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ــکل دارد و  ــت که نوکی لوله اي ش قلم فنى1 ، قلمی جوهري اس
ــت. نوك آن  ــده اس ــه طور ویژه براي جـوهــر هندى طراحی ش ب
ــراي جـوهــر هندى  ــته ب ــت که در گذش متفاوت با نوك قلمی اس
ــاخته شده از ساقه ي پر  ــتفاده می شد و مانند قلم هاي س از آن اس

انعطاف پذیري داشت.
ــدن  ــوك انعطاف پذیر این قلم ها که با کم و زیاد ش ــالف ن برخ
ــاي متفاوت بوجود  ــت هنرمند می توانند خطوطی با پهن ــار دس فش
ــاف و جریان ثابت  ــک نوك غیر قابل انعط ــد، قلم فنی به کم آورن
ــود، خط هایی یکنواخت و  ــه از کارتریج آن خارج می ش ــري ک جوه

منظم به جا می گذارد. 
ــطح نقاشی  ــکل آن بر روي س نوك فلزي کوچک و لوله اي ش
ــت می کند. به همین  ــا خواب کاغذ حرک ــی در جهتی مخالف ب حت
ــاي قدیمی و نوك  ــان تر از کار با قلم ه ــت کار کردن با آن آس عل

انعطاف پذیرشان است.
ــاي معماري  ــیدن پیش طرح ه ــن قلم ها در اصل براي کش ای
ــه نوك قلم ها چه  ــته به اینک ــده اند از این رو بس و فنی، طراحی ش

ضخامتی دارند خطوطی با همان اندازه ترسیم می کنند.
ــتر اوقات با راپیدوگراف (Rapidograph نام تجاري  من بیش
ــرکت کوه نور انتخاب شد) کار می کنم.  قلم هاي فنی که توسط ش
راپیدوگراف را کوه نور در سال 1954 تولید کرد و نام اصلی کمپانی 

آلمانی آن روترینگ است.
قلم هاي فنی مارك هاي متنوعی دارند (استدلر، کاستل، آلوین، 
ــبب تولید 80 درصد قلم هاي  ــت و غیره) اما راپیدوگراف مس لتراس
فنی در سراسر دنیا شده است و هنرمندان تقریبا همه ي آنها را تحت 

عنوان قلم فنی می شناسند.
ــا راپیدو گراف  ــیاه قلم من ب ــه اکثر طرح هاي س ــی ک از آنجای
ــتند، تصمیم گرفته ام، بخش هاي فنی این کتاب را راپیدوگراف  هس

بنامم.
من اصراري ندارم که از دیگر قلم ها استفاده نکنید، چرا که این 
ــب یا  ــد از طریق آن، ابزار مناس ــت که می توانی ــن راهی اس بهتری

شخصی خود را پیدا کنید.
روش هاي مورد بحث در این کتاب، با هر نوع قلم حتی با نوك 
ــاط با نظریه ي قلم و جوهر، قابل  قلم هاي قدیمی خصوصا در ارتب

اجرا است. 
ــتفاده  من از طرح هاي خودم به عنوان منبع اصلی این کتاب اس
ــت،  ــده اس ــان در زیر آنها ذکر نش کرده ام (طرح هایی که نام و نش

متعلق به من هستند).
طرح هاي من مجموعه اي است از نقاشی هاي بزرگ که به طور 
دقیق طراحی شده اند تا نقاشی هاي سرسري و شخصی دفتر نقاشی ام 

که در طول سال ها تمرینات پیوسته ي من با قلم گردآوري شده اند.
ــه نمایانگر  ــی دارند اما از آنجا ک ــن طرح ها نقایص ــی از ای برخ
ــمت هاي روند کار با قلم و هستند، می توانند به میزان  مهمترین قس
ــتر اوقات  ــیاري از روش ها و ترفندهایی را که بیش ــل قبولی بس قاب

نادیده انگاشته می شوند به نمایش بگذارند.

پیش گفتــار

باغ جون، 20x30 . موها با کمک انواع سایه ها طراحی 
شده و از بافت استفاده نشده است.

1. قلــم فنــى در ایــران به نــام تجــارى «راپید» شــناخته مى شــود. بجــاى قلم فنــى مى توانید                                                                         
از انواع قلم هاى فلزى نیز استفاده کنید.
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رویکـردي به ابزار قلم و جوهـر
ــر به دلیل  ــتفاده از قلم و جوه ــر اوقات اس اکث
ــان نگران کننده  تکرنگ و غیر قابل اصالح بودنش
است. به طور دقیق تر قلم فنی به نظر برخی آنچنان 
غیر قابل کنترل می آید که نمی توان استفاده از آن را 
سودمند دانست و یا ارزش تمرین کردن براي کسب 

مهارت در استفاده از آن را ندارد.
ــم  ــا واقعیت هایی نیز به چش ــن نگرانی ه در ای
ــدان را از یاد گرفتن کار  ــورد که برخی هنرمن می خ
ــا قلم و جوهر  ــیله بر حذر می دارد. کار ب ــا این وس ب
ــت. دشواري کار  نگران کننده تر از کار با آبرنگ نیس
با آنها به این دلیل است که قلم و جوهر مجموعه اي 
بیشمار از نشانه هاي کوچک را تشکیل می دهند که 
به صورت تراکمی در کنار هم قرار می گیرند و قوانین 

چگونگی ترسیمشان را نامفهوم جلوه می دهند.
ــم پی ببرید،  ــه به محدودیت هاي قل هنگامی ک
ــت براي شما انجام دهد  بدانید که چه کاري قرار اس
و چه روشهایی را باید در پیش بگیرید تا از بروز خطا 

جلوگیري کنید، آنگاه مهارپذیر می شود.
در واقع قلم فنی می تواند غیر قابل کنترل باشد، 
اما این مسئله بیشتر به دلیل استفاده نادرست از آن 
است تا طراحی فنی غیر دقیق آن. قلم فنی وسیله ي 
نسبتا جدیدي است (ساخت 1950) و نیاز به تکامل 

یافتن دارد.
ــورد این قلم ها  ــکاالتی که در م ــیاري از اش بس
ــت  ــت برگرفته از تجربه ي هنرمندانی اس مطرح اس

که با طرح هاي اولیه ي این قلم ها کار کرده اند. 
هدف من آن است که با آموزش نحوه ي کارکرد، 
قابلیت ها و روشهاي کنترل این قلم به برطرف کردن 
برخی از سو تعبیرهایی که در رابطه با استفاده از این 

وسیله بوجود آمده اند، کمک کنم.

