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سالمندان پیام آوران دیروزوکودکان پیامبران آینده اند

گبای»نورمن«نورهللا ۀنوشت

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

و دیوانی استیزمانھ را ورق و دفترحدیث نیک و بد ما نوشتھ خواھد شد 

لفرد نوبلآ--».برای تغییر یک سرنوشت کافی استیک قدم اشتباه«

تدریج ھ بسیاری از بازنشتگان ب.ھم عالمی دارد»وازنشستگی«،یا بھ قول عوام،دوران بازنشستگی
؛یک قوطی شیر خشک بخریدلطفاً «»!رسانیدباین بچھ را بھ کودکستان لطفاً !بخشیدب«.شوندمیشاگرِد خانھ

انم خکھ ید یگومبادا بھ کسی ب(»!دستم بنده،بخشیدب؟ شھ این بچھ را ببرید پارکمی«»!بچھ شیر نداره
!)برودو مھمانی دورهخواھد بھ می

بابا «گفتم .تری باالی سر ما نمایان شدپکوھلیکھفارسی زبان خود را بھ پارک برده بودمۀسال٤عزیزِ 
انگشتھا را »؟چند سالتھ،بابا جان«گفتم »!این الی کوپتلھ،بابا«خندید و گفت »!ھواپیما را نگاه کن،جان

».این کھ امکان نداره«گفتم «».سال٤«گفت»چند سالشھ؟)پدرت(دی گفتم دَ ».سال٤«نشان داد و گفت 
»نرفتی؟کودکستان بھ چرا امروز «گفتم »!دی شددی دَ دَ ،وقتی من بھ دنیا آمدمکھ ھمیگ)مادر(مامی«گفت 

بھ خود گفتم ».ببره کودکستانونتونست من رودی خراب شددَ ماشینِ ،مشِ باروخ ھَ «جواب داد ھمین لحن با
».ما کجا و اینھا کجا«

وقتی سپس .ۀ دامادش بھ زبان آوردھر چھ بدی بود دربار.کدخدامنش صحبت می کردمبا یک مادر زنِ 
کھ بھ خاطر آوردم .میبگذر»!یثانینِ انشتآی«گفت ،پیش آمد،ھمین دامادفرزندانِ یعنی ،یشھانوهاز صحبت 

کھ خودشان بودند افل از اینغ».نمی فھمد، بچھ است«ھمھ این بود کھ تکیھ کالمِ ،ایرانیۀدر فرھنگ عامیان
.این ضبط صوت ھای ظریف چھ خوب می فھمند و ضبط می کنندکھ کھ نمی فھمیدند و نمی دانستند 

برای درک .ی شدیچھ دنیا،اخیرمھاجرتِ ھ و پر برکِت سالصدچنداز جھشِ پسھ خاصّ وی بودچھ دنیای
کنیم تا بتوانیم آینده را حدس مقایسھ ای دورترسال اخیر را با گذشتھ٢٥ھای پیشرفتکافی استفقط،آینده
ھمگان در اختیار نداشتیم، از اختراعات جدید را و بسیاری فکس، اینترنت، سلفون پیش،سال٢٥تا .بزنیم

ی دماوند عالچشمھِ یادِ !اھد شد؟ کدام فردا؟چھ خوآیا فردا.می شودامروز بدون آنھا زندگی مختل حال آن کھ 
:نوشتھ بودندکنار چشمھیروی تختھ سنگبھ خیر کھ 

نوشتیسنگبھبرای سرچشمھبھرشت سِ خ فرّ شنیدم کھ جمشیدِ 
دچشم بر ھم زدنچونبرفتند،ددم زدنیچشمھ چون ما بسنیار ب

