نوستالژی
اين روزها چه كسي به دنبال خودنويس ميگردد؟

بدخطها از دنياي خودكارها آمدند
صبا صراف

نوك س��ه گوش قلم آرامآرام روي كاغذ ميلغزد ،گاهي
مك��ث ميكند و گاهي با حركات موزون و نرم از كلمهاي به
كلمه ديگر ميرود ،با فرمان دست براي گذاشتن نقطهاي به
پايين ميآيد و براي كشيدن سركشي به باال ميرود ،جوهر
درون آن تاب ميخورد و با هر فش��اري تبديل به يك حرف
يا نش��ان ميشود .خودنويس براي آنها كه با آن مينويسند،
خاطره است .ش��ايد باورش سخت باشد كه برخي حاضرند
ميليونها تومان براي خريد خودنويس پول بدهند و به جاي
جواهر و ساعتهايگران قيمت يك قلم طاليي داشته باشند
يا هديه بدهند.
باالترين قيمت خودنويس مربوط به مارك پاركر است؛
جنس آن از طال ساخته شده و  21ميليون و  285هزار تومان
قيمت دارد .اين خودنويسگران قيمت را در فروش��گاههاي
لوازمالتحري��ر خيابان جمهوري ته��ران ،ميتوان به راحتي
سفارش داد و خريد .صاحب يكي از اين مغازهها كه  51سال
است «خودكار و خودنويس» ميفروشد ،ميگويدكه سالي
يك يا دو نفر مشتري خريد خودنويسهاي ميليوني هستند
و ادامه ميدهد« :بعضيها دوس��ت دارند ديگر ،گاهي براي
خودشان و بيشتر به عنوان هديه ميخرند».
خودنويس؛ قلم ماندگار
بعض��ي از آدمه��ا خودنوي��س دارن��د و بعض��ي ندارند.
«خودنويس به خاطر نوع حركات ،نرمش و باال و پايينهايي
كه دارد ،ارتباط انسان با فكر را هنگام نوشتن بيشتر ميكند.
نوع��ي آرامش و تفكر به فرد ميده��د ».دكتر فربد فدايي،
روانپزشك از دسته آدمهايي است كه خودنويس دارند و شايد
تاكنون  100خودنويس چه براي خودش و چه براي ديگران
خريده باشد .او به نوشتن با خودنويس عالقه بسياري دارد و
تمامي نامهها ،نوش��تهها و نسخههاي بدون دفترچهاش را با
خودنويس مينويسد زيرا كه معتقد است« :زير و بمها و باال و
پايينهاي نوشته با خودنويس مشخص ميشود ».به نظر او و
آدمهايي از دسته خودنويس دارها ،خودكار يك ابزار مكانيكي
اس��ت و آدمهاي بدخط امروز نتيجه ورود انبوه خودكارها و
استفاده از آن هستند .ويژگي مهم خودنويس ماندگاري آن
است ،قلمي است كه سالهاي سال براي صاحبش ميماند و
تبديل به خاطرات نوشتنهايش ميشود.
بيشتر از  15سال است ،خودنويس نقرهاي حامد برايش
مينويس��د .او رش��ته معماري خوانده و تمامي نقشههايش
را از س��الهاي قبل با خودنويس ميكش��د ،حامد نوشتن
با خودنويس را در مدرس��ه و از معلمش ياد گرفته اس��ت،
«دبستان كه بوديم ،معلمي داشتيم به اسم آقاي شاملو ،ظاهرا
پسر عموي آقاي شاملوي شاعر بود ،درحقيقت او به همه ما
بچههاي آن كالس ياد داد هميش��ه با خودنويس بنويسيم،
به زبان كودكانه ما هميش��ه ميگف��ت ،خودنويس كه از در
بيايد ،خ��ودكار از آن در ميرود » .او هم معتقد اس��ت اين
روزها كمتر كسي از خودنويس استفاده ميكنند« :مساله اين
است كه تعداد آدمهايي كه به خودنويس و اينكه خط شان
چه طور اس��ت يا با چه مينويسند ،اهميت ميدهند ،كمتر
شده است » .علي دانش��جوي عمران است .او خودنويس را
يك وسيله شخصي ميداند و معتقد است« :خودنويس مانند
خودكار و مداد نيس��ت كه بعد از مدتي تمام ش��ود يا تنها
به عنوان يك ابزار نوش��تن باشد ،بلكه مدتها ميماند و به
همين دليل هم شخصيتي است ».او ادامه ميدهد« :به نظر
من نوشتن با خودنويس نشاندهنده شخصيت يك فرد هم
هس��ت ،در حقيقت افراد هر يك قدمي هم كه بر ميدارند،

