي امعرض العامي 
للخط والزخرفة ي بغداد بتأريخ 24 / 4 / 1988 . خطه ميل متقن، وظل 
يواصل نشــاطه ومهاراته ي أنــواع اخطوط، وبعد ســقوط النظام البائد عن 
مديــرًا لناحية احســينية، ثم مديرًا لناحية احر. استشــهد ميــد الريفي يوم 
اأربعاء 27 / 12 / 2006 م ، فكان فقده خسارة فادحة أهله وأصدقائه، 
فباإضافة إى نشــاطاته هذه كان كريــم اأخاق لطيف امعر ، حاد الذهن، 

يطالع الكتب باستمرار .
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صورة خط لفظ اجالة من الكوي امضفور بقلم السيد ميد الريفي
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صورة من خط السيد ميد فاضل الريفي 
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صورة من خط السيد ميد فاضل الريفي 
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صورة من خط السيد ميد فاضل الريفي 
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صورة من خط السيد ميد فاضل الريفي 
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من خطوط السيد ميد الريفي 
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من خطوط السيد ميد الريفي 
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جواد عبد ن�سّيف النقا�ش  

مــن مواليــد كربــاء ســنة 1950 م عمل منــذ طفولته مــع والــده ي صناعة 
الــكاي الكربائي وأخذ عن والده ومن ســبقوه أرار وأســاليب اخط وتنفيذ 
النقوش والزخارف اإســامية وتولدت لديه من خال امارســة امستمرة قدرة 
جيدة ي خط الكتائب والزخارف اإســامية امكملة للتشــكيل الفني والتصميم 
اجاي للنصــوص القرآنية، وله خطوط ونقوش منفذة عى الكثر من اجداريات 
 (( وكتائب بعض امراقد امقدسة واجوامع منها باب اإمام موسى بن جعفر
ي الروضة العباســية امطهرة، وجامــع ي مدينة الفاو وغرها. وهو اآن صاحب 
معمــل الراث العــري للكاي الكربائي، يتعامل مع خط الثلث بشــكل خاص 
لعاقته الوثيقة بعمله، وخر شاهد عى ذلك كتابته آية التطهر امباركة عى باب 

قبلة احسن ) ( بعد جديدها. وما زال جادًا ي عمله.
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آية قرآنية بخط الفنان جواد عبد نصيف

من خطوط جواد عبد نصيف
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رفيق حمودي عبد اأطيم�ش  

ولــد رفيق مــودي عبد أطيمش ســنة 1929 م أكمــل اابتدائية وامتوســطة 
واإعداديــة ثــم الــدورة الربوية وعــن معلًا ســنة 1953 م ثم واصل دراســته 
ليحصــل عى شــهادة البكالوريــوس ي اآداب مــن اجامعة امســتنرية ببغداد 
وعن مديرًا للنشــاط الفني ي مديرية تربية كربــاء. ثم أحيل عى التقاعد وعمل 
ي حلــه الكائن ي شــارع العبــاس)  (. كان من أبرز اخطاطــن الكربائين 
الذيــن يتمتعون بنواحي إبداعيــة وقدرة جيدة عى كتابة أنــواع اخطوط العربية. 
فهــو خطاط يصدر عــن طبيعته دون تكلف، حمل روحًا فنيــة جذابة هز النفس. 
لــه من اآثــار الفنية الفريــدة ما هــو منقوش عى واجهــات امحــات التجارية 
والدوائــر احكومية وخصوصًا امــدارس ي حافظة كرباء وي الســعودية حيث 
كان موفدًا للتدريس ي مدارس الرياض ي وقتها. كا يَعُد رســامًا بارعًا شــهرًا، 
فقد قام بإنجاز عدة أعال فنية فذة، كوفئ بجوائز تقديرية عديدة وساهم ي وضع 
خطــوط وتصاميم لعناويــن العديد من الكتب، تتلمذ عى يــده عدد من هواة فن 
اخط العري. كا أنه أجاد براعة فريدة من نوعها فن احفر والتخريم عى اخشب 
خطًا وزخرفة، وواصل اإبداع ورفد امدرســة الفنية باخط والرســم والزخرفة، 
فهو أستاذ صنعته، هادئ الطبع، ا تفارق اابتسامة وجهه، وقد ساهم ي تدريب 
امعلمن وامدرســن ي الدورات التدريبية امقامة ي وحدة التدريب التابعة لربية 

كرباء. توي اخطاط رفيق أطيمش يوم 10 / 6 / 2002 م.



85 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط اأستاذ رفيق أطيمش 



مركز تراث كرباء و سلان هادي آل طعمة86

من خطوط اأستاذ رفيق أطيمش 
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من خطوط اأستاذ رفيق أطميش
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�سام جواد النجار  

ولــد اخطاط ســام جواد النجــار ي مدينة كرباء ســنة  1946م، تأثر ي أول 
نشــأته بالكتابات والزخرفة اإســامية الرائعة عى جدران العتبات امقدسة تأثرًا 
كبــرًا، إضافة ما كان يشــاهده من لوحات خطوطة للخطاطن الســيد صادق آل 
طعمــة وعبد اأمــر احملدار. ختم القــرآن الكريم عى يد امرحوم الشــيخ عبد 
الكريم الكربائي ) أي حفوظ(. ودخل امدرســة اابتدائية عام 1952 م وأكمل 
امتوســطة، دخل بعدهــا إعدادية زراعة كربــاء وخرج معلًا يــارس التعليم ي 

مدارس كرباء. 
بدأ رحلته مع اخط ي امدرسة اابتدائية حيث كان حاكي أي خط يشاهده، 
وتولدت لديه قدرة عى رسم احروف بجالية، وتأثر كثرًا باخطاط حمد عي 
داعي احق الذي كان ينعته بصاحب اليد الذهبية، حيث شــجعه ورعاه إى أن 
وقف عى أقدامه. له قدرة جيدة ي اتقان رســم احروف، إضافة إى أنه حدث 
فكــه، مرٍب ناجح. اشــرك ي ســنة 1988 ي مهرجان بغــداد العامي للخط 
العري والزخرفة اإســامية الذي أقيم حت شــعار ) اخــط العري ي خدمة 
احضــارة اإنســانية(. ومايزال يواصل نشــاطاته بقدرة فائقــة وعمل دوؤب 

يدعو إى اإعجاب بفنّه إبداعه فيه.
وهو عضو معية اخطاطن العراقين/ فرع كرباء.
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من خطوط الفنان سام النجار
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من خطوط الفنان سام النجار
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من خطوط الفنان سام النجار
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�سادق حمد ر�سا اآل طعمة  

ولد الســيد صادق بن السيد حمد رضا بن الســيد حمد مهدي آل طعمة آل 
فائز اموســوي ي كرباء ســنة 1928 م ونشــأ فيها ودرس عــى يد امرحوم 
الشــيخ حمد الراج اأســدي، خرج مــن الدورة الربويــة اخاصة برجال 
الديــن عــام 1959 -1960 وامتهن التعليم. وهو شــاعر وكاتب وخطاط 
وجّود شهر، ســاهم ي امناسبات الدينية والوطنية.وقدم معرضًا يضم عدة 

لوحات خطية .
لــه اليد الطــوى ي اخط، جيــد كتابة اخط العــري وخاصة الثلث والنســخ 
والتعليــق، ومن أبــرز آثاره اآيــات القرآنيــة التي كتبها ي ســقف الطارمة 
احسينية  امقدسة سنة 1399 هـ وغرها. له من اأثار: ذكرى فقيد اإسام 
اخالــد ، احركــة اأدبية امعــارة ي كرباء ) اجــزء اأول ( ، فاجعة عزاء 

طويريج ) بااشراك ( . 
أعدمته سلطات حزب البعث سنة 1980 م .
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صورة من خطوط السيد صادق طعمة
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من خطوط السيد صادق آل طعمة
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صورة من خطوط السيد صادق آل طعمة
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صورة من خطوط السيد صادق طعمة
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صورة من خطوط السيد صادق طعمة
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ال�سيد حمد �سادق النقا�ش  

هو السيد حمد صادق بن السيد أمد النقاش الشهرستاي اموسوي ولد ي كرباء 
امقدســة ســنة 1910م وأكمل دراســته ي احوزة العلمية، وكانت لديه هوايتان 

