زندگی نامﮥ نورﷲ »نورمن« گبای
بر اساس مﺼاﺣبه ای با آقای يوسف ستاره شناس
بنيانگذار وبسايت 7Dorim.com

ويراستار :پيمان اخﻼقی

پرسش :جناب گبای ،از سالهای نخست زندگی خود بگوييد.
خانم ﺷرﮐا ،در سال  ١٣٠٨خورﺷيدی ،ﻣﻄابﻖ ١٩٢٩
ﻣﻦ نورﷲ »نورﻣﻦ« گبای ،فرزند آقای ﻣراد گبای و ﻣرواريد
ِ
ﻣيﻼدی ،در ﺷهر ﮐاﺷان ،ايران به دنيا آﻣدم .تحصيﻼت ابتدايی را در »ﻣدرسﮥ ات ّحاد )آليانس( ﮐاﺷان« ﮐه به احترام
بنيانگذارش »ﻣدرسﮥ آقا يﻘوتیاِل« خوانده ﻣی ﺷد ،به پايان رساندم .در  ١٢سالگی به تهران ﮐوچ ﮐردم ،در يکی از
تجارتخانه های وارد ﮐنندۀ ﮐاﻻ از اروپا ﻣشغول به ﮐار ﺷدم ،در ﮐﻼس های ﺷبانﮥ »البرز« و سپس »آريا« برای تحصيل در
دوران دبيرستان نام نويسی ﮐردم و پس از اندی ديپلم دبيرستان ﺷبانه را اخذ ﮐردم .از آن پس بيشتر آنچه آﻣوخته ام از
خودآﻣوزی ) (self-educationبوده است و به ديگران نيز توصيه ﻣی ﮐنم ﮐه برای خودآﻣوزی نﻘش بزرگی قائل ﺷوند.
ﮐسی ﮐه به خودآﻣوزی عادت دارد ﻣثل زنبور عسلی است ﮐه از هر گلی ﺷهدی ﻣی ﻣکد و از آنجا ﮐه به آﻣوختﻦ عﻼقه ای
درونی دارد ،ﻣی تواند حتی نسبت به تحصيﻼت دانشگاهی ﻣعلوﻣات بيشتری ﮐسب ﮐند.
بعد از  ٧سال ﮐارﻣندی و اخذ تجربيات فراوان از جمله در زﻣينﮥ تجارت بيﻦ المللی ،ﺷخصا ً و بدون دريافت ﮐمک از
خانواده ،ﺷروع به فعاليت های گوناگون تجاری نمودم .در سال  ١٩٥٣با همسرم ﻣحبوبه خانم ،فرزند طوبا خانم و آقای
رحيم چادرچی ،ازدواج ﮐردم ﮐه حاصل ايﻦ پيوند  ٣فرزند به نام های ﮐاﻣران ،ﻣهران و آرﻣان بوده است .اذعان ﻣی ﮐنم ﮐه
زندگی ﻣﻦ در عشﻖ ﻣﻦ به فرزندان و نوادگان خﻼصه ﻣی ﺷود.
پرسش :نخستين گام بزرگ تجاری شما چه بود؟
ﻣﻦ عﻼوه بر خريد و فروش های ايام ﮐارﻣندی و بُنکداری ،در سال  ،١٩٥٥برای نخستيﻦ بار با ﮐشتی از طريﻖ اروپا
راهی نيويورک ﺷدم ﮐه نخستيﻦ سفر از  ٤٢سفر ﻣﻦ تا ﮐنون به ﮐشورهای گوناگون بود .در نيويورک ،با همکاری صيون
ﻣنا ِسبيان ،دفتری جهت خريد و واردات ﻣنسوجات از آﻣريکا به ايران داير ﮐردم ﮐه در حدّ خود به پيروزی چشم گيری نايل
گرديد .در همان تاريخ ،به همسرم پيشنهاد ﮐردم ﮐه به آﻣريکا نﻘل ﻣکان ﮐنيم ﮐه با ﻣخالفت ﺷديد خانواده روبرو ﺷدم.
