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ول���د �صيخ خطاطي املو�ص���ل مبحلة باب اجلديد 
يف مدين���ة املو�صل ب�صمال الع���راق يف 1 يوليو 
1931م/ 14 �صفر 1350ه�، وقراأ القراآن الكرمي 
يف الكت���اب، ثم ب���داأ تعليمه االبتدائي مبدر�ص���ة 
اب���ن االأثري يف ع���ام 1358ه����/ 1939م، واأكمل 
تعليمه املتو�ص���ط والثانوي مبدار�س املو�ص���ل، 
وح�ص���ل على دبلوم املعلم���ن يف الرتبية الفنية 
والفنون االإ�ص���امية يف عام 1951م/ 1370ه�، 
ثم التحق يعمل م�ص���رفا تربويا بوزارة الرتبية 
العراقي���ة، وميار����س تدري����س الرتبي���ة الفني���ة 
واخلط العربي، واأ�صرف عليها ملختلف املراحل 
الدرا�ص���ية يف العراق وخارجه، كما اأ�صرف على 
هذه املادة يف مديرية الرتبية العراقية وجلانها 
والدرو����س  كاملناه���ج  املختلف���ة  ون�ص���اطاتها 
التدريبي���ة واملحا�ص���رات واملعار����س وغريها، 
ودّر����س اخل���ط العرب���ي يف معه���د املعلمن بن 
عام���ي 1962-1969، واأحي���ل للتقاع���د يف عام 
1981، وعق���د ن���دوات وحما�ص���رات يف تاريخ 
اخل���ط، واأقام دورات لتعليم هذا الفن االإ�صامي 
االأ�صي���ل مبعظ���م م���دن الع���راق. وح�ص���ل عل���ى 
الدكت���ورة م���ن جامع���ة املو�ص���ل، والدكت���وراة 
الفخرية من االأكادميية العاملية لعلماء ال�صوفية 

بلندن يف عام 2019.
اأجازه اخلطاط الرتك���ي حامد االآمدي )1891-

�صه���ادة  منح���ه  كم���ا  ع���ام 1966م،  1982( يف 
تقديري���ة منه بتفوق يف ع���ام 1969. واأقام عدة 
معار����س للخط العربي حملًي���ا وعربًيا وعاملًيا، 
اخل���ط  مهرجان���ات  م���ن  العدي���د  يف  و�ص���ارك 
العرب���ي والزخرف���ة االإ�صامية من���ذ عام 1961، 
منها مهرج���ان بغداد العامل���ي االأول عام 1988، 

واملغارب���ي االأول ع���ام 1990، ومعر�س �صحرة 
االأر����س بباري����س يف ع���ام 1989. و�ص���ارك يف 
تاأ�صي����س بع�س معاه���د اخل���ط والزخرفة، مثل 
معه���د الفن���ون االإ�صامية يف جامع���ة البلقاء يف 
االأردن، وتاأ�صي�س جمعي���ة اخلطاطن االأردنية، 
وجمعي���ة اخلطاط���ن اليمني���ة. وه���و ع�صو يف 
العدي���د من اجلمعي���ات والنقاب���ات واالحتادات 
املهتم���ة بفن���ون اخل���ط العربية، وع�ص���و بهيئة 
العرب���ي  للخ���ط  الدولي���ة  امل�صابق���ة  حتكي���م 
واأح���د  ا�صطنب���ول،  يف  االإ�صامي���ة  والزخرف���ة 

امل�صاركن يف االإعداد لها، ومن موؤ�ص�صيها.
ومار����س تدري�س فنون اخلط العربي يف معاهد 
ودور املعلمن والدورات التعليمية يف املو�صل، 
وبغ���داد والع���راق، وال ت���زال دورات���ه م�صتمرة 
باإ�صراف���ه وتدري�ص���ه تامذت���ه بط���رق تعليمي���ه 
حديثة ومبتكرة، وبتاأ�صي�صه مركز يو�صف ذنون 
للدرا�صات واالأبحاث التاريخية والفنية مبدينة 
املو�ص���ل. واأ�صدر بع�س الكراري����س التعليمية، 
التي ال ت���زال ت�صكل امل���ادة االأ�صا�صية لكراري�س 
املدار����س االبتدائي���ة يف الع���راق. كم���ا مار����س 
اإلق���اء املحا�صرات يف تاريخ ف���ن اخلط العربي 
وتط���وره وقواع���ده لطلب���ة االآث���ار والهند�ص���ة 
والدرا�صات العليا يف جامعة املو�صل، واجلامعة 
امل�صتن�صرية يف بغداد، وجامعة بغداد، ومعاهد 
الفنون اجلميل���ة، وموؤ�ص�صة املعاه���د الفنية يف 
الع���راق، ويف اجلامع���ات وغريه���ا يف املغ���رب 
وليبيا واالأردن واليم���ن وتركيا. و�صغل وظيفة 
خبري خمطوط���ات يف مكتبة االأوق���اف املركزية 
يف املو�ص���ل، واأ�صه���م يف التدري����س يف دورات 
اجلامع���ة العربية للمخطوطات، وانتدب كخبري 

للمخطوطات يف اليمن ثاث موا�صم.
تقتني الكث���ري من اجلهات حول الع���امل العربي 
واالإ�صام���ي الكث���ري م���ن لوحات���ه بالعدي���د م���ن 
اخلط���وط، ومنها بيت املو�صل، الذي يجمع بن 
جدران���ه عدد كبري م���ن اللوحات الفني���ة املبهرة 
التي خطها، ول���ه اآثار فنية يف اخلط واللوحات 
عل���ى كثري م���ن الكت���ب واملج���ات، اإ�صاف���ة اإىل 
ت�صميم���ه للعديد م���ن اجلوامع، وقيام���ه بكتابة 
جدران اأكرث من 201 جامًعا يف العراق وبع�س 
االأقط���ار العربية، كم���ا قام بزخرف���ة بع�صها يف 
الع���راق وخارج���ه، وذل���ك حت���ى ع���ام 1976م. 
وتتميز اأعماله بالتفرد والتميز، كما يعرف كيف 
يجع���ل من اللوحة الفنية للخط اأن تدعو املتلقي 
اإليه���ا بق���وة ليق���ف اأمامه���ا منبه���ًرا وي�صتن�صق 
عب���ري ال�ص���دق واالإبداع فيه���ا، وجتعل���ه يتاأنى 
ح���د التوقف ال حدود له���ا. واأقام معار�س للخط 
العرب���ي، ودرب طلبت���ه على اخل���ط، واأ�صهم مع 
طاب���ه يف الكثري من معار�س اخل���ط يف بغداد 
منذ ع���ام 1972، وتامذته يف العراق واالأقطار 
العربية كثريون ي�صع���ب اح�صاوؤهم، وقد اأجاز 
منه���م ت�صع���ة متمركزي���ن يف الع���راق وتون����س 
واملغ���رب واليم���ن، ونتائج���ه العلمي���ة والفني���ة 
باجل���دة واالبت���كار،  له���ا  م�صه���ود  والتعليمي���ة 
�ص���واء يف طرائق تعليم فن اخلط واأبحاثه، وله 
نظريات جديدة يف ن�صاأة وتطور اخلط العربي.
اخل���ط  يف  من�ص���ورة  واأبح���اث  درا�ص���ات  ل���ه 
والفن���ون  وال���رتاث  واالآث���ار  واملخطوط���ات 
االإ�صامي���ة والتاريخ والرتبية، ول���ه م�صاركات 
يف املوؤمت���رات واملهرجان���ات وامللتقي���ات عربًيا 
وعاملًي���ا يف تخ�ص�صات���ه، ل���ه بع����س املوؤلف���ات 

املطبوع���ة، منه���ا درو����س وقواعد خ���ط الرقعة، 
وقواع���د اخل���ط الدي���واين، وكرا�ص���ة حت�ص���ن 
الك���ويف  وخا�ص���ات  االعتيادي���ة،  الكتاب���ة 
اخل���ط  وف���ن  والكتاب���ة  والن�ص���خ،  والزخرف���ة 
والكتاب���ة،  العرب���ي  اخل���ط  تعلي���م  العرب���ي، 
زين���ة املعن���ى، كم���ا اأ�صهم يف حتري���ر املو�صوعة 
املو�ص���ل  ومو�صوع���ة  الرتكي���ة،  االإ�صامي���ة 
احل�صاري���ة، ول���ه م�ص���اركات ع���دة يف الندوات 
يف  والعاملي���ة  العربي���ة  واملوؤمت���رات  الدولي���ة 
الفنون االإ�صامية واالآثارية والرتاث االإ�صامي، 
واأ�صرف على توثيق العديد من املواقع االآثارية 
والرتاثية، كما �ص���ارك كخبري يف فنون العمارة 
العربي���ة واالإ�صامي���ة يف الكثري م���ن امل�صابقات 
الت���ي اأجريت يف الع���راق وخارج الع���راق، كما 
در�س وحا�صر يف فنون اخلط العربي واأنواعه 
والعربي���ة  العراقي���ة  اجلامع���ات  م���ن  ع���دد  يف 
واالأجنبية. وكرم م���ن قبل دولة العراق يف يوم 
العل���م كاأح���د العلماء العامل���ن يف جمال البحث 
والف���ن، وكرم���ه رئي����س اجلمهوري���ة العراقي���ة 
اأحم���د ح�ص���ن البك���ر يف ع���ام 1972، مبنا�صب���ة 
اإقام���ة معر�س اخل���ط العرب���ي االأول يف بغداد، 
وكذل���ك م���ن العدي���د م���ن املوؤ�ص�ص���ات كجامع���ة 
املو�صل، واللجنة اال�صت�صارية للثقافة والفنون، 
وجمعية اخلطاطن العراقين، ونقابة الفنانن، 

وغريهم.
واألف عن���ه اأكرث من كت���اب منه���ا: يو�صف ذنون 
مدر�ص���ة االإبداع يف خلط العرب���ي، درا�صات يف 
اخل���ط العرب���ي واأعامه ح���ول تاري���خ واأعمال 
يو�صف ذنون، ويو�صف ذنون وحماور تاأ�صي�صه 

الفني.