الرسم واخط إضافة إى مزاولة عمله ي تصليح الساعات.
 ((وبدأ مارسة عمله ي الرسم أواً، فرسم معركة يوم عاشوراء اإمام احسن
ي كربــاء ، وكذلــك رســم النقوش اإســامية، ثــم مارس اخط عــى الكاي 
الكربائي كا عمل ي صحن اإمام احســن )( بتصليح وصيانة ساعة باب 
القبلة، وكذلك ســاعة بــاب قبلة أي الفضل العبــاس )(، وكان يقضـي جّل 
وقتــه ي هــذه اخدمة متهنــًا هذا العمــل إى أن وافاه اأجل امحتــوم ي يوم وفاة 
إمامنا جعفر الصادق )( ي كرباء عام 1972م، ودفن ي الصحن احســيني 

الريف. 
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صورة من خطوط حمد صادق النقاش 
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عادل اأبو امعاي  

هــو عــادل بن حمــد جعفر بن موســى أبو امعاي اموســوي مــن مواليــد كرباء عام 
1964م، عشــق فن اخط وكان يتأمل احروف اجميلــة اموجودة عى جدران امراقد 
امقدســة وأغلفة الكتب وامخطوطات، بدأ بدراســة فن اخط العري منذ صباه، حمل 
كتاباته )اجودة (، شارك ي بعض امعارض وأتيح له فتح مكتب للخط ي منطقة باب 
بغداد عــام 1981 . له ملة كتابات عى واجهات امحات التجارية والدوائر، تتلمذ 
عى يد اخطاط ســام جواد النجــار، كا تأثر بعميد اخط العري امرحوم هاشــم حمد 

البغدادي، واتصل باخطاطن امعروفن للحصول عى معلومات أكثر ي اخط.
وهوعضــو ي معيــة اخطاطــن العراقين وحائز عــى إجازة مارســة مهنة اخط 

العري.
وما يزال جّدًا ي عمله الفني .
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من خطوط عادل أي امعاي 
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من خطوط عادل أي امعاي 
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من خطوط عادل أي امعاي 
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عبا�ش الطائي  

هو عباس بن حسن بن حسن الطائي من مواليد 1966 م متخّرج من إعدادية 
التجارة ي كرباء.

بدأت رحلته مع اخط العري ي أول مراحل الدراســة اابتدائية حيث أعجب 
بتشــكيات اخط أينا وجد واستمر يتابع روعة ومالية هذا الفن بشكل شخي 
وحاول تقليــد أي نموذج للخط يقع حت يده، وبشــكل أخص خطوط امرحوم 
هاشــم حمد البغدادي عن طريق كراســته الشــهرة ) قواعد اخط العري ( حتى 
تســنى له فتح مكتــب للخط مقابل مدرســة خدجة الكرى ثم حــول للعمل مع 
اخطاط الشــهر حفوظ ي شارع العباس )  ( مقابل مديرية بلدية كرباء، له 
مشــاركات ي بعض امعــارض التي أقيمت ي امحافظة، وله مســامات فاعلة ي 
إظهــار فن اخط من خال امناســبات الوطنية، يمتاز باميل الشــديد لكتابة خطي 
النســخ والرقعة وله فيها إجادة، كا له القابليــة الفنية اجيدة ي فن ) البورتريت( 
رســم الصور الشــخصية. وهو عضو هيأة ادارية ي معية اخطاطن العراقين / 

فرع كرباء.
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من خطوط عباس الطائي
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حديث نبوي ريف من خطوط عباس الطائي
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من خطوط عباس الطائي
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ال�سيد جليل ال�ساعاتي  

هو اخطاط الســيد جليل بن الســيد مرتى بن الســيد عبد اخالق احســيني ولد 
ي كرباء ســنة 1944 م، ونشــأ فيها ثم أهى اابتدائية وامتوسطة والثانوية. شق 
طريقــه ي احياة مــن أجل حقيق آماله، فواصل نشــاطه ي اخط ورســم لوحات 
وخط شــعارات وأقوااً مأثورة كتبت عى واجهات روضة اإمام احسن وأخيه 
أي الفضــل العباس )  (، أضف إى ذلك أنه رســم وخط افتات حســينية 
مواكــب العــزاء ي كربــاء. ومقابل ذلك فإنه انــرف إى تثقيف نفســه بالثقافة 
العربيــة وذلــك بمطالعــة كتب الــراث وااطاع عــى الرامج الثقافية بشــكل 
متقن وســر غور اخط العــري اأصيل وفنونه. لكن العمــل اجليل الذي أنجزه 
خال ســنوات عطائه هو ترك بصاته ورسوماته ي عدد من دول أوروبا وأمريكا 
وإيران والكويت ولبنان عدا العراق، ولذلك تبوأ السيد جليل مكانته الرفيعة بن 

اخطاطن الكربائين الذين يشار إليهم بالبنان . 
توي السيد جليل الشهرستاي ي الشهر احادي عر سنة 2011 م ي طهران .
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من خطوط السيد جليل الساعاي
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من خطوط السيد جليل الساعاي
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من خطوط السيد جليل الساعاي
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من خطوط السيد جليل الساعاي
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من خطوط السيد جليل الساعاي
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�سياء جواد ح�سن البغدادي  

ولد اخطاط ضياء ي حلة العباســية الرقية بكرباء امقدســة 1959 م ونشأ فيها 
ودخل مدرســة احســن )  ( اابتدائية وأكمل دراســته ي متوسطة الكرامة 
ثــم انتقل منها إى إعدادية صناعة كرباء وخرج ســنة 1980 م وبعدها هاجرت 
أرته إى إيران وانتقل امرجم له إى سوريا. وهو ساكن فيها منذ مسة وعرين 

عامًا ونّيف.
عشق اخط منذ نعومة أظفاره ونمت هذه اموهبة ي نفسه وأصبحت فيا بعد عمله 
الدائم. وقد مارس هذا العمل من خال حل جاري يقع ي مدخل مدينة الســيدة 
زينــب )( وهو معــروف ي أوســاط امجتمع من خــال لوحاته للمحات 
التجاريــة واحكوميــة وهو متزوج وله من اأبناء مســة ، وا يزال يواصل عمله 

.)( باقتدار وحزم جاّدين ي مدينة السيدة زينب
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من خطوط ضياء جواد البغدادي
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�سياء �سادق اآل طعمة  

هو ضياء بن الســيد صادق اخطاط بن الســيد حمد رضا بن اخطاط السيد حمد 
مهدي آل طعمة من آل فائز اموسوي.

ولــد ي كربــاء ســنة 1957 م، أهــى دراســته اابتدائيــة وامتوســطة، ثم دخل 
اإعدادية وأكمل السنة اأخرة فيها.

ورث مهنــة اخــط عن أبيه وجــده، ومهر به، ومــارس مهنته، ومّكــن من أنواعه 
امختلفــة كالنســخ والرقعــة والديواي والتعليــق - وكثرًا مــا كان يدقق النظر ي 

اللوحات الضوئية وخطوط اجوامع وامساجد.
وقد أضافت له كراســة اخط العري لعميد اخط العري امرحوم اأســتاذ هاشــم 

حمد البغدادي فوائد كثرة ي ضبط احرف والتفنن فيه.
 ي يوم 28 / 8 / 1982 م ) 1403 هـ ( أعدمته سلطات البعث اجائرة مع والده 

اخطاط السيد صادق وأخويه مرتى وعي.
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صورة من خط السيد ضياء آل طعمة 
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عبد الأمر احملدار  

ولد اخطاط عبد اأمر بن احاج عي احملدار ســنة  1928م ي كرباء حلة 
العباسية الرقية  فدرس وترعرع فيها ، وتعلم اخط عند اخطاط  عبد الرزاق 

