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2 עמוד

 חוברת גופן- דנידין צר

תמיכה בלטינית

אותיות ארוכות

השם דנידין נולד מתוך
תהליך העיצוב :הפונט
הגרמני דין היה השראה
בתחילת הדרך ,בשילוב עם
הרצון לעצב פונט ״שקוף״,
אות עם מינימום תנועות.
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לרוב ,לא ניתן לראות עצמים בלתי נראים  -לכן הם
עצמם לא משמשים נושא לאפקטים מיוחדים (Special
 .)effectsלעומת זאת ,אינטראקציה בין עצמים בלתי
נראים והעולם הנראה דווקא כן דורשת התערבות כזו,
במיוחד במקרים בהם אנשים בלתי נראים לבושים
בבגדים נראים .בסדרות טלוויזיה וסרטים ישנים
נעשה שימוש בבובות וחבלים על מנת להמחיש את
נוכחותה של דמות בלתי נראית ,יחד עם סצינות
מסוימות בהן חוברו שתי תמונות כדי למחוק פרטים
מסוימים .מאוחר יותר ,עם כניסת ה CGI-והשימוש
במסכים ירוקים ,נוצר מבחר רחב יותר של אפקטים
 למשל ,טיפות גשם שנוחתות על הדמות הראשיתבסרט "מרדף שקוף" ()Memoirs of an Invisible Man
משנת .1992
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ֲא ִני גם ְמ ֻנ ָּקד.
 ֲהכִי ֲאנִי לא א ֹוהֶ בֶ ת מִ פְ לָצ ֹות ,אָ מְ ָרה טַ ל אֲ בָ ל יַלְ דָ ּ ה ׁ ֶש ִ ּלי ,אֵ ין מִ פְ לָצ ֹות ָ ּבע ֹולָם ָאז ָמהֲ ,א ִני ּפ ֹו ֶח ֶדת ַ ּגם ִמ ִּמ ְפ ָלצ ֹות ׁ ֶש ּלא ַק ָיּימ ֹותּ ַפ ַעם הָ יָה אִ ׁיש ְ ּבלִ י ִ ּדמְ י ֹוןְ .קצָת קָ ׁשֶ ה
לְ הָ בִ ין אֵ ְ
יך אֶ פְ ׁשָ ר לִ חְ י ֹות ְ ּבלִ י ִ ּדמְ י ֹוןּ ְ ,בעִ ָּקר
מִ ְּפנֵי ׁשֶ הָ אִ ׁיש נ ְִראָ ה ָרגִיל ַלחֲלוּטִ ין.
קודֶ ם ָּכל מִ ְּפנֵי ׁשֶ ֶזּה ְ ּבאֱמֶ ת הָ יָה אִ ׁיש ָרגִיל
ׁשֶ הַ ּכול ּב ֹו צָפוּי וּבָ רוּר.
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הָ יוּ ל ֹו ׁ
ראש אֶ חָ ד וּ ׁשְ ּ ֵתי עֵי ַניִים וּ ׁשְ ּ ֵתי ַר ְג ַליִם,
ְ ּב ִק ּצוּר ֲ -הכִי ָרגִיל ָּבע ֹולָם.
אִ י אֶ פְ ׁשָ ר הָ יָה לְ נַחֵ ׁש ַואֲפִ י ּלוּ לא לְ דַ מְ יֵן
ׁשֶ ָ ּדבָ ר ּכ ֹל ָּכ ְך חָ ׁשוּב הָ יָה חָ סֵ ר ל ֹו ַּב ּמוחַ .
אֲבָ ל הוּא נ ֹולַד ְ ּבלִ י ִ ּדמְ י ֹון.
ְ ּכבָ ר ְ ּכ ׁשֶ הָ יָה ֶילֶד קָ טָ ן הָ ע ֹולָם נ ְִראָ ה ל ֹו
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ּ ָפ ׁשוּט .לְ עֻ ּ ַמת זאת הדיבורים מִ ּ ָסבִ יב הָ יוּ
מוּז ִָריםְ ,ולִ פְ ָעמִ ים אֲפִ י ּלוּ הִ פְ חִ ידוּ א ֹות ֹו
מְ אוד:
ְ ּכ ׁשֶ אָ מְ רוּ ל ֹו ׁשֶ הוּא ֶילֶד מָ ת ֹוק הוּא נִבְ הָ ל ִ ּכי
חָ ׁשַ ב ׁשֶ ֶּבטַ ח י ְִרצוּ ֶלאֱכול א ֹות ֹו.
הֲרֵ י הוּא מָ ת ֹוק...
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צ׳יפ
עקרונות עיצוב

דנידין בנוי ממינמום תנועות ומשלב
בין צורות גיאומטריות חדות
למשיכה קליגרפית
השם ״דנידין״ מגיע מתוך הרצון ליצור פונט ״שקוף״ ,אות עם אופי
מינימליסטי .פונט שיהיה כמו דנידין ,רואה ולא נראה  -בעל קריאות
גבוהה ושקיפות עיצובית
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דנידין הוא:

ר ֹוצִ ים לָדַ ַעת אֵ י ְך
ְ ּב ִדיּוּק הָ פ ְַך ָ ּדנִי ִדין
לְ ר ֹואֶ ה ְואֵ ינ ֹו נ ְִראֶ ה?
ר ֹוצִ ים לִ ׁ ְשמֹעַ אֵ י ְך
הֵ ִקים ַיחַ ד עִ ם
יַלְ דֵ י הַ ׁ ּ ְשכוּנָה ׁ ּ ֶש ּל ֹו
חֲבוּ ָרה?

