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  "يکی جهود و مسلمان"

برای اینکه هيچ  ،  خریده بودی ميزبان که به تازگی خانه بزرگ و مجلل. مهمونی شلوغی بود

همسایه ای از این واقعه مهم بی خبر نماند، از همه نوع آدم همکار و دوست و آشنا و فاميل و 

 . د دعوت کرده بوریز و درشت و خودی و بيخودی ونخودی

کاروان زائران به رهبری ميزبان در اطاق  ،الپرسی و براندازهای اوليهبعد از سالم و احو

گ نتلویزیون و سالن بيليارد و کتابخانه ای که جلد کتاب هایش به طور اعجاب انگيزی با ر

...    و اطاق بچه ها و اطاق خواب با حوضچه آب گرم و !مبل و موکت اطاق سازگاری داشت

  .ختند پرداخانه جدیدبه سير و سياحت 

به حياط و  آقایان جدا شدند ،طبق معمول مهمانی های ایرانیپس از اختتام تور دست جمعی ، 

 در اینگونه مهمانی ها، .   رفتند و خانم ها هم در هال و آشپزخانه سرگرم گپ و گفتگو شدند

 و وارنگ بودنشان صفت مشترک و مشابه ای  جور و واجور بودن و رنگ ا با همهمهمان ه

غریبه هائی که یا از سر اجبار و یا به .  که شاید بتوان همه را غریبه های آشنا ناميددارند

  .  باز می کنند با هم رسم ادب و یا تک و توکی هم از سر اشتياق  باب آشنائی را

 در خانمها.  بحث می کردند ی هيجان بر سر موضوعات وآقایان در بيرون داشتند با شور

رژیمهای غذائی  والپرسی و گپ و گفتگو صحبتهایشان بر سراحبعد از یکساعتی  داخل

  Jenny  و   Atkins، , Weight Watchers های رژیم و مضراتمتفاوت و مزایا

Craig  گل انداخته بود .  
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  حرفهائی به گوشم می خورد که به نظرم از بيرون . بدجوری حوصله ام سر رفته بود

  .  شدم برم بيرون و سر و گوشی آب بدموسوسه.   بود اندرونجالب تر از موضوع 

 به  که،ای بسيار معتبرهه ا دانشگاز یکی  صبوری استاد پرفسور آقای .بحث حسابی داغ بود

   : به آرامی مشغول استدالل بودند، هستندطور شکنجه آوری  مودب و مبادی آداب 

ن اعمال بکنه اینه که از نظر من سياست درستی که آمریکا می تونه در مورد ایرا.  ........"

اوال مسئله حمله نظامی را کنار بگذاره و در ضمن از هر گونه مذاکره ای با جمهوری 

 یک کميسيون ویژه تحقيق تشکيل بده و  آمریکا بایدکال به اعتقاد من   .اسالمی خودداری کنه

  "...بخواد که در اون شرکت کنن و البتهمتخصصين و اساتيد از 

 ردیف های بسيار در  سرهنگ بوده و 2 در رکن  که گویا( ون جهانگيری  فریدتيمسارجناب 

انقالب می شود و عمال از بدشانسی ایشان اند که    سرتيپی بوده ارتقاء به مقام انتظاردرجلو 

 عاما دوستان و آشنایان برای مبارزه با جمهوری اسالمی به ایشان ترفي. سرهنگ می مانند 

  با کت و شلوار و کراوات و تيپ  موقری که به درد ،)ش می کنند صدایتيمساردرجه داده و 

  پرفسورشرکت در مجامع بين المللی می خورد با یک پس خيز ، جفت پا وسط حرفهای

 دکتر جان دعوا سر لحاف مالنصرالدینه ، این داستانهای اورانيوم و ": صبوری پرید که

. یکا رو مجبور کنه به ایران حمله کنهاسرائيل می خواد آمر. س هسایر مزخرفات هم بهانه

  " نمی گم مهندس جون ؟تدرس. می خوان ایران رو تيکه پاره کنن و بچاپنش

مهندس رسام با صدا و لهجه ای داش مشتی وار در حاليکه حرکات دست  و صورتش 

            صد در صد درست: " و تاب جواب دادآب ت می گرفت با قبدجوری از زبانش سب
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 son of ببخشين خانم این) نگاهی به من انداخت    (..این مادر.  جون ائيد تيمسارمی فرم

bitch  تو کاخ سفيد تمرگيدن  ببخشين واقعا ببخشين ریدن تو دنيا و رفته ، جنگ پشت ها

 ، جنگ ، مصيبت پشت مصيبت ، تا خواهر و مادر ما رو هم یکی نکنن راحت نمی شينن

God damn it"  

   . خانمهای داخل هم به جمع پيوستندبين چندین نفر ازدر همين بينا

 رو ، کمی ملتهبگویا از جواهر فروشان موفق شهر محسوب می شوند  اسحاق زاده کهآقای

واقعا  تعجب  ين از شما که یک نظامی هست جان من  تيمسار: " جهانگيری کهتيمسار  کرد به