بعد از ايﻦ سفر  ٩ﻣاهه به نيويورک ،با تﻼﺷی پيگير در اﻣور خريد و فروش توليدات داخلی و خارجی ،اقدام به تأسيس
 ٣ﻣرﮐز خرده فروﺷی ،تأسيس ﮐارگاهی جهت توليد پتو و ﻣوﮐت در ﻣنﻄﻘﮥ ﮐارگری ﻣجيديه ،و تأسيس نخستيﻦ ﮐارخانﮥ
توليد فرش های حصيری پﻼستيکی به نام »ايران تاتاﻣی« در ﺷهرک صنعتی البرز نمودم ﮐه همگی به ﻣوفﻘيت انجاﻣيد .ﻣﻦ
هر ساله به ﻣنظور سرﻣايه گذاری ﻣِ لکی خريداری ﻣی ﮐردم ﮐه ﻣتأسفانه پس از انﻘﻼب  ٩٩% ،١٩٧٩دارايی ﻣﻦ تحت
عنوان »غيبت« ،از آن جمله  ١٥ﻣلک ٣ ،ﻣغازۀ خرده فروﺷی ،يک ﮐارگاه و يک ﮐارخانه با ﮐاﻻهای ﻣوجود ،افزون بر
خانه ای ﻣسکونی در ﺷهرک غرب ،ﻣصادره ﺷدند.
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پرسش :از سالهای نخست مهاجرت و تأثير مﺼادره ها بگوييد.
در پاسخ ،عﻼقمندم ﮐه گفته ای ﻣنسوب به آبراهام لينکلﻦ را تکرار ﮐنم» :ﻣعيار واقعی ثروت ايﻦ است ﮐه اگر پولمان را
از دست بدهيم ،چﻘدر ارزش خواهيم داﺷت؟« دريای آرام ﺷناگر ﻻيﻖ نمی سازد .بازده سخت ﻣصادرۀ  ٩٩%سرﻣايﮥ ﻣﻦ يا
پرورش بهتر نسل آينده ،گويای اعتماد به
ديگران و عليرغم آن ،تبديل يک درصد باقيمانده به ﻣوفﻘيتهای اقصادی و علمی و
ِ
نفس و لياقت خود افراد است و نه نشان از بود يا نبود سرﻣايﮥ از دست رفته.
ﻣﻦ پيش از آن تبعيض را از سوی برخی از ﻣردم اطراف خودم از نزديک لمس ﮐرده بودم ،و از ايﻦ رو ،يکی از
دغدغه های هميشگی ﻣﻦ عدم ثبات ﻣوقعيت سياسی ،اقتصادی ،اجتماعی و اﻣنيتی آن روز ايران به ويژه برای يهوديان بود.
از هميﻦ رو ،در سال  ١٩٦٩ﻣيﻼدی ) ١٣٤٩ه.ش (.تصميم بر ﻣهاجرت به استراليا يا آﻣريکا گرفتم ﮐه پس از سفر به
استراليا ،با درنظر گرفتﻦ عدم اﻣکان ﻣعاﺷرت ﻣناسب ،از ﻣهاجرت به استراليا ﻣنصرف ﺷدم و از سفارت آﻣريکا تﻘاضای
گريﻦ ﮐارت نمودم .در ﻣاه ﻣی  ١٩٧١به اتفاق خانواده و به هدف فراهم آوردن تحصيﻼت بهتر برای فرزندان خود ،به
ﮐاليفرنيا آﻣدم و با زلزلﮥ  (١٣٥٠) ١٩٧١ﻣواجه ﺷدم! به هر رو ،با تحمل ﻣشکﻼت فراوان ،دو تﻦ از فرزندان ﻣﻦ در
دبيرستان های اورنج ﮐانتی نام نويسی ﮐردند و به تحصيل ﻣشغول ﺷدند.
