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يمنع استخدام أو نسخ محتويات هذا الكتاب بأي شكل أو وسيلة من غير موافقة الناشر الخطية.
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وصحة المعلومات المحتواة في هذا الكتاب ،فإن المؤلف والناشر غير مسوؤلين تجاه أي شخص أو جهة لتجاهل حقوقهم
يسرنا ِذكر أي ائتمانات ضرورية في الط ََبعات الالحقة.
للتأليف والنشر عن غير قصد .و
ّ

أسس تكوين الفونت العربي

مقدمة
ان الهدف من هذا الكتيب هو شرح اسس تكوين فونت «أوبن تايب» عربي وتوفير دليل
تفصيلي حول ذلك .قبل أن تبدأ يجب ان تكون ملماً بعملية تصنيع الفونت ،وباالخص يجب
ان تكون قد صممت أشكال حروف ( )glyphsالفونت.
أوال ً ،سوف نقدم التقنيات واألدوات المختلفة المتعلقة بهذه العملية وثم سوف
نصف عملية استخدامها .ثانياً ،سوف نقدم دليال ً تدريجياً حول كيفية استخدام برامج
الـ«فونتالب» والـ«فولت» (.)Fontlab and Volt

أسس تكوين الفونت (الخط الرقمي) العربي
ان طباعة سلسلة من الحروف على لوحة المفاتيح ( )keyboardتحويلها الى سلسلة من
أشكال الحروف ( )glyphsلتظهر على الشاشة هي أمر معقد .فهي تستلزم ثالثة عناصر
أساسية:
 .1تكنولوجيا تشفير الحرف،الـ«يونيكود» ()Unicode
 .2برامج لمحرك النص وهي عديدة ،منها ما ُيعد بسيطاً كـ«نوتباد» ( )Notepadومنها
معقدة كـ«أدوبي انديزاين» نسخة شرق األوسط» ()Adobe Indesign ME
 .3تكنولوجيا الخط الرقمي أو الفونت ،الـ«أوبن تايب» ()OpenType

 .1الـ«يونيكود» ()Unicode
يعتبر الـ«يونيكود» ،من ضمن امور اخرى ،فهرساً هائال ً للحروف يتضمن كل النصوص
المكتوبة في العالم .احد اهدافه هو تأمين شيفرة رقمية فريدة لكل حرف مكتوب .أحدث
صيغة وهي «يونيكود  )www.unicode.org( »6.0تحدد عشرات ألوف الحروف من
الهيروغليفية الى البرايل...
حدد النص العربي في مجموعة من الحروف المشفرة بدء ًا من الشيفرة 0x600
إجماال ًُ ،ي َّ
(ما يعني تشفير سداسي األعشار) وينتهي بالشفيرة ( 0x6FFويمكن االطالع على الجدول
الكامل على الموقع التالي .)http://www.unicode.org/charts/PDF/U0600.pdf
هناك تشفيرات أخرى متوافرة (باألخص اإلضافات العربية )Extensions A & B ,اال أنها
قديمة ومربكة .لذا سنركز على المجموعة التي حددنا نطاقها أعاله.
على سبيل المثال ،إن اردت طباعة «فثل» (فهي ليست كلمة عربية حقيقية ولكن هذا
ليس مهماً اآلن) فشيفرة الـ«يونيكود» المطابقة هنا هي(0x641 :ف)(0x62B ،ث)،
(0x644ل) .عندما تقوم بطباعة هذه الحروف على لوحة المفاتيح يتم نقل هذه الشيفرات
الى البرنامج الذي تستخدمه ،سنسميها شيفرة التزويد ( ،)Input Codeإنها سلسلة من
الحروف المشفرة.