یاد گیـري اصـول و نه فرمـول
ــتن فرمول  ــا قلم و جوهر تنها دانس کارکردن ب
ــت. مانند اینکه  ــیدن هر شی نیس صحیح براي کش
ــید.  درخت یا ابر را با چه حرکت قلمی می توان کش
ــکالت  ــاي طوطی وار از آنجا که مش ــن روش ه ای

کمی را حل می کنند، بسیار محدود کننده هستند.
ــد که بحث  ــر این باورن ــیاري از مبتدیان ب بس
برانگیز ترین مشکل کار کردن با قلم کشیدن شکل هاي 
ــکل، هدایت  ــت، در حالیکه مهم ترین مش دقیق اس

دقیق تاثیر فزاینده ي ضربات قلم است.
هنگامی که آن تاثیرات را درك کردید، می توانید 
ــارت الزم را در به کارگیري روش هاي کار با قلم  مه
کسب کنید، روش هایی که به شما اجازه می دهند تا 

فرایند کار را همانطور که می خواهید کنترل کنید. 
ــت تا با معرفی اصول  ــعی من بر آن بوده اس س
ــب با  ــی مناس ــیله، بتوانید روش ــتفاده از این وس اس

عالیق فردیتان بر گزینید.
ــد که باید  ــی را ارائه می دهن ــر منطق نکات زی
ــپارید. این  ــگام حرکت دادن قلم به ذهن بس به هن

ــاس این حقیقت است که شما کارهاي  منطق بر اس
زیادي را با یک وسیله، معموًال با یک رنگ و گاه با 
ــرب قلم ها انجام می دهید. زمانی  مجموعه اي از ض
ــیله پی بردید  که به محدودیت ها و نقایص این وس
می توانید روش هاي خود را براي فائق آمدن بر این 

نقایص پیدا کنید.
ــرب  ــه اي از ض ــم، مجموع ــا قل 1. روش کار ب
ــه ضربات وصله هایی  ــت بلک قلم هاي جداگانه نیس
ــکلی را بوجود می آورد.  ــم اند که در هر بار ش متراک
هر مجموعه از ضربات قلم با مجموعه هاي دیگر در 
ــت تا تصویري کلی از حجم، تاثیر رنگ،  ارتباط اس

بافت و رنگ را براي ما فراهم آورند.
ــم می تواند تصوري از حجم،  ــر ضربه از قل 2. ه
ــگ" را ایجاد کند. در اینجا  ــر رنگ، بافت و "رن تاثی
ــم به طور  منظور از رنگ، کم رنگی یا پررنگی جس
ــکل به رنگ سیاه و  ــد. در حالتی که ش کلی می باش
سفید است، رنگ کلی طرح به سایه هاي خاکستري 
ــمت هاي  ــود، در این حالت بافت یا قس تبدیل می ش
ــا  ــود، خصوص ــان داده نمی ش ــکل نش ــره ي ش تی
ــتفاده  ــه از آن براي طراحی یک الگو اس هنگامی ک

می شود.
ــم یکی از ویژگی هاي  ــور که ضربات قل 3. همانط
موضوع (همچون حجم) را به ما نشان می دهد، می تواند 
همزمان ویژگی هاي دیگر از قبیل تاثیر رنگها، بافت و 
رنگ را به نمایش بگذارد. درك این توانایی همزمان قلم 
به هنرمند کمک می کند تا در دام بوجود آوردن تاثیرات 

ناخواسته گرفتار نشود.
4. طبیعت قلم به گونه اي است که در کار ضربه ها 

محدودیت ایجاد می کند. صرف نظر از شیوه ي به کار 
بردن قلم، تمامی ضرب قلم ها، خط ها یا نقطه هاي تک 
رنگ (معموًال سیاه) بوجود می آورند که بسیار باریک اند 

و در طول ضربه داراي پهناي یکسان می باشند.
ــط یک  5. طبیعت محدود این ضربه ها که توس
ــیوه ي زیر  قلم فنی بوجود می آیند به یکی از دو ش
ــر الزم را ایجاد کنند. این ضربه ها یا  می توانند تاثی
ــم  ــمی واحد را رس ــه تنهایی و یا در کنار هم جس ب
ــی تصویر  ــم هنگامی به تنهای ــد. ضربه قل می کنن
ــا و زوایاي  ــی آورد که لبه ه ــی را بوجود م یک ش
ــیم کند (مانند کتاب هاي رنگی). چنانچه  آن را ترس
ــیم  ضربه ها در کنار هم قرار بگیرند الگویی را ترس
ــم  ــرات رنگ را بر روي هر جس ــد که تاثی می کنن
ــده بر روي دسته اي مو)، بافت  (سایه هاي ایجاد ش
(حلقه ها و موج ها) و رنگ هاي اصلی (گندمگون یا 

طالیی) به نمایش می گذارد.
با دانستن این شاخص هاي اولیه شما می آموزید 
ــتفاده کنید، این  ــتی اس ــه اگر از قلم فنی به درس ک
ــیله تا چه میزان می تواند چند کاربرد را یک جا  وس

پیاده کند.
ــتفاده  قبل از اینکه بتوانید هر کدام از قوانین اس
ــرا کنید باید با قلم  ــتی اج از قلم و جوهر را به درس
احساس راحتی کنید. قلم فنی مانند دیگر ابزار آالت 
ــتان  هنري، زمانی بهترین کارایی را دارد که در دس
شما راحت قرار بگیرد، بدانید چه زمانی ممکن است 
ــوید و بدانید که آیا مشکل بوجود  ــکل ش دچار مش
ــت یا به  ــما مربوط اس آمده در طراحی به تکنیک ش

خود قلم. 

خط هایی که با قلم فنی و خط هایی که با قلم هایی که نوك انعطاف پذیر دارند ترســیم می شــوند در اینجا نشــان داده 
شده اند. قلم هاي فنی با هر ضربه، خطوطی یکنواخت رسم می کنند. قلم هایی که نوك انعطاف پذیر دارند، با توجه به میزان 

فشاري که به نوك آنها وارد می آید، خطوطی با پهناي متفاوت ایجاد می کنند.

mi
rda
sh
tib
oo
k.c
om



چگونـگی کـار با قلـم 
فنـی(فلزى)

نرده ها، 8x10 . گیرایی ضرب قلم ها بخاطر بافتی اســت که ایجاد کرده اند. ضرب قلم ها به صورت انتزاعی رســم 
شده اند و ترکیب آنها بافت و تاثیر رنگی جالب توجه بوجود آورده است.
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ــی که با کارکرد اجزاي بیرونی و داخلى قلم  وقت
آشنا شوید بهتر می توانید با آن کار کنید. هنگامی از 
ــده در کارخانه هاي  ــد ش ــاي فنی تولی ــان قلم ه می
ــه تنوع اندازه و  ــف یکی را برمی گزینید باید ب مختل
ــی نوك قلم ها، تنوع مواد به کار رفته در نوك  طراح
ــته  قلم ها و تنوع در طراحی کارتریج آنها توجه داش

باشید.
همچنین باید بدانید که چگونه قلم را پر و خالی 
ــز و نگهداري کنید، چگونه  ــد، چگونه آن را تمی کنی
ــخیص داده و برطرف کنید و چه  ــص آن را تش نقای

جوهر و کاغذي براي استفاده بهتر است.

