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و بھ یاد پدِر روحانِی بچھ کاشی ھابھ مناسبت روز پدر

تمحبّ ۀل، اسطورئِ یقوتیبابا 
نوشتاری در دو بخش

گبای»نورمن«نورهللا :ۀنوشت

The English version of this article will follow soon. Happy Father’s Days.

تسخنشخب

ھوگوویکتور —».ھر کجا دبستانی باز شد، زندانی بستھ شد«

».ماندد نخواھاقیزاران خود نباشد بكھ قدرشناس خدمتگامعھ ایج«:گویدمیارسطو

نشین ایران، ی یھودی ترین شھرھاھنکاز ییكماندگانِ زبااین كاشان، یھودیانِ ،ده سال قبلو یكصد 

اتباع راکھ آنان ستیز -ییھودو عقب مانده ی در میان مردم،افتادهعقب  ی در كشوری كویری شھر

محسوب (!)آنیدوۀآن ھم از نوع درج،یخارج

ی، بیماری، قحطآن ھمھ ل از تحمّ می کرد، پس

مار شاین —یاجباری و غارت و كوچ ھاقتل

ی زندگی بھ جاھنوز رده، در بُ ھ ب-جان اندکِ 

نھ مدرسھ اینان .كردن بھ فكر زنده ماندن بودند

وی نھ آزاد،نھ آب و آب انبار،نھ حمام،داشتند

،یین موقعیتدر چن.پشتیبانوامنیت، نھ كسب آزاد 

حضرت ی از اسامی یك(لئِ یقوتیبھ نام ی رادمرد

بھ اتفاق سھ َحّی،-فرزند اسحق و سارا،)یموس

بھ ی و خواھر،آشروبا، یعقوباَ ی برادر بھ نام ھا

سفانھ أمت.كردندی می در آن شھر زندگ،نام سارا

سارا ازدواج ی ول،نداشتندیفرزنداین چھار برادر 

ی، انریحی كرد كھ نوادگان او اعضاء خانواده ھا

.آشریان و روشن ھستندی، مسجد
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گیرد ی تصمیم م،نام خویشی وسیع تر اززمان خود، بھ ھدف خدمت بھ جامعھ و بقای ل با دیدئیقوتی

و تدریس عھد عتیقی ھاخانھمكتبی بھ جانخستین بار،ی برادر محل آن،و کند خود را خراب ۀخانکھ 

.جامعھ بسازدتحصیل دختران و پسرانِ ی مدرن براھ ایمدرسی، نصرالدینمّال ی داستان ھا

سازد و در سال ی مدرسھ را م،یآجرپزۀكوریک ساختنِ ی حتّ وشماری ات ببا قبول مشقّ او سرانجام 

ی و سنگ بنامی کند مدرسھ را افتتاح ،یشمس١٢٨٨و ی میالد١٩٠٨برابر با،یقمری ھجر١٣٢٩

.كندی مدرسھ نصب می دیوار اصلبر،ھمراه با عكس خودرا، ساختمان 

.ییكند در یاد ایشان دعا، بھ رحمتی روزی مگر صاحبدلكھبھ امید این

ی بھ جا،یاداین زندهاقدام بزرگ ، لئخواھر آقایقوتیاز بازماندگانِ ی یك،یریحانی موسی آقاۀبھ گفت

خرافات كھ اعمال و افكارشان در چارچوبکسانی ،آن روزمكتب دارِ مخالفت مالیانِ با،یتحسین ھمگان

آنھا را اجباربھ كھ ی طور،روبرو می شود،و مخالف تحصیل دختر و پسر بودندبود مانده ی و برده دار

.كندی بھ عنوان معلم استخدام م

نقصان خود ندانندشكھ زرا ی مان دشمنند علمدمر

كفر خوانندش ،چون نداننددین است ۀعلم گرچھ خالص

حمام استفاده کنند، یحمام عمومه نداشتند ازكھ اجازی مردمی براباآقا اَ از آن سو، برادر ایشان 

معروف خود را وقف ی زمین زراعتقا یعقوبآبرادر دیگر ایشان ؛سازدی مرا خاص یھودیان یِ عموم

