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 مقدمه
 

اش در روسيه بسيار  ماجراي حقيقي زندگي دختريست كه خانواده ،جوديتكتاب 

آورد و او  جوديت در مقطعي از دوران جواني به عيسي مسيح، ايمان مي. اند سرشناس بوده

مسيح، مجبور او محض خاطر ايمانش به عيساي  .پذيرد اش مي دهنده به عنوان نجاترا 

داشت، ترك  شقانه دوست ميكه خانة پدري، دوستان، اقوام و نامزدش را كه عا شود مي

اش را صرف خدمت  كالت فراوان، زندگيبا وجود رويارويي با مش جوديت. گويد

 .آورد نمايد و طي حياتش ثمرات نيكوي فراواني به بار مي خداوند مي

افتخار بزرگي براي مؤلف بوده  تمسيحي جوديتحقيق دربارة زندگي و خدمات 

كودكي تا زمان ايمان آوردن وي، بر اساس  دوران ماجراي زندگي او از. است

 .اي از ديدارها و گفتگوهاي رودروي نويسنده با جوديت است مجموعه

به علت وضعيت خاص روسيه در زمان تأليف كتاب،  در داستان اسامي ذكر شده

 .اند تغيير يافته

دنيا،  مختلف هاي نامه، روسي بوده و ترجمة آن به زبان زندگي زبان اصلي اين

كنيم و بر اين اميديم كه  دعا مي. به همراه داشته است را براي خوانندگان بركات بسياري

 بسياري از فارسي زبانان شماري را براي ركات بيب رجمة اين كتاب به زبان فارسي نيزت

 .به ارمغان آورد عزيز
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 كودكي روزهاي خوش
 

 خانوادهدختر محبوب 

ي( يشوعا« ــان يهودي  استادبحث موضوع   ؟»كيست) عيس

 
نه مملو از شادي و عاري از هرگو آقاي وينبرگ وادةزندگي خانهاي سال  سال

يت خوبي به علت مدير و او تاجر كاالهاي خشكبار و بسيار متمول بود. دغدغة خاطر بود
به قدري در كار تجارت  گآقاي وينبر. شد بيشتر ميبيشتر و  هر سال كه داشت، عايداتش

ولي بزرگترين گنج  موفقيت حاصل كرد كه يكي از بزرگترين تجار زمان خود شد
دوست  بلكه سه فرزند نبود و وفور بركات ماديزندگي آقا و خانم وينبرگ، رفاه 

 .ساختند شان كه قلب والدين خود را از شور و شعف لبريز مي داشتني
عالي تحصيلي را طي كنند و از همه  ادر آرزو داشتند كه دخترانشان مدارجپدر و م

آنها . يهودي بزرگ شوند نيكو و كهنسال آداب و رسوم تحت آموزشاينكه  مهمتر
هاي فرزندانشان بكارند، تا حيات آنها از بركات  نهال اصول ايمان را در قلبخواستند  مي

راست ز اينها، در گذشتة دور، به اسرائيليان خدايي كه خيلي پيش ا. يهوه، مبارك گردد
 .هاي فراواني رسانيده بود و با ايمان ياري دل

ان ديني خوب و ثابت قدمي داشتند كه استادنياكان خود وينبرگ در بين  خانوادة
آنها حقيقتاً در زمينة . كردند مي كار، پيروي پدران خود را با غيرت و پشت مذهبيرسوم 

شهرت يافته بودند و اين شهرت در روزگاري كه مردم ديگر به  نحمايت از آبروي دي
. شدند، از اهميت چشمگيري برخوردار بود يتر م ز المذهبدادند و هر رو دين اهميتي نمي

خانم و آقاي وينبرگ گاهي اوقات به خاطر اينكه خدا به آنها پسر و وارثي عطا نكرده بود 
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بزرگترين غم يك خانوادة . كردند س تأسف ميحفظ كند، احسارا تا نام خانوادگي آنها 
د تا بر سر قبر او شود، پسري نداشته باش يهودي اين است كه وقتي پدر خانواده فوت مي

با اين همه، چنين . ايي كند و باعث شادي روح پدرش در سراي باقي گرددسر دعا و نوحه
ر غم اب هر شان سرزندهداب و آمد زيرا دختران شا ي به ندرت در آنها به جوش مياحساسات
مثل  هايشان يزبان با شيرين آنها. زدودند مي خود هاي والدين اي را از آسمان دل و غصه

از را  قلب والدينشانسازند،  هاي كوچكي كه فضاي بهاري را با نغمات خود لبريز مي پرنده
  .ساختند شادي و شعف پر مي

و بود  ولي پدر و مادرشو سوگ بچه سه خواهر، بزرگترين اين جوديت، در بين
او از ابتدا ثابت كرده بود كه از هر لحاظ از دو . بخشيد ناپذيري به آنها مي شادي وصف 

مسائل عالقه و اشتياق خالصانة جوديت كوچولو در زمينة . خواهر ديگرش تواناتر است
 داشت كه وي ميافروخت و آنها را بر آن  مي، شعلة اميدي در قلب پدر و مادرش يمذهب

از  او بعضي اوقات. خود به حساب آورندآيندة دين و سنن پدران » حامي حقيقيِ«را 
صداقتي  او با. زندگي مذهبي را برايش شرح دهند خواست تا جزئيات عملي والدينش مي

 .كرد نمود، راجع به خدا سئواالت جالبي مطرح مي العاده مي قياس با سنش خارق كه در
دقت تمام اجراء  و با مقدس شمرده ،وم كهن يهوديدر خانوادة وينبرگ تمامي رس

با اشتياق فراوان  پدر خانواده در حالي كه هر سه دختر در روز عيد فصح، معموالً. ندشد مي
اي  اين جشن براي يهوديان از اهميت ويژه چطوركه  داد دادند، توضيح مي گوش ميبه او 

پدران آنها كرد كه  ي آنها تعريف ميبرا گشت و او به دوران باستان بازمي. برخوردار است
و زنده  او آنچنان. بردگي كشيده شدند رحم مصري، به توسط فرعون، پادشاه ظالم و بي

ها  بچهكرد كه  را براي آنها توصيف مياز مصر ماجراي شب خاطره انگيز خروج پرهيجان 
همراه  هاي يهودي به تمام خانوادهشدند؛ به اين ترتيب كه  از گوش كردن سير نمي

قانون صرف گوشت با نان  و فصح خوردند گوشت برةفرزندانشان، براي اولين بار از 
تمامي اين رسم دقيقاً . دريافت كردنداز خدا هاي تلخ را  و سبزي) فطير(بدون خميرمايه 
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ترين مرد تاريخ به آنها  توسط دستور يهوه، خداي متبارك و توضيحات موسي، شريف
مهيا شد و  شدن براي سفري طوالنيين تداركات در جهت آماده ا يتمام. داده شده بود

كردند كه كمرشان بسته، آنها در حالي شام را صرف . دندخور مردم غذا را با عجله 
 در همان شب، فرشتة موت در آسمان. وش بودبر د هايشان ايشان در دست و بقچهعص

، ) رزندان ذكور هر خانوادهاولين ف( زادگان نخست يمصر به پرواز درآمد و تمامسرزمين 
خدا به اسرائيل فرمان  كه او گفت .را هالك كردمصري از پسر فرعون گرفته تا پسر غالم 

بعد از نجات از بردگي مصريان، فصح را هر سال در چهاردهم ماه نيسان تا  داده است
مواره در هاي آينده اين آئين را حفظ كنند تا اين اتفاق پرجالل ه جشن بگيرند و تمام نسل

 .يادها زنده بماند
: شديداً در داستان غرق شده بود، ناگهان از پدرش پرسيد حالي كهجوديت در 

هاي يهوديا بهتر از  هاي مصريا رو كشت؟ مگه بچه بابايي، چرا اون فرشته فقط بچه«
 »مصريا بودن؟هاي  بچه

رت كرده سئوال دخترش حي اي از چند و چون در حالي كه تا اندازهآقاي وينبرگ 
هاي  هاي يهوديا بهتر از بچه آره عزيز دلم، از نظر يهوه، بچه«: بود، اينطور جواب داد كه

به همين خاطرم بود كه خدا . راستشو بخواي، تمام يهوديا بهتر از مصريا بودن. مصريا بودن
همة . يهوديا رو انتخاب كرد تا قومش باشن و اونو كه خداي واقعي بود، خدمت كنن

 ».ددن و خدا از اين كارا خيلي بدش ميومپرست بو يگه، از جمله مصريا، بتملتاي د
در حالي كه با چشماني پرسشگر به پدرش خيره شده  جوديت كوچولوي كنجكاو

خواي  مثل اينكه مي«: پدرش با لبخندي گفت» ت ديگه چيه؟بابا جون، ب«: بود، ادامه داد
 ».منفسقلي  ...واحد يادبگيري همه چيز رو در آنِ

كنم، بابايي  ؟ خواهش ميگي و بدونم، حاال برامون ميخوام همه چيز ر آره، من مي«
 ».دوني ميتو همه چيز رو . تو خيلي خوبي! مجون

كنيم به  ما، خواهش مي مهربونِ آره بابايي جونِ«: دو خواهر ديگر با او همصدا شدند
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 ».خوايم بدونيم ما بگو بت چيه؟ مي
 داشـته باشـن،   ت هر چيزيه كه آدما اونو بيشتر از خدا دوستب! باشه عزيزاي دل من«

ولي يهوه از طريق پيامبرا به ما گفته كه خداونـد  ... پرستش كنن مثل خدااونو  يعني بخوان
اونا خورشـيد،  . مصريا بتهاي زيادي داشتن. رو با تمام قلب و روحمون دوست داشته باشيم

 رود نيل براشون مقـدس بـود و  ! كردن ستش ميها رو پر پيس و تمساحگاو بزرگي به اسم اَ
 ».شدند در مقابل خيلي چيزها به نشانة پرستش خم مي

 »ولي بابا، اگه ما تو و مامان رو بيشتر از خدا دوست داشته باشيم چي؟ اونم گناهه؟«
! پرسي كه جواب دادنش مشكله ميز مي آخ كه جوديت تو چقدر سئواالي ريز«

ولي حاال گوش كن ببين خدا چطور اين مصرياي . داً بدمشايد جواب اين سئوالتو بع
 اونا فقط خدا رو پرست رو به سزاي كاراشون رسوند و به اسرائيليا كمك كرد، چونكه بت

 ».پرستيدن دوست داشتن و فقط اونو مي
يليان از مصر براي آقاي وينبرگ داستان خود را از سر گرفت و دربارة خروج اسرائ

هاي ديگر سنت  هاي مذكور در تَلمود و كتاب جستن از قهرمانو با كمك  آنها گفت
كرد،  جوديت در حالي كه با كنجكاوي گوش مي. تر ساخت يهود، داستان را پرجذبه

ر، چرا اون شب يهوديا بايد پد«: دوباره با يك سئوال ديگر ميان سخنان پدرش دويد
كوچولو خيلي  برةيه  ؟ونخوردن؟ آخه چرا كشتنش كشتن و مي كوچولو رو مي هاي بره

كوچولو رو  من كه خودم هيچ وقت يه برة! منرح واقعاً كه بعضي آدما چقد بي! بانمكه
 »كشم، تو چي بابايي؟ نمي

خـواي يـه    مـي  تو! جوديت عزيز دلم«: خنديد، گفت آقاي وينبرگ در حالي كه مي
آدم واسـة  ! هشـ  بابابزرگت بشي، آخه اينطوري كـه نمـي   مثلشبه از نظر علم و دانش ديني 

 »!ين يهود بشه بايد صبر كنه تا وقت مناسبش برسهد استاداينكه 
 »!كشتن؟ همين خوام بدونم چرا يهوديا برة بيچاره رو مي واسه چي؟ من فقط مي«
 روستا، ريد با هم مي ونو مادرت شما دوباره ،بسيار خوب، اين تابستون كه اومد«
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خواد دربارة برة  هر چقدر كه دلت ميتوني  اون وقت مي. مونيد مي پيش پدر بزرگ
 اون جواب همة سئواال. از بابابزرگ بپرسي رسه هر چي كه به فكرت مي يا كوچولوت و

 ».تونه بهت توضيح بده دونه و همه چيز رو مي رو مي
وقتي كه دخترها ديدند پدرشان قول مسافرت تابستاني را پيش كشيده است، از 

بابابزرگ، ! آخ جون«: زدند و با شعف فرياد ميگنجيدند  شادي در پوست خود نمي
 »!بابابزرگ

ها نزد  رفتند و گاهي اوقات ماه آنها تقريباً هر سال با مادرشان به خانة پدربزرگ مي
ان استادآورد كه چند بار  جوديت خيلي خوب به ياد مي .ماندند مي و مادربزرگ او

رست مثل پدربزرگ، حكيم و يهودي پيري كه حتي از پدر بزرگ هم پيرتر بودند و د
گاهي  .گذراندند هاي مذهبي مي تمام روز به بحث و بودند به خانة آنها  آمدندشريف 

آنقدر بلند  ها بعضي وقت. كشيد به درازا ميهم حتي تا پايان شب آنها  اوقات جلسات
 هر از چند گاهيدر اين ميان . شد زدند كه صدايشان از بيرون اتاق شنيده مي حرف مي

دوم، كلماتي  ا نامدر ارتباط ب. كردند را خاطرنشان مي »عيسي«و » موسي« ، كلماتمه
 ديتوج. بردند را به كار مي هايي مشابه اين و يا واژه ــ»گمراه كننده و كلّاش«همچون ــ 

كنند ولي هميشه از  خيلي دوست داشت بداند كه آنها دربارة چه كسي صحبت مي
او . كرد و شك داشت كه نكند پدربزرگ را ناراحت كند پرسيدن اين سئوال اجتناب مي

البته اين دفعه ماجرا . كيست» كاله بردار« ي»اعيس««خيلي دوست داشت بداند كه كالً اين 
 .تواند بپرسد خواهد، مي پدرش به او اجازه داده بود كه هر چه دلش مي. كرد فرق مي

تابستان از راه . شد مي رگ به خوشي و شادماني سپريخانوادة ديويد وينبزندگي 
  خانواده اكنون اعضاي. ها آغاز شد ت تابستاني بچهرسيد، مدرسه تمام و تعطيال

از هواي آلودة شهر خالص شوند و به آغوش زندگي زيباي روستايي و هواي  ندتوانست مي
 .تازه پناه برند

 ك درِنزدي. شدن مدارس هياهويي در خانة وينبرگ بر پا بود اندكي بعد از تعطيل
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از انواع  نصف درشكه. بسته شده بودندخانه درشكة بزرگ خانواده به دو اسب زيبا 
آنقدر به  آنها چي درشكه. هاي مختلف پر شده بود ها در اندازه بستهها و  ها، چمدان جعبه

دانست چطور ماهرانه وسائل را بر روي هم بچيند و  ميدقيقاً سفر كردن عادت داشت كه 
رسيد كه  ها به گوش مي پرشور بچه از داخل خانه صداي خندة. كند باز جا براي مسافران

اش  فراموش كرده بود كه عروسك خرسي يكي از دخترها. دويدند و پايين ميها باال  از پله
 داند جعبة حاوي هداياي پدربزرگ و ينم گفت ديگري مي .گذاشته استجا را ك

خانم وينبرگ ميان . بهم ريخته بودا ه اوضاع همة اتاق. مادربزگ را كجا گذاشته است
دور و بر او در  ،دخترها و خدمتكاران با ذوق و شوق يج شده بود،هم گردرهم ب وسائلِ

معلوم نبود . كنند شكمك ستن وسائل مورد نياز سفرآوري و ب در جمع رفت و آمد بودند تا
س سر هاي مهماني نفي هاي تازه واكس خوردة او چطور از توي چمدان لباس كفش

گم  كاله زيبا و نوي او نيز .هاي مهماني واكسي شده بود بعضي از لباس !درآورده بودند
 .سفر، پيدا شد ر وسائلو بعد از نيم ساعت جستجو در ميان ساي شده بود

اش در درشكه  دختر پر انرژيباالخره خانم وينبرگ، خسته و كوفته به همراه سه 
تجارت، شغل توانست همراه آنها برود،  يشوهرش به علت گرفتاري شغلي نم. نشست

ه او در حالي كه آخرين سفارشات الزم را ب. طلبيد حضور دائمي وي در شهر را مي
 .خداحافظي كرد را بوسيد و با آنها همسر و دخترانش ساخت، چي خاطر نشان مي درشكه

 ،صاحب اين خانه. نمود زيباي ميان جنگل، طور ديگري ميخانة  نماي آن روز
اش هنوز  برخالف كهنسالگي ،ديني محترم و تاجر خشكبار استاد، بزرگ اي وينبرگآق
در  هاي سال سال همسرش او و .و خيلي سرحال بود م به كار پرمشغلة تجارت مشغوله

ها ازدواج كرده، صاحب زندگي و دو پسر آن. كردند خلوت و آرامش جنگل زندگي مي
نق خوبي داشت و در شهرهايي دور از والدين كار تجارت آنها نيز رو. بودند تجارت خود

 .كردند خود زندگي مي
گاهي اوقات آقاي وينبرگ . معموالً بسيار ساكت و آرام بود خانة وينبرگ بزرگ
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تلمود كتاب و  يهود مقدس تمام طول روز داخل اتاق دربستة خود به مطالعة كتاب
آنها  پرشعف هاي خنده وورجة سه دختر سرزنده و ولي امروز صداي ورجه .پرداخت مي

 براي پدربزرگ و ايايي را كهزدگي هد آنها با ذوق. ها را پر كرده بود تمام اتاق
هر يك از دختران به نوبة خود . بيرون آوردند ها مادربزرگ تهيه كرده بودند، از چمدان

كردند به آنها توضيح دهند كه هدايايشان چقدر باارزش است و هر چه بيشتر از  سعي مي
سپس تمام اخبار جديد شهر . شد يشتر باعث خندة آنان ميكردند، ب ية خود تعريف ميهد

 ي و نمرات خوب خودهاي درس را به سمع آنها رسانيدند و به طور خاص گزارش موفقيت
 .ارائه دادندرا 

مشقي و نه هيچ مشغلة نه  اي را در پيش رو داشتند، نه درسي، دغدغه ها اوقات بي بچه
خواست  دويدند و تا دلشان مي ها و علفزارها مي هر روز در ميان بوته. بود در كار ديگري

در كنار و با همديگر آنها . ساختند ، پر ميزيبا و رنگانگ وحشيهاي  گل دامن خود را از 
 .بردند پدربزرگ و مادر بزرگ از زيبايي طبيعت لذت مي

كه از دوستان  هم نيدي استادهاي پرشورِ كوچولو، دو  اندكي بعد از آمدن مهمان
به را  آنها تمام روز. از راه رسيدند بودند، مجاورشهر  اهالي قديمي آقاي وينبرگ و از

مورد  ها هم سرگرم انجام كارهاي خانم. مسائل مذهبي پرداختند در مورد صحبت كردن
جوديت از دو . دست از تفريح كشيده بود در اين بين، تنها يكنفر. شدندد عالقة خو
ان يهود استاداو با تالش فراوان، خود را به . و به داخل خانه خزيده بود هجدا شد خواهرش

وقتي . به حد كافي بلند بود، بشنودكه اي را  كرد و سراپا گوش شد تا هر كلمه كنزدي
آقاي وينبرگ متوجة حضور نوة كنجكاو خود شد، به او گفت كه بهتر است برود با 

توانست براي  ديني نمي استاداي  گفتگوي عدهديد او  ازخواهرهايش بازي كند، چرا كه 
گفت كه من گوش دادن به جوديت در آن لحظه با خود . اشديك بچه جالب توجه ب

جرأت نداشت در دهم، اما  ن ترجيح ميسرايي پرندگا  ان را به شنيدن نغمهاستادسخنان اين 
ولي از تمام . ترك كردسر و صدا اتاق را  حضور مهمانان كالمي بر زبان آورد، پس بي
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آوري كرد كه بحث  بشنود اينطور مطالب را جمع در آن مدت كوتاه آنچه كه توانسته بود
 است و عزم خود را جزم كرد تا »يعيس«آنها بر سر خدا، شريعت و شخص خاصي به نام 

در حالي كه . را جويا شود ي امروز پدربزرگبه محض رفتن مهمانان، علت گفتگو
تواند همة  آورد، خيلي خوشحال بود كه مي به ياد مي عيد فصح در ار سخنان پدرش

اكنون وقت مورد . اين كار اجازه داشتهايش را از پدربزرگ  بپرسد، زيرا براي  سئوال
 ! فرا رسيده بود شنظر

 براي جوديت و خواهرانش بعد از شام براي پياده روي بيرون رفتند و بعد از آن
آن . به سر ببرند يك اتاق خوابدر واهر قرار بود شب را هر سه خ. شدند آماده خواب

ها از پنجره به درون اتاق  عطر خوش گل. شب، نور مهتاب همه جا را روشن كرده بود
وچكتر آنقدر در جنگل از اين سو ك دو خواهر. ساخت خزيد و همه جا را آكنده مي مي

