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دنیا بیمار شده است

گبای»نورمن«نورهللا ۀوشتن

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

اموزد ز ھیچ آموزگار ھیچ نھر كھ ناموخت از گذشت روزگار 

كھ ییداروھااستفاده ازدر اثر وتدریجھ ب،واج كردهدبا دین ازبھتركھ بھ امید زندگیبعد از این»جھان خانم«.یآر
عینک قدیمی خود را داده ودستآرامش خود را از،كندیش تب دارد و لرز میپ، بیش از شان گذشتھتاریخ مصرفمدتھا از 

اصلْ کھ دانند نمیدنیاگرِ نسطحیسیاستمدارانِ ، در حالی کھاو ھستندۀنداندیشمندان نگران آی.نیز باید عوض کند
و یل ناامنیو قطع ریشھ ھا و دالیبھ فكر ریشھ یابیه اذرّ وت نھ تنھا حذف آنچھ ھست سامشکلاز تولیدی جلوگیر
جین مروّ ،فتنھفتنھ جویان و باورمندانِ ۀیدااصلِ لماشکھ ، ریشھ ھاییو فردا است نیستندمتوجھ دنیای امروزكھ یخطرات

مسموم و یدور ریختن داروھاجھتِ یییافتن راھھایبھ جاآنان .می شودایشان مدارسِ یِ درسکتبو این فتنھ ھا 
گروه فرزندان اكثراً -گروه ، در حالی کھی زنندمیبھ تاریكتیروروندیفرصت طلب، بھ جنگ اشباح مداروفروشانِ 

را بھ یو فرقھ ایدینینفرت ھایخود، یعنارثی و مسرییبیمارآوارگانْ و شوندیجھان خانم كشتھ یا آواره مگناهِ یب
و ادامۀ تدریس ھرروزۀ آنھا فتنھ انگیز ینوشتھ ھامعضلبھ نیست کھیكسدر این میان ھمچنان .برندیسایر نقاط دنیا م

.را بھ طور جّدی در نظر داشتھ باشدآنھا یخطرات امروز و فرداتوجھ کافی کند ومدارس سراسر دنیا در 

م، جان آدمیان است ایاّ ۀبازیچخونین            یو دریغا كھ در این بازدردا

،علت ھامخفی کردنبازده .ھا و نامالیمات باشیمیت دو دستگعلّ خود و كشفِ یید بھ دنبال رفع نقطھ ضعف ھابیای
؛ شودیدیده مدیگر ینامھ و بیاست كھ ھر روز در گوشھ ایبارھمین وضع اسف،جا از دینیو ترس بیخودسانسور

مبتال بھ دینِ مقلّ .موفق گردیدیو دینیفكریھایتوان در رفع مشكالت و عقب ماندگیبا درك علت ھاست كھ مچون 
.انندایشآنھا دوستان نادانِ نبزرگترین و خطرناك ترین دشمکھ دانند یض، نمیتبعیبیمار

.استاینامید ی،آرآیا آنھا كھ باید توجھ كنند و در اصالح خود بكوشند توجھ خواھند كرد؟ 

یخبر آید روز)تانسانیّ (از گم شده یارم یتاریك شبم را سحر آید روز
یر برآید روزیم كھ پُ نومید نِ من در چاه مھ انداختھ اكیتھلوِ این دَ 

انگیزرالعمل ھای فتنھ دستووکنترل شوند کتب درسی مطالبِ ی امروز این است کھحفظ امنیت دنیابرایلین قدماوّ 
زد یفریاد مماً یو داخریده بودیكودك خود طبلیبرایمادر.آن کھ خشک و تر با ھم بسوزند و کشتھ شوندنھ حذف گردند،

ییك.اما بچھ ھمچنان بر طبل می کوبید»!دیوانھ شدم!طبل نزناین قدر در این آپارتمان !مادرجان «و التماس می کرد کھ
.ی؟ حداقل راھی پیدا کن کھ کسی صدایش را نشنوددارِ یچرا طبل را نگھ می وچرا طبل خرید«کھاز مادر بپرسدنبود کھ

ی حذف كرد یا بھ اصطالح درسفتنھ انگیز را از كتبِ دستورالعمل ھایطبلِ بھتر استآیا ».نداردیتقصیرکھبچھ آن 
بھ امید رفتن بھ وج دینمروّ مدرسینِ ۀصیبھ تونساده دالآیا می توان اجازه داد اینكھ طبل نزند؟ دست و پای بچھ را بست 

