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   ايران بوديتو رايزن و اميِد
  ∗خاني رضا قليچ حميد

تازگي ديوان حسن   به.گردد  باز ميش ه ۱۳۷۷سال   بهاستاد عابدي  باسابقة آشنايي من
. هاي ظهوري ترشيزي بودم دهلوي را تصحيح کرده بودم و مشغول گردآوري نسخه

رو، دستفروشي   پيادهدانشگاه بودم که در  بهروزي در ميدان انقالب تهران در حال رفتن
هايش  کتاب  بهمکثي کردم تا نگاهي. که کتاب حراج کرده بود، نظرم را جلب کرد

  افتاد؛ آن را برداشتم و نگاهيپارسي قنداي از فصلنامة  شماره  بهچشمم. بيندازم
يکي از مقاالِت آن شماره، . فهرستش کردم تا تصميم بگيرم که آن را بخرم يا نه به
اي ارزشمند از ديوان ظهوري ترشيزي بود في نسخهمعر .نکردم و فصلنامه را شک 

. توان دست يافت اين نسخه مي  بهدر اين فکر بودم که چگونه. راه افتادم  بهگرفتم و
 ايشان نوشتم و آن را  بهاي نامه. استاد عابدي، چندان آشنايي نداشتم  باآن روزگار در
 چند ماه بعد پاسخي از استاد عابدي. ال کردمنو ارس نشاني رايزني ايران در دهلي به
احمد است و  دستم رسيد و توضيح داده بودند که عکس اين نسخه نزد دکتر نذير به

 اند و قول دادند تا فتوکپي آن نسخه را اي کرده وي دربارة ظهوري، پژوهِش ارزنده
ي بسطامي و بسيار خوشحال شدم و يک جلد از ديوان فروغ. کنند هشکلي برايم تهي به

ديگر . منتشر کرده بودم، برايشان فرستادمش  ه ۱۳۷۶نرگسي ابهري را که در سال 
هاي  مرور از تصحيح ظهوري منصرف شدم و نسخه  بهکه پاسخ خبري نشد تا اين از

. مند تصحيح و انتشار آن ديوان بود دوستي ديگر دادم که عالقه  بهبدست آمده را هم
ديار هند افکند و روز   بهنوشت، رخت و بخت مراکه سر ها گذشت تا اين سال
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 براي بار نخست استاد را در رايزني فرهنگي ايران در ش ه ۱۳۸۸ ماه آذر۲۵چهارشنبه 
اي را که استاد بيش از ده سال پيش نوشته بودند، همراه برده  نامه. دهلي مالقات کردم

که من و دوستم آقاي   ايناستاد عابدي از. اي بشود بودم تا براي استاد، تجديد خاطره
. هومن يوسفدهي از ايران آمده بوديم، بسيار شادمان شدند و از کارهايمان جويا شدند

 استاد. پس از گپ و گفتي، نامه را روي ميز در برابرشان گذاشتم و گفتم بفرماييد
ت مشغول خواندن شدند، دقّ  باکنجکاوي نامه را از پاکت بيرون آوردند و از آغاز با
کلمه تا پايان   بهت نامة خويش را کلمهدقّ  بااي ساکت بوديم و ايشان د دقيقهچن

 از آنجا که “خاني کجاست؟ اين قليچ”: ما کرده و گفتند که  بهپس از آن رو. خواندند
. شد صداي بلند صحبت مي  باوي  باهاي استاد قدري سنگين شده بود، بايد گوش

: تو؟ پاسخ دادم: من کرده و گفتند  به استاد رو.ايشان هستند: دوستان اشاره کردند که
! تو که خيلي جواني”: زدند و گفتند که بتعج  باايشان لبخندي زيبا و همراه. بله

ها و تاريِخ نامه، چنان پنداشته بودند که من بايد  ارسال کتاب  باراستش اين بود که استاد
ها را پيش از سي سالگي تصحيح  که من آن ديوان مردي ميان سال يا پيرتر باشم درحالي

  .و منتشر کرده بودم
ديدم، او را  در طول دو سالي که استاد عابدي را دست کم يک هفته در ميان مي

استاد بازنشستة دانشگاه دهلي و شخصي که از درس و دانشگاه جدا شده باشد، نديدم 
ن مشاور براي هاي زبان فارسي و بهترين و معتبرتري بلکه وي را مدار و قطِب پژوهش

اي، انساني بود که بايد الگويي براي  وي افزون بر پژوهشگري حرفه. دانستم اهل قلم مي
مذاهب و اعتقادات   بهي نسبتاي بود که حتّ وارسته. استادان و دانشجويان باشد

داد، چنانکه پسر ايشان، همسري هندو اختيار  گوناگون نيز تعصّب و بدمزاجي نشان نمي
ا استاد بلند نظرتر از اين کار در هندوستان ناپسند و غيرمتعارف است امکرد و اگرچه 

