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  خردمندی نیابی شادمانھ  در این گیتی سراسر گر بگردی

ای  نھ روزنامھ. قلم را می دیدو کاغذ رنگ  . کمتر کسینھ آزادی ،بودنھ سوادی  ،قدیم در روزگارِ 

  ،از زبان مّال پای منبر،  ھ ھاغصّ  ۀقص و منبری و ی بودیمّال  کتابی.نھ  ،رادیویینھ ضبط صوتی، نھ  ،بود

 ۀاز خزان گیھم .کنار حوض کرسی یا زیر ،گھواره نزدِ  ،پدربزرگ ھا و مادربزرگ ھا از لبانِ  یا احیاناً 

 معلومات آنان و بھ نسبت ،صدیق آن تاریخ سازانِ  ۀسالمندان و شرح تجربیات و گفتھ ھای سینھ بھ سین ذھنِ 

  تمعلومات و موقعیّ ، سنّ  ذھن ھر انسان بھ تناسبِ  ۀدر گنجینآری،  .بھره مند می شدند ،فھم خودبھ حجم 

راھی  ھر نسل می تواند چنان کھ ،تلخ و شیرین نھفتھ است ۀآموزند ای از تجربیات و خاطراتِ  مجموعھ او،

 .بھره مند گردد تجربیات گذشتھ ، ازاز طریق نقل سینھ بھ سینھ است بشناسد ورفتھ  پیش کھ نسلِ را 

تاریخی، دینی، علمی،  وقایعِ  از شرحِ  زیادیھای  بخشدر مقیاس بسیار وسیع،  ،بینیم می چنان کھ

منتقل  دیگر بھ نسل ینسلاز  رخدادھا »ۀبھ سین سینھ« مکّرر و بازگوییِ  راهِ دنیا نیز از  سیاسی و اجتماعیِ 

یعنی  ھـِ پ َعل-بِ -شِ  اهتور کھ آن را استبوده نیز شفاھی  مقدس توراتِ از قسمتی حتی  ، تا آنجا کھاند شده

در  .نیست شفاھی تورات و تورات کتبی میانتفاوتی  از بسیاری جھات، .می خوانند »توراِت شفاھی«

است،  تورات کتبیکھ مرّکب از گزیده ھایی از ِشَمع ایسرائل واقع، در دعای روزانۀ یھودیان موسوم بھ 

با فرزندان  و برخاستن، خوابیدن آرامیدن، ،رفتنراه نشستن،  بھ ھنگامحتی  است کھ توصیھ شده صریحاً 

نی و غیره نمی توان تاریخ ید شفاھیِ  اخبار و احادیثِ  ۀکنید. برای ھمگفتگو  نکات مندرجھدر مورد  یشخو

 11از   1صفحۀ 



و ھر کس  — بھ گفتھ توجھ کنند ،بدون توجھ بھ نام گویندهھمگان می توانند  اما ،مدرکی ارائھ داد یا

 نتیجھ گیری کند.  گفتھ ھا ز آناسنجش خود  نیروی و فھم ھ گنجایشِ بتواند  می

 در طولِ ، دنیا از یھود در هماندباقی  اصیلِ دست نخورده و ، یک پارچھ این آخرین بخشِ ، یان ایرانیھود

و  ھا تبعیض و ندفراوان گذر کرده او بلندی ھای ھا  پستی ، ازدر ایرانخود  ۀسال 2700 اقامتِ 

منجر بھ  ناگھانی  سرانجام در دھھ ھای اخیر، تکان و تحّولی .اندل نموده ی را تحمّ ھای بی شمار مصیبت

 کسب آزادیِ کھ یکی از دست آوردھای مثبت آن  از ایران شد بھ خارجبزرگ از این قوم  مھاجرت بخشی

 ،نگارنده ۀبھ عقیداز این رو، . و ترجمھ کردن بھ زبان ھای گوناگون بوده است نوشتن ،گفتن برایبیان 

در ممالک مختلف ھمچون یمن، مصر، عراق، سوریھ، لیبی، لبنان،  دوران پراکندگیدر  کسانی کھ ۀھم

و رسالت  اند، بھ ویژه مھاجران ایرانی، این وظیفھ  زاده شده ایراندر ھ و از جملمراکش، تونس، اروپا 

خوانده یا شنیده، ھ، نانوشت یانوشتھ خود و اجداد خود را،  تکرار نشدنیِ  خاطراتِ کھ را بر دوش دارند کھ 

  و بھ یادگار بگذارند. ترجمھ کنند ،بنویسندو نسل ھای آینده برای نسل  ،سینھ بھ سینھ مکتوب یا

  ؟چھ سودی برای نسل آینده خواھد داشتچھ لزومی دارد و گذشتھ ھا  آگاھی از بپرسند کھگروھی شاید 

