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فاق افتاد در دهلي اتّم ۱۹۵۴دکتر عابدي در سال   باي منيلين مالقات و آشنااو. 
دهلي  بهبقات بورس تحصيلي از طرف دولت هند اکه بنده جهت مشارکت مس وقتي

 فارسي جديد در ايران اين بورس براي کسب و فراگرفتن مطالعاِت. رفته بودم
دکتر , ١»شري پدم« ة جائزةبرند ، از لکهنو دکتر نذير احمد,عالوه بر من. قرارگرفته بود

. شرکت نموده بودندو مسابقه اين مصاحبه  استادان ديگر هم درو چندتا عابدي 
ا دانشگاه تهران ام .منتخب شده بوديماحمد من و دکتر نذير , نتيجة اين مصاحبه در

بنابراين اين مصاحبه . ده بودکر نام دعوت آقاي عابدي را قبالً پذيرفته بود و براي ثبت
من و آقاي نذير احمد در اکتبرماه سال . دت و ارزش زيادي نداشته بوبراي عابدي اهمي
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 شهر رسيديم و از آنجا مبندرگاه خر بهايران حرکت نموديم و  به ي راه درياز ام ۱۹۵۵
آنجا براي ما اتاق جداگانه در باشگاه دانشگاه . قطار در يکم نوامبر وارد تهران شديم با

 من در اتاِق. راهم شد ف،خارجي بودهکه مخصوصاً جاي پژوهشگران ) خوابگاه( تهران
 دکتر نذير احمد بود و بعد از آن اتاق پژوهشگر اهل مصر بود و در بغل وي برابر اتاِق

دکتر . خوابگاه رسيدم به تقريباً در ساعت دوازده نم.  دکتر عابدي مورد قرار بوداتاقِِ
 آمد گفت و استقبال کرد و براي ما را خوش, عابدي از قبل آنجا تشريف داشته بود

هميشه ابگاه وکنندگان در خ  ناهار براي اقامت. آشپزخانه دعوت نمودناهار در تاالِر
و ) عصرانه( صبحانه و چاي عصرانتظام بعد از ناهار آقاي عابدي فرمود که .  بودفراهم
بنابراين . باشد  ميظروف  بهست و براي اين نيازه خود يعني شخص ةعهد بهغيره  شام و

 هرحال ما هب. جام و اجاق برقي الزم بود, فنجان, قاشق, بشقابلين روز خريدن  اودر
زار از خوابگاه   اللهبازاِر. يمفتبازار ر  به و پيشنهادي آقاي عابدي در عصريراهنماي به

گام آقاي , روز جالب بود جريان آن. ما هر سه نفر باهم پياده رفتيم. بودتهران کمي دور 
ت آقاي عابدي اين علّ  بهشت و ما کوتاه قد بوديم دابلنديعابدي طوالني بود چون قد 

 راه يدر شلوغاين فکر بوديم که   بهميشهه. مانديم  ميرفت و ما عقب  ميجلوتر از ما
 بازاِر بههرحال ما  هب. ايستاد  ميزديم و او  ميگم نشويم بنابراين آقاي عابدي را صدا

راهنمايي و سرپرستي .  را خريديمزار رسيديم و سامان و ظروف مطلوبه و نيازمندانه الله
تهران   بهشش ماه قبلنان بود چون وي تقريباً يعابدي براي ما خيلي مفيد و باعث اطم

ِي بعضي از اشخاص شهر يي و شناساي و قوانين خوابگاه نيز آشناروش بارسيده بود و 
قاي نذير  من و آ.گرفته بود خوبي آموخته و ياد بهداشته بود و زبان گفتاري فارسي را 
عنوان  هبيست روز ابتدا آقاي عابدي ب, لذا در ده. در اين زمينه نارس و ضعيف بوديم
 دانشگاه دکاندار و کارمنداِن  باوي از طرف ما. ترجمان ما کمک و همکاري نمود

سرزمين ايران تشريف آورده   بهدکتر عابدي از شش ماه قبل. کرد  مييي و راهنمافتگوگ
 از طرف دانشگاه را تمام کرده بود و در کار انخارجيبانداني براي زس دربود بنابراين 

گرفتن زبان فارسي باستان و پهلوي در کالس ا براي فراام. تحقيق آغاز و ادامه داشته بود
يار شاطر استاد پرکار بودند  دکتر احسان, استادان درس  بهراجع. نمود  ميما هم شرکت