عموم بھ ی دسترسی را براای متروكھ )sipak(کِ پسی،آقا آشربرادر سوم ایشان، ؛ وکندمیجامعھ 

بھ نام پکكھ بھ خاطر دارم این سی—گذارد ی و در اختیار جامعھ می بازسازی، زیرزمینی ھاآب

»پکسی«ات بیشتر پیرامون اطالعی برا(.قرار داشتیھودیان ۀدر كنار كنیسا مورد استفاد»آشرپکِ سی«

عجیب بود كھ در اً واقعچنان کھ خود دیدم، ).مراجعھ كنیدri.comouNBabaدر سایتکپسیۀبھ مقال

استحمام وجود ی بھ عمق زیاد، برای كپسیی یمحض، چگونھ در كنار ھر كنیساتبعیضِ آکنده از آن محیط 

قرن ھا زحمات و ۀما یھودیان كھ نتیجی اموال و سرمایھ ھااز میلیاردھا دالر ناگفتھ نماند کھ !داشت

با این اما ؛ در اختیار ما نیستو فعالً استدر ایران ماندهیدلیلھیچ بدون ،ما و اجداد ما بودی اندوختھ ھا

امالکِ ،ودندبیا ساختھوقف كردهکی كھ امالی ت خیر این چھار برادر و سایر عزیزاندر اثر نیّ وجود،

بھ نام انجمن كلیمیان ایران ،برالاسحق ت شادروانان روح هللا كھنیم و مھندس بھ ھمّ اكثراً متعلق بھ جامعھ

.ندو محفوظ مانده اشدهثبت
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»ایسرائلیتآلیانس «یا »حاداتّ ۀدرسم«سس ؤم،یقوتیئلآقا تنھا نام ،ادراین چھار براز میان،امروز

یعنی ،آن شھرییمسلمان و بھای،متولدین یھودۀھمی نیست کھتردید.باقی مانده استاست كھ کاشان 

در .مدیون محبت آن رادمرد ھستند،نوادگانشانو فرزندان و،فعالیت این مدرسھی سال ھادانش آموزانِ 

مسموممحیطگوشھ ای از رفتارھای بھ ویژه وآن مدرسھکاراز ارزشکكوچھ اینمونبھ عنوان اینجا 

استاد دانشگاه و ی،وزیر بھدار،دكتر جھانشاه صالحای از آن روز كاشان، خاطره ستیزِ -ییھودو

.را بازگو می کنممشاور شاه ایران 

و سرنوشت من*یعقوبیمداستان حک

»شمس الحکماء«حکیم یعقوب برجیس، معروف بھ *

جھانشاه صالحدکتر:بھ قلم

و فرھنگیاسبق بھداریراسبق دانشگاه تھران و وزیسرئ،سناتور

)یادنۀسالنامینو ھفتمیستنقل از ب(

بر روی لوح چرخ نوشتند این خطابین آفتاببھ خانۀ زرّ ازلصبح

»شباباگر نخوری در شبِ غدود چراب کجا بھره ور شوییْ از نور صبح، شَ «

جامی—

مد سادۀ کوچک تأثیر بزرگی در روحیۀ آیک پیش،ایام کودکیمخصوصاً ،گاھی از اوقات در دوران زندگی

مادرم سخت .کودکی بودم خردسال.گذارد و چھ بسا مسیر زندگی و سرنوشت آدمی را تغییر می دھدانسان می

اِن کاشان کھ کشب پزدر آن زمان اغل.خوب بھ خاطر دارم چھ اضطرابی در خانواده ایجاد کرده بود.مریض شد

گفتند یھودی بودند؛ و این خود جالب توجھ است کھ در شھری مانند کاشان کھ بھ می»حکیم باشی«آنھا را 

متأسفانھ، آن روز در نتیجۀ جھالت و شاید .ایش ھمھ یھودی باشندطبّ معروف بوده و ھست، اَ »دارالمؤمنین«

روز ھم در کوچھ و رکب آنمَ .ب زیاد، یھودی ھا موظف بودند در محلۀ مخصوصی مسکن داشتھ باشندتعصّ 

رسم بر این بود کھ اگر مسلمانی در کوچھ پیاده می گذشت و اتفاقاً یھودی بر االغ .االغ بودیابازار بیشتر اسب 