 ، بھ ویژه از آن رو کھستا من و شما ۀوظیفپاسخ ما پر واضح است: آگاھی بخشیدن از این گذشتھ 

زتر مجھّ  مصیبت ھا، وقوع بدبختی ھا و مجریانِ  ھا، دالیلِ تبعیض  ،فتنھ انگیزکھنۀ ھای  دستورالعملھنوز 

 بیداریِ  بھترین راهِ  گذشتگانْ  خوب و بدِ  یاتِ آگاھی و بھره برداری از تجربچرا کھ و ؛ وجود دارند پیشاز 

. شد خواھد لمتحمّ  مکّرراً را  ناکامی ھا ،خود بی خبر باشد ۀتی کھ از گذشتملّ  .خواھد بود آیندهھای  نسل

و کردن ما آگاه  ۀوظیف ».می کنی امروز درو ،آنچھ دی کاشتھ ای / جو ۀگندم نکن از دان ۀخوش طمعِ «

امروزه از امکاناتی برخوردار ھستیم کھ  ما مھاجرانْ  ، بھ ویژه از آنجا کھنسل بعد است ه داشتنِ ابیدار نگ

 . شاید خوابش را ھم نمی دیدنداز ما  پیش نسلِ 

سر کوچھ کھ بھ  بقالِ حتی ، استالین، مائو، موسولینی و ملعون مانند ھیتلرِ  جانورانیچنان کھ دیده ایم، 

 افکار پلیدشان ۀففلس و پیروان ایشان و ایادیِ  اما ،مردند و خاک شدند ، ھمگیمن و شما توھین می کرد

در امروز شود کھ  میھای دینی  اقلیت شاملِ فقط تبعیض  ظلمِ می کنند کھ تصور  انکوتھ بین .اند زندهھمچنان 

دیگر  منطقھ ایفردا در  ی، از جملھ خود آنان، ممکن استتھر اکثریّ زجر می برند، حال آن کھ کنار ایشان 

فرار گستردۀ  امروزدر جھاِن  گفتھاین بارز  ۀنمون .تبعیض قرار گیرد ستمِ  موردِ ی نو تبدیل شود و اقلیت بھ

مسلمان و  یکشور مناطق غیرقابل سکونتِ بھ کشور میانمار، برمۀ سابق،  مسلمانِ  تِ اقلیّ ھفتصد ھزار 

یاد ماجرای در گل و الی زندگی می کنند.  ،در بدترین وضع ، جایی کھ اینکبنگالدش است فقیرتر یعنی
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از بھ زودی بچھ ھا « گفت،اشک ھایش و در توضیح  سر کوچھ گریھ می کردافتادم کھ  بینوامادری 

دیگر بھ گریھ افتاد و گفت،  یخانم درھمین لحظھ »کھ بھ آنھا بدھم! ندارم ییغذا ، ولیگردند مدرسھ برمی

گالدش ھم کشور فقیر بن »است، چون بچھ دارم، غذا ندارم، مھمان ھم دارم! بدتر من از تو ھموضع «

 انِ مسلمانآنجا کھ  فتنھ جویان نمی بینندشگفتا کھ خود، مھمان ھم دارد! فراوان مشکالت عالوه بر  امروز

اغلب ثروتمند  ومسلمان در بیش از پنجاه کشوِر  ،جمعیت و ششصد میلیون نفر میلیاردبیش از یک  ، بادنیا

  !دارد؟معنی  چھحقیقتاً  »ت مسلماناقلیّ «صحبت از  زندگی می کنند،

مرگ را  ھموارهکھ  ندھست نانبی ھکوت تنھا .پذیراستمنطقھ ای و تغییرمفھمومی نسبی،  »تاقلیّ «مفھوم 

ھرجا و ھر زمان ممکن است و از این  کھ فساد غافل از آن ،برای ھمسایھ می پندارند و نفرت می آفرینند

، جز آن کھ با یکی است پیش تا امروزھزار سال از سل  بِ ومیکر تبعیضی قائل نیست!بین آدمیان نظر 

 ؛مقاوم تر از پیش شده است ارستیزی نیز بسی-. امروزه میکروِب کھنۀ اقلیتشده استمقاوم تر  گذر زمان،

از  .در میان نیست واکسنی ،ترویج و تدریس انسانیتو  آگاھی کسبِ  جز ،و برای پیشگیری و درمان آن

است کھ تجربھ نشان داده  بسی کاست. از صدمات آن می توان اما ،وقوع طوفان نمی توان پیشگیری کرد

 ،ولی می تواند با استفاده از تجربیات گذشتگان ،باد در امان باشد از گزندِ  می تواندت ھا ناقلیّ  حاملِ  کشتیِ 

امان بماند. در اینجا از  در شدگی از شکست و غرقباد تطبیق دھد و  وزشرا بھ موقع با  شھای بادبان