. )(امخ، وأخذ يرسم  وخط وكان له حل ي شارع العباس
          انتقل إى  بغداد  ي العهد املكي سنة 1957م وبقي فيها وكان استعداده 
لتعّلم اخط وشــغفه به قد جعاه يرع فيه ويتقّدم، فاشتغل ي معامل الكاي 
مرّتبــًا للحروف ومصّمــًا، ومارس عمله ي صناعة كاي العتبات امقّدســة، 
واشتهر بإجادته خّطي الثلث والفاري. كان جيد اللغة اانكليزية  والفارسية 
والركيــة، وهو أســتاذ بارٌع ي اخــط وفرز األوان . وي ســنة 1971م غادر 
العراق إى إيران وســكن مدينة أصفهان، وكتب للمســاجد وأســس مشــغًا 
لتعليم اخط العري.  له ملة خطوط ي هذا الفن أظهر فيه عناية كبرة تشــهد 
له بطول الباع وســعة ااطاع، ومتاز خطوطه بدقة وضبط احروف وبتنسيق 
متــاز، تأثر به بعض امبتدئــن ي اخط. حمل كتاباته مالية خاقة وانســيابية 
متناســقة وبخاصة ي خط التعليق. وهو ي الرعيل اأول من خطاطي كرباء 

وأستاذ لصنعته. وافاه اأجل ي يوم 2006/4/26م .
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صورة من خط اخطاط امبدع عبد اأمر احملدار وهو غاف كتاب للدكتور صالح جواد آل طعمة 

من خطوط اخطاط عبد اأمر احملدار 
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عبد الباقي ر�سا  

ولد عبد الباقي بن رضا بن هادي الزجاجي ي كرباء سنة 1929 م، أهى دراسته 
اابتدائية وامتوسطة والثانوية فيها.

عــن موظفــًا ي معارف لواء بغداد ثــم انتقل إى معارف كرباء، ثم ســكرترًا ي 
وزارة امالية ببغداد، وكان إى عهد قريب مديرًا لركة التأمن العامة.

أجاد ي ميع أنواع اخط العري ا ســيا الرقعة والديواي، ومارس الرســم أيضًا، 
حيث يعّد من أشــهر رسامي كرباء إبان حقبة اخمســينيات. لديه أعال غاية ي 

الدقة والذوق الفني، وكان مواهبه الفنية ي اخط والرسم أميتها الواضحة.
انرف ي مطلع شــبابه إى اأدب، وكان يتطلــع إى امجد ويرنو إى آفاق بعيدة. 
مطالعاته واســعة ي كتب اأدب والدواوين وامجات العربية، إضافة إى إبداعه 
ي هذا امجال فله شــعر جزل يسيل رقة وعذوبة ويعالج ما ينتاُب جتمعه من آام 
وما يتطلع إليه من آمال. نر عنه اأديب حسن فهمي اخزرجي دراسة أدبية عى 
صفحات جلة ) رســالة الرق ( الكربائية حلل فيها شاعريته. وما يزال يقيم ي 

بغداد جدًا ي عمله الفني .
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من خطوط عبد الباقي رضا 
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عبا�ش كرم الوزي  

هو اخطاط عباس بن كريم بن عليوي بن حسون بن فالح الوزي ينتسب إى قبيلة 
) خفاجــة ( ولد ي كرباء ســنة 1949 وخــرج ي دار امعلمن اابتدائية ليارس 

التعليم ي مدراس كرباء.
فنــان ماهر كــرس حياته للفن الذي عشــقه منذ نعومة أظفاره، لــه جموعة كبرة 
مــن اللوحــات التي تلقي الضوء عى حياته، وقد أضافت له كراســة اخط العري 
للخطاط البارع هاشــم حمد البغــدادي الكثر من امعرفة بعام هــذا الفن الرائع، 

وتعر عن موهبة فنية أصيلة.
ومــن هواياته امفضلــة الرياضة، أقام معرضــن للخط العــري ي نقابة امعلمن، 
واهتم باخطوط كلها ا ســيا النسخ، كا له إمام بالزخرفة اإسامية. ويقيم اآن 

مع عائلته ي احدى الدول اأوربية.
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من خطوط اخطاط عباس كريم الوزي 
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من خطوط اخطاط عباس كريم الوزي 
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من خطوط اخطاط عباس كريم الوزي 
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عبد الرزاق امخ  

هو عبد الرزاق بن عبد احســن بن حمد عي امخ. ولد ي كرباء ســنة 1894 م 
وتوي فيها يوم 13 / 2 / 1975 م. 

مــن اخطاطن اماهرين، كان له حل ي اأربعينيــات مقابل باب قاي احاجات 
قبل فتح شارع احائر احســيني، وبعد فتح الشارع امذكور انتقل إى شارع اإمام 
عي) (، بعدها كان يعمل ي حل له بســوق الراجن، وكان مولعًا هذا الفن 
منــذ صغره، وقد وجدت لــه ملة خطوط تدل عى مهارته وحســن ذوقه، وخط 
أحزابــًا مــن امصحف الريف لتاوهــا ي جالس التأبن. باإضافــة إى أنه كان 
خطاطًا ماهرًا، فإنه صاحب حل للعطارية حيث كان يبيع العقاقر الطبية الشعبية، 
أو ما يســمى اليوم بـ ) الطب اليوناي ( أو طب اأعشــاب. وكان يعالج ها بعض 

احاات امرضية آنذاك.
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من خطوط اخطاط عبد الرزاق امخ
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من خطوط اخطاط عبد الرزاق امخ
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من خطوط اخطاط عبد الرزاق امخ
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من خطوط اخطاط عبد الرزاق امخ
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من خطوط اخطاط عبد الرزاق امخ
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عادل ها�سم ن�ر اللّه  

هو السيد عادل بن السيد هاشم بن السيد جواد آل نر اه من آل فائز اموسوي، 
ولد ي كرباء سنة 1955 م، دخل امدرسة اهاشمية ي سّن السادسة وبرزت لديه 
موهبة اخط العري وااعتناء به حيث جلب انتباه معلميه، وقد رعاه وساعده عى 
تنمية مواهبه أخوه اأكر السيد عدنان نر اه، ودأب عى مواصلة ااهتام هذا 
الفــن، حيث كان يبحث عــن أصوله وقواعده ي الكتــب والكراريس التي تعنى 
باخــط العــري. وتدرب عى أيدي خطاطن كبار أمثال الســيد صــادق آل طعمة 
والشيخ حمد عي داعي احق وقد مارس كافة أنواع اخط كالرقعة والنسخ والثلث 
والكوي والديواي وكذلك الزخرفة اإسامية. وي عقد السبعينيات افتتح مكتبة 
باســم  )مكتبــة الرصاي ( وقد مارس مــن خاها مهنة اخط، وي ســنة 1976م 
التقى امرحوم امهندس ناجي زين الدين صاحب امؤلفات الكثرة ي اخط العري 
والزخرفة اإســامية وقدم له ناذج من خطوطه وقد أعجب ها امهندس وأهداه 
نســخة من كتابــه: بدائع اخط العري، بعد أن أعطاه بعض اإرشــادات القيمة ي 
اخط العري، وي عام 1978م ســافر إى الكويت ومارس هناك مهنة اخط حيث 
افتتح مكتبًا للخط باسم  )خطاط الغدير ( وحسن إجادته ي رسم الكلمة العربية 
نال شهرة واسعة حيث قدمت له عروض من الركات الكبرة ووسائل اإعام 
امقروءة للعمل لدها كخطاط، كا أنه مارس مهنة اخط ي الوسط الشعبي بصورة 

واسعة. وي سنة 1986م عاد إى كرباء مارسة نشاطاته.