. توانست بخوابد نمي ، ولي جوديتدويده بودند كه خيلي زود خوابشان برد بدان سو
افكارش حول محور خدا و گفتگوي پدربزرگ با . ذهنش كامالً بيدار و مشغول بود

حتي در آن موقع شب هم . ه داشتاو را بيدار نگها ا گشت و تا ساعت ان ديني مياستاد
توانست صداي پدربزرگ را تشخيص بدهد  رسيد، او مي صداي آنها از پنجره به گوش مي

شد، دو مرد ديگر نيز لحظاتي عصباني و لحظاتي  مبدل مي خشم فرياد كه لحظاتي به
 .زده بودند هيجان

آنها راجع به چه موضوعي صحبت  كه از اتاق خود بفهمد برايش خيلي سخت بود
آنها دربارة چه . گشت اش دوچندان مي گذشت، عالقمندي هر چه بيشتر مي. كنند مي

كه اين موضوع هيچ ربطي به او ندارد و دانست  كردند؟ جوديت مي موضوعي صحبت مي
شد، پس از رختخواب  مغلوب نداي وسوسهاستراق سمع كار درستي نيست، اما باالخره 

 پنجرة اتاق درست باالي اتاق مطالعه قرار داشت. تقيم به سمت پنجره رفتو مس بيرون آمد
 .ها را به وضوح بشنود توانست همة حرف مي اكنون جوديت و

 كنند، صحبت مي »عيسي«دانست كه آنها دربارة شخصي به نام  بتدا مياو از همان ا
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 »عيسي« گويد ان مياستاديكي از كه بعد شنيد . كرد پدربزرگش مرتباً آن نام را تكرار مي
آنان او را  ، امااند است كه يهوديان منتظرش بوده در واقع همان مسيح موعود اسرائيل

ديگر سعي بر اين داشتند كه اثبات كنند او  استاد پدربزرگ و نشناختند و رد كردند ولي
. براي چند لحظه بحث شديداً باال گرفت. اي بوده است فقط گمراه كننده و كلّاشي حرفه

هاي  رأيش در مقابل حرف هم استادجوديت خيلي زود متوجه شد كه هر گاه پدربزرگ و 
 استاد اما در عوض .دبرن ال ميشوند و صدايشان را با ديگر جوابي ندارند، عصباني مي استاد
مقدس  خواست كه كتاب او از آنها مي. نمود مي، آنها را به آرامش و ماليمت دعوت ديگر

 .قرار دهند و دست از تعصب بردارند را با جديت مورد بررسي
ببريم و  ن پياكه همة ما به اين اشتباه بزرگ پدرانم دشايد روزي برس«: او گفت

خاطر ناداني ولي به  مدآكه به دنيا  ستمسيح موعودين اهم، »عيسي«اعتراف كنيم كه 
 ».و مطرود شد ، ناديده گرفتهاي عده

ز كل او ا. جوديت تقريباً تمام شب، لب پنجره نشست و به بحث آنها گوش كرد
كه يهوديان در يك زماني و در يك جايي اشتباه بزرگي  گيري نمود جريان اينطور نتيجه

ان ديني از اين استادولي فقط . يج اين اشتباه تا به امروز نيز ادامه دارداند و نتا مرتكب شده
ند و بنا به آور حاضر بودند در ميان خود از آن سخن به ميان حقيقت اطالع داشتند و تنها 

شد اين  كالً آنچه كه دستگيرش . ران از اين راز مطّلع شوندخواستند كه ديگ دالئلي نمي
 .اند خود را رد كردهبود كه يهوديان مسيحاي 

ي را يافت كه قبالً با اي پاسخ سئوال جوديت در همان شب به طرز غيرمنتظره
رهايي از مصر،  انگيزِ ـ چرا در آن شب خاطره ؛كنجكاوي فراوان از پدرش پرسيده بود

مخالف پدربزرگ،  استاد او شنيد كشتند؟ ـ كوچولو را مي يهوديان بايد برة معصوم
هاي  درست مثل تمامي قرباني(در شب فرار از مصر  ،مذكور برةكه  دهد توضيح مي

كه به  فقط صورتي نمادين و نبوتي است) شوند ديگري كه مدام در شريعت يهود اجرا مي
نجاه و سوم كتاب د، اين همان مطلبيست كه اشعياي نبي در باب پكن اشاره مي »عيسي«
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ايگزيني به جهت جان يهوديان آن بره ج. است و به مسيح بشارت داده خود درج كرده
موت، تمامي نخست زادگان مصر را كشت، حيات آنها در امان  بود تا هنگامي كه فرشتة

شد تا آنها در خطاياي  ها فدا مي نيز درست به همين نحو بايد در راه انسان »عيسي«. بماند
 .خود هالك نگردند

اين در ، پس ستا اگر اين درست«: جوديت صداي پدربزرگ را شنيد كه پرسيد
 »كار كنيم؟ ؟ ما االن بايد چهستوظيفة ما چي ميان

، ولي اول از همه، ما بايد صادق باشيم و ودش در آينده معلوم مي«: پاسخ اين بود كه
من . مطالعه و تفحص كنيم ،با دقت و بدون تعصب اكه كالم خدا ر است اينة ما وظيف

ترين و مهمترين مسئلة ملت  مسئله جدي اين. است مطمئنم كه اين بهترين راه يادگرفتن
 ».دماست و بايد خالصانه و عميقاً مورد توجه قرار گير

رفت و حرير طاليي نور از ميان آن چين  رو به قرمزي ميدر حالي كه آسمان مشرق 
نسيم ماليم خنكي . هاي اطراف خانه بلند شد خورد، نغمة دلنشين گنجشكان از بوته مي

ها و   دست حالي كهدر . لب پنجره نشسته بود جوديت همچنان روع به وزيدن كرد وش
به ادامة بحث  آلودگي خوابكرد، با  يش خشك شده بود و احساس خستگي ميپاها

جوديت چرا بيداري؟ بگير «: ناگهان خواهر كوچكترش بيدار شد و گفت. گوش سپرد
 »!بخواب
پس به ، رفت ج ميگي خوابي سرش از بيغافلگير شده بود و  جوديت در آن حال 
هنوز آنقدر سرِ هوش  او» !خونن ببين اين گنجيشكا چقد قشنگ مي! بيا اينجا«: گفتناچار 

 .قيقت را از خواهرش پنهان كندبود كه ح
االن واسة من خواب از «: با خنده گفت تويش را با اشتياق فراوان بغل كرد وپ روت

 »!تره اي قشنگ هر چيز ديگه
آلوي من، الال  خواب گي خواهرِ راست مي«: گفت ت وجوديت به سوي تختش رف

 »!كن
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به حس شده بود، به محض اينكه گرماي پتو  خيلي خسته بود و بدنش از سرما بي
شنيد كه  حتي در رويا صداي آن مردان را مي. خواب او را در ربود ،وجودش رسوخ كرد

اند، برة معصوم را  كشته رحم، او را ديد كه يهوديان بي مي .كنند بحث مي »عيسي«دربارة 
او فقط آمده  در حالي كه .اند او را سر بريده اند و ار دادهاند و مورد آزار قر مسخره كرده

حمايت كند و از  »عيسي«او در رؤيا سعي كرد از  .بود تا اسرائيليان را خوشبختي عطا كند
مسيح اقرار  وانو يهوديان ديگر خواست كه او را به عن شپدربزرگ، پدر، مادر، خواهران

ولي ناگهان پدربزرگش . انگار كه بار قانع كردن همة آنها بر دوش او بود. كنند و بپذيرند
ا آنجايي كه قدرت داشت، او ت. با چشماني خشمگين در مقابل او ايستاد و مانعش شد

 »!آدمي مثل تو بايد سنگسار شود! رديتو به ايمان پدرانت پشت ك! گمراه! مرتد«: زدفرياد 
جوديت بيچاره آنقدر از اين سخنان ترسناك وحشت كرده بود كه سعي كرد 

در . به محض اينكه خواست بدود، از خواب بيدار شد. برگردد و از پدربزرگش دور شود
باالي سرش خم شده  كرد، مادرش را ديد كه با نگراني يچشمانش را باز م حالي كه

 .است
كردي؟  مي با كي داشتي دعوا جوديت عزيز دلم، چي شده؟ خواب بد ديدي؟«

حتي يه لحظه . زده بودي لي هيجانزدي و خي توي خواب همينطوري تند و تند حرف مي
 ».شد يه جا نگَهِت داشت هم نمي
من . من يك عالمه آدم ديدم، همه شون دور و برم رو گرفته بودن! آخ مامان جون«

ن و به حرفاي پيامبرايي كه بايد خدا رو دوست داشته باش كردم بهشون بگم كه سعي مي
 ».فرسته، گوش كنن خدا مي
خوشگلم اين چيزا . عزيز دلم كه خواب بد ديده! كابوس عجيب و غريبي عجب«

ن و تو بهتره كه به م. بذار اونا دربارة خدا فكر كنن. ااستادرو بذار به عهدة بابابزرگ و بقية 
 ».فكر كنيم  چيزاي ديگه

شه؟ چرا نبايد ا مربوط باستادن سئوال فقط بايد به آخه براي چي مامان؟ چرا اي«



۱۸ 
 

 .كردو با حيرت به صورت مادرش نگاه » ام به اين موضوع عالقمند باشن؟ آدماي ديگه
تونن دربارة خدا فكر كنن و  معلومه كه بقية آدما هم مي. مني آخ كه تو عسل«

كنه، بايد تمام بفقط موضوع اينه كه وقتي كسي بخواد دربارة خدا تحقيق . حرف بزنن
اول اين كار رو انجام نده،  از اگر آدم. تورات و كتاباي انبياء رو به خوبي مطالعه كنه

اي استادبابابزرگ و . صحبت كنهش  دربارهو  ونه خدا رو به درستي بشناسهمحاله كه بت
 ».هاي انبياء رو خيلي خوب بلدن ديگه، تورات و كتاب

نتونه خدا رو تمام تورات رو بخونه ولي با اين حال ماماني به نظر تو ممكنه كه آدم «
 »بشناسه و در نتيجه از اون نافرماني كنه؟ واقعاً

رو توي سرِ  آخه كي اين فكرا! عجيبي هستي واقعاً كه تو چه دختر! جوديت آخ«
. خواب بيا بيرون از تختو فوراً  تو انداخته؟ حاال اين موضوع رو بذار براي يه وقت ديگه

من . ، امروز روز خيلي قشنگيهخيلي وقت پيش خورديم ما ناهارمونُ. زديك عصرهديگه ن
 به مقدار كافي فرستادم براي ناهار بياد دنبالت، ولي اون گفت كه ديشب روت رو

اون گفت . كردي نخوابيدي چونكه لب پنجره نشسته بودي، به صداي گنجيشكا گوش مي
 ».بذاريم يه ذره بيشتر بخوابي

من ديشب . راست ميگه«: الي كه از خجالت قرمز شده بود، گفتجوديت در ح
در » .شم ولي االن ديگه سرحالم و تا يه چند دقيقة ديگه حاضر مي. خيلي كم خوابيدم

هايش را دور گردن مادرش انداخت و  آورد، دست ها را به زبان مي حالي كه اين حرف
 .صورتش را غرق بوسه كرد

همه، حتي پدربزرگ و مادربزرگ هم . هاي دنيا بودآن روز يكي از زيباترين روز
، صبح زود به ان مهماناستاد. روي طوالني، بيرون رفته بودند وقت غروب براي يك پياده

ديد كه چقدر پدربزرگش از  جوديت مي. قصد ايستگاه قطار، خانه را ترك كرده بودند
رد از پرسيدن رسد، پس سعي ك خوابي و بحث طوالني شب پيش خسته به نظر مي كم

. هاي بسياري داشت او سئوال. هايش خودداري و آن را به وقت ديگري موكول كند سئوال
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 كرده و در كجا زندگي مي ستكي »عيسي«اول از همه خيلي دوست داشت بداند كه 
يافتن جوابي براي اين  .اش بر چه منوال گذشته و چگونه مرده است ، زندگياست

كه عطش  بود درست مثل آبي آورد و ه هيجان ميبسئواالت او را بيش از حد 
 .كنجكاويش را سيراب كند

خانواده طبق  در يك عصر گرم، همة. چند روز، بدون هيچ اتفاق خاصي سپري شد
ي گنجشكان فضا را ها نغمه. روال معمول هميشه، بعد از عصرانه در ايوان نشسته بودند

، زنان با يكديگر صحبت رم بازي بودندها سرگ بچه. تابستاني ساخته بود يمملو از نشاط
آخرين  با آرامش به وبي راحت خود لم داده،روي صندلي چآقاي وينبرگ  كردند و مي

جوديت با خود فكر كرد كه اين بهترين . پرتوهاي خورشيد رو به افول خيره شده بود
 .براي بيان سئواالت مورد نظرش خواهد بودفرصت 

بابابزرگ چرا اينقد عميق به آسمون خيره «: يدجويانه پرس او با حالتي حقيقت
 »كنين؟ شدين؟ دارين به بهشت فكر مي

 »!كردم دونستي؟ االن دقيقاً داشتم به بهشت فكر مي آره عزيزم، از كجا مي«
ميشه يه چيزي رو راجع به خدا و بهشت به من بگيد؟ مامان، بابا به ! بابابزرگ جونم

منم دوست دارم راجع به . دونين و خيلي چيزا مي ما گفتن كه شما خيلي مطالعه كردين
 خواد دلم مي هر چيدر مورد خدا  كه گفت قبل از اومدن ما به اينجا، بابا. بدونمبيشتر خدا 

 »تونم بابابزرگ؟ مي. از شما بپرسم تونم بدونم، مي
ي مطالعه كردم و ا ر كل زندگيم بيشتر از هر كار ديگهمن د. توني عزيز دلم مي«
خواي بدوني؟ چه سئوااليي از  حاال چي مي. ل ميشم كه جواب سئواالي تو رو بدمخوشحا

 »همه بيشتر ذهنت رو به خودش مشغول كرده؟
تونم از همين االن شروع  مي. اينقد چيزا براي پرسيدن هست كه نگو! آخ جون«

 »كنم؟
خوب بهتره «: شد، گفت كه با شيطنت وارد گفتگوي آنها  مادر جوديت در حالي
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اونقد از ما اين «: سپس رو به پدربزرگ كرد» !اول سئواالي فيلسوفانة الهياتي رو بپرسي
اي استاداگر اين فسقلي پسر بود، يكي از بهترين . طور سئواال رو پرسيده كه خسته شديم

 »!شد ديني دنيا مي
خوام  من ديگه مي ار با بابابزرگ حرف بزنم، االنمامان جون تو رو خدا بذ«

بشم و قول ميدم كه هر چي  يكي از بهترين شاگرداش تصميم دارم. بپرسم ازش ئواالموس
 ».بگه با دقت گوش كنم

حالت هايش را به  اش را به صندلي پدربزرگ نزديك كرد و دست صندلي جوديت
حاال «: به صورتش نگاه كرد و گفت گذاشت سپس ضربدري روي زانوان پدربزرگ

 »!سر اصل مطلب چيني بگذريم، بريم  ديگه از مقدمه
بايد  من به زودي! آره، زود باش عسلي«: جواب داد اي شادمانه پدربزرگ با مهرباني

 ».گيره من مثل تو جوون نيستم، تا غروب ميشه، چرتم مي .ديگه برم بخوابم
كي بوده؟ چه طور آدمي بوده؟ كجا  "عيسي": خيلي خوب، پس، اول از همه«

 »فتاده؟كرده و چه اتفاقي براش ا زندگي مي
در حالي كه با جديت به صورت . پير خيره ماند و رنگ از رخش پريد استادچشمان 

آمادة پرسيدن  ديت واقعاًگفتي، جو راست مي«: كرد، به مادرش گفت اش نگاه مي نوه
 ».بود سئواالي خيلي مهمي

كنم ئوال براي من مثل آب خوردنه، اما فكر جواب دادن به اين س! دوني عزيزم مي«
تونم  ستن يه چيزاي خاصي براي همة آدما خوب نيست، هر چند اگر خيلي مشتاقي، ميدون

كردن، فلسطين  سال پيش، اجداد ما در فلسطين زندگي مي 2000حدود . جوابت رو بدم
اد و اونا تونستن با كمك رو د ش كه خدا خودش به اونا وعدهپرارزشيه  همون سرزمين

همه جاي دنيا  درمثل امروز، ] بني اسرائيل[ع اونا اون موق. خدا در اونجا ساكن بشن
بلكه يك قوم يك پارچه بودن و در سرزمين موعود همه با هم زندگي  پراكنده نبودن

 ».كردن مي
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 »چرا؟ مگر روسيه وطن ما نيست؟«: جوديت با سردرگمي پرسيد
 ز كلمةنويسنده ا[ اقوامِاينجا سرزمين . روسيه سرزمين واقعي ما نيست! نه عزيزم« 

پرست  بت.] باشد، استفاده كرده است ميغير يهود كه به زبان عبري به معناي قوم گُئيم
پدران، پيامبران و پادشاهان پر جالل . سرزمين واقعي ما فلسطينه كه خدا به ما بخشيده. بوده

) گُئيم( قومهاي حيات سرزمين ما،  در آخرين سال. كردن ميما، همه اونجا زندگي 
رحمي و ظلم  اونا با بي. ودنكردن و صاحب قدرت زيادي ب ما حكومت  بر ها رومي

حقيقي، زنده و  خيلي ناراحت بودن كه ما خداي ها رومي. كردنفراوون با اجداد ما رفتار 
هاي اونا سر خم  يم و حاضر نبوديم در مقابل بتكرد رو پرستش مي خالق آسمان و زمين

تر  خيلي از اونا قوي ها روميگذشت چونكه  مياون روزا واقعاً به يهوديا سخت . كنيم
، قرار آوري داد، طبق اون وعده شگفت به قوم خودش وعدة يهوهولي در عوض . بودن

از سلطة  بفرسته تا مسيح، اسرائيل رو دا مسيح خودش رو براي كمك به اسرائيلبود خ
 .با قوم خودش بر كل دنيا سلطنت بكنه بعد. ش نجات بدهتمام دشمنا
يل اميد پرجالل هيچ وقت از بين نرفته و هنوزم تو قلباي فرزندان حقيقي اسرائاين 
صحبت  اميدبخش ما، از زمان موسي به بعد راجع به اين موضوع تمام پيامبراي. زنده ست

، يك نده شدن اجداد ما در اقصي نقاط دنيادرست يك كمي قبل از زمان پراك. كردن
مسيحه، همون مسيحي كه  كه اصره بود، ادعا كردشخص يهودي كه پسر نجار فقيري از ن

عيسي به [ »يشوعا«اسم اين يهودي . همه انبياء وعدة اومدنش رو داده بود خدا از طريق
 .بود] زبان عبري

به . كه اون پسر خدا بوده عيسي رو خوردن و گفتن عدة زيادي از يهوديا گول«
اين مرد  تأثيري كه ده شد وتمام سرزمين فلسطين به آشوب كشيخاطر اين آدم كالش 

 .شد شديدتر مي روي مردم داشت، روز به روز
اون، كردن، هر روز در انتظار اين بودن كه  پيروي مي رو "عيسي"كساني كه «

، في كنه و در قلمروي امپراطوري خودشبه عنوان پادشاه اسرائيل معر خودش رو
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زمان متوجه شدن كه تأثير و ولي مردان حكيم اون . هنوبه شاهزادگي برسرو شاگردانش 
ديدن كه  اونا مي. اي براشون نمياره جز بدبختي چيز ديگه طوريه كه تعليم اون روي مردم

كنن و  رو در اورشليم بيشتر مي اين جريانات بشن، تعداد نيروهاشون ها متوجة رومياگه 
 .كنن مي بود، ويران بد زيبايي رو كه ماية فخر همة يهودياشهر پرشكوه اورشليم و مع

هدف . اورشليم يه جلسه تشكيل دادن ترين رهبراي به همين خاطر گروهي از عاقل«
پيشنهاد عاقالنة . رفت ري بود كه هر آن احتمال وقوعش مياين جلسه، جلوگيري از خط

بهتر است كه ": بود كه مورد اين اين در كاهن اعظم، مرد شريف و محتاطي به نام قيافا
اكثريت افراد شورا،  ".از اينكه تمامي قوم هالك شود م بميرديك مرد در راه همة قو

حتماً بايد كشته  گذاربدعتي »اعيس«نصيحت خوب اون رو پذيرفتن و تصميم گرفتن كه 
به همراه تعداد زيادي از شاگرداش در جليل بود و مردم انتظار  »عيسي«در اون موقع  .بشه

 .رشليم بيانبه او براي عيد فصح با هم داشتن كه همة اونا
نقشة طرح ريزي شده خيلي دقيق و خوب از آب درآمد هرچند كه اون مرتد و «

