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وابستگی خانوادگی، کلید خوشبختی

ینورهللا گباۀنوشت
Please see the accompanying file for the English version of this essay.

آیا دوست دارید برای صلح جھانی کاری انجام دھید؟«
مادر تِرزا—».بھ خانھ بروید و بھ خانوادۀ خود عشق بورزید

شاه »!استعالم خوش گذشتھ ۀبھ قبل،انشاءهللا«،بھ او می گویدءیکی از وزرا.گرددبرمیناصرالدین شاه از مھمانی 
در ودنیای خر تو خری است و جھانیان ھم تشریف دارندواقعاً »!ما ھم تشریف داشتیم؛مجلس خر تو خری بود«:می گوید

آمریکا بود کھ از فرط آزادی در انتخابات آزاد اخیر ۀصحنآن، ِفکاھی–یکی از نمونھ ھای تراژدی.ھر مملکتی بھ رنگی
ی یآمریکاناآگاهۀتودواقعیِ ۀچھر،»ینھ گویاتر از ھزار تصویر خیالی استیک آ«بھ بی بند و باری کشیده شد و بھ مصداق 

:ندرا نشان داد کھ دید

ت ناخداستپنداشو ھ کشتی آمد خودبین بم است گمان کرد عالِ وددیزاھد کتاب 

رسوا ،بگذردحدّ چونکھ از /لطف حق با تو مداراھا کند کھ دانستند می و ندر بویگرسوا کردن یکد،داوطلبینۀھدف ھم
ۀپروندوفتد و مردم دریابند چقدر محیط سیاستابیش از پیش جا بی،د تا آزادینفتااتفاق بیچنین صحنھ ھاییباید یقیناً .کند

لیاقت آنھا کھتا دریابند چرا و ؛عمق آب متفاوت استآب می گذرد با لجنِ یرورآنچھ بوسیاستمداران مغشوش است
ھر طرف کھ باد ھ بکھاین فرصت طلبانند .مدیریت بھتر را دارند کمتر داوطلب می شوند و لقای آنرا بھ جفایش می بخشند

یکی والس —ھم می رقصند بھ آھنگ روزلزوماً ،لم سیاستاعدروبرای ھمھ دست می زنند،دست نگھ می دارندبوزد،
»!تو بزن تا من برقصم!برقصمتو بزن تا من «،می گویدسومیو ،»بابا کرم«یدیگر،می رقصد

در جوان یشوھرزن و می بیند.پیدا نمی کندیقابل فروشءھیچ شی، امانیمھ شب وارد خانھ ای می شوددزدی ناشی
عشقی، تنبک را دزدِ .مطرب دوره گرد ھستندکھ آنھامی فھمد .و لباس رقصی بر زمین قرار داردخوابند و کنارشان تنبک

کنند التماس میشروع بھآنھا .دست را می بینندھ زن و شوھر وحشت زده بیدار می شوند و دزد چاقو ب.بھ صدا در می آورد
»!خانم برای من برقصد و من حال کنمبنوازد،کاری با شما نخواھم داشت اگر آقا «،دزد می گویدکھ 

بشکن می زند و در حال قر با خانم می رقصد و خوش ذوق نیز دزد.خانم می رقصدونوازدآقا می ھمان نیمۀ شب،
»؟طور رقصیدیچرا این!پدر سوختھ«و می گوید،شماتت می کندخانم را بعد از رفتن دزد، شوھر.کندفرار می،دادن

کھ می دانم «،شوھر می گوید»!رقصیدمھم و من زدیساز تو از روی اجبار !خودت کھ دیدی«،خانم با گریھ می گوید
»!از پدر سوختگی ات بودھوا کردنتلنگ و پاچھولی ،دنت اجباری بودیرقص

قول ، بھ ملتبسیاری از سیاستمداران نیز بھ مقتضای زمان می رقصند و می رقصانند و بھ قیمت کتک خوردن
و تندترین بزرگترین امروز آقای ترامپ است کھ ۀعاقالنحرکتھمبارز آنۀنمون!، لـََوندی می کنندیدیدیاشادروان خاخام

بخشیدن «گفت کھ می گاندی راست .آفرین!دوست خود می کندحتی احتماالً ھای مھممقاممنتقدان دیروز خود را با پیشنھاد 
:کھدانندیمالبتھ آنھا ھم».کسی کھ بھ من بدی کرده است تغییر گذشتھ نیست، بلکھ تغییر آینده است

