خانم آليس مونرو نويسنده کانادائی برنده
جايزه نوبل سال  ٢٠١٣می گويد:
يک نويسنده به بھترين وجھی می تواند
ناعادالنه بودن تقدير را جبران کند ،ديگر
ھاستگفت فالن نويسنده برخوردار از يک
نبايد
تخيل قوی و نيرومند است ،از اين پس بايد
گفت او دارای حس واقع بينی است .يک
نويسنده ،زبان گويای کسانی است که نمی
توانند سخن بگويند.

بزرگترين بدبختی ھا ندانستن علت بدبختی
نوشته :نورﷲ گبای

دوست ،فاميل و مربی عزيزم نورﷲ خرازی )نوری( نويسنده توانا که ھم اکنون در شھر سانتاباربارای
کاليفرنيا ايام کھنسالی را می گذرانند.
طی مقاله ای بسيار جالب تحت عنوان من يک ھفته يھودی بودم شرح حال دوست خود محمد ،دارنده  ٣مدال
ھمايون از دست شاھنشاه را پس از دگرگونی سال  ١٩٧٩و اعدام معاون او ،به گونه ای به رشته تحرير
درآورده که ممکن نيست خواننده به يک دفعه خواندن اين مقاله اکتفا کند که گزيده ای از آن بدين قرار است:
محمد دارنده مفتخر نشان ھمايون ديروز ما و تحت تعقيب امروز ،به نوری دوست خود می گويند نوشته بودی
»:پدر بزرگ تو حق نداشت از مسجد بگذرد چون يھودی و از نظر خيلی ھا نجس بود! ولی اسم من محمد
مادرم از سادات بود اما اين ھفته می ترسيدم بدرون مسجد پا بگذارم چون موقتا ً من ھم يھودی نجس شده بودم،
تا تجربه دردناک ويران کننده يھودی سرگردان در حال فرار را تجربه کنم ،يک ھفته خود را بی پناه و در
حال گريز دائم بنا حق متھم يافتم تازه فھميدم تبعيض يعنی چه ،يھودی بودن يعنی چه و شما طی قرن ھا چه
کشيده ايد.
محمد ميگويد من از مرگ ھراس ندارم ،ولی مرگ توھين آميز ،مرگ ناحق توام با افترا و تحقير و شکنجه،
مرگی است که حيثيت انسان بودن را از انسان می گيرد ،مرگ چنين متھم بی تقصيری که فرصت دفاع از
شرف و آبروی خود را ندارد سخت ترين مرگ ھاست و زھر افترای ناحق و تھمت بی جا ،تا دنيای بعد ھم در
روح او باقی می ماند.
من ناگھان در وطن و زادگاه خودم مانند تو ،بدون علت و اتھامی نجس و از سايه خود می ترسيدم و در حال
فرار بودم و معنی در اقليت بودن را با روح و خون و پوست خود حس کردم و بر خود لرزيدم ،خاطراتی از
اين قبيل ،مثل نقشی است که بر سنگ می کنند ،تا زير سنگ قبر ھم با انسان می ماند ،من يک ھفته تمام يوغ
در اقليت بودن ،طوق يھودی سرگردان و در حال فرار و پنھان نگھداشتن ھويت خود را به گردن داشتم و
معنی ھمه چيز برايم عوض شد اما مرحبا بر شما ،مرحبا به گذشت و قدرت بردباری و قرن ھا صبر و تحمل
و ايمان و سرسختی و صبوری شما يھوديان ،حاال می فھمم تحمل اين ھمه تبعيض و تھمت و توھين مافوق
طاقت بشر است  ،دو ھزار سال است دنيا مجبورتان کرده که از ترس خنجر خوردن از پشت ،دائم به عقب
بنگريد.