הרואה דנידין
ואינו
נראה

שגר ברחוב שמשון מס'
 6בשכונת הברושים,
תל־אביב .בפתיחת
הספר הראשון בסדרה,
שותה דנידין הצמא
נוזל סגול שהניח פרופ'
קתרוס לרגע על אדן
החלון ,והופך מאותו
רגע לרואה ואינו נראה.

ר ֹו ִצים לְ הַ ּכִיר אֶ ת
ׁ ִשי ֵרי הַ חֲבו ּ ָרה ׁ ֶש ּל ֹו
מֵ ִקים חַ ּבו ָּרה ה ֹוצֵאת סְ ָפ ִרים מ .מִ זְ ָרחִ י
דנידין
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א אאאא
אי נראות

אי נראות

אי נראות

אי נראות

אי נראות

אי נראות היא המצב בו נמצא גוף שלא ניתן
לראותו .לרוב משמש המונח בספרות הפנטזיה
והמדע בדיוני ,כאשר גופים מסוימים הופכים
בלתי נראים באמצעות קסם או אמצעי טכ ־
נולוגיה .עם זאת ,מושג זה קיים גם בפיזיקה
ובפסיכולוגיה של התפיסה.

אי נראות היא המצב בו נמצא גוף שלא ניתן
לראותו .לרוב משמש המונח בספרות הפנ־
טזיה והמדע בדיוני ,כאשר גופים מסוימים
הופכים בלתי נראים באמצעות קסם או אמ־
צעי טכנולוגיה .עם זאת ,מושג זה קיים גם
בפיזיקה ובפסיכולוגיה של התפיסה.

אי נראות היא המצב בו נמצא גוף שלא ניתן
לראותו .לרוב משמש המונח בספרות הפנ־
טזיה והמדע בדיוני ,כאשר גופים מסוימים
הופכים בלתי נראים באמצעות קסם או אמ־
צעי טכנולוגיה .עם זאת ,מושג זה קיים גם
בפיזיקה ובפסיכולוגיה של התפיסה.

אי נראות היא המצב בו נמצא גוף שלא ניתן
לראותו .לרוב משמש המונח בספרות הפנ־
טזיה והמדע בדיוני ,כאשר גופים מסוימים
הופכים בלתי נראים באמצעות קסם או
אמצעי טכנולוגיה .עם זאת ,מושג זה קיים
גם בפיזיקה ובפסיכולוגיה של התפיסה.

אי נראות היא המצב בו נמצא גוף שלא
ניתן לראותו .לרוב משמש המונח בספ־
רות הפנטזיה והמדע בדיוני ,כאשר גופים
מסוימים הופכים בלתי נראים באמצעות
קסם או אמצעי טכנולוגיה .עם זאת,
מושג זה קיים גם בפיזיקה ובפסיכולוגיה
של התפיסה.

הצורה הטבעית ביותר של אי נראות (בדיונית
ומציאותית) היא בחפצים שלא מחזירים אור,
או שבולעים אותו ,כלומר  -לא מאפשרים לו
לעבור דרכם .בטבע ,מוכר המצב הזה כשקי־
פות ,ומאפיין חומרים טבעיים שונים ,אך החו־
מרים השקופים המוכרים אינם שקופים במאת
האחוזים.
הנראות תלויה גם בעיניו של המתבונן ובחפ־
צים בהם נעשה שימוש .לכן עצמים מסוימים
עשויים להיות בלתי נראים בעיניהם של חיות
או בני אדם מסוימים ,אך לא בעיני אחרים.
לעתים מתייחסים אל תכונת האי נראות כאל
מעין צורה מתקדמת של הסוואה ,משום שגם
בה העצם כנטמע חזותית בשטח.

הצורה הטבעית ביותר של אי נראות (בדיונית
ומציאותית) היא בחפצים שלא מחזירים אור,
או שבולעים אותו ,כלומר  -לא מאפשרים לו
לעבור דרכם .בטבע ,מוכר המצב הזה כש־
קיפות ,ומאפיין חומרים טבעיים שונים ,אך
החומרים השקופים המוכרים אינם שקופים
במאת האחוזים.
הנראות תלויה גם בעיניו של המתבונן ובחפ־
צים בהם נעשה שימוש .לכן עצמים מסוימים
עשויים להיות בלתי נראים בעיניהם של חיות
או בני אדם מסוימים ,אך לא בעיני אחרים.
לעתים מתייחסים אל תכונת האי נראות כאל
מעין צורה מתקדמת של הסוואה ,משום שגם
בה העצם כנטמע חזותית בשטח.