در سال  ،١٩٧٤به هدف انتﻘال فعاليت های توليدی و تجاری خود از ايران به آﻣريکا ،ﺷرﮐتی صنعتی در ﮐاليفرنيا پايه
گذاری ﮐردم و با توجه به تجربيات گذﺷتﮥ خود ،با استخدام دو ﻣهندس ژاپنی ،اقدام به تأسيس ﮐارخانه ای برای توليد
فرشهای حصيری در ﺷهر آناهايم ﮐاليفرنيا نمودم .ﻣتأسفانه چندی بعد ،به دليل عدم اﻣکان رقابت با بهای ﮐاﻻهای ﻣشابه
ت گستردۀ توليد ،خريد و فروش
چينی ،ايﻦ ﮐارخانه تعﻄيل ﺷد و ﻣاﺷيﻦ آﻻت آن به ايران ﻣنتﻘل گرديد .در هميﻦ حال ،فعالي ِ
ايﻦ ﺷرﮐت در تهران اداﻣه داﺷت و تعداد ﮐارﻣندان و ﮐارگران آن در ﻣجموع به  ١٠٥نفر رسيد.
اﻣا ايﻦ ثبات ديری نپاييد .در سال  ١٩٧٨با ﻣشکﻼت حاصله از بحران انﻘﻼب ايران روبرو ﺷدم و همانند دانشجويی ﮐه
به اجبار از دانشگاه به دبستان ﻣنتﻘل ﺷود ،با تح ّمل صدﻣات فراوان ٣ ،ﻣاه قبل از انﻘﻼب و به اﻣي ِد ﻣراجعت ،ﻣوقتا ً از ايران
خارج ﺷدم .به ايﻦ ترتيب ،پس از اقاﻣتی چند روزه در هلند ،به اتفاق همسرم و ﺷادروان پدرم ،به آﻣريکا نﻘل ﻣکان ﮐردم.
در طول سفر از هلند به آﻣريکا ،پدر گفتند ﮐه »ايﻦ دوﻣيﻦ دفعه است ﮐه در اثر نااﻣنی دربدر ﻣی ﺷوم .اوليﻦ بار اﮐتبر
 ١٩١٧بود ﮐه بلشويک ها به ﺷهر رﺷت حمله ﮐردند ،ﻣغازۀ يهوديان را آتش زدند و ﻣا پياده از رﺷت به قزويﻦ فرار ﮐرديم!
اﻣروز هم با هواپيما!«
نداند به جز ذات پروردگار

ﮐه فردا چه بازی ﮐند روزگار

به هر حال پس از تجربﮥ ﻣشکﻼت گوناگون ،در سال  ١٩٧٨در لس آنجلس ﻣستﻘر ﺷدم .اندﮐی بعد به اتکاء فرزندان ،به
سرﻣايه گذاری در زﻣينﮥ اﻣﻼک پرداختم و ظرف چند سال ،با همياری آنان ،فعاليت های ساختمان سازی را در پی گرفتيم
ﮐه تاﮐنون اداﻣه دارد .در همان سال ها ،ايدۀ خود را ﻣبنی بر توليد برق از طريﻖ حرﮐت اتوﻣبيلها در بزرگراه ها به
پ ايﻦ دستگاه
وزارت انرژی آﻣريکا ارائه ﮐردم و به توصيﮥ آن وزارتخانه و به هزينﮥ خود ،ﻣبادرت به ساخت پروتوتاي ِ
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ﮐردم .ايﻦ پروتوتايپ )نمونﮥ آزﻣايشی( از آزﻣايش سربلند بيرون آﻣد ونشان داد ﮐه ايدۀ ﻣﻦ عملی است ،اﻣا طرح تحﻘﻖ
گستردۀ ايﻦ ايده و بهره وری همگانی از آن هنوز به نتيجﮥ ﻣﻄلوب نرسيده است.