او هر . مي سختگير هم بودند کيکا ام, ادد  ميي درسو زحمت خاصّمحنت   باکه
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نموديم   ميآمادگي خوبي در امتحان شرکت  باما هر سه نفر نيز, گرفت  ميهفته امتحان
, دکتر صادق کيا شخصي خيلي شفيق استاد زبان پهلوي .شديم  ميقتاز موفّم مةنمر ابو 

  ما احترامةهم بهد و فرهيخته بودن باسواد و ي بسيارا استاددل بودند ام مهربان و نرم
ي انجام يافت و ما هر ينها در اين امتحان. گذاشت و رفتار و روابط دوستانه داشت مي

  .ديمش مدرک سرفراز کسِب بهنايل آمديم و   بهل در دانشگاه اوةرتب بهسه نفر 
را ) شادروان(خانم خود من در روزهاي ابتدايي خيلي ناراحت و نگران بودم چون 

 ه بودند و در دبيرستان درسفرزندان من نيز بچ. ايران آمده بودم  به گذاشتهبيمار و تنها
ايران   بهکه  من نبود بنابراين وقتيةدار و سرپرست خانواد کس نگه آنجا هيچ, خواندند مي
کار عالقه و رغبتي  جا و هيچ در هيچ. م خود دلتنگ شده بودةياد خانواد  بهنهادم پا

مانند کوچه و بازار سرزمين ايران , در و ديوار, رد شده بودياد آن خونس  بهنداشتم و
  وگردم ميهند بر  بهت تصميم گرفتم کهاين علّ  به.آمد  مينظر  بهدشمن جاني و عجيب

احوال من که آقاي عابدي از اوضاع و  وقتي. هند هم نامه فرستادمدولت  بهاين منظور  به
ه نمودند که تصميم برگشتن را ترک مشورت و پيشنهاد شايستمن را , آگاهي داشتند

ي بآقاي عابدي براي من راه دلبستگي و دلچس. بکنيد و اين فرصت را غنيمت بشماريد
دکتر مهتاب نراين , همراه آقاي نذير احمد  بهوي, آمد ميکرد چون در شب خوابم ن پيدا

نگاني و دکتر سدار)  سفارت هند در تهران و دانشجوي دانشگاه تهرانکارمنِد( ماتور
. کردند  ميمن صحبت لطيفي و جالبي  باشدند و  ميپس از شام در اتاق من جمع

چون وي در لکهنو مصاحبت و حوزة . نمود  مياين کار دکتر عابدي نقش کليدي ايفا در
و طاين طبقه ارتبا شاوندان و دوستان و عزيزان وي ازيبسيار خو, ابان را ديده بودنو 
العاتي شاياني داشته بود و ي و اطّيشان آشنا  اوضاع و احوالق داشته بودند لذا ازتعلّ
گفت و من اين داستان و واقعات   ميشان را  و جالبمن داستان و سرگذشت مهم به

ند ستب  مي اتاق من را آهستهآمدم و آنها درِب  ميشنيدم و در آغوش خواب  ميجالب را
  .گشتند ميبر خودشان اتاِق  بهو

بوجود اي ديگر نيز  تهران آقاي عابدي تدبير و چاره نسبت بهفت منظور رغبت و ال به
 استاد نزديِک  بهآورد که در هر جمعه يا روز تعطيل من و دکتر نذير را جهت مالقات

براي اين کار . برد  مي خود نامدار همراِه معروف يا سخنوراِنة دانشگاه يا نويسنِدةبرجست
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رسيديم و آنجا عالوه   ميوقت ما  آندر کرد و مي نوقت را معيط تلفن وست هوي قبالً ب
 فارسي ل روند و سبک جديد شعر و نثرتحو  بهبر موضوعات و محتواي عمومي راجع

 اين آقاي عابدي در مورِد. نموديم  مياستاد يا سخنور يا نويسنده گفتگو يا صحبت با
فسور وران پر دانشگاه تهةچون ما از استاد برجسته بازنشست. ي داشتيسزا  بهسهم

الزمان  استاد بديع, دوودارپوابراهيم آقاي و استادان نامدار ديگر مثالً , عبدالعظيم قريب
يار  دکتر احسان, دکتر منوچهر مينوي, دکتر صادق کيا, دکتر صادق گوهرين, انفرفروز