کھ ما خاک باشیم و خشتیایدباردیبھشت خرداد و و تیر بسیدریغا کھ فردا

کارھای ناشایستو ا ھفحر،عمومی می بردندرا بھ حمام بچھ ھا».نمی فھمد،بچھ است«می گفتند ،آری
بھ ما نھا ھستند کھ عمالً ھماامروز اما ».نمی فھمد،بچھ است«انجام می دادند و می گفتند شاندر حضور

٨-٧اغلب بچھ ھای حتی ،امروزکھ ت می توان گفتأبھ جر».فھمیدنمیھنوز شما نمی فھمیدید و «گویند می
چشم و در جیب داشتنِ و باندھستھا خانھ در ل الکترونیک یکامپیوتر و سایر وساینصسالھ بھترین متخصّ 



Page 2 of 5

حال آن کھ؛ استیش از بزرگترھا بھ دنیا باز شده ، چشمشان ب»ھمراهتلفنِ «بی انتھا بھ نام ایھگوش و حافظ
ۀ این دستبھ خود من .تاریخ بشر بھره برداری کننداعجوبۀچگونھ از این دانندبی سواد کسانی ھستند کھ نمی 

این نھ ھستم کھ کوچکم، من .ال کنم و بیاموزمؤسکوچکھر روز ناچارم از بچھ ھای دّوم تعلق دارم کھ
فھمش کم کسی است کھ واقعی صغیر .شناسنامھ ای نداردزیستِ تِ صغیر بودن ارتباطی بھ مدّ .کودکان

یعنی پیامبران آینده و دگرگون کنندگان جھان ،آینده سازان دنیا ھمین بچھ ھا.کمی داردکھ سنّ ، نھ او است
خود را بھ نسل بعد ۀتجربھ شدو اطالعات غلط مراقب باشیم کھ ن گذشتھ، ما بزرگساالن، پیام آوراو؛ھستند

.منتقل نکنیم

نھ استاد دانشگاه یک امروز .گذشت»تحفظ ھویّ «تغییر ناپذیر بھ نام یاتِ فرضتبعیضات وحفظدورانِ 
و ھمراه با یادداشت ھای بھ روز در کالس حاضر می شود، بلکھ بھ استناد کتاب ھای درسی چاپ دیروزفقط

.زمانندلع تر و ھمگامِ مطّ ھرچھ برنده آنانی ھستند کھ .تدریس می کند

ھر کھ را افزون خبر جانش فزونجان نباشد جز خبر در آزمون 
ن رو کھ فزون دارد خبرآز؟از چھشتریبوانیجان ما از جان ح

ھر کھ آگھ تر بود جانش قوی استاقتضای جان چو ای دل آگھی است 
خطرشاد از احسان و گریان از جان چھ باشد باخبر از خیر و شر 

ھر کھ او آگاه تر با جان تر استاست مخبرت جان و ماھیّ چون سر
ش تھی است دانھر کھ بی جان است ازخود جھان جان سراسر آگھی است 

حاوی چشم و این قوطِی تمام تاریخ، و دردانۀ سحرانگیز این دستگاهِ .بگوییمتلفن ھمراهازکمی بیشتر
ھم مضّراتی، طبعاً ۀ مزایایشھ کودکان امروز، با ھمابزار دست ھمگان خاصّ این ،ۀ فراوانگوش و حافظ

بھ حّد اعتیاداست کھ گاهبھ آنھا ودکان ھ ویژه کھمگان بوابستگی و اتکاء مفرطِ آنھا مشکل یکی ازکھدارد
بھ .غیرهورقصند و بازی می کنندبیدار می شوند، می گویند، میو ند می خواببھ گونھ ای کھ با آن می رسد،

!یعنی؟»!ھنا«حاجی آقا تلفن را برمی دارد و می گوید ، زنگ می زنددستشوییتلفن حاجی آقا در قولی، 

،لی بود کھ خودمان درست می کردیمگِ ا تیلۀتنھا اسباب بازی مآن موقع .خود افتادمیاد ایام کودکیھ ب
Toysالبتھ چون  R Usدر ھر و اند اسباب بازی ھا ھم الکترونیکی شده امروزاما !در کاشان شعبھ نداشت

