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نسلی کھ باختش موجب بردش گردید

نورهللا گبای:ۀنوشت

Please see the accompanying file for the English version of this essay.

تھی کرد »عشق چیست؟«گفتم »!گذشت،ھان«زد و گفت پلکی»عمر چیست؟«کده گفتم یْ بھ پیر مِ 
نسل .زندگی را تجربھ می کندھر نسلی بھ گونھ ای،آری».گذشتشیوه ایبھ بر ھر کس«جام و گفت 

بھ یعنی خوشبخت ترین نسل تاریخ اخیر، ،پھلویدوران شاھنشاھی، نسل زادۀاخیردھھ ھای مھاجرینِ 
.نسلی است تاریخ ساز کھ ھرگز تکرار نخواھد شدویژه 

چنان محیطی کھ .می آفریندما را نیز بھ نوبۀ خود محیط را خلق می کنیم و محیط ما ھستیم کھ این 
ھرگز تکرارت و برای گروھی برکت بھ بارآورد، کھ برای جمعی ذلّ شد، تحّولی موجب این مھاجرت 

از آنھا دگرگون گردید و گروھی از دین و سیاستشمدت کوتاھی برداشت ھاینسلی کھ در.شدنی نیست
ت ھویّ —م بر ھر دین، مرام، نژاد، وطن یا رنگ مقدّ —ت ھر انسانْ ھویّ کھ درک کردند بھ وضوح 

جھل میوۀو نفرت از دگراندیشان خرافات نسلی کھ فھمید؛ ستاانسانھاۀھمو او میان مشترک  ِانسانی
گذشتھ و حال و فظ  تاریخ این نسل نسلی است حا.تذلّ نفرت موجبِ و استتعصب ۀخشونت میو،است
کھ دانشجویی بودنسلی کھ مانند ،انتقال دھدبھ نسل آیندهرا شدجدااو تجربیات کھن خود است کھ ف موظّ 

دنیا نشان داد د و بھ و آب دی؛برگشتو»!دبستان بنشینکالس اول و در برگرداز دانشگاه «بھ او گفتند 
!شناگر خوبی است،بیندبو تمیز آرام چنانچھ آبِ 

ھر نکتھ کھ گفتند غلط بود و ریا بود ھر وعده کھ دادند بھ ما باد ھوا بود

در گربھ کمی شرم و حیا بود،یا کاشما باز نمی ماند دیزیِ ایکاش درِ 

ستادان دانشگاه در انفر از ان، ھزار»ناسا«سی درصد کارمندان ،دریافتیلیطبق ایمی،امروز
، دارای مدرک دکترا جوانده نفر ھر سای شرکت ھای بزرگ و چھار نفر از رؤازپانصد نفر،آمریکا
تحوالت ایران ما بودیم کھ سی ھزار جوان ۀبرند«کھ نخست وزیر کانادا گفت در چنین دنیایی.ھستند

نسلی و ؛دیمغز گردۀمغز بود صادر کنندۀکشوری کھ وارد کنند».تحصیل کرده نصیب کشور ما گردید
.تمدن روز گرددگامِ ھمبتواندبعد ز خود مایھ گذاشت تا  نسل پاک کن ا-مانند مداد

،تاریخ بشردانِ دانشمناز دانشمندِ ھا، بھ پرسشّال از مپرسشو قرنھا تھمالمُ ۀز استخارنسلی کھ ا
اینترنت، نھ تنھا از ھمچونن نسلی است بی نظیر کھ ھم زمان با اختراعات جدید ای.رسید»جناب گوگل«

نسلی .کوچانده شدم،ی، یا چھ بسا بھتر بگویدیگر کوچ کردبلکھ اززمانی بھ زمان ،مکانی بھ مکان دیگر
حمام در کلفت -نگردمشت و مال و الس زدن کیسھ کشِ از ، یانخودتکھ و فالِ رکھ از بھ کار بردن چُ 

.رسیدۀ خودخاندرو استخر جاکوزی»پالم اسپرینگ«ھرویان در آبگرمِ عمومی، بھ ماساژ با دست مَ 

