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 بهار و امان از فروردین

 یادی از درگذشتگان بهاری ما، به ویژه فروردین

 
 مادر

الله حاج شیخ آقابزرگ تهرانی صاحب خ ]ثبت شناسنامه[ دختر آیت1311زاده  فاطمه منزوی

ازاری زاده شد. نیای پدری ایشان جز پدر ]آقابزرگ[ الذریعه. مادرم در یک خانوادۀ فرهنگی و ب

 فروشان بازار تهران بودند. مادر در شهر سامرا چشم به جهان گشود.همگی از پارچه

 بیگممریم علویه]منظورشان  چنین از اوهم خود گوید: 56، برگۀ کشکولآقابزرگ در کتاب 

طمه در پگاه شب آدینه بیستم ، نورچشم فاهمسرشان است[ (خ1341/  ق1311: د) طباطبایی

 [ زاده شد.1131/ سوم فوریه  1314بهمن  14]چهارشنبه  1344رجب سال 

، مکتب و مدرسه بود و 
ا

مادر بانویی بردبار، توانا، نیرومند، آموزگار کودکان خود در پیش از رفتن به مّل

و با شانزده فرزند داد. اهای ادبیات فارسی را میافزون برآن به دختران آموزش خواندن کتاب

های مذهبی از سوی پدر بود. نمونۀ آن های مراسم سوگواری و جشنهای میهمانیگردانندۀ نشست

مراسم اطعام افطار سی شب ماه رمضان برای بیش از بیست میهمان و مراسم سوگواری برای 

ل و افزون برآن درگذشت چهارده معصوم با روایات گوناگون و جشن اعیاد و روز تولد معصومان در سا

های جمعه در سرتاسر سال، اطعام بیش شنبه و پس از درگذشت پدربزرگ، شبهای پنجنخست شب

 های بر دوش او بود.از سی میهمان را به عهده داشت. همۀ پخت و پزها و ریخت و پاش
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 پس از 1411حجه ذی 11و  1111ژوالی  31برابر  1311تیرماه  31روز دوشنبه  14او در ساعت 

یازده روز در کمای سکتۀ مغزی بودن، چشم از جهان فروبست و در آرامگاه خانوادگی در شهر ری و 

 1 عبدالعظیم، روبروی باغ طوطی در کنار همسر و فرزند خود آرمید.شاه
 پدر

 
 خانوادۀ یک دربود. او  خ1313 سال در تهران پاچنار زادۀ ذاکر نیا،زمردی تهرانی، حسین شیخ حاج

به  جوانیدر نوجوانی و  او. نیا چشم به جهان گشودگر و طّلفروش با نام خانوادی زمردیزر  بازاری

 در کار جایی آن از ولی پرداخت، طّلفروشی و زرگریخانوادگی  پیشۀ و به همان یپدر مغازۀ درکار 

و در کسوت  پرداخت حوزوی علوم آموزش به را سالی چند و رفت قم شهر به نبود، خوشایندش بازار

 سوی به بصره – خرمشهر راه از وظیفه نظام خدمت شدن اجباری از پس سال یک او. روحانیت درآمد

رو، این . او برای این سفر بسیار سخت، فامیل ذاکر را برای خود برگزید. ازاینشد رهسپار عراق

از رسیدن به ی پس و خانوادۀ ذاکر، دربرگیرندۀ: تنها پدرم، خواهرانم، برادرانم و برادرزادگانم است.

  گشت. ماندگاربصره، یک راست، راهی شهر مذهبی و تاریخی نجف شد و در آن 

                                                                    

 14]چهارشنبه  1344در پگاه شب آدینه بیستم رجب سال  فاطمه منزوی:آقابزرگ در خودنوشت خویش چنین   1

درگذشت و در مقبرۀ ویژۀ خاندان  1311[ زاده شد و در بیستم و نهم تیرماه 1131/ سوم فوریه  1314بهمن 

حسنی )ع( روبروی باغ طوطی در کنار همسرش شادروان حاج شیخ حسین عبدالعظیم همسرش در شهر شاه

 پورغّلمحسین بهشتیخ( آرمید. 1314 – 1343خ( و فرزندش محمد )1311 – 1311نیا ذاکر )تهرانی زمردی

ه خانم در جمعه  نویسد: و تزویج او به  1344شهر رجب در سنۀ  31تولد دختر عمو فاطمه خانم در سامراء از علویا

. تولد 1331]ربیع یکم[ در سنۀ  1ع 33خ محمدحسین طهرانی زرگر در نجف اشرف در شب جمعه شی

 1331شهر محرم در سنۀ  33شنبه العابدین بن شیخ حسین طهرانی از دختر عمو در نجف اشرف در شب سهزین

 پور(.، بهشتی4[ )سند نوشتاری 1141/ پنجم مارچ  1311اسفند  14شنبه ]سه
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تاریخی که بیش از چند هزار سال تاریخچه است، شهری که در پیرامون بخش  یشهرشهر نجف 

جنوبی آن کانال آبی جدا شده از رودخانۀ فرات است که برعکس مسیر از شهرهای دیوانیه، 

آید و در پیرامون بخشی از ضلع جنوب شرقی و سرتاسر جنوب و سوی شمال می به ابوصخیر و حیره

گویند ساخت آن توسط  . رسدای نزدیک به شهر به پایان میزند در دریاچهغرب شهر را دور می

 ساسانیان و به دست اردشیر بابکان، درازدست صورت گرفته است.

