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در صدد حفظ آبروی دیگرانندآبرومندان

بخشمقالھ ای در سھ 

گبای»نورمن«نورهللا نوشتۀ

Please read the English version of this article in the accompanying file.

بخش نخست

اما .امید بھ فردا، تجربھ از دیروز، استفاده از امروز:خالصھ می شودعبارتبشر در سھ خوشبختی 

اتالف امروز، ترس از فردا، و تنفر از :دیگر زندگی خود را تباه می کندعبارتحیف کھ بشر با سھ 

.دیگران

استناد ھ ب،از روزی کھ دین،آری».توھین شنیدن استتحقیر شدن بدتر از «:می گویدایمانوئل کانت 

ان،از جملھ یھودی—رقھ و اقلیتیف،ھر مذھب،گردیدظلمنوشتھ ھای فتنھ انگیز، تبدیل بھ ابزار برخی

و مورد تحقیر، ناجوانمردانھ —ستادر اقلیت بوده تاریخ کھ ھمواره)Scapegoat(روی یخِ این سنگِ

کسب آزاد و تحصیلانتخابِ این بوده کھ امکاِن این معضلْ بازده .استبوده و ظلمتبعیض،توھیننیز

بودهدر ایّام پراکندگی و علمی ادی متحمیل فقر منجر بھاست، کمبودی کھ برای این گروه وجود نداشتھ 

در میان بھ خودی و غریبھصدقھ دادنبھ موجب ھمیاری و عادت بھ نوبۀ خود، مسئلھ  این ً؛ و طبعا است

افتاده کھ ھنوز درک تحمل در ممالک عقبت ھا بھ ویژه اقلیّ کھ بینیمھنوز می.استقوم گردیدهاین

مسیحی در طیِ قباقلیتِ ،)بِرمھ(مارمیانْ یِ اقلیت مسلمان در کشور بودایمانند—را ندارند اناندیشگردِ 

در ، از ھر فرقھ یا مذھب،ھر اقلیتیتا بھ امروز، .ھستندفقیراغلب —و غیره،مصرکشور مسلمان

؛ وقرار می گیردانظالمتوسطمورد تحقیر، توھین و تبعیضھمچنان ،پیرامون خوددینداراکثریتکنار 

از ھنوز گروھیدر این میان،.ھستندیکدیگرمحتاج کمک و یاریِ ،امیدی بھ فردا ندارندپشتوانھ و چون 

لیت ھای برای خود و اقدنیا را،رفتن بھ بھشت ِبھ امید واھی، گاه در اروپا، و یا آسیا یا آفریقا،دینمداران

در خاورمیانھ ھای مظلوم ُکرد و ایزدیاقلیتکنونی آن،بارز ۀکھ نموناندکردهکنار خود تبدیل بھ جھنم 

آنھا را بھ نام دین اسیر و دختران بدبختِ ویکم، جمعی بی رحم، زناندر قرن بیستکھ افسوس.ستندھ
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و دنیا ھمچنان مبھوت بھ معرکھ ؛می خرندآنان را بھ نام دین دیگر بی وجدان روھی گ؛فروشندمی

،حافظبھ قول !نیستوجداننیست، انسانیت آنجا کھ  ًواقعا !نگردمی

عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمیآدمی در عالم خاکی نمی آید بھ دست

نخست آن کھ.صدقھ دادن بھ چشم می خوردۀدرباردو نکتۀ اساسی ،یھودۀدر فرھنگ چند ھزار سال

حفظ آبروی صدقھ گیرنده باشد کھ دست راست او از چنان درصددِ باید صدقھ دھنده یھودیت می گوید 

یا ، فنکار،ست کھ بھ محتاجاناکھ بھترین صدقھ آندیگر این.بی خبر بماندچپدست با اھداء صدقھ 

کھانگلیسی استاین مشابھ ھمان ضرب المثل.احتیاجی بھ صدقھ نداشتھ باشندتا دیگرھنری بیاموزند 

1».باشیدداده خوراکتمام عمرش بھ او تایاد بدھیدماھی گیری نھ ماھی کھبھ آدمی«گوید،می

رامنؤآبروی مخردین نوشتھ است بمن راؤدین نگفتھ است ببر آبروی م

ان در خور ذکر است کھ حقگو باشدآن زبواقعی آن است کھ الگو باشدمن ؤم

است یرحق تسخنِ دین کجا گفتھ جواب دین کجا گفتھ کھ بیچاره شدن تقدیر است 

.کھ خود الگوی انسانیت باشدآن کسی استمن ؤم،آری

،١٩٢٤در سال پھلوی ۀاز ظھور سلسلپیش،در ایران.بگذارید کمی بیشتر از فقِر اقلیت ھا بگوییم

در اثر رفتار غیر انسانیِ ،و بھاییزرتشتی،یھودی، مسیحیی دینیِ اقلیت ھابھ ویژه،اکثر ایرانیان

در تبعیض .فقیر بودند،نمی دادندآنانبھ را امکان تحصیل و کسب آزاد کھ و قاجارویھفصھایدوران

این مردِم ،ودیانقانون مشروطیت، یھءامضاتاریخِ ھمزمان بایعنی ،١٩٠٦ی بود کھ تا سال بھ حدّ ایران 

کدام (جزء اتباع خارجی ھنوز د در ایران،مستنسال اقامتِ ٢٧٠٠بعد از تر از ھر ایرانی، ایرانی

ستیزان حتی -یھود!امور داخلی این شھروندان با وزارت خارجھ بودۀو ادارمی شدند محسوب )!خارجی؟

داد آنھا ھ ب»لاونیورساآلیانس ایسرائلیت «بنیاد فرانسوِی و اگر ؛حسادت می کردندیھودیانداریِ بھ نَ 

و بھ جای زندگی کردن بھ نداشتند ایپشتوانھقرا این فُ .باقی نمی ماندثری از وضع فعلی اشاید ،سیدرنمی

کھ امروز آنچھاز حسابگر باشند و کھ ای نداشتند جز اینچاره اینان از این رو،ھم .فکر زنده ماندن بودند

حسابگری با «فرق میان کھ کسانیھمینجا بود کھ.کنندی استفادهیدست آورده اند در کمال صرفھ جوھ ب

می نامیدند، در حالی کھ »خسیس و ترسو«یھودیان را را نمی دانستند،»احتیاط با ترس«و »تساسَ خِ 

1 “Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for a lifetime.”
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ھر و بھ دلیل تبعیض؛ ، فقرشان احتیاطرویدنشان ازترسو بو،بوداز روی حساب ایشان صرفھ جوییِ 

.تلخ شاندراز و دور و تجربیات از یانعکاسسھ

مصداق این گفتھ کھ بھ یھودی .بی جا از ضعفبھ جا از عقل سرچشمھ می گیرد و ترسِ ترسِ آری، 

با ھمیشھ»ھستی،ھرگاه با باد درگیری پیدا کردی، بدان کھ روشنوخاموش کاری ندارد باد با چراغِ «

شکوفایی بھترین دلیل این سخنْ و—است، اما ھرگز نور خود را از دست نداده استتبعیض روبرو بوده

.امروز دولت یھود است

.است»وسواس«زیاد ھم احتیاط ھرچند»؛احتیاط فرزند ارشد خرد است«، ویکتور ھوگوبھ گفتۀ 

آب و غذا مردبھ .بر می خوردمردی در حال مرگ بھ تابستان، داغِ کویرِ دِل عبور از حینکاروانی در 

کھ تو «، پرسنداو میاز.او ھندوانھ ای پیدا می کنندباروبندیلِ میاندر .بھ ھوش می آیدو اومی دھند

،گویدمی،ه استمرد بیچاره کھ گویا اھل کاشان بود»چرا ھندوانھ را نخوردی؟، پسدر حال مرگ بودی

ھمگان»اعتباریکارتِ «!حتی در منتھای فقرپس انداز، »!ھندوانھ را گذاشتھ بودم برای روز مبادا«

آبرویشان محفوظ تابا سیلی صورت خود را سرخ نگھ می داشتند و؛آنھا بود»برویآ«برای روز مبادا

داری را از نَ دورانِ ۀارثیایشانبرخی از ھنوز ،روتمند شده اندثی از آنانکھ بسیاراینگوامروز، .بماند

در عینکھ خیرخواھانی ندفراوانبسیارند کسانی کھ از ھیچ کمکی دریغ ندارند و ،در مقابل!دست نداده اند

بازده .خسیسآدم باحسابگر آدم ، فرق است میان آری.گرانندیدخود بال و پرِ ند،رآن کھ بی بال و پ

خساست، ارثی شکلِ م.و حقارتاست ت عقب ماندگی خسّ اما بازدهِ ؛حسابگری موفقیت است و ثروت

.استبی انتھای آنتکراراین بیماری مزمن و شدن 

اید عاقبت زین رسم و این تکرارھاتا چھ زکارھا رسم دنیا جملھ تکرار است اندر

را بارھادنیا، دیده آنلیک چشم پیرِ بس حوادث چشم ما بیند کھ نو پنداریمش 

بدبختانھ باید چنین باشد، چون نیروھای .نیکی استوار نیستجھان بر بنیان«:می گویدفروید

».دنشخصیت آدمی تسلط داررناخوادآگاه بشر، بنھادِ بیمارگونۀ

حفظ )یاسپورادیاگالوت(پراکندگییھودی را طی دو ھزار سال فرد کھ یکی از نکاتیدر این میان 

بوده است »بھ ھمنوعکمک «وابِ ثھمان یاصواتمیعمیق این ملت بھ ۀعقیدحس ھمیاری واست، کرده

ھمنوعت را «یعنی دارد، کھ )١٨، آیۀ ١٩فصل ،الویان(»خاموکاخاعَ رِ لِ اتوْ آھَ ِو «فرمانِ کھ ریشھ در

این ،ھا دالرمیلیاردبا پرداخت و روزی دیگر روزی با دادن یک ناناینان ».بدارمانند خودت دوست 
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و ،ھاخیریھ و بیمارستانسساتِ ؤمھایارودیۀسینآنان بر نام ھای و؛فرمان را بھ انجام رسانده اند

افزون بر ،ھ دیدگان در سراسر دنیامملت یھود در امر کمک رسانی بھ صدھمیاریبارِز العملعکس

.گواه آن استاختراعات مفید ایشان، 

در یھودی ۀھزاران خانوادزمانی کھبود ایران یکی از قدیمی ترین شھرھای یھودی نشینِ شھر کاشان

ان و زندیگر شھرستان ھا حاکم بود وھمچونمندآبروۀتودفقر نامرئیِ آنجا نیز .ردندزندگی می کآن 

ۀدر خان،ماۀ خانم ھای خانوادۀاز جملھ ھم،کاشانزن ھای یھودیاکثر.کار می کردندمردان ھمگی

.تندبافمیقالی از آنان و گروھی می کردندقالی و مخمل آمادهنو بافتکردن ابریشم را برای رنگ نخخود 

امیر کبیر دستور می دھد جوانان کاشی و یزدی را بھ کھه استآنقدر کارگر کاشی مورد توجھ بود

.وجود نداشتکاشیمتکّدیبینوای،یھودیۀو در جامع؛نبرندسربازی 

کھ در رشتۀ تولید نخ ابریشم بودند، مانند پدر و پدربزرگ من و شخص خاخام یھودیانیدر کاشان، 

یدیدیا شوفط و پدر ایشان خاخام داود، سعی می کردند کھ بھ خانم ھای خانھ دار کھ ھمگی این کار را بلد 

کالف ھای ،من ھفتھ ای یک بار بھ خانھ ھایی کھ نخ ابریشم را آماده کرده بودند می رفتم.بودند کار بدھند

آری، در ایران، ربانیم ھم در تمام شھرستانھا شغلی داشتند، .نخ را می گرفتم و بھ حجرۀ پدر می بردم

دین ابزار کسب روزی نبودچون 

افتخاری بھ طور و امور عبادی 

.برگزار می شدند

بعد از ظھر ھر رسم بود کھ 

توانھر خانواده ای کھ ،جمعھ

بھ نامقرص نانیک ،مالی داشت

او جامعھ می داد کھ گبایِ بھ ّال ح

بھ گبای(.درسانبھ محتاجان ب

کنیسا در امور خزانھ دارِ «معنای

یادش بخیر ).است»یھخیر

خوب بھ خاطر »!مرحوم جوانی«

پیش،ھشتاد و سھ سال کھدارم

خود بھ درِ ا با من ر،یکی از گبای ھای آن روز کاشان بودندکھ ،پدر بزرگم آقا رفائل گبایشادروان 
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پیشاپیشخانھ کھ خانمِ سپس ».آمده ایمّال حبرای بگو بزن ودر «،بردند و می گفتندمیھای آشنایانخانھ

.گذاشتیک نان درستھ یا بیشتر روی دست من می، در را می گشود ونان را حاضر کرده بود

...ھابعد از جمع شدن نان

...بقیۀ نوشتار در شمارۀ آینده

بخش دوم

و ایستادند می دورتر ایھدر فاصلبزرگبابا.زدیمبھ خانھ ھای نیازمندان سر میو افتادیم بھ راه می...

این خانواده عیالوار «،بھ من می گفتند

٢بھ دیگری .شش تا نان بدهبھ آنھا ؛است

سپس .و الی آخر».تا٣بھ دیگری ،تا

یغروب آفتاب، من مانند قھرمانھنگام

خوان و خوشحال بھ خانھ آوازه،سالھ٥-٤

کھ دوباره بھ بعدۀتا ھفت—برمی گشتم

چرا کھ ھا نمی فھمیدمسال.را فراموش نمی کنممیتصواانجام ھرگز آن خوشحالیِ من .می رفتیمپخش نان 

نان دریافت کنندگانِ کھکھ فھمیدم آن روانشاد می خواستبرد، تا اینمیخودشمرا ھمراه بزرگبابا

یک بار ھنگامی کھ بھ مادر بی نوایی نان دادم و عکس العمل :من دو بار گریھ کردم.خجالت نکشند

.و بار دوم امروز کھ می نویسم؛ھای او را دیدمبچھ

پس از .کندھدیھساعاتی قبل از فوت، از بابابزرگ درخواست کردم کھ نصیحتی کوتاه و ماندنی بھ ما 

ھم نکنید، چون آلوده خواھید شد؛ و از کمک بھ )سالم و علیک(شالوم َعلِیخم بد با آدمِ «چند لحظھ، گفتند، 

.من نوار صدای ایشان را حفظ کرده ام».محتاجان دریغ نکنید

.و گرنھ نباید منتظر تشکر بود؛ستاطبع خود اوناعِ خیر، اقھر بانیِ مزدِ آری بھترین 

شادروان ،کھ بیماری تیفوس در محلھ ھای فقیرنشین تھران ھر روز قربانی می گرفت١٩٤٢در سال 

بھ یکایک در بازار تھران آمد، سرای امیر بھعزیز جامعھ، یکی از  خیرخواھانِ ،مصابندعمو یعقوبِ 

بھ نزد ما ان خند، دیدیم کھاز چند ساعتپس.آوری کرد و رفتجمعمبلغی پولکرد، حجره ھا مراجعھ 
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فقیرِ خانم بھ 2ھلّ محدر !را گرفتمخدمتممزد«،گفت»می خندی؟کھ شده ھچ!عمو«پرسیدیم،.برگشت

انشاءهللا زیر گاری !عمو"،خانم اولی بھ من گفت.تومان٥عیالوار بھ یک مادرِ وتومان دادم٢یی تنھا

آن "زیر کامیون بروم؟چرا نگفتی کھ"،گفتم!"؟تومان٥بھ دیگری وتومان دادی٢چرا بھ من !بری

این بود مزد امروز «تأکید کرد،خنده باو سپس عمو یعقوب»"!زجرکش بشیمی خواھم «،فتگخانم 

نادرستدینشان بر مبنای،ایجامعھھر ، از جملھ افراد خیرخواه افرادکردن ھمانطور کھ قضاوت »!من

غلط و فاجعھ بار ھم رفتار دیروز یا امروز دولت ھایشان رویشھروندان ھر مملکتی از است، قضاوتِ 

.حاکم بر اویا دولتاو دین نھ بر اساس ،توان شناخترا بر حسب عمل او میانسانیھر .است

بودند کھ نام بردن از خیربانیِ از یھودیانْ بسیاریو در ھمۀ جوامع،ھااندوردر تمام،شھرھاۀدر ھم

نھ تنھا در راه نجات جامعۀ خود، بلکھ بھ —خیرامر آنھا در راه برخی از .نیستپذیرآنھا امکانۀھم

در سطح محلّھ ھای یھودی نشین و گروھی دیگر در سطح از آنان جمعی ؛بشریھدف نجات جامعۀ 

ک کاشف واکسن جان بخش از آن جملھ، دکتر یونا سالـْ .فدا می کردندخود را جان حتی —جھانی

، نخستین بار این واکسن را بھ خود تزریق کرد و تنھا پس از اطمینان از »فلج کودکان«یا »پولیو«

ھنگامی کھ بھ او گفتند کھ این کشف بزرگ را بھ نام .آزمایش کردروی کودکانآن را ، نشخطر بودبی

بھ عقیدۀ ».این افتخار نھ فقط بھ من بلکھ بھ نوع بشر تعلّق دارد«خود ثبت کند، او سر باز زد و گفت کھ 

بشر دیگر نگارنده، نھ تنھا کشف عظیم دکتر سالک یھودی، بلکھ ھمۀ اختراعات، ابتکارات و اکتشافات 

در تھراِن سابق، در ھمان .خدمتگزاری مرزی و محدودیتی ندارد.ھایی ھستند بھ سوی تکامل آدمیھپلّ 

دکتر روح هللا سپیر، عبدهللا نایب، خانم آن میان بھاز کھ جامعۀ کوچک ما، نیز بسیاری از این دست بودند 

نفر دیگرھزارانعبدهللا زاده و نکا، موسی الیاسیان، داود ھمادام کو،حاجی یشوعا،بی بی الیاھو بروخیم

ھستند کھ شادروان گمنام المللیبیننفر پارسایانِ ٣٦ھمان از زمرۀبھ راستی اینان .توان اشاره کردمی

کاری آنھا نیکوبھ خاطر کھ عرفا عقیده دارند بھ آن پرداخت، کسانی »دیقصَ ٣٦«در مقالۀ نورهللا خرازی

احساس ، بلکھ را شنیدمحتاجانزن انگیزِ نجوای حُ الزم نیست نبّوت داشت تا .باقی استدنیااست کھ 

فریفتۀ خداشناسی و دینداری بر پایۀ عقل و انسانیت ھستم و معتقدم من .کافی استھمدردی  و قصد کمک 

اینجا است کھ مردمان .انسانیتۀحاضر در وجود بشر است و خدمت بھ ھمنوع پایخدایِ وجدانْ کھ 

و پاک دریا ھستندجکھ نوشتھ ھای روی ماسھ ھا مھمان اولین موآنجا.می نامند»بی خدا«وجدان  را بی

.یاد می شود»گتوی تھران«، کھ گاه از آن بھ عنوان محلۀ یھودیان تھران موسوم بھ عودالجان2



Page 7 of 13

نوشتھ شود مھمان اذھان مردم آنچھ برند،تاریخگذر مشمولشتھ ھای روی سنگ ھا نومی شوند و

.خواھد بودھمیشگی قلبھا 

زن و شوھرِ کھبا خبر می شود،برفیویک روز سرداو در !بزرگ رفائلیادش گرامی باد بابا

بزرگبابا.ندارندخوراک بھ اندازۀ یک وعده غذا حتی ، اماشده اندیآبرومندی صاحب فرزند پسر

و از تبریک می گویدبھ آنان ،رودمیاین زوجبھ منزل با یک بستھ نُقل ،زنان از برف ھا می گذردعصا

ت سنّ این ،میالبریتبھ من قول بدھید روز اجرای مراسم ،تومان٥دریافت ازایدر «آنھا می خواھد کھ

تا قول ندھید و؛باشمصنداک بنشانم و انمبر زانوکودک را و ر کرسی اجرای مراسم بنشینمبابراھیم، من 

سنت یھودیِ ھمان ، یا میالبریتروز اجرای مراسم .پذیرنداین زوج نیز پیشنھاد او را می»!نمی روم

،بچھ را می گیرد و می گویددست پدرِ بزرگ در مراسم حاضر می شود، امابابامذکر، نوزادختنۀ 

.و ھستنداند بوده پارسا٣٦از زمرۀجوامع ۀدر ھمبزرگباباامثالِ ، فارغ از ھر دینی»!خودت بنشین«

کسی کھ نخواھد؛ وراھش را پیدا می کند،بخواھد بھ دیگری کمک کندکھخیرخواھی، انسانآری

:و گرنھ،کارساز استاست کھ خیرامرو قصد مجری دیدگاهاین .، بھانھ اش راکمکی بکند

گتنۀنعمت روی زمین پر نکند دیدتھی پر گردد تنگ بھ یک نانِ ۀرود

بھ لزومِ بنگریم تا را گذشتھ نِ محتاجایاری رساندن بھبازدهِ نیکوکاران بیاندیشیم و بلند نظریِ بھ

را کھ مشمول تحصیل یبسیاری از شاگردانکھ ید بفرمایباور .پی ببریمچنین کمک ھاییھرچھ بیشتر 

دھندگانِ یاریامروز از کھ نان می گرفتند می شناسم کھرا یکی از خانواده ھایی بھ ویژه و بودندرایگان

عدم اجرای ؛ امااستآدمیافتخارمایۀ، و تعھد کمک،در فرھنگ یھود، کمک بھ ھمنوع.جامعھ ھستند

.محسوب می شودننگ نیز ضروریغیردریافت کمکِ از آن سو، .ننگ استیتعھدچنین 

ر کھ حاتم دگفتھ اند.بخشندگی شناختھ شده استۀاسطوریحاتم طای، فردی بھ نام در فرھنگ ایران

کھو می گویدبرادر او جانشین می شود،از فوت حاتمپس.داشتچھل دروازه ی زندگی می کرد کھ باغ

از یکی برگدایی ،از فوت حاتمپسنخستِ روزھای ھمان ، ًتصادفا».حاتم را ادامھ خواھم دادمراممن«

سپس گدایی دیگر بر دروازه ای دیگر می کوبد .بھ او می دھدچند سکھبرادر حاتم می کوبد ودرھای باغ 

اما دروازۀ سوم را کھ می گشاید، با ھمان گدایی روبرو می شود کھ .و برادر حاتم بھ او نیز کمک می کند

اتم می رنجد و بھ گدا پرخاش ر حبراد.بودکمک دریافت کرده پیشتر بر دروازۀ نخست کوبیده بود و 

باغ می آمدم و من از چھل دربِ وقتی حاتم زنده بود، !تو حاتم نیستی و نخواھی شد«،گدا می گوید.کندمی
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تو اما.، بی آن کھ مرا ھرگز شرمنده کندکردمرا می شناخت و کمک میحاتم؛ وتقاضای کمک می کردم

کھ دلی رزد بھ آننیاَ /وجود لکِ دالن سعدیا کھ مُ رنجان زندهم»!زود شرمسار کردیطاقت نداشتی و مرا 

خرج کھ ؛ وگرنھ خانھ داردذات افراد بلکھ در بستگی ندارد،یی دارابھ بخشندگی تنھا .را ز خود بیازاری

!ودحاتم طایی شدن آسان بُ /از کیسۀ مھمان بُود 

فدراسیون یھودیان «»اختالفِ کمیتۀ حل«، عضو نجات گبایدوستم شادروان باسال متوالی٢٢

اختالفاتِ حلّ زمینۀ او کھ در .یمو بحث می کردمی رفتیم پیاده روی بھ ھر صبح ،»آمریکایی–ایرانی 

بھ خرج ،برای حل بعضی از اختالفات خانوادگیکھھرگز بھ من نگفت ،می کردفعالیتجامعھخانوادگیِ 

روانشناس محبوب ،نھضت فرنودیدکترخانم  ًاخیراکھتا این؛می بردھمراهدکتر روانشناس،خود

ھمراه برای کمک بھ حل مشکالت خانواده ھا را با خودایشانگباینجاتزنده یاد بھ من گفتند کھ ،جامعھ

چھ زیباست این .ذاتی استبلکھ خصوصیتی نیست، »قار قار«و بخشندگی بھ تظاھر،آری.می بردند

:ھمگان باشدشعر کھ می تواند آرزوی 

صبر امتحانم نکنیۀدر بوتنکنی ناتوانمخلق برِ !یارب

مستوجب رحم دوستانم نکنیدشمنان مرا باکی نیست ۀاز طعن

کھ چھ کنم اما تکراری است و مفصل، ماهی کھ آوردبعضی از نکات و اشعارکھ می دانم ،دوستان

را از مقالھانگلیسی نسخۀ، می بینیدارزشمند را بھ ھر حال اگر نکتھ ای .درویشۀو تحفندمناسب مطلب

ھدف من از برگرداِن این نوشتھ ھا ھمین .بخوانندخود بدھید تا و بھ فرزندان دریافت کنید»بابانوری«

،ناصر خسروبھ قول .دنبمانواژگاناین است کھ جوانھا بخوانند و 

مان آموزگارینیستِ این بِھْ از آموزگار استرمرا این روزگا

کھ از سرما سرگردان برمی خوردپسر بچھ ای بھپیرمردی ،در شھر نیویورک١٩٤٠در سال 

سالھ بھ زبان ١٢ۀپسر بچ»؟خانھ ات کجاستپسرجان، نامت چیست و «از کودک می پرسد کھ .لرزدمی

بخشزبانییدیش(».و نھ خانھ ایو نھ کسی را دارمم استسرد،گرسنھ ھستممن «پاسخ می دھد،یدیشی

خود خوشبختانھ بی بضاعت کھ پیرمردِ .)استو عبرییآلمانی ازمخلوطاز یھودیان اروپا وبزرگی

یک مغازۀ او را بھ .نمی داندرا اینکودک ھیچ زبانی بھ جز کھ این ، می بیند استدانستھمیدیشیی

پسر بچھ »پدر و مادرت کجا ھستند؟«کھ پرسدبھ او غذا و چای می دھد و می،می برد»دونالدکمَ «

»!بیایند ًبعدا تا خودشان من را بھ نیویورک فرستادند،پدر و مادرم در حال فرار در اروپا«،گویدمی



Page 9 of 13

در حال غرقِ را از کشتیِ کودک خود،از فرط ناچاری،اوبدبختِ مادرِ و پدر کھ پیرمرد می فھمد 

.روزگار بھ بیرون پرتاب کرده اند تا شاید زنده بماند

...:انجام بدھمدو کار برای تو می توانم من فقط «،پیرمرد می گوید

...بقیۀ نوشتار در شمارۀ آینده

سومبخش 

چون در لوس آنجلس احتیاجی ،نیویورک بھ لس آنجلسقطارِ بلیطِ یک ا ییا لباس گرم برایت بخرم ...

، دھدمینبھ او یپولدوراندیش دانای پیرمرد ».یدیھر چھ شما بگو«،کودک می گوید».بھ لباس گرم نیست

یک بلیط نیویورک بھ لس آنجلس می خرد و بادر آنجا .می بردقطاردست او را می گیرد و بھ ایستگاه اما

می بوسد و می گوید ،می کندقطاررا سوار کودک.می کندابتیاعنیز دو تا ساندویچ خودپولِ ۀباقیماند

.یدیش صحبت می کنندبھ ید، جایی کھ شمار فراوانی از مردمبرو»کسرفَ یْ فِ «ۀدر لس آنجلس بھ ناحیکھ 

سختی ااین راه طوالنی را می گذراند و بدیگر، کمک مسافرین بھ و ، زنبیلدرچکودک با دو ساندوی

،ی بھ او می گویدپس از چند روز، آقای.کمک می کنندمردم بھ او .می رسد»رفَکسفِیْ «ۀناحیبھ فراوان 

کودک قبول می کند و».آپارتمان من را بھ عھده بگیری٢٠دالر بھ تو می دھم کھ نظافت ٣من روزی «

،زبانیاد گرفتنِ کم کم با.پردازدمیآپارتمان می خوابد و روزھا بھ نظافتیشبھا در راھرواز آن پس،

خود بھ برای اقامتنیز یک آپارتمانرا بھ او می سپارد و مدیریت آپارتمان ھای بیشتری ساختمانصاحب 

.پسرک سال ھا برای آن مرد کار می کند.او می دھد

دو اتاق آپارتمانِ کھ می بیند است جوانی آگاه شده اینککھ دیروزبی کسِ و با استعداد روزی کودکِ 

از من .این خرابھ را بھ من بفروش«، گویدمیرئیس خود بھ .استارائھ شده ش فروی برای اخرابھ ۀخواب

شما را پول و من آپارتمان خرابھ را درست می کنم بعد.ھیداجاره بدمی روم تا شما آن را فعلیآپارتمان

را با دستان خود تعمیر آپارتمان جوان .کندقبول میخیرخواه صاحب آپارتمان ».پردازمدو سالھ می

آمریکا، ناب در جھمینسال پس از آن،٣٥ظرف .اولیھ را می پردازدمبلغفروشد و میبا سود ،کندمی

)ھا دالر امروزمیلیاردبا ارزشی برابر (سیصد میلیون دالری یدارای ثروت،3»کشور فرصت ھا«این 

در  ًتصادفا.می شودبیماراست،سرھا پیدا کردهدر میانکھ سری درست ھنگامی،سفانھأمتاما .شودمی

گلدا .کنندصحبت مییدیشیبا ھم می شود و روبرو ،نخست وزیر اسرائیل،مجلسی با خانم گلدامایر

3 The Land of Opportunities.
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،آری«،می گویدقھرمان ما کھ ھرگز ازدواج نکرده است، »فکری برای آینده کرده ای؟آیا «پرسد،می

درآمد ،ی مندارایبا در اختیار داشتن کلّ تاام ادهتشکیل دھفت نفر از رفقایم با مدیریتِ غیر انتفاعی یبنیاد

دست آورده امھ ی را در لس آنجلس بیمن این دارا.لس آنجلس بپردازدۀخیریسساتِ ؤمرا فقط بھ مامالِک 

.فوت می کند١٩٧٥در سال ،از چندیپساو».در این شھر بھ مصرف برسدکھ تنھامندمو عالق

برای و از او داشتمحرفھ ای ارتباط دوستی نزدیک و،سای این بنیادؤبا یکی از ر،١٩٨٠از سال

عام المنفعھ سساتِ ؤما باید بھ م،طبق قانون«اما او پاسخ داد،.ایرانی تقاضای کمک کردمۀخیریسساتِ ؤم

.رفتآن مدیر از بنیاد غیر انتفاعی بعد،چندی».نھ گروه ھای خاصوکمک کنیم

برخی دست آوردھای وبزرگ بھ دنیا می آیند،برخی از افراد«است کھشکسپیر گفتھ ای منسوب بھ

».تحمیل می شودبزرگی نھاآبھ برخی از اما .بزرگی دارند

زمان آنھا ھستند کھ یابرلیانناخالصسنگھمچونکھافراد الیِق فراوانی ھستند،بھ عقیده نگارنده

پیش ھزار سال حدود .یا شناختھ نمی شوند و از بین می روند،را نمایان می کندایشانؤلألتتراشد و را می

ی ھا می گرفتند و نانواییاا از آتشکده ھا، حمام ھا مردم آتش ر،کبریت ھنوز اختراع نشده بودکھاز این 

، خود می گویدۀسالچھارمادری بھ کودکِ در ھمان حول و حوش، .برای پخت و پز تکثیر می کردند

گفتھممادر«، آقا می گوید-بھ شاطرمی رود و کودک »!بیاوآقا یک حبھ آتش بگیر-برو از شاطرسینا،«

ظرف «،کودک می گوید»ظرفت کو؟!بچھ«،آقا می گوید-شاطر».است کھ یک حبھ آتش بھ من بدھید

دستم .بگذاریداینجا راآتش «،کوچک خود را پر از خاکستر می کند و می گویداندستسپس ».الزم نیست

،می گویدمی کند و مشتری ھا رو بھ آقا -شاطر.می بردبھ خانھ آتش را می گیرد و بعد »!نخواھد سوخت

اکثر ،بھ عقیده نگارنده،آری»!بھ ھدر می روندییچھ استعدادھاکھ بینید و بنگاه کنید !مردم«

گاه و ،لوکاستوھقتل عام ارامنھ و مانندجنگ و فجایعی ھمچون در عامدانھ،ھای نوع بشر، گاهداستعدا

استعداد این کودک ،خوشبختانھکھ ھرچند؛از بین رفتھ و می رونداین استعدادھا،امکان رشد عدمِ در اثرِ 

.موجب افتخار ایران می گرددبوعلی سیناابھ ھدر نمی رود و باھوش 

نامِ بھوژخیماندُ دستِ ھ نشتین بودند کھ بیْ آصدھا ،لوکاستوھۀفاجعخدا می داند کھ در بین مظلومانِ 

من اینجا است کھ تکرار می کنم .رفتندمیاناز شد،او قاتل وباشدبشر قاتق نان ین، کھ قرار بوددنامی 

گفتھ شده 4زوپ حبشیاِ کھ در قصھ ھای ، چنانافسوسولی ؛فریفتۀ خداشناسی بر پایۀ عقل و وجدان ھستم

4 Aesop the Ethiopian.
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دست بھ زئوس بھ فرمان خدای خدایان ،اساطیر یونانشخصیت ھای از ھنگامی کھ پرومتئوساست، 

.کردعجین کھ با اشک چشم بل،خاک را نھ با آب،آفرینش انسان زد

.کاپیتان کیستمی پرسد کھووارد کشتی مسافربری می شودی انگلستاننیروی دریایپیرافسریک 

این .من با پدرت دوست ھستم«،افسر بھ کاپیتان می گوید».قھرماناتانِ جانپسرِ ل،یکما«،می گویند

،افسر می گوید».بھ ھمراه کشتی غرق شدچندی پیش پدرم «،کاپیتان می گوید»چھ می کند؟روزھا 

پرسد،از افسر میکاپیتان »کاپیتان شدی؟، اما با این وجودپدرت در این راه غرق شدکھ تو دیدی !پسرم«

سکتھ کرد و یک شب، بھ ھنگام خواب در تختخواب «،افسر می گوید»چگونھ فوت کرد؟پدر شما «

بعد از حتی دنیا ی،آر»در تختخواب می خوابید؟و با این وجود، شما ھنوز «، کاپیتان می گوید».ردمُ 

تند کھ دیندارتر آنھا ھسو ؛مانده استھنوز دیندارھزاران سالۀ نفرت ھای دینی و فرقھ ای، تجربۀ تلخِ 

!بروندبھشت بھ ظلم راهاز خواھند می

کمک ۀزمینالاقل ،ت خودقدر ھمّ ھ ببیایید .ا باشدرشد مھیّ ۀچنانچھ زمینالبتھ ،استاختراعپدراحتیاجْ 

ند کھ بدون ھستاین آبرومندان.را برای ھمگان فراھم کنیممین احتیاجات أدرک واقعیات و ت، بھ آگاھی

ھمسایھ روشن باشد، راه عبور ۀچنانچھ چراغ خانکھ چون می دانند ،درصدد کمک بھ دیگرانند،تظاھر

خواھد ۀ خودشان نیزخان،ھمسایھ دچار آتش سوزی گرددۀو چنانچھ خان؛ھم روشن خواھد بودخودشان

.سوخت

با و یستاده بودم ااست،بسیاری از دوستانمحل پیاده رویِ کھ ، »نیونـَ فرانکلین ک«در قلۀ کوه ھای 

در آن لحظھ، دنیایی، پرندگانی و ھواپیماھایی دیگر دیدم .کردممی دوستی اطراف را نگاه دوربین مجھزِ 

متأسف شدم کھ چرا بدون دوربین نتوانستھ و نمی توانم واقعیات .شکاری دیده نمی شدندکھ بدون دوربینِ 

