
 
  دآتر ميترا مقبوله

 
 چگونگى آشنايى من با شادروان حاخام يديديا

 
 از مرگ چه انديشى چون جان بقا دارى 
 در گور آجا گنجى چون نور خدا دارى 

 
شانزدهسال بيشتر نداشتم و با آنکه بهيچوجه . اولين بار که از نزديک با او روبرو شدم شب عروسى ام بود

باطنى من در شرف وقوع بود خرسند نبودم،  تقدسى که در لحن کالم حاخام از اين مراسم که عليرغم ميل 
مالقات دوم ما دوسال بعد هنگامى که براى اخذ طالق به دفتر او . يديديا بود مرا تحت تاثير قرار داده بود

. س بوداينبار در بيان و گفتار و کردار او بجاى قدوسيت ناراحتى و يأس ملمو.  مراجعه نموده بودم رخ داد
مىبينى جانم؟  اين دخترهامان را اينطور «: زيرلب به همکارش که مدارک طالق را آماده مىکرد مىگفت

  پس از اين دو  »!وادار به ازدواجهايى مىکنند که هنوز چندماه بيشتر نگذشته بيايند و طالق بگيرند
ا در ذهن من نقش بسته بود يک مالقات بسيار کوتاه و سرنوشت ساز، تصويرى که از روانشاد حاخام يديدي

آنچه که اين تصوير را بکلى زير و رو کرد و چهره واقعى  اين انسان . تصوير سطحى و  بدون محتوا بود
 . است را در قلب من حک نمود مالقات سوم ما بود» دوست خدا«شگرف که نام او به معناى

 
ماجرا ازاين  . موزى به وقوع پيوستمالقات سوم ما دهسال پيش در لوس آنجلس تحت شرايط بسيار مر

ال اگوشى را برداشتم و با کم. قرار است که يکروز  در دفترم مشغول به کار بودم که تلفن بصدا درآمد
شگفتى صداى حاخام يديديا را شنيدم که با لحنى فروتنانه و مهربانانه حال و احوال من و خانواده را جويا 

ز نوشتارهاى من درمورد عرفان يهود و شباهت هاى آن با آيين مىگفت که پس از خواندن يکى ا. بود
صوفىگرى و اشعار موالنا چنان به وجد آمده بود که از يکى از دوستان خواهش کرد هرآنچه مقاله از من 

او با ولع تام بيش از دوسوم نوشته هاى مرا خوانده بود و  درخواست کرد که . سراغ دارد براى او بياورد
 .به ديدار او بروم و بقيه مقاالت را نيز به همراهم بياورمهرچه زودتر 

 
پس از ابراز ناباورى از اينهمه لطف و محبت، از حاخام يديديا پرسيدم چگونه است که اينچنين به عرفان 
عالقمند شده است؟ پاسخ داد که درطى سى و اندى سال گذشته چندين تجربه عارفانه به او دست داده و از 

اينبار نوبت من بود که به . ته هاى من بوى آن حاالت و تجربيات زيبا به مشامش رسيده بودالبالى نوش
از ظن خود «وجد بيايم، زيرا که پس از سالها سرخودگى از رهبران قوم که هريک  از آنها بقول موالنا،  

اولين مکالمه  . م، بالخره همدل و همزبان صادقى پيدا کرده بود»شد يار من، وز درون من مجست اسرار من
 . ما دونفر حدود چهل دقيقه به درازا انجاميد

 
قبل از آنکه شخصا به ديدار حاخام يديديا بروم، دوسه بار ديگر نيز باهم مکالمات تلفى بسيار دلنشينى 

درجايى که ربايان قشرى  و متعصب حتى از دست دادن با خانم ها خوددارى ميکنند، در مالقات . داشتيم
با هر ديدار و با هر مکالمه طوالنى .  ما، حاخام يديديا صميمانه با من دست داد و روبوسى کردهاى مکرر

او از مطالبى با من سخن ميگفت و از تجربياتى پرده . تلفنى، رابطه دوستى ما عميق و عميقتر مىشد
 .  برداى مىکردکه هرگز با ديگران درميان نگذاشته بود

 
 شگرف، عشق او نسبت به همه انسانها، احترام او به همه اديان و به علم و فروتنى  و آزادگى اين انسان

دانش،  و ميزان  معلومات و عمق تجربيات تاريخى و اجتماعى او حقيقتا خارق العاده بود و شديدا مرا 
از همه چيز عجيب تر عزت و احترامى بود که براى زنى محقق، مطلقه، و . مجذوب ساخته بود



حتى با آنکه يقينا با برخى از عقايد من شايد کامال موافق نبود، اما هرگز . نند من قائل بودغيرارتدوکس ما
او نيز مانند همه انسانهاى متمدن به . مرا از ابراز اين عقايد چه شخصا و چه در نوشته هايم منع نمىکرد

