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type specimen

pradell arabic

قرص احلمراء

وتبحث عن قمر في السماء

شكرا جزيال

ترتيبات أمنية ضخمة لمواكبة كالسيكو األرض في الليغا

نجد الجمال
مدينة برشلونة للسالم
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type specimen

pradell arabic

Pradell Arabic Regular 16pt

خيتلف شلك القصيدة العربية عن شلك القصائد املعروف يف اآلداب األخرى.
ومتتاز بأن موضوعها ،وهواملديح ،ميهد له بوصف الرحلة إىل املمدوح ،ويقدم
للرحلة بشعر يف النسيب يشكو فيه الشاعر فراق األحبة .ويف الرحلة يتاح
للشاعر أن يصف جواده ،أو ناقته ،والطبيعة من حوله ،وحياة احليوان ورصاعه
مع غريه من احليوانات أو مع الطبيعة .واملدح يتغنى بفضائل الصحراء ويصف
حياة الكريم يف ضيافته ورشبه وحروبه .وأبيات القصيدة عادة من  60إىل ،100
وكلها تلتزم بحرا ً واحدا ً وقافية واحدة .واملعلقات عرش أو سبع ،هي خري مثال
هلذا الشعر .والشك أن شعراء ضاع شعرهم سبقوا مدرسة نجد .وقد ساهم
بالط املناذرة وبالط الغساسنة يف تطوير القصيدة ،ولكنهام مل خيلقا نوعا ً جديدا ً
إىل جوار القصيد النجدي .وملا كانت القصيدة جتمع موضوعات عدة فإهنا
كانت امتحانا ً طيبا ً لقدرة الشاعر .امتاز قصيد نجد ،إىل جانب هذا الشلك
العام واملوضوعات املعينة ،بخصائص ذاعت وقلدت ،مثل الرتكيز يف رسم
Pradell Arabic Bold 16pt

خيتلف شلك القصيدة العربية عن شلك القصائد املعروف يف اآلداب األخرى.
ومتتاز بأن موضوعها ،وهواملديح ،ميهد له بوصف الرحلة إىل املمدوح ،ويقدم
للرحلة بشعر يف النسيب يشكو فيه الشاعر فراق األحبة .ويف الرحلة يتاح
للشاعر أن يصف جواده ،أو ناقته ،والطبيعة من حوله ،وحياة احليوان
ورصاعه مع غريه من احليوانات أو مع الطبيعة .واملدح يتغىن بفضائل الصحراء
ويصف حياة الكريم يف ضيافته ورشبه وحروبه .وأبيات القصيدة عادة من
 60إىل  ،100وكلها تلتزم بحرا ً واحدا ً وقافية واحدة .واملعلقات عرش أو سبع،
هي خري مثال هلذا الشعر .والشك أن شعراء ضاع شعرهم سبقوا مدرسة نجد.
وقد ساهم بالط املناذرة وبالط الغساسنة يف تطوير القصيدة ،ولكنهام مل خيلقا
نوعا ً جديدا ً إىل جوار القصيد النجدي .وملا كانت القصيدة جتمع موضوعات
عدة فإهنا كانت امتحانا ً طيبا ً لقدرة الشاعر .امتاز قصيد نجد ،إىل جانب
هذا الشلك العام واملوضوعات املعينة ،بخصائص ذاعت وقلدت ،مثل الرتكيز
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pradell arabic

Pradell Arabic Regular 22pt

يف العرشين سنة األخرية مل يأت من فراغ إطالق وصف

“كالسيكو األرض” عىل مواجهة برشلونة وريال مدريد أو

كالسيكو الكرة اإلسبانية ،ألن حجم متابعة هذه املوقعة

Pradell Arabic Regular 18pt

قرن من الزمان من هذا التاريخ ،مل ت ُ َ
ٍ
ول املنطقة املعروفة
وعىل مدى
“بالد النوبة” موطن حضارات أقدم األرس املرصية ،والتي حتاذي
ضفتي هنر النيل يف املنطقة التي تعرف اليوم بشامل السودان وصعيد
مص سوى قليل من االهتامم .كانت األرض وعرة ،وطرد بعض
ً
علامء ذاك العرص عن أذهاهنم رص ً
خفية فكرة تفيد بأن هؤالء
احة أو
األفارقة ذوي البرشة السوداء كانوا قادرين عىل إبداع صور الفن،
Pradell Arabic Regular 12pt

عرفت النساء العباءة ذات اللون األبيض ولبستها يف عرص ما قبل اإلسالم ولكن بسبب فرتات احلزن