شادروان دکتر  ۀنوشت ،1یان ایرانیھود جامعِ  تاریخِ  کتابِ کھ تقاضا می کنم  انمادر ان وھ پدرخاصّ  ،ھمگان

بخرند و  3»شرکت کتاب« از وبسایتِ منتشر شده است،  2بھ زبانھای فارسی و انگلیسیرا کھ حبیب لوی 

ھای  ھمان گفتھ ی ازتاریخ مھمّ  این کتابِ بخش بزرگی از . مطالعھ کنندکھ آن را بخواھند خود از جوانان 

 . تشکیل شده است اجداد من و شما ۀسینھ بھ سین

 

 مزرگپدربمیان یعنی گفتگوی  ،اجداد خودم ۀگوشھ ای از گفتھ ھای سینھ بھ سین اجازه می خواھم کھ

بیش از پنج نسل بازگو  از گذشتِ  پس ،را گبای »مراد«مردخای  ایشان یعنی پدر بزرگِبا  رفائل گبای آقا

 کنم. 

-1956، بنیاد فرھنگی حبیب لوی. (نسخۀ اصلی، چاپ1997؛ بازنوشتۀ دکتر ھوشنگ ابرامی، تاریخ جامع یھودیان ایرانلِوی، دکتر حبیب:   1
1960 .( 

2 Levy, Dr. Habib: Comprehensive History of the Jews of Iran, the Outset of the Diaspora; rev. & ed. 1997, Dr. 
Hooshang Ebrami; tr. George W. Maschke, 1999, Mazda Publishers, & The Cultural Foundation of Habib Levy. 
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 غم پنھانی من گوش کنید داستانِ  شرح پریشانی من گوش کنید ،دوستان

  ؟تا کی این راز نھفتن !سوختم !سوختم  ؟یا کِ جان سوز نگفتن ت شرح این آتشِ 

 ۀاست. خان آن کشورنشین  -یھودی و قدیمی ترین شھرِ  ایرانکاشان یکی از قدیمی ترین شھرھای 

 اً اندرونی مطلق ۀبود. خان »اندرونی«و  »بیرونی« بخش دوشامل من آقا رفائل گبای در کاشان  رگِپدربز

یعنی  »باخاجھ ۀخان«خرابھ را  ۀرا از ورود بھ آن خرابھ منع می کردند. این خانکودکان خرابھ بود و 

 می نامیدند.  ،من پدربزرگِ پدر بزرگِبھ بیان دیگر، خانۀ  ،»پدر بزرگخانۀ «

 ای در کفِ  تختھ ،ام جوانیدر ایّ « ،داد و گفت خرابھ را نشان ھای خانۀ روزی آقا رفائل یکی از اتاق

خودم  پدر بزرگِ از !زده -چاھی دیدم با دیوارھای دود ،بکمال تعجّ  در .تختھ را برداشتم .این اتاق دیدم

  »"!چاه در کف اتاق برای چھ؟"پرسیدم، مردخای 

 یبدبختی ھا« ،گفتو بھ نوه اش آھی کشید  ،من پدر بزرگِ پدر بزرگِگبای، یعنی » مراد«مردخای 

زنان، دزدان، راھ ،ھای گذشتھ د. در دورانی بود و فریادرسی نبویظلم ھا .تبعیض یکی دو تا نبوددوران 

 .آمدند و یھودیان نمی انھای زرتشتی بھ خانھمردم اموال  دنتنھا برای دزدی ، اراذل و اوباش،یاغیان، الت ھا

و آنھا را می بردند و خانواده ھا را برای  — دختران و مادران جوان می آمدند آن حیوانات برای دزدیدنِ 

فریادرسی  و ھا ھمدست بودندمحافظ شھر ھم با آنھای  ھا و داروغھ ردا کھ گزمھدَ  .ھمیشھ داغدار می کردند

ما باخبر اگر  ".عقل و فضل معزولند ،زده -دیو ھ در محیطِ / ک دم نمی تواند زد  و چرا نچو کسی ز" .نبود

راھھای زیرزمینی  -کورهدر جوان را در این چاه یا  دختران و مادرانِ  ،دزدان در شھر ھستندکھ می شدیم 

را ھا  هچا چاه می بینید مربوط بھ زمانی است کھ دزدانْ  ۀسیاھی کھ در بدن . آثار دودِ مخفی می کردیم

 ».ن ما در چاه خفھ شوندعزیزا تاکھنھ را آتش می زدند و بھ چاه می انداختند  ھای لباس ،یافتند می

کاشان بھ استقبال شاه  روزی کھ یھودیانِ «، گفت، از قول پدر بزرگ خود صحبت ۀمردخای در ادام

این ، "گوید می خود ھای بھ قراول ،"الف" ۀاز خانواد ییزیبا ۀ، شاه با دیدن پسر بچصفوی می روندعباس 