يوسف ذنون.. أمير الخطاطين

عامل��ي  وخب��ر  القيم��ة،  هائل��ة  معرفي��ة  كن��وز  ميلك��ون  الذي��ن  الن��وادر  م��ن  وواح��د  كب��ر،  وخط��اط  قدي��ر،  باح��ث 

ذل��ك  كل  وزي��ن  روع��ة،  اإلب��داع  وم��أ  إبداًع��ا،  الخط��وط  وم��أ  خطوط��ا،  املس��اجد  م��أ  والفن��ون،  الع��ارة  يف 

وجال��ه  الع��ريب  الخ��ط  ويذك��ر  إال  يذك��ر  ي��كاد  وال  وش��ؤونه،  تاريخ��ه  وكب��ر  وفنون��ه،  الخ��ط  أم��ر  جميل��ة،  بزخرف��ة 

به��ي  وروض  الث��ار،  كث��ر  دوح  وطالوته��ا،  حالوه��ا  حول��ه  وللزخرف��ة  وروعت��ه،  ونضارت��ه،  وكال��ه  وأصالت��ه، 

وعمل��ه،  بفن��ه  الل��ه  إىل  يدع��و  امل��كان،  نظ��ره  ينب��ت  أن  ق��ل  وع��امل  الزم��ان،  مبثل��ه  يج��ود  أن  ن��در  عل��م  معط��ار، 

ويرغب إليه ببذله وحلمه، ميثل أحد رواد الصحوة التي يشهدها الخط العريب يف السنوات األخرة.

د. علي عفيفي علي غازي 
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ويف �صبعيني����ات الق����رن املا�ص����ي كان الياأ�����س ق����د 
ت�ص����رب اإىل نفو�����س اخلطاط����ن، وع�ص����اق الفن����ون 
االإ�صامية، من ا�صتمرار فن اخلط، واعتقد كثريون 
اأن����ه يف ط����ور االنقرا�س، بعد م����وت العمالقة حليم 
وحام����د االآم����دي يف تركي����ا، وها�ص����م البغدادي يف 
الع����راق، وب����دوي الدي����راين يف �صوري����ة، وحممد 
ح�صن����ي يف م�صر، واأبناء جيله����م، لكن جَلد يو�صف 
ذن����ون، وجمموع����ة اأخ����رى م����ن ال�صادق����ن، دفعت 
الق����راآين  االإ�صامي����ة عام����ة - واحل����رف  بالفن����ون 
خا�صة - للنهو�س، من خال املحا�صرات واالأم�صق 
وامل�صابقات التي جتلت اأهمها يف م�صابقات اإر�صيكا 
للفن����ون والتاري����خ  االأبح����اث  IRCICA؛ مرك����ز 
والثقاف����ة االإ�صامية يف ا�صتانبول، والتي اأفرزت - 
بح����ق اأجيااًل - غري م�صبوقة م����ن العمالقة ال�صباب، 
ال����ذي بعث����وا الف����ن اجلميل اجللي����ل عماًق����ا وثاًبا 
طموًح����ا بديًعا! وانبن����ت عليها م�صابق����ات مرموقة 
اأخ����رى يف دبي وال�صارقة والكويت والدوحة واأبو 
ظبي ودم�صق وبغداد وته����ران واجلزائر وغريها، 
بل �ص����ار للفن االإ�صامي واخل����ط العربي ح�صوره 

يف متاحف اأوربا وجامعاتها واأ�صواق مزاداتها!
اإر�صي����كا،  م�صابق����ة  وراء  ذن����ون  يو�ص����ف  وكان 
فيه����ا؛  والتحكي����م  واختياراته����ا،  و�صروطه����ا، 
يف  ث����م  االنط����اق،  قب����ل  بداياته����ا  يف  ����ا  خ�صو�صً

دوراتها االأربع االأوىل .

ذنون مخزن الخبرة والمعرفة
ه����و خم����زن خ����رة، ومكتبة فني����ة اآدمي����ة متحركة، 
ووع����اء معرف����ة فري����دة، ي�صتطي����ع اأن يحدث����ك ع����ن 
خطاط����ي العربي����ة يف الدنيا يف الق����دمي واحلديث 
ب�ص����كل مده�����س، وميكنه اأن ي����وؤرخ الأي حدث فني، 
واأي����ة مدر�ص����ة اإبداعية، واأي����ة لوحة جميل����ة، واأية 
موتيف����ة زخرفية، ب�صكل جام����ع مانع، بحيث تقتنع 
اأن����ه ال اأخر منه وال اأب�ص����ر يف املعا�صرين بتاريخ 

الفن واأحواله!
ميكن����ه اأن يحدثك يف اخلط ومدار�ص����ه، والزخرفة 
والفن����ون  واإبداعات����ه،  والتذهي����ب  واأ�صاليبه����ا، 
البابلية واالآ�صورية، والكلدانية، والكنعانية، ويف 
املخطوطات، واللوحات، وال�صجاد وال�.... مبنتهى 

احلرفية والوعي واالقتدار.
وكان ه����ذا م����ن اأ�صب����اب اإط����اق لق����ب اأم����ري اخل����ط 
العرب����ي علي����ه، من عدد م����ن الباحث����ن االأكادميين 
كالدكت����ور اإبراهيم خلي����ل الع����اف، والدكتور ليث 

الطعان، وغريهما!
ب����داأ الطريق م����ن اأوله ماحظة، ودر�ًص����ا، ومتر�ًصا، 
و�صاف����ر يف اأرجاء العامل االإ�صامي ناهًا، ومتاأمًا، 
ومبدًع����ا، م�صاحًبا م�صاه����ري كل دولة، م�صتفيًدا من 
متي����ز كل مدر�صة.. وكانت اأه����م �صفرياته اإىل تركيا 
النبيل����ة، والت�صاق����ه  مبعامله����ا العثماني����ة ال�صم����اء 
باجلداريات العبقرية الهائلة يف امل�صاجد الكرى؛ 
و�صجاده����ا،  وعمارته����ا  وزخارفه����ا  بخطوطه����ا 
وزجاجها املع�ص����ق، وتاوين االأرابي�ص����ك، واأعمال 
ال�ص����دف على االأب����واب واملنابر وال����دكك، ودار يف 
متاحفه����ا ماأخ����وًذا مذه����واًل بروع����ة امل����رياث الذي 
خلف����ه عظماء اخلطاطن العثماني����ن، ودفعه ع�صقه 
اإىل درا�ص����ة ما وقع حت����ت يديه منفرًدا من كراري�س 
ومناذج خطية، متاأث����ًرا مبحمد عزت اأفندي وحليم 

واالآمدي، وكثريين غريهم رحمهم الله اأجمعن!
عرف يف م�صر اخلطاط الكبري حممد ح�صني )والد 
�صع����اد ح�صني وجناة ال�صغ����رية( وحممد اإبراهيم، 
ال�صح����ات،  وحمم����ود  الق����وي،  وعب����د  ور�ص����وان، 
ومكاوي، و�ص����وال اإىل اأ�صتاذي ال����ذي تعلمت عليه 
يدي����ه فن اخل����ط مذ كنت يف الثانية ع�ص����رة االأ�صتاذ 
حمف����وظ اجلم����ل، وه����ذا مم����ا اأده�صن����ي، فاالأ�صتاذ 
حمف����وظ مل يكن م����ن م�صاهري اخلطاط����ن، وكانت 
حركت����ه بن زفت����ى وميت غمر وطنط����ا على االأبعد، 
فاإذا بهذا االأ�صتاذ املو�صلي العجيب يعرفه ويزامله 

ويزوره!
�صرفن����ي االأ�صتاذ يو�صف بزيارة يف العمل ذات مرة 
- وم����ا اأك����رث ما تف�صل علي بالزي����ارة - وحان وقت 
�صاة الظهر، وكان يف مكتبي �صجادة �صاة فريدة، 
ا - وال ي����درك قيمتها اإال خبري - فب�صطتها  غالي����ة جًدّ
لن�صل����ي عليها، اإكراًما ل����ه، فلما ق�صينا ال�صاة، قال 
ا، هل اأنت منتبه  يل: هذه ال�صجادة قيمة وغالية جًدّ
لقيمتها؟/ ف�صاألته: بكم يف راأيك؟/ على االأقل مبائة 
األ����ف ريال؟/ كيف عرفت؟/ ع����دد العقد يف البو�صة 
املربعة، ونوعية اخلي����وط، و�صمك الفتلة، وطبيعة 
الزخرف����ة عليها، واأ�صي����اء اأخ����رى! وانده�صت، الأن 
كثريي����ن من غري اخلراء دخل����وا مكتبي، وهي فيه 

مهملة، فلم يلتفت اأحد لها!
م���ن اأي���ن ياأت���ي به���ذه اخل���رة، ودق���ة املاحظ���ة، 
والف���روق،  والتواري���خ،  االأرق���ام،  وا�صتيع���اب 
واملزاي���ا، والنوعي���ة، واجل���ودة، والقيم���ة؟ كيف 
يق���در عم���ر املخطوط���ة، وقيمته���ا، وخ�صائ�صها، 
وقيمتها التاريخية والفنية واملادية؟ كيف يقدر اأن 

د، �صبحان  هذا العمل اأ�صلي اأو مقلد، وحيد اأو معَدّ
املعطي املنان.

ذنون األديب اإلنسان
ولي����س املهم يف يو�صف ذنون اأن���ه يعرف، بل اأهم 
م���ن ه���ذا توا�صع���ه ال�صدي���د، واأدبه اجل���م، ورفقه 
ال�صدي���د، وب�صاطت���ه العالي���ة، فهو دائًم���ا مبت�صم، 
ب، وهو دائًما طلق الوجه، متهلل  وه���و دائًما مرِحّ
االأ�صارير بابت�صامة اأبوية دافئة، يرحب بك زائًرا، 
ويفاجئك بالزيارة متوا�صًع���ا، ويف االأحوال كلها 
ال ب���د اأن تخرج منه بفوائ���د، تزحم فكرك؛ لكرثتها 

وثرائها وندرتها.
يع�صق���ه اخلطاط���ون يف العراق، خ���ال اخلم�صن 
الفن���ي  اأبوه���م   - تقريًب���ا   - الأن���ه  الفائت���ة،  �صن���ة 
والروح���ي جميًعا؛ من فنه تخرج���وا، ومن معينه 

نهلوا، ومن توجيهه حتركوا..
كتب عب���د االإله ال�صائ���غ ق�صيدة عن���ه يف ديوانه: 

�صنابل بابل، يقول فيها:
رِت االأ�صياء ذات �صروٍق/ امتاز الكوُن فُكِوّ

وانثالت من اآ�صرة اجلوزاء/ قطرُة ماء
نزلْت يف رحِم امراأٍة/ حتى طلعْت زهرُة بيبون!

َيِت االألوان ذات �صباْح/ امتاز الكوُن َف�ُصِمّ
ْلَمَل���ِت القمُم احلبلى/ وتنف�ص���ِت القيعان فكان  ومَتَ

البحر
وكان املّدْ وكان اجَلْزْر!