حتماً . ي با تمام اين حرفا عيسي اصالً نترسيده بودخبر شدن ولبا از نقشة رهبران شاگرداش
ولي . كنن و باليي به سرش نخواهد اومد كرد كه تمام مردم از اون حمايت مي فكر مي

اونا از ترس اينكه . اي عمل كردن دايت نقشة خودشون خيلي حرفهرهبران قوم براي ه
هم در اين حين و بين . ورش بذارن، شب هنگام عيسي رو گير انداختنمبادا مردم سر به ش

كه از اون به عنوان يك رهبر، خيلي دل خوشي نداشت، كمك  يكي از شاگردان عيسي
 ».اهنان كرد و عيسي را تسليم رهبران كردكزيادي به 

يهودا مردان و سرداراني وقتي كه شب موعود رسيد، . اسم اين شاگرد، يهودا بود«
رو كه از طرف كاهنان فرستاده شده بودن، به يك محل مخفي به نام باغ جتسيماني برد، 

پس در همون . كردن سپري مي و شاگردانش شب رو »عيسي«اونجا محلي بود كه معموالً 
 اين ترتيب شاگردانش به جاي اينكه از اون دفاع كنن، به. كردن رو دستگير "عيسي" شب
 ».تونستن، مخفي شدن فرار كردن و در هر جايي كه مي همه
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انجام دادن  تونستن، كاري كه مي اعظم، رهبران و تمام افراد صاحب نفوذ، هر كاهن«
اين . ، راضي كنن»عيسي«تا پيالطس، فرماندار روميِ اورشليم رو به امضاي حكم اعدام 

در . بود كه پيش از اين ماجراها صادر شده بود )رهبران( همون حكم شوراي سنهدرين
بودن كه حتي حق نداشتن مجرمين  ها پدران ما اونقد تحت سلطة رومي اون زمان،

 »!آه كه توي اون روزا، قوم يهود چقدر ذليل و بيچاره بودن! كشورشون رو اعدام كنن
حكم مرگ عيسي رو تأييد كرد، ) ندار روميفرما(طس خالصه، بعد از اينكه پيال«

ها و پاهاش رو به يك صليب  دست از اورشليم و خارجمحلي به  بردنش سربازاي رومي
 .عيسي كشته شد. بي ميخكوب كردنچو

توي وادي هنّوم، جلوي  رو اجراي حكم اعدام بايد جسد عيسيمأموراي به نظر من «
 ما ولي متأسفانه رهبراي .شخص مجرم بود كاري كه درست سزاوار يكانداختن،  ا ميسگ

يكي از . عة بزرگ منتهي شددقتي به يه فاج دقتي كردن و همين بي بي در اين مورد
و هيچكس از اين ماجرا  بود هم كه حتي عضو شوراي سنهدرين شاگرداي سرّي عيسي

جسد رو از  به احترام اون و از اون خواهش كرد كه ، رفت پيش پيالطسخبر نداشت
االي صليب پايين بيارن، پس قبل از اينكه شورا بخواد تصميم مناسبي در اين مورد بگيره، ب

از باالي صليب پايين آورده بود و اون رو در قبر سر و صدا  بي، جسد رو اين شاگرد
قبر مزبور مخصوص افراد خيلي . خودش، در باغي نزديك اورشليم دفن كرده بود

 .زاده بود ثروتمند و اشراف
 براي رهبران تدفين، ديگه مراسمتمامي مراحل  بعد از به جا آورده شدن پس«
خيلي دير بود كه بخوان دست به اقدامي بزنن، چونكه در اون صورت عملكرد اونا  يهودي

توي همين گير و دار، رهبراي مذهبي  .به حساب ميومد رومي خالف تصميم فرماندار
اي نه چندان دور اونو  م در آيندهبود كه مرد هبه مردم گفت »عيسي«قبالً  كه يادشون اومد

پس به اين ترتيب رهبراي . كنه ميقيام  ره از مردگاندوباسه روز  كشن ولي اون بعد از مي
از سر نو  دوباره دوباره به تقال افتادن كه نكنه مردم گول بخورن و تمام مصيبت يهودي
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، به رو بدزدن جسدش »عيسي« كه مبادا دوستاي ترسيدن مي دوني، آخه مي. شروع بشه
قيام كرده، درست  »عيسي«رو بين مردم انتشار بدن كه  اي ببرن و اين شايعه جاي ديگه

پس براي جلوگيري از اين . خودش هم از قبل اين موضوع رو گفته بوده همونطور كه
. ه حضور پيالطس فرستادن تا اون رو از خطر مذكور باخبر بكنهاي رو ب موضوع، نماينده

يه عده سرباز به  يالطس به حرف نماينده گوش داد و براي جلوگيري از آشوب احتماليپ
 .سر قبر فرستاد كه تا مدت سه روز از قبر پاسباني بكنن و كسي نتونه جسد رو بدزده

مشغول آماده كردن  به آرامش رسيدن و همة مردم ربازا به سر قبر فرستاده شدن،س«
دست روي  »عيسي«شاگرداي  هم اما از طرف ديگه. آور عيد فصح شدن تداراكات نشاط

يه  تا اينكه باالخره ه چيني شدندوباره مشغول توطئكار ننشستن، اونا  ست نذاشتن و بيد
دونيم اون شب دقيقاً چه اتفاقي افتاد شايد  ما نمي. موفق شدن سربازا رو بيهوش كننشب 

 ارواح اعتقاد دارن،مورد  در خرافات رو كه به  زده هاي شيطان رومياون  ،شاگردا
وقتي به خودشون اومدن، ديدن . از وحشت فلج شده بودن سربازا ترسوندن به طوري كه

جسد  شاگردا. از مقابل در قبر كنار رفته و قبر خاليه كه مهرِ قبر شكسته شده، سنگ بزرگ
 .دونه كه چه باليي به سرش اومده يامروزم هيچ كس نم رو برده بودن و حتي تا

مردگان قيام  از »عيسي«عداً شاگرداش اين خبر رو در  فلسطين انتشار دادن كه ب«
رو بعد از  »عيسي«اونا تأكيد داشتن كه . كم اين خبر در همه جاي دنيا پخش شد كم. كرده

ان پسر خدا خودش رو به عنو نحتي گفتن كه او امش ديدن و باهاش صحبت كردن،قي
 .اند د به آسمان رفتنش بودهاي خودشون شاهمعرفي كرده و با چشم

مرداي عاقل و اي نبود و هيچكدوم از  البته تمام اين اتفاقا، چيزي جز يه حقّة حرفه«
 ».بالغ قوم ما باورش نكردن و نخواهند كرد

 .را به پايان آورد »عيسي«پس استاد وينبرگ، بدين شكل داستان 
كرد،  گوش مي »يسيع«انگيز  به داستان شگفت با دقت جوديت در تمام اين مدت

براي چند دقيقه سكوتي سنگين حكمفرما . گويي كه حتي نفس كشيدن از يادش رفته بود
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نگاهش را به پدربزرگ دوخت و با صدايي حاكي از ظفرمندي و  ، سپس جوديتشد
چي؟  باشه واقعاً پسر خدا "عيسي"اگر  !بابابزرگ ولي«: مرتعش از بار احساسات پرسيد

 »چي؟ده  كه تمام دنيا رو نجات ميد اسرائيل باشه اگه همون مسيح موعو
آورد، اضافه  اطر ميهاي چند روز پيشِ استاد ديگر را به خ حرف حالي كهاو در 

 »چي؟ مون برّة خدا باشه كه براي قوم ما و تمام مردم دنيا مرد،ه "عيسي"اگه «: كرد
او آنچنان با  .جا پريداز  در پي  ت پيآقاي وينبرگ به محض شنيدن اين سئواال

جوديت فقط يك  كه كامالً از ياد برده بود آلود به جوديت خيره شد بهاي غض چشم
خود او چنين افكاري  غير از اوكسي چه . دختربچة سيزده ساله است و نه يك استاد ديني

كي جرأت كرده همچين فكراي كفرآميزي «: انداخته بود؟ پس فرياد زد را به سر جوديت
نجار فقير ، پسر يه »عيسي«مقدس نوشته شده كه  ندازه؟ كجاي كتابرو تو كلة تو ب

نسل داوود نبي  ايد از يه خانوادة شريف و محترم از؟ مسيح باي، مسيح يهوديا ميشه ناصره
 ».باشه

ش خشمگين جوديت در حالي كه رنگ از رخسارش پريده بود، در مقابل پدربزرگ
اش هرگز كسي را تا به اين حد  ندگياو پيش از اين در ز .بر صندلي ميخكوب شد

لگام را درك كند ـ چه چيزي  توانست علت آنهمه خشم بي عصباني نديده بود، ولي نمي
اي نزده بود كه باعث  ادبانه او هيچ حرف بي. شد كه او اينطور از كوره در برود  باعث مي

 .العمل شديدي بشود چنين عكس
در . انداخت و دوباره به خود آمداش نگاهي  زدة نوه وينبرگ به صورت وحشت

 يي مهربانصدا با كرد لحن ماليمي به صدايش بدهد، با دلجويي و حالي كه سعي مي
تمام زندگيم هميشه تالش كردم كه قوممون رو از تمام  رمن د! عزيز دلم«: گفت
ديگه از اين كار خسته شدم، يعني هربار كه يه . هاي اشتباه و كفرآميز حفظ كنم عقيده

شم، مخصوصاً وقتي كه  داغون ميضوع جديدي در اين زمينه پيش مياد، شديداً مو
درست  گذارها يعني آدمايي كه از ديِن بدعت! دوني مياد وسط، مي »عيسي« صحبت اين
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ئنم كه تو از من مطم. كنن دونن و پرستش مي خدا مي عيسي رو، مسيح و پسرخارج شدن، 
با . گي دونستي چي داري مي ي و خودتم نميرو به زبون آورد خبري اين حرف روي بي

 جريان مسيح پرجالل رو با نبايد موضوع اين آدم گمراه اين حال بايد بدوني كه اصالً
 ».هستيم منتظر اومدن مسيح موعودصبرانه  كه بي هاس دمون قاطي بكني، ما االن سالخو

ولي خيلي  ونستم كه عيسي، مسيح تقلبي بوده،د من واقعاً نمي! بابابزرگ جون«
به كسي نكرده  ئيكه هيچ بدي رو گناهي آدم بي آخه يه.ناراحتم كه اونطوري كشتنش

. بريدن  ميتوي مصر سر  يهوديا كه بوده اي درست مثل اون برهبيچاره  .كشن اونجوري نمي
 ».كرده باشن يعني ممكنه مردم اشتباه. واسة همينم گفتم شايد عيسي همون مسيح بوده

تونستن چنين اشتباه بزرگي  استاداي حكيم اون دوره هرگز نمي! زمنه جوديت، عزي«
و  كنن ش فكر ، حتماً فرصت كافي داشتن كه دربارهم اشتباه كرده بودنه حتي اگر. نبكن

 ».توبه كنن و با قبول كردن حرفاي اون به خطاي خودشون پي ببرن
 »باقي مونده؟بعد از مرگش  "عيسي"اي چيزي از حرف«: يدجوديت، اندوهبار پرس

 "عيسي"به اسم انجيل كه شاگرداش تمام حرفاي يه كتابي هست . البته كه مونده«
ترين دالئلي هستن كه به جزء "عيسي"ولي همين كتاب و شاگرداي  .رو توش نوشتن
 ».نه فقط مسيح، پسر خدا نبوده، بلكه يه دغلباز واقعي "عيسي"نشون ميدن كه 

اي اون به زبون نه؟ چطور ممكنه كه شاگردچطور چنين چيزي ممك! بابابزرگ«
 ».آرم نمي مسيح نبوده؟ من كه اصالً سر در ،"عيسي"خودشون بگن كه 

پس . يگفت خيلي كنجكاوتر آخ كه عسل من، تو از اون چيزي كه مامانت هم مي«
هر چند كه حداقل اين يه . خواي همه چيز رو بدوني تو مي اينطور كه از ماجرا برمياد

به دور . تونم بهت توضيح بدم و اميدورام كه بتوني دركش كني به راحتي ميموضوع رو 
تمام مردم . كنيم چه جور آدمايي زندگي مي خودت يه نگاهي بنداز و ببين ما بينو برِ 

مسيحي معرفي خودشون رو  ،ييكشوراي اروپايي و آمريكا روسيه، مثل همة مردم
ن و تفاوتاي بين كاتوليكا، ارتدكسا و پرتستانا هست »عيسي«پيروان  شون ههم كنن، يعني مي
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 حالي كهولي چطور ممكنه كه همة اين مسيحيا اينقد از ما متنفر باشن، در . خيلي جزئيه
اي بوده كه يهوديا در  دوره! كنن؟ پرستن و پيروي مي خودشون يك يهودي رو مي

امروزم اين  حتي. هاي بزرگ ده هزار نفري به دست همين مسيحيا كشته شدن گروه
گاهي اوقات  توي همين روسيهمن با چشماي خودم ديدم كه  .وضعيت خيلي عوض نشده

 .اعدام كردن فقط از روي خصومت، يهوديا رو بدون هيچ جرم خاصي
چه خوابايي براي ملت ما  اين مسيحيا دونه كه كه هنوزه فقط خدا مي مهنوز«

كه  به بازار اومد قنامة مشايخ صهيونتواف يه كتابي به اسم ين چند سال پيشهم. بينن مي
اين كتاب، تهمتاي خيلي بدي  .فقط يه مشت دروغ و مزخرفات راجع به يهوديا گفته بود

رو نابود كنيم و دائماً  ي ديگهخوايم تمام دولتا و ملتا گفت ما مي به يهوديا زده بود و مي
مصيبتاي دنيا تقصير زنن كه تمام  تهمت مي به ما. يمدر پي ايجاد آشوب و شورش هست

دونه كه در آينده چه  و فقط خدا مي اين كتاب تا به حال بارها چاپ و منتشر شده. ماست
 .عواقبي براي قوم ما به دنبال داره

و زندگي  برخالف تمام وفادارياي ما نسبت به كشورايي كه توشون پراكنده شديم«
المه بركت و منفعت به اين يك ع هايي كه، اين همه بال به سرمون اومده، ماكنيم مي

 ».كشورا رسونديم
رو محض  يوشنسكي عده افراد پست، پسري به اسم اندرو همين چند وقت پيش يه«
بندازه  كنه تا تقصير يه عده آدم مست رو مي شحاال دولت داره تال. كشتن گذراني، خوش

ليس ون بده كه بِخواد اينطور نش مي دولت. ليس كه نمايندة يهودياسگردن مردي به اسم بِ
حال  تمام اين تالشا در. بين يهوديا و مسيحيا، اون مسيحي رو كشته خاطر اختالفات به

 .در جريانه "محكمة بليس" حاضر در
زنده نگه  شن كه ثابت كنن يهوديا براي ها براي اين تشكيل مي تمام اين دادگاه«

نطوري بين خود ما اختالف خوان اي اونا مي. كشن مسيحيا رو مي انهخفيداشتن دينشون، م
همة اين . بندازن و مردم يهودي رو به جون رهبراشون بندازن و ما رو از درون نابود كنن
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 .»دن انجام مي "عيسي" كارا رو همين پيروانِ
مردم ما رو  داد كه ، مسيح يهوديا بود، حداقل به پيروانش ياد مي"عيسي"اگر «

مسيحيا حتي از . داستان به اينجا هم ختم نميشههمة اين ! تازه عزيزم. دوست داشته باشن
رو عليه همديگه راه  ي تاريخترين جنگا خونينترين و  رحمانه بي اونا. هم متنفرن همديگه
 اونا ملت خودشون و ملتاي ديگه رو! ديگه ، يه كشور مسيحي عليه كشور مسيحيانداختن

حتي تمام كه  مواردي بوده. حتي توي حرفاشون كلمات بد به كار ميبرن. به كشتن ميدن
ها نفر از هموطنانِ  ميليون ،ها براي قرن. يك شهر يا كشور رو با خاك يكسان كردن

ميارن چونكه  تبعيد كردن، هنوزم گاهي اوقات اين بال رو سر بعضياهمدين خودشون رو 
 بدعتگزارن و يا يمان ندارنا "عيسي"به اونطوري كه بايد و شايد  اوناكنن  فكر مي

 "عيسي"د كه تعليمات از تمام اين جريانا اينطور برميا. كنن تعليماتش رو عوض  خوان يم
اونا . رو تبديل به انساناي بهتري بكنه شاگرداش هو نتونست ههيچ نفعي براي كسي نداشت

همون اقوام خدانشناسِ گستاخ و خونريزي هستن كه قبالً هم بودن و تا سر حدّ مرگ از 
 ».همديگه متنفرن

آدماي بدي چه  مسيحيا! كهترسناواي كه چقدر «: وديت به آرامي زمزمه كردج
اونا اصالً مثل . رو كشتن "عيسي"رحمي آدمايي هستن كه  اونا درست به بدي و بي. هستن
خواد كسي رو پيروي كنم كه آدما رو تبديل  وقت دلم نمي  من هيچ. نيستن "عيسي"خود 

واقعاً باعث شدن كه  "عيسي"اگر تعليمات . رحم و سنگدل بكنه به موجوداتي بي
! بابابزرگ. ، پس مسلماً اون مسيحاي يهوديا نبودهيهوديا و همديگه رو بكشن شاگرداش

يروان بد راستش من هيچي دربارة پ. شما كامالً حق داشتين كه از دست من عصباني بشين
من دلم . بوده م اون مسيحاكرد ببخشين كه فكر مي لطفاً من رو. دونستم نمي "عيسي"

 »!خداي پدرانم رو خدمت كنم و در تمام زندگيم بهش وفادار بمونم خواد مي
جوديت در حين ادا كردن اين جمالت، دستش را دور گردن پدربزرگ انداخت و 

 .صورت و ريش سفيد برفي او را غرق بوسه ساخت
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 پدربزرگنوه و  مبادلة افكار اين مدت ساكت و مشغول نظارة مادر جوديت در تمام
فهمم كه حقش بود تا به  من االن مي«: آقاي وينبرگ رو به عروسش كرد و گفت. بود

كه ذهن  كرد خطور نمي فكرمالبته هيچ وقت به . حال اين چيزها رو به جوديت گفته باشم
 ».به طور جدي درگير مسائلي از اين قبيل شده باشهاين بچه 

از اين پايان يافته و هوا خنك  ها قبل غروب پرشكوه و رنگارنگ خورشيد ساعت
 .شده بود

اگه از جوديت باشه ما تا . االن وقت خوابه! ها خُب ديگه بچه«: مادر جوديت گفت
 ».بابابزرگ خيلي خسته به نظر مياد. صبح بايد همينجا بشينيم تا اون به كنجكاويش برسه

 شب همآن  .خود رفتخواب پس به يكديگر شب به خير گفتند و هر كس به اتاق 
تمام ماجرايي كه . هاي خود را بر هم نهد چشم طول كشيد تا جوديت بتواندقدري 

رفت؛ زندگي و مرگ  مقابل ديدگانش رژه مي پدربزرگ برايش تعريف كرده بود، در
 . و شاگردان ترسناكش، ذهن او را در چنگال خود گرفته بود "عيسي"

به نظرم . نبوده سيحاي يهوديااون هيچ وقت م! نه«: با خود انديشيد او مصممانه
 .و باالخره به خواب رفت» .حق داشت از دست اون استاده عصباني بشه بابابزرگ ديروز

اش  او ديگر جواب سئواالت مورد عالقه. كرد جوديت احساس رضايت عجيبي مي
ادر و ساير زندگي با تمام چيزهايي كه براي پيشكش كردن داشت، عشق م. را يافته بود

پدرش . ندرا در ذهنش شكست »عيسي«، خيلي زود طلسم افكار مربوط به خدا و ناطرافيا
 اش تا از مصاحبت خانواده آمد مي نزد آنها روزهاي يكشنبه و تعطيالت رسمي از شهر

آن دو استاد ديني در طول . شدند در صلح و صفا سپري مي و ايام به آرامي. لذت ببرد
و روز را شب  آنها هر دو دفعه تمامي. پدربزرگ آمدندار به ديد نيز تابستان، دو بار ديگر

اي به  با اينكه جوديت متوجة اين مطلب شده بود، ديگر عالقه. به بحث و جدل گذراندند
زد كه حتماً  گرفت، او حدس مي هر گاه كه مباحثه باال مي. نداشت فالگوش ايستادن

 .ست»عيسا«دعواي آنها بر سر موضوع 
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تواند به ديگران ثابت كند  دربزرگش مرد دانايي است و ميكرد پ وقتي كه فكر مي
او در . شد ناپذير لبريز مي ، تمامي وجودش از لذتي وصفنبوده استمسيح  »عيسي«كه 

دينمون، آدمايي از ما براي حفاظت  كه چقد خوبه واقعاً«: انديشيد ات با خود ميآن لحظ
 ».مثل بابابزرگ رو داريم
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 پناهندگان
 

