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  جمعھ گردی ھای اسماعیل نوری عال
  در این سالگرد نقره ای

من اين ھفته از خوانندهء مقالهء حاضر دعوت می کنم که کمی ھم به مسائل و تجربیات شخصی و خصوصی زندگی من 
توجه کنند و اجازه دھند که بحث ھای اجتماعی و سیاسی و فرھنگی را، که در حد توان اندک خود ھر ھفته مطرح می 

و اگر حوصلهء آن را ندارد تا پای سخن مردی بنشینید که می خواھد از زندگی شخصی و . سازم محولم، به آينده کن
 یچاما حتی اگر خبر شوم ھ. من که خبر نمی شوم. خصوصی اش بنويسد، حق دارد که ھمینجا بقیهء مطلب را رھا کنید

 جمعه گردی« صرف حرف ھای خصوصی کسی که ھر ھفته به شايد اگر من نیز بودم وقتم را. ناراحت و دلگیر نخواھم شد
  .  عام خود می پردازد نمی کردمی»ھا

com.esmail@nooriala  
  !دعوت مشروط

 دعوت می کنم که کمی ھم به مسائل و تجربیات شخصی هء مقالهء حاضرمن اين ھفته از خوانند  
ن توجه کنند و اجازه دھند که بحث ھای اجتماعی و سیاسی و فرھنگی را، که در و خصوصی زندگی م

 پای سخن تا و اگر حوصلهء آن را ندارد. محول سازمحد توان اندک خود ھر ھفته مطرح می کنم، به آينده 
که ھمینجا دارد  از زندگی شخصی و خصوصی اش بنويسد، حق  اندکی ھممردی بنشینید که می خواھد

. لگیر نخواھم شدد ناراحت و اما حتی اگر خبر شوم نیز. ر نمی شوممن که خب. دنمطلب را رھا کبقیهء 
 عام ی» ھاجمعه گردی«شايد اگر من نیز بودم وقتم را صرف حرف ھای خصوصی کسی که ھر ھفته به 

  .با ھم خداحافظی و يا بھم سالم کنیميا پس اجازه دھید ھمینجا . می پردازد نمی کردم
 سالگی 72 از مرز اين جمعه روزلت اينکه در اين ھفته چنین قصدی کرده ام آن است که من اما ع  
 سال پیش در چنین روزی، شکوه میرزادگی و من در شھرداری منطقهء 25در عین حال، . می گذرم

ثبت احوال، و نه مال و کشیش  رسمی ءنمایندهيعنی (» عاقدی مدنی ِ«شھر لندن روبروی » يوستون«
 آمده بودند، بقیهء عمرمان را بھم گره  که به مشاھده و نظاره، دوستان مانايستاديم و در حضور ...)و

سالگرد نقره «امريکائی ھا برای بیست و پنجمین سالگرد ازدواج شان اھمیتی خاص قائلند و آن را . زديم
سالگرد « تبديل به ،دنھم دوام آور تا بیست و پنج سال ديگر »پیوند«طرفین  اگر ،می خوانند که» ای

 نمی بینم سال بعد پنج بیست و  سالگی97 در آن ، روشنی به داليل،من که خود را. می شود» طالئی
 به و، م اکنون در کارھايم به ثبت رسانده اماز  آن سالگرد طالئی را ،چه باشم و چه نه که، می کنمفکر 
  . کسی نمی تواند مرا از آن شادمانی محروم کند،اد آنناست

به خواندن بقیه اش دعوت می صمیمانه  اگر تا اينجای داستان من با من راه آمده ايد شما را باری،  
  .کنم

  
  ، در تاالر شھرداری سال پیش25

از حاضران در مجلس می ، مأمور مربوطه دثبت می شو»  مدنیازدواجی «ی کهمواقعًمعموال در   
 اعتراضی داشته باشد و يا آن را از لحاظ حقوقی آيا در بین شما کسی ھست که به اين پیوند«پرسد که 

  . به کار خود ادامه می دھد ھم و عاقدحضار پاسخی نمی دھندً و معموال »و قانونی جايز نداند؟
 پرسش اش را مطرح کرد، صدای دوستی از ثبت وقتی مأمور ،يعنی.  سال پیش اما چنین نشد25  