ُرّ  األقى املوُج اإىل الرم���ِل حماًرا اأبي�س/ فاندلَق الُدّ
املكنون!

الك���وُن / ارجتف���ت زوبع���ُة  امت���از  ذاَت �صح���ًى، 
االأ�صماْء

�ص���وٌت مق���روُر الن���راْت/ ن���ادى: ي���ا اأ�صم���اء/ يا 
اأ�صياْء:

ظم���اأُ الطوف���اْن/ �صيمر على ت���ِلّ الرحم���ْة/ َحَجًرا 
للن�صِل امل�صنوْن

ي���ا ع�ص���اَق الوط���ِن احت���دوا/ م���ن في����س الفي�س 
�صتندون.

ذاَت غروٍب ن�صمْت اأ�صذاء الفجْر/
فراأيُت ال�صم�َس بلون ال�صذْر

تنبُغ من قارورِة ِتْرْ
يا كلماُت ارجتلْي �صيئًا مثل ال�صعر:

الليل���َة يو�صف ذو النون/ ي�صقيِك نبيذ َ الُعْمْر/ من 
! �صورِة ِحْرْ

من مؤلفاته
 در����س الرتبي���ة الفنية 1965 خا�ص���ة قواعد خط 
الرقعة 1971 اخلط الكويف 1972 مبادئ الزخرفة 
الكتاب���ة  حت�ص���ن   1972 )التوري���ق(  العربي���ة 
االعتيادي���ة 1978 قواعد خط الرقعة 1978 قواعد 
ا 1998. اخلط الديواين 1978. الوا�صطي مو�صلًيّ
وله بحوث ومقاالت ن�صرها يف ال�صحف واملجات 
واألقاه���ا يف املوؤمترات والندوات التي �صارك فيها 
واملحا�صرات العامة التي األقاها عن اخلط العربي 

يف اجلامعات واملعاهد واالأكادمييات.
وم���ن تامذت���ه العراقي���ن: عل���ي حامد ال���راوي، 
واإياد احل�صيني، وطالب العزاوي، وبا�صم ذنون، 
وم���روان حربي، وعمار عبد الغن���ي، وجنة وفرح 

وفريال العمري.
وكتبت عنه ع�صرات املقاالت والدرا�صات والكتب، 
ومنه���ا م���ا كتب���ه االأ�صتاذ ف���وزي �ص���امل عفيفي يف 
م�صر حول تاريخ واأعم���ال يو�صف ذنون، و�صعيد 
الدي���وه ج���ي: يو�صف ذن���ون مدر�ص���ة االإبداع يف 
اخل���ط العرب���ي. و�صدر عنه ع���دد خا�س من جملة 
حروف عربية )يو�صف ذنون: فنان اخلط وفقيهه( 

بتقدمي الباحث العراقي الدكتور ادهام حن�س..

عن موقع الخط العربي

يوسف ذنون.. خبير الدنيا في الفنون اإلسالمية

عبد السالم البسيوني

ال تعرفه قاريئ الكريم، رمبا مل 

تسمع به – بحكم اهتاماتك 

– لكنني أعتقد موقًنا أنه من 

النوادر الذين أنجبتهم األمة، 

ممن ميلكون كنوًزا معرفّية 

هائلة القيمة، سواء يف مقتنياته 

النادرة، أم يف ذاكرته الحافظة، أم 

يف خربته الفذة!

هو واحد من آباء صحوة الخط 

العريب التقليدي والفن اإلسالمي 

يف السنني الستني األخرة!
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املو�ص���ل احلدباء او الفيح���اء او ذات الربيعن ! 
طبيع���ة خابة واأم ول���ود اجنبت للع���امل العربي 
وال�صرقاو�صط���ي ا�صاط���ن الف���ن واملعرف���ة فه���ي 
موئل ابو متام وبلد اأبي عثمان بن جني وم�صغل 
ابن���اء االأث���ري وحا�صن���ة ا�صحق املو�صل���ي وذلك 
دابه���ا وح�صبه���ا ! فلي����س غريب���ا ان تنج���ب يف 
زماننا هذا واحدا من اكر عباقرة اخلط العربي 
ومفكري الرتاث العرب�صامي ! انه يو�صف ذنون 
املو�صلي الذي نزل اىل اأر�س املو�صل عام 1931 
م���ن ا�صرة دينية عريقة ! وقد بانت خمايل �صموه 
االبداع���ي يف �صن مبكرة فهو يخط او ير�صم على 
االر����س والورق والقما����س فيتماهى مع حلظات 
اخلل���ق غائبا عن الزم���كان احل�صي ذائبا يف اثري 
الوج���د ! ذلك دابه منذ نعوم���ة اظفاره ! يلعب مع 
االطفال حن يفي�س علي���ه الوقت ويعتزلهم حن 

يبهظه حلم الكينونة ! ولقد تخرج
الفن���ون  ����س  ليدرِّ  1951 ع���ام  املعلم���ن  دار  يف 
قدرات���ه  ذات���ه  الوق���ت  يف  ويط���ور  اال�صامي���ة 
الرتبوي���ة وف�صاءاته املعرفية ! ومل تكن املدار�س 
لت�ص���د حاجة نف�صه لل�صطوع واملجد فبداأ امل�صوار 
بحوارات معمقة مع العلماء وذوي االخت�صا�س 
حت���ى طبق���ت �صهرت���ه االآف���اق كم���ا يق���ال بحي���ث 

ا�صتحق االجازة العليا من �صيخ خطاطي العامل
اال�صامي احمد االآمدي عام 1966 ! .

ويو�صف ذن���ون الهاديء كما �صطح البحر املكتنز 
كم���ا اعم���اق البح���ر جمد ن�صي���ط، فق���د �صارك يف 
موؤمترات تت�صل باهتمامه عراقيا وعربيا وعامليا 
وه���و مل يتجن���ب احلوا�ص���ن الت���ي حتت���اج اىل 
�س اخلط العربي يف املعاهد  خراته ف���كان ان درَّ
واجلامعات العراقية والعربي���ة واالأجنبية! لكن 
اجلان���ب اجلدي���ر باهتمام دار�ص���ي يو�صف ذنون 
هو ابتكارات���ه يف ا�صاليب �صناعة اخلط العربي 
مبا مييز ا�صاليبه ع���ن القدامى واملحدثن ولي�س 
يف قولنا هذا ناأم���ة مبالغة فالكتب التي و�صعتها 
والع���راق  ال�صعودي���ة  يف  العلمي���ة  املوؤ�ص�ص���ات 
وتركيا عن تفرد يو�صف ذنون يف فن اخلط تقول 
الذي قلناه بل قالته و�صار تاريخا موثقا ! ! ولقد 
كتب���ت ال�صحاف���ة الفني���ة الفرن�صي���ة مق���االت عن 
لوح���ات ذنون اخلطي���ة ح���ن زار باري�س مدعوا 
يف مهرج���ان ال�صح���ر الكوين �صن���ة 1989 ! نعم 
الغربي���ون اليعرف���ون اخل���ط العرب���ي با�صتثناء 
امل�صت�صرق���ن لكن ح�صا�صيته���م عالية يف التعامل 
م���ع اخلط كعم���ل ت�صكيلي ! وذلك م���ا الفناه مثا 
يف تناف����س املوؤ�ص�صات الفنية الغربية على �صراء 

لوحات يو�صف واقتنائها. 
واحلدي���ث عن ابداعات يو�ص���ف ذنون قد ين�صينا 
جوانب���ه االن�صانية واملعرفية االأخ���رى ، يو�صف 

ذو الن���ون خطاط نعم ! فنان نع���م ! عا�صق مدمن 
نع���م ! وم���اذا بع���د ؟ يو�صف ذن���ون ظاهرة كرى 
يف عددم���ن الفنون الع�صي���ة جلميلة !وماذا بعد؟ 
يو�صف ذن���ون فنان بات�صاع ه���ذه الكلمة وعمقها 
وطهره���ا واإعجازه���ا ! وم���اذا وم���اذا ؟؟ يو�ص���ف 
ذن���ون عا�صق اأدمن ع�ص���ق الله وع�ص���ق عباد الله 
وع�ص���ق اآالء الله ف���كان اآيًة يف ال�صم���و ال�صويف 
والزهد القد�صي !يو�صف ذن���ون لي�س مدر�صة بل 
هو اأكادميية يتخرج فيها الطلبة مبهظن ب�صهادة 

االأخاق العليا واملعرفة املثلى .
كيف التقيت هذا الطود ؟ و�صعدت ب�صداقته التي 
الت�صب���ه اي �صداقة ؟؟�صن���ة 1984 حللت املو�صل 
العظيم���ة ويل فيه���ا ا�صدق���اء مهم���ون ج���دا كم���ا 
ت�صكلت يل �صداقات مع اعام كبار من امثال معد 
اجلبوري و�صعيد الديوجي وبهنام ابو ال�صوف 
وها�صم امل���اح واجمد حممد �صعي���د وعمرحممد 

الطالب وراكان دبدوب وفرج عبو وح�صن
العم���ري و �صفاء العمري ومزاحم عاوي وبتول 
الب�صت���اين و ذن���ون يون�س االطرقج���ي و ب�صرى 
الب�صت���اين وحمم���د ناي���ف الدليم���ي .. و�ص���وف 
ان�ص���ى ا�صماء كثرية مهم���ة بحكم عمري وغربتي 
وط���ول امل�صاف���ات الزمكاني���ة فمع���ذرة ! با�صرت 
عملي مدر�صا يف ق�ص���م اللغة العربية كلية االآداب 
جامع���ة املو�ص���ل العريق���ة ، كن���ت اع�ص���ق عملي 
وم���ا زلت ،الطاب والطالب���ات اوالدي وبناتي ال 
امي���ز بن الطالب النجف���ي او املو�صلي الكوردي 
او العرب���ي العراق���ي او الليب���ي او املغرب���ي او 

