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  ∗من و رامپور

ندگي وجود آنکه در دهلي ز  بانتوانستم مهاتما گاندي را ببينمکه فم سأمتمن تاکنون 
 کي بود مانند نهرحال شنيد  به وي شرکت کرده بودمةالبتّه در تشييع جناز. مکن مي
هنوزم يادم است که . ام ديدن از بزرگان و صناديد هميشه عالقه بسيار داشته  به.نديد

ها  بچه  چون ورود،نو ديده بودمه لکينالواعظةس مدرةد علي خان را در درواز حامنواب
  .چندي بعد نظام حيدرآباد را در همانجا ديدم. مدرسه ممنوع بود به

موضوع تحقيق . لين بار وارد رامپور شدم پژوهشگر اوعنوان بهم من  ۱۹۴۳در سال 
و حيدرآباد و اي پتنها خانهکتاب به آن خاطر بهين طوسي بود و من خواجه نصيرالد 

 مدرس رضوي در تهران پروفسور  بام ۱۹۵۵در سال . وپال رفته بودمهمحمودآباد و ب
 را ويراسته »انوري ديواِن«او . اش را خواندم چند بار مالقات کردم و نيز کتاب جامع

  شهرهايةبايد بگويم که شهر رامپور مرا که آدمي معمولي هستم بيش از هم. بودکرده 
  .ديگر پذيرايي کرده بود
بهترين غذاها براي ناچيز در مهمانخانه .  خاص باغ اقامت داشتمةمن در مهمانخان

خواندم و احساس   مي رامپورة جناب عرشي در کتابخاننظر زيِرمن . موجود بود
 رامپور اشتياق نوابدر همان زمان . اي بود کردم که ايشان عالم بزرگ و برجسته نمي

 ند،لذا تمام علما که در مهمانخانه اقامت داشت.  حکيم بنويسندقرآنتفسير داشت علما 
امه رضي که استاد محترم باالخره علّ.  را انجام بدهندنواب ةند تا خواسته بودخوانده شد

                                                   
، نو دهليغالب،  يتوينستا( »نامه غالب«مجلّة زبان اردو در   بهد امير حسن عابديسياين مقالة   ∗

پيش دکتري زبان و دانشجوي  (آميز فرحتتوسِط آقاي   آنه و تلخيصترجمچاپ شده و ) م ۱۹۹۷
  .انجام شده است) نو  دانشگاه جواهرلعل نهرو، دهليادبياِت فارسي،
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 هم در مهمانخانه اقامت نوابدر آن روزگار . من بود براي تفسير نوشتن انتخاب شد
.  طرب و موسيقي پيش آن هنرپرور حضور داشتندداشت و شبها هنرمندان و ارباب

اکنون وقتي که . مالقات نکردمآنها  باه ننمودم و آنان توج  بهبدبختانه آن وقت من
ايشان دوستي   باچراکه خورم   ميفسأکند ت  ميآن استادان واال ذکراز ها  روزنامه
استاد عنوان  بهامپور ردر رامپور رفتم زيرا دايي من در دبستاني   بهمن بارها. نکردم

  .منصوب شده بود
ةم که بهترين نسخاري کردات فاني کشميري را ويراستدر همان زمان بنده مثنوي 

و و کشمير ط اکادمي جامهمين اثر فاني توس.  رامپور موجود استةي آن در کتابخانخطّ
رکت  کرماني در کرمان شويکنفرانس خواج  بهتازگي من هب. م چاپ شد ۱۹۶۴در سال 
 مهدي کاظمي از باکو پايتخت آذربايجان خواستار پروفسوردوران کنفرانس  در. نمودم

  .دنيز دربارة همان کتاب بو چون تحقيق وي ،آن کتاب شد
 بعداً. گويد  ميفاني … آمده است»مذاهب دبستاِن«کنم که در ابتداي   اضافهضمناً

ه رق سرشناس نتيجه گرفتجونس مستشبراي همين ويليام . بيتي از وي نقل شده است
 باشد و  مي اصلي آذر کيوانيةا نويسند که فاني کشميري کتاب مذکور را نوشته امبود
 رضا علي نوابدر زمان . انگليسي برگردانده شده است  بهSchool of Mameعنوان  با