قلـم فنـی چگونـه کار می کند
جریان جوهر بر اثر فشار هوا و جاذبه از کارتریج 
ــه درون مخزن جوهر  ــود. هوایی ک قلم خارج می ش
ــه زدن از نوك قلم وارد  ــود دارد به هنگام ضرب وج

آن می شود.
ــمت  ــاي کوچک هوا از نوك قلم به س حباب ه
ــمت خارج  ــد و جوهر را به س ــج باال می آین کارتری
ــیله  ــد. کانال هواگیري که در نوك این وس می رانن
ــت باعث می شود فشار هواي بیرون  قرار گرفته اس
ــود و بدین ترتیب جوهر با  ــم با درون آن برابر ش قل
جریانی یکنواخت از نوك آن خارج شود. هنگامی که 
ــار می گیرد و  ــود، درون آن را بخ ــدود ش کانال مس
جلوي جریان جوهر گرفته می شود. تکان دادن قلم 
باعث انبساط هوا می شود و جوهر را به درون کانال 
ــدود شدن  ــرازیر می کند و همین امر موجب مس س

کانال می گردد. 
درون نوك لوله اي شکل قلم، سیم سوزنى شکل 
نازکی قرار دارد که باالیش به وزنه ى کوچکى اتصال 
ــمت متحرك قلم است. هنگامى که  دارد و تنها قس
ــم روى کاغذ حرکت مى کند، وزنه با حرکت دادن  قل
سیم، جوهر را به جریان می اندازد نوك سوزن در برخورد 

با کاغذ باال رفته و وزنه ى انتهاى آن مسیر جوهر را مى 
گشاید و جوهر بر روى کاغذ برجاى مى ماند.

انـدازه ي نوك قلـم
قلم فنی راپیدوگراف در سیزده اندازه ى مختلف 

وجود دارد که به چهار روش طراحی شده است:
ــمالی که در  ــتاندارد آمریکاي ش ــی اس طراح
ــماره گذاري  ــوك قلم ها با درصدى از اینچ ش آن ن
شده که این درجه بندي بین 0/005 اینچ تا 0/079 
ــت. این اندازه ها مطابق اندازه ي استاندارد  اینچ اس
ــت و با استفاده از تصاعد هندسی جذر  آمریکایی اس
ــاري  ــر اعش ــده اند. کس عدد 2 (0/414) طراحی ش
ــده  ــر روي بدنه ي آنها ذکر نش ــا ب ــدازه ي قلم ه ان

است.
ــتفاده شده  در طراحی دیگر از مقیاس متر اس
است که نوك قلم از 0/13 میلیمتر تا 2/00 میلیمتر 
ــرپوش قلم و  ضخامت دارد. این اندازه ها بر روي س

بر روي پایه ي نوك قلم درج شده اند.
ــت  ــی عددي، درجه بندي اختیاري اس طراح
ــده بود.  ــاي ابتدایی طرح ریزي ش ــه براي قلم ه ک

سرپوش

کانال هوا

نوك قلم
بدنه ي قلم 

مخزن جوهر

مخزن جوهر

سوراخ تهویه

کانال هوا

درونکش هوا درونکش هوا

نوك قلم

حلقه ي بست
محفظه ي نگهدارنده ي قلم

 توپک 
سرپوش

سرپوش 
نوك قلم

اجــزاي قلــم در تصویــر باال 
نشان داده شده است. راپیدوگراف 
متشکل از شش قسمت است. توجه 
داشته باشــید که انتهاى درب قلم 
و حلقــه ى دور آن هــر دو در یک 
همچنین  می گیرنــد.  قرار  قســمت 
ســیم نازك و وزنه هــر دو درون 
نوك قلــم قرار دارند. بــا همکاري 

کوه نور.

بــرش عرضــی کانال هــوا و 
قســمت هاي مختلــف آن (تصویر 
ســمت چپ). جاذبه و فشار هوایی 
که از بــاالي مخزن به جوهر وارد 
جریان  بــه  را  جوهــر  می شــود، 
می اندازد. یکی از علت هاي خرابی 
قلم جوهر خشــک شــده اي است 
که در کانال هــوا باقی می ماند. با 

همکاري کوه نور. 

جدول پهنا و اندازه هاي نوك قلم به متر. اندازه ي نوك قلم هاي راپیدوگراف سیزده نوع دارد. هر اندازه نوك مخصوص 
به خود را دارد. کارآمد ترین اندازه ي نوك قلم براي هنرمندان اندازه هاي 4x0, 3x0, #0 , 1#2 اســت. با همکاري کوه 

نور.

1. عالمت # به معنى شماره یا عدد است. براى خرید و انتخاب دقیق هر قلم مى توان به این عالمت که بر روى جعبه ى این قلم ها دیده مى شود رجوع کرد. 
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این اندازه ها از 6x0 (کوچکترین) تا 7# (بزرگترین) 
ــرپوش قلم و پایه ي نوك قلم  موجودند و بر روي س

درج شده اند.
ــا رنگ هاي متنوعی  ــاي مختلف قلم ب  اندازه ه

موجودند.
ــرپوش،  رنگ هر قلم را می توان از روي رنگ س
ــت آن تشخیص داد. این امر در  نوك و حلقه ي بس
ــرپوش آن گذاشته شده  ــایی سریع قلم چه س شناس
ــد یا نه و براي تشخیص بخشهاي مختلف قلم  باش

هنگامی که از هم جدا شده اند، کارایی دارد.

انتخـاب انـدازه ي مناسـب
ــیزده اندازه ى مختلف براي  ــراف در س راپیدوگ
ــان طراحی شده  ــه کش ــان و نقش معماران، مهندس
ــت. این افراد براي ترسیم نقشه و جدول و براي  اس
داشتن ابزاري جهت نگارش حروف، به طیف وسیعی 

از خطوط با اندازه هاي مشخص نیازمند هستند. 
ــدازه ي قلم  ــوًالً از کوچترین ان ــدان معم هنرمن

ــتفاده می کنند. طراحی کردن با قلم هایی که از  اس
ــوار است چرا که قلم  ــتند دش اندازه 2# بزرگتر هس
باید در حالتی کامًال عمودي قرار بگیرد و به هنگام 
ــم جوهر به خوبی جریان  ــریع قل زدن ضربه هاي س
پیدا نمی کند. اندازه هاي بزرگتر براي ترسیم خطوط 
ــی و براي ترسیم  محیطى، نگارش حروف، خط کش

خطوط دقیق مرزي کارایی دارند.
ــم براي هنرمندان  ــن اندازه هاي قل پرکاربردتری
ــتند. یکی از اندازه هاي  4x0، 3x0، #0 و2# هس
اصلی نوك قلم (5x0) از بین خط تولید راپیدوگراف 

حذف شده است.
ــراف ظرافت کافی را براي  اندازه 3x0 راپیدوگ
ــت دادن تصویري با ریزه کاري هاي فراوان  به دس
ــا آن نیز چندان  ــن حال کار کردن ب ــا در عی دارد ام
آسان نیست. اندازه 1# و 0# براي کشیدن پیشطرح 
بسیار مناسب است. نوك این قلم ها آن قدر باریک 
ــتند که با ضربه هاي سریع قلم و حرکات  و ریز نیس
ــر مى خواهید از جوهر  ــت کاغذ را پاره کنند. اگ دس