اليمن���ي او االمريكي وهذا وجي���ز ع�صقي لعملي 
وطلبت���ي يف رحلت���ي االكادميي���ة الطويل���ة ، كان 
ال�صداق���ة  مع���ي  ي�صت�صع���رون  املو�ص���ل  طلب���ة 
واحلميمية بحيث �صكاين رئي�س الق�صم الدكتور 
عب���د الوه���اب الع���دواين اىل العمي���د الدكت���ور 
�ص���اح الدين ام���ن وق���ال ان ال�صائ���غ يبالغ يف 
عاقات���ه م���ع الط���اب ! كان���ت غرفت���ي يف الق�صم 
ت�صه���د �صكاوى الط���اب ودموعهم حن ي�صعرون 
بالظل���م ، لفتت نظري طالبة جميل���ة كميلة مهذبة 
- ن�صي���ت ا�صمها -كانت تكت���ب حما�صراتي بخط 
مده����س مده�س ! ب�صيء من الف�صول قلت لها هل 
جتيدين فن اخلط ؟ قالت وقد ا�صتغرقها احلياء : 
نع���م انا مهتمة باخلط ومع���ي اختي الكرى فهي 
خطاط���ة متمر�صة ونحن اختي واأنا نحمل اجازة 
م���ن اال�صتاذ الكب���ري يو�صف ذن���ون ، قلت لها وقد 
َرنَّ ا�ص���م يو�صف ذن���ون يف روح���ي : اذن ميكنك 
ان تعق���دي معرفة بن ا�صت���اذك يف اخلط يو�صف 
ذن���ون وا�صت���اذك يف حتلي���ل الن����س عب���د االل���ه 
ال�صائغ ، قالت بثقة الفتاة املو�صلية اعطني وقتا 
ا�صتاذي ك���ي اتدبر ماذا افعل ! ف�صكرتها وتركتها 

ملا �صوف تتدبره .
وحقا بعد اأيام قالت يل : ميكنك يا ا�صتاذ ح�صور 
جمل�س اآبيه ح�صن العمري ففي هذا املجل�س نخبة 
اال�صات���ذة الكب���ار يف ال�صع���ر والر�ص���م والثقاف���ة 
بعامة ! هناك �صوف تلتقي اال�صتاذ يو�صف ذنون 
واعلمتن���ي انه���ا و�صقيقتها مم���ن يوا�صبون على 
ح�صور جمل����س ال�صيد العم���ري ، وهكذا التقيت 

ه���ذا البحر العبق يف جمل����س العمري رحمه الله 
بل منتدى ال�صيد ح�صن العمري ال�صاعر والباحث 

واملرتجم .
 اأع���ود اىل يو�ص���ف ذن���ون ح���ن التقيت���ه للوهلة 
االوىل انطبع���ت �صورته يف ذاكرتي : كان نحيا 
و�صيم���ا غ�صي����س الط���رف خفي�س ال�ص���وت فيه 
حي���اء االأولياء بحيث الينظ���ر اليك يف عينيك بل 

ير�صل طرفه اىل يديك غالبا !
وح���ن تثني عليه يحمر وجه���ه ارتباكا ويت�صفد 
ع���رق جبين���ه حي���اًء وتوا�صع���ا ، ف���اأي ن�صخ من 
ب�صرع���ة  ؟  العيل���م  ه���ذا  اال�صطوري���ن  الرج���ال 
ال���رق بتن���ا ا�صدق���اء ي���زورين يف الكلي���ة ويف 
بيت���ي ويريني افان���ن من معجزات���ه يف اخلط ، 
وح���ن كلفت���ه بعمل خط���وط لكتاب���ي الزمن عند 
ال�صع���راء العرب قب���ل اال�صام وكتاب���ي ال�صورة 
الفنية معي���ارا نقديا وهما اطروحت���ا املاج�صتري 

والدكتوراه وافق بحميمية وجاءين بعد قرابة
العن���وان  خط���وط  م���ن  من���اذج  ومع���ه  ال�صه���ر 
واخلط���وط الداخلي���ة وكان���ت خطوط���ه لكتابي 
�صيئا مفرحا بحي���ث اثنيت عليه ثناًء كبريا ، لكن 
مطبع���ة كويت تامي�س يف دول���ة الكويت مل ت�صع 
خط���وط اال�صتاذ يو�صف ذنون حن طبعت كتابي 
الزمن عند ال�صعراء الع���رب قبل اال�صام فحزنت 
كث���ريا ، ثم علمت ان دار ال�صوؤون الثقافية وافقت 
عل���ى طبع كتاب���ي ال�ص���ورة الفنية معي���ارا نقديا 
ف�صاف���رت م���ن املو�ص���ل اىل بغ���داد وفذهبت اىل 
اال�صت���اذ مدي���ر الن�ص���ر وا�صمه عم���ران املو�صوي 
واك���دت علي���ه �ص���رورة و�ص���ع خط���وط اال�صتاذ 
يو�صف ذن���ون ولوحات اال�صتاذ ن���زار الهنداوي 
فق���ال يل عم���ران املو�صوي اطمئ���ن �صوف يخرج 
كتاب���ك بخط���وط يو�ص���ف ذن���ون ولوح���ات نزار 
الهنداوي ولكن كتابي �صدر ولي�س فيه �صيء من 
خطوط ذنون وال لوحات الهنداوي ! فكان حزين
�صدي���دا وح�ص���ل يل موق���ف م�صه���ود م���ع عمران 
املو�ص���وي امام مدير موؤ�ص�صت���ه وقريبه ال�صديق 
الدكتور حم�صن املو�صوي الذي عاتبه وغا�صبه ، 
وكانت ال�صكاوى قد كرثت �صد عمران املو�صوي ، 
لكنن���ي احتفظت بخطوط يو�صف ذنون ولوحات 
ن���زار الهنداوي يف ار�صيف���ي - وحكاية ار�صيفي 

حكاية طويلة – . 
واعود ثانية اىل اال�صتاذ يو�صف ذنون وجوانبه 
املعرفية ومواهبه الربانية فاقول انني فوجئت - 
وامين الله- ان يو�ص���ف ذنون مثقف كبري ب�صعة 
عمالقتنا ط���ه باقر وم�صطفى جواد وفوؤاد عبا�س 
وح�ص���ن امن وعبد ال���رزاق حمي الدي���ن ، عامل 
ب���كل املعنى دون نق�صان يحدثك عن ت�صريح الفن 
فت�صعق وي�صرح ل���ك دالالت التماثيل يف احل�صر 
واآ�ص���ور فتقول يف نف�ص���ك وكيف ح�صل على هذا 
الكم والنوع املعرفين دون ان ينوء به او يداخله 
خي���اء الزه���و ؟ وه���و يحف���ظ ن�صو�ص���ا كث���رية 
وطويلة من االآيات الكرمية واالحاديث ال�صريفة 
واخبار اخللفاء الرا�صدين وال�صحابة وال�صعراء 
واملوؤرخ���ن مب���ا يت�صل بف���ن اخلط ، ف���اإذا حدثك 
ع���ن تاريخ اخلط العربي اذهل���ك ا�صتيعابه للرقم 
الطيني���ة املكت�صف���ة يف العراق واليم���ن واالردن 

وباد ال�صام ! وتتبعه التاريخي املنهجي
م���ع نق���دات بنيوي���ة لرتاثن���ا اخلط���ي ف���ا مت���ل 
اال�صغ���اء الي���ه فه���و ال ي�صمع���ك م���ا يف الكتب بل 
يجعلك يف مكت�صفات���ه وابتكاراته ونقداته وهذه 
�صم���ة معروف���ة عن���ه ،وبع���د : فه���ل تكف���ي مقال���ة 
كه���ذه لتويف الكبري حق���ا اال�صت���اذ يو�صف ذنون 
املو�صل���ي بع�صا م���ن بع�س حقه ؟ �صه���ادة لله ان 
الفنان العظي���م يو�صف ذنون كن���ز عراقي اليقدر 

بثمن وقلما يجود الزمان باأمثاله.

الخطاط العراقي يوسف ذنون الموصلي.. إبداع بال حدود

د. عبد االله الصائغ  



5

هج
تو

ن ال
زم

ن 
م

العدد )4809( 
السنة الثامنة عشرة 

الخميس )12( 
تشرين الثاني  2020

تجربة نصف القرن
اأجن���ز يو�ص���ف ذن���ون عبدالل���ه، املول���ود يف مدينة 
املو�ص���ل ع���ام 1932، لوح���ات فني���ة مبه���رة، وماأ 
جميل���ة،  بزخ���ارف  وزينه���ا  خطوط���ا،  امل�صاج���د 
واأ�صرف على ع�صرات املتاحف وامل�صروعات، واأّلف 
الكثري من الكتب يف قواعد اخلط العربي، ومبادئ 

الزخرفة، والرتبية الفنية.

اللغة والخط صنوان
كتب ذنون بحوثا واألقاها يف املوؤمترات والندوات 
التي نظمتها جامع���ات واأكادمييات ومعاهد عربية 
واأجنبي���ة، ون�صر العديد من املق���االت يف ال�صحف 
واملجات، واأقام معار�س للخط العربي والزخرفة 
منذ ع���ام 1961، واأ�صه���م يف مهرجانات ومعار�س 
عربي���ة ودولية، منها مهرجان بغ���داد العاملي االأول 
عام 1988، واملغاربي االأول عام 1990، ومعر�س 
�صح���رة االأر����س يف باري����س ع���ام 1989، و�صارك 
يف تاأ�صي����س بع����س معاهد اخل���ط والزخرفة، مثل 
معهد الفنون االإ�صامية يف جامعة البلقاء باالأردن، 
وتكوي���ن جمعي���ة اخلطاط���ن االأردني���ة، وجمعية 

اخلطاطن اليمنية.
درب الراحل طلبته من العراقين والعرب واالأتراك 
على اخلط، وتامذته كثريون ي�صعب اإح�صاوؤهم، 
منه���م عبدالله احل�صاين من ال�صعودية، عبدالرقيب 
اليم���ن،  م���ن  اجلني���دي  وعبدالرحم���ن  الع���ودري 
اجلي���اين الغرب���ي وف���رج اإبراهي���م م���ن تون����س، 
منت�صر احلمدان من االأردن، حميدي بلعيد وفوزية 
عدنان من املغرب، ح�ص���ن عي�صى ومناد بن حليمة 
و�صال���ح املقب����س م���ن اجلزائ���ر، عل���ي الب���داح من 
الكوي���ت، وحت�صن طه من تركيا. ونتائجه العلمية 
والفنية والتعليمي���ة م�صهود لها باجلدة واالبتكار، 
يف طرائق تعليم فن اخل���ط واأبحاثه، وله نظريات 

جديدة يف ن�صاأة وتطور اخلط العربي.
وم���ن موؤلف���ات يو�ص���ف ذن���ون: “در����س الرتبي���ة 
الفني���ة”، “خا�ص���ة قواعد خ���ط الرقعة”،”اخلط 
الكويف”، “مب���ادئ الزخرفة العربية )التوريق(”، 
اخلط  “قواع���د  االعتيادي���ة”،  الكتاب���ة  “حت�ص���ن 

الديواين”، و”الوا�صطي مو�صلّيا”.
كما اأ�صهم يف حترير املو�صوعة االإ�صامية الرتكية، 
عن���ه  وكتب���ت  احل�صاري���ة.  املو�ص���ل  ومو�صوع���ة 
ع�صرات املقاالت والدرا�صات والكتب، منها “تاريخ 
يو�صف ذنون واأعماله” للكاتب فوزي �صامل عفيفي 
يف م�ص���ر، و”يو�ص���ف ذن���ون مدر�ص���ة االإبداع يف 
اخلط العربي” للكاتب واملوؤرخ �صعيد الديوه جي. 