133 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

 من خطوط اخطاط عادل هاشم نر اه 
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 من خطوط اخطاط عادل هاشم نر اه 
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من خطوط اخطاط عادل هاشم نر اه 
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عدنان امنكو�سي  

هو عدنان بن حمد عي بن احاج عبود امنكوي. ولد ي كرباء سنة 1944م ترك 
الدراسة ي سنة 1964 م وهو ي امرحلة امتوسطة ليتفرغ لفن اخط والزخرفة ي 
امعمل احســيني للكاي الكربائي الواقع ي حلــة امخيم، حيث تولع منذ صباه 
ي هــذا العمل الفني مع أســتاذه امرحوم احاج عبد امجيد حســن)أي الكاي( 
وولــده امرحوم إبراهيم عبد امجيد من بعده، وبــدأ حاكي اخطوط وحررها عى 
الكاي الكربائي، فنمت لديه موهبة اخط والزخرفة واختيار األوان وجانسها 
وكيفيــة صنعها، إضافة إى النحت وصناعة امجســات بأنواعها من امواد اأولية 
للــكاي الكربائي. وبعد وفاة أســتاذه اأخر، اســتطاع أن يفتتــح له معمًا ي 
منطقــة الســعدية بجهد فــردي وروح ا تعــرف اليأس، حيث اعتمد عى نفســه 
وذلــك ي بداية الســبعينيات وأخــذ يركل الطــن بقدميه وخط ويزخــرف بيديه 
وينتج أحى اللوحات امزخرفة وامخطوطة بألوان زاهية، وأخذ عشــاق هذا الفن 
بارتيــاد معملــه إى أن تطور امعمل فأصبح ركة وانتقــل إى احي الصناعي عى 
طريــق بابل كرباء، وذلك بمســاعدة ريكه الفنان واخبــر بالكاي الكربائي 
احــاج غازي عبــاس امعموري، وركة بابل اليوم ها اليــد الطوى ي إنتاج أرقى 
اللوحــات الرائعــة والنحوت الفنيــة واخطــوط الناطقة، وحتضن عــدة فنانن، 
فاخطاط عدنان إذن فنان فطري عشق فن اخط والزخرفة منذ طفولته، يتعامل مع 
خــط الثلث بأنواعه لعاقته الوثيقة بعملــه، وله كتيبة رائعة طوها ) 120 م ( عى 
اجبهة الرقية العليا لصحن احســن )  ( كتب عليها ســورة  يـس  امباركة. 



137 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

كا كتب حزام قبة احيدر خانة ببغداد وزخرفة وخط بناية امخيم احســيني وبناية 
الســبيل الذي كان ي ســاحة امخيم ســابقًا وي مرقد مســلم بن عقيل ي الكوفة 
ومســجد الســهلة ومرقدي احمزة الرقي واحمزة الغري ومرقد السيد أمد بن 
هاشــم الفائزي  )غرب كرباء ( وكثر من اجوامع وامساجد إضافة مشاركاته ي 
امعــارض الدولية ي بغداد مرات عديدة، ناهيك عن واجهات امحات وعناوين 

الدوائر احكومية امخطوطة عى الكاي الكربائي.
وقــد امتاز هــذا الرجل ي إنســانيته وكان ـ رمه اه ـ ســباقَاً ي حل امشــاكل بن 

امتنازعن .
بعــد اانتفاضة الشــعبانية امباركة ذهب الفقيد إكال ما ُخــرب وهدم من جراء 
ااعتداءات الوحشــية التي مارسها النظام امقبور عى امراقد امقدسة فترع احاج 

عدنان بإكال باب الزينبية من اخارج باخط الكوي .
ترع امنكوي بنصف تكاليف الكاي للصحن الكاظمي ـ وســيد حمد واحمزة 
والقاســم ـ وامخيم احســيني ـ ومرقد عــون ـ وجامع احر ي ناحيــة احر ـ وخط 
اســم جامعة كرباء بخط الثلث ـ  وجامع وحســينية الثقلن ي كركوك ــ داقوق ـ 
وحســينية اإمام احســن )( ي حي البلدية . وميع أعاله تشهد عى إبداعه.

كان زاهدًا ي الدنيا ومتفانيًا من أجل اخط والنقش عى الكاي.
وي عــام 2007م نــال الفقيد شــهادة تقديرية إخاصه وتفانيــه ي عمله خدمة 
لإمام احســن )( وحديه امســتمر للنظــام البائد من خال عقد اجلســات 

القرآنية واخطابية.                   
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 من خطوط اخطاط عدنان امنكوي 
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 من خطوط اخطاط عدنان امنكوي
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عبد الكرم حمد ح�سن  

هو عبد الكريم بن حمد حســن بن حمد رضا الشــمري، من مواليد كرباء ســنة 
1958 خّرج من كلية اإدارة وااقتصاد / قسم امحاسبة لعام 1981 م. 

تعلم فنون اخط العري منذ أوائل السبعينيات وأخذ يتابع كافة تصاميم وتشكيات 
واستخدامات احرف العري ي كل مكان وعى أي سطح تستقر عليه تلك اآيات 
الفنية الساحرة ســواء عى أغلفة الكتب أو كتائب اخط وأفاريز الزخارف الدقيقة 
وامســاحات امشــغولة بمختلف طرزها النباتية غالبًا عى واجهات امراقد امقدسة 
ي كربــاء واأرطــة الداخلية امذهبــة واملونة امنفذة عــى اأبواب واأرحة 

التابعة لتلك امراقد.
ابتــدأ تعّلــم اخط عى كــراس عميد اخط العري امرحوم هاشــم حمــد البغدادي 
اموســوم بـ )قواعد اخط العري ( ثم أخذ يتابع أثناء دراسته اجامعية أساتذة اخط 
العري ي بغداد وهم اأستاذ مهدي اجبوري، واأستاذ عباس البغدادي واأستاذ 
صادق الدوري واأســتاذ ميد الســعدي واأســتاذ خليل الزهــاوي وي النجف 

اأرف عى يد اأستاذ جاسم مودي النجفي.
انتمى جمعية اخطاطن العراقين عام 1980م وأقام معرضن شــخصين للخط 
والتصميم والبوســر السياي ي بغداد وســاهم ي بعض امعارض اخاصة باخط 
العري ي بغداد وكرباء ومنها مهرجان بغداد العامي للخط والزخرفة اإسامية، 
كا ساهم بنر معارف اخط العري عر كتابات تتناول التفاعات الذاتية للخطاط 
أثناء التهيؤ للكتابة وموضوع اخط وكيفية فهمه وأســلوب التعامل معه، وذلك ي 
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الصحف وامجــات ي ثانينيات القرن اماي اضافــة اى اللقاءات والتحقيقات 
ي بعــض الصحف وامجات ي الوقت احار، له لقاء عى قناة كرباء الفضائية 
حول تاريخ وتطوير اخط العري ودور مدرسة أهل البيت )( ي ارتقاء اخط 

والكتابة العربية.
أقام دورات للخط العري والزخرفة لطلبة كلية اإدارة وااقتصاد لثاث سنوات 
متتاليــة 78 - 79 - 1980م، يتعامــل مــع اخط بأغلب أســاليب التعامل حجًا 
ونوعــًا كاإعانات الكبرة واخطوط الدقيقة عى الورق وغرها. يمتاز أســلوبه 
الفني باحرفية والتمســك بأســلوب اخط الدقيق وامحافظــة عى القواعد واأطر 
التشــكيلية امتداولــة واحرام روحيــة اخط التي وصلت الــذروة ي نبذ حاوات 
حريف شفافية وموسيقية احرف والتجاوز عى قدسيته بحجة التبسيط أو التجديد.

بلــغ اخطــاط عبد الكريم مســتوًى مرموقــًا ي أغلب اخطوط ويميــل إى اإكثار 
من اســتخدام خط النســخ وخط اجي الديواي، واخط الكوي لعراقته ومطاوعته 
للتشكيات اهندســية امختلفة ولكونه أصل اخطوط واخط الذي كتب به اامام 

.)(عي
بتاريــخ  ااوى  دورهــا  ي  كربــاء  فــرع  اخطاطــن  جمعيــة  رئيســًا  انتخــب 
2011/4/16م، أقامــت اجمعيــة ي تلــك الــدورة 15 معرضــًا فنّيــًا شــامًا 
واصــدرت جلة فنيــة متخصصة بعنوان )فنــون احرف العــري( ناهيك عن إقامة 
عدة دورات موّســعة ي انواع اخط العري والكثر من اأُمسيات اخاصه ي اخط 
العري والزخرفة اإسامية بالتنسيق مع احاد أدباء كرباء. وله درس اسبوعي ي 
داره، يعمــل حاليا مرفًا ومســؤواً عن مروع تعليم اخــط العري والزخرفة ي 

مدارس العتبة العباسية امقدسة. 
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من خطوط  عبد الكريم حمد حسن
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من خطوط عبد الكريم حمد حسن
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من خطوط عبد الكريم حمد حسن
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من خطوط عبد الكريم حمد حسن
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عاء عبد اللّه امهداوي  

 هو اخطاط عاء بن عبد اه بن عبد احسن بن سعيد امهداوي.
 ولد ي كرباء ســنة 1956 م، دخــل اابتدائية وامتوســطة واإعدادية ثم دخل 
معهد الفنون اجميلة ي بغداد - قسم اخط والزخرفة - وخرج فيه سنة 1989م، 
وعاد إى مسقط رأسه، مارس اخط العري، وشارك ي معرض امتحف الوطني ي 
بغداد وقاعة الرشيد للفنون التشكيلية وقاعة الرواق، وله مشاركات ي امعارض 
امدرســية وكذلك شارك ي معرض اخط العري امنعقد ي امنامة بالبحرين حيث 
أرســل اى هناك ناذج من خطه، وشارك ي معرض اجاء ي دمشق، ثم انرف 
إى عملــه ي حلــه بشــارع العبــاس )  ( بكرباء، حيث أخذ خــط الافتات 
واإعانــات الضوئيــة للمحــات التجاريــة، ومــا يــزال يواصل نشــاطه بجد 

وإخاص دون توقف. 
 



