بیـاض نمدیـده
سواد و
ِ
(خاطرهای از یک دیدار)
حمیدرضا قلیـچخـانی

«کش��ف جدید چه کردهای؟» و من هم که منتظر چنین
گفتند:
ِ
طرح کت��اب و مقالۀ اخیرم را از
جمل��های بودم ،فوراً چهار پنج ِ
بیت زیر به ایشان دادم:
کیف بیرون آوردم و با
خواندن ِ
ِ
ران ملخ��ی ن��زد س��لیمان ب��ردن                   
ِ
عیب اس��ت ولیکن هنر است از موری
عن��وان مقالهها «اح��وال و آثار مجنون رفیق��ی»« ،همگامی و
ادبیات فارس��ی»« ،کتیبهنگاری در
همخوانی خوشنویس��ی و
ِ
«سهم کاتبان هندو در ادب فارسی» و  ...بود  .
شبهقارۀ هند»،
ِ
تورق شدند و نگا ِه من هم به چهرۀ ایشان
اس��تاد مشغول ّ
ت��ا عکسالعملش��ان را ببینم .پس از دو س��ه دقیقه گفتند که:
«آقای کاشانی اینها را دیدهاند؟» عرض کردم که آقای کاشانی
را از نزدی��ک نمیشناس��م و از طریق یکی از نس��خه
پژوهان
ِ
کتابخان��ۀ مجلس ،یکی-دو مقاله برایش��ان فرس��تادهام ولی
پاس��خی ندادهاند و به این جهت است که تا این شماره ( )13با
مجلۀ نامۀ بهارس��تان همکاری نکردهام .استاد مقالهها را روی
میز گذاشتند و گوش��ی تلفن را برداشتند و شمارهای گرفتند و
پس از احوالپرس��ی مختصر گفتند« :آقای کاشانی ،اآلن فالنی
اینجاست و چند مقاله دارد که همگی قابل چاپ هستند و فردا
غرق خجالت
برایتان میآورد ».و گوش��ی را گذاش��تند .من که ِ
شده بودم از ایشان سپاسگزاری کردم و همراه دوستم از استاد
خداحافظی کردیم.
■

صبح روز یک ش��نبه  23فروردین  1388به استاد افشار زنگ
زدم و درخواس��ت دی��دار کردم و ایش��ان همچون همیش��ه با
«جناب اس��تاد! مانند هر
مهربانی پذیرفتند .یادآوری کردم که
ِ
دیدار ،یکی از دوس��تان که تاکنون شما را ندیده است ،التماس
دیدار دارد ».گفتند« :همراه بیاوریدشان».
چند ماه پیش یک جلد از کتاب سواد و بیاض را (که معلوم
بود از س��ال  1344در جایی مرطوب مانده و نمدیده اس��ت) از
دستفروش��ی خریده بودم و تصمیم داشتم در آن دیدار از استاد
بخواهم که یادگاری در آغازش بنویسند؛ چراکه استاد هر بار با
سبب شرمندگیام
دادن کتابهای تازهانتشاریافتهش��انِ ،
هدیه ِ
میشدند.
پس از ورود و آشنایی دوستم آقای علیاصغر میرزاییمهر
(استاد تاریخ هنر) با استاد افشار و پرسش و پاسخهایشان ،سواد
و بی��اض را از کی��ف درآوردم و بهطنز عرض کردم که« :جناب
استاد! چون سال  1344من هنوز به دنیا نیامده بودم ،این کتاب
را به بنده لطف نفرمودهاید ».و کتاب را به اس��تاد دادم .اس��تاد
یکی دو دقیقهای به جلد و ورقهای چروکدا ِر کتاب نگاه کردند
و سری تکان دادند و گفتند« :حیف!» و سپس یادداشتی ظریف
در آغا ِز کتاب نوشتند:
امروز  23فروردین  1388فاضل هنرشناس آقای حمیدرضا
قلیچخانی این نس��خه را که خود داشتهاند با خود آوردند و
وادارم فرمودند که بدترش کنم از آنچه هست .ایرج افشار

پس از آن ،گپ و گفت از وضعیت نسخههای هندوستان شد و
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