 .2محرك النصوص ()Text Engine
فلنر اآلن كيف يمكن للبرنامج (الذي يحتوي على محرك النص) أن يحول شيفرة التزويد
( )0x62B 0x644 0x641الى النتيجة الجميلة «فثل» .تتألف النتيجة من أشكال للحروف
أو رموز ( ،)glyphsأي العالمات الغرافيكية للخط الرقمي (الفونت) ،والتي يمكن (انما
ليس بالضرورة) ربطها بشيفرة حرف ،كما يمكنها ان تمثل حرفاً أو أكثر او حتى جزء ًا من
حرف ما.
أوال ً ،يقوم البرنامج بتحليل التزويد وتحديد األشكال السياقية المختلفة لكل حرف .فكما
تعلمون لدى الحرف العربي إجماال ً أربعة أشكال :األولي ،الوسطي ،النهائي ،والمنفصل.
في المثل أعاله لدينا «ف» أولية« ،ث» وسطية ،و«ل» نهائية (فـ  ،ـثـ  ،ـل).
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بعض أشكال حروف من الخط الرقمي
« »me_quranيمكن تنزيلها من
.http//arabicfonts.wikispaces com/
كما هو واضح ،بعض األشكال تمثل حرفاً
واحداً ،وبعضها تمثل أكثر من حرف واحد تدعى
« »ligaturesأي حروفاً مزاوجة.

ثانياً ،يقوم البرنامج بـ«مناقشة» الخط الرقمي للحصول على المعلومات المتوجبة .هناك
تقنيات مختلفة ُتعنى بالخطوط الرقمية وطرق متعددة للتوصل الى تلك المناقشة،
فلنركز على تكنولوجيا الـ«أوبن تايب» ( )OpenTypeالشائعة.

 .3الـ«أوبن تايب» ()OpenType
في األساس ،الـ«أوبن تايب» هي تكنولوجيا للخط الرقمي طورتها ميكروسوفت وأدوبي
تسمح بخلق «قواعد» داخل الخط (أو «ميزات» ( )featuresفي مصطلح الـ«أوبن تايب»،
مشار اليها بنمط مؤلف من اربعة أحرف) .الفكرة من وراء الـ«أوبن تايب» هي أن مصمم
الخط الرقمي هو الشخص األفضل الذي يحدد كيفية تصرف الخط .ال يختص الـ«أوبن
تايب» بتصميم أشكال الحروف بل بكيفية تفاعلها مع بعضها البعض.
يحدد الـ«أوبن تايب» ثالث فئات (وتسمى ايضاً «جداول الخط الرقمي» :)font tables
 -1الـ ( GDEFللتعريف) يسمح لك بتعريف أسماء وميزات أشكال الحروف ()glyphs
 -2الـ ( GSUBللبدائل) يسمح لك بتحديد قواعد البدل ،مثال ً ،كيفية استبدال حرف بآخر
وتحت أي ظروف.
 -3الـ ( GPOSللتموضع) يسمح لك بتحديد موقع الحروف بالنسبة لمواقع حروف أخرى.
يقدم ميكروسوفت أداة مجانية تدعى «فولت» VOLT
(مختصر لـ  )Visual OpenType Layout Toolويمكن تنزيلها عبر الموقع:
http://www.microsoft.com/typography/VOLT.mspx
باستخدام «فولت» سوف تتمكن من تحديد قواعد الخط الرقمي الخاص بك ،ولكن لن
تتمكن من تحديد أي قاعدة تريدها ،فعليك ا ّتباع خصائص النص الخاص الذي تعمل به.
يمكن الحصول على خصائص النص العربي عبر الموقع:
http://www.microsoft.com/typography/OpenType%20Dev/arabic/intro.
mspx
بما أن هذه الخصائص تتطلّب تقنية عالية جد ًا من الصعب فهمها بسهولة ،لنلق عليها
نظرة أعمق .فالمهم في هذه الخصائص بالنسبة لمصمم الخط الرقمي هو طبيعة
طبق عبره هذه الميزات .ووفقاً لدرجة تعقيد
طبقة والتسلسل الذي س ُت ّ
الم ّ
الميزات ُ
الخط الرقمي الذي تصممه واحتياجاتك ،يمكن تطبيقها كلها او جزء منها.

أسس تكوين الفونت العربي
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شكل حرف نموذجي «حديث» مع وصالت افقية
متساوية.