147 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط اخطاط عاء عبد اه امهداوي 



مركز تراث كرباء و سلان هادي آل طعمة148

عبد الوهاب الزيدي  

هو اخطاط عبد الوهاب بن مهدي بن جاور الزيدي احسيني، ولد ي كرباء سنة 
.)  ( 1945 م وعرف بالزيدي نسبة إى السيد زيد بن عي بن احسن

عشــق فن اخــط العري منذ صبــاه، وأظهر فيه مهــارة فنية، وبقــي يتمى خطوط 
امجّودين من سبقوه ي هذا امضار، حتى بلغ ي حسن اخط وضبط قواعده. كتب 
اخط بأنواعه: النســخ والتعليق والثلث وأجاد فيه، عن خطاطًا ي امنشــأة العامة 
للتعليب ي كرباء، وكان رئيســًا لقســم الدعاية والطبع، وقــام بوضع التصاميم 
والعامات عى منتوجات التعليب، وفاز بوضع شــعار للمنشــأة العامة للتعليب 
ي كرباء وفروعها امنترة ي دهوك والنعانية ودياى واهندية وبلد، عندما كانت 
ملــكًا للدولة، كا شــارك ي عدة معــارض، من آثاره كتاب موســع وميل حمل 
عنــوان  ) ألف باء اخــط العري ( حتوي عى جموعة خطية كبرة أنواع اخطوط 
العربيــة، كــا زين بناذج ولوحات خطية مع ميزان حروف ألف باء، وقدر يســر 
مــن التقديم عن تأريخ الكتابــات العربية التي مر ها اخــط العري عر العصور. 
كان حســن امعارة، مليح اأخبار ، كثر النوادر ، حســن العبارة ، حلو ااشارة 
فصيح اللســان ، ظاهر البيان . تصوره الناس عامًا ي العقد الســادس من عمره ، 
وم يعلموا أّن هذا الفيض الفني والنتاج الوفر ما من قلم الشاب الذي م يتجاوز 
العقد الرابع من عمره . فكان مرضه وبيًا م يرحم حياته القصرة ، ولكن م نكن 
ننتظر أن تقســو الظروف عى نفســه هذه الكيفية وأن تفجع أصدقاءه هذا امصر 

امحزن.توي عبد الوهاب يوم 19شعبان سنه 2005 م ودفن ي وداي كرباء .
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من خطوط اخطاط عبد الوهاب الزيدي 
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من خطوط اخطاط عبد الوهاب الزيدي 
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من خطوط اخطاط عبد الوهاب الزيدي 
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فاح عبد الرحمن امعمار  

وهــو فاح عبد الرمن الســعدي امعار ولد ي كرباء عــام 1956 م، ينتمي إى 
عائلة كربائية اشــتهرت بالفن امعاري حيث كان عمه احاج حسن عي امعار، 
 ،) ( فنانًا مرموقًا ســاهم ي بناية امرقدين الريفن للحسن وأخيه العباس
وكان والــده آنــذاك يعمــل بمعيــة عمه، ثم تــوى بعد وفــاة عمه عــارة امرقدين 
امطهريــن حيث قام ببنــاء قبة العباس)( احالية ونفــذ امقرنصات فيها وكان 
آخــر أعاله بنــاء واجهة مرقد احــر الرياحي وا تــزال أعاله امعارية شــاخصة 
للعيــان. وكان فاح منذ صغــره مولعًا باخط والزخرفة، فتعلــم قواعد هذا الفن 
عن كراســة قواعد اخط العري للمرحوم هاشــم حمد البغدادي وتدرج ي اخط 
وســاهم ي امعارض امدرســية لعدة ســنوات متتالية. يتعامل مع أغلب اخطوط 
كالنســخ والديواي والتعليق والرقعــة والكوي وجي الديــواي، ويميل إى كتابة 
خطوط النســخ والديواي والتعليق بشــكل رئيي أها أكثر اخطوط التي تدخل 
ي التداول اليومي للمخطوطات واللوحات وحمل ي نفس الوقت صورًا مالية 

بديعة. يعمل حاليًا مدرسًا ي إعدادية كرباء امهنية.
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لوحة حتوي عى عدة خطوط من تصميم وخط فاح امعار
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فتاح احاج علي  

ولــد اخطاط فتــاح احاج عي ي كرباء ي حدود ســنة 1954 م وأهى دراســته 
امتوسطة فيها وعن خطاطًا ي مديرية تربية حافظة كرباء. شعبة الشهادات.

ولع منذ صغره بمتابعة اخط العري ورســم حروفه اجميلة فراح يدرس بشــغف 
كراريــس عميــد اخط العري امرحوم هاشــم حمــد البغدادي وتابــع خطوطات 
اأســتاذ رفيق أطيمش مرف النشاط الفني ي تربية كرباء، فزادته خرة ودراية 
ي هــذا الفن، وكثرًا ما كان يدقق النظر ي اللوحــات الضوئية وخطوط اجوامع 
وامســاجد، أحب اخط الديــواي وله حاوات ميلة ي هــذا النوع من اخط عى 
واجهــات امحــات، اندثر أكثرهــا اآن، كا أنه بقــي خطاطًا لــه طاقات واعدة 
تفجرت بعد مارسة متقنة، وكان يارس عمله موظفًا ي شعبة الشهادات ي تربية 

كرباء أكثر من ثاي سنن، وترك البلد ي هاية عقد السبعينيات.
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من خطوط اخطاط فتاح عي
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ال�سيد كاظم عوج  

اخطاط امرحوم الســيد كاظم بن الســيد جواد عوج من آل فائز اموسوي / ولد 
ي كرباء 1 / 7 /1951م ي )حّلة باب اخان( شــارع العلقمي - أتم دراســته 
اابتدائية ي مدرســة العلقمي وخرج ي متوسطة الثورة وأتم الثانوية من ثانوية 

القدس كرباء.
خرج مــن معهد إعــداد امعلمن ي بغداد للســنة الدراســية 1974 - 1975م 
منــذ طفولته كان ميــااً لفن اخط وكان يقي كل فراغه ي الســنتن اللتن كان 
فيها طالبًا ي امعهد ي بغداد عند مكتب صديقه اخطاط امشــهور عمر خطاب 
ليضيف إى هوايته التي احرفها فيا بعد. كذلك كان امرحوم جيد فن احفر عى 

امعادن.
افتتح أول مكتب للخط والرســم له ي ساحة احوراء زينب جاور ركة طعمة 
للســياحة والســفر؛ وفيا بعد انتقل ليارس مهنته خارج وقــت الوظيفة ي حل 
والده الســيد جواد عــوج مقابل باب قبلــة العباس )  ( فحــول حل والده 
الــذي كان خصصــًا لبيع التبــوغ إى مكتبة قرطاســية لقرها إى مهنته الرئيســية 
)اخط والرســم وصناعة اأختام ( وما زالت عدته ي الرســم واخط واأختام 
حفوظة - كان أحد امســامن ي دورة إنتاج الوســائل التعليمية حســب اأمر 
اإداري 3264 ي 16 / 11 /1978  مديريــة تربيــة حافظــة كرباء ما ها من 
عاقــة حتمية باخــط إضافة إى ذلك كان له ميل فني آخر ي الســراميك حيث 

عمل مّدة طويلة فيه .  
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وهذا السيد الفاضل كان ذا خلق عاٍل فقد وصفه زماؤه من اخطاطن وامعلمن 
وكل من عرفه هذا الوصف ، وتأسفوا عليه عندما طالته يد امنون ي  13 / 2/ 
1983 ، وتــوّي هــذا الفنــان عن عمر يناهــز 32 عامًا، وترك ي قلــب حبيه أمًا 