و�صدر عنه عدد خا�س من جملة “حروف 
عربي���ة” حت���ت عن���وان “يو�ص���ف ذنون: 
فن���ان اخل���ط وفقيه���ه” بتق���دمي الباح���ث 
العراق���ي املتخ�ص����س يف اخل���ط العربي 
الدكت���ور اإدهام حممد حن����س، عميد كلية 
الفن���ون والعم���ارة االإ�صامي���ة بجامع���ة 

العلوم االإ�صامية العاملية يف عّمان.
كان الفن���ان يعت���ر اأن اللغ���ة ه���ي الكام 

امل�صم���وع، واخل���ط ه���و ال���كام املنظ���ور، فاللغ���ة 
واخلط �صنوان، ومم���ا يوؤ�صف له كثرًيا، يف راأيه، 
اأن اجلهات االأكادميي���ة اأو املوؤ�ص�صات االأكادميية ال 

تلتفت له!
وم���ن اآراء ذن���ون اأي�ص���ا اعتب���اره اأن الكتابة بداأت 
ون�ص���اأت كف���ن قبل االإ�ص���ام، وجاء االإ�ص���ام ليوؤكد 
ه���ذا الف���ن. اأما حتوي���ل الفن���ان الزخرف���ة النباتية 
اإىل زخرف���ة جم���ردة، فق���د خلق، كم���ا يق���ول، عاملًا 
���ا جديًدا، وارتبط اخل���ط بالزخرفة، ف�صارت  نباتًيّ
���ا في���ه؛ فاخلط والزخرف���ة وجهان  عن�ص���ًرا اأ�صا�صًيّ

لعملة واحدة.
وي�ص���دد الفن���ان الراح���ل عل���ى اأن هن���اك خطاط���ا، 
وهن���اك خط���اط فنان، فاخلط���اط: هو ال���ذي يجيد 
اخل���ط بقواعده املعروفة، والفنان: هو الذي يجيد 

اخلط، ولكنه يخرجه ب�صكل مبدع.
ويف اعتقاده اأ�صهمت االآلة يف اإبراز خطاطن كبار، 
ومع ذلك تبقى االآلة اآلة، واخلطاط له روح تنعك�س 

على خطه.

شهادات عن الفنان
يف حديث���ه عن يو�ص���ف ذنون قال الباح���ث والناقد 
“يو�ص���ف  ال�صائ���غ  عبداالإل���ه  الدكت���ور  العراق���ي 
ذن���ون ظاه���رة كرى يف ع���دد من الفن���ون الع�صية 
اجلميلة. فنان بات�صاع هذه الكلمة وعمقها وطهرها 
واإعجازه���ا!، مثقف كبري ب�صع���ة عمالقتنا طه باقر، 
وم�صطف���ى ج���واد، وف���وؤاد عبا�س، وح�ص���ن اأمن، 

وعبدالرزاق حميي الدين”.
م�صيف���ا “اإنه عامل بكل املعنى دون نق�صان، يحدثك 
ع���ن ت�صري���ح الف���ن فت�صع���ق. وي�ص���رح ل���ك دالالت 
التماثي���ل يف احل�ص���ر واآ�صور، فتق���ول يف نف�صك: 
وكيف ح�ص���ل على هذا الكم والنوع املعرفين دون 
اأن ينوء به اأو يداخله خياء الزهو؟ فاإذا حدثك عن 
تاريخ اخلط العربي اأذهلك ا�صتيعابه للرُقم الطينية 
املكت�صفة يف العراق واليمن واالأردن وباد ال�صام، 
وتتبع���ه التاريخ���ي املنهج���ي، م���ع نق���دات بنيوية 
لرتاثن���ا اخلط���ي، ف���ا متل االإ�صغ���اء اإلي���ه؛ فهو ال 

ي�صمعك م���ا يف الكتب، ب���ل يجعل���ك يف مكت�صفاته 
وابتكارات���ه ونقدات���ه! وه���ذه �صم���ة معروفة عنه! 
كن���ز عراق���ي ال يق���در بثم���ن، وقلما يج���ود الزمان 

باأمثاله”.
الدكت���ور  امل�ص���ري  والباح���ث  اخلط���اط  وكت���ب 
عبدال�ص���ام الب�صي���وين مق���اال بعن���وان “يو�ص���ف 
الفن���ون  يف  الدني���ا  خب���ري  املو�صل���ي  ذن���ون 
االإ�صامي���ة” قال فيه “اأعتقد موقًنا اأنه من النوادر 
الذين اأجنبتهم االأمة، ممن ميلكون كنوًزا معرفّية 
هائل���ة القيمة، �صواء يف مقتنيات���ه النادرة، اأم يف 

ذاكرته احلافظة، اأم يف خرته الفذة”.
متابعا “اإنه واحد م���ن اآباء �صحوة اخلط العربي 
التقلي���دي والف���ن االإ�صام���ي يف ال�صن���ن الثاثن 
كان  املا�ص���ي  الق���رن  �صبعين���ات  فف���ي  االأخ���رية، 
الياأ�س قد ت�ص���رب اإىل نفو�س اخلطاطن، وع�صاق 
ف���ن اخل���ط،  الفن���ون االإ�صامي���ة، م���ن ا�صتم���رار 
واعتق���د كث���ريون اأن���ه يف ط���ور االنقرا����س، بعد 
م���وت العمالق���ة حليم وحام���د االآم���دي يف تركيا، 
وها�صم البغ���دادي يف العراق، وب���دوي الديراين 
يف �صوري���ا، وحمم���د ح�صن���ي يف م�ص���ر، واأبن���اء 
جيلهم، لكن جَل���د يو�صف ذنون، وجمموعة اأخرى 
م���ن ال�صادق���ن، دف���ع بالفن���ون االإ�صامي���ة عام���ة 
-واحل���رف الق���راآين خا�ص���ة- للنهو����س… ب���ل 
�ص���ار للفن االإ�صامي واخلط العربي ح�صوره يف 

متاحف اأوروبا وجامعاتها واأ�صواق مزاداتها”.
وو�صف���ه الكاتب والباحث امل�ص���ري الدكتور علي 
عفيف���ي علي غازي، يف مقال ل���ه بعنوان “يو�صف 
ذن���ون.. �صي���خ خطاط���ي املو�ص���ل”، باأن���ه “اأمري 
اخل���ط وفنونه، وكبري تاريخه و�صوؤونه، وال يكاد 
يذك���ر اإال ويذكر اخلط العرب���ي وجماله واأ�صالته، 
وكمال���ه ون�صارت���ه، وروعت���ه، وللزخرف���ة حول���ه 
حاوته���ا وطاوته���ا، دوح كثري الثم���ار، ورو�س 
به���ي معط���ار، علم ن���در اأن يج���ود مبثل���ه الزمان، 
وع���امل ق���ل اأن ينبت نظ���ريه امل���كان… ميثل اأحد 
رواد ال�صح���وة الت���ي ي�صهدها اخل���ط العربي يف 

ال�صنوات االأخرية”.

يوسف ذنون ”أمير الخطاطين العرب”

عواد علي 

مل يحظ بلقب “أمر” من األدباء 

والفنانني العرب سوى ثالثة هم 

الشاعر أحمد شوقي، الذي ُلقب 

ب�”أمر الشعراء”، واملوسيقار فريد 

األطرش الذي ُلقب ب�”أمر الطرب”، 

والخطاط العراقي يوسف ذنون الذي 

ُلقب ب�”أمر الخطاطني العرب”، 

واللقب األخر له مسوغات عديدة.

اكتسب يوسف ذنون، الذي رحل عن 

عاملنا هذه األيام، إضافة إىل لقب 

“أمر الخطاطني العرب” لقبا ثانيا هو 

“شيخ الخطاطني العرب”، وكان، إىل 

جانب إبداعه يف الخط، باحثا قديرا، 

وخبرا عامليا يف العارة والفنون، 

ومن الشخصيات النادرة التي متتلك 

كنوزا معرفية هائلة القيمة، وبرحيله 

فقدت الثقافة العربية واحدا من أبرز 

أعالمها.
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  د . عامر الجميلي

 ت����رددت كث����ريا واأن����ا اأح����اول الكتاب����ة ع����ن مب����دع 
عراقي مو�صلي كب����ري ذاع �صيته يف الباد العربية 
واالإ�صامي����ة، ب����ل والع����امل، كعل����م م����ن اأع����ام الفن 
االإ�صامي والبحث التاريخ����ي، ولكن �صبق ال�صيف 
العذل، فلقد األزمت نف�صي بالكتابة عن املبدعن حال 
حياته����م، فمن غ����ري االإن�صاف تكرمي املب����دع واإلقاء 
اخلط����ب الرنانة عن �صخ�صه واإبداعه بعد اأن يكون 
ق����د فارقن����ا اإىل ع����امل ال����رزخ.   اإذن فا ح����ل �صوى 
الكتاب����ة، ولك����ن ما اأفع����ل للقلم ال����ذي يرجتف وهو 
يخ����ط على الورق كلمات يف �ص����رية الباحث الكبري 
واخلط����اط الرائد واالأ�صت����اذ املرب����ي يو�صف ذنون 
عبد الله املو�صلي.   كيف يل ولقلمي ال�صيطرة على 
املوق����ف ح����ال جلو�صي اإلي����ه، واأنا ما فتح����ت اأمامه 
بابًا للح����وار اإال وتنقل بي بن دهاليز ودهاليز  من 
الذاك����رة اإىل التاري����خ والتاأ�صي����ل التاريخي ملدينة 
املو�ص����ل؛ حت����ى التعدي����ل لبع�����س االآراء يف تراث 
وتاري����خ املدين����ة، اإىل العلم والف����ن االإ�صامي الذي 
ع�صق����ه واأفن����ى يف �صبيل����ه الوقت واجله����د على مر 
ع�ص����رات ال�صن����ن.   كيف ال  واملو�صل ب����كل ما فيها 
وَمن فيها ي�صه����دان بف�صله؛ فاجلوام����ع التي زينها 
بخط����ه الع����ايل الدقة والرفي����ع امل�صت����وى، والطلبة 
الذين تتلم����ذوا على يديه ليكونوا قادة حلركة الفن 
االإ�صام����ي يف الع����راق بعد اندثار ه����ذا الفن اأو كاد 
يندث����ر.   االأ�صت����اذ يو�صف ذن����ون : التقيته يف داره 
باملو�ص����ل منت�صف رم�ص����ان املا�صي، حيث كان يف 
زي����ارة ملدينته احلبيبة اإليه والتي اأعطاها من وقته 
وجه����ده كل ما ا�صتط����اع اإليه �صبيًا. ف����كان يل معه 
هذا احلوار؛ يف ال�صرية الذاتية، والذاكرة، والفن. 

