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  ها يادها و تجربه 

  خاطرات نورهللا «نورمن» گبای 

  ششم برگ 

  پيمان اخالقی   :ويراستار

The English translation of this Album Leaf will follow soon. 

  

مسايل ديروز و يک ساعت پيش را به    شايد می مانند، هرچند که    انسانهاخاطرات کودکی در ذهن اکثر  

نياورند.   از  ياد  توجهی  قابل  بازمی  خاطرات اين  بخش  مدرسه  دوران  ای   به  مقاله  در  پيشتر  من  گردد. 

اتحاد    درسۀ«م گذاربنيانآقا يقوتيئل، انساندوسِت بزرگ و مهربان و   به زندگی و شخصيتِ و مصّور  ل  مفصّ 

  در سايت   ،به دو زبان فارسی و انگليسیپس از انتشار،    همچنان  . آن نوشتار پرداخته ام"آليانس" کاشان»  

 www.BabaNouri.com  .تلخ و شيرين  ۀچند خاطربه  بيشتر  حاضربرگ اما  به رايگان در دسترس است  

  اختصاص دارد.از آن دوران، از ديدگاه نورهللا کوچک 

 مدرسه در يادم به خوبی ثبت شده است.  اول. روز  بود شامل شش کالس ابتدايی  »  مدرسۀ آقا يقوتيئل«

دختر و پسر  کودکانِ م. وارد کالس اول شد  نفره 30  اً حدود صفی  دربرای نخستين بار  ،م. 1936پاييز سال 

 مدرسه   روی نيمکتهای ته کالس نشستند. بيشتر آموزگاران  ترهانيمکت ها را پر کردند و بلند   ،قد   به ترتيبِ 

همه به احترام او    م من آقای مرّوجيان وارد کالس شد.مسلمان و شماری از آنان يهودی بودند. نخستين معل

سرشار  کنجکاو و  است.  آن سال مانند يک فيلم مستند در ذهن من ضبط شده  ايستاديم و به اشارۀ او نشستيم.  

در چند   دوستانمبرخی از  اما    فرا رسيد. من درسم خوب بود،  امتحان پايان سالسرانجام  هيجان بودم.    از

   .دادند امتحان دوباره  ماه بعد  چند موضوع تجديد شدند و 

به  به شدّت ناراحت می کرد و  بيش از هر چيز مرا    آنچه.  آورند درد گاه  شيرين و  مدرسه گاه    يادهای

ديگر شکنجه می شدم.   گريه می انداخت تنبيه بدنی بود. با آن که خودم هرگز تنبيه نشدم، از تنبيه کودکانِ 

بود.   کردن  فلک  بدتر  همه  ام  از  گريه  داد،  می  رخ  من  حضور  در  موقع  هر  و  بود  بدی  بسيار  رسم 

  کمتر از حتی  بچه های  ی  پا   مچِ   ها اين کار را می کنيد؟!»  گرفت و اعتراض می کردم که «چرا با بچه می
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کردند و کف پای برهنه شان را که نقطۀ بسيار حساسی   می بستند و آويزان می تيرکی چوبی  بهسال را  10

با بيرحمی شّالق می زدند. دهها سال   آن کودکان    ه و فغانگريياد  هنوز از    اماگذشته است  در بدن است 

خودم    برادرِ   جلوگيری نمی کردند.  سنگدلیهمه  برم و بهت زده ام که چرا پدران و مادران از آن   رنج می

و   پدر  هم  خانه  فرستادند. متأسفانه در  خانه  به  لنگان  لنگان  نزار،  با حال  و  بستند  فلک  به  بار  را چندين 

خوب نيست؛ و بدتر از همه، او را با من مقايسه    که چرا درسش  کردند  او را تنبيه می  ،نوبۀ خود مادرم به  

تا   بودم.  کوچکتر  سال  دو  که  کردند  حدود  سرانجام  می  تهران    15يا    14در  در  درمان برای  سالگی، 

داد    نزد  ،سردرد  تشخيص  که  رفت  بينیدرد    علتِ پزشکی  از  است   نزديک  پس  تحملِ .  و شکنجه    سالها 

رو  زندگيش    ،سرکوفت  اين  از  عينک  يک  شد با  رو  آن  روزها.  به  شهر عمالً    آن  در  عينک  با  کودکی 

عينک الزم  ممکن است  فکر نمی کردند که بچه هم    دانستند و میپيرها    را مخصوص عينک    ديديد. نمی

  داشته باشد.