ادامھ دھند؟ھبیراھبھ سفر در ھمچنان ،یبھشت واھ

ت كنشبت پرستانِ ز بیزار شدم دریاھا خشت یتا چند زنید رو
آمد زبھشترفت بھ دوزخ و كھیكخواھد بود یگفت و كجا كھ دوزخیك

و پدر "...فقط ما انسانیم و دیگران"کھ مکرراً می گویند ،طبق نوشتھ ھای کتب درسی،منمینِ معلّ «کھگویدیبچھ م
یارثسِ حفظ این طبل مقدّ "کھ و می گوینددر اختیار من گذاشتھ اندیطبلھکنآمانند می کنند،ید أیرا تحرف آنھا نیز ممادر

را کودک بیچارهدست و پای آیا باید ».وبمھمچنان بر آن می کو امرا حفظ كردهمن ھم آن."حفظ ھویت توستبھ معنی 
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فتنھ انگیز را از ینوشتھ ھاو دیگر دستور العمل ھاتبعید کرد یا آیا باید این کودک را شوم را از او گرفت؟طبلاین یا بست
ذھن ھمگان پاك كرد؟ 

خود را بھ فرزندان یارثیِ دوگانگتبعیض و،بذر نفرتی،محبت و یگانگیبھ جااز ابتدا پدر عزیز، چرا یامادر
را از ذھن یو فرقھ ایمذموم دینینفرت ھاییعنی،؟ چرا این طبل توخالبشویاو ۀنگران آیندچنین امروز کھیمنتقل كرد

كھ نسل آینده متحمل تكرار مصیبت ھا نگردد؟ ی كنی خود و فرزندان خویش دور نم

كھ فھم ی خوشبخت جوامعو؛آیدی دست مھ مشترك با درك مشترك بفھم ،یآر.در میان نیستی چون فھم مشترك جمع
.خود ھمدل ھستندی دارند و در رفع نقطھ ضعف ھای مشترك جمع

تالتحصیو، ثروتییزیباحتی كھ ، عنصریآنانند كھ فھم مشترك دارندزنان و شوھران،جوامع یا خوشبخت ترین 
اندشتھمشترك دای ده ھا سال با ھم زندگکھ انو شوھرانزنبسیاری از ھستند است كھ دلیلبھ ھمین.در مقابل آن ھیچ است

ده ھا ھمچونھم فكرایبا غریبھو مصاحبتی کوتاه معاشرتاز انآدمیحال آن کھد، فھمنی ھنوز زبان یكدیگر را نماما 
.دنیکدیگر لذت می بربا مشتركی سال زندگ

دو ترك چون بیگانگانبسا ی ابسا ھندو و ترك ھم زبان ی ا
بھتر استی از ھم زبانی ھمدلخود دیگر استی پس، زبان ھمدل

ی تواند موجب تعالی می جمعمشتركِ ۀنیز فھم و ارادی و مذھبی در امور اجتماع.ھمدلی از ھم زبانی بھتر استآری، 
محبت كھ ی ت بھ كسانو گرنھ محبّ ؛كندی ایجاد مت عامّ جمع افراد است كھ امنیّ یِ چون این باور منطق،ھمگان گرددی و ترقّ 

كھ خوش است توصیھ شده تا آن حّد ت بھ ھم نوع محبّ ،در دین یھود.بھ ھدر دادن محبت استھمانا پسندند ی را نمبھ ھمگان 
خوار «ی یعن»مشِ ول ھَ یلّ ح«را و مغایر آن»تقدیس نام خدا«ی یعن»مشِ وش ھَ قیدّ «را ھ غریبْ خاصّ و نرنجاندن افرادِ ی رفتار
.نامیده اند»نام خدانمودنِ 

یا آنھا ین دی از رواکثراً افراد را ،عصر حجربازمانده از یِ قبیلھ اومذمومۀطبق رویجای تأسف است کھ ھنوز 
کردار عمدتاً (یك فرد را کاریِ نیكوگاهیاخالف عملافسوس کھ ؛ ودھندی مورد قضاوت قرار مایشان نژاد و رنگ ،وطن

افراد قضاوتِ پایۀ بر،ننگین از ابتداۀبھاناین .گذارندی ژاد منیاپیروان آن مذھب، مملكت ھمۀبھ حساب )رااو ناشایست 
تبعیض ومی دانستند و می فھمیدند کھاكثریت گروه ھای ایکاش .استهشدبنا »یت ھااقلّ «واژۀ مھملۀاكثریت دربارگروه 
.اجتماع استكلّ یِ ویرانبلکھ بھ مثابھ رنج یك گروه نیست، فقط اقلیت یک گروه عذابِ 