م( نویسندۀ دو کتاب از کتب اربعۀ 1111ق / 411شهری که در هزار سال پیش شیخ طوسی )د: 

ْحکامشیعه یعنی 
َ ْ
ْسِتْبصارو  تَْهذیُب اْل

ْ
ْل

َ
را از بغداد بدان جا تبعید کردند و او  األخبار من اختلف فیما ا

 گذاری کرد. رواج و رونق این شهر را بیشتر نمود.حوزۀ علمیۀ نجف را پایه

 صالح)ع(،  هود)ع(،  نوح)ع(،  آدم هار پیامبرچ آرامگاهشهری که گویند مراکز دینی بسیار، مانند 

 اند.در آن جا گرفته السّلم یواد، آرامگاه کمیل و مسجد سهله، مسجد حنانه)ع(، 

 با و بود آن علمیۀ حوزۀ در حضور و نجف مقدس شهر در گزیدن سکنی دلبستۀ بسیار او

 آخر تا بست زناشویی یوندپ مادرم با خ1313 سال در وی. رسید اشخواسته به بسیار هایدشواری

/  1413ام ماه رمضان او ساعت ُنه بامداد روز دوشنبه سی .ماندش کنار در 1313تیرماه  33 عمر

در بیمارستان جم تهران چشم از جهان فروبست. بیماری او دیابت بود که چندین  1113ژوالی  11

رده
ُ
 1اش )کلیه( زد. سال گریبانگرش بود و آثار آن به قلب و گ

ها و بیش از ده سفر زیارتی به مکه و مدینه و چندین سفر به سوریه و لبنان داشت و افزون بر آن دها

بار به ایران مسافرت کرد. بیشتر سفرهای مجردی او به ایران همراه با یکی از فرزندان پسر در دورۀ 

، 1341های لشش تا ده سالگی بود. من در چهار سفر با ایشان همراه بودم که به ترتیب در سا

خ بود. ما در هر سفر به ایران، پایگاه اصلی تهران بود و به دیدار خویشان و 1344و  1343، 1343

کردیم و گروهی را تنها بخوردن شامی؛ یا هایشان اتراق میرفتیم. برخی را در خانهدوستان می

                                                                    

خ( زادۀ پاچنار کوی 1311 – 1311نیا ذاکر )ج شیخ حسین تهرانی فرزند حسن زمردیشادروان حا 1

عبدالعظیم، شهرری، روبروی باغ طوطی، آرامگاه سیدنصیرالدین، درگذشت تهران بیمارستان جم، خاکسپاری شاه

 عبدالعظیم شده است.خانوادگی و اینک دفتر آستان مقدس شاه
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یدار بخشی از فامیل در ای تنها سرزده دیدار کوتاه داشتیم و با دکردیم و دستهناهاری بسنده می

 هایشان بود.مغازه

های تهران، مانند امامزاده یحیا در عبدالعظیم و برخی دیگر از امامزادههماره چند سفر به شاه

زاده قاسم در دامنۀ بوذرجمهری، امامزاده صالح در تجریش، امامزاده حسن، امامزاده ابراهیم و امام

رفتیم و یک سفره ده روزه ان داشتیم. دو سه سفری به قم میهای البرز در مسیر دربند و جزایشکوه

 داشتیم.  به مشهد می

اش تاریخ زادروز همۀ فرزندان و درگذشت سه فرزند خود را پدر قرآنی داشتند که در پشت آخرین برگه

 نوشته بودند. افزون بر آن تاریخ همۀ سفرها و رویدادهای مهم زندگی خانوادگی را در آن ثبت کرده

در اردیبهشت را ام خانواده ،دولت عراق چون ،و از دست رفت بودند. افسوس آن قرآن در نجف ماند

دن برادرم آزادکر همراه  ها را بهو آن کردکشور عراق  وادار به بیرون رفتن از 1111/  1331سال 

 ،های عراقام مرتضی مدرسی از زندان، پس از هفت ماه زندانی بودن در زنداناسدالله و پسرخاله

کلیۀ اثاث خانه به دست ساکنین پس خانۀ ما به دست یک خانوادۀ عراقی افتاد و  .راهی ایران کرد

   نیز به تاراج رفت. قرآنبه یغما رفت و این  امخانواده

مشرب، منش، بلندطبع، خوشاو انسانی واال، ِخردورز، عارف، بلندنظر، آزاداندیش، بزرگ

کسان، یار شناس، آزاده، یاور بیدار، مردماز زمان و مکان، مهرورز، مردمدان، آگاه سخن، نکتهخوش

 ای آشنایان و فامیل در ایران و عراق بود.تهیدستان، دستگیر بیچارگان و مقید به دیدار دوره

 پدر و مادر، ُنه خواهر و هفت برادر بود. خانواده تشکیل شده از:

رای خانوادۀ ما بیشتر یادآور و بجاگذارندۀ روزهای سوگواری تک روزهای فروردین، ببهار و به ویژه تک

 است تا شادمانی. 
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 9999فروردین 

 خ(9999 – 9991محمد ذاکر )

 
خ( مادرمان و حاج شیخ حسین تهرانی 1311 – 1311فرزند فاطمه منزوی ) 1نخستینذاکر محمد 

ندیدند. پسری ُپرانرژی، بسیار با پدرمان بود. برادر بزرگمان که نیمی از برادران و خواهرانم او را 

 هوش بود، ولی افسوس بیش از دوازده سیزده سالی عمر نکرد

                                                                    

ه خانم در جمعه  عم دختر لدتو: نویسد پوربهشتی غّلمحسین 1 شهر رجب در  31و فاطمه خانم در سامراء از علویا

]ربیع یکم[ در سنۀ  1ع 33و تزویج او به شیخ محمدحسین طهرانی زرگر در نجف اشرف در شب جمعه  1344سنۀ 
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رم در شهر مح 33شنبه العابدین بن شیخ حسین طهرانی از دختر عمو در نجف اشرف در شب سه. تولد زین1331

پور(. آیا همان محمد است؟ [ )سند نوشتاری بهشتی1141/ پنجم مارچ  1311اسفند  14شنبه ]سه 1331سنۀ 

 العابدین داشته است؟یا فرزندی دیگر از پدر و مادرمان با نام زین

  سند شمارۀ چهار
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اهی دارم و ممکن است ها در پشت قرآن آگهای مادر، پدر و نوشتهتا آن جایی که من از گفته

  .نادرست باشد

از ُپرجنب و خواهر بزرگم نصرت در گفتگویی که با او در حضور چند خواهر و برادرانم داشتم، 

 ها گفت.جوشی، انرژیک بودن او برایمان سخن

خ در بهار و فروردین ماه از میان ما رخت 1331خ و درگذشتۀ 1311برادر بزرگمان محمد زادۀ 

 .ربستب

های نیمروز یکی از روزهای فروردین؛ یا اردیبهشت بود، ما در نزدیکی خواهرم نصرت گوید:

ابان یکم کوی جدیده تازه خریده بودیم بعدها خانۀ جنب آن را کردیم که در خیای زندگی میخانه

 خریدیم و به یکدیگر پیوند زدیم.  ،که از آن برادر فروشندۀ این خانه بود

های نجف کارگران در همین بخش اولیه در حال کندن زیرزمینی بودند که مورد نیاز همۀ خانه بهرو

پس کمک کردن به آنان بود که در حال پسو هم در  کرداست. محمد نیز پیرامون ایشان هم بازی می

رفتن از دریچۀ زیرزمین و از بلندای بیش از شش متر سرنگون شد. کارگران پیکر او را باال آوردند، 

بیهوش بر زمین گذاشتندش. او را به بیمارستان رساندند، ولی هرگز از کما بیرون نیامد و دیگر چشم 

 باز نکرد. 

زده و ، غمگین و ماتمرهمسر باردادار داغپدر  برادرم، ،ز از درگذشت نوجوانرو چهل شتپس از گذ

 خانوادۀ سوگوار خود را برای آرامش به ایران آورد و جواد در مهرماه همان سال در تهران زاده شد. 

شنبه یکی از ما پسرها را که گمان دارم یکی راویان این سخن پدرم است که بعد از ظهر هر روز پنج

چۀ آن را ]قرار بود خاطرات و تاریخرفتیم میالسّلم شتر من بودم تا کّلس هفتم به همراهش وادیبی

[ که افزون و شاید روزی دیگر به نگارشش روی آورم کنار گذاشتم نبودم، شاگرد آورم، چون دلبسته

رفتگان از دستبر زیارت مقام صاحب الزمان )ع( و آرامگاه پیامبران هود )ع( و صالح )ع(، به دیدار 

رفتیم، پدر مقید به صلۀ رحم با زندگان و مردگان فامیل داشت و به خویشان میآشنایان، فامیل و 

گفت، الگوی او در این راه قول خواهرم طیبه که به درستی دربارۀ برادرم مهدی این سخن را می

یدۀ کسی نداشت، وجوب گاه پدرمان برای اجرای صلۀ رحم، نگاهی به دیدگاه و عقپدرمان بود، هیچ

 اجرای صلۀ رحم را حکمی بنیادین برای خود می
ُ

هره به اجرای آن بود. دانست و در میان فامیل، ش
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خواند السّلم، پیوسته اوراد و دعاهای شب جمعه را بلند میبهررو او در مسیر رفت و بازگشت به وادی

 علی محمٍد و »ی اخواست. من هنوز ریتم دعای سرودهو تکرار آن را از من می
ا

یا دائَم الفضل ... صل

ة های امامان و پیامبران گونه؛ یا داستانکنم؛ یا سخنان مناجاتفراموش نمی« 1آله خیر الوری سجیا

)ع(، مسائل اعتقادی، شرعیات و جزآن و بخشی دیگر پرسش دربارۀ درگذشتگانی از فامیل بود که 