و با آثار و  فراوان به خود ديدند  و کتک ها  از اين ظلمها  در خانه و مدرسه  کودکان آن دوران    ،بدبختانه

بزرگ شدند عواقب   آن  تلقی روحی و جسمی  بزرگساالِن گمراه «تنبيه» را «تربيت»  که  است  . دردناک 

 آدمیشايستۀ شأن و منزلت  که    نچناانسانها بايد  با    .افسار و تنبيه ويژۀ حيوان است   در حالی که  کردند؛ می

به    است  کرد،  گفت مهربانی  رفتار  استداللبا  و    سخن  و  را  ،منطق  ايشان    مسايل  سيستم   .کرد تفهيم  به 

  جايی برای سنگدلی ندارد. درست  آموزش و پرورِش 

. تا مهمتر جلوه کند   کردند  برگزار می  »مدرسۀ پهلوی«بزرگ    سالنِ در  را  دوران ابتدايی  پايان  امتحان  

از   به نامهای  ماجرای  که بيشتر به شوخی شباهت دارد    امتحانها آن  شيرين  خاطرات  يکی  دو دانش آموز 

و   بود منوچهر  دوستِ ابراهيم  دو  اين  هم  .  می دست  از    واره خوب  کپی  و   يکديگر   ، امتحان  موقعکردند 

به هم  جوابها   اين قضيه خبر داشتند   ساندند. مديران و آموزگارانمی ررا   هنگام امتحانِ از اين رو    و  از 

هم  ای حوزه از  دور  را  دو  آن  نشانند.  و  ،  می  سالن  مقابل  سوی  به  که    شد شايع  دردو  هرچه  منوچهر 

ۀ تمام می شود، برگ   که  را نمی داند. وقت   سؤالها، پاسخ  به مغزش فشار می آورد زند و   پرسشنامه زل می

در حياط همراه ديگران سالن را ترک می کند و  شود.   سفيد تحويل می دهد و قاعدتاً مردود می  را  امتحان

پرسد، «ابراهيم، چکار کردی؟» ابراهيم با ناراحتی  می  با نگرانی  .رساند  خودش را به دوستش می  ،شلوغ

پاسخ که  نمی می گويد  برگۀ سفيد   ها را  من تحويل  دانسته و  است. منوچهر می گويد، «واويال شد!    م داده 

  م کپی کرديم!» ه د دوباره از گوين برگۀ سفيد دادم! حاال می
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به  شبيه سربازان  يونيفورمیبود و برای خدمت در آن،   »مدرسۀ پهلوی«در  »پيشاهنگی «سازمان مقّر 

تقويتِ   تن در  اندازه  بی  که  نفس    می کرديم  به  اعتماد  و  بود   کودکانما  روحيه  از رسم های    .مؤثر  يکی 

پيشاهنگِی   رئيس  بود.  رضاشاهی  دورۀ  (مدرسۀ  «خوب  يقوتيئل  الياس  يهودی  آقايی    )»اتحاد آقا  نام  به 

انگشت در  لج،    و از سرِ   بی اعتنايی  با  ها  که در بقالی  آنجاتا    ،بود   جدّی  و  قوی  ی برجيس بود. ايشان مرد 

که  در حالی    —  اعتراضی نمی کردند يونيفورم و اخالق جدّی او    از ترِس   بقالها  ، امازد   ماست میتغاِر  

بيشتر آموزگاران  در مدرسه،    !ديگر مطلقاً ممنوع و خطرناک بود   برای يهوديانِ   ای انهگستاخ رفتار  ن  ا چن

بودند،   بزرگ،  اما  مسلمان  جامعۀ  که  ابه خبر خالف  ندارم  آن روزها  طر  بعدها  باشد.    شدهتبعيضی  در 

مدرسه،    شنيدم افتتاح  روز  مصابند   شماریکه  يعقوب  آقای  ياد  زنده  نداشتند.  صندلی  هنوز  کالسها  ، از 

يهودی، از    جوانی  يکی  کهنۀ  های  صندلی را    شهر  مساجد نيمکت  به  جای  نو   که  يکجا  اد د  میهای  ند 