افراد روشنفكر و دست به قلم محبوبيت زيادي داشت .دفاتر
رسمي و دكترها نيز از مشتريان هميشگي خودنويس بودند.
احم��د آقا اولين خودنويس خود را از پدرش هديه ميگيرد،
او توضيح ميدهد كه در مدارس قديم به خط و زيبا نوشتن
توجه زيادي ميشد و ميگويد« :من خاطرم هست كه حدود
سالهاي  1335در دبستان درس ميخواندم و در آن زمان
بايد كتابت انجام ميداديم ،يعني با قلم و دوات از روي كتاب
با خط خوش نوشته و حتي تصاوير كتاب را هم ميكشيديم.
اين كار روي خوش خطي ما تاثير زيادي داشت و بعدها هم
به همين دليل ترجيح ميداديم با خودنويس بنويسيم » .مرد
روحاني كه براي خريد خودنويس به خيابان جمهوري آمده،
ميگويد ،سالهاست با خودنويس مينويسد و ادامه ميدهد:
«بيش��تر افرادي كه در محضرش��ان هس��تيم با خودنويس
مينويسند و ميگويند خودنويس آرامش دارد ،انشاءاهلل كه
داشته باشد» .
 2هزار تومان 21 ،ميليون تومان
خودنويس در هر فروش��گاه نوشتافزاري به راحتي پيدا
ميش��ود ،ام��ا معروفترين و قديميتري��ن نمايندگيهاي
اي��ن وس��يله در خياب��ان جمه��وري واقعن��د .قدم��ت
خودنويسفروشيهاي آنجا به بيش از  50سال ميرسد .اين
مغازهها از خيابان سي تير به سمت چهار راه فردوسي وجود
دارند و آخرين آنها در همان چهار راه فردوس��ي به س��مت
ميدان قرار دارد .البته طي سالها با بيشتر شدن نوشتافزار
فروش��يها در هر كوچه و محل��هاي از تعداد آنها در خيابان
جمهوري كم ش��د ،اما همچنان آث��اري از فروش مهمترين
نمايندگيهاي خودنويس و نوشتافزار ديده ميشود .بيشتر
فروشگاههاي اين قسمت نمايندگي است و خودنويسهاي
معمول��ي و ارزان قيمت كمتر در آنها پيدا ميش��ود .قيمت
خودنويس پاركر از  22هزار و  500تومان ش��روع ميش��ود
و به  21ميليون و  285هزار تومان هم ميرس��د .فروشنده
يكي از نوش��تافزاريها درباره مشتريهاي خودنويس كه
از او خريد ميكنند ،ميگويد« :بيش��تر ش��ركتها و ادارات