הצורה הטבעית ביותר של אי נראות
(בדיונית ומציאותית) היא בחפצים שלא
מחזירים אור ,או שבולעים אותו ,כלומר -
לא מאפשרים לו לעבור דרכם .בטבע ,מוכר
המצב הזה כשקיפות ,ומאפיין חומרים טב־
עיים שונים ,אך החומרים השקופים המוכ־
רים אינם שקופים במאת האחוזים.
הנראות תלויה גם בעיניו של המתבונן
ובחפצים בהם נעשה שימוש .לכן עצמים
מסוימים עשויים להיות בלתי נראים בעי־
ניהם של חיות או בני אדם מסוימים ,אך לא
בעיני אחרים .לעתים מתייחסים אל תכונת
האי נראות כאל מעין צורה מתקדמת של
הסוואה ,משום שגם בה העצם כנטמע חזו־
תית בשטח.

הצורה הטבעית ביותר של אי נראות
(בדיונית ומציאותית) היא בחפצים שלא
מחזירים אור ,או שבולעים אותו ,כלומר -
לא מאפשרים לו לעבור דרכם .בטבע ,מוכר
המצב הזה כשקיפות ,ומאפיין חומרים טב־
עיים שונים ,אך החומרים השקופים המוכ־
רים אינם שקופים במאת האחוזים.
הנראות תלויה גם בעיניו של המתבונן
ובחפצים בהם נעשה שימוש .לכן עצמים
מסוימים עשויים להיות בלתי נראים בעי־
ניהם של חיות או בני אדם מסוימים ,אך לא
בעיני אחרים .לעתים מתייחסים אל תכונת
האי נראות כאל מעין צורה מתקדמת של
הסוואה ,משום שגם בה העצם כנטמע חזו־
תית בשטח.
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הצורה הטבעית ביותר של אי נראות
(בדיונית ומציאותית) היא בחפצים שלא
מחזירים אור ,או שבולעים אותו ,כלומר
 לא מאפשרים לו לעבור דרכם .בטבע,מוכר המצב הזה כשקיפות ,ומאפיין חו־
מרים טבעיים שונים ,אך החומרים הש־
קופים המוכרים אינם שקופים במאת
האחוזים.
הנראות תלויה גם בעיניו של המתבונן
ובחפצים בהם נעשה שימוש .לכן עצמים
מסוימים עשויים להיות בלתי נראים בעי־
ניהם של חיות או בני אדם מסוימים ,אך
לא בעיני אחרים .לעתים מתייחסים אל
תכונת האי נראות כאל מעין צורה מתק־
דמת של הסוואה ,משום שגם בה העצם
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גפני נולד בתל־אביב בשנת  .1926סיים בית ספר תיכון למסחר .היה
חבר במחתרת לח"י .במלחמת העצמאות שירת כסמל חבלנים בגדוד 51
בחטיבת גבעתי .בין היתר השתתף בקרב על גבעה  .69על קורותיו במלחמה
כתב בספרו האוטוביוגרפי-למחצה "החבלן הטוב אלכס" .גפני היה חבר
בתנועת "הכנענים" ,דבר שהשפיע על כתיבתו.
סיפוריו הראשונים נתפרסמו ב"הארץ שלנו" בשנת .1953
ספריו הידועים הם ספרי הרפתקאות בהם מככבים גיבורים ישראלים
צעירים ,חדורי אמונה ציונית ורוח התנדבות חלוצית ,הנלחמים נגד אויביה
של מדינת ישראל הזוממים להשמידה (לעתים ,תוך מעשי קונדס ושובבות
המשפילים את הרעים) .במשך שנים רבות היה "סופר הבית" של הוצאת
מ .מזרחי וכתב את רוב ספרי המקור של ההוצאה ,תחת שמות עט שונים,
לעתים כ"מתרגם" של עלילה שכביכול נכתבה במקור באנגלית.
דנידין צר  -חוברת גופן
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אותיות
בגדול.

טקסט בקטן :שרגא גפני ,יליד ,1926
החל לכתוב בראשית שנות ה־ .50הוא
היה לוחם לח"י והיסטוריון צבאי לפני
שנהפך לסופר ומתרגם .היבול שלו היה
עצום .הוא פירסם כ־ 150ספרים פרי
עטו  -ספרי ילדים וספרות היסטורית,
וכן תירגם כ־ 150ספרים.
שרגא גפני .לא קיבל תמלוגים.
את ספריו כתב גפני בשמות עט .על
ספרי "דנידין" חתם בשם און שריג ועל
רבים אחרים בשם אבנר כרמלי .על
התרגומים חתם בשמו .בין השאר הוא
תירגם את ספריה של אניד בלייטון
מאנגלית.
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תשרקצפעסנמ
לכיטחזודהגבא
דנידין צר  -חוברת גופן

עמוד 10

הפונטיה2020 .