التي مر هبا العراق خالل حقبة العرص العبايس وما فعله املغول ببغداد تغري لون العباءة إىل األسود ،إال

أن البغداديات يعتربن العباءة رمزا للجاذبية واجلامل واألناقة حتى تغنى هبا الشعراء والفنانون .وتستحرض
بلقيس البغدادي وهي تتلمس أطراف عباءهتا املمتلئة باخلرز األسود ،شباهبا مع رفيقاهتا عندما جيتمعن

يف بيت أهلها ببغداد الختيار أمجل عباءة ،فقد كانت العباءة بالنسبة هلن رمزا للجامل والتباهي .يف حني
تعترب أمل العبيدي أن العباءة إرث والدهتا وجدهتا فقد كانت املظهر الرسمي لنساء العائلة وتقليدهم
املحافظ رغم أهنا ارتدهتا يف الصغر .وتنحدر العبيدي من عائلة محافظة ،فقد كان والدها وجدها من

Pradell Arabic Regular 8pt
من األكادمييني منذ قرن من الزمان ،وهو “عامرة غرب” ،ويبعد حوايل

وعىل مدى قرنٍ من الزمان من هذا التاريخ ،مل ت ُ َ
ول املنطقة املعروفة “بالد

 100ميل جنوب احلدود املرصية السودانية .من خالل جهازه الذي يسمى:

النوبة” موطن حضارات أقدم األرس املرصية ،والتي حتاذي ضفتي هنر النيل

بأكملها مدفونة حتت األرض ،وقواعد أهرامات ،وتالل الدفن املستديرة،

االهتامم .كانت األرض وعرة ،وطرد بعض علامء ذاك العرص عن أذهاهنم
ً
رص ً
خفية فكرة تفيد بأن هؤالء األفارقة ذوي البرشة السوداء كانوا
احة أو

مقياس املغناطيسية ،الذي يقيس النامذج املغناطيسية يف املالمح املسترتة
حتت األرض ،حيدد سبنرس آالف القراءات يك يرفع النقاب عن أحياء

التي تسمى “اجلثوة” ،املوجودة فوق املقابر حيث تستلقي اهليالك العظمية

األرسة اجلنائزية -التي تنفرد هبا النوبة– التي يعود تارخيها إىل حوايل
فوق
ّ
 800-1300قبل امليالد .وعىل مدى قرنٍ من الزمان من هذا التاريخ ،مل ت ُ َ
ول

املنطقة املعروفة “بالد النوبة” –موطن حضارات أقدم األرس املرصية ،والتي

حتاذي ضفتي هنر النيل يف املنطقة التي تعرف اليوم بشامل السودان وصعيد

مرص– سوى قليل من االهتامم .كانت األرض وعرة ،وطرد بعض علامء ذاك

يف املنطقة التي تعرف اليوم بشامل السودان وصعيد مرص سوى قليل من

قادرين عىل إبداع صور الفن ،والتكنولوجيا ،واملدن الكبرية مثل هذه

املوجودة يف مرص أو روما .وال تزال الكتب العلمية املعارصة تتعامل مع

النوبة القدمية باعتبارها مجرد منطقة تابعة ملرص؛ إذ يشار يف أفضل األحوال

إىل الفراعنة السود من خالل فقرات قليلة .يقول نيل سبنرس عامل اآلثار

باملتحف الربيطاين“ :تعترب هذه واحدة من أعظم وأقدم احلضارات املعروفة

يف العامل” .سافر سبنرس خالل األعوام العرش املاضية إىل موقع ص ّوره أسالفه
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pradell arabic

Pradell Arabic Bold 24pt

يف العرشين سنة األخرية مل يأت من فراغ إطالق وصف

“كالسيكو األرض” عىل مواجهة برشلونة وريال مدريد

أو كالسيكو الكرة اإلسبانية ،ألن حجم متابعة هذه

Pradell Arabic Bold 20pt

وعىل مدى قرنٍ من الزمان من هذا التاريخ ،مل ت ُ َ
ول املنطقة املعروفة
“بالد النوبة” موطن حضارات أقدم األرس املرصية ،والتي حتاذي
ضفتي هنر النيل يف املنطقة التي تعرف اليوم بشامل السودان وصعيد
مص سوى قليل من االهتامم .كانت األرض وعرة ،وطرد بعض
ً
علامء ذاك العرص عن أذهاهنم رص ً
خفية فكرة تفيد بأن هؤالء
احة أو
األفارقة ذوي البرشة السوداء كانوا قادرين عىل إبداع صور الفن،
Pradell Arabic Bold 12pt

عرفت النساء العباءة ذات اللون األبيض ولبستها يف عرص ما قبل اإلسالم ولكن بسبب فرتات احلزن

التي مر هبا العراق خالل حقبة العرص العبايس وما فعله املغول ببغداد تغري لون العباءة إىل األسود،
إال أن البغداديات يعتربن العباءة رمزا للجاذبية واجلامل واألناقة حتى تغىن هبا الشعراء والفنانون.

