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نورهللا گبای :نوشتھ

بیدار باشیم تا بھتر بخوابیم

ھ را بآنماخودی است کھ یجا، بلکھآینده مکانی نیست کھ بھ سوی آن می رویم«
دانشگاه اکسفوردازدرنگاشتھ ایسر–».وریممی آوجود

ما کھ ایرانی می گفت .مصری درگرفتھ بودودانشجوی ایرانی دومیاندر یکی از دانشگاھھای آمریکا مشاجره ای 
حتی در اھرام وما دارای چھار ھزار سال تاریخ تمدن ھستیمکھ مصری می گفت .ھزار سال تاریخ تمدن ھستیمسھدارای 

دادپاسخ ایرانی .نشان می دھد ما در چھار ھزار سال قبل برای ارتباطات از سیم استفاده می کردیمکھمصر سیم پیدا کرده ایم 
از !پھلوی داریم»مِ بی سی«و ھنوز خیابانی بھ نام )!(بی سیم کار می کردیمما در چھار ھزار سال قبل !ریخبر نداپس «کھ

»!؟این مدرک بھتر
و با نفرت می کندوادی شترچرانیامروز مصری در!حاصل؟را چھو تپدراز علم ؛گیرم پدر تو بود فاضلبھ راستی، 
.در ماه قدم می زند،فاقد تمدن چند ھزار سالھوریکا، این کشور جوانآم، در حالی کھمی کنددینی وقت تلف

یبینخل درخت عجدرختِ «می گفت بھ طور خالصھ یادداشتی را از اینترنت نقل کرده بود کھ راه زندگی اخیراً نشریۀ 
است کھ یتنھا درختنخل.نفر استانیکھ واحد شمارش آن ھم چون آدمستینجھتیاست و بادزی بھ آدمھیشبیزیچ.است

بار از دکتر نیرا اولنیا.ردیمیمسربدونِ نخِل ؛ددر خاک سالم باشاششھیرستیمھم ن.ردیمیمیقطع کناگر سرش را
شھیرستیمھم ن.فرھنگ مثل درخت نخل استکھ دیگوی مشھیھمرمردیپ.دانشگاه تھران آموختمۀفلسفداستا،یمجتھدمیکر
ات ھم سالم ھ امروز جامعیِ نمود فرھنگیعنی،است کھ سرت ھم سالم باشدنیمھم ا.استخیدر خاک تارھزاران سال ات

بھ ایدنۀگوشنیاز ایوقت.داشتھ باشدشھیسال رارانولو ھزردیمیشد آن فرھنگ مماریبیااگر فرھنگ امروز جامعھ.باشد
».انددهیرا برنخل نیبھ گمانم سر اکنمیآن جامعھ و مردمان نگاه م

محمد ازایرانی خبرنگاری.دعاھای تو خالیمی دارد نھ انگھرا زنده از جملھ یھودیتجوامعاست کھاین فرھنگ،آری
ما ایرانی ھا نیز مانند «پرسد کھمیھراماألروزنامۀسابقی و سردبیرمصرروزنامھ نگار نامدارورفسّ م،ن ھیکلیْ نِ سَ حَ 

چھ شد کھ زبان امروز شما عربی .نگ و زبان فارسی خود را حفظ کردیمولی فرھ،راب قرار گرفتیماعشما مورد تجاوز 
چون ما شاعری مانند فردوسی «:ھیکل در جواب می گوید»فرھنگ اصیل شما چھ شد؟.شما کھ عرب نیستید؟است

.نرا حفظ کنندآری نوابغی مانند فردوسی و رضاشاه کبیر بودند کھ توانستند سرنوشت ملتی را دگرگون و فرھنگ آ».نداشتیم
بھ قبرستان مسلمانان راه ندادند و )زرتشتی ھا(فردوسی را بھ دلیل تعریف او از گبرھا فسوس کھ کوتھ بینان جنازۀولی ا
من آنم کھ مصراعآیا!تفو،تفو بر تو ای چرخ گردونواقعاً .تخریب کردند»بھ گناه خدمت بھ ایران«رضاشاه را نیز ۀمقبر

غرور بی جای امثال مشیرالسلطنھ کھ گفتھ ثروت و یا،دھان را شیرین می کندسخنان فردوسی است کھازرستم بود پھلوان
»!گاوھاستۀالسلطنگاو مشیرالسلطنھ، مشیر«بود 