گوش می سپرد عشقاھلِ مستانِ »کوچھ باغی«بی ریای آوازِ ھبنیمھ ھای شب،زمانی در نسلی کھ 
:مزمان با صدای زنگ کاروان ھا می خواندندھگاه کھ 

ھ در غم و گاه در طرب می گذرد ـَ گدریاب دمی کھ روز و شب می گذرد

تا دیده شود بھ روی لب می گذرد عمر من و تو مثال یک لبخند است 
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ی در بھ کنسرت ھای بیست ھزار نفراینک از این ابیات لذت می برد و بھ خواب می رفت، و 
نھ چک زد و نھ «،نسلی کھ ندانستھ و نخواستھ.رسید»الس وگاس« ِدر نورغرقورھای بی نظیسالن
»زبان نفھمِ «دامادھای !یھم با چھ دادمادھایآن».گیج بردنش تو خونھمثل یک عروسِ ؛ وچونھ

عروس و دامادھا فارسی یاد نگرفتند؛ ولی ایرانی ھا در مدتی کوتاه خود .امثال آنانو ییاروپاویآمریکای
.را با محیط تطبیق دادند

ۀبقامسترتیب برگزاری یک تیمسار خسروانی ایران،شاهتوسط »سّد سفید رود«افتتاح می گویند روز
یک نفر از کھ شاه می بیند ،ازشروع مسابقھپیشلحظاتی .می دھدرا روی آب ھ از بلندی بشیرجھ

لی آن اوّ «، شاه دستور می دھد کھ مسابقھپایاناز پس.بھ آب می پردسدّ ۀنقطو خطرناک ترین بلندترین 
شاه و اطرافیان ،می آورندنشاهموقعی کھ او را برای تشویق نزد شاھ»!را برای دریافت جایزه بیاورید

می گوید »می گردی؟ھدنبال چ«می پرسند.را نگاه می کندشاطراف ًیماجناب قھرمان داکھ بینند می
»!ین ھل دادبینم کدام پدر سوختھ ای مرا از آن باال بھ پایمی خواھم ب«

؛در کجا این مھاجرین را چند صد سال بھ جلو پرتاب کردکھ چھ کسی وشاید ھنوز نفھمد این نسل نیز 
.خواھند بوداو بھتر خواھند فھمید و قدرشناس آیندهنسل ھای اما

مادی و چھ بسا معنویِ نتایج با رھا کردِن خود،ھا دالر اموال میلیاردنسلی کھ با بھ جا گذاردن 
بی بھره ماندن تجارتی و وارتباطات خانوادگیبود، با از دست دادن پس انداز ھاقرنکھ ثمرۀ یارزشمند

برای بھ ویژهبھ امید زندگی در مکانی بھترتنھا ،ات بی شمارتحمل مشقّ و با، آشنامحیطگاھیِ از دانش و آ
یکی از .ثر نسل بعد بسازدؤمت و کمکِ زندگی خود را باخت تا آینده را بھ ھمّ نسل ھای آینده، عمالً 

.آمده بودندمترقّیبرای تحصیل بھ کشورھای فرزندانی بودند کھ قبالً بزرگکلیدھای اصلی این جھش
وجود آورد ھ ی بی، فضاآنھام با تجربیات والدینتوأاین جوانان،و فکری معلومات، زبان و قدرت جسمی

دور اندیشی و لیاقت والدین و کھ شد ثابتآنگاه.از مھاجرین بودقشر بزرگی م آن، موفقیتِ مسلّ کھ بازدهِ 
.بوده و ھستآنھا ، کلید موفقیت نشاتحصیل فرزندانتأمین آنھا برای بھ موقعاقدام

مگینانھ خش،»بگندد ز پیش و ببوید ز پس/ین نفسشکمُ سخن ھای پیرانِ «نسلی کھ ابتدا بھ مصداق
و ای قبیلھاز نظام خویشاوندیِ نسلی کھ .و ماندندندشادمانھ زندگی را ساختاکثراً سپس اما،مھاجرت کرد

از افراد ھاجشندر مھمانان درصدِ ٨٠،در ایرانچنانکھ ، حلی بھ روش معاشرت امروزی پیوستم
ھای در جشنحال آن کھ ، می شددوستان و ھمسایھ ھاحاضران شامل درصدِ ٢٠و شاید فقطفامیل بودند