ره بکنه؟ برعکس این احمدی نژاده که می اسرائيل چرا باید بخواد ایران را تيکه پا. می کنم

ایران اگه به تروریستها کمک نکنه ، کی بهش کار داره؟ باید .  خواد اسرائيل رو نابود کنه

 باشی که دشمن منطقه ایتوی  خودتونو جای اونا بذارید، . شرایط اسرائيل رو هم درک کرد

 می گه که باید اسرائيل  و رئيس جمهورش هم علناه نابودت کندمحاصرت کرده و می خوا

؟ آدم باید کمی هم نکار می کردیي چنشما اگه جای اسرائيل بودی. ازصحنه روزگار محو بشه

   ".انصاف داشته باشه

اگر ایشان را به یک برق جواهراتش بدجوری توی چشم می زد و خانم آقای اسحاق زاده که 

صفر   BMWاتش یک با فروش جواهردرجا ماشين فروشی می بردی به راحتی می شد 

 ، با قيافه ای حق به جانب !) می ماندفروشندهالبته احيانا خودشان روی دست (کيلومتر خرید 

تروریستها دو تا مگه همين چند وقت پيش نبود که  ":دنباله حرف شوهرش را گرفت 

االن .  گرفته بودن و اون جنگ اسرائيل و لبنان درگرفت hostage ئيلی رو سربازای اسرا
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،  نمی کرد، آمریکا به ایران حمله نمی کرد interfere اگه ایران توی عراق اینهمه هم

  "تازه

آقای مراغه ای که از قرار معلوم ساکن تبریز هستند و گویا چند هفته ای برای دیدار 

خانم جان خيلی   ": ایشان و گفت با عصبانيت پرید تو حرففرزندانشان به آمریکا آمده اند

ریخ مدرسه تون رو هم خونده  شما اگه کتاب تا  ، خيلی معذرت می خوام،معذرت می خوام

        ببينمن بگي، کتاب هایی را می گم که همين آمریکائی ها نوشتن نه احمقی نژاد، باشين

ستی درست کردن َداینا کار.  سال پيش کجا بوده60يل  نشون بدین که این اسرائينتون می

  "!  خانم مملکت قالب کردن به دنياجای

آقای اسحاق زاده در حاليکه بشدت عصبی به نظر می رسيد و بفهمی نفهمی صدایش هم 

االن که .  سال پيش اونجا نبودن 60 حاال : "ده بود رو کرد به آقای مراغه ایلرزش پيدا کر

   " بریزنشون توی دریا؟نمی گي . نهست

 ریزه تورو ب اید یکی دیگه یکی بنه قربون تون برم کسی که نمی گه  ": آقای مراغه ای 

ما می گيم نه کسی رو تو دریا بریزن نه کس دیگه هم بمب بریزه و زندگی مردم رو  . دریا

من . عرض من جواب خانم بود که فرمودند اول اونا شروع کردن. نابود کنه و به آتيش بکشه

  "! اصال نبودن اینافقط خواستم بگم اگه بخوای از اول شروع کنيم از اول

.  با دو سه سرفه به دیگران فهماندند که می خواهند مطلبی را بگویندپرفسور صبوری ناب ج

یکی از "   : به سخن درآمدند پرفسورجناب. جمع که تا حدودی عصبی شده بود ساکت شد

 پا rationalismهنوز به مرحله اشکاالت جوامع در حال توسعه مثل ما این است که 
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مهمتر از همه اینکه .  زندگی می کنيم Pre-Rationalism ما در دوران. نگذاشته ایم 

اگر به اصول دمکراسی پایبند بمانيم همه می تونن حرفهاشونو راحت بزنن و سوء تقاهمی هم 

  " ..................پيش نياد و

 ده دقيقه ای در وصف دمکراسی ادامه داشت و جمع بشدت پرفسورنيمچه سخنرانی جناب 

 با یک تيمساراط حرفهای ایشان با موضوع مورد بحث بود که جناب سرگرم یافتن ارتب

گور پدر آمریکا ، گور  !  دکتر جون شکر تو کالمت ":  رسيدملتشبيخون به داد 

پدراسرائيل ، گور پدر انگليس ، گور پدر حزب اهللا ، گور پدر هرچی عربه، ما ایرانی 

  ، حفظن و حياتی ترین مسئله برای ما اینهتریمهم. باید هوای همدیگه رو داشته باشيم. هستيم 

   " .همين و بس. تماميت ارضی ایران 

حفظ تماميت  ":  پرید وسط که آمد آقای اسحاق زاده که هنوز عصبی و آتشی به نظر می 

ارضی ایران زیر دست یک مشت جانی که دلشون برای فلسطينی ها بيشتر می سوزه تا 

  " ؟هموطن خودشون چه فایده ای داره

 و تجزیه اش یعنی می فرمائيد بهتره آمریکا به ایران حمله کنه  " :با خشم  جهانگيری تيمسار

