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بخش نخست

.م٢٠٢١، بھار شسی مرّکب از نگارنده و یکی از نوادگان عزیز

فلفل سیاه است و خاِل َمھرویان سیاه

ھر دو جان سوزند، اما این کجا و آن کجا
عک
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آخر بھ ھمان نقطھ کھ بودیم رسیدیمسرگشتھ چو پرگار ھمھ عمر دویدیم

...بھ جوانیدیده نبودیم، در ایامی کھ رسیدیمافسوس کھ ما پیر جھان

ما ھر دو متکی بھ .کفایت می کندصفحۀ نخستعکس ،اوچھارمِ و نسلِ حاِل بابانوری وصفِ در

چرخیم، اما او کجا و این کجا؟گردش

،بھ ھر حال آدمی از میانسالی بھ بعد، ھر سال کھ وصیت نامھ را می نویسد یا بازنویسی می کند

چند روزی بھ خودش می آید و در دل !متوجھ می شود کھ تنھا کسی کھ سھمی نبرده خود او است

»!فالنی، این قدر جوش نزن«گوید، می

آرزو کنیم کھ تبرمان ھمیشھ تیز بماند و ھرگز :شکن وقتی خستھ می شود کھ تبرش کند شودھیزم

درونِی ھمگی ما را بھ صراحت بیان می کند کھ آرزوی بھترین شعر فارسیکنم فکر می.محتاج نگردیم

:این است

امتحانم نکنیربصۀدر بوتخلق محتاجم نکنیرِ ب!یا ربّ 

نکنیستانمومستوجِب رحم داز طعنۀ دشمنان مرا باکی نیست

:می گویدباباطاھردر تکمیل آن آرزو،گویی و 

یرمماتم  نگی،آرامشبدهیرمغم نگ،هدِ یدانشیا،خدا

یرمه کھ آرامش بگدِ شھامتیبمنصیازشھامت بخدایا

و چنان کھ ظریفی افزود،

!یرممطلق نمیِ در گمراھکھتفاوت بر من آموزینا، خدایا

نویسنده ای گفتھ است،

ابرھا بھ آسمان تکیھ می کنند،

درختان بھ زمین

.یکدیگرو انسانھا بھ مھربانیِ 

می کندگاھی دلگرمی یک دوست چنان معجزه 

.کھ انگار خدا در زمین در کنار توست



کھ ریشھ ھای رابطھ بھ گاهآن
،باشنداندازۀ کافی نیرومند 

.فاصلھ مھم نیست

جاودان باد سایۀ دوستانی

تند، نھ شریکلّ کھ شادی را ع

.و غم را شریکند، نھ دلیل

اندیشیدم، بھ این گفتۀ شیرین، بھ ویژه بھ جمالت پایانی آن می 

-کھ خبر شگفت»...شادی را علتندجاودان باد سایۀ دوستانی کھ «

تنھا افراد مذھبی از قرار، در حالی کھ .آوری نظر مرا جلب کرد

جمعیت اسرائیل را تشکیل می دھند، متأسفانھ از درصد ۶تا ۵

در اسرائیل ١٩١-کوویدکسانی کھ در اثر بیماریِ %٢۴نزدیک بھ 

تأسف بارتر .از زمرۀ سطحی نگراِن مذھبی بوده اندفوت کرده اند 

دولت قادر بھ مھار آنو این معضل ھمچنان ادامھ دارد  آن کھ 

مذھبیون انسانھای در حالی کھ اکثریتِ «از خود پرسیدم، .نیست

بنی آدم بنی «و بھ مصداق کلمھ 

؛ گروھی یکسونگِر عاشق ھستند

خود پیلۀ ذھنِ ونِس دین، دری نفْ 

و از انجام سنّت ھاکھر نیستد

بھ رفتار ،ود و خانوادۀ خویش

یایمان بھ تفسیرات«و » بھ دین

چشم بستھ ر مفسّ ایعّدهسیرات

نیز ھیچ ارتباطی حقیقت ھستند و 

تکھ ای پارچھ بر سر، وشیدنِ 

، عدم استفاده از برق و باطری 

زنان است

شکیدن آن است

1 Covid-19.
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»این فاجعھ چیست؟علِت عاقلی ھستند، 

واقعیِ می خوانیم بھ معنای »مذھبی«ایشان را کھ یمتوجھ شدم گروھ

اینان ».عاشق مذھب خود ھستند«حقیقتاً بھ دور از منطق، »عادت است

ِبھ تمّسک با انایش.دعاشق با عقل و منطق سروکاری ندارو تغییرناپذیر

کنند، حاضاین بیماری را درک مین کھ خطر جّدیِ خوشند و با آدل

حتی بھ بھای جان خو —دست بردارندبھ طور موقّت، ھرچند ،عادتھا

عشق«ھمین بھ اصطالح غافل از این کھ .خود ادامھ می دھندنادرست 

از تفھمچنان »عّشاق«این دستھ از کھ باعث شده است تاکنون »موھوم

عاری از مطلقاً و در مجموع، رسومی را برگزار کنند کھ پیروی کنند

ھمچون پرسومیمقدس و عقل سلیم و منطق ندارند،تورات با اوامر 

کاله گیس، تبعیض ھای گوناگون میان مردان و زنانسر زنان با اندنِ پوش

.در روزھای شبات و اعیاد، و امثال آنھا

موی تقصیر نمایان شدنِ گویند ھر درد و بالیی بھ جھان است

خرم و گنھ موجبِ این جعریان شده گیسوی زنی بر لب یک رود
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و گفتھ استچنان توگِ پرورش یافتۀ فالن مفسِّرِ از آن رو کھ صرفاً را سنت ھاییچنین گروهاین

کنند کھ ھرکس این موھومات را عا میادّ ؛ و کنندآنھا را تقلید و تبلیغ می،می نامند»دینداری«،گویدمی

!می خوانند»مذھبی«است و او را رعایت کند، دین را بھ جا آورده

بسیارند افرادی کھ با نیت خیر و بھ گماِن حفظ دین، اما از سِر نزدیک بینی، بسیاری از خرافات مانند 

و یا عدم استفاده از )حتی در اماکن عمومی، آن ھم در این دنیای پر از تروریست(دائماً کاله بر سر داشتن 

غافل از این کھ چنین —بھ عنوان این کھ ضرری ندارند می پذیرند برق و باطری در ایام تعطیل را، 

اینان توجھ ندارند کھ تأیید و باور بھ خرافات و موھومات، .اشتباھی چھ فجایعی بھ بار آورده و می آورد

اخیراً سازمان بھداشت جھانی وابستھ بھ برای نمونھ، .حتی می تواند زنجیروار خانمانھا را بر باد دھد

