،نزا ر توفيق القباني ديبلوماسي وشاعر سوري معاصر
 من أسرة دمشقية عريقة إذ يعتبر1923  مارس21 ولد في
 ويكيبيديا.جده أبو خليل القباني رائد المسرح العربي
Nizar Qabbani

Nizar Tawfiq Qabbani (21March 1923–30 April
1998 ) was a Syrian diplomat, poet and publisher.
His poetic style combines simplicity and
elegance in exploring themes of love, eroticism,
feminism, religion, and Arab nationalism.
Wikipedia

خط نزا ر
في يوليو 2014م،مستخدما قلمي الضوئي ،أنجزت العمل في تصميم الخط الطباعي – نزا ر وا لذي
سمي بهذا االسم تكريما للشاعر الكبير ﷻ الذي ألهم الماليين شعرا ونثرا  ..وا لخط يعتمد
باالساس على خصائص الكتابة التقليدية بخط الرقعة..ولكن روح حروفه تميل الى طريقة
الكتابة المميزة التي عرفناها من شاعرنا في دفاتره الشعرية المدونة بخط يدوي ،والني لم أجد
كل الحروف االبجدية بخط الشاعر الكبير  ،اعتمدت القياس وا لتنبؤ بترا كيب الحروف المفقودة  ،ونتج
عن ��ذ لك نمط من خط الرقعة بثوب جديد؛
وبنظرة فاحصة على الخط تبرز لنا الخصائص المشتركة لكل كتابات الرقعة المعهودة ،التي تتميز
باستقامات االلفات والمسافات بين الحروف وتركيبها على السطر ،وا الستبدا ل السياقي عند
تالقي حرف بأخر ،وا لحروف المغلقة وا لمفتوحة  ،وا لحروف النازلة عن خط االساس ،وا شكال
النقاط .
إال انه  ..يمكن مالحظة اللمسات الخفية في تفاصيل الخط نزا ر ،وحروفه جميعا تعتمد ثخانة وا حدة
لحركة القلم  ،وتنجذب الى خط االساس قدر االمكان عند التركيب الرأسي وا لقطري ،وتكبر
المسافة بين الكلمات والسطور ،فأعطت هذا الخط مسحة جمالية وتايبوغرا فية تميزه عن الرقعة
التقليدية الصارمة – التي انجزتها في مشاريعي السابقة من خطوط الرقعة ..
ومن المهم ذكره انه بعد إكمال الحروف وعالمات التشكيل العربية ،باشرت برسم الحروف الالتينية
وعالمات الترقيم والرموز الضرورية ..وال يوفتني االشارة الى ان الحروف العربية تشمل أيضا
الحرف الفارسي وا الوردي.
ان هذا النمط من الخط يصلح استخدا مه في النصوص المطولة وخاصة في األعمال األدبية
وا لطباعة الفنية والعرض المرئي المتنوع ،مما يكسب التصميم الفني مالمح ملفتة وحدا ثة وتميز.
سلطان محمد سعيد

Nizar Typface
In July 20 14, using my light pen, I completed the work in designing the
font - Nizar, which was named in honor of the great poet Nizar Qabbani who
inspired millions through poetry and prose . The font depends mainly on the
characteristics of the traditional Ruq›ah handwriting, but the spirit of the letters
tend to embrace the distinguished style that we knew of the poet in his handwritten poetry books .
Due to the fact that I could not find all the alphabets in the great poet›s handwriting,
I adopted the method of measurement and prediction for structure of the missing
letters, Which resulted in a new style of the Ruq›ah Typeface; a closer look at the
font highlights the common characteristics of all the usual Ruq›ah writings, which
are the height of the character «Alef» and spaces and formation on the line, the
contextual replacement and convergence of when a letter meets another, closed
and open letters, letters coming down from the baseline, and the forms of dots.
That been said, hidden touches in the details of Nizar Typeface can be observed,
the characters are all dependent on one pen stroke thickness, and are attracted to
the baseline as much as possible when vertically and horizontally formed, and
the distance between words and lines grows leading to creating both an aesthetic
and typographical touch distinguishing this font from the conventional Ruq›ah
– which can be found in some of my previous Ruq›ah projects.
It is important to mention that after the completion of the Arabic characters and
punctuation, I began drawing the Latin alphabets, punctuation and necessary
symbols..
I cannot fail to also note that the Arabic characters include the Persian, and the
Urdu characters.
This Typeface is fit to be used in lengthy texts, especially in literary works, artistic
print, and diverse visual display, giving the design striking features, modernity
and distinction.
Sultan Mohammed Saeed
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 َّأن ُه.. أرو ُع ما في ُحبنا
ِّ
َْ
ط
ن
م
. ليس ُله عقل وال ْ ِ ُق
ٌ
َ
َ
 َّأن ُه.. أ ْج َمل ما في ُحبنا
ِّ
ُ
..  وال ي ْغر ُق،َِي ْمشي على الماء
َ َل
ل
ا
حلو َة ا ُ ْح و ِت
 يا.. ال َت ْقَلقي
ُ
ْ
َ
َ
ت
ف
ما ُدم ِت في ِش ْعري و ي َك ِلما ي
َ
ْ
 و َّإنما.. لسنين
ِ قد تك ُبري َن مع ا
.  على َص َف َحاتي.. لن تك ُبري أبدا
ً

