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١!می شودجھانیرونا کُ :گلوبال

گبای»نورمن«نوشتۀ نورهللا 

Please find the English translation of this essay in the accompanying file.

.جمعی می طلبدجمعی دفاعِ لِ مشک

!بھ تبی، بھ جمالت نناز!بھ شبی،بھ مالت نناز

»!؟روناکو«،می زند، فریاد .خبری نیستمرغ ھا رانِ کھ از حاجی آقا سر میز شام می بیند 

برای ھمھ ،صبر کنید.ھستدر مملکت چین٢"کـُرونا"،حاجی آقا«،یکی از بچھ ھا می گوید

».دفرستنمی

کمبودِ و رفعِ (!)، برای ارشاد»قمۀعلمیۀحوز«ۀچینی کھ بھ ھزینجوانِ ۀششصد نفر طلبدفاً تصا

آلوده بھ بالی در ایران مکانی کھ نخستینبردند و بھ آنجا را با خود کـُروناۀتحف،طلبھ بھ قم می رفتند

؛ تقدیر چنین نبود، بلکھ خود کرده خود کرده را تدبیر نیست،آری.قم بودۀعلمیۀحوزھمان گردید کـُرونا

،شاعربھ قول .استچنین 

دم افسرده سحر در دل خاکستر خویشدیآتشی را کھ شرر داشت بھ سر شامگھان

خویشخاکی است کھ خود ریختھ ام بر سرِ ،گفتبر روی تو چیست؟،ای آتش پنھان شده،گفتم

داد و ستدھای اقتصادی و ٣دولت ھا و جھانی شدنِ منافعِ اشتراکِ ،فاصلھ ھابا توجھ بھ کم شدنِ 

ۀدھکد«را بھ حقّ امروزدنیای ،١٩۶٠در سال لوھانمارشال َمکاندیشمنداِن معاصر، یکی از ،علمی

و کوچکتر کوچکتر را دھکده باورنکردنی خود، این سپس اینترنت با پیدایش و گسترشِ ٤.نامید»جھانی

، خواھی نخواھی این دھکدهخوب و بدِ رخدادھایساکنان این دھکده نیز از بازدهِ کھ طبیعی است .کرد

و بسیار گزاف بھاییمنافع بھ این اشتراکِ ٥،کـُرونابدبختانھ با شیوع بیماری .گردندمند میبھره

١Global جھانی«، واژۀ انگیسی بھ معنای«.
٢Corona کـُرونا، ویروس.

3 Globalization.
4 Herbert Marshall McLuhan (1911-1980), Canadian philosopher, credited with coining the term “global village” ca.
1960. See more at Wikipedia.
5 CoViD-19.
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از خوشی ھا و سرمست، یاغی، رمغروناپذیر، بھ بشرِ پایان

کھه استفھماند،حتی علمی و دینیومالی، نظامیھای خیالیِ قدرت

یک کھ در آفرینش ز/بنی آدم اعضای یک پیکرند«،سعدیبھ قول 

نماند دگر عضوھا را /درد آورد روزگارھ چو عضوی ب/.گوھرند

».نشاید کھ نامت نھند آدمی/دیگران بی غمیمحنتتو کز /.قرار

کرد، یکی با موشک تھدید می:تند می رفتواقعاً بشر ؛خودمونیم

بر ھمگان ، حافظبھ قول ،ناگھانکھ؛یکی با دیندیگری با پول و آن 

یکی از »!مانی و نھ منچون پرده برافتد، نھ تو«آشکار شد کھ

بھ جز سیصد دالر کھ در کھ ناگھان دیدم «،افراد ثروتمند گفتھ بود

ی؟ تا کِ اما بھ راستی .کھ خشک و تر با ھم می سوزند و خواھند سوختسافسو».چیزی ندارم،جیب دارم

ھر ھ این بیماری ب.ھیچ کسبرای یا کس سالمتی و آسایش یا برای ھمھ بفھمد آدمی تا روزی کھ 

