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 جان تو بر افالك شد  گر قالبت در خاك شد
 گر خرفه تو چاك شد   جان ترا نبود فنا

 
نادر کسانى هستند ميان ما آدميان که به وقت رحلت از اين جهان خاکى، نه تنها ديدگان، بلکه حق است که قلم 

 ...  در سوگشان اشگ ريزدنيز 
 

دهساله بودم که با اکراه و ترديد فراوان و . شادروان حاخام مشه زرگرى اولين معلم عبرى و تورات من بود
به اصرار مادربزرگم، در کالسى که حاخام زرگرى به رايگان در کنيساى مشهدى ها در نزديکى خيابان 

يا » ننه دايى«مادربزرگ مهربانم که  او را . رحضور يافتمبزرگمهر  تهران دائر کرده بود، براى نخستين با
خطاب ميکرديم، هنوز در محله پامنار زندگى ميکرد، اما هرچند يکبار هنگامى که به منزل دايى و »  نندايى«

زندايى ام که روبروى کنيساى مشهدى ها بود ميرفت، به کنيسا هم سرى ميزد و از اين طريق از احداث 
م زرگرى آگاه گشته بود، و براى شرکت در اين کالس عبرى و تورات بشدت  به من کالس درس حاخا

بقدرى سرگرم دروس دبستان و يادگيرى مطالب ! اصرار ميورزيد،  اما از نندايى اصرار و از من انکار
ت تا چه تا اينکه  يکروز نندايى که ميدانس.  ديگر بودم که بهيچوجه تمايلى به فراگيرى عبرى و تورات نداشتم

حد حضور او در منزل ما مرا خوشحال ميکند، حيله زيرکانه اى بکار گرفت و  به من قول داد اگر فقط يکبار 
در کالس حاخام زرگرى حاضر شوم،  نان کلوچه هاى تازه و خوشمزه اى را که بسيار دوست ميداشتم  از 

پيشنهادى بود آنچنان که »قول آمريکايى ها ب.  محله برايم خواهد آورد و اقال سه روز هم پيش ما خواهد ماند
 .« ...رد کردن نتوان

 
اما حضوريافتن در کالس درس حاخام زرگرى همانا و شيفته رفتار و کردار واالمنشانه و گفتار تغز او گشتن 

شيرينى سخنان او در مورد داستانهاى تورات موجب شد که شيرينى کلوچه ها بکلى از يادم برود و ! همانا
جرقه اى که حاخام زرگرى با رفتار و منش معتدل و آموزش هاى ! ى پر و پا قرص کالسهاى او شوممشتر

دلچسب خود در دل من بر افروخت، موجب شد که به مدت شش سال بالوقفه در کالسهاى او حضور  يابم و 
تر به کالس ميآمدم، کار به جايى کشيد که از همه زود. شپيفته حکمت واال و جنبه هاى زيباى آيين يهود گردم

خوب يادم است . از همه بيشتر حاخام زرگرى را سؤال پيچ ميکردم، و از همه ديرتر از کالس خارج ميشدم
که در برخى عصرهاى سرد زمستانى، حتى با وجود آنکه در اثر شدت برف و سرما وبارندگى مدارس 

اق سرد و نمناک طبقه زيرين کنيسا عمومى تعطيل بود، من و حاخام زرگرى تنها کسانى بوديم که در اط
حضور مييافتيم، و پس از دقايقى کلنجار رفتن با بخارى نفتى قديمى، در کنار گرمى آتش بخارى به مطالعه و 

 . يادگيرى تورات و بحث و گفتگو ميپرداختيم
 !جمعه به مکتب آورد طفل گريز پا را  درس معلم گر بود زمزمه محبتى

 
ين کالس ها را به رايگان تدريس ميکرد، بلکه در پايان هر سال، گاهى به يارى کسبه حاخام زرگرى نه تنها ا