شیوۀمتمدن بودن جوامع را از «گفت ی كھ می فیلسوف و رئیس جمھور سابق چكسلواك،لھاوِ سالوتوایادش بھ خیر 
».بسنجیدندایشانکھ نزدییرفتار آنھا با اقلیت ھا

نسبت بھ دیگران، گاهی رفتار خوب یا بد یك نفر یھوداز قِبَل،خودھزاران سال تاریخ پر فراز و نشیب ی ط،ملت یھود
رفتار نسحُ ،انسانیتکھ داند ی میخوباین ملت بھ با این وجود، .استل شده متحمّ را ی شماری صدمات باغلبو اماسود 

بارز ی از نمونھ ھایکی .خواھد کردجلوه انسانیت بھ نفعِ در نھایت افراد است كھ یِ صمیمانھ و روابط انسانیِ ثیر دوستأو ت
، سالھا پیش از آن کھ بھ ریاست جمھوری رومنتھَری با پرزیدنت است کھ زمانیكوبسونیجِ ادوارد ی سن رفتار آقاحُ ،آن

شریک در یک دکان لباس فروشیآمریکا برگزیده شود،
پس از بستھ شدن آن مغازه بھ دلیل بحران مدتھا.بود

رکود اقتصادی، ھمین دوستی صمیمی بھ یاری کشور 
کھ از مالقات با سران پرزیدنت ترومن :اسرائیل آمد

بھ درخواست آقای یھودیان آمریکا سر باز می زد، 
جیکوبسون پاسخ مثبت داد، دکتر حییم وایزمن را بھ 

نب کشور آمریکا، ، از جا١٩٤٨دیدار پذیرفت و در سال 
بھ کشور نوپای اسرائیل و دولت موقت آن رااستقالل 

بھ جرأت می توان گفت کھ اگر .رسمیت شناخت
آقای جیکوبسون، این انسان واال نبود، استقالل ھایکمک

.اسرائیل پا نمی گرفت
نوسبوکیجدراوداواکیرشونمورتیرھ
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تأثیری اد افرمیانسالم طارتباحسن رفتار ویگاھ
.معجزه آسا و غیر قابل تصور از خود بھ جای می گذارد

روابط نجات بخش ثیر أتبھ عنوان نمونھ ای دیگر، بھ 
سودان و ی با سران دولت ھارد داوید آلیانسلُ یتجار
انگلیسی، این –این بازرگان ایرانی .کنماشاره میی اتیوپ

دورۀ ھم١٩٣٨سال کھ در »!بچھ کاشی شجاع«
"اتحاد"اِل -آقا یقوتی«نگارنده در مدرسۀ ابتدایی 

در نجات جان نقشی منحصر بھ فرد بود، »کاشان
ۀ زدیقحطو سیاه پوست ی یھود)چھارده ھزار(١٤٠٠٠
امر مسئولین .ایفا کردو انتقال آنان بھ اسرائیل اتیوپیایی

این عملیات توانستند با کمک ایشانتنھا در چندین مرحلھ 
، عملیاتی چنان خطیررا پیش ببرندنجات بزرگ و سّری
مرحلۀ نھایی این عملیات .منجر شدبھ اسرائیل ی از اتیوپپیاپی پرواز٣٥و ساعتھ ٢٥یضرب العجلکھ در اوج خود، بھ 
!داده بودندیرا در یك ھواپیما جانفر از این مھاجران١٠٨٨و هدر یک مورد رکوردی شکستھ شدچنان فشرده بود کھ 

شش ظرف چند ھفتھ، و فقطچندی پیش از آن، تنھا برای درک حیاتی بودن این عملیات کافی است بھ خاطر داشتھ باشیم کھ 
.بودندفوت كردهاز قحطی اتیوپی یا سودان در »قبیلۀ گمشدۀ یھود«از این نگون بختاِن ھزار نفر 

ی سیاه پوست در بھترین دانشگاه ھایھودیان امروز فرزندان این 
.كنندی اسرائیل تحصیل م

نمورتیرھتندیزرپونوسبوکیجدراودا نمورتیرھتندیزرپونمزیاومییحرتکد

سنایلآدیواددرل

امیپاوھردوهاگودراردیپویتانایدوھیزایھورگ

لیئارسارددوخیبھذمدیعیارجاماگنھھبییایپویتانایدوھی
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،نبودی ایشان انسانتجاریی لیانس با طرف ھاآرد داویدـُ لی آقایاكوبسون یجی آقایِ اگر رفتار تجارآشکار است کھ 
.ھدف قانونگذاراین استو»مقیدوش ھَشِ «ی این است معن.شدی حرف آنھا شنیده نم