La
ti

Our love Has no mind or logic.
Our love Walks on water.
Do’t worry, My sweetest, you
are in my poetry and in my
words. you might grow old in
years. But you are ever young
in my pages.

n

ﷻ

Nizar Qabbani

سي
فار

تو يك زني
شبيه تمام زنهايي كه مي شناسم
قدم مي زني
آوا ز مي خوا ني
تنها تفاوت تو بازنهاي ديگردر تو نيست
در من است
تو زني هستي كه من دوستت دا رم
تو زني هستي كه درشعرهاي من هستي
آغوش مرا دوست دا ري
تو خوا ب نيستي
رويايي دست نيافتني
تو را من خلق كرده ام
ﷻ

ا

دو
ر

موسم گرما میں
میں اکثر ساحل پہ لیٹ کر
تمھارے متعلق سوچتا ہوں. ..
اگر سمندر یہ جان جائے
کہ میں تمھارے بارے میں کیا سوچتا ہوں
تو وہ اپنے کناروں
اپنی مچھلیوں
اور اپنی سیپیوں کو چھوڑ کر
.میرے تعاقب میں سرگردا ں ہو جائے
اس سے ملتی جلتی کوئی تحریر نہیں
ﷻ

باب السائح و الصائغ
ل
مثل في شأن
قال دبشليم الملك لبيدبا الفيلسوف :قد سمعت هذا المثل .فاضرب ي ً
الذي يضع المعروف في غير موضعه ،ويرجو الشكر عليه .قال الفيلسوف :أيها الملك
إن طبائع الخلق مختلفة .و ليس مما خلقه اهلل في الدنيا مما يمشي على أربع أو على
رجلين أو يطير بجناحين شيء هو أفضل من اإلنسان ،ولكن من الناس البر وا لفاجر.
و قد يكون في بعض البهائم وا لسباع وا لطير ما هو أوفى منه ذمة ،وأ شد محاماة على
حرمه ،وأ شكر للمعروف ،وأ قوم به ،وحينئ ٍذ يجب على ذوي العقل من الملوك
وغيرهم أن يضعوا معروفهم موا ضعه وال يضعوه عند من ال يحتمله .وال يقوم بشكره،
وال يصطنع أحدا إال بعد الخبرة بطرا ئقه ،وا لمعرفة بوفائه ومودته وشكره .وال ينبغي أن
ً
يختصوا ��ذب لك قري ًبا لقرا بته ،إذا كان غير محتم ٍل للصنيعة ،وال أن يمنعوا معروفهم
ورفدهم للبعيد ،إذا كان يقيهم بنفسه وما يقدر عليه :ألنه يكون حينئ ٍذ عار ًفا بحق ما
اصطنع إليه مؤد ًبا لشكر ما أنعم عليه ،محمودا بالنصح معرو ًفا بالخير ،صدو ًقا عار ًفا ،مؤثرا
ً
ً
لحميد الفعال وا لقول.
وك لك كل من عرف بالخصال المحمودة ووثق منه بها ،كان للمعروف موض ًعا ،ولتقريبه
��ذ
ل
أهل :فإن الطيب الرفيق العاقل ال يقدر إلى مدا وا ة ا مريض إال بعد النظر
وا صطناعه ً
إليه وا لجس لعروقه ومعرفة طبيعته وسبب علته ،فإذا عرف ��ذ لك كله حق معرفته أقدم
ل
فك لك العاقل :ال ينبغي له أن يصطفي أحدا  ،وال يستخلصه إال بعد
ع ى مدا وا ته�� .ذ
ً
الخبرة :فإن من أقدم على مشهور العدا لة من غير اختبار كان مخاط ًرا في ��ذ لك ومشر ًفا
منه على هالك وفساد .ومع ��ذ لك ريما صنع اإلنسان المعروف مع الضعيف الذي لم
يجرب شكره ،ل ولم يعرف حاله في طبائعه فيقوم بشكر ��ذ لك ويكافئ عليه أحسن
المكافأة .وريما حذر العاقل الناس ولم يأمن على نفسه أحدا منهم.
ً
وقد يأخذ ابن عرس فيدخله في كمه ويخرجه من اآلخر ،كالذي يحمل الطائر على يده،
فإذا صاد شي ًئا انتفع به ،ومطعمه منه .وقد قيل :ال ينبغي لذي العقل أن يحتقر صغي ًرا وال
كبي ًرا من الناس وال من البهائم ،ولكنه جدير بأن يبلوهم ،وبكون ما يصنع إليهم على
قدر ما يرى منهم .وقد مضى في ��ذ لك مثل ضربه بعض الحكماء.
قال الملك :وكيف كان ��ذ لك؟ قال الفيلسوف :زعموا أن جماعة احتفروا ركية فوقع
فيها رجل صائغ وحية وقرد وببر ،ومر بهم رجل سائح فأشرف على الركية ،فبصر
بالرجل وا لحية وا لببر وا لقرد ففكر في نفسه ،وقال :لست أعمل آلخرتي ع ًمل أفضل من
حبل وأ داله إلى البئر فتعلق به
أن أخلص هذا الرجل من بين هؤالء األعدا ء .فأخذ ً
القرد لخفته فخرج .ثم داله ثانية ،فالتفت به الحية فخرجت .ثم داله ثال ًثا فتعلق به الببر
فأخرجه .فشكرن له صنيعه.
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