تهران بودند که پیکرشان برای خاکسپاری در نجف به کنندۀ آنان بودیم، ایشان همگی از ما زیارت

رسیدیم، دست چپ مقام صاحب الزمان السّلم میوادی السّلم آورده بودند. هرگاه به ورودی وادی

آید، پس از گذر پنجاه تا هفتاد متر به هنگام ورود، و دست راست آرامگاه دو پیامبر بود، یادم می

ماندم، داشت که من جا میزد و چنان شتابان گام برمیبرادرم می بر به سوی آرامگاه فرزندش ومیان

شدم، پدر را سر نظم و ترتیب از اندازۀ گورها، گم میدانستم، در این گورستان بیچنانچه راه نمی

کردم و هر از گاهی از سرگذشت مردگان آشنا خوانی همراهی میگور فرزندش در حال فاتحه

تک افراد سخن ها بار دربارۀ تکبارها و بارها، شاید ده ۀ آنان،پدر دربارۀ همآید، یدم، یادم میپرسمی

خواند و با پافشاری من، آوای آلود دعا میرسید، بغضگفت، ولی هنگامی که به برادرم میمی

کرد تا مرا به همراهی او و سکوت دربارۀ پرسشم اش را بلندتر میدعا و سرودۀ نیایشی نخواند

دو سه بار و آن نیز بسیار کوتاه سخن در این باره نگفت که این رخداد در فروردین ماه وادارد، جز 

 دهیم. پیش آمده است و نخستین محمد برادر بزرگمان را در این روزگار از دست می 1331سال 

سن و ساالن او در میان فامیل، مانند فرخ، شاهرخ زمردی، محمد زمردیان، حاج علی پسرخاله، هم

رفتار، چاالک، ُپرجنب و جوش و خوش نهاد به سخن، باهوش، خوشرو، خوشپسری خوش او را

 آوردند.شمار می

                                                                    

عَ  1 
ْ
َیَدْیِن ِبال

ْ
ِة ، َیا َباِسَط ال َبِریَّ

ْ
ی ال

َ
َفْضِل َعل

ْ
ٍد َوآِلِه َخْیِر َیا داِئَم ال ٰی ُمَحمَّ

َ
 َعل

ِّ
ِة ، َصل ِنیَّ َمَواِهِب السَّ

ْ
ِة ، َیا َصاِحَب ال ِطیَّ

ِة. َعِشیَّ
ْ
ُعلٰی ِفي َهِذِه ال

ْ
ا ال

َ
نا َیا ذ

َ
ِفْر ل

ْ
ًة ، َواغ َوَرٰی َسِجیَّ

ْ
 ال
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 9965سیزدهم فروردین 

 خ(9965 – 9991کاوه منزوی )

 
های ورودی تهران تقاطع بلوار تصادف هولناک در یکی از خیابان 31بامداد سیزدهم فروردین 

بلوار آسیا غرب تهران، نرسیده به کوی کن و شهرزیبا ]نخستین الله کاشانی امروز[ و آتاتورک ]آیت

سازی را در نیمۀ دوم دهۀ چهل، در این دو کوی ساختند و هنوز پابرجاست[ رخداد داد. من آپارتمان

الله تقوی و یاد آبجی عذرا و سید بزرگوار آیتبه همراه جواد قم بودم، سیزده بدر را درخانۀ زنده

رسد که از یک رج قم بودیم، هنگام بازگشت خبر تصادف سنگینی به ما میخواهرزادگان خاک ف

کمپرسی ممنوع الورود به تهران در این روز با پیکان به رانندگی رضوان اخوان همسر کاوه منزوی که 

به همراه پدر خانم، مادر و خواهر برادر خانم بود که افسوس کاوه و پدرخانم در جا چشم از جهان 
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او را در کنار پدر همسر در آرامستان ند. مانمیجا بهو دو خانواده تا ابد سوگوار  بندندفرومی

 ، تهران به خاک سپردند. 13زهرا، قطعۀ بهشت

از دایی و زن دایی تا پایان عمر، هیچ سیزده بدری را از خانه بیرون نرفتند و ما ساکنین ساختمان دژ 

یز به جهت همدردی و همراهی با آنان بسیاری از [ نبرادرم رنج جواد]دستخ تا کنون 1331سال 

 .یمسیزده بدرها را در کنارشان در حیاط ساختمان و زیرزمین و کنار استخر گذراند

با منش، بسیار ُپرمطالعه و باهوش، ورزشکار، کوهنورد، کاوه انسانی واال، فداکار، خودگذشته، 

های خود دیدید و همواره دیگران را از آموختهنمیهیچ گاه او را بدون خواندن و نوشتن توانمند بود. 