وتستحرض بلقيس البغدادي وهي تتلمس أطراف عباءهتا املمتلئة باخلرز األسود ،شباهبا مع رفيقاهتا

عندما جيتمعن يف بيت أهلها ببغداد الختيار أمجل عباءة ،فقد كانت العباءة بالنسبة هلن رمزا للجامل

والتباهي .يف حني تعترب أمل العبيدي أن العباءة إرث والدهتا وجدهتا فقد كانت املظهر الرسمي لنساء

العائلة وتقليدهم املحافظ رغم أهنا ارتدهتا يف الصغر .وتنحدر العبيدي من عائلة محافظة ،فقد كان

Pradell Arabic Bold 8pt
من األكادمييني منذ قرن من الزمان ،وهو “عامرة غرب” ،ويبعد حوايل

وعىل مدى قرنٍ من الزمان من هذا التاريخ ،مل ت ُ َ
ول املنطقة املعروفة “بالد

 100ميل جنوب احلدود املرصية السودانية .من خالل جهازه الذي يسمى:

النوبة” موطن حضارات أقدم األرس املرصية ،والتي حتاذي ضفتي هنر النيل

بأكملها مدفونة حتت األرض ،وقواعد أهرامات ،وتالل الدفن املستديرة،

االهتامم .كانت األرض وعرة ،وطرد بعض علامء ذاك العرص عن أذهاهنم
ً
رص ً
خفية فكرة تفيد بأن هؤالء األفارقة ذوي البرشة السوداء كانوا
احة أو

مقياس املغناطيسية ،الذي يقيس النامذج املغناطيسية يف املالمح املسترتة
حتت األرض ،حيدد سبنرس آالف القراءات يك يرفع النقاب عن أحياء

التي تسمى “اجلثوة” ،املوجودة فوق املقابر حيث تستلقي اهليالك العظمية

يف املنطقة التي تعرف اليوم بشامل السودان وصعيد مرص سوى قليل من

قادرين عىل إبداع صور الفن ،والتكنولوجيا ،واملدن الكبرية مثل هذه

األرسة اجلنائزية -التي تنفرد هبا النوبة– التي يعود تارخيها إىل حوايل
فوق
ّ
 800-1300قبل امليالد .وعىل مدى قرنٍ من الزمان من هذا التاريخ ،مل ت ُ َ
ول

النوبة القدمية باعتبارها مجرد منطقة تابعة ملرص؛ إذ يشار يف أفضل األحوال

والتي حتاذي ضفتي هنر النيل يف املنطقة التي تعرف اليوم بشامل السودان

باملتحف الربيطاين“ :تعترب هذه واحدة من أعظم وأقدم احلضارات املعروفة

املنطقة املعروفة “بالد النوبة” –موطن حضارات أقدم األرس املرصية،

وصعيد مرص– سوى قليل من االهتامم .كانت األرض وعرة ،وطرد بعض

املوجودة يف مرص أو روما .وال تزال الكتب العلمية املعارصة تتعامل مع

إىل الفراعنة السود من خالل فقرات قليلة .يقول نيل سبنرس عامل اآلثار

يف العامل” .سافر سبنرس خالل األعوام العرش املاضية إىل موقع ص ّوره أسالفه
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Pradell Regular 14pt

Al-Andalus (en árabe clásico: )األندلس, fue el territorio de la península
ibérica y de la Septimania que estuvo bajo poder musulmán durante la Edad
Media, entre los años 711 y 1492. Con el avance de la Reconquista iniciada por
los cristianos de las montañas del norte peninsular, el nombre de al-Ándalus
se fue adecuando al menguante territorio bajo dominación musulmana, cuyas
fronteras fueron progresivamente empujadas hacia el sur, hasta la toma de
Granada por los Reyes Católicos en 1492, que puso fin al poder islámico en la
Pradell Arabic Regular 14pt