کھ پزشک و کـْ واکسِن ساخت دسِت جوناس سالبا افتخار اعالم کرد کھ در اثر استفاده از ان ملل سازم

بھ جز —در سراسر دنیا ریشھ کن گردیده است پژوھشگری یھودی بود، بیماری وحشتناک فلِج کودکان 

حرامو شرعخالفِ چون مّالیاِن این دو مملکت تزریِق واکسن را (!)در دو کشور افغانستان و پاکستان 

آری، این بدبختی بازدِه ھمان تشخیِص و تصمیِم غلِط باورمندانی است کھ از ابتدا گفتھ ھای .انداعالم کرده

این گونھ مّالیان را کھ در ھمۀ ادیان پیدا می شوند بی ضرر دانستھ اند و ھمچنان، کّل فرضیاِت ُمھمل آنان 

.را دینداری جلوه می دھند

فالنی «خرافاتی انتقاد می کرد، متقابالً خرافاتی ھا می گفتند کھ ی از عقاید یا افرادِ در قدیم، ھرگاه کس

این در حالی است کھ »!فالنی مخالِف دین است«ولی این روزھا می گویند کھ »!تغییر دین داده است

بر این باور است کھ ھمۀ جوامع، بھ ویژه جوامع ناآگاه، برای رفاه و پیشرفت خود نیاز مخالفیگروھ

ھ بساچمجموع، در .دور بریزندیکجادین را از ھمۀ جوانب زندگینتسب بھمخرافاتِ بھ ویژه دارند کھ 

برخی از مرّوجین ادیان، بسیاری از مردم دنیا ھر چھ بھ دین نزدیکتر شدند، از خدا رویِ کھ در اثر کج

.داری پیش از تحّوالِت انقالب مقایسھ کنیدامروز ایرانیان را با دیندینداریِ عنوان نمونھ،بھ .دورتر شدند

شاعر،البتھ دراین میان، نگارنده باور دارد کھ بھ قول 

کھ ھر چیزی بھ جای خویش نیکوست جھان چون چشم و خط و خال ابروست

برآورندۀ سازندهدینِ ھدِف اساسیِ من معتقد ھستم کھ دین ھنوز مورد نیاز است، از آن رو کھ 

اجرای عدالت راهاز حفِظ آرامش و آسایِش زندگی بشردینْ مندِ و ھدفعاقالنھۀنیازھاست، چرا کھ فلسف

اینجا است کھ می بینیم انگیزۀ اصلی، نیّت .برآورندۀ نیازھای بشر استاین ھدف و تحقِق حفظ است؛ و 
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برای نمونھ، ھرگاه شیری دّرنده برای رفع نیاز خوراک خود، بھ .قیقی یا ھدف واقعی، حّق تقدم داردح

چون آھوی بیچاره بھ ھدِف کند، اغلب آھو بھ سرعت فرار می کند و جان بھ در می برد، آھویی حملھ می

.آشکارا می بینیم کھ ھدِف غایی برنده استدود اما شیر صرفاً بھ ھدف رفع نیاز؛ وحفِظ جان خود می

است، کھ نمایندۀ خدا در وجوِد بشر برای حفِظ عدالت »وجدان«توان گفت کھ نگھباِن ھدف اصلِی دین می

از ھمین رو است .ما پرتو حقّیم کھ ھم اوییم و نھ اوییممی گوید، مولوی .ی باشدمدر ھمۀ امور زندگی 

بھترین و نخستین گام برای حفظ و ترویج دین این است کھ .می نامیم»داخبی«وجدان را کھ انسانھای بی

خوب و مفید فلسفۀ دینْ ،آری.بیداری وجدان است و بسوجدان را تدریس کنیم، چون ھدف نھایِی دینْ 

بھ ھر حال «گفتھ اند، نانکھ چ.ُمجری از نوشتھ ھا استاست، اما پیروی از آن منوط بھ فھم و برداشتِ 

».شنونده باید عاقل باشد

من بھ خدای «اعتقادش بھ خدا گفت، می افتم، آنجا کھ در پاسخ پیرامونِ آینشتاینبھ یاد گفتھ ای از 

…ھ در قوانین و نظم طبیعت آشکار استتی کیعنی آن ماھیّ »اسپینوزا باور دارم،

حقِّ مسلِّم »انتخاب«سخن می گوید، یعنی آن کھ »ارادۀ آزاد«یعنی٢بِخیرا خوفشیتتورات مقدس از

حرف من این است کھ خودتان شخصاً مطالعھ کنید و ببینید آیا تفسیراتی دایر بر اجرای .ھر فردی است

و یا عدم استفاده از برق و باطری در ایام تعطیل کیپا اعمالی ماننِد پوشاندِن سر با کالھی کوچک یا ھمان 

.ھستند یا خیرت توراو سایر باورھای مشابھ، صحیح، منطقی، مصلحت آمیز، عقالنی و مطابق با اوامِر 

و آن گونھ عمل کنید کھ عقل سالم، درک واقع گرا و آزاد اندیش باشیدوگرنھ اگر ھستند، پس ادامھ بدھید؛

اجرای فرامین وظیفھ است؛ اما اجرا یا مردود دانستِن ھر گونھ تفسیری .صحیح و دانش روز حکم می کنند

زاران یا صدھا سال پیش زندگی می کرده است فھِم مفسِّری ھرچند دانا کھ ھ.وظیفۀ مجرِی امر است

بھتر است چنان گفتھ ھای کھنھ ای مورد .تواند با فھم و علم روز در ھمۀ موارد ھمخوانی داشتھ باشدنمی

ھمۀ تفسیرات صحیح نیستند؛ حتی بھ عقیدۀ من، .بازبینی و ارزشیابی قرار گیرند، نھ آن کھ ترویج شوند

آرزو می کنم کھ ھر چھ زودتر خواسِت جمعی مھیّا شود چنین .می باشندبسیاری از آنان ناقض فرامین

.بازبینی بھ اجرا درآید

ھیچ نویسندۀ مسئول و وظیفھ شناسی نمی تواند و نمی باید یک طرفھ، نکاتی را کھ صدھا ھزار نفر 

یکایِک نکاتی من طِی یکصد روز کھ در شھرک مذھبیوِن اورشلیم زندگی می کردم، .باور دارند نفی کند

.בחירה חופשית٢
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ھا بر اکثر پاسخ.می دانند با مقامھای واجِد شرایط مطرح کردم»دینداری«را کھ مذھبیون اجرایشان را 

برای نمونھ، فلسفۀ پوشیدِن دایمِی کالھی کوچک .نداشتندتورات مبنای تفسیر بودند و ارتباطی با اوامر 