علیرغمدنیا در حقیقت را کھچشود،عنوان وقتی ریشھ کن خواھد شد کھ در ھمھ جا ریشھ کن 

،دھکدۀ بزرگیک تنھا خاکی ۀکر، بلکھنیستکشور ١٩۴شاملِ ،»مرز«ھای کودکانھ بھ نام کشیخط

کمبود دارو و کھ جھانیان باید بدانند .خواھد بود»تانسانیّ قانون «یک قانون، آن ھم ودارای یک حکومت

جھان یکسان است و تا روزی کھ در فقیرترین کشورِ ھایی این چنینکمبودامروز بانیویورکِ در درمان 

از آن بدتر از امروز، بشر در ھیچ نقطھ چھ بسا حداقل مھار نشود،یا دنیا برطرفۀاین بیماری در ھم

ۀ خوبی را آینددر حال حاضر کھ استآن سریعِ بودنِ این بیماری مسریخطر اصلیِ .مصون نخواھد بود

!نوید نمی دھد

و پر جمعیتوزمانی نمایان خواھد شد کھ این بیماری بھ کشورھای فقیرکـُروناۀفاجععظمتِ 

ی یی و آمریکایامروز کشورھای قدرتمند اروپااگر .برسدھای پناھندگان، سربازخانھ ھا و امثال آنھاکمپ

جداً »وخیم«واژۀآقای بیسوادی بود کھ بھ جای !وای بھ حال درمانده ھا،درمانده انددر برابر آن 

راستی این بال از کجا و بھ !است»ضخیم«واقعاً اوضاع این روزھا »!اوضاع ضخیم است«،گفتمی

آن بوده در اثر این بیماری کنترل جمعیت است؟ آیا چگونھ بر سر جھانیان نازل شد؟ آیا طبیعت درصددِ 

بر آنھا دایر اجدادی ۀبھ پیروی از فلسفپدیده ای کھ ه است،خفاش خوردآبگوشتِ ک نفر چینی است کھ ی

بھ پیروی از آن کھ ناشی از ویروسی ساختگی است و بشر یا است؟شایع شده»ھر جنبده ایخوردنِ «

بھ راستی کھ از آدمی، این موجود ؟خواھد شدخویشموجب نابودیِ خود ، شدیرینو تلخ ۀفلسف
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دلیل یب.او باشدپیش بینی، ھیچ خطایی بعید نیست، چون خطرناکترین جاندار دنیا می تواند ھمقابلغیر

را بھ شمایل انسانی می سازند تا پرندگان و »مترسک«یا ھمان »لولوی سر خرمن«نیست کھ حتی 

!با دیدنش فرار کنند(!)چرندگان 

است برای استفاده از ویروس ھای بدتر در تمرینی سْ این ویروعمدیِ وجدان، انتشارِ آیا در غیابِ 

وای بھ حال دنیایی کھ وجدان بر آن !شیطان در حال ارزیابی است؟ خدا داندو،یندهجنگھای احتمالی آ

در .می اندازددلنشین، مرا بھ یاد حکایتی از کجا آمده استاین پرسش کھ این ویروس اما .حاکم نباشد

جواِن نیرومنِد کاشی با .شبی گرگ می آید و چند گوسفند را می درد(!)زادگاه من کاشان، شھر شجاعان 

من ھم با تو «می گوید، او شھرستانی دوست و مھمانِ چماقی در دست عازم تعقیب گرگ بوده است کھ 

شھرستانی دوستِ رزان بھ کاشی رّد پای گرگ را کھ می بیند، ترسان و لجواِن بیرون از شھر، »!آیممی

گردم ببینم از کجا آمده من برمی!تو برو ببین بھ کجا رفتھ است!این جای پای گرگ است«می گوید، خود 

و بدأفعالً بر سر مپیدا کرده اند، اما در چین وھان ورا در شھر »گرگ«ھا ھم رّد پای غربی»!است

را بھ طور شپاسخھنوز کسیپرسشی است کھاما این کھ از کجا آمده است !کنندف میراتعآن مقصد

