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  گبای «نورمن» نورهللا  ۀزندگی نام

  س ستاره شنابا آقای يوسف  ه ایمصاحب بر اساس

    7Dorim.comبنيانگذار وبسايت 

  ويراستار: پيمان اخالقی 

  

  پرسش: جناب گبای، از سالهای نخست زندگی خود بگوييد. 

  ١٩٢٩  مطابق  ،خورشيدی  ١٣٠٨در سال    ،شرکا  فرزند آقای مراد گبای و مرواريد خانمِ   ،گبای«نورمن»    نورهللامن  

ايران  ،ميالدی کاشان،  شهر  آمد  در  دنيا  ابتدا  .مبه  در  يتحصيالت  را  احترام که    »کاشان(آليانس)  حاد  اتّ   ۀمدرس«ی  به 

شد،  »لاِ قوتیي  آقا  ۀمدرس«بنيانگذارش   می  رساند  خوانده  پايان  در  مبه  کرد  ١٢.  کوچ  تهران  به  از    ،مسالگی  يکی  در 

در  برای تحصيل    »آريا««البرز» و سپس    ۀدر کالس های شبان،  مشدکاال از اروپا مشغول به کار    ۀتجارتخانه های وارد کنند

نويسی   نام  دبيرستان  دبيرستان    مکرددوران  ديپلم  اندی  از  اخذ کردمشبانه  و پس  از    .را  ام  آموخته  آنچه  بيشتر  آن پس  از 

قائل شوند.  )  self-educationخودآموزی ( به ديگران نيز توصيه می کنم که برای خودآموزی نقش بزرگی  بوده است و 

ای    آموختن عالقه  به  که  از آنجاو    شهدی می مکدکسی که به خودآموزی عادت دارد مثل زنبور عسلی است که از هر گلی  

  معلومات بيشتری کسب کند.   یتحصيالت دانشگاه نسبت بهتواند حتی می  دارد، درونی

ً ،  یالمللتجارت بين  در زمينۀ  سال کارمندی و اخذ تجربيات فراوان از جمله    ٧بعد از   بدون دريافت کمک از و    شخصا

نمود  ،خانواده فعاليت های گوناگون تجاری  به  آقای طوبا خانم و  فرزند    ،محبوبه خانم  مهمسر  با  ١٩٥٣. در سال  مشروع 

اذعان می کنم که   .بوده استفرزند به نام های کامران، مهران و آرمان    ٣  که حاصل اين پيوند  م، ازدواج کردرحيم چادرچی

  زندگی من در عشق من به فرزندان و نوادگان خالصه می شود.

  شما چه بود؟  تجاریپرسش: نخستين گام بزرگ 

از طريق اروپا  با کشتی    نخستين باربرای  ،  ١٩٥٥در سال  ايام کارمندی و بُنکداری،  من عالوه بر خريد و فروش های  

با همکاری صيون    در نيويورک،  بود.  های گوناگونکشورسفر من تا کنون به    ٤٢از  که نخستين سفر    مشدنيويورک    اهیر

ل يخود به پيروزی چشم گيری نا   که در حدّ   مبه ايران داير کردمنسوجات از آمريکا  و واردات  دفتری جهت خريد    ،بيانمناسِ 

  در همان تاريخ، به همسرم پيشنهاد کردم که به آمريکا نقل مکان کنيم که با مخالفت شديد خانواده روبرو شدم. گرديد.