وشجنًا .
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من خطوط اخطاط السيد كاظم عوج
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من خطوط اخطاط السيد كاظم عوج



مركز تراث كرباء و سلان هادي آل طعمة160

كرم احافظ  

هو اخطاط كريم بن عبود بن ما مزة بن حمد احافظ ينتمي إى قبيلة  )خفاجة( 
ولد ي كرباء ســنة 1945 م أكمل اابتدائية وامتوسطة ثم دخل امعهد الصحي 
وخرج من امعهد وعن موظفًا ي امستشــفى احسيني، وحينذاك بدأ يارس اخط 
وله إمام هذا الفن منذ عقد الســتينيات ومع بعض اخطوط وعمل ناذج للعمل 
الكارتوي وعلب احلويات وتأثر باأســتاذ اخطــاط احاج رفيق أطيمش وعمل 

معه، برع ي اخط الديواي والرقعة والنسخ والتعليق وله ناذج كثرة. 
كان رمه اه طيب الســرة يتحى باأخــاق احميدة وخدمة الناس امتثااً لقوله 

. َوَتَعاَوُنوْا َعَى الِبِ َوالّتقَوى  :تعاى

 توي يوم اخميس 10 / 2/ 1994 م ي كرباء ودفن فيها.
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من خطوط اخطاط كريم احافظ
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من خطوط اخطاط كريم احافظ
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من خطوط اخطاط كريم احافظ
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ماجد اجحي�سي  

هو اخطاط ماجد بن رشــيد بن رضا بن إســاعيل اجحيي من مواليد 1952 ، 
حاز عى دبلوم معهد الفنون اجميلة بغداد ، دخل امعهد عام 1970 قسم الفنون 
التشكيلية واختص ي السنة اخامسة من الدراسة فرع الكرافيك ودرس اخط عى 

يد اخطاط هاشم البغدادي ي السنة اأوى. 
وخــرج عــام 1976 ي معهد الفنون اجميلة وأقام معرضًا ي امعهد نفســه وعن 

معلًا ي مسقط رأسه كرباء امقدسة سنة 1977 ي قضاء اهندية  )طويريج (. 
عمــل خطاطًا ومزخرفًا ي معمل بابل للكاي مدة 18 ســنة، مارس اخط العري 
مــن امرحلــة اابتدائية ي الصف الســادس ابتدائي وكان قد اســتفاد من اخطاط 
امرحــوم الســيد صادق آل طعمة، شــارك ي معارض اخط العــري والزخرفة ي 
مدينــة كرباء امقدســة ي قاعة نقابة الفنانن التشــكيلين ونقابــة امعلمن وقاعة 
النشــاط امدري، وقــد زاول مهنة التدريــس ي عّدة مــدارس ي حافظة كرباء 
امقّدسة وقد ولع بالسراميك والنقش عليه باخّط والزخرفة اإسامية حن  كان 

ي متوسطة امعارف للبنن، وهو يكتب بعض أنواع اخطوط اأساسية. 
ويعمل اآن معلًا ي امدراس اابتدائية وهو لطيف امعر، طيب الســرة، كريم 

اأخاق.



165 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط اخطاط ماجد اجحيي



مركز تراث كرباء و سلان هادي آل طعمة166

حفوظ علي عبا�ش ف�سالة  

اخطاط حفوظ عي عباس فضالة ينتمي إى قبيلة  )شَمر (
ولــد ي مدينة كرباء ســنة 1955م. ي البداية تتلمذ عى يد الكاتب الشــيخ عبد 
الكريــم الكربائــي - أي حفــوظ - ي صحن العبــاس ) (، فتعلــم القراءة 
والكتابة والقرآن الكريم. دخل امدرســة النظامية اابتدائية، حيث ُقبِل ي الصف 
الثالــث بعد اجتيازه امتحانًا أجري له، وي هذه امدرســة تعــرف عى معلم اللغة 
العربية اخطاط الشيخ حمد عي داعي احق، فأخذ عنه مبادئ اخط وأصوله، ثم 
اتصل باخطاط الســيد صادق آل طعمة، وكان هو اآخر قد أفاده، ثم أخذ يعتمد 

عى نفسه، جيد بعض أنواع اخطوط ولكنه اهتم بكتابة خطي التعليق والثلث.
وجــد القارئ أبــرز نتاجاته الفنيــة ولوحاتــه ي اإعانات التجاريــة والافتات 
وأســاء الكتب وغرها، إضافة إى كونه خطاطًا، فهو جيد الرسم والزخرفة، وله 
صــور زاهية ميلة حببة إى النفوس، وإنه حتفــظ اليوم بمجموعة قيمة منتقاة من 

أعاله ي اخط والرسم.



167 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

آية قرآنية  عى شكل هيكل من تصميم وخط حفوظ عي عباس فضالة 
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صورة من خط حفوظ عي عباس فضالة



169 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

صورة من خط حفوظ عي عباس فضالة
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صورة من خط حفوظ عي عباس فضالة



171 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

لوحات خطوطة بقلم اخطاط حفوظ

صورة من خطوط حفوظ عي عباس فضالة
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امرحوم حمد ر�سا ال�سيباي  

خطاط ونقاش انحرت آثار فنه ي الكتابة والزخرفة عى القاش بطريقة التطريز 
وقد انفرد وميز هذا العمل لعدة عقود، وحمل خطوطه ونقوشــه طابعًا فنيًا تراثيًا 
إذ اعتمــد خط الثلــث ي كتاباته بروحية امدرســة الراثية القديمــة ي اخط، فهو 
خطــاط من نوع خاص ا يســتخدم القلم مطلقًا بل يعتمد عى هندســة احروف 
وضبط مســافاها ودقة رســمها بتفكره اخاص وبعمله اليدوي ي نســج اخيوط 
وتثبيتهــا بالتطريــز، حيث كان فريدًا ي فنه هذا ا يضاهيــه أحد، له آثار كثرة من 
لوحــات القاش امطرزة بخطوط الثلث والزخارف امعروفة بـ ) اهلكار ()1)التي 

تعتمد الزهرة وأغصاها وتفرعاها أساسًا للعمل الزخري.

)1)      اهلكار: كلمة تركية اأصل: تعني الزخرفة التي تعتمد عى رسم الزهرة وتفّرعاها من ااغصان وااوراق أساسًا 
للعمل الزخري.



173 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

صورة من اخط امطرز عى القاش كتبة حمد رضا الشيباي
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       ال�سيد حمد ح�سن اآل طعمة

هو اخطاط الســيد حمد حســن بن مصطفــى بن مرتى بــن مصطفى بن حمد 
مهدي - ســادن الروضة العباسية ســابقًا - بن حمد كاظم بن حسن بن درويش 
بن أمد بن السيد حيى  ) آل طعمة ( من  ) آل فائز ( اموسوي. ولد ي كرباء سنة 
1965 ونشــأ فيها وأكمل اابتدائية والثانوية ودخل كلية الفنون اجميلة بجامعة 

بغداد فحاز عى شهادة البكالوريوس من كلية الفنون اجميلة سنة 1988م. 
بــرز نبوغــه باكرًا، وكرس حياته للخــط العري فرع فيه، وقد أضافت له كراســة 
اخــط العــري للمرحوم هاشــم حمد البغــدادي الكثــر من امعرفة. وشــارك ي 
امعارض الفنية التي أقيمت ي مراحل دراســته بــدًء من امرحلة اابتدائية وانتهاًء 
بمرحلــة الكلية، وهو عضو معية اخطاطن العراقين. ومن أبرز هواياته امفضلة 

امطالعة ي كتب اأدب والفن وجويد القرآن الكريم واخط العري. 
تراه اليوم منغمســًا ي واحة اإبداع يســتلهم من هذا امنظر أو ذاك خصائص فنه 
اجديــد. لديه لوحــات فنية وبصات كثــرة واضحة من خال مارســته للخط، 
إضافــة إى كونه ريــف النفس، كريم اأخاق، لطيف امعر، حســن الســرة 

طيب الريرة، وعن موظفًا ي مديرية الوقف الشيعي ي كرباء.