ــریع  ــتفاده کنید، تمیز کردن و تعویض س رنگى اس
جوهر امکان پذیر نیست. بنابراین توصیه مى کنم از 
اندازه هاي 3x0، #0 و 2# براي پنج رنگ مختلف 
ــد کار کردن با این  ــتفاده کنید. براي آنکه بتوانی اس
ــق دهید، به  ــخصی تان تطاب ــبک ش قلم ها را با س

تمرین و ممارست احتیاج دارید.
ــی را که انتخاب می کنید باید  به طور کلی، قلم
ــیدنش را دارید سازگارباشد.  با طرحی که قصد کش
ــدازه در  ــد که تا چه ان ــان می ده ــما نش انتخاب ش
ــی که براي طراحی انتخاب کرده اید  برگزیدن روش
ــزایی بر  ــتید. اندازه ى نوك قلم تاثیر بس موفق هس
دقت طراحی و بافتی که سعی دارید آن را به نمایش 
ــر ضرب قلم، حتی اگر بر روي آن  بگذارید، دارد. ه
ــه وضوح بر روي  ــاي دیگري وارد آورید، ب ضربه ه

سطح کاغذ طراحی باقی می مانند. 
نوك هاي باریک به شما این امکان را می دهند 

که خاکسترهایی روشن با بافتی اندك ایجاد کنید.

انــدازه ي قلم بــر ظرافت طراحی تاثیر گذار اســت. ضــرب قلم هایی با 
اندازه ي 3x0 طرح هاي هاشــور خورده ایجاد می کنند(تصویر سمت چپ). 
ضرب قلم هاي تصویر وســط همان طرح اما با اندازه ي 1# است و تصویر 
ســمت راســت ضرب قلم هاي 3x0 با ضرب قلم هاي 1# پوشانده شده اند. 
توجه داشته باشید که ضرب قلم هاي اندازه ي 1# در طرح جلوه ي بیشتري 
دارنــد حتی زمانیکه بــا ضرب قلم هاي اندازه ي 3x0 ترکیب می شــوند. به 
همین دلیل در کار طراحی از اندازه ي کوچک نوك قلم اســتفاده کنید و تنها 
زمانیکه می خواهید بافتی درشت و ضخیم ایجاد کنید، از اندازه هاي بزرگتر 

استفاده نمایید.
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ــیاه و پررنگ هستند. یکی از  قلم هاى پهن تر ضرباتی بوجود می آورند که س
ــگفت انگیزي خطوطى  ــت که به طور ش ویژگی هاي مهم قلم هاي فنی این اس
ــما به کمک این قلم ها می توانید طرح هایی  ــیم مى کنند. ش دقیق و ظریف ترس
ــید و آنها را با هم درآمیزید تا از خاکسترهاى متنوع، دقیق  ظریف و واضح بکش

و با ظرافت بهره مند شوید. 
بخشی از ظرافتی که من در یکنواختی طرح ها به دست آورده ام به این دلیل 
است که شکل هاى بزرگ را با قلم هاي کوچک کشیده ام. کار کردن با اندازه هاي 
ــی  ــد و ش ــلما ظرافت طرح را از بین می برد. هر چه قلم کوچکتر باش بزرگتر مس
ــی کوچک باشد و قلم  ــتر خواهد بود. اگر ش بزرگتر دقت و ظرافت کلی طرح بیش
بزرگ هر ضربه از قلم به تنهایی می تواند جسمی جداگانه باشد. شکل هاى بزرگ 
و قلم هاي کوچک به شما این امکان را می دهد که براي ترسیم هر شکل از چند 
ضربه استفاده کنید که در این حالت نمی توان ایراد چندانی به ضربه ها وارد آورد و 

طرح به دست آمده از ظرافت بیشتري برخوردار است. 
ــد طرح  ــر با قلمی کار کنید که اندازه ي نوك آن بیش از اندازه بزرگ باش اگ
ــر ضربه ترکیب  ــه دلیل حضور پررنگ ه ــتانه به نظر می آید و ب ــما خام دس ش
ــم به جاى آنکه  ــد. در این حالت چش ــرب قلم ها، دیگر امکان پذیر نمی باش ض
ــد، بیشتر متوجه هر خط مى شود. چنانچه از  متوجه ترکیب بندى یا طرح کلی باش
فاصله ي تقریباً پنچ متري به نقاشی نگاه کنید چندان اشکالی به وجود نمی آید. اما 

به یاد داشته باشید که هیچکس از این فاصله به یک اثر سیاه قلم نمی نگرد.
ــته باشید که اثر  ــب را براي کار برگزیدید، به خاطر داش زمانی که قلم مناس
ــتفاده  ــود. رایج ترین روش بازآفرینی اس هنري غالبا به دو روش بازآفریده می ش
ــیاه  ــم (یا هر خط) معموًالً به رنگ س ــت. هر ضرب قل ــوط یکنواخت اس از خط
ــترى، بین ضرب قلم ها و یا خطوط خطوط را  ــطوح خاکس ــت. براي ایجاد س اس
ــیم کنید. هر چه فاصله ي میان خطوط بیشتر باشد خاکسترى هاى  با فاصله ترس
روشنترى بوجود مى آیند. به همین روش انواع دیگر خاکسترى ها، از تیره تا روشن، 
را مى توان ایجاد کرد. این روش اگر اندازه ى اثر هنري اصلی در نسخه ي چاپی آن 
ــده باشد، کارایی ندارد. زمانی که اندازه ي طرح کوچک  به میزان زیادي کوچک ش
می شود فاصله ي میان ضربه ها از بین می رود و بخشهاى خاکسترى طرح سیاه 
به نظر می رسد. چنانچه درطراحى خطى رنگ هاي دیگري به طرح اضافه شود، 

آنها نیز سیاه به نظر می آیند. 
راه حل مشکل کاهش اندازه ي طرح و استفاده از رنگ ها با استفاده از نقاط، 
ــدنی است. این همان روش چاپ تکرنگ است که هر قسمت از طرح به  حل ش
ــیم شده است. در بخش هاي تیره تر (یا پررنگ تر) طرح،  تعداد زیادي نقطه تقس
ــخه  ــد و در بخش هاي کمرنگ تر کمتر. در نظر بیننده، نس ــا متراکم ترن نقطه ه
چاپی شامل سیاه، سفید و خاکستري است. این روش را تنها زمانی می توان به 
کار برد که طرح چاپ شده حداقل 35 درصد نسبت به طرح اولیه کوچک تر شده 
ــد. چنانچه طرحى بیش از این کوچک شده باشد، چنین به نظر می رسد که  باش

آن با جوهر خاکستري طراحى شده است.

با کمــک اندازه هاي کوچک قلم در طراحی هاي بزرگ، 
شــکل هاي و ســایه هایی دقیق و ظریف ایجــاد کنید. در 
طراحی آشپزخانه ي قدیمی، 20x30 (تصویر صفحه قبل) 
هر شــکل از با تعداد زیادي ضرب قلم ترسیم شده است 
و ایــن امکان را به هنرمند می دهد که در طول کار طراحی 
اشــکاالت خود را برطرف کند. اســتفاده از نوك قلم هاي 
بزرگتر در طراحی هاي کوچک مانند تصویر هاي صورت 
(ســمت راســت) جلوه اي زمخت تر و در عین حال جلب 

توجه می کند؛ برخالف اندازه هاي کوچکتر قلم. 
اگر اثر طراحی را که با نوك قلم 0# و یا بزرگتر ترسیم 
شــده است، براي الگو برداري حدودا چهل درصد کوچک 

کنند، ضرب قلم ها و بافت آنها واضح باقی می مانند.

