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  از نگاِه نذير احمد عابدي
  ♦نذير احمد

  ∗»بيشک«ن يشفقت حس: ترجمه و تلخیص
 سال يشتر از سيب.  من استيميار صمي دوست بسير حسن عابديامسيد پروفسور 

م در  ۱۹۵۵گر را نخست در اکتبر يشان همديمن و ا. ميشناس  ميگر رايکدياست که ما 
 يم، اما قبل از آن فرصت مالقاتيداد ي مگرچه ما هردو در دانشگاه درس. ميديتهران د

 بود و ي استاد فارسي در دانشگاه دهليعابدسيد پروفسور . ميدا نکرده بوديدر هند پ
  .من در دانشگاه لکهنو

نارها و يسم. د باهم مانند امروزه نبوديد اساتيدر آن روزگار، مواقع مالقات و بازد
. ننديگر را در آن ببيکديد يشد که اسات نمي اد برگزاريقدر ز ني مثل امروزه اها کنفرانس

ران ي از طرف دولت ايو. ران رفته بوديا  بهک سال قبل از مني حدوداً يپروفسورعابد
. حسن بعدها از طرف دولت هند بورس دادندسيد من و پروفسور   به.بورس گرفته بود
 يخارج، برا يکشورها  بهاني فرستادن استادان و دانشجوي برايا دولت هند برنامه

ي ک افسر دولتيمن و پروفسور حسن و .  اجرا کرده بودي خارجهاي گرفتن زبان ادي
 که يزمان. مي انتخاب شديگرفتن زبان فارس اديران و يا  به سفري براي بخشينام آقا به

عنوان   به دور و درازيا رهيجز  بهم کهيکرد  ميم، چنان احساسيما عازم تهران شد
 باًيحاال تقر.  خارج مثل امروزه نبوديدر آن روزگار سفرها. ميشو مي ان فرستادهيزندان

ز يان ني از دانشجوياريد، بسي صرف نظر از اساتيروند و حتّ  ميخارج  بهديهمه اسات
                                                   

 .استاد فقيد و برجستة فارسي و رئيس بخش فارسي دانشگاه اسالمي عليگره، عليگره ♦

  .نو دانشجوي پيش دکتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهلي  ∗

 



  عابدي از نگاِه نذير احمد  ٤٧

استادان   به داشت کهيا ران برنامهيدولت ا. مندند ران و توران بهرهي ايامروز از سفرها
ان يد و دانشجويشد، اسات  ميسي تدري فارسيرها سراسر کشويزبان فارس  بهمند هعالق

 يان زبان بوميرانيکمک ا  باشدند تا آنان بتوانند  ميران دعوتيا ي بهت مديمنتخب آن برا
گرفتن  ادي يد را براي از اساتين برخيعالوه بر ا. رندياد بگي را بهتر يراني اادبياتو 

ردند و پس از دو سال مدرک ک  مينام ران دعوت و ثبتيا  بهد دو سالي جديفارس
صدها استاد از هند و . ن برنامه تا چند سال ادامه داشتيا. شد  ميآنان داده ي بهدکتر

وجود  با يقبالً دانشمندان هند. مند شدند ن برنامه بهرهيجاها از ا گريپاکستان و د
 يط آموزشعلّت رواب  بهاام.  حرف بزننديفارس  به، قادر نبودندادبياتاد در يت زيصالح
 توانند  ميشوند که  ميافتيان حاال صدها نفر يد و دانشجوي و آمد و رفت اساتيو علم

  . حرف بزننديزبان فارس به
. ميسفر عادت نداشت  بهما هردو. ميران شدي عازم ايکشت  باحسنسيد من و دکتر 
نجا م و آي داشتيما پول هند. ميديمشهر رسخر بندر  به فراوانهايي يپس از دشوار

هر  به. ن روزها دالر نبودي وجود نداشت و همه جا هم مثل اي مانند صرافيزيچ
 ياديپس از مشکالت ز. مي نداشتيراني، پول اميديمشهر رسخر  به کهيصورت، هنگام