تأسيس اقدام به    ،با تالشی پيگير در امور خريد و فروش توليدات داخلی و خارجی  ،نيويورک  بهماهه    ٩سفر  اين  بعد از  

در منطقهی  رگاکا  تأسيس   ،مرکز خرده فروشی  ٣ و موکت  پتو  توليد  ت  ،کارگری مجيديه  ۀجهت    ۀ سيس نخستين کارخانأو 

  من .  به موفقيت انجاميدهمگی  که    مصنعتی البرز نمود  کدر شهر  »تاتامیايران  «به نام  پالستيکی  توليد فرش های حصيری  

سال مِ   به منظور  ههر  گذاری  انقالب    پس  متأسفانه  که  م می کردلکی خريداری  سرمايه  من    ٩٩%  ،١٩٧٩از  تحت  دارايی 

 افزون بر   ،يک کارگاه و يک کارخانه با کاالهای موجود  ،خرده فروشی   ۀمغاز  ٣  ،ملک  ١٥  از آن جمله  ،»غيبت«  عنوان

  مصادره شدند. ،شهرک غربدر مسکونی  ه ایخان
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  بگوييد.و تأثير مصادره ها مهاجرت سالهای نخست پرسش: از 

آبراهام لينکلن را تکرار کنم: «معيار واقعی ثروت اين است که اگر پولمان را منسوب به که گفته ای  مندمدر پاسخ، عالق

من يا   ۀسرماي  ٩٩مصادرۀ %سخت  بازده  دريای آرام شناگر اليق نمی سازد.    ؟»بدهيم، چقدر ارزش خواهيم داشت  از دست

بهتر نسل آينده، گويای اعتماد به   و علمی و پرورِش های اقصادی يک درصد باقيمانده به موفقيت تبديلعليرغم آن، ديگران و 

  بود يا نبود سرمايۀ از دست رفته. نه نشان ازنفس و لياقت خود افراد است و 

از آن  من   اين رو،  پيش  از  بودم، و  از نزديک لمس کرده  از  تبعيض را از سوی برخی از مردم اطراف خودم  يکی 

  .برای يهوديان بود  به ويژهايران  امنيتی آن روز  و  ماعی  موقعيت سياسی، اقتصادی، اجت  ثباتعدم    مندغدغه های هميشگی  

رو،   همين  سال  از  بر  ه.ش.)    ١٣٤٩(ميالدی    ١٩٦٩در  آمريکا  تصميم  يا  استراليا  به  به که    مگرفتمهاجرت  از سفر  پس 

سفارت آمريکا تقاضای   و از  ممهاجرت به استراليا منصرف شد  از  ،معاشرت مناسب  عدم امکان  با درنظر گرفتناستراليا،  

نمود کارت  ماه می    .مگرين  خانواد  ١٩٧١در  اتفاق  و  به  هدف  ه  آوردنبه  فرزندان    فراهم  برای  بهتر  به  تحصيالت  خود، 

آمد با    مکاليفرنيا  شد)  ١٣٥٠(  ١٩٧١  ۀ زلزلو  رو،  !  ممواجه  هر  تحمل مشکالتبه  ت  فراوان،  با  فرزندا  ندو  در    منن  از 

  مشغول شدند.تحصيل به و  کردند رستان های اورنج کانتی نام نويسیدبي

پايه   در کاليفرنيا  صنعتی  یرکتش  ،مريکااز ايران به آخود  به هدف انتقال فعاليت های توليدی و تجاری  ،  ١٩٧٤در سال  

کرد استخدام  مگذاری  با  خود،  گذشتۀ  تجربيات  به  توجه  با  ژاپنی  و  مهندس  ت  ،دو  به  توليد أاقدام  برای  ای  کارخانه  سيس 

دليل عدم  سفانه  أمت  .نمودمهای حصيری در شهر آناهايم کاليفرنيا  فرش با  چندی بعد، به  کاالهای مشابه بهای  امکان رقابت 

 خريد و فروش  ،توليد  ۀگسترد  فعاليتِ   ،در همين حال  .به ايران منتقل گرديدآن  و ماشين آالت  شد  کارخانه تعطيل  اين    ،چينی

  .رسيدنفر  ١٠٥به در مجموع آن شرکت در تهران ادامه داشت و تعداد کارمندان و کارگران  اين

که   دانشجويیمانند  ه  و  مروبرو شد  ايران  انقالبحاصله از بحران    با مشکالت   ١٩٧٨در سال  اما اين ثبات ديری نپاييد.  