کمیھر بیش وھ کھ کم و بیش نگشتند بد جان فدای نادره مردانی با
رمیی دِ بفروشند بھ بویکھ جھانشرمشان باد زسودای بزرگی آن قوم 

فوق العاده اظھار گراناتماشیکی از کھ متوجھ می شوند مسابقھ اسب دوانی با برنده شدن یکی از اسب ھایک انِ گرتماشا
افسارش مال من !خیر«ید گومی »د؟ستیصاحب اسب برنده ھآیا شما «کھئوال می کننداز او س.شادمانی و شعف می کند

ھر چھ می خواھند ادعا کنند و بر علیھ مروجینِ غیره،چینی و،یونانی،مصری،افسار اسب ھای ایرانیصاحبانِ »!است
مین است؟ أکدام تۀآیندوامروز در کجا ایستاده اندھریک ببینیم .شعار بدھند،از جملھ آمریکا،علوم روز

ضمن ،ی معجزه و پیغمبریتاریخی و ادعاۀو بدون سابق»فضل پدر«تکیھ بر مفتخر و سر بلند آنانند کھ بدون برندگانِ 
ما را قادر می کنند )!(بی سیمساختھ اند کھ ضمن انجام صدھا کار دیگرِ یبسیار کوچکدستگاه ھای ،دیگرھزاران اختراع 

نمک نشناسان ھم از این تسھیالت افسوس کھ خودِ .بشنویم و ببینیم،بگوییم،بگیریمانگشت با سراسر دنیا تماس ۀبا اشارکھ 
حسد در خصومت ورزی .نمک دان می شکنند،حسدفرطِ آمریکا استفاده می کنند و از علوم روزِ ۀو خارق العادبی نظیر 

».حسود ھرگز نیاسود«چون ،مخربی داشتھ و داردتر، دینی، نقش از ھمھ بد، وھای سیاسی، اجتماعی
تنفروای بھ وقتی کھ ذھن آلوده بھ .وستحسود اھرفردی نزدیک ترین دوستِ بزرگترین و خطرناک ترین دشمن واقعاً 

.دینی و فرقھ ای نیز در میان باشد
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تنگ ۀروی زمین پر نکند دیدنعمتِ رگردد تھی پتنگ بھ یک نانِ ۀرود
»!ورزحسد مَ «ست کھ می گوید اآنمقدستوراتۀسال3300نِ ده فرماحسد آنقدر خطرناک است کھ یکی از اصول 

یِ ولیعنی،مین کنندگان آذوقھأحتی بھ معلمین وتحسود.افسار اسب استعیِ اب می دھد و مدّ حسود محبت را با نفرت جو
می بودقرار گرفتھ و حسد شاگرد خوددشمنیکھ مورد استادیاز قول گلستان سعدی.خصومت می ورزدنیز یشنعمت خو

:گوید
س در این زمانھ نکردکمگر یا ود در عالم یا وفا خود نبُ 

کھ مرا عاقبت نشانھ نکرد ر از منیتاموخت علم کس نی
ینگ اختراعیی بی نظیر بوھاھمراه با ھواپیما)!(نفر دانشجو 18مریکا، بھ ھمراه آۀتحصیل کرد،مگر محمد عطا

نکوبیدند و م با حسدأتونیویورک، فقط بھ قدرت تنفر دینیۀطبق-102ھایبھ دفتر صاحب خانھ، یعنی ساختمان،آمریکا
عمو کھ یدیم داماو .سیاست دنیا نگردیدنددردناک مایۀ تغییرونشدند ندیده و نشناختھ بی گناهِ انسانھزار نفرسھموجب قتل 

دانشگاھھای او حتی بھ فرزندان آنھا کھ درھنوزی ھای نمک نشناسان، مانند خورشید،یافارغ از حسادتھا و ھرزه در،سام
.گرمی و سالمتی و دانش و آسایش می بخشد،مھری کردنداو بی علیھ آموختھ بودند و بر

برنمی داردھم کھ سایھ از سر ھیزم شکن از درخت آموز را وفای عھد و محبت 
ھنرھای استعداد و با دارا بودن چگونھ تو«می پرسند کھمشھورترین مجسمھ ساز تاریخ )1475-1564(از میکل آنژ

ھم فکرھای ۀیقین بدانید محمد عطا و ھم».مادرۀبا یک بوس«می گوید »ھ ساز دنیا شدی؟بدون معلم بھترین مجسمولیزیاد
دنیا بھ گمان در این میان، .تروریست شده اند و می شونددینییا مروجین نفرتِ نادانیآور مادرنفرتۀاو نیز با یک بوس

