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  بوي خوش آشنايي
  ∗ريحانه خاتون

  عبدالقادر هاشمي :ترجمه
م براي  ۱۹۵۶در سال ) پروفسور نذير احمد(زماني که پدرم , خاطر دارم  بهخوب

از سه شخصيت , هند به پس از مراجعت, ايران تشريف برده بودند  بهتحصيالت عالي
ها  اين شخصيت. دآنان سپري کرده بودن  باشان را که وقت  ـکردند ياد مي, برجسته
 آقاي و) پتنا(و آقاي سيد حسن ) دهلي(پروفسور سيد امير حسن عابدي : عبارتند از
  .سدارنگاني
و بيشتر اوقات اسِم , کرد  مياغلب از خاطرات خود دربارة ايران تعريف, پدر

صفات نيکو و ذوق , همة ما از شنيدن فصايل اخالقي. آورد  ميپروفسور عابدي بر زبان
 پدر. گرفتيم و مشتاق ديدار ايشان بوديم  مييقة ايشان سخت تحت تأثير قرارو سل
پروفسور , ايران اعزام شدند  بهم از طرف دولت هند ۱۹۵۶گفت هنگامي که در سال  مي

, سراي دانشگاه رسيدند مهمان  بهو هنگامي که, از قبل در آنجا حضور داشتندعابدي 
که , اي برخورد کردند گونه  به وعمل آوردند  بهنپروفسور عابدي استقبال گرمي از ايشا

اما , که اين نخستين ديدارشان بود درحاليشناختند؛   ميها پيش ايشان را از مدتگويي 
 فهرستي ه،بنابر احساس وظيف, ايشان قبل از هر چيز. اس نکردندگونه بيگانگي حس هيچ

ها را   تمام هزينه وبازار رفتند  بهيدو سپس براي خر, از لوازم مورد نياز پدر را تهيه کرده
عابدي  درنگ پيش پروفسور بي, يرپدر پس از دريافت مستم. شخصاً پرداخت کردند

در آن , از قبول وجه, اما پروفسور عابدي, رفته و خواستند که دين خود را ادا کنند
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ايشان برگردانده   به رانهيآن هز, اصرار فراوان  باسرانجام پدر. نمودند  ميموقعيت امتناع
همچنين پدر اين خاطره . رساند  ميمنشي ايشان را مناعت طبع و بزرگاين و البتّه  بودند

مقدار , هنگام پخت غذا براي خوش طعم شدن آن  بهکه روزي, کردند  ميرا هم تعريف
بلکه خود پدر ,  که نه تنها ديگرانحدي تلخ شد  به غذاکردم وزيادي زعفران استفاده 

صرف , ميل و رغبِت تمام  بانه تنها غذا را, اما پروفسور عابدي. يل نکرده بودندنيز م
بدين طريق نخواسته . ماندة غذا را نيز در روزهاي بعد استفاده نمود بلکه باقي, کرده بود
  .که دل پدر را بشکند, بودند

م  ۱۹۶۲در سال ) پدرم(اين بود که ايشان , کرد  ميکه پدر بارها ذکزخاطرة ديگري 
در آنجا همة . گوهاتي رفته بودند  بهبراي شرکت در کنفرانس خاورشناسي سراسري هند

 از پتنا آقاي ـ که رئيس بخش عربي بود ـ از لکهنؤ آقاي صمدي: دوستان جمع بودند
و از دهلي پروفسور عابدي , م پدرهسيد حسن و آقاي سيد حسن عسکري و از عليگر

اقامت داشتند و آقايان عابدي و صمدي در اتاق طبقة باال آقاي احمدپور و آقاي . بودند
آقاي صمدي طبق معمول تمام لوازم مورد . سيد حسن عسکري و ديگران در اتاق پايين

کره و اجاق برقي و , بيسکويت, تخم مرغ, ميوه, نياز صبحانه از قبيل وسايل چاي
و , ق را روشن کردهآقاي صمدي اجا, شد  ميصبح که. همراه آورده بود  بهحلويات

آشپزي , رفت؛ استاد عابدي وقتي متوجه شد  مياتاقش  بهکرد و  ميچهار تخم مرغ آبپز
 يک تخم مرغ براي آقاي نذير و يکي براي آقاي صمدي و دوتاي .عهده گرفت  بهرا

تمام مواد خوراکي که , ـ چهار روز خالصه اينکه طي سه. ديگر هم براي خودش پختند
  :پروفسور عابدي از روي شوخي فرمودند. کردندتمام , ورده بودآقاي صمدي آ

, هاي داروي هوميوپاتي حلوا بود مگر آقاي صمدي چه آورده بود؟ در شيشه”
  “مانَد؟  ميمگر چند روز

  :آقاي صمدي از حرف استاد دلگير شدند و گفتند
, دکنن  ميما صرف  بامن خوشحال بودم که استاد عابدي همه روزه صبحانه را”