شمار آردیر كن كھ رنج ببَ ی نھال دشمنبنشان كھ سود بسیار آردی درخت دوست

.در راه خدمت بھ بشریتیاین است بازده ھم فكر

ی مستند پیرامون نجات فیلمنیز و ،كوبسون با پرزیدنت ترومنیجادوارد مالقات دربارۀی کوتاهفیلمی تماشایبرا(
مھاجرت بازماندگان ملكھ صبا از اتیوپی و توضیح نقش ایشان در لرد داوید آلیانس یھودیان اتیوپی، کھ شامل مصاحبھ با

).مراجعھ كنیدBabaNouri.comبھ وب سایت می باشد،بھ اسرائیل)حبشھ(

ھر فرد یا ،ھزاران سالیعدم فھم مشترك در بین پیروان ھمھ ادیان این است كھ طیاز دالیل اصلیبدبختانھ یك
، استسیس كردهأعبادتگاه ھا و آداب و رسوم خاص خود تمتفاوت بایكسب كرده، شعبھ ایقدرتیدر ھر دینکھ یگروھ

دارند، ھر باوریمشتركیكتاب ھابھ كھ یدر حالاینان.شودیكھ امروز در یك خیابان چندین عبادتگاه دیده میطورھ ب
در دراز یفتنھ انگیزگوناگونِ ی ھایگروه بندچنین.شده استمنشعب یاز دین اصلکھھستند جداگانھۀكدام پیرو یك فرق

یفرقھ ھاۀن ھمپیرواتنھا وجھ مشتركِ کھ بینیم یمھمچنین .خواھد شدآنگریز از یحتدین و مدت موجب تضعیف 
گروه خودشان است و ھر كدام طبل گوش خراش خودشان یپول برایو جمع آوریگیریاردرآنان ابت قرادیانگوناگونِ 

مھاتما گاندی .ھزار رنگندشانخودآنجا کھ می بینیمشدھمگام گروه بندی ھاگونھاینکھ باچقدر سخت است .زنندیرا م
کھ دنیا باید بداند ،دوستان».تا با کلمات بدون قلببخوانیمدعابا قلب خود و بدون کلمات است کھ بھتربسیار «می گوید کھ 

جوامع را بھ حركت درآوردمی تواندفتنھ انگیز در سراسر دنیا یھادرس تدریس ، امارك ندارندتحّ بھ خودی خود كتاب ھا 
كتاب ھا تا.دنیا را نگاه کنید.ین شکل خشونت است؛ چون می بینیم کھ تنفر ریشھ و وحشیانھ ترو بھ ویرانی بیانجامد

مانند و فرصت طلبان ھمیشھ در كمینیمیرند و كتاب ھا می مچون انسان ھا،ا اصالح نخواھند شدھنشوند انسانحاصال
.ندھست

جوان بھ دست ھ ب،اسرائیلینخست وزیر و سردار ملّ ،ق رابیناقتل شادروان اسحسف بارِ أتۀضایعفجایعی ھمچون 
صورت در نقاط مختلف جھانفتنھ جویانھرروزه توسطی کھی گوناگونھاھا و قتل عام قتل یا،یھودییِ اصطالح مذھب

،ھرگز.پایان نخواھند یافتبا كشتن مجرمین اند و از ھمین رو، در لباس ترویج دین بودهوسینتشویق مدرّ ھب،می گیرد
باورمندان سیاه و سفید شرق و غرب ،بینیمیكھ میطورھ بنیز برجاست و ھمچنان زیربنایی آنھاۀ ویرانگرایدچرا کھ 

و باورھایشان،ریشھ ھایشانو تنھا ایستاده اند اما کھ ھریک تکی ھستنددرختانھمچوناین انسان ھا .یكدیگرندیپكُ نسخۀ 
ا را باید چشم ھ.استیتور العملشان یكدسراھنما و چون ،بھ ھم گره خورده اندزمین در زیرِ ،تنفر آنھا از دیگراندیشان

چرا کھ بھ اندازۀ کافی ،تکرار اشتباه بس است؛ وكلید موفقیت استیواقع بین، چرا کھشست و دنیا را آنطور كھ ھست دید
.عبرت گرفتھ ایم

ینیست مرا آموزگارھْ كزین بِ مرا این روزگار آموزگار است 

ب ت مخرّ منھدم شدند كھ ماھیّ ی زمانستكمونیی شوروست یا فاشیی ، ایتالیاینازآلمانِ ی ھمچونننگینییم ھارژ
دین دیده امر در ی جھانو خود جوش ی لتحوّ ،در اثر آشكار شدن نقطھ ضعف ھا، امروزخوشبختانھ.آنھا شناختھ شدھای ایده