ً   به اميدِ و    ماه قبل از انقالب  ٣  فراوان،ل صدمات  با تحمّ   شود،منتقل    دبستانبه    به اجبار از دانشگاه از ايران    مراجعت، موقتا

  .مکردبه آمريکا نقل مکان  ،مشادروان پدر و مبه اتفاق همسر ،چند روزه در هلند یاز اقامت پسبه اين ترتيب،  م.شدخارج 

اکتبر   . اولين باردربدر می شومر اثر ناامنی  داين دومين دفعه است که  که «پدر گفتند    ،آمريکا  به  هلند  در طول سفر از

يهوديان را آتش زدند و ما پياده از رشت به قزوين فرار کرديم!   ۀمغاز  ،بود که بلشويک ها به شهر رشت حمله کردند  ١٩١٧

  » هواپيما! باهم امروز 

  که فردا چه بازی کند روزگار   نداند به جز ذات پروردگار

به  به اتکاء فرزندان،    بعد  اندکی  .شدمدر لس آنجلس مستقر   ١٩٧٨در سال   ،مشکالت گوناگون  تجربۀاز    پسهر حال  ه  ب

م يساختمان سازی را در پی گرفت، فعاليت های  آنانو ظرف چند سال، با همياری    سرمايه گذاری در زمينۀ امالک پرداختم

دارد.  که   ادامه  ها،تاکنون  سال  همان  از طريبر  مبنی  را  خود    ۀايد  در  برق  اتومبيلتوليد  حرکت  هاق  بزرگراه  در  به   ها 

آمريکا انرژی    دستگاهاين    پروتوتايپِ به ساخت    مبادرت  ،خود  ۀبه هزين  و  آن وزارتخانه  ۀ به توصي  ارائه کردم و  وزارت 
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پروتوتايپ   اين  آزمايشی)  کردم.  و(نمونۀ  آمد  بيرون  آزمايش سربلند  داداز  تحقق    نشان  اما طرح  است،  عملی  ايدۀ من  که 

  گستردۀ اين ايده و بهره وری همگانی از آن هنوز به نتيجۀ مطلوب نرسيده است. 

  زندگی خانوادگی خود بگوييد؟ دشواری های  پرسش: آيا می توانيد از  

جان  نجات  درمان و  برای    منکوشش جهانی    و  دچار بيماری گرديد  من  کامران فرزند ارشد   ،٢٠٠٣سفانه در سال  أمت

م  به اسرائيل رفت   ،کامران  ۀمعالجتالشی ديگر برای    م و به قصد همسر، همراه  آخر  باربرای  سرانجام    .ی نرسيديبه جافرزندم  

 ،سفأی تيبا دنيا  اقامت کردم. عليرغم همۀ اين کوشش ها،  مذهبی  کشهريک  در   م، به مدت صد روزبنا به خواست فرزند  و

با دارا بودن شش فرزند صغير،سالگی  ٤٨در سن    ،ميدا  ۀاز هشت ماه مبارز  م پسکامران عزيز اثرات   .دست رفتاز    ، 

  دور نشده و نخواهد شد. من ۀو خانواد منهرگز از سف بار فوت نابهنگام او أت

  شد که کتاب نوشتيد؟  هچجناب گبای،  پرسش: 

ابتدا بايد بگويم که نويسندگی کاری است که انسان در حين نوشتن می آموزد؛ هر چه بيشتر، بهتر. اما دربارۀ انگيزۀ  

طی دوران بيماری فرزندم، با   شهرک مذهبیآن  اقامت در    به هنگام نوآموز، داستان از اين قرار است که   ِنوشتن در من  

تأملیعقيدتی    اماليماتِ ن تفاوت  قابل  بر  مبنی  افراطيون،ميان  ،  برداشت های  با  اوامر دينی  از  مواجه   برداشت های خودم 