ت قطار يم و بلين را پرداخت کردي ماشيا نهيم و هزيه کردي تهيراني از پول ايمقدار
  .ميديتهران رس  بهرت مان صويا  به،يدشوار  بام ويديخر

 ي برايدر تهران خوابگاه. ميکرد يي ميگانگي و تنهايبا احساس بين شهر زيا با
 در آنجا. ميديباشگاه رس  بهما. خواندند  ميرا باشگاه  بود که آنيان خارجيدانشجو

ان سال ي چنان برخورد نمودند که انگار ما از ساليم و وي مالقات کرديدکتر عابد با
ن فرصت فهرست ي در اوليچ تعارف و تکلّف ويبدون ه. ميشناخت  ميراگر يهمد

گر يا روز دي آن همان روز يداري خري ما آماده ساختند و براي را براي ضروريزهايچ
 ميديم تا رسياده رفتي پيپا  باشترين و بيماش  بايما اندک. ز آمدنديبازار ن  بههمراه ما

طمطراق و زرق برق آن چشم . ن بازار تهران بوديباتريززار که در آن روزگار  بازار الله به
متأثّر ار ي بسيما از خلوص دکتر عابد. به بوديز غري ما همه چي برايکرد ول  ميرهيرا خ
ق خواهند کرد که تکلّف در يشناسند، حتماً تصد  مي راي که دکتر عابديآنان. ميشد

  .ال مان راحت شديبابت خن ي مخلص هستند و از ايليشان خيشان وجود ندارد و ايا
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ان از يآنجا دانشجو. ار جالب شده بودي بسيوجود دکتر عابد  با باشگاهيفضا
 آنان مقبول بودند و ةان هميشان در ميکردند و ا ي ميهم زندگ  با مختلفيکشورها

 شد و شام  ميفقط ناهار از طرف باشگاه داده. ه بودنسبت قابل توج  بهان هميتعداد هند
م، يم که خود گوشت بپزي کرديزير ان برنامهي ما هنديروز. ان بوديود دانشجو خةعهد به

 ما داد،  بهک تکّه بزرگ گوشتيقصّاب  م،يد گوشت رفتي خريهم برا  باهمه
در هند ما ! د گفتيم چطور بايدانست ي نمي ما تکّه کند وليم او آن را برايخواست مي
 کند، »پارچه«تم که گوشت را يو گفا  بهم،يگو  مي هم»پارچه« گوشت را هاي تکّه

ران ي در ا»پارچه«را که يز(“ شه  نمين گوشت که پارچهيآقا ا”د و گفت يفروشنده خند
، يالملل نيسپس ما زبان ب) ستي را دارد و گوشت، پارچه ن»لباس«ا ي »رهنيپ« يمعنا

 ما او ةاشارپاسخ   بهم،يخواه  ميم که چهياو نشان داد  بهم، ويکاربرد ه اشاره را بيعني
 در ي معلّم زبان فارسيم چون ما همگيار شرمنده شدي ما بس“د؟يخواه  ميتکّه ”:ديپرس

د بر يم و مزي بفهميراحت  بهانه راي عاميم فارسيتوانست ي نميم ولي هند بودهاي دانشگاه
اد ي زيها هواژ! ميم حرف بزنيتوانست  نميدار هم مغازه  بازهاي چيد بعضي خريآن برا
کار   بهن جهتياز ا.  دارندهايي  و تلفّظ تفاوتي در معنيدر اردو وجود دارند ول يفارس

 ة مقاليکردند که روز  مي نقليدکتر عابد. ژه استي وةاط و توجي احتيبردن آن متقاض
 »انتشار« ة واژيجا  بهدادند، در آن مقاله  مي نشانيبياستاد پروفسور حسن خط  بهخود را

  استعماليآن معن  بهن واژهي ايا در فارسکار رفته بود، ام ه ب»بودن عيشا «يمعن به
 .“ انتشار بوديلي خيالديدر هندوستان در قرن شانزدهم م ”:ن بوديجمله چن. شود نمي

 وجود داشته ي گفت امکان ندارد که در هند قرن شانزدهم انتشاراتيبيپروفسور خط
 دارد، من هم در آن هنگام حضور  را»طباعت و چاپ« ي معنيفارس  به انتشارةواژ! باشد

