
۶از ١صفحۀ 

گبای»نورمن«سخنان نورهللا متن 

در گردھمایی دوستان و خویشاوندان

، نیویورک٢٠١٨سیزدھم مارچ 

.گویمخوش آمد میگرد آمده اید در اینجا امشب کھزیزان عبھ یکایک شما 

کھ با زبان فارسی آشنا نیستند حاضریناز آن دستھ کھ پیشاپیش توضیح دھم 

دات کامبابانوریرا در وبسایتِ سخنان ن یاانگلیسی ۀھمزمان ترجمتوانندمی

.بشنوندبخوانند و

Please note that as of this moment, you may listen to the

English version of this speech on your mobiles, at my website,

BabaNouri.com.

[SPELL OUT: B A B A N O U R I DOT COM]

و یی اجتماعپیوندھاحفظ با آرزوی و ،بھ عشق دیدن شما عزیزانمن امشب 

.خود برگردمشھراز دیدن شما انرژی بگیرم و بھ تا آمده ام ، خانوادگی

با ،محلۀ یھودیاِن کاشانای خلوتِ ھکوچھ یکی از در یشب-ھنیم،دو نفر مست

ولی »!است، ماه استدر آسمانکھ این «یکی می گفت، .کردندزد و خورد میھم 

یھودی ییقۀ پیرمردھر دو ناگھان »!خورشید است!نھ«اصرار داشت کھدیگری 

توپِ این !تو بگو«سیدند،از کوچھ می گذشت گرفتند و پرلرزان و ترسان را کھ 

http://www.babanouri.com/
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اگر بگوید ماه است از کھمتوجھ می شودپیرمرد »!یا خورشید؟ماه است گرد 

بھ خاراند، می پس سری .خورد و اگر بگوید خورشید، از دیگرییکی کتک می

امشب ھم من »!نیستممن مال این محلّ ،وهللا«ی می کند و می گوید،آسمان نگاھ

!ال این محّل نیستمم

.در نیویورک زندگی می کردمبھ تنھایی ماه ٩بھ مدتمیالدی ١٩۵۵در سال 

در اثر یک روزی نھ چندان دور، تصور نمی کرد کھ ھرگز کسی در آن زمان، 

از ایرانیان با مھاجرتی ناخواستھ در موقعیت یریکثسیاسی، گروه بزرگ چرخش 

متفاوت با  ًکسی فکرش را نمی کرد کھ نسلی کامال .خواھند گرفتامروز قرار 

بھ صدھا سال جلوتر از اجداد خود، در خارج از ایران نسلی ، نسل ھای گذشتھ

با دنیا ھمگام ،خودمحیطا استفاده از امکاناتِ باینک نسلی کھ ؛عرصھ خواھد آمد

دانشگاهجوانان ما %٩٠بیش از امروز توان گفت میکھچنان—یده استگرد

.انددیده

تاریخِ خوشبخت ترین نسلِ ، انپیش از اینکھ بھ جرأت می گویم با این حال، 

در ؛ نسلی کھپھلوی بھ دنیا آمدسلسلۀ طلوع باکھ استبوده نسلی یھودیان ایران

»آلیانس ایسرائلیت«شاه و خدمات ارزشمند رضاکشور، از شکوفایی دوران

ل، این آرزوی دو یسرائو از ھمھ مھمتر، استقالل مجدد کشور ا؛مند گردیدبھره

زنده »یروشالَیم-ِل شاناه ھَبا آ ب«وعدۀرا کھ ھر سال با ھزارسالۀ ملت یھود

با کوشش ،پھلوی از ایران خارج شدبا غروب روزگار و؛بھ چشم خود دیدشد، می

را پس از خویشنسل توانست پیروزی فراوان با دنیای آزاد ھمگام گردید و 

بھای گرانتجربیات را بر دوش دارد کھ رسالت اینک آن نسل، این .ندرھبری ک
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امیدوارم آنھا کھ در ایران ناگفتھ نماند کھ .جوان گذاردنسل در اختیارِ خود را، 

.بھ رشد و شکوفایی خویش ادامھ دھندباشند و رفاهامنیت و در ھمواره اند مانده

ماجرای بزرگ بھ نوبۀ خود ھمچوناز این مھاجرت آیندگانیقین دارم کھ من 

کوچ کردن بھ معنای  ًصرفاً گسترده این مھاجرتِ .ند کردخروج از مصر یاد خواھ

بھ یاز زمانی بزرگجھشبھ مفھوم حقیقتدر بلکھ،نبوداز مکانی بھ مکان دیگر 

.نسل آینده از تبعیض بود ِزمان دیگر و رھایی 

موفقیت ھای علمی و توانست با کسب  وارث فرھنگ اھورایی ِایرانی

، شناگر رسدآب تمیز ببھ کھ چنانچھ ھدبھ دنیا نشان دظرف مدتی کوتاه، اقتصادی

ادامھ بھ تحصیلبیش از پیش ،برای آینده ای بھترھمچنانھم او ؛ و خوبی است

جامعۀ بھ ویژه یکایِک اعضای جوامع گوناگون،تک تکِ ھم از این رو، .می دھد

در حفظ ،رمیقدمی یا دِ ،با قلمیھر یک کھ یموظیفھ دار،یھودیان ایرانی

.خانوادگی، این راز پایداری فرھنگ یھود، کوشا باشیموابستگی ھای

ایرانی مھاجران و دست آوردھای ؛بحران ھا شکوفا می شوندکوران سانھا در ان

با کمبودھایمان مھاجرت بیش از پیش ما را .در سراسر دنیا مصداق بارز آن است

تحصیل علم را بھ ما بیش از پیش ارائھ ،محیطآشنا کرد و با توجھ بھ مقدوراتِ 

.داد

»تاریخ ایران باستان«تا آنجا کھ بھ یاد دارم، استاد حسن پیرنیا در کتاب

سال ١٧۵٠حدود ، یعنی ساسانیاندر دوران ایرانجمعیت یھودیانِ اند کھآورده

کجا وچھ شدندباید پرسید کھ آنان.استپیش، بیش از دویست ھزار نفر بوده

بعدسده ھای طول در ھرگز جمعیت یھودیان ایران کھ چھ بر سر آنان آمد؟ رفتند
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در ظرف چھل سال گذشتھ، خوشبختانھ،؟رسیدنمی بھ یکصد ھزار نفر حتی 

در سراسر جھان بھ بیش از پانصد ھزار نفر بالغ تبار یھودیان ایرانیجمعیت ما 

و ؛قابل مقایسھ نیستبا آن دوره ای از لحاظ کمیّت، ھیچ حتی گردیده است کھ 

بسی و ییک میلیونجمعیتیبھ ،سال آینده٣٠در این جامعۀ پراکنده  ًا قطع

.از امروز خواھد رسیدشکوفاتر

از کھ نیازمند آن است،و حفظ آنن موفقیتی چناآشکار است کھ رسیدن بھ 

و پلی بسازیم، بھاآما باید پیش از طغیان .پیش بینی ھای الزم انجام گیرندھمینک 

با ھم باشیم تا تر از ھر چیز، باید االب.سیل، سد ھا را بنا کنیمجاری شدن پیش از 

ی ھاضربۀ دگرگونیزیرموج ھا را تاب بیاوریم و ،پر تالطم زندگیدر مسیرِ 

.متالشی نشویمحتمی دنیا

را درک »ویم زه ال زهرِ یسرائل عَ یل کُ «جملۀ است کھھر فرد یھودی ملزم 

».یت دارندمسئولدر قبال یکدیگر ودغام شده انداھم ردھمۀ یھودیان «.کند

برای فھمدکھ می است ملت یھود آن قدر بھ زمین خورده و استخوانش شکستھ 

و؛الزم داردملت خودِ بلکھ اراده و قدرتی از درون ،برخاستن نھ دستی از برون

استقالل وجود ببینیم بازده قرنھا عدم .بھ ھمین دلیل است کھ باید متکی بھ خود باشد

.بھ لزوم بی پایان آن پی ببریمتال چھ بوده یسرائا

درایت و اگر ، ١٩٨٠دھۀفراموش نکنیم کھ در ایام مھاجرِت ناگھانی سال ھای 

بعید در میان نبود، ل و سازمانھای مذھبی و اجتماعی ما یسرائاسرپرستی دولت

پیوندھا و راز موفقیت ما در .دست یابیمخود امروز ما بھ سرافرازی ھایبود کھ

.یھودیت تنھا دین مشترک ما نیست.خانوادگی و اجتماعی ما استدلبستگی ھای



۶از ۵صفحۀ 

ھای وابستگی.سرنوشت مشترک یک ملت است،یھودیت در معنای وسیع خود

ھای عدم وابستگِی خانوادهھ خاطر داشتھ باشیم کھب.را قدر بدانیممانخانوادگی 

کی از عواملی است کھ اینک دنیا را بھ خطر یسرپرست و فرزنداِن بدون مربّی بی

.انداختھ است

ھم از این رو، اشاره می کنم کھ زمان آن رسیده است کھ رھبران و نمایندگان 

گرد آیند، فراگیردر کنگره ای ،سراسر جھانتبار در اجتماعات یھودیان ایرانی

جویی کنند و برای آیندۀ این گفتگو کنند، مسائل خود را در میان گذارند، چاره

من .برنامھ ریزی کنندیماھنگھو باجامعۀ کوچک اما منحصر بھ فرد، خردمندانھ 

جامعھ در میانفعاالنھای اخیر، پیشنھاد این طرح را با منتخبی از در ماه

.و امیدوارم کھ در آینده ای نزدیک شاھد تحقق آن باشیم؛امگذاشتھ

در لس آنجلس، در یکی از »کنیسای ساینای«رشوویتس، ربای سابق ربای دِ 

خانوادگی را از وابستگیِ باید ما آمریکایی ھا «سخنرانی ھای ھفتگی خود گفت، 

سخن را »!را بیاموزندشناسیوقتاز مابایدو ایرانی ھا ؛ایرانی ھا یاد بگیریم

؛ جدا از آن کھ بھ زودی بماندفرصتی برای پرسش و پاسخ باقی تاکوتاه می کنم 

ھمگام «درد دلھای من در سالھای اخیر در کتابی با عنوان ھ ای دیگر ازمجموع

Be، »با زمان Up to Date،و ؛بھ زبان ھای فارسی و انگلیسی منتشر خواھد شد

.رار آنھا نمی بینمدر اینجا نیازی بھ تک

برای من موجب افتخار است کھ میزبان شما عزیزان، از جملھ آقایان در پایان، 

یوسف شاھری، الیاس کلیمیان، صیون ماھفر، دکتر ھمایون آرام و ربای یدیدیا 

ست بھ دست د،اندبا ھر آنچھ در توان داشتھکھ انساندوستانی —ذراحیان ھستماِ 
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امیدوارم کھ .سالیان دراز است کھ بھ جامعھ خدمت می کنند،دوستان و یارانشان

.اینان سرمشقی برای جوانان نسل آینده باشند

.کامیاب باشید.شبی خوش آرزو دارمرایتانب

گبای،»نورمن«نورهللا 

، نیویورک٢٠١٨سیزدھم مارچ 

...پرسش و پاسخ


