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زندگینامه و خاﻃرات ژاک ماهفر

ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﺯ :ﺍ.ﺡ .ﺩﻳّﺎﻧﻰ
نه چنان زی که چو میری بَِرهند

آن چنان زی که چو میروی بَِرهی
" ﺷﺎﻟﻮﻡ ﻋﻠﻴ ِ
ﺨﻢ ﺍﻣِﻪ ﺑﻪ ﻭﭼﺎی ﺍﺻﺎﻭﻥ ،ﻣﻮﻥ ﭘﻴﺮِ َﺣﺠﻰ: " ...
سالم و درود بر همهی بچههای اصفهان .من پسر حاج هیلل ماه گرفته هستم .به همه اصفهانی زادگان سراسر
جه��ان عالقمندم  .از دکتر ایوب ابراهیمی فرزند آقامراد بس��یار ممنون هس��تم ک��ه این کتاب ویژه اصفهان را
نوش��ته اس��ت .میدانم که در این زمینه بسیار زحمت کشیده اس��ت .خداوند نگهدار او باشد که بچهی خوبی
اس��ت  .م��ن خود بچ��ه " جوباره"( )1هس��تم .در محل ماهی فروش��ان ،کوچه حاجی الیاه��و در نزدیکی مغازه
گوش��تی .به هنگام خردس��الی ،ابتدا[به مکتب رفته] نزد ُمال شیخ خوانساری ،دعا و بخشی از ِش َمع ایسرائل و
عش��ره یوشبه[ ش��هادت بر توحید و ذات پروردگاری] را آموخته و حفظ کردم .بعد از آن پدرم مرا در مدرسه
بهش��ت آئین ثبت نام کرد .چهارس��ال در آن مدرس��ه درس خواندم تا این که به مدرسه اتحاد [آلیانس] آمده و
تا کالس نهم در آن مدرسه ماندم و بعد در دبیرستان ادیب ادامه تحصیل دادم.
اکنون که در فرنگستان اقامت دارم هرشب خواب اصفهان را میبینم .به راستی که اصفهان جای خوبی بود.
همگی همدیگر را دوس��ت داش��تیم .من روزهای ش��بات [شنبه ] به کنیس��ای جواهری میرفتم .البته در محل
[جوباره ] کنیس��اهای بسیاری وجود داشت از جمله کنیسای مال ربّی و کنیسای مال نیسان  .خداوند همهی
آنان را بیامرزد...
مایلم به همهی خوانندگان بگویم چه خوب که ما با هم دوس��ت باش��یم و همهی مردم دنیا را دوس��ت داش��ته
باشیم زیرا هیﭻ کس ما را دوست ندارد .بنا براین ﻻاقل ما باید خودمان به همدیگر عالقمند باشیم .خداوند
حافظ همهی شما باشد.
ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺣﺎﺝ ﻫﻴﻠﻞ ﻣﺎﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ – ژﺍک ﻣﺎﻫﻔﺮ – ژﻧﻮ" .
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مراسم جشن حﻤایت از پﮋوهش های ایران شناسی دانشنامه ایرانیﻜا در دانشگاه کﻠﻤﺒیا در نیویورک،
بهار ) ١٣٨۶خورشیدی( ٢٠٠٧ ،میﻼدی
آن چه راکه خواندید ،س��خنان س��اده و بی ّ
غل و َغش ژاک ماهفر ،راوی این کتاب است که برای همشهریها
و بیشتر برای هم مسلکهای عقیدتیاش نوشته واز دوستی که کتابی ویژه اصفهان نوشته ،تشکر کرده است.
آن چه که مرا به شگفتی انداخت،این جمله ی اوست :
" ...زیرا هیﭻ کس ما را دوس��ت ندارد "! به گفتهی خود او در کتاب ،نزدیک به 2800س��ال اس��ت که پارهای ازقوم یهود
رفتارتعصب آمیز افراﻁ
مانن��د اق��وام و تیرهه��ای دیگر ایرانی ،در این س��رزمین و در کنار هم با صلﺢ و صفا زیس��تهایم و
ّ

اورشﻠیم ) ١٣۵١خورشیدی(  ١٩٧٢میﻼدی ،ردیﻒ یﻜم از ﭼﭗ :گﻠدا مایر ،ایگاﻝ آﻟون و ژاک ماهفر
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گرای��ان مذهب��ی را نبای��د به حس��اب ای��ران و ایرانی گزارد .با تم��ام فراز و نش��یبهای تاریخی در این س��رزمین ُکهن و
برخالف آن چه در ظاهربه نظر میآید ،هنوز سنگ زیر بنای ّ
تفکر فرهیختگان ایران  :پندار ،گفتار و رفتار نیک زرتشت
بزرگ است! میزان سنجش اخالق جامعه ،خردمندان هستند؛ نه توده های مجذوب قدرت .