لنأخذ مثال ً خطاً عربياً «حديثاً» وبسيطاً ،أي خط وصالت حروفه افقية متساوية (على
الجانب األيسر واأليمن للحرف) ومسطرية.
يكون عدد الخصائص التي يجب تطبيقها في خطوط كهذه محظور .فسوف نحتاج على
األقل الى:
« :»isolمن اجل تحديد االشكال الموضعية المنفصلة
« :»initمن اجل تحديد االشكال الموضعية االولية
« :»mediمن اجل تحديد االشكال الموضعية الوسطية
« :»finaمن اجل تحديد االشكال الموضعية النهائية
« :»rligمن اجل تحديد الحروف المركّبة المطلوبة (في معظم الفونتات مزواج «ال»
هو الوحيد المطلوب)
« :»markمن اجل تحديد وضعية عالمات التحريك على األحرف األساسية
« :»mkmkمن اجل تحديد وضعية عالمات التحريك مقابل عالمات أخرى
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دليل تفصيلي
ال يزال علينا استخدام أداتين مختلفتين من أجل انتاج خطوط رقمية عربية :محرر للخط
كالـ«فونتالب» ( ،)FontLabوبما أن الـ«فونتالب» غير كاف لتحديد الخط بشكل تام ،يجب
استعمال محرر آخر وهو «ميكروسوفت فولت» ألنه ضروري من اجل اكمال التحديدات
المطلوبة للخط.
ُيظهر «أدوبي انديزاين» الخطوط العربية بشكل جيد من دون التحديدات التي ذكرناها،
النه يملك محرك حروف داخلياً يحتاج فقط الى شيفرات الـ«يونيكود» المناسبة ليؤدي
وظيفته .أما كل البرامج االخرى ،ومنها متصفحات شبكة االنترنت ،فهي تحتاج الى
تحديدات ُتنجز عبر الـ«فولت» (.)volt

«فونتالب ستوديو» ()FontLab studio
لنر كيف يمكن تطبيق هذه الميزات باستخدام «فونتالب ستوديو» و«ميكروسوفت
فولت» .اوال ً ،علينا تعريف أشكال الحروف ( ،)glyphsبإعطاء كل منها إسماً فريد ًا ،وقيمة
«يونيكود» إن لزم االمر ،فضال ً عن قيمة الـ«أوبن تايب».
االمر المهم جد ًا هو ان القلة من األشكال في الخط تحتاج الى قيمة الـ«يونيكود» ،ألن
معظمها ُيستخدم عبر ميزات سوف نحددها الحقاً وعندها لن تكون هناك حاجة لقيمة
الـ«يونيكود».
يمكن تثبيت كل هذه المعلومات عبر لوحة خصائص األشكال ،أي
( )Glyph Properties Panelفي الـ«فونتالب ستوديو».

خانة «االسم» ( )nameهي تلك التي تحدد فيها االسم الذي اخترته للشكل ،وهنا تملك
الحرية التامة في اختيار االسم ،ولكن الشرطين الوحيدين هما ان يكون االسم فريد ًا وان
يكون لكل شكل اسم.

دليل تفصيلي

اما خانة الـ«يوني» ( )uniفتحدد قيمة الـ«يونيكود» (الشيفرة) الخاصة بالشكل .كما قلت
سابقا ،ليس من الضروري ان تحصل كل األشكال على قيمة «يونيكود» .لخط نموذجي
حديث نحتاج الى تعريف مجموعة الحروف العربية األساسية على االقل .ترون في الصورة
ادناه المجموعة النموذجية لشيفرات الـ«يونيكود» التي يجب تعريفها:

خانة الـ« »OTتحدد قيمة الـ«أوبن تايب» (الوظيفة) المرتبطة بالشكل .الخيارات هي:
 غير محدد» ( :)Unassignedيأتي هذا الخيار تلقائياً والمستحسن تغييره بسيط» ( :)Simpleالوظيفة المستخدمة لمعظم األشكال مزواج» ( :)Ligatureالوظيفة المستخدمة ألشكال الحروف المركّبة .عندما نختار هذهالوظيفة ،يتم تفعيل خانة رقمية لتحديد عدد الحروف الموجود في ال مزواج.
 تشكيل» ( :)Markالوظيفة المستخدمة لعالمات التشكيل كالفتحة والشدة...المكون» ( :)Componentالوظيفة المستخدمة اذا كان الشكل يمثل فقط جزء ًا من
ّ
الحرف.
مالحظة :يخلق الـ«فونتالب» تلقائياً مؤشر ًا رقمياً ألشكال الحروف .يملك كل شكل رقماً
تسلسلياً تباعاً للترتيب الذي أد ِ
خلت به األشكال.
تشكل كل هذه الوظائف فئة الـ GDEFالمحددة من قبل الـ«أوبن تايب» التي تم تعريفها
مسبقاً.