پرسش :آيا می توانيد از دشواری های زندگی خانوادگی خود بگوييد؟
ﻣتأسفانه در سال  ،٢٠٠٣ﮐاﻣران فرزند ارﺷد ﻣﻦ دچار بيماری گرديد و ﮐوﺷش جهانی ﻣﻦ برای درﻣان و نجات جان
فرزندم به جايی نرسيد .سرانجام برای بار آخر ،همراه همسرم و به قصد تﻼﺷی ديگر برای ﻣعالجﮥ ﮐاﻣران ،به اسرائيل رفتم
و بنا به خواست فرزندم ،به ﻣدت صد روز در يک ﺷهرک ﻣذهبی اقاﻣت ﮐردم .عليرغم همﮥ ايﻦ ﮐوﺷش ها ،با دنيايی تأسﻒ،
ﮐاﻣران عزيزم پس از هشت ﻣاه ﻣبارزۀ دايم ،در سﻦ  ٤٨سالگی ،با دارا بودن ﺷش فرزند صغير ،از دست رفت .اثرات
تأسﻒ بار فوت نابهنگام او هرگز از ﻣﻦ و خانوادۀ ﻣﻦ دور نشده و نخواهد ﺷد.
پرسش :جناب گبای ،چه شد که کتاب نوشتيد؟
ابتدا بايد بگويم ﮐه نويسندگی ﮐاری است ﮐه انسان در حيﻦ نوﺷتﻦ ﻣی آﻣوزد؛ هر چه بيشتر ،بهتر .اﻣا دربارۀ انگيزۀ
نوﺷتﻦ در ﻣﻦ ِ نوآﻣوز ،داستان از ايﻦ قرار است ﮐه به هنگام اقاﻣت در آن ﺷهرک ﻣذهبی طی دوران بيماری فرزندم ،با
ت عﻘيدتی قابل تأﻣلی ،ﻣبنی بر تفاوت ﻣيان برداﺷت های خودم از اواﻣر دينی با برداﺷت های افراطيون ،ﻣواجه
ناﻣﻼيما ِ
ﺷدم .در نتيجﮥ ايﻦ نارسايی های تأثربار ،پس از ﻣراجعت به آﻣريکا ،ناﻣه ای سرگشاده در هشت صفحه برای رئيس
يشيوايی نوﺷتم ﮐه پيشتر ﮐاﻣران از آنها حمايت ﻣی ﮐرد و »ﻣجلﮥ ﺷوفار نيويورک« آن را به چاپ رساند .چندی پس از آن،
آقای ﺷا ِه ری ﮐه از خدﻣتگزاران ﻣؤثر جاﻣعه و بنيانگذار آن نشريه ﻣی باﺷند ،به ﻣﻦ اطﻼع دادند ﮐه رئيس »يشيوا
يونيورسيتی ،نيويورک« آن ناﻣﮥ سرگشاده را خوانده و عﻼقه دارد با ﻣﻦ در بارۀ آن صحبت ﮐند .وقتی ربای ﻣحترم به ﻣﻦ
تلفﻦ ﮐرد ،انتظار داﺷتم ﮐه به نظراتم ﮐه ﻣخالﻒِ عﻘايد ارتدوﮐس بود اعتراض ﮐند ،اﻣا با ﮐمال تعجب ديدم ﮐه ايشان ضمﻦ
تﻘدير از نوﺷتﮥ ﻣﻦ ،اجازه ﻣی خواهد ﮐه آن را در بولتﻦ دانشگاه چاپ ﮐند تا همﮥ دانشجويان بخوانند .طبعا ً ﻣوافﻘت ﮐردم و
به وضوح ديدم ﮐه:
گر نباﺷد در جهان اﻣکان گفت

ِﮐی تواند گل ﻣعنی ﺷکفت

آﺷکارا در همﮥ قشرها و گروه ها ،گوش های ﺷنوا وجود دارد .ايﻦ بود ﮐه تصميم گرفتم ضمﻦ اداﻣﮥ نگارش و نشر
ﻣﻘاﻻتم ،ﮐتابی به زبان فارسی بنويسم و به برگردان انگليسی آن نيز اقدام ﮐنم .ايﻦ تصميم ﻣنجر به نگارش و نشر ﮐتابی به
نام »لحظاتی برای تفکر« و برگردان انگليسی آن با عنوان  An Invitation to Reasonگرديد .درآﻣد حاصله از ﻣجموع
چک های اهدايی ﻣردم در قبال ايﻦ ﮐتاب بيش از يکصدهزار دﻻر بود ﮐه همﮥ آن ﻣبلغ را ﻣستﻘيما ً به »بيمارستان
بيکورخوليم« اختصاص دادم.