يکباره سکوت بر مجلس حاکم شد و سرھا به » !دارمبله، من مالحظه ای «: میان حاضران برخاست که
او ھادی خرسندی بود که، گمشده در پالتو و شالگردن و کاله، از جايش . سوی صاحب صدا برگشت
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و ھادی لبخندی زد و . »بله، بفرمائید«: قد با نارحتی آشکار گفتعا. ه بود و به عاقد نگاه می کردبرخاست
خواستم بپرسم که آيا شما .  دو نفر ھستم که جلوی شما ايستاده اندبا خود اين. با شما نبودم«: گفت

 بعد از کردهء شما زن و شوھريد و شما پنج دقیقهءھمهء فکرھاتان را کرده ايد؟ اگر اين آقا اعالم کند که 
خود پشیمان شويد، حداقل بايد دو سال بدويد تا رشته ای را که امروز گره می زنید بتوانید با سرانگشت 

و صدايش در خندهء » ..! نکشته باشیدتازه اگر تا آن روز ھمديگر را. دبیر دادگاه و قوهء قضائیه باز کنیدت
بواسطهء اختیاری که قانون به «:  گفت، رو به شکوه و من، عاقد ھم نفس راحتی کشید و.حضار گم شد
 . » شما دو نفر را زن و شوھر اعالم می کنم،من داده است

کنارمان . مان بگذاريم» سند ازدواج«را رو به ما گشود تا امضاھای خود را پای آنگاه دفتر ثبت  
از میان شان يک نفر را . ھم نشسته بودند ،دو زن از سوی شکوه و دو مرد از سوی من ،»شاھدان عقد«

نام اش دکتر اسماعیل خوئی است، رفیقی که ھزار سال است با ھم قھرھا و . ًشما حتما می شناسید
 ھمین تابستان گذشته، عصااو، . ا کرده ايم و ديگر جائی برای فصل و گريز بین مان نمانده استآشتی ھ

 که ، از لندن به بوخوم آلمان آمده بود تا کنگرهء سکوالر دموکرات ھای ايران راسرزنده، اما قوی و ،زنان
  . افتتاح کند،رياست افتخاری اش با او بود

جسمانی اش  ساله آغاز شد که نمی دانم کی واقعیت 25ی  سفر،ن ترتیبباری، آن روز و بدا  
 در ھمین يادداشت واقعیت حادث اش رامی خواھم  علیرغم آن پايان محتوم،اما، پايان خواھد گرفت 

ھمچنان ادامه پیدا کند؛ شايد به پنجاه تا سپارم ببه دست روزگار   پیش روی شما استاکنونی که کوچک
  !سالگی پیوند ما نیز برسد

  :  نوشته بودمیمدر يکی از شعرھاچندی پیش از اين پیوند،  من،  
وقتی که من ھنوز // ؛ بیرون خواھد زد/ از خطوط و تصاوير شعر من / عطر تو / پنجاه سال ديگر«  
در قاب ھای حس و خون  / تصويرھايم را / ـ! پنجاه سال ديگر ـ ای عمر // .رؤياھايم / در شعرھا و / جوانم

 .طی خواھند زد / رد عبور عطرآلودت را / و در کتاب ھای کھنه و پر خاک من// ؛ خواھند آويخت / رفاقت / و
از چشم  / چیزی نظیر گذشت زمان / وقتی خطوط مبھم اين نامه را بروشنی خواندند / پنجاه سال ديگر// 

 // .اھد سوختاز روشنائی تدبیر کھنه خو / و گونه ھای سرخ و کودکانهء عشاق / ھا عبور خواھد کرد
  »!بر شعله ھای آتش پیدا کنند / آنک بگو، مرا

 گذشته است و  شیرينو اکنون، از آن پنجاه سال، بیست و پنج سال اش در چشم بھمزدنی  
 و جا می گذارد» شعرھا و رؤيا ھايم«اش را در » رد عبور عطرآلود«شادمانه می بینم که شکوه ھمچنان 

اش به جھان من و ھموطنان فرھنگ دوست مان انرژی می بخشد و من جوان و کنجکاو و رزمنده  ذھنبا 
 آزادی ی واقع گرايانهءھاآرزوشه خود را مشتاق زندگی کردن در ، بیش از ھمیاين حضور ء امن در سايه،نیز

  .نم غرقه می بینمناوطھم  ِو به روزی
  

  معنای پیوند
 بزنم؛ شايد سخنی مت آوردھاي تجربه و دس و پسکوچه ھایحال اجازه دھید کمی ھم به کوچه  