عند تحديد كافة أشكال الحروف ،باكتمال الـ ،GDEFيحين الوقت من أجل تصدير هذه
التعريفات الى «فولت» .للقيام بذلك ،علينا فتح لوحة الـ«أوبن تايب» في الـ«فونتالب» (عبر
استخدام قائمة .)Windows/Panels/Opentype
ثم علينا خلق ميزة (« )featureزائفة» من اجل البدء بالعملية ،بالضغط على زر الـ«»+
في الـ«أوبن تايب» (ادناه على اليمين) .عندها ُتخلَق ميزة ( xxxxادناه على اليسار).

يجب إزالة النص «; »sub byوترك فقط:
feature xxxx }
;{ xxxx
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اآلن وقد تم تكوين ميزة ،اضغط على سهم زر ( Saveالتحفيظ) في لوحة الـ«أوبن تايب»
واختر من الالئحة ( Save Featuresحفظ الميزات) .وفي خانة ( Save Asتحفيظ بإسم)،
اختر ( VOLT project filesملفات مشروع الفولت) (. )*.vtp

االمر االخير الذي علينا القيام به في الفونت الب هو خلق خط رقمي بنسخة .ttf
(وليس .)otf
مالحظة :إن نظرنا عن كثب الى محتوى ملف الـ  ،VTPرأينا تحديدات تظهر كالتالي:
_DEF_GLYPH “uniFE9B” ID 285 UNICODE 65179 TYPE BASE END
GLYPH
وهنا نلحظ العناصر المختلفة التي حددناها مسبقاً ،االسم “ ،”uniFE9Bمؤشر الشكل
) ،glyph index (285قيمة الـ«يونيكود» ( ،)65179ووظيفة الـ«أوبن تايب» ()Base
األساس

«ميكروسوفت فولت» ()Microsoft volt
فلنبدأ اآلن بفولت ولنفتح ملف الـ ( TTFقائمة  .)Open font / Fileثم في قائمة
الجلب ( ،)Importنختار جلب مشروع ( )Import Projectومن ثم ملف الـ vtpالذي
خلقناه للتو.
ان ضغطنا اآلن على زر تصحيح األشكال ( ،)Edit Glyphsتظهر نافذة جديدة تتضمن
اسم الشكل والشيفرة المحفوظة في ملف الـ«فونتالب».
هذا الجزء يتطلّب الجهد والتدقيق ولكنه ضروري ألنه يمكّننا من البدء بالعمل في فولت.
مالحظة :ان قمتم بتعديل في ملف الـ«فونتالب» عليكم تصدير ملف الـ  vtpجديد ًا والقيام
بتلك الخطوات مجدد ًا .لذا يوصى بالبدء بقسم الفولت  voltبعدما يكتمل تصميم الخط
الرقمي .ومن جهة اخرى ،يمكنكم تعديل الرموز الموجودة ،ولكن ان قمتم باضافة حروف
اوحذفها يجدر فتح ملف فولت جديد.
إن واجهة فولت بسيطة جد ًا ومقسمة الى ثالثة اجزاء للعمل عليها:
 .1الميزات ()Features
 .2لوائح البحث ()Lookups
 .3المجموعات ()Groups

دليل تفصيلي
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واجهة الـفولت ()volt

 .1الميزات ()Features
ان الخطوة االولى في تحديد نوع األبجدية (او النصوص) التي يعمل بها الخط .أساساً ،هي
اعتبار النص نظاماً للكتابة ،ومن المهم التمييز بين نظام الكتابة واللغات .فعلى سبيل
المثالُ ،يستخدم النص العربي من اجل كتابة العربية والفارسية واألردية والسندية
ويستخدم النص الالتيني من اجل كتابة اللغة االنكليزية والفرنسية وااللمانية
واألغورية الخُ .
الخ.
يمكن للخط الرقمي ان يجمع العديد من النصوص .تشمل الخطوط العربية عموماً
النصوص الالتينية ايضاً ،كما وان العديد من الخطوط الالتينية تحتمل النصوص
السيريلية او اليونانية.
نركز هنا على النص العربي ،لذلك سوف نحدد وظائفه فقط .بذلك اضغط على زر Add
( Scriptاضافة نص) على الجهة اليسرى من الواجهة.
فيظهر بند اسمه «<>( »New Scriptنص جديد):