البته سابﻘﮥ عﻼقﮥ ﻣﻦ به نويسندگی به سال ها پيش از آن برﻣی گردد .ﻣﻦ از پانزده سالگی ،با حمايت دوست و
خرازی ﮐه از نويسندگان ﺷناخته ﺷدۀ جاﻣعه ﻣان بودند ،در جلسات »هفته ناﻣﮥ توفيﻖ« ﺷرﮐت
خويشاوندم زنده ياد نورﷲ ّ
ب پيش گفته ،تاﮐنون
ﻣیﮐردم و گاهی نکته هايی ﻣی نوﺷتم .بعدها ،خا ّ
صه در ايام بازنشستگی چه پيش يا پس از انتشار ﮐتا ِ
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بيش از ٢٠٠ﻣﻘاله در نشريات خارج از ايران به چاپ رسانده ام ﮐه البته ﻣحتوا و لحﻦ آنها پس از ضايعﮥ فوت فرزندم
آﺷکارا دچار تحول ﺷد.
چنانچه ﻣﻦ طی ﻣﻘاﻻت ﻣتعدد ،از اجرای خرافات گذﺷته و حال انتﻘاد ﮐرده ام ،از ايﻦ جهت نبوده است ﮐه برای خود
صﻼحيتی برتر قائلم ،بلکه از ايﻦ رو بوده و هست ﮐه با ديدن نﻘﻄه ضعﻒ ها و از هم پاﺷيده ﺷدن خانواده ها ،در قبال
اصﻼح آنها بر دوش خود احساس ﻣسئوليت ﻣی ﮐنم .ﻣﻦ با اقرار به ﮐمبودهای نوﺷته های خود ،بايد بگويم ﮐه رسالت ايﻦ
نوﺷته ها تفهيم پيام هايی است ﮐه ارائه ﻣی گردن د و در ايﻦ باره به همگان ،از جمله به ﮐسانی ﮐه ﻣخالﻒ نوﺷته های ﻣﻦ
هستند ولی حرف ﻣرا به درستی درک ﻣی ﮐنند ،احترام ﻣی گذارم و ﻣعتﻘدم ﮐه انسان تنها يک نام نيست ،بلکه نتيجﮥ اعمال و
يادگارهای ﮐتبی او ﻣاندنی هستند و ﻣورد قضاوت قرار خواهند گرفت؛ چون خﻄاهای انسانها همراه با جسمشان دفﻦ
ﻣیگردن د ،ولی نتيجﮥ اعمال نيک و نوﺷته های ﻣفيد برای همگان ،ﻣاندنی هستند.
ب ايﻦ ﻣﻘاﻻت و نسخﮥ الکترونيکی ﮐتابم را ،در بسياری ﻣوارد همراه با برگردان انگليسی آنها ،برای
به هر سو ،ﻣﻦ اغل ِ
بهره وری همگان در وبسايت  BabaNouri.comقرار داده ام.
عﻼقمندان همچنيﻦ ﻣی توانند »فرهنگ زبان يهوديان ﮐاﺷان« را از همان وبسايت داونلود ﮐنند .ﻣﻦ ايﻦ ﮐتاب را در سال
 ،٢٠١٦به ﮐمک آقای هارون سرودی ،به هدف حفظ فرهنگ زبان ﻣادری ﮐه ريشه در زبان زرتشتی دارد ،و به ﻣنظور
انگليسی
خرازی ،تدويﻦ و تهيه ﮐرده ام .ايﻦ ﻣجلّ ِد جاﻣﻊ ﺷاﻣل راهنمای تلفظ و برگردانهای فارسی و
گراﻣيداﺷت زنده ياد ّ
ِ
بان هزاران ساله و خاص يهوديان ﮐاﺷان است ،ﮐه ﻣشابه گويش يهوديان همدان ،اصفهان و ﺷيراز
بسياری از واژگان ايﻦ ز ِ
ﻣی باﺷد ،و تدويﻦ و نشر آن قدﻣی بوده است تا بخشی ديگر از تاريخ ﺷفاهی يهوديان ايران برای آيندگان ثبت ﺷود.