!خویشاونداناز درصد ٢٠فقط شاید و دوستانند مھمانان از درصد ٨٠، امروز

جین دین آنھا انتقال تجربیات خود بھ نسل آینده واقفند؟ آیا مروّ برر یو نسل بھ رسالت خویش دادآیا ھر 
؟ خواھد داشتبھره برداری از تجربیات گذشتھ را آینده آمادگیِ ل خود خواھند گذاشت؟ آیا نسلِ بھ حارا 

.بودھر دو نسل خواھد ۀارزش ھا و انجام وظیفنشناخت،اینھا منوط بھ بیداریۀھمپاسخ

.از دور چراغی می بینند.راه گم می کننددر صحرا خود شبانھ شاگردانکی از استادی بھ اتفاق ی
و تنھا ۀ خودمادری با پسر بچدر آن ر می بینند کھ کلبھ ای محقّ .سوی چراغ می روندبھ گرسنھ و تشنھ 

زندگی ما وشوھرم چندی قبل فوت کرد«کھ مادر می گوید .یک بز است زندگی می کنندشان کھ ی یدارا
خوراک یک سپس ».د و ما شیر او راخار صحرا را می خوربزْ .می گذرداین بز ا روزی دو لیوان شیرِ ب

!استاد«کھمی گویدروزی شاگرد.گردندیمازمی دھد و آنھا بھ شھر بشروز خود را بھ استاد و شاگرد
اجازه بدھید من بھ صحرا .ما کاری برای او انجام ندادیم، ولیکردبزرگی آن زن مھربان بھ ما خدمت 

اگر می خواھی«در برابر بھت شاگردش می گوید، استاد ».بروم و ھدیھ ای برای مادر و فرزند ببرم
شبانھ اکراه باھم شاگرد ».بز را بدزد و فرار کن،وشبانھ بر،را در حق آنھا انجام بدھیبزرگترین خدمت

کندمادر کلفتی می.بھ شھر می روند،گین و دست خالیغم،فرزندومادر.بز را می دزدد و فرار می کند
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، شاستعدادھای، بھ واسطۀپس از چندیو ؛باوجدان، فرزند او را نیز بھ مدرسھ می فرستدۀخانو صاحب 
دفاتریکی از بھ کار مھمی برایاستاد آن شاگرد روزی .سال ھا می گذرد.فرستندمینیز او را بھ دانشگاه 

دیر کل اداره بھ نظر او مکند ومراجعھ میدولتی 
کھ می فھمد پس ازکمی پرس و جو،.آشنا می آید

است کھ صحرا، ھمان فرزندناب مدیر کلّ ج
.موقعیت بھ آنھا غذا دادش در آندرما

دزدی بز ما را شبی «،مدیر کل می گوید
در فراوان و سختی اما گریھ ھا کردیم و ب.دزدید

و ؛خود را بھ شھررساندیم،حال گرسنگی
من .دنجا رسید کھ می بینیسرگذشت ما بھ ای

فرزندم زندگی می ٢ھمسر و و باازدواج کرده ام
ابتدا دزد را .مادرم نیز با ما زندگی می کند.کنم

.امروز او را دعا می کنیم، امالعنت می کردیم
با تمام شدن شیر بز، نمی دانیم اگر او نبود،

».کجا می رسیدبھ کارمان 

استاد اعتراف می کند کھشاگرد در این لحظھ، 
بز شما را ،بھ دستور استادوآن دزد من بودم «

مادر آن ، سابقشاگرد، از روبوسیپس»!دزدیدم
ای صبحانھصرف و فرزند و استاد خود را بھ 

تکیھ کالمشان کھ وده یادشان بھ خیر بزرگان خانوا.می کندخوشبوی بز دعوت شیر و پنیرِ متشکل از
بھ پدر »پیر شوی«قسمت در جوابِ کھ خود پیر شده ام، امروز ھر چند »!ت بھ خیرباشیدپیر عاقب«

یمی کردنفرینی را کھ در لباس دعا وبیاحاال !"پیر شویالھی کھ ،پدرجان "گفتی!پدر جان«،گویممی
می راست عصا ھر دم بھ گوش پیر .گاھی معنی زیستن بیشتر، رنج بردن بیشتر استبھ ھر حال، »!نبیب