کسی کھ الیق محبت نیست دوست داشتنِ کھ از اینغافل ،می کندکرده وو محبت ایشان، با آنھا مدارا تدریجیبیداری 
دودش «کاشان،از اھالی»آشپزطوطی خانمِ «بھ گفتۀ.و مروجین نفرت در رفاهبازنده مردمندھمیشھوراف محبت استصا

»!دنبھ اش را عروسو را آشپز می خورد 
مان را برید، مذھب از یکدیگر جدایمان در حقیقت ما ھمھ بشر بودیم تا اینکھ نژاد ارتباط«:می گویدصادق ھدایت 

.امروز ھمھ آزادی می خواھند بی آنکھ بدانند اسارت چیست.ساخت، سیاست بینمان دیوار کشید و ثروت از ما طبقھ ساخت
».بھ حصارھای دور تفکرت است؛بھ میلھ ھای دورت نیستاسارت

و»بھار عربی«قیام مشمولِ و سایر کشورھای قاھرهمیدان التحریراز جملھ ،شھرھای دنیاھمۀ امروز در میدان ھای 
نامرئی میلھ ھای ابتدا بایدجھانآزادی خواھانِ ۀھمکھافل از اینغ، ندطلبمی فدای جان خود آزادی بھ حدّ مردم ،مثال آنھاا

چون ؛حذف کنندخویشۀو نسل آیندرا از اذھان خودارثیفرقھ ای و نژادیِ ،قومی،نفرت ھای دینیمیلھ ھای یعنی ،اسارت
مدارس ،آیندهیکی از سازندگان .را می سازیمآنما خودی است کھ یآینده جا، بلکھآینده آن نیست کھ ما بسوی آن می رویم

دست بردارند تا دنیا از تعلیم و ترویج نفرت تا آنھا را وادار کنند بایددولت ھا، بھ جای جنگو از این رو،مذھبی دنیا ھستند
دیده ، چنان کھدرسین آنھا در دسترس باشندا و مکتاب ھآن روزی کھتا در غیر این صورت،.دست یابدرزوھای زیبایشبھ آ
جینی کھ مروّ ۀوسیلھ موھومات بتدریسِ ومی گذردبھ مرحلھ ای دیگر از یک مرحلھ حاضرع ناخوشایندوضصرفاً ،ایم

، مردم با تعلیم گفتھ ھای بیھودهکسانی ھستند کھ اینان.یافتادامھ خواھد ھمچنانمرده ماھی زنده می گیرندبا ماھی ِگویی
لوده کردن ذھن آبھ،با استفاده از آخرین لوازم فنی روز،و در لباس ترویج دیناز چالھ بھ چاه می اندازندمجدداً راناآگاه

کھ توجھ ندارددنیادر این حال،.دامھ می دھنداه اند،معدوم شدعناصر آشوب گری کھ صدھا برابر شمارِ بھ آن ھم ،جوانان
.آموختن از گذشتھ و اجتناب از تکرار بدبختی ھاست،بیداریۀنتیج.داشتیراحتخوابتا ودباید بیدار ب

:دنیا را نگاه کنید.نفرت ھای دینی و نژادی غافل است و بھ ریشھ ھای مزمن تبعیض توجھ ندارددنیا از قدرت مھیبِ 
در زمان خود چنان )1840-1902(امیل زوال.و نژاد پرستی دارد تازگی ندارددینیھ ریشھ در دین و ستیزِ مشکالتی ک

و نژاد پرستان فرو نریزد بشر روی یدینستیزگراِن آخرین عبادتگاھھا بر سر تا زمانی کھ آوارِ «:آزرده بود کھ می گوید
مسیحیِ فھ مرّ سفید پوست یک ،سالھ21جوانی ،2015ژوئنماه ھمھمین چند روز پیش، ھفد».آسایش و آرامش نخواھد دید

ۀیک ساعت بھ موعظ،کارولینای جنوبی می روداز ایالت شھر چارلستون در ی، بھ کلیسای قدیمی سیاه پوستان یآمریکا
اتومبیل خود ،می کشدعبادتدر حالرا از جملھ کشیش بی گناه نفر سیاه پوست٩با اسلحھ بعد،کشیش کلیسا گوش می دھد