پرسش :کمی بيشتر از سفرهای خود پس از مهاجرت به آمريکا بگوييد.
يکی از خاطرات جالب زندگی ﻣﻦ سفر به ﻣکزيک به اتفاق فرزندم برای ﺷرﮐت در ﻣراسم اﻣضاء »قرارداد نَفتا« ﻣيان
آﻣريکا ،ﻣکزيک و ﮐانادا بود .طی ايﻦ سفر ،ضمﻦ صرف صبحانه با رئيس جمهور در ﮐاخ رياست جمهوری ﻣکزيک،
ب يهوديان
طبﻘات ﻣختلﻒ آن ﮐشور را از نزديک ديدم و با جاﻣعﮥ آن آﺷنايی بهتری پيدا ﮐردم .از آن جمله ،جاﻣعﮥ خو ِ
يهودی حلبی ،دﻣشﻘی ،آﻣريکايی ،اروپايی و بالکانی در ﺷهر ﻣکزيکوسيتی
ﻣکزيک بود ﮐه توانستم در ﻣجالس پنج گرو ِه
ِ
ﺷرﮐت ﮐنم.
پرسش :از فعاليت های اجتماعی و فرهنگی خود بيشتر بگوييد.
ﻣﻦ ﻣشکﻼت ﻣردم در غربت را درک ﻣی ﮐنم ،با آنها همدردی دارم و در قبالشان احساس ﻣسئوليت ﻣی ﮐنم .از هميﻦ
رو ﮐوﺷش زيادی ﮐرده ام تا چه از راه ﻣﻘاﻻت خود و چه از راه ﮐمک به خانواده ها و سازﻣان های اجتماعی در زﻣينههای
گوناگون ،سنگی از پيش راهشان و باری از دوﺷشان بردارم .از آن جمله ،در سال  ١٩٨٢با رهبری ﺷادروان ﻣنوچهر
قدسيان ،خواهرزادۀ عزيزم و از خدﻣتگزاران جاﻣعه ،ﺷخصا ً برای ﮐمک به اسکان هزاران نفر ﻣهاجر اقدام ﮐردم .در ايﻦ
صل آن در ايﻦ ﻣﻘوله نمیگنجد.
ﻣورد به خصوص از همکاری با ﺷادروان ﻣنوچهر قدسيان بسيار سپاسگزارم ﮐه ﺷرح ﻣف ّ
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در سال  ١٩٨٦با همياری ﺷماری از دوستان» ،بنياد ﻣگبيت« را در لس آنجلس پايه گذاری ﮐردم و خود ﻣبتکر ايدۀ وام
بدون بهره از سوی ايﻦ بنياد به دانشجويان دانشگاه ها بوده ام .خوﺷبختانه تا به اﻣروز ايﻦ بنياد توانسته است به بيش از
دوازده هزار دانشجو در دانشگاه های ﻣختلﻒ ﮐمک ﮐند ،به ويژه چون دانشجويان ﻣزبور ﻣکلّﻒ به باز پرداخت وام خود
هستند .بی ترديد با ﮐمک اعضاء ﻻيﻖ ايﻦ بنياد ،ايﻦ ﮐمک های ﻣالی به دانشجويان واجد ﺷرايط هميشه اداﻣه خواهد داﺷت.
رئيس هيأت اﻣناء را
ت
از ابتدای تأسيس »فدراسيون يهوديان ايرانی« عضو هيأت اﻣنای آن بوده ام و يک نوبت ﻣعاون ِ
ِ
بر عهده داﺷته ام .در سال  ،١٩٩٠ﺷخصا ً ﻣوفﻖ ﺷدم گاﻣی به پاس خدﻣات ﻣنحصر به فرد آقا يﻘوتیاِل و سارا ﮐاﺷانی،
بنيانگذاران »ﻣدرسﮥ اتحاد )آليانس( ﮐاﺷان« يا همان »ﻣدرسﮥ آقا يﻘوتیاِل« در سال  ،١٩٠٤بردارم .در ايﻦ راستا ،ﻣﻦ با
ساختمان ﻣرﮐزی به نام ايشان ،نام آن دو ﺷادروان
هماهنگی و گرد آوری ﮐمک از همشهريان خود ،ﻣوفﻖ ﺷدم با ﮐمک به
ِ
را زنده و ﻣحفوظ نگاه دارم.