   "؟کنه

 هر مهمانی را محلی برای انتخاب ملکه  گویاکه(، آقای مهندس رسام،همسرخانم نازی 

 و حرکات و لباس پوشيدن و ناز و کرشمه و ادا و به جمع پيوسته بوده  تاززیبائی می داند،

ها گذاشته و برای رقبای خود هم  وارهایش نشان می داد که خودش را در ردیف فيناليستاط

عراق رو که   news آدم اصال,God forbids وای ": گفت )کوچکترین اميدی نمی دید
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 هزار نفر از 600 تا حاال.  درست کردن واسه مردم disaster. می شنوه دیوونه ميشه 

  " وکشته شدن عراقيها

 ، مردم I don’t buy that " :خانم نازی اق زاده مثل شير غران پرید تو حرف خانم اسح

  تو دوره صدام بيشتر آدم کشته. توی تعداد کشته ها اغراق می کنن. رو الکی می ترسونن 

   " .می شد تا االن

خانم اسحاق . هر کسی چيزی می گفت . جو مهمانی بشدت عصبی و ناراحت کننده شده بود

بيچاره ميزبان به هر . ش بود که شوهرش را آرام کند و موضوع را عوض کندزاده در تال

     اما تالشش. وع روی ميز جلب کندتندری می زد که توجه حضار را به خوردنی های م

ویا همان شت  تا آقای اسحاق زاده و خانواده که گذنيم ساعتی کجدار و مریز گ .بی فایده بود

ی زورکی، از همگی خداحافظی  لبخندهام دعوت بودند باوا هصشب به یک مهمانی برميت

   . رفتندکردند و 

  .  شدند شکوه ها آغاز شدمطمئن  از رفتن خانواده اسحاق زاده انهمينکه همگ

 من واقعا نمی فهمم که چطوری بعضی ها عرق ملی ":  جهانگيری شروع کردتيمساراول 

 رو بيشتر از وطن خودش دوست چطوری ميشه آدم یه کشور دیگه. توی وجودشون نيست

   "داشته باشه ؟

این جهودها جون تا جونشون کنی طرفدار .  سرتيپ جون بی تعارف بگم ": مهندس رسام 

 God هر کی هم گفت اهن ، فریاد آنتی سميتيزم آنتی سميتيزم شون ميره هوا.  هستناسرائيل

damn it. "  



 7

   power این کمی چطوری اینقده  که جمعيتی به I don’t understand ": نازی خانم

   "داره؟

گویا از توده ای های با سابقه بوده آخرین دهه عمرش را می گذراند و آقای رهبر که احتماال 

لی قدرت توی دستشونه اولی بانک و صدو تا از مراکز ا.  معلومه چرا خانم " :جواب داد 

  ".ون مغزشوئی می کنهاولی با پول آدم می خره دومی هم براش. دومی هم هاليوود 

باور کنيد این جریان  ": خالی می کرد آقای مراغه ای در حاليکه داشت نمکدان را روی خيار

  "کارتونهای توی دانمارک هم که چند وقت پيش اتفاق افتاد ، کار خود جهودهاست می خوان

ی چطوره که یک! قربون دهنت !  قربون دهنت مراغه ای جون " :مهندس رسام پرید وسط

 Melمثل همين ِمل گيبسون . اسم جهودها رو می بره خواهر و مادرشو یکی می کنن

Gibsonحاال هم دارن مادرش رو  زری  زده   بدبخت که چند وقت پيش توی مستی یه 

     "  !God damn it رن جلو چشمشامي

 آقای مجاب زاده که تردیدهایش موقع حرف زدن نشان می داد ترس این را دارد که این

  و به همين دليل خيلی حساب شده و آرام و با وسواس حرف می زد،دجماعت زبانش را نفهمن

چرا راه . حاال چرا مل گيبسون رو مثال می زنين چون اون واقعا نژاد پرسته  ‘ " : جواب داد

                     می دونين بعد از انتشار کتابش . دور بریم ؟ همين جيمی کارتر 

Palestine: Peace not Apartheid چند بار جهودها سخنرانی ها شو کنسل کردن؟  

این البی جهودهای اسرائيل از رئيس جمهور امریکا هم قدرتش . پدرشو دارن درميارن

 ".بيشتره
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 بله داشتم می گفتم سر " :که پس گرفت با زور و ضرب ادامه حرف هایش راآقای مراغه ای 

د که مسلمونها را تحریک کنن و به دنيا وانمود کنن که اینا کارتونها اینا فقط قصدشون این بو