به من بگو چطور دوام آورده ايد؟ آيا رازی در مزوزا -دعائی که درب خانه ھای خود می کوبيد نھفته است؟
من يک ھفته يھودی سرگردان در حال فرار بودم و خودم را از شما می دانم و پاداش می طلبم .نوری در
جواب می گويد ما نه طلسمی و دعائی داريم نه رازی ،محافظ ما ايمان به حق ما و شباھت ما به تخم مرغ
است! چون ھر چه تخم مرغ را بجوشانيم ،برخالف ساير غذاھا که له می شوند ،تخم مرغ سفت تر می گردد،
و ھمين سرسختی و ايمان است که ضامن بقای ما گرديده.
ناگھان بغض محمد می ترکد و زار زار گريه می کند .نوری نيز به گريه می افتد و با محمد می گريد.
محمد می گويد» :نوری من به حال امروز خود می گريم تو چرا؟ نوری ميگويد برای زجر يھودی بودن خود
و اجدادم و شش ميليون يھودی مظلوم از دست رفته« محمد در سال  ١٩٩۴در پاريس فوت می کند.
يکی از خاصيت ھای دگرگونی ايران ،در اقليت قرار گرفتن ناگھانی ميليون ھا نفر ايرانی در داخل و خارج و
چشيدن طعم در اقليت و در مضان تبعيض قرار گرفتن بيھوده بوده است .بازده مثبت آن پی بردن به نقص
تفکر خود در مورد تبعيض بوده ،چيزی که يھودی قرن ھا آن را تحمل کرد تا اين که سر بلند در دھه ١٩۴٠
ھم زمان با ساير کشورھای تازه استقالل يافته منشعب از امپراطوری ھای عثمانی و انگليس ،مانند ھندوستان
و پاکستان و غيره استقالل مجدد خود را بازيافت ولی افسوس که مبتاليان بيماری تبعيض ،استقالل ساير
ممالکی را که با ھمان رای سازمان ملل به استقالل رسيده اند قبول دارند ولی حق مسلم و مستند ديگری را
نمی توانند تحمل کنند.
آری رشد بذر منفور تنفر دينی مانند بيماری ھای مزمن ارثی است روزی بقال سر کوچه ،دگر روز فرزند
صاحب مقام امروز او ،روزی برای يھودی و زرتشتی و مسيحی ھا دگر روز برای امثال محمد دوست نوری
که به دالئلی بيھوده او را نجس بنامند تا مگر فقط يک ھفته از دو ھزار سال تبعيض را لمس کند ،و درک کند
ما،

موجيم که آسايش ما عدم ماست
ما زنده از آنيم که آرام نداريم
محمد روزی زھر تبعيض را می چشد که خود مورد تبعيض قرار می گيرد چون،
گفتن از زنبور بی حاصل بود
با يکی در عمر خود ناخورده نيش
که گفته اند:
احساس سوختن به تماشا نمی شود
آتش بگير تا بدانی چه می کشم
دوستان :ھيچ نسلی ھرگز به کمال مطلوب نخواھد رسيد مگر آن که نسل قبل رسالت خود را برای برطرف
کردن نقطه ضعف ھای خود انجام داده باشد ،بدبختی ،مربی استعدادھاست و بزرگترين بدبختی ھا ندانستن
علت بدبختی ھاست ،بيائيم علل آشکار و پنھان ناکامی ھا و دالئل موفقيت ھای قوم يھود را با توجه به
مقدورات وسيع روز مورد بحث و بررسی قرار دھيم و نقطه ضعف ھای مشھود را از ميان برداريم که يکی
از آنھا واپس گرائی است .نکته ای که نگارنده سالھاست تکرار می کند چون معتقد است.