همچنيﻦ ﻣﻦ از ابتدای تأسيس »بنياد تاريخ ﺷفاهی يهوديان ايران« در حدود  ،١٩٩٥عضويت در هيأت ﻣشاوريﻦ آن
بنياد را بر عهده داﺷتم.
در ﻣجموع بخش ﻣهمی از زندگی ﻣﻦ به فعاليت های فرهنگی اختصاص داﺷته است و هنوز سعی دارم بيش از پيش به
خدﻣات اجتماعی وبه ويژه فرهنگی اداﻣه بدهم .ﻣعتﻘدم ﮐه فرهنگ يکی از ﻣوازيﻦ اساسی زندگی انسان ها بوده و هست و
جبيﻦ پيشينيان ِ ﻣحروﻣيت ﮐشيدۀ خودﻣان برای ﻣا باقی ﻣانده همان قسمتی است ﮐه خانواده های
ﻣهم تريﻦ چيزی ﮐه با عرق
ِ
آنها صرف فرهنگ ﮐردند .به قول ﺷاعر،
ْ
ﻣصلحت دي ِد ﻣﻦ آنست ﮐه ياران همه ﮐار

بگذارند و ره دانش و فرهنگ گيرند

پرسش :نقش خود را در قبال آيندگان چگونه می بينيد؟
ﻣکرراً گفته ام و نوﺷته ام ،ﻣا واﻣدار گذﺷتگان هستيم و در قبال جوانان و نسل آينده ﻣسئوليت داريم .در ايﻦ
چنان ﮐه
ّ
زﻣينه ،ﻣﻦ اخيراً ﻣجموعﮥ بزرگی از خاطرات و تجربيات چند دهه زندگی پرﻣاجرای خود را ضمﻦ ﻣصاحبه های ﻣتعدد با
ب ) (YouTubeخانوادگی ،ﻣخصوص
نوه های خودم و اليس نوۀ خواهری ام ،به زبان انگليسی ضبط ﮐردم و در يوتيو ِ
نواده هايم قرار داده ام تا ﻣحتمﻼً نسل های آينده نيز بتوانند از آن بياﻣوزند .در اينجا برداﺷتﻦ چنيﻦ گاﻣی را به همﮥ دوستان
گراﻣی توصيه ﻣی ﮐنم .ﻣعتﻘدم چنانچه از انسان يادگاری نماند انگار ﮐه هرگز نبوده است و باوردارم ﮐه آيندۀ جاﻣعه وابسته
به ﻣيزان آگاهی فرزندان و نوادگان ﻣا دارد .ﮐسی ﮐه گذﺷته را نداند نخواهد توانست آيندۀ خوبی بسازد و با دنيا ﻣراوده داﺷته
باﺷد؛ در حالی ﮐه همگام بودن با دنيا و ﻣردم آنﻘدر ارزﺷمند است ﮐه تلمود ﻣی گويد »ا ُو َحبروتا ا ُو ﻣيتوتا« ،يعنی »همگاﻣی
و دوستی يا ﻣرگ و نيستی«.
پرسش :آشکارا مبحث دين يکی از دغدغه های ديرپای شما است.
ﻣشکل ﻣﻦ تفاوت برداﺷت ﻣﻦ و اﻣثال ﻣﻦ با افراطيون است .ﻣشکل خود ديﻦ نيست .بر ايﻦ باورم ﮐه بهتريﻦ ديﻦ
»انسانيت« است و هويّت هر فردی قبل از ديﻦ ،نژاد يا وطﻦ ،آن هويّت انسانی است ﮐه ﻣيان او وهمﮥ انسانها ﻣشترک است.
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بهتر است ديﻦ را ﻣانند عضويت در يک ﮐلوب ،اﻣری ﺷخصی و انتخابی تلﻘی ﮐنيم و در همان چارچوب به هر فرد احترام
بگذاريم .بهتريﻦ ديندار ﮐسی است ﮐه انسان بهتری باﺷد.