اجبار وارد حوزة زبان   بههيچ يک از فرزندانش را. فرزند برخيزد  بامخالفت  بهآن بود که
مندند،  ص خويش نکرد و آنها را آزاد گذاشت تا در هر رشته که عالقهفارسي و تخصّ
  .ِت ديگران بودالي و هميشه جوياي کار و فعخوشرو و مهربان بود. تحصيل کنند

. اند، استفاده کنيد و آنها را غنيمت بدانيد از اينها که از ايران آمده: گفت ديگران مي به
هاي  ات فارسي در تهران، خاطرهاستادان ادبي  بااز شهرهاي گوناگون ايران و همنشيني
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بيشتر استادان   باا بر اخالق نيکويشبن. کرد اشتياق آنها را تعريف مي  بابسيار داشت و
نديدم که از کسي بدگويي کند و يا خود را از کسي، باالتر . معاصر ايران آشنا بودند

گويي همة . خورد  نميمچش  بهاثري از غرور و خودبيني در لبخندهاي مهربانش. بپندارد
حبت فارسي را خيلي روان و شيرين ص. اند دانشجويان، دوستان و همکالسان وي

  .ساخت ت وي، همگان را در نخستين مالقات، مجذوب مي و سادگي و صميميکرد مي
آيد، پژوهشگري عاشق، پرکار و  ها و مقاالتش برمي استاد عابدي چنانکه از کتاب

دهد، آن را در اختيار  اي را در انحصار خود قرار که نکته او بيش از اين. کنجکاو بود
هاي ناياب و آثار  قاالت وي، دربرگيرندة معرفي نسخهبسياري از م. گذاشت همگان مي

اي مهم و  في نسخهمعر  بهجاي تصحيح دوبارة آن ديوان،  بهوي. و ابياتي اين چنين است
 کرد و سپس آن مطلب را رها کرده و ها بسنده مي گنها و ج يا ابيات نويافته از بياض

همکاران و   بهها را  از پژوهشرفت و امکان ادامة اين دست سراِغ کاري ديگر مي به
بسياري از مقاالت ايشان، سرنخي براي تأليفي ديگر و يا تصحيحي . داد شاگردان مي

ها و  ويژه از جنگ  بهه برخي از آثار نويافتة سخنوران که ايشانالبتّ. باره است ديگر
 ولي ١شود هاي دقيِق امروزي، مردود مي اند، بنابر پژوهش ها، يافته و منتشر کرده بياض

ساخت و در برابر  اي را منتشر مي هاي افراطي، هر مطلب نويافته گيري وي بدون سخت
گرا نبود و  عبارتي چندان کمال  بهوسواس نداشت و نظران، هاي جزيي صاحب قضاوت
ها و مستندات از  نوشت و زمان را براي تهية تمام نسخه راحتي مقاله مي  بهازين رو

  .گردد انتشار نيافتِن آثار منجر مي  بهگرايي گاه اين کمالداد؛ چراکه  دست نمي
نثر فارسي و متون تاريخي   بهوي برخالف بسياري از استادان امروزي هند که تنها

ها و  ات کوشا بود؛ در تاريخ و تذکرههاي ادبي پردازند، در تمام زمينه فارسي در هند مي
 و خصوصاً در شعر …ريت واردو و سانسک هاي نويسي و ترجمة داستان فرهنگ

  .فراموشي است  بهفارسي که بدبختانه در سدة گذشته رو
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) ق ۷۳۸. ف(که حسن سجزي دهلوي   در زبان فارسي معرفي کرده است درحالي(Sati)ستي 
 .همين موضوع سروده است ق با ۷۰۰منظومة عشقنامه را در سال 
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استاد ايرج افشار   باشناسان و پژوهشگران غيرايراني گونه که تماِم ايران همان
وي مشورت   باآشنا بودند و براي هر راهنمايي و مطلبي) ۱۳۸۹ اسفند ۱۸ .ف(
نستند، نمايندة زبان و ادب فارسي در هند نيز دا شناسي مي کردند و او را مداِر ايران مي

اي،  هاي حرفه در پنجاه سال گذشته، در تمام سمينارها و پژوهش. استاد عابدي بود
بلندطبعي خاص خويش، بسياري از   باه وي نيزشد و البتّ ايشان مراجعه مي  بهنخست
 شاگرداِن وي از خوشبختانة بيشتِر. کرد استادان و دانشجويانش واگذار مي  بهکارها را

اند و اين توفيق نيز همگان را دست نداده  درجة استادي رسيده  بهپنجاه سال پيش تاکنون
هاي خوش  هاي حياتش، برايم سرشار از خاطره استاد بودن در آخرين سال  با.است

  .انگيزترين روزها  از تأثيرگذارترين و غم١اش است و روز خاکسپاري
  :رسانم پايان مي  بهام که در مرثيت استاد گفتهرباعي زير   باسخن خود را

ـ  و يان و عـالم   ي ز م  يرفت ـ    به برهان ادب   ران شـد  ي   برهـان شـد    يهند، ب
ــزن و   ــو راي ــودي ت ــران ب ــد اي   جـان شـد   يجان ادب و هنر کنون ب      امي
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