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مقدمة

الخطوط الحرة بشكل عام ھى خطوط محببة للنفس سواء الشخص یكتبھا أو یشاھدھا فقط نظرا لحركة
القلم فیھا والرسم واالشكال الطفولیة والكرتونیة فى بعضھا .

ونجد أن ھناك طفرة كبیرة فى مجال كتابة الخطوط الحرة فى ھذه الفترة الزمنیة المرتبطة بسوق العمل 
واالنتشار الواسع لمجال التصمیم الجرافیكى وازدھار التصمیم الطباعى واالعالنى .

والخطوط الحرة لھا اشكال كثیرة وطرق كتابة مختلفة ، وكل شخص یكتب لھ أسلوب وطریقة مختلفة 
عن غیره  قد یتشابھ البعض لكن ستجد أن ھناك اختالفات یعطى لكل طعم ومذاق مختلف مما یجعل 
الموضوع یرقى لفن یثبت أھمیتھ ومكانتھ بین باقى الفنون بل ولھ اسس یبنى علیھا وكل موھوب 

ومتقن فیھ یعتبر شخص مرجع وأستاذا لھ .

وطبیعة الخط الحر انھ یعتمد على الرسم وتناسق الشكل والخطوط المرسومة والفكرة التى تحكمھ ویرید
صاحبھا توصیلھا فھذه أھم خصائص وسمات ھذه النوعیة من الخطوط .

وأنت كمتعلم للخط الحر ماعلیك سوء المشاھدة الكثیرة ثم التقلید لفترة زمنیة ما  ثم محاولة الكتابة بدون
مشاھدة نماذج ثم التطویر والتحسین ونتاج تلك الخطوات تصبح استاذ فى مجال الخط الحر . 

الكتاب

وفى ھذه الكتیب أحاول القاء الضوء على نوع من أنواع الخطوط الحرة والذى أصنفھ تحت مسمى 
الخط الحر المنتفخ والذى یعتبر من الخطوط الحرة الكرتونیة لشكلھ االقرب للكارتون وبطریقة مضخمة

للحروف فیبدو وكأنھ منتفخ .

  
ویعتمد ھذا النوع على الرسم بالقلم الرصاص واستخدام االشكال الھندسیة الدائریة والبیضاویة ونجد

أنھ یتمیز بقلة المسافات بین الحروف وبعضھا وتالصقھا وتداخلھا كما أنھ یتیح كتابة كلمة بحجم كبیر
فى مساحة صغیرة فیعتمد على سد الفراغات بضخامة حروفھ .

ھذا النوع من الخطوط یستخدم بشكل كبیر مع تصمیمات تخص أنشطة االطفال ومایرتبط بالتعامل 
معھم ككتابات الحضانات وكتب االطفال وعناوین االغلفة واالعالنات أیضا وسنجد أن عملیة التلوین 

لھ ممتعة وشیقة فى المنظر .

ھذا الكتیب رغم قلة عدد صفحاتھ اال انھ یعتبر مرجع ھام فى ھذا النوع من الخطوط والذى لن اقول 
أنھ من ابتكارى وان كان كذلك فعال  اال اننى احب أن اركز على فنیاتھ ونشره بین الوسط الخطى وكم

أنھ مطلوب فى مجال العمل الجرافیكى واالعالنى وصفة االنتفاخ لیست تسمیة لھ بل ھو وصف 
وقد نطلق علیھ تسمیات أخرى كل حسب تصمیمھ لشكل الحروف   .

وختاما فان ھذا الكتیب ملك لك وتعلم مافیھ ونشره ھو رسالة توصلھا الخرین والجیال تتسلم ارث فنىُ
فتطور وتنمى فیھ  فكن جاد فى التعلم ومخلص فى توصیل الرسالة وحسن من مستواك باستمرار .
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الخط داخل الكتیب الصغیر ھذا یندرج تحت رتبة الخطوط الحرةالمنتفخة 
ویمكن أن یكون للحروف طریقة رسم مختلفة بعض الشىء حسب الحس
الفنى والذوقى لكل كاتب خط أو مؤلف أو مبتكر لھ وبذلك نستطیع أن 

نمتلك عشرات األشكال من الخطوط الحرة ونطلق على كل شكل أسم مختلف
یحمل خصائص ھذا الخط ویكون ممیزا لھ عن غیره .  