بچھ ھا .یکی دو ساعت اول مورد توجھ قرار گرفتھ اندھمان فقطی است کھ یپر از اسباب بازی ھایتاقاخانھ
.چگونھ ھمسری انتخاب خواھند کردکھ اینان فردانمی دانم من تازه ھستند و ھای منتظر اسباب بازی پیوستھ 

ت دوران ما در ایران، تنبیھ سنّ ناپذیرو جبراننابخشودنییکی از خطاھای .مویمی گاز دوران کودکی خود
کتک ،بھ غلط.عنوان تربیت آنھا بودتحتبدنی کودکان 

تلقی می شد و می کردنبچھ ھا مترادف با تربیت زدن
در صورتی »!لھھر کھ نخوره خُ !لھچوب معلم گُ «گفتند 

.بودُخلکھ او کھ می زد 

سالھ را از ٩-٨چگونھ کودکآورم یبھ خاطر م
بچھ ھا، ۀپشت روی زمین می خواباندند و در حضور ھم

را بین دو تا بچھدو پای ظریف )!(ھا و جناب مدیرمعلم
قِ مدرسھ با شّال ۀاش دیوانفرّ سپس.چوب می بستند

فلک «و او را می کوبید کودک بینواچرمی چنان بھ پای 
من ھم بھ ھمراه پیش آمد کھ بارھا .ندمی زدھایش تاولپافریاد بچھ بھ آسمان می رفت و کھ »می کرد

.گریھ کردمبینوا»مفلوک«
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یکی کھ فراموش نمی کنم ؟مادرھا کجا بودندھا وپدرو می پرسم کھ آن موقع، امروز فریاد برمی آورم 
.می خواند»کباب«را »کتاب«و ٦را ٤عدد ، ٢را ٣پای تختھ سیاه عدد ھمیشھ،ییابتداۀاز بچھ ھای مدرس

، بر آنفشار دادنو نادان با سیلی، لگد، خط کش، و گذاشتن مداد الی انگشتان بچھ بچھ ھا می خندیدند و معلمِ 
،کھ نشد(!)را فلک کردند کھ درس خوان بشودبیچارهبارھا .کردخود تنبیھ میۀرا بھ گمان احمقانکودک

بھ روزھا ھمانطور کھ آن!چون پرگاری کھ تحت فشار قرار گیرد، بھ جای دایره، بیضی ترسیم می کند
شرمگین آن روزحماقت ھای معلمینیادآوری از ،ی کھ فلک می شدند بارھا گریھ کردمبچھ ھایخاطر

.شوممی

ھمھ بچھ ھا ءوالدین، و استھزاومورد خشم معلمینھمیشھ وتنبل کالس می نامیدندبھ ناحق را کودکآن 
از کاشان بھ تھران آمد و دچار ، یعنی دیرتر از ھمساالن خود، سالگی١٤بعد از اتمام دبستان در سن .بود

.می گردیدیسردرد دا

و عینک احتیاج داردو بھا!ندنمی بیخوب این بچھ «دکتر گفت .او را نزد دکتر عیسی رفیع بردند
کودک آه از نھاد ،بعد از مراجعھ بھ چشم پزشک و استفاده از عینک».سردرد او از درست ندیدن چشم اوست

مانند این گلاما،سر درد او برطرف گردیدھرچند .مدت ھا گریھ می کردو تابرآمدشو پدر و مادربینوا
در او شرمسار کردنو رحمانھبیھاتیتنببرای ھمیشھ پرپر شد و صدمات ناشی ازھزاران کودک دیگر

.ھرگز جبران نگردید،عاممأل

را»با«نوشتم کھ خون دل خورد بسی تا را »آ«روز اول بھ من آموخت معلم 
یاد می داد بھ ما زندگی فردا راھ و زاغ روبَ کاش آن روز معلم عوضِ 