يجب تغييره الى «( arabالعربية) .لذلك من المهم جد ًا ان تحدد بند النص
(.)script tag
عمل
كما ترى ،تم تلقائياً خلق بند آخر  تلقائي (< )Default >dfltيحدد اللغة التي ُ
سي َ
تطبق على اي لغة كانت ،فان كنت تريد قواعد محددة
بها بالنص .ان القيمة التلقائية
َّ
وتحدد هذه
للغة األردية على سبيل المثال ،عليك ان تحدد وظيفة لغوية تختص باألردية.
َّ
الوظائف ،المؤلفة من اربعة احرف ،لللغات المختلفة على الموقع التالي:
http://www.microsoft.com/typography/fontdev/arabicot/appen.aspx
كلمة تلقائي ( )Defaultكافية لبلوغ هدفنا.
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الخطوة التالية هي تطبيق هذه الميزات.
سوف نبدأ بميزة « »initالتي تدل على الشكل االولي للحروف .اضغط فقط على زر
«اضافة ميزة» ( )Add Featureواطبع < >initفي البند الجديد الذي خلقناه للتو.
مالحظة :لسبب ما عندما نقوم بطباعة اسم النص (اللغة) ال نحتاج الى طباعة المزدوجين
(<>) ،ولكنهما اساسيان لطباعة الميزات.
من اجل اكمال الخط الرقمي نحتاج الى تحديد الميزات التالية،>isol< ، >init< :
< ،>fina< ،>mediو< .>rligاضفها بالطريقة نفسها التي أضفنا بها ميزة الـ<.>init
فيجب ان تبدو الواجهة اآلن كما يلي:

 .2لوائح البحث ()Lookups
حان الوقت للتركيز على قسم لوائح البحث ( ،)Lookupsوهو مجموعة من القواعد
األساسية تطبق عند تفعيل ميزة ما .عادة يتم تطبيق  Lookupعلى ميزة واحدة فقط،
بينما يمكن ان تمثل الميزة « »Lookupsمتعددة .يحدد الـ«أوبن تايب» نوعين من لوائح
البحث ( ،)Lookupsنوعاً للبدائل (من اجل بناء قسم الـ  )GSUBونوعاً للتموضع (من اجل
بناء قسم الـ .)GPOS
تتطلب كل هذه المميزات التي حددناها حتى اآلن « »Lookupsللبدائل نخلقها بالضغط
على زر «اضافة بدائل» (.)Add Substitution
عندها يتم خلق Lookupيدعى «بديل جديد» ( ،)New Substitutionوأول ما يجب
القيام به هو اعطاؤه اسماً افضل .وبما اننا نعمل على ميزة الـ< >initفلنسميها <.>init0
وان كنا بحاجة الى  Lookupآخر من اجل ميزة الـ< >initفلنسمها < >init1و<>init2
الخ .فاالسماء بحد ذاتها ليست مهمة ولكن من األسهل ان نعطيها إسماً مرتبطاً بالميزة.
الضغط مرتين على  Lookupيفتح نافذة حوار خاص بها.

دليل تفصيلي
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نافذة الحوار الخاصة بالبدائل
»«Substitution Lookups