این شھر تبعیض و جا در ب بیتا این اندازه در نتیجۀ تعصّ !می بایست پیاده شود تا مسلمان بگذرد،سوار بود

.ود داشتاختالف طبقاتی وج

او را بھ .قدیم اطالع کافی داشتکھ از طبّ »حکیم یعقوب«کارآزموده بھ نام نوادگی ما مردی بود طبیب خا

داوازده در حالی کھ طفلِ ،خودی تیز روحکیم باشی سوار االغِ .سردی بودنسبتاً شب بارانیِ .بالین مادرم خواندند

ر قدم خانھ در حالت انتظاورودیِ درِ م در ھشتیِ پدر.بھ منزل ما آمد،سالھ ای با فانوس در جلو راھنمای او بود

ت،پدر با عجلھ بھ طرف او رف،کھ حکیم باشی نزدیک شدآنحض بھ م.مدر ایستاده بودمی زد و من ھم در کنارِ 
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من با .بیمارم راھنمایی نموداز االغ پیاده کرد و بھ بالین مادرِ وزیر بغل او را گرفتو دوباال نممی بلندسال

آن کھ سالھا ددر با وجوپورطچتعجب کردم کھ.شنا بودمآداب و رسوم شھر آوجود این کھ کودکی بیش نبودم، با 

تا این حدّ ،می شدشھر محسوب درجھ اولِ وانین معروف و حاکم کاشان و نطنز بود و طبق عناوین آن روز از خَ 

خانھ او را تا درِ ،و حتی در موقع رفتنبھ حکیم یعقوب احترام گذاشت

ر و درویش او کھ مردی روشنفک.در مقام استفسار برآمدم!مشایعت کرد

در آنجا در .دست مرا گرفت و بھ طرف کتابخانۀ خود برد،مسلک بود

با اشاره .را گذاشتھ بوداَِوستاکتابوقرآن، انجیل، توراة، ،یک ردیف

ی و راھنمای ھا تمام کتابھای مقدس آسماناین«:بھ آنھا در جواب گفت

وپیروان ھریک از این مذاھب شایستۀ احترامند.مختلف ھستندمذاھب

یا کتاب توراة«کھداضافھ کر».ود آزادندخدر انتخاب پیشوای مذھبی 

کیم گذشتھ از اینھا، ح.ی استتب آسمانکُ مقدس یھودیان از نخستین

ترین طبقات مردم و مورد احترام و طبیب از شریف یعقوب طبیب است

ی این ااین جواب درس بزرگی برای من بود و بر».و عام استخاصّ 

آلیانس «مرا ھفتھ ای سھ بار بھ مدرسۀ ،کھ درس بھتری داده باشد

Écoleیا»ایسرائلی Alliance Israéliteو در آنجا زیر دکھ توسط فرانسوی ھا در کاشان ایجاد شده بود فرستا

مسیر مدْ آمختصر خواھید خواند کھ چگونھ این پیشدر این.آموختماولین زبان خارجی را ین فرانسوی،ملّ نظر مع

.زندگی مرا عوض کرد و بھ تحصیل رشتۀ پزشکی ترغیب نمود

و در ،یقوتیئلخدمات ارزشمند آقا،آن روزی یھودمحیط ضدّ ی گویابھ وضوحاین خاطرۀ کوتاه

آلیانس «خدمات ،وسیع تریسطح

.بھ فرھنگ ایران است»سرائلیتیا

پنجمدر تاریخ یقوتیئل آقا ،فانھسّ أمت

از پس، پنج سال عبری٥٦٧٤ماه آو 

از آنجا کھمی کند؛ وفوت ،افتتاح مدرسھ

و تا پایان عمر با ھمسر نداشتی خانھ ا

خود در یکی از اتاقھای مدرسھ زندگی 

مدرسھ بھ ی از اتاق ھای یكمی کرد،

کھ بھ خاطر دارم .گیردی او تعلق مھمسر 
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و او خوشحال بود كھ ؛كردندی با یكدیگر رقابت م»عمھ سارا«خدمت بھ ی مدرسھ برای دخترھاچگونھ 

بھ گور ی عیشبرگ !یآھا«،گفتندی می زبانی پذیرفتھ بودند و بھ زبان بی او و شوھرش ما را بھ فرزند