آموزش همگان، به ویژه فرزندان فامیل بود. او برای گذران زندگی  هاییژگیاز و یکیرساند. بهره می

دانشجویی خود و کمک به خانواده، ناگزیر به تدریس خصوصی برای کسب درآمد بود، چون دایی از 

و در بیروت ده سالی را ماندگار شد. او در کنار تدریس  خ ناگزیر به تبعید اجباری شد1343سال 

توان، افزون بر فرزندان خانواده رایگان آموزش آموزان کمها، به دانشدادهپولی، به شمار پول

، به ویژه اتوبوس وسایل حمل و نقل عمومیبر داد، گاهی چندین کیلومتر را پیاده؛ و یا سوار می

 گرفت.توان قرارمیآموزان کمیگان در دسترس دانشپیمود و راهایی را میمسافت

لیسانس مکانیک دانشگاه التحصیل فوقستوان یکم نیروی زمینی و فارغ ،او به هنگام درگذشت

 تهران بود. 

 او سه ماه پیش از ازدواج از میان ما رخت بربست. 

 یادش گرامی نامش پایا.
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 روز ماتم بزرگ9961هفدهم و هژدهم فروردین 

 خ(9965 – 9999الله حاج سید احمد دیباجی )آیت
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 خ(9961 – 9991سید محمد دیباجی ) 

 

 خ(9961 – 9911سید علی دیباجی )
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مردادماه سال  یمما در نجف به همراه جواد و ابراه ۀپشت بام خان یباجی،محمد د یچهل روزگ

1331. 

 

مرد که سه تای آنان عزیزان ما رفتن هفت بزرگگذاری و به دنبال آن از دستوز بمبدردناکترین ر 

سالگی از اصفهان به نجف  34بودند. مردی که برای تکمیل تحصیّلت و کسب مدارج عالیه در سن 

پردازد، یکی از آموزگارانش در آید و به اندوختن دانش در دامان بسیاری از بزرگان آن روزگار میمی

( که درجۀ اجتهاد را از ایشان به دست خ1331ٔ   - 1331الله خویی )ه و اصول شادروان آیتفق

( است که پدربزرگ خ1341 - 1333آورد. آموزگار دیگرش شادروان آقابزرگ تهرانی صاحب الذریعه )

در همسرش، خواهر بزرگوار، بردبار و توانمندم خانم زهرا ذاکر )نصرت( با آوازۀ آبجی خانم بود. و 

ها وزین شناسی پرداخت و یکی از ستونشناسی و نسخنزدش به فراگیری دانش درایه، رجال، کتاب

 شود. اشناسی میدر همۀ علوم به ویژه فن خطابه وسخنرانی و کتاب

و چه در عراق و چه در ایران آقابزرگ را در تصحیح مجلدات در حال چاپ ذریعه در ایران پرداخت و با 

خ 1344ۀ ایشان، بدین گونه وابستگی خود را به آقابزرگ و خاندانش افزود و در سال ازدواج با نواد

آباد به همراه خانواده به ایران آمد و برای سرپرستی مسجد تازه بنیاد نهاده شده مهدیه در کوی رستم

امامت مسجد محسنی در جردن را نیز به دست  33آباد ماندگار شد و از سال در اختیاریه و رستم

داری و تدریس به آموزش و وری، مردمگرفت و افزون بر امام جماعت بودن، از یک سو به وعظ، سخن

؛ گردآوری کتاب زبدة المعانيمانند تفسیر قرآن کریم؛ های گوناگون، پژوهش و تألیف در زمین
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؛ اصولتقریرات فقه و ؛ اْلجازات الی طرق اْلحادیث و الروایاتدر علوم مختلف در دو جلد؛  کشکول

  .و کتابشناسی روی آورد مختصر المنطق

ای ها، انگیزهرویکرد او به علوم مختلفۀ حوزوی و کوشش در راستا فراگیری و پس از آن گسترش آن

های مختلف بازگویند، های گوناگون و در شناسهنامۀ زیستی و فرهنگی او را در کتابشد تا زندگی

]دایرةالمعارف  معجم رجال الفکر و اْلدبرا در کتاب نمونۀ آن، شیخ محمدهادی امین، نام او 

ق( و نیز حاج شیخ آقابزرگ تهرانی در 1311، چاپ 1٦1ورزان و ادیبان[، برگۀ نامۀ اندیشهزندگی

 ،11١، برگۀ معجم اْلدباء، و صاحب کتاب الذریعهکتاب 

یران و جهان شناسی بزرگ اجلدی[ را که شناسایی و کتاب 31او سه جلد نخست کتاب ذریعه ]

بندی علوم گردآوری را بر پایۀ تقسم تبویب الذریعة ب تنظیم شده، کتابتشیع است و برپایۀ الف

 کرد.

؛ پدید آورنده/ الفه: احمد الدیباجی االصفهانی؛ موضوع: )رده تبویب الذریعة الی تصانیف الشیعة

Z3133،/  آستانۀ مقدس حضرت بندی علوم؛ ناشر: کتابخانۀ ( کتابشناسی، طبقه3414آ3الف

 خ.1333فاطمه معصومه )ع(، مکتبة االسّلمیه در خیابان بوذرجمهوری تهران، 

الک، اندام، بلند قامت، باهوش، چامحمد چهار سال کوچکتر از من بود، ولی جوانی خوش

من  و حاضر جوابی بسیار توانا بود. فروتن، مردم ، ، بسیار مؤدبآراسخن، مجلساجتماعی، خوش

 کنمچهل روزگی او را با این عکس یادآوری میبه یاد دارم و سیبه خوبی  ، هنوزادۀ شدن او رازمان ز 

 که آن را پشت بام خانۀ ما در نجف گرفته شده است.

