نوستالژی

قلمبازي
علي دهباشي .....................
ماجراي قلم بازي ما قصهاي اس��ت ك��ه باز ميگردد به
س��ال شش��م ابتدايي ،آن زمان معدل بااليي آوردم و با پدرم
براي خريد يك قلم و خودنويس به قلم فروش��ي در خيابان
جمهوري فعلي روبهروي هتل نادري نزد آقاي لطيفي رفتيم؛
ام��ا آقاي لطيفي گفت اين بچه اس��ت و خريدن خودنويس
برايش زود اس��ت؛ من هم نشس��تم كف مغازه و گريه س��ر
دادم كه دل لطيفي و پدرم به رحم آمد و منجر به اين ش��د
كه آخر قلم و خودنويس س��ناتوري را به  45ريال خريداري
كرديم و من از آن روز تا به امروز ش��وق قلم و خودنويس را
حفظ كردم و هيچ چيز برايم لذتبخشتر از اين نيس��ت كه
انگشتانم جوهري ش��ود .تا امروز هركدام از نوشتههايم را به
يك قلم مينويسم ،مقاالت با يك قلم ،نامهها با يك قلم و...
كار به جايي رس��يد كه گاهي هزينه قبضهاي آب و برق و
تلفن را بابت هزينه خريد قلم و خودنويس جديد ميدادم و
با آمدن قبض بعدي قضيه برمال ميشد .هنوز هم مثل همان
زمان ذوق ،شوق و همان عجله را در داشتن خودنويس دارم.
خودنويسها مرتب و با سليقه كنار يكديگر در ويترين
مغازه چيده ش��دهاند .سردر بزرگ مغازه نيز نقاشيهايي از
خودنويس دارند و براي همين اس��ت كه از دور هر رهگذر
نزديكيهاي چهارراه استانبول ،در خيابان جمهوري ،در نبش
خيابان بابيس��اندرز را به داخل اولين فروشگاه خودنويس
ميكشاند .جايي كه هر طرفش را نگاه ميكنيد ،هيچ چيز
جز خودكار و خودنويس نميبينيد .لطيفي صاحب فروشگاه
قبل از هر س��والي يكي از همان خودنويسهاي خودش را
به دس��تت ميدهد و وادارت ميكن��د كه كلمه «ايران» را
يكبار با خودنويس و يكبار هم با خودكار بنويسي ،بعد به
هر دو خط اشاره ميكند و ميگويد« :خودت قضاوت كن
كدام قشنگتر است ،ببين اين همان «ن» ايران است ،اما
نقطهاش را نگاه كن ،اين نوشته با خودنويس چقدر زيباست،
اين نون از نون سنگگ هم بهتره و به عمرت هم همچنين
نوني ننوش��تي ».لطيفي ،در كمتر از چند دقيقه هر نامي
را كه بخواهيد بر روي خودنويس يا خودكار انتخابي ش��ما
هك ميكند .بيشتر از نيم قرن است از زمان اولين فروشگاه
فروش خودنويسهاي ماركدار ميگذرد .همان دوراني كه
در چند قدم جلوتر از مغازه لطيفي ،روشنفكران ،نويسندگان
و قلم به دس��تان در كافه نادري گرد هم ميآمدند .لطيفي
عكس اولين روزي كه به كار در اين مغازه مش��غول ش��د،
در كن��ار عكسهاي ديگر دوس��تان و اف��راد معروفي كه
مشتري خودنويسفروشياش بودهاند به يادگار نگه داشته
است .خودنويس در مغازه او همان چيز ديگر است؛ كاالي
گرانبهايي كه خود لطيفي و مشتريانش همه به آن عالقه
زيادي دارند.

یادداشت
هيچگاه روزي را سپري نكردم كه حداقل سه قلم و خودنويس
در جيبم نباش��د ،در س��فرهاي خارجي هم نان باگت با آب
خوردم تا بتوانم يك قلم و خودنويس تهيه كنم.
البته حادثهاي باعث شد تا روزي نيمي از خودنويسهايم
را بفروش��م ،پيش از آن تعداد خودنويسهايم متجاوز از 800
خودنويس ب��ود اما حال حدود  400خودنويس دارم .ش��وق
خونوي��س در س��الهاي بعد م��را يك مجموع��هدار كرد ،به
صورتيكه به دنبال قلم بزرگان رفتم ،براي به دس��ت آوردن
ي رسيدم كه
قلمهايش��ان جس��توجو كردم ،به قلم فروش 
بيش��تر بزرگان از او قل��م ميخريدند و او خاط��رات خود از
شخصيتها و مشتريهاي قلم و خودنويسهايش را برايم باز
ميگفت .دكتر محمد مصدق يكي از مشتريانش بود و هميشه
خودنويس پاركر  51ميخريد .او ميگفت«:هرچه تالش كردم
او را قانع كنم تا خودنويس كراست به او بفروشم ،موفق نشدم
و مصدق تنها با پاركر  51نوش��ت ».ش��نيده بودم كه صادق
هدايت خودنويس خود را در پاريس به دكتر تقي تفضلي اهدا
كرده است .دكتر تفضلي در يكي از آباديهاي اطراف كمبريج
زندگ��ي ميكرد ،براي همين در يكي از كنفرانسهايي كه به
آنجا رفته بودم ،پرسان پرسان و زير باران شديد منزلش را يافتم
و در زدم .با مجله ما آشنا بود ،وقتي ماجراي قلم بازيهايم را

