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נרקיסים הוא גופן סריפי בקונטרסט רגיל, המיועד לקריאה ממושכת. 
 בהשוואה ל״נרקיס טקסט״ הוא צר יותר, והתנועות בו רכות ועדינות. 

גופן זה עוצב עבור טכנולוגית סדר־צלם, אשר איפשרה לציבור משתמשים 
רחב להנות מהיקף זמינותה למגוון רחב של מטרות. בתחילת שנות ה-80 
עברה בהדרגה העיתונות המודפסת בישראל משיטת סדר המכונה לשיטת 
סדר־צלם. שימוש בלתי מקצועי בטכנולוגיה הביא לנסיגה זמנית באיכות 

הקריאות וברמת העיצוב ככלל. הדבר נבע משימוש באפשרויות עיצוב 
חדשות שהציעה השיטה כגון: ציפוף האותיות, הצרה, הרחבה, הטייה 

גיאומטרית לשני כיוונים ובזווית חדה מדי ועוד.

זוהי משפחת אותיות שהשימוש בהן נפוץ מאד עד היום, בגלל שהינן חלק 
מחבילת Office של חברת Microsoft. בגרסה החדשה המשקל, הריווח 

והפרופורציות מותאמים להצגה בגדלי טקסט )12–8(, והמשפחה כוללת 
שני משקלים בלבד – רגיל ובולד.
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 גרסה רשמית לגופן הקלאסי שעיצב
צבי נרקיס ויצא לאור בתחילת שנות ה-80, 

הכוללת אותיות עבריות, ניקוד, ספרות
וסימנים נלווים ואותיות לטיניות.
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12 נק׳ 

איש וניגונו
מאת: אהרן דוד מרקסון

עודנו בטל ילדותו וכבר נתגלתה בו האהבה לנגינה והכשרון לתפוס ניגון. 
עוד מעט והכירו בו גם סימני התּפעלות והתלהבות של ילד תמים מאלה 
הניגונים ששמע בבית מּפי אחיו ואחיותיו, או מאלה ששמע בבית הכנסת 
מּפי החזן. הכירו בו גם כן דבקות ועקשנות בניגון אחד שנתקבל על לבו 
היה  הוא  הרופף.  מוחו  שקלט  הניגונים  יתר  מכל  לטובה  אותו  והפלה 
ניגונו זה שנתחבב עליו לכל התפלות והשירים  משתדל גם כן לסגל את 
אזניו מן  ולשבושי המלים שקלטו  ולחצאי המלים  כלומר: למלים  שידע, 
השמועה בבית או בבית הכנסת, ואת הניגונים המקוריים של אותם השירים 
והתפלות היה מבטל ביטול גמור כאלו אינם. ויש אשר היה מעורר את כל 
ושואל את שאלותיו  דבריו  בזה שהיה מדבר את  גדול  צחוק  לידי  הבית 
בלוית ניגונו החביב. אפשר היה לראות בעליל, כי בחוש עוור של ילד הנהו 
חש צורך בניגון אשר ילוהו בכל אשר ילך, אשר יישן אותו בערב, ובהקיצו 

ישמור עליו אותו הניגון החביב.

מקרה אחד בחייו גרם ועזר הרבה מאד להשריש יותר בלבו הקטן והרך את 
האהבה הנאמנה ואת הדבקות העצומה בניגון, וגם ברא בקרבו את ההכרה 
העמוקה כי ניגון חביב תמידי הוא בעדו לא רק מותרות ושעשועים כי-אם 

צורך ּפנימי וספוק נפשי.

מזלו גרם להיות מן המאוחרים בחיים. מאלה המפגרים להולד בתבל. הוא 
הופיע בעולם כאמן יתומה. אבותיו היו כבר כמעט “באים הימים” בהולדו, 
ירד  אמיד,  איש  תמיד  שהיה  אביו,  מאד.  ברע  אז  מצבם  היה  לזה  ונוסף 
מצרים.  בלי  שלטון  בבית  שלטו  והמחסור  והעוני  העת,  באותה  מנכסיו 
יחסנים מדורי דורות היו אבותיו, ולכן השתדלו בכל כחם להסתיר ולהכחיד 
את רוע מצבם מעין כל זר. ודבר זה עוד הוסיף יגון על יגונם והביא את 
העוני והמחסור למרום קצם. נקל לשער, כי הוא היה אורח לא קרוא ולא 
תמימות  שהיו  אחיותיו  לרבות  הבית,  בני  וכל  בהולדו,  וכלל  כלל  רצוי 

12 נק׳ 

ְׁשנֵי ָהעֹוְרִבים )אגדה שוטלנדית(
מאת: שאול טשרניחובסקי

ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר, ַּכֲחלֹוף ֶחְׁשַכת לִַיל,
עֹוֵרב ֶאל עֹוֵרב קֹוֵרא ְּבָחִיל:

–״עֹוֵרב, הֹוי, עֹוֵרב, ֵאי נֹאַכל ַהּיֹום!
ֲהנָׁשּוט ַּבַּגְיא אֹו ִּבְכַרֵּכי ַהּיָם,
נָעּוף ַהּיֲַעָרה, ִאם נֲַערֹק ִצּיָה,

יִחים אֹו ֶהָרה נְַמִריָאה?" נְַחּדֹר ַּבִׂשּ
עֹונֶה ָהעֹוֵרב לָעֹוֵרב ְּבקֹול:

–נָעּוף ִּביהּוָדה ֶאל ִמְדַּבר ַהחֹול.
ִצּיֹון נָׁשּוָרה: ַעל ְמרֹוֵמי ֶהָהר

ּגֹוֵסס ַהְמׁשֹוֵרר, ֲחלַל ֶחֶרב-ָצר:
ִזְרַמת ָּדם ַחם עֹוד ִמִּלּבֹו ִנֶּגֶרת,

ִּתְפרֹץ ַּגם ַּתְאִּדים ֶאת ַאְבנֵי-ַהֶהֶרס,
עֹוד ַּבת-ַהְּצחֹוק ֲעלֵי ְׂשָפָתיו ְמַרֶחֶפת, 

ֶחֶרב-ַהָּצר חֹול ְוָאָבק עֹוֶטֶפת, 
נַעּוף, נֵֵׁשָבה ַעל ֶּכֶתף ָהִאיׁש, ֵעינָיו 

ַהְּגדֹולֹות ְננְַּקָרה-נָא ִחיׁש, ִנְמרֹט 
ַּתְלַּתּלָיו ַהְּׁשחֹוִרים ַהַּדִּקים, נִָליט 

ָּבם ֶאת ֶאְפרֵֹחינּו ָהַרִּכים. ְּבַׂשֲערֹות 
ְזָקנֹו ַהְּמֻסְלָסל, ָהָרְך, ְנַרְּפָדה ִקּנֵינּו 

ָהְרעּוִעים ַּבְּסַבְך.
ַעְרׂשֹו ַמה ָקָרה ֵּבין ָחָצץ ָוֶרֶגב!

ַסַער ִּכי יֲַחלֹף, ִּכְזעֹם סּוַפת-נֶֶגב,
ִלְמַרֲאׁשֹוָתיו ַאְך ִסְרַּפד ַהַּגְיא;

ִייַׁשן, ַּבל ִיְרֶאה ִּבְבכֹות ַעְלָמה לֹו…
ַסִביב ְלַעְצמֹוָתיו – ַרק ִסיעֹות-

ִצֳּפִרים, ַאְך ְילֵל-ׁשּוָעל, ַאְך ִּדּלּוג 
ֳעָפִרים.

12 נק׳ 

ֵאל ִיְׂשָרֵאל ִנְקֵראָת ְלָפִנים
אברהם אבן עזרא

ֵאל ִיְׂשָרֵאל ִנְקֵראָת ְלָפִנים,
ָהִייָת ְלָאב ַוִּיְהיּו ְלָך ְלָבִנים –

ְוֵאיָכה ְׁשַכְחָּתם ֶזה ַּכֶּמה ָׁשִנים,
ַעד ִּכי ְבָעלּום זּולְָתָך ֲאדֹוִנים,

ּוִבְכלֵי גֹולָה ֲעֶׂשֶרת מִֹנים
יְָצאּו, ְוֵכִלים ִמֵּכִלים ׁשֹוִנים?

ֲהַתְעִלים ֵעיְנָך
ְוִאם ָקְצָרה ְיִמיְנָך –

ַמּדּוַע ֵאיְנָך
מֹוִׁשיַע ֲהמֹוְנָך?

ֲהיֶׁש לָנּו גֹוֵאל ָקרֹוב ִמֶּמָך?
ִּכי גֹוֲאלֵנּו ֵמעֹולָם ְׁשֶמָך.
ִּבְנָך ְלֵעינֶיָך נָתּון ְלָצָריו,

נֶֶהְפכּו ַעל זֹאת ָעלָיו ִציָריו,
ְוִאם ָּבא ְלַדֵּבר – לָעּו ְדָבָריו.

ֵאיְך יֲַעמֹד ְלָבבֹו – ְולֹא ִיַּמס ֲאסּוָריו, 
ְוֵאיַמת ֶּבן ָאָמה ְּבִקְרּבֹו ִמְּנעּוָריו, 

ְועֹול ִאיׁש ָׂשִעיר ַעל ֶחְלַקת ַצָּואָריו? 
אֹור ַּדְעּתֹו נְֶעָּתם
ְוֵקץ ִיְׁשעֹו ִנְסָּתם

ְוֶהָחזֹון נְֶחָּתם
בֹון ָּתם – ְוָכל ִחָׁשּ

ְוַהֵּצל לֹא ִהַּצְלָּת ֶאת ַעֶּמָך.
ִּכי גֹוֲאלֵנּו ֵמעֹולָם ְׁשֶמָך.