ھرگز ،پیشھفتاد سال ھمین کھ ھزار سال پیشدر نھ ،خاطر دارندسالمندان بھۀکھ ھم، چنانآری
انگشت پیران خاصّ چیزیعینک ،آن روزھا.ما دیده نمی شدۀمدارس و جامعسطح عینک در ی باکودک

امروز ، چنان کھھ عینک دارندکھ احتیاج ببی شماری ھستندبود و کسی تصور نمی کرد کھ کودکانشمار 
.لزوم عینک می زنددر صورت حتی کودک دو سالھ کھ ی بینیم م

مورد بازبینی قرار گیرند و ھم گام باید آیا درک اشتباھات گذشتھ بھ ما پیغام نمی دھد کھ باورھا و سنت ھا
ثابت در ھمۀ زمانھا اداره کرد؟ آیا و نی یکنواخت یدھکده، شھر یا مملکتی را با قوانمی توان آیا زمان گردند؟ 

در صدد پارلمانھا دائماً امکان دارد کھیا آملت و مملکتی را بھ نام دین، بدون پارلمان اداره کرد؟ می توان 
و»سکتاب مقدّ «اخیر من از آن است کھسال٣٥تأسف و فریاد باشند؟ نتدوین قوانین بھتر و تطبیق با زمان 

، اجازه داده است کھ قوانین اصالح شوند و با زمان ھمگام کردند و افتخارآمیز ما با پیش بینی بی نظیر خود
، "ِسفِر تثنیھ"دواریم(ارزشمند یدر دستورچنانکھنیز پیش روی ما گذاشتھ است،را این امرشیوۀ حتی 

، نزد انجمن قّضات روز ھرگاه داوری موضوعی برایتان دشوار شد«:می گوید)٨آیۀ ،١٧فصل 
م دستور بر اساس دستور و اندرز آنھا عمل کنید و از انجا.از آنھا راھنمایی بخواھیدوبروید)سنھدرین(

، آن ھم در دو ھزار سال بارفقط یک، این دستور ذشتھگسال ٣٣٠٠طی با این حال، ».ایشان منحرف نشوید
نداشتھ یطی دوھزار سال گذشتھ مشکل،مانند سایر ادیانھ،آیا ملت یھود.استقبل بھ ریاست ھیلل اجرا شده

در میان نبوده و عملولی بھ دلیل دستھ بندی ھای فرقھ ای، ارادۀ مشترک برای ، و ندارد؟ قطعاً داشتھ و دارد
جلوی ای اگر ھر صاحبخانھ«آن گفتھ کھ بھ مصداق سپس، و ؛قوانینفھم بھترِ نخست، چاره چیست؟ .نیست

آن روزی کھ ازوای .ھمگانیو خانوادگی ،اقدام فردی،»را تمیز کند، شھر تمیز خواھد شدخانۀ خود 
.ما یاد کننداز سویآگاھی ھای امروز ما و تکرار اشتباھات نافرزندان و نوادگان ما از 

عدم ،عنوان سھل انگاریتحترا خود کودک می تواند پدر مادر یک در آمریکا هامروزاز آن سو، اما،
بچھ را از مکن است کھ محتی .جریمھ کندوو بھ دادگاه بکشاند»ندکسو«داری شرایط بچھکمبود لیاقت و 

.گیه نھ بھ این بی مز،نھ بھ آن شوری شور.جدا کنندشمادرو پدر 
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می گوید »چھ عجب؟«می پرسند ».نطلبیدهآبِ «می گوید »اسمت چیست؟«کھ ال می کنند ؤاز دختری س
سفانھ دختر بدنیا أمت، امامی خواستند پسر باشمکھ گویند مادر من ھمیشھ در حضور من میوچون پدر«