 .آن درجه از رشد درونى رسيده بود که اهميت آزادى عقيده و بيان را درک کند 
 

اما با اين وجود، . حاخام يديديا  از شدت مخالفت و عنادورزى قشريون مذهبى نسبت به من نيک  واقف بود
روزى که در يک مجمع بزرگ در لوس آنجلس سخنرانى داشتم، حاخام يديديا عليرغم بيمارى و کسالت 

ران بروخيم و خانم شديد، يکى از زيباترين معرفى نامه ها را به اين مناسبت نوشت و توسط دکتر کام
متن اين معرفى نامه کوتاه و زيبا به خط حاخام يديديا که تا ابد . پروانه يوسف زاده به اطالع عموم رسانيد

 : براى من گرامى و مقدس باقى خواهد ماند چنين بود
 
 که دگر مادر گيتى چو تو فرزند بزايد  صبر بسيار ببايد پدر پير فلک را  «

وله يکى از بانوان نادره مىباشند که در ميان جامعه ما داراى چنين استعداد سرشارى خانم دکتر ميترا مقب
متأسفم . به رشته تحرير درآورده اند بسيار مهم و جالب توجه است« چلچراغ»مطالبى که در کتاب . هستند

       ».که به علت کسالت مزاجى نتوانستم حق مطلب را چنانکه بايد ادا کنم
 

ام يديديا را نه براى باالبردن وجهه اجتماعى و ارتقاى مقام و منزلت خودم براى شما بازگو اين جمالت حاخ
کردم، بلکه براى آنکه بدانيد تفاوت ميان او و ربايان قشرى که با پژوهشگران و آزادانديشان و نوشته هاى 

ه گردون تفاوت از زمين تا تا بدانيد که ميان ماه من تا ما... آنان عناد و مخالفت ميورزند تا چه حد است
روانشاد حاخام يديديا بشدت از مسير قشرى و افراطى که يهوديت ايرانى در تقليد از يهوديت ! آسمان است

هروقت از او ميپرسيدم که چرا دراينباره کارى . اشکنازى در آمريکا طى ميکند ناراحت و متاثر بود
من و او بارها درمورد تفاوت هاى ميان ربايان . نداردنمىکند؟ پاسخ ميداد که ديگر توان اين مقابله را 

حاخام يديديا مظهر . عارف منش و آزاده يهودى و ربايان قشرگراى سلطه جو با هم درددل کرده بوديم
يهوديت آزاده و رئوف و اصيل ايرانى بود و اميد است که نورخرد و معرفت واالى او پس از مرگ جسمانى 

 .  بدرخشد و راه درست ديندارى و انساندوستى را براى ما يهوديان ايرانى روشن سازدحتى بيش از پيش
 

براى آن عده از ما يهوديان که ميل داريم در راه اين انسان خداپرست و نيک سرشت قدم برداريم، بهتر 
 :بداريم  آمده است توجه کامل مبذول » راه يديديا دوست خدا«است که به آنچه در شعر زير تحت عنوان

 
 

 »دوست خدا«   ... ... راه يديديا
 

 بايد شد» يديديا« پيرو  راه   از زهد و قشرگرايى جدا بايد شد 
  از گله خوکان سوا بايد شد    خوک نخوردن آسان است



 در راه معرفت  فدا بايد شد  قربانى مرغ و گوسپند نه خواست خداست
 ا و بندها  رها بايد شد از قيد ه   تا کى بند اوهام وخرافات تنيدن؟
 شرمنده  از اين خطا بايد شد    دشمنى با علم و دانش خطاست

 )١(بايد شد » هالخا«رها از اين    کردن؟» هالخا، هالخا«تا کى 
   همه بىرنگ وبى ريا بايد شد   تا کى مردمان را رنگ کردن؟

 )٢(! دخود همه پاک وباصفا بايد ش  فرستادن؟» ميقوه«تا کى زنان را به 
 )٣(سپر بال بايد شد » اگونوت«بهر    تا کى بيوه زنان را محروم داشتن؟ 

 اى خادم خدا، خودکفا بايد شد    تا کى منت پولداران کشيدن؟
 )۴(اليق بزم سليمان و صبا بايد شد    پاى زشت را ببايد چاره کردن
 از اين گناه کبيره مبرا بايد شد   ! شستن مغز جوانان روا نيست

 با بانگ وحدت  يکصدا بايد شد  ا کى سخن از بود و نبود، مسلم و يهود؟ت
 بهر اين درد، همه مرهم و شفا بايد شد  تا کى جنگ؟ تا کى همه دردمند و دلتنگ؟ 
 محو عرفان انبيا بايد شد   جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه
  )۵( بى مدعا بايد شد» هيلل و شماى« چون   تا کى يکه تازى و اختناق و زورگويى؟
 )۶ (مخلص آن شبان، چو موسا بايد شد    تا کى مشت بردهان عارف کوبيدن؟