  بر سالها  بدانم،بی آن که تاريخچه شان را آورد.  می » ئليقوتي  «مدرسۀ آقابه  ،گاری و بر خريداری می کند 

  بودند.مانده  سالمهمچنان  ،هنگیـُ ک وجود با   که نشستم  می همان نيمکتها

  

گی ما همساي در خانمی قد بلند و بسيار زيبا بود و که  يممعلمها سالم بود که خانم شيبانی، يکی از 8يا  7

ل  را ببر، معدّ نمره ها  اين دفتر  بيا    !و گفت، «نورهللا جان، تو حسابت خوبه  صدا کرد ، مرا  زندگی می کرد 

  شدم  اقطوارد ادر خانه باز بود.  .»  شبيار  مبرا  اول هفته  .وارد کن  ر آند ها را حساب کن و   همۀ بچه  ثلثِ 

ايشان در حالی که   داد   بود   برهنه  کامالً و  به من  برق  گويی  ناگهان    در همان عالم کودکی،   .دفتر را  مرا 

می نمود از خودم بزرگتر  که    را  سنگين    دفتر،  شده  سرخگرم و  با صورتی  پنج شنبه عصر بود.    گرفت!

  با دقت محاسبه کردم و وارد کردم.را  معدلها ،آخر هفته. گرفتم و زود به خانه برگشتم در بغل

کوچک    نی و بطریِ قلم  خانم شيبانی را همراه با    به راه افتادم تا دفترِ   از خانهبا افتخار    ،اول هفتهصبح  

يقۀ مرا گرفت و ناگهان يکی از بچه های فاميل  در مدرسه به ايشان تحويل بدهم.    ،که به من داده بود   دوات 

ت ! نمی گم!» عصبانی شد. کار به زور و دعوا کشيد. می خواسنميشهد! گفتم، «شلش  معدّ جويای  با قلدری  

با ناراحتی به مدرسه خالی شد.    يکی از صفحات آندوات روی    دفتر را از دست من دربياورد که بطریِ 

چه از دوات مانده بود روی طاقچۀ آقای مدير گذاشتم و به خانم شيبانی گفتم  آنو    نی  دفتر را با قلمرسيدم،  

ادفتر  که   جوهر  ست کجا  از  دستم  لکبود  شده  پوشيده  .  بفهمند  که  ترسيدم  به    منکار    ها هو  است!  بوده 

و    انبارِ  آب  رفتم  بارمدرسه  شستم    چندين  آب  زير  و  ماليدم  ديوار  به  را  برود. رنگش  شايد    تادستم 

  تانه چيزی نگفتند و به خير گذشت.خوشبخ
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خوب به ويژه آدمهای خيّر و فرهنگی همچون آقا يقوتيئل و مدير  باد،  و يادشان به خير  شاد    شانروح

دوران ابتدايی  دو سه ماهی از امتحان نهايی  مدير رفتم.  آقای  سالم بود که پيش    12مدرسه، آقای حائری.  

» گفت، «می خوای چکار  ؟ نهقبول شده ام يا    يد فقط بگ  .مخوا  «کارنامه را نمیمی گذشت. به ايشان گفتم،  

نم تا دوباره امتحان  وبمبايد    باشم، اگر تجديد شده  . ولیتهران  برم،  ام م اگر قبول شدهکنی؟» گفتم، «می خوا 

از روز بعد، مادرم بغچه ای    تشکر کردم و از دفترشان بيرون آمدم.گفت، «نترس، قبول شده ای.»  »  بدم.

خوراک چند  و  گاراژِ   پنير  در  داد،  دستم  به  به    شهری  اتوبوسيک  در  مرا  قم   -کاشان  ديگر  و  نشاند 

برو نورهللا جان،  مرا بوسيد و با اشک در چشم گفت، «سپس  راننده سفارشم را کرد.    شاگردِ يا    »پارکابی «

يک بار با مادرم    منکرده بودند و    کوچبه تهران  پيش از من  خواهر و برادرم    » !تهران و کار ياد بگير 

  اتوبوس .  بود   دشوارطوالنی و  تنها برايم خيلی    به پايتخت رفته بودم. اما اين سفرِ   م،خواهر   هنگام زايمان

  م. يروز بعد به تهران رسيد  و ميگاراژ به صبح رساند يک در شب را  .م اطراق کرد در قُ 