عاقل آنست کھ اندیشھ کند فردا رامنصب عالی نکند صاحب عقل طلبِ 

ۀتودبی بند و باریِ اقتصادی ومعضالت ھمھ ناآگاھی، نابسامانی، اعتیاد، مشکالت اجتماعی، دلیل این،راستیبھ 
امکان انواع سوء استفاده داده می شود؟ فرصت طلبانچرا بھو چیستکشورھاسایر بسیاری از وآمریکادر امروز هگاناآ

بپرسیم عیب کار از کجا است؟

وابستگی عدم از ممالک دنیای امروز دیگر بسیاری وآمریکا اساسیِ یاری از ناکامی ھابسیۀریش،نگارندهۀبھ عقید
ۀتودچنین است کھینداشتن مربّ غلط ویاز سنت ھایپیرودر اثرو نقطھ ضعف موجود بھ واسطۀ ھمین.خانوادگی است

خودکفا، با وجودشمند وارز،ثروتمند،در این مملکت آباد،ی بینیمنانکھ مچ.استوجود آمده ھ بیناآگاھو عظیم 
نابسامانی، قتل و و این ھمھبی خانمانشماراینھنوز ،افراد واجد شرایطد و مفید برای قوانین متعدّ وگرانمایھی ھافرصت
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این ،چرا؟ آریبھ راستی.دیده می شودو ناامنیمشکالت اجتماعی و اقتصادی،معتاد روانی،بیمار،زندانی،جنایت
.دبسیاری از سایر ممالک را می خورَ وپایھ ھای تمدن روز آمریکاکھوابستگی خانوادگی است عدمۀموریان

بازماندۀ خانواده ھای متالشی شده ھستنداغلب .بودن و در خیابان زندگی کردن نیستhomelessبی خانمانی تنھا در 
ھرروز کھ بدون تعھدات اخالقی با ھم زندگی می کنند، ھر از چندی بدون درک مسئولیت متقابل، دارای فرزند می شوند و 

کودک دبستانی .؛ و انسان محبت ندیده از ھیچ عمل غیر انسانی ابایی نداردشودھا افزوده میخانمانبھ بیسرپرستیبی 
در جدیدی پیدا و من پاستمادرم برای سومین دفعھ ازدواج کرده«عکسی بھ ھم کالسی خود نشان می دھد و می گوید، 

»!سال گذشتھ پدر من بود.کریستوفر آدم خوبی است!آه«دھد، ھمکالسی پاسخ می »!کریستوفر استکرده ام کھ اسمش
تضعیف قدرت دفاع کل بدنۀ بھ ھر علت یعنی تضعیف خانوادهافسوس کھ سیاستمداران و رھبران مذھبی توجھ ندارند کھ 

.اجتماع

اما .مادر داشتندآری، در گذشتھ ھمگان اول ازدواج می کردند و بعد باھم زندگی می کردند؛ و ھمۀ بچھ ھا پدر و 
متالشی ۀمقدمھا، و متالشی شدن خانواده ، ھتک حرمت چارچوب خانوادهمنسجمۀخانوادنبودِ کھ دنیا توجھ ندارد امروز
و نابسامانیکھدر سراسر دنیا امثال آنھا دیترویت و ،شیکاگوھمچون یشھرھایدر توان دید، چنانکھ می.ع استجوامشدن 

بیشتر دیده می شوند و گوناگون جنایات و افراد روانی ،زندانیان، معتادان، بی خانمان ھا،خانواده ھای متالشی بیشتراست
،قطالۀکودکان نامشروع و یا بازماندیسرپرستی بھا، ین عدم وابستگی خانواده ھم.آمار نگاه کنیدبھ .رو بھ توسعھ دارند

، یگانگی و یکپارچگیاست کھ امنیتمربوطھمصائبودر امر طالق، »ییمن و تو«تفرقھ و ایجاد ی ووانین غیر منطقق
یكسیبیی،رفع تنھایدر آمریكا و اروپا برایكھ گروه زیادھم از این رو است.استثیر منفی قرار دادهأرا تحت تخانواده

و از روی احتیاج، محبت این حیوان را برده اندسگ، این حیوان وفادار پناه نگھداری از بت خانواده، بھ و كمبود مح
بدتر از اینھا یكسیبوییكمبود محبت و تنھادرد،اگر این ھم نبود ًا یقین.جایگزین محبت خانواده و حتی فرزندان کرده اند

را خانواده ،یھوددر فرھنگ خوشبختانھ .گرگ می شوندۀطعمیگوسفندان بیشتربی چوپان باشد،ایھـّ گلوقتی چونبود، 
نام من بھ آن کھبھتر شده است، و بھ نام خداوند گفتھ اندخوانده »خانۀ مقدس پدر و مادر«، یعنیمادروپدرشِ ت ھمیقدایب