.باطری در روزھای شنبھ و اعیاد را جویا شدمحتی در اماکن عمومی، و ممنوع دانستن استفاده از برق و 

چون فالن مقام در ھزاران سال قبل ھمیشھ بھ ھنگام عبادت در «اکثراً گفتند کھ کیپادربارۀ کاله کوچک یا 

مقامات، باید از سّن سھ سالگی بھ بعد ھمیشھ، ات گوناگونِ ھ سر داشتھ، ما نیز بنا بر تفسیرفالن جا کاله ب

دربارۀ ممنوع بودن استفاده .انگشت نما را بھ سر داشتھ باشیمکیپایوریست، حتی در این دنیای پر از تر

از برق و باطری، فرمودند کھ برای جلوگیری از کار در روز شنبھ، باید وسیلھ را ممنوع کرد؛ کھ 

.ارتباطی منطقی با اصل و ھدف فرمان ندارد

، از ابتدا بھ این گونھ مّالیان و گفتھ ھای چنانچھ مردِم ھمۀ جوامع، از جملھ مردِم پاکستان و افغانستان

مردم نیز بی تقصیر .کردند، امروز عزیزانشان دچار فلِج جسمی یا فکری نمی شدندپوچ ایشان اعتناء نمی

وگرنھ تا ھنگامی کھ خریدار ھست، یکی .دکانی کھ مشتری نداشتھ باشد، تعطیل می شودنیستند، چون 

از این رستوران یا مغازه چیزی «و دیگری فریاد می زند کھ »!واکسن شرعی نیست«کھحکم می دھد

فرق است میان دولت اسرائیل کھ امروز و در دوراِن بیماری جھانگیر، اعالم می کند.و الی آخر»!نخرید

و آن دیگری کھ در حالی کھ »ما حاضریم البراتوار دنیا باشیم و تجربیات خود را بھ دنیا ارائھ دھیم«کھ

ورود آن ممنوع !واکسنی برای کشتن مسلمانھا ساختھ اند«مردماِن بی گناه می میرند، می گوید ھر روز 

خوب بھ خاطر دارم کھ چند ساِل پیش، پس از وقوِع زلزلھ در افغانستان، دولت اسرائیل یک تیِم »!است

بھ جا .افسوس.داندندمتخصص و مجھّز بھ لوازم ویژه را بھ  افغانستان فرستاد؛ اما افغانھا آنھا را برگر

توان مھار کرد، اسِب احمق را می:دانایی مرزھای خود را دارد، اما نادانی مرز نمی شناسدگفتھ اند کھ 

.تواناما سوارکار احمق را نمی

.بھ یاد لطیفھ ای از دنیای سیاست می افتم.اسرائیل بر دانش و خیراندیشی گفتمکشوراز تأکید

اگر دو ژنرال اسرائیل را «ریچارد نیکسون بھ گولدا مایر نخست وزیر اسرائیل گفت، گویند پرزیدنت می

.ای نیستمسئلھ«مایر گفت، ».در تیم خود داشتم، غمی نداشتم، یکی ژنرال دیان و دیگری ژنرال رابین

ژنرال«مایر گفت، »کدامھا؟«نیکسون پرسید، ».حاضریم این دو را با دو ژنرال شما معاوضھ کنیم

».الکتریک و ژنرال موتورز



١٧از ٧صفحۀ 

ایمان «پرآوازۀ انگلیسی می گوید، لسوف فیبرتراند راسل

از این رو شمار مؤمنان ؛ وآوردن آسانتر از فکر کردن است

».بیشتر از متفکران است

آموزندیو ھمھ کس میزباھوش ھا از ھمھ چ«:گفتسقراط

یزھمھ چپیشاپیشینمتعّصباما.یشانال ھا از تجربھ ھاسیانمو

است کھ دھانشان ینبستھ ایمشکِل فکرھای،آر»!دانندیرا م

—دھندیارائھ میدجدیریتفسیباز است و ھر از گاھیوستھپ

.یرندپذیمیشانو ساده اند

مجریان تفسیرات، بھ باور خود فارغ از نام ھر دینی، آری، 

تقلید را راه (!)برای حفظ دین و فرامین، بھ گمان خود اصل و جوھرِ ایمان دارند، چون بدون آگاھی از

ھمچنین بھو آدمی خود آیا این اھانت بھ شعورِ .می نامند»مذھبی«موھومات را جریانِ برگزیده اند و مُ 

ھرگاه در نکتھ ای تردید «می دھد کھ دستور یھوددین کھ است در حالی این نیست؟ اوامر دین اصلِ 

.تقّدم با عقل استچون در ھمۀ موارد زندگی، حق »کردید، بھ عقل خود مراجعھ کنید،

تا دلی آتش نگیرد، حرف جانسوزی نگوید

حال ما خواھی کنون، از گفتۀ ما جستجو کن

بخش دوم

تکان دھنده در داده ھای آمارِی آیا ھمین تفاوت »!تجربھ آید بھ میانخوش بُود گر محکّ «می گویند 

قربانیاِن از کلِّ %٢۴، یک کشوراز کل جمعیتِ %۶تنھا یعنی کوچک، بسیاراسرائیل، آنجا کھ گروھی 

سیوسنفوک.دید خود را وسیع تر کنیمنیست؟ ارزیابی محکّ یک بیماری فراگیر را تسلیم کرده اند، 

توجھ بھ ضمنِ ».برد، اندیشھ ھای غلط استتنھا راھزنی کھ دار و ندار آدمی را بھ تاراج می«گوید،می

اثری ھیچ گونھ تلخ ھزاران سالھ، در درازمدت با توجھ بھ تجربیاتِ تردیدی ندارم کھ گرایی، رشد واپس

از تمدن رسیده چنان واالای کھ بشر بھ درجھ خجستھ ھنگامی فرا می رسد آن روز.مانداز دین نخواھد 

روزی پلیس نداشتھ باشد، وترس از خدا یا قانون و گونھ ھیچبھ دیگر برای کردار درست، نیازی باشد کھ 
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رسد آدمی بھ آنجا کھ بھ جز خدا «:ترسیم کرده استآن را بھ زیبایی چنانسال پیش ٧٠٠سعدیکھ 

».نبیند

بیایید بھ یکدیگر، م ھر انسانی است و با احترام بھ عقاید گوناگونِ حّق مسلّ »انتخاب«با توجھ بھ این کھ 

در حقیقت،.شناسایی علت ھا و برطرف کردن نقطھ ضعف ھا استقصد من .ھا باشیمعلتدنبال کشفِ 

در پی حفظ و ارتقاء ی ما، ھرچند با برداشتی کامالً متفاوت، ھدف من و مذھبیون یکی است، چرا کھ ھردو