».رایدیگر نوجوانمگر در خواب بینی بارِ «:دیگو

ۀعدبرای.چھ سود از زندگانی چون تبھ کردم جوانی را/تبھ کردم جوانی تا کنم خوش زندگانی را 
ۀند تحصیالت و آیندستتوانو فرزندانشان »دزدیدندبزشان را «شماری از مھاجرین، چھ خوب شد کھ بی

حتی شراب ناب در لیوانِ نوشیدنِ ،نھگرا؛بھتری داشتھ باشند و شراب ناب را در لیوان کریستال بنوشند
»!ایکاش بز ما را زودتر دزدیده بودند«کھ می گویند آنھا بسیارند .تی نداردلی لذّ گِ 

و بدون آن؛این ھمھ مھاجر را پذیرفتند،آمریکا و کانادابھ ویژهپیشرفتھ،راستی چھ شد کھ کشورھای 
ھا و امتیازھای و کمک،دارو و درمان،ماھیانھ بھ سالمندان آنھا پول،کھ یک دالر مالیات پرداختھ باشند

سبب چھ شد کھ باخت گروھی از مھاجرینْ طول عمرشان را باال بردند؟میانگینحتی و ، نددداشمار بی
شدند؟»استادوبزدزِد «دعاگوی ، چونانکھ نسل بعدشان گردیدۀمین آتیأخودشان و تبردِ 

)...در شمارۀ آیندهنوشتاردنبالۀ (

)...ادامھ از شمارۀ پیشین(

یادغام فرھنگ ھا،اسرائیلیاآمریکا، کانادا، استرالیاھمچونراز موفقیت کشورھای مھاجرپذیر 
بوده ستیزی بیگانھدین وازناشی ھایخصومت، فارغ ازروزانھمتفاوت یمختلف و دریافت انرژی ھا
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وپرداختھ اندھمخوان بوده اند با فھم روزکھنھ و نو کھ قوانینی ازاجرای گلچینبھ ھوشمندانھ اینان .است
،استرالیامردم اکثریتناگفتھ نماند کھ .اندرا ھمچنان پیشھ کردهاز جملھ آزادی بیان بدون دخالت دین 

در مجموع، .و بنیانگذاران این کشورھا ھستنداسرائیل بازماندگان مھاجرین اولیھ وکانادا،آمریکا
نگھ داری ،روی علمھ بھادربستِن بھ قصد حفظ دین و کسانی کھ ی ویعیان افراط گرامدّ برعکسِ 

وروی خود نبستندھ دنیا را بدرھای ،دولت ھا و ملت ھای متمدنفرزندان در پیلھ را ترویج می کنند، 
.درصدد تغییر برآمدند

برخالف دستوردرست وتصمیمیمجدد، از جملھ اولین اقدامات دولت اسرائیل در ابتدای استقاللِ 
ھم کھام بھ قوانین ارزشمند دین، این استضمن احتر،فریاد نگارنده.اعدام بودمجازات منع، یعنیدین

آنترفیع تطبیق دین با دنیای معاصر مایۀ ، بلکھدھن کجی بھ دین نیستبھ معنای روز گامی با فھم و تمدن
کسی وتصمیم گیرنده بین این دو، زمان است قاضیِ .آوردرا فراھم میموجبات دوام و بقای دین است و 

منجر خشک اندیشی، رکود و تعصبحال آن کھ واقع بینی کلید موفقیت است، .را یارای مقابلھ با آن نیست
.می گردندموجب عقب ماندگیمی شوند و پذیری غیر منطقی تغییر نابھ

دلم می خواھد پنجره ھای اتاقم را باز بگذارم تا ازنسیم فرھنگ ھای مختلف کھ بوی «:می گویدگاندی
شود نسیم بھ طوفانی تبدیل اما اگر.من می آورد لذت ببرمۀگل ھای رنگارنگ را از سایر نقاط دنیا بھ خان

