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اما وای بھ وقتی کھ این موضوع جنبۀ دینی ،در ھمھ جای دنیا، انسانھای خوب و بد فراوان ھستند

ایماِن .باایمانی ھستند کھ از عقل بھره ای نبرده اندبسیار داشتھ باشد، چرا کھ خطرناکترین انسانھا افراد

از آنھا بسیار فتنھ انگیز بخشھاییکھدینی آنھا نوشتھ شده است ایشان ھم بھ چیزھایی است کھ در کتبِ 

ھ چھ بسا ب،بی عقلیدر کمالِ ، ایمان دارند و در اجرای آنھاییکتابھاچنینایماناِن بی خرد بھ این با.ھستند

.خطرناکترین کارھا دست می زنند

نورهللا «پدر نگاھی کرد و گفت، .کاشان رفتماز مدرسھ بھ حجرۀ بابایم در بازارِ .سالھ بودم٩یا ٨

بھش بگو کھ یھ دست کت و شلوار وبرو«گفت، »!بلھ«گفتم، "آقا اصغِر خیاط را می شناسی؟!جان

پیش اصغر اً مستقیم.من از خوشی پرواز کردم».مدو میم و پولش رآمیاً من بعد.خوب واسھ تو بدوزه

خودش میاد و پولش رو !کھ یھ دست کت و شلوار واسھ من بدوزھبابا گفت!آقااصغر«رفتم و گفتم، 

ت و از دکانش بھ این را گف».تا اندازه بگیرمۀ منبا من بیا بریم خون«اصغر مکثی کرد و گفت، ».دهمی

.من ھم بھ دنبالش.راه افتاد

واردِ .در را باز کرد.بھ خاطر دارمبھ خوبیورودی آن خانھ را درِ ھنوز پس از چند دھھ، امروز

در حالی کھ دور می شد .و رفت، در را بستیک جوجھ در زیرزمینی تاریک گذاشتمرا مثلِ .خانھ شدیم

زیرزمین پنجره ای داشت کھ ھم کِف حیاط ساختمان بود، یعنی اگر چیزی »!اینجا وایسا تا برگردم«گفت، 

با بود در حیاط کھ دیدم کھ اصغر.ف حیاط و ساختمان را ببینمبود کھ رویش می ایستادم، می توانستم ک

گفتگوی آنان .ش از او بلندتر بود و بر پشت بام روبرو ایستاده بود، شروع بھ صحبت کردکسی کھ قدّ 



٣از٢صفحۀ

ھایشان بشنوم، اما فکر می کنم در بین صحبتبھ خوبی حرفھایشان را دورتر و آھستھ تر از آن بود کھ 

کھ در بودی کھ آیا توھّممطمئن نیستمحقیقتاً را شنیدم؛ ھرچند »رهشگون ندا«عبارتِ ای»نوگش«ۀژاو

، چون من اصغر نبودترسی مھنوز در وجود.واقعاً در میان بحث آنھا ادا شدآن عبارتیا است ماندهمذھن

مین اصغر برگشت، دِر زیرزتا سرانجام ،تاریکی تنھا بودمنسبتاً طوالنی درتی مدّ .دیدمآشنا میانسانی را 

»!برو گمشوو بیا «را باز کرد، در حیاط را ھم باز گذاشت و بھ من گفت، 

اما .بھ خاطر ندارم ھنگامی کھ بھ منزلمان برگشتم، پدر چھ گفتند.از خانۀ اصغر پا بھ کوچھ گذاشتم

سالم بھ در بود و جانِ بی گناهمنِ بخت یارِ ،آن روزو ھیچ شّکی ندارم کھ آن مرد نظری سوء داشت

یھودی شگون خونِ «بود با یادآورِی این جملھ کھ ایستاده بام چھ بسا ھمان مردی کھ باالی پشت.بردم

.درکو از قصد شومش منصرف هدرکاصغر را قانع »ندارد و روزی پایت را می گیرد

با آنجا در.و در بازار بزرگ کار می کردمم یبودبھ تھران کوچ کرده .چند سال از آن روز گذشت

.دوست بودم کھ برادر بزرگترش چسبیده بھ شرکتی کھ در آن کار می کردم، دکان داشتناوجونپسری 

با ھم ناھار می خوردیم و گفتگو ،ھای پارچھ می نشستیمروی عدلبا دوستم ،روزھا موقع استراحت

ک روز گفت کھ ی.سالی از من بزرگتر بودسھ-دواو ، ھرچند شاید می آمدیمسن ھمبھ نظر .کردیممی

ھر تکھ ھزار تومان بھای فروشند و نام گرفت زمیِن خانھ می»پارستھران«کھ بعدھا »خاکسفید«در 

من و داداش مجید داریم با ھم می رویم یکیش رو «گفت، .من ھم آن موقع ھزار تومان را داشتم.است

در .رھسپار شدمبا این دو پس از پایان کار من ھم پذیرفتم و»!تو ھم بیا.مجید ماشین داره.ببینیم و بخریم

دوستم بھ .اتومبیل را نگاه داشتشرداربتھرانپارِس فعلی، محلِ ، در »جادۀ خراسان«جادۀ شرق تھران یا 

من .پیاده شدیم و بھ سوی تپھ بھ راه افتادیم»!پشت اون تپھ استتکھ زمینھ«رد و گفت، ست اشاره کددور

ناگھان ،رسیدیمکھ بھ نزدیکی تپھ در آن ناکجاآباد .تنگ غروب بود.تمو راه می رفآن دچند قدم پشت سرِ 

ام اطمینان کردم و در حالی کھ آنھا بھ غریزه.وحشت مرا فراگرفت.گویی کسی بھ من اخطار بدھد

.صدا بھ سوی جاده برگشتم و با اتوبوس بھ خانھ رفتموسرھمچنان پیش می رفتند، بی 

دلم درد !ھیچی«گفتم، »!ھو غیبت زد؟یِ کھ دیروز چی شد !نورهللا«فردای آن شب، دوستم گفت، 

خدا شاھد است کھ مدتی بعد، ھمین جوان ضمن ».نخواستم مزاحم شما بشم.زودتر برگشتم.گرفت

خودم آری، ھمان آدم کھ من دوستِ »!ما اگر ھرجا خوِن یھودی گیرمون بیاد، می ریزیم«حرفھایش گفت، 

.زدیحرفنینچقلمدادش می کردم 



٣از٣صفحۀ

شاعری خردمند چھ .نماھا را نمی شناختیم-متأسفانھ ما در چنین محیطی زندگی می کردیم و دوست

ریسمان در دِل شمع است، ولی /؛دشمِن دوست نما را نتوان بازشناخت از دوست«قشنگ گفتھ است کھ 

کھ من بھ یاد دارم در ھمانطوربر سِر خیلی ھا آمد، ییالبخدا می داند کھ بدبختانھ، چھ ».اوستدشمنِ 

.دوراِن ما، چند نفر برای ھمیشھ گم شدند و کسی ندانست و نفھمید کھ چھ برسرشان آمد

بی تردید دینِی آنھا مرا بیش از پیش و ریشھ ھایو جنبھ ھافکر می کنمهخاطردو بھ این امروز 

دین متّکی بر حرفھای خوب و بدِ ،گفتم، وای بھ وقتی کھ تشخیِص خوب و بدکھ مصّمم می کند کھ چنان 

از ھر ،کامل بی بھره اندکامل دارند و اما از عقلِ افرادی کھ بھ آن کتابھای دینی ایمانِ بھ راستی !بشود

فرقی .امیدوارم کھ ھرگز و در ھیچ موقعیتی گرفتار چنین افرادی نشویمبھ غایت.بمبی خطرناکترند

اما افراد نادان ھم ،انسانھای عاقل وجود دارندھرچند در ھمۀ ادیان، آنھا چھ باشد، چرا کھکند کھ دینِ نمی

.ستندکم نی

.متشکرم
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ھا و کتابھای ایشان بھ زبانھای فارسی این وبسایت حاوی آرشیوی از نسخھ ھای رایگاِن مقاالت، یادداشت

ھمگام با ، و بھ زودی لحظاتی برای تفکر، دیکشنرِی گویِش یھودیان کاشانو انگلیسی، از جملھ کتاب 

.می باشد)در دست تھیھ(زمان