لباسي كه ميپوش��ند ،روسري كه به سر ميكنند ،كفشي
كه به پا ميكنند ،تا كلمات مورد استفادهش��ان براي نشان
دادن شخصيتشان است .استفاده از خودنويس هم به نوعي
شخصيت متفاوتي از فرد ارايه ميكند».
خودنويس هنوز نرفته است
پر و قلم و داوات از اولين وس��يلههاي نوشتن بودند كه
به خاطر اس��تفاده از جوهر ابزار سختي محسوب ميشدند.
معاذالمعز ،خليفه مصري در قرن دهم ميالدي دس��تور داد
ت��ا براي او قلمي طراحي كنند كه جوه��ر در درون آن كار
ش��ود تا از لكهه��اي جوهري كه در اثر نوش��تن با پر و قلم
پاشيده ميشود ،در امان بماند .معروف است قلم ساخته شده
اولين خودنويس در جهان است اما هيچ اطالعاتي در مورد نام
سازنده و شكل آن وجود ندارد .در دهه  1850خودنويسها
با شكل و شمايل امروزيیاش ابتدا براي نقشههاي مهندسي
و بع��د از آن در دس��ت مردم رايج ش��د .در دهه  1880نيز
تبدي��ل به يكي از محبوبترين قلمها ش��د و به توليد انبوه
رسيد .س��الهاي  1960خودكارهاي معمولي امروزی جاي
خودنويس را گرفت ،البته همچنان در مدارس فرانسه ،آلمان،
انگلستان و هند دانشآموزان مجبور به استفاده از خودنويس
بودند تا آنكه كمكم به طور كلي منسوخ شد .اين وسيله در
دوران مدرن بيشتر تبديل به يك سنبل شده است.
در ايران دقيقا مش��خص نيست خودنويس از چه زماني
ب��ه ايران آمد اما از همان گذش��ته بين م��ردم و بهخصوص

بيشتر از  15سال است،
خودنويس نقرهاي حامد
برايش مينويسد:
«مساله اين است كه تعداد
آدمهايي كه به خودنويس و
اينكه خطشان چطور است
يا با چه مينويسند ،اهميت
ميدهند ،كمتر شده است».
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مش��تري ما هستند ،آنها به رس��م هديه براي مديران ديگر
ش��ركتها و افرادي كه با آنان داد و ستد دارند ،خودنويس
خريداري ميكنند » .به گفته؛ او اين افراد بيش��تر به دليل
ذهنيتي ك��ه از ارزش فرهنگي خودنويس وجود دارد ،آن را
ميخرند« ،شايد اين افراد نه خود و نه آنهايي كه خودنويس
را به عنوان هديه دريافت كردهاند ،هيچ وقت از آن اس��تفاده
نكنند ».او ميگويد :بعد از آن نيز افرادي كه با خط و خطاطي
سر و كار دارند عمده مشتريهاي خودنويس هستند .بيشتر
مش��تريان خودنويس مرد هستند و كمتر خانمهايي كه به
مغازهه��اي فروش خ��ودكار و خودنويس مراجعه ميكنند،
خريدار خودنويس هستند.
ب��ه ج��ز خيابان جمه��وري كه يك��ي از مراك��ز بورس
خودنويس است ،منطقهاي در محله بازار تهران هم به عنوان
مركز خريد لوازم التحرير شناخته ميشود و بورس خودكار و
خودنويس است .اين منطقه «بينالحرمين» نام دارد و انواع
خودنوي��س با قيمتهاي متنوع در آن پيدا ديده ميش��ود.
البته بيشتر خودنويسهاي ارزان قيمتتر را در بينالحرمين
ميت��وان پيدا ك��رد و قيمت خودنويس در آن از دو تا س��ه
تومان شروع ميشود .كمال صاحب يك مغازه عمده فروشي
در بينالحرمين است .بيشتر مشتريهايش از شهرهاي ديگر
ميآيند و به گفته خودش بيش��تر به دنبال خودنويسهاي
ارزان قيمت هس��تند« .مدتي اس��ت بيشتر خودنويسهاي
چيني باب شده ،قيمتش ارزنتر است و شكلهاي متنوعي
دارد ،براي همين هم بيش��تر همين خودنويسهاي چيني
را ميفروشيم .اين نوع خودنويسها را بيشتر براي تبليغات
شركتها ،كادو ميخرند ».ديگر مشتريان اين خودنويسها
دانشآموزان هس��تند ،با وجود آنكه مدارس كمتري مانند
گذشته به دانشآموزان خوشنويسي ياد ميدهد ،اما نوشتن
با خط خوش همچنان براي خيلي از خانوادهها مهم است و
كودكان خود را به نوش��تن با خودنويس تشويق ميكنند و
عموما ترجي��ح ميدهند براي مدت آموزش خودنويسهاي
ارزان قيمت خريداري كنند.