».کھ بخواھد مرا از جا بکند، پنجره ھا را خواھم بست

باز گذاردن پنجره ھا برای ادغام فرھنگ پیشرفتھ سیس و رشد بی نظیر اینگونھ ممالکِ أراز ت،آری
ھیچ پرنده ای !پنجره ھا را بھ نام دین نبندیم:حرف من این است.استارزشمند جھانی بوده مختلف و ھای 

.و ھیچ قفسی از این قفس تنگ تر نیستاست؛در قفس پرواز یاد نگرفتھ

یک دست بھ دینداری ما میخندد،شاھدقین می گندد آب کھ راکد بشود قطع و ی

بی دلیل نیست کھ ھر روز خبرھای علمی ارزشمند از این کشورھا از جملھ کشور نوپای اسرائیل 
آشکارا !زبان گفتگو می شود٨٤در کشور اسرائیل بھ هامروزمھ خواندم کھدر روزنا.شنیده می شود

توانستھ اند چنین ممالکی کھگر ادغام شده اند یبا یکدگوناگونبا ایده ھای و ھریک آنقدر مھاجرین مختلف 
.بھ این درجھ از شکوفایی برسند

سسِ ؤم،این ممالکۀمھاجرین اولیمانند جمع ھ،جمع مھاجرین دنیا،در دراز مدتکھ یقین دارم من 
بھ سوی آن مرحلھ در ھمین قدم اول فکر می کنم کھحتی !خواھند بود»جھان وطنی«وحکومت جھانی 

این ،، گروھی از پناھندگان دنیا»برزیل،٢٠١٦المپیک بازی ھای «طیھنگامی کھ سال گذشتھ رخ داد،
رژه در این مراسم سازمان ملل، یِ یید و شناساو تأیالمپیک پرچم جھانیِ با در دست داشتِن ،»بی وطنان«

.بنامند»سیس حکومت جھانیأتنخستین گامِ روز «آن روز را ،بسیار دورۀدر آیندکھ بعید نیست .رفتند
.کھ فردا چھ بازی کند روزگار/نداند بھ جز ذات پروردگار 

یا ھندوستان و پاکستان و ده ھا ،سقوط کندشوروی کھ کشور ھمین دیروز کسی فکر می کرد تا آیا 
؟ دست یابنداستقالل بھ کشور دیگر 

در این میان،.ی قدمی است بھ سوی تکاملمنطق ِو ھر تغییر؛ھیچ چیز در دنیا قطعی نیست جز تغییر
بدون موفقیتی را نیز نمی تواندملتییاھیچ فرد ».می دارنددنیامی برند و زحمت خود ِارج«مابقی 

مجانی فقط در تلھ موش پیدا می شود و دوست پنیرِ «،گفتھ اندچنان کھ؛آوردبدست بھ رایگان کوشش و 
»!صمیمی در آینھ

توانیمی ولی تغییر خود را بھ تغییر جھان تو ناتوانی
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گردد مداوا تتمام دردھادگرگون گر کنی تو دید خود را 

و دین ھای کل عبادتگاه ھای دنیا، معبد ِھندوستان، مملکتی کھ بیش از جمعکنونیرئیس جمھور 
٢٠١٦ژوئن، در سخنرانی ماه وستان امروزنظافت در ھندرعایتعدم امکان ربتأکیددارد، با ونگگونا

بیداری نیست؟ آیا تغییر واین عالمتآیا !استسیس معبدأمقدم بر تدستشوییسیس أت:گفتخود 
چیزی کھ سرنوشت جوامع را تعیین ؟دیروز گفتھ می شدتا دین می گویند ۀی کھ امروز درباریھاحرف

با از دست دادن بسیاری چیزھا از جملھ تابعیت ،نسلی کھ ناخودآگاه.کند انتخاب ھای عقالنی آنان استمی
ھنگام حتی ،اجداد ما در مواقع خطرکھنباید فراموش کند،ستیوبھ جمع کشورھای مترقی پ،جھان سومی

امروز این نسل .نداشتندامکان نقل مکان یا پس انداز در محل امن تر را ابداً ، شیوع بیمارییاقحطی 
باستیزِ -گردِ یک ابلھِ آری،.عاری از نفرت استوذھن آگاهوانداز، علممطمئن ترین پس کھ فھمد می