من گفت«:تو اگر خودنويس من را ميخواس��تي چرا به خود
من نگفتي و در روزنامهها نوشتي!» به همين شكل خودنويس
پاركر خود را كه با آن كتابهايش را نوش��ته بود ،به من اهدا
كرد.
درحال حاضر نيز در تدارك س��ايتي به نام«دوس��تداران
قلم» هستم در اين س��ايت عكسهايي از اين مجموعه را به
نمايش خواهم گذاشت .كمپاني مبالت نيز مجموعهاي دارد
كه به ياد نويسندگان بزرگ جهان مانند داستايوفسكي ،توماس
مان ،كافكا و شكس��پير ميسازد .در اين مجموعه امضاي اين
نويس��ندگان روي خودنويسهايي با طراحي خاص و با توجه
به شخصيت اين افراد هك ميشود .اين خودنويسها به تعداد
محدود و به همراه ش��ماره شناس��نامه و در قالبي زيبا توليد
ميشود .دو سال است كه با اين كمپاني وارد مذاكره شدهايم تا
صادق هدايت را نيز به مجموعه نويسندگان جهان اضافه كنيم
و در ح��ال حاضر نيز طرحها و كارهاي اوليه اين كار را انجام
دادهايم .زيرا طراحي اين قلمها بهگونهاي است كه شخصيت
آن نويسنده در طراحي نشان داده ميشود و هر طرح متناسب
با روحيه نويسنده است و اميدواريم به زودي نام صادق هدايت
به همراه امضايش روي اين خودنويسها قرار گيرد .شما بدانيد
اين همهاي كه گفتيم از عالقه و شوق ما به قلم است.

شنيد ،خودنويس هدايت را به من اهدا كرد و گفت«:اين همان
جوهري است كه صادق هدايت آخرين بار پر كرده بود و اكنون
در آن خشك شده است ».به اين ترتيب قلم و خودنويسهاي
ديگر نويس��ندگان را هم جمعآوري كردم .در س��الهاي بعد
خودنويس افرادي مانند نصرت كريمي ،عبدالحسين زرينكوب
و جاللالدين آش��تياني به دستم رسيد .برخي وصيت كردند
كه پس از مرگ خودنويسش��ان را داشته باشم و عدهاي نيز
در زم��ان حي��ات خود قلمهايي كه ب��ا آن كتابهاي خود را
مينوشتند ،به من اهدا كردند .اگر روي خودنويس اسمي هك
شده بود كه هيچ ،اما اگر اسمي نداشت ،گواهي مينوشتند ،اين
قلم را براي كلكسيون اهدا ميكنند .صادق چوبك ،هنگامي كه
به براي ديدنش رفتم  20س��الي ميشد كه با مشكل كمبود
بينايي روبهرو بود و ديگر نمينوشت ،حتي نامههايش را تقرير
ميكردند و او تنها امضا ميكرد .پس از درگذش��تش قدسي
چوبك قلم و خودنويس صادق را در ميان وسايلش پيدا كرد
و به همراه نامهاي برايم فرس��تاد ،در آن نوش��ته بود«:او خود
خواس��ته است ،خودنويسش را براي شما بفرستم ».خاطرات
زيادي از اين قلمها و پيگيريهايي كه در آن س��الها كردم،
دارم .روزي نيز در مصاحبهاي در اين مورد گفتم ،دوست دارم
خودنويس فريدون آدميت را داشته باشم .بعد از آن آدميت به

خيليها با كامپيوتر مينويسند اما فروش خودنويس كم نشده است

شما اولين نماينده خودنويس پاركر در ايران هستيد؟

 52سال خودنويس فروختم
اين مساله با شما نكرد؟

است از اين راه درآمد داشته باشم ،اينكه چه بفروشم برايم
فرقي ندارد .من هم جوان بودم و به فكرم رسيد كه تغييراتي
در ويترين مغازه بدهم ،براي همين من هم همان طور كه
ويتري��ن مغازه را تميز ميك��ردم به تدريج عينكها را كم
ميكردم و به جايش خودنويس چيدم .رفتهرفته در حين
تميز كردن عينكها را جمع ميكردم و در كارتن ميريختم
و جايش ويترين را پر از خودنويس ميكردم و تا به امروز هم
خودنويسفروختهام.