 نة ديگر ـ محل زندگي جديداي به خا ي ـ فرار از خانهجنگ جهان

 
ريزي  خون و خون عرصةاروپا  1914چند سال بعد از اتفاقات مذكور، در آغاز سال 

در بين نظاميان و حتي ساكنان شهرهاي  يهاي ، ناآراميسال هاي آغازين از همان ماه. شد
ابر تيرة  امان دربارة بارش بيهمة مردم . گذاشت به افول وضع تجاري رو. انه زدجو مرزي

اما هنوز عمالً خبري از  كردند جنگ كه بر سراسر اروپا سايه افكنده بود، صحبت مي
ند، احساس كرد مرز با آلمان زندگي مي در ناحية همكه خانوادة وينبرگ . نبود جنگ

الدين توانستند تصميم بگيرند كه آيا براي ديدن و آنها حتي نمي. كردند ناامني شديدي مي
 .بروند يا نه تابستاني پيرشان به مسافرت

بار از راه رسيد؛ در اول آگوست، گردباد جنگ، تمام  باالخره آن روز دهشت
كشور را در خود پيچيد و در چشم به هم زدني تمام دنيا گريبانگير جنگي خانمانسوز 

اها را و روست حفاظت نشدة روسيه گذشت و شهرهاارتش آلمان از تمام مرزهاي . گشت
ارتش روس، روز و شب بالانقطاع صفوف خط . تاخت و تاز خود ساخت ميداني براي

شهروندان در . دفاع كند خود ساخت تا از كشور شمار پر مي مقدم جبهه را با سربازان بي
 خود را پشت سر رها كنند، حتي فرصت حالي كه مجبور بودند خانه و كاشانه و عزيزان

هاي  در گروه مردم. ببرند زندگيشان را همراه خود مورد نيازل ترين وسائ نداشتند ضروري
غم و . رسانيد، در حركت بودند اي كه آنها را به شهرهاي مركزي مي بزرگ در هر جاده

فشرد ولي با اين حال بايد تا آنجايي كه  مي خود ناپذير، آنها را در چنگال اي وصف غصه
 .نجات دهندتوانستند سريع حركت كنند و جان خود را  مي
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هاي  ريلداد زيرا تمام  قطار را نيز به خاطر راه نمي هيچكس حتي فكر گرفتن
 از منطقةقطارهايي كه . آهن براي حمل و نقل ارتشيان و مهمات جنگي رزرو شده بود راه

گشتند، پر از سربازان زخمي، مردان جوان معلول و اجسادي بودند كه  جنگي بازمي
دولت آنچنان درگير رسيدگي به زخميان خط . ا كرده بودندجانشان را در راه وطن فد

مقدم جبهه بود كه هر گونه رسيدگي پزشكي به شهروندان معمولي، امري غيرممكن 
وسائل مورد نياز براي  بودند به هر نحوي كه شده ضروريات وآنها مجبور . نمود  مي

سيلي از مردم  ،ريقابل عبو مسيراز هر . حفاظت و امنيت خود را شخصاً مهيا كنند
كه  يهر از گاهي صداي گرية جگرخراش كودك. ندپناه در حال گذر بود زده و بي فلك
طفل خود را گم كرده بودند،  ،ه در حين گريزرا گم كرده بود يا والديني ك شوالدين

شمار عظيمي از اين افراد، ديگر هرگز موفق به يافتن عزيزان خود نشدند و . شد شنيده مي
 .ها يكديگر را دوباره پيدا كردند معدودي از آنها بعد از گذشت سالعدة فقط 

تمامي  پناهان، خانوادة وينبرگ  نيز حضور داشتند و در ميان خيل عظيم اين بي
ست صد روبل ديويد وينبرگ فقط توان. شان را به دست قضا و قدر سپرده بودند يدارائ

خود ، همراه در خانه حاضر داشت پول نقدي را كه به طور اتفاقي] واحد پول روسيه[
اي خاكي، به همراه هزاران پناهندة سيه  اكنون او، همسر و سه دخترش در جاده. بردارد

تنها . روز ديگر در جستجوي محلي امن، در قسمت داخلي روسيه و به دور از مرزها بودند
ج جمعيت، تپيد و آن اين بود كه در حين حركت سريعِ مو يك اميد در قلب همة آنها مي

نكنند، چرا كه توپخانة دشمن هر چند مدت يكبار تمام زمين را به لرزش يكديگر را گم 
 .كرد زده را به اين سو و آن سو پراكنده مي آورد و جمعيت وحشت درمي

فرسا و باورنكردني در طول  راه رفتن طاقتبعد از روزهاي متمادي خانوادة وينبرگ 
سوار يك قطار باري  ،بود، سرانجام توانستند با مشقت آهن بزرگراهي كه موازي مسير راه

اكنون حداقل  ولي. رمقي در جانشان نمانده بود ديگر از فشار گرسنگي و خستگي، .شوند
به علت حركت سريع . نزديك در بنشينند و قدري استراحت كنند ،كف واگنتوانستند  مي
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ها لبريز از  همة واگن. دندخور مي  قها دائماً از سمتي به سمت ديگر لَ قطار، واگن
كثيف، خاك آلود و واگن  در ماندنبا وجود اينكه . دندخانمان بو و بي  پناهندگان خسته

ودند چرا كه بهمه خيلي شاد و راضي  راحت نبود، مملو از آدم يك قطار باري، اصالً
واگن  در. يافتند شدند و به محلي امن انتقال مي اكنون با سرعت از نواحي جنگي دور مي

د كه اعضاي خانوادة خود را در حين بودن يخانوادة وينبرگ، شماري از كودكان و والدين
سر  يكي بعد از ديگري پشترا  ي قطارها آنها ايستگاه ةهم. كرده بودند فرار گم

روند مشاهدة آن وضع  چه و به كجا مي دانستند براي گذاشتند، در حالي كه حتي نمي مي
 .بود بار بسيار تأسف

اش به طور خاص خيلي خوشحال بودند كه يكديگر را  ديويد وينبرگ و خانواده
سوخت، آنها در كمتر از  ولي شديداً دلشان به حال پدر و مادر ديويد مي اند گم نكرده

كردند و حتي فرصت كافي نداشتند كه قبل از حملة ارتش  بيست مايلي مرز زندگي مي
ما از آنجايي كه وقتي زندگي خود شخص در خطر آلمان و تصاحب آن ناحيه، فرار كنند ا

م خيلي زود بر برد، خانوادة وينبرگ ه است، غم و غصة ديگران را خيلي زود از ياد مي
توانستند به هيچ چيز  آنها آنقدر نگران وضعيت بد خود بودند كه نمي. اين اندوه غلبه يافتند

 .ديگري فكر كنند
روي طوالني،  و بازيافت انرژي خود از پياده آنها بعد از چند روز مسافرت با قطار

تصميم گرفتند با يكديگر راجع به محل موقتي براي زندگي فعلي صحبت كنند و به 
 شان دوباره بتوانند به خانه همگي تا زماني كه مصيبت جنگ پايان پذيرد و اي برسند نتيجه

نگ به زودي فرو طوفان ج كه بودند در آن هنگام همة مردم روسيه معتقد. بازگردند
 .خواهد شد و آرامش در همه جا دوباره حكمفرما خواهد نشست و تا چند ماه آينده صلح

به  موقتاً كه ندتصميم گرفت اي مسائل، تن پارهبعد از در نظر گرفخانوادة وينبرگ 
نقل مكان  .] ل خودداري كرده استبه علت مسائل امنيتي از ذكر محنويسنده ... [شهر جي

تجار آنجا  كردند و آقاي وينبرگ با بعضي از زندگي مي... ديان بسياري در جييهو. دنكن
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آنها را به و  دار كرد شديداً جريحه را آنها ادآوري اين مطلب، غروري. رابطة كاري داشت
ديگر  شان اين روابط نيز دارائي ياين فكر واداشت كه اكنون با وجود از دست دادن تمام

هاي دور و دراز  انديشه در يك از اعضاي خانواده به نوعي هر. مانند سابق نخواهد بود
سرسبز  ، خانة مجلل و امالكآنها در ذهنشان انبارهاي پر از خوراكي... خود غرق شد

دار و  همة مسلماً تا آن موقع. شان را مجسم كردند و آهي از سينه برآوردند اطراف خانه
همة  ها حتي آلمانشايد . شده بود توسط ارتش دشمن به غارت رفته و ويران ندارشان

مطلب پي اين به عمق تازه اعضاي خانواده در آن لحظه . نيز سوزانده بودندها را  ساختمان
 .نو آغاز كنندسر خانمان هستند و بايد همه چيز را از  اكنون فقير و بي بردند كه

 و بودندجاده با سرعت هر چه تمام راه رفته چهار روز در  ، فقطپيش از اينآنها 
تنها فكر آنها اين بود كه . فرصتي براي فكر كردن راجع به گذشته و آينده نداشتندحتي 

ولي اكنون با . اسير نيروهاي آلماني نشوند و همديگر را در ميان جمعيت عظيم، گم نكنند
حركت قطار از ميان شهرها و روستاهاي امن و امان، فكرهاي ناراحت كننده به ذهنشان 

مردم  چطور كه دديدن فهميدند كه چه بر سرشان آمده است و مي تازه مي. تياف راه مي
هر چه بيشتر زمان سپري . خود هستند كشور به راحتي مشغول زندگي روزمرة نقاط ديگر

به ياد پدربزرگ و  كم كم آورد، آنها هجوم ميذهن هاي بيشتري به  شد، نگراني مي
 ند؟ شايدرا ببين توانستند همديگر آيا باز هم مي دند؟افتادند، اكنون آنها كجا بو مادربزرگ

 !تا به حال كشته شده بودند
 مبني بر شايعاتي. شد ات زيادي در بين پناهندگان پخش ميدر آن چند روز شايع

نحو ممكن  ترين گيرند بلكه همه را به فجيع ها اصالً كسي را به اسارت نمي اينكه آلماني
 .ندكش دهند و در نهايت مي نجه ميشك

آنها اگر . نگران آينده بودند غمگين و در عين حال نهايت آقا و خانم وينبرگ بي
چه آنقدر خوش شانس بودند كه توانستند صد روبل همراه خود بردارند ولي حتي معنا و 

 آن نيز در راه سفرشان خرج شدهخيلي روشن نبود، به عالوه، بخشي از نيز ارزش اين پول 
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 كردند؟ ميخود چه بايد گذران  س براياز اين پ. ي نمانده بودو چيز زيادي از آن باق
جوديت فقط دو سال در كالج درس خوانده بود و دو خواهر ديگرش هنوز دبيرستاني 

حتي آنها هميشه آرزو داشتند كه دخترانشان از تحصيالت عالي برخوردار شوند و . بودند
 .ندگريست از درون مي اين رؤياها تصور محو شدن تمام از

 بردند، گويي بودند و از وقتشان لذت مي يها در اين ميان سرگرم چيزهاي ديگر بچه
ده بودند آنها در مقابل پنجرة وسيع واگن ايستا. اي نداشتند در زندگي هيچ غم و غصه كه

هاي  حرف. مختلف، محو تماشاي مناظر متنوع اطراف بودند و با عبور قطار از اماكن
 كرده بود و هر از چند گاهي، حتي شدهاط آنها همة واگن را پر هاي پرنش پرشور و خنده

جوديت  اما. ندشد باعث محو شدن ساية غم از صورت يكي از مسافران مي اي براي لحظه
او با چشمان . رفت كرد و به سراغ پدر و مادرش مي مدام خواهرانش را رها ميدر اين بين 

خيلي  داشت وبه مسائل  توجه عميقي او. دكر ميهمدردي به آنها نگاه  اه زيبايش باسي
براي او . اند توانست درك كند كه والدينش در شرايط دشواري گير افتاده راحت مي

. گران آينده نباشدممكن نبود كه با خواهرهايش وقت را به خنده و شوخي سپري كند و ن
او از . يافت نش ميتر از والدي  ر نوري درخشاناي ديگر و د نهآينده را به گو با اين وجود
هاي  دانست كه خدا به اجداد وي در دوران سختي كمك كودكي مي همان اوائل

حال، همان خداست و  او ايمان داشت كه خدا از آن موقع تا به. ي نموده استرشما بي
ار نيز ب هدر زمان قديم كمك كرده است، مسلماً در اين روزهاي اندو اگر به قوم خود

 .ها دراز خواهد كرددست ياري به سوي آن
به چهارچوب در تكيه داده بود، به روستاها و شهرهايي كه با  حالي كهجوديت در 

او در ذهن خود به سرزمين مصر . گذشتند، نظر دوخت سرعت از مقابل ديدگانش مي
ضروري زندگيشان  يك شب وسائلدر در آنجا اجداد خود را ديد كه . باستان سفر كرد

هايشان را در  ، بچهرا بر شانه بستند، چوبدستشان را برداشتند هايشان را جمع كردند، بقچه
سرزميني را كه  اشتند، آنهااطرافشان گرد آوردند و همة دار و ندارشان را پشت سر گذ
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به طور واضح و روشني  ديتوج. زندگي كرده بودند، ترك نمودند ها در آن براي قرن
ما «: خ قوم اسرائيل مقايسه كرد و با خود گفتشان را با اتفاقات گذشتة تاري وضعيت فعلي

و   ما هم همة دارائي. ايم خانمان شده ، بين درست مثل زمان بردگي قوم اسرائيلنيز اكنو
و اجداد ما هزاران سال پيش در بيابان سرگردان بودند . ايم عزيزانمان را پشت سر گذاشته

اين سرزمين . چه كنيم يا به كجا رويم دانيم كه و نمي پناه هستيم ما نيز اكنون آواره و بي
كه با اجداد ما بود، ايمان  ئي ولي من با توكل بر همان يهوه پهناور در حكمِ بيابانِ ماست

ما را نيز رهبري كند و به با ما نيز هست و اميدوارم كه همانطور  اكنون دارم كه او
 ».ببرد كه شير و شهد در آن جاريست سرزميني

او سرش را با » !آوريست خداي ما چه خداي شگفت«: مزمه كردجوديت به آرامي ز
و صافي دوخت كه در آن  اي سورمهـ  ال آورد و چشمانش را به آسمان آبياين فكر با
 .بودندشده هاي درخشان نمايان  اولين ستاره

جوديت به  .وزيد ، نسيم سردي ميواگن نزديك در شب تابستاني دلپذيري بود،
جلوي پاي مادرش، كف واگن نشست و سرش را روي او  .فتسراغ پدر و مادرش ر

. ش كرداو را بوسيد و نواز ، دختر نازنينش را در آغوش كشيد،مادر. زانوان او گذاشت
د پس ادرش را بر روي صورت خود احساس نموجوديت غلطيدن قطرات درشت اشك م

 .ش به درد آمدرهاي ماد و قلب او از ديدن اشك سرش را باال كرد
من همين چند دقيقه ! داني كني؟ مي داري گريه مي! عزيزم مادر«: نرمي پرسيدبا او 

آنها هم در . كردم پيش به اجدادمان در مصر و مشكالتي كه بر سر راهشان بود، فكر مي
من داشتم ماجراي فرار خودمان را با تجربة آنها . آن زمان درست مثل ما پناهنده بودند

ايمان دارم كه خداي بزرگ و پرمحبتي كه به قوم ما در زمان  من ،مامان. كردم مقايسه مي
 »كني؟ تو اينطور فكر نمي. كمك خواهد كردهمانطور مصيبتشان كمك كرد، به ما هم 

. فكر نكرده بودم عزيزم اينطورمن هرگز راجع به اين موضوع «: مادر پاسخ داد
، صورتش را به سمت دخندي و در حالي كه مي» گويد؟ آيا شنيدي جوديت چه مي ديويد
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 :مادر گفت. خستگي بر روي دستانش گذاشته بود سرش را با ، ديويدشوهرش برگردانيد
دارد كه يهوه،  كند و ايمان جوديت وضعيت ما را با مهاجرت يهوديان از مصر مقايسه مي«

 ».سرزمين شير و عسل هدايت خواهد كردبه سوي ما را 
تو هميشه ماية ! جوديت عزيزم«. را بگيردآقاي وينبرگ نتوانست جلوي خندة خود 

اي ولي امشب اولين نبوت خود را هم كردي و به  ر ما بودهخب شادي خاطر و كبوتر خوش
خوب، خوب، تو هنوز هيچ اتفاقي نيفتاده به فكر شير و عسل  !مقام پيامبري رسيدي

رفتيم،  مي اي، دقيقاً همين چند روز پيش بود كه وقتي بر روي جادة خاكي راه افتاده
ب تميز و شد اگر فقط يك ذره آ چه مي": گفت ياز هر كس ديگري م ما بيشتر جوديت

عشق به دختر بزرگش  و لطافتدر حالي كه با ديويد  »"خاطرت هست؟. خنك داشتيم
 .داد شتحويل باز و پرنشاطكرد، جوديت لبخندي  نگاه مي
بان از موسي تقاضاي آب ولي يادت هست كه يهوديان نيز در بيا! بله بابا جان«

كردند و حتي عليه او طغيان كردند، ولي با اين وجود، شير و عسل به آنها داده شد؟ ما نيز 
خواهد و يهوه براي ما شير مهيا  دقيقاً در شرايطي شبيه به اين قرار داريم و دلمان آب مي

مامان و  ،من«: تسپس با جديت گف» .بابا من واقعاً به اين موضوع ايمان دارم. خواهد كرد
رسيديد كه قلبم  آنقدر غمگين به نظر مي. كردم شما را در حال صحبت كردن تماشا مي

مان سالم و  چرا ما بايد تا اين حد نگران باشيم؟ به ما نگاه كنيد، همه. برايتان به درد آمد
د ند خدايمان به ما كمك خواهتوانيم شانه به شانة هم كار كنيم و خداو مي. قوي هستيم

 »!همه چيز رو به راه خواهد شد خيالتان راحت باشد. كرد
اگر ما نيز مانند تو  .الل تو با من و مادرت متفاوت استاستد«: پدرش جواب داد

ي ها مسئوليتمن و مادرت . ته كه جايي براي نگراني نخواهد ماند، البفكر كنيم
شديداً اميدم را از دست من كه . تري داريم و به همين خاطر نگرانيمان بيشتر است بزرگ

 ».تو با ايمانت به ما نيرو بخشيديولي  داده بودم
تند و هر دو همصدا به جمع پيوس هم جوديت خواهران كوچكتردر همين موقع 
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 ».بله پدر، ما هم كار خواهيم كرد تا در كنار هم زندگيمان را اداره كنيم«: اعالم كردند
: روت گفتو » .شوم  فروشندة مغازه من حاضرم«: گفت انترين دخترش سارا جوان

 ».دوست دارمخيلي كار خياطي را  خواهم خياطي كنم چون من مي«
مان  دربارة شغل آينده خوب اگر االن همة ما داريم«: جوديت با شادماني اضافه كرد

... ام. چه شغلي را انتخاب كنم خواهم گفت كه تصميم دارم گيريم، من هم تصميم مي
 ».كه شغل معلمي را انتخاب كنمكنم  ا خيلي دوست دارم، فكر ميها ر بچه چونكه

 تري ساس بهتري داشتند و با ديد مثبتبعد از اين گفتگوي پرطراوت، همگي اح
 .منتظر اتفاقات آينده بودند

 سخت ابتدا، چهار روز پياده روي. ها يك هفته به طول انجاميد وينبرگدشوار سفر 
 داد ها كش مي ، زمان توقف را براي ساعتر هر ايستگاهسفر با يك قطار باري كه دسپس 

باالخره آنها با تحمل اين شرايط سخت  ولي. آورد ظار به ستوه ميهمة مسافران را از انت و
همگي آنها بعد از يك هفته خستگي . رسيدند ...مورد نظر خود در شهر جي به مقصد

رختخوابي گرم و راحت براي صبرانه منتظر حمامي تميز، غذايي خوشمزه و  مفرط، بي
فرستاده بود ... آقاي وينبرگ تلگرافي براي بعضي از دوستانش در جي. بودند ي عميقخواب

به ايستگاه  دوستان آنها نيز براي پيشواز. خاطر نشان كرده بوددر آن و زمان رسيدنشان را 
 . آغوش خود فشردند با قلبي باز و محبتي گرم در پناه را آمده بودند و اين خانوادة بيقطار 

اين شهر كه  به محيط جديد خود خو گرفتند و به خانوادة وينبرگ خيلي زود
آقاي وينبرگ با كمك . جمعيت بزرگي از يهوديان در آن سكونت داشتند، عادت كردند

اي باز كرد و با فرا رسيدن فصل زمستان، محل خوب و راحتي  دوستانش خيلي زود مغازه
دختران در . مهيا كرد اش براي خانوادهمجهز بود، ل مورد نياز زندگي تمامي وسائ كه بهرا 

 تمام اعضاي خانواده در محيطي كه. هاي محلي آنجا به تحصيالت خود ادامه دادند مدرسه
به ... ياي تجارت جيو دن ايمانان ، هم، در كنار دوستانمثل خانة خودشان بود درست