هناك بعض األمور التي يجب القيام بها قبل البدء بالعمل على الحروف.
اوال ً :اتجاه النص ،بما اننا نتعامل مع اللغة العربية يجب ان نغير مدلول الـ ( LTRاتجاه
النص من اليسار الى اليمين) الى ( RTLمن اليمين الى اليسار) وذلك في الزاوية العلوية
اليمنى للنافذة.
عندها نحتاج ألن نغير قيمة حقل الـ « .Process Marksفهي مبرمجة تلقائياً الى ALL
(الكل) مما يعني ان كل الحروف التي وضعناها بخانة ( Marksالتشكيل) سابقاً سوف
تؤخذ بعين االعتبار .وبما ان ميزة الـ < >initتختص فقط بأشكال الحروف االساسية فنحن
لسنا بحاجة الى التشكيل هنا ،لذا نغيرها الى ( Noneال شيء).
وبعد اتمام ذلك ،يحين الوقت الدخال أول قاعدة لدينا وانا انصحكم بالعمل أبجديا ألنها
الطريقة األسهل .نحن نعمل على ميزة الـ < >initولذلك نحتاج الى إظهار كيفية تحول
هذا الحرف عندما يكون في الوضعية األولية (في بداية الكلمة او بعد حرف ال يتصل كاأللف
والدال).
فلنفتح «لوحة تحكم أشكال الحروف» ( )Glyph Panelعبر الضغط على زر
« »Edit Glyphsولنبحث عن حرف الـ«ب».
لوحة تحكم أشكال الحروف في فولت
«»VOLT glyph panel
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يحتوي الخط الواحد على العديد من أحرف الـ«ب» ،انما الحرف الذي نبحث عنه هو الشكل
المنفصل الذي يحمل رقم «يونيكود»  .U+0628فهو نقطة البداية للعملية بأسرها.
في مثلنا هذا يكون اسمه في مؤشر أشكال الحروف ) ،glyph289 (Glyph Indexلذلك
في السطر االول من قسم « »From glyphs -> To glyphsمن الـ Lookupلنطبع
 .glyph289يمكنك ايضا جر الشكل ( )glyphمن نافذته ( )glyph panelالى قائمة الحوار.
عندها عليك طبع رمز « <ُ ( » -تكتب تلقائياً ان ضغطت قائمة الـ .)Lookupوعندها
اطبع (او اسحب) اسم الشكل االولي للحرف «ب» ،أي  ،glyph291واضغط على زر
الدخول (.)Enter
ان تم كل شيء بشكل جيد يجب ان نرى ما يلي:
القاعدة االولى لـ<Lookup <init0

القاعدة التي ادخلناها تترجم عملياً كما يلي:
عندما تواجه  glyph289استبدل به glyph291
عليك القيام بتلك الخطوات لكل الحروف االخرى وعند االنتهاء يجب ان تحصل على التالي:

دليل تفصيلي

مبدئياً ،يجب الاّ يظهر حرف «أ» (األلف) هنا ،بما انه ال يتصل بأي حرف من بعده ،فهو اما
ان يكون منفصال ً او نهائياً .مع ذلك يجب ان ُندخل قاعدة «شكلية» ُتمكّن األلف ان تتحول
الى نفسها لنتجنب مشاكل محتملة مع بعض محركات النص (.)Text Engine
اما الخطوة االخيرة فهي ربط الـ « »Lookupبميزة < .>initللقيام بذلك يجب اغالق قائمة
الـ« »Lookupوجر اسم الـ « »Lookupالموجود في العمود األوسط واسقاطها على ميزة
< >initفي العمود األيسر.
عندئذ ،سوف يظهر الـ « »Lookupتحت الميزة كما يلي:
￼