هنوز که . يهودى و گاهى به خرج خود، با شادى و مسرت مراسم اهداى جوايز به شاگردان را اجرا مينمود
نوان شاگرد اول هنوز است پس از گذشت اينهمه سال، کتاب تورات عبرى را که اين آموزگار گرانقدر به ع



کالس به من هديه کرد در صدر کتابخانه منزلم نگاهدارى ميکنم، و در ابتداى سمينارهاى تورات و کباال با 
کمال افتخار اين کتاب را به شرکت کنندگان نشان ميدهم و داستان حيله زيرکانه نندايى و خاطرات شيرين 

 . کالسهاى حاخام زرگرى را برايشان بازگو ميکنم
 

ذشت او را فقدان بزرگى ميدانم زيرا که او يکى از آخرين معلمين يهوديت ايرانى اصيل و آزاده بود، از درگ
تعصب و افراط و نفرت پراکنى بدور بود، بر اصول اخالقى و انسانى تورات تآکيد ميورزيد، و هرگز سعى 

غزى بدهد که با والدين نميکرد شاگردانش را  درمورد رعايت کشروت و ساير فروع دين چنان شستشوى م
ياد او را هميشه گرامى خواهم داشت زيرا که او زرگرى بود . خود دچار نفاق گشته و با آنها بدرفتارى کنند 

که قدر زر را بخوبى ميشناخت و طالى ناب يهوديت واقعى را بخوبى از طالى بدل خشکه مذهبى تميز داده 
قيقتا به انسانيت و يهوديت اصيل عشق ميورزيد و هرگز دين و براى او تا ابد احترام قائلم زيرا که ح. بود

 .مذهب را وسيله کسب مال و ثروت و قدرت و وجهه اجتماعى  ننمود
 

سزاوار است که چشم و قلم من در مرگ حاخام مشه زرگرى اشگ بريزند زيرا که آن معلم بزرگوار از 
کرد با اعمال زور و نفوذ و سانسور صداى تحميل عقيده و تحميل اراده بکلى مبرا بود و هرگز سعى ن

حق است که همه آزادانديشان و عشاق يهوديت اصيل در مرگ او بگريند، زيرا که .  دگرانديشان را خفه کند
با رحلت عزيزانى مانند او يهوديت اصيل ايرانى که قوم ما را به مدت دوهزار و هفتصد سال زنده و پابرجا 

گشته و جاى خود را به يهوديتى اسير، خرافاتى، افراط گرا، متعصب، و دانش نگاهداشت رفته رفته ناپديد 
 .ستيز داده است

 درپى پيرايش و آرايش اند   دين ترا  در پى  آاليش اند
 !گر تو ببينى نشناسيش باز   بسکه ببستند بر آن برگ و ساز

 
لهام بخش آزادانديشان و باشد که نور وجود انسانهايى مانند حاخام مشه زرگرى پس از مرگ نيز ا

انساندوستان يهودى گردد، و رادمردان و شيرزنان قوم ما در احياى يهوديت اصيل و معنوى و مبارزه با 
نجات بشريت از اين ورطه . خرافات و افراط گرى بپا خيزند و سرمشقى براى ساير اقوام جهان باشند

 . يان استهولناک تاريخ منوط به اين بيدارى و نورافشانى ما يهود
 رفع اين غصه فقط در شرف انسانست  غصه  رنج  بشر  قصه  بى پايانست      
 ورنه حيوان و بشر قالبشان يکسانست  نور ما  پرتو  عقل  و  کرم انگيزه  مهر
 هر که اين دام ندرد به يقين حيوانست  دام اوهام و خرافات نه شايسته ماست

  رنج افراد بشر را فقط اين درمانست داروى مهر و محبت بنويس اى نسخه نويس
 

درگذشت اين آموزگار راستين را به خودم، به جامعه بشرى، به همه يهوديان،  و به بازماندگان آن روانشاد 
 ٢··٧ايرواين، کاليفرنيا،  دهم نوامبر      .صميمانه تسليت ميگويم