»!ز پس، ز پیش فرستكس نیارد /!خویش فرست

یقوتیئل آقا تاخدمباز تأکید می کنم کھ 

بسیار وسیع ی و در سطح،بھ مردم كاشان

بھ فرھنگ »آلیانس ایسرائلیت«خدمات ،تر

کافی است بھ .استبوده نظیر ی ب،ایران

جال از رِ ی بسیاری كھ حتخاطر داشتھ باشیم

—یدوران پھلوی سیاسكاشان و رجالِ 

ی آقا،نخست وزیر،عالحسینِ ی مانند آقا

و غیره،وزیر فرھنگ،سردار فاخر حكمت

در .بودند»آلیانس«دانش آموزان از —

آلیانس «كھ ی یشھرستان ھاۀدر ھممجموع،

اغلب ،سیس كرده بودأمدرسھ ت»ایسرائلیت

»آلیانس«در رجال مسلمان شھر فرزندانِ 

ما ناطقھُ خانم تا آنجا کھ؛تحصیل می کردند

،در ایرانیتاریخ فرھنگ فرنگدر كتاب

نفر ٦٥٤از است کھ نوشتھ ،٥٠صفحۀ 

،»ھمدانشعبۀ ،آلیانس«ۀمدرسی دانشجو

مطالعۀ این (.بودندی نفر یھود١٧٣فقط 

.)کتاب را بھ دوستان توصیھ می کنم

مودشخب

چون ،تقدیر قرار نگرفتایران مورد ی در رسانھ ھا»آلیانس«ت اافسوس كھ ھرگز ارزش خدماما

.استبنا شده ی شـُ ك-حق بر پایۀ ی ستیز-ییھودۀفلسف
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یقوتیئل خدمت آقا کھ توان گفت ی م،»لیانس ایسرائلیتآ«ت ارزشمند اشائبھ بھ خدمی بگزاریارج ضمن

نبودِ عیِن در یقوتیئل آقا ، زیرا نبود»لیانسآ«ت اخود كمتر از خدمجمعیت محدود یھودیان كاشان در حدّ ی برا

با»آلیانس«سازمان حال آن کھ ، مدرسھ كردتبدیل بھ خود را ۀتنھا خان،محیطدر ی آزادخألعلیرغم و امکانات

یھودی دنیاکھ چنان،بھ یھودیان دنیا محبت كرد،مكان و زمان خوددر ی آزادوجود و ی موقعیت بھتر اقتصاد

ی ھادست نسلھ براه ایشان ۀبا اداممگرھرگز قابل جبران نیست ، محبتی کھاست»آلیانس«و محبت لطفمدیون 

...بعد

شمااز ثروتمندتر کسی آیا «،از بیل گیتس پرسیدندمی گویند .ثروتمندترین مرد جھان افتادم،تسیْ اد بیل گِ ھ یب

».درکار می کفرودگاهدر ی است کھسیاه پوستآن ھم روزنامھ فروشِ ،نفرک فقط ی«،گویدی م»؟پیدا می شود

پول بھ ھمراه ، اماخواستم از او روزنامھ بخرمباردو ،ماهسھظرف من«،گویدی م»او كیست؟«می پرسند،

كھ بعد سالِ ١٩".بخشمی بھ تو ماین رو !بگیر"،باز روزنامھ را بھ من داد و گفتی این پسر بچھ با رو.نداشتم

را او .شده بوداترئتیک دربانِ .دنناو را پیدا كتا مور كردم أچند نفر را م.بھ یاد او افتادم،مه بودثروتمند شددیگر 

».یثروتمندترین مرد دنیا ھست،تو بیل گیتس!یآر«،گفت»؟یشناسی من را م«پرسیدم،از او .نزد من آوردند

را بھ من پول روزنامھ مداشت شچبدون تو ،پول بھ ھمراه نداشتمی وقت،سال قبل١٩«گفت، بیل گیتس بھ او 

بھ تو ی ر چھ بخواھھ.كنمی تالفخوبی تو را خواھم ی امروز م".بخشمی مماز سود خود"کھ ی گفتو ی داد