 .راحت رسيدند
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دادند كه بعد از گذشت اندك زماني به  به خود اميد ميآنها در طول سه ماه اول 
ها  پدر خانواده، مشتاقانه به خواندن روزنامه. خانة خود در غرب باز خواهند گشت

مردم در روزهاي اول جنگ، . مطلع شودجبهه پرداخت تا از تمام اخبار خط مقدم  مي
ولي هر چه بيشتر . انجامد تقريباً مطمئن بودند كه اين جريان بيش از سه ماه به طول نمي

سرانجام، به سادگي خاتمه نخواهد  گذشت، آنها بيشتر متقاعد شدند كه اين جدال بي
ها به اين نتيجه رسيدند كه بهتر است اميد و آرزوهايشان را به  بنابراين وينبرگ. يافت

را  يقت آشتي كنند كه ديگر هرگز خانة مجللشانفراموشي بسپارند و با اين حقدست 
آنها به زندگي . برگرد از دست رفته است ـرو ب شان بيقبلي خواهند ديد و تمام دارائين

رها با در حالي كه دخت. شد همين موضوع باعث پيشرفت بهترشانو  جديدشان خو گرفتند
رسيدند، آقاي وينبرگ نيز با تالشي بيش از پيش، به كار  حرارت به درس و مشق خود مي

بود و دخترها بعد از ساعات  غولشمخانه هم با كارهاي منزل مادر  .پرداخت تجارت مي
زيرا هيچيك از خدمتكاران آنها  كردند به او كمك مي در كارها مدرسه، وفادارانه

شان، خدمتكار  از دست دادن دارائي ده بودند و آقاي وينبرگ قادر نبود بعدهمراهشان نيام
 .ديگري استخدام كنند

. كامالً جا افتاده بودند... ها در شهر جي وينبرگ. دسپري ش بدين منوال دو سال
به  شو ديگر قادر بود بدون حمايت دوستان نبرگ در كار تجارت بسيار موفقآقاي وي

دخترها بزرگ شده بودند، مخصوصاً جوديت كه ماية فخر . حيات شغلي خود ادامه دهد
مادرانه به شوهرش ري خانم وينبرگ به دفعات با غرو. جامعة يهوديت و والدينش بود

 . ه بود كه در كل شهر، دختري همتاي جوديت وجود نداردگفت
او به خاطر كسب . كرد امسال دختر بزرگ خانواده دورة پيش دانشگاهي را تمام مي

 هر چند كه. آينده به دانشگاه برودباالترين نمرات، مدال طال گرفته و قرار بود در پائيز 
جبر موقعيت خاصي كه در آن قرار داشتند، احساس گاهي اوقات والدين او به علت 

 .باشد آبستن حوادث ديگري براي دختر محبوبشانكردند كه ممكن است آينده  مي
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ترين  نزديك جزء خانوادة برنستين... جي شهر به ها از همان ابتداي رسيدن وينبرگ
دو  .متمول بودندآنها بسيار موفق و . آقاي برنستين تاجر خشكبار بود. دوستان آنها بودند

ها چندين  بار آرزوي قلبي خود را  خانواده دائماً با يكديگر معاشرت داشتند و برنستين
توانست اين خانواده  نمي هيچ چيزي. ابراز داشته بودند مبني بر ازدواج جوديت و سالومون

 .تر نمايد را از اين خوشحال
اولين  بود و از همان  برنستين نوادةسالومون، جواني جذاب، با استعداد و تنها پسر خا

گاني او در رشتة بازردر آن سال . مالقات، قلب خانوادة وينبرگ را ربوده بودروز 
 . كرد با پدر و مادرش زندگي ميشد و  التحصيل مي فارق

سر  هاي دوستانه را بي اشاره كردند كه اين ايماء و در ابتدا سعي ميخانوادة وينبرگ 
شدند، اغلب وقتشان را به بحث و  با اين وجود هر وقت كه تنها مي. بگيرند و صدا ناديده

توانست  ديدند كه مي آنها در سالومون قابليتي مي. پرداختند گفتگو دربارة اين مطلب مي
وقتي به . يافتند تر از او نمي دخترشان را خوشبخت كند و هيچ شخص ديگري را مناسب

گذرانند و به  ها نيز دائماً با يكديگر وقت ميديدند كه آن كردند، مي روابط آندو دقت مي
دربارة دختر بزرگشان  بيشترداشت كه  ا آنها را بر آن ميتمام اين چيزه. هم عالقمند هستند

 .اش بينديشند و آينده
يك روز ماه جوالي، سالومون، جوديت را از پدر و مادرش خواستگاري كرد و در 

گ به خاطر اينكه قبالً تمام جوانب امر را ديويد وينبر. نمودوي را تقاضاي نامزدي 
تاريخ و  نامزدي به تمامي دوستان اعالمجريان . سنجيده بود، خيلي سريع جواب مثبت داد

 .ي براي بهار سال آينده مقرر شدجشن عروس
. خوشبخت بودند والدين آنها، همه بسيار راضي و جوديت، خواهرانش، سالومون و

سال آينده با  خواست تا بهار ز سرش بيرون كرده بود و ميادامة تحصيل را ا جوديت فكر
كرد و به عضويت خانوادة برنستين  بعد هم با سالومون ازدواج مي. مادرش در خانه بماند

 .آمد در مي
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. آمد انديشيد، قلبش به درد مي هر وقت خانم وينبرگ به جدايي از دختر نازنينش مي
را در ذهنش توانست زندگي بدون او  ي نمياو آنقدر به جوديت دلبستگي داشت كه حت

راحت بود كه دخترش با مرد جوان با قابليتي مثل اما از سوي ديگر خيال او . تصور كند
 .شد قلبش از غروري مادرانه لبريز ميون ازدواج خواهد كرد و به همين خاطر سالوم
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 بطلبيد و خواهيد يافت
 

 »اشتياق روح« جلسة بشارتي
 دهندة عالم بشريت نجات مبشرِ مسيح،

 
. كننده و سردش از راه رسيد پايان آمد و پائيز با حال و هواي كسل تابستان به

مزين شده بودند،  با فرش زيبايي از گل و سبزه تا چندي پيش زارها  و مراتعي كه چمن
ها بر روي  ديگر گنجشك. زرد و خشك آنها را پوشانيده بود هاي اي از برگ هنهپ اكنون

هر از گاهي صداي زوزة  و فقط خواندند گوشه و كنار شهر نميدر  هاي درختان هشاخ
 .ديپيچ ن عريان ميكه در البالي درختا رسيد به گوش مي غمناك باد

ك گرفت و به پار فاصله مي و دوستان اين روزها جوديت غالب اوقات از جمع
ف در ميان درختان هد ها همينطور بي براي ساعت او بعضي اوقات. رفت بزرگ شهر مي
شانيده بودند، هايي كه زمين را پو اي برگ هاي زرد و قهوه زد و به رنگ پارك قدم مي

غم . سپرد ها گوش مي خش برگ رفت و به صداي خش بر روي آنها راه مي. كرد نگاه مي
ن توانست اي كجا مي. فشرد را در چنگال خود ميقلبش  ،تنهايي غريبي در آن لحظات

كند؟ قلب جوان او در اشتياق رسيدن به  غوغاي درون را سيراب و ساكتعطش روحي و 
همه او را دوست . يافت چه چيزي بود؟ خود جوديت جوابي براي اين سئواالت نمي

زندگي ديگر از  .نمود او نيز متقابالً با عشقي صادقانه همة عزيزانش را محبت مي داشتند و
ها  ر جستجوي عشقي فراتر از اين حرفاو در آن لحظات د خواست؟ شايد قلب چه مي

 .بود، عشقي كه هرگز تغيير نپذيرد و نابود نشود
، از اش بر زمين ريشه دوانيده بود ختي را كه در نزديكيباد، آخرين برگ در وزش



۴۴ 
 

، ند و چشمانش پر از اشك شدجوديت به برگ خيره ما. جا كند و جلوي پايش انداخت
پس خم شد و آن را برداشت، . برگ چشم بردارد تواند از آن نميكه كرد  احساس مي

ي آن برگ اين حد برا انست چرا تاد نمي. هايش فشرد و بوسيد جان را به لب بي برگ
 .مرده بود كند؛ گويي كه يك موجود ارزشمند و مأنوس به او احساس تأسف مي

گ رن بي اين برگ درست مثل زندگينيز تمام زندگي ما «: با خود انديشيدجوديت 
شود ـ اما با از پي هم  ز عشق ميورزيم و به ما ابرا جوانيم ـ عشق مي امروز! و روست

ناتوانان قرار  و در زمرة پير و فرسوده خواهيم شدگذشتن پائيزهاي سرد زندگيمان، ما نيز 
بله، به . شويم ي كه درگيرد، از شاخة زندگيمان جدا ميبا اولين تندباد خواهيم گرفت، بعد

افتيم و با خاك  درست همانند اين برگ بر زمين مي. رسيم ي به پايان خط ميهمين سادگ
هم بر  يكنفر ،دور روزي نه چندانيك شايد ! جوديت": ؛ او با خود گفتشويم يكي مي

 »"!تو قدم برداردمزار روي 
كرد، از صداي خودش به  با صداي بلند مرور ميرا آخرين فكرش كه او در حالي 

 .وجودش ريشه زدتمامي غيرقابل گريز در  بيمي. وحشت افتاد
 »!واقعاً كه تو دختر ترسويي هستي«: او به خود نهيب زد

؟ بسياري از نيست غريبولي آيا تمام زندگي انسان مملو از مسائل عجيب و «
دانم زندگيم  من حتي نمي. كشف نشدني ،ند و بسياري از اسرارا غيرقابل توضيح ،ها پديده

ي ماجراي اين آيا ممكن است كه حيات درست به سادگ. پذيرفتچطور پايان خواهد 
حقيقت مرگ و قبر خوابيده پوسد؟ يا چيزي فراتر از  افتد و مي برگ باشد كه از شاخه مي

است؟ اگر هست، آن چيست؟ بسياري از افراد به ناميرايي روح و زندگي بعد از مرگ 
داند مثالً همين  چيزي نميآن اعتقاد دارند ولي هيچ كس واقعاً دربارة چگونگي 

او تا به حال فوت شده  ممكن است. براي اين سئوال نداردبزرگ خودم، واقعاً جوابي پدر
راجع به خدا مطالعه و  پس او االن كجاست؟ او اكثر اوقات .باشد ين دنيا را ترك گفتهو ا

خالق  كه ييخدا آيا ممكن است .دانست كرد، اما از عاقبت ماجرا چيزي نمي صحبت مي
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از مخلوقات خود  ، آن رارت وجود چنين حقيقتي ماوراي طبيعيدر صو ستها انسان
 مخفي بدارد؟

ولي اوالً من . ه استهرگز از مردگان قيام نكرد عيسيپدربزرگ مطمئن بود كه «
ثانياً آنها . كنند و قوياً ايمان دارند كه او قيام كرده است فكر ميافراد  از ام كه بعضي ديده

ارند هر كسي كه به او ايمان داشته باشد، از مردگان قيام خواهد كرد و تا ابد ايمان د
. دنياي ما مملو از انواع معماهاست. تمام اين چيزها خيلي گيج كننده است. خواهد زيست

شايد اين اشتياق قلبي من به . بريم انگار كه همة ما در يك جور رؤيا و جنون به سر مي
زباني با من از اين  ان بيهاي پوسيده به زب آيا اين برگ. باشد خاطر همين موضوع رمزآلود

با ولي  را درك كنم، من قادر نيستم كه به قوت ذهنم آنگويند؟ هرچند  سخن مي راز
 ».كنم قلبم حسش مي

و انعكاس صدايش » ها در چيست؟ پاسخ تمامي اين سئوال«: جوديت از خود پرسيد
او در حالي كه زمزمه . درختان پارك گذشتبه آرامي در فضا پخش شد و از ميان 

چقدر قبرستان «: گرفت، با خود گفت در پيش مي كرد و راه بازگشت به خانه را مي
 »!آور است هاي مرده شگفت برگ

 نور يافتن در جستجوي قلب او. چنيني بود اين يافكار مدتي درگير خالصه جوديت
 ويمسائلش را با  الومون تنها بود،وقتي با س بعضي اوقات او .سوخت حقيقت و حيات مي

يك يهودي خشكه مذهب نبود و در اكثر موارد، جوديت  سالومون. گذاشت در ميان مي
بود ولي هر چند كه وي در خانة والديني مذهبي بار آمده . كرد را به خوبي درك مي

، سپرد ها و آمال جوديت گوش مي يدها بهاو وقتي . به خدا عقيده نداشت شخصاً
حتي  .حي او را نسبت به خدا سيراب كندتوانست آنها را درك كند و يا عطش رو نمي
افكار جوديت را پوسيده  با اين وجود. بيفزايد اندكي بر دانش الهي جوديتتوانست  نمي

هاي كهنة يهود فرق  با سنت از نظر او، حداقل نظرات جوديت كه چرا كرد قلمداد نمي
او شد ولي  ذاب جوديت ميي گاهي اوقات باعث عنفوذ ناپذير وايماني  بي. كرد مي
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نيز عوض  داد كه باالخره يكروز سالومون تسلي مي خود را با اين فكر در نهايت هميشه
 .خواهد شد و ايمان خواهد آورد

. داد ئيز جاي خود را به زمستان سردپا. روزها به سرعت از پس هم گذشتند
بلورهاي درخشان . فيد برف پوشانيده شدندحرير س با ها هاي وسيع، مراتع و جنگل جلگه

 ام زمين را با پوششكردند م تالش مي ، گوييغلطيدند برف به آرامي از آسمان فرو مي
 .در امان بدارندزمستان  و تميز خود از زشتي نرم

هاي زيادي براي سرگرم كردن خود  خانوادة وينبرگ در طول زمستان مشغوليت
مهماني دادن  به مهماني رفتن و ي طوالني آن فصلخود را در عصرهاوقت  داشتند و

و از دست دادن كل خاطرات خانة قبلي كم با گذشت زمان،  كمآنها . گذراندند مي
ياد بردند و در محل زندگي جديد خود در نهايت رضايت و خشنودي  را نيز ازشان  دارائي

لتي از افسردگي و آرام در حا جوديت بود كه آرامدر اين ميان فقط . بردند به سر مي
هاي ديگر قادر به پر كردن خالء دروني و  حتي تئاتر و سرگرمي. شد غرق مي شيدايي

به نيز رفت ولي مراسم عبادتي آنها  او گاهي اوقات به كنيسه مي. اش نبودند اشتياق قلبي
او حتي زبان شخص راوي يا معلم . كرد نمود و قلبش را لمس نمي نظرش غريب مي

 .شد خوبي متوجه نميمذهبي را به 
غير از يهوديان، . تصميم گرفت با مذاهب ديگري آشنا شود ان ايام بود كهدر هم

ها و گروه كوچكي از  كردند، همچنين لوتري زندگي مي... هاي زيادي در جي ارتدكس
هاي مخصوص خود را داشتند و  تگاه همة آنها كليساها و عباد. كليساهاي پروتستان روس

ولي وقتي كه . ان شركت نمايدرفت كه در مراسم عبادتي بعضي از آنجوديت تصميم گ
 بر اين او كامالً. تصميمش را جامة عمل بپوشاند، آن را بسيار مشكل يافت خواست

ها، به احساسات  خانه از اين كليساها يا عبادت واقعيت وقوف داشت كه رفتنش به هر كدام
دانست كه در  به عالوه مي. راي يك باري بزد، اگر چه حتمذهبي والدينش صدمه خواهد 

يك زن  اگر". بردنيز شخصاً از عذاب وجدان رنج خواهد  خودشصورت اين اقدام 
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نمايند،  نوان خدا تكريم ميا به عي فريبكار ريعيسايهودي به عبادتگاه مردمي برود كه 
 .جوديت مطمئن نبود "گناه كرده است يا نه؟

پس او  ،يهوه عالم كل است و از قلب من خبر داردبه هر حال «: او با خود انديشيد
او هرگز مرا به خاطر اشتياق . خواهم او را بهتر بشناسم و خدمت كنم داند من مي حتماً مي

 ».هاي عبادت ديگران، داوري نخواهد كرد دانستن اعتقادات و روش
 اي خود در ديت اغلب اوقات به ياد يكي از دخترهاي هم دورهجو در آن روزها

مسيحي بسيار يش كليساي پروتستان و يك دختر كش اليزابت مارشاو . افتاد كالج مي
او آورد كه  كرد، به ياد مي او را در خاطرش مرور مي حالي كهدر جوديت . متعهد بود

جوديت با اولين نگاه از . آموزي با حجب و حيا بود و رفتاري ستودني داشت هميشه دانش
اليزابت از هر فرصتي . شد چيز باعث جدايي آنها ميفقط يك . او خوشش آمده بود

اي دربارة او به جوديت  صحبت كند و يا كتاب و جزوه عيسيكرد تا راجع به  استفاده مي
جوديت . خواندند مي گوئيمو » پرست بت«تمام دخترهاي يهودي ديگر كالج، او را . بدهد

ديك شود، هرچند كه ترجيح يزابت نزبه خاطر اين دخترها هرگز جرأت نكرده بود به ال
 .عوض كند گوئيماش را با همين يك  بين يهودي تمامي دوستان روشن داد مي

گار همين ان .جوديت متوجه شده بود كه اليزابت او را بيش از سايرين دوست دارد
، با اندوه به جوديت گفته باريد اش مي از چشمان زيباي آبي ي كهمحبتبا  ديروز بود كه او

تواني به  يت من خيلي ناراحتم كه تو به عيساي مسيح ايمان نداري و نميجود«: بود
خواستم بداني  ميفقط ولي . بشنوي مقدس ما بيايي و راجع به عيسي لعة كتابجلسات مطا

خواهم كه قلبت را  از خدا مي .ما كردهاي كه تو را شناختم، برايت دعا  من از لحظه كه
آن  .ايمان دارم كه او پاسخ دعاي مرا خواهد داد .ا كندو ايمان حقيقي را به تو عطشايد بگ

 ».من فقط بايد صبر كنم .تو شاگرد مسيح و خواهر عزيز ايماني من خواهي شد وقت
 او خيلي. و دور از عقل آمده بود آن موقع اين كلمات به نظر جوديت خيلي عجيب

كاري بيش نبوده ، مسيحاي دروغين و فريبعيسيخواست به اليزابت بگويد كه  دلش مي
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ايمان  كه اليزابت كامالً به عيسي ه بودپي برد او .ي نتوانست چنين بگويدئلاست ولي به دال
من به عنوان «: پس جوديت فقط بدين بسنده كرد. راند دارد و صادقانه دربارة او سخن مي

 »!ايمان داشته باشم عيسيتوانم و هرگز نخواهم خواست كه به  يك زن يهودي، نمي
اش كار  دوزي يت در حالي كه در اتاق گرم و نرم خود نشسته بود و روي گلجود

او باالخره به خود . بخشيد طرحي عميق جان ميخاطرات گذشته را با رنگ و كرد،  مي
الف آنچه برخ بينم كه كنم، مي االن كه بيشتر فكر مي! ب ماجراييستعج واقعاً«: نهيب زد

ها متنفر و  مثل هم نيستند؛ همة آنها از يهودي مه عيسي، همة پيروان گفت پدربزرگ مي
 بعد از فراخواني هيكبار اليزابت به من توضيح داده بود ك. تشنه به خون يكديگر نيستند

به زندان  براي جنگ، تعداد زيادي از اعضاي كليسايشان ارتش مردم براي پيوستن به
يرند و همنوعان خود را ند اسلحه به دست گه بودافكنده شده بودند چرا كه حاضر نشد

. به آنها تعليم داده بود كه يكديگر و حتي دشمنانشان را محبت كنند عيسيبكشند، زيرا 
به هر حال من ديگر بچه نيستم كه . خبرم مسلماً چيزي در اين ميان هست كه من از آن بي

و با  بهترين كار اين است كه خودم دست به كار شوم. بخواهم به عقايد ديگران تكيه كنم
 برگرفت؛  چشمانش را از گلدوزي خيلي مصمم جوديت ».به حقيقت برسم كامل تحقيق

؟ البته كه هميشه فكر كردن، اجرا گذاشته شود مرحلة ولي اين فكر چطور به"
توانست باعث دردسر بسياري نه  مياو  يك قدم نابخردانة. ردن استعمل ك تر از آسان

 ".يت شودجامعة يهود فقط در خانه بلكه در كل

آيا  ».را به ارتداد محكوم كنندحتي ممكن است آنها م«: يت با خود انديشيدجود
كاري بود كه شايد اين بهترين  الزم بود با سالومون راجع به اين موضوع صحبت كند؟

بكري به  آمد؟ ناگهان فكرِ ولي سالومون چطور با چنين فكري كنار مي. شد انجام داد مي
او تا اين موقع تمام افكار و . ه لبخندي ظفرمندانه روشن شدذهنش رسيد و صورتش ب