از ، محتاج آموختن بوده و ھستندخود بیش از فرزندان انمادران وبسیاری از پدر،آری.بسی خجلت».آمدم
کودک بھ ذھن برچھ اثرات نامطلوبی ،دختر و پسرمیانو تبعیض کودک تحقیر انددانستھنمی کھ ھاآنجملھ

:می گویدایرج میرزا .چھ زیبایی ھا را با زشتی عوض می کنندنادانستھ و می گذاردجا

در این محنت سرا، سر بار مرد است ار مرد است  گر زن یدر اقطار دِ 
یز خیر و شر نیست؟یمگر زن در تم؟مگر زن در میان ما بشر نیست

چرا بین دختر و پسر در مراحل «کھ ال کردم ؤاز شادروان آقای الیاس قدسیان کھ فردی مطلع بود س
در فالن کتاب گفتھ ، وقتیچرا بدتر از این نیستکھ در عجبم من «گفت »ل شده اند؟یمختلف اینقدر تبعیض قا

چھ ،چنین فرھنگیوجود با »."بھ حال پدرش گریھ می کنند،آسمان در موقع تولد دخترمالئکِ "کھ شده
ھستند کھ ھنوز قابل اعتنا اساساً ا علم و فھم روز بھای ناخوانا نوشتھاین گونھآیا ؟عی می توان داشتتوقّ 

م کھ فقط کسی ، چون دردی کشیده ابعضی بھ آنھا استناد می کنند؟ افسوس کھ زبان قاصر است و قلم محدود
.شده باشد می فھمدمبتال بھ آن کھ 

ور نھ در مکتب رندان خبری نیست کھ نیستنیست کھ از پرده برون افتد رازمصلحت 

را ییسرکوفت ھاھنوز چنین چرا خانم ھا ،امروز کھ آزادی بیان ھستکھ تعجب می کنممن بھ ویژه 
:برای خانم ھا و منیند؟ چون آو درصدد حذف آنھا برنمیمی کنند تحمل 

نیست این کار زبان کار دل استگفتن ناگفتنی ھا مشکل است 
اصطالحات و زبان دیگریبایدم نطق و بیان دیگری 

ت ھای خویشناتوانی ھا و ذلّ تا بگویم شرح علت ھای خویش 

کھ آیا ھمگان درک کرده و می کنند.مادر شدن را دارا ھستند؟ خیریاپدرلیاقتِ انمادران وپدرۀآیا ھم
،اوامرخالی از درک روحانیتِ حتی دینداریِ ،طبیعی بین فرزند و والدیناحترامِ درک مطالب و، تحصیل

را معصوم ۀبچاین پدر روانی او .بود».ک«پدرش کھ نام ھمکالسی داشتم ؟مشروط بھ ترس و تنبیھ نیست
کھ ،پدر روانیھمین .احترام او را نگھ دارددرس بخواند و تامی زد کتک با ترکھ و بھ درخت می بست 

در ،چنانچھ پسرم صبح دیر از خواب بیدار شود«کھ در حضور من گفت ،نداشترالیاقت این نام ارزشمند
این کودک آنقدر مورد ستم پدر قرار گرفت کھ ».بروی سر او خالی می کنمراآفتابھزمستان سرد، آبِ 

توانا کسی کھ افسوس کھ بسیاری نمی فھمیدند و نمی فھمند .روزی دیدیم لکنت زبان گرفتھ و ھرگز خوب نشد
.آن کھ زور و ترس را حاکم کندنھ ،تدریس تعادل برقرار کندت کھ قادر است در محیط خانواده و فضای اس

ھرسمدل اوروزھای«سالگی می گفت کھ ٩٠وددحر دمیرزا آقاجان عمرانیدروان شا،منخوبدوست 
قرار داد و آنقدر فشار ،سالھ٦ۀچبیک، منتان مداد خود را بین انگشمعلم ،نتوانستم جملھ ای را بخوانمھک