از  بزرگــی  طراحــی 
لینکولــن، 24x30 (تصویــر 
ســمت چپ)، با قلم اندازه ي 
2# رسم شده است. کارهاي 

که  خورده  طراحی هاشــور 
بیشتر از سی یا چهل درصد 
کوچک شــده اســت، باید با 
روش   200-150 اندازه هاي 
اســتفاده از نقــاط دوبــاره 

طراحی کنند. 
آرکانزاس،  فرمانــدار  مجموعه ي 
بیــل کلینتــون، صخــره ي کوچــک، 

آرکانزاس.
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مواد به کـار رفتـه در نوك قلـم
ــه کار رفته در نوك قلم آلیاژ  رایج ترین ماده ي ب
ــت که خاصیت ضد زنگ زدگی نیز  سخت کروم اس
ــیزده نوع قلم خود را با نوك هاي  دارد. راپیدوگراف س
 (7-J) گوهر نشان که از جنس یاقوت کبود مصنوعی
ــتند، عرضه می کند.  ــتن کاربید (T-7) هس و تنگس
ــت که بر روي  ــن نوك، مخصوص هنرمندانی اس ای
ــاینده از قبیل پلی استر، استات و یا مایالر  سطوح س
کار می کنند. نوك هاي گوهر نشان رطوبت را در خود 
ــن دلیل نرم اند اما به مراتب  حفظ می کنند و به همی
ــکننده تر از نوك هاي فلزي هستند و اگر به زمین  ش
ــان و  ــکنند. قیمت نوك هاي گوهر نش بیافتند می ش
ــر نوك هاي فلزي ضد زنگ  ــتن کاربید دو براب تنگس
است و گفته می شود که اگر از آنها به درستی نگهداري 

شود، سی برابر نوك هاي دیگر عمر می کنند.

تنـوع در طـراحی کارتریـج
در ساختمان قلم فنی راپیدوگراف 3165 کوه نور، 
کارتریجی طراحی شده است که می توان هر بار آن را 
پر کرد. این کارتریج با جـوهــر هندى، انواع رنگ ها 
ــازوکار هواگیري  ــازگاري دارد. س ــا س و آکریلیک ه
ــت. راپیدوگراف  ــده اس این قلم در نوك آن تعبیه ش
ــتفاده می کند که  ــی اس ــج یدک ــگ از کارتری روترین
ــت و زمانی که جوهر آن تمام شد دور  حاضرآماده اس
ــود. در این سامانه ساز و کار هواگیري  انداخته می ش
ــده است. هدف از این  ــاخته ش درون خود کارتریج س
ــدود شدن کارتریج با نصب  طراحی جلوگیري از مس
یک سیستم هواگیري تمیز است. این کارتریج ها مهر 
و موم شده اند و داراي دو پیچه ي چرخان هستند که 
ــه کارتریج گرم  ــی جوهر را هنگامی ک جریان اضاف
ــه کردن جوهر به  ــود کنترل می کنند و از چک می ش
ــج جلوگیري به عمل می آورند. این قلم  خارج کارتری
ــا mm 2/0) و کارتریج  ــدازه (mm 0/13 ت در ده ان
ــیاه موجود  ــش رنگ مختلف از جمله س یدکی در ش
است. اشکال این قلم این است که جوهري که در این 
ــیمیایی است  قلم ها به کار رفته داراي نوعی ماده ي ش
که جلوي خشک شدن سیستم را می گیرد و به همین 
علت این جوهر به اندازه ي جوهر هاي سنتی چینی ضد 
آب نیست. مجموعه ي محدود رنگ ها نیز می تواند از 

دیگر اشکاالت وارد بر این قلم باشد.
قلم فنی روترینگ راپیدوالینر، نوکی ویژه ي طراحی 
دارد که شعاع آن بزرگتر و گرد تر از اندازه ي #3165 
است و به همین دلیل براي کشیدن پیشطرح مناسب تر 
ــت. این قلم نوك یک بار مصرف و کارتریج یدکی  اس
دارد که همه در یک بسته بندي وجود دارند. نوك این 
 mm ، 0/25 mm) قلم در چهار اندازه موجود است
mm ، 0/35 0/50  و mm 0/70). در کارتریج این 

قلم ها تنها جوهر سیاه به کار رفته است.

دیگـر تولیدکننـدگان قلـم 
ــابه  ــاس اصولی مش  تمامی قلم هاي فنی بر اس
ــتفاده از قبیل  کار می کنند. دیگر مارك هاي پر اس
ــتل، آلوین که سازوکار، طراحی، اندازه،  استدلر، کاس

قلــم راپیدوگراف روترینــگ مخزن هاي یدکی از قبل پر شــده دارد 
که این مخزن ها نیز سیســتم هواگیري دارند. بدین ترتیب دیگر نیازي به 
استفاده از نوك قلم هاي کثیف نیست و با استفاده از کارتریج هاي یدکی، 
کار طراحی را با سیســتم هواگیري جدیدي آغاز می کنید. این سیســتم 
ســاختمانی مارپیچی دارد و سرازیر شدن جوهر به نوك قلم جلوگیري 
می کند. این قلم هــا ده اندازه و کارتریج آنها شــش رنگ مختلف دارند. 
تمــام تصاویر این صفحــه و صفحه بعد با اجــازه و همکاري کوه نور 

چاپ شده است.

قلم راپیدوگراف 
روترینگ و کارتریج آن

قلم راپیدوگراف کوه نور، نوك یدکی و ســرپوش قلم. 
قلم فنــی راپیدوگراف کــوه نور کارتریج هایــی دارد که 
می تــوان آنها را دوباره پر کرد و همچنین نوك آن داراي 

سیستم هواگیري است.

نوك یدکــی. نماي نزدیــک از نوك قلــم، کانال هواي 
مارپیچی و سوراخ هواگیري که هوا را به درون کارتریج 

می فرستد، نشان می دهد.

اول  تصویــر   .1
کارتریج  باریــک  لوله ي 
را از پایین به باال نشــان 

می دهد.
نماي  دوم  تصویر   .2
بیرونی کارتریج را از باال 

به پایین نشان می دهد.

بنفش

قرمز

سفید

زیتونی

زرد

قهوه اي

آبی

نارنجی

سبز

خاکستري روشن

0/13

0/18

0/25

0/30

0/35

0/5

0/7

1/0

1/4

2/0

کد رنگ                   پهناى خط

جدول پهناى خط قلم روترینگ
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قطعات و توصیه هاي نگهداري مخصوص به خود را 
ــنهاد من آن است که با قلم هاي مختلف  دارند. پیش
ــی را برگزینید که  ــا قلم ــوید و از میان آنه ــنا ش آش

متناسب با نیازهاي شما است.