جزء من الحوار
م����ن ه����و يو�ص����ف ذن����ون؟   اأن����ا م����ن موالي����د مدينة 
املو�ص����ل �صنة 1931 ولدت يف منطقة باب اجلديد، 
در�ص����ت القراآن الك����رمي يف)امل����ا( اأي الُكتاب، ومن 
بع����د ذلك دخلت املدر�ص����ة االبتدائية يف مدر�صة ابن 
االأثري لاأح����داث وا�صتمر ذلك لغاي����ة ال�صف الثالث 
االبتدائ����ي، وبعدها نقل����ت اإىل مدر�صة باب البي�س 
للبن����ن، ث����م انتقل����ت للمتو�صط����ة الغربي����ة وبعدها 
االإعدادي����ة املركزي����ة، وتخرجت منه����ا �صنة 1950، 

الأدخل بعدها دار املعلمن يف )ذات ال�صنة الواحدة 
م����ن بع����د االإعدادي����ة(، وتخرجت منه����ا �صنة 1951 
وعين����ت معلم����ا يف قرية )املحلبي����ة( التابعة لق�صاء 
ذن����ون يف  ا�صته����ر يو�ص����ف  املو�ص����ل. احل����وار_ 
جم����ال اخلط العربي، منذ متى ظهر هذا االهتمام؟. 
االهتم����ام باخل����ط العربي بداأ عندي من����ذ الطفولة، 
فق����د كنت ا�صتطي����ع ر�صم اخلط����وط املختلفة حينما 
كن����ت يف ال�ص����ف الرابع االبتدائ����ي وذلك من خال 
تاأث����ري اخلط����وط املوج����ودة يف الكت����ب املدر�صية، 
فكان����ت اأغل����ب اخلط����وط مكتوب����ة بقل����م اخلط����اط 
العراقي املع����روف )�صري اله����ال( وبعدها بخط 
اخلط����اط امل�صه����ور )ها�ص����م البغ����دادي(.   وقد كنت 
ب�ص����كل  الر�ص����م  يف  اأق����راين  ب����ن  اآن����ذاك  معروف����ًا 
ع����ام، وكان����ت املو�صل اآن����ذاك فق����رية باخلطاطن، 
واملع����روف م����ن اخلطاطن على ال�صعي����د االإعامي 
اآن����ذاك ه����و )ن����وري �صعي����د( ومل يكن يتق����ن �صوى 
خ����ط الرقع����ة اإىل ح����د ما، ومع����ه خط����اط اآخر وهو 
اخلط����اط )ف����وزي( ال����ذي كان متمكنا م����ن التاعب 
يف  هن����اك  وكان����ت  االأزه����ار.  ور�ص����م  باالأل����وان 
املدار�����س حركة  تهتم باخل����ط العربي ولكنها كانت 
حم����دودة وعلى نط����اق الهواية ل����دى الطاب حيث 
كان البع�����س منهم يجيد ر�ص����م اخلطوط الب�صيطة، 
وكن����ت اأحدهم، ولكن بطريقتي اخلا�صة وهي ر�صم 
احلروف بقلمن ثم تلوينها. احلوار_ ولكن بهذه 
البداي����ة املتوا�صع����ة، كيف متكن يو�ص����ف ذنون من 
تطوي����ر مواهبه ليكون نارا عل����ى علم يف فن اخلط 
العرب����ي؟. -كانت تلك ه����ي الفرتة االأوىل يف التعلم 
والت����ي اعتمدت فيه����ا على و�صيل����ة التثقيف الذاتي 

االأدبي����ة  النواح����ي  ل����دي  فنم����ت  االأمن����اط،  كل  يف 
والتاريخي����ة والفني���ة، فا�صتطع���ت اأن اأمل بح�صيلة 
جميل���ة من هذه النواحي.   ومن بعدها كان التفرغ 
يف القري���ة عل���ى م���دى �صب���ع �صن���وات حي���ث كنت 
معلم���ًا، فكان���ت القراءة الت���ي جعلت من���ي متفرغا 
ومهتم���ا بالفنون واالآث���ار والتاري���خ ف�صلكت �صبل 
البح���ث للو�صول اإىل تطوي���ر اإمكانياتي من خال 
�صفراتي داخل القطر يف �صتى مدن العراق؛ وكذلك 
اإىل الباد العربية املجاورة؛ وكانت خامتتها �صنة 
1957 اإىل تركي���ا فهن���اك تعرف���ت عل���ى اخلط���وط 
باأرق���ى م�صتوياته���ا، وتعرفت عل���ى و�صائل تعلمها 
بالكراري����س، فجلب���ت معي بع�س ه���ذه الكراري�س 
مل�صاه���ري اخلطاط���ن العثمانين الكبار م���ن اأمثال 
حمم���د ع���زت واأخي���ه احلاف���ظ حت�ص���ن، فكان���ت 
مدر�صت���ي االأوىل يف تعل���م اخل���ط، وكذل���ك بعد اأن 
زرت املتاح���ف وبع����س اخلطاطن هن���اك فتعرفت 
عل���ى اأدوات الكتاب���ة وم���واد اخل���ط، فتهي���اأت يل 
اأ�صب���اب مرحل���ة جدي���دة م���ن ر�ص���م احل���روف اإىل 
خطه���ا بوا�صط���ة اأدوات وم���واد اخل���ط، وحينم���ا 
رجع���ت اإىل البل���د كان ق���د ظه���ر فيها خط���اط اآخر 
ه���و )زه���ري( وكان ير�صم احلروف باأل���وان جذابة 
وق���د ا�صتهر باملدينة اآنذاك. حينه���ا �صلكت م�صاري  
ب�ص���كل خا����س يف التعل���م م���ن ه���ذه الكراري����س 
فوج���دت نف�ص���ي قد حقق���ُت م�صت���وًى مل اأجده عند 
خطاطي املدين���ة، فوا�صلت امل�صرية وحققت نتائج 
جي���دة يف اخل���ط، ومل اأح���اول ال�ص���ري يف االجتاه 
التج���اري يف اخل���ط ولكنن���ي قمت وعل���ى فرتات 
بكتابة بع�س الافتات املتعلقة بالنواحي الوطنية 

وكذل���ك بع����س الافتات لبع����س املقرب���ن، فكانت 
اإح���دى الو�صائ���ل الت���ي عرف���ت املجتم���ع املو�صلي 
عل���ي. ويف وق���ت الحق افتت���ح معه���د املعلمن يف 
املو�صل وحتديدا �صنة 1962 ، ودخلت مادة اخلط 
العربي كم���ادة اأ�صا�صية فيه فنًا وتدري�صًا مع املواد 
الفنية االأخرى تدري�ص���ًا وطرائقًا، وكذلك الو�صائل 
ال�صمعي���ة والب�صرية اآن���ذاك باالإ�صافة اإىل االأعمال 
اليدوي���ة الت���ي مت تعييني فيها يف ذل���ك الوقت يف 
مديري���ة املعارف )الرتبية(، وطبعا مبا اأنني امتلك 
قابلي���ات ومهارات متع���ددة من خ���ال بع�س التي 
دخلته���ا يف بغداد، فقد وقع االختيار علي لتدري�س 
ه���ذه امل���ادة يف املعه���د. ويف املعه���د ا�صتف���دت من 
الدرا�ص���ات التي قمت بها فيم���ا �صبق عن فن اخلط 
، فو�صع���ت ل���ه طرق���ا جدي���دة ومب�صط���ة لتعليمه، 
فكانت النتائج مبهرة، بحيث اأ�صبح جميع الطاب 
مهتم���ن باخلط ف�صًا عن ظه���ور خطاطن جيدين 
منه���م. وكذلك قم���ت يف املعهد باإج���راء ن�صاطات ال 
�صفي���ة بعد الدوام اليوم���ي، وكذلك افتتحت جلانا 
للخط العربي والفن الت�صكيلي واالأعمال اليدوية، 
م���ا حقق ل���دي جمموعة من الط���اب الذين �صاروا 
طليع���ة اخلطاط���ن يف املو�ص���ل م���ن ذل���ك الوقت، 
ومنهم على �صبيل املث���ال ال احل�صر: )با�صم ذنون، 
وعبا����س الطائي، وعلي ح�صن، وعلي اأحمد، وعبد 
الغ���ايل عب���د ال���رزاق، وطال���ب الع���زاوي، وح�صن 
قا�ص���م حب����س، وعلي ال���راوي(، وه���ذه النخبة من 
ط���اب دار املعلم���ن يف دورت���ه االأخ���رية، وهوؤالء 
جميعا �صكل���وا الطبقة االأوىل من خطاطي املو�صل 
املتميزين. ي�صاف اإليه���م تدري�صي لاآخرين �صواء 
كان���وا طابًا يف املدار����س اأو من غريهم، من اأمثال 
اخلطاطتان ال�صقيقتان )فرح وجنة عدنان(، وكذلك 
اخلط���اط )اأي���اد احل�صيني، وعم���ار الفخري، عمار 
النعيم، وعامر عبد الله اأجلميلي، وطبقة كبرية من 
اخلطاطن واخلطاط���ات واملزخرفن واملزخرفات 
الذي���ن ي�صيق املج���ال بذكرهم، الأن م���ا ذكرته منهم 
ه���و عدد قليل.  احلوار- هل اكتفيت بالتدري�س يف 
املوؤ�ص�صات الرتبوية والتدري�صية فقط، اأم للتاريخ 
اأن يذك���رك يف تدري�س اخل���ط العربي يف جماالت 
واأماك���ن اأخ���رى؟. -حقيق���ة: اأق���ول ب���اأن التدري�س 
بالن�صبة ملادة اخل���ط العربي ال يعتمد على االأماكن 
الرتبوي���ة الر�صمية فقط، ال؛ بل هناك اأماكن اأخرى 
وكث���رية ه���ي ه���ذه االأماكن الت���ي ميك���ن للخطاط 
التدري����س فيه���ا، فق���د تطور ه���ذا الن�ص���اط ليدخل 
املوؤ�ص�صات الفنية والنقابات والتجمعات ال�صبابية 
والطابي���ة، بل حت���ى اأنه تعدى كل ذل���ك ليمتد اإىل 
املقاه���ي العامة، ويف ذلك الوقت وكنتيجة للن�صاط 
املت�ص���ارع فق���د مت تاأ�صي����س جمعية با�ص���م )جمعية 
ال���رتاث العرب���ي( لتق���دم ن�صاطها االأ�صل���ي املرتكز 
على اخلط العربي واخلطاطن من خال التدري�س 
واإلق���اء املحا�ص���رات املتعلق���ة بال���رتاث ال�صعب���ي 
والفن���ون املختلف���ة يف ه���ذه املدين���ة. كذل���ك كان 
االهتم���ام بالعطل���ة ال�صيفية من خ���ال ا�صتغالها 
يف اإقام���ة دورات تعلي���م اخل���ط العرب���ي ملختل���ف 
�صرائ���ح املجتمع املو�صلي باملج���ان؛ وكان ذلك يف 
مدر�ص���ة الزهراء و�صط املو�ص���ل بالقرب من مبنى 
املحافظ���ة، وكانت هذه الدورات تركز على الطاب 
اأي�ص���ا بجميع املراحل الدرا�صية ما جعل من مدينة 
املو�ص���ل ت�صب���ح معروفة على نط���اق العراق بهذه 
احلركة الفنية املكوكية التي تركز على مادة اخلط 