ַרִּבים לֹוֲחָמיו, ַעד לֹא ֶאְמנֵם:
נֵי דּוָמה ְיִדֵּמם, ְויָָון יֹונֵם, ְבּ

ְוֵקָדר יְַקִּדיֵרם, ּובּוז ְלבּוז ִיְּתנֵם,
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בתחילת שנות ה-60, החל צבי נרקיס לגבש רעיון לעיצוב גופן אשר יתאים 
לקריאה ממושכת, ויתן מענה למחסור בגופנים עבריים מסוג זה. במסגרת עבודת 

ההכנה חיפש נרקיס סגנון כתב־יד שיהווה בסיס רעיוני וצורני לקביעת מאפייני 
הגופן החדש. הרעיון החל להתגבש וסגנון הכתב הספרדי היווה נקודת המוצא 

לעבודתו. סגנון זה התפתח מתוך הכתב המזרחי שהתהווה בארצות האגן המזרחי 
של הים התיכון ובמזרח התיכון לקראת סוף המאה התשיעית. נרקיס מצא את 
סגנון הכתיבה האשכנזי כבעל מראה הדור אך חשש שיקשה עליו להפיק ממנו 

אותיות שיתאימו לטכנולוגיית ה״סדר החם״ )Linotype(. בהיות הכתב האשכנזי 
מאופיין במתח גדול בין הקווים האופקיים הרחבים יחסית לקווים האנכיים 
הדקים, היה חשש שיתעוררו קשיים לייצר אותיות המכילות חלקים דקים, 

במיוחד בגדלים קטנים. נריקס חשש שגופן אשכנזי לסידור טקסט לא יהיה די 
קריא ויחסר זרימה ומיקצב נאים. בכתבי היד בסגנון ספרדי הוא זיהה תכונות 

הומניות. סגנון זה התאפיין בתנועה פנימית וחווית קריאה שוטפת ונעימה. מגע 
היד של הכותב וכלי הכתיבה – הקולמוס, קסמו לא ונראו לו מתאימים כבסיס 
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בתחילת שנות ה-60, החל צבי נרקיס לגבש רעיון לעיצוב גופן אשר יתאים 
לקריאה ממושכת, ויתן מענה למחסור בגופנים עבריים מסוג זה. במסגרת 

עבודת ההכנה חיפש נרקיס סגנון כתב־יד שיהווה בסיס רעיוני וצורני לקביעת 
מאפייני הגופן החדש. הרעיון החל להתגבש וסגנון הכתב הספרדי היווה נקודת 

המוצא לעבודתו. סגנון זה התפתח מתוך הכתב המזרחי שהתהווה בארצות האגן 
המזרחי של הים התיכון ובמזרח התיכון לקראת סוף המאה התשיעית. נרקיס 

מצא את סגנון הכתיבה האשכנזי כבעל מראה הדור אך חשש שיקשה עליו להפיק 
ממנו אותיות שיתאימו לטכנולוגיית ה״סדר החם״ )Linotype(. בהיות הכתב 

האשכנזי מאופיין במתח גדול בין הקווים האופקיים הרחבים יחסית לקווים 
האנכיים הדקים, היה חשש שיתעוררו קשיים לייצר אותיות המכילות חלקים 

דקים, במיוחד בגדלים קטנים. נריקס חשש שגופן אשכנזי לסידור טקסט לא יהיה 
די קריא ויחסר זרימה ומיקצב נאים. בכתבי היד בסגנון ספרדי הוא זיהה תכונות 
הומניות. סגנון זה התאפיין בתנועה פנימית וחווית קריאה שוטפת ונעימה. מגע 

היד של הכותב וכלי הכתיבה – הקולמוס, קסמו לא ונראו לו מתאימים כבסיס 
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Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack. One 
morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found 
himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his 
armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his 
brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. 
The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off 
any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of 
the rest of him, waved about helplessly as he looked. Researchers from 
the journal reviewed a host of data and evidence published on insect-
bite treatments. It concluded in many cases treatments for insect 
bites had not actually been tested for such purposes. It said medical 
help should clearly be sought if serious symptoms, such as infections 
or anaphylactic shock, developed. But it said for simple bites a flannel 
or cloth soaked in cold water often worked best - despite advice from 

24 וס׳



fontef.com 8/8ווסכקכנ ףתנפונטף

Grumpy wizards make toxic brew for the evil Queen and Jack. 
One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, 
he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. 
He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little 
he could see his brown belly, slightly domed and divided by 
arches into stiff sections. The bedding was hardly able to cover 
it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, 
pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved 
about helplessly as he looked. Researchers from the journal 
reviewed a host of data and evidence published on insect-bite 
treatments. It concluded in many cases treatments for insect 
bites had not actually been tested for such purposes. It said 
medical help should clearly be sought if serious symptoms, such 
as infections or anaphylactic shock, developed. But it said for 
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