کھ لقب عباس ھمین شاه  »خود را ندیدند! رنگِ فرزندمادر بدبخت دیگر و پدر  !"بچھ را بیاورید دربار

سر برید و دو فرزند نام داشت صفی میرزا  کھ را فرزند خود یدک می کشد،نام خود  را بھ دنبالِ  »کبیر«

نقل از ( !دعوی شاھی نداشتھ باشند تابھ نامھای امام قلی میرزا و محمد میرزا کور کرد  را دیگر خود

ھا خواھد  کسی با مادر خود زنا کند با دیگران چھ وقتی) .ستانیروِ دکتر مسعود عسکری سَ  ی بھ قلمکتاب

 غم انگیزتر تر ومستند یا فیلمی آیا داستان  ؟خود را کشت ۀدامادھا و نوچگونھ صدام کھ مگر ندیدیم  ؟کرد

در ما  ۀخان طحیا سطحِ  ی زیرِ بیست متر حدوداً در عمق اضافھ کنم کھ ھمچنین  ست؟ھ روایت ھا از این
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توانست  ی میرفرا راه، از آنداشت کھ وجود  گریزبرای  تنگ و باریک ییا تونل راه -شھر کاشان، کوره

  د.انبرس ھمسایھ یھودیِ  ۀخانواد ۀبھ خان تالش، حدود صد متر پس از ،کشان سینھخود را 

تاریخ  .استبوده و یک اقلیت دینی مملکت یک  یامربوط بھ یک شھر فقط این فجایع کھ  تصور نکنید

بنگرید. ھر روز در دنیا را  !است نھادهسر بشر  رب "تاجی"چھ  دینی منحوسِ  نفرتِ را بخوانید تا بدانید 

ن چھ تمدّ پس حساب  ،ستچنین بوده و ھاگر  کھدر عجبم  د.نجایی و بھ نامی دیگر فجایعی نوین رخ می دھ

با کدام معیار می توان  ،را انسان یاخانواده  ینکدام ملت، کدام دولت، پیروان کدام دین، کدام ؟می شود

، بھتر از ھر عاِلم چکسلواکیسابق  فیلسوف و رئیس جمھورِ  ،لسالوھاوِ توان دانست؟ سنجید و متمدّ 

 رفتارچگونگِی  تمدن ملت ھا و دولت ھا را ازدرجۀ  ،گفت ، آنجا کھاستپاسخ داده را  پرسش این دیگری

با  فرماکار رفتارِ  در مقیاس فردی، سنجید. زندگی می کنند می توان شاننزددر  یی کھبا اقلیت ھا آنھا

ن آنان تمدّ  خانھ را می توان معیار سنجشِ  خانھ با کلفتِ  رفتار خانمِ  یا رفتار ھمسران با یکدیگر، ،کارمند

 قرار داد.

حتی انسان یا  و نتمدّ  برای تشخیصِ نیز  دیگرنگارنده معیاری بھ عقیدۀ  ،لھاوِ آقای نظر  یدِ یأضمن ت

آیا  تعادِل فھم ایشان است. بھ میزانِ ایشان  داوریِ و  آنانپی بردن بھ باورھای ھست و آن آدمیان  بودنِ 

 »نمتمدّ « ،ل نیستندیقا گراندیشانحیات برای دِ  حتی حقّ  ،خودشان ھایباور را کھ بھ استنادِ  کسانی توان می

بھ  یمن تیغ مادربزرگِ ،آن روزھا« ،کودکی من با خنده می گفت دورانِ  ھمبازیِ  ؟نامید »انسان«حتی یا 

ای آنھا را پاره ھ ھا و لباس پرده ،می روید یھودی ناگھمسای وقتی بھ منزلِ کھ "گفت  داد و می ما می

 علیھِ بر فتنھ انگیز  یمطالبدیگر کشورھا، ایران و  مدارسِ  )!( ای درسیِ ھدر کتاب ،ھمین امروز !"»کنید

 از نسلِ بھ راستی  !»آنان حیواناتی مانند خوک ھستند«کھ تدریس می شود، از جملھ آن  پیروان سایر ادیان

جز فتنھ انگیزی چھ انتظاری می توان داشت؟ آیا توپ و تفنگ ھرگز  ییھا چنین فرھنگ ۀیافت -تعلیم

پرورش  در گوشھ و کناِر دنیاکھ در این گونھ فرھنگ ھای بھ اصطالح دینی  ی رامسموم نِ اذھا توانند می

 ؟پاک و منّزه کنند ھ اندیافت

از  و تھین متمدّ  ینامید کھ فرزندان »نمتمدّ «ی را یخانواده ھاو سین مدرّ  ،ھا تادیان، ملّ می توان تنھا 

 یاربس منحرفْ  دیندارانِ  تکِ  -تک نمی کند کھھمچنان توجھ بعیض بھ بار آورند. دنیا ھرگونھ نفرت و ت