ِ
کتاب „ از کارگری تا کار آفرینی“ ،شرح زندگی و خاطرات „ ژاک ماهفراست :
از کودکی تا سالمندی ( هشتاد سالگی) ،از " جوباره " اصفهان تا ژنو سوییس و از فقر و نداری تا دارایی و
رفاه و دس��ت آخر ،حکایت کودک خردس��الی است که در بازگشت از مکتب خانه و مدرسه از ترس مسلمان
زادهه��ای ِ
متعص ِ
ب هم س��نش به خود میلرزید و در بزرگس��الی افتخار دریافت نش��ان „لژیون دونور“ کش��ور
فرانسه را از آن خود نمود.
این“ اتوبیوگرافی“ را گویی در یکی از حکایات افسانهای هزار و یک ِ
شب و از زبان „ شهرزاد „ قصه گو می
خوانیم ؛ که از حق نگذریم  ،بی ش��باهت هم نیس��ت „ .ژاک „ خردسال برای رسیدن به جایگاهی که اندیشهی
بلند پروازش آن را در مغز میپرورانید ،با دو ّ
سد و دو مانعی که هزاران سال است به سان „ قلعه سنگ باران“
امیر ارس�لان رومی برای اس��تعدادهای هنوز ناشکفته ،تس��خیر ناپذیر مانده است ،فایق میآید و " فرخ لقای“
آرزوهایش را در بر میگیرد.
ّ
نخس��تین سد  :فقر و نداری اس��ت؛ تعلق به اقلیت کوچک یهودی درجامعه ای که اکثریت افراد آن مسلمانان
شیعی افراطی هستند ،دومین سدی است که در برابرش قد علم کرده .ولی او با بهره از فکربلند پرواز ،پشتکار
و اراده ،سدها را در هم میشکند و نشان میدهد  " :خواستن ،توانستن است“.
کت��اب با پیش��گفتاری آغاز میگردد که – در نوع خود -اگر نگویم بیمانن��د ،که نادر و کمیاب برای مقدمه
بر یک ش��رح زندگانی و خاطرات اس��ت( . )2به طور معمول ،پیش��گفتاردر این نوع کتابها ،دریچه ایست که
منظری از نام و ش��یوهی زندگی نویس��نده را به خواننده کتاب مینمایاند ؛ و گاه نیز مختصری از حال و هوای
آن چه در کتاب آمده است ،آشکار میکند .
در پیشگفتار نگارنده ( )3بنا را بر سنگی دیگر و آگاهی دهنده نهاده است .در عین حال که از راوی داستان
– ژاک ماهفر -غافل نبوده ،در یک نگرش عام و کلی به معنا و مفهوم نگارش خاطرات – که در این برهه از زمان،
رایج است – پرداخته که خود وزنهای معنوی و پر بار برای کتاب است.
فرازهایی از آن را با هم میخوانیم :
" ...تاری��خ ن��گاری نی��ز به موازات دیگر رش��ته های علوم انس��انی ،اینک ب��ر مبنای روش شناس��ی علمی خاص
گزارش محض و یا بیان
خ��ود حرک��ت میکند ... )3( .بنابراین یک کتاب تاریخی نمیتوان��د صرف ًا در برگیرنده
ِ
رویدادهاباشد ،بلکه مجموعهای است به هم پیوسته از روند تحلیلی در شکل گیری رویدادها  [...که به آن ]
به صورت یک پدیده نگاه میش��ود  " ...کتابهای مش��تمل بر زندگینامهها و خاطرات"  ...بیشتر در زمرهی
منابع تاریخی قرار میگیرند تا خو ِد تاریخ .بنا براین با تکیه بر" معیار های م ًاخذ شناس��ی" و "س��نجش منابع"
اس��ت ک��ه میتوان به ارزیاب��ی این گونه کتابها پرداخت  ...این مجموعهها ش��امل سرگذش��تنامه ،خاطرات
شخصی  ،روزنامه خاطرات  ،وقایع نگاری  ،اتو بیوگرافی  ...سفرنامه و مانند اینهاست4(.و5و6و7و8و9و)10
 ...باید به نوع دیگری از کتابهای خاطرات اشاره کرد که بر مبنای روش خاطره پژوهشی یا خاطره نگاری
ِ
حرکت فرد و وقوع رویدادها از زبان
پژوهشی تهیه میشود .در این روش ابداعی ،برپایهی مطالعه و پژوهش،
شخصیت مورد نظر ...که زندگینامه متعلق به اوست ،بیان میشود".
نویس��ندهی پیش��گفتار پس از بیان ش��یوهای که ب��رای بازگویی زندگانی „ راوی“ داس��تان برگزیده ،به ش��رح
مختصری از زندگانی ژاک ماهفر ،زمان و جامعهای که در آن زیسته و رشد کرده ،خصوصیات اخالقی و نوع
تفکرش میپردازد.
برای کس��انی که در نظر دارند به نگارش زنگینامه و خاطرات خود بپردازند ،مطالعهی این پیش��گفتارمیتواند
روش منطقی خاطره نویسی باشد!
راهنمای شایستهای برای انتخاب راه و ِ
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ژاک ماهفر دل در گروی زادگاه خود،جوباره ،دارد .اوهم ایرانمداراست و هم به عنوان یک کلیمی اورشلیم
پندار میگوید" :تاریخ اصفهان یعنی تاریخ من؛ یعنی تاریخ اجداد من  ...فرزند این آب و خاکم که به من زندگی
بخش��یده اس��ت“ .او از همان اوان کودکی دریافته اس��ت که باید رو به س��وی فرهنگ در همهی ابعادش داشته
باش��د؛ چه از نظر تحصیالت کالس��یک و چه از نظر ش��ناخت جامعهی س��نتی و گاه متعصبی که در آن رش��د
می کند .در هیجده سالگی است که به خاطر بیماری پدر ،دست از تحصیل میکشد وبا ِر مسئولیت خانواده
را بردوشهای جوان و بی تجربهاش میگیرد .ولی در در همین بَزنگاه و نقطه عطف زندگیاش است که" عدو
س��بب خیر میش��ود" و برای کس��ب درآمد و گذران معاش خود و خانواده در داروخانهای به کار میپردازد.
تجربهای که از این کار به دس��ت میآورد ،هرچند هنوز ناچیز و با کارروزانهی مش��قت آوری همراه اس��ت،
ژاک جوان را با "دارو" آشنا میسازد .همین حرفه و اشتغا ِل کاری است که تا سنین پیری به سان همزادی با
او میماند و و از بخت موافق ،خود نیز به این حرفه ،عاش��قانه عش��ق میورزد .عشقی که در اول آسان مینمود،
مش��کلها در آن میافتد؛ ولی س��رانجام نش��یبهای کس��ب و کار را پشت س��ر میگذارد و نخستین شرکت
وارداتی دارویی را به ثبت میرساند .آشنایی و دوستی با شخصیتهایی که در رژیم پیشین نقشهای کلیدی
در امور دارویی کش��ور داشتند و اس��تفاده از موقعیتهای مناسب ،که شاید بیشترامری ذاتی است و نیاز به
استعداد خاص دارد ،نام ژاک ماهفر را در واردات ،مصرف و تجارت دارویی کشور بر سر زبانها میاندازد.
او بر فراز قلهی کار و تجارت مورد عالقهاش اس��ت که توفان انقالب از راه میرس��د و رشتههای بافته شده را
تبدیل به پنبه میکند! ژاک ماهفر که دیگر تجربهی کافی در روبه رویی با موانع و مشکالت را دارد ،هرچند که
مجبور به واگذاری ش��رکت محبوبش میشود ،ولی این اس��تعداد و مهارت را دارد که برخالف بسیار کسان
دیگر ،جان را از کف ندهد و برای همیشه به خارج از وطن م ًالوف مهاجرت نماید.
در ج��ای ج��ای کت��اب خواننده متوج��ه ایمان و توج��ه او به دین آباء اج��دادیاش می گردد؛ ول��ی با این حال
هرچند که س��فرهای متعدد به اس��رائیل میکند و با رهبران این کشور نیز مالقاتهایی دارد ،اسرائیل را برای
اقامت دائم انتخاب نمیکند و در ژنو س��وئیس که ش��رکای قدیم تجارتیاش هم در آنجا هستند ،رحل اقامت
میافکند.
کت��اب از منظ��ری دیگر نیز خواندنی اس��ت؛ جریان زندگی در جوبارهی اصفهان و از دیدگاه کس��ی که که در هش��ت
دههی پیش در آن زندگی میکرده اس��ت .ش��رح جزئیات و آن هم تنها با رجوع به حافظهی „ راوی“ ،ش��گفت انگیز
و قابل تحسین است.