  " !چقدر وحشی ان

 هزار و یک دليل ، در تمام مدتی که فرمایشات حضار ادامه داشت دندان روی جگر هب

 آخه این " : دیگه طاقتم سر رفت و صدام دراومدگذاشته بودم و چيزی نمی گفتم ولی 

احتی  گول می خورن را به این رچيستن ناگه وحشی مسلمونهائی که می ریزن توی خيابون 

 حتما  و یا نشعوربي واقعاو یکدفعه وحشی می شن؟  به هر حال از دو حال خارج نيست یا 

  " .نوحشی و بی تمد

 توی دهنش نذاشتن کالمی بيرون بياد به یآقای مراغه ای می خواست جواب بده ولی خيارها

نم جون توی هر مذهبی کله خر و فناتيک پيدا ميشه  خا  "جواب دادش آقای مهندس رسام جا

 چرا کله خرای جهود اسرائيلی را ؟ولی سر وصدای همه چرا فقط سر مسلمونها در مياد

   "نشون  نميدن که پای دیوار ندبه سرشون رو ميزنن دیوار ویا کله خرای مسيحی

ن و قمه زدن و مراسم حج و اینها به زنجير زداز  اگه قرار مقایسه باشه که هيچکدوم " : گفتم

ولی اجازه بدین از این مسائل بگذریم  من .   دیگه نمی رسه وحشی بازی تاسنگسار و هزار

یت وبدبينی  با بوده که چرا توی جامعه ایرانی اینهمه ضدسئوال  هميشه این مسئله برام 

 ومتون نمی یادشماها هم که به هيچکد!  وجود داره؟ من که خدا رو شکر مذهبی نيستمیهودیها

چرا می خوام بپرسم که رک چون خيلی واقعا جواب بده یکی به من . ن باشي  فناتيکمذهبی
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از  بيشترشون دست کم می شينی چپی ، راستی  ،ارمنی ، آتيئستمسيحی ، پهلوی مسلمون ، 

  " ؟یهودی ها دلخورن

 از حاضرین به  بيشتریدبه نظر می آمد که تعدا.  شدسرازیرچند جواب از این ور و آنور

  کالمی که انگار در دانشکده جنگ تيمسار جهانگيری با لحن و.  بحث عالقمند شده بودند

 ببينيد خانم من یکی که هيچ ": استراتژی نظامی را به شاگردانش یاد می دهد رو کرد به من

های افا چند تا از دوستفات. برای من اصل ایرانی بودن است و بس. خصومتی با جهودها ندارم

 ولی جائيکه نمی تونم تحمل شون کنم وقتی هس که. خيلی صميمی من هم جهود هستن

انگار نه انگار که نون اون مملکت . اسرائيلی می شن و یادشون ميره که اول ایرانی هستن

"  !وطن پرستی شرط اول انسان بودنه. رو خوردن و دارو ندارشون رو اونجا ساختن 

بشقابش به تعداد قاشهای کامال مساوی تقسيم کرده بود ، در مهندس رسام که سيبی را در 

 جون ایرونی بودن سرشون رو تيمسار ": حالی که قاشی را برای گاز زدن بر می داشت 

  ته  ملت خودش ميزنه دستشو تا آب و نونآمریکا از . اینا اصال هيچ جائی نيستن . بخوره 

ميدونين همين االن . این جهودها گازش ميگرناره تو دهن این اسرائيل بازم ذمی کنه عسل مي

 يله ؟چند تا جهود آمریکائی توی زندانهای آمریکا هستن که جرمشون جاسوسی برای اسرائ

God damn it! "  

 رادیو ی تو روAmy Goodman مصاحبه د چرا اینو می گين بری": مجابیآقای 

KPFKخبر داشتن  سپتامبر هم  11 که می گن جهودها از  گوش بدین ر با سه تا خبرنگا

   " .حاال کار خودشون بوده یا نه بعدا معلوم ميشه
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دولت اسرائيل متفاوتند ها با یهودیمن برام .  حاال اون بحثی جداگانه است": جواب دادم 

 من فقط می خواستم بگم که .  جمهوری اسالمی یکی نيستنها هم با مسلمونهمينطور که

و حتی به قول خودتون دوستهای امعه محسوب می شين شماها که قشر تحصيل کرده این ج

 چه برسه به آدمهای عامی ننقده تلخ و بدبينانه بهشون نگاه می کنيی ان هم داری یهودیصميمی

 شاید همين برخوردهاست که باعث ! جامعه که گوششون به دهن یه آخوند ابله و بيشعوره 

اصال چرا باید احساس دلبستگی به  .   خودشون رو از دیگرون جدا بدونن یهودیشده جامعه

وقت هم که به هر  بی ؟ وقت وو بهشون بدبينه که این همه پسشون می زنه نجامعه ای پيدا کن

 بودن یهودیبهانه ای توی طول تاریخ یا ریختن سرشون و قتل عامشون کردن یا به جرم 

خوب راهشون بيکار شدن ، فحش خوردن ، سنگ بهشون زدن ، تحقيرشون کردن ، مدارس 

به هر . از جامعه غير یهودی دور باشن ندادن ، واهللا به خدا حق دارن اینقده ترسيده باشن و 

ال یه هوالکاست دیگه وجود  هميشه احتم هس نسبت بهشونحال با این تنفری که توی جامعه 

  ".داره 

 سایر جاها  البته از نظر تاریخی باید گفت که جهودها در ایران از" :  جهانگيری تيمسار