ی ھاخانواده،خاصیگروھعتی کھ بھ نام دین و سیاست یا منافوای بھ وق.خانواده ای متالشی گرددآن کھ آب شستھ شود تا 
بجومناشیالمعھکدنرادنھجوتدننکیمیشالتماراھهداوناخنیدجیوبھ نام ترھکاھنآ.را مسموم کنندآسیب پذیر

از ھمگی در عمل ،برادروخواھرر،دماوپدرفرزندان، وقت است کھ می بینیمآن.دننکرارفنیدزانارگیدھکدوشیم
و می کشند و می رونددیگرۀه ای بھ قاراز قارّ برای کشتن ناشناسان ،بھ نام دینی شماریحت؛ وگردندییكدیگر جدا م

.شوندکشتھ می

ھمھ را یفراطافرد این است كھ یل اصلکمش».را بھ كیش خود پنداردكافر ھمھ «این نیست كھ تنھادینیدنیالکمش
مأمور تغییر خود در حالی کھ ھریک از ما انسانھا مأمور تغییر دادن افراد و اوامر نیستیم، ھمۀ ما .دخواھیبھ كیش خود م

.ھستیم و نھ دیگران

ستم ھایاز گذراندن دوران ننگینِ پسو دخالت بی جا در زندگی دیگران، ی دینی در اروپا یرابیماری مزمن افراط گ
یابینیشمار انسان ھاینابود كردن بو ،ھولوکاستآن در پی،پاپھاۀگذشتھای و ظلم»تفتیش عقاید«یا اسیون زیگان

تقاصِ مرحلۀنشان از آن است کھ آن منطقھ واپس گرا، عمالً یمیلیونھا نابیناآنھا با کردنو جایگزین بھ نام دین خردگرا 
غابردھکتسایروجزامشکیمسفقردھکیباذع«:دیوگیمفسقردیباقع.گذراندقاھت را میندوران روزگار و

ابیراکمھرداھنآزایھورگھکتسایملظزادنشکیمزورماریصقتیبناییاپورازایرایسبھکیباذع».ماهدرک
این دیگ بھ آن دیگ می گوید رویت و است تازه عود کرده ییفتنھ جو،در ممالک عربیدر مقایسھ، .دندشبکترماھیزان

.ھستندمروجین آنھا وچرا کھ ھر دو گروه توجھ ندارند کھ مشکل اصلی نوشتھ ھا، سیاه است

گرش برنشانی بھ باغ بھشتاست وی را سرشتدرختی کھ تلخ
بھ بیخ انگبین ریزی و شھد نابور ازجوی خلدش بھ ھنگام آب

ھمان میوۀ تلخ بار آوردسرانجام گوھر بھ بار نآورد

با یکی ازمدیرانِ ١٩٧١درسال .دندوران بعد ازنقاھت را می گذران،کشورھای خاور دور مانند ژاپنکھآن حال 
تا از یمکھ دین افراد را می پرسایرانیمذمومطبق عادت .بھ شھر اوکویاما می رفتماز شھر اوزاکا با ترن ژاپنی یشرکت

پیرو دو دین ھستند، از آقای سماً اکھ در ژاپن اکثراً با اطالع از اینیم،قضاوت کنراشخصیت فردبھ غلطروی دین او
ھر «کھ من آن روز تشخیص نمی دادم گفت یتعجب آمیزبا نگاه»و؟تیا شینشما پیرو بودیسم ھستید «کھ ژاپنی پرسیدم 

فلسفۀ حفظ تقدم دارد وشاد بودن حقّ متوجھ شدم».می کنمھر دو شرکتدر روزھای شادِ «، گفت»چگونھ؟«گفتم ».دو
نھ آن کھ یک عمر انسانھا را بھ عذر مانند پدران و مادران عاقل، پیروان را بخندانند کھ نگریند، دین آنھا این است کھ 
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اصلی زندگی بخشِ ،و خانواده ھای متمدندین در ممالکمن دیدم کھ !گناھان ناکرده بگریانند تا شاد نباشند و نخندند
و تولید روان پراکنیتبدیل بھ ابزار فتنھ و نفرتدر ممالک و خانواده ھای عقب افتاده ، حال آن کھخصوصی افراد نیست

خود، بھ نوبۀاین تضاد.جان می دھند و جان می گیرندحتیچھ بسا در راه آناست، چنانکھ شده ن دینِی جھانیپریشا
کھ میرپسبدایھب.می باشداز سوی دیگر متالشی و افراطی ھایاز یکسو و خانوادهمتعادل و منسجم ھایهخانوادانعكاس

ندبیعافدتردقنْ امردیلصالماعنوچ؛نوردزانامردھکنآلاح،دوشیمعورشناسناندبزاجراخزاھجلاعم
.تساهداوناختردقنامھھکتساھعماجیعافدتردق،یناگمھشیاسآنیمأتیِ لصالماعزینعماوجدرومرد.تسا

ی ھا باید وابستگی خانوادگی را از یآمریکاما«کھ نفر ایرانی گفت ١٥٠٠ی ضمن سخنرانی در حضور یآمریکایربای
».ایرانی ھا وقت شناسی را از ما بیاموزنداز آن سو، ایرانی ھا یاد بگیریم و 

من با دختر ۀسال١٨من خوشحالم کھ با شما ھمسایھ ھستم و دختر «، ایرانی خود می گویدۀآمریکایی بھ ھمساییآقای
ۀاز خانکھ دختر من را تشویق کند تا ید از دخترتان بخواھکھ خواھش می کنم از شما.ندشما دوست صمیمی ھستۀسال١٨

».پدر رفتیمۀسالگی از خان١٨من و مادرش ھم در سن .ما برود

دست ،مادر استوی پدریمحتاج محبت و راھنماکھشما در این سنّ ۀسال١٨دختر زیبای «،آقای ایرانی می گوید
»!من و مادرش دیوانھ می شویم،من ساعتی از ما دور شودیا پسرچنانچھ دختر؟ت زشتی استکجا برود؟ این چھ سنّ خالی 

مگر «،آقای ایرانی می گوید».دست آورد تا راه خود را بیابدھ تجربھ بو باید برود .ستااین رسم ما«کھ گوید ی مییآمریکا
پدر ۀبھ خانی خودفروشانو انواع بیماری ھاھای رنگارنگ با دارا بودن بچھ ،بعد از مدتیکھ نمی بینید امثال ایشان را 

»!مشکل خود دخترم خواھد بود، بلکھمن نخواھد بودمشکلِ مشکل، آن روزآن«،ی می گویدیپدر آمریکا»برمی گردند؟
و فرق است ؛است میان فرزندی کھ در کانون صلح و صفای پدرومادر یا در محیط بگومگوی ایشان رشد کرده باشدفرق

میان فرزندانی کھ بھ خوابگاه دانشگاه، یا احتماالً با موافقت و حمایت پدرومادر، احتماالً بھ آپارتمان خود می رود، با سنّت 
.آمریکایی

،یاد بگیردرا راه رفتن و زمین بخورد کند،اشتباه فرصت بدھند تا خود بھ فرزند مادر باید وکھ پدراز این؛دوستان
و بھ ،زمان و مکان ِبھ استناد تجربیات تلخ.کھ پای بچھ بشکند و یک عمر زمین گیر بشودحدّ نھ بداناما حرفی نیست، 

و تغییر ناپذیرصحیحتی ن ھیچ دین و ملّ نسعقاید و ۀھم.را باید دور ریختھمگانو منسوخت ھای غلطسنّ ،حکم زمان
امروز ما ھم درآینده  ِعقاید و رسومۀھم.ات بیشتری مرتکب شده اند، اشتباھپیرترندھرچھ و ھمۀ ادیان ؛ندنبوده و نیست
.تأکید می کند»تعمیر دنیا«یعنی تیکون عوالمبریھود فرھنگ بھ یاد داشتھ باشیم کھ .د بودنزمان نخواھو فھم مورد قبول 

سالھ شوھر اول ٩٦این آقای آیا «،پرسیدخانم مصاحبھ می کرد و از زن و شوھر پیری ی باتلویزیونخبرنگار 
»!این آقا ھم تعمیری است.عوض نمی کنیمولیما تعمیر می کنیم!آری«،خانم گفت»شماست؟

و »ون عوالمکتی«بلکھ ازکتابی یا فردی را طرد نمی کند، این فرھنگ .نیز چنین استفرھنگ تغییر پذیر یھود 
.تأکید می کندزمان و تطبیق با فرھنگ روزبا یگامھمبریعنی،گویدسخن می»تعمیر جھان«

دین یھود، بر ضد یھودیت ۀبا استناد بھ قوانین لغو شدھمواره یزان ست-یھودی،خوانده و شنیده ایمبھ طوری کھ بارھا 
بسیاری ،»تیكون عوالم«عبارتاز یبھ پیرودر حالی کھ صدھا سال است،ساختھ اندفیلم نوشتھ اند وکتاب اند،تبلیغ کرده 

این نکتھ خود یھودی فردوای بھ وقتی کھ .اصل لغو شده اند٦١٣اصل از ٣٢٣از جملھ ،ناخوانا با علم روزقوانیناز آن
م از خطا نادِ /در پشیمانی گریز،ی از تو سر زدیگر خطاکھ حال آن،شمارد(!)مقدس راقوانین منسوخنداند و ھنوز آنرا 

.خطای دیگر استدن یدگرنَ 

—»نوزاد تازه وارد«یا »عمو نوروز«،»كالغھ«یا —»لئپاپانو«کھكنندیبچھ ھا باور مبا آن کھ،خوشبختانھ
کھ ی، وقتاستگفتھسخنی را و یا است برایشان آورده یا از بیمارستان یدودكش بخاراز ،از ھوارایفالن اسباب باز

در ؛ و خودشان نیز آن را استو ھدف آرام كردن ایشان بودهاندگفتھ ھا حقیقت نداشتھاین کھ فھمند یممی شوندبزرگ 
درکنسبتھرکس بھ كھ است رسیده یتدریج بھ سنھ بشر بدر مقیاسی وسیع تر، .تکرار خواھند کردمورد فرزندان خود 

داوطلبین ریاست یانوئل پاپایگفتھ ھامانند ھت، منتسب بھ دین و سیاسیھاو نوشتھاز گفتھ ھایفھمد بسیاریمخود 
.بفھمدحقیقت را است كھ باید عاقلو واقع بین ۀشنوندواندبودهیمصلحتی،جمھور

:گویدیماست، آنجا کھرا ترسیم كردهمیان انسانھا یچھ زیبا این تقسیم بنددر شاھکار خود، موالنا 

بلندای سعادت برساندخود را بھ آن کس کھ بداند و بخواھد کھ بداند 
اسب شرف از گنبد گردون بجھاندآن کس کھ بداند و بداند کھ بداند
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با کوزۀ آب است، ولی تشنھ بماندآن کس کھ بداند و نداند کھ بداند
لنگان، خرک خویش بھ مقصد برساندآن کس کھ نداند و بداند کھ نداند

را ز جھالت برھاندجان و تن خود آن کس کھ نداند و بخواھد کھ بداند
در جھل مرّکب ابدالدھر بماندآن کس کھ نداند و نداند کھ نداند

زنده بماند)موجودی(چنین تحیف اسآن کس کھ نداند و نخواھد کھ بداند

،گویدیمکودک»!استبرایت یك خواھر خریدهتدیروز بابا!دمبارك باش«،گویدیھمسایھ مۀسال٣کودکبھ خانمی
یھاامان از بچھ»!استمامان خودش از بیمارستان آوردهاین را .خردینمرا تواند بسازد یكھ خودش میمن چیزیبابا«

!امروز

بیش گریبانگیر اکثر ممالک دنیااخانواده ھا کمروحانیتِ سنت ھای ناپسند و از دست رفتن حرمتِ مشکلِ امروز ،آری
عقب نگاه داشتھ سودجویان دینیھمچنان بھ دستکشورھای عقب افتاده و از فقر، افقراز ثروت، ثروتمندان .ستاشده 

، بلکھ ما بھ دست می آوریمروحانی ھایما انسانھایی نیستیم کھ تجربھ«، یکی از بزرگانۀکھ بھ گفتآن غافل از شوند، می
».لمس می کنیمروحانی ھستیم کھ تجربھ ای انسانی را موجوداتی 

و موجب شده استگریبانگیر اغلب کشورھابی شمارناو معتادزندانیان،مردمان روانی،نمانیاننگ بی خ،آری
آمریکا بھ قلۀ قدرت خواھد رسید اما مسئلۀ اعتیاد آن را از پا «کھ استمنسوب بھ لنین ھ ایگفت.ستاھتک آبروی ملت ھا

چاره چیست؟امانویسنده آسان می تواند انتقاد کند، ».در خواھد آورد

در این برنامھ .دیدمبی خانمان ھا و اثرات سوء آنھاۀدرباربرنامھ ای در تلویزیون ،کلینتونبیل پرزیدنت دوراندر 
فلوریدا و غیره ،ی مانند کالیفرنیایھایالتھای سردسیر بھ ایالتایھایتوسط شھردارخانمان ھایبکھ بودصحبت از آن 

چقدر بعضی از آنھا کھ دیدم .شدحتی زندانیان آنھا مصاحبھ و ھا اناز بی خانمبا عده ایدر این میان شوند ومی فرستاده 
برخی دیگر.اندبھ این روز افتاده است کھ توجھ دولت ھاحضور خانواده و عدم و بھ سببازبد روزگار ًصرفا باسوادند و 

زن و ،یسرگرداننخستِ روزھای در ھمان خانواده ای پنج نفره کھھمچون بودندخانھ بھ دوشیردگانک–مگرهاز آنان
.سف بار بودأدیدن آنھا ت.بودنددیگر را گم کرده ھمبچھ، ٣شوھر و 

