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ھو معنى مجرد يمثل الطريقة  )6). المحرف glyph) و صورته (characterيجب أن نفرق بين مفھومين أساسيين؛ المحرف (
في يونيكود)، بينما  0627التي يخزن بھا الحاسوب النصوص، فاأللف محرف يخزن في الحاسوب على صورة رمز معين (

) ھي التمثيل البصري للمحرف (الشكل الذي تراه على الشاشة أو يطبع على الورق). رغم االرتباط الوثيق glyph( )7الصورة 
لعالقة بينھما ليست خطية، فالمحرف الواحد قد يمثل بصورتين أو أكثر والعكس صحيح. فمثال بين المحرف والصورة إال أن ا

فرغم ” أ“إال أننا نمثلھا غالبا بصورة واحدة في ملف الخط، نفس الشيء مع ”) ا“وحرف ” ل“تتكون من محرفين (حرف ” ال“
. أيضا قد يكون للمحرف الواحد صور متعددة تختلف ٔ“”و ھمزة ” ا“أنھا محرف واحد إال أننا قد نمثلھا بطريقة مركبة من 

أو ” بـ“أو ” ـبـ“أو ” ب“محرف واحد لكنھا قد تكون ” ب“حسب موضعه في الكلمة وحسب المحارف المحيطة به، مثال 
محرفين مختلفين (ألف مقصورة وياء فارسية) لكنھما ” ی“و ” ى“وقد تمثل الصورة الواحدة محارف مختلفة، مثال ”. ـب“
  خذان نفس الصورة. يأ

  الخطوط البسيطة والخطوط الذكية

. في الخطوط البسيطة ال يوجد تمييز كبير بين الحرف )9وخطوط ذكية  )8خطوط الحاسوب اآلن نوعان خطوط بسيطة 
→ محرف “بسيطة وصورته، فكل صورة في ملف الخط تمثل محرفا واحدا والتطبيق الذي يعرض النص يقوم بعملية استبدال 

  ھو الصورة المقابلة لكل محرف).  glyph(على أن . a.glyph b.glyph c.glyphسينتج الصورة  a b c، فالتتابع ”صورة

 glyphب. glyphال يفترض أن يعطي أ.” أبجد“للوھلة األولى يبدو ھذا بسيطا وفعاال، لكن ھذا ال يصلح للغة العربية، فالتتابع 
وليس ھذا ما نريده بالطبع. في عصر الخطوط البسيطة كان يجري التغلب على ھذا ” د ج ب أ“ستظھر  ألنھا glyphد. glyphج.

باستخدام برمجية معالجة أولية تحول النص إلى صورة وسيطة تتشكل من محارف تمثل الصور المختلفة للحرف، فتحول الباء 
ظ أن ھذا التحويل على مستوى المحارف ال الصور، أي أن إلى باء أولية والجيم إلى جيم وسطية والدال إلى دال آخرة، الح

  ”. صورة→ محرف “الترميز يحتوي رمزا لكل صورة من صور الحرف وملف الخط يظل بسيطا؛ مجرد 

يبدو ھذا أيضا كافيا للوھلة األولى، لكن مع النظر يتضح لنا أن به أوجه قصور عدة، فتنويعات الحروف ثابتة بمعنى أن مصمم 
يستطيع التحكم فيھا، فمثال إذا أردنا عمل خط نسخ يتبع قواعد الخط العربي فسيكون ھذا شبه مستحيل، فبعض الحروف الخط ال 

لھا عشرات التنويعات التي تختلف حسب الحروف المحيطة بھا وحسب موقعھا من الجملة، أشياء كھذه ال يمكن الوصول إليھا 
برمجية التي ستعرض النص لتفھم كل ھذه القواعد واستخدمنا خطوطا غير قياسية مع تقنيات الخطوط البسيطة إال إذا برمجنا ال

لن تعمل إال على ھذه البرمجية فقط، وليس ھذا ما نريد. ال تتيح الخطوط الذكية أيضا إضافة أي معلومات غنية إلى الخط، مثل 
ية، والكثير الكثير من الخصائص مواضع عالمات التشكيل بالنسبة لكل حرف، اتصال الحروف ببعضھا بطريقة تسلسل

  المطلوبة للحصول على جودة طباعية عالية. 

الخط بحيث يحتوي معلومات عن الصور المختلفة لكل حرف ومتى ” برمجة“في المقابل، الخطوط الذكية تحل كل ھذا. فيمكنك 
ليطوع سلوك الخط كما يريد. تتيح لنا يتم اختيارھا، ھذه المرة على مستوى الخط ال المحارف، بحيث يصبح المصمم مطلق اليد 

  … أيضا التحكم الدقيق في عالقة الصور ببعضھا، أين يوضع التشكيل فوق الحرف، كيف يتصل حرفين ببعضھما إلخ

التي  )10” طباعة أبل المتقدمة“تيب حيث تدعمه أغلب أنظمة التشغيل، كما يوجد  توجد عدة أنظمة خطوط ذكية، أشھرھا أوبن
  تعمل على أنظمة أبل فقط، و جرافيت التي تعمل على األنظمة الثالث الشھيرة. 