ي و يزمان که علمدار و پيشگامان نوگرا  مشهور و معروف آنشاطر و سخنوراِن
زن شاعر نامدار , سايه هوشنگ ابتهاج, نادر نادرپور, ند مثالً نيمايوشيجدطلبي بودتجد

ي و يي و روند و سبک تازه آشناينوگرا  ازسيمين بهبهاني مالقات و رجوع نمودم و
 تهران در ةگاهي اوقات در زمان تعطيل ما در مضافات و ناحي. دست آوردم هالعاتي باطّ

ي آگاهي و يرسم و رواج مردم روستا,  احوال زندگاني و از اوضاع وي رفتيميروستا
يقيناً از , گرديد ميي آقاي عابدي نصيب نيواقعاً اگر راهنما. کرديم  ميي حاصليآشنا

  .بهره مانديم ده و بييفا ي مسافرت ايران بيهدف اساس
خوردن غذا خيلي  بهنسبت  رفت و در ايران  ميشمار ه بيآقاي عابدي شخص پرخور

شد و   مييييراذ دانشگاه هميشه اهتمام و انتظام دعوت و پ در خوابگاِه. بودطاحتيا بي
  .کرد ميوقت اين فرصتي را فراموش ن اين زمينه پيشگام بود و هيچ آقاي عابدي نيز در

که آقاي حسن  صبح زود آقاي عابدي من را آواز داد ،لين روز دسامبردر ايران او
من ناگهان بيدار شدم و از پنجره . د که ديدني هستي را نگاه کنيزبا برف, بيدار شويد

واقعاً منظره و . بارد  ميزمين  بهبرف مانند حلقة پنبه مرتباً از آسماننگاه کردم و ديدم که 
و  لين مرتبه اين منظره را ديده بوديماومن و آقاي عابدي .  جالبي و جاذبي بودةصحن

  .ت برديملذّاز آن بنابراين تا وقت طوالني 
گشتيم و  ميبرکشور خود هندوستان   بهس از پايان رساندن آموزش در ايرانپ

ايران در  آقاي عابدي نيز همراه بود اگرچه آقاي نذير احمد براي چند ماهاين سفر  در
ا  راهدا شده بود و بعضيما   بهيات خاصّها و مجلّ از طرف دانشگاه تهران کتاب. ماندند

آقاي ا ام. فرستادم  ميط پست پتناتوس ههر هفته بچه من اگر, کتابفروشي خريده بوديم از
 ها را در يک کارتن مسافرت آخر تمام کتاب  بهها را جمع کرده بود و عابدي اين کتاب
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شهر رسيديم  مبندرگاه خر  بهشدن بر کشتي سوار  بهکه ما وقتي. بستند) يمقواي جعبة(
 کتاب را) کارتن( دوقناين صکه خواستند   ميمسئوالن گمرک.  گمرک پيش آمدةمسئل

في کرد و پيش رئيس گمرک رفت و خود را معرآقاي عابدي , ينه باز بکندمنظور معا به
ايشان مهمان ايران هستند بنابراين بدون معاينه و چون اجازه داد که افسر گمرک 

فاق  گمرک اتّةکه در بندرگاه بمبئي رسيديم نيز مسئل وقتي.  شوندر کشتي بسواررسي زبا
 در و بود آمدهد معروف نثار حسين شعيبي از قبل ا آنجا برادر عموزادة من سيام, افتاد

 معاينه وسايل و ساک مااين سبب   به.عهده داشت  بهعنوان مسئول گمرک هادارة گمرک ب
  .و بررسي نشد

زمينة درس و تدريس  بههاي خودمان  بعد از برگشتن هند ما هر سه نفر در دانشگاه
آقاي . يمرسيد گاه عالييي و جا خاصّةرتب  بهت کوتاهي مايم و پس از مديافتل اشتغا

فسور و رئيس بخش عربي و فارسي نايل ودهلي دانشيار و بعداً پرعابدي در دانشگاه 
 قبالً در بخش اردو و بعداً در بخش هآقاي نذير احمد در دانشگاه اسالمي عليگر. آمد

سة عربي و فارسي دولت بيهار در مؤسمن قبالً . دفسور و رئيس گروه گرديوفارسي پر
 .فسور و رئيس استخدام شدموعنوان پر هو بعداً در بخش فارسي دانشگاه پتنا بفسور وپر
 جهت بهاين مناسبت و   به.هاي خودمان شديم  ما رئيس دانشگاه شکل بود کهاين به