.داندنمیطعق

سرزنشِ برای آنسوء استفاده از ،کـُروناجھانیِ ۀسیاسی کردن ضایعمی دانم کھ با این وجود،

فرار از .، خطاھایی نابخشودنی ھستندمردمھ سالمتِ گل آلود ماھی گرفتن و بی توجھی ب، از آبِ دیگران

نیازمند ھمدلی، ھمفکری و جمعیحل چنین مشکلِ .دوا نمی کنددرد را ،معضلاین مقابلھ با مسئولیتِ 

بھ نفع مردم نیست و مشکلی را نیز آمریکا، اسرائیل و اروپا ھای امروزِ بازی-حزب.استھمیاری جمعی 

ت المشکبرکھ است یمشکلخود مدارانسیاستکردار نادرستِ امروز، در حقیقت، .نخواھد کردحلّ 

، با آزادی رانھاِل زیبا و ظریِف چنین می نماید کھ بی ھیچ قید و بندی، و فزوده شده است دیگر ا

.کنندمدیریت خدشھ دار میسوء

داشتم،چینبھفرزندم بھ اتفاقِ ن روِز سفری کھ در آخری،١٩٨٢درسال .بگویمشخصیھ ایتجرباز 

واقعیِ گوشھ ای از زندگیِ کھ عالقھ مندم ه،موزبھ جای ساختمان و کھ بھ او گفتم و ھتل رفتم نزد راھنمایِ 

او در واکنش بھ درخواست من،.ببینماز نزدیک ھزار سالھ را پنجفرھنگِعیانِ این مدّ ،چینمردمِ ۀتود

.کردلبخندی زد و فکری

را نشانی آنجابا اشتیاق»؟دبروی"چھارشنبھ بازار"صبح بھ ۴د کھ ساعتحاضریآیا «،گفتراھنما 

باغ وحشی کھبازار نگو،.رفتیمبھ آن بازار فرزندم ھمراهِ من بھ ، با تاکسیھر دو ،صبح زودو گرفتم 
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در ریز و درشتحیواناتِ ۀھا این بود کھ کلیاین باغ وحش با سایر باغ وحشاوتِ تنھا تف!عیار بودتمام 

،وسکس،مارگرفتھ تاخرسگرگ و اززمینی، دریایی یا ھوایی، ،بی جانیاجاندار ،این باغ وحش

یخوراکو بھ منظور مصرف و غیر آن، ھمگی برای فروشسگ و گربھو حتیموش،عقاب،رمکِ 

!بودند

بود، چنان سف بار أمشمئز کننده و تبسیار در عین حال کھ برای ھر توریستی دیدنی بود، این منظره 

بھ در مقایسھ، آدمی را ومی انداخت نّت یھود سیاِد بی اختیار بھمان را یحتی بی ایا با ایمان فرِد ھر کھ 

چنان کھ .داشتا میر بر مشروع دانستن یا ندانستن انواع حیوانات ویدا،یھودۀھزاران سالقوانینِ تحسینِ 

٦کشروتکھغذاییبھداشتمراعاتِ رمتکی برا اتی مقررّ پیش،سال ٣٣٠٠حدوددرمی دانیم، یھودیت 

پیش،سال ۵٠.وضع کرد،است»پاک و حالل بودن«یا ھمان »بودنکاشر«بھ معنی خوانده می شود و 

کھ گفت ،قرار بود بھ آمریکا برودیکبار ھنگامی کھ .ی داشتمتجارداد و ستدِ یقموفّ با تاجر آذربایجانیِ 

او »؟رالکدام مشک«،گفتم».ل من را حل کردنددو تا مشکمن،دوستِ )آقای شریعتمداری(آقا ،امروز«

بھ آقا آن کھ م دوّ .خوب آمدپاسخ ؛آقا استخاره کردند.برای سفر تردید داشتم«،گفتکھ مسلمانی معتقد بود، 

موضوع ،در دین یھود»"!ذبح یھودی جایز است"،گفتند."حالل ھمھ جا نیستگوشتِ ،در سفر"،گفتم