وللتأكد من ان كل شيء على ما يرام ،اضغط على زر إجمع ( )Compileوإن لم تظهر
رسائل خطأ ،فانت على المسار الصحيح! وإال عليك ان تحاول فهم رسالة الخطأ ،وعادة ال
يكون االمر سهال ً...
اضغط على زر إجمع ( )Compileدوماً للتأكد من انك لم تدخل قاعدة خاطئة .عند
تشغيل التجميع بشكل ناجح ،يمكنك اختبار الخط الرقمي (الفونت) ،بعد حفظه ووضعه
داخل مكتبة الخطوط الرقمية الخاصة بنظامك .إن كنت تريد اختبار الخط بعد تطبيق
ميزة الـ < >initفقط ،عندها يجب ان تظهر بداية الكلمات بشكل صحيح بينما تحتفظ بقية
الحروف بشكلها المنفصل.
يتم تطبيق العملية نفسها للميزات الموضعية االخرى (<.)>isol>، <fina>، <medi
تبدو مبدئياً ميزة الـ < >isolعديمة الفائدة ،بما انها تحول الرموز الى نفسها ،ولكن يمكن
ان تكون مفيدة بالنسبة الى حروف اكثر تعقيد ًا ،لذلك عليك ان تطبقها بكل االحوال.
تتعلق كل هذه الميزات بعملية تبديل سهلة جد ًا (شكل ُيستبدل به شكل آخر) ومع
ذلك يمكنك تحديد بدائل اكثر تعقيد ًا (شكل بأشكال كثيرة ،أشكال كثيرة بشكل او
اكثر) .فلنوضح ذلك بميزة < .>rligتشير < >rligالى مزواج الحروف الضرورية الموصولة
ببعضها ،ففي اللغة العربية هذا المزواج هو الالم الف «ال» .وتحدد خطوط كثيرة كتال ً
ضرورية أخرى ككلمة «الله» النها تملك بالعادة شكال ً تصميمياً محدد ًا.
الـ«أوبن تايب» يحدد ايضا ميزة <( >ligaأي مزواج الحروف األساسي) و< ( >dligمزواج
استنسابي) ،حيث يمكنك تحديد كتل اخرى تختار لها التصنيف.
من المهم ان تتذكر ان معظم محركات النص ال تطبق ميزات الـ< >ligaاو الـ<.>dlig
المحركات المعقدة فقط (كالذي يستعمل في الـأدوبي ان ديزاين نسخة الشرق
األوسط مثال ً) ،يسمح لك بشكل دقيق اختيار أي ميزة ترغب بتطبيقها.
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فلنلق نظرة على تطبيق ميزة الـ < .>rligالمبدأ سهل جد ًا ،إذ عليك فقط تحديد
تسلسل األشكال التي يجب ان تتحول ،فالـ« »Lookupسيبدو كاآلتي:
«> Lookup <rligنموذجي

وكما ترى في الـ« ،»Lookupعليك ان تشير فقط الى ان الالم االولية او الوسطية عندما
تتبعها ألف نهائية يجب ان تتحول الى شكل واحد صغير يمثل مزواج الالم ألف «ال».
وهنا نرى ايضاً أشكاال ً متعددة لأللف (الف مدة «آ» ،الف همزة «أ» )...إن حددت هذه
االحتماالت في فونتك(خطك الرقمي) عليك ان تغطيها كافة.
مع هذه الصفة نكون قد أكملنا مجموعة البدائل ( .)substitutionsحان الوقت اآلن
لتحديد ميزات التموضع (.)positioning
 .3التموضع ()Positioning
تعتبر ميزات التموضع مفيدة إن اردت من خطك ان يدعم التشكيل (او التحريك) .عليك
ان تحدد موقع الحركات (أو العالمات اخرى) لكل شكل.
من اجل القيام بذلك ،يحدد الـ«أوبن تايب» ميزتين مهمتين جد ًا للنص العربي ،ميزة
<( >markتموضع الحركات) و<،mark to mark positioning( >mkmkالتي تحدد
عالقة الحركات بعضها بالبعض).

دليل تفصيلي
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لنضفها الى خطنا الرقمي ونخلق  Lookupتموضعية جديدة .إن نافذة
 Lookupالتموضع مختلفة جد ًا عن نافذة  Lookupالبدائل .لتبدو كما يلي:

كالعادة ،نحتاج الى تحويل مدلول الـ ( LTRمن اليسار الى اليمين) الى ( RTLمن اليمين
الى اليسار) ،ونختار نوع التموضع الذي نحتاجه .خياراتنا تشمل:
 تموضع مجهول ( :)Unknown Positioningقيمة تلقائية ،ال معنى لها ويجبتغييرها.
 تعديل وحيد ()Single Adjustment تعديل مزدوج ()Pair Adjustment تموضع عالمة االدخال ()Caret Positioning ملحق األحرف المتصلة ()Cursive Attachment ملحق المرساة ()Anchor Attachmentفي هذه المرحلة لن أشرح كل بند على حدة ،فكل ما يهم الخط البسيط هو
« »Anchor Attachmentولذا سوف نختاره.
وأخير ًا ،إن قيمة حقل الـ« »Process Marksيجب ان تكون ( Allالجميع) ،الننا نتعامل مع
عالمات التشكيل هنا لذا نريد اظهارها.
ولتعبئة العمودين  الموقع االول ( ،)Position Firstالموقع الثاني
( ،)Position Secondهناك احتماالن؛ إما ان نطبع او نجر أشكال الحروف ()glyphs
الى داخل العمودين ،واما ان نخلق مجموعة او اكثر تتضمن كل األشكال التي نرغب
باستخدامها.