پـرکـردن قلـم
ــتورالعمل هاي  ــته بندي قلم را که روي آن دس بس
پرکردن، جداسازي قطعات و تمیز کردن قلم چاپ شده 
ــت، نگه دارید. همچنین سر پالستیکی روي درب  اس
ــر مانند آچاري عمل می کند که  را دور نیاندازید این س
ــمت نگهدارنده ي آن چنانچه بیش  نوك قلم را از قس
ــد یا به داخل فرو رفته باشد  ــفت شده باش از اندازه س
ــته باشید که نوك قلم را با  بیرون می آورد. توجه داش
دست محکم کنید و از این آچار تنها براي شل کردن 

نوك قلم استفاده کنید.
براي پرکردن قلم ابتدا قسمت هاي آن را از هم 

جدا کنید:
سر قلم را از بدنه، بدنه را از حلقه ي بست، حلقه ي 
ــت را از نگهدارنده ي قلم جدا نمایید و کارتریج را از  بس
ــمت نگهدارنده ي قلم بیرون بکشید. گاهی اوقات  قس
ــه می پیچد اما  ــت مخالف بدن ــت در جه حلقه ي بس
اشکالی بوجود نمی آورد. هنگامی که قلم را پر می کنید 

نوك قلم را از قسمت نگهدارنده ي آن جدا نکنید.
ــد و آن را با جوهر تا خطی  ــج را کج کنی کارتری
که بر روي بدنه ي کارتریج حک شده است و تقریبًا 
ــر آن فاصله دارد پر کنید. اگر بیش  یک چهارم تا س
ــود که  ــدار کارتریج را پر کنید باعث می ش از آن مق
ــت و گاهی نوك قلم  جوهر از کارتریج، حلقه ي بس
چکه کند. نیازي نیست کارتریج را تا حداکثر ظرفیت 
ــود تا هواي کافی  ــبب می ش آن پر کنید. این کار س
ــتم قلم نشود وجوهر به صورت منقطع از  وارد سیس
ــود. کارتریج روکشی شیمیاي دارد  نوك آن خارج ش
ــود  ــبیدن جوهر به دو طرف آن می ش که مانع چس
ــه میزان جوهر  ــد ببینید چ ــب می توانی و بدین ترتی
ــا این روکش به  ــت. طبیعت درون آن باقی مانده اس
ــوده می شود اما مشکلى در عملکرد  مرور زمان فرس
کارتریج وارد نمی آورد. براي اینکه قطعات جدا شده 
ــر هم کنید، کارتریج پر شده را به درون  را دوباره س
ــار دهید و آن را با  ــه ي نگهدارنده ي قلم فش محفظ
ــه دور حلقه  ــم کنید. بدنه را ب ــت محک حلقه ي بس

بپیچانید.

چگونه جوهـر جریـان پیدا می کند؟
ــی ثانیه  ــورت عمودي به مدت س ــم را به ص قل
ــته با انگشت به باالي قلم  نگه دارید و چند بار آهس
ــرازیر شدن جوهر به  ضربه بزنید. این کار موجب س
ــمت نوك قلم می شود. اگر موثر واقع نشد، قلم را  س
ــه آرامی در حالت افقی تکان دهید تا جوهر جریان  ب
پیدا کند. تکان هاي شدید و عمودي موجب می شود 
جوهر بیش از حد نیاز به سمت نوك قلم و کانال هاي 
ــود. خطی رسم کنید و اگر جوهر هنوز  هوا سرازیر ش
جریان پیدا نکرده بود، سر قلم را باال نگه داشته و دو یا 
سه بار به انتهاي بدنه ي قلم ضربه بزنید؛ درست مانند 

روترینگ راپیدوالینر براي ترسیم پیشطرح ساخته شده است. براي آنکه 
نــوك آن به کاغــذ گیر نکند و کاغذ پاره نشــود در نوك ایــن قلم ها پره ي 
کوچکی جا ســازي شده است. این قلم ها کارتریج هاي یدکی از قبل پر شده 

دارند. جدول باال اندازه هاي خطوط راپیدوالینر را نشان می دهد.

mm 25/. ، بسیار باریک، 
حدود 8/500 فوت

mm 35/. ، باریــک، حدود 
4/900 فوت

mm 50/. ، متوسط، حدود 
3/300 فوت

mm 75/. ، پهــن، حــدود 
2/300 فوت

آچار نوك قلم و بســته بندي آن (تصویر ســمت چپ). دســت در حال باز کردن نوك قلم به کمک آچار (تصویر سمت 
راســت). سرپوش پالستیکی روي بسته بندي قلم همان آچار نوك قلم است که براي باز کردن نوك هایی که در سر جاي 

خود محکم شده اند، استفاده می شود.
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ــیگار را به روي میز می زنند.  حالتی که برخی ته س
ــمت  ــت هوا را از نقاط مختلف قلم به س این حرک
ــد. این عمل به مراتب  ــاال و کارتریج جوهر می ران ب
مطمئن ترین روشی است که براي آغاز کار با قلم و 
رفع نقص آن یافته ام. هنگامی که جریان جوهر آغاز 
ــد شما می توانید خط پیوسته اي به طول دو فوت  ش
ــر جریان جوهر  ــم کنید. اگ و بدون هیچ مکثی رس
ــر آن به آرامی ضربه  ــد مجدداً بر روي س متوقف ش
بزنید و دوباره کار را شروع کنید. آنقدر این حرکت را 
تکرار کنید تا دیگر جریان جوهر متوقف نشود. گاهی 
ــود که  اوقات جریان جوهر به این علت متوقف می ش
ــدازه ي کافی پر نکرده اید. حباب هاي  کارتریج را به ان
هوا در دهانه ي کارتریج، مخصوصاً هنگامی که مجدداً 
ــور کنید که  ــوند تص ــر می کنید، باعث می ش آن را پ

کارتریج کامًال پر شده است. 
ــت  ــم را مانند وقتی که یک مداد را در دس قل
می گیرید، با زاویه نگاه دارید. تنها زمانی که می خواهید 
خط هایی با پهناي دقیق براي ترسیم مرزها و خطوط 
خط کشی شده رسم کنید، قلم را عمودي نگه دارید. 
در چنین مواقعی می توانید قلم را با زاویه هاي 12 تا 

15 کج نگه دارید و نتیجه ي مطلوبی به دست آورید.
ــی که این قلم به کمک نیروي جاذبه کار  از آنجای
می کند، زمانی که نوك قلم در سطحی باالتر از کارتریج 

واقع می شود، جوهر به سختی جریان پیدا می کند .
 