 گو و خوش مشرب بود.علی نوجوانی خوش چهره، بذله

رخت  گذاری کور به همراه چهار کس دیگر از میان ماهر سه در یک شبی تاریک و در یک بمب

 بربستند. 

الله حاج شیخ یاد آیتخود زندهگرد زادروز استاد در سالالله سید احمد دیباجی منظور آیتشاگرد 

 . 1چشم از جهان فروبستآقابزرگ تهرانی 

                                                                    

 رگذشت.در نجف د 1341اسفند  13تهران زاده  و به تاریخ کوی پامنار در  1333فروردین  11 آقابزرگ در 1
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رود و بیش از یک ماه و ده شب به کما می کردسهمگین  یو درست یک سال پس از آن حسن تصادف

شود و باز هم این آبجی نیرومند بود که خانواده گردآورد و میدر بیمارستان شهدای تجریش بستری 

 پشتیبانی نمود.

، فاطمه 1341آبجی خانم با دشواری بسیار، بردبارانه و به تنهایی بار خانوادۀ چهار نفره ]اشرف 

 [ خود را بر دوش کشید و خانه را برای هرکدام پلکان پیشرفت قرارداد. 1333، حسن 1331

لیسانس معارف و الهیات، بازنشستۀ هیأت علمی دانشکدۀ یه دیباجی[ فوقآبجی اشرف ]راض

معارف دانشگاه آزاد واحد رودهن، همسر مهندس محمد پوراستاد بازنشسته آزاد، فرزندان زهره 

لیسانس ریاضی دختردار و خانم دکتر مینا پوراستاد در حال تحصیل دکترا با همسرش پوراستاد فوق

 در آمریکا.

پزشک، اندودنتیست ]متخصص درمان ریشه[، هیأت علمی دانشکدۀ باجی دندانفاطمه دی

، پزشک فرزانه و اشصادق تقوی پسرخالهمحمدپزشکی دانشگاه پردیس تهران، همسر دکتر دندان

مان رفتهیاد خواهر از دستویژه در این روزگار کرونایی، او فرزند زنده به فداکار، همیشه و در همه جا،

 آموز.ز است، فرزندان متینا خانم دانشجوی داروسازی سال دوم و حامد عزیز دانشعذرای عزی

]متخصص جراح لثه[ بسیار موفق به همراه خانمش  پزشک، پریودنتیستحسن دیباجی دندان

 آموز دبیرستانی.آقا دانش مهندس طاهره صالحیان و چهار فرزند برومند، به ویژه علی

مذهبی، توانست  هایباورهای دینی استوار و اجرای بیشتر آیینانه و با افزون بر ادارۀ خ خانم آبجی

 گواهینامۀ رانندگی را بگیرد. برای بهتر اداره کردن فرزندان تحصیّلت خود را دنبال نماید و 

 سایۀ او همیشه بر سر ما مستدام باد.
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 9931سیزده فروردین 

 (9931 - 9935عبدالمهدی ذاکر )
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]محمد، علی، زهرا، عذرا + ؟، ؟[ فاطمه منزوی و  فرزند مین و به روایتی هفتمینبرادر بزرگم و پنج

در نجف زاده شد تا کّلس سوم دبستان، در  1331آبان  محاج شیخ حسین تهرانی بود که شانزده

خواند، سپس به دالیلی، از این مدرسه بیرون کشیده شد درس مدرسۀ پرآوازۀ ایرانیان، مدرسۀ علوی 

 . شودزرگ ]سوق الکبیر[ میو ناگزیر به کار در بازار ب

آموزان در شهر برای دانش دن پوشش کت و شلواری به صورت یونیفرمشاجباری ها: زهیک از انگی

از ایشان فرزندان خود را از این یاری ومت شدید روحانیت مواجه شد  و بسانجف بود که این با مق

 مدرسه از همان آغاز مدرسۀ علوی نام داشت.آموزشگاه بیرون آوردند. این 

ل شد، به کار مشغو (عپیرامون صحن امام علی )خیاطی یک در سال  ودنزدیک به نخست و ا بهرو

زرگ بازار بدر الشریعه فروش ایرانی به نام خادمشاگرد یک پارچه وض کرد شغل خود را عو سپس

مهدی را وادار به خواندن درس در بخش شبانه کّلس جواد بود. او شد که پسرش هم]سوق الکبیر[ 

 ل کرد.کرد و مهدی هم درس را بدین گونه دنبا

بازارچه در همان نزد بزاز دیگری الشریعه به ایران، و اخراج و راندن خادمپس از چند سال مهدی 

غه ]ک شودمشغول به کار می
َ
 ود.بمردی فرهیخته به نام نامیدند که می [عباس آقاییه او را عباس ا

  .گیردکه مورد پذیرش استاد قرارمی رودزد او مینبا شرط درس خواندن شبانه مهدی 

های آغازین تازد از یک سوی کار سنگین فروشگاه و از سوی دیگر در سالقامتانه پیش میاو راست