ها  نارسايی  اين  نتيجۀ  در  تأثربارشدم.  پسی  آمريکا  ،  به  مراجعت  اینام  ،از  رئيس  در    سرگشاده  ه  برای  صفحه  هشت 

چندی پس از آن،    را به چاپ رساند.  آن  »شوفار نيويورک  ۀمجل«  و  يشتر کامران از آنها حمايت می کردنوشتم که پ ی  ييشيوا

شاهِ  «يشيوا  آقای  رئيس  که  دادند  اطالع  من  به  باشند،  می  نشريه  آن  بنيانگذار  و  جامعه  مؤثر  خدمتگزاران  از  که  ری 

وقتی ربای محترم به من در بارۀ آن صحبت کند.  ا من  بده را خوانده و عالقه دارد  ايونيورسيتی، نيويورک» آن نامۀ سرگش

ضمن   م که ايشانبا کمال تعجب ديدعقايد ارتدوکس بود اعتراض کند، اما    که مخالفِ   متلفن کرد، انتظار داشتم که به نظرات

طبعاً موافقت کردم و   .دانشجويان بخوانند  ۀهم  تادر بولتن دانشگاه چاپ کند  که آن را  اجازه می خواهد    ۀ من،تقدير از نوشت

  به وضوح ديدم که:

  گل معنی شکفت  دی توانکِ     گر نباشد در جهان امکان گفت  

ادامۀ نگارش و نشر   متصميم گرفتوجود دارد. اين بود که    گوش های شنوا  ۀ قشرها و گروه ها،در همآشکارا   ضمن 

کتابی به ام کنم. اين تصميم منجر به نگارش و نشر  م و به برگردان انگليسی آن نيز اقدارسی بنويسفکتابی به زبان  مقاالتم،  

از مجموع  درآمد حاصله    گرديد.  An Invitation to Reason«لحظاتی برای تفکر» و برگردان انگليسی آن با عنوان  نام  

قبال   در  مردم  اهدايی  های  هماين  چک  که  بود  دالر  يکصدهزار  از  بيش  مبلغکتاب  آن  ً   ۀ  مستقيما بيمارستان «به    را 

  . اختصاص دادم »کورخوليمبي

سابقۀ   من  بهمن  عالقۀ  البته  گردد.  برمی  آن  از  پيش  ها  سال  به  سالگی  نويسندگی  پانزده  حمايت    ،از  و  با  دوست 

» شرکت  توفيق  ۀهفته نام«در جلسات    شناخته شدۀ جامعه مان بودند،  نويسندگانکه از    ازینورهللا خرّ خويشاوندم زنده ياد  

تاکنون   پيش گفته،  از انتشار کتابِ يا پس  پيش    چه  ه در ايام بازنشستگیخاصّ ،  بعدها  م.می نوشت  يینکته ها  کردم و گاهیمی
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از ايران    نشريات  درمقاله    ٢٠٠بيش  از  ابه چاپ رساندخارج  از  ه  آنها پس  لحن  و  محتوا  البته  که  فوت  م  فرزندم  ضايعۀ 

  شد.  دچار تحولآشکارا 

خود  چنانچه من طی مقاالت متعدد، از اجرای خرافات گذشته و حال انتقاد کرده ام، از اين جهت نبوده است که برای  

پاشيدبرتر    صالحيتی از هم  نقطه ضعف ها و  ديدن  با  که  بوده و هست  اين رو  از  بلکه  قبال خانواده ها،    ه شدنقائلم،    در 

با اقرار به کمبودهای نوشته های خود، بايد بگويم که رسالت اين من  اصالح آنها بر دوش خود احساس مسئوليت می کنم.  

