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رفیق
ینورهللا گباۀوشتن

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

دوست آن بھ کھ عیب مرا ھمچو آینھ روبرو گوید
نھ آنکھ ھمچو شانھ بھ پشت سر رود و مو بھ مو گوید

دوستانم را از دست خواھم بسیاری از کھ دانستم می چون ،نخواستم دشمنانم را بشناسمھیچ گاه«
وایلد سکاراُ —».داد

رفیقِ «،در جواب می گوید»برادر بھتر است یا رفیق؟«کھبزرگان سئوال می کننداز یکی از
یکی از .رفتار عوام استاز فرھنگ ایران و تظاھر بھ رفاقت جزئی ازئیرفیق بازی جز».برادر

کھ یکی از رفقا در پرداخت زمانیو البتھبودتھرانررفیق بازی رواج داشت بازادر آن مراکزی کھ 
!رفقا ناشناس می شدندھمۀ ناگھان ،تعھدات خود مشکل داشت

رفقا با من ،ھر وقت موفق بودم«کھ ورشکستگی داشت می گفت )!(دفعھ افتخار٣یکی از تجار کھ 
دیروز تا ھمانھا کھ ،خوردمشکست می کھ وقتی مشورت می کردند و بھ من احترام می گذاشتند، ولی

ختی بخوشدرانسان ھا ،آری»!"دیوانھ بودکودکیاین آقا از ھمان "کھ می کردند می گفتند مرا چاپلوسی 
ندان و ثروتمندان مکھ حتی قدرتچنان، دیگرھمبدبختی درنھ ،یکدیگر شریک و رفیق می شوندتِ و موفقیّ 

کھ تدریج درک می کندھ دنیا ببا این وجود،.از خود ھستندو ثروتمندترھم درصدد رفاقت با قدرتمندتر
ھریک،ھ کشور کوچک اسرائیلخاصّ ،جمع دولت ھاای چند نفره گرفتھ تاخانوادهو از ؛علم یعنی قدرت

خوشبختانھ .گرددآناندنیا محتاج علم د گرفت کھ نمورد تبعیض قرار نخواھومی شوند موفق آنگاه
سوی چنین روزی ھ دنیا، بو فنی اختراعات و ابتکارات علمی پنجمتاسوم ردۀبا قرار گرفتن در اسرائیل 

کھ قدم بدون این،دنیابزرگ دومین ثروتمند ،تن بافِ وارِ کھ می بینیم ،زندهبھ عنوان مدرکی.پیش می رود
اسرائیلی سرمایھ گذاری ۀدالر در یک کارخانمیلیارد٥در یک مرحلھ ،بھ خاک اسرائیل گذاشتھ باشد

بھ ،اگر مغز مفید می خواھیدبروید؛ ولی کشورھای عربی بھ ،اگر نفت می خواھید«کھ کند و می گوید می
».سر بزنیدکشور اسرائیل

ثروتمند برتر آمریکا کھ ھر سالھ این نشریھ منتشر ٤٠٠در لیست ،فوربسنشریۀامروز طبق آمار 
.بوده اندشش نفر تبعۀ کشور جوان اسرائیل ، و از میان این میلیاردرھا؛اندنفر مھاجر بوده ٤٢می کند، 

»ھای تک«راهاز ،دنیای امروزبرتر ثروتمندان ھمچون دیگرھمۀ آنھا تقریباً ثروت نکتۀ دیگر آن کھ 
)high tech( یامعدن ،لکمِ ،نفتمنبع ، نھ از بھ دست آمده استعلوم جدید و»فن آوری پیشرفتھ«یا

دنیا تمام شدنی منابع ثروتِ فھمند کھمیبیش از پیش مردمان و کشورھای متمدن دنیا ،آری.فروش اسلحھ
، در صدد توسعۀ دانشگاه ھا،بھ جای انبار کردن اسلحھاز ھمین رو،واستعلم پایان ناپذیر، اماستا

.دنیامحتاج ِباشد نھ آنھا آنان و حفظ کشفیات انحصاری خود ھستند تا دنیا محتاج نوین کسب علوم وفنون 
نتوانند دیگر ستیزان -یھودیکھ باعث شده استاست بوده یھودی رشِ پَ ۀتختکھعلمیوشِ ھمین رَ 

تا قبل از وبودمورد تبعیضکھ ھمواره یھودی ھمان ھمالت گذشتھ را در مورد یھودی تکرار کنند، مُ 
در بازار تھران دکان تا حق نداشت حتی پھلوی در ایران،رضاشاهمیالدی و بھ قدرت رسیدن ١٩٢٥
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.بھ فکر زنده ماندن بودچنان محدود بود کھ بھ جای زندگی کردن، تنھا ؛ ھمان یھودی کھ اغلبداشتھ باشد
.بگذریم

فن بھتر از ھر دانشگاھی گاھی می شد کھ در آن .تجارت، سیاست و دیانتاز معجونی بود بازار
در این میان کسانی موفق .برای تعلیم دو دوزه بازیمی شد مکتبی ھمان بازار یگاھرا آموخت وتجارت

از یک صالح و امین ،بازار مجموعھ ای بود شامل افراد عاقل.می دانستندند کھ قواعد بازی محیط را بود
کھ گروه اول از گروه دوم تعجب نیستجایاز سوی دیگر؛ ومتظاھرفراوان از انسانھای و شماری سو، 

، وقتی پای آن روز برقرار بودمسلمانان و یھودیانِ میاندر حالی کھ رفاقت و ھمکاری !ترسیدندمی
معرکھ آتش بیارِ و متظاھرینْ می گردیدند نمایان»دوزھاو بِ ردَ بِ «مذھبی پیش می آمد، ل حادّ مسای
داالن «واقع در یحوضآبِ ۀیھودی در ماه رمضان از تلمبۀسال١٤کودکِ یک روزیاز جملھ .شدندمی

،عامیھودی در مألۀبچ«کھ بھ ھوا رفت وامصیبتا فریاد .آب خوردبود،ماۀجرحُ مقابلِ کھ »ھاشمی
در ،کبوتری در چنگال عقابمانندِ ،)!(متھمیھودیِ ۀبچ»!استو تلمبھ را آلوده کردهکرده روزه خواری 

جمعیت و شعارھا رو بھ ازدیاد .بلوا بودندۀایرین بھ شدت نگران توسعس.دستان متظاھرین می لرزید
،ندنخودداری کعامّ در مألخوردناز ،رسم بود کھ روزه خواران بھ احترام روزه دارانآخر.داشتند

در ،ام ماه رمضاندر ایّ بھ منظور احترام، نیز یھودیان ما ، کما این کھبھ ظاھر می کندحکم چون شرع 
.جره غذا می خوردیمپستوی حُ 

ھندوانھ ای را کھ رفتند، ما ۀجرپستوی حُ بھدند بوآشنا کھ با ما ل مسلمان دو نفر دّال ،دقایقی قبل از بلوا
کسانی کھ دیدمنگاه کردمخوب کھ در آن ھمھمھ، .تسبیح بھ دست رفتندبعد خوردند و ،آنجا بود پاره کردند

شعار می دادند و مردم را تحریک می کردند ھمان دو نفر بودند کھ ،را گرفتھ بودندۀ یھودیدست بچ
!ابوالقاسم«بگویم و فریاد برآوردم کھ اراده کردم !ما ھندوانھ میل کرده بودندۀجردقایقی قبل در پستوی حُ 

.نبودم)!(چون اصفھانیپیدا نکردمآنرا تأولی جر»!تو خودت االن در حضور من روزه خواری کردی
ارِ یکی از تجّ ،جمحیط بسیار متشنّ آن میاندر و »امیرسرای «شلوغ و پرجمعیت صحن بھ ھرحال، در 

دست بچھ را ،جمعیت گذشتدلبھ نام حاجی آقا کرباسفروشان از »الن ھاشمیدا«درمارفیقو خوشنام
.سر رسیدند و غائلھ بھ خیر گذشتھم پاسبان ھا میاندر این .گرفت و مردم را متفرق کرد

وای بھ ؛خوشبختی،پدتبرای تو بقلبیک حتیدنیا ۀدر ھماگر «:می گویدانگلیسییمثلضرب ال
در .می کنندفلک »آقا«یھودی را بھ حکمِ یپیرمرددر روزگار قدیم، ».وقتی کھ آن یک نفر ھم نباشد

پرسدمیضارب »!پشتم!پشتم!شتمپُ آخ «زند کھند، پیرمرد فریاد می نمی زبھ کف پای او شالق حالی کھ 
اگر «پاسخ می دھد کھپیرمرد »!از درد پشت شکایت می کنی؟چرا ، پس ما بھ پای تو شالق می زنیم«کھ 

».پای من شالق نمی خورد،پشتیبان داشتمو شت پُ 

.استپیده تانبرای یھودیی با وجدانانسانگاه قلب،یھودی ستیزی در مکان ھای گوناگوندوراندر 
بسیار است کھ شرح داستان او مال محسن فیض کاشانی بوده شادرواناین امرتاریخی نمونھ ھاییکی از 
.ستاآموزنده

شھر یھودی نشین شد ١٤والی ،ولھ بھ دستور شاه عباساعتماد الدّ میالدی، محمد بیکِ ١٦٥٤در سال 
یک عرض در خونخوارحاکم این »!مسلمان شوند یا کشتھ شوندھمھباید یا یھودیان «کرد کھو حکم 

(دییک صد و پنجاه نفر یھودی را کھ حاضر بھ تغییر دین نمی شدند در کاشان سر بر،روز نقل از کتاب !
).شادروان دکتر حبیب لویۀنوشت،یان ایرانتاریخ یھود

برای نگارنده قابل فھم نیست کھ بوده است و مظلومینای مضاعفِ طان فدا کردن در راه دین خج
مور تیشْ ِو ،از ھر چیزکھ پیشتورات مقدس بارھا دستور می دھد .کسی جان خود را فدای باور خود کند

نجات جان یک انسان بھ «دین یھود دستور می دھد کھ ».جان خودت مواظبت کناز«، یعنیاِت نَفِشخا
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وقتی مگر ».یک انسان«، بلکھ می گوید »یک یھودی«دقت کنید کھ نمی گوید ».منزلۀ نجات دنیا است
و منحوسروزخود، در آن عمای عاقل دینی بھ دستور زُ ، این کاشی األصل ھا،مشھدبا غیرتِ یھودیانِ 

تغییر دین دادند، چھ شد؟، برای نجات جان خود »یهللا داد«واقعۀ موسوم بھ در جریان

شمشیر تیزبگیرد سردستزگریوقت ضرورت چو نماند

ایمان و اصالت ،غیرتمندان در حالی کھ اسم و رسم خود را اجباراً عوض کرده بودندی از این ضبع
اینک ند و داز قفس رھا شسرانجام حفظ کردند تا ١٩٧٨تا ١٨٣٩یعنی از سال ١٣٩خود را طی یباطن

مگر با گفتن قند ؟مگر مغز انسان و باور او قابل حمل و نقل است.کننددر ھوای آزاد امروز پرواز می
دین آیا قرار است ؟، تغییر کندپذیرتغییرۀبا گفتن یا نگفتن فالن جملآدمی حقیقت شود کھ دھان شیرین می

.نیستیدین،باشدنانسانی تا :انسان برای دین؟ فکرش را بکنیدیاباشد برای انسان 

.امزندهتوبرایکھگفتمراستمن/.گفتدروغ،ردممُ توبھرگفتکھکسآن

،را عوض کرداومی توان ماھیت باور نیک انسانآب ریختن بر سر باربا غسل تعمید و ھفت 
بر سر پرندۀ بیچاره، ماھیت گوشت تغییر نمی کند و ب ریختنآخواندن و ورد با ھفت دفعھ ھمانطور کھ

بشر تا کی می خواھد خود را آخر!و خشک اندیشییکسونگری،از تعصبناما!مرغ ماھی نمی شود
.آدمی بزرگترین فریب را از خود می خوردآری،گول بزند؟ 

و با دیدن فجایعِ ،بودروز کاشانآناز علمای کھ کاشانی، دروان مال محسن فیض شابھ ھر سو،
حکم عزل او را می گیرد و از قتل و غارت ،محمد بیک، سراسیمھ بھ دیدن شاه عباس می رودجنایات 
کھ ی یاز طریق رفتار آنان با زیردستان، خاصھ اقلیت ھاافراد متمدن راانسانیتِ .کندجلوگیری میبیشتر 

بود کھ توانست تاریخحسن یکی از آن انسان ھای متمدنممالبی تردید .می توان سنجیدھستند ایشان نزد
.از وقوع فجایع بیشتر جلوگیری کند

، چنان کھ ساکنین آنکھ»ھاجدیدۀکوچ«کوچھ ای بود بھ نام ،یھودیان کاشانۀدر محلآن کھجالب 
بیش از سایر مسلمان ھا یھودی اناین.بودنددوران محمد بیکجدید االسالمِ یھودیاناز،می گفتندخود نیز

آجرھای کف ،ما را در کاشان خریدۀخان١٩٤٠یکی از آنھا در سال وقتی کھ بھ حّدی،بودند)!(ستیز
»!استروی آنھا راه رفتھیھودی«گفت چرا کھ می حیاط را کند و پشت و رو کرد 

شان در دین قبلی خوداننسبت بھ پیروغییر دین داده اند و مطالعۀ رفتار آنانکسانی کھ تشاھدۀبا م
برای تظاھر بھ نو دیناناغلب کھ متوجھ می شویم ،اسپانیا١٤٩٢وھای رانا، از جملھ مدنیاسراسر 

از در حالی کھ؛خصومت ورزیده اندحتیو تبعیضخود وابستگی بھ دین جدید، نسبت بھ پیروان دین قبلی 
خود مورد تبعیض قرار ،از قرن ھاپسھنوز »جدیدھاۀکوچ«جدیداالسالم ھای طعن روزگار، ھمان

نفرت «ب وب ھا مانند میکروبعضی از میکراز قضا،!بودجدا حتی قبرستانشان از سایرین وگرفتندمی
و ھنوز واکسنی بھتر از ھمچنان زنده می مانندطوالنی حتی بھ مدت در حرارت چند صد درجھ »دینی

نو حتی کھ تاریخ نشان می دھد ھ بیان دیگر،ب.استه ب پیدا نشدوانسانیت برای از بین بردن این میکر
ابزاری برای ظلم و چون دین ،از تبعیض و دشمنی ھای قبلی بھ آسانی نجات پیدا نکرده اندخوددینان

.استظالمین بوده در دستتظاھر

کھ نژاد ارتباطمان را برید، مذھب از در حقیقت ما ھمھ بشر بودیم تا این«:می گویدصادق ھدایت
می خواھند، آزادیبسیاری .ثروت از ما طبقھ ساختویکدیگر جدایمان کرد، سیاست بینمان دیوار کشید

اسارت بھ ؛اسارت بھ میلھ ھای دور انسان نیستکھنمی دانند.و کدام استچیستاسارت بدون آنکھ بدانند 
».حصارھای دور تفکر انسان است
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دینی و فرقھ ای است کھ در سراسر دنیا دیده یکی از زنجیرھای اصلی اسارت بشر نفرت ھای ارثیِ 
در برخی قاھره و درریرحالتّ میدانِ کھ در »بھار عربی«ھای موسوم بھ قیام جریان سلسلھ در .می شود

فریاد را »!آزادی«ندای رخ داد، مردمیمن وسوریھ،لیبیکشورھای عربی از جملھ تونس، دیگر از 
تا اصالح نشوند، کھ بودندخودشان غلطِ ھمان باورھای کھ بدانند زنجیرھای اسارتْ آنزدند، بیمی

بھ دست قابل توجھی کھ علیرغم آزادی ھای .نظری بھ دنیا بیافکنید.ھمچنان آنھا را در بند خواھند داشت
با یادی از .از پیش گردیده اندترچھ بسا تنگ تر و سختنجیرھای اسارت دینی و فرقھ ای ز، استآمده

شفیعی کدکنی،

...بھ حسرت دیروز زیستیم/،شدوفردا چ/.مدیری بھ شوق دیدن فردا گریستی

رای شرکت در نمایشگاه بین المللِی موسوم ب١٩٦٧سال در.بگوییمرفیق و نفرت دینیکمی بیشتر از
طبعاً .کنار من نشستسالھ٥٥اً حدودو سیھ چردهی یآقا.ھ ونکوور کانادا می رفتمباز ژنوExpo-67بھ 
»شما؟«پرسیدسپس ».مصر«گفت »؟داھل کدام کشوری«پرسیدم ،درازراه در آن قصد ھم صحبتی بھ

من گذاشت و بھ شدت گریھ ۀشانبرسر ،ناگھان من را بغل کرد».ھستمایرانی ومن نورهللا گبای«گفتم 
آرام گرفت، بھ ،؟ بعد از چند دقیقھ گریھاشک چراو سیلایرانیومصریکھ ھاج و واج مانده بودم .کرد
».فقیر امروز،ثروتمند دیروز،مصرییھودیِ ،نھِ کُ من فوادِ «غلیظ عربی گفت ۀلھجباودست دادمن 

ی من و سایر یھودیان را گرفت و ما را دست یعبدالناصر دارااخیراً «فواد کھن توضیح داد کھ آقای
با سال37من مدت «:سپس در حالی کھ دوباره بھ گریھ افتاده بود گفت».خالی از مصر اخراج کرد

وخواھرمثلمسران ما ھ.یک جان در دو قالب بودیم.عبدالمجید شریک و رفیق بودیمدوستی بھ نام 
کھ بھ ھمسرم گفتم ،روزی کھ عبدالناصر مھلت چند ساعتھ داد.برادر بودندو خواھر گویی فرزندانمان 

.مین خواھد کردأما را تۀو آیندمی کند ی ما را حفظ یعبدالمجید دارا.برای ما جای نگرانی نیست"
ما با ھم بزرگ .دبیاید و بردارکھ م بھ او تلفن کنتا ذار گبگنجھاین جواھرات و سایر اشیاء قیمتی را در 

".نگران نباش.استشده ن میلیونر اآلوردمشریک کبا خودم من او را .کارمند من بودزمانی او .شدیم
قبل از ،عبدالمجید کھ از اخطار دولت خبر داشت.و بھ او زنگ زدمسپس گوشی تلفن را بھ دست گرفتم

؛عبدالناصر اشتباه می کند"کھ گفت نثار من کرد و )!(فحش عربیچندین،کنملب بھ کالم بازکھ من این
».تلفن را قطع کردسپس!"باید تو را بکشد

کھبھ چھ قیمتی؟ دانستم اما؛»خوش بُود گر محّک تجربھ آید بھ میان«فریاد برآوردم کھ من پیش خود 
خلیل جبران خلیل .ولی دشمن اوست،ریسمان در دل شمع است/وستددشمن دوست نما را نشناسیم ز

».اشتیاق نصف زندگی است، اما بی توجھی نصف مرگ است«کھمی گویددرست 

دست خالی کوچکمان، و تنھا دختر ھمسرھمراه بامن ،ی بعدتساعابھ این ترتیب،«فوآد ادامھ داد کھ 
من و ھمسرم صد چندان ۀگری.کردیمژنو پروازسوی یر بھ یس اِ ئھواپیمای سوبا،مراه سایر یھودیانو ھ

».و ما پول نداشتیم(!)از ما نان خواستهدخترم در فرودگاکھ شد وقتی 

توصیھ می کنم کھ اول قدری پس »پول چیزی نیست و چرک دست است«بھ آنھا کھ می گویند نگارنده
بھ مالت ن افتادم کھ می گفتند بھ یاد اشعار و امثال و حکم دوران دبستا!انداز کنند بعد این حرف را بزنند

فواد آخرین ، افسوسمی بینیم و می فھمیم کھامروز.استبھ تبیکھبھ جمالت ننازاست؛ بھ شبی کھ نناز 
/شکین نفس سخن ھای پیران مُ در این آشفتھ بازار، کھانستیمدھمھ میایکاش.قربانی نفرت نخواھد بود

.بگندد ز پیش و ببوید زپس
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ی بھ کانادا می روم تا بین اقامت یبھ تنھا،یکی از دوستانن با بلیط ارسالیِ اآل«کھ در ادامھ گفت فوآد 
کھ امروز،و من در ذھن خود تکرار می کردم».کانادا تصمیم بگیرمیادر اسرائیل 

از این ورطھ رخت خویشباید برون کشید ما آزموده ایم در این شھر بخت خویش

:کھو می دانیم

ود موسم درو آنگھ عیان شود کھ بُ تخم وفا و کین در این کھنھ کشتزار 

».آنکھ بنیادش بد است،اصل بد نیکو نگردد«بھ معنی آن گفتھ بیشتر پی بردم کھ و 

و گرنھ، رفیق زمانی شناختھ می شود کھ بھ او احتیاج داشتھ باشی

ھبِ ،ییدر صحبت او عمر نفرساھ بِ ،ییدوری زکسی کز او نیاسا
ھ ی بِ ا کھ ھزار بار تنھایحقّ دل خواھی برد از ھم نفسی کھ رنجِ 

قرن ھا طولو بیش ازپیش آموختم کھ یھودی در بھ گفتگو با فوآد ادامھ دادمراه در طول،ھر حالھ ب
بھره مند ھ اشاز سایو ھمگانمی دھدمیوه کھه استبود، مانند درختی کاشتھ در گلدانپراکندگی

سرانجام پس سپاسگزاریم کھ بسھم از این رو است کھ امروز.ندارددر خاک ریشھ خود ، ولیشوندمی
دنیا با دیدن فجایع روز مایۀ امیدواری است کھ .در خاک خود ریشھ کرده استاز سرگردانی ھای دراز، 

.گر عضوھا را نماند قراردِ /درد آورد روزگار ھ چو عضوی بکھدر می یابدتدریج ھ ب

چنانچھ .اولین نشانۀ دوست خوب انسانیت او است،نگارندهۀبھ عقید.بگوییمرفیقکمی بیشتر از اما 
انتخاب .شما را نشناسدکھ سعی کنید پرھیز کنید و این آدماز،کنددیگر غیبت مییرفیقازرفیقی کھ دیدید 

رفیق کامل ،انسان کامل نایاب استرفیق برای ھمگان خاّصھ فرزندان سرنوشت ساز است و ھمانطور کھ 
نیز بر این باورم کھ .بھره بردجمع دوستان ناتِ محسّ از می توان،عمتنوّ دوستانِ داشتنولی با ؛کمیاب

.است کھ عیب مرا بھ من تذکر بدھدآنبھترین دوست

ی مرد سر ھر دو گردیدبھ گِ ی مرنا اگر دیددوران دو بُ ھ ب

خویشتن ھ گوید بدِ کدگر آنیکی آنکھ گوید بِد من بھ من 

بھتر آن کھ پند.خواھند ماندبدون دوستیقیناً ،یافتن رفیق کامل ھستنددنان کھ در صدآاز آن سو،
:ھ گفتبھ گوش دل بشنویم کراوی مول

زبانی اند و نانی اند و جانی ر بدانی دال یاران سھ قسمند اَ 

زبانی محبت کن بھ یارانِ از در برانش ،نان بده،بھ نانی

بھ جانش جان بده تا می توانیولیکن یار جانی را نگھ دار 

.را بدانیمارزش لحظھ ھابیایید.دروی یک پاشنھ نمی چرخھمیشھدنیا !رفیقای

ت نیستتن مفھر روزی از یزدان گرفروزیِ 
روزی، ولی از عمر می برد می دھد روزی

:چون،بدانیمرا قدر یکدیگر بیایید

یک بھ یک از جمع ھم کم می شویم می رسد روزی کھ بی ھم می شویم 

موجب خندیدن و غم می شویم می رسد روزی کھ ما در خاطرات 
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می رسد روزی کھ بی ھم می شویم اھی یاد ما کن ای رفیق گاھگ

:کھ گفتھ اندچنانرفیق عاقل یعنی مشاور و شفای عاجل، فراموش نکنیم کھ 

نشکند، گر بشکند بتوان ز نو پرداختندوستی با مردم دانا چو زّرین کاسھ ای است
بھ دور انداختنبتوانبشکند یا نشکند، دوستی با مردم نادان سفالین کاسھ ای است

فرزندانشان با ایشان و و خوشتر آن کھ؛کھ با ھم رفیقندانیو شوھرانخوشا بھ حال زنو در پایان، 
.عالوه بر احساسات عاطفی طبیعی، رفیقند،در میان خود

گبای»نورمن«نورهللا 

، لس آنجلس٢٠١٦اکتبر 

برای دریافت کپی این مقالھ و سایر مقاالت و نوشتھ ھای نورهللا گبای بھ زبانھای فارسی و انگلیسی، 
، بھ دیکشنری زبان یھودیان کاشانو لحظاتی برای تفکراز جملھ کتاب او با عنوان 

.مراجعھ کنیدBabaNouri.comوبسایت