اين كار تازه باعث ش��د تا فروش مغازه بيشتر شود .هر
عينك را ش��ايد ح��دود  18توم��ان ميفروختيم و قيمت
خودكارها و خودنويس ،بيست و پنج زار ،يك تومان تا سه
تومان بود اما خب مش��تريهاي بيش��تري داشت ،فروش
مغ��ازه در آن اوايل  140تا يك توماني ب��ود؛ يعني در آن
موقع فروش مغازه به اندازه يك بليت اتوبوس از بهارستان تا
جمهوري بود( ،لطيفي ميخندد) اما بعد از مدتي به خاطر
فروش خودنويسها از  140تومان به دوهزار تومان رسيد و
باالخره صاحب كار ما هم ديد كه نه فروش بهتر است! بعد از
آن ديگر عينكها را جمع كرديم و همه مغازه را خودنويس
ميفروختيم ،مشتريها وقتي ويترين را ميديدند خوششان
ميآمد و سري به داخل مغازه ميزدند .بعدها هم كه اينجا
مغازه خود من شد كار خودنويس را ادامه دادم.

چطور شد كه سعي نكرديد عينكهاي بيشتري بچينيد و
خودنويسها را از دور خارج كنيد؟

خودم عالقه خاصي به خودنويس داشتم ،هنوز هم دارم.
تازه كار عينك سختتر بود ،عينك را بايد ميبرديم و براي
درست كردن به عينك ساز ميداديم.
صاحبكارتان متوجه اين موضوع نشد و دعوايي به خاطر

خي��ر ،من تنها نماينده نبودم .قبل از من نيز ش��ركت
ديگ��ري آن را وارد ميك��رد و در حال حاضر نيز ش��ركت
ديگري آن را وارد ميكند .نماينده آن ش��ركتي بود به نام
هفترو كه ژيلت و ماست وارد ميكرد و در كنار آن خودكار
و خودنويس پاركر هم ميآورد .من هم از همان اول كه به
تنهايي مغازه را اداره ميكردم فقط پاركر فروختم.
قديميترين مش�تريهاي ثابتتان مربوط به چه دوراني
هستند ،افرادي را ميشناسيد كه خودنويسباز باشند؟

خيلي از افرادي كه از همان  52سال پيش مشتريمان
بودند .هنوز هم اگر زنده باشند سري ميزنند .آقاي دكتري
سالهاس��ت به اينجا ميآيد ،با اينكه سالهاست از كشور
رفته اس��ت ،اما وقتي به ايران ميآيد به اينجا هم ميآيد و
خودنويس ميخرد .خيلي از مشتريهاي ثابت هم هستند
كه كلكس��يون خودنويس دارند يا ميخواهند براي كسي
خودنويس كادو بخرند.
معموال چه جور افرادي با خودنويس مينويسند و مشتري
هميشگي آن هستند؟

كسي كه آچار فرانسه دستش ميگيرد ،هيچ وقت سراغ
ما نميآيد ،معموال دكترها و نويسندگان بيشتر خودنويس
استفاده ميكنند و مشتري هستند.

به نظر ش�ما در اين چند س�ال ك�ه خودنويس كمتر بين
مدارس و خانهها رايج اس�ت ،از مش�تريهاي خودنويس
كم نشده؟

هن��وز هم خيليه��ا خودنويس ميخرن��د ،فروش آن
باالست ،شايد بعضي جواناني مثل شما باشند كه به كامپيوتر
مشغولند ،يا خط خوبي ندارند و اهل خودنويس نباشند اما با
وجود اين همه خيلي خودنويس استفاده ميكنند و اينطور
نشده كه بگوييم كسي ديگر با خودنويس نمينويسد ،البته
شايد مدتي كمتر شده بود اما به نظرم به خاطر اينكه خطها
خيلي بد شد ولي باز مردم به خودنويس روي آوردند.

از كي اين مغازه تبديل به نمايندگي لوازم التحرير ش�د و
شما هم شديد آقاي لطيفي خودنويس فروش؟

بيشتر از  52سال پيش براي شاگردي به اين مغازه آمده
بودم ،صاح��ب كارم هم عينك و هم خودكار و خودنويس
ميفروخت .طرف بيش��تر ويترين و داخل مغازه را عينك
چيده بود و يك قس��متي هم قلم و خودنويس گذاش��ته
ب��ود ،من همان موقع ب��ه او گفتم يا عينكها را جمع كن
و به جايش همه مغازه را خودنويس بگذار يا خودنويسها
را جم��ع كن و به جايش عينك بچين ام��ا او در آن زمان
حرف��ش اين بود كه من هر دو را پول دادم و خريدم و قرار

خودتان هم با خودنويس مينويسيد؟
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نه ،خودم هم مانند ش��ما خوشخط نيستم و كارم هم
كمتر با نوشتن است .همهاش در مغازه هستم و فقط گاهي
اسمي را روي كاغذ مينويسم تا بچهها آن را هك كنند يا
از همين كارها.