و نمی تواند است صد بھداشتی حیوانات مسئلھ ای صد در انواعِ گوشتِ چگونگیِ مربوط بھ توصیھ ھای 

است کھ می بینیم طبق آمار، فروش غذاھای کاشر رو ھمین از.باشداز مردم شامل گروه خاصی صرفاً 

.ھستندآن مشتریان غیر یھودی اکثریت و خریدارانِ است مصرف یھودیان چندین برابرِ در آمریکا 

جداسازی افراد بسیار حیاتیِ موضوعِ ،مربوط می باشدسمقدّ تورات دیگری کھ آن ھم بھ دستورِ ۀنکت

ھ ب،ی پاستوریب توسط لوومیکرنقش از کشف پسبھ ویژه سالم از بیماران است کھ در دنیای امروز و 

از پیشھزاران سال کھ است آن جالب .مرسوم گردید»قرنطینھ«یا ٧»جداسازی«عنوانابتدریج 

ِسفِر وییقرابھ عنوان نمونھ، در .سخن گفتھ استقرایویکتابجداسازی در از امر سمقدّ تورات،پاستور

او باید تنھا و «سری در فرد مشاھده شود، می خوانیم کھ تا زمانی کھ آثار بیمارِی مُ )۴۶، آیۀ١٣فصل (

آثار لباسھای مشکوک و اطمینان از ماھیت ھمچنین پس از وارسیِ و٨»،در بیروِن اردوگاه ساکن شود

(سوزانده شوندباید لباسھای آلوده ،بیماری )۵٢ھمانجا، آیۀ .

.Kashrut، ַּכׁשרות٦
7 Separation.

).ו"מ:ג"י,ויקרא(."מחוץ למחנה מושבו,בדד ישב;יטמא טמא הוא,כל ימי אשר הנגע בו"٨
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فقر و کثرتِ دورانِ ۀارثیهپدیداین آشکارا نبنده ای در چین، اما در مورد مشروع بودن خوردن ھر جُ 

از و بھ ویژه پس قطعاً ھم او نیست کھامروزموفقِ و تحصیل کرده چینیِ زادۀ ذھِن واستبوده جمعیت 

کھ /نیکوی پنجاه سالبسی نامِ «بگذریم کھ.رات بھتری وضع خواھد کردمقرّ این امربر ، کـُروناۀضایع

نمی توان یا با توجھ بھ یک اثر یک نقطھ ضعف صرفاً بھ جھتِ با این وجود،».یک کار زشتش کند پایمال

کرونا بسی بیشتر از مرگ و ۀضایععواقبِ ،نگارندهۀبھ عقید.قضاوت کردھمۀ علتھای یک پدیده ۀدربار

،بیکاریو گرسنگی ۀزادناامنیِ و عقده ھا طغیانِ عواقبی خطرناک ھمچون .میرھای اولیھ خواھد بود

ھا بی بنیاِد تنشتشدیدِ اغراق و و از این بحران زد و خوردھای داخلی و سوءاستفاده ھای گوناگوناحتمالِ 

و شوندپیش بینی و نظیر آنھا این پیامدھای ممکن مگر آنکھ —ند دور از انتظار نیستچندان ، و فشارھا

ھای احتمالی در صدد پیشگیری از ناامنی،ھاماریبا مبارزه با بیھمزمان و ھمراه یکدیگر،ھا ھمگامدولت

چون کمک ھای سخاوتمندانۀ دولت آمریکا ھم بھ .خواھد بودبھترچنین کنند ھر چھ زودتر ؛ وبرآیندنیز 

ھم از این رو ھمۀ انسانھا .بیکاران نمی رسد و این گونھ کمک ھا در ھمۀ کشورھا مقدور نیستدست ھمۀ 

پیشگیری از خردمندان می دانند کھ .وظیفھ دارند کھ بھ امید دولت ھا نمانند و بھ یکدیگر کمک کنند

