
من ما غّنت السيدة فريوز...

أنت وانا ياما نبقى
نوقف عىل حدود الهسل
وعىل خط السماء الزرقاء

مرسومة طريق النحل

انا ومتكية ع بايب مرقت حنلة بكري
غلت بزهور الغابة وصارت تعمل ماشوير

وتعن العنني حزين ومش حزين
وبسكت الظهرية تكرس احلنني

اذا رح هتجرين حبييب
ورح تناسين يا حبييب

ضل تذكرين وتذكر طريق النحل

طريق النحل الطاير فوق الضو المكسور
بيصري يرسم دواير يكتب عىل الهوى سطور

من فوق القصور أعىل من القصور
أعىل من قبب العالية عم يكتب سطور

اذا رح هتجرين حبييب
ورح تناسين يا حبييب

ضل تذكرين وتذكر طريق النحل

خط حلكاايت الكبار والصغار
a text face for all ages

ـآ ب ببب ت تتت ث ثثث ج ججج ح ححح  آ  ـإ  إ  ـأ  أ  ـا  ا 
خ خخخ چ چچچ د ـد ذ ـذ ڈ ـڈ ر ـر ز ـز ژ ـژ ڑ ـڑ س سسس 
ش ششش ص صصص ض ضضض ط ططط ظ ظظظ ع 
ععع غ غغغ ف ففف ڤ ڤڤڤ ق ققق ك ككك ککک ک 
ـة و  گ گگگ ل للل م ممم ن ننن ه ههه ھھھ ھ ہہہ ہ ة 
ـو ؤ ـؤ ئ ئئئ ي ييي 1234567890،.  ! ]ّ  ْ  ٌ  ُ  ٍ  ِ  ً  َ  [ 
آئ ـآئ آـئ ـآـئ أئ ـأئ أـئ ـأـئ إئ ـإئ إـئ ـإـئ ئا ـئا اـئ ـاـئ آب ـآب آـب ـآـب أب ـأب أـب ـأـب إب ـإب إـب ـإـب اب ـاب اـب اـب ٱب ـٱب ٱـب ـٱـب آت ـآت آـت ـآـت أت ـأت أـت ـأـت إت ـإت إـت ـإـت ات ـات 

اـت ـاـت آث ـآث آـث ـآـث أث ـأث أـث ـأـث إث ـإث إـث ـإـث اث ـاث اـث ـاـث آن ـآن آـن ـآـن  أن ـأن أـن ـأـن إن ـإن إـن ـإـن ان ـان اـن ـاـن آى ـآى آـى ـآـى أى ـأى أـى ـأـى إى ـإى إـى ـإـى اى ـاى اـى 

ـاـى جئ جئـ حئ حئـ خئ خئـ چئ چئـ جت جتـ حت حتـ خت ختـ چت چتـ جب جبـ حب حبـ خب خبـ جث جثـ حث حثـ خث خثـ چث چثـ جن جنـ حن حنـ خن خنـ چن چنـ جى جىـ حى حىـ خى خىـ ـرئ ـزئ ـرب ـرب ـرت ـرت ـرث ـرث ـرى ـرى ـزب ـزب ـزت ـزت ـزث ـزث ـزى ـزى 

نز ـزن مئـ مبـ متـ مثـ منـ مىـ ـنئ ـںئ ـنب ـںب ـنت ـںت ـنث ـںث ـنن ـںن هئـ ـهئـ ہبـ ـہبـ ہتـ ـہتـ هثـ ـهثـ هنـ ـهنـ ىئ ـىئ يئ ـيئ ىب ـىب يب ـيب ىت ـىت يت ـيت ىث ـىث يث ـيث ىن ـىن ین ـین مجـ محـ مخـ آس ـآس أس ـأس إس 

ـإس اس ـاس رس ـرس زس ـزس هسـ ـهسـ ىس ـىس يس ـيس ہسـ ـہسـ یس ـیس آش ـآش أش ـأش إش ـإش اش ـاش رش ـرش زش ـزش هشـ ـهشـ ىش ـىش يش ـيش ہشـ ـہشـ یش ـیش رص 

ـرص ىص ـىص يص ـيص یص ـیص یض ـیض یف ىف ىق یق بكـ تكـ ثكـ نكـ ىكـ يكـ ٹكـ پكـ یكـ رك زك آل ـآل أل ـأل إل ـإل ال ـال جلـ حلـ خلـ ىل ـىل يل ـيل ٱل ـٱل جم جمـ حم حمـ خم خمـ ممـ چم چمـ 
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من كلمات زكي ناصيف...