که می خواھم بگويم به درد نسل جوانی که در آستانهء ازدواج ايستاده و يا از آن آستانه گذشته و زندگی 
  .مشترک را تجربه می کند بخورد
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 که پیوند  را پیش روی خود نھاداين پرسشمی توان  یھر پیوندآستانهء من دانسته ام که در   
 شبی با دوستان در منزل فروغ ،1342 يادم می آيد در سال ؟اتفاق می افتد پديده مورد نظر بین کدام دو

 نوبت به فروغ که رسید او کتاب . ھر کس شعری از خود می خواند وفرخزاد به شادخواری میھمان بوديم
   :تکه ای از آن چنین بود و ھست. را خواند» فتح باغ اش«اش را باز کرد و شعر » تولدی ديگر«

سخن از  //  یك دفتر نیستءاوراق كھنه   در /و ھم آغوشی /  از پیوند سست دو نامسخن«  
و  / و صمیمیت تن ھامان در طراری /  توء بوسهءبا شقایق ھای سوخته / ست اگیسوی خوشبخت من

  »...مثل فلس ماھی ھا در آب // مان درخشیدن عریانی
را مھم نمی » ر اوراق کھنهء يک دفترپیوند سست دو نام، و ھم آغوشی د«می بینید که فروغ   

و » حالل« که حد بین ، زمینی و آسمانیثبت فراتر از کلمات مأموران  ایداند بلکه پیوند را در رابطهء
پر می  مان ساله که دو سال ديگر از میان 32اما اکنون که به آن زن . ، می جويدرا معین می کنند» حرام«

میت تر از آن پیوندی  با اھ نیزردُـکه پیوندی که او از آن نام می بکشید و می رفت می انديشم می فھمم 
صمیمت «و  نیز در گذر و گذار عمر پژمرده می شوند» ايق ھای بوسهقش«. نیستکه ردش می کرد 

در نزول میزان مواد شیمیائی بدن، معناھای سحرآمیزشان را از دست می المحاله، نیز، » تنھای عريان
  . دھند

 فروغ ھرگز نتوانست به آن اداراک ديگری برسد که پیوند بنظرم می رسد کهگويم که می خواھم ب  
 امروز می خواھم از آن گستره  من و. که در گستره ای واالتر و پاياتر می يابد،»تن« نه در ،»دفتر« نه در ،را

و » در من« که »من« آن  که دريابداين نکته را بگويم که ھر که به آن رسیده باشد بی شک توانسته است
به سته و از پشت پنجرهء چشم ھايش نش» در تن او«که » او«خانه دارد کجا و چگونه به آن » در تن من«

  .می خورد و با او پیوند می رسدجھان می نگرد 
قات موجوديت و ماھیت ھر َـلَ پنھان ترين حلقه از ح که می گويم»من«اين می دانید چرا؟ زيرا   

جاه و مقام و منزلت اش پنھان است و ھر انسان ديگر، که و نام و  تنر پشت يک انسان د. آدمی است
 ،»او« بگذرد تا به » عشقشھر مشکلھفت « بايد از ،شده چند اليه پنھان ی ھمانگونهخود نیز در استتار

  .که فروغ می گفت برھاند» سستی«آن  دست يابد و پیوند اش را از ،»ديگر«آن يا 
طمات و تمنیات  حلقه نشسته و اسیر تالپنھان ترينکه در » من«ائی با آن ببینید اين مواد شیمی  

ست که در » او«شعرھای عاشقانه را بخوانید؛ کمتر شعری براستی دربارهء آن : تن است چه می کند
 يک پیکر و جسم را می بیند؛» چشم سر« با شاعر.  خاکستری سلول ھای مغز نشسته استمیان تودهء

عشوق، از گیسوی پر شکن او، از خنده ھای ديوانه سازش، و خرامیدن رعنا و سرو از چشم افسونگر م
سراغ داريد که از اين پرده ھا بگذرد ھم آيا شما شعر عاشقانه ای را و براستی . وش اش سخن می گويد

تن « کالم عاشقانهء ، در شعر کالسیکپنھان است؟معشوق در آن » ِمن«و وارد حريم و حرمی شود که 
 يا مخاطبی ر به ندرت خدا را بجای معشوق نشانده باشد؛ تنھا زمانی اوجی ديگر می گیرد که شاع»خواه

 خدا ِ ننیز از آ را ی معشوق»مستی خرامنده«و » پیرھن چاکی«مذھبی بکوشد تا لب و دندان و گیسو و 
وان ھای شاعر  تا مبادا در دي، تا عشقبازی زمینی شاعر را به گسترهء آسمان بکشانددبداند و بکوش