من ۀمیو«گفت، »چرا حرف نمی زنی؟«گویند از درخت پرسیدند، می.اجدادی خودمان ھستیمآباء و دین 

یقین دارم کھ میوه ھای من و .چنان کھ نوشتھ ھای نگارنده معّرِف درون نویسنده اندھم»!استسخن من 

جیِن رین و مروّ مفسّ جمعی ازاز امروز، بھ دور از برداشتھای سطحیِ و برتربا دیدی بھترو شما در آینده 

امروز وظیفۀ ما ایجاد تسھیالت برای .با علوم روز ھمگام خواھند شد،»پراکندگیدوران «یا گالوتایام 

.منتسب بھ دین استوویرانگراز جملھ طرد موھوماتِ ،نسل ھای آینده

سرخورده از مذھبخواھند بود کھمذھبیون امروزفرزندانِ ،بدون شکلیچنین تحوّ پیشگامانِ 

تورات، نخستین کتاب از پنج کتابِ »کتاب پیدایش«یا ِسفِر برشیت مذھبیون بھ پیروی از فرمانِ .اندشده

»مییْ دِ «بھ اصطالح ، کنونیبر خالف مصلحت ٣»…رشد کنیدوازدواج کنید«آنجا کھ می گوید ، مقدس

بسیاریبی تردید در آینده، با این وجود، ٤!کودکان خود را پرورش می دھند»مییْ دِ «بچھ دار می شوند و 

.خود خواھند بودمنطقیِ غیرِ دین و والدینِ منتقدینِ از زمرۀ ھمین فرزندان، از 

بر عکس، و یان جّدی ترین منتقدیبھ بلوغ فکری و جسمی می رسند، ھنگامی کھ فرزندان ،آری

و اندیشۀ پدر و مادر فھم میان موجود ھایتفاوتو حتی می شوندپدرومادر خوداعمالِ نِ بھترین مشّوقی

.آشکار و روشن می کنندخود را

روشن اندیش امروز بنشینید، چنین بلوغی را دانش آموختھ و اگر پای صحبت جوانانِ خوشبختانھ، 

وسیع تر ھمچون موضوعاتیآنان پیرامون در اندیشھ ھا و دلمشغولی ھایکھنۀ دینی، تفکرِ بسی دور از

آشکارا خواھید ،محیط زیستمسائِل روِز یاو نوین، امور مھم سیاسیآوریفرھنگ معاصر، دانش و فنّ 

دوست دارم بھ نوشتھ ای از خانم ِملینا فرھمند اشاره کنم کھ اخیراً در بخش انگلیسِی بھ عنوان نمونھ، .دید

ایشان ضرب المثلی از .بھ چاپ رسیده بود)٢٠٢١ژانویۀ ٨، ١۴۶٢شمارۀ (راه زندگیمجلۀ 

).ח"כ:א,בראשית(..."ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ"٣
کشت کھ آِب باران خوَرد، نھ آِب چشمھ .مقابل آبی.کشت کھ بھ باران آبیاری شود.خودرو.)عربی، بھ معنی باراندیمةمأخوذ از («:میِدیْ ٤
[...]و رود ...(*)زراعِت خشکھ. (*)خود آموختھ.بی تعلیم.تربیت ندیده.مجازاً، پیِش خود خوانده. [...] دیمی بار آمده «و یا »دیمی بار آمدن«.
، با سپاس از دھخدا)لغت نامۀ(فرھنگبرگرفتھ از (».بی مربّی بزرگ شده بودن.بّی ماندن و از آن رو ادب و رسم و راه ندانستنبی مر:»بودن

.)منابع موجود در اینترنت
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ما کرۀ زمین را از نیاکان خود بھ ارث نمی بریم، «گوید، میسرخپوستان آمریکا را بازگو می کند کھ 

سپس ضمِن تأکید بر اھمیِت نگاھبانی و نگھداری از کرۀ ».گیریمبلکھ آن را از فرزندانمان قرض می

کند کھ ھمچنانکھ نگھبان دمکراسی ھستند، مسئولیت زمین و محیِط زیست، از نسل معاصر دعوت می

زمین و پایان دادن بھ بحراِن خاکی درک کنند و پیش از آن کھ دیر شود، برای نجاتِ خود را در قباِل کرۀ 

.جھانِی آب و ھوا گامھای مؤثری بردارند

سرما خورده ام و نمی توانم صبح زود آواز امروز «می گوید، خود بھ مرغ سرفھ کنان خروسی 

بدون صدای کھ ، اما نگران از آنمدار کنمنمی توانم مردم را بھ موقع بیناراحت نیستم کھ چندان !بخوانم

است کھ تصور این عاشقاِن دینبرخی از حکایتِ این ھمان »!خورشید چگونھ طلوع خواھد کرد؟،من

بھ طور را نیایش تعطیل شود و آنھا مراسم منطقیحتی بھ مدتی کوتاه و از روی اجبارکنیساکنند اگرمی

از آنجا کھ عاشق دین ھستند، خود و خانوادۀ اینان !در کنیسا اجرا نکنند، دین از میان خواھد رفتجمعی

اینان تشخیص نمی دھند کھ باید انسان زنده بماند تا .بھ خطر می اندازند»حفظ دین«خود را بھ گماِن باطلِ 

ظاراتی دارند کھ ربطی بھ خداوند و انتخواھش ھاخداوند عنییھَِشماز پیوستھ و حتی ؛دین را حفظ کند

عیناً ھمان درصد نسبِی بسیار باالی قربانیاِن کورونا در میان آنان است کھۀ رفتار ایشاننتیج.متعال ندارد

، ھمگیخودو برادرانِ انخواھربھ جھِت درگذشتِ ایشان و اطالعیِ امروز دنیای یھود از بی .می بینیم

امیدوارم کھ ھمگی عبرت بگیریم و راھی در پیش گیریم تا در آینده چنین اشتباھی .یممتأثر و شرمنده ھست

.تکرار نشود

را گردھمایی ھای سنتیتشکیلِ برگروه ھای مذھبیاصرارِ ریشۀ بگذارید تأکید کنم کھ من شخصاً 

ِست یا ت ِکنِ بِیْ وجودھمان ،بھ جرأت می گویم کھ یکی از دالیل اصلی بقای یھودیتدرک می کنم و

و آنجا می کنم کھ آنگاهتأکیدمقدس،تورات طبق دستور اما .بوده است»محل گردھمایی«عنی ی،»کنیسا«

بیش از ھمزمان، وکرد رعایت را ویژهراتباید مقرّ حتماً خطر است، معرِض در انسانھاسالمتیِ کھ 

حقیر اندازهدین ما آنبھ صراحت می گویم کھ .بھ کنیسا کمک کرد،ھزینھ ھای ثابتبرای تأمینِ پیش 