 خود بشکن، سنگ زيربنا بايد شد   تا کى قلم اين و آن شکستن؟
 به فروتنى حاخام يديديا بايد شد  زاهد مغرور را رهبرى قوم لياقت نيست   

 ايد شدبر صليب عشق فنا ب    بهر بقاى يهوديت ناب 
 چاره اى نيست جانم، طال بايد شد    مذهب همه جا بهر تذهيب است

 )٧ (دوست خدا بايد شد» يديديا« همچون   رسد آدمى به جايى که بجز خدا نبيند
 

درگذشت حاخام يديدياى عزيزمان را به همسر فداکار و ساير اعضاى محترم خاندان آن روانشاد، به کليه 
باشد که يکروز همه ما . وديان و ايرانيان، و مخصوصا به خودم تسليت ميگويمدوستداران او، به همه يه

 .اين دوست خدا باشيم» يديديا«پيروان راه 
                 

  انى بگودا      مرگ را دانم، ولى تا آوى دوست                         راه اگر نزديك تر     
 

 :زيرنويس
 
قوانين يهود است که توسط رباى يوسف کارو در قرن هفدهم ميالدى در کتابى  مجموعه  Halakha »هالخا«)١(

بسيارى از اين قوانين متعادل و انسانى بوده اما بسيارى از آنها نيز کامال .  تدوين و تنظيم شد»شولخان آروخ«بنام 
 قى اين مجموعه به کتاب براى آشنايى با جنبه هاى تاريک و غير اخال. خرافى و نا عادالنه و غيرانسانى ميباشند

 نوشته پژوهشگر اسراييلى  Jewish Fundamentalism in Israel  »يهوديت بنيادگراى قشرى در اسراييل«
Israel Shahak  مراجعه نماييد. 

 حوضچه مخصوصى است که طبق هالخا بانوان يهود بايد پس از اتمام دوره   Mikveh »ميکوه« يا »ميقوه« )٢(
 .ل طهارت بگيرند و از نجاست قاعدگى بيرون آيندقاعدگى در آن غس

 خانمهاى بخت برگشته يهودى هستند که شوهران آنها يا در جنگ ناپديد شده اند و جسدشان پيدا »اگونوت «)٣(
اين بانوان طبق . نشده و يا اينکه شوهرانشان از روى غرض ورزى و خودخواهى و دشمنى عمدا ناپديد گشته اند

البته درمورد آقايانى که همسرانشان مفقود . ايد هميشه بيوه باقى بمانند و حق ازدواج مجدد ندارند ب»هالخا« قانون



و االثر هستند هالخا هيچ چنين قانونى وضع ننموده است و آقايان حق دارند نه تنها در غياب همسرشان بلکه حتى 
 ! قبل از آنکه مفقود شود دو سه زن ديگر نيز بگيرند

برطبق روايات، سليمان در تاالرى ملکه صبا را پذيرفت که کف آن . داستان سليمان و ملکه صباستاشاره به ) ۴(
در اثر . ملکه صبا تصور کرد که کف تاالر استخرى از آب است و دامنش را باال زد که از آن عبور کند. از آيينه بود

تعبير عرفانى و . بز بود هويدا شداين نيرنگ زيرکانه سليمان، پاى زشت و پرموى ملکه صبا که شبيه پاى 
 .کباليستى اين داستان بغايت زيبا و عميق است و به يارى خداوند در نوشتار ديگرى حضورتان تقديم خواهد شد

 در قرن اول ميالدى است که با وجود اختالف  »شماى« و»هيلل«اشاره به دو رباى و دو رهبر يهودى ) ۵(
ر احترام ميگذاشتند  و شاگردانشان را تشويق به مدارا و ماليمت و مهربانى در نظرهاى فوق العاده زياد، به همديگ

 . حق فرقه مخالف مينمودند
 است که نمايانگر اين حقيقت عرفانى است که خداوند به مکنونات قلب و »موسى و شبان«اشاره به داستان ) ۶(

دينى او و يا به نحوه اجرا و يا عدم اجراى آداب پاکدلى يک انسان بسيار بيشتر اهميت ميدهد تا به ميزان معلومات 
در اين داستان، موسى . و رسوم مذهبى از جانب او کليه انبياى اسراييل نيز اين نکته را مکررا گوشزد کرده اند

بخاطر عتابى که به چوپان پاکدل کرده بود از جانب پروردگار مورد سرزنش قرار ميگيرد و دوان دوان به دنبال 
 :نه ميشود و از او پوزش مىخواهد و ميگويدشبان روا

 !                                        هيچ ترتيبى و آدابى مجو              هرچه مىخواهد دل تنگت بگو
 .مىباشد« دوست خدا»در زبان عبرى به معناى « يديديا») ٧(
 
 