ات محیط را می بینند و در صدد رفع کمبودھای خوش بھ حال افرادی کھ بدون دوربین، واقعی.را ببینم

.ھستندنیازمنداناحتیاجاتجامعھ و 

دلیل آرامش و یکپارچگی دین و جامعۀ ما این بود :ج دین در دنیای امروز می گویمعیان ترویمن بھ مدّ 

داشتند و تجاریو چنانکھ گفتھ شد، حتی ھمۀ ربانیم شغلی دین ما در ایران ابزار کسب روزی نبودکھ 

بھ استناد وقایع غم انگیز دیروز و امروز، ھرگاه روحانیت و سیاست آلوده بھ مسائل مالی .کاسب بودند

!دنیا را نگاه کنید.بگردند، فتنھ بھ پا می شود
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بھ انتخاب ھای صحیح آنھا بستگی ترقی و پیشرفت جوامع تنھا منوط بھ استعدادھای آنھا نیست، بلکھ 

ببینیم چھ می گویند تا بدانیم ».ناآگاھان استعاقالن بھتر از بھشتِ جھنمِ «می گوید، ویکتور ھوگو .دارد

بھ ھنگام امضا خاخام یدیدیا شوفطشادروان .معلم نیست»کاله بھ سری«کھ ھر ِگردی گردو نیست و ھر 

!حقوقی در میان بود؟ ھرگز ًآیا برای حقوقی بود کھ می گرفتند؟ آیا اصال».خدمتگزار، یدیدیا«نوشتند، می

روشنفکری، واقع بینی و عدم دخالت او در امور داخلی خانواده ھا، و حفظ در راز محبوبیت خاخام یدیدیا 

یاامروز جامعھ باید بھترین تسھیالت را برای ربانیمالبتھ با توجھ بھ مکان و زمان،.دروحانیت دین بو

واجد شرایط فراھم کند، نھ برای آنھا کھ دین را ابزار »پیشنمازانِ «یاانیمحزّ و »روحانی یھودیانپیشوا«

.حمایت از ربانیم عاقل بھ مثابھ حمایت از بقای جامعھ است.قرار داده اند

اگر ما حقایق روز و .گذاریم فرزندان ما تحت عنوان ترویج دین، َملعبۀ دست دیگران قرار بگیرندن

ینیم، دلیل بر آن نیست کھ حقایقی در کار نیستند و تطبیق با زمان الزم لزوم تطبیق خود با زمان را نمی ب

بینان بر آنند کھ دلیل ایجاد روشن.بھترین دلیل صّحت ھر ادعایی وقوع آن استچنانکھ گفتھ اند، .نیست

دخالت در زندگی از راهتفرقھ در بین ھمۀ جوامع و ملت ھا آن است کھ دین ابزار قدرت و کسب روزی

بیایید .بوده استبیھوده و حتی کنترل خوراک و پوشاک آنان»بکن و نکن ھای«داخلی خانواده ھا، تلقین 

ھمینک می بینیم کھ صدھا میلیون انسان در سراسر دنیا، .بینان را بررسی کنیمادعای روشناین منصفانھ 

و در این میان، ؛، سربار دولت و ملت ھا شده اندتھبا ایجاد فقر دانسما، جامعۀده ھا ھزار نفر در ھمین 

»!اگر اینھا نباشند، دینی در کار نخواھد بود«گروھی ساده لوح می فرمایند کھ 

و ناشنیده ھا را درک می کنند ھاواقعیات را می بینند و ناگفتھ،قدر افرادی را کھ بدون دوربینآری، 

اشاره می کنم کھ تا بھ حال آنان، آقایان بیل ِگیتس و واِرن بافِتبھ رھبران جھانی بھ عنوان نمونھ، .بدانیم

از دارایی خود را بھ امور خیریھ، بھ ویژه بھ منظور اجرای ایدۀ فوق العاده دالر میلیارد٧٠بیش از 

ند؛ و مبالغ اھدایی ایشان کشورھای فقیر و حفظ نظافت آنان نموده ادر واکسینھ کردن مردم ارزشمندِ 

دین .بوس اینان و عشق آن دو بھ بشریت باشددنیا باید سپاسگزار و دست.ھمچنان رو بھ فزونی دارد

بھ احتیاجآبرومندانی ھستند کھ بدون از ُزمرۀ اینان .عشق آنھا بھ انسان و انسانیت است و بسھمانآنان

از مایۀ نفراین دو عشق بھ راستی کھ .ان برآمده اندتظاھر، در صدد تأمین سالمت و حفظ آبروی دیگر

یافتھ دوام ھمچنان تاکنون ۀ دوراز گذشتکھ ، عشقیخود استیبھ اوامر عقالندیّ مقاست کھانسانیعشق 

:کھچرا»؛گر ھیچفرزند مرا عشق بیاموز و دِ «روح پدرم شاد کھ بھ استاد می گفت، .استو گسترده شده
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از عمر حساب است ھمان روز و دگر ھیچروزی کھ دلی را بھ نگاھی بنوازند 

عقل تجربھ آموز و دگر ھیچبدر مکتخواھی کھ شوی در عمل استاد زمانھ

گبای»نورمن«نورهللا 

، لس آنجلس٢٠١٧فوریۀ 

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 
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