نويسنده مسئول و ھدفمند می تواند در يک مورد مشخص بدون توھين و دروغ ھر چه بيشتر درباره مطلب
مورد نظر خود ،از زوايا و ديدگاه ھای مختلف و متفاوت آنقدر بنويسد تا خوانندگان را متوجه کمبودھای
مخرب اجتماع که موجب قرن ھا ناکامی بوده بنمايد .به گفته ولتر :اگر وقت بيشتری داشتم ،کوتاه تر می
نوشتم!؟ نگارنده معتقد است چنانچه نويسنده احترام افراد مورد انتقاد خود را حفظ نکند به جز گله و رنجش
بازدھی نخواھد داشت .بيائيد به دنبال کشف علت ناکامی ھا باشيم نه تائيد يا مردود دانستن اين و آن چون
باخت يک گروه موجب برنده شدن گروه ديگر نمی گردد و موجب شکست ما خواھد شد .خطاب من به
مروجين مذھبی است که به قصد حفظ دين و گمراه نشدن جوانان ما آنان را تبليغ و تشويق می کنيد .چنانچه
عاقالنه اينگونه باشد متشکريم ولی نه از طريق تحميق و تحميل ،نه از طريق فرھنگ گتو ،فرھنگ يھودی
ايرانی بسی عاقالنه تر از فرھنگ يھودی تحت ستم اروپای شرقی است.
ما  ٢٧٠٠سال در بدترين شرائط ،فارغ از موھوماتی که شما تدريس می کنيد دين خود را بدون کيپا و تفيلين و
غيره و غيره،حفظ کرديم .در قرن شانزدھم در شھر کاشان يکصد و پنجاه نفر از ما را که حاضر به تغيير
مذھب نشده بودند سر بريدند ولی ما دوام آورديم.
يھوديان مفتخر مشھد حدود  ٨۵سال اجباراً بدون اجرای آشکار بسياری از قوانين ،دين خود را با جان و دل
در خفا حفظ کردند و دوام آوردند و به مقصد رسيدند ،پيروان چنين فرھنگی ،غنی تر از آنند که برای حفظ
دين به طريقه شما به پيوندند.
شما برای رسيدن به ھدف ھای خويش تحت عنوان ترويج دين از يک طرف به فرزند من نگوئيد طبق فرمان
تورا احترام پدر مادر را نگه دار ،از طرف ديگر به ايشان نگوئيد پدر مادر شما نمی فھمند ،فقط ما می فھميم
و دين اين است که ما می گوئيم نه پدر مادر و اجداد شما! حتی کتوبای ايشان کاشر نيست! چون عاقد ارتدکس
نبوده.
شما با اينگونه مذھبی نمودن ھر يک نفر ،ده ھا نفر را از دين بيزار می کنيد.
به فرزند من نگوئيد چنانچه تکه پارچه ای انگشت نما ،به سر نداشته باشی يھودی نيستی ،که او به پدر خود
حرف شما را تکرار کند ،ھر غير يھودی نيز قادر است اين تکه پارچه را به سر بگذارد .ھيچ دستوری درباره
کاله وجود ندارد .بسر عقل بايد ،بی کالھی عار نيست .
ايجاد دوئيت و دوگانگی خيانتی است جبران ناپذير.
اگر واقعا ً قصد خدمت داريد خوش آمد می گويم ولی به قصد روشنگری به زبان و فھم روز بيائيد نه تحميق و
تحميل ،اگر قصد خدمت و ترويج دين داريد در لباس خرد گرايان و آزاد انديشان ،فارغ از نظاھر ،مانند ربای
پر ) Pehrھمکار شادروان منوچھر قدسيان( که به شھادت من ،خانه محقر بروکلين خود را در سال  ١٩٨٠به
گرو گذاشت و يک صد و ده بليط ھواپيما برای خروج کودکان ما از کراچی خريد و آنھا را نجات داد بدون آن
که بچه ھا و والدين ايشان ھرگز دانسته باشند ،مانند ھمکار ديگر آن شادروان ،ربای نيدل من که وقتی فھميد
کودکی در پاکستان فوت کرده و کودکی ديگر به ھمان بيماری دچار شده به شھادت من ،جمعه شب با ھواپيما
سراسيمه به پاکستان رفت و کودک را بغل کرد و به بيمارستان آقاخان کراچی برد و او را نجات داد و در
جواب من درباره شبات و موعديم گفت دين من می گويد نجات جان يک نفر به منزله نجات دنياست .در لباس
صميميت و محبت انسانی بيائيد تا از خوبی ھای يکديگر به ھدف يگانگی بياموزيم نه دوئيت قصد شما با
عمل شما خوانائی ندارد .اکثريت مطلق جامعه ما از تظاھر و تحميق متنفر ،و از موھومات گريزانند و
محبوبيت ربای جامعه ما شادروان حاخام يديديا نيز به خاطر کاله و ريش و خوراک و دوال و راست شدن او
نبود ،به خاطر روشنفکری او بود ،او ھرگز دخالتی در زندگی داخلی ديگران نکرد و کاسبی را به دالئل

موھوم ،بی پا ننمود ،به ھمين دالئل است که مردم با ربانيم محترم روشنفکر کنيساھای آمريکائی رجوع می
کنند نه به خاطر تائيد ھمه عقايد ايشان ،بلکه برای فرار از عقايد پوچ واپس گرايان.
