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احلروف ينقل الفكر
برشلونة هي مدينة كاملة من الضوء والفرح

نجد اجلامل يف لك األشياء التي حتيط بنا والتي هي جزء من الكون

ليست كل حركة الرقص

الخط العربي هو واحد من أرقى فنون
������������������������������������������������������������������������������������

قرص احلمراء هو قرص أثري وحصن انتهى بناؤه يف عرص بين األمحر

) was the Arabic name given to a nation in the parts of the Iberianاﻷﻧﺪﻟﺲ Al-Andalus (in Arabic:

حكام غرناطة املسلمني يف األندلس بعد سقوط دولة املوحدين A
وهو من أهم املعامل السياحية بأسبانيا ويقع عىل بعد ً 267
ميال (430

Peninsula and Septimania governed by Muslims, at various times in the period between 711 and 1492.

القرن السابع اهلجري ،املوافق للقرن الثالث عرش امليالدي ،وترجع

 711و 1492التي حكمها املسلمون .ختتلف األندلس عن أندلسيا التي تضم حاليا مثانية اقاليم يف جنوب إسبانيا

كيلومرت) جنوب مدينة مدريد .تعود بداية تشييد قرص احلمراء إىل
بعض أجزائه إىل القرن الثامن اهلجري املوافق للقرن الرابع عرش

امليالدي Aومن سامت العامرة اإلسالمية الواضحة يف أبنية القرص؛

األندلس التسمية التي تعطى ملا يسمى اليوم شبه اجلزيرة االيبرييـه (جزيرة األندلس) يف الفرتة ما بني أعوام
 Aتأسست يف البداية كإمارة يف ظل الدولة األموية يف الشام ،التي بدأت بنجاح من قبل الوليد بن عبد امللك

استخدام العنارص الزخرفية الرقيقة يف تنظيامت هندسية كزخارف

( ،)750-711بعدها تولتها دولة بين أمية يف األندلس عبد الرمحن الداخل وبعد سقوط دولة بين أمية تولت

واألوصاف من نظم الشعراء كابـن زمرك ،وحتيط هبا زخارف من اجلص

طوائف مرة أخرى وزالت بصورة هنائية بدخول فرناندو الثاين ملك اإلسبان مملكة غرناطة يف  2يناير A 1492

السجاد ،وكتابة اآليات القـرآنية واألدعـية ،بل حتى بعض املدائح

األندلس ماملك غري موحدة عرفوا مبلوك الطوائف ،ثم وحدها املرابطون واملوحدون قبل أن تنقسم إىل ملوك

a multiscript opentype typeface that combines both latin & arabic scripts intended for multilingual purposes
arabic basic set

ا نا ب ببب ت تتت ث ثثث ج ججج ح ححح خ خخخ س سسس ش ششش ص صصص ض ضضض ط ططط ظ ظظظ
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)extended arabic (farsi & urdu
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basic and contextual ligatures

ال نال آل نآل أل نأل إل نإل ٱل نٱل نين ىس نىس يس نيس ىش نىش يش نيش ىص نىص يص نيص ىض نىض يض نيض ىب يب ىن ين ىت يت ىث يث ىف يف ىئ يئ
هنر هتر هبر هير رس نرس رش نرش رص نرص رض نرض يري نرب نرت نرن نري نرئ ىك نىك يك نيك ىل نىل يل نيل منا منآ منأ منإ لك نلك مئر مبر منر متر مثر مير
ننئ ننث ننب ننت نني جتر حتر ختر حير جير خير حلر جلر خلر مل ملم هلر محر مجر مخر مهر
numbers

(٩ ٨ ٧ ۶ ۵ ۴ ٣ ٢ ١ ٠ )farsi( ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ ٠ )arabic
marks + punctuation + specials
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