 گرفتم و خواندم و سپس هعاري به محمداز سبط را خان من ديوان کافي شيرازي 
اکنون . باشد  مي علوم اسالميه شامل آنة مجل۱۹۶۰ّ ةشمار.  ديوان نوشتمةدرباراي  مقاله

 وي قبالً. دهد  ميريس آرشيو ديوان بسيار مهم را مورد پژوهش خود قرائجناب وقار ر
  پاريس نگهداريةش در موزا ي خطّةمثنوي کافي را بررسي و تحقيق کرده و نسخ

 رامپور ةکمياب و گرانبها را براي کتابخان رضا آن نسخه نوابخوشبختانه . شود مي
  .خريده است

 نواب. کرديم  مي قديم زندگية هند ما در قلعةقار م در شبه ۱۹۴۷در دوران آشوب 
ايستگاه راه   بهي او خودحتّ. يموبر رامپور  بهتا مابود کرده  روانهرا اي  مهربان قطار ويژه

 عظمت علي رضوي که از رامپور بوده و در دهلي زندگي .در ما را استقبال ک وآهن آمد
کرد و مرا   مياي فارسي بنام آهنگ منتشر هوي مجلّ. کرد دوست و شاگرد بنده بود مي

نشر   بهه را دوبارهو مجلّبود رامپور برگشته   بهوي. ه برگزيده بودسرپرست مجلّ
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ي و غني کشميري و بابا ولي ا طغرا مشهدمورد ملّ تعدادي از مقاالت بنده در. کرد آماده
 اش خانه  بهفاتيمن بدون هيچ تکلّ. منتشر شددر آن رام و سليم تهراني و منير الهوري 

دفتر دهلي   بههمراه من  بهقاضي عبدالودود اکثرا. کرد  ميرفتم و مرا خيلي پذيرايي مي
ه انتشار که در مجلّبود  نظيري نوشته ةاي دربار جناب قاضي هم مقاله. رسيد  ميآهنگ
من مالقات کرد و گفت که   باعزيزم عبداهللا جان غفار چند سال پيش در دوشنبه. يافت

 ند وکاو از تاش  بامن.  از دهلي گرفته بودا مجلّه ر سال قبل چندين شماره۲۵او 
  .وطنش در اطراف خجند قرار دارد. سمرقند و خجند ديدن کرده بودم

دد عزيزم موالنا سيبهصتخلّ داؤد حسين ممحم  ةت طوالني در مدرسکمال مد 
شماري از علما . ق داشت رامپور تعلّنواب درباِر ه بکمال همچنان .دکر ميعاليه تدريس 

 زينبيه براي مطالعات اسالمي که تازه داير شده ةسسؤم. ندکرد مياز او بسيار استفاده 
 سروِر باگفتگو «عنوان   باشمقاالتبرخي . کند  مي را منتشر»العلم«بود فصلنامة 

  . استچاپ رسيده  بهاش  در نخستين شماره»)ص(کاينات
باشد منتظر   ميد کمال که همچنين در دسترس علي جواد زيديي متعدها نوشته

 درباِر  باباشند  مي کمالة من و برادرزاديپوري که عمو قيس فرنگي. انتشار يافتن است
که شاعر هم بوده و مشهورترين  بل،او نه تنها پزشک بوده. رامپور رابطه داشت

  .العابدين است اش در رديف زين قصيده
سکينه بيگم زنش . من تلفن زده بود  بهي علي خان يکبار براي چيزي مرتٰضنواب

 من ي بود دوست عمونوابراجه مهدي که پدر . دکن ميخطاب   من را دايييعمو
  . مونس رضا استپروفسوردوست نيز ذوالفقار علي خان  .بوده

 هم ييها کرده و سخنراني بارها رجوع] رامپور[درپور  صولت رةکتابخان  بهناچيز
. ي ادبي حضور داشتها ين نقوي در محفلالد  نجمپروفسورخوشبختانه . ام کرده
عنوان نظير اکبرآبادي براي نذر جناب عرشي در حضور ايشان   بهاي طور من مقاله همان

لين بار تمام ماند که بنده حقير نيز افتخار دارد اوناگفته ن. در دانشکده رضا خواندم
درپور ديده بنده همچنين منزل غالب را در ر. ي فارسي نظير را ذکر نموده استها رساله
  .ين رفته استب مرمر آن منزل از  سنِگةبيفانه کتسأمت. مبود
  