 . هفقط توی دوره جمهوری اسالمی بوده که شرایطشون سخت شد. وضعشون بهتر بوده

 که نه کسی رو به جرم جهود  همزه االن ات.  يحضرت که کسی کارشون نداشتدوران اعل

  ".مثل اروپائی ها قتل عامشون کردنبودن کشتن و نه 



 11

ل که اینقده سنگشو به سينه ميزنن هنوز جهودهائی که از يتوی همين اسرائ ": آقای رهبر

جهودهای . ن و نژاد پست می دوننشون تحقير می ششدیدا  ،رن اونجاایران و خاورميانه مي

  ".اروپائی یعنی اشک نازی ها رو  نژاد برتر می دونن

عشوه خانم نسبتا جوانی که گویا تازه ازدواج کرده بود و مدام با شوهرش ور می رفت با 

      !let me tell you somethingولی حاال اسرائيل و از این حرفها به کنار،  ": گفت 

های زیادی می یان اونجا، اون هم   Jewishکار می کنم،  pharmacy من توی

Jewish  هائی که واقعا Rich خرپول خرپول، ان،I swear  واسه اینکه یک دالر کم تر 

 جون خودشون رو که هيچی، جون ما رو هم به لب  زنن که  چونه ای سرپول  دوا میبدن،

   " !می رسونن

"                        ! پول نميدن ولیخانم اینها به عزرائيل جون ميدن" : آقای مراغه ای 

مگه تو تاریخ شون به کنار، حاال خست   خانم": ام دوباره با دهان پر پرید وسطمهندس رس

کشتار ارمنی ها ، بمباران هيروشيما ، قتل عام ویتنامی ها ، . فقط کشتار هوالکاست بوده

slavery سياه ها ، و هزارو یک shitاین دولتهای کاری دیگه ،... mother   ببخشيد

God damn it.. "  

 منظورشون اینه که هوالکاست بيشتر از هر ":  صبوری به موقع ایشان را قطع کردپرفسور

 ولی به هر حال اونچه مهمه اینه که باید .ه جهانی قرار گرفته جنایات تاریخی دیگه مورد توج

نکته . به شرایط سياسی مسئله و منطقه نگاه کرد و بر اساس آن یک تصميم عقالئی گرفت

 برای حل مسئله که مشروعيت  رامهم اینه که مثال مرجعی مثل سازمان ملل یک هيئتی
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"                    .... که آن را اجرا کنند وعنی همه کشورها ملزم باشندیقانونی داشته باشه 

 ، پرروئی کردم و دیدم نمی توانم تا تشکيل مرجع مورد نظر پرفسور سئوالم بی جواب بماند

 ایکاش بازمانده ها و قربانی های بقيه گروهها و نژادها هم به "   :نوپریدم توی حرفش

د ، اسم کشتار و سرکوب به ي ببينشما اثر کارشون رو. محشری یهودی ها کار کرده بودند

خاطر مذهب و عقيده که مياد صحنه های دردناک هزار تا فيلم و عکس و کتاب و خاطره  

مدیون این همه نفرت و انزجار از فاشيستها و نازیستها بخش بزرگيش . مردم مياد توی ذهن

 "؟نقبول نداری. خوب کار کردن همين فعالين یهودی بوده

 اوال تنفر از نازی ها و در واقع سقوطشون بيشتر از هر چيزی  به  ": دادجواب   رهبرآقای 

سته که جهودها خوب رثانيا د. خاطر مبارزات  و از جان گذشتگی جنبش ضد فاشيستی بوده

. کار کردن ولی توی اعداد و ارقام اغراق کردن و همه قربانی ها رو به اسم یهودی جا زدن

دی خواهان و مبارزین و سوسياليستها و کولی ها و فعالين اکثریت قربانيان فاشيستها آزا

 ميليون کشته 20فقط توی روسيه . اجتماعی و حتی بيماران روانی و عقب افتاده ها بودن

 سوسياليستی.  ميليون جهودیه که اکثرشون هم جهود نبودن6ولی همه جا حرف همون . دادن

ه ميشه دیگه نميشه اسمش رو گذاشت توی که از خانواده جهود مياد و به خاطر فعاليتش کشت

  " .ليست جهودها

  . صداهای تاکيد و تائيد ازهمه طرف بلند شد

 می دین این آماری که شما" :  جهانگيری می خواست چيزی بگه که پریدم تو حرفشتيمسار

.  و توی ارقام اغراق شده ن حاال فرض کنيم که شما درست می گينمی دونم از کجا گرفتيد، 
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لی بذارین و. يجه که بد نبوده تنفر ار سرکوب به خاطر عقيدهتبه هر حال ن. شده که شده خوب 