از آن روی که „ره آورد“ فصل نامه ادبی ،اجتماعی و گاه سیاس��ی اس��ت ،در پایان نوش��تار تنها به دو مورد از
موارد متعدد کوش��شهای بش��ر دوس��تانه ژاک ماهفر که یکی منجر به آزادی س��یزده هموطن یهودی محکوم
به مرگ -از س��وی جمهوری اس�لامی -گردید و دیگری کمکی اس��ت مالی به کار خطیری که به ه ّمت استاد
ِ
فرهنگ " ایرانیکا“ آغاز گردید ،اشاره میکنم  .دکتر احسان یارشاطربا برداشتن
احسان یارشاطر برای تدوین
این گام ،نام خود را برای همیشه در فرهنگ و ادب ایران چون "دهخدا“ و لغتنامهاش ،به ثبت رساند! فرزندان
ِ
خلف " فردوسی توسی " از این گونهاند؛ تا بوده چنین بوده و چنین باد !
مرغوبیّت چاپ کتاب ،صفحه بندی همراه با حاشیه،عکسها و زیر نویسهای فراوان و منابع متعددی که در
کتاب آمده است ،ک ً
ال حکایت از آن دارد که این کتاب به منظور کسب درآمد به"حلیه چاپ مزیّن“ نگردیده
و منظور غایی "راوی" همان مصرع اول بیتی است که در آغاز زندگینامه آمده است " :آن چنان زی که چو
میری بَِرهی" !
ّ
خواندن این کتاب برای س��المندان ،نگاهی دوباره به گذش��ته و حظ دوباره از یاد آوری دوران جوانی است و
برای جوانان „جویای نام“ ،پند گرفتن و به کار گیری تجربیاتی اس��ت که در رویا رویی با مش��کالت و موانع
زندگی همیش��ه کارساز اس��ت .دو نمونهی پر آوازه دیگری که در ادبیات معاصر کشورمان در زمینهی „ اتو
زندگی دکتر محمد علی اسالمی ندوشن و دیگری „ از
بیوگرافی“ داریم عبارتند از  „ :روزها „  ،سرگذشت
ِ