  !سرزمین اش گناھی اتفاق افتاده باشد
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 تا دل ، و،»چشم است و دھان و گوش و بینی«ه تا رسیدن به اوئی که نمی خواھم بگويم که   
 تا ،نبستن به آن نامرئی که در درون ھرکس رفتار و گفتار و ذھنیات اش را می سازد و معین می کند، و

و آن دو تنی که . و گسستنی اند» سست«پیوند ھا ديگر امرئی به آن نامرئی، ھمهء پیوند نخوردن اين ن
تصمیم می گیرند بقیهء عمر خود را با ھم شريک شوند و در کنار ھم به پیشواز آينده بروند بايد آگاه باشند 

آن یتی  با کدام حلقه از حلقات وجودی و ماھ، کدام احتیاجات و تمنیات خويشتنس بر اسا،که خود را
ِعا دريافته باشند که خودا می توانند، در آستانهء پیوند، واقو آي. ديگری پیوند می زنند  واقعی شان خواستار ً

  .جز اين، ھر عقد و معادله و معامله جنبه ای گذرا داردپیوند خوردن به اوی واقعی است؟ چرا که 
  

  فرھنگ ھای واقع گرا و واقع گريز
  و احتجاجات فکریلب تنھا بصورت شرح خاطرات و احواالت شخصیاما چون نمی خواھم اين مط  

» پیوند دو نام«ازهء شما، لحظاتی نیز از وقت تان را به تجربه ھائی که در مورد شخص من تمام شود، با اج
می گیرم و به تفاوت ھای فاحش فرھنگی جامعه ای سنت زده و جامعه ای مدرن و پیش نیز داشته ام 

  .مرفته اشاره می کن
بر ھواپیمائی بنشینم  در موطنم، تھران،پنجاه سال پیش، توانستم ـ برای اولین بار ـ  کمتر ازمن،   

 در واشنگتن، در دانشگاه مريلند، تاو به ديدار جھان فراخ بروم؛ سفری بود که از پاريس و لندن می گذشت 
ندن به سیر و سیاحت در خیابان ھا و  بود، در اقامتی چند روزه در پاريس و ل1346سال سط ا او.پايان بگیرد

دھهء مشھور شصت فرنگی ھا بود، عصر ھیپی ھا، عصر دختران و پسران . پارک ھا و موزه ھا پرداختم
. جوانی که در قطار و نیمکت پارک و راھروی موزه، يا کنار کوچه ھا و خیابان ھا، مشغول عشقبازی بودند

اما در آن انقالب و انفجار سال ھای . مشاھده کرددر جھان غرب بشود شايد امروز ھم اينگونه منظره ھا را 
گوئی جانشینان حسن صباح فرمان برداشته .  اين منظره غالب ترين صحنه ای بود که می شد ديد،کھنه

را چگونه برای خود » آزادی«مانده بودم که اين . رسانده باشندنیز شدن ھمهء منھیات را به گوش اينھا 
  .معنی کنم

 به  چنان ھوای وطنو بطول نکشید  ھم چند ماھیکه برای من (غاز سال تحصیلی دانشگاهدر آ  
را در منازل خانواده ھائی که » دانشجويان خارجی«ما )  شتابان به تھران جوانی ھايم برگشتمکهسرم زد 
یزبان من بود خانواده ای که م.  کنند جا دادندشناشده بودند تا تازه واردان را با محیط امريکا آداوطلب 
اش را می » دوست دختر« وقتی از مدرسه بر می گشت دست ، ساله داشت که عصرھا14پسری 

» دوست پسر« از تصور اينکه دختری داشته باشم و او ، بی اختیار،من.  می رفتندپسرکگرفت و به اطاق 
ھمهء آن آموزه ھا که . ماش را جلوی روی من به خانه بیاورد و با او در اطاق اش خلوت کند بخود می لرزيد

  . ساله ام ياد گرفته بودم غیر از اين به من ديکته می کردند24ن در وط
ارحت نمی آيا شما ن«دم پرسی. پدر خانواده در میان گذاشتمعاقبت طاقت نیاوردم و موضوع را با   

و مادر اين دختر  به خانه می آورد و با او در اطاق اش خلوت می کند؟ يا پدر شويد که پسرتان دختری را
ما اين دختر را می . اوه، نه«: پدر با تعجب مرا نگاه کرد و گفت» چطور؟ آنھا ھم ناراحت نمی شوند؟