گويد   ميکند و  ميصحبتکنايه   با چنينها تمام شده است و اما اکنون خوردني
  .“مندم  من سخت از ايشان گلهصمدي مگر چه داشت؟
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اشتياق   باما هم, کردند  ميگونه خاطرات تعريف از اين, هر وقت پدر سرحال بود
هنگامي که . کرديم  مي روز شماريپروفسور عابديداديم و براي ديدار   ميفراوان گوش
 آقاي سيد حسن  بامناسبتي پروفسور عابدي  به, منتقل شدهعليگر  بهپدر از لکهنؤ

 وگو گفت  بههم بازماني که.  تشريف آوردند و در خانة ما اقامت کردندهدانشگاه عليگر به
که , خنديدند  ميصداي بلند  باچنان, کردند  مينشستند و خاطرات گذشته را مرور مي

من . پروفسور عابدي مردي است بسيار زنده دل. نه براي ما بسيار دلپذير بوداين صح
در آن زمان خيلي کوچک بودم و البته  و کردم  ميخوشحال بودم که ايشان را مالقات

خر عمر  آتا, من نشان دادند  بهاما محبتي را که اين دو بزرگوار, مشاغل علمي نداشتم
 هعليگر  بهآقاي سيد حسن  باشنيدم پروفسور عابدي  ميهرگاه که. فراموش نخواهم کرد

اين دو   باينيهمنشزيرا صحبت و , صبرانه منتظر ورود آنها بودم بي, آوردند  ميتشريف
  .بخش بود استاد بزرگوار بسيار لذّت

و اگر , کردند  ميپدر مالقات  بااغلب, رفتند  ميهعليگر  بههرگاه که پروفسور عابدي
آمدند؛ و   ميخانة ما  بهحتماً, براي ديدن ايشان, آمد ي پيش نمييک وقتي چنين فرصت

م  ۱۹۸۰زماني که در سال . کردم  ميگونه من هم اغلب فرصت ديدار ايشان را پيدا بدين
پدر توصيه . خواستم که فوق دکتري را هم در آنجا ادامه بدهم, از عليگر دکتري گرفتم

در , دست آوري  به درجة فوق دکتري راو, خواهي جدي کار کني  ميکه اگر, کردند
 و ايشان شما را  و تربيت پروفسور عابدي قرار بگيرتحت نظارت, دانشگاه دهلي

اي  بر.U.G.Cمن در همان سال براي بورس . و چنين هم شد راهنمايي خواهند کرد
. عنوان راهنماي من تعيين شدند  به و پروفسور عابديتحقيقات فوق دکتري تقاضا دادم

راهنمايي ايشان کار   به,و براي مدِت ده ماه, دست آوردم  بهآن بورس را,  حسن اتّفاقاز
تصحيح و «داليلي آن بورس را پس دادم و کار تحقيقي خود را که  بهبنا  اما .کردم

, خدا را شکر در اين مدت ده ماه. ادامه دادم, بود» غات خان آرزواللّ تحقيق سراج
  آن رااش اين شد که پس از حدود چهارده سال نتيجه, ان ديدمتشويقي که از جانب ايش

 مشتمل بر هفت هزار صفحه بود, تکميل رسيد  بهغاتاللّ سراجوقتي که . پايان رساندم به
. گذراند  ميمراحل چاپ خود را, نو در دهلي, که اکنون از طرف خانة فرهنگ ايران ـ

زيرا وقتي که کار , اين کار شدني نبودشک  بي, کرد سور عابدي مرا تشويق نميفاگر پرو
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شک  بي, داشتند  ميمرا دريغ, هاي علمي خود اگر از حمايت, تحقيق را شروع کردم
, چنين حوصله و توانايي در من نبود که براي مدت طوالني روي اين موضوع کار کنم

ر عابدي هاي پروفسو خاطر سعي و کوشش و تشويق به, اين. پايان برسانم  بهو کار را هم
  .بود

حلم و بردباري و فروتني و هوش و صفاي قلب و   باشخصيت پروفسور عابدي
, شرافت نفس,  ايشان بهترين مثال انسانيت.خلقي آراسته است پاکيزگي نفس و خوش

, فراخي قلب و نظر و اخالق هستند, رويي خنده, مهرباني, فروتني, عدم تعصّب, تحمل
  :ترين نمونة اين بيت و کامل

ــروت   آسايش دو گيتي تفسير اين دو حرف است        ــتان م ــا دوس ــاب ــدارا  ب ــمنان م   دش
  )حافظ شيرازي(  

بسيار کم , و هر قدر هم که ايشان را وصف کنيم, هرچه دربارة ايشان سخن بگوييم
اي  هاي تازه گوشه  به,ها و رهنمودهاي ايشان ساية راهنمايي خدا کند که ما در. ايم گفته

. ها را روشن کنيم چراغ, و از چراغ فروزان ايشان, دسترسي پيدا کنيماز علم و ادب 
طول عمر اعطا   باسالمتي همراه, ايشان تندرستي  بهخداوند متعال خواستارم که از

  .آمين, فرمايد
  