با بیل گیتس ».یجبران كنکار مرا ی توانی تو نماما «،سالھ شده بود گفت٣٢اینکسیاه پوست كھ جوانِ ».دھممی

جوان با خنده »!؟توانم جبران كنمی چگونھ نم،دالر بھ دولت ھا وام داده اممیلیاردکھ پنجاهمن «،گویدی مشگفتی 

تو در اوج داشتنت امابھ تو بخشیدمی من در عین فقر و ندارچون ،یتوانی نمی ولی خواھی تو م«،گویدی م

».كندی را جبران نمی این چیز.یبخشبی خواھیم

آقا ».نیست جز این جوانی ثروتمندتر از من كسکھ كنم ی ھمواره احساس م«،گویدی بیل گیتس مچنان کھ 

و با ھمسرش در اتاقی در كردتبدیل مدرسھ بھ ک كوچی جمعی خود را براۀخاناندک، ی بسبا مقدوراتیقوتیئل 

.خدمت كردی یبھ دنیا،یو آزادی یدر عین شكوفا»آلیانس«؛ حال آن کھھمان مدرسھ زندگی می کرد

بھ ، چون یھودیان كاشان،ان قرار نگرفتیھودیۀبیش از پنجاه سال مورد استفادیقوتیئل آقا ۀمدرس

،»ءشمس الحكما«یا یحكیم یعقوب یھودفرزندِ ،بھایی—برجیساز قتل فجیع دكتر سلیمانِ پسویژه

بھ او بازگشتِ و آن زنده یاد قاتلۀاز تبرئآن شھر نظیر مردم ی و استقبال ب—دربار قاجارک پزش

تكان آن مردم ،یآر.آمریكا كوچ كردندوبھ اروپا یا سپسل یاسرائ،بھ تھراناً تدریجی ھمگ،كاشان

.بیدار نشدندبھ موقع اماخوردند 
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طرز فکری کھ بود،نقل مكان و فرار از مناطق ناامن ناممکن بودناجداد ما ی غم انگیز زندگجوانبِ از ی یك

مردم كاشان و سایر شھرستان ھا ی برابارھا ھ عنوان نمونھ،ب.ادامھ یافتھ استما ی در ایام زندگھمچنانافسوس 

دكتر سلیمان قتلِ ؛کاشی و دارودستھ اشنایب حسینچپاول و جنایات مانند دوران —رخ داد ھشدار دھندهیوقایع

میالدی؛ فاجعۀ محلۀ تھران بر سر توھین بھ خِر آقا؛ ١٩٥٠شمسی، برابر با ١٣٢٨چھاردھم بھمن ماه در برجیس

یا در آن ھنگام اما،ھمھ دیدندکھ —؛ و غیره١٩٦٨ائلۀ فوتبال ایران و اسرائیل در غدادی در مشھد؛ -فاجعۀ هللا 

اقلیت ھا، بسیارند میانھ در خاصّ ،در سراسر دنیا؛ چوننكردندکھ توانستند، کوچھم وقتی، یانداشتندکوچامكان 

تا اینھمگی در جا مانده بودند بھ این ترتیب،.آتش باور ندارندندگیبھ سوز،کھ تا دست خودشان نسوزدکسانی

گونھ ایبھ جابجاییو پیرامون خود را پاییدندنیمھ باز یچشم ھاتغییر کردند،امکاناتو زمان،آمدی كھ زلزلھ ا

، کھ یکی از دالیل بارز آن جوانانی بودند کھ پیش از دگرگونی، مقدور گردیدشماری از آنانی برامعجزه آسا

گروھی از روی ناچاری، مصلحت یا غفلت، ھنوز ھرچند کھ—برای تحصیل بھ خارج از کشور رفتھ بودند 

!خورندی عسل مخورند و یتکان نم

با ، ١٩٧٠دھۀی در سال ھا.خاطره ای از سالھا پیش بر می گرددبھ »ماندن و عسل خوردن«اصطالح این 

ی از كارخانھ ھای یكدر فروشبخش مسئولی روز.داد و ستد داشتمک بلژییِ بافندگی كارخانھ ھاشماری از 

،)Joe(جو سترخواھم شما را بھ مِ ی م«،رفتھ بودیم گفتک پسرم بھ بلژیبا بزرگ بروكسل بھ من كھ ھمراه 