تيب فقط لكونه معيارا دوليا معتمد من أغلب األنظمة والنظم الطباعية الحديثة، ما يضمن أن تعمل الخطوط  سنركز على أوبن
  التي نطورھا على أي نظام وال ترتبط بنظام أم منتج برمجيات معين. 

  تيب أوبن

عبارة عن معيار يحدد مجموعة من الجداول اإلضافية على تروتيب التي تحتوي معلومات تتحكم في  )11تيب  ببساطة، أوبن
  سلوك الخط والجوانب المختلفة لكيفية عرض النص بھذا الخط. 

  تيب من أربع جداول رئيسية:  يتكون أوبن
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الخطوات التالية لتحديد الشكل الذي سيأخذه الحرف إذا وقع في بداية، نھاية ووسط الكلمة. شكل الحرف مفردا يأخذ تلقائيا من 
” ه“بدال من ”  ھ“المدخلة التي تحمل ترميز الحرف، لكن إذا أردنا أن نستخدم شكال آخر للحرف مفردا (مثال استخدام الھاء 

  يمكن إضافة جدول لھذا. ف”) ٥“لتمييزھا عن رقم خمسة 

  ١خطوة 

و  Typeمن قائمة  Single Substitution، ثم اختر Add Lookupثم اضغط على زر  GSUBاذھب إلى لسان 
 Script(s) and مباشرة)، في عمود  init(أو اكتب  Initial Formsاختر  Featureفي عمود 

Language(s(   اكتب  arab{dflt{  اكتب أي اسم تريده في خانة .Lokup Name (ھذا االسم لك ولن يظھر في  
  الخط الناتج). 

  ٢خطوة 

، ثم اختر أي اسم تريده. بعدھا ستظھر لك نافذة إضافة Add Subtableقف على اسم الجدول الذي أنشأناه، وانقر على 
ف في صورته المفردة وفي العمود األيمن اسمه في صورته بيانات االستبدال. في ھذه النافذة نكتب في العمود األيسر اسم الحر

  األولى (في أي الكلمة)، ھذه األسماء ھي أسماء الحروف في حسب تسميتھا في ملف الخط. 

فورج تخمين الخانات المناسبة (يعتمد ھذا على وضعك الحروف في منطقة  ويحاول فونت Populateانقر على زر 
Presentation Formsنقر على زر ) وبعدھا اRemove Empty  إلزالة الخانات التي تشير إلى حروف ال يحتويھا ھذا

  الخط. إذا لم يف ھذا بغرضك فسيكون عليك كتابة الحروف يدويا. 

  ٣خطوة 

فيمكنك تحرير محتوي الجدول يدويا. اتبع نفس الخطوات  - أو أردت تحكما أكثر-في حال لم تف الخطوة السابقة بغرضك 
فورج نافذة تحتوي جدوال، كل  انقر على الجدول الفرعي الذي أنشأته إن كنت فعلت ھذا مسبقا. سيعرض عليك فونتالسابقة، أو 

خانة به من قسمين: القسم األول يحتوي اسم صورة الحرف التي ستحّول إلى صورة أخرى، مثال في حالة جدول صور 
في صورته المفردة والثاني اسم الحرف في صورته في أول  ) سيكون القسم األول اسم الحرفinitالحروف في أول الكلمة (

  الكلمة. تختلف أسماء الحروف من خط آلخر، ويمكنك التحكم فيھا أو حتى تغييرھا كما يناسبك. 

  ٤خطوة 

 Terminal) و medi(أو  Medial Formsسنكرر الخطوات الثالث السابقة مرتين أخريتين، ونختار جداول من نوع 
Forms  أو)fina ويمكن إضافة جدول خاص لصور الحروف المفردة وإن كان غير ضروري في أغلب الخطوط .(

  ). isol(أو  Isolated Formsالبسيطة، ويكون ھذا من نوع 

  االقترانات

، حيث يفضل أغلب المصممين رسمھا في ”هللا“أو لفظ الجاللة ” أل” “ال“االقترانات ھي الصور التي تمثل أكثر من حرف مثل 
تتشابه كثيرا عملية إضافة االقترانات مع ”. ال“بالصورة ” ا“و ” ل“تيب أن يبدل مثال حرفي  صورة مرتبطة، ثم إخبار أوبن

  في بعض التفاصيل.  العملية السابقة باستثناء اختالفات

  ١خطوة 

 Typeمن قائمة  Ligature Substitution، ثم اختر Add Lookupثم اضغط على زر  GSUBاذھب إلى لسان 
 Script(s) and مباشرة)، في عمود  liga(أو  Standard Ligaturesاختر  Featureو في عمود 
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4( ligatures  
5( Ligatures  
  …الخ” ؛”:وعالمات الترقيم ” 12“، واألرقام ”اب“يشمل المحرف الحروف  )6
  احترت في ھذا المصطلح، مرة أسميه نقشا ومرة صورة. ال أجد تعريبا مرضيا له. )7
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10( Apple Advanced Tyography  
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