.بیمار نیستۀھر نوع بیماری جسمی و ناامنی، کمتر از معالجسرایتِ 

أی نوین درمبد»کـُرونا«و خواھند بود متفاوت کـُرونااز پسوروناـُ کاز پیشدنیای ،ھر حالھ ب

ھا و بسیاری از قطارھواپیماھا، ۀو زمین گیر شدن ھمپروازھا توقف .شدخواھد معاصر برشمرده تاریخ 

سینماھا، سالنھای موسیقی، ھای ورزشی، ھا، میدانھا، شرکتمدارس، دانشگاهتعطیلیِ ؛ھل نقلییوسا

غیر قابل برای ھمگان —حتی برای عبادتھایایھمگردِ ممنوع شدنِ در مجموع، و ؛ھا و غیرهکارخانھ

اخطارھا را نادیده ھ بھ خطر، بدون توجّ ،از افراطیوناست کھ برخیبارأسفقابل توجھ و ت.تصور بود

.از آنھا صدمھ دیده اندرخیسفانھ بأمت،شنیدمچنان کھ و ؛باز با ھم جمع شدندگرفتند و 

و نفھمیده عمل )اوامر و سنت ھا(این گونھ افراد توجھ ندارند کھ دینداری بھ معنی ندانستھ قبول کردِن 

و دستورات را بھ مصلحت و انعطاف پذیر بود،در باور خود استوار، اما در اجراباید.کردن نیست

.اجرای دستوِر منع اجتماعات است،این روزھا، نمونۀ بارِز این نکتھ.مقتضیاِت زمان و مکان اجرا کرد

، کھ متأسفانھ »دیندار«ھستند، نھ »ُمقلـّد«، ندانستھ و نفھمیده اجرا کنند  ًکسانی کھ بخواھند اوامر را عینا

کتابھایی ھستند کھ پیروِ اغلب ھمۀ پیروان ادیان را در سراسر جھان تشکیل می دھند و امروزه اکثریتِ 

.ھرگز بھ زبان مادری خود نخوانده اند و نفھمیده اند
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کوچک و بزرگِ ساتِ سّ ؤمۀھمحتی بعد از کنترلِ دولت ھا و ادیان، این گونھ افراد،بھ ھر حال، 

ی متفاوت آماده خود را برای تطبیق با دنیایاجباربھ حکمِ ھمگی باید،اجتماعیواقتصادی، علمی، دینی

،در روز شنبھ ممنوع می دانستندرا الکتریکی استفاده از لوازمِ ما تاکنون خودِ ۀدر جامعآنھا کھ .دکنن

، مانند مدارس و ۀ این تکنولوژیخود اعتراف خواھند کرد تا بتوانند الاقل از دریچبھ اشتباھاتِ  ًاجبارا

کھ کرد میش راھرگز تصورچھ کسی .با یکدیگر ارتباط داشتھ باشندبسیاری از کنیساھای آمریکایی،

؟شوندتعطیل ادیان فعالً ۀای ھمھعبادتگاهتمامِ ناگھان 

».کھ فردا چھ بازی کند روزگار/پروردگاربھ جز ذاتِ نداند«،ادیبان ما بھ عناوین مختلف می گفتند

د و بھ خود و دیگری نمانْ بھ امید چھ بھتر کھ آنجا کھ کاری باید انجام شود،.اما گوشی نبود کھ بشنود

.بازوی خود تکیھ کرد

یا مواقعی ویژه ی جوّ در شرایطِ ٩»بھ ھنگام پرواززمینگم کردن جھت «ھوانوردی از پدیدۀ استادانِ 

.سخن می گویندو پیشگیری از آن ھای ضروریآموزشلزوم و ١٠ھمچون پروازھای نمایشی خطرناک

،در آب فرو رود، حدود صد متر،معینیانسان بیش از حدّ چنانچھ کھ می گویند نیز اصیغوّ استادان 

ین می رود تا غرق یو ندانستھ آنقدر بھ پا؛سطح آب می رودسمت باال یعنی بھ سویر می کند کھ بھ تصوّ 

»!ایست«شد و حکم قرمز روشنچراغِ تا آن کھکرد زیاده روی می،طبیعتخالف امرِ رآیا بشر ب.شود