-
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أنشأت ثالث مجموعات ،االول تدعى <( >all_baseكل األساسات)،
في هذه العينة ،لقد
ُ
تتضمن األشكال المحتملة كافة الحروف األساسية ،ومجموعتين أخريين تتضمن عالمات
التشكيل ،واحدة تدعى <( >above_markاي التشكيل العلوي) واالخرى
<( >below_markاي التشكيل السفلي).

بعض االمور المهمة التي يجب االطالع عليها هنا:
اوال ً ،اعط دوماً إسماً للمرتكزات ( .)anchorsهنا ترى في عمود المرتكزات اسميتسمها سوف تختلط بعضها بالبعض ولن
«( »aboveأعاله) و «( »belowأدناه) .إن لم
ّ
تتمكن من تحديد المواقع المختلفة لعالمات التشكيل العليا والسفلى.
 من اجل اإلشارة الى مجموعة عليك ان تضيف المزدوجين < > ( )bracketsحول اسمها. إن كنت تعمل مع مجموعات يمكنك اختيار العناصر المختلفة باستخدام combo boxesعلى الجانب االيمن في الجزء العلوي من النافذة.
 ومن ثم علينا ان نخلق « »Lookupsاثنتين منفصلتين للحروف المنفردة األساسية( )single baseوحروف الكتل ( .)ligaturesهذه الـ« »Lookupsال يمكنك مزجها.
العملية سهلة جد ًا ،كل شكل له مرتكز ( )anchorواحد ،يشار اليه بـ  +تراه في الجهة
اليمنى من النافذة تحتاجه فقط لتحديد موقع المرتكزات .لتسهيل مهمتك ،يمكنك تثبيت
مرتكز واحد باستخدام خانات «( »Lock 1st Anchorقفل المرتكز االول)
أو «( »Lock 2nd Anchorقفل المرتكز الثاني) .فالطريقة الفضلى هي وضع عالمة
المرتكز اوال ً وتثبيته ،ومن ثم تحديد المرتكز الثاني.
تجد فيديو توجيهياً مفيد ًا على موقع التيبوغرافيا التابع للميكروسوفت:
 http://www.microsoft .com/typography/VOLT.mspxمن ثم انقر على
( New VOLT Training Videoأي فيديو «تدريب الفولت الجديد»).
أمر سهل! اضغط على زر «( »Compileالتجميع) ليمكّنك من اختبار خطك الطباعي.
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وعندما ترضى بالنتيجة ،عليك خلق الوضع النهائي للخط ،عبر دخول قائمة «»Ship Font
(بمعنى تصدير الخط) في قائمة «»Ship Font
مالحظة :ما إن تخلق الخط الجديد عبر « ، »Ship Fontيصبح غير ممكن تصحيحه بعد
ذلك عبر ،Voltلذا إحتفظ دوماً بنسخة  Voltباستعمال «( »Saveاحفظ) او «»Save As
(حفظ تحت اسم آخر) ،وذلك لضمان التصحيح في المستقبل.

الخاتمة
وصلنا الى خاتمة الملف ،وال بد ان تكون قد اكتسبت المعلومات األساسية لتكوين
الخطوط الطباعية العربية الحديثة .إن كنت تريد ان تتعمق اكثر وان تقوم بتكوين خطوط
معقدة ،هناك عدد من الميزات يجب ان تطلع عليها ،والتي سـأتناولها في ملف آخر يدور
حول الوظائف المتقدمة لتكوين الفويت ( أي الخط الرقمي) العربي.

معجم المصطلحات
مرتكز = anchor

ميزات = features
الخط الرقمي ،الفونت = font
جدول الخط الرقمي = font table
شكل الحرف ،الرمز = glyph
مؤشر أشكال الحروف = glyph index
أولي = initial
وسطي = medial
نهائي = final
منفصل = isolated
شيفرة التزويد = input code
لوحة المفاتيح = keyboard
مزواج ،كتلة حروف = ligature
لوائح البحث = lookups
لوائح البدائل = substitution lookups
بند النص = script tag
محرك النصوص = text engine
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