و خودش را کرد تلفظ ی را بدرستاسم م،ضمن خوش آمد.شدیمجووارد اتاق مستر».كنمی صاحب كارخانھ معرف

با آن.گفتسخن تا آن روز ١٤٩٢سال یاسپانیااز ی اجباری از مھاجرت ھاو اوگرم صحبت شدیم.نمودی معرف

،در منزل.صرف نھار بھ خانھ دعوت كردی ما را برا،كنندی كمتر مھمان بھ منزل خود دعوت مھا ی یكھ اروپا

،گفتھمسر ایشان.کردی معرف،بودی اجتماعاز فعاالنع و ـّ مطلـّر،بسیار موقیما را بھ ھمسر خود كھ خانم
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ی یگردھم آدر ان حبیب القانیان و ابراھیم مورهبا آقایپیشتر من .شومی آشنا مبا او ھستید كھ ی مین ایرانچھارشما «

كردند و گفتند ی از من سخنرانپیشموره ی آقا.آشنا شده ام،بودمنامھبرمدیر در آن كھ "آلیانس ایسرائلیت"ی جھان

»".شودیمی وحشگاهو آرام گاه،ولگردی مانند سگ ھا)پراکندگیتبعیض در(گالوت"کھ 

خوابید و عسل فعالً شما"کھپاسخ آقای موره گفتمدر خود، ی من ضمن سخنران«این خانم ادامھ داد، 

می کند و فرار مرد.كندی حملھ می بھ انسانحیوانی دّرنده در جنگل م کھ روزیگفتتوضیحدر سپس".خوریدیم

ی كھ پاھای در حالو ،شودی وارد چاه مبھ اجبار،بیندی می سر راه خود چاھبرمرد .دودی او مدر پیو حیوان 

حیوان در حالی کھ میان !كف چاه پر از مار استکھ بیند ی مبا وحشت است،خود را بھ دو طرف چاه بند كرده 

دست .بیندی چاه مدیواردر ی سوراخاست و مارھای زھرآگین زیر پایش معلق است، لب چاه نشستھ درنده ای کھ 

فعالً تا بتواندگیرد ی می انرژبھ خوردن عسل می کند وشروع .زنبور عسل استی كندوکھ فھمدی مو زند ی م

من «سپس اضافھ کرد، ».كف چاه را ندیده بگیردی لب چاه و مارھای در این وضع بماند و خطر حیوان وحش

ی روید، زنده اید ولی خورید و در خواب راه می عسل مفعالً ، ی خودباالھایشما با درآمد"،گفتمآقایانبھخطاب

بھ استرالیا نخست مھاجرت دبھ قص١٩٧٠سال اینجا بود كھ در ».خبریدی بینید و از اطراف خود بینمدنیا را 

!چھ شودفرداتاخوریم،ی نیز عسل مما فعالً بھ ھر رو،.استجداگانھیرفتم كھ بحث

كند روزگاری كھ فردا چھ بازنداند بھ جز ذات پروردگار

مطلق یِ بھ فراموش»کاشانحادِ اتّ ۀمدرس«دانش آموزانیِ انحپدر رواین ،یقوتیئلنام آقا افسوس کھ 

،مدرسھ،یكودكروزگاریا بھ یاد ؤدر عالم ر،١٩٩٥سال دسامبردرشبیكھ تا این،سپرده شد

و و عمھ سارایقوتیئل آقا یِ زندگۀسینبھ سینھ ی و داستان ھا،کق و فلشّال تنبیھ و ،معلم ھا،ھایكالسھم

گلستان شد گل رفت و"است کھ درست «،بھ خود گفتمافتادم واواتاقدیواربرشوھرش زنده یاد عكس 

پذیرفتھ بود ی كھ ما را بھ فرزندرا اوک نام نیعطرِ چرا ؟"جوئیم از گالبگل را نی بو"چرا ، اما "خراب

بھ از این رو، »؟نام او جاودان بماندتاسیس كنیم أبھ نام آن شادروان تی چرا نتوانیم مركز؟حفظ نكنیم

