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 که از جهان ما رفت! یبزرگمرد نیوا
 

از  شیکه داشتم پ ییمن جوان بودم وبه فرمان ذوق ادب میگویستاد زهما را ما  
مطالعه  شیکماب اتیادب خیتار ان،یب ع،یشوم در بد اتیشامل فاکولتهٔ ادب نکهیا

تا در  دادیم یخود خواه غرور و ینوع میبرا یمطالعه در آن جوان نیا داشتم و
 شیآزما دادندیکه درس م ینیخود اندازهٔ تسلط استادان را در مضام هٔ پرتو مطالع

.من خود گرفتار شدندیمن ناراض م وهٔ یش نیا از استادان از یبالطبع برخ مینما
 در تازه ندارد.و یزیج میکه فاکولته برا پنداشتمیغرور کاذب بودم وم ینوع
بر  یومتک نفساعتماد به  یرویسرشار از ن یبودم که استاد یوضع روح نیهم
را  وارد صنف شد و در آن روزگار چندان معمول نبود که ا ستاد خود شتنیخو
 دهدیما شاگردان مضمون ترجمه را درس م یکند او آمد وگفت که برا یمعرف
 نی.امیکن یترجمه م یسیبه انگل یاز در و یبه در یسیاز زبان انگل یها زیوچ
از  نیا بنابر و دمیفهم یاز مضمونش نم یزیاستاد بود که من چ نینخست

اعتماد بر نفسش چنان خوشم  اتکا و محروم بودم وضمناً  شیقدبلندِک معمول خو
آموزم که در  یفراوان م یها زیاستاد چ نیا آمد که به خود مژده دادم که از

 زهما یمرحوم محمد عل   اموزدیتازه ب یزهایچ میبرا یاستاداگر  نیبنابرا بودم و اموختهیگذشته ن
آن عشق تا هنوز  را در قلبم نشاند و یسیانگل اتِ یکه نهال عشق به زبان وادب دزهما بو یا ستاد زهما است.آر نیهم
است که  یهمان نهال وهٔ یم خوانمیم یسیرا در زبان انگل گرید یملت ها اتیوترجمهٔ ادب یسیانگل اتیسرادب رانهیکه پ

 یریادگیعشق به  تواندینم رمعلم اگ نکهیآن ا از زهما آموختم و زیرا ن گرید زیچ کیزهما در قلبم غرس کرده بود. 
ست ن دهدیرا که درس م یرا در شاگرد خلق کند او خود مضمون که ا ستاد  میاست. سال دوم فاکولته بود اموختهید ر 

بالطبع باز زهما با اعتماد نفس در  و من تازه بود یمضمون هم برا نیوا دادیدرس م یولوژیما سوس یزهما برا
.زهما علم کردیبود وبا تسلط کامل به درِس خود آغاز م ینم ادداشتی یوحتگونه نوت  چیآمد ونزدش ه یصنف م

در  یاریاز زهما آموختم که هرگز بدون ت زیهنر را ن نیخود .من ا یخود را در مغِز خود داشت ونه در کتابچه ها
وهر چند  مداشت نباش ادیبر نوت و یسرشار از اعتماد به نفس بروم ومتک رومیدر صنف م کهینگامصنف نروم وه

را با هم  من نوک دو ورق جواب ها میدادیامتحان صنف دوم را م ینروم.وقت ادداشتیبعد به سراغ کتابچهٔ  قهیدق
ونمره داده بود  دهیورق را د کیادتنها کرده بودم که آن دو ورق از هم جدا شده بود واست میقات کرده به ا ستاد تقد

را  یکرت نیا ستاد آست وهٔ یومن هم به ش یریگیم یک شت ایوگفت:ب رداشترا از شانه ب یکردم کرت تیشکا شیبرا یوقت
شما  لنجیواستاد خنده کنان گفت:بدبخت با استادت! ومن هم با خنده پاسخ دادم:ا ستاد من به چ دیئوگفتم بفرما دمیکش

خوشم آمد،  دتاما جرئت خو نمیکه پارچه ات را دوباره بب ی:گفت او بچه تو بر من حق نداردهمیپاسخ مثبت م
من هم که  و دهمیصفر م تیوبرا رمیگیداده ام آنرا هم م تیاگر نمره ات همان بود که من برا نمیب یپارچه ات را م

داد ونمرهٔ من تا  گریکردم واستاد آنرا چهل نمرهٔ د دایه ها پپارچ انیمطمئن بودم قبول کردم وپارچهٔ جدا شده را درم
 داشتم و یوفادار کرد.من نسبت به استاد اخالص و جادیا یما رشته دوست انیمموضوع  نینود وپنج باال رفت وهم

در  گرینتوانست ما رااز هم جدا کند.استاد د زیدر کشور ن یاسیس یوجنجال ها تیمینسبت به من محبت وصم او
 جادیاحترام ا اتوام ب یبود که در دِل انسان رعب یستادبا من خواهد ماند.او ا   شهیاما خاطره اش هم ستیما ن نایم
 کلمه بود. یرحمت کناد که استاد به تمام معنا قیغر شی.خداکردیم
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