األندلس التسمية التي تعطى ملا يسمى اليوم شبه اجلزيرة االيبرييه (جزيرة األندلس) يف
 ختتلف األندلس عن أندلسيا التي. التي حكمها املسلمون1492 و711 الفرتة ما بني أعوام
 تأسست يف البداية كإمارة يف ظل الدولةA تضم حاليا مثانية اقاليم يف جنوب إسبانيا
 بعدها تولتها،)750-711(  التي بدأت بنجاح من قبل الوليد بن عبد امللك،األموية يف الشام
دولة بني أمية يف األندلس عبد الرمحن الداخل وبعد سقوط دولة بني أمية تولت األندلس
 ثم وحدها املرابطون واملوحدون قبل أن تنقسم،ماملك غري موحدة عرفوا مبلوك الطوائف
 ملك1492 A إىل ملوك طوائف مرة أخرى وزالت بصورة هنائية بدخول فرناندو الثاين
Pradell Arabic Regular 10pt

Pradell Regular 10pt

األندلس التسمية التي تعطى ملا يسمى اليوم شبه اجلزيرة
1492 و711 االيبرييه (جزيرة األندلس) يف الفرتة ما بني أعوام
 ختتلف األندلس عن أندلسيا التي.التي حكمها املسلمون
 تضم حاليا مثانية اقاليم يف جنوب إسبانياA تأسست يف
 التي بدأت،البداية كإمارة يف ظل الدولة األموية يف الشام
 بعدها تولتها،)711-750( بنجاح من قبل الوليد بن عبد امللك
دولة بني أمية يف األندلس عبد الرمحن الداخل وبعد سقوط
دولة بني أمية تولت األندلس ماملك غري موحدة عرفوا مبلوك
 ثم وحدها املرابطون واملوحدون قبل أن تنقسم إىل،الطوائف
ملوك طوائف مرة أخرى وزالت بصورة هنائية بدخول

Al-Andalus (en árabe clásico: )األندلس, fue el territorio de la península ibérica y de la Septimania que
estuvo bajo poder musulmán durante la Edad Media,
entre los años 711 y 1492. Con el avance de la Reconquista iniciada por los cristianos de las montañas del
norte peninsular, el nombre de al-Ándalus se fue
adecuando al menguante territorio bajo dominación
musulmana, cuyas fronteras fueron progresivamente
empujadas hacia el sur, hasta la toma de Granada
por los Reyes Católicos en 1492, que puso fin al

Pradell Arabic Regular 8pt

Pradell Regular 8pt

األندلس التسمية التي تعطى ملا يسمى اليوم شبه اجلزيرة االيبرييه (جزيرة
 ختتلف. التي حكمها املسلمون1492 و711 األندلس) يف الفرتة ما بني أعوام
 األندلس عن أندلسيا التي تضم حاليا مثانية اقاليم يف جنوب إسبانياA
 التي بدأت بنجاح،تأسست يف البداية كإمارة يف ظل الدولة األموية يف الشام
 بعدها تولتها دولة بني أمية يف،)711-750( من قبل الوليد بن عبد امللك
األندلس عبد الرمحن الداخل وبعد سقوط دولة بني أمية تولت األندلس
 ثم وحدها املرابطون واملوحدون،ماملك غري موحدة عرفوا مبلوك الطوائف
قبل أن تنقسم إىل ملوك طوائف مرة أخرى وزالت بصورة هنائية بدخول
 فرناندو الثاينA 1492  يناير2 ملك اإلسبان مملكة غرناطة يف

www.typerepublic.com | © Typerepublic. Barcelona 2020

Al-Andalus (en árabe clásico: )األندلس, fue el territorio de la
península ibérica y de la Septimania que estuvo bajo poder
musulmán durante la Edad Media, entre los años 711 y 1492.
Con el avance de la Reconquista iniciada por los cristianos de las
montañas del norte peninsular, el nombre de al-Ándalus se fue
adecuando al menguante territorio bajo dominación musulmana,
cuyas fronteras fueron progresivamente empujadas hacia el sur,
hasta la toma de Granada por los Reyes Católicos en 1492, que
puso fin al poder islámico en la península ibérica, aunque la

pradell arabic

Pradell arabic glyph set
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pradell arabic

Pradell latin glyph set

www.typerepublic.com | © Typerepublic. Barcelona 2020

type specimen

8

pradell arabic

Pradell latin glyph set

www.typerepublic.com | © Typerepublic. Barcelona 2020

type specimen

9

pradell arabic

type specimen

10

Language support

Text credits

Typerepublic

Arabic, Farsi and Urdu.
Also supports all Latin languages.

Texts selected from Arabic wikipedia.
Different sources.