استقالل و ھجوم یل سال ھایھ در اوال خاصّ یدولت اسرائگفتمکھ در آن نوشتم نامھ ای برای پرزیدنت کلینتون
و ی، علمیوسیع كشاورزواشتراکییدھکده ھا(د متعدّ ھای"کیبوتص"ۀتوسعبا،حتی بی ھنربی پول و یامھاجران 

کار کنند، تحصیل کنند، تشکیل خانواده بدھند تادھد این واحدھای اشتراکی اسکانتوانست مھاجرین بسیاری را در )یصنعت
داشتھ یمفیدوآبرومندانھبسیارخانوادگی زندگی مدرسھ،را بودنبا داکنند وبیھمھ کار،و بدل کردن پولو بدون ردّ 

یبھ طور،تبدیل شدکشورآن یعلمۀ خانوادو كانونِ اسرائیل یکی از پایھ ھای آبرومند اقتصادبھ تدریج کیبوتص ھ ب.باشند
برابر ١٠حدود بھ ی بی سابقھ،اعجازاسال، ب٦٠در ظرف اسكان بدھد ورا مھاجرین یبھ آسانتوانستاین كشوركھ 

.جمعیت اولیھ برسد

، پر برکت، برای اسکان بی خانمان ھاو بھتر است دولت آمریکا نیز در این کشور پھناور در آن نامھ پیشنھاد کردم کھ 
این شھرکھای اشتراکی در آنھا نیزتاسیس کند أتبا ظرفیت محدود ی یکیبوتص ھابا استفاده از تجربیات مفید دولت اسرائیل،

و جلوگیری ازمفاسد مملکتحفظ آبروی ،و موجب رونق اقتصاد کشورنمایند،مینأخانواده ھای خود را تۀیندآ، کار کنند
.؛ و پس از آن بھ عنوان عضوی مفید، ھرجا خواستند زندگی کننددنموجود گرد

در آن از پیشنھاد من تشکر کرده بودند و نوشتھ بودند کھ چند روز بعد نامھ ای بھ امضای پرزیدنت بھ دستم رسید کھ 
ترامپ این پیشنھاد را مورد مطالعھ قرار یدولت آقاکھ امید است ھرچند دیگر خبری نشد،.مورد برسی قرار خواھد گرفت

.ر ماستتصوّ ۀینییکی از آنچھ در آ/گیرم کھ ھزار نقش برآرد و نبود.دھد

دو ژوِونِلبرتراند .گاننددھندأیو لیاقت ریبلوغ فكرمنعكس كنندگانِ آزاد،انتخابات درمردم ھر حال، منتخبینِ ھ ب
آخر یترامپ این بود كھ در روزھایل موفقیت آقایاز دالییك».گوسفندی الیق حکومت گرگان استۀجامع«:گویدمی
.دادندرأیبھ او ،نداشتندیكھ از ھیچكدام از احزاب دلخوشیدممرواو حمایت نكردندكدام از احزاب از، ھیچیگیرأیر

، جان نترس«،گویدیمادر م»!ترسم بھ حجلھ برومیمن م«،گویدیمشبچھ ننھ بھ مادرو عرضھ یبیدامادتازه 
!ننھ!ننھ«، زندیداماد از داخل حجلھ فریاد م،بعد از چند دقیقھ»!جلوتو برو ،گیرمیمن پشت اتاق حجلھ، ضرب م!مادر
.نواخت»یبندر«وایت ھاوس دامادِ یحاال باید برا»!یبندر،بزنیبندر
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.سفانھ خیرأمت«،گفت»؟دایرانی ھستی«،گفتم.مشکی برای استخدام مصاحبھ می کردمیابروو چشم با جوان یبا خانم
زودتر با یک ایرانی ازدواج می کردم و ،اگر ایرانی بودم«،گفت»سفانھ؟أچرا مت«،گفتم».لبنانی ھستممن ارمنیِ 

».خوشبخت می شدم

مقصود از کھ، ھمانطورچشم و ابرویاآب و ھوا موضوع نھ ، ایران استییارزشمند اھورااین تفاوت، تفاوت فرھنگ 
.ستاآنھاۀمردمان و فرھنگ عقب افتاداشاره بھ، بلکھ منظورنیستآنھا آب و ھوا و زمین مسئلۀ»کشورھای عقب افتاده«

فدای حدّ بھ،حاملگی تا روزمرگۀاز لحظ،ایرانوفرھنگ یھوداز جملھ پرورش یافتگانِ ،پدر و مادرھای اصیل دنیاۀھم
اینان در قبال فرزندان خود، از پرداخت ھرچھ الزم .می دانندآنھا رساندن ثمرو مسئول بھ فرزندان خود را محافظ جان،

