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 Reports  زارشھاگ

   
  

  دپلوم انجنير خليل هللا معروفی 
   ٢٠١۶ اپريل ٩ ــ ھمبورگ  
  
  
  

  فقيد گيری تيموری صاحب فاتحهگزارشی از 
 روز ايشانمده بود، مراسم فاتحه گيری  آ بزرگوار تيموری صاحبفوتیکه در اعالن قسمی 

 ِــ در جوار بالفصل فرانکفورت Offenbach" ن بخُِفا" در شھر ٢٠١۶ اپريل وميکشنبه س
  . برپا گريدَکنار دريای مين ــ

 مارچ در شھرک کوھسار ٣١مراسم تدفين آن بزگوار، چنان که گزارش داده شد، روز 
 از اھل فاميل و دوستان مرحومی در آن شرکت گیبزر ِبرپا گرديد، که جم Goslar" ُگسالر"

اما فاتحۀ . کرده بودند و بالفصله بعد از آن فاتحه ای در مسجد ترکان آنجا ھم صورت گرفت
"ُافن بخ"اصلی و بزرگ موکول بود به سوم اپريل در شھر  فاتحه . ِ متروپول فرانکفورت کنارِ

  .يق شآن متوفا به پايان رسيد پيشين داير شد و با صرف نذر ال١۶ تا ١۴از ساعت 
ــ فاتحه به رسم کالسيک و در مسجد صورت نگرفت، که از يک طرف زنان و مردان جدا 

ِازھم باشند و از طرف ديگر مالھای بی تأمل بيايند و مغز سر فاتحه داران و فاتحه د ِ ھان را ِ
  .چپه کنند

 و غم آراسته شده است، ل، که جھت تدوير مراسم خوشیّمجلبزرگ و ــ فاتحه در سالونی 
  .صورت گرفت

ّــ قاری ھم کسی بود، غير از ُمال، که با تناوب ھم آياتی از قرآن را قرائت می کرد و ھم در 

  .مورد متوفا و موضوعات مرگ و آخرت گپ می زد
 و ديگر دينفروشان اّلطوری که دوستان و نزديکان می دانند، تيموری صاحب بزرگوار از ُم

با انتخاب چنين يک سالون آدم دستور و آداب آبرومند فاتحه گيری و . ندسخت تنفر داشت
  . ًسزاوار آن جناب، گويا آخرين آرزوی متوفای بزرگوار کامال برآورده شده بود

فاتحه گيران يا فاتحه داران صفی بسيار طوالنی را تشکيل داده بودند ــ در ابتداء مردان و 
  .ايستاده ــ و از فاتحه دھان پذيرائی می کردند زنان نزديک خانواده ًامتعاقب
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به صدھا نفر از دوستان و عالقه مندان تيموری صاحب فقيد، که خود را از فواصل دور و 
نزديک المان و ممالک مختلف ديگر رسانده بودند، آمدند و رفتند و صميمانه اتحاف دعاء 

اشک ياد آن بزرگمرد را گرامی بسا از دوستان آن مرحومی را ديدم، که با ريختن . کردند
 ماندند، که به نوبت صرف کردن نذردر آخر ھم تعدادی در حدود سه صد نفر منتظر . داشتند

 نان خود را به  وبرگشتهو با آداب آبرومند، غذای مورد نظر خود را گرفته در ميز خود 
  .آرامی می خوردند

، که ھريک را در آغوش گرفته و وقتی به سالون داخل شدم، صف فاتحه گيران ايستاده بود
الھه جان دختر ظاھرجان و نواسۀ تيموری صاحب مرا به ميزی که خود با . سرسالمتی دادم

ھنوز چند دقيقه نگذشته بود، که ديدم استاد . دختران جوان فاميل نشسته بود رھنمائی کرد
. ان وکيل جانبزرگوار اسير صاحب رسيدند، يکجای با پسر ارشد شان خالد جان و داماد ش

الزم دانستم که پيش استاد رفته و ادای احترم نمايم و از طرفی ھم بھتر بود جوانان را به حال 
پس از آن عزيزان معذرت خواسته در ميز اسير صاحب نقل مکان کردم و تا . خودشان بگذارم

  .آخر ھمدرانجا ماندم
ر ھمه جناب انجنير ھاشم جان تعدادی از متعلقان و دوستان به سخنرانی پرداختند ــ در صد

ً بعدا داکتر ظاھرجان تيموری، فرزند ارشد متوفا و در تيموری صاحب ــرائق ــ برادر کھتر 

ھرکدام به نوبۀ خود درگذشت آن بزرگوار ". اسير"آخر جناب ملک الشعراء استاد محمد نسيم 
  . وطن قلمداد کردندرا ضايعۀ عظيم نه تنھا برای فاميل بلکه برای حلقات و جامعۀ فرھنگی

ّ شخصيت و محبوبيت ِمؤدی خود ، غفير دوستان و عالقه مندانجم بساشتراک وسيع مردم و  ّ
را در اروپا و آبرومندی فاتحه گيريی بدين پھنا تاکنون ًتيموری صاحب است و من شخصا 

  .نديده ام
  

  

  !!!ياد تيموری صاحب بزرگوار، گرامی باد

  و

  !!!روادخاطرۀ شان ھرگز از خاطرھا م
  
  
  

   )٢٠١۶ اپريل ٧ھمبورگ ــ . م. خ(
  

 