مسائلش را با سالومون در ميان گذاشته بود و اطمينان داشت كه نامزدش او را درك 
ين كه جوديت به خوبي با ا. اين مشكالت خواهد انديشيد اي براي حل خواهد كرد و چاره



۴۹ 
 

ن بود كه او هرگز مانع ايمان وي سالومون به هيچ چيزي اعتقاد ندارد، مطمئدانست  مي
 .نخواهد شد و يا تالشي به ضد اين مسئله نخواهد كرد

منتظر فرارسيدن عصر بود تا  تمام صبري او با بي. انگار كه آن روز را پاياني نبود
به سري  او اي چند دقيقه، براي ديدنمثل هميشه حتي شده بر كارش تمام شود و سالومون

كشيد و در انتظار گفتن راز دلش با  نتظار او را مياقتي طاق ابا ط جوديت. بزندآنها 
. باالخره رأس ساعت هشت، سالومون و والدينش از راه رسيدند. سوخت مي سالومون

سارا و روت كه هنوز . تر مشغول گفتگو شدند هاي كوچك ها در گروه خيلي زود مهمان
در . تكاليفشان بودند اي خلوت و راحت، مشغول رسيدگي به در گوشه محصل بودند،

كردند، مردان نيز  داري، خانواده و اخبار شهر صحبت مي حالي كه زنان دربارة مسائل خانه
فقط جوديت و در اين ميان . پرداختند مي ث دربارة تجارت و آخرين اخبار جنگبه بح

كه در خانوادة وينبرگ تازگي كردند  داشتند راجع به موضوعي صحبت مي سالومون
 .داشت
امشب قرار است «: ديت با لبخند به والدينش گفته بوداز راه رسيدن مهمانان، جو عدب

خواهيم به خاطر يك  ما مي. محروم باشيدبراي چند ساعت از حضور سالومون  همة شما
 »!موضوع خيلي مهم، اجالسي خصوصي داشته باشيم

ا و فرار به اي براي رها كردن م خواهي نقشه نكند مي«: ه بودپدرش با خنده گفت
 »هان؟! آمريكا بكشي؟

گرداند،  جوديت در حالي كه با لبخندي شادمانه سرش را به سمت سالومون مي
كه حتي خيلي بهتر از رفتن به  چيزي هست كولي ي! نه، نه بابا جون«: ه بودپاسخ داد

سپس دستش را در بازوي  ».هاست تر از اين حرف چيزي كه خيلي جالب. ستآمريكا
تجارت خود جنگ و بگذار اين آقايان دربارة ! عزيزمبيا برويم «: رد و گفتسالومون ب

 ».بود مخواهي با هم تو تمام غروب رامن و . صحبت كنند
بسيار خوب «: در حالي كه سالومون به صورت زيباي او خيره شده بود، گفت
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بدانم ي ميل دارم خيل! گذرد چه فكرهايي در سرت مي .به فرمان تواَممن گوش ! جوديت
با هم نقشه را عملي كنيم، مگر  خواهي اي، حتماً مي شة فرار كشيدهاگر نق. چه شده است

 »!يك وقت مرا فراموش نكني نه؟
 ».من بدون تو هيچ جا نخواهم رفت مسلماً«

را براي درد  ها به اتاق مجاور رفتند و گوشة دنجي سالومون و جوديت با اين شوخي
 .افكارش را با نامزدش در ميان گذاشتهمة  آنگاه جوديت. دل يافتند

خواهم تو  مي. دارمر مهمي براي گفتن هاي بسيا من در واقع حرف! ميداني سالومون«
بنابراين لطفاً به طور جدي از همان اول  .ام چه مسائلي بوده من درگير بداني كه اخيراً

به نظرت  به خاطر اينكه ممكن است اين موضوع! ببخشگوش بده و قبالً نامزدت را 
 »دهي كه مرا ببخشي؟ ، قول ميكنم به من بگو شروعاينكه قبل از . ايداحمقانه بي

تو بايد هر فكري كه در آن سر ! مطمئن باش! البته عزيزم«: سالومون پاسخ داد
گذرد، به من بگويي و من با كمال ميل در صورت توانم به تو كمك خواهم  كوچولو مي

 ».رسيدگي كنيمزندگي توانيم به مسائل سخت  ر بهتر ميچونكه من و تو با همديگ. كرد
داني من به خدا با تمامي وجودم ايمان دارم و اين  همانطور كه مي! خوب عزيزم«

 ».ايمان را تا دم مرگ حفظ خواهم كرد
اين تو با  دهم كه سالومونِ دانم و به تو اطمينان مي بله جوديت، معلوم است كه مي«

بلكه برعكس من ارزش بسيار وااليي براي . تي نداشته باشدموضوع كوچكترين مخالف
 شايد يك روز من. خورم ايمان وفادارانة تو قائلم و غالب اوقات به ايمان سادة تو غبطه مي

من «: آميز اضافه كرد سالومون با حالتي شيطنت ».هم عوض شوم و مثل تو متقاعد گردم
 »!بايد به راه راست هدايت شوم

ولي حاال گوش . عزيزم آرزوي من هم همين است«: ي جدي گفتاما جوديت خيل
حتي  مذهب يهوديت. دانند را الحادي مي ، ساير مذاهبدانيم كه همة يهوديان ما مي! كن

 تهايم به نظر خندي؟ حرف پس چرا مي. كند ما را از رابطه با پيروان اديان ديگر منع مي
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براي من اين چيزها از . ديگري دارد تاز نظر من حال موضوع؟ ولي اين آيد احمقانه مي
 ».العاده جديست و نه حماقت فوق حياتي برخوردار است و اين يك سئوال اهميتي
مردم، . گيرد ام مي خنده لوحي مردم خندم بلكه به ساده من به تو نمي! عزيز دلم«

ي بالند كه خدا و مذهب د ميكنند و بعد به خو را براي خود خلق مي يخدايان و مذاهب
شمارند و حتي حاضرند يكديگر را در  خود را از ديگران برتر مي ،به خاطر آن آنها. دارند

 شاخةوجود هزاران  ،ايماني من من به خدا ايمان ندارم و علت اين بي .اين راه بكشند
زيرا اگر خدايي هست، اين خدا بايد يكتا باشد و فقط يك . در دنياست يمختلف مذهب

 اي انگيزتر از همه اين است كه هر شاخه غم. دم دنيا حاكم باشدمذهب در بين تمام مر
به اين نتيجه  من. دنياست ترين عقايد ايماني صاحب بهترين و درست پندارد مذهبش مي

ي مردم خود، خدا و مذهبي را و شرايط زندگ ، نيازهابر فهم اي بنا كه هر جامعه ام رسيده
گويم  باز هم مي. يازهاي آنها خواهد بودپاسخگوي ن ،مذهبي كند و آن خلقت خلق مي
اي ايمان داشته  دگي كودكانهتواني با چنين سا شانسي كه مي تو خيلي خوش! جوديت

، معتقد يهوديان .چشم تحقير نگاه نكن ، به اشخاص ديگر بهولي هرگز مثل پدرانمان باشي
خدايي هست، او اگر ! آور است اين خجالت! كشند تا به امروز نيز دست از اين كار نمي

و عقيده به او بايد زايندة نيكويي باشد و نه  يهوديان اي تمام اقوام باشد و نه فقطبايد خد
 ».خودخواهي

، شديداً به راند زبان مي ون با صداقت تمام اين كلمات را بردر حالي كه سالوم
و  با ذوق به او خيره شده بود، با لطافت عشقي مضاعف كه جوديت هيجان آمده بود و

خواستم امروز راجع به همين مطلب با تو صحبت  من نيز دقيقاً مي! عزيز دلم«: گفت شوق
من از كودكي تعليم يافتم كه فقط يهود و يهوديت را دوست بدارم و به ملل ديگر به . كنم

ولي االن كه ديگر . نگاه كنم و دينشان را طغياني عليه خدا قلمداد نمايم گوئيمچشم 
هاي ديگران تبعيت  كوركورانه از حرف كه ام، لزومي ندارد گذاشته كودكي را پشت سر

ست دو ام، امر شده داشتنشان چرا بايد چيزهايي را كه به دوست خواهم بدانم پس مي. كنم
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گويم يا  درست مي. بدارم و چرا بايد از يك دسته امور و اشخاص بخصوص متنفر باشم
 ؟نه

دانم و ايمان  من تاريخ قومم را مي. ام دهمن در مورد اين موضوع خيلي مطالعه كر«
با اين اوصاف هنوز چيزهايي ولي  ين دين را به ما عطا كرده است،اشخصاً خدا  دارم كه

كنيم و هر روز با  زندگي مي اينجا در ميان قوم ديگر ما .آورم هست كه از آنها سر در نمي
غير قابل انكار . ز ما دارندمتفاوت ا بسيارآنها در ارتباط هستيم و تمام اين افراد، اعتقاداتي 

 .بسيار نيك و محترمي هستند هاي خيلي از آنان انساناست كه 
كه مرا به آشنايي  به خاطر تمامي اين واقعيات، اشتياقي در قلب من رو به رشد است«

هر وقت راجع به اين چيزها اطالعات . دهد م عبادتي آنها سوق ميمراس بيشتر با مذهب و
 . قضاوت كنم هاقادر خواهم بود شخصاً راجع به آن بدين ترتيب كسب كردم

ديگر مذاهب را فقط از طريق مطالعة ما به نظرم خيلي درست نيست كه حتي «
مشاهدة زندگي راه بسيار بهتري براي اين كار، . شان، مورد تحقيق قرار دهيمكتاب

مادر من در صورت  دانم كه پدر و در عين حال ميولي . است ايمانداران به آن دين
به همين خاطر به كمك . شركت كردنم در جلسات كليسايي، بسيار ناراحت خواهند شد

فتند و فكر كنند پدر و مادر از افكار من به وحشت بيمبادا ترسم  مي. فكري تو احتياج دارم
خواهم بدانم كه  مي. قضاوت تو در اين ميان برايم خيلي مهم است. ام گمراه شدهن كه م
 ».هاي امروز را فراموش كنيم امي حرفتم ها و افكار من غلط است، هر دوي ما حرف اگر

ه ب او هرچند .داد با دقت گوش مي هاي جوديت به حرف سالومون تمام اين مدت
، موضوع كليسا رفتن را پيش كشيد خدا اعتقادي نداشت ولي با اين حال وقتي جوديت

او . ساكت نشست و از جايش تكان نخورد براي چند دقيقه پس. كمي جا خوردسالومون 
انتظار جوديت با اضطراب  .كرد هايش تكيه داده بود و فكر مي اش را روي دست چانه
 .شده بود سالومونمتوجة تغيير حالت صورت  او. حرفي بزند كشيد كه سالومون مي

كرد،  دراز مي در حالي كه دستش را به سوي او. جوديت سكوت كشدار را شكست
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كني كه نامزدت مرتد است و از ايمان پدران  چه شده سالومون؟ آيا تو هم فكر مي«: گفت
 »خود خارج شده؟

فقط موضوع شركت تو . به تو گفتممن كه نظرم را دربارة مذهب ! آه، نه جوديت«
قادر نيستم  من حتي خودم! آنجا جاي غريبي است. در مراسم كليسا به نظرم غيرطبيعي آمد

ها و  شايد همة اينها تأثير آن ديدگاه. اسات را بر ذهنم درك كنمعلت غلبة اين احس
 !شويم مغزي داده مي ينظراتيست كه ما حتي قبل از بلوغ فكري با آنها شستشو

نه جوديت؟ نه . كنم بهتر است اين گفتگو همچون رازي بين من و تو بماند فكر مي«
زيرا فقط . اين مورد چيزي نگو من، به هيچكدام دربه پدر و مادر به والدين خودت و نه 

است كه آنها بسيار حداقلش اين . داند كه چه افكاري به ذهنشان راه خواهد يافت خدا مي
يك روز  توانيم ميما  شود، يتا آنجائي كه به من و تو مربوط ماما . نگران خواهند شد

فكر . شته باشيمكي از روحانيون آنها داسري به يكي از اين كليساها بزنيم و گفتگويي با ي
اي به اين  من هرگز عالقه. جالب است اگر قدري از كار و بارشان سردرآوريم كنم مي

اين  ام، تازه هاي خودمان نرفته ر از كنيسهغي به جايي ام، به همين خاطر هرگز امور نداشته
 ».ام تا غصه نخورند كار را فقط محض خاطر پدر و مادرم كرده

اي بر  بوسه ،را فشرد شهاي به او دوخت و دست هاي درخشانش را جوديت چشم
 »!كليسا رفتنمان را بريزيم، شب به خير طرحپس تا «: اش زد و گفت گونه

»رَشب به خير الهة خمن د!« 
يلي تمااصالً  وليسالومون و والدينش رفتند و جوديت براي خواب به اتاقش رفت 

هنوز . را لبريز كرده بود ، قلبشز احساسات خوب و بدمخلوطي ا. به خواب نداشت
داد كه براي ايمان  صورت متعجب سالومون در مقابل ديدگانش بود و به خود اطمينان مي

عالقمند بود  به مذهب يهود ور ناخودآگاهبه ط مونولاس. آوردن وي به خدا اميدي هست
نهايت  جوديت از اين موضوع بي. كرد به خدا ايمان ندارد رچند خودش فكر ميه

گويد رهبران  مي امروز ترسيد كه مبادا همين مردي كه اما از سوي ديگر مي. بود خوشحال
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تبديل به  هابعد ،يابد و اين موضوع را احمقانه مي هاي ديگر را قبول ندارند ما، اقوام و دين
 .شخصي بسيار متعصب و خشكه مذهب شود

زمزمه جوديت براي مدتي طوالني به تمامي ابعاد گفتگوي آن شب فكر كرد و 
تمامي تفكرات دل مرا از آن رو كه تو قادر مطلق و عالم مطلق هستي، ! اي يهوه«: نمود

مرا در غفلت و . بيابم و حقيقت را بر من مكشوف ساز مرا اجازت ده تا تو را. داني مي
 »!ناداني به حال خود رها نكن

بي من عجب دختر عجي«: شد با خود گفت او در حالي كه براي خواب آماده مي
خود پدر، مادر و پدربزرگم را  الهياتي اي بيش نبودم، با سئواالت وقتي كه بچه! هستم

هاي  بعد از حرف. است رسيده و حاال نوبت به اذيت كردن سالومون دادم  زحمت مي
امشب، او راجع به من چه فكري خواهد كرد؟ البته چه اهميتي دارد، او عاشق من است و 

بخشد و موضوع را فراموش  مرا مي لوحانه بوده است، سادهمن هاي  حرفهم احياناً اگر 
 ».دهند لوحانه انجام مي  شان كارهاي ساده ها بعضي مواقع در زندگي آدم همة. كند مي

خانة سالومون  غروب، خانوادة وينبرگ به يك روز. گذشتاز اين جريان دو ماه 
 .شدندوالدين سالومون با بسيار جدي درگير بحثي  هنوز از راه نرسيده،و  رفتند

. ريخت خانم وينبرگ همچون ابر بهاري اشك مي. هايشان بسيار متغير بود صورت
هايش گذاشته  سرش را با سنگيني بر روي دست ر انتهاي تاالر پذيرايي نشسته وسالومون د

 .كشيد بود و از ته دل آه مي
، بعد از »!يستهاي من بدهكار ن اصالً گوشش به حرف«: مادر جوديت با ناله گفت

با همين حتي با پدرش نيز «: اندكي سكوت و تالش براي خودداري از گريه، ادامه داد
وضعيت خطرناك . دانيم چه بايد كرد آبرويمان رفته است و اصالً نمي. زند حرف مي لحن

. كشيم خجالت مي عمومي فرزندمان، فوق از تحمل ماست و ديگر از حضور در مجامع
ها  در مقابل تمامي خواهش. قلش را از دست داده يا طلسم شده استانگار كه دخترك ع

براي همة شما آمد اخير  پيشدانم كه  من مي" :و تهديدهاي ما، فقط يك جواب دارد



۵۵ 
 

توانم  كند، ولي مطمئنم كه نمي و اين وضعيت شما، مرا نيز متأثر مي بسيار سخت است
ها خدمت  بايد خدا را بيشتر از انسان من. اي بكنم قداست و تعهدم را فداي چنين مسئله

! نواي من فرزند بي! جوديت! جوديت«: كرد هق مي خانم وينبرگ هق» !واي! واي ".كنم
داشتيم، براي هميشه از دست رفته  ميآيا امكان دارد تو براي همة ما كه اينقدر دوستت 

 »!باشي؟
و رفتند و فر خود  همه اندك اندك در الك. هيچكس حرفي براي گفتن نداشت

 .دادند به آرامي بغض قورت مي
. ام و كاري از دستم براي او ساخته نيست من هم واقعاً درمانده«: سالومون گفت

دانم كه او براي  ك روز همه چيز رو به راه شود، بعيد ميهرچند هنوز اميد دارم كه ي
ام كه با او  دهتا به حال سه بار تالش كر .االن سرش خيلي داغ است .هميشه اينطور بماند

 ن توهمات را محض خاطر من، والدينش و قومشام كه اي به او التماس كرده. صحبت كنم
ام دست  توانم از ايده نه سالومون من نمي": هر چند او فقط يك جواب دارد! درها كن
دارم و براي قومم ارزش قائلم، حتي  پدر و مادرم را عاشقانه دوست مي ، تو،من. بشويم

ام را به خاطر اين چيزها انكار كنم،  دهنده  توانم نجات ولي هرگز نمي. از پيش ارزشي بيش
ام كه امكانش  ترين اعمالي شده ترين و پست زيرا آن وقت مرتكب يكي از غيرطبيعي

زيرا همة ما باالخره يكروز خواهيم . از خودكشي هم بدتر است از نظر من اين كار. هست
و رها كردن كسي كه مرا از گناه  رد كردن. ك خواهيم كردهاي فاني را تر مرد و اين بدن

 ".ست ، درست مثل خودكشيرهانيده
دانســتم چــه جــوابي  هــاي او بــه نظــر مــن آنقــدر غريــب بـود كــه حتــي نمــي  گفتـه «

ــه او بــدهم شــده كــنم او اخيــراً بــيش از حــد درگيــر ســئواالت مــذهبي   فكــر مــي. بايــد ب
آن شـب  از همـه بـدتر اينكـه    . اسـت  گذاشـته  وضوع تـأثير روانـي بـدي بـر او    و اين م بود

ــات    ــا بيان ــظ، ب ــايي، واع ــة كليس ــخير    يدر جلس ــاس او را تس ــنعي، روح حس ــين و تص آتش
. تـوان بـه بازگشـت او اميـد داشـت      ام كـه مـي   با اين حـال هنـوز هـم بـر ايـن عقيـده       .كرد
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 ».باالخره همه چيز به حالت عادي خود باز خواهد گشت
 :ها به علت اتفاقات ذيل بود نستينتشكيل اين جلسه در خانة بر

حدود سه هفته بعد از اينكه جوديت به سالومون گفته بود قصد دارد دربارة كليسا و 
در  مبشر مذكور. آمد... آورد، مبشري به شهر جيل روحانيون كليسايي تحقيق به عم

يغاتي، مردم هاي تبل با انتشار برگه كليسا. كرد هاي بشارتي برگزار مي هجلس ي انجيليكليسا
ها چند خطي به طور ويژه دربارة  در اين برگه. را از محل تشكيل جلسه آگاه ساختشهر 

نويسنده، اطمينان . يهوديان نوشته شده بود و از آنها براي شركت، دعوت به عمل آمده بود
تعداد زيادي از هر چند . داده بود كه جلسات وي براي يهوديان بسيار مفيد و مؤثر است

عالنات توسط يهوديان و بعضي مسيحيان اسمي كه دشمنان انجيل بودند، پاره شده اين ا
روي عصرشان بودند،  دهحال جوديت و سالومون در حالي كه مشغول پيا بود، با اين

 .ها خورد چشمشان به يكي از آن برگه
همين «: جوديت بعد از خواندن اعالنيه، با لبخندي رو به سالومون كرد و گفت

و هنوز  زديم حرف مي و شيوة پرستش مسيحيان ا داشتيم دربارة تحقيق كليسائيه تازگي
: گويد يك مثل روسي مي. ندا را به كليسا دعوت كرده خود آنها ما خيلي نگذشته كه

دعوت  مهمانييك به  ، فكر كنم اگر كسي".ه از قوم تاتار هم بدتر استمهمان ناخواند"
يهوديان  كنم بسياري از تصور مي. بدي كرده است كار شود و از رفتن خودداري كند هم

پس طبيعتاً هيچكس از  .در اين جلسات شركت كنند مذكور به علت دعوتديگر نيز 
حتي اگر والدين ما از اين موضوع خبردار شوند، . ديدن ما در آنجا تعجب نخواهد كرد

 »اين يك فرصت طاليي است، نه؟. خيلي هيجان به خرج نخواهند داد
من به . كامالً موافقم .نم حق با تو باشدز حدس مي«: مون با سرخوشي پاسخ دادسالو