فرزندان اصیل نیز متقابالً تمام عمر قدرشناس و حامی پدر و .دیگران، ابایی ندارند»من و تویی«باشد، فارغ از روش غلط 
مھاجر سنت ھای عاقالنھ ایرانیانِ کھامید است.یواھنھ ثروت و قدرتیک جامعھ،سالمتِ حقیقی ۀاین است نسخ.مادرند

سیاسی و ،کنند و نگذارند دو دستگی ھای دینیناخوانا با فھم و علم روز را تركی، سنت ھاکنندو ارزشمند خود را حفظ
.تجربھ کافی است.اجتماعی مانند شتھ وارد باغ زندگی ایشان گردد

از آنھا یكھ یك،باید از میان برداشتموجبات ایجاد مشکل و مرگ را ».بھ موقع نیستحتی مرگی،ھیچ مشکل«
در والدین عالقھ و رفتارِ ،الفتگی،وابستگی خانوادکھ نیز بدانند ھاجوان.استیو سیاسیدینیِ ساختگیھایدودستگ

مکن در این چمنم .ستای و ثروت آنھایبھ مراتب ارزشمندتر اززیباای کھ ھمسر آینده شان در آن پرورش یافتھ است خانھ
فرق است میان فرزندی کھ در کانون پرمحبت متقابل پدر و .پرورشم می دھند می رویمکھچنان/ییش بھ خودرونسرز

عاقل، عاقل می شوند و والدینانسان ھا در دامنِ .مادر رشد کرده باشد تا فرزندی کھ در خانھ ای پرتنش پرورش یافتھ باشد
تا ضروری ھستند طوفان ھای عظیم ،در دنیانوع بشریرسیدن بھ خوشبختبرای.ھای زندگی شکوفا می گردنددر بحران

.دنسر راه بشر از میان برداشتھ شومفاسد گوناگونِ ییعن،برگ ھای خشک

گویا و شنوای دانشِ ۀاین خزاناینترنت، ۀوسیلھ این طوفان در مناطقی محدود بھ نام دین، و در کشورھای مترقی ب
آثار ینک اھم.دگرگون کنددنیا راۀتا چھرمی بردو خشک و تررا با ھم می کندھمچنان پیشروی ،شدهآغازپایان ناپذیر،

عظیم مانند جھش گذشتن از دوران غارنشینی بھ جھشیدنیا در مسیرکھ نمایان است و می توان گفتچنین تحولی بھ خوبی
برای انجام .قرار گرفتھ استانسان ۀجنگلی بھ مرحلزندگی فرار ازیا ،عصر حجر بھ عصر صنعتاز عصر شھرنشینی، 

تبلیغ چنین تحوالتی در دراز مدت، بشر، بھ حکم زمان، بھ عقاید و باورھای خود رنگ واقعیت خواھد داد و بھ جای
رّد و بدل اطالعات علمی بین خود سفیرانْ ،فرستادن سفرای سیاسی و دینی بھ سایر ممالکودر لباس دین و فرقھ یدوگانگ

.کھ شرح آن مثنوی ھفتاد من خواھد شدخواھند کرد 

و وزین بودن وزن واحد مقصود کھ تصور می کردم پیشتریعنی چھ؟ من »مثنوی ھفتاد من«راستی آیا می دانید (
بھ تمامی این شعر را گان،برای لذت خوانند.ا کھ منشأ این اصطالح است خواندمموالنا ری ازشعرمثنوی است، تا آن کھ 

.)آورده اممقالھ اینپیَوستدر 

آنھا یبراییاھیچ غذویندآین بچھ ھا از مدرسھ ماآل«کھ گوید یمکنانگریھفقیرتر از خود ۀفقیر بھ ھمساییخانم
»!نھ فقط غذایی برای بچھ ھا ندارم، بلکھ مھمان ھم دارممن .استتربدمن از تووضع «،گویدیھمسایھ م».ندارم

خواھد و یگاو نر م«،آنیرھبرکھھم بر دوش دارد را یبار سنگین مشكالت جھان،آمریكا عالوه بر مشكالت خود
یھایحفظ خانواده و وابستگمین امكاناتِ أتیبرااست یسساتؤسیس مأموفقیت، حمایت و تیاز راھھاییك».مرد كھن

.می بینیمكوچك اروپا و آمریكایشھرھاآنچھ در مانند،اصیل گذشتھ

، امروز در آمریکا و »استقامت ھر زنجیری بھ اندازۀ ضعیف ترین حلقۀ آن است«بھ مصداق آن گفتھ کھ :نتیجھ گیری
اتحاد و سالمت جامعۀ جھانی قرار گرفتھ و امنیت و بسیاری از سایر ممالک دیگر، خانواده ضعیف ترین حلقۀ زنجیرِ 

و با است »محبت«تنھا عامل دوام و بقای این حلقھ این از آن رو است کھ .سالمت دنیا را مورد تھدید قرار داده است
رفع برای.تواند سایر حلقھ ھای گوناگون زندگی بشر را حفظ کند و مشکالت مربوطھ را برطرف نمایدمیاستقامت خود، 

بنابراین، جمع ملت ھا، دولت ھا و مراجع مذھبی و اجتماعی قادر خواھند .ھر مشکل جمعی نیز ھمکاری جمعی الزم است
بود کھ با ھمکارِی یکدیگر، ودیعۀ ارزشمند اتحاد خانواده را ترویج بدھند؛ وگرنھ از توپ و تفنگ یا آزادی، سیاست و دین 

جمع خانواده ھا ھستند کھ جمع مثبت این.ھمۀ جوامع بر دوام خانواده استوار استپایھ و اساس.کاری ساختھ نخواھد بود
طبعاً تنھا این نکتھ حّالل .دھند و ھرچھ خانواده ھا سالم تر باشند، دنیا آرامتر خواھد بودچند میلیارد نفری دنیا را تشکیل می

وابستگی باشد کھ .سیاری از مشکالت را برطرف کندھمۀ مشکالت نیست، ولی اتحاد خانواده قادر است با مدیریت خود ب
.خانوادگِی خود را قدر بدانیم و در حفظ آن کوشا باشیم
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شھرھای بزرگبھ نسبتیآدم كشیاستفاده از اسلحھ برایول،ھم حمل اسلحھ آزاد استشھرھای کوچک آمریکادر 
.باغ سبز است و باغبان خرم،پا برجاستیخانوادگیگوابستچون ،استصفر

روزی کھ رسیدیم بھ ایام جوانیافسوس کھ پیر جھاندیده نبودیم

گبای»نورمن«نورهللا 

، لس آنجلس٢٠١٦دسامبر

برای دریافت کپی این مقالھ و سایر مقاالت و نوشتھ ھای نورهللا گبای بھ زبانھای فارسی و انگلیسی، از جملھ کتاب او با 

.مراجعھ کنیدBabaNouri.com، بھ وبسایتدیکشنری زبان یھودیان کاشانو برای تفکرلحظاتی عنوان 

پیوست

اما این شعر .وزین بودن مثنوی استواحد وزن و اشاره بھ »مثنوی ھفتاد من«پیشتر فکر می کردم کھ اصطالح 
بایگ.ن–.موضوع را روشن می کندحقیقت خود است »من«ھفتاد کھ شاملالعاده از مولوی فوق

:مولوی"من"مثنوی ھفتاد 

ماترینَمنباشد از َمنگر َشَوم َمن کیست با َشَوم تنھاتریننباشم می)٢(َمن اگر با )١(َمن 

روشن استَمن َمنِ َمناَش با َمنآن کھ تکلیف استَمن در َمنلیک یک َمن اَم نمیدانم کیَمن

َمنھای شاد در لحظھَمنغمگین َمنای َمنای ھمزاد ،َمنبپرسم ای َمناگر از َمن

ایمیشوی، خندیدهَمنوقتی کھ با َمن مثل ایدیدهَمن َمنِ در َمن َمنِ یا َمنھرچھ از 

اری نکردکَمن ھم نشست و مثل َمن َمنِ این مردم آزاری نکردَمنچنان َمنھیچ کس با 

قویَمنکنی، حاشا شوی چون َمن َمن ھرچھ ھم میشویَمن تر از َمن َمن کھ بی َمن با َمنِ ای 

درگیر نیستَمنمثل َمن َمنِ َمنھیچ کس با تأثیر نیسترنگ و بیبیَمن َمن َمنِ َمن َمنِ 

تر؟کمی دیوانھَمنُکِن از َمن َمنَمنِ این ؟تربیگانھَمنِز َمن با َمنِ ؟ این َمنکیست این 

عار نیستَمن َمنِ از َمن کردِن َمنَمنورنھ پُر شدن دشوار نیستَمن از َمنزیر باراِن 

.راستی  . !؟امچرا آوردهَمن بار دیگر َمن ھر بعدِ !؟امرا از کجا آوردهَمناین قدر .

)٧٠(َمن مثنوی گفتم کھ آوردم در آن ھفتاد )۶٩(َمن نمیدانم چھ شد، افتاد َمن در دھاِن 

)پایان مقالھ(