.ان باشیمبزمان و کشورھای میزموقعیتِ شناسقدر.بی سواد استستیِز -دگرخطرناکتر از ابلھِ سوادْ 
بلکھ نھ تنھا در خارج از ایران درخشید و خواھد درخشید، است،ستیزی تجربھ آموختھ-از دگرنسلی کھ

مر ثمرثمُ ،فارغ از دین و سیاست،ایرانیِ یقادر خواھد بود برای احیای فرھنگ اھورادر آیندهبطور قطع
ولی .صر یاد خواھد شدممانند مھاجرت یھودیان از از آن این مھاجرت مھاجرتی خواھد بود کھ .باشد

ۀنوشتیابھ نسل بعد بفھمانیم ھیچ فرد، گفتھ .می شودگمراهآگاه بھ دنیا می آید و با تبلیغ افسوس کھ انسانْ 
ل قبل، چیزی را در ھفتصد سانیشابوریعطار .ھیچ گروھی گرددفتنھ انگیزی نمی تواند موجب آسایشِ 

عمر انسان انسان وناچیز بودنحقارت دنیا و عمالً ۀکند، پیامبرگونھ دربارید میکھ امروز ناسا تأی
:گویدمی

ر روی دریاچو خشخاشی بود بمیناھ سقفِ ـُ جھان در کنج این ن

بخندیخود )ریش(روت ر بُ بَ گرزدسِ خشخاش چندینگر تا تو از این

»درھای باز«چند ھزار سالھ، در اثرسیاست یتمدن خون آلود ِ، بدون ادعای پوچآمریکای جوان
مانند ادیسون، کھ برخی مھاجر بودند، ،انگشت شمار خودفرزندان نخبھ و دانشِ فقط توسط است توانستھ 
خترع اینترنت در ماه مارچ انگلستان و ملی، زادۀ -، یا تیم بِرنِرزا سالک، استیو جابزین، یوناشتآینفورد، 
،مصریانھمچون،چند ھزار سالھھاینمدعیان تمدّ کھ آنجا.دن کنودنیا را دگرگ، ھمانند آنان، و ١٩٨٩

، دانشبا جھانی شدن امروز.آمریکای جوان در ماه قدم می زند،شتر می چرانند،ھنوز در وادی
در این .ھستندگروھیھایکوششبازدهِ نوآوری ھااغلبِ بلکھ، نیستندمنحصر بھ فرد دیگر اختراعاتْ 

کھ نکاتِ بھ شرط آن،در اختیار نسل بعدی مھاجرین استامکانات علمی و تحصیالت عالیۀھممیان، 
.آینده پاک کنداز اذھان نسلِ ،خود، از جملھ نفرت ھای دینی و فرقھ ای راۀآزمایش شد ِفتنھ انگیز

اما !ھیچ«،جواب داد»دست آورده ای؟ھ از این ھمھ دعا بھ درگاه خداوند چھ ب«کھ پرسیدند بودا از
ترس امنیت وعدمِ از جملھ خشم، نگرانی، اضطراب، افسردگی، احساسِ ،ی از دست دادمیچیزھا

».ازمرگ

ان بھ قاط ضعف می تونگاھی با ترکِ بلکھ نیست، چیزھا دست آوردن ھ بدر ھمیشھ موفقیت ،دوستان
.موفقیت رسید

ولی ،از دست دادرای خودیادگارھاوی ھا، موفقیت ھااخیر بسیاری از دارایچھل سالِ  ِنسل مھاجر
زمان بھ .عقب ماندگی ھا را فراھم نمودلِ یرھا شدن از دالامکانِ ،ا در اختیار گرفتن فرصت ھای بھترب

؛ و و در پیلھ ماندن نیست،بھ نور علم و انسانیتدر بستنِ ،ستیزی-دینداری بھ معنی دگرکھ آموختاو 
خالی یا پول مھاجرت با دستِ کھ اینان نشان دادند .سیاستیانھ دین ، نسل آینده فرھنگ استپرشِ ۀتخت
کافی بھ تنھایی نیزآرزو.مھم آن بود کھ اینان با دست خالی و پول کم چھ کردندبلکھ ؛مھم نیست،کم
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و آنچھ آرزوھا را تحقق می بخشد و ؛ھا را تعیین می کندست کھ سرنوشتانمودن آرزویعمل، بلکھنیست
عبور گو این کھ پا نھادن بھ منطقۀ ساختگیِ .آدمی را بھ موفقیت می رساند، انتخاب ھای عقالنی او است