ن بتواچشمھ  سر«معلول از بین نخواھد رفت.  ،ت شناختھ نشودتا علّ  ؛ وخطرناکتر از بمب اتم ھستند

 نفسِ  در برطرف کردنِ  خانواده ثرِ ؤم اینجاست کھ نقشِ  »!نتوان بستن بھ پیل ،چو پر شد / یلب بستن بھ

 نقشی بنیادین کھ ،ی می کندین خودنماھای متمدّ  نسل در دوستی آن با انسان کردن ی و جایگزینیجو فتنھ
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ھای  اتحادیھ محتاجِ بلکھ نظامی نیست،  ائتالف ھای  دنیا دیگر محتاجِ  سازد.ل تواند دنیا را متحوّ  می

 ست.ا ھا خانواده تِ ت بھ مدیریّ انسانیّ  پرورش و تدریسِ 

ترانۀ ، معینی کرمانشاھیقول شادروان  ازآواز شویم و  -ھم مانگرامی انبا ھنرمنددمی  ھ کھھمان بِ 

 بخوانیم...را  راز خلقت

 
 
 بخش دوم  

 بازگشت بھ باال

 

 :نما -قدرت ی قادرِ وِ  / ای آشنا با فکر ما / الی ای خداؤدارم س

افالکیان ، ھستی لکِ از مُ  ،قسمت چھ کردی/  را انیما خاک سرنوشتِ  نیا ینوشت یچون م

 را؟

 !یقین لکِ ک مُ ی مالِ / وِ  زمین فرشِ  صورتگرِ  / عرش آفرین ای داورِ 

 ارگانتیھم ثابت و ھم س نمیبب کی -کی  / ،را تآسمان -/ ھفت ماندیشھ پویَ  باید بھ بالِ 

 .را

آنجا فروغ  ـَد /افکن دیکھ خورش دیشا/ ، یدر زھره و در مشتر / کنم احتھایس دیبا

 .یگرید

 .نشان ابمی یا هذرّ  / بشر دیجو ینچھ مآز /در دل آن اختران  / مگر در آسمان تا

 4...ودبلکھ در آنجا بُ / صلح و صفا  یمعن / ،ودغوغا بُ  نیدور از ا / یآنجا زندگ دیشا

 
 در آنجا بُود...  بلکھمعنی صلح و صفا، 

 »انسان«آدمی است!  »آدم سازی« راه حلّ  ، بلکھنیست راه حلّ  »دم کشیآ«است کھ دنیا ھنوز نفھمیده 

نادرست، چھ بسا بدتر از با پرورش ھم او  ومی شود،  »انسان«پرورش صحیح ، بلکھ با بھ دنیا نمی آید

 ،داشتھ باشند برای آدم ُکشی یتر قویبیشتر و  ۀاسلحھرچھ  ھا دولتکھ  ھفرضیاین  شود! »حیوان«

موجب آرامش بشر نبوده کھ ھرگز  ، ذھنیتینیست توّحش روزگار ۀ کھنۀھمان روی چیزی جز، ندتر موفق

  .یمھست بانو  یاجرا و یروحان روانیانوش یِ قیموس ،یکرمانشاھ ینیمع میاز رح یشعر با، راز خلقت ۀبرگرفتھ از تران  4
                                                 



 بھ ویژه و دولت ھا ۀبا ھمکاری ھم ،سھ نسل یا دو می توان ظرف تنھا حال آن کھ .و نخواھد بوداست 

ھای  ھا و نوشتھ گفتھ بھ دور ریختنِ  ،تحقّق این اندیشھ نخستین گامِ  و ؛ن بھ بار آوردنسلی متمدّ  ،ادیان

 .ستا سین آنھاجین و مدرّ انگیز ھمراه با مروّ  فتنھ

 .بی مناسبت با بحث ما نیست او علمی ۀو اقدام جاودان آلفرد نوبل زندگیِ بازگویِی مختصری از 

بھ شمار  دانشمندان دنیا ابدیِ  قِ و مشوّ  »بنیاد نوبل« سس و بنیانگذارِ ؤم ،)1833-1896( آلفرد نوبل

و کشف  ،صنعتیکاربردھای  ھدفدنیامیت را بھ مادۀ می رود. او 

ھا  بسیاری از دولت، بر خالف خواست این دانشمند اما ،کردمعّرفی 

ھنگامی کھ برادر بردند.  سودبرای آدم کشی  از این ماّدۀ منفجره

نوشتند روزنامھ ھا تصادفاً بھ اشتباه  ،فوت کرد لودویکآلفرد بھ نام 

را آلفرد روزنامھ  »!از دنیا رفت ،مرگ پیام آورِ  ،آلفرد نوبل«کھ 

 !»خود دیدم ۀرا دربار دنیای آیندهامروز قضاوت « ،گفتواند و خ

سسھ ای جاودانی ؤم ، بدنامی اینبرای جبران کھ تصمیم گرفت  او

در اقتصاد و صلح  ،سیس کند کھ موجب ترویج علمأبھ نام خود ت

آرزوی ھر دانشمندی بھ  و امروز برترین — جھان گرددسطح 

 است.  المللی بینپرافتخار  ۀدست آوردن این جایز

انسانیت  و آرزوی من ترویجِ بلکھ ھدف  ،من کشتن انسان ھا نبود قصد«کھ گفت  در عملآلفرد نوبل 