ھذا شكل من حرف التاء یأخذ صفـة
اإلنتفاخ ویمكن ان نضع لھ اسم حتى 
نمیزه ولیكن  (تختخ ) حتى اذا ما ذكر

األسم تذكرنا الشكل .

ھذا شكل آخر من حرف التاء یأخذ صفة
اإلنتفاخ أیضا لكن بھ إختالف فى الشكل
ویمكن ان نضع لھ اسم آخر  نمیزه بھ
عن الشكل األول ولیكن أسم  (بالون)

حتى اذا ما ذكراألسم تذكرنا الشكل ومیزناه
عن السابق .

أنھ یمكن استخراج من الشكل الواحد عدة افكار واقتباسات تعطى نتائج متعددة .
البد من تجانس الشكل بحیث تكون أشكال الحروف متسقة مع بعضھا فى الرسم .
لكل شخص بصمة واسلوب مختلف فى الكتابة فتتشابھ األفكار وتتطور األشكال .

١

*



٢
ولتوضیح معنى التجانس والذى یقصد بھ ان تكون حروف الخط من نفس جنس أخواتھا
حتى اذا ما وضعت حروف مختلفة بجوار بعضھا كان الشكل متناسق ولیس بھ فرق بینھ

                                            وبین بقیة اخوتھ  .

الحظ ھنا مجموعة الحروف 
ھذه  بشكل مختلف عن السابقة 
وتبدأ أطرافھا بأقواس ومستقیم

باختالف السابقة التى تبدأ بدوران
نصف دائرة تقریبا .

فالتجانس ھنا یتم عند تصمیم الخط 
بان یكون الفكرة والتخانات والبدایات

والنھایات متفقة ومتناسقة مع بعض .

الحظ ھنا مجموعة الحروف ھذه 
    تتسم بشكل منسق بحیث ان

      اطراف الحروف تبدأ بتخانة
        ثم الوسط ممطوط ومنتھى

         بتخانة أیضا وكأنك أمسكت
           بقطعة لبان قمت بمطھا

           فاصبحت االطراف ممتلئة
            والوسط رفیع ممطوط

            وسار ذلك فى كل حرف .



٣
فى ھذا الخط نعتمد على الدائرة  والبیضاوى ونصف الدائرة والبیضاوى كما نستخدم األقواس

المفتوحة والواسعة فى رسم ھذا الخط والمستقیمات منعدمة فیھ .

وال ننسى فى رسم ال  Out Line ان ننھى األطراف  بنھایات مسننة كما فى الشكل التالى
فھذه تعطى شكال جمیال فى رسم الحروف . ً

فى الرسم سوف نعتمد  
على رسم خط فردى ویعتبر كھیكل نبنى علیھ       

جسم الحرف ونراعى رسم خطوط خفیفة بالقلم الرصاص  
      

نرسم خط فردى أشبھ برقم  ١
خط خفیف الیظھر 
والحظ أن الحروف 
القائمة تمیل اتجاه 
ناحیة الشمال   

      

نرسم دائرة بدایة الحرف من اعلى 
حجمھا كبیر ومنتصفھا فى اول الخط
وواحدة أخرى ثلث االولى اسفل الخط
 ومركزھا فى طرف الخط من اسفل

      

نقوم بوصل الدائرتین ببعضھما بخط
مقوس للخارج كما ھو موضح بالشكل

على أن تكون االقواس منضبطة
ولیست معوجة 



٤
الحظ ھنا إضافة المؤثرات على الحرف زادت من جمال شكلھ والخطوط المنتھیة برفع لھا دور

ھام فى الشكل الجمالى .