پدر و مادر او ھم پسر ما را و خود ما را می .  از يک خانوادهء محترم،دختر با تربیتی است. شناسیم
  »! نگرانی خاصی وجود ندارد،نه. شناسند
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سخن می من از رابطهء جنسی آن دو جوان . ھمیده استعنای حرف مرا نفًديدم که او اصال م  
  نداشت بچه ھا مشکلی با مسئلهء جنسیًمی گفت و اصال و او به ھماھنگی وضع خانوادگی آنھا گفتم

مجبور شدم من . را به آنھا داده اند» آموزش ھای الزم« در خانه و مدرسه  در اين موردو می گفت که
 يا خانوادهء ، را با زبان بی زبانی حالی اش کنم و حیرتم را از اينکه رگ گردن اودمان خو»یرتغ«موضوع 
ديده ام بعضی ھا ھمینطور که شما می . بله. ھان«: او خنديد و گفت.  باال نمی زند توضیح دھم،دخترک
رد شدن از اين بی  ، ودبمان جنسی  ھایھمین رابطهحد  دراين بچه ھا فکر اما اگر . دارند" ي رتِگ"گوئید 

 بفھمند که در طرز فکر و ، در زندگی مشترکی که آغاز می کنند،کارشان به ازدواج برسد و بعدمرحله، 
تکلیف شان چه خواھد شد؟ آيا زندگی شان پايدار می ماند؟ و اگر عقیده و سلیقه با ھم اختالف دارند 

می کنم که تنھا از راه مجاز دانستن بچه دار ھم شده باشند چه بالئی بر سر آن بچه می آيد؟ من فکر 
گذرند و ب حد خواھش ھای تن  اجازه می دھند تا از اين بچه ھا بهروابط جسمی معصومانه است که

 زوجیھر يک توانند بفھمند که آيا بچشم و گوش شان به واقعیت وجودی يکديگرشان باز می شود و 
  .» يا نهست يافته ا خود زندگیء برای بقیهمناسب
اما سال ھا بعد، وقتی دوباره در قامت دانشجوئی نه .  چندان قانع نشدم در آن زمانلبتهمن ا  

 کار يکی از دوستانم که ، از يکسو، کهاين صحنه شدمچندان جوان در لندن درس می خواندم، شاھد 
بچه  ازدواج ، از سوی ديگر، و ساله اش پسری را به خانه آورده بود به آسايشگاه روانی کشید15دختر 

 را  و تجربهء با ديگری بودن بدون اجبار به دائمی کردن رابطه»دوست«ھائی را ديدم که آزادی گرفتن 
 در صد 40می خوانیم که حداقل در گزارشات آماری امروز ھم . جدائی سريع کشیده نداشتند و کارشان ب

  .ازدواج ھای داخل کشورمان در ھمان يک سال اول به طالق می کشد
می بینم که پیوندھا اغلب ربطی به واقعیت . ون مسئله برايم روشن تر از گذشته استاکن باری،  

 و آن يکی ، ديگری دنبال پول و امکانات اش،يکی دنبال زيبائی طرف است. دنوجودی و ماھیتی طرفین ندار
ظ ظاھر و ھم و رفته رفته در برابر يکديگر، ھم از لحا» چون به خلوت رفتند«اما . شیفتهء قدرت و منزلت اش

؛ در حالی از لحاظ باطن، عريان شدند، به اغلب احتمال، تازه در می يابند که ھیچ سنخیتی با ھم ندارند
 امضاء کرده اند که می تواند کارشان را به ورشکستگی و زندان » هللانمايندهء«پای سندی را در محضر  که

بعلت ناتوانی يا امتناع از پرداختن مھريه می گويد بسیاری از اسیران دادگستری حکومت اسالمی . بکشد
  .به زندان افتاده اند

ً آنچه را در مغرب زمین می گذرد تنھا نسخهء کار نمی دانم و مسلما فرھنگ ھای ديگر  البتهمن  

ًمثال در ھندوستان، و حتی ايران خودمان، . برای پايداری ازدواج ھا از تمھیدات ديگری استفاده می کنند

ی »ارزش ھا«تی که ازدواج ھا بر اساس تصمیم خانواده يا بزرگ ترھا صورت می گیرد، يعنی در وضعی
رو در بايستی ھا  از خجالت ھا و  ِ مقراضي در دھان»طرفین پیوند«فرھنگی و تربیتی آنچنان است که 