Rahavard Persian Journal - Issue 99, Summer 2012

244

بخش هفتم :نقد و معرفی کتاب

سﭙاﺱگزاری از کوفی ﻋنان در مﻘر سازمان مﻠل متحد ژنو ،بهار  ١٣٨۵خورشیدی ٢٠٠۶ ،میﻼدی
پاریز تا پاریس“ ،نوشتهی دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی است که د ّومی یاد آور مجازی „ از جوباره تا
ژنو“ ژاک ماهفر است ،که البته با دو شیوه و مقصد کام ً
المتفاوت در زندگی .
س دﻻیل فراوانی که برای نوش��تن خاطرات به هر روی موجود اس��ت ،نشانهای است از آرزوی
از نگاه من در پَ ِ
ناشدنی و کهن بشر برای جاودانی و ماندگاری ! که جهان و هرچه دروست ،تبلورش در مغز و فکر ماست؛ و
بستن چشم بر روی جهان ،گویی که دنیا نیز محو میشود .از این روست که میکوشیم اثر و نشانهای از
با فرو ِ
خود به جا گذاریم وبه سا ِن آن ّ
پشهای نباشیم که لحظه ای بر کوه نشست و سپس برخاست.
با „ نقل به مﻀمون“ از زبان راوی داس��تان ،به بازگویی دو موردی که به آن اش��اره ش��د میپردازم و نوش��تار را
به پایان می برم:
دربهار س��ال  1999میالدی ،خبرگزاریها خبر دس��تگیری س��یزده تن هم وطن کلیمی در ایران را گزارش می
کنند که به جرم واهی جاسوس��ی برای اس��رائیل به محاکمه کشانده شدهاند .ناظران سیاسی و به ویژه ایرانیان
یهودی خارج از کش��ور بیم آن دارند که س��رانجام این دادگاه فرمایش��ی به اعدام آنان منجر شود .ژاک ماهفر
ک��ه در ای��ن زمان مقیم ژنو اس��ت از طریق یک��ی از نهادهای فعال در زمینهی حقوق بش��ر س��ازمان ملل متحد
مستقر در ژنو به نام „ دیده بان ملل متحد“ و استفاده از آشنایی با „ موریس آبرام“ ،رئیس این نهاد بین المللی،
موفق به دیدار با کوفی عنان ،دبیرکل س��ازمان ملل متحد میش��ود و حساس��یت موﺿوع را با او در میان می
گ��ذارد .همزم��ان با تالشهای بین المللی برای نجات جان این س��یزده تن ،ژاک ماهفر نی��ز با راهنمایی کوفی
عنان،به اقدامات ﻻزم میپردازد  .س��ر انجام پس از مسافرت دبیرکل سازمان ملل متحد به جمهوری اسالمی،
این سیزده تن در چند گروه و به تدریج آزاد میگردند.
در سال  2006و هم زمان باشرکت در جشن صدمین سال ت ًاسیس انجمن یهودیان امریکا است که
ژاک ماهفربار دیگر این فرصت را می یابد ،شخص ًا از کوفی عنان به خاطر این اقدام و کمک بشردوستانه،
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که منجر به آزادی یهودیان ایرانی در بند شده بود ،تشکر نماید
می نویسد» :کوفی عنان پس از سخنرانی خود[ در آن جلسه] در حال باز گشت به صندلی خویش ،همین
که مرا دید ،به سویم آمد و مرا بر سر میزی برد که خود و همسرش و آنجال مرکل[ صدر اعظم جمهوری فدرال
آلمان] نشسته بودند .در این فرصت از او برای تالش به منظور آزادی سیزده تن یهودیان زندانی در شیراز تشکر
نمودم و به پاس این اقدام انسان دوستانه اجازه خواستم دستش را ببوسم .مرا بغل کرد و بوسید و گفت شما
آغاز گر بودید.شما راه را برای من باز کردید و همه چیز به دنبال پیشنهاد به موقع شما انجام گرفت«.
باز شش سال دیگردر پاریس موقعیتی فراهم می شود که » ژاک« از تالش های پیگیر پرزیدنت ژاک شیراک
برای آزادی یهودیان ،مراتب سپاس خود را ابراز نماید .در همین دیدار است که رئیس جمهور فرانسه ،به رسم
یادگار ،دستخطی از خود به راوی این داستان می دهد که در آن آمده است:

آقای ژاک ماهفر:
بهمناسبتتدوینخاطراتشماخوشحالم
ازاقدامییادکنمکهازسویما[انجام گرفت]
و باعﺚ آزادی سیزرده تن از یهودیان ایرانی
شد که به طور ناعادﻻنه ای در شیراز زندانی
شده بودند .
سه سال تالش مداوم من ،در سایه آزادی،
برابری و برادری با موفقیت همراه بوده
است.
با احترامات قلبی
و دوستی بسیار صمیمانه
ژاک شیراک

جمه��وری اس��المی از همان آغاز برپای��ی این رژیم و گروگانگیری دیپلماتهای امریکای��ی ،این حیله را به یکی از
حربههای غیر انسانی و „عهد حجری“ خود برای معامله وگرفتن امتیاز از جهان غرب ،برگزیده است.
همکاری با دانشنامه ایرانیکا را از زبان „راوی“ میخوانیم :
„ یکی از افتخارات بزرگ من اطالع از انتشار دانشنامه ایرانیکا و و آشنایی با استاد احسان یار شاطر بنیان گذار،
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مدیر و س��ردبیر آن اس��ت .این راه به واقع از طریق پروفس��ور „نتصر“ هموار ش��د و موجب ش��د تا خوش��بختانه
بتوانم در حمایت از تهیه و انتش��ار مطالب این دانش��نامه ،مس��ئولیتی را عهده دارش��وم  ...نخستین بار در شهر
ژنو با اس��تاد یارش��اطر دیدار داش��تم .از همان جا بود که به ایرانیکا وصل ش��دم  ...خود را در برابر ش��خصی
یافت��م سرش��ار از دانش و آگاهی که بار س��نگینی از تج��ارب و اهداف فرهنگ پرورانه را بر دوش میکش��د...
هرچه بیشتر به کیفیت و س��طﺢ فعالیتهای اعﻀای هی ًات علمی ،ویراس��تاران ،مسئولین و کارشناسان بنیاد
دانش��نامه ایرانیکا پی بردم تعهدات بیشتری را پذیرا ش��دم و چندی بعد به عنوان یکی از اعﻀای هی ًات امنای
ایرانیکا برگزیده شدم“.

نامه نیﻜوﻻی سارکوزی،
رئیﺲ جﻤهور فرانسه به ژاک ماهفر
در هنگاﻡ اهدای"مداﻝ ﻟﮋیون دو نور"
به وی .

 – 1محلّه ای در اصفها ِن  8دهه پیش .
 – 2گوئل کهن  ،نویسنده ی پیشگفتار

3- Methodology
4 – Biography
5 – Memoirs
6 – Chronicle
7 –Diary
8 – Autobiography
9 – Travelogue
10 – Oral History

فصلنامه ره آورد شماره  ، 99تابستان 1391

