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  حکايتي مردي که يک عمر دويد

 دو استقامت برگزار شد ي  مسابقهيا  نه چندان دور در مدرسهيها اند که در زمان آورده
آموز بزرگ  ان آن همه دانشيم در.  را همه بدوندـ لومتريک  چندمثالً ـ يو بنا بود مسافت

ر از  کوچک و الغراندام، زودتي، دست آخر پسرکيليو کوچک از مقاطع مختلف تحص
دند يد، از او پرسيل رسمقام او  بهان گذشت وي کرد و از خط پاين مسافت را طيه ايبق

 است که راه ي کوهستانييما در روستاي  هخان:  شما چه بود؟ گفتِتيقکه راز موفّ
ک ي را ين راه طوالنيد ايمدرسه هر روز با  بهدني رسين رو هم ندارد و من برايماش

 يدانم چرا هنگام نوشتن سرسخن برا نمي. مدرسه برسم  بها کنم تيدن طيدو  بانفس
الغراندام مدرسه و مسابقه دو استقامت ي  هن بچياد اي، يمقاالت استاد عابدي  هنام ژهيو

 ـ ستين ما نيکه حاال در ب ـخته ين استاد فرهين آن طفل و ايکنم ب  مياما فکر. افتادم
  .ق وجود داردي عميشباهت

کجا   بهد و سرانجاميدانم چند سال دو  نمي. آن کودک چه شددانم سرنوشت ينم
 يد و بعد زندگي مدرسه دويها آموز مدرسه فقط در همان سال د آن دانشيشا. ديرس

ا استاد ، امي و آرامشي و همسريا ش فراهم کرد، خانهي استراحت براي برايفرصت
زن و فرزند و مقام و ده بود و خانه و يآرامش رس  بهاگرچه. دي تمام عمر دويعابد

دن بود و آرامش و يدو  بها باز هم ناچارز داشت اميزه و کتاب و همه چيپست و جا
استاد در تالش و تکاپو و نوشتن و   تمام عمريآر. دن بودياستراحتش در همان دو

ستن و ي باشد درست زق و پژوهش مهميش تحقيکه برا ش از آني شد و بيق طيتحق
صفا و   باز بود ويم اخالق ناو معلّ. ت داشتي کردن اهميدگو پاک زن راست گفتن

فرزندان و خانواده و شاگردان و   بامحبت  با راي عمريت و مردمداريميصم
 يوي  هارانيمرام و مسلک عي  هفتيست شيز  مييو  باسر بود و هرکس که  بههمکارانش
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ز از شعر و ي لبر،ديد  نميد و خود رايد  مياو چون مردمک چشم همه کس را. شد مي
اول او ي  ه، خانها  کتابخانه.افتني بود و عاشق جستجو و ي عارفانه و اخالقيپندها
کاغذ و قلم   باپژوهش و  باکتاب و  با.آمد  ميحساب  بهکتاب برادر بزرگش. بودند

 نو و يها افتهي فراوان و ي پژوهشيشمار و کتابها يمقاالت ب.  داشتيا نهيريالفت د
بر نامشان نشسته بود ي که گرد گمنامي از شاعران و عارفان و بزرگانياري بسيفمعر 

ر ي که استاد در سي فراوانيها يدشوار.  بر عهده داشتييتنها  بهين همه را استاد عابديا
 برسد و دست يا کتابخانه  بهشد تا  مي دورافتاده متحمليروستاها  بهشيو سفرها

 دني او در رسحاِل.  را مرهم بنهديا  ناسورشدهيها  بکشد و زخمينوازش بر سر کتاب
ده ي رسيا چشمه  بهمانست که  مي رايا  تشنه هند حاِلي خطّيها کتاب و کتابخانه به

د که از آن تشنگان ي زالل بود و بايا  چشمهي هر کتاب در نگاه استاد عابد،است
 ها  در رنج.او بودند ي ه خانوادي اعضايشاگردان استاد عابد. کرد  ميرابي را سياريبس

 و داشتن يبودن تنها پژوهش خالي  عابديآر. آنان همراه بود  باي چون پدرها يو شاد
ت ي و اردو و سانسکري و بلد بودن چند زبان مثل هندي و پروفسوريک عنوان استادي

ت و پدر يمي و صمي و مهرباني بودن تواضع و فروتني نبود، عابدي و فارسيسيو انگل
  .ز بودي نيي کردن و بابايريدن و دستگيفهوم درد را فهمبودن و م

. او داده بودند  بهن لقب بابا را مردم و شاگردان و همکاران استادي و ا»بابا«گفتم 
ار ي بسيز لقب بابا لقبين نيش از اي، بابا بود اگرچه شاعر نبود و پژوهشگر بود و پيعابد

افضل و  طاهر و بابا  چون بابايارس چند از شاعران زبان فيدشوار بود که تنها تن
 ي پاکست که اهِليبا  مين لقبيدست آوردند و صاحبان ا  بهن لقب راي ا… ويفغان بابا

 ي بابا کسةش از همي شاگردان و بي ظاهر و باطن باشند و اهل مکتب و دارايو صفا
ک ين همه صفات ني کند و ايري دستگها  و رنجها يتوانست باشد که در دشوار مي