العربي. 
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من���ذ اكرث م���ن ن�ص���ف ق���رن ، واال�صتاذ يو�ص���ف ذنون 
)رحم���ة الل���ه( علي���ه .. �صديق���ي ، واأخ���ي وكث���ريا م���ا 
كان ي���زورين عندم���ا كنت رئي�صا لق�ص���م التاريخ بكلية 
الرتبي���ة اأو مديرا ملركز الدرا�صات الرتكية – االقليمية 
– جامعة املو�صل .ومن قبل ذلك كنت ازوره يف داره 
، وظل���ت  داره اجلدي���دة ويف مرك���زه  القدمي���ة ويف 

عاقتي به وثيقة حتى وفاته .
كتب���ت عنه يف حيات���ه ، وهو يعرف ذل���ك وكنا نتهاتف 
با�صتمرار ، ويل عنه اكرث من مقال وكتبت عن موؤلفاته 
، وكتب���ت ع���ن الكتب الت���ي �ص���درت عنه وكن���ت دائما 
اق���ول انن���ي ل�صت م���ن الذي���ن يذهب���ون اإىل اأن الرواد 
والعلم���اء واملبدع���ن يذكرون بعد رحيله���م ، واإمنا مع 
الذين يكرمون هوؤالء يف حياتهم. وكثريا ما اأ�صدد على 
ذل���ك ، واأقول الأ�صحاب���ي اإن مما يوؤ�صف ل���ه اأن النا�س 
– وخا�ص���ة يف بل���دي العراق – تعر�س عن النوابغ 
حال كونه���م معا�صرين لهم ، فاإذا مات���وا تعرف حينئذ 
اأقداره���م وتطل���ب اآثارهم .املب���دع عندما ي���رى النا�س 
يف حيات���ه وهي تذكره وت�صي���د باجنازاته يزداد رغبة 
يف تقدمي اجلديد واملفي���د ،وي�صعر بان ثمة من يتابعه 

ويريد منه اأن يقدم �صيئا .
يو�صف ذنون من موالي���د املو�صل �صنة 1931..مرب ، 
وخطاط ،وباحث، وكاتب الي�صق له غبار.. �صاح وجال 
يف معظ���م الدول العربي���ة . اأجنز م�صاري���ع مهمة على 
�صعي���د اإ�صدار طبعات اأنيقة للق���ران الكرمي، وكتاباته 
عل ج���دران م�صاجد العراق والوط���ن العربي اأكرث من 
اأن حت�صى ،وكلما دخلنا م�صجدا اأو جامعا طالعتنا يف 

اأواخر اخلطوط تواقيعه "يو�صف " برقة وجمال .
واالن وبع���د وفات���ه ، كان الب���د ان اتابع م���ا كتب عنه ، 
و�صدر وقد حر�صت على ان افيد مما كتب عنه، اأو ممن 
ح���اوره ومم���ن ح���اوره االخ اال�صتاذ نا�ص���ر اخلالدي 
وقد ن�صر احل���وار يف جريدة )االنب���اء ( الكويتية عدد 

االأربعاء 8 مايو- اأيار �صنة 2013 .
وال�ص���يء اجلمي���ل يف ه���ذا احل���وار ان���ه اأي اال�صت���اذ 
يو�ص���ف ذنون حتدث ع���ن نف�صه . ومم���ا قاله باحلرف 
الواح���د : "ول���دت يف مدين���ة املو�صل �صن���ة 1931 يف 
منطق���ة ب���اب اجلديد، وق���د در�صت الق���راآن الكرمي عند 
)امل���ا( اأي يف الُكتاب، واحلقيقة اأن ه���ذا االأمر اأفادين 
كث���ريا، وم���ن بعد ذل���ك دخل���ت املدر�ص���ة االبتدائية يف 
مدر�صة ابن االأثري لاأحداث، وا�صتمر ذلك حتى ال�صف 
الثال���ث االبتدائ���ي ، ثم بعد ذلك نقل���ت اإىل مدر�صة باب 
البي�س للبنن ثم انتقلت للمتو�صطة الغربية ، وبعدها 

االإعدادي���ة املركزية، وقد ا�صتفدت خ���ال درا�صتي اإىل 
جان���ب اأنن���ي تعلم���ت الكثري م���ن العل���وم، وا�صتطعت 
�صق���ل مواهب���ي، ويف �صن���ة 1950م تخرج���ت الأدخل 
بعده���ا ) دار املعلم���ن( لرغبتي يف دخ���ول هذا امليدان 
الأنن���ي اأوؤمن باأن للعل���م مكانة ، واأن االأم���ة ال ميكن اأن 
تنه�س دون اأن تهتم بالعلم والتعليم، وعينت معلما يف 

قرية )املحلبية( التابعة لق�صاء املو�صل" .
اع���ود اىل كت���اب اال�صتاذ ف���وزي عفيفي الأق���ول ان يف 
الكتاب، ترجمة للفنان املبدع يو�صف ذنون بقلمه ..انه 
يو�صف ذن���ون عبد الل���ه األنعيمي ..در����س يف املو�صل 
وعم���ل معلم���ا وم�صوؤوال ع���ن اخلط العرب���ي يف مركز 
الن�ص���اط املدر�ص���ي هن���اك. وعندم���ا اأح���ال نف�ص���ه على 
التقاع���د يف االأول م���ن ت�صرين الث���اين – نوفمر �صنة 
1981 .. كان م�صرف���ا تربوي���ا اخت�صا�صي���ا يف �صوؤون 
اخل���ط والرتبي���ة الفني���ة ، وبع���د تقاعده تف���رغ للخط 

وا�صتغل خبريا للمخطوطات يف العراق .
تتلمذ عل���ى يد اخلط���اط الرتكي الكب���ري حامد االمدي 
، ون���ال االإج���ازة من���ه ويق���ول اال�صتاذ يو�ص���ف ذنون 
ع���ن ه���ذه املرحلة من حيات���ه وعاقته باخل���ط العربي 
:" االإج���ازة االأوىل الت���ي ح�صل���ت عليها م���ن اخلطاط 
الرتك���ي حام���د االآم���دي ، مل تك���ن نهاي���ة امل�ص���وار ب���ل 
كان���ت بداي���ة االنطاق���ة" . وعندما �صاأل���ه املحاور عن 
كيفي���ة تطوي���ر هوايته يف جمال اخل���ط وو�صوله اىل 
االب���داع في���ه ق���ال :" كان التمي���ز م���ن خ���ال االعتماد 
عل���ى طريقة خا�ص���ة بداأت به���ا م�ص���واري، وهي ر�صم 
احلروف بقلمن ثم تلوينها، وهذه البداية املتوا�صعة 
جعلتني اأمام خيارين : اإما اأن اأعتني بها لتكر واإما اأن 
اأجتاهله���ا لتموت، فقررت االهتم���ام بها ولذلك �صرعان 
م���ا وجدتن���ي اأ�صع���ى اإىل و�صيل���ة التثقي���ف الذاتي يف 
كل االأمن���اط، فنمت لدي النواح���ي االأدبية والتاريخية 
والفني���ة وا�صتطع���ت اأن اأمّل بح�صيل���ة جميل���ة من هذه 
النواح���ي، وه���ذا االأمر �صاع���دين كثريا فيم���ا بعد الأن 
الثقافة بواب���ة من خالها ي�صتطي���ع االإن�صان اأن يدخل 
عل���ى كل املجتمع���ات واأن يتوا�ص���ل م���ع الع���امل ب�صكل 

مبا�صر" .
ويتو�ص���ع يف �ص���رد ق�ص���ة ح�صول���ه على االج���ازة من 
اال�صتاذ حامد االمدي فيقول : " �صعيت ملعرفة امل�صتوى 
الذي حققته يف اخلط العربي ف�صافرت اإىل م�صر لعّلي 
اأ�ص���ارك يف امتحانات مدار�س حت�صن اخلطوط وكان 
ذلك �صنة 1963م، ولكنني واجهت بع�س املعوقات من 
بينها ل���زوم الدوام هناك ، واالمتح���ان بعد ذلك، وهذا 
يتعار����س م���ع وظيفتي كمعل���م. مل تنج���ح حماوالتي 
الكثرية فق���ررت الذهاب اإىل تركيا وذلك لوجود بع�س 
اخلطاطن م���ن البقية الباقية من العه���د العثماين اإىل 
ذل���ك الوقت، وكان عل���ى راأ�صهم اخلط���اط املبدع حامد 