  »نھ رواج آدم کشی. ،دنیا محتاج ترویج انسانیت است .سراسر جھان است در ھای الیق انسان تشویقِ  راهاز 

 

 -بزرگ خود  دچارِ کھ دگراندیشان اما گھگاه برخی از  .دیواربنای نھ  است پل بوده ساختندین  ۀفلسف

ی واھی یخط ھامیان خود و دیگران !» خدای من فقط خدا«تحت عنواِن  ،اند بودهرستی پ و خود بینی

چھ  اینان .تفکیک کرده اند ھا و مسلک ھا آییندیگر آِن از را خود  دین، فرقھ، عبادتگاه و مّالیاند و  کشیده

ھر شھر و در  ی مدرن،حتی در آمریکا، تا آنجا کھ شده اند آوریھت بُ  نتایجِ  بھ منجرناخواستھ بسا 

و  دندیده می شومسیحیت تحت عنوان فرقھ ھای مختلف  گوناگون یکلیسا چند ،کوتاه در فواصلی، خیابانی

ۀ وجھ مشترک ھم مھم ترین .دخود را می زنن سازِ  یکیک کتاب ھستند، ھر  یپیرو گیدر حالی کھ ھم

ھم کھ ما خود  است.انبوه تر و یارگیری پول  ھر چھ بیشترِ جمع آوری  رنگارنگ ھای عبادتگاه ھا وگروھ
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اینک در روندی رو بھ  بحمدهللا، داشتیم »کوچۀ ھفت کنیسا« شھر نشینِ  ۀ یھودیدر محل ،از صد سال قبل

! شده ایم فواصل نزدیک در ھا کنیسا دهصاحب  ،دو شھر آمریکافقط دو خیابان در  تنھا ۀفاصل دررشد، 

آن ھم ناگفتنی  ۀبقی .»این نردبان افتادنی است ،عاقبت / ،ما و منی است این جھانْ  نردبانِ « کھ آنغافل از 

  است!

ام فالن کتاب بسیار  شنیده« ،می گویدو ثروتمند بھ کتابفروشی می رود و تازه بھ دوران رسیده فردی 

 »با صورتحساب بھ منزل من بفرستید.ھمراه آن را از یک صد جلد لطفاً  .جالب و خواندنی است

تجربھ  بی خریدارِ  دریافت می کند و از ناآگاھیِ را خود  پول  می برد، آن آقامنزل بھ کتابفروش کتاب ھا را 

بیش از یک بھ  ،خوب و خواندنی باشد اندازهھر  ،کتاب یک برای خواندن کھ نمی داند بھ شگفت می آید

کھ جای کتابھای مفید آن جز  ،آقا ۀھا در کتابخان ن کتابآ؟ آیا ھبرای چ تظاھر برای کھ و .ندارد ینیاز جلد

 بھ شمالِ مردم ما  پس از کوچِ  »ھفت کنیسا ۀکوچ«کنیساھای  ،د؟ راستینخاصیتی دار ،دندیگر را تنگ کن

  یی است...چھ شدند؟ عجب دنیا آمریکای شمالیسپس تھران و 

 »یا افسانھ ای ،یا خواب است ،یا باد است« ،گفت  دنیا را بپرسیدم من از فرزانھ ای حالِ 

  »یا دیوانھ ای ،یا مستند ،یا خوابند« ،گفت »بھ آن دلبستھ اند؟می بینی آنھا کھ « ،گفتمش

ھای کنیسا« ،گفت »چیست؟در  تھران ھایبا کنیسا آمریکای ھاکنیسا تفاوتِ «پرسیدند، از خانمی 

امروزه ان ھایی کھ با دکّ  »ھفت کنیسا ۀکوچ«مشترک  وجھِ  »بیشتره! ونشیی ھایھ خرده آمریکا آمریکا

عروس از روزھا  آنالبتھ  !بلندگو و پارکینگ نداشتند نیزآنھا این است کھ در  ندتبدیل بھ عبادتگاه می شو

مشان در قرن کھ جسند ی ھستبسیار ؟!چرا اما امروز و اینجا ؛بیرون نمی آمد چون چادر نداشت خانھ

یک «کھ و توجھ ندارند  باقی مانده است» ھفت کنیسا ۀکوچ«در ھمچنان افکارشان است اما  بیست و یکم