پرکـردن دوبــاره ي قلـم
ــت  زمانی که قلم را دوباره پر می کنید ممکن اس
جوهر را به روي سطح نقاشی خود بپاشید. اگر جریان 
جوهر بعد از هر ضربه ي قلم متوقف شد، احتماًال جوهر 
ــت. معوًال قبل از آنکه متوجه خشک  خشک شده اس
ــوید و کارتریج جوهر را بررسی کنید،  شدن جوهر ش
ــعی می کنید قلم را بعد از اینکه چند بار از کشیدن  س
ــه کار بیاندازید.  ــاي دیگري ب ــد، به روش ه باز مان
ــه قلم را دوباره پر می کنید، مراقب جوهر  هنگامی ک
ــید. هنگامی که  ــر روي نوك قلم باش ــی مانده ب باق
ــار  ــمت بدنه ي قلم فش ــده را به س ــج پر ش کارتری
ــار هواي درون کارتریج باعث می شود  می دهید، فش
ــر باقیمانده از نوك قلم یا کناره هاي آن بیرون  جوه
بریزد. شما ممکن است متوجه جوهر اضافی نباشید 
ــمت  اما این جوهر در جایی که نوك قلم به دور قس
ــود، باقی می ماند.  ــده ي آن پیچانده می ش نگهدارن
ــروع کار تکان می دهید این  هنگامی قلم را براي ش
ــما می پاشد. دو راه  جوهر بر روي طراحی و لباس ش
ــود دارد. بهترین راه  ــراي جلوگیري از این امر وج ب
ــت که قلم را در مقابل کار نقاشی خود تکان  آن اس
ــر بیرون  ندهید و اگر چنین عادتی دارید آن را از س
ــه اگر جوهر اضافی  ــت ک کنید. راه حل دوم آن اس
ــد، نوك قلم و  ــتمالی کاغذي برداری ــی ماند دس باق
ــمت  ــاي آن را درجایی که نوك به دور قس کناره ه
نگهدارنده چرخانده می شود پاك کنید. گاهی اوقات 
ــر ریز می شود و  ــت نیز س جوهر به دور حلقه ي بس
الك و الکلی که درون جوهر است دور حلقه منجمد 
ــدن حلقه در  ــود که این امر موجب محکم ش می ش
ــعی کنید این قسمت قلم را  محل خود می گردد. س
ــد و چنانچه جوهر به دور حلقه جمع  تمیز نگاه داری

شد، آن را با آب بشویید.

1                     2                     3

4                     5                     6

7                    8

9                    10

تمام بسته بندي قلم ها دستورالعمل هاي مخصوص پرکردن و تمیز کردن قلم را دارند. دستورالعمل هاي کوه نور براي 
پر کردن قلم: ســرپوش را بردارید(1). محفظه ي نگهدارنده ي قلم را باز کنید(2).  سپس حلقه ي بست را از بدنه ي قلم جدا 
کنید(3). کارتریج را اندکی بچرخانید و آن را از بدنه ي قلم خارج کنید(4). کارتریج را تا باالي خط 1/4 پر کنید(5). بدنه ي 

قلم را با اندکی چرخش روي کارتریج قرار دهید و حلقه ي بست را در سرجاي خود قرار دهید(6).

همچنیــن دســتورالعمل هاي 
کــوه نور شــامل چگونگی آغاز 
کار با قلم است: قلم را به صورت 
عمودي و به آرامی براي جریان 
یافتن جوهــر، تکان دهید(7). قلم 
را به صورت عمودي نگه دارید 
و روي ســطح نرمی بکشــید تا 
جریان جوهر روان شود(8). بعد 
از اســتفاده از قلم، سرپوش قلم 
را روي آن قرار دهید(9). زمانی 
که سرپوش در جاي خود محکم 
شــود، از خشــک شــدن جوهر 
جلوگیــري می کنــد(10). تمــام 
صفحه ي  و  صفحه  این  تصاویر 
بعد با اجازه و همکاري کوه نور 

چاپ شده است.
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تمیـز کـردن قلـم
براي جداکردن قسمت هاي مختلف قلم از جمله 
ــت و کارتریج را از هم  ــرپوش، بدنه، حلقه ي بس س
ــود از آچار نوك قلم که روي  ــدا کنید (اگر الزم ب ج
درب پالستیکی قلم قرار دارد، استفاده کنید). جوهر 
ــده در کارتریج را دور بریزید و نوك قلم را از  باقیمان

بدنه ي آن جدا نمایید.
ــکل و وزنه را از نوك قلم خارج  سیم سوزنى ش
ــته پیش می آید،  ــوًالً این اتفاق ناخواس ــد. معم نکنی
ــاي فراصوتی  ــه از پاك کننده ه ــًا زمانی ک خصوص
استفاده می کنید. اگر چنین شد، سعی نکنید با فشار 
ــیم را جاي اولیه ي خود بازگردانید. سیم را درون  س
ــرار دهید و نوك را به آرامی تکان دهید  نوك قلم ق
ــیم محفظه ي خود را پیدا کند و درون آن قرار  تا س
ــد، نمی توان  گیرد. اگر نوك قلم کوچکتر از 00 باش

آن را درست کرد، اما ارزش امتحان کردن را دارد.
ــى آب  ــار معمول ــا فش ــمت ها را ب ــه ي قس هم
ــپس آنها را با محلول پاك کننده ي قلم  بشویید و س
ــن می برد تمیز  ــب موجود در جوهر را از بی که چس
ــد فوراً قلم را  ــه به هر دلیلى نمی توانی کنید. چنانچ
ــرف محتوي آب یا  ــز کنید، قطعات آن را در ظ تمی
ــا زمانی که امکان  ــول پاك کننده قرار دهید ت محل
ــان برایتان فراهم آید. بدنه و نوك قلم  تمیز کردنش
ــتمال کاغذي تمیز کنید  ــرنگ فشاري یا دس را با س
بطوریکه تمام جوهر باقیمانده از قسمت هاي داخلی 
قلم پاك شود. استفاده از سرنگی مانند مدل کوه نور 
SYKT-3068 سرنگ فشاري تمیز کننده ي قلم، در 
کنار پاك کننده هاي تجاري قلم مفید است. از آنجا 
ــریع است و خرابی به بار نمی آورد  که این پا کننده س
شما با آسودگی می توانید قلم را تمیز کنید. این وسیله به 
طول عمر نوك قلم هاي شما بیشتر از پاك کننده هاي 
دیگر کمک مى کند. قسمت نگهدارنده ي نوك قلم (و 
ــت) یا نوك قلم را به  نوك قلم که به آن متصل اس
ــار آب این سرنگ تمیز کرد.  تنهایی می توان با فش
ــم را کامًال درون محلول پاك کننده فرو  بدنه ي قل
ــتفاده از محلول پاك کننده بهتر است اما  کنید( اس
ــتفاده کرده ام). سپس  من به جاي آن از آب نیز اس
ــه درون بدنه ي قلم و نوك آن  ــار ب محلول را با فش
ــاري که از پر و خالی کردن  برانید. این کار را با فش
ــت می آید انجام دهید و تا زمانی که  سرنگ به دس
نوك قلم کامًال تمیز شود ادامه دهید. بدنه ي، نوك و 
سرنگ را از محلول خارج کنید و مایع باقیمانده در قلم 

را با سرنگ و تکرار حرکت قبل از آن خارج نمایید.