ا راجع به آنها ها چه بگويد ي خواهد به يهودي نوبة خودم بسيار مشتاقم بدانم كه اين آقا مي
 .آيم دنبالت ميمن حدود ساعت هفت و نيم . توانيم امشب برويم زند؟ ميچطور حرف ب

يك صفايي  ،تي طوالنيست با آن درگيريرا كه مد ات ويتواني حس كنجكا  ميامشب 



۵۷ 
 

 ».ام اضر شديداً كنجكاو شدهح هر چند كه من هم در حال. بدهي
سر وقت در محل سالومون همانطور كه گفته بود، به دنبال جوديت رفت و آنها 

آنها . ادتگاه از جمعيت لبريز بودشدند، سالن بزرگ عبساختمان  وارد وقتي. حاضر شدند
گرداندند، متوجه شدند كه حدود بيست نفر از يهوديان  حالي كه در جماعت چشم مي در

به محض ورود سالومون و جوديت، دو نفر ناشناس . حضور دارند در جمعآشناي آنها هم 
و خودشان نزديك هاي رديف آخر برخاستند، جاي خود را به آنها دادند  از روي صندلي

دو شخص ناشناس، جوديت را تحت تأثير قرار داد، به ادب و احترام اين . در ايستادند
پس از آنها تشكر . خصوص كه آنها در هيئت مرداني معمولي و كارگراني ساده بودند

 .كردند و نشستند
آهنگ و كلمات . شد اه، گروه كُرِ كوچكي مشغول سرايشبعد از دقائقي كوت

در آن موج  حسي غريبگويي . ، قلب جوديت را آناً لمس كردخواندند ي كه ميسرود
توانست سادگي و  انسان مي. زد كه به روح او بسيار نزديك و برايش بسيار عزيز بود مي

جوديت در حالي كه بندبند وجودش گوش شده بود، . اخالص آن را احساس كند
اين مردم مطمئناً درست مثل ما يهوديان به يك خدا ايمان دارند و او را «: انديشيد مي
 ».تر و پرمعناتر است قط مذهب آنها سادهپرستند، ف مي

 :خواند گروه كُر چنين مي
 اي يهوه تو از ميان آبها

 .و از ميان صحراها، ما را رهبري كردي
 ما ضعيفم و تو قوي

 تر كن و ما را در آغوش خود بفشار ما را به قلب خود نزديك
آسماني خودت نِّبا غذاي آسماني خودت، با م 

 .، اي خداوند و اي خداوندما را غذا بده اكنون
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 ات را  ي آسمانييارودهاي عطا
 .از صخرة مقدس حيات، جاري بساز

 بگذار تا ستون آتش پرجاللت،
 .پيشاپيش ما برود در روز و شب

 خداوند و نجات دهندة ما،
 .نزديك ما باش، سپر ما باش

 
 .ايم ما در كنار رود اردن ايستاده

 .دهها عبور ب ما را از آب! اي خداوند
 هاي كنعان هدايت كن ما را به زمين

 .قوم تو در آنجا راحت خواهد يافت
 باشد كه در آنجا سرود حمد و ستايش

 .هاي قومت به آسمان تو برسد از لب
 

. كلمات اين سرود، دوران باستان قوم يهود را در پيش چشمان جوديت، جان بخشيد
م خود را در حال حركت به سوي او قو. رفت نش رژه ميتاريخ اسرائيل در مقابل ديدگا

شدند و صد  زورآور يهوه هدايت مي در آن روزها آنها با دست .ديد سرزمين موعود مي
 .در صد محتاج توكل به او بودند

آخرين كلمات سرود در سالن طنين افكند و جوديت هنوز در حالي كه سرش را 
جدي و متفكر گوش  سالومون نيز تمام مدت با حالتي. ريخت خم كرده بود، اشك مي

 .داد مي
گروه كر بعد از مكثي كوتاه، دوباره برخاست و سرود ديگري را آغاز كرد و 

 .كلمات آن حتي از سرود اول نيز بيشتر قلب جوديت را لمس نمود



۵۹ 
 

 : سرود بدين مضمون بود
 غرد و برق از اين سو  رعد مي

 .سازد به آن سوي آسمان را روشن مي
 :واندخ غرد و مي صداي خدا مي

 »!به سوي من بشتابيد! اسرائيل! اي قوم من«
 

 سازي اي اسرائيل تو براي من عبادتگاه مي
 .اند ها از طال پوشيده شده و اين عبادتگاه

 .سوزد در آنها هميشه مر و كندر مي
 .رود آسمان مي بخور روز و شب به  و عطرِ

 
 هاي شما دارم؟ من چه نيازي به عبادتگاه

 زمين؟ گلِجان و  هاي بي سنگ
 ها و زمينم، من آفرينندة آب

 .هاي من شكل گرفتند ها به دست و آسمان
 

 هاي خود به دست من؟ وقتي كه طالي شما مرا به چه كار است
 هاي محكم دل صخره در اعماق

 مذاب گرديده است، ،آهني را كه به آتش
 .ام همچون آب باران ريخته

 
 مرا دود بخور به چه كار است؟

 امي زمين از ابتدا تا انتهاوقتي كه تم
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 ها را همچون بخوري خوشبو عطر تمامي گل
 .كند به حضور من تقديم مي

 
 مرا آتش به چه كار است؟ آيا من

 ام؟ باالي سر شما را نيافريده ستارگان درخشان
 هاي آتش ل جرقهآيا من ستارگان را درست مث

 ؟در تاريكي شب پراكنده نساختم
 

 .ارزش است هدايايي بي ور من،به حض اياي شماهدتمامي 
 ر حضور خداي شما پربهاستتنها يك هديه د

 آشتي كنيدبا او  با اين هديه به حضور او آئيد و
 .ر هداياي شما نيز پذيرفته خواهد شدآنگاه ساي

 
 تر از طال خواهم، پاك من قلبي مي

 ها باشد تر از صخره اي قوي كه به كار آيد و محكم و اراده
 خواهم كه به يكديگر عشق بورزند يهايي م انسان

 .باشند، هميشه و همه جا و يكدل و كساني كه با من خالص
 

، تصويري از اولين سرود. سرود عميقاً به قلب جوديت نشست اين تمام كلمات
و سرود دوم او را به تفكر دربارة  سرگرداني قوم يهود در بيابان را در ذهنش نقش كرد

 .اشتوضعيت كنوني قوم يهود واد
ها واقعاً چه لزومي دارند؟ بخور و كندر به چه  قرباني« :با خود زمزمه كرد جوديت

آيا اويي كه آفرينندة «: اختيار، آخرين كلمات سرود را تكرار كرد خورد؟ او بي دردي مي
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اي به  متعلق به اوست همچون هديهكه آنچه را خواهد  ن و زمين است، از ما ميآسما
ي ؟ بله، قلب!ايم مالك واقعي آن بوده عني طوري رفتار كنيم كهيم كنيم، يحضورش تقد

ست كه  ش براي همنوعان خود، اين همان هدية واقعيغل و ق تر از طال و عشقي بي پاك
 »،توانيم به حضور او ببريم  مي

در آنها عميق ذهنش با سيلي از افكار تازه پر شده بود ولي فعالً وقت نداشت تا 
روبروي  .اشت، باالي تريبون رفتكتابي در دست د ال در حالي كهس يك مرد ميان. شود

او ظاهري خوشايند و . ميزي كه با يك روميزي سفيد پوشانيده شده بود، قرار داشت او
با چشماني پر نفوذ، در سكوت به جمعيت چشم دوخت،   براي چند ثانيه. پرانرژي داشت

 . دها پي ببر گويي قادر بود به مكنونات قلبي انسان
 ايد،  هايي كه خوانده طبق اعالنيه امشب،«: سپس با صدايي گرم و قوي آغاز كرد

اما قبل از اينكه . ايم اولين جلسه از جلسات مطالعه و گسترش كالم خدا را برگزار كرده
آغاز كنيم، كه توسط خود خدا به ما بخشيده شده است،  ن اين كتاب پرارزش راخواند

به ما بپيونديد، باشد كه از آن بركت يابيم و ت كنم كه در دعا دعو خواهم از همة شما مي
از ما بينيد،  همانطور كه مي. شنويم، بفهميم چه را كه ميهاي ما باز شود تا بتوانيم آن  ذهن

هر جا  چون ايمان داريم خدا نياز نداريم؛ براي پرستش يهيچ مراسم خاصبه نظر ظاهري 
خداي . جمع شوند، خداوند در ميان آنها حاضر است كه دو يا سه نفر در نام وي، با هم

جان ندارد، زيرا  زندة حاضر مطلق براي يادآوري ما به حضور خود، نيازي به اشياي بي
هايي كه  ه احترام انساناگر ما ب .كند القدس آشكار مي ز طريق روحخود او، حضورش را ا

از جاي  به احترام حضور خدا ر بايدخيزيم، پس چقدر بيشت ما هستند، از جا برمي همنوع
پس بيائيد برخيزيم و در دعا به . خود بلند شويم، زيرا در حال صحبت كردن با او هستيم

 ».حضور او برويم
دانستند كه بايد چه  كردند و نمي غير از يهودياني كه با تعجب به يكديگر نگاه مي

تي كه با شك و ترديد باالخره بعضي از آنها در حال. كار كنند، تمامي جمعيت برخاست
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جوديت به . و بقيه، همانطور نشسته ماندند كردند، از جا برخاستند و پنجه نرم ميدست 
او خودش فوراً بعد . ببيندبه خوبي توانست آنها را  خاطر اينكه رديف آخر نشسته بود، مي

 .سالومون هم به پيروي از او همين كار را كرد. از دعوت سخنگو از جا بلند شده بود
دعايي بسيار پرروح و ساده، درست مثل دعاي كودكان از لبان مرد پشت ميز جاري 

كودكي كه نيازهايش را به پدرش مانند  او رويش به سوي خدا برافراشت و درست .شد
اش چنين چيزي نديده  جوديت در تمام زندگي. با كلماتي ساده با او سخن گفت ،گويدب

. هاي يهودي شنيده بود را در حين خواندن دعانامه ها صداي والدينش او خيلي وقت. بود
خوانده را آنها آنقدر اين دعاها . ولي آن دعاها مسلماً هزاران سال پيش نوشته شده بودند

اين  .كردند ها معني آنها را نيز درك نمي بودند كه ديگر از حفظ بودند و حتي خيلي وقت
 ،شبآنولي دعاي . اش بود تشنه كه جوديت بخشي بودند دعاها فاقد قدرت و روح جان

بلكه انگار كسي قلبش را به حضور . ند، نبوداي كه از حفظ آنها را بگوي مثل كلمات مرده
گويي بود پر از گفت. برد ي خود را در آن لحظه به حضور وي ميو نياز واقع ريخت خدا مي

 .بر خداي حاضر مطلق ناديده ايمان و توكل
گفتند و » آمين«ايان برد، همة مسيحيان از ته دل وقتي مبشر، دعاي خود را به پ

سالومون با تعجب به او نگاه كرد و  .»آمين«تكرار كرد، با احساسي عميق جوديت هم 
 .گرانه تكان داد سرش را با حالتي پرسش
كني كه انگار  واقعاً جريان چيست؟ تو آنچنان رفتار مي! جوديت«: او با تحكم پرسيد

كني و حتي كلمات آنها را  خيزند، تو هم تبعيت مي كه آنها برميوقتي . يكي از آنهايي
ساكت و  به غير از تعدادي معدود، همة آنها. به مردم خودمان نگاه كن. كني تكرار مي

 »آيا اين شيوة عملكرد تو درست است؟. اند نشسته صامت
كـنم كـه كـار اشـتباهي كـرده باشـم        مـن فكـر نمـي   «: جوديت بـه آرامـي پاسـخ داد   

ــين    . ومونســال ــراي اول ــي كــه ب ــرام حقيقت ــه احت ــد ب ــا نباي ــه نظــرت م ــدگيمان ب ــار در زن ب
چــه كــه گفتــه شــده و بــه در تمــامي آنمــن ؟ بايســتيم و بــا آن موافقــت كنــيم ايــم، شــنيده
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 ».بينم جز حقيقت نمي يهيچ چيز عمل آمده،
او از جمعيت خواست توجه خود را به  گفتگوي آنها با صداي مبشر قطع شد زيرا

مقدسش را باز كرد و باب پنجاه  او كتاب. مي كه قرار بود خوانده شود، معطوف دارندكال
بسيار زنده، از زمان تولد عيسي  اي و سوم از كتاب اشعيا را خواند كه به اختصار اما به شيوه

 .تصوير كشيده بود مسيح تا مرگش بر روي صليب جلجتا را به
آور آنها  ريخ قوم اسرائيل و اميد شگفتاو بعد از خواندن كالم، به طور مختصر تا

ها، مسيح بايد به  او گفت كه بر طبق نبوت. را براي شنوندگان شرح دادبراي آمدن مسيح 
ما، مسيح مرگ مرگ او به جاي  توسط جايگزيني. مرد اي مردم ميعنوان برة خدا بر

به  يد در آن شبِاي كه با ها را از قيد گناه و مرگ ابدي آزاد كرد، درست مثل بره انسان
مرد تا فرزندان اسرائيل از مرگ، خطر مصريان و فرعون نجات  ياد ماندني در مصر مي

ولي چيزي كه در ايام قديم در مصر واقع شد، فقط نماد كاري بود كه بعدها خدا از . يابند
اشعياي نبي تمامي اين . پوشانيد ميطريق پسرش، خداوند عيساي مسيح بدان جامة عمل 

 مضروب و مطرود، نزد مردمان«: گويد اشعيا دربارة او مي. ا پيشگويي كرده بودامور ر
زيرا گناه ، دش اي به سوي سالخ برده  همچون برهاو  .رنجديده و پر از دردهاست خوار،

 ».گرفت همة ما را بر خود 
اي زندگي عيساي مسيح  بيائيد براي چند دقيقه! دوستان عزيز«: مبشر اينطور ادامه داد

مطرود و مضروب نشد؟ در طول  آيا او توسط مردمان. اصري را مورد بررسي قرار دهيمن
تصميم گرفتند از  فريسيان از او متنفر بودند و باالخره يك روزهمة كاتبان و  حيات عيسي

سربازان . كردند ميخكوببر صليبي  محض با حقارتدست او خالص شوند، پس او را 
نهادند؛ آنها بر وي تف انداخته، با ني بر سرش  سرش، تاجي از خار بافته، بر رومي

آيا اين تحقير » !هودسالم بر تو اي پادشاه ي«: گفتند كردند و مي اش مي زدند، مسخره مي
اي كه به نزد  صليبش را تا محل تصليب حمل كرد، همانند بره او وقتي كه نيست؟ آيا
او حقيقتاً همانند . و زمين خورد برند، نبود؟ او در زير بار سنگين صليب خم شد سالخ مي
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 .گرانش را فحش نداد ، اعتراضي نكرد و حتي شكنجهيك بره، دهانش را نگشود
هايي كه دربارة خداوند عيسي مسيح شده  رخ داد ولي نبوت هاين اتفاقات در گذشت«
را در  ياز دوستان يهود اي همن امشب عد. پذيرند امروز نيز تحقق مي هنوز تا به است،
آيا رهبران . حقيقتاً چقدر مشتاقم كه امشب شما به گذشته و حال بينديشيد. بينم مي جمع

روحاني شما دائماً عيساي مسيح خداوند، پسر خدا را كه يگانه مسيحاي حقيقي اسرائيل 
كنند؟ آيا اين كار، طرد كردن و  است، به عنوان مسيحاي دروغين و فريبكار معرفي نمي

 مام اين قرون نيست؟خوار شمردن او در طول ت
مذهبي تا به امروز هنوز در انتظار آمدن مسيحايشان  آيا درست است كه يهوديانِ«

هستند؟ ولي اين مسيحي كه قرار است به زودي بيايد، كيست؟ چه كسي اين مسيح خواهد 
خطا به هاي شخصي خودمان را داخل اين ماجرا كنيم، مسلماً  بود؟ اگر قرار باشد ما عقيده

و  گويي كرد ، شخصاً آمدن او را پيشخدايي كه قرار بود مسيح را بفرستد. م رفتخواهي
هاي ذكر شده در كالم گوش بدهيد، در  به يكي از نبوت. داند تنها اوست كه جواب را مي

و ... ": اينطور گفته شدهكتاب زكريا، باب دوازدهم، آخرين بخش آية ده، راجع به مسيح 
خواهند گريست، همچون  منو براي  نظر خواهند افكندبر من  آنها مرا ميخ خواهند زد و

 .»"...گريد ي كه براي تنها پسرش ميكس
پس حاال اند؟  در طول تمام تاريخ، يهوديان چه كسي را بر صليب ميخكوب كرده

. منتظر چه كسي هستند تا دوباره بيايد؟ كسي كه آنها ميخ زدند، عيسي، پسر داوود است
خون برة معصوم و . افتاد تا نقشة خدا به جهت كفارة گناهان، محقق شود اين اتفاق بايد مي

شد تا تمامي اسرائيل و كل دنيا از گناهان خود و از مرگ ابدي،  عيب بايد ريخته مي بي
. انبيايي چون اشعيا، دانيال و بسياري ديگر، اين حقيقت را پيشگويي كردند. كفاره شود

. هاي اين نبوت نيز انجام خواهد شد اكنون ساير بخش اين ماجرا به تحقق پيوسته است و
 .»اند اكنون اسرائيل بايد بر او نظر افكند، اويي كه پدرانشان قبالً به ميخ كشيده«

گويــد، آري اي پســران خواهــد يكبــار ديگــر بــا شــما ســخن ب مــي امشـب خداونــد «
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 » ...اسرائيل و تمامي حضار
گر از جا برخاستند و با سر و صدا سالن را در اين هنگام، گروهي از يهوديان با همدي

 : بعد از اينكه دوباره سكوت برقرار شد، مبشر ادامه داد. ترك كردند
شاگردان خود را در ابتدا به سوي شما فرستاد تا انجيل  اي فرزندان اسرائيل، مسيح«

رودم به و خواهم در ابتداي ميمن نيز  .ندمبارك را بعد از قيام پرجاللش به شما موعظه كن
خداوند براي شما بركات عظيمي در نظر گرفته است كه از . اين شهر با شما صحبت كنم

دلي او را رد نكنيد، او  در سماجت خود با سخت. ان ابراهيم آنها را آغاز كردهزمان پدرت
پس خاري به تاج خار . خطاهايتان را بيامرزدخون پاكش را در راه شما ريخت تا گناهان و 

با  ايمانيتان، دوباره مصلوب نكنيد بلكه يتحقير و ب عيساي مسيح را با انكار،. نكنيداو اضافه 
 .توبه و دعا، با تمامي قلبتان نزد او برگرديد

شماياني كه در اينجا هستيد، بر عيسي نظر رسد كه  ميفرا آن زمان مبارك  كي«
چشمان او با ين االن هم! به ميخ كشيدند؟ او منتظر شماست كه پدرانتان افكنيد، عيسايي

اي گوسفندان گمشدة اسرائيل، او شما را . نگرد مي تك شما و حصر بر تكحد  عشقي بي
 : گويد به صدايش گوش فرادهيد، او به شما مي. بازخواهد آورد) آغلتان(به خانه 
كشان و گرانباران و من شما را آرامي خواهم  نزد من آئيد اي تمامي زحمت«
! يد و قلبتان آرام و قرار ندارد، بيائيدا سنگيني گناه گرانبار شده به شماياني كه» .بخشيد

 ».امشب بيائيد، و او به شما آرامي و حيات جاويد خواهد بخشيد
همة حضار طبق . ادا شد ر كمال صداقت و گرميدهمچون دعوتي آخرين عبارت 

د يهوديان كه عدودرخواست مبشر، براي دعا بر زانوهايشان خم شدند و فقط همان عدة م
د، روح خود را به حضور خيلي از افرا. ، از اين امر مستثني بودندجلسه را ترك نكردند

 .آرامش و ياري خدا دعا كردند خدا ريختند و براي دريافت آمرزش گناهان،
هايش لبريز از اشك  داد و چشم جوديت در طي سخنراني با دقت تمام گوش مي

ه را همچون فيلمي در مقابل ديدگانش به حركت شنيدن اين پيغام، گذشت. شده بود
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در ذهنش هاي او با دو استاد يهودي ديگر با شفافيت تمام  خانة پدربزرگ و بحث. درآورد
در آن موقع هم جوديت . جهت نبودند بي عيسيدربارة  آن همه بحث و جدل. جان گرفت

رگ نازنيش دالئل پدربز كه كرد احساس مي با اينكه سيزده سال بيشتر نداشت، عميقاً
نصيب او شد كه پيغام مسيح را با امروز اين افتخار . كافي ندارد و حق با استاد ديگر است

 .هاي خودش بشنود، پيغامي ساده و آشكار گوش
اين حقيقتي غيرقابل انكار «: كرد گويي ندايي دروني مدام در گوش او نجوا مي