Typerepublic is an independent type foundry
based in Barcelonadedicated to the design and
distribution of exclusive digital fonts. Founded
in 2003, Typerepublic shows an interest in
those aspects of local style culture. Some of
the typefaces are based on the Iberian typographic tradition and they are, in turn, products
of a contemporary view of our local history.
In addition to our exclusive retail typefaces,
Typerepublic offers custom font design that
responds to customer needs and identity
requirements. It offers any type design
solutions, from desktop to web fonts. Also, we
could provide with both Latin and non-Latin
multiscript type families.
Some of the fonts in the catalog have been
awarded several Certificate of Excellence in
Type Design given by the Type Directors Club in
New York and the Association Typographique
Internationale (ATypI).
Typerepublic is above all a way of understanding typography as a powerful tool for communication, as an expression of language and a
cultural asset to serve the user experience.

Abenaki, Afaan Oromo, Afar, Afrikaans,
Albanian, Alsatian, Amis, Anuta, Aranese,
Aromanian, Arrernte, Arvanitic (Latin), Atayal,
Aymara, Azerbaijani, Bashkir (Latin), Basque,
Belarusian (Latin), Bemba, Bikol, Bislama,
Bosnian, Breton, Cape Verdean Creole,
Catalan, Cebuano, Chamorro, Chavacano,
Chichewa, Chickasaw, Cimbrian, Cofán,
Cornish, Corsican, Creek, Crimean Tatar (Latin),
Croatian, Czech, Danish, Dawan, Delaware,
Dholuo, Drehu, Dutch, English, Esperanto,
Estonian, Faroese, Fijian, Filipino, Finnish,
Folkspraak, French, Frisian, Friulian, Gagauz
(Latin), Galician, Ganda, Genoese, German,
Gikuyu, Gooniyandi, Greenlandic (Kalaallisut),
Guadeloupean Creole, Guaraní, Gwich’in,
Haitian Creole, Hän, Hawaiian, Hiligaynon,
Hopi, Hotcąk (Latin), Hungarian, Icelandic, Ido,
Igbo, Ilocano, Indonesian, Irish, Istro-Romanian,
Italian, Jamaican, Javanese (Latin), Jèrriais,
Kaingang, Kala Lagaw Ya, Kapampangan
(Latin), Kaqchikel, Karakalpak (Latin), Karelian
(Latin), Kashubian, Kikongo, Kinyarwanda,
Kiribati, Kirundi, Klingon, Kurdish (Latin), Ladin,
Latin, Latvian, Lithuanian, Lombard, Low Saxon,
Luxembourgish, Maasai, Makhuwa, Malay,
Maltese, Manx, Māori, Marquesan, MeglenoRomanian, Meriam Mir, Mirandese, Mohawk,
Moldovan, Montagnais, Montenegrin, MurrinhPatha, Nagamese Creole, Nahuatl, Ndebele,
Neapolitan, Ngiyambaa, Niuean, Noongar,
Norwegian, Novial, Occitan, Old Icelandic, Old
Norse, Oshiwambo, Ossetian (Latin), Palauan,
Papiamento, Piedmontese, Polish, Portuguese,
Potawatomi, Q’eqchi’, Quechua, Rarotongan,
Romanian, Romansh, Rotokas,
Sami, Samoan, Sango, Saramaccan, Sardinian,
Scottish Gaelic, Serbian (Latin), Seri, Seychellois
Creole, Shawnee, Shona, Sicilian, Silesian,
Slovak, Slovenian, Slovio (Latin), Somali,
Sorbian, Sotho, Spanish, Sranan, Sundanese
(Latin), Swahili, Swazi, Swedish, Tagalog,
Tahitian, Tetum, Tok Pisin, Tokelauan, Tongan,
Tshiluba, Tsonga, Tswana, Tumbuka, Turkish,
Turkmen (Latin), Tuvaluan, Tzotzil, Uzbek
(Latin), Venetian, Vepsian, Volapük, Võro,
Wallisian, Walloon, Waray-Waray, Warlpiri,
Wayuu, Welsh, Wik-Mungkan, Wiradjuri, Wolof,
Xavante, Xhosa, Yapese, Yindjibarndi, Zapotec,
Zarma, Zazaki, Zulu, Zuni.
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andreu balius
Andreu Balius is a type designer and digital
punchcutter based in Barcelona (Spain).
His first typefaces dates back in 1988 when
experimental typography was challenged
with the arrival of digital typeface design.
He designs both retail and commissioned
custom typefaces at typerepublic.com and
has been awarded with several Excellence in
Type Design for his type design work. He is a
member of AGI (Alliance Graphique Internationale), TDC (Type Directors Club) and ATypI
(Association Typographique Internationale).
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