تصميم گرفتم   ،نگذشته  پسنديدم و چندیبا هر دردسری بود، به خانۀ اجاره ای برادرم رسيدم. آن را ن

  م ، پدرپس از رفتن مناطالع يافتم که  چون    از اين قصد منصرف شدمی اجاره کنم. اما  برای خودم خانه ا

را در کاشان رها    شکه ترس را کنار بگذارد، کار و کسب  بود پذيرفته  سرانجام  مادر،    پس از سالها اصرارِ 

  بپيوندند.به ما  در تهران هر دو د و  مان را بفروش کند، خانه

هزار نفر   ،گفتند که اجداد اين جمع کاشان بود. می  » درکوچۀ جديدها«يکی از ساکنان خانۀ ما خريدار  

اعتمادالدّوله که شمار زيادی از يهوديان را قتل عام کرد،   شاه عباس و به تهديدِ   در دورانِ   کهبودند    يهودی

و اندی که پس از گذشت شايد سيصد    آنجالب  بودند.  شده    »مسلمانتغيير دين داده و به اصطالح «تازه  

خريدار   .دند از هم جدا بوکامالً کاشان    سال از آن وقايع، هنوز گورستانهای يهوديان، «جديدها» و مسلمانانِ 

يهوديان   هنوز برايشان ُگندی وخوراکی های ديگرِ  ،به پدرم گفته بود که پدربزرگش يهودی است و از جمله 

به    زيرکه همين مرد پس از خريد خانۀ ما، تک تک آجرهای کف حياط را کنده و    آن  جالب   را می پزند.

  تا کجا رسيده بود. بيسوادی و   نادانی ببينيد  » يهودی رويشان راه رفته بود!«رو کرده بود، چرا که 

  

زياد  اديان  همۀ  در  ناآگاه  و  نادان  افراد  هنوز  و  هست  متأسفانه  تقليد   نادانی  چنينبقای  اصلی    دليلِ ند 

. بودند چون پدر و مادرم يهودی  هستميهودی  ، بلکهنشدم است. من يهودی  »ارثی بودن دين« کورکورانه و
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نفهميده،    پيروانِ  و  ندانسته  هم  اديان  و  ديگر  را  خود  والدين  داشت  ايايشان    آنچهديِن  قبول   ،ند جامعه 

يا بد،    پذيرفتند و می کسانی    اينان و چه بسا همۀ انسانها،  . خطرناکترينِ کردند  میآنها عمل  به  چه خوب 

که   تروريست های امروزند   نکتهاين    نمونۀ بارز  .عقلند  هستند که ايمان بسيار محکمی دارند اما نادان و بی

خوب که نگاه کنيد، می بينيد که  .  نابود کنند جمعی بی گناه را    تادهند  بخودشان را به کشتن  حتی  حاضرند  

 و ذهنيتِ تربيت  : اينان، چنان که  بودن دين دارد ارثی    و  وار طوطیتقليد  در    ای عميق  ريشه  اينان  نادانیِ 

و با بالهت و سنگدلی،    ؛نفهميده اجرا می کنند   و  پذيرند  ندانسته میدينی آنها را عادت داده است، همچنان  

باشد که   د.زمانی کودک بودنهمچون ما و شما  فراموش نکنيم که اينان نيز    کشند. دنيا را به خشونت می

درست، دنيايی بس روشن تر را در وجود   و با آموزش و تربيتِ   دريابيمدر سراسر دنيا  کودکان امروز را  

  آنان پی ريزی کنيم. 

  

  بهتر.  هايیبه اميد روز

  نورهللا «نورمن» گبای 

  ، لس آنجلس2022فوريۀ  يکم

  ) 2022(بازنويسی: فوريۀ  

  

  اينترنت: آدرس وبسايت نورهللا «نورمن» گبای در 

www.BabaNouri.com 

ها و کتابهای ايشان به زبانهای فارسی   اين وبسايت حاوی آرشيوی از نسخه های رايگاِن مقاالت، يادداشت 

کتاب   از جمله  انگليسی،  کاشانو  يهوديان  گويِش  ديکشنرِی  تفکر،  برای  به زودی  لحظاتی  و  با  ،  همگام 

  (در دست تهيه) می باشد. زمان

  

  