بازم می گم واقعا اینهمه خصومت به  بگذریم از این بحث ها، به سئوال من جواب ندادین

      آدمهای موفق تر ، کاری تر، و جامعه اشون یهودی ها در یهودی ها از کجا مياد؟ 

 موفقترین قشر نسبت به جمعيتشون جامعه یهودی، وی خارج کشور ت. باهوش تری هستن

در ضمن مصيبتها ی اجتماعی مثل اعتياد و خالفکاری هم توشون .  ميان ایرانيها هستن

   " کمتره

همين چند .  چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنندنخانم خبر نداری : " آقای رهبر

 LAیاک جهود رو توی  لوس آنجلس گرفتن توی ی ترچوقت پيش بود که یک گروه قاچاق

Timesهم نوشتند "  

  ". نمی کنن useی ها خودشون چاقچ من شنيدم که قا": خانمی که با شوهرش ور می رفت

این نکته شما کامال درسته . م يبهتره بحث رو منحرف نکن" :آقای مجاب زاده رو کرد به من 

دن و حواس جمع بودنشون هم فکر نکنم کسی در باهوش بو. که جهودها جامعه موفقی هستن 

اینم درسته که در طول تاریخ هميشه .  هستن survivorبه قول اینجائی ها. شک داشته باشه

سرکوبشون کردن ولی بعد از جنگ دوم جهانی و تشکيل دولت اسرائيل قربانی جنایت 

   ".کارخودش شده جنایت

 یه آمارگيری کرده بود که توی اون همين چند وقت پيش بی بی سی: "تيمسار جهانگيری

  ."اسرائيل منفورترین کشور دنيا شده بود حتی از ایران توی منفور بودن جلو زده بود
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اگه جنایات جمهوری اسالمی رو می تونيد به پای همه مسلمونها  ": عصبی پریدم تو حرفش

 حتی   پيش سالندچ. اونوقت ميشه جنایات دولت اسرائيل رو هم پای یهودی ها نوشتبنویسيد 

ک گروه از افسران و سربازان اسرائيلی رو دستگير کردن به خاطر یتوی ارتش اسرائيل 

 هم باهاشون مصاحبه کرد و  minutes 60حتی .  فلسطينی ها ن کشتدرعدم تمکين 

 Michaelل  مث یهودیو یا خيلی از فعالين انساندوست و ضد جنگ. نشون دادونش

Lerner  که اصال دولت اسرائيل رو غير قانونی ميدونه و یا انگلستانوی  معروف تخاخام  

چرا راه دور بریم توی همين آمریکا اینهمه ، اصال Uri Avnery فعال ضد جنگ اسرائيلی 

  "فعال مترقی یهودیه مثل امی گودمن ، نوام چامسکی ، یا

ودمن و نوام  اینو اول بگم درسته امی گ" :نذاشت حرفم رو تموم کنم آقای مجاب زاده 

. چامسکی از خانواده یهودی ان ولی فکر نمی کنم هيچکدومشون خودشون رو یهودی بدونن

قبول دارم توی غرب یک جنبش قوی و مترقی بين  ولی بگذریم شما درست می گين، 

واقعا هم فعال ترین ها در جنبش . شما هم که مثالهای خيلی خوبی زدید. یهودیها وجود داره

کدوم  .  کامال برعکسهجهودهای ایرانیولی توی . ار صلح جهود هستنضد جنگ و طرفد

  جهود ایرانی روسرشناس جنبش ، روزنامه ، اینترنت ، رادیو ، تلویزیون  و یا شخصيت 

حاال هر گروه .  حتی آبکی .  که علنا از سياست های دولت اسرائيل انتقاد کنه نمی شناسي

هميشه و همه وقت . براشون فرقی نداره. ر باشه سياسی هم می خواد توی اسرائيل سر کا

اکثریت جامعه جهود ایرانی خارج . اصال اسرائيل رو بذاریم کنار. طرفدار دولت اسرائيلن 

واقعيت تلخيست .  در مورد ایران هستن بوش و نو محافظه کارانسياستهای کشور طرفدار



 15

ج از کشور خيلی به سختی پيدا ولی متاسفانه مترقی و آزادیخواه توی جهودهای ایرانی خار

   ".حرف من اینه. ميشه

   ". خودشونو خفه می کنن که آمریکا به ایران حمله کنه اکثرشون": مهندس رسام 

دليلش خيلی واضحه، واسه اینکه بلندگوها توی دست  " :  زاده رو کردم به آقای مجاب

 تا دلتون بخواد مفسر .يه ها چیهودی غير رسانه های مگه حال و روز طرفدارهای اوناست،  

و روزنامه نگار بين المللی و متخصص و با همين متر و مقياس هنرمند و جامعه شناس غير 

 قربون صدقه بوش ميرن که به یهودی و مخصوصا مسلمان شيعه اثنی عشری داریم که دائم  

ميزنه اول چرا مذهب اونا یکهو همه یادشون ميره ولی یه یهودی که حرف . ایران حمله کنه 