راھی بسازم باالخره سعی خواھم کرد مؤدبانھ راھی بیابم یا !دل شیر می خواھد و جگر کاشیممنوع دینْ 
نوشتن بیرون پریدن از صف مردگان «، کافکابھ قول .تا بتوانم ھرچھ بیشتر نقطھ ضعف ھا را نشان دھم

ۀنویسندمعتقدم کھ من .سخنی کھ بھ ویژه نسلی کھ آزادی بیان را تجربھ می کند بھتر می فھمد»است،
چون یکی ،مسئول و سازنده کسی است کھ صادقانھ درصدد برطرف کردن نقطھ ضعف ھای جامعھ باشد

زادۀنسل .ستابوده نقطھ ضعف ھابرطرف نکردنِ ،ر نامالیماتل مکرّ ل تکرار تاریخ و تحمّ یاز دال
چون ؛ندتفھیم کبھ نسل بعد راعلل عقب ماندگی ھا و تجربیات خود است کھشاھنشاھی موظفایرانِ 

فردا را نمی تواندپیشرفت است و کسی کھ دیروز را نداند ۀآموزی از تجربیات گذشتھ خمیرمایعبرت
.بسازد

قلملھشُ این آشِ و بدانند کھجوان ھا نیز باید در بھره برداری از تجربیات سالمندان کوشا باشند
دیدیم وخدا بیامرز شدندآنھایک سوم کھ شنیدیم ،تا روبرگرداندیم.پختھ نخواھد شددوباره نسل پیشین ِکار
:کھ

ژه برھم زدنی خاموش است مُ  ِبھ نسیموجود زندگی پرتو شمعی است کھ در دشتِ 

جوامعی کھ در تاریکیِ .گذشتھ ھا قضاوت خواھد کردۀقانونی است کھ دربارآخرین پزشکِ تاریخْ 
ذھن از نابینا -کور ِچون آدم،د داشتننخواھاحتیاجی نشستھ باشند ھرگز بھ چراغ ھانفرت از دگراندیش

تغییر و خواھند داشت کھ شھامتِ را ی جوامعی لیاقت ترقّ تنھا .و نابینا چراغ الزم ندارد؛نابیناتر است
:و گرنھ دیر یا زود خواھند گفت؛شتھ باشنددارارد اشتباھات گذشتھ طَ 

یک چند بھ استادی خود شاد شدیم یک چند بھ کودکی بھ استاد شدیم 

از خاک برآمدیم و بر باد شدیمپایان سخن شنو کھ ما را چھ رسید 

ناگھانی اصابتِ برابرطبیعی بدن در واکنشِ مانند ،در مقابل مسائلنیزجوامع و افرادعکس العملِ 
ه ایران در مقابل شااین گفتھ واکنشبارز ۀنمون.سطح فکر و فھم طبیعی انسان استۀنوک سوزن، نشان

شاه خود را .سوریھ در مقابل قیام مردم خویش استکنونی العمل رھبر عکسقیام مردم خود در مقایسھ با 
ست کھ ااینجا.دیگری مردم را قربانی کرد کھ بماند، حال آن کھمردم قربانی نشوندتاقربانی کرد 

العملعکس ِتایجناریخ و ت؛وقایع روز استبرابرایشان در فھمشر عکس العملِ بگویند اغلب کارھای می
.کندمردان تاریخ را نمایان میھای

بھ کھ بد باشی و نیکت خوانند نیک باشی و بدت گوید خلق

گبای»نورمن«نورهللا 

، لس آنجلس٢٠١٧ژانویۀ 

برای دریافت کپی این مقالھ و سایر مقاالت و نوشتھ ھای نورهللا گبای بھ زبانھای فارسی و انگلیسی، 
، بھ دیکشنری زبان یھودیان کاشانو لحظاتی برای تفکراز جملھ کتاب او با عنوان 
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