د و در اين باره به همگان، از جمله به کسانی که مخالف نوشته های من  ننوشته ها تفهيم پيام هايی است که ارائه می گرد

اعمال و نتيجۀ  نيست، بلکه  ام  يک ن  هستند ولی حرف مرا به درستی درک می کنند، احترام می گذارم و معتقدم که انسان تنها

گرفت خواهند  قرار  قضاوت  مورد  و  هستند  ماندنی  او  کتبی  چونيادگارهای  دفن    ؛  جسمشان  با  همراه  انسانها  خطاهای 

  د، ولی نتيجۀ اعمال نيک و نوشته های مفيد برای همگان، ماندنی هستند. نگردمی

برای  را، در بسياری موارد همراه با برگردان انگليسی آنها،  اين مقاالت و نسخۀ الکترونيکی کتابم    اغلبِ من  به هر سو،  

  قرار داده ام.   BabaNouri.com در وبسايتبهره وری همگان 

در سال  . من اين کتاب رااونلود کنندوبسايت د همانرا از  زبان يهوديان کاشان» فرهنگعالقمندان همچنين می توانند «

و به منظور   ، به هدف حفظ فرهنگ زبان مادری که ريشه در زبان زرتشتی دارد، ید، به کمک آقای هارون سرو٢٠١٦

  های فارسی و انگليسیِ شامل راهنمای تلفظ و برگردان جامع    مجلّدِ تدوين و تهيه کرده ام. اين    ،گراميداشت زنده ياد خّرازی

يهوديان همدان، اصفهان و شيراز    گويشخاص يهوديان کاشان است، که مشابه    ه وهزاران سال   بانِ زاين  بسياری از واژگان  

  تا بخشی ديگر از تاريخ شفاهی يهوديان ايران برای آيندگان ثبت شود. تدوين و نشر آن قدمی بوده استو می باشد، 

  آمريکا بگوييد. سفرهای خود پس از مهاجرت به کمی بيشتر از پرسش: 

  ميان   »فتاقرارداد نَ«  ءبرای شرکت در مراسم امضابه اتفاق فرزندم  سفر به مکزيک    زندگی من  يکی از خاطرات جالب

کانادا   اين سفر، ضمن  بودآمريکا، مکزيک و  رياست جمهوری مکزيک  با رئيس جمهور  صرف صبحانه. طی    ، در کاخ 

مختلف   کردمطبقات  پيدا  بهتری  آشنايی  آن  جامعۀ  با  و  ديدم  نزديک  از  را  کشور  يهوديان خوبِ   ۀجامع  ،جملهآن  از    .آن   

بالکانیيی، اروپايحلبی، دمشقی، آمريکا  يهودیِ   گروهِ   پنجدر مجالس    توانستم  کهبود    مکزيک    در شهر مکزيکوسيتی   ی و 

  .منشرکت ک 

  از فعاليت های اجتماعی و فرهنگی خود بيشتر بگوييد.پرسش: 

را درک می کنم، با آنها همدردی دارم و در قبالشان احساس مسئوليت می کنم. از همين   مشکالت مردم در غربت  من

های رو کوشش زيادی کرده ام تا چه از راه مقاالت خود و چه از راه کمک به خانواده ها و سازمان های اجتماعی در زمينه

راه از پيش  بردارم.    انشگوناگون، سنگی  از دوششان  باری  سال    ،جملهآن  از  و  شادروان منوچهر   رهبری  با  ١٩٨٢در 

کردم. در اين    قدامانفر مهاجر    هزاراناسکان  کمک به  برای  خواهرزادۀ عزيزم و از خدمتگزاران جامعه، شخصاً    ،قدسيان

  نجد.گله نمیوآن در اين مقمفّصل گزارم که شرح سپاسقدسيان بسيار منوچهر همکاری با شادروان  ازمورد به خصوص 
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وام  ايدۀ  مبتکر    و خود«بنياد مگبيت» را در لس آنجلس پايه گذاری کردم    ،با همياری شماری از دوستان  ١٩٨٦  در سال

بهره   بنياد  بدون  اين  ا  به دانشجويان دانشگاه ها از سوی  به  خوشبختانه    م.بوده  بنياد  امروز  تا  از  است  توانسته  اين  بيش  به 