اﻣا در ارتباط با اﻣنيت جهانی ،ﻣتأسفانه آيندۀ روﺷنی در پيش نيست و جنگ فرهنگ ها در لباس جنگ ﻣيان اديان ،رو
به توسعه دارد .ايﻦ ﻣصيبت روزی به پايان خواهد رسيد ﮐه در درازﻣدت ،بشر درک ﮐند ﮐه ديﻦ يعنی انسانيت؛ و خدا يعنی
عدالت و عدالت يعنی خدا.
پرسش :برای دوستان چه پيامی داريد؟
با ﮐمال تواضﻊ يادآوری ﻣی ﮐنم ﮐه ﻣهاجرت ناخواستﮥ جاﻣعﮥ ﻣا صرفا ً ﮐوچ ﮐردن از ﻣکانی به ﻣکان ديگر نبوده ،بلکه
جهشی چند صد ساله از زﻣانی به زﻣان ديگر بوده است و چه بسا در آينده ،از ايﻦ ﻣهاجرت گروهی به نوبﮥ خود همچون
ﻣهاجرت قوم يهود از ﻣصر ياد ﺷود .اﻣروز ،ﻣوفﻘيت افتخارآﻣيز ﻣهاجريﻦ ايرانی در خارج از ﮐشور ،بازده ادغام فرهنگ
اَ
جهانی ﻣردﻣان ﻣتمدّن اﻣروز ،اﻣری است ﮐه به هيچ
هورايی ايران با فرهنگ و تمدّن روز است و نشان ﻣی دهد ﮐه پيوند
ِ
ِ
وجه با دﻻيل و تضادهای دينی و وطنی خوانايی ندارد .ايﻦ ﻣهاجريﻦ همچون ﻣاهی به دريا رسيدند و از آن پس آزادانه ﺷنا
ﮐردند .ﺻ ّحت هر ادعايی نيز وقوع آن است .سری به ﻣﻄبوعات ،دانشگاهها ،بيمارستان ها ،يا ديگر ﻣراﮐز علمی ،اقتصادی
پيش نسل خارج از ﮐشور اﻣيدوارتر گرديد .در عيﻦ
و اجتماعی بزنيد تا با ديدن جوانان ﻣوفﻖ ايرانی ،به پيشرفت بيش از ِ
حال ،توجه داﺷته باﺷيم ﮐه ﻣوفﻘيت زﻣانی ارزﺷمند خواهد بود ﮐه با تدبير و عﻘل سليم حفظ گردد و بدانيم ﮐه تأثير حﻘيﻘی
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
ﻣکرر ﻣشکﻼت گذﺷته ،انتظاری نمی توان داﺷت.
از تکرار اﺷتباهات ،جز تحمل
ّ
اﻣروز رسالت و وظيفﮥ ﻣا ايﻦ است ﮐه خانواده ها را نيز از لحاظ فرهنگی با علم و تمدن روز تﻄبيﻖ دهيم و نگذاريم
ابزارهايی همچون سياست ،ديﻦ يا ثروت ،ﻣانﻊ پيشرفت نسل های آينده گردند ،تا خود ايشان بهتر از ديروز زندگی ﮐنند،
جهانی زﻣان خودﺷان حذف ﺷود و با آن همگام گردند و غفلت و ﮐمبود اﻣکانات گذﺷته را با
فاصلﮥ فکری ايشان با تفکر
ِ
دايمی تعصبات بيهودۀ ارثی باﺷند ،هرگز قادر نخواهند بود روی
بصيرت روز خودﺷان جبران ﮐنند .ﻣردﻣی ﮐه تحت انﻘياد
ِ
پای خود بايستند؛ و چنانچه فرزندان بهتر از پدران و ﻣادران خود نباﺷند ،عﻘب افتاده ﻣحسوب خواهند ﺷد.
نورﷲ »نورﻣﻦ« گبای
يازدهم آوريل  ،٢٠١٦لس آنجلس
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