175 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط حمد حسن آل طعمة
صورة من اخط السيد حمد حسن آل طعمة
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من خطوط حمد حسن آل طعمة



177 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط حمد حسن آل طعمة
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حمد علي داعي احق  

ولد الشيخ حمد عي بن حمد حسن بن عي داعي احق ي كرباء عام 1940 م ودخل 
كّتاب الشــيخ عي أكر النائيني ثم التحق باحوزة العلمية فأصبح مدرســًا للفقه واللغة 
العربيــة وأصول الدين، ثــم دخل الدورة الربوية لرجــال الدين عام 1959/ 1960 

ليتخرج معلًا ثم انتقل إى مديرية الرعاية ااجتاعية ي كرباء. 
أجــاد كتابة معضم اخطوط العربية ا ســيا خطي الثلث والنســخ، تأثــر ي بادئ أمره 
بامرحوم الشيخ عي أكر النائيني ثم بامرحومن صري اهاي وهاشم حمد البغدادي، 
وكذلك استهواه خط السيد إبراهيم امري والبدوي السوري وحامد اآمدي الركي. 
تقرأ ي وجهه سياء العلاء الذين أهكهم الدرس وأضناهم التفكر .له آثار كتبت عى 
الكاي الكربائي منها ما هو موجود عى باب الشــهداء وباب قاي احاجات وباب 
السلطانية للروضة احسينية وامدرسة احسنية الدينية، وله نسخ زيارات كتبت ي مراقد 
اأولياء الصاحن داخل العراق وخارجه، كا وضع عناوين وأغلفة الكتب وامجات 
والصحف بخطه. ســاهم ي امؤمر التشــكيي العامي اأول امنعقد ي بغداد سنة 1986 
مثًا عن كرباء، وهو عضو معية اخطاطن العراقين، كا أّن له خطوطات قد أّلفها عن 
اخط العري ينوي إصدارها، وقد ُوّفق لكتابة القرآن الكريم بخط النسخ ي 844 صفحة 
من القطع الكبر، كا ساهم ي تدريس امعلمن وامدرسن ي الدورات التدريبية امقامة 
من قبل مديرية تربية كرباء وكتابة الشــعارات الدينيــة والوطنية، وقد نرت جلة نقابة 
امعلمن ي كرباء ناذج من خطه، تتلمذ عى يديه عدد غر قليل من هواة هذا الفن.وهو 

شاعر له عدة قصائد صدر له كتاب ضحايا عزاء احسن . 



179 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط الشيخ حمد عي داعي احق
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من خطوط الشيخ حمد عي داعي احق



181 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

لوحة فنية بقلم الشيخ حمد عي داعي احق 
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من خطوط الشيخ حمد عي داعي احق



183 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط الشيخ حمد عي داعي احق
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من خطوط الشيخ حمد عي داعي احق



185 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط الشيخ حمد عي داعي احق
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من خطوط الشيخ حمد عي داعي احق



187 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط الشيخ حمد عي داعي احق
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حمود علي حمد  

ولــد ي كرباء ســنة1947م ونشــأ فيهــا، أكمل الدراســة اابتدائية وامتوســطة 
واإعداديــة ثــم معهد امعلمن ي كربــاء، خرج ســنة 1969 / 1970 م وُعّن 
معلًا ي مدارســها ثــم انتقل للعمــل ي مديرية تربية حافظة كرباء، شــغف منذ 
صغره باخط العري واقى عناية ورعاية من قبل امشجعن وتأثر باخطاط امرحوم 
هاشم حمد البغدادي، مارس كتابة معظم أنواع اخط العري وكان له إماٌم ي جال 
التخريم عى مادة الباستيك وامعادن، وهو بارع ي فن الرسم بأشكاله امختلفة.

انتسب عضوًا ي معية اخطاطن العراقين. وتفنن بوضع تصاميم لنرات جدارية 
مدرســية متنوعة وكتب لوحات فنية وافتات كثرة عى امحات التجارية، توي 

ي شهر صفر سنة 1428 هـ اموافق لسنة 2007 م ي كرباء ودفن فيها.



189 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط اخطاط حمود عي
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امرحوم حمد علي هادي  

ولــد اخطاط حمد عــي بن هادي بن حمد عي ي كرباء ســنة 1926م وهو 
خال امرحوم الدكتور حمد حســن اخفاف، توّي ســنة 1977م مارس اخط 
العري بشــغف واهتام، حيث كان له حل ي ســوق النجارين يارس فيه مهنة 

اخط، ثم انتقل حله إى حلة باب بغداد ي )عكد الفناهرة( .
كان خّطــه ي بداياتــه ضعيفًا ليس بالغ اجودة، لكنّه حّســن بمــرور الزمن نتيجة 
امارســة وأكتســب اجودة، ويظهر ذلك جلّيًا من تابع خطوطه فإّنه يلمس الفرق 

الواضح قديم خّطه وحديثه. 



191 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط حمد عي هادي 
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مرت�سى �سادق اآل طعمة  

هــو اخطاط مرتى بن اخطاط صادق بن اخطاط حمد رضا بن اخطاط الســيد 
حمد مهدي آل طعمة من آل فائز اموسوي.

ولد ي كرباء سنة 1958 م، أهى دراسته اابتدائية ثم دخل امتوسطة وم يكملها. 
ورث موهبــة اخط عن أبيه وجده ومهر به وتابع اخطــوط التي كتبها اخطاطون 
الكبار، واســتفاد كثرًا من كراســة اخط العري للخطاط هاشــم حمد البغدادي، 

واختص بكتابة النسخ والثلث.
وهو خطاط متفنن موهوب حرص كل احرص عى اإجادة ي أعاله، واســتطاع 
أن يطلــع عى روائع من نفائس الراث العري وأســاليب اخطاطن البارعن، ثم 
راح ينسخ بخطه ما يشاهده من اخطوط، ومعروف أنه كان شديد الولع والشغف 
بمتابعة ما يكتبه والده، لذا هج هجه وحذا حذوه، حتى ذاع صيته، وحظي خطه 
باهتام رحة واســعة من امجتمع، ا ســيا الذين يروق هــم اإطاع عى اخط 
العري، وهنا أســتطيع القول بأن الســيد مرتى اتصف بالــذكاء وحضور البدهة 
وقــوة اماحظــة، ومثلت ي شــخصيته خال حياتــه القصرة كل معــاي الوفاء 

واإخاص ونكران الذات.
أعدمته ســلطات البعث اجائرة مع والده وأخويــه ضياء وعي بتأريخ 28 / 8 / 

1982 م.



193 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط السيد مرتى طعمة



مركز تراث كرباء و سلان هادي آل طعمة194

من خطوط السيد مرتى طعمة



195 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

من خطوط السيد مرتى طعمة
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منر مهدي ملك  

من مواليد كرباء 1930 م تتلمذ ي مطلع حياته وعنفوان شبابه عى اخطاط 
الشــيخ عي أكر النائيني فأخذ عنه بعض اأصول ي اخط العري، واتفق مع  
الشــيخ حمد عي داعي احــق، فتدربا عى خط الثلث عنــد اخطاط النائيني، 
وكان ذلك ي اخمسينيات، إا أن منرًا كان يردد ي حينه عى مكتب امرحوم 
اخطاط صري اهاي ي بغــداد، فاقتبس طريقته ي كتابة  )الثلث ( التي كان 
يتفنن فيها امرحوم صري ي تنســيقه اجميل وليونته وطراوته امعروفة والتي 

جلت ي كتابه سورة ) هل أتى ( ي العتبة احسينية امقدسة.
وبعد ذلك ي الستينيات انضم اخطاط منر إى العمل ي معمل السيد إبراهيم 
النقــاش للخط عــى الكاي الكربائي، ومــن آثاره التي تركهــا، خطه كتيبة 
قرآنيــة كتبهــا عى حراب مســجد العلقمي وكتاباته ي داخل مســجد براثا ي 

بغداد وداخل جامع الكوفة وغر ذلك.



197 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

صورة من خط الفنان منر مهدي ملك
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جاح الكريطي  

أحــد اخطاطن امبدعن الذين بــرزوا ي هذا الفن، ونال صيتًا ذائعًا من خال 
تفننه ي مال التصاميم. وقد خّط عدة لوحات فيها حسن التنسيق.