بنفس الطریقة السابقة



٥
ھنا تم تكبیر الحروف للتمرین علیھا بنفس النظام السابق فى رسم الخطوط الخفیفة والدوائر

 كدالئل الستخراج شكل الحرف منھا : 

ھناك  بعض الحروف یختلف شكلھا فى البدایة والوسط والنھایة ولن اقوم بشرح رسم الحروف
المفردة كاملة الن الفكرة قد وصلت وعلیك التمرن علیھا ، أما مایھم اآلن ھو شكل الحروف 

المتغیرة وطریقة توصیلھا بالحرف الذى یلیھا فھذا ھو ما یشكل تحدى أمام المتعلم .

الحروف كاملة فى الصفحة رقم ٣ حتى تتمرن علیھا كاملة

اتفقنا من قبل ان ھناك حروف المجموعات ، وھى عبارة عن كل الحروف التى تتشابھ فى الشكل
وتختلف فقط فى وضع النقط ، وكل مجموعة من ھذه تسمى بأول حرف منھا ومثال على ذلك 
حرف باء یشبھ التاء و الثاء  اذن ھذه مجموعة حرف الباء ، وھكذا فى البقیة ، وتسمى بأسم

أول حرف فى ترتیب الحروف التى تشبھھا .

    وھذه المجموعات تختصر علینا التعلم بحیث ان كتابة
حرف واحد یغنى عن كتابة البقیة النھا التختلف اال فى وضع النقط  



مع حرف ممع حرف  جحخ مع حرف  ھـ

مع الحروف المسننة

١٣ ٢٤

١

٢

٣

تختلف الحروف فى بدایة الكالم او الوسط او النھایة وھذا االختالف یجعل تركیبھا فى الحرف 
الذى یلیھا یحتاج الى ضبط تخانة واتجاه وصلة اللحام فى الحرف التالى  ، وایضا تحدید مكان 

وضع ھذا الحرف وتطویعھ لیركب بشكل متناسق . 

لدینا ھنا اشكال من حرف الباء تستخدم فى بدایة الكالم ووسطھ .

یستخدم مع معظم الحروف تقریبا ماعدا الحروف ( ر- م - ي )  أو المعلقة ( الحروف
 التى تكتب معھا بدون وصلة )  

تأتى أكثر ماتأتى قبل  س - ص - ع - و    ، كما تأتى وسط  الكلمات التى بھا أكثر من 
سن ونبرة :

مع الحرف اذا تم تعلیقھمع حرف عادى د

مع حرف  د

٦

مع الحروف المسننة مع حرف  و

شكل من مجموعة الباء یأتى بعدھا ج - ھـ - م  ى   



٧

مع حرف ممع حرف  جحخ مع حرف  ھـ

شكل آخر من مجموعة الباء یأتى بعدھا ج - ر - ھـ - م - ى   ٣

ویجدر بنا أن نشیر إلى أن الحروف قد تختلف إختالف بسیط فى حال تركیبھا بأخرى 

الباء فى البدایة 

طبیعى أن تأخذ حرف
مفرد وتحاول تركیبھ

معھا 

ثم تجعل اتصالھ باالخر
أكثر انسیابیة 

ماذا لوأردنا وضع
 حرف مختلف

الحظ المكونات الجدیدةنحاول ھنا تعدیل االتصال 

بعد التنقیح والضبط 
أصبحت بھذه النتیجة

والخالصة ان عملیة التركیب تحتاج
لتعدیالت وضبط كثیر حتى تخرج بشكل

مناسب ومتناسق مع بعضھ .



عزیزى المتعلم

٨

الحروف عند اتصالھا بغیرھا یمھد لتركیب مابعدھا بثالث اتجاھات (أن یكون مابعدھا صاعد أو على 
السطر أو نازال السفل )ً

فتجد أن الحروف یمھد لھا باالشكال التالیة من الوصل :    

وصلة یأتى بعدھا حرف یصعد ألعلى

وصلة یأتى بعدھا حرف مستلقى 
على السطر

وصلة یأتى بعدھا حرف یھبط
عن السطر

الوصلة ھي الخط المرسوم بین الحرف والحرف والذى یصلھما ببعضھما
وتختلف طول وقصر ھذه الوصلة حسب الشكل الجمالى للكلمة وعدم 

التاثیر على عملیة نفخ الحروف .