 استاد ي را برا»انتشار« ة واژي اردو و فارسيداشتم، پس از بحث و مباحثه، تفاوت معنا
  .ميواضح نمود

 يدر سالن. داشتند يادي زةاق و عالقي متنوع اشتيخوردن غذاها ي بهپروفسور عابد
  دعوتيز گاه گاهيشد و ما را ن  ميز برگزاري ني مراسم عروسيکه در باشگاه بود گاه

 ي عابدپروفسور. ميکرد  ميکردند و در چنان مواقع ما حق دعوت را کامالً ادا مي
باشگاه   به از کالسهايوقت. ظهر بود  ما عموماً در بعد ازيکالسها. گروه ما بودند سر
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ي ور عابدد، پروفسيکش  مي انتظار ما راي ما بستنهاي  پنجره اتاقيم عموماً رويگشت ميبر
 دو ي وي داده شود، اکثر جلويما دوتا بستن  بهگفت  ميآقا، نگهبان باشگاه، محمد به

  .شد  ميدهي ديبستن
  ذبح وييمن آن را در دستشو. م، مرغ آورده شدي پختن مرغ را داشتة برناميبار

م و يدر عصر مرغ را پخت. ز و سپس تکّه کردمي آن را تميکمک پروفسور عابد به
 از مشهد زعفران يرنگان در همان روزها دکتر سدا.  من بودة پختن بر عهدتيمسؤل

 آن يگوشت اضافه کردم ول  بهد ويافزا  ميلذّت غذا  بهده بودم زعفرانيآورده بود، من شن
 جمع ها يم تمام هندي خوردن نشستي که ما برايهنگام. د بود شديشتر از آنچه بايب

 پخته يرگوشتي غي و غذاي او سبزيخورد، برا  نمي گوشتيرنگان دکتر سدا. بودند
 تلخ بود و يلياد بودن زعفران خيت زعلّ  بهم آنيدي که گوشت را چشيهنگام. ميبود
خوردن مشغول بودند و   به مدامي که وي دکتر عابدياستثنا  بهخورد،  نمي آن رايکس

گفتند   ميم،يختپ يي مي ما غذايهر وقت پس از آن. گر خوردنديماند در وقت د يآنچه باق
اد ي زي عابدپروفسور هاي يگونه شوخ طبع نياز ا. ميشتر اضافه کنيدر آن زعفران را ب

 ـ کي سالم عليا نبي  ـگفت  مي بلنديصدا  بهشد  مي که وارد باشگاهيهنگام. است
 برگزار شده بود، يالد نبي محفل ميي جاي وةکردند که در دهکد  ميانين بيعلّت آن چن

. خواند  ميتيت بر روايخطابت کرد و روا  بهعشاء امام مسجد آغازپس از نماز 
ز همه در حال يبزرگان و جوانان ن. دندي خوابي حتّها ه بچيروقت شده بود، بعضيد

جه مشغول خطابت خود بود و سلسل يب محترم بيا خطچرت زدن بودند اموعظ او ةتو 
خوانند و   ميارتي که مردم دارند زديد و فهمي از خواب پريا هناگهان بچ. ادامه داشت

ارت يخواندن ز  بههم  باشد و تمام مردم ي جار»کي سالم عليا نبي«ار بر زبانش ياخت يب
  .ديان رسيپا  بهالديب گم شد و محفل مي خطيجه آن صدايآغاز کردند که در نت

 مانند ينيريک شيم که يکرد  مي گذريحسن و من از بازارسيد  پروفسور يروز
لو از آن يک کيحسن فوراً سيد پروفسور . ميدي خودمان را در آن مغازه دي هندينيريش
 عالقه ينيريش  بهمن.  بدمزه بوديليم آن خياتاق برد  به آن رايوقت. دي را خرينيريش

 يزود  بهزهاي تهران چيدر آن آب و هوا.  مانده بوديي نخورده جاينيرينداشتم و آن ش
  همواره آن رايا پروفسور عابدام.  خشک شد همينيريشدند، آن ش  ميخشک
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آن را . گفت که چقدر خوشمزه بود ي ميشوخ  به هم که تمام شد اويخورد، هنگام مي
  .ميش بخريدوباره از بازار برا