افزون در سه سال پایانی دبیرستان  یو .کندا دنبال میر بدون حضور در کّلس، ادامۀ درس خواندن 

ها بود که . همۀ ایناشتدبه هنگام شب، در دبیرستان را حضور فیزیکی کامل  ،بر کار در فروشگاه

ای و ا بودیم از برخوردهای رخسارهچهرۀ او را ناگزیرانه جدی، ُپرهیبت کرده بود، کوچکترها که م

دارای انضباط آهنین  ر آندزمان بودنش  با ،انهخبردیم. نمایانۀ او در خانه حساب میرفتارهای بزرگ

کردیم و گرنه تنبیه در بایست قوانین حاکم از سوی او را اجرا می، کوچکترها که ما بودیم، میودب

از سوی او را ندیدم، چون ابهت او برای اجرای قوانینش  انتظار ما بود، ولی من هیچ گاه تنبیه بدنی

 . بسنده بود
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 . 1جواد یک سال پیش از او رهسپار ایران شده بود

چون پدر برخورد یکسان با همۀ خویشان، نزدیکان و دوستان پیرامون خود با عقاید مهدی هم

مخالف خودش داشت و چه خوب آبجی طیبه این ویژگی او را برای ما بازگو کرد.  ی، حتگوناگون

مان بود و کاش ما هم این ویژگی او را در خودمان بیشتر الگویش در این زمینۀ پدر بزرگوار و پدربزرگ

 بپرورانیم.

در 1111را به سال « النشرِاعدادیة المنتدی»بهررو داداش مهدی دبیرستان سیکل دوم؛ یا ثانویة؛ یا 

، هنگامی که ما همگی تهران بودیم، نامۀ پروازش به مسکو به 1131نجف به پایان رساند. تابستان 

شش ماه اندکی کمتر و دست پدر رسید. او برای تحصیل به مسکو سفر، ولی نتوانست بیش پنج

جا به کلن آمد و تحصیل بیشتر در آن جا بماند، شتابان خود را به برلین آلمان غربی رساند و از آن 

خ( 1333با فریبا پالیزبان ) 1333خود را در رشتۀ فیزیک تا گرفتن مدرک دکترا پیش برد. او در پاییز 

داداش مهربان، بانو فرهیخته و اندیشمند، انسان واال پیوند زناشویی برقرارکرد. او یک بار تابستان زن

نامۀ دکتری در درس را با دفاع از پایان 1131خ و پس از انقّلب به ایران آمد. او در سال 1331

ارتباط با فیزیک هسته ]؟[ به پایان رسانید و در همان جا مشغول کار شد و فریبای عزیز نیز 

 لیسانس علوم تربیتی را به دست آورد.فوق

برای سال تحصیلی به ایران آمدند. فریبا در دانشگاه  11تیرماه  34هر دو پس زاده شدن منیژه در 

ملی )شهید بهشتی( و مهدی در دانشکدۀ فیزیک دانشگاه علم و صنعت به عنوان هیأت علمی 

مشغول به کار شدند. انجمن اسّلمی دانشگاه مهدی را بارها از دانشگاه اخراج و مهدی ماند و رفت 

 توانست برود و کار در آلمان فراهم بود. آن دوره دکتر فیزیک در سراسر ایران ازدر حالی که می

رو، پیوسته رفت و برگشت در کارنامۀ مهدی نمایان بود، در یکی از انگشتان دست کمتر بود. ازاین

های اخراج کنندگی، مهدی در حال بیرون آمدن از در ورردی دانشگاه علم و این رفت و برگشت

کند و خ( برخورد می1331 – 1331صنعت بود با با پسر عمۀ بسیار باهوشش محمد سیدمحمدی )

 پرسد، این جا چه میکنی؟پرسی محمد از او میاز احوال پس

                                                                    

جواد خاطراتی زیبا در دو جا از جواد ضبط شده است، که باید با اجازۀ او و همت خواهرزادگان و برادرزادگان به  1

 روی کاغذ نقل مکان کند تا ماندگارتر شود.
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گردد، چون در آن زمان برای ادامۀ هر بخش از تحصیل دهد و محمد شادمان میمهدی پاسخ می

نیازمند معرف بودند و بهترینش، معرفان شاغل به ویژه در آن واحد بودند. محمد امتحان 

 لیسانس داده بود و نیاز به معرف داشت. فوق

توانی نام مرا به عنوان معرف بنویسی، ولی بدان مرا هر از چند پسرعمه تو می مهدی او را گفت:

قبولی، من اخراجی باشم، ترا هم کنند و چنانچه به هنگام اعّلم نتایج در صورت گاهی اخراج می

 همین رخ داد.  را خواهند بست ادامۀ تحصیلتراه اد و دخواهند ن اهر 
ً
 و دقیقا

یم بازگفت و گمان دارم جواد نیز از آن آگاهی داشته ام در رشت برامحمد گزارۀ گستردۀ آن را در خانه

 باشد. 