هو نجاح بن حسن بن علوان بن موسى الكريطي. ينتسب إى عشرة  ) گريط( 
التي هي فخذ من قبيلة ) بني حســن ()1) العربيــة وتقطن ي ضواحي النجف 

واهندية ) طويريج ( .
ولد ي كرباء ســنة 1950 اموافق لســنة 1360 هـ وترعــرع ي أرة حافظة، 
ودخل مدرسة احسن اابتدائية ثم تنقل ي مدرسة العزة ثم مدرسة اهاشمية، 
وبعــد أن أهى دراســته اابتدائية دخل متوســطة الثــورة، وم يتمها انخراطه 
ي اخدمــة العســكرية. ومكث حتى ســنة 1973 م، بعد ذلك تفــرغ للعمل، 
فاســتهواه اخط العري وفنونه، ثم فتح حًا مارســة العمل. وكان الذي أنبت 
بــذرة اخط العري ي نفســه هــو امرحوم اخطــاط مكي مدينة وذلك ي ســنة 
1960 م، وتأثر باخطاطن اأســتاذ السيد صادق آل طعمة والشيخ حمد عي 
داعي احق والشــيخ جواد اخطاط. ثم شــجعه اخطاط كاظم حمد حسن عى 

اانتاء إى معية اخطاطن العراقين ي بغداد، وذلك ي 7 / 7 / 1976 م.
ومن زمائه اخطاط مشكن قلم ورفيق اطيمش وياسن القرعاوي، وهو جيد 

الكتابة باخطوط امعروفة باخط.
واخطــاط نجاح حــب للعلم وأهله، أربــى عى أقرانه بفضله وقلمه وحســن 

)1) عشائر كرباء وأرها - السيد سلان هادي آل طعمة - فصل عشائر اهندية.

 



199 اخط واخطاطون ي كرباء - اجزء اأّول 

كتابته. وهو ذو خصال ميدة وخال ميلة، مليح امعارة، سليم اجانب، ذو 
مروءة طاهرة ومة عالية.

ومنــذ نعومة أظفاره انتمى مدرســة اإمام الشــرازي قــدس ره، ي كرباء 
امقدسة، وكان امرجع الديني آية اه العظمى السيد حمد الشرازي قدس ره 
يوجهه لكتابة اللوحات احســينية حتى عرف واشــتهر ها وصارت مطلوبة ي 
كافة أنحاء العام، هاجر بدينه فارًا من أيدي الطغمة البعثية إى الكويت فسوريا 
فإيران فلبنان ومن هذه الدول روج للوحات ) يا حسن ( امعروفة عى صعيد 
اهيئات احســينية ي القارات اخمس وهو اليوم مقيم بجوار البطلة اهاشــمية 

السيدة زينب )( ي دمشق.
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من خطوط نجاح الكريطي 
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من خطوط نجاح الكريطي 
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جم عبيد ام�سعودي  

هو اخطاط نجم بن عبيد بن زغر بن عاشــور امسعودي ولد ي كرباء 1956م. 
ولــع باخــط العري وتعلمــه منذ نعومــة أظفاره، فقد تأثر بخط اأســتاذ هاشــم 
البغدادي، يارس ميع اخطوط وله حاوات جيدة تدّل عى أفقه الواسع امدى، 
وهو شــغوف بقــراءة الكتب العربية من شــعر ونثر، وليس غريبــًا إذا ما رأينا من 
إهام الصبي بالقراءة والتأمل ي الطبيعة. له لوحات تدّل عى مقدرته الفنية العالية 
وهــو اليوم يعمل موظفًا ي دائرة صحة كرباء. يتمتع بذهن نر وعاطفة متوقدة، 

لطيف امعر ظريف حسن اأخاق، يواصل نشاطه التقني بانتظام .
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من خطوط اخطاط نجم عبيد امسعودي 
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من خطوط اخطاط نجم عبيد امسعودي 
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من خطوط اخطاط نجم عبيد امسعودي 
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يا�سن احاج ر�سيد َحميد القرعاوي

ولــد عــام 1952 م ي مدينة كرباء وأكمل دراســته بدار امعلمــن وعمل معلًا 
ي كربــاء، ومــا يتمتع به مــن إمكانات ي اخــط العري انتدب للعمــل ي مراكز 
الوســائل التعليمية مسؤواً عن قسم الطباعة باستخدام قاش احرير)السكرين( 
والتصميم، قام بتدريس اخط العري لدورات امعلمن وامدرسن ي قسم اإعداد 
والتدريب ي تربية كرباء. أحب اخط ي مرحلة مبكرة من عمره وشغف به مقلدًا 
النــاذج اخطية للمرحوم هاشــم حمد البغــدادي وتأثر باخطاطــن الكربائين 
أمثــال الســيد صادق آل طعمة وعبد اأمر احملدار والشــيخ جواد الشــيخ عي 
وم تســمح له ظروفه لدراسة اخط ي امعاهد. له مشــاركات ي امعارض امحلية 
وشــهادة تأهيلية مارســة مهنة اخط العري من وزارة الثقافة واإعام، له العديد 
من تصاميم عناوين الكتب والنرات امحلية وزيارات امراقد امقدســة واأدعية 
امأثورة و)البوســرات( اإعانية والعناوين التجارية. أفضــل ما يتمناه اخطاط 
ياسن هو أن يوفقه اه تعاى خط كتابه العزيز أنه اأثر اخالد للخط. وهو عضو 
معية اخطاطن العراقيــن / فرع كرباء ويعد رائدًا مبدعًا من رواد اخط العري 

ي كرباء ويمل اى كتابة اللوحات بخط التعليق. 
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نموذج من خط اخطاط ياسن القرعاوي 
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من خطوط اخطاط ياسن القرعاوي 
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آيات قرآنية ريفة بخط ياسن القرعاوي 
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ال�سيد هادي ح�سن امو�سوي

هو اخطاط السيد هادي بن حسن بن حمد اموسوي ولد ي كرباء سنة 1958م، 
ونشــأ فيها، دخل مدرسة امخيم اابتدائية ثم امتوســطة، ثّم عمل خطاطًا، وتأثر 
باخطــاط الســيد صادق آل طعمة واخطاط الســيد حســن الكربائــي واخطاط 
الشيخ جواد واخطاط ياسن، ثم هاجر إى سوريا وإيران وتركيا، وعاد إى العراق 

بعد سقوط النظام البائد.
أخذ يارس اخط بأنواعه النســخ والديواي والرقعة والفاري، وهو اليوم يزاول 
عملــه ي حــل يقع ي شــارع اإمام احســن )( قبالة مرقــد العامة ابن فهد 

احي.
عرف بسعة ااطاع وحسن اخلق واستقامة السرة، كرس حياته خدمة الفن.
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من خطوط السيد هادي حسن اموسوي 
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اخامة

كرباء حارة الثقافة العربية واإسامية ومركز مهم للشعر واأدب ومنارة 
رفيعــة للعلم والثقافة وهــي من امدن العراقية القديمة التــي يعود تأرخها إى 
العهد البابي، وتعتر حاليًا من أهم مدن العراق امقدسة لكون أّن ثراها حتضن 
مرقدي اإمام احســن وأخيه العباس )  ( إضافة إى امزارات وامراقد 
اأُخر، ومن هنا كان ها تأريخ مرف وعاقة وثيقة باخط العري والزخارف 
والفنون اإسامية امختلفة.. وقد برز فيها عى مر العصور واختاف اأزمنة 
رعيــل مــن اخطاطن امبدعــن الذين ســجلوا كتاباهم ونقشــوا فنوهم عى 
واجهــات وجدران امراقد واجوامع وامعــام التأرخية والفنية وأغلفة وبطون 
الكتــب وامخطوطات، ويعــّد موضوع اخط والزخرفة عمومــًا موضوعًا ثرًا 
وجــااً خصبًا للبحث والبيان.. ويأي ما ضّمه هذا الكتاب من بحث ي اخط 
وتراجم نخبة من خطاطــي كرباء القدامى وامعارين إضافة مهّمة وغصنًا 
عليًا ي الشــجرة الطّيبة للخط واخطاطن ي العام اإسامي وحفة فنية تزّين 

صدر مؤلفات اخط والفنون اإسامية..
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