شما خودپسندھا کھ خود را اشرف مخلوقات نامیده اید، «راه، طبیعت بھ آدمیان گفت،گویی از این ؟داد

ثابت کردید کھ در مقابل طبیعت، حتی در مقابل یک ویروِس ذره بینی، از کوچکترین مخلوقات ھم 

حیِط شما کھ قدرت را در داشتِن ھرچھ بیشتِر ابزار کشنده می دانید، حتی اگر بھ قیمِت مسمومیّت م!کمترید

محیطِ "، ابدا ً توجھ ندارید کھ "چھاردیواری است و اختیاری"آن کھزیسِت خودتان باشد، و بھ گمانِ 

کنند، و تصّوِر آن کھ خطھای مرزی از آلوده شدن این سوی مرز جلوگیری می"ھمۀ دنیا"یعنی "زیست

».برداشتی کودکانھ است

می پندارید، بھ جای فراھم »قدرت«وسایل آدم کشی را رِ از شما می پرسم، شما کھ داشتِن ھرچھ بیشت

آسایِش بشر، تریلیونھا دالر صرف تولید و خرید انواع اسلحھ می کنید و پیوستھ در پِی وسایلِ آوردنِ 

ببینید قدرتِ اھید شد تاآیا بیدار خو:تصاحب ھر چھ بیشتِر ھزاران وسایل علمی، طبیعی و اقتصادی ھستید

اگر نمی توانیم دنیای !؟ بیدار شویمباشیمانسان  ًاین است کھ واقعا، بلکھ در نیستواملیچنین عواقعی در 

9 Spatial Disorientation.
10 Aerobatics.
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چھ شد کھ ناگھان در .بھ رخدادھای امروز بیاندیشید.فردا را بسازیم، فرزندان خود را برای فردا بسازیم

مۀ ھواپیماھا، قطارھا، سھ روز، ھمراه با تریلیونھا دالر از سرمایھ ھای بازاِر سھام دنیا، ھ-ظرف دو

!ھا، شرکتھا، مدارس، دانشگاھھا، میدانھای ورزشی و غیره زمین گیر شدند؟کارخانھ

علم پناه شد و بھ فراگیردر این مدِت کوتاه، دیدیم کھ چگونھ دنیا دچار سردرگمی، بالتکلیفی و نگرانیِ 

و واکسن و داروی این بیماری بھ بازار ھمچون ھمیشھ نتیجۀ مثبت خواھد داشت توّسل بھ علمْ  ًیقینا .برد

راِه ، و تطبیِق بشر بھ شرایِط زندگی پس از کـُرونا،اما تا رسیدِن این درمانھا بھ دسِت ھمگان.خواھند آمد

.درازی در پیش است

یا ھمھ یا .این بیماری ھنگامی کنترل خواھد شد کھ بدون استثناء در ھمۀ نقاط جھان کنترل شده باشد

کـُرونادنیا ھرگز دنیای قبل از .نمی توان کردپرھیزتغییراز .در این میان یک نکتۀ ُمحرز استھیچ

احسن باشند و دنیا مصداق آن دگرگونی ھای فراوانی در پیش خواھد بود کھ امید است بھ نحوِ .نخواھد شد

کھ خود نمونۀ آن رنج آورای پدیده—گردانند، لـَنگھا پیش آھنگ می شوندر میوقتی گلـّھ را بنشود کھ 

بھ ھر حال، ھمچون گذشتھ، اتفاقات خواھند .را در ایران دیدیم و انشاهللا کھ ھرگز در ھیچ جا تکرار نگردد

کـُرونافاجعۀ جھانِی (!)یکی از نکاِت مثبت !با آنھا نیافتدو نگر باشد افتاد؛ این آدمی است کھ باید آینده

ت و آسایِش جمع سالمتی، امنیّ این است کھ بیش از پیش، بھ بشر، خاّصھ بشِر مغرِر دیروز، فھماند کھ 