 مهرماه زاده شد 14خ فریبای باردار به همراه منیژه به آلمان رفتند و مهران در 1314تابستان سال 

های بسیار داشت که ای واالجاه، پژوهشگری ُپرتّلش بود و مقالهمهدی اندیشمندی بزرگ، فرهیخته

 ور به چاپ رسیده بود. در ایران و خارج از کش

های دهۀ شصت، با آغاز دهۀ هفتاد داشت تازه زندگی آرامی ها و نامرادیمهدی پس از گذر دشواری

چهرۀ  ،نمود که این بار طبیعتهای خود را در زمینۀ فیزیک هستی دنبال میآزمود و پژوهشرا می

 خود را نشان داد و به آزار او پرداخت.  اسازن

 زاده شد. خ1331پویا در سال 

  .مد تا برای ما و من که برادرش بوددوران بیماری او برای فریبا و فرزندانش بسیار دردناکتر بو

بودیم. در این روزگار مهدی ناگزیر از بهره  1هشت ماه آخر عمرش را همگی با هم در ساختمان دژ

ها من در د و شبدامیترزیق را انجام بردن از داروی ترزیقی مرفین بود. روزها و در نبود من سهیّل 

 بودم. او خدمت 

                                                                    

، با هزینۀ مشترک از آبادخانۀ ویّلیی خود را در سعادتاو بسیار جالب بود.  در ساختن این ساختمانابتکار جواد  1

واحد به همراه شصت مترمربع کتابخانۀ مستقل، سالن  13ساکنین فعلی تبدیل به ساختمانی شش طبقه با 

چون دایی و زن دایی، گردآوردن خویشان، به ویژه بزرگانی هم هدفشو یک استخر روباز کرد. اجتماعات بزرگ 

زاده مادر همسرم رویا پور پسرخاله و همسرش خانم اورانوس صالحی، خانم ایران صحافمهدی بهشتی

، 1331. آغاز ورود با جواد و سهیّل در تاریخ خرداد بود انتظار، پروین منزوی دختر دایی و چند دوست دیگرکوچک
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تاب نماید. همیشه ای جانکاه شود که ترا بیکردم مگذار درد به اندازههماره به برادرم اصرار می

 پاسخ مهدی برایم بسیار دردناک بود. 

خواهم بدان وابسته م، نمیاهمن گزارش کامل این دارو را خواند جان!ابراهیمبرادر!  گفت:او می

 رزمید.ه نیرویش برای ماندن باور داشت و برای آن میفرجام هنوز بشوم. او در آن شرایط بی

پیداکردن دکتر انکولوژیست بردبار و پاسخگو به بیمار کنسری بسیار سخت است، پس از بافتن چند 

 . یم دنشان دکتر مهرداد سلیمی را برگزیاز میا ونام به رایزنی با آبجی صدیقه، جواد و فریبا پرداختیم 

صورت گرفت و من به دیدارش رفتم تا گزارشی  1313درمانی در نیمۀ دوم مهرماه نخستین شیمی

دربارۀ داروهایش بدو بدهم و برخی پیامدها و عوارض هرکدام را بازگویم و چگونگی رویارویی را با هر 

من چه گفت: ابراهیم! من در سراسر هفتۀ پس از عمل به دانید در پاسخ پیامد برایش گزاره کنم، می

ام و درمانی برای هرگونه کنسر، به ویژه این گونۀ آن مطالعه کردهی دربارۀ همۀ داروهای شیمیجراح

 دانم، ولی بیا بازهم با هم مروری داشته باشیم، تا دل من نشکند.ریز پیامدها هرکدام را می

مینک نیز دهد و هآید، گریه امان نمیسه روز آخر بیمارستان را یادآوری نمیکنم که هروقت یادم می

انتظار در آرامش کنم، چه دردناک است، باالی سر عزیز بودن و چشمها را دنبال میآلود، نوشتهبغض

 قرارگرفتن او ....

زیست، هرچند به همراه مهدی بستری مناسب فریبای عزیز هرچند در ساختمان دژ به همراه ما می

بود مهدی با اندیشمندی، فرزانگی، دالوری برای پیشرفت فرزندان فراهم کرده بودند، ولی بازهم در ن

و نیرومندی به همراه توانمندی باال فرزندانش در راهی بسیار سودمند برای اجتماع قرارداد و این 

بهترین و برترین بهره بردند خود را در زمرۀ اعضای مؤثر  ،این بستراز فرزندان شیر پاک خورده نیز 

شان چون دیگر برادرزادگان و خواهرزادگان به پیشرفتهم جامعۀ جهانی قراردادند که افتخار مایند و

 بالیم.می

و فصل بهار  1333فروردین  11شدن آقابزرگ در یکی از افتخارات فامیل ما در این دو سدۀ اخیر زاده

 است.

                                                                                                                                                                                                                          

در آذر و خاندان دایی در بهمن و  پس از او دوستمان هوشمند لواسانی در شهریور و مهدی و فریبا در آبان و من

 . ردیمکبه ساختمان دژ نقل مکان  1331مادرخانم من در اسفند 
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 بدرود

 محمدابراهیم ذاکر

 آبادسعادت

 1311ام از سال نشینین روز کرونایی خانهسیزدهم

 
 