خود  به باز پرداخت وام    فدانشجويان مزبور مکلّ   ، به ويژه چوندانشگاه های مختلف کمک کند  در  دوازده هزار دانشجو

  . ه خواهد داشتهميشه ادامواجد شرايط مالی به دانشجويان های  بنياد، اين کمک اين اليق  ءبا کمک اعضا. بی ترديد  هستند

را   ءت امنا هيأ  رئيِس   و يک نوبت معاونتِ   آن بوده ام  یت امناأعضو هي  ی»فدراسيون يهوديان ايران«سيس  أاز ابتدای ت

ام داشته  موفق شدم،  ١٩٩٠در سال    .بر عهده  آقا يقوتیابه پاس خدمگامی    شخصاً  فرد  به    ، ل و سارا کاشانیاِ ت منحصر 

با  بردارم. در اين راستا، من  ،  ١٩٠٤در سال    »لاِ يقوتی  آقا  ۀمدرس«  يا همان  »کاشاناتحاد (آليانس)    ۀمدرس«بنيانگذاران  

شادروان  نام آن دو    ،به نام ايشان  زیمرک  به ساختمانِ   با کمک  موفق شدم  ،خود  آوری کمک از همشهريان  گردهماهنگی و  

  و محفوظ نگاه دارم.را زنده 

ايران» در حدود  من  همچنين   تاريخ شفاهی يهوديان  آن ت مشاورين  أعضويت در هي،  ١٩٩٥از ابتدای تأسيس «بنياد 

  . بنياد را بر عهده داشتم

يش به پبيش از    مسعی داراست و هنوز    به فعاليت های فرهنگی اختصاص داشته  مندر مجموع بخش مهمی از زندگی  

هست و  فرهنگ يکی از موازين اساسی زندگی انسان ها بوده و    م کهقدمعتدهم.  بادامه  فرهنگی    وبه ويژه   خدمات اجتماعی

خودمان برای ما باقی مانده همان قسمتی است که خانواده های   ۀمحروميت کشيد   ِ  پيشينيان  جبينِ مهم ترين چيزی که با عرق  

  به قول شاعر، . کردندصرف فرهنگ آنها 

  بگذارند و ره دانش و فرهنگ گيرند    من آنست که ياران همه کار  ديدِ  مصلحتْ 

  ؟ نقش خود را در قبال آيندگان چگونه می بينيد پرسش:

چنان که مکّرراً گفته ام و نوشته ام، ما وامدار گذشتگان هستيم و در قبال جوانان و نسل آينده مسئوليت داريم. در اين  

ضمن مصاحبه های متعدد با را    ی خودخاطرات و تجربيات چند دهه زندگی پرماجرازمينه، من اخيراً مجموعۀ بزرگی از  

در يوتيوبِ   نوه های خودم انگليسی ضبط کردم و  به زبان  ام،  نوۀ خواهری  اليس  خانوادگی، مخصوص  YouTube(  و   (

  را به همۀ دوستان  برداشتن چنين گامیدر اينجا  نواده هايم قرار داده ام تا محتمالً نسل های آينده نيز بتوانند از آن بياموزند.  

باوردارم که آيندۀ جامعه وابسته  و    معتقدم چنانچه از انسان يادگاری نماند انگار که هرگز نبوده استتوصيه می کنم.    گرامی

نخواهد توانست آيندۀ خوبی بسازد و با دنيا مراوده داشته   ميزان آگاهی فرزندان و نوادگان ما دارد. کسی که گذشته را نداندبه 

ميتوتا»، يعنی «همگامی    وبروتا اُ حَ   واُ تلمود می گويد «باشد؛ در حالی که همگام بودن با دنيا و مردم آنقدر ارزشمند است که  

  و دوستی يا مرگ و نيستی.» 