العالجی است بیماریِ »بتعصّ «!نزدیک بینی بس است!صدمھ ببیندھات کنیساموقّ ھ با تعطیلِ کنیست 

نمونۀ !دھدباد میرداشتھ باشد، دودمانھا را برا بر خود»مذھبیسِ دّ قھر تمُ «بھ ویژه ھنگامی کھکھ 

سلسلۀ انقراضِ ھمانا فکرِی درباِر ایران با مذھبیون و نتیجۀ مدارا و گاھی ھمدر دوران ما بارز این گفتھ

.پھلوی است
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انسانھای یِ در فرد پرستیھاماندگعقبیشۀر،یآر»!شد؟طویچطور شد کھ ا«،ھاییرازبھ قول ش

مورد است کھ یادر سراسر دنیر و خالپۀزاده و مقبرمھزاران امامصداِق بارِز آن کھزنده است یامرده 

رضاشاه !استیراندر ا»یارسۀامامزاد«آنھا گرداندنِ نمونۀ ینآخرو؛می باشندمختلف یانش ادتپرس

خود او یجبھ تدرو—یدرا برگزیانھمحدّ ،تعادلحفظِ فرزندش بھ قصدِ ؛ اماآنھا را بھ حداقل رساندشمار

عواقبِ پرستفردانسانِ افسوس کھ .رفتندیراھھت بھ بھمراه ملّ وندیدلوده گردآیزنیسلطنتۀوادنو خا

تفاق اھنوز دشن چھ خواھد آ، ر میدان دید اودچون یشداندینمیندهآو بھ یندبیرا نماشتباه خودبارِ سفا

».یستمنیاندیشمگر ن؛یشماندیھستم کھ م«:خوش گفتچھ فیلسوف بزرگآن !نیافتاده است

و جواھرات خزانۀ مملکت پھلویخاندان شاه واز کشور، خروج ھنگامکھ ما از نزدیک دیدیم

جملھ از آن،ارزانی داشتھ بودندو ایرانی خود بھ ایران کھ را ھرچھ ، بلکھ نبردندھمراه خودرا سلطنتی 

بھ خود را ن ایرامتعصبِ از این کھ قشرِ و—، با خویش بردند رانسبی، امنیت و آسایششادی، آزادیِ 

در لباس گستردهفراری بدین گونھ، .معرفی کرده بودند، شرمنده شدند»نمتمدّ مردمی «دنیا بھ و 

درون ایرانیانِ «دستۀ چندبھ ایران ت ملّ ایران تجزیھ نشد، اما ھرچند کھوبھ وقوع پیوست»مھاجرت«

رو بھ رشد و ترقّی یعاً خوشبختانھ سرالبتھ کھ -—گردیدتجزیھ »مرزھارونِ ایرانیاِن ب«و »ایران

.دندار

بخش سوم

اھمیت پیشین خود را نخواھند ھرگز ی جغرافیایی دیگر اینترنت، مرزھارو بھ رشدِ با ارائھ و گسترشِ 

ی خودکشورھاجامعھ و حقیقِی نماینده و معّرفِ ھر چھ بیشتر ی متفکرمغزھادر چنین دنیایی، .داشت

.خواھند بود

.گرفتندیمردم و دولت ھا قرار میتِ مورد ظلِم اکثریو مذھبیقومیھاتیّ ت ھا و اقلملّ ،یمقددر

داشتند، چنان کھ دزداِن اموالشان ھم جز داخِل یفرارشناختند و نھ راهِ یرا میبھترینھ زندگینمظلوم

اما امروزه، افزون بر !شناختندینمه شدهدزدیداموالِ فظِ حیبرایگردییجاتقریباً تشک یرِ بالش و ز

یزن دارند و راه فرار را نمتمدّ یدر کشورھایوابستگاِن قابل اعتمادیرانیانْ ااکثرِ ی،ھمگانیھاسانھر

پس انداز داشتھ باشند و یادنیبانکھاینتوانند در بھتریو صد البتھ، دزداِن امروز ھم م—شناسندیم

داشتھ باشند تا ھم از ینزمویسو و آن سینھم در ایرنگارنگیالاھل و عیکنند و حتیگذاریھسرما
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گشوده ، چھ خوب و چھ بد،ھمگانروی یشراه ھا پی،آر!بخورند و ھم خارجیشانآخوِر داخل کشورھا

یوصف، دولت ھا و حتینبا ا.خواھند شدیارترھمچنان ھشمردم چشم ھا و گوشھا بازتر شده و ،شده

.در قفس نگھ دارندارام، کودکان و مردمان رمیاینبھ نام دیناز ایشپدران و مادران نخواھند توانست ب

مرگ بر «زده اند یادفریراننفر بھ درخواست دولت ایلیونھابار میلیونھاچھل و سھ سال گذشتھ، مدر

ینشده است کھ ملت ھایدهبار دیکیکھ متقابالً حتیدتوجھ کرده ایااما آ»!یلمرگ بر اسرائ!یکاآمر

و یکاآمریھاملتچرا؟ چون یددانیم»!یرانمرگ بر ا«و بگویندبرآورند یادفریلو اسرائیکاآمر

و ملتِ ؛بھ ذغال مانده استیاھیرو، سیناز ھمونداشتھ اندیلّ میِ دشمنیرانھرگز با ملت ایلاسرائ

دادن مخالفت بانشانیبرایحتواست،ھای آمریکا و اسرائیل ملتبدخواهِ کھ یبر خالف دولتیران،ا

شاعر،بھ قول خوب می دانند کھایرانیان.ھستندسایر ملت ھابا یدوستخواھانِ  ًا، قلبخوددولت

بد نکند تا بھ خودش صد نرسدیکمقصد نرسدیچکسان بھ ھبدخواهِ 

بھ من بد نرسدینی،نبیکنتومن؟بدِ یتو خواھم و تو خواھیکِ نمن

آنھا کھ  یکیبدبخت ھستند، یشھاز مردم ھمگروهدو «کھکنمیو من نقل بھ معنا میدگویمچرچیل

نگرند و حرف ھمھ را باور یآنھا کھ سطحیگریو د؛کنندیکس گوش نمیچب ھستند و بھ حرف ھمتعصّ 

باشد، ھر آنھا خود ۀاز فرقگوینده گفتار؛ و اگر ینگرند نھ بھ محتوایمیندهدوم بھ گوۀدست»!کنندیم

.دنیرپذیمن و چرا بی چورا اوھملِ مُ 

شتھ ام، گاه انسانھا باور داتحول و رشدِ و امکانپیشرو آموزشِ سازندۀ بھ تأثیر ھمواره با آن کھ 