بھ .کردتعویض و شفّاِف عینیّت بی طرف ی رنگ با عینک بباید عینك سیاه تعصب را،دیدن واقعیاتی برای منتھ؛ شودیم
.دو مادر آرام بخوابد تا طبل ھا خاموش گردند نغلبھ كنعقل بر جھل، وت بر نفرتت بر سیاست، محبّ كھ انسانیّ ی امید روز

ھمچو من َمستند بی می خوارگیچشم ھای نیمھ خوابت سال و ماه 
بھ جز بیچارگیشق چارۀ عاشو کھ نیستمان دانتسلیم ارعاش

راھب بھ او .رفتی راھبنزد از پزشکان،ناامید .كردی پیدا نمی درد چشمش درمانی برای در ژاپن مرد میلیونر
دستور خرید چندین بشكھ رنگ سبز را ،بازگشتدرمرد .نگاه نكندی دیگربھ رنگ،رنگ سبزاز بھ غیرکھ پیشنھاد كرد 

مشعوف از .شفا پیدا کردندچشمان او .را بھ رنگ سبز تغییر داداتومبیل خودی و وسایل خانھ و حتدیوارھاۀداد و ھم
حال ی جویاو رسیدراھب بھ محضر میلیونر .کندتشكرتا از او دعوت كرد لیونر راھب را بھ منزلشمرد میدرمان خود،
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کھ فھمید چھ اتفاقی افتاده، راھب »!امبود كھ تا بھ حال داشتھی این گرانترین مداوایی ول؛خوب شدم«:گفتمیلیونر .شداو
کافی بود بھ جای این ھمھ رنگ، یک عینک !تجویز كرده امتاکنون بود كھ ی این ارزانترین نسخھ ااتفاقاً «،گفتخنده با 

ی نمی تواند برای ندیدن رنگی بھ ھیچ قیمتآدمی ھرگز و »!ھمۀ دنیا را کھ نمی شود سبز رنگ کرد.سبز بھ چشم می زدی
مانند نمی توان و نباید.آورددلخواه خود درو باور دنیا را بھ رنگ ،باوری جز باور خود، برای دیدنز رنگ سبزبھ ج

داریم در قفس ناآگاھی و در قید و بند نگھ ھمدرد خود راو فرزندانِ ھمۀ عمر در پیلۀ عزلت بمانیمافراطی، عیان دینداریِ مدّ 
ی برا.قید بھتر ھمان فھم بھتر است نھ بند محکم ترآنجا کھ پای انسان در میان است،».رنگی جز رنگ سبز نبینند«تا 

م،یدنیا را تغییر دھھمۀ میتوانی نمماندرمان دردھایی برا.دیدتا ھمھ دنیا را سبز الزم بودز سبۀبا شیشی ، تنھا عینكمداوا
ارزانترین و خود ماتغییر نگرش، اماعملی نیستتغییر دنیا.آوریمدنیا را بھ كام خود درمیوانتیمخودبا تغییر نگرشاما 

.موثرترین راه است

ارزشمند خود، اجدادی و میراثبرای انجام وظیفھ و حفظ نایدوھیامھلمجزانایداۀمھناوریپکھحرف من این است
بند .ھستیمھر روزیومحتاج فھم بھترما.، احتیاجی بھ قید و بند بیشتر نداریمنامسمقدّ بتکعقالنی قوانینِ یعنی ھمان 

میرادزابزورمولعنتخومآزااراھنآ،میھدرارقنادنزرفیقّ رتهاردّ سارنیدھکنیا.برای انسان نیستراه حلّی محکم تر 
برای مردمان این کرۀ خاکیایكاش .تساتنایخھکتسینمزالاھنتھن)!(»دننکرییغتادابم«ھکمیروایبناشرابداوسیبو

عینك سیاه تبعیض و تعصب دچار آن شده است، »جھان خانم«کھھای دینی و فرقھ اینفرتارثیِ و درمان بیماری مزمن 
ز را دور بریزند ووا علم ر، راه را از چاه تشخیص دھند، ھیزم سوختۀ نوشتھ ھای ناخوانا برا از چشمان خود بردارند

:کھبفھمند

دارد)یرنو(ی یكھ ضیای باید افروخت چراغشمع ره منزل نشودھیزم سوختھ
داردی یگرانمایھ بھاآخر این ُدرّ از دست مدهی گھر وقت بھ این خیرِ وگ

یابگ»نمرون«هللارون
سلجنآسل،٢٠١٦تسوگآ
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