11                                 12                                  1 3

14                                 15                                  1 3

دســت در حــال ریختن جوهر 
آرامی بــه  بــه  کارتریــج.  درون 
کارتریج ضربه بزنیــد تا از ایجاد 
حباب درون جوهر جلوگیري کنید. 
جوهر به درون کارتریج ســرازیر 

می شود تا به خط پر برسد.

دســت در حال ضربــه زدن به 
بــاالي قلــم. بهترین راه بــراي به 
جریــان انداختن جوهــر بعد از پر 
کــردن کارتریــج آن اســت که قلم 
را در حالــی که نوك آن به ســمت 
پایین است نگه دارید و به باالي قلم 

ضربه بزنید.

دســت در حــال کوبیــدن قلم 
روي میــز. بعد از آنکه به باالي قلم 
ضربه زدیــد نوك قلم را رو به باال 
بگیرید و انتهاي قلم را روى ســطح 
محکمی بــه آرامی بکوبید تا هوا به 

باالي کارتریج رانده شود.

بر اســاس دســتورالعمل هاي کوه نور قبل از هر بار پر کردن دوباره ي قلم ابتــدا آن را تمیز کنید. براي جدا کردن 
قسمت هاي مختلف قلم طبق روش هاي 1-4 صفحه ي 13 عمل کنید. با انتهاي قلم را روي دستمال کاغذي آهسته ضربه 
وارد کنید تا جوهر اضافی به بیرون رانده شــود (11). به کمک آچار نوك قلم را از جاي آن خارج کنید(12) (آچار هاي 
دایره اي شــکل در بســته بندي هاي قلم نیز قرار دارد. ســرپوش رنگی مربع شکلی که روي بسته بندي قلم است، همان 
آچار نوك قلم است). نوك قلم و بدنه ي آن را زیر آب نیم گرم بشویید(13). یا آنکه آنها را درون محلول پاك کننده ي قلم 

قرار دهید (14). قلم را تکان دهید تا محلول باقیمانده خارج شود. نوك و قلم با دستمال کاغذي کامًال خشک کنید(15).

براي تمیز کــردن جوهر اضافی از اطــراف نوك قلم، 
با انگشــت دســتمالی را به دور نوك و زیر شیارهاي قلم 

فشار دهید.
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ــار حاصل از بدنه ي سرنگ جوهر اضافی را  فش
ــتفاده  ــه بیرون هل می دهد و دیگري نیازي به اس ب
ــتمال کاغذي براي تمیز کردن نوك قلم بعد  از دس
ــوك در آب،  ــا فرو کردن ن ــوي آن با آب ی شستش

نیست.
ــتیکی متصل  ــرنگ ها وسیله اي پالس به این س
ــیله ي آن ابتدا نوك قلم را  ــت که می توانید بوس اس
ــپس با کمک نیروي  ــرنگ قرار دهید و س درون س
ــان بیاندازید. این  ــرنگ جوهر را به جری مکنده ي س
ــر یا چیزهایی  ــس مانده هاي جوه ــی که پ کار زمان
ــند، موثر  دیگر در نوك قلم گرفتگی ایجاد کرده باش

واقع می شود. 
مواد چسبنده اي که در جوهرها به کار می روند 
ــس و صمغ اکریلیک  ــل الك و الکل، التک از قبی
گاه مشکالتی را بوجود می آورند که نادیده انگاشته 
ــواد پاك نمی کند.  ــوند. آب به تنهایی این م می ش
براي اینکه به هنگام تمیز کردن دچار مشکل نشوید، 
ــپس  ــب قطعات قلم را خیس کنید س ــول ش در ط
ــده ي فراصوتی قلم و  ــاده ي پاك کنن ــا را با م آنه
ــاك کننده هاي تجاري یا الکل به مدت یک یا چند  پ
ــته باشید که از مواد حالل  دقیقه تمیز کنید. دقت داش

پالستیک استفاده نکنید.
ــتند  پاك کننده هاي فراصوتی مخزن هایی هس
که ارتعاشاتی با بسامد باال دارند و جوهر هاي خشک 
ــوند از بین برده و  ــده اي را که مانع کار قلم می ش ش
پاك می کنند. خاصیت آنها در تمیز کردن جوهرهاي 
خشک شده اي است که با خیساندن از بین نمی روند 
و همچنین بخش هاي داخلی قلم که نمی توان آنها 

را با محلول پاك کننده تمیز کرد. 
و  ــا  اندازه ه ــی  فراصوت ــاي  کننده ه ــاك  پ
ــاك کننده اي  ــد. اولین پ ــاي متنوعی دارن قیمت ه
ــک  ــیار کوچ ــردم بس ــتفاده ک ــن از آن اس ــه م ک
ــدود  ــش در ح ــود K&E Leory (.2oz)  و قیمت ب
 25K42 4000 دالر بود. سپس از مدل راپیدوگراف
ــانزده اونس پاك  ــوان ش ــه می ت ــتفاده کردم ک اس
ــم را درون آن ریخت و قیمت آن حدود  کننده ي قل
ــما می توانید به جاي اینها از  10000 دالر است. ش
ــتفاده  ــاي فراصوتی جواهرات نیز اس ــاك کننده ه پ

نمایید. کار کردن با آنها بسیار آسان است:
ــی را با آب یا پاك کننده ي دیگر  ظرف فراصوت
پر کنید، نوك قلم ها را درون آن بیاندازید و بگذارید 
نوك ها تا زمانی که کامًال تمیز شده اند درون ظرف 
ــد دقیقه زمان  ــد. این فرایند بیش از چن ــی بمانن باق

نمی برد.

نگهــداري 
ــت از قلم، تنها راه افزایش طول  نگهداري درس
عمر آن است. اگر بر اساس یک برنامه ي هفتگی یا 
ــتفاده کنید، جوهر خشک نمی شود  روزانه از قلم اس
و دیگر نیازي نیست براي به کار انداختن قلم آن را 
دستکاري کنید. چنانچه براي مدت دو هفته یا بیشتر 
ــتفاده نکنید جوهر خشک می شود. در آن  از قلم اس
ــمت هاي قلم را تمیز کنید و این  صورت باید تمام قس

نوك قلم، محفظه ي نگهدارنده و سیم نازك درون نوك قلم. بعد از آنکه نوك قلم را از محفظه ي نگهدارنده ي قلم بیرون 
آوردید، ســیم نازك و وزنه را از درون نوك قلم خارج نکنید. گاهی اوقات ســرپوش پالستیکی که وزنه را درون نوك قلم 
نگه می دارد، به طور تصادفی و به خاطر ارتعاشات پاك کننده ي فراصوتی از جاي خود خارج می شود. اگر چنین اتفاقی 

افتاد سیم را با فشار به جاي اول خود برنگردانید، انجام این کار سیم را خم می کند و قلم خراب می شود.

نگه داشــتن نوك قلم به همراه وزنه با انگشــتان (تصویر سمت چپ) وزنه بعد تکان دادن در سر جاي خود قرار گرفته 
است (تصویر سمت راست). بهترین راه آن است که سیم را به آرامی داخل نوك قلم قرار دهید و نوك را آنقدر بچرخانید 

miتا سیم حفره ي خود را پیدا کند و در سر جایش قرار گیرد.
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