دا، كه براي يهوديان، براي تمام دنيا و او مسيحاست، برة خ. است و تو بايد آن را بپذيري
جوديت  .ايم، بپذيريم ما بايد كسي را كه به دست خود مصلوب كرده! براي تو مرد

 .آن ندا خيلي محكم و مطمئن بود» !چشمان خود را به سوي او برافراز
من «: خورد ميتكان  هايش گويي جوديت با شخصي نامرئي در گفتگو بود و لب

 »هم؟
صورت جوديت حالت . ه بودچشم دوخت كوت به صورت نامزدشس سالومون در

 تا آن لحظه سه بار به جوديت گفته بود كه بهتر است جلسهاو . خاصي به خود گرفته بود
حقيقت ساده و واضحي را كه دربارة عيسي مسيح  را ترك كنند و به خانه بروند زيرا

ست او را رد كرده بود و ولي جوديت هر دفعه درخوا. موعظه شده بود، دوست نداشت
 .بود كه قدري بيشتر بمانندگفته 

هرچند قبالً سالومون ابراز كرده بود كه يك يهودي مدرن است ولي كامالً واضح 
. گرا و متعصب بود سنتاو عميقاً در قلبش يك يهودي  .ندا هبود كه بيانات او سطحي بود

فهميده بود كه يهوديان با او چه ماجراي حقيقي خداوند عيسي مسيح را شنيده و  اكنون كه
و عشق  هاو شديداً از اينكه محبوب. ندبيدار شده بود اش واقعيند، احساسات ا هكرد

انتظار نداشت كه  اصالً. ع است، ناراضي و عصباني بوداش عالقمند به اين موضو زندگي
در حالي كه حالت صورت و . جوديت به سخنان واعظ تا اين درجه صحه بگذارد

گذراند، به اين نتيجه رسيد كه جوديت با تمام سخنان واعظ  هايش را از نظر مي اشك
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 .موافق است
، دندش مشغول دعا نشستند و همة مسيحيان بر روي زانوهايشان وقتي در خاتمة جلسه

زيرا فكر  سالومون احساس كرد كه ديگر وقت مناسب براي ترك جلسه رسيده است
از آنقدر . و موافقت با چنين دعايي عين رذالت است كرد حضور در بين چنين جماعتي مي

ناگهان با خشونت  د شده بود كه ديگر طاقت نياورد وجوديت اعصابش خر حالت متأثر
 :بازوي او را گرفت و بلندش كرد اما جوديت با پريشاني و به حالت زمزمه گفتتمام 

شود و من  تمام مي جلسه به زودي. خواهم االن از اينجا بروم من نمي! نه سالومون«
 ».بايد تا آخر جلسه بمانم

، نداش كرده بود احاطه ،افراد دور و بر دعاهاي در حيني كه صداهاي در همِ
جوديت احساس . كنند براي نجات اسرائيل دعا مي تمام شنيد كه همة آنها با حرارت مي
ديان، ل ساير يهواو هم مث. دانست كه گناهكار است نمياي داشت، او قبالً اصالً  سابقه بي

جوديت، او را به . تي رد كرده بودآن روز با سماجت و سرسخ خداوند عيساي مسيح را تا
 .طرد و تحقير كرده بود مسيحاي دروغين و فريبكار شناخته،عنوان 

 .آورد گذشت و قلبش را به درد مي مي اين افكار به سرعت برق از ذهنش
در حالي كه ! لي نشان ندهم، واي بر منالعم اگر من االن فقط بنشينم و هيچ عكس«

دست  ايم و كار نشسته بي كنند، ما هنوز همة اين افراد با احترام تمام بر زانوهايشان دعا مي
 ».ايم روي دست گذاشته

پدر و مادرم  مردم، ولي آن وقت سالومون،! ي منخدا«: جوديت به نفس نفس افتاد
 »راجع به من چه فكر خواهند كرد؟

بله، ولي به برة خدا فكر «: گفت ي ماليم و آرام برة خدا را شنيد كه ميآنگاه صدا
 »او به تو چه خواهد گفت؟! كن

، فوراً بر حضور سالومون را فراموش كرده بود جوديت در حالي كه كامالً
ين و پر از روح دعاي آتش» !... مرا ببخش! عيسياي «: زانوهايش مشغول دعا و استغاثه شد
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او . شد هايش جاري مي لب ول انجاميد و اين دعا از عمق قلب بربه ط دتيتوبة او براي م
. داشت و براي قومش ابتدا براي خودش دعا كرد، سپس براي كساني كه دوستشان مي

سالومون با وحشت . كردند بسياري از يهوديان حاضر در جمع با حيرت به جوديت نگاه مي
 .و دودلي در كنار او نشسته بود

! كه همان مسيحايي عيسياي خداوند من و اي خداي من، اي «: كردجوديت دعا 
خواهم خادمت باشم و  مي. خواهم با تمامي وجودم تو را خدمت كنم من از اين پس مي

اي خداوند به من كمك كن تا با وفاداري تو را . متعلق به تو باشم، فقط و فقط متعلق به تو
 »!آمين. پيروي كنم

 »!آمين! آمين«: او گفتند خيلي از حضار به همراه
اين گوسفند  مبشر، بعد از دعاي جوديت، دعاي پاياني را ادا كرد و خداوند را براي
 .گمشدة اسرائيل كه امشب به نزد شبان نيكوي خود بازگشته بود، شكر گفت

كامالً متوجه شد كه قضيه  كم به خود آمد و بعد از تمام اين مراحل، سالومون كم
و با  جوديت را گرفت، او را بر روي پاهايش بلند كردبازوي  است پس خيلي بيخدار شده

اكنون آن يهوديِ متعصبِ درونِ او كامالً بيدار شده . او را به سمت در هل داد گستاخي
هاي  با دست خواست جوديت را عصباني بود كه دلش مي او در آن لحظه به حدي. بود

ديد كه همانجا سنگسارش  ود ميدر خ حتي .همان جوديت محبوبش را خودش خفه كند،
جوديت با بردباري، خود  .كند زيرا جوديت به عيسي دعا كرده و او را خداوند خوانده بود

با حالتي لمس شروع به راه رفتن كرد، انگار كه در رؤيا قدم  .ردرا جمع و جور ك
 .ادد و كوچكترين اهميتي به رفتار خشن او نمي كرد صدا حركت مي داشت، بي برمي

ون هر چند وقت سالوم. در طول تمام مسير، يك كلمه بين آن دو رد و بدل نشد
احساس خفگي  خونش از عصبانيت به جوش آمده بود و. كشيد مي هاي عميق يكبار آه

. هايش ريخته بود موهايش به خاطر حركت شديد بلند كردن جوديت روي شقيقه .كرد مي
او از دست واعظ، مسيحيان و  .ه وضوح ببيندتوانست ضربان نبض گلويش را ب جوديت مي
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، احساسي داشت كنار او گام برميدر كه  اما دختر معصومي. جوديت شديداً غضبناك بود
شي عميق در قلبش آشيانه كرده بود و حالتي صلح و آرام. كامالً خالف اين داشت

كار اف انست كهد زيرا مي كرد، براي سالومون احساس تأسف مي او .آسماني داشت
ترجيح داد كه فعالً  تر نشود، اند و براي اينكه او عصباني وحشتناكي در ذهن وي النه كرده

 .سكوت اختيار كند
كرد كه والدينش چه  شد با خود فكر مي تر مي در حالي كه به خانه نزديك

اي از  د كرد، زيرا حتي عدهالعملي نشان خواهند داد و جامعة يهوديت چه خواه عكس
 .م خود شاهد اتفاقات امشب بودندآنان به چش

 انتشار يافته... هوديانِ جيي ر همين امروز غروب در جامعةبه احتمال زياد، اين خب
هر قدم  ،توانست با سرعت سالومون قدم بردارد جوديت در حالي كه به سختي مي. بود

 او. بش بشودكرد تا با سختي همگام نامزد متعص ، او تالش ميپيمود بلند او را با دو قدم مي
او از خداي قادر مطلق خواست . خود با خداوند راز و نياز كرد و طلب ياري نموددر دل 

او قوت و حكمت بدهد تا بتواند حقيقت را به نيكويي براي  به هكه براي ساعات آيند
 .والدينش شرح بدهد

، والدين و دو خواهر جوديت در اتاق وقتي جوديت و سالومون به خانه رسيدند
شود، پيش رفت و بدون صاحبخانه سالومون بدون اينكه منتظر دعوت . بودند نشسته يمننش
در حالي . نشست اولين صندلي نزديكش كتش را درآورد، با سنگيني بر روي نكه حتياي

در سكوت از نيز جوديت . كشيد تنگ آه مي يكه كالهش را در دست گرفته بود، با نفس
 .به اتاق خود رفتو راهرو گذشت 

او . دانست كه اتفاقي غيرمنتظره رخ داده است اش مي خانم وينبرگ با حس مادرانه
به سوي سالومون رفت و با ماليمت دستش را روي سر خم شدة او گذاشت و با مهرباني 

 »سالومون چه شده است؟ بين تو و جوديت چه اتفاقي افتاده است؟«: پرسيد
سرش  او. اك بيدار شده استيك كابوس وحشتن كرد كه از سالومون احساس مي
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توانست خود را كنترل  از آنجايي كه ديگر نمي .رد و به خانم وينبرگ خيره شدرا بلند ك
از جوديت «: با صدايي غيرمعمول كه از شدت عصبانيت حالت خفه داشت، گفت كند

اين كار نكنيد چون كوچكترين ! نه... البته. بگذاريد او براي شما توضيح دهد! بپرسيد
او باعث سرافكندگي  !ني عقلش را از دست دادهاو حالش خوب نيست، يع .اي ندارد يدهاف

فكر كنم تمام شهر تا به حال از اين موضوع . شما، من و تمامي قوم يهود .همة ما شده
 ».باخبر شده باشد

او هنوز . پريده، در صندلي كنار سالومون كز كرد خانم وينبرگ با صورتي رنگ
آقاي . كرد تعحب به او نگاه ميدهاني نيمه باز از ت كه چه شده و با دانس دقيقاً نمي

كرد كه اين هم  وينبرگ كه تا آن لحظه توجه زيادي به ماجرا نشان نداده بود و فكر مي
 اش را به كناري هاست، با حيرت روزنامه يكي از دعواهاي معمولي بين عاشق و معشوق

چه شده؟ جوديت چه كرده است؟ او باعث «: انداخت و با حالتي عصبي و خشن پرسيد
 »سرافكندگي ما شده است؟

او تا . دانست از كجا شروع كند خواست قضيه را توضيح بدهد اما نمي سالومون مي
زيرا خود او بود كه با رفتن به جلسه موافقت  دانست خود را در كل جريان مقصر مي حدي

 .كرده بود
چه كه بگو  زودتر به ما تو را به خدا !مونبله سالو«: مادر با نگراني التماس كرد

وديت غيبش زده چرا ج! فوراً جوديت را صدا كن ي دخترمان افتاده است؟ سارااتفاقي برا
 ».است؟ بگذاريد خودش بيايد و بگويد جريان از چه قرار است

و سالومون به  او براي خانوادة خودش. جوديت در اتاقش زانو زده و مشغول دعا بود
قلبشان نرم شود و مسيح را به عنوان طلبيد كه  كرد و مي  اوند دعا ميحضور خد

 .شان بپذيرند دهندة شخصي نجات
 »!به من كمك كن! اي خداوند من«: ، جوديت دعا كردوقتي سارا به در ضربه زد

او . اينكه صداي پايش از راهرو به گوش رسيد همه چشم به راه جوديت ماندند تا
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صورتش بود كه  رسيد، تنها چيزي كه غيرمعمول به نظر مي. رسيد به نظر ميبسيار آرام 
بسيار جدي و محكم به نظر  صي مزين بود ولي در آن لحظههميشه به لبخند و طراوت خا

 .آمد مي
 »مادر مرا صدا كرده بوديد؟«: وقتي جوديت وارد اتاق شد، پرسيد

او . اطاعت كرد ، جوديت در سكوت،»!بنشين«: پدرش به صندلي اشاره كرد و گفت
دانست كه آن لحظة مهم فرارسيده است و بايد به بهترين وجه ممكن، قضيه را شرح  مي

او هنوز حتي فرصت نيافته بود كه با آرامش راجع به ماجراي نجات خود و آنچه . دهدب
براي والدينش،  ود، فكر كند ولي با اين وجود مجبور بودكه برايش اتفاق افتاده ب

يح، پسر كه به خداوند عيساي مس علناً و به خوبي توضيح بدهد الومونخواهرهايش و س
 .مسلماً كار آساني نبود .خدا ايمان آورده است

ن خودت بشنويم كه خواهيم از زبا ما مي! ببين جوديت«: پدرش اينطور آغاز كرد
ان سرافكندگي و جري. افتاده است و چرا سالومون از دستت عصبانيست امشب چه اتفاقي

 »از چه قرار است؟ ارت ما و قوم يهودحق
منتظر به او  همه با چشماني. كرد جوديت سرش را خم كرده بود و خوب گوش مي

 .خيره شده بودند
هاي  و در حالي كه مستقيم به چشم باالخره بعد از مكثي كوتاه، سرش را بلند كرد

اتفاقي كه امشب  !پدر و مادر عزيزم«: كرد، با صدايي آرام و مصمم گفت پدرش نگاه مي
 .نيست، بلكه مربوط به شخص من استحادث شده است، مربوط به رابطة من و سالومون 

ام كه باعث سرافكندگي شما شود، نه شما، نه سالومون و نه  نگران نباشيد من كاري نكرده
 » ...كس ديگر و هيچ

رف تر ح تر و واضح عزيزم سريع«: ناگهان مادرش به ميان حرف او دويد و گفت
 »ماجرا چيست؟. من جانم به لبم رسيد! بزن

توانم اين موضوع را طي دو دقيقه به شما توضيح بدهم بلكه براي  جان من نميمادر «



۷۲ 
 

يك خواهم هيچ كه من به هيچ وجه نمي ولي فقط اين را بدان. نياز به زمان دارم اين جريان
همة قوم ما شيريني چيزي م نه تنها شما بلكه از شما عذاب بكشيد بلكه برعكس آرزو دار

دوست دارم همة شما خوشي عميقي را كه امشب قلب . بچشند ،ام را كه من تجربه كرده
 » ...مرا لبريز كرده است، تجربه كنيد

زيرا . سالومون ديگر نتوانست خودداري كند و بيش از اين شاهد ماجرا باشد
گناه جلوه  حداقل خود را بيترسيد كه او با سخنانش همه را تحت تأثير قرار دهد يا  مي

او همة ما را . او مرتد شده است! تلف نكنيدرا وقت خود «: دهد، پس با خشم فرياد زد
 ».خوار و خفيف كرده است

و با حيرت به جوديت » !مرتد«: پدر، مادر و خواهران جوديت با تعجب فرياد كردند
 .نگاه كردند

 »!او مسيحي شده است! دهيد هاي او گوش مي دانم چرا به حرف من نمي! بله«
 »مسيحي شده است؟ جوديت! مسيحي؟«: هياهو پرسيدنددوباره همگي آنها با 

از جا برخاست و به  او »!صبر كن سالومون«: تهديد آميز فرياد زدوينبرگ  آقاي
سالومون «: كرد، پرسيد به او نگاه مي مدر حالي كه با خش. سوي جوديت حركت كرد

 »گويد؟ راست مي
خشم و شدت پدر در كنار دخترش ايستاده بود و از . فسشان را حبس كردندهمه ن

 .لرزيد خود مي رنگراني ب
او در . چهرة او آنقدر ترسناك شده بود كه حتي باعث وحشت خانم وينبرگ شد

پس براي جلوگيري از . هرگز شوهرش را به اين حال نديده بود  ،مشتركشان كل زندگي
به . جوديت را به حال خود بگذار. ديويد، عزيزم آرام باش«: وخامت اوضاع، دخالت كرد

 ».او وقت بده تا همه چيز را توضيح دهد
 ».بيا اينجا نزديك من. لطفاً بنشين«: او گفت

 .تابي بر روي صندلي كنار خانمش نشست او با بي. كشيد وينبرگ به سختي نفس مي
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د تا خودش جريان را خشكش زده بود، تشويق كر از ترسرا كه  ، اوجوديت مادر
 خود بگذار. تو هم ساكت باش! سالومون. خوب حاال برايمان تعريف كن«: توضيح بدهد

 ».او بگويد كه امروز غروب چه اتفاقي افتاده است
! بله« :جوديت تمام نيرويش را جمع كرد و با صدايي محكم و مصمم گفت

به عنوان مسيحاي  سيمن به خداوند عي. گفته استسالومون به شما عين حقيقت را 
 ».ام ام ايمان آورده دهنده نجات ويهوديان 

ا پريد ولي همسرش او را آقاي وينبرگ مثل كسي كه مار او را گزيده باشد، از ج
 .نگه داشت و به آرامش دعوت كرد

وقات در قلبم جدالي اخيلي . گاه دربارة او شنيده بودم ام گاه و بي من در كودكي«
توانستم شخصاً دربارة اين  نمي. دانستم كه آيا او مسيحاست يا نه نمي. گرفت سخت درمي

گفتگويي كه آن روز . ل كردميكبار از پدربزرگ در اينباره سئوا. مشكل تصميم بگيرم
در  .ديروز بودهمين و بدل شد، هنوز در ذهنم تازه است، انگار رد  بين من و پدربزرگ

 يكي از آن دو. كرد بحث مي عيسيدربارة ديگر پدربزرگ با دو استاد بعضي مواقع ضمن 
در يك جلسة  امروز، من و سالومون .، همان مسيح استعيسيكرد كه   اثبات مي استاد

. كرد ميآمده بود و در كليسا صحبت  ياز شهر ديگر يك مبشر. كليسايي شركت كرديم
سيح، ، همان معيسيكامالً قانع شدم كه مقدس و موعظة وي،  ن آيات كتاببا شنيدمن 

او برة خدا بود كه براي گناه دنيا داده . مصلوب كردند حي است كه پدران ماپسر خداي 
كه او مرا قانع م چونا همن قلبم را به او داد. شد، درست همانطور كه از پيش نبوت شده بود

 ».دختر شما از حاال به بعد تا روزي كه زنده است، خادم و شاگرد اوست .ه استكرد
ديد كه چهرة پدر و مادرش با خشمي كه هر لحظه  كرد، مي حبت مير حالي كه صد

دانست كه جنگي در دل آنها برپاست و آنها به  مي. در هم رفته استشد،  تر مي غليظ
 . سختي قادر به كنترل خود هستند

هايش را روي سرش گذاشت  مادر جوديت بعد از تمام شدن سخنان دخترش، دست
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فشرد و از يك  هاي خود را به هم مي پدر، دست. له و زاري كردبه ناو با صداي بلند شروع 
 .گريستند سالومون و دو دختر ديگر به آرامي مي .زد سوي اتاق به سوي ديگر قدم مي

به در  خفه، يصدالرزيد، با رنگ و روي پريده و  وينبرگ در حالي كه از خشم مي
جوديت بلند شد و به » !بيرون از اينجا برو! از جلوي چشمم دور شو«: اشاره كرد و گفت

 .آرامي از اتاق بيرون رفت
احترامي شده است ولي در عين حال در عمق وجودش  كرد كه به او بي احساس مي

ند، خوشي توانست براي آن ايستادگي ك به خاطر حقيقتي كه كشف كرده بود و مي
دانست  مين. رفت تپيد و سرش قدري گيج مي قلبش به شدت مي. كرد عميقي را حس مي

 ، عشقش به سالومونكه خانواده كرد حس مي. بار دارد برايش چه چيزهايي در كوله آينده
، يك به يك از ندبراي او در چنته داشترا دغدغه  هايي كه يك زندگي بي مهو تمامي برنا

يافت كه  اي محكم مي خود را بر صخره اما از سوي ديگر .شوند افق ديدگانش محو مي
توانستند آن را تكان  هاي زندگي نمي سيالب ترين مخوفتندبادها و ترين  حتي سخت

 .كرد كه اين صخره دور تا دور او را احاطه كرده است احساس مي. دهند
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 براي مسيحجفا ديدن 
 

 خود ــدختر  كشتن مادر براي قصد دشمني والدين ــ
 ــ توكل بر خداوند از خانه رانده شدن

 
 وينبرگ به دو دختر. ت به طول انجاميدا يك ساعصبي مادر خانواده تگرية ع

توانست  سالومون هنوز آنجا بود و سرش را نمي. گفت كه به اتاق خود بروند شكوچكتر
 .بلند كند

هيچ كاري «: وينبرگ رو به او كرد و گفت بعد از اينكه مادر جوديت آرامتر شد،
اي بكشيم و آن را  نقشهما بايد با همفكري همديگر . شود با گريه و زاري درست نمي

دانيم كه  ما سه نفر، جوديت را از هر كس ديگري بيشتر دوست داريم و مي. عملي كنيