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  ها يادها و تجربه 

  خاطرات نورهللا «نورمن» گبای 

  هشتمبرگ 

  پيمان اخالقی   :ويراستار

The English translation of this Album Leaf will follow soon. 

  

  در ضرورِت پرهيز از خرافات

خويشا دوران  در   از  دختری  با  بودم.    دان نوکودکی  همبازی  و  با  همسن  همراه  به   و  اش هخانواد او 

از کاشان به آن کشور مهاجرت   ،تصميم پدرشان که فردی بسيار معتقد بود، با شنيدن مژدۀ استقالل اسرائيل

از   آن که پس  تا  نديدم.   آنها را  و من ديگر  بسيار   75کردند  اند و زندگی  آمده  نيويورک  به  سال، شنيدم 

به هر  ن عازم نيويورک بودم.  مرفّهی دارند. خوشحال شدم. برای شرکت در جشن عروسی يکی از دوستا 

بود شمارۀ   دارم  آن  تلفن  زحمتی  پيش  در  در سفری که  دارم حتماً  پيدا کردم و گفتم که دوست  دوست را 

ببينم.   به فرصت کم پيشنهاد کردم که  سپس  از خواست من استقبال کرد.    دوست ديرينمايشان را  با توجه 

پس از  چند ساعتی را با هم باشيم و    تاه کنيسا بيايند  است که روز شبات ب  من، بهترين راه برای ديدار آن

  آيم!»  «هرگز به کنيسا نمی  قسم خورد کهايشان به شدت مخالفت کرد و  اما  از حال هم جويا شويم.  سالها،  

  شگفتی از او توضيح خواستم.  در کمال

رود. روزی او را به زحمت آماده کردم   به سختی راه می  و  سال دارد  95گفت، «می دانيد که شوهرم  

از  يکی  شديم،  کنيسا  پارکينگ  وارد  که  اين  محض  به  شديم.  نيويورک  در  کنيسايی  راهی  اتومبيل  با  و 

 اتومبيلتوهين کرد که "چرا با به شدت به من و همسرم با لهجۀ شهرستانی  اعضای کنيسا به سوی ما آمد و 

آن   به  من  ايد؟!"  آمده  کنيسا  که  گ  نادانبه  شوهرم  "فتم  دانی  که   95می  بينی  می  خودت  است!  سالش 

به ديگران تحميل می  !تواند راه برود  نمی شده   نوشته چنين چيزی  کنيد؟ کجا   اين عقيدۀ مهمل چيست که 

  » "؟ است  گفتهو چه کسی  است 
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تولستوی انديشمند بزرگ  ،از  بايد بيهوش    نقل می کنند که  نويسنده و  را  انسان  «برای عمل جراحی، 

افسوس اگر    البته  گفتۀ بسيار زيبايی است.  کرد، اما برای زدودن عقايد پوچ، بايد باورمند را بيدار کرد.»

می توان به آسانی بيدار کرد، اما کسی    خوابيده است کسی را که    چونباورمند خود را به خواب زده باشد،  

مصداق دستۀ ای باور دارند   چنان عقايد بيهودهبه  باشد هرگز! کسانی که    را که خودش را به خواب زده

  . دّومند 

و   مذهبیکاله گيس به دليل    پوشيدنِ يا  روز شبات،    رویِ پياده    ،به سر داشتنکاله  گروهی می گويند، «

آن دارد؟نظير  ضرری  چه  حرکاتِ   »،  چنين  کنيد!  می  «اشتباه  که  دهم  می  پاسخ  تواضع،  کمال   در 

در مقاالت طی سالها و من  »ر تا پا ضرر دارند.، از سآور است از آنها شرم برخی  بازگويیاساسی که  بی

پيامدهای زيانبار اين گونه رفتارها پرداخته ام که در اينجا از تکرار مطلب جوانب و  گوناگون به برخی  

و    نمی کنند و تسليم هيچ گفته  از روی تقليد رفتارانسانهای منطقی    بسنده می کنم کهتنها    خودداری می کنم.

کرده باشند.    پيدات آن اطمينان  نمی شوند مگر آن که شخصاً آن را بررسی کرده باشند و از صحّ   باوری

چنين چيزهايی در جای افسوس است که    «خلق را تقليدشان بر باد داد / ای دو صد لعنت بر اين تقليد باد.»

و  اصل  به ياد داشته باشيم که  .مهمالتی را نمی پذيرد هود چنين  يو فرهنگ دين  جامعۀ ما ديده شود، چرا که 

  و   مبلّغين  مبارزه با خرافات بود، نه اشاعۀ خرافات به نام ترويج دين.بر مبنای  فلسفۀ قيام حضرت موسی  

اين  .  رانند  میمردم را به سوی دين تشويق نمی کنند بلکه آنان را از دين  انديش و خرافاتی   خشکمقلّديِن  

پوچ باورهای  جامعه  گونه  دين،  بسيار    ،به  و  آورند  می  وارد  شماری  بی  های  زيان  آيندگان  و  آينده 

که   نما می  »دينداران«خطرناکند، چرا  انگشت  به دست   را  ای  بهانه  و  آنها    دشمنانکنند  به  که  دهند  می 

دين تغييرناپذير است، فهم آن   ِس که هرچند نفْ   يادآوری کرد اين دسته از دينداران  شايسته است به    بخندند.

  .کرد ق همخوان نيست نبايد پيروی گفته ای که با منط  از ؛ وبرای باورمند تغيير پذير است 

 כל ישראל ערבים זה לזה)( ُکل ييسرائل عَِرويم زه الزه  اين گفتۀ تلمود که  نمی توان بی تفاوت نشست.  

ا   به  مخلوطند تنها  و  وابسته  هم  به  يهوديان  همۀ  که  نيست  معنی  بلکه ين  است   ،  معنی  اين  به  که    همچنين 

صحيح يا نادرست   اعمالِ   ضامنِ يک از ما  ما در قبال هم مسئوليم و هر  سرنوشت ما به هم وابسته است،  

اشتباهی شود تا مرتکِب  کافی است يک يهودی    ،بينيم و می شنويم که هر روز می  چنان   .  يکديگر هستيم

بدنام شوند؛   يهوديان  شايستهکه    هرچند همۀ  و   اگر يک يهودی کار  جا    اختراعچندين  ای کند  به  از خود 

به عنوان «انسانی بزرگ» ياد می شود.  اغلب  بگذارد،   نقل است که گفت،  از او فقط  آينشتاين  از آلبرت 

آلمانی خواهم بود؛ اما اگر فرضيه  ۀ من«اگر فرضي ردّ  ثابت شود، يک  شود، يهودی محسوب خواهم    ام 
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  باورها   ؛ ويهوديان است   نگاه به در  آنان    ان به ويژه مغرضانِ فلسفۀ غيريهودي  ز ازتوصيفی موجَ   شد.» اين

  .د نی صرفاً آن را تشديد می کن خراف و رفتارهای

  .با بهترين آرزوها

  نورهللا «نورمن» گبای 

  ، لس آنجلس2022يکم فوريۀ 

  ) 2022  ژوئن(بازنويسی: 

  

  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  با  و  همگام 

  (در دست تهيه) می باشد. زمان

  