االآمدي رحمه الل���ه، فعر�صت عليه مناذج من خطوطي 
ال�صخ�صي���ة ، فاأعج���ب به���ا الأنن���ي مل اأقل���د اأي لوح���ة 
م���ن كتابات غ���ريي من ال�صابق���ن ، بل كان���ت كتاباتي 
م���ن بنات اأف���كاري. وم���ع هذا فق���د خ�ص���ت اختبارات 
عدي���دة منه���ا اأن اخلط���اط الرائ���ع حامد االآم���دي طلب 
من���ي اأن اأكت���ب اأمامه ليتاأكد م���ن اإمكانياتي احلقيقية ، 
فكن���ت اأكتب ب�صا�ص���ة ، وب�صرعة الكتاب���ة االعتيادية، 
واملع���روف عندهم اآنذاك اأن اخل���ط يكتب ببطء �صديد 
، ولذل���ك ق���ال يل : " اأنت ت�صتحق االإج���ازة" . ومل اأكن 
ق���د اأعددت لوحة لاإجازة فاأخذ، رحمه الله، واحدة من 
لوحات���ي التي قدمتها بن يديه ، وكان يف اأ�صفلها فراغ 
ب�صيط فكتب يل فيها اإجازته يل باخلط وكانت تلك هي 
االإجازة االأوىل" .وي�صي���ف ليقول :" و بعد احل�صول 
على االإجازة االأوىل تتابعت مراجعاتي للخطاط حامد 
االآم���دي يف ا�صطنب���ول الكت�ص���اب خ���رات اك���ر من���ه 
.. ويف �صن���ة 1969م منحن���ي ما اأ�صمي���ه تقديرا منه ، 
وم���ا يع���د مبنزلة اإج���ازة ثانية يل ي�صي���د فيها بتميزي 

باخلطوط املختلفة التي كنت اأجيدها كلها تقريبا " .
ارتب���ط اال�صت���اذ يو�ص���ف ذن���ون بعاق���ات طيب���ة م���ع 
خطاطن كبار منه���م ها�صم البغدادي، وحممد اإبراهيم 
اال�صكن���دراين ، وحمم���د ح�صن���ي امل�ص���ري، ، وحممد 
ب���دوي الدب���راين الدم�صق���ي ،وجن���م الدي���ن اوقي���اي 
الرتك���ي ، واأب���و بكر ال�صا�ص���ي الليب���ي ، واحمد �صياء 
الدي���ن امل���دين ال�صع���ودي ، وعب���د احلمي���د ا�صكن���در 

اجلزائري وغريهم.
كان���ت لا�صت���اذ يو�ص���ف ذنون خ���رة جم���ة يف االآثار 
طلب���ة  اإلي���ه  ويرج���ع  الديني���ة  والعمائ���ر  االإ�صامي���ة 
الدرا�ص���ات العلي���ا لا�صت�ص���ارة واال�صتف���ادة .كم���ا انه 
عامل يف حتدي���د اجتاه القبلة ،وق���د حا�صر يف جامعة 
املو�ص���ل ويف اأق�ص���ام االآث���ار واللغ���ة العربي���ة .ول���ه 
درا�ص���ات يف املخطوط���ات ون�ص���ر درا�ص���ات وبح���وث 
يف ال���رتاث املو�صلي والعرب���ي واالإ�صامي والعاملي، 
و�صارك يف تاأ�صي�س جمعي���ات للرتاث العربي واخلط 
العربي وتراأ�س بع�صها وخا�صة يف املو�صل .وقد اأقام 
معر����س كثرية للخط يف داخل الع���راق وخارجه .كما 
اأق���ام دورات تدريبي���ة للطلبة يف اخل���ط على مدى 40 
عاما .قد نال العيد من التقديرات واجلوائز التكرميية 
.له من االأبناء والبن���ات 14 كلهم ناجحون يف حياتهم 
ومنهم م���ن هو اأ�صتاذ يف كلي���ة الهند�صة وهو الدكتور 
عم���ار ومنهم م���ن هو �صاب���ط يف الق���وات امل�صلحة اأو 

موظف يف احلكومة .

) كتب الدكتور ابراهيم العالف الكثير عن الراحل 
يوسف ذنون ، وقد اخترنا هنا بعض الفقرات مما 

كتبه( .

مع االستاذ يوسف ذنون.. صداقة نصف قرن

د. ابراهيم خليل العالف



م���ل���ح���ق أس���ب���وع���ي ي����ص����در ع����ن م��ؤس��س��ة 
ال����م����دى ل����إع����الم وال���ث���ق���اف���ة وال���ف���ن���ون

د . عمر الطالب

اخلط���اط املو�صل���ي القدي���ر ، ولد يو�صف ذن���ون عبد الله يف حملة ب���اب اجلديد، دخل مدر�ص���ة ابن االأثري 
لاأح���داث عام 1939 ومنه���ا اإىل مدر�صة باب البي����س للبنن عام 1942والتح���ق باملتو�صطة الغربية عام 
1945ث���م املدر�ص���ة االإعدادي���ة املركزية وتخ���رج فيها ع���ام 1950 ملتحقًا بال���دورة الرتبوي���ة ذات ال�صنة 
الواح���دة باملو�صل وتخرج فيها عام 1951، عن معلمًا يف مدر�صة املحلبية عام 1951واأنتقل اإىل مدر�صة 
حم���ام العليل ع���ام 1956 فمدر�صة ابن حيان عام 1958ثم انتقل اإىل مرك���ز و�صائل االإي�صاح بعد افتتاحه 
ومن���ه اإىل متو�صط���ة الوثب���ة عام 1960در�س عل���ى اآثار علماء اخل���ط العربي ونال االإج���ازة من اخلطاط 

الرتكي حامد االآمدي عام 1966 وح�صل على تقدير منه لروزه يف خمتلف فنون اخلط.
در����س يف معه���د املعلمن بن عام���ي1962-1969 اخل���ط العربي والرتبي���ة الفنية ثم انتق���ل اإىل ثانوية 
الر�صال���ة واأ�صبح م�صوؤول اخلط العربي يف الن�صاط املدر�ص���ي واأ�صبح م�صرفًا تربويًا للرتبية الفنية عام 
1976 وق���د �صاعدت���ه مثابرته وعمله ال�صيا�صي مع القومين العرب على التق���دم ال�صريع وكان يعد واحدًا 
م���ن اخلم�ص���ة البارزين يف ه���ذه احلركة عبد الباري الطال���ب، وح�صن الفخري و�ص���امل احلمداين وغامن 
يون����س وهو. واأحيل اإىل التقاعد عام 1981 وقد عقد ندوات وحما�صرات يف تاريخ وتطور اخلط واأقام 
دورات عام���ة لتعليم هذا الف���ن االإ�صامي باملو�صل وله اآثار فنية يف اخلط واللوحات على كثري من الكتب 
واملج���ات، كتب لوحات واأ�صرطة اأربعة واأربعن جامعًا حتى نهاية عام 1976. واأقام معار�س يف اخلط 
العرب���ي ودرب طلبته عل���ى اخلط منذ عام 1962، وي�صهم هو وطاب���ه يف معار�س بغداد منذ عام1972. 
ك���رم م���ن قبل رئي�س اجلمهورية اأحمد ح�صن البكر عام 1972 مبنا�صبة اإقامة معر�س اخلط العربي االأول 

ببغداد.
�صارك يف تاأ�صي�س جمعية الرتاث العربي يف املو�صل وهو ع�صو يف جمعية اخلطاطن العراقين وع�صو 

فخري يف جمعية رابطة اخلريجن لتح�صن اخلطوط العربية يف م�صر.
من موؤلفاته: 1-در�س الرتبية الفنية 1965 2-خا�صة قواعد خط الرقعة 1971 3-اخلط الكويف 1972 
4-مب���ادئ الزخرفة العربية )التوري���ق( 1972 5-حت�صن الكتابة االعتيادية 1978 6-قواعد خط الرقعة 
1978 7-قواع���د اخلط الدي���واين1978. 8-الوا�صطي مو�صليًا 1998. ول���ه بحوث ومقاالت ن�صرها يف 
ال�صح���ف واملج���ات واألقاها يف املوؤمترات والن���دوات التي �صارك فيها واملحا�ص���رات العامة التي األقاها 

عن اخلط العربي.
عن )  موسوعة اعالم الموصل (

ي��وس��ف ذن��ون

رحيل فقيه الخط العربي يوسف ذنون 
قبل ا�صهر قليلة رحل فنان اخلط العراقي يو�صف ذنون )1931 - 2020( 
ال���ذي ُعرف ب� " فقيه اخلط العربي" و"�صي���خ اخلّطاطن العراقّين"، يف 
م�صق���ط راأ�صه املو�صل، حيث تويف يف اأحد م�صت�صفياتها اإثر تردي حالته 

ال�صحية يف �صهر متوز املا�صي .
عم���ل ذن���ون مدر�ص���ًا، وب���رع يف الر�ص���م �صغريًا وب���داأ �صغف���ه باحلروف 
ور�صمه���ا من دفات���ر املدر�صة املبكرة، وقد تعّلم اخل���ط ب�صكل ذاتي قبل اأن 
يح�صل عام 1966 عل���ى �صهادة من اخلطاط الرتكي حامد االآمدي، وهذه 
اإح���دى االإج���ازات �صعبة املنال،  اإذ مل يكن االآمدي مين���ح �صهاداته اإاّل بعد 

اأن يتاأّكد من قدرة اخلّطاط على الكتابة بكافة اأنواع اخلطوط العربية. 
ا�صته���ر "�صي���خ اخلّطاط���ن" بالكتاب���ة على العم���ارة االإ�صامي���ة، فعرفت 
خطوط���ه يف م�صاج���د الع���راق مث���ل "جامع الن���وري"، و"جام���ع املثنى" 
و"جام���ع فخري �صن�صل"، واالأخري ي�صم 300 مرت م���ن الكتابة ق�صٌم منها 
نق����س على احلجر واآخ���ر على اجل�س واآخ���ر على القا�ص���اين، وقد �صنع 
الفّن���ان قلمًا خا�صًا به م���ن املعدن يحمل احلر بطريق���ة معينة لكي يكتب 

مبا�صرة من دون قوالب.
للراح���ل نقو�س على اأكرث 250 مبنى يف بل���دان خمتلفة، من بينها جامعة 

املو�صل التي كتب على بوابتها "وقل ربي زدين علمًا" بالثلث الذي ي�صفه 
باأن���ه "اأ�صرف اأنواع اخلطوط". كما كتب اأبجدية ل�صركة �صوي�صريه متّثل 

خمت�صرات مر�صومة لكلمات وم�صطلحات.
اعُتر ذنون واحدًا من "�صحرة االأر�س" الذي �صمهم كتاب اأ�صدره "مركز 
بومبي���دو" عام 1989 يف فرن�ص���ا و�صّم مئة فنان من االأمهر يف جماالتهم 

حول العامل والذين ي�صكل فنهم حتواًل فيها.
ه���ذا املقال كتب���ه االكادميي والباح���ث املعروف الراحل عم���ر الطالب عن 

�صديقه ذنون ايوب ون�صره اعام مو�صوعة املو�صل.