:افتمزیر میبیتیاد و دتردید می اندازبھ در این باور برخی از انسانھا مرا شگفت آور مغزِی خشک

نھ َزنگی بھ گرمابھ گردد سفیدبھ کوشش نروید گـُل از شاِخ بید 

سوئد، یمقیم کشورھانزدیک، ایرانیانِ بسیار در آیندۀ تردیدی ندارم کھدر مجموع با این وجود، 

ایرانی،شھرِ نُھ بساِن شھروندانِ ، و اسرائیلاسترالیا،آمریکا، کانادا،آلمان، ھلند، فرانسھ، انگلستان

ایشان،ھای نوینِ میھن، این با فرھنگ کشورھای میزبانرا ایران اھوراییِ کھنِ ریشھ دار و فرھنگ 

بیشتری دست خواھند و برترب، مستقالً بھ موقعیت ھای بھ دور از سیاست ھای مخرّ ادغام خواھند کرد و 

مھاجر در وطن جدید خود بھ مقامھای بینیم، شماری قابل توجھ از ایرانیانِ میتا اینجا چنان کھ .یافت

لی خواھند توانست تحوّ ایشان کھ است حاکی از آندولتی و پارلمانی برگزیده شده اند؛ و این پیشرفت ھا
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بھ ویژه در ی کھایرانیانزرگِ من بر این باورم کھ جمع ب.آورندپدید ایران درونحتی در بزرگ مثبت و 

تشویقِ بھ برکتِ ھمچنین،در امور آنان دخالت نکند ودین آن کھ رط شبھ اند، کشور بھ دنیا آمده٩این

بدین سان، با .بھ وجود خواھند آوردعظیم از سیاست و دین سرخورده شده اند، رنسانسی خود والدینی کھ 

ایستاده است و لرزان کھ بر زمینی ایرانیاز سویی، آن :دو نوع ایرانی خواھیم داشتگذر زمان،

ومعتبرتباری-ایرانیزاده یا -ایراناز سویی دیگر، ، و را در دست داردداخل ایراناعتبارِ پاسپورت بی

در را  در دست دارد و خارج از ایرانمعتبرِ پاسپورتِ کھ تثبیت شده و رو بھ رشد با وضعیتی موفق 

کھ مدتی را، چدر دنیای امروزتجزیۀ ممالکماھیِّت این است .شودز او استقبال میاکشورھای پیشرو 

دنیای تنھا در قلمروی این سخن .کمرنگ تر شده اندھر چھ بھ اشکال گوناگون زمینیی مرزھااست 

شیوع یک بیماری در بھ دنیای عینی نگاھی بیافکنید و ببینید کھ چگونھ ھمینک .مجازی صدق نمی کند

!دنیا را بیمار و دگرگون کردھمۀ یک شبھ از جھان، یک نقطھ 

،حافظبھ قول 

جھان پیر است و بی بنیاد، از این فرھاد کـُش فریاد

کھ کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم

جھاِن فانی و باقی فدای شاھد و ساقی

کھ سلطانِی عالم را طـُفیِل عشق می بینم

:در بحث کرونای لعنتی، اضافھ کنم کھ ماجرای این بیماری دو نکتھ را بیش از پیش بھ بشر فھمانداما 

فرد منوط بھ سالمِت نخست این کھ بشر با ھمۀ پیشرفتھایش ھنوز چیزی نمی داند؛ و دوم این کھ سالمتِ 

و غیر قابل استفاده اگر دیگران تلفن نداشتھ باشند، تلفن شما صد در صد بی ارزش چنان کھ—جمع است

فرد بھ سالمتیِ بستگی، از جملھ امنیت و سالمتی جمع، ھمۀ اموردر نظر داشتھ باشیم کھباید !خواھد بود

برای ھمھ آرزوی خوشبختی .وختسخواھد ر آتش دآتش بگیرد، ھمۀ محّل ایدارند و اگر خانۀ ھمسایھ

.داشتھ باشیم تا خوشبخت بمانیم

چندین اجتماع ژاپنی در نیز ھمانند چینی ھا و دیگران، ما «گفت، .ژاپنی صحبت می کردمآقاییبا 

در »ھانیحکومت ج«اینھا ھمھ مقدمۀ تشکیل از دید من، ».دنیا داریم کھ بزرگترین آنھا در برزیل است

و یک کشوریک کرۀ خاکی، شامل یک :است، کھ می توانم آن را در یک تصویر خالصھ کنماز مدت رد
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را سپری زندگی ھ ھای تنگ خودکھ ھنوز در پیلدر چنین دنیایی، صرفاً تنگ نظران ھستند.حکومت

!دنیا زیر و رو خواھد شدسر ندھند، نیایش جمعاً آوازِ ایشان اگر کھ ر می کنند و تصوّ (!)کنند می

پیلۀ خود سقفِ با خوش باوری ھمچنان د آسمان چھ رنگ است، یبپرساگر از ایشان ھنوز دردناک است کھ 

.پیلۀ زندگی آنان استھمان محیطِ دنیای بزرگ فقط پندارند کھ را نشان خواھند داد، چون می

من خشنودم کھ چنان کھ .باشدایرانی زمانی خود را نشان می دھد کھ خارج از ایرانبی شّک 

و ھستندقموفّ و نھ فقط ایرانیان یھودی، بھ گونھ ای روز افزون خارج از ایرانایرانیانِ جمع بینم، می

اغلب بیشتر در تنگنا، ،ایراندرونایرانیانِ از آنسو اما غمناکم کھ .در پیش دارندرا آیندۀ بسیار خوبی 

مرد .بھ یاد حکایت طنزآلودی می افتم».را نشنیدندحرف شاه«آنند کھپشیمان ازدر مجموع ناامید و 

مگر «، پرسنداو میاز»!ایکاش بھ حرف پدرم گوش می کردم!افسوس و صد افسوس«جوانی گفتھ بود، 

بھ راستی کھ جای شگفتی »!من کھ گوش نمی کردم!نمی دانم«، پاسخ می دھد»پدرتان چھ گفتھ بود؟

چرا ھمگی و بھ .سر دادند»!مرگ بر شاه«فریادِ یکصدا ملت ، تقریباً ھمگیاگھاننکھ آنجانیست

آن .و گوش ھمھ را پر کرده بودمذھبی قرنھا بود کھ در وجود ھمھ النھ کرده ب کورِ چون تعصّ یکصدا؟ 

، کورکورانھایشان پا بھ پای یکدیگر و ھمچنین بود کھ.مردم دیگر صدای عقل و حقیقت را نمی شنیدند

سیاستمداراِن رھبران و رؤسای جمھور و دیگر جمعی از بھ اتفاقِ البتھ اندیشی، ناآگاھی و خشکغرق در