معلوم می شود بھ شدت از سیاه پوستان .می کنندبعد او را دستگیر.و فرار می کندرا در پارکینگ کلیسا بھ جا می گذارد 
.او را نیز باید محاکمھ کردآری نھ تنھا قاتل بلکھ والدین و مربیان.نژاد پرستان، نابیناۀمتنفر و نژاد پرست است و مانند ھم

ان ھای یم ولی در حد خود می توانیم بادبما نخواھیم توانست مسیر بادھا را تغییر بدھ.ریبی کلید عقب ماندگی استخودف
ستظلمی امجازاتز دین و نژاد می کشد کھ بشر امروز استمی.تطبیق بدھیم)تمدن روز(بادمسیرقایق زندگی خود را با
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آب در صورتی انعکاس مناظر زیبا را بھ ما نشان خواھد داد ،آری.استتھاشر حق اقلیت ھای کنار خود روا ددر گذشتھ دکھ
ی و یاز آن بھ عنوان ابزاری برای برتری جوواستبشر در مورد دین رفتار خوب و شفافی نداشتھ.کھ پاک و آرام باشد

.نی موجود استانعکاس آن آشوب جھاکھ بازده و؛در دسترس استفاده نمودهتبعیض و ظلم نسبت بھ اقلیتِ 
تاریخ نویس، ،لویشادروان دکتر حبیب .یھودیان تھران افتادمۀمورد اعتماد جامع، فردیبھ یاد اوستا عباس معمار

معمار ،بعد از اتمام ساختمان.دکنمی واگذارشمیران را بھ او ولنجکِ قۀخانھ در منطنجپساختن ،دندانپزشک و افسر ارتش
لی نداشتھ ام و کبرای یھودیان خانھ ساختھ ام و ھرگز با ایشان مشاست کھ سال ھا .لی دارمکشمن م«کھبھ دکتر می گوید

پول بگیرم غیر مسلمانولی نمی دانم چرا وقتی می خواھم از .خدا بھ ایشان برکت بدھدکھ ھمھ حساب مرا پرداختھ اند 
کند را تھدید و ی وقتی کھ بچھ بودی و مادرت می خواست تیاد دارھ آیا ب!بنشین تا بھ تو بگویم چرا«دکتر می گوید »!بممعذّ 

یا اگر بد لباس یا کثیف بودی چھ می ؟را بخوردو بیاید ت–یا سیاه،2گبر، یایا ارمنی–1ودھن می گویم یک جآلا،می گفت
یاد می آوری کھ ھ ا بآی؟دفتنچھ می گدر حضور توپیروان سایر مذاھبۀدر گفتگوھای خانواده ھا و مدارس درباریا،گفت

؟ می دانستندخوار کردن پیروان سایر ادیان را عزیز کردن خود جلوه می دادند و آبادی خود را منوط بھ خرابی دیگران
پریشانی ما ۀافسوس کھ چاردردا کھ دوای درد پنھانی ما 

خویش را بھ ویرانی ماآبادیجمعی است کھ انگاشتھ اند ۀبرعھد
خوار شمردن دیگران را موجب عزیز شدن خود بودند کھنفرتمروجین نادانِ آن بلکھ ؛و تقصیر نداریت!اوستا عباس«

بزرگترین دشمن فرزندان، والدین و معلمین نادان ،آری.مقصرندنفرت رّوجمو مدرسین کتاب ھای تومربیان.دشتنمی پندا
با شیر :بدان حد کھ گفتھ اند،دنودک ریشھ می گیرن زیر ده سال است کھ خصوصیات محیط در کیچون در سن.ایشانند

.اندرون شد و با جان بدر رود
بزرگترین دشمن تو و کھ و بدان یتو امروز آنست کھ ذھن خود و فرزندان خود را از ھر گونھ تنفر پاک کنۀوظیف«

ر غلط پدر و مادر و دوستان و تو وظیفھ داری رفتار و گفتا.می باشددتانگیز خوفتنھیعنی باورھایفرزندانت خودت 
انسان و با تعلیم ،با تعلیم خوب، بلکھانسان بھ دنیا نمی آید،چون انسان.مدرسین خودت را درباره فرزندانت تکرار نکنی

».، بدتر از حیوان می شودبد
،حافظبھ قول 

ھ پرورشم می دھند، می رویم نانکچی یخود روبھسرزنشچمنمکن در این م

در حالی کھ .خواندن بشر است»اشرف مخلوقات«کھ مھم ترین مورد آن ،ز خود بزرگ بینی ھای بی جای بشرامان ا
تا از موجبات سھسفانھأمت،چون زمانی کھ کودک رشد کرد،فقط شامل ایام کودکی بشر می گردد»اشرف مخلوقات«