٩

شكل آخر من أشكال مجموعة ج
ویمكن رسم ھذه او االولى 

تأتى مع الحروف
 ج - ر- ھـ - م - ى

تأتى مع الحروف الصاعدة 
والحروف التى تستقر على السطر

 

مثال

ج ح خ

د ذ

حرفى الدال والذال ال یتصل بھما حروف بعدھما  لكن یتصل بما قبلھ ونجد شكل ھكذا

ر ز
قد نرسمھ بھذا الشكل الذى 

فیھ اطالة للنزول
أونرسمھ بھذا الشكل الذى 

فیھ اختزال للجسم



١٠
مثال

ع غ

أو نرسمھ بھذا الشكل أكثر ضغطاً قد نرسمھ بھذا الشكل  

مثال



١١
قد نرسمھ بھذا الشكل 

أونرسمھ بھذا الشكل 

ھذه اإلتجاھات تعبر عن لحام الحرف 
مع مایلیھ صاعدا أو على السطرً

أو ینزل السفل
مثال



١٢

بدایة ووسط

مفردة ونھایة

فى الخطوط الحرة یمكننا استخراج اشكال أخرى فى وسط الكالم مستوحاة من الرسم او الخط 
العربى 

مثال



١٣
وحرف الالم ألف یمكن أن نرسم لھ 
عدة اشكال من نفس النوع المنتفخ 

ویبقى أختیار اشكال أخرى او 
ابتكارھا متروك لخیال المصمم

كما یمكن تھیئة تركیب عدد من الحروف 
التى تأتى قبلھ لتركب معھ حتى وان

كان لحامھا من اعلى الحرف

أشكال مختلفة 

تركیب الحروف بشكل عادى

تعلیق الحرف واتصال 
غیر طبیعى 

وكما ذكرنا أن التغییر والتعدیل والتحسین لشكل ورسم الحروف أو اتصالھا ببعضھا
عملیة مستمرة ، وال یجب ان نعتمد الشكل بمجرد أن نكتبھ ، بل یجب أن ننظر الیھ 

اكثر من مرة حتى نستطیع رؤیة الخلل ونعید ضبط ھذه االماكن والمواضع . 

مثال



١٤
مالحظات

لیس معنى أنى رسمت الحروف بھذه اآلشكال أنھ البد من أن نكتبھا كما ھى بالضبط فمن 
الوارد جدا أن یتغیر شكلھا بعض الشیئ من موضع الخر وذلك لطبیعة الید فى نسیان الشكل

 وتمھیدا التصالھا بغیرھا .

اكتساب مھارة الكتابة بشكل جمیل ومتقن تعتمد على كثرة المشاھدة والتمرین والتقلید للخط
فالممارسة لفترة كبیرة مع االطالع على االفكار المختلفة تنمى الحس والذوق وتزید من اإلتقان .

الحروف تبدأ بتخانة وتنتھى برفع  أو العكس حتى یظھر جمال الشكل :

وقد تبدأ بتخانة وتنتھى بتخانة أیضا :

فیصبح المنتصف اقل
 تخانة من االطراف

مدى انتفاخ الحروف یتحدد بمدى تضییق المسافات بین الحروف وبعضھا وبتقلیل حجم 
الفتحات للحروف 

الحروف التى سبق رسمھا فى ھذا الكتیب ھى شكل محور من المنتفخ والتى تمیل للشكل 
الكارتونى وفى اخر الكتیب سنجد الشكل االصلى للخط المنتفخ .



بعد أن رسمت الكلمة بالقلم أمسح 
الخطوط والدوائر المساعدة التى 

رسمناھا فى البدایة ثم علیك النظر
 للعیوب وتصحیح المسارات التى بھا 

إعوجاج . 
 