يا عاشقة الورد ان كنت عىل وعدي
فحبيبك منتظر يا عاشقة الورد

حريان أيا ينتظر؟ والقلب به ضجر
ما التلة ما القمر ما النشوة ما الهسر

ان عديت اىل القلق هامئة يف االفق
اسحبة يف الشفق فهيامك لن جيدي

يا عاشقة الورد ان كنت عىل وعدي
فحبيبك منتظر يا عاشقة الورد 

جنم يف االفق بدى فرحا يشدو رغدا
اليوم وليس غدا فليصدق من وعد

يا ملهمة النجوى ال تنفعك الشكوى
فحبيبك ال هيوى اال ورد اخلد

يا عاشقة الورد ان كنت عىل وعدي
فحبيبك منتظر يا عاشقة الورد

خط حلكاايت الكبار والصغار
a text face for all ages

ا ـا أ ـأ إ ـإ آ ـآ ب ببب ت تتت ث ثثث ج ججج ح ححح 
خ خخخ چ چچچ د ـد ذ ـذ ڈ ـڈ ر ـر ز ـز ژ ـژ ڑ ـڑ س سسس 
ش ششش ص صصص ض ضضض ط ططط ظ ظظظ ع 
ععع غ غغغ ف ففف ڤ ڤڤڤ ق ققق ك ككك ککک ک 
گ گگگ ل للل م ممم ن ننن ه ههه ھھھ ھ ہہہ ہ ة ـة و 
ـو ؤ ـؤ ئ ئئئ ي ييي 1234567890،.  ! ]ّ  ْ  ٌ  ُ  ٍ  ِ  ً  َ  [ 
آئ ـآئ آـئ ـآـئ أئ ـأئ أـئ ـأـئ إئ ـإئ إـئ ـإـئ ئا ـئا اـئ ـاـئ آب ـآب آـب ـآـب أب ـأب أـب ـأـب إب ـإب إـب ـإـب اب ـاب اـب اـب ٱب ـٱب ٱـب ـٱـب آت ـآت آـت ـآـت أت ـأت أـت ـأـت إت ـإت إـت ـإـت ات ـات اـت 

ـاـت آث ـآث آـث ـآـث أث ـأث أـث ـأـث إث ـإث إـث ـإـث اث ـاث اـث ـاـث آن ـآن آـن ـآـن  أن ـأن أـن ـأـن إن ـإن إـن ـإـن ان ـان اـن ـاـن آى ـآى آـى ـآـى أى ـأى أـى ـأـى إى ـإى إـى ـإـى اى ـاى اـى ـاـى جئ 

جئـ حئ حئـ خئ خئـ چئ چئـ جت جتـ حت حتـ خت ختـ چت چتـ جب جبـ حب حبـ خب خبـ جث جثـ حث حثـ خث خثـ چث چثـ جن جنـ حن حنـ خن خنـ چن چنـ جى جىـ حى حىـ خى خىـ ـرئ ـزئ ـرب ـرب ـرت ـرت ـرث ـرث ـرى ـرى ـزب ـزب ـزت ـزت ـزث ـزث ـزى ـزى نز 

ـزن مئـ مبـ متـ مثـ منـ مىـ ـنئ ـںئ ـنب ـںب ـنت ـںت ـنث ـںث ـنن ـںن هئـ ـهئـ ہبـ ـہبـ ہتـ ـہتـ هثـ ـهثـ هنـ ـهنـ ىئ ـىئ يئ ـيئ ىب ـىب يب ـيب ىت ـىت يت ـيت ىث ـىث يث ـيث ىن ـىن ین ـین مجـ محـ مخـ آس ـآس أس ـأس إس 

ـإس اس ـاس رس ـرس زس ـزس هسـ ـهسـ ىس ـىس يس ـيس ہسـ ـہسـ یس ـیس آش ـآش أش ـأش إش ـإش اش ـاش رش ـرش زش ـزش هشـ ـهشـ ىش ـىش يش ـيش ہشـ ـہشـ یش ـیش رص 

ـرص ىص ـىص يص ـيص یص ـیص یض ـیض یف ىف ىق یق بكـ تكـ ثكـ نكـ ىكـ يكـ ٹكـ پكـ یكـ رك زك آل ـآل أل ـأل إل ـإل ال ـال جلـ حلـ خلـ ىل ـىل يل ـيل ٱل ـٱل جم جمـ حم حمـ خم خمـ ممـ چم چمـ 



خط حلكاايت الكبار والصغار
a text face for all ages

واخلطاط الناجح هو الذي ميتلك تلك الشفافية العذبة خلوض ميدان هذا الفن 
الرفيع. فالموهبة واألميان والصرب والتواضع واخللق احلسن. وكذلك يضاف الهيا 

التدريب المستمر والعناية الدقيقة بشكل احلرف وطريقة أدائه السليمة. فالشخص 
الذي ميتلك تلك المحاسن يتكون يف شخصه اخلطاط الناجح والمبدع الذي يعطي 

رصيدًا جديدًا لهذا الفن اخلالد. فاخلط هو من حسن اخللق والشيم.

واخلطاط الناجح هو الذي ميتلك تلك الشفافية العذبة خلوض ميدان هذا الفن 
الرفيع. فالموهبة واألميان والصرب والتواضع واخللق احلسن. وكذلك يضاف 

الهيا التدريب المستمر والعناية الدقيقة بشكل احلرف وطريقة أدائه السليمة. 
فالشخص الذي ميتلك تلك المحاسن يتكون يف شخصه اخلطاط الناجح والمبدع 
الذي يعطي رصيدًا جديدًا لهذا الفن اخلالد. فاخلط هو من حسن اخللق والشيم.

The successful calligrapher is he who has the transparency and 
disposition to venture into this art form. He will also need talent, 
humility, and manners. Added to this is the constant practice and 
the careful attention given to letter forms. The person with these 
characteristics can become a great calligrapher.

The successful calligrapher is he who has the transparency 
and disposition to venture into this art form. He will also 
need talent, humility, and manners. Added to this is the 
constant practice and the careful attention given to letter 
forms. The person with these characteristics can become a 

من كلمات زكي ناصيف...

نقييل أحىل زهرة يا فراشة نقييل
زهرة تلبق للشقرة عىل شعرا تشكييل

نقهيا حلوة أحىل من ضحكة أطفال
وخيل الزنبق يرصخلها من قلبه موال

والعصفور يرتغال ويرتجم شو قال
وشق الفجر ينغمال عوتارو هتدييل

نقهيا بلون المرمر وحكايات النار
وتراب اجلرد األسمر والتلج اخلتيار

ومن حلم الوادي األخرض وعنفوان الغار
ولو بعرف أوصف أكرت ما بقلك نقييل

نقييل أحىل زهرة يا فراشة نقييل
زهرة تلبق للشقرة عىل شعرا تشكييل




