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  ها يادها و تجربه 

  خاطرات نورهللا «نورمن» گبای 

  پنجم برگ 

  پيمان اخالقی   :ويراستار

The English translation of this Album Leaf will follow soon. 

  

سالها پيش در ايران دوست نازنينی داشتم که از سران درويشان گنابادی بود. طی ساليانی که با ايشان  

کلمه دروغ از او نشنيدم. نامش احمد درويش بود، مردی فوق العاده که فی الواقع کردم، هرگز يک  کار می

درويش خصايص  و  داشت،خصلت  ای    ی  ساده  بود را  زندگی  گرفته  پيش  تميز    در  و  آرام  روزگار  و 

  من به ايشان بی اندازه ارادت داشتم. گذرانيد. می

من هم استقبال يش گنابادی معّرفی کنم.»  دراو  ، می خواهم شما را به قطبِ جانروزی گفت، « نورهللا   

درويشان» وقت گرفت و خدمت ايشان رفتيم. وارد اتاق که   راد يا به اصطالح «قطبِ مُ يعنی  از آقا،  کردم.  

البته   داد که  به من توضيح  بر دارد! احمد  در  لباس آخوندی  آقا  با شگفتی ديدم که  گاهی هم  ايشان  شديم، 

 . يک افسر ارتشی خبردار دِم دربه من خوشامد گفتند احترام فراوان  و  ادب  لباس عادی به تن می کنند. با  

دادند. نشستيم    یجا  آقاکردند. مرا کنار   با آقا رفتار می  حرمت و    اخالص با  همگی  اطرافيان    ايستاده بود و

«چای  ،به من تشر زد و اشاره  و قدری صحبت کرديم. چای آوردند اما من استکانی برنداشتم. احمد با نجوا  

يهودی هستم. ممکن است آقا خوششان نيايد.»   !نبايد و نمی توانماينجا  ر گوشش زمزمه کردم، «بردار!» د 

به  لب  مالحظۀ شما    بهبلند گفت، «اين دوست يهودی ما  صدای    با. احمد  را جويا شد آقا به نجوا موضوع  

بازند!»   استکان نمی با شما  به من    ت جدّي  آقا  اعتراض کرد و گفت، «اين حرفها چيست؟ من همين اآلن 

با  .خوراک می شم -هم در طول بحث و گفتگو، ايشان  آن روز،    تو در يک کاسه غذا می خورم!»  اصالً 

کردند  بی محبت  من  به  پايانِ   ؛اندازه  در  مالقات،و  دستبافِ     خودشان    مخصوِص   قاليچۀ  همان نماز  يا 

يادگارِ   »سّجاده « کردند.  هديه  من  به  يادگار  به  افسوس   را  با  همسرم  امروز  تا  که  بود  باارزشی  چنان 
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  تر  سخت از همه  قاليچه    آن  کندن از دل  يمبرا،  جا گذاشتيمبه  در ايران  که    چيزن همه  آ  بينز  اگويد، « می

  اين قاليچه زيباترين خاطره و منتهای محبت ايشان بود.بود.» 

  ديدم که هزار کوزه گويا و خموش     در کارگه کوزه گری بودم دوش 

  (خيام)  کوزه فروشکو کوزه گر و کوزه خر و      خروش  ورد ناگاه يکی کوزه برآ

دولت کنونی    ۀاي بی پغضبِ دشمنی و    هدفکه چنان مردمان صلح جو و شريفی    بسيار رنج آور است 

  هرچه   يکديگر  به  انسانها  و  ها از ميان خواهند رفت  توزی  اين کينه  روزی  شک  بی    قرار گرفته اند. ايران  

های تاريخی   خشونت و    ها  تنش  بدون  و  شآرام  اب  فرآيند اين    ،از اين پسکه    وارماميد .  خواهند شد نزديکتر  

ايرلند    جمله  زارا    شان نمونهکه    و حتی معاصر   انجام ،  ايم های کاتوليک و پروتستان ديده ميان فرقهدر 

که   ترهمان به  ،در بر داشته باشد  سودی آدمها را به زنجير بکشد. اگرو زندگی ذهن  دين  قرار نيست . پذيرد 

  کند.  انارشاد و رفاه آدميکمکی به شود و  اصالح

آقای درويش پنج فرزند داشت، دو دختر و سه پسر که به دانشگاه می رفتند. از ايشان پرسيدم که آيا 

ن بايد مطالعه ويست. خودشفرزندانشان هم درويش هستند يا خير. گفت، «درويشی ارثی نيست. مثل دين ن 

شوند  می  درويش  بخواهند،  شوند.»  کنند.  نمی  نخواهند  پاسخ  و  روشنفکریِ   اين  راز  و    بر  ايشان 

می   -هم نور  نشانه  افکند،مسلکانش  و  داليل  از  يکی  که  بارزِ  چرا  انديشیِ   های  گروه  روشن  همين   ،اين 

  انتخاب فردی است. آزادیِ 

بايد ايشان هرگز از مرگ هراسی نداشت.  که    دريافته بودمبا آقای درويش،    های صميمی گفتگو  دلِ   از

ً اعتراف کنم که     ، حتی اين روزها که چندی است بيماریِ شريکمبا ايشان  و ذهنيت  در اين خصلت    شخصا

است    ه ناخواند   مهمانِ پارکينسون   درگيرم.  با  و  شده  آن  ناخوشايند  و آثار  پدری  خانوادۀ  در  بيماری  اين 

سالها  ريشه در آن دارد که  چه بسا  اين بيماری ارثی نيست و  نيز   پزشکم  به نظرِ  .مادری من ديده نشده است 

  . خاطرۀ تلخی است  اين هم برای خودش  .است ديده  صدمهکف استخر در برخورد با سرم دو بار  پيش،

کنيم،  فکر میاغلب  يشه ای نيست. بر خالف آنچه  حرفی کل  »از مرگ هراسی نيست «ين که می گويم ا

مفهومِ   یردنمُ  نيست.  نبودِ   پايان و  به  ميان  در  ازهمه    مطلق  ديگر    فصلی   گذر  دراِم گردونۀ    دربه فصل 

. چندی نمی گذرد که همانجا ريشه  نماييد درختی را خم کنيد و زير خاک پنهان  زنده  شاخۀ    .زندگی است 

درخت نخست، با همان برگ و گل و   ش کنيد. درختی ديگر همسانِ مادر قطع  از درختِ سپس    .دواند  می

سر  ،ميوه باغتان  کنم  به  .کشد  می بر  در  می  نگاه  ديگران  و  خودم  نوادگان  و  آنان برخی    .فرزندان  از 
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. آدمی همان  چنان که ما داشتيم  ؛دارند ها و مادربزرگهايشان   با پدربزرگ  فراوانشباهت ظاهری و روحی  

همچنان زندگی  مستقل،    نهالی   بسان ،  هيزم شد و سوخت   مادردرخت  آن که    شاخۀ درختی است که پس از

  داستان اين  ادامۀ  و    چرخۀ ابدِی زندگی  مبنی برطبيعت  وعدۀ  گواِه  می دهد. نوادگان انسان    بارکند و   می

و  ای   کلبه  و  پردازيم به ايفای نقش میچند سالی  آييم،   . همچون هنرپيشه ای بر صحنه میهستند   پايان بی

کنيم، جلد  ی میتعظيموسط بازی    ،، نقشمان به پايان می رسد طبق برنامهو روزی    ؛سازيم سرگذشتی می

  .کنيم واگذار می  ديگرهنرپيشگان را به  دنبالۀ نمايش و ؛شويم از صحنه خارج می افکنيم و برمی

چرا  پاسخ به  چه بسا که  همينجاست.  همين است و  پس از مرگ اعتقادی ندارم. هرچه هست    به زندگیِ 

خيلی از جنبه های زندگی و جهان،    ما خارج باشد. فهمِ   ذهنگيرندۀ  بُرد  و  امواج    دامنۀو چگونۀ زندگی از  

ايم   برابر دادگاهی ايستادهدر    .نيست ما  و انديشۀ  مغز    در توانِ ،  »خدا «بگذاريم يا    »طبيعت «ش را  نامحال  

خدا   بود و نبودِ   نصيحت می کنند که بر سرِ   به نوبۀ خود کتابهای دينی  «چرا» نيست.  واژۀ  که پاسخگوی  

«به خود آييد» و    :هستيد، به درون خود بنگريد   »خدا«اگر به دنبال    !رسيد  به جايی نمی  زيرابحث نکنيد  

تورات که    وجود ماآن جرقۀ الهی در    ،خدا  آن ذّره از هستیِ   من،  از ديدِ   ،گفته امچنان که    .خود را بشناسيد 

 و   ؛ست ا  او  هر کس نمايندۀ خدا در وجودِ   وجدانِ   است.  آدمی  »وجدانِ «، همان  دارد هم به آن اشاره    مقدس

  بيانديشيم و به زندگی  که  چه بهتر  ف،  اوصابا اين  .  ند خوان می  «بی خدا»را  بی وجدان    رو انسانِ از اين    هم

کنيم   بياموزيم زندگی  ذهنيّ   ؛خوب  و  دين  تنگ  قفس  همچون  گوناگون  بندهای  از  را  دوران  خود  بستۀ  ت 

    .برای کسب آگاهی بيشتر بهره ببريم های موجود  پراکندگی رها کنيم؛ تشنۀ آزادی باشيم و از آزادی

  هر کجا هست، زمين تا به ثريا قفس است   نباشی، همه دنيا قفس است گر تو آزاد 

  (مشيری) مردم دانا قفس است  همه جا در نظرِ   تا که نادان به جهان حکمروايی دارد 

پايی از مهر   ردّ هر روز،  و    ؛کنيم  نيکیتا می توانيم    ؛سپاسگزار باشيم  و  هستيم، لذت ببريمتا  باشد که  

  گذاريم.  یبه جااز خود و خوبی 

  با سپاس.

  نورهللا «نورمن» گبای 

  ، لس آنجلس2022  فوريۀ 13

  ) 2022(بازنويسی: فوريۀ  
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  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

  

  