  . جمع بودي که در استاد عابديبراست
د يران، روانشاد دکتر سين ايخته و بزرگ سرزميست که استاد فرها ي کسيعابد
ک در ينزدي  هندي درآها ي، عظمتش را ستوده است و نگران نبودن عابديديجعفر شه

 و يدي استاد شهين دل نگراني اي برايا ل چارهيبد ين استاد بيد ايشا. ن هند بوديسرزم
ش يف خوين امانت را بردوش نحين ايش از همه بار سنگياو ب. ده باشديشيما اندي  ههم
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د و ي دويري و در پيانسالي و مي و جوانيش از تمام استادان هند در کودکيداشت و ب
 نين سرزمي در ايد و از استراحت خود زد تا زبان فارسي کشيکار کرد و نوشت و سخت

  .آورد ادي فرايخود را تا حدي  ه گذشتيالگاه واياعتال برسد و جا به
 مال و منال و يک مقام و منصب و کمي  بهدنيرس  با کهيانيتمام استادان و دانشجو

 يزبان فارس  بهن خود راياند و د دهيان راه رسيپا  بهکنند  ميزه گمانيک دو جاي
 سر بر يو نگراندغدغه  يآنان که شبها ب. ستندي نيمرام عابد  با شاگردان،اند کرده ادا

 يس  ميارت سواحلينند و شوق زيب  مي رنگيسي انگليها گذارند و خواب  ميبالش
 اريار تا بسي بسي از مرام استاد عابد،دهند  ميحيراز و اصفهان ترجي را بر شي پيس
  .دورند به

تهران  راز و اصفهان و مشهد وي و فرهنگ شي زبان فارسييباي زي استاد عابديبرا
 از آن ي بخشين آفتابين سرزمي ايها  دهکورهيکنهو و جونپور و حتّ و ليو دهل

د در تالش و کوشش و مجاهدت و يرا باي استاد عابد. ل و ماندگار بوديفرهنگ اص
 شبانه از ييتنها  بهک تنه وياو . ن گفتيش آفريها  و رنجها دغدغه  بهافت ويش يها يزالل

الهام از نفس گرم و   باچراغ و  بادي از شاگردانش شاي گذشت که جماعتييها جاده
  .ندي برون آيسربلند  بان آزموني کنند و از اير دشوار را طين مسياستاد بتوانند اي دعا

ک نشان تا راه را ي ،ک چراغ بودياو . ستين ما نيهرچه هست حاال استاد در ب
 ي استاد که مقامش از هريمعلّم. تمام معنا  بهک معلّمي ،ک اسوه بودياو . مينکن گم

 در . بودي تواضع و فروتند و اهِليپوش  مي سادهيها  که لباسيمعلّم. باالتر است
 گرفته بود که اديکرد و   مي درجه سه سفريقطارها ، بانشست  ميي عموميها اتوبوس

ت قدم در يجد  باشناخت و  مي خود رايها شهيچرا که ر. ز سالم کنديه نرفتگران محلّ به
چون . دهي رسيا وهيچون م. ديدن بود و رسي که اهل رسيمرد. نهاد  مي دشواريها جاده

 فرهنگ مشترک يتمام معنا نماد زالل  بهياستاد عابد. ي سرخ بهشتيها بي پر از سيباغ
  .ران و هند بوديا

 در کنار ـ کتابها و مقاالتش ـ استاد يست که فرزندان معنوا ي خوشوقتي بسيجا
 را يبزرگ عابدي  ه خانوادـ ان و همکارانشيدانشجو و فرزندان ـ استاد يفرزندان واقع

شود و   مين فرهنگ اضافهي ايغنا  بهاند و هر روز  هند شکل دادهيدر زبان و ادب فارس
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 تام و تمام، قدم ياقياشت  بادار دل است کهي بيراه و رسم و مرام استاد چراغ راه جماعت
  .اند ي فارسيان فرهنگ غنيياند و فدا دشوار پژوهش و کوشش نهادهي  هدر جاد

 ست که اينک قلم استاد در دست جوانان برومند اين سرزميناجاي بسي خوشحالي 
 سخن خواهد ييها ي و عابدين از عابدين سرزمي اينمانده است و فردا از حرکت باز

 خواهند يتوشه و توان همچنان از عدالت و فر و فرهنگ پاسداري  ههم  باگفت که
  .کرد

ي  همجلّي  هن هردو شماري بود و اي سال عروج استاد عابديديخورش ۱۳۹۰سال 
 ان استاد ويکهزار صفحه مطلب و مقاله از استادان و دانشجويحدود   با راپارسي قند
راستش . ميدينت بخشيکرده ز ر سفري و پيگرامي  هختيمقاالت ارجمند آن فره با

نيز بر گردِن يکايک ما  ي عابدکه حق تر آن نها بود و راستيش از ايار بيمقاالت بس
 .آن بزرگمرد است نامه اداي ديني کوچک به  و اين ويژهه و هستنها بوديش از ايار بيبس

از درگاِه ايزد متعال براي آن . ما خوشنود باشدي  هروح آن استاد بزرگ از هماميد که 
 پارساياِن طريقِت پارسي روحش با.  مغفرت و رستگاري داريمکرده طلِب سفر

  .نيآم. باد محشور
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