.سر دادندرا »!مرگ بر شاه«، فریاد کشورھای ذینفعِ دنیازیرک در 

چنان مقدس است کھ ھر صبح کفشھایش بھ »حاج آقا«می گویند زمانی در شھری شایع می شود کھ 

.ِرندی از ھمسر حاج آقا می پرسد کھ آیا این باور حقیقت دارد یا نھ.جفت می شوندپایشخودِی خود، پیشِ 

ایشان ھر صبح کھ از شما چھ پنھان،از قضیۀ کفش خبر ندارم، ولی راستش «ھمسر حاج آقا می گوید، 

»!"مرده جوراب ھای من کجا ھستند؟-این صاحب"بیدار می شوند، فریاد می زنند،

اروپا و یکا،آمریدانشگاھھایندر بھتری کھ جوانانحتیدر دوران انقالب ایران، فراموش نکنیم کھ 

یا.آقا متوّسل شدندۀازدواج، بھ استخاریو برا(!)یدندعکس آقا را در ماه دبودند کردهیلتحصکانادا 

ی،آر.کردیپھن مینذرۀسفریشبرآورده شدن آرزوھایبود برایسانسمدرک فوق لیکھ دارایدختر

از بود، یشانو تفکر پدربزرگ ھا و مادربزرگ ھایھمان باوِر ارثلوقتْ جوانان ابُن اۀتفکر و باوِرھم

و گونھ باورھا ینا»!آقا با مقاماِت عرِش اعالء ارتباط دارد و حّالل مشکالت است«کھ آنجملھ

اندرون شده بود و با یربا شآن ذھنیّت سربرآوردند، چون آن دوران جوانان تیّ باورمندان از بطِن ذھن
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!مطلقیسردرگمیامِ بھتر از ایتی، چھ موقعایگستردهیِ گمراھچنانرایو ب—انقالب سر برون آورد

یھودیانِ یّت،در دوران انقالب مشروط.یستزمان نیکو یندیکمخصوِص ییواپس گرای،بار

یھودیانۀبھ محلیتاز الت ھا و اوباِش مخالِف مشروطیشماریروز.بودندیتطرفداِر مشروطیرانا

جمع یاندیھوروز بعد، »!یدخواھیکھ مشروطھ نمیدبزنیادو فریاییدشما ھم ب«یند،گویو میزندریم

ما اّمت ،ییدبگو«ید،گویاو م»؟ییمچھ بگومی خواھید «پرسند کھ یاوباش مۀشوند و از سردستیم

زنند، یمیادموافق مشروطھ بودند، پرچم بھ دست فر ًاکھ قلبیھودیان»!یمخواھیمشروطھ نم!ییمموسا

»!یمخواھیاز قول مسلمانھا، مشروطھ نم!ییمما اّمت موسا«

ینبر ایاست، مبنینبودن دیعمالً در ارثیادنینیِ دیھایو علت عقب ماندگریشھمی توان گفت کھ 

و برکت یرخیتا اندازه اشاید ینبودِن دیارث.می کننداجرا یدهو نفھممی پذیرندندانستھ آن را یکھ حت

یالدی،میکمو یستدر قرن بهکردن از آن فاجعھ است، چنان کھ امروزیرویو ندانستھ پیده، اما نفھمباشد

ی فلج کودکان با واکسنوحشتناکِ یماریِ دھد کھ از بینماجازهدر گوشھ ای از دنیا نادان یِ شرعیمّال 

»!یشتنیرتقشیژغال ھم بیشت، ولوافور بد ھَ ینبد َمشَّب ا«یاکی،بھ قول آن تر!کردیشگیریپساده

.آری، چنانکھ عرض کردم، مردم ھم بی تقصیر نیستند

فلسفۀ این از ابتدای ارائۀ ادیان بھ بشر، !رھا نکنددینی ملتی کھ خود را از بند واپس گرایی بیچاره

، نسل اندر گوناگونخدایان در پرستش و رنگارنگ ھرچند بھ نامھای »!ندانستھ بپذیر و نفھمیده اجرا کن«

متأسفانھ وضعیتی کھ—ھا را برباد داده استتثبیت شده است و خانماندر میان پیروان ادیان نسل 

احیۀ در نمیان ارامنھ و ترکھا اخیر جنگ چنین ناآگاھی،ھایھآخرین نمونیکی از .ھ داردھمچنان ادام

سال، کھ پس ٢٦پس از نھ در واقع ریشھ در دشمنِی دینی دارد و ، زخمی کھقرباغ بود-مرزِی ناگورنو

برادریم ۀ ماکھ درک کند ھمدن برسدرجھ از تمدّ آن کھ بشر بھ مبھ امید آن.عود کردباردگرسال١٢٦از 

را نشان می دھد و بھ اصطالح یشخوو سوگ ھر ود مِ ھر کس بھ شیوۀ خو برابریم و پس از مرگ، 

».دیَ ھندو بسوزاند و دیگری بھ زم زم شو«

پس گفتار

یآقا.لندن افتادمیزیوناز تلویبرنامھ ایادبھ .ازدواج ما بود)٦٨(سالگرد ینشصت و ھشتماخیراً 

خبرنگار در برابر .سالگرد ازدواجشان را جشن گرفتھ بودندینھشتادمای سالھ١٠١سالھ و خانم ١٠٧
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٥»یـِردیماسیـِ «گفت، آقا»یست؟موفق چشما و ھشتاد سال ازدواجِ کامیابیراز «ید،از آقا پرسیندورب

آقا »یست؟شما و ھشتاد سال با ھم بودن در چیتراز موفق«خبرنگار تکرار کرد، »!یزمبلھ عز«، یعنی

یس«قطف!لالو ر کو،رکھیگاو ؛ شقعو ت شامامنییع»!یـردیماسـی!یـردیماسـی«ِتکرار کرد، 

کھ جشن یبھ خاطر دار«ید،گویھمسر خود مبھشب قبل از جشن، خانم »!میزعزه آر!رـیدایم

ممکن «،پرسدیخانم م».دارمیاداطاق را ھم بھ ۀشمار«ید،گویمرد م»ما در ھتل پاالس بود؟یعروس

کند و یشوھر ھمان اطاق را رزرو م»یم؟بھ ھتل پاالس بروی،شب عروسیاداست کھ شب جشن، بھ 

و پس از جشن، ھر دو بھ ؛کندیو تختخواب را پر از برگ گل میندچیمرا دکور ی،مانند شب عروس

»خوش گذشت؟یزشب خاطره انگآن«آیا پرسد کھ یاز آقا مدوستاناز یکیفردا .روندیھمان اطاق م