١٥
تطبیقات

أكتب الكلمة خط فردى بشكل 
حر وأشبھ بالخط الحر

كل خط ملون ھو حرف مستقل
لھ بدایة ونھایة نستطیع أن نتحكم

فى التخانة والرفع فى كل طرف من
 أطراف ھذه الحروف

ضع فى طرف كل خط دائرة بحجم 
مناسب مع مراعاة أین تبدأ بالكبیر

واین تضع الصغیر منھا لتناسق الشكل 

صل بالقلم بین ھذه الدوائر وبعضھا مع
مراعاة ان الھیكل االساسى ھو خطوط

المنتصف تتحرك حولھا بانضباط 
ووصل أطراف الدوائر من كبیر لصغیر 

والعكس

ثم تأتى عملیة التلوین 
وھذه المرحلة تزید من جمال

الشكل .



١٦
تنوعیات

من مزایا الخطوط العربیة بشكل عام والخطوط الحرة بشكل خاص ھى تنوع أشكال الحروف 
وتنوع وضعیات تركیب الحروف مع بعضھا فھذا یركب من الیمین وذاك من فوق وھذا یاتى 

من اتجاه منعكس ومرة من  اسفل الخ .
وھنا نوضح بعض من ھذه االتصاالت المختلفة ولیست الكل والفكرة تعمم على 

عدد من الحروف االخرى أیضا : 

حرف مثل الباء مع الراء یأتى مثال بشكلین :

الشكل الزائد السفل الشكل العادى 

وینطبق الشكلین على التاء والثاء والیاء والنون 

حرف مثل الالم مع بعض الحروف یتصل بأكثر من وضعیة  :

عن یمین الحرف 
أو فى منتصفھ من الیمین

منتصفھ من أعلى

من شمال الحرف 



حرف مثل المیم مع بعض الحروف یتصل بأكثر من وضعیة  :

١٧

الموضع األول أن تأتى بشكل عادى لھا طرف یتصل بالحرف الذى یلیھا وفى بعض الحروف
تصبح معلقة فوق حرف المیم 

الموضع الثانى أن تأتى بشكل عادى على أن تأتى وصلة االتصال من أسفل وفى بعض
 الحروف تصبح معلقة فوق حرف المیم  أیضا مثل السابقة

ھذا الشكل اذا اضیف لھ نقطھ 
یصبح فاء واثنین یصبح قاف أیضا
رغم أن مستوى ارتفاعھ منخفض

تأتى مع حروف : 
ب ج د س ص ط ع ف ق ك 

ل م ن و ه ال

تأتى مع نفس حروف الشكل
السابق 

الموضع الثالث أن تأتى من أعلى وتكون متداخلة فى الحرف الذى تحتھا وتصلح 
كفاء وقاف اذا ما اضیف الیھا النقاط .

تأتى مع حروف : 
ج ر س  م ن  ھـ ى



١٨
مازلنا مع المیم واتصالھا  مع بعض الحروف یتصل بأكثر من وضعیة  :

الموضع الرابع ھو انعكاس للوضع الثالث 

تأتى مع حروف : 
ج م  ه ال ى

مثال

التفرقة بین السنون فى الكلمات التى بھا سنون كثیرة :

التنسیق مھم جدا فى شكل الكلمة وتناسق حروفھا ، وفى الحروف التى یكثر فیھا السنون 
فھناك قاعدة تقول  ( ان كل ثالث سنون تتوسطھم واحده مرتفعھ خصوصا اذا كانت الحروف 

بجوار بعضھا  مثل  ب ت ث یـ نـ 

ھنا نفرق بسن عال 
بعض الشىء للفصل
بین االولى والثالثة

ھنا انتقل السن المرتفع
للترتیب الثالث للفصل

بین اثنین واثنین

ویمكن أیضا الفصل بكشیدة تفرق بینً
السنون وبعضھا وتعطى متنفس مثل

حرف  تـــ  فى الكلمة التى أمامنا .



١٩
نماذج



٢٠
نماذج



٢١
نماذج



٢٢
نماذج



٢٣
نماذج



٢٤
نماذج



٢٥
نموذج للمنتفخ الخام
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