ت مطالعات ئعضو هي, ننامه و امتحا شسارتباط صميمانه و قريبي زياد براي آمادگي پر
هر  ممتحن و کارشناس فسور از حيِثودانشيار يا پر, و مصاحبه براي استخدام استاديار

,  سراسر هندقيعلوم شردر کنفرانس اين عالوه بر . شد  ميبار مالقات سه ,سالي دو
 چون. آمد  ميکنفرانس مطالعات اسالمي يا همايش فارسي نيز فرصت مالقات فراهم

, کلکته, رانچي, ها در پتنا ر علمي دانشگاه يا جهت مشارکت در جلسهمنظور کا به
در فسور عابدي ومن و پر. فاق افتادغيره اتّ و, گوهاتي, کشمير, دهلي, حيدرآباد, عليگر

ين را و در دانشگاه کلکته دکتر عطا کريم برق را براي الد دانشگاه کشمير دکتر شمس
 در دانشگاه حيدرآباد .تيم و استخدام نموديم مصاحبه و امتحان گرفيفسورو پرةمرتب

فسور عابدي را دعوت و من و پر،منظور امتحان کارشناسي ارشد  بهدکتر رضيه اکبر
 عابدي و دکتر نذير احمد و ريعني دکترا دوستان و همکاران و عزيزان ما . نموده بود

 ستادان فارسي سراسِرکه انجمن ا  وقتي.دندبو ناميده (Trio) گانه عنوان يار سه  بهمن را
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  و بعداً دکتر عابديشدند لين رئيس انجمنسيس شد دکتر نذير احمد اوأهند ت
روز  هاين انجمن روز بي و سرپرستي  اين انجمن قرارگرفت که تحِتتساري به
  .دکر  ميدر يک شهر مختلف کنفرانس برگزاري گسترش يافت و هر سال ترقّ به رو

ات فارسي مشغول ارهاي تحقيق و تدوين ادبيپس از برگشتن ايران ما جهت ک
 گردآوري و که در مورِد قدر عشق و عالقه داشتند ويژه دکتر عابدي که اين هب. شديم

 .اردو تالش بسيار نمودند  نادر و ناياب فارسي و عربي وخطّيهاي  جستجوي نسخه
 گرانقدر يخطّهاي  نقاط دور افتاده کشور هند نمود و نسخه بهاين منظور مسافرت  به
 و نوشتات فارسي  ادبيةاو در طي سي سال بيشتر از بيست مقاله در زمين. دست آورد هب

 طور اين. چاپ رسانده است بهو  هاي نادر را تدوين و ويرايش نموده بسيار کتاب
ي و جاي يسزا  بهات فارسي در هند سهم زبان و ادبيةبينم که دکتر عابدي در زمين مي

توانم خدمات صادقانه و نقش کليدي  ميکوچک ن ةد که در اين مقالان شاياني داشته
دکتر . دارد  الزم و نيازل و ضخيمآورم چون يک کتاب مفصّ تحرير درةرشت  بهعابدي را

 بلکه گروه وسيع اند و همکاران ساختهدوستان براي  دائره و حلقة بزرگي فقط هنعابدي 
 چشم  بهاون مثل پروانه هميشه گرداگرد اند که ايشا ي شاگردان را نيز داشتهو خاصّ

باعث افتخار و را استاد عابدي ات د و انجام نمودن وظيفه و احکام و دستورنخور مي
  .دانند  ميسربلندي

 سرپرست و نگهدار ةيک ستون و پايتوان گفت که دکتر عابدي   ميطور کلّي هب
ات  ادبي ماهِردانشوِر,  فارسية برجستاستاِد, بزرگوارراهنماي , دوست شفيق, خانواده
ر و شخص ثّؤسخنران و نويسنده پرآوازه و م, ظرالنّ بين و دقيق ِق باريکمحقّ, فارسي

 وي را ،دانشگاه دهلي پس از بازنشستگي. ي هستندالمشرب خاصّ کشاده دل وسيع
عهده و استخدام نمود که واقعاً   به(Professor Emeritus) »ممتاز فسوروپر«عنوان  هب

که جهت  تمام دوستان و عزيزان و همکاران و شاگردان ازمن .  و سزاوار بودمستحق
 تصميم »نامه ويژه«عنوان   بهدار دکتر عابدي انتشار و چاپ آثار ارزنده و خدمات دامنه

  .نمايم  مير و تقدير صميمانهتشکّ, گرفتند
  