!بچھ ھا را خبر كنید«، گفتمی قدیمھای بھ ھم كالسروان،بھ نام آن شادی فرھنگسیس چنین مركزأقصد ت

»!داریمی یآگرد ھم

ی،الیاس ابریشمو آقایان شادروان احسان آشریان، ن،دوستاتن ازچھارھمکاری با بھ این ترتیب، 

در شب ،لندن بھ لس آنجلس آمده بودندشركت در این مجلس ازی رد داوید آلیانس كھ براـُ رفیع جاوید و ل
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ھمراه یقوتیئل شركت در مجلس یادبود آقا ی مقیم لس آنجلس را برای ھای بچھ كاش، ١٩٩٦چھارم ژانویھ 

ھا بھ اتفاق ی بچھ كاشاز حدود ششصد نفر .دعوت كردیم»تمپلک سفارادی«ی بھ كنیسا،یبا پذیرای

.شركت كردنددر این مراسم خانواده ھایشان 

شادروان الیاھو قدسیان و لرد شوفط، جناب راو داوید شوفط، اخام یدیدیا خشادروان در این مراسم، 

:گفتم،عرض خوش آمدضمننیزمن .صحبت كردندداوید آلیانس 

ۀمدرس"آموزانِ بھ ما دانش،حساس از تاریخی در مرحلھ ایقوتیئل بھ نام ی رادمرد!دوستان«

،كنیمی از او قدردانتوانیمبتاما نیست میان در کھاكنون.گرانبھا كردی خدمت"اتحاد كاشان

.بداریمی ھمیشھ گرامی را برایادشبھ نام ایشان، ی فرھنگی خواھم با ساخت مركزیم

راه ،صحیح خودک با دركھو ھستند اند بوده یقوتیئل آقا ھمچونیخوشبختانھ افراد الیق«

از این و کنندبھ نفع جامعھ اقدام دھند،را بھتر از دیگران تشخیص مقدوراتامکانات واستفاده از

.جامعھ را پرورش دھندی و استعدادھا و نیروھاسازند ل راه جامعھ را متحوّ 
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ندایشان بود.شروع كردنخستۀ، باید از پلچھ بلند باشدھر ،ینردبانھر از باال رفتنی برا«

پسرما فرزندان ،حداکثر،در غیر این صورت؛ندرا در اختیار ما گذاشتنخستی ھاكھ این پلھ

.كردندی می خانھ داروی بافی قالو دخترھارفتیممیبھ مكتب مانند اجدادمان

ھستی کھموظفھ ای،یاد گرفتكلمھیک ی حتکسیچنانچھ از "است کھگفتھ شدهمیشنادر «

بھ تحصیل تا آن اندازهدر فرھنگ یھود ".یاحترام بگذاربھ او و ی در تمام عمر قدردان او باش

پرسیده ال ؤسسھی از متوفّ ،قبردر شب اولِ "آمده است، تلمودكھ در است علم توجھ شده انۀروز

ھر روز در تحصیل ی ؟ آیا برایدر روابط خود با دیگران صادق بودی آیا در طول زندگ:شودی م

.امید،تحصیل،صداقت"؟یبھتر داشتۀآیندبھی امیدھمواره ؟ آیا یكردمی اقدام 

افراد را محو ک نام نیاست کھ مرگ با تمام ھیبت و قدرتش نتوانستھ "،گویدی افالطون م«

.محو گرددنام یقوتیئلنباید اجازه دھیم ،یكدیگری و مالی فكرکمک ھایما با ".كند

پس ی ما كھ حت.خود امیدوار كردندۀدبا فراھم آوردن امكان تحصیل، ما را بھ آینیقوتیئل آقا «

گردھم ی متمادی پس از سال ھااینک ،كنیمی سفره را دعا مصاحبِ ،نانایاز صرف لقمھ

ھشكاوادینیمراسمکنیم،طلب آمرزش از خداوند متعال ایشان ی برامراسم یادبود،طیتاایم آمده

.قدم برداریمنام او کردنماندگاربرای و را اجرا کنیمی دست جمعقدیشو 

كز عقبش ذكر خیر زنده كند نام راست زیدولت جاوید یافت ھر كھ نكو نام 

.سر راه شما قرار دادمبر ی چراغ،مطلقی من در تاریك":این استیقوتیئل پیغام امروز آقا «
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نام مرا ،بھ آموزش دیگران استک راه من كھ ھمانا كمۀبا ادام،امروز خودی یشما در روشنا