 امیدر ا تیھودی یراز بقا نیا سا،یکن سیمخالف تأس یکسدر اینجا  !»بی آب است ه شھرِ آباد بھتر از دَ  دهِ 

کھ  میداشتھ باش ادیبھ بھ ویژه، . باشد ازیبھ حّد نبرپایی کنیسا بلکھ تأکید بر آن است کھ  نیست، یپراکندگ

 !تیاست، نھ با کم تیفیحق تقدم با ک

 با را نیرا قایق طوفانْ «تعریف می کرد:  ،جامعھ ارانِ زاز خدمتگیکی  ،موسی کرمانیانشادروان 

 شکستھ-قایق مردِ  کند.می بھ جزیره ای خالی از سکنھ پرتاب  و سرنگون می کندقایق کوچک بادبانی اش 

جزیره عبور  یروزی کشتی بزرگی از نزدیکآن کھ تا  می کنددر آن جزیره زندگی تنھا و بی کس سالھا 

سپاسگزاری می کند، آنچھ را کھ ظرف چند  قایق ران می دھد. شو نجات دناو را می بی شملوان کند،می 

متوجھ ملوان  .را بھ ملوان نشان می دھدجزیره و اکناف  سال بر او گذشتھ است شرح می دھد و اطراف
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 »؟برای چیستاینھا «ساختھ شده اند. می پرسد، جزیره سوی در دو  یکسان دو آلونکِ می شود کھ 

ملوان  »درست کرده ام.پرستش رای بکنیسا ھستند کھ  دواینھا  و من یھودی ھستم« ،ران می گوید قایق

کھ ھر وقت آن برای « ،قایق ران می گوید »؟یستدو کنیسا برای چ ، پسدھستی کھ تنھا شما« ،دپرس می

کنیساھای محلھ و  »یھفت کنیسا ۀکوچ« ۀاین است فلسف آیا »بروم! دیگریر کردم بھ ھاز این کنیسا ق

ھر و نھ آن کھ  — نھ نام و جلد کتاب ،پیروان ھمۀ ادیان بھ فکر محتوا باشندبھ امید روزی کھ   !؟زامرو

پیروان ادیان توحیدی در ھمان  بعضی از بھ راستی کھ .و پیروان خود را داشتھ باشدخود  عبادتگاه مّال 

  !ادیان متوقف مانده اند ۀزمان ارائ کھنۀ فرھنگ

 

 نتیجھ گیری
 بازگشت بھ باال

 

 .ادامھ دارد ھنوزکھ  دریغاو  است بوده بسیاردین  سفانھ ظلم در لباسِ أمت

 ای جھیو منتظر نت تکرار کردپیوستھ را  یکاراین کھ  یعنیمن  دیداز  یوانگید« د،یگو یم نینشتایآ

 ھزاران سالھ، منتظر بازدهِ  ۀپس از تجرب ا،یدن ینیتعجب است کھ نفرت پراکناِن د یجا.» دمتفاوت بو

 لمِ یف کی یتماشا رایتا بھ حال ده دفعھ ب« د،یگو یبھ دوستش م ییھالوخود ھستند.  نیاز اعمال ننگ یبھتر

دوستش » افتد. یحوض م یو تو ندیب یرا نم شیپا یجلو ستھیھمان کھ آرتبھ سینما رفتھ ام،  یھند

 ندیب یرا م شیپا یباالخره جلواین آقا  ایکھ آ نمیخواستم بب« د،یگو یھالو م» چھ؟ یده بار برا«پرسد،  یم

جنون انسان  ی، ولدارمرا  یسمانام آست اجاحرکمحاسبۀ  توانِ من : «دیگو یم وتنین!» افتد؟یآب ن یکھ تو

 یپرسش ھا ھمان پرسش ھا نیا ایاستاد، آ« پرسد،  یم نینشتایآاز  ییدانشجو.» رمیتوانم اندازه بگ یرا نم

 »کرده اند! رییبلھ، اما پاسخ ھا تغ« د،یگو یم نینشتایآ »ستند؟ین شیسال پفیزیک  ییامتحانات نھا

کھ دنیا و فھم و توجھ ندارد  عبرت نگرفتھ است ینید ھای نفرت جیترو ۀکھ بشر ھنوز از گذشت افسوس

و این ناآگاھی ادامۀ فھم   —بشر، ھمگام با فلسفۀ حیات، دائماً در حال تغییر است و رو بھ تکامل دارد 

 عصر حجر است. 