 در آن تمام دوستان. ميرفت کنفرانسک ي شرکت در يما برا يالديم ۱۹۶۲سال 
 از لکهنو و يره، روانشاد دکتر صمدگي، من از علي از دهليجمع بودند، پروفسور عابد

ن يداد ايرو. ميقطار آمده بود  با از لکهنوي صمديمن و آقا.  از پتنايحسن عسکرسيد 
  .ان خواهم کرديگر بيد  است که در فرصتيدني جالب و شنيليسفر خ

سيد ، دکتر ي مهمانخانه و دکتر عابديي در اتاق باالي صمديخالصه، من و آقا
 يآقا.  اقامت داشتندينيي پاهاي ره در اتاقيغ حسن وسيد تر  و دکيحسن عسکر

 يعني(ماه دسامبر . خود داشتند  بااز راي مورد نيزهاي مانند معمول تمام چيصمد
 و ها ينيري، شي و فنجان و قند و چاي و کتري کوچک، اجاق برقيبود، بخار) زمستان
 يصبح شد و آقا.  بودزيت، کره، غرض همه چيسکوي مختلف و تخم مرغ، بيحلواها
چون .  را آماده کردي، چهار تخم مرغ را آب پز و چا اجاق خود را روشن کرديصمد

.  خود گرفتةم غذا را برعهديت تقسياتاق ما درآمد و مسؤل  به خبردار شديدکتر عابد
م يالمثل قد بله، ضرب.  خودي و دوتا براي صمديآقا ي بهکيداد و  من  بهک تخم مرغي
.  تمام شدها يخالصه در سه چهار روز تمام خوردن. نجا صادق نبودي ا»محرومالقاسم «

، در ! چه آورده بودي صمديآقا  گفت مگريشوخ  باي عابدپروفسورد بر آن يمز
خبر  از آن واقعه با ي صمدي که آقاي هنگام»!ماند ي ميچند روز باق« حلوا بود، ها يبطر

خوردند،   ميما غذا  با هر روزي دکتر عابدست کهيف نسأت هين ماي من ايشد گفت برا
ن اظهار را کرد که من در ي تمام شد اها ي خوردنيت دارم که وقتيقدر شکا نيبلکه تنها ا

ان يهم اتاق  بهآمد،  مياتاق ما ي به هم که دکتر عابديهنگام!  حلوا آورده بودمها يبطر
  .شود  ميدايم پش، آب گري اصالح ري برايگفت که در اتاق دکتر صمد  ميخود

عادت عام مردم است .  مخلص بودنديلي عالوه بر شوخ بودن، خيطبعاً دکتر عابد
اد ي من يو  با ساله خوديکنند، در ارتباط س  ميفيکه از عظمت خاندان خود تعر

ن يه امسال محض بر االبتّ. ف خاندان خود پرداخته باشنديتعر  بهچ وقتي هيندارم که و
ر اهدا شده بود يطور جاگ  به بود کهيداد بزرگي جايو ر خاندانل تذکره گفت که ديسب

 خاندان يف بزرگي تعريکه دکتر بجا گفت  مي عبدالودوديقاض. باد رفت  بهکه بعداً
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ذکر  ي بههنگام. اند ابين صاف دل ناي چنيمردم. کردند  مياني را بيوب برخيخود، ع
 که خود دکتر يآن علت مشکالت به  او وي شرع و تنگدستيپرداختند، پابند  ميپدر خود

  .کرد  مي تحمل نمودند، را ذکريعابد
. شود  نميدهيک از معاصران او ديچ يان هيعلم دارد درم ي به که دکتر عابديا عالقه

 که مثل او يتوان گفت که کمترند کسان  ميده ويار کوشي بسي خطّةسراغ نسخ  بهاو
دنبال کتابها   به نماده کهين هند باقياز سرزم يا د گوشهيشا. کتابها را دنبال کرده باشند

  .نرفته باشد
  