.تن بی دریغ، کنجکاوی بی انتھاشادمانی بی دلیل، دوست داش:می دھدخوشبختی ایام کودکی را از دست

بھ استناد و ،فارغ از دروغ و تنفر،دبانھؤمگفتن و نوشتن.پسندیده نیست،خاصھ نوشتن از روی خشم،قضاوت:دوستان
ی کھ برای سعادت جامعھ می نویسند یقلم ھا.جوامع را متحول و نویسنده را مفتخر کندمنطق و استدالل است کھ می تواند 

.ی ھستند کھ دعا می کنندیلب ھامفیدتر از
ھ کھ نامم برآید بھ ننگ از آن بِ ر سنگ مرا سر نھان گر شود زی

واژگان دیگر بار رخیباست  کھ اما در طول زمان ھمچون "یھودی"و "یھود"در معنا ھمان "جود"یا مخفف آن "جھود":جھود1
و ایرانیان واژه ای منسوخ استدر فارسی معاصر از این رو .آزرده خاطر می شوندیھودیان ایرانی از شنیدن آن و منفی گرفتھ است

و "ی"کھ اساتیدی ھمچون پروفسور امنون نتصر نیز ذکر کرده اند، حروف  چنانآن کھ وضیح ت.بافرھنگ از کاربرد آن پرھیز می کنند
بھ ترتیب "ییھود"رببراآلمانیودر بین چند زبان گوناگون ممکن است جایگزین ھم شوند، کما این کھ واژه ھای انگلیسی، فرانسھ"ج"

Jew ،Juif وJude و تحقیر با رنج در ایران اژه استفاده از این وچۀتاریخبا این وجود، .تلفظ می شود"ودهـی"در آلمانی ھکمی باشند
کنار گذاشتھ شده در دوران ما این واژه از این رو است کھ و رای یھودیان بھ جا گذارده استی بو خاطرات دردناکعجین شده فراوان 

.است

در زبان "حودجُ "آوای -ھمتقریباً واژۀ کھ دیدم در ھمان منبع آن کھ جالب اما .است"یھودی"برابر فارسی "ھوديیَ "نیززبان عربیدر 
انگلیسی –رجوع کنید بھ فرھنگ لغات عربی .آمده است"کافر"و ")منکر(ناکر "ی نابھ مع"جاحد"و "کفر"و "انکار"بھ معانی عربی 
.روحی البعلبکیتألیف دکتر ،1995چاپ ھفتم، ، Al-Mawrid)(المورد

آن کاربرد ایرانیان بافرھنگ از از این روواست "زرتشتی"و"آتش پرست"رابربھکبا بار منفی است یدیگرنسوخمۀواژ:گبر2
.دھخدافرھنگینسخۀ اینترنتکنید بھ رجوع .پرھیز می کنند
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و این خوانندگان ند؛شدن حقایق گردنقلم موجب نگفتن و چاپ خفقانِ ایامِ ارثیِ ترس بی مورد و خودسانسورینباید
ھمحافظمتفاوت بودنِ .ھ سردبیر واپس گرا یا محتاط مجلھکھ نکات را مورد قضاوت قرار خواھند داد نامروز و فردا ھستند 

نگارنده معتقد است آگاھی .مخالفت یا موافقت با افراداز رویو نھ ست ات ھاه تفاوت برداشدکس و غیره بازوکار با ارتد
ببینیم مصلحت باید ، بلکھکافی نیست»حق با کدام است؟«صرف این کھ بپرسیم .صحیح از دین مھمتر از اعتقاد بھ دین است

بھره برداری از آنست ۀنحوبلکھ خوشبختی نیست، موجبدین .بنامند»ساکنان پیلھ«ما را ،نگذاریم آیندگان.امروز کدام است
،سعدیبھ قول .کمبودھا را نمایان می کند،استعدادھارشدعالوه بر،انتقادات بھ جا.کھ موجب خوشبختی یا بدبختی می گردد

مرا از حرف خرده گیران چھ غم آید درست از قلم چو حرفم بر
پراکندگی دوران سانسور و خودسانسوریِ .نھ تنھا برای سردبیرومطالب متنوعی برای مردم می نویسند،نویسندگان