»".حفظ كنید

.شدی ھدف جمع آورآن رسیدن بھ ی برای كافاماكمتر از حد انتظار ھر چند ی مبلغ،ییدر آن گردھم آ

شھر ی شھردارکھ شنیدم ، اسرائیل،مقیم رامت گن،فرزانی از شادروان آقادر ھمان اثنا، خوشبختانھ

ی كنیسا«جشن و كنیسا در اختیار ی ارزسالن برگ،درس بزرگساالنی ساخت كالس ھای برای نتانیا زمین

بھ شھر نتانیا .احداث ساختمان ندارندی برای بودجھ ااست، اما اینان قرار داده ایرانیان »خور یوسفِ ذِ 

تننفر از ھشت سھخوشحال شدم کھ.كنیسا شركت كردمۀت مدیرأھیۀدر جلس،یرفتم و با قرار قبل

ی مبلغ جمع آورھرچند کھ ،ھستند»یقوتیئلآقا اتحاد ۀمدرس«یِ قدیموزاناز دانش آمت مدیره أھییاعضا

در ی بعدی ھدایاغ موجود و مبلکھ موافقت شد ،ھر حالھ ب.دھدی ساختمان را نمما كفاف احداث كلّ ۀشد

و بماندما بھ یادگار یِ نام پدر روحانتأسیس شود،یقوتیئل بھ نام آقا یمركزتاگیرد باختیار كنیسا قرار 

آینده ی بھ ما آموختند تا ما و نسل ھای در بركھ اکردن را ایشان بودند كھ شنا کھ فراموش نشود ھرگز 

.راه بیابیمدریا بھیمبتوان

غیر ی سازمان ھاۀمانند ھمشامل کنیسا، سالن جشن ھا و کالسھای درس، ،خوشبختانھ این ساختمان

ی آقاورد داود آلیانسـُ از جملھ ل،و محّصلین سابقنیکوکارافراد گوناگونِ ی ھاک با كمدیگر، ی انتفاع

ھ ب،یعقوب زادهپرویز مھندس ارزشمندِ ھیأت مدیرۀ الیق کنیسا و زحماِت یِ بھ سرپرستو ،ییسخابنیاھو
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مدیری ول،مدرسھ را بھ این ساختمان منتقل كنیمی سنگ بناکھ كردیم ما کوشش فراوانی .تدریج ساختھ شد

این سنگ بنا «کھ گفت بر عھده داشت،را آن مسلمان ی دانشجو٥٠٠مسئولیت ادارۀمدرسھ كھوقت

منتقل ای ند و بھ موزه ه ارا كندآنکھ بعد شنیدم چندی .كردو درخواست ما را ردّ »مدرسھ استۀشناسنام

:كھ گفتمھین عمیدانم روانش شاد خ.بھ امید آن کھ شاید در آینده بھ این امر نایل شویم.نموده اند

ماندی من و ما و شما مزی گنگادیماند ی ا ماز ما بھ جھان قصھ بھ جی روز

ماندی من آنچھ بھ جا ممن نیست زمنِ سازد ی بھ خطا می یھر كس از خود من و ما

ماندی ما آنچھ بھ جا ماست زی یپای جانشناسیم ره از چاه و روانیم نگاه 

بزنند ی ھم بھ این مركز فرھنگی سرکنند،یقوتیئل از آقا ی یاد،سفر بھ اسرائیلھنگامباشد كھ دوستان 

Khativatبھ آدرس، این بنای نگھداری و برا Har’el St. 8, Netanyah, Israel،كنندک كم.

گبای»نورمن«نورهللا 

، لس آنجلس٢٠١٧ژوئنماِه 

برای دریافت کپی این مقالھ و سایر مقاالت و نوشتھ ھای نورهللا گبای بھ زبانھای فارسی و انگلیسی، 
، بھ دیکشنری زبان یھودیان کاشانو لحظاتی برای تفکراز جملھ کتاب او با عنوان 

.مراجعھ کنیدBabaNouri.comوبسایت
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