تختخواب و عروس جوان یتویدممن پریم،اق شدوارد اطیما، وقتیِ شب عروس«دھد، یمرد پاسخ م

یدمد.در زدم.یامدنیروناما او ھمچنان ب.ساعت گذشتیک.ساعت گذشتیمن.ییرفت بھ دست شو

کرد من یمیھنشستھ بود و گرییکھ در دست شویدفعھ، کسیناما ا.کندیمیھعروس خانم نشستھ و گر

.شدیچھ زود سپریجوانافسوس کھ »!بودم

از با اندکی تغییر برگرفتھ ،یمھاتما گاندینوشتھ ھادستاز یایدهبا گزدوست دارم این نوشتھ را 

.بھ پایان ببرم)٢٠٢١یۀژانو٢٢، ١٤٦٣ۀشمار(یراه زندگۀمجل

.صفت باشمیطانشیاتوانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشتھ خو یممن

.از تو متنفـّر باشمیاتوانم تو را دوست داشتھ یممن

—دانا باشمیاتوانم سکوت کنم، نادان و یممن

.استیصفات انسانینھاانسانم و ایککھ من چرا

:داشتھ باشیادبھ نیزتو 

.من را خودم از خودم ساختھ ام، چرا کھیخواھیباشم کھ تو میزیچیدنبامن

.من ازخود ساختھ ام آمال من استکھمنی

.ھستندیتکمبودھایاو یتآرزوھایسازیکھ تو از من مییتو

.یشاننھ آروزھا،کندیمیینرا تعیزندگیفیتانسانھا کیاقتل

.یخواھیباشم کھ تو میزیچیستمد نو من متعھّ 

5 “Yes, my dear.”
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،نھیایخواھیرا من کھ میانتخاب کنیتوانیتو ھم م

.یخواھیکھ از من چھ میانتخاب کنیتوانینماما

.من می توانممتقابالً چنان کھ ھم،گونھ کھ ھستمینھمیدوستم داشتھ باشیتوانیم

—ھمچنان کھ من می توانم،یلیدلیچھیبیاز من متنفر باشیتوانیم

.یمکھ ما ھردو انسانچرا

،جھان مملو از انسانھا استاین

.باشدیدجدیتواند ھر لحظھ مالک احساسیجھان میناپس

:چنان کھ من نمی توانمھم، یصادر کنیو حکمینیبھ قضاوت بنشیمبرایتوانینمتو

.خداوندگار استییِ ماورایروینۀقضاوت و صدور حکم بر عھد

.یندستایو ممی یابندگونھ ینمرا ھمدوستانم

.یندستایباز ماما،از من متنفرندحسودان

—یندستایممرا بستھ اند و ھمچنان یمکمر بھ نابوددشمنانم

،نباشمیشکھ من اگر قابل ستاچرا

.یبیرقیو نھ حت؛یو نھ دشمنینھ حسود،خواھم داشتینھ دوست

.چنان کھ توھم، یشمقابل ستامن

نوشتھ افتاد،دستینباشد کھ اگر چشمت بھ ایادت

یکنیمراوده مایشانو با ینیبیکھ آنھا کھ ھر روز میاوریبھ خاطر ب

،انسانیکیاتخصوصیھمھ انسان ھستند و دارا

.یزالخطاجایاما ھمگ،متفاوتیبا نقابھرچند 

بخوانباھوش یرا انسانخویشتن

.یشناخترنگارنگشانینقاب ھااگر انسانھا را از پشتِ 

.ھستندیستنرموز بھتر زینھاکھ ابھ یاد بسپارو 

مھاتما گاندیدست نوشتھ ھای از میانِ —

این است کھ با ،خویشزمانِ ھ بھ تجربیاتِ با توجّ ،ھر نسلیمردمانِ تِ ھر حال، وظیفھ و مسئولیّ بھ 

انجام دمِ ع.دنی را برای نسلھای آینده فراھم نمایرتبھزندگیاشتباھات گذشتھ، امکاناتِ جلوگیری از تکرارِ 



١٧از ١٧صفحۀ 

؛ و گناه تحّمل مکّرر نامالیمات اھد کردوولیت نخئمسرفعِ ،مسئولیت ھابھ موقعِ وظیفھ و فرار از انجامِ این 

.نسل گذشتھ خواھد بودھدۀعنسلھای آینده بر در

دکلمۀ شعری زیبا در یکی از آن دو .دو ویدیو را ضمیمۀ این ایمیل می کنمدر پایان، بھ پیوست،

انیمیشن کوتاھی در یادآورِی تأثیرمتضاِد جھل و آگاھی بر فرد و و دیگری ؛استبزرگداشت مولوی

.استجامعھ 

چھل سال اخیر با مطالعۀ حدود از فرصت بھره می جویم و بار دیگر از دوستانی کھ در درازای 

از ھمگی .نوشتھ ھای مِن نوآموز، این جانب را مورد محبت خود قرار داده اند، سپاسگزاری می کنم

نوشتھ ھای پیشین و سر بزنند، .abaNouri.comBwwwدعوت می کنم کھ بھ وبسایت من بھ آدرس

امیدوارم .و دیگران را نیز بھ خواندن آنھا دعوت کنندکنونی مرا بھ زبانھای فارسی و انگلیسی بخوانند،

کھ این وبسایت و نوشتھ ھای گوناگون من، از جملھ کتابھای منتشره ام، در سالھای آینده مورد مطالعھ و 

کھ چندی کسالتیبھ ویژه با توجھ بھ وشاعربھ قول در اینجا، .دناستفادۀ ھر چھ بیشتر دوستان قرار گیر

ھر چھ باشد،اضافھ می کنم کھ است از آن رنج می برم، 

خام بُدم، پختھ شدم، سوختمحاصل عمرم سھ سخن بیشتر نیست

بھ امید دیدار دوباره با دوستان در نوشتۀ .کنمآرزو میھر چھ بیشتر سالمتی و بھروزیِ برای ھمگی

.مھر بورزید و شاد باشید!وبسایت بابانوریگام، دیدار ما در تا آن ھن.آینده ام

گبای»نورمن«نورهللا 

، لس آنجلس٢٠٢٠دسامبر 

٢٠٢١ژوییۀ :نھاییبازبینی

گبای بھ زبانھای فارسی و »نورمن«نورهللا برای دریافت کپی این مقالھ و سایر مقاالت و نوشتھ ھای

و بھ زبان یھودیان کاشان،واژه نامۀکر،لحظاتی برای تفشامل سھ کتاب او، از آن جملھ انگلیسی،

)پایان نوشتار(.مراجعھ کنیدwww.BabaNouri.comبھ وبسایتھمگام با زمان،زودی، 
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