آبگينه ھمه جا ھست از آن قدرش نيست
لعل دشوار بدست آيد ،از آنست عزيز
ما احتياج مبرم به تطھير انديشه داريم نه تحجر فکری در لباس حفظ ھويت دينی ،تحجرفکری و تغيير ناپذيری
يعنی مرگ تدريجی فلسفه مذھب مترقی يھود بسی واالتر از موھومات منتسب به خوراک و پوشاک و به خود
بستن و نبستن ھاست .علل و ريشه بسياری از بدبختی ھای بشر امروز) ،خاصه درباره قوم يھود( نوشته ھای
فتنه انگيز مفسرين اديان ،و مقدس جلوه دادن يکسونگرآنھاست و تا روزی که اين نوشته ھای ارثی در ميان
باشد ناامنی جھانی ادامه خواھد داشت .ما درباره ديگران نمی توانيم تصميم بگيريم ولی قادريم نقاط ضعف
خود را برطرف کنيم.
به فرزند من طبق دستور بگوئيد درخ ارض قُدما لِتورا – ادب مقدم بر علم است.
اعتقاد و ايمان منطقی ما کمتر از شما نيست به فرزند من تورا بياموزيد نه تفسيرات مغاير با فرھنگ و فھم
روز تا خود حقيقت را جستجو کند نه آن که ديگری بخواند و به جای ايشان بيانديشد و تصميم بگيرد ،چون
حقيقت ناقص از ھر زبانی شنيده شود دروغی است کامل .به فرزند من بگوئيد دستور دين ما اين است
آھَوتالَراخاکا ُموخا -ھم نوعت را مانند خودت دوست بدار .بين زن و مرد تبعيض قائل نشويد .شما با تحقير
زن ،به استناد اسناد و عقايد پوچ دوران برده داری ،پايه خانواده و امر مقدس ازدواج و فلسفه دين را به نام
ترويج دين ،سست کرده و می کنيد.
به فرزند من از قول ھيلل بگوئيد خداوند چون به کمک احتياج داشت مادران را آفريد .آشفتگی من تنھا از اين
نيست که فرزند من را از من جدا کرده ايد ،آشفتگی من از آن است که ،اعتماد مابين والدين و فرزند را به نام
دين از بين برديد ،طالق واژه ای است برای جدائی زن و شوھر ،نه برای پدر و فرزند بنام دين .افسوس با
کسانی که متالشی کردن خانواده ھا را ميصوا -ثواب می دانند نمی توان با استدالل منطقی بحث کرد و عقايد
خود را تدريس می کنند .غافل از اين که تدريس دانش سطحی ،ھرگز ھرگز بينش صحيح به ھمراه نمی آورد،
موفقيت و پيشرفت ھر فرھنگی نيز پذيرفتن فرھنگ و علوم واالتر است نه موھومات شکست خورده ،و راز
بقای ما نيز ھمان است که نوری به دوست خود محمد گفت :محافظ ما ،ايمان به حق ماست و بس.
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