دارد، و اینھا زمانی برای  جامعھ تأمین خواھند شد کھ برای امنیِت فردبستگی بھ سالمتی، آسایش و 

.کمتر از خوِد بیماری نیست»عدِم امنیِت فردی«بھ عقیدۀ نگارنده، خطِر .د فراھم شده باشندافرتِک اتک

امروز وظیفۀ بشر ھمیاری با یکدیگر، تأمیِن حداقِل احتیاجات طبقۀ کارگر و قدردانی از پزشکان و 

.سالمِت دیگران بھ خطر می اندازنداست کھ جان خود را در راه حفظِ یپرستاراِن فداکار

مرا یاد کنیاری آن است کھ روِز غم یز یارانھ کس یاد کند اروز شادی ھم

گم نکنی بھ دست و پاکھ /چنان پھن کن در این بازار بساط«افسوس کھ ھرچھ گفتند و نوشتند کھ 

/بھ مالت نناز، بھ شبی«و »!مغرور نباش«گفتند کھ .ما توجھی نکردیم»!روز برچیدن بھ جمالت نناز، !

/دنیا ھمھ ھیچ و ماِل دنیا ھمھ ھیچ«سرود کھ شاعر .اما ما اعتنایی نکردیم»!بھ تبی برای ھیچ !ای ھیچ!

پیش از اقیانوس بزرگِایستادیم و غافل، لِب دریانیوتناما ما باز ماننِد کودِک حکایت »!در ھیچ مپیچ

جوی آب «کردیم ما کھ فکر می.روی خود، شیفتۀ قلوه سنگِ کوچکی ماندیم کھ در ساحل پیدا کرده بودیم

را بھ کـُروناشده بودیم؛ تا سرانجام رود زندگی بالی و سرمست غّره »می آوردگـُلبا خود ھمیشھ 

چھ بسا چاره ای نداریم جز .سعت و اثراِت اسفبار آن ھمچنان نامعلوم استشھرمان آورد، معضلی کھ وُ 
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بھ امیِد بخشش (!)آزاد و با حفظ فاصلھ ، ھمھ با ھم در ھوای ھایدهصمیمانھ و ھمصدا با شادروان این کھ

بخوانیم،

؟کھ نزدت خویشتن را دیو و دد کردم،چھ بد کردم، چھ بد گفتم، ببگو یا رَ 
.اگر نفرین بھ این دنیای بد کردموتازگناه،خواھینمی،مرا یا رب

!م گوش کن یا رببھ درد!بھ حرفم گوش کن یا رب
!خاموش کن یا ربمرا ،اگر بیھوده میگویم

.تمنای مدد کردممدد گفتم، شدم عاشق،فقط در عاشقی، یا رب،
[...]برایت اللھ ھا را در سبد کردم،برایم آتش دوزخ فرستادی .١١

.تمنای مدد داریم.تمنای مدد کردیم

:در یوتیوبَربیالینک ترانۀ 
https://www.youtube.com/watch?v=XhUvvIx_vuM

ھمھ را مرادِ وند خداامیدوارم کھ !ستاھا رانچشم بھ راهِ ،شب و روزحاجی آقا ھنوزدر این میان، 

...دبدھ

گبای»نورمن«نورهللا 

، لس آنجلس٢٠٢٠میِ ماه 

گبای بھ زبانھای فارسی و »نورمن«نورهللا برای دریافت کپی این مقالھ و سایر مقاالت و نوشتھ ھای

و بھ زبان یھودیان کاشان،واژه نامۀکر،لحظاتی برای تفشامل سھ کتاب او، از آن جملھ انگلیسی،

.مراجعھ کنیدwww.BabaNouri.comبھ وبسایتھمگام با زمان،زودی، 

.فرید زوالند:آھنگساز).لیال کسری(ھدیھ :ترانھ سرا.با صدای زنده یاد خانم ھایدهبیا رَ گزیده ای از ترانۀ ١١
.منوچھر چشم آذر:تنظیم

https://www.youtube.com/watch?v=XhUvvIx_vuM
http://www.babanouri.com/