».کردممعلم وحشت میمدرسھ و رفتم و ھمیشھ از بھ مدرسھ نھرگز دیگر از فردا .خود شدمداد کھ از خود بی
بھ ویژه و افراد جسم و روح تنبیھ بدنی بر روی خّربمتأثیر کھ مردم و معلمین نمی دانستند حیاتیھ اینکت

کھ ین بوداروی انسان برای بی رحمانھھاین گونھ تنبیھاِعمال شاید دلیل .بودصدمات روانی حاصلھ از آن 
کھ نانآ.دندات بووسایل حمل و نقل ایشان حیوان،از جملھویوانات سر وکار داشتندبا حھمواره قدیم ردم م

،حیوان از شالق استفاده می کرده اندکردنبرای رام ھمانگونھ کھ ،گویا فرقی بین انسان و حیوان نمی دیدند
ن ناآ.می کردندبھ جای تشویق و محبت از ھمان شالق استفاده در آدمی نیزبرای ایجاد ترس و فرمانبرداری

دمنازنیو هبندوادار بھ فرمانبرداری گردد، غافل از این کھ انسان ،ترسسراز فرد مظلوم خواستند کھیم
سیاست «بھ زبان انگلیسی آن را کھ »!و جھنم سوزانن یبرفلسفۀ بھشت «وترسھ محتاجن،محبت است

!وانندخمی»ھویج و چماق
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شعرای دانای فارسی زبانْ نخبگان و ،از مسائل روانیۀ مردمعدم اطالع عامبا وجود نماند کھ ناگفتھ 
:مونھ ای از آن استنر یعر زشکھاشاره کرده اندنین موضوعاتیچبھ بارھا 

تو استخوان و ریشھ اییبقماایھ یشنداانھمو ترادبرای
، تو بی شک گلخنیخاریور بود ، گلشنیلـُ گھ ات اندیشگر بود

نددھیمسخاپ،کنیمری از افراد صحبت ھنوز چنانچھ دربارۀ مسائل روانی با بسیاا،تھرفیشپمۀھودوجا ب
در موقعیتی ،ھالکوییفرھنگ دانشمندی بھ نام دکتر در سال ھای اخیر، از جملھ لبتھا»!دیوانھ خودتی«ھک

و در رداشتندببرای آگاھی مردمھمیمیگام ھا،با در اختیار داشتن وسایل مدرن خبررسانیو مناسب 
فارسی زبانان مدیون محبت و این رو، از .ایجاد کردندی آشکارتحولدر این زمینھ مومعرداشت ھایب

.ھستنددراین راستا مؤثر دکتر ھالکویی ھای روشنگری 

والدین خود را قدر بدانیم و از ناآگاھی ھای ۀبی شائبیاز جملھ محبت ھا،نقاط استحکام خودباشد کھ 
یت آب افشفّ کھ می پندارند توجھ ندارند »تحفظ ھوی«آنھا کھ تغییر ناپذیری را موجب .زمان عبرت بگیریم

.آنو رکود لجن زار بودن مرداب تغییر ناپذیری دلیلو استمی آنیحرکت و تغییر داناشی ازرودخانھ

از بی اطالعی ،فردا فرزندان ما، مانند امروز ماتاانا با علم روز بپرھیزیم از پیروی از سنت ھای ناخو
و یو دفترقلمزمانھ را /و بد ما نوشتھ خواھد شدخوبحدیثِ بھ قول شاعر،چرا کھ،والدین خود یاد نکنند

.دیوانی است

گبای»نورمن«ورهللا ن

، لس آنجلس٢٠١٦مبر سپتا

از بھ زبانھای فارسی و انگلیسی، نورهللا گباینوشتھ ھای و این مقالھ و سایر مقاالتبرای دریافت کپی
BabaNouri.comسایتبھ وب،دیکشنری زبان یھودیان کاشانو لحظاتی برای تفکرجملھ کتاب او با عنوان 

.مراجعھ کنید