  شما است.ديرپای پرسش: آشکارا مبحث دين يکی از دغدغه های 

من است  مشکل  افراطيون  با  من  امثال  و  من  برداشت  نيست.خود  مشکل    . تفاوت  دين    دين  بهترين  که  باورم  اين  بر 

مشترک است.    انسانهاهمۀ  او واست که ميان    انسانی  تت هر فردی قبل از دين، نژاد يا وطن، آن هويّ است و هويّ   »انسانيت«
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به هر فرد احترام  بهتر است دين را مانند عضويت در يک کلوب، امری شخصی و انتخابی تلقی کنيم و در همان چارچوب  

  بگذاريم. بهترين ديندار کسی است که انسان بهتری باشد. 

لباس جنگ ميان اديان، رو امنيت جهانی، متأسفانه آيندۀ روشنی در پيش نيست و جنگ فرهنگ ها در    در ارتباط بااما  

؛ و خدا يعنی  اين مصيبت روزی به پايان خواهد رسيد که در درازمدت، بشر درک کند که دين يعنی انسانيت  . به توسعه دارد

  عدالت و عدالت يعنی خدا.

  پرسش: برای دوستان چه پيامی داريد؟ 

ً با کمال تواضع يادآوری می کنم که مهاجرت ناخواستۀ جامعۀ ما   از مکانی به مکان ديگر نبوده، بلکه کردن  کوچ    صرفا

خود همچون    به نوبۀاست و چه بسا در آينده، از اين مهاجرت گروهی    جهشی چند صد ساله از زمانی به زمان ديگر بوده

بازده ادغام فرهنگ   ،افتخارآميز مهاجرين ايرانی در خارج از کشور  موفقيتامروز،  مهاجرت قوم يهود از مصر ياد شود.  

ن امروز، امری است که به هيچ  مردمان متمدّ   ن روز است و نشان می دهد که پيوند جهانیِ ايران با فرهنگ و تمدّ   هورايیِ اَ 

آزادانه شنا از آن پس  و    يدنداين مهاجرين همچون ماهی به دريا رس   وجه با داليل و تضادهای دينی و وطنی خوانايی ندارد.

مراکز علمی، اقتصادی  ديگر  ها، بيمارستان ها، يا  سری به مطبوعات، دانشگاه  ت هر ادعايی نيز وقوع آن است.صحّ کردند.  

در عين  و اجتماعی بزنيد تا با ديدن جوانان موفق ايرانی، به پيشرفت بيش از پيِش نسل خارج از کشور اميدوارتر گرديد.  

 حقيقی  داشته باشيم که موفقيت زمانی ارزشمند خواهد بود که با تدبير و عقل سليم حفظ گردد و بدانيم که تأثير  توجهحال،  

  قدرت در چگونگی به کار بردن قدرت است.

بياييم از موهبت آزادی محيط بهره بگيريم و با حذف موهومات ارثی، از تکرار اشتباهات گذشته جلوگيری کنيم، چون  

  باهات، جز تحمل مکّرر مشکالت گذشته، انتظاری نمی توان داشت.از تکرار اشت

رسالت و وظيفۀ ما اين است که خانواده ها را نيز از لحاظ فرهنگی با علم و تمدن روز تطبيق دهيم و نگذاريم امروز  

آينده گردند، تا خود ايشان بهتر از دي   ،روز زندگی کنندابزارهايی همچون سياست، دين يا ثروت، مانع پيشرفت نسل های 

گذشته را با کمبود امکانات  شان حذف شود و با آن همگام گردند و غفلت و  فاصلۀ فکری ايشان با تفکر جهانِی زمان خود

مردمی که تحت انقياد دايمِی تعصبات بيهودۀ ارثی باشند، هرگز قادر نخواهند بود روی   .بصيرت روز خودشان جبران کنند

  فرزندان بهتر از پدران و مادران خود نباشند، عقب افتاده محسوب خواهند شد. پای خود بايستند؛ و چنانچه

  گبای «نورمن» نورهللا 

  ، لس آنجلس٢٠١٦ يازدهم آوريل