  " . عقيده و نظرشوو بعدهمه مذهبشو می بينن 

 اگه یه یاروئی تو ،ه ولی خودشون بقيه رو هل دادند که اینجوری بش" :آقای مجاب زاده

    پاکستان از چراغ قرمز رد بشه هر چی روزنامه و تلویزیون و زهرمار هس بهش حمله

       د  ولی وقتی آقایمی کنن که یک مسلمان فناتيک  از چراغ قرمز عبور کر

Abromoff  Jack   ئی مردم رو با الاهر چی دزد و کالهبردار دیگه  تمام دارو         

   " هيچکس به جهود بودن اونا کار نداره،می کشن

 رو کرد به شوهرم و آقای مراغه ای پيشدستی کرد ومی خواستم جوابش رو بدم که که 

 وقتی شوهرم مطمئنش کرد "گ و ریشه جهودی ندارن؟ این خانم شما که رنببخشي  ":پرسيد 

 ناینها قومی هست. خانم اصال همه این بحث ها به کنار: " رو کرد به من و خيالش راحت شد 

  "که پيغمبر خودشون هم نفرینشون کرده
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  "اصال ایراد بنی اسرائيلی معروفه ": تيمسارجناب 

یه ميليونره مریض ميشه و در حال   .بذارین یه جوک جهودی براتون بگم " : مهندس رسام 

هر . مرگ بوده توی بيمارستان و دکترها ميگن باید یکی هر چه زودتر بهش خون برسونه

همه جا اعالم می کنن که .  پيدا نمی کنن  به طرف بخوره گروه خونش کسی کهچی می گردن

یه . ر ميدن اگه هر کی با این گروه خونی حاضر به خون دادن باشه بهش یک ميليون دال

 ،         می خوان خون ازش بگيرن دکترها بيمارستان و همينکهده داوطلب ميشه و ميره جهو

دکترها و .  نگيرم حاضر نيستم خون بدم  همين االن  رامی گه من تا یک ميليون دالر

 که بابا طرف آدم معروف و شناخته شده ای هس ، همه جا  می کننالتماس ای ميليونرهفاميله

جهوده جواب ميده آخه قول اون قبل از .  اعالم کرده مگه ميشه بزنه زیر حرفش علنا کههم

 به کسی هم سنت  دیگه یه ، بره  کسینمن ميدونم از خون ما یه قطره تو بد. انتقال خون بوده

  ". !نميده

 . صدای قهقهه و خنده از همه طرف بلند شد

  حتما به مانها را به طرف ميز شام نمی برد،با خواهش و تمنا، مهاگر ميزبان نرسيده بود و 

 !خدا رحم کرد.   مهمونی ای دعوت نشم چسرم می زد و چيزی می گفتم که دیگه هي

***  

  .بقيه مهمونی به رسم هميشگی  مهمونی های ایرانی گذشت
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. از حاضران تنی چند از سفرهای خود به این و آن جزیره گفتند تا دل دیگران را بسوزانند 

ان در پاسخ، چنان از عيش و نوش خود در این و آن کازینو قصه ساختند که حریفان را دیگر

  . حسرت در دل اندازند

آنان چنان با طول و تفسير از امالک و دارائی ها و سرمایه گذاری های خود گفتند تا مبادا 

 دراز شان را انگشتی به اشاره استی فرهنگیگدکسی فرصت کوتاهی یابد که فقر و ذلت و تن

  . کند

بيسوادی خود اینان با بازگوئی هوش و موفقيت و ذکاوت فرزندان خود آرام آرام پرده ای بر 

  . می کشيدند

زن و شوهری ميان سال چنان در ارائه عشق و دلبستگی خود چهار نعل می تاختند تا پج پچه 

   .عشان را به گوش نشنوندطالق قریب الوقو

دیگر نه وزیر مدرکی ، نه فيل سفری ، قدر کش پيدا کرد که و این شطرنج پز و رو کم کنی آن

را یکایک به   سربازان مارک و مد-به ناچار طرفين و  سرانجام   .و نه رخ ثروتی مانده بود

   .جلو راندند

و از همه دیدنی تر اینکه چند تنی مشروب خود را به سالمتی آقای اسحاق زاده که جایش را 

  . خالی می دیدند نوشيدند

***  

از رفتار و حرکات و راه رفتن شوهرم شک برم داشته بود که گویا هوا پس است و باید خودم 

م  ا شککه در ماشين را به هم کوبيد  طوری.  را برای یک بگو مگوی حسابی آماده کنم
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 زعزی"  :ننشسته گالیه اش باال رفت که. خيالم تخت شد که هوا بدجور پس است  و  برطرف

  " ... اینجوری  توم مهمونی ، سمينار علوم اجتماعی که نبود کهمن رفته بودی

 بازی بسکتبال  خوب حا ال مگه هميشه همه مهمونی ها باید سر": نذاشتم حرفش رو تموم کنه