ھم  اين سوخت و ساز را طبیعی و انسانیآيا می توان اما . »بسوزند و بسازند«گرفتارند و مجبورند که 
 خانوادهء غربی به گريزناپذيری خواھش ھای تن تسلیم می شود و می گذارد که جوان اش از ؟دانست

ا  بگذرد و به انسان واقعی نشسته در پشت پردهء تمنا برسد، او را بشناسد و تصمیم اش رمرحلهاين 
 آن را مھاری حال آنکه فرھنگ سنتی ما علیه طبیعت و واقعیت می شورد و می کوشد. گاھانه بگیردآ

  .شکنجه آور بزند
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  در ھايھوی ماشین چاپ

 سال پیش، چھار سالی پیش از آنکه به امريکا مھاجرت 25. برگردم به داستانی که آغاز کرده بودم  
او مسئول ماشین چاپ بود و من مأمور . لندن کار می کرديمشھر کنیم، شکوه و من در چاپخانه ای در 

 که تا صبح شبی مجبور بوديم. ماده کردن کلیشه ھا و صفحات آمادهء چاپتھیهء طرح ھا و حروفچینی و آ
ماشین چاپ در .  تحويل مشتری دھیمآماده کرده و مجله ای را که به چاپخانه سفارش داده شده بود فردا

 پشت میز ،من. ساعت ھا از شب رفته بود. زيرزمین قرار داشت و اطاق طراحی در طبقهء ھم کف مغازه
ب می زدم و بروی کاغذ صفحه بندی می چسباندم و در آن ون ھای حروفچینی شده را چس، ستطراحی

 بود که خود را از پله ھا باال می کشید و در اطاق کوچک  شکوهماشین چاپ» تق تق«سکوت فقط صدای 
صدای پای شکوه را شنیدم که از پله ھا باال می مدتی گذشت، . بعد صدا متوقف شد. من پخش می شد

با پشت دست عرق پیشانی اش . دست ھايش غرق جوھر چاپ بود. در اطاق را گشود و داخل شد. آمد
و پاسخ من شعری بود که به يکباره بر روی کاغذ » نمی خواھی شام بخوريم؟«: گفتو را پاک کرد 
  :نشست
 آنسان که کوھپايه ھا / می گذرد که دل دل کنان بلندای شب را / کار شبانه گوش کن به صدای«  

  /آنسان که من. /  کام ِشیرين آنسان که عاشقان در بستر // قدم ھای اوج پرستان / در سحرگاھان / را
به  / کرده ايم شبانه، بیداری را با ھم قسمت // .پر کشیده اند / به سوی کوچه/  پله ھائی که ھمراه

ترا و   //. عاشقانه شده استسرودی / صدای کار و انتشار / و در گفتگويمان / لقمه نانی و نگاه رفاقتی
 فقط به آسمان تو فراز می / از پله ھای صدا  و / شب را و يگانگی در کار را، / دارم ار کارت را دوستزاف
 // .ندارد و خستگی در دستان تو النه/ ؛ پیام آور حرکت / که طنین زنده بودنی، / را دوست دارمت. // آيم

/ و بساط سفره ام را  / کنارم به لقمه نانی می نشینی / ی کارکه اينسان، به صدا / ترا دوست دارم
و پلکان آنگاه تمام می  / رويم با صدای کار به سوی صبح می // .از شادخواریِ  شاھان می کنی رنگین تر
که در  / گوش کن پس، به صدای اين کار افزار // .روفته باشد /  آستان خانه مان ر/  که خورشید / شود

  »!شود و بسته میسینه باز 
 و کلمات و رؤياھايم که  ژرف و پايان ناپذير،عشقجز   دارم چه چیزی،»سالگرد نقره ای« در اين ،و  
، تقديم آن کسی کنم که ھنوز می نويسد و منتشر می  جان دوباره ای که به من بخشیده شدهبه پاداش

  ؟به ستیز برخیزيمای بشری  با جھان رذالت ھ از من می خواھد تا در کنارشکند و با ھمهء عشق
  

 :کنید دریافتً  عال را ھر ھفتھ مستقیمایمقاالت نور می توانید اي ـ میل خود بھ این آدرس ارسال با
com.NewSecularism@gmail  

  :مجموعھء آثار نوری عال را در این پیوند بیابید
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