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  ها يادها و تجربه 

  خاطرات نورهللا «نورمن» گبای 

  چهارم برگ 

  پيمان اخالقی   :ويراستار

The English translation of this Album Leaf will follow soon. 

  

بار   دو بحرانها و تنش های کمونيستی، از ايران دو بار به لهستان ودر بحبوحۀ ميالدی، 1960در سال 

هم   تاجرانشان ند.داشت یخوبکيفيِت و جنس ها هم بود به مجارستان رفتم. در آنجا قيمت کاالها بسيار ارزان 

خوب  بسيار  های   اين سفرها تجربه  .صحبت می کرديمزبان انگليسی    به  و  بودند   خوش برخورد در فروش  

  گشتم. ازبه ايران ب  خوش ای  خاطره و با خاطر ،به هر حال و  و سودمندی بودند 

چند روزی گذشت. تلفن زنگ زد. خودم گوشی را برداشتم. مردی پرسيد، «آقای نورهللا گبای؟» گفتم،  

ساواک در کوچۀ   صبح به اينجا، محلِّ   10فردا ساعت  گفت، «  مختصر و تلگرافی«بله، بفرماييد.» خيلی  

  بياييد.»   )؟(شمارۀ  خروس،

ساعت   سِر  را  مقّرر  فردا صبح  در  پيرمردی  رفتم.  آنجا  رويم  به  را به  خودم  «شما؟»  گفت،  گشود. 

پيرمرد طاق!»  برو توی اين ا  …فی کردم. به يادداشتی که در دست داشت نگاهی کرد و گفت، «بيا تومعرّ 

ها در   پرده   بعد بود کهدقيقه تا يک ساعتِ   45شايد    . و رفت   بست   شپشت سردر را    ،مرا بر صندلی نشاند 

اتاق   ديگر  «  ی کناربه  سوی  گفت،  بود.  نشسته  ميز  پشت  مردی  تابيد.  نوری  و  دادماسمرفتند  پاسخ   . ؟» 

  را پاسخ دادم.پرسش ها  ۀهمپيش روی من گذاشت و گفت، «اين را پر کن!»   را پرسشنامهای  برگه

با لحنی خيلی  يا ناراحتی در خود نداشتم، چون کار من معلوم بود. ای ترس  عليرغم اين صحنه ها، ذّره

«به  دوستانه   بودی   ورشوگفت،  هم  رفته  «بعد  «بله.»  گفتم،  را  »  ؟ یرفت  بوداپست ؟»  ايشان  تأييد  پرسش 

پاسخ دادم. «با چه کسانی سروکار داشتی؟» توضيح دادم. در  به درستی  «چند وقت اونجا بودی؟»    کردم.

و  سکوت  کرد   فرورفت  مطالعه  را  تر  یلحن  سپس  .پرسشنامه  خود   جدی  آرام    به  صدايی  با  و  و  گرفت 
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گفت،  شمرده   «البته!»  گفتم،  کنی؟»  خدمت  مملکت  برای  بايد  و  داری  وظيفه  که  دانی  «می  گفت، 

  کرد. به سخنرانیسپس برای مدتی نسبتاً طوالنی شروع و » … بکنی یخواهم که يه کار  «می

دقت  آن که حرفش را قطع کنم،    .او گوش کردم  به سخنان  با  تدريج  بی  مقصود و  متوجه شدم که  به 

برای  من  کند (!) و از آن پس که  سّری  می خواست که مرا به اصطالح جاسوس و رابط  هدف او چه بود.  

امور تجاری به آن کشورها می روم، برای ايشان هم خبررسانی و خبرچينی کنم! وقتی به پايان حرفهايش 

ً با احترام فراوان به او گفتم، «همۀ فرمايش شما را شنيدم و    رسيد، منظور شما را کامالً متوجه شدم.    قطعا

  ط يک جواب دارم: من يهودی هستم.»فقشما من در پاسخ 

نزد  کوچکترين حرفی  ديگر  شنيد،  که  را  اين  کنيد  ن  نيازیو    باور  من  توضيحات  شنيدن  فقط ديد به   .

  گفت، «بفرماييد و برويد.» 

که   نتيجه رسيدم  اين  در  به  و  در زندگی  را  موقعيت خودش  و  بشناسد  را  بايد حدود خودش  هر کس 

بداند  است  آن  به  وابسته  که  ای  توان    ؛جامعه  آن صورت می  از  در  و بسيار  مشکالت  به مراتب  بزرگ 

  دودحاين ماجرا برای من تجربۀ بسيار خوبی بود و هدف من از تعريف آن پس از  مهمی پيشگيری کرد.  

شخصاً  بايد    ،باشد ق به هر جامعه ای که  متعلّ هرجا که هست و  انسان  بگويم  شش دهه بيشتر آن است که  

  . خودش را بشناسد واقعی وظيفۀ  و احساس مسئوليت کند 

  م. ا بوده بسيار خشنود گرفتم درستی که در آن روز  تصميماز  همواره

  متشکرم. 

  نورهللا «نورمن» گبای 

  ، لس آنجلس2021دسامبر  22

  ) 2022(بازنويسی: فوريۀ  

  آدرس وبسايت نورهللا «نورمن» گبای در اينترنت: 

www.BabaNouri.com 

ها و کتابهای ايشان به زبانهای فارسی   اين وبسايت حاوی آرشيوی از نسخه های رايگاِن مقاالت، يادداشت 

کتاب   از جمله  انگليسی،  کاشانو  يهوديان  گويِش  ديکشنرِی  تفکر،  برای  به زودی  لحظاتی  و  با  ،  همگام 

  (در دست تهيه) می باشد. زمان