،برای مثال.بھ اینترنت خواھد بودو کاغذبھ جای مطبوعاتتوجھ عموم،تدریجھ بکھ امروز آمار نشان می دھد .گذشت
ھزار و پانصددبیش از حدوما جمعاً اجتماعدر )در حال زوالو(فارسی زبانمجالت–یا شمار مشترکانِ –تیراژاالترینب

–نوآموزۀنگارنداین نام گمبازدید کنندگان وبسایتِ شمار در حالی کھ ،نیستشماره یا مشترک ثابت 
www.BabaNouri.com– و انگلیسی زبان زبانچند میلیون نفر فارسیبھ پیوتر، بھ گزارش استاد کامو با کمال تعجب

و؛بھ ھمین دلیل است کھ مجالت و روزنامھ ھای بزرگ دنیا نشریات خود را از طریق اینترنت منتشر می کنند.رسیده است
دنیای .ستبھ اینترنت خواھند پیوایجستدریدرز معتبر ۀمجلھمچونما نیزۀمطبوعات جامع،نزدیکۀدر آیندبی تردید

بزرگترین کتابفروشی ،کھ امروزمی بینیم.زمان گوتنبرگ و پیوستن بھ دنیای الکترونیک استمطبوعات در حال گذر از
و ؛فقط بھ تعداد فروش از طریق الکترونیک چاپ و ارسال می نمایدویک جلد کتاب ھم ندارد ، Amazon.com،دنیا

.کتاب داشتھ باشدجلددر آمریکا افتتاح گردید بدون آنکھ حتی یکالکترونیک دنیا اخیراً ۀبزرگترین کتابخان
ۀخواھد شد کھ از بھ کار بردن مجموعالقطاکسانی بھ»بی سواد«،نزدیکۀیندآی پیش میرود کھ در ااینترنت بھ گونھ 
بھ عنوان آخرین نسل ،ھاین قوم گریختھ از گذشت–خوشبختانھ جوانان خانواده ھای مھاجرین ایرانی.اینترنت عاجز باشند

–»فرصت ھاسرزمین «نخستین نسل مقیم این ،رولزرویسسوارپیاده و جمعی گروھی،مانند ایلی در حال کوچھ،پادشاھان
اند کھ درک کرده اینان.استکھ در این دیار سابقھ نداشتھاند یده درخشاینترنت و سایر رشتھ ھای علمزمینۀچنان در

جامعۀ ایران و آینده سازِ فرزندان این نسلْ .بدون از دست دادن امیدی رفتن از شکستی بھ شکست دیگر یپیروزی یعنی توانا
سانسور و تبعیض را با آزادی ناخواستھ، ھرچند وچند صد سالھگویی با یک جھش کھ است نسلی این.ایرانی خواھند بود

کوشد یمھمچنان و ،فراھم نمودهرا بھتر زندگیھم آوردِن فراکسب علم و خود فرصتِ ۀرای نسل آیندکرده، ببیان تعویض 
خزینھ را با و ا حنابندان، پارتی را برلُ چی، رقص بابا کرم را با تانگو، بَ سوشدیزی را با،ضمن حفظ رسوم خوب خودتا 
حتی با یک کھ ختھ چون محیط بھ او آمو،پیونددکھ از بی قانونی بھ قانون مندی باین نسل می کوشد.بیق دھدکوزی تطاج

اما افسوس کھ امروز دیروز نیست و فردا ھم امروز !کندعموسام با او مانند یک قاتل رفتار ، ممکن استخطای رانندگی
.نخواھد بود

ختھ و ساقی نیست ـی ریشکستھ و مِ شیشھ بنیست باقی عنقریب است کھ از ما اثری 

می گوید،شاعردر پایان، 
مدخواری کھ من اینجا زاھ رد بنتوان مُ یثی است قدیم حب وطن گرچھ حدسعدیا

ھمھ فرزندان این آب و ، بلکھ ما نژاد نیستیاقاره،مملکت،دنیا محدود بھ یک شھرکھ درک کند بشرخوشا روزی کھ 
زیبایی لکھ، بو ھیچ باوری منحصر بھ باور من و تو نیست و ھر دگراندیشی دشمن نمی باشد؛یم، فرزندان این سیاره اخاک
.ستی آن اگلستان بھ دلیل رنگارنگی گل ھااین 

عماد خراسانی،بھ قول 
گر نظر پاک کنی کعبھ و میخانھ یکی استاصل کوتھ نظری است ھمھ جنگ و جدل حاین

، لس آنجلس2015ژوییۀ 
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