انکیزاسیون  ھمچون ایّامِ ای مسیحیت روزی در دنیظلم و ستم ھر روز بھ شکلی دیگر پدیدار می شود: 

در  ،و روزی دیگر» افراطی اسالمِ « بھ نامروزی  ؛نازیسم دیگر تحت عنوانروزی  و »عقایدتفتیش « یا

برگزیدن «و  »ھمنوع دوست داشتنِ « رر بیدا مقدس توراتِ ر صریح و مکرّ  دستورِ  برخالفِ  ،قالبی تندرو
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 ،در مجموعاما و  —آنارشیسم  یا کمونیسم و روزی دیگر تحت عنوان فاشیسم ی بھ نامروز ؛»زندگی

  ور کرد؟می توان تصّ  این مصیبتآیا پایانی بر !زمسیفاناتی سنگوارۀم ھمواره زیر پرچ

 ۀمالحظبا و  ،اجداد خود ۀسینھ بھ سین اخبارِ  شنیدنِ با  ،ادیان یکایکِ  تاریخِ  لودِ آخون  برگھای ۀبا مطالع

 خداشناسی ۀفلسفبر علیھ مصلحت خود و  خالفِ بشر برکھ متوجھ می شویم  ،زروام بارِ سف أت رخدادھای

تا  است، کردهو سرمایھ گذاری  رفتھافراط بھ دین  در راهِ  ،نیاز مرزِ بیش از  ،است »خودشناسی«کھ ھمان 

خدای خود  شترویج و پرست را در راهِ  آنھا ستم بھ ابناِء بشر و حتی کشتنِ کھ بسیاری از خداباوران،  آنجا

آن کھ بسی بیش از  گذشتھ، ھزاران سالدر طول چنان بھ بیراھھ رفتھ اند کھ  اینان !ندندامی جایز ھمچنان 

سیس ھزاران أاقدام بھ ت ،سانھا نا ایجاد رعب و وحشت در دلبرای  رسیدگی کنند، علم و اقتصادبھ 

و اماکن دیدنی  بھ آثار تاریخیِ  اکثراً  کھ عجالتاً  — در آسیا و اروپا کرده اند بھ ویژهعبادتگاه عظیم 

دنیا بھ جای سراسر میلیاردھا نفر در  می بینیم جای تعجب نیست کھبا این وصف،  شده اند!توریستی تبدیل 

و بھ جای اتکاء بھ خود، دست بھ دامن خدا شده اند دولت ھا و ملت ھا  سر بارِ  باشند، تولید کنندهآن کھ 

بیش از آن کھ نقطۀ اتکای آنان باشد، نقطھ ضعف آنان شده » خدا«اینجا است کھ می بینیم واژۀ  !ھستند

 است.

 م با اخالق و فھمِ أتو ایمانِ  ،بسیار گاه اندکی آگاھی انسان را از خدا دور می کند، اما دانشِ آری، 

در طول  ھای عظیم عبادتگاهیس أست ر کنارِ ند. افسوس کھ دننزدیکتر می کانسان را بھ خدا  دینْ درست 

یعنی موجبات آسایش و  ،اقتصاد و علم ترویجِ  دورانھا بھ منظورآثار چندانی از مراکز علمی آن اعصار، 

یکی از معتبرترین  ،»بغداد ۀنظامی« تاریخیِ  ۀمدرس بر سردرِ  چنان کھ — دنشو دیده نمی ،پیشرفت بشر

افسوس کھ صد  !»علوم عقلی را بھ این مکان راه نیست« بودند،نوشتھ  د،ھای مذھبی زمان خو دانشگاه

از دیگرانی کھ ردگرایان و خاست و شده نصب  اخطار ھمانھای افراطی  مکتب ۀھم سردرِ  بر عمالً  ھنوز

ل با ـُ گ« قول شاعر،بھ  صدمھ دیده اند، آن را با خون دل می خوانند و ھمچنان رنج می برند. افراطی دینِ 

 »!گمراه را آن فرد عاقل می خورد ۀ/ غص ل می خوردـِ آبی از گ ،آن لطافت

 

 ،رھی معیری ی ازرعش ا نظر بھب ،دوستاندر پایان، و 
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 ای دارم زدل، با یار صاحب دل کنمشکوه  گر  بی حاصل کنم دِ بی دردان چرا فریا در پیشِ 

 محفل کنمم تا گریھ در ی نیَ رسوای من شمعِ  لجوشم ھمچو مُ  نھیدر س ،در پرده سوزم ھمچو گل

 باطل کنم اندیشھ را ،یمِ ھ یک پیمانھ ب خرآ    پیشھ ایاول کنم اندیشھ ای تا برگزینم 

 

 گبای» نورمن«نورهللا 
 ، لس آنجلس2018اوت 

 

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

و ، یھودیان کاشانھزاران سالۀ دیکشنری زبان  ،لحظاتی برای تفکراو با عنوان  ھانگلیسی، از جملھ کتاب

  BabaNouri.comبھ وبسایتمقاالت اخیر او،  شاملھمگام با زمان با عنوان بھ زودی، کتاب دیجیتالی 

 .مراجعھ کنید
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