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ھایادھا و تجربھ

گبای»نورمن«خاطرات نورهللا 

نخستبرگ 

پیمان اخالقی:ویراستار

The English translation of this Album Leaf will follow soon.

پیش گفتار

می تواند خوب، سودمند و آموزنده اند خاطره ساز باشد و ھر یاد و خاطره ایھر قدم زندگی می تو

ای کارساز و تجربھ، درسی بازگویی آنناچیز بنماید، امادر نگاه نخستچھ بسا خاطره ای کھ .باشد

ین رو ااز ھم .از ھر خاطره می توان تجربھ ای آموختبھ دیدۀ من،.گشا را پیش روی دیگران بگذاردراه

بھرا مگزیده ای از خاطراتاز این پسدر پِی سالھا نگارش و انتشار مقاالت و یادداشتھایم، کھ بر آن شدم 

ھرھفتھ بھ زبانھای فارسی و و تا حد امکان، ارش درآورمآقای پیمان اخالقی بھ نگو برگردانِ یویراستار

برای www.BabaNouri.comو در وبسایت از راه ایمیل ھمچنینو پیامانگلیسی در نشریۀ ارزشمند 

.باشدگرامی خوانندگانِ مھرِ مقبولِ این کوشش باشد کھ .منتشر کنمو نوشتھ ھایمافکاردوستدارانِ 

ارادتمند،

گبای»نورمن«نورهللا 

، لس آنجلس٢٠٢١دسامبر 

برگ نخست

اصلی آن یکی از می کردیم کھ مالکِ مدتی از شرکتی خریدچند سالی پیش از انقالب، در ایران، 

برای «،سھ سال، از سوی ھمان شرکت با من تلفنی تماس گرفتند و گفتند-پس از دو.شاھزادگان بود

از شما دعوت .شما را انتخاب کرده ایمبھ این منظور یھودی می خواھیم و یک مغز اقتصادیمانشرکت

ابتدا».چنین بھ جمع شرکای ما بپیوندیدھمکاری کنید و ھمبا ما آغاز بھ می کنیم کھ در مقام مدیر عامل 
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آنان، پذیرفتم کھ نایب ترغیب، اما سرانجام پس از اصرار فراوان و تشویق و رّد کردمدعوت آنھا را 

اتاقی .سھم خودم را ھم در قالب یک چک پرداختم و در آن کمپانی شریک شدم.بشومشرکت رئیس آن

مدیر عامل، نزدیک بھ ھشت در اختیار من گذاشتھ شد و در مقام نایبِ »منشی«یا»رتِ سکرِ «مجلّل با دو 

.در آن فاصلھ، شرکت درآمد ھنگفتی داشت.با آنان ھمکاری کردمماه

.جنس خوبی پیدا کردم کھ مناسب این شرکت ھم بود.خودم بھ بلژیک رفتمبھ قصد خرید برای کمپانیِ 

%٢٠٠تعرفۀ گمرک آن .متر برای این شرکت سفارش دادمھزار ١٠برای خودم و جنسھزار متر١٠

حدود شایدتعرفۀ سفارش خودم را کھ %٢٠٠ن بھ ایران رسیدند و من ھر دو سفارش ھمزما.بود

آن شرکت، با شگفتی دریافتم کھ ترخیص کاالیاما با دیدن جواز گمرکِ .ھزار تومان شد پرداختم۴٠٠

موضوع را شرکت گمرکِ امور از مسئولِ .ھزار تومان ترخیص کرده اند٢٠حدود کمابیش آنھا را با 

دقایقی در دفترم .رفتمفرو در فکر ».ھزار تومان دادیم٢٠از باال تلفن کردند و ما ھم «گفت، .جویا شدم

پیش مافوق خودم یعنی مستقیماً .تصمیم خودم را گرفتم.مبررسی کردجوانب مسئلھ را در ذھنقدم زدم و 

اجازه .بھ آنجا برومفرزندانم از آمریکا تلفن کرده اند و خواستھ اند کھ فوراً «مدیر عامل رفتم  و گفتم، 

سھمی را کھ سرمایھ گذاری و لطف کنید ھمچنین .بدھید از مقامم استعفاء بدھم و از شرکت نیز خارج شوم

مینطوری خیال ِکردی ھِ «مدیر عامل با لھجۀ آشکارا شھرستانی خود گفت، ».کرده ام بھ من برگردانید

من دیناری «گفتم، »!وی؟رِ ماه را می گیری و میند درآمد این چِ تومانھزار ٨٠٠میلیون و ٨میایی و 

این را کھ ».سرمایھ گذاری کرده ام بھ من برگردانید تا برومھمان ابتدا فقط سھمی را کھ !سود نمی خواھم

من را صورت جلسھ کنند، بالفاصلھ از رئیس حسابداری خواست کھ حرفھای خیالش راحت شد و شنید، 

.و حّق خودم گذشتھ بودمسود خیلی خوشحال بود کھ من از سھمِ .بگیرند و چک را ھم بھ دستم بدھندامضا

آن راچک را ھم نوشتند و برای مدیر عامل فرستاند و .صورت جلسھ نوشتھ شد و من امضا کردم

ک را بھ حساب چ.از آنجا بیرون آمدم.ھمۀ ماجرا شاید بیش از دو ساعت بھ درازا نیانجامید.کردامضا

.گدذشتم و بھ دفتر خودم برگشتم

ر، کانادا، تصادفاً با ھمان رئیس حسابداری سال پس از انقالب، در شھر ونکووِ ۵.سالھا گذشت

»!چطور؟«پرسیدم، »چرا بھ ما نگفتید؟!شما از انقالب خبر داشتید!آقای گبای«گفت، .برخورد کردم

و ددر شرکت را گرفتیتانسرمایھ فقط چکِ د وگفت پشت پا زدیھنآن سال، بھ آن سود و درآمدِ «گفت، 

فقط می خواھم بدانم کھ شما کھ از .ھمھ بھ شما می خندیدند و مدیر عامل از خوشحالی بشکن می زد.درفتی

»، چرا بھ ما چیزی نگفتید؟دانقالب خبر داشتی
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دلیل من چیز .بودالت از این تحوّ آن موقع من نھ از انقالب خبری داشتم و نھ خبریبینید، ب«گفتم، 

این موضوع من فکر کردم کھ اگر روزی آن جواز گمرک کذایی رو شود و .من یھودی ھستم.دیگری بود

ھزار تومان پرداخت شده است، اولین کسی کھ دستگیر ٢٠ھزار تومان فقط ۴٠٠برمال شود کھ بھ جای 

کرده و نادانستھ را بھانیھمۀ تقصیرھا،ناعادالنھ و ناجوانمردانھکسی کھ اولین کنند و بھ زندان بیاندازند، 

.بھ خودم گفتم کھ این پول و این خطر را الزم ندارم.خواھم بودبی گناه یھودیِ ھمین منِ گردنش بیاندازند، 

ھرکس باید موقعیت خودش را .انقالب نداشتاحتمالِ تصمیمی کھ گرفتم ھیچ ارتباطی با ھیچ کس و با 

».محکوم بھ شکست است%١٠٠کسی کھ موقعیت خودش را تشخیص ندھد، .نجد و بشناسدبس

اّولین گروھی «،گفتندایشان در جمعی .این خاطره مرا بھ یاد گفتگویی با زنده یاد دخانیان می اندازد

، شان گفتبھ ایپاسخ در یکی از دوستان »!یھودیان کاشان بودنداز ایران خارج شدندکھ در دوران انقالب 

بھ ایران بر نمی گشت و بھ خطیردر آن موقعیتھماگر شادروان حاج حبیب القانیان نیز محتاط بود، او «

نگارنده خود زادۀ (».خود را از دست نمی دادیمجامعۀعزیزِ نیز آن و ما آن سرنوشت دچار نمی شد

»ترسو«ایشان اشاره بھ آن داشت کھ در فرھنگ کلیشھ ھای عامیانھ، یھودیان کاشان طنزِ .کاشان ھستم

.)تصویر می شدند

»!استترسوفالنی «کھدیگران ھرچھ می خواھند بگویندبگذار .بسیار متفاوت استترس بااحتیاط 

.نخست زندگی استاحتیاط شرطِ .اھمیتی نداردآناننیشخندِ 

با آرزوی بھترین ھا،

گبای»نورمن«نورهللا 
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نسخھ ھای رایگاِن مقاالت، از یآرشیو، حاوی گبای در اینترنت»نورمن«آدرس وبسایت نورهللا 

:ھا و کتابھای ایشان بھ زبانھای فارسی و انگلیسییادداشت

www.BabaNouri.com