  " ؟ یه غاز بگذرهتا و هزار تا حرفهای صد  آلمان  ایتاليا وو مسابقه فوتبال

برای اینکه تو هيچ وقت نمی  ": واب دادبلندتر از معمول  جکمی   و با صدائی پرخاشبا 

  "خواهی قبول کنی که هر چيزی یه جائی داره؟

 "! ها  تلف  بشه مهمونیه توی این آدم ک وقت  حيف اصال ": با عصبانيت جواب دادم

***  

از سنگينی سکوت به تاریکی شب و به اشباح سئوال ها و چراها که در طول جاده می دویدند 

   .پناه بردم

 
 خطاب می کنند؟ و "گوئيم"صحت دارد که یهودیان اوال هر غير یهودی  را غير خودی و آیا 

می دانند با غير از خود نمی آميزند؟ اگر یهودیان با دیوار " قوم برگزیده "ثانيا چون خود را 

 خود را از دیگران جدا می کنند آیا پندار غير خودی دانستن و احساس غریبه گی "گوئيم"

  ودیان با آنان جای تعجب دارد؟هیکردن غير 

نجس می دانسته و امروز هم برای رعایت  او را روزگاری را یهودیان باید به مردمانی که چ

  د؟ن صدایش نمی کنند، احساس خودی بودن و نزدیکی کن" جهود" ،ادب و آنهم پيش رو

 واجور آیا ستمی که بر یهودیان در طی تاریخ و قرون دور و دراز و سرزمين های جور و

شده است که جمعی از آن " عدم تعلق خاطر به هر سرزمينی"، بستر رشد و باليدن رفته است 

   نام می برند؟"بی وطنی"به عنوان 
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چرا باید یهودیان به سرزمينی که در آن مجبور بوده اند محله اشان را جدا، مدارسشان را 

  سوا، و مذهب خود را برمال نکنند، دلبستگی داشته باشند؟

یا این که برای یهودیان ایرانی آنجا که پای مصالح و منافع پيش می آید، اسرائيل به ایران آ

غير یهودیان ایرانی را  آیا این توهم و یا حقيقت،   و حقيقت دارد؟ارجحيت پيدا می کند

  اینچنين برآشفته است؟ 

از اسرائيل بی قيد و آیا یهودی بودن می تواند یا کسی را مقيد کند و یا به کسی جواز بدهد که 

شرط دفاع کند؟ و اگر چنين است بر مسلمانی که از جمهوری اسالمی بی چون و چرا 

  پشتيبانی می کند چگونه می توان خرده گرفت ؟ 

آیا قدرت نظامی اسرائيل با دندانهای اتمی اش ، در جهانی که زور هميشه و همه وقت حرف 

امنيت یهودیان در گوشه و کنار این دنيای دور و آخر را می زند، می تواند پشتوانه  احساس 

  دراز باشد؟

واقعيت دارد؟ و اگر آیا این تفکر رایج که یهودیان مردمانی دست خشک و خسيس هستند 

  ؟ آن چيست جتماعی چنين است ، ریشه های  ا

خاشاک حسادت غير دشت ثروت و موفقيت یهودیان سر از صحرای خار کينه و قدرت و آیا 

   درآورده است؟یهودیان

آتش این سوءظن و بی اعتمادی و بيگانگی را چه کسی روشن کرده است ؟ آیا تعاليم به 

تنفرآلوده رهبران مذهبی و تبليغات به غرض آکنده صاحبان زر و زور هيزم بيار این معرکه 

  نيستند؟

 تکه پاره شدنتا  ونتيجهمسایگان نفرت و خشم ائيلی جز رونيسم برای یهودیان اسيصه

   چه به ارمغان آورده است ؟ ،عزیزانشان در کشتارگاه عمليات انتحاری دشمن

     حکومت اسالمی جز جزغاله شدن جگرگوشه های مادران فلسطينی و به یغما رفتن 

بمب های خوشه ای اسرائيل چه نصيب مسلمانان کرده عمليات انتقامی هستی اشان در جهنم 

  است ؟ 

  ارت تا کی سود آور است ؟ برای سوداگران مرگ ، این تج
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ا صلح و آشتی و دوستی و برادری این تجارت را زیان آور نکنند، بغير یهودی و اگر یهودی 

          جان های عزیزی از یهود  و غير یهود را به عزرائيل، تا کی این تجارت شرم آور

   می فروشد؟

***  

ا و پریشان بی جوابی ها و نمی خسته از سئوال و پرسش و پاسخ و سرگردان علتها و ریشه ه

  : دانم ها، شعر سعدی به فریادم رسيد که

  
  یکی جهود و مسلمان نزاع می کردند              چنان که خنده گرفت از نزاع ایشانم" 

  هود ميرانم ی قباله من                    درست نيست خدایا رگکه بطيره گفت مسلمان 
  گر خالف کنم همچو تو مسلمانمکه    گند             یهود گفت به تورات می خورم سو

   "دم گردد                    بخود گمان نبرد هيچکس که نادانمعگر از بسيط زمين عقل من
  "سعدی   "                                                                                                    
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