
 

  أدوات الكتابة :القسم األول
  األقالم. 1
  قلم الرصاص الخشبي 

ال يحتاج الى عناية كثيرة . قلم خفيف وسهل اإلستخدام ورخيص الثمن
وأفضل بري القلم بسن طويل حيث يدوم السن الطويل . غير البري

كما أفضل األقالم الخشبية ذات العالمة . أكثر من السن القصير
لما يتمتع به من قابلية للبري النظيف دون تكسر التجارية المشهورة 

وحينما يقصر طول القلم بعد اإلستخدام المتكرر يصعب حمله . السن
وهناك أنابيب خاصة يمكن تثبيت األقالم القصيرة فيها لتسهيل 

  0.حملها
  

ويمكن التحكم بوزن خط قلم الرصاص من خالل شدة الضغظ على 
الخشبي يعطي درجات واسعة من وقلم الرصاص . الورق حين الكتابة

ويصلح هذا القلم للكتابة على . وزن الخطوط ما بين الغامق والفاتح
  .الورق الخشن حيث ال يعطي نتائج مقبولة على الورق الصقيل

  
ومن األساليب المفيدة حين الكتابة بقلم الرصاص هي تدوير القلم 

هور باإلصابع حول السن للمحافظة على الرأس المدبب وتجنب ظ
  .الحرف العريض

 

  

  قلم الرصاص اِّـيكانيكي بسن صغري 

. كتابة هذا القلم تشبه كتابة قلم الرصاص الخشبي المبري جيدًا
والذي يميز هذا القلم هو عدم حاجته الى البري حيث أن الرصاس فيه 
كعمود دقيق داخل قناة سن القلم يتم دفعه مكيانيكيًا من خالل 

  .في الطرف المقابل للسنالضغط على كبسة خاصة 
  

وهذا القلم أثقل وزنًا من قلم الرصاص الخشبي ويحتاج عناية أكثر 
ويأتي هذا القلم بأوزان . حيث أنه كأي آلة ميكانيكية قابل للعطب

والمستخدم غالبًا هو عيار . ملم 1,0ملم ولغاية  0,3عديدة تبدأ من 
ملم  0,7الـ  في حين أن المفضل لدي في الكتابة يكون ما بين 0,5
  .ملم 0,9والـ 
 

  

  متحركةقلم رصاص بسن  

هذا القلم عبارة عن أنبوب بالستيكي تمر فيه سلسلة من أسنان 
فقار بالستيكي مثبتًا بها قطعة مسننة من رصاص متحركة مكونة من 

وحينما يكلم السن الظاهر يتم نزعه من مقدمة القلم . الكتابة
التي في داخل األسطوانة ليظهر سّن  واستخدامه لدفع سلسلة األسنان

  .جديد من الطرف اآلخر
  

وهذا القلم خفيف سهل األستخدام جميل الكتابة أال أن سعره أعلى 
وهو يناسب اإلحتياجات الكتابية . قليًال من قلم الرصاص الخشبي

القليلة والعابرة وال أراه مناسبًا لمن يقوم بأعمال كتابية كثيرة كما هو 
  .اتب العمل أو في المدرسةالحال في مك

 
  

  



  قلم الحرب السائل مع خّزان 

قلم الحبر السائل بالسن المعدني التقليدي كان أهم األدوات الكتابية 
وهو ال يزال المفضل للتوقيع واإلمضاء . حتى جاء قلم الحبر الجاف

والكتابة الخاصة ألنه باستخدام الضعط الخفيف عند الكتابة ال تنتقل 
كما أن الحبر . الكتابة الى األوراق التي تحت صفحة ما يكتب عليهطبعة 

  .الغير مقاوم للماء يجعل التالعب والتزوير صعبًا
  

ومن أقالم الحبر أنواع متعددة منها ما له خزان يمكن مأله من أداة 
وهناك أنواع أخرى لها خراطيش صغيرة تستبدل حينما ينفذ . الحبر
في الصورة فهو الخزان نفسه، بمعنى أنه أما القلم المعروض . حبرها

. ال يمكن مأل هذا القلم بعد نفاذ حبره ولذا فالقلم يستبدل بالكامل
  .وهو عمومًا رخيص الثمن سهل األستخدام ويعطي نتائج كتابية جيدة

  
: والكتابة بقلم الحبر تتطلب عناية أكثر من قلم الرصاص لسببين

السبب الثاني هو بقاء الحبر سائًال األول هو عدم أمكانية محو الكتابة و
فترة بعد الكتابة مما يعرض الكتابة لألتساخ بانتشارها عبر المسح 

ومع ذلك فإن صالبة الخطوط ونظافة . الغير مقصود على الكتابة
ويمكن الكتابة بأغلب . حافاتها تجعل من قلم الحبر أداة محببة للكتابة

ة به بالوضع أإلعتيادي فتستطيع الكتاب. أقالم الحبر على جنبين
المعروف حينما يكون السطح المعدني الى األعلى كما يمكن قلبه 

  .ليصيح السطح المعدني نحو األسفل وتكون بذلك الكتابة أكثر دقة
 

  

  قلم الحرب برأس اِّـدحرج 

يشبه هذا القلم قلم الحبر الذي وصفته سابقًا من حيث أنه يستخدم 
ويختلف . جسم القلم الذي يمثل الخزان أيضًاحبرًا سائًال محفوظًا في 

عنه جوهريًا من حيث طريقة وضع الحبر على الورق حيث يعتمد طريقة 
وفي سن القلم كرة حديدية صغيرة تدور في حيز . قلم الحبر الجاف

صغير يستقي حبره من الخزان عبر جمرة التغذية التي تعتمد الخاصية 
لى عكس قلم الحبر اإلعتيادي وع. الشعرية في سحب الحبر نحو السن

  .ال يجف هذا القلم سريعًا إذا ترك من غير غطاء
  

وقد أحتل هذا . وعلى الورق المناسب يكتب هذا القلم بسالسة ممتعة
القلم مكانة قلم الحبر اإلعتيادي حيث أنه يعطي نفس الخط دون عناء 

وما استخدام قلم الحبر اإلعتيادي من حيث مأل القلم وتسربات الحبر 
وقد ساعد هذا القلم على نقل الكتابة بالحبر الى األجيال . الى ذلك

  .الصغيرة حيث أنه نظيف وال يحتاج الى عناية كثيرة
 

  

  قلم الحرب برأس لباد 

وِجدَّته في أنه يستخدم تقنية أقالم التأشير في . هذا قلم جديد قديم
حين أنه رأس القلم المصنوع من اللباد المكون على شكل سن في 

يستقي الحبر على طريقة قلم الحبر التقليدي من الخزان بواسطة 
وهو يشبة قلم الحبر برأس المدحرج كثيرًا إال أنه . الخاصية الشعرية

  .عرضة للجفاف إذا ترك فترة من دون غطاء
  

وهناك درجات عديدة من عرض سن الكتابة وهو في العموم ذو سن 
كل أقالم الحبر حيث تثبت هذه ويتميز بسالسة كتابة تغلب . عريض

  .السالسة مع أنواع كثيرة من الورق قد ال تناسب أقالم الحبر األخرى
   

  



  لبادبرأس  التحبريقلم  

مع أن هذا القلم مصصم أصًال للرسم الهندسي أال أنه في نفس الوقت 
وهو يشبه قلم الحبر برأس اللباد الذي وصفته . أداة كتابة ممتازة

وحبر هذا القلم . كل شئ تقريبًا عدا نوع الحبر المستخدمسابقًا في 
كالحبر الصيني حيث يكون اللون في الجسيمات العالقة في سائل 
الحبر، في حيي أن اللون في أقالم الحبر العادي يكون في ذات السائل 

  .نفسه
  

ولذلك يصلح للرسم (كتابة هذا القلم كثيفة ثابتة وبعرض ثابت أيضًا 
ويفضل . ويجب مراعاة طول فترة جفاف حبر هذا القلم). الهندسي

استخدامه في األعمال الفنية التي تتطلب النسخ بالتصوير أو المسح 
ونظرًا لصالبة خط هذا القلم فهو يصلح لإلعمال التي يراد . الضوئي

  .تكبيرها أو طبعها
 

  

  قناة برأس التحبريقلم  

بنوع من أنواع الحبر وهو قلم الرسم الهندسي التقليدي ويمأل 
والحبر يجري الى الرأس عبر قناة معدنية بداخلها شعرة . الصيني

ويمأل الخزان بعد نزعه من القلم . معدنية تسهل حركة الحبر بداخلها
  .بواسطة عبوة الحبر المزودة بحلمة تغذية مناسبة للغرض

  
. خط هذا القلم كثيف صلب يصلح لإلستنساخ وعمليات التكبير

ة به تناسب األعمال المتخصصة والعناوين وقد ال يصلح إلعمال والكتاب
  .الكتابة اإلعتيادية، كما أن استخدامه يتطلب جانبًا من التدريب

 
  

  قلم الحرب الجاف 

. وهو سهل اإلستخدام الى حد كبير. مشهور متداول رخيص بسيط
ويأتي بأشكال متعددة منها ما له غطاء ومنها ما يسحب السن الى 

وحبره الجاف مكون . الداخل ويخرجه بالكبس على الضغطة في نهايته
كرة معدنية صغيرة  بواسطةمن مادة زيتية تفرش على سطح الورق 

  .تتدحرج في رأس سن القلم
  

وسن . الكتابة بهذا القلم سهلة للغاية وسلسة ومناسبة لكافة األعمار
القلم ال يتلف بالضغط لذا فهو يصلح لطبع الخط عبر الورق ويصلح 
  .لعمل نسخ الكربون ولعل ذلك ما جعله شائعًا في مجال األعمال قديمًا

ويصلح قلم الجاف ألغلب أعمال الكتابة وخاصة لكتابة الصفحات 
  .العديدة
 

  

  قلم التأشري برأس مدبب 

. مصمم لعمل العناوين بسبب السن العريض في أغلب أقالم التأشير
وتختزن هذه األقالم حبرها في حشوة مكونة من األلياف المشربة 

وعبر فتائل من األلياف ينتقل الحبر الى السن المكون من . بمادة الحبر
التغذية السهلة هذه يكون وعلى أساس آلية . األلياف الصناعية أيضًا

تكوين القلم غاية في البساطة ال تتعدى أسطوانة بالستيكية واحدة 
لحفظ كل هذه األلياف المبتلة بالحبر وغطاء لنهاية القلم من طرف 

ويكون حبر هذه األقالم إما مائيًا أو نفطيًا حيث يكون هذا . السن
محو كتابته حيث  ومن أقالم التأشير ما يمكن. األخير ذا رائحة مميزة

 .يمكن الكتابة به على اللوحات المعدنية البيضاء
  

  



  قلم التأشري برأس عريض 

أقالم التأشير الكبيرة تأتي غالبًا بسن عريض مشطوف مثل قلم الخط 
وهذا يجعلها مناسبة أكثر لكتابة العناوين بالخطوط العربية . العربي

 .الذي يشبه خط اليدالتقليدية كخط النسخ والثلث والرقعة 

  
  )بدون خّزان(قلم الحرب السائل  

وفي حين أن األقالم من هذا . هذا القلم ألهل األختصاص هذه األيام
النوع كانت هي األساس للكتابة في السابق فهي تكاد تكون منقرضة 

وما أحاول أن أقوم به في هذا الكتاب هو منهاج عملي . هذه األيام
الذي يرتكز على ما هو متعارف عليه اليوم وما هو للكتابة اليدوية 

فخط هذا . ولكني آثرت أن أذكر هذا القلم لبعض من فوائده. متداول
القلم يشبه خط قلم الحبر ذي الخزان الذي وصفناه سابقًا إال أن رأسه 
المعدني ذو مرونة عالية مما يمكن من عمل خطوط متدرجة بين 

 .لواحدةالدقيق والعريض في ضربة الخط ا

  
  قلم الخط التقليدي 

فإن كنت تعرف كيف تكتب به فأنت خطاط . وهو للخطاطين فقط
وإن كنت من الجل الساحق من الناس فلك ما . وهذه إجازتي لك بهذا

وحيث أنه لن يطلب . يزيد على العشرة أنواع من األقالم لتكب بها
األدارية منك أن تقدم الواجبات أو الفروض المدرسية أو مذكراتك 

بهذا القلم فال داعي لإلنشغال بهذا القلم الذي يصعب الحصول عليه 
وما جعلت هذا القلم ضمن القائمة أال ألقول قولتي هذه  .بادي ذي بدأ

وعلى من يقرر الخط العربي التقليدي في منهاج التعليم تفسير سبب 
هناك طريقة أسهل وأنسب للعصر لتحسين كتابة . ذلك الى الناس

 .س وهذا ما سنحاول تحقيقه في هذا الدليلالنا

  
  

   



  الورق. 2
فالكتابة المدونة على . نوع الورق في الكتابة ال يقل أهمية عن القلم، بل قد يكون أكثر أهمية ألنه سيحمل نتيجة الكتابة كسجل مستدام

أو غير ذلك من لذا فإن اإلعتبارات الخاصة بنوع استخدام الكتابة كالحفظ في سجل أو اإلرسال بالبريد . الورق هي الغاية النهائية من الكتابة
  .األغراض التي ال حصر لها

  ورق الكتابة اِّـسطر 

ويصلح هذا الورق لغالب أنواع األقالم وهو األكثر شيوعًا بسبب 
في كراريس  ويأتي هذا الورق). والدوائر سابقًا(أستخدامه في المدراس 
وقد إعتاد طالب الجامعات استخدام المفرط . مجلدة أو أوراق مفرطة

  .ذو الثقوب الذي يمكن حفظه في غالف ذو حلقات من الداخل
  

والشائع في هذا الورق هو اللون األبيض ولكن اللون األصفر الذي 
يأتي على شكل دفتر أوراقه مثبته من األعلى بالصمع أو بضربة السلك 

  .نزع األوراق من الدفتر بحسب الحاجةويمكن 
  

باللون ) بمكائن وهي في الحقيقة مخطوطة(وتكون السطور مطبوعة 
وتسهل السطور ضبط الكتابة أفقيًا ووجودها يتعدى فترة . األزرق

التعليم حيث تعين هذه الخطوط على على تنسيق سطور الكتابة حتى 
 7المسافة بين السطور وتكون . بالنسبة الى المتمرسين في الكتابة

  .ملم وهذه المسافة مريحة لعموم أعمال الكتابة
 

  

  ورق اِّـربعات 

فورق الكتابة . وال نقصد هنا الورق الباني ذو المربعات الدقيقة
وهذه . ملم 5بخطوط المربعات تكون المسافة بين خطوطه بحدود الـ 

بين السطر المسافة قليلة للكتابة المريحة إال أنه يمكن الكتابة 
  .والسطر لكتابة مريحة

  
وهو مفيد للكتابة . أغلب ورق المربعات يكون أبيضًا مع خطوط زرقاء

التي ترافقها الرسوم حيث تسهل المربعات تضبيط النسب بمساعدة 
  .المربعات

  
  ورق األستنساخ األبيض 

وأنسب . وهو ورق متعدد اإلستخدام ويصلح للكثير من األقالم أيضًا
ويفضل في هذا . غم للمتر المربع الواحد 80هو الورق بوزن  أنواعه

  .الورق نصاعة البياض مع قلة الشفافية
  

وقد . وعدم وجود السطور يساعد على الكتابة الحرة بأي قياس كان
وقد ال . وجته مفيدًا لكتابة المالحظات بضربة القلم السريعة والواسعة

سم  27,9عرض في سم لل22تكبت على الورقة التي تأتي بقياس 
ولكن أعظم فائدة فيه هو إمكانية الرسم . للطول سوى سطور قالئل

وأخيرًا ال ننصح استخدام هذا . مع الكتابة في أي مكان على الورقة
الورق للكتابة الكثيرة حيث أنه في الواقع مصمم ألغراص الطباعة 

  .المكتبية

  

  ورق زبدة نصف شفاف 



ال أزعم أن هذا الورق يفيد في الكتابة كثيرًا فهو نوع من أنواع ورق 
ذو الشفافية يساعد في تحسين عمل اليد من خط ولكن الورق . الرسم

وقد كانت لي حاجة أن أعد كتابًا مترجمًا مكتوبًا . أو رسم على السواء
وكنت أعد الكتابة على ورق مسطر عادي ثم أقوم بشف . بخط اليد
. ي مع تحسين الكتابة أثناء شف الكتابة على الورق الشفافكتابة يد

ويتيح ورق الزبدة عمل ذلك بكلفة زهيدة، حيث أن هذا الورق رخيص 
وخالصة القول أن هذا الورق يصلح لإلستخدامات الخاصة . في الغالب

  .فقط

  
  ورق الرسم الهندسي الشفاف 

الورق محسن أكثر  وهو يشبه ورق الزبدة من حيث الفائدة أال أن هذا
وهناك خاصية واحدة لهذا الورق . وهو أغلى ثمنًا من ورق الزبدة

تختلف عن ورق الزبدة حيث أن األقالم ذات الحبر الشفاف ال تظهر بقوة 
وقلم الرصاص يكتب عليه . لذا فإن أألحبار الصينية هي المفضلة. عليه

  .بشكل جيد إال أنه يكون باهتًا بعض الشئ أيضًا

  

  ق آرت صقيلور 

يكون هذا الورق مناسبًا حينما تكون هناك الحاجة الى نقل كتابة اليد 
تخط خطوطًا  فأقالم الحبر. عبر التصوير الضوئي الى وسائط أخرى

وكلما كانت الخطوط نظيفة تكون . غاية في النظافة على هذا الورق
وهذا ينطبق على الرسومات . أصلح لإلستنساخ والتكبير والتصغير

لذا فإن هذا الورق مفضل لدى الرسامين والخطاطين الذين . أيضًا
يريدون أنتاج أعمالهم عبر التصوير الى المطبوعات أو الى صور 

ويجب مالحظة أن هذا الورق ال يصلح لقلم . األلكترونيةالحاسبات 
  .الرصاص على أإلطالق

  

  الخاصرق الو 

فهناك ورق . أنواع الورق ال حصر لها من حيث خامته وألوانه وأحجامه
وهناك ورق مصّنع بمواد مكررة . ملون بمادته أو بطباعة اللون عليه

الورق للرسائل واألعمال وتفيد هذه االنواع من . ليظهر كالورق القديم
وقد يصعب حصر أنواع الورق الغير تقليدي للكتابة ولكن . الفنية أحيانًا

حين األختيار يمكن األستفادة من مواصفات األنواع المذكورة سابقًا 
  .لتحديد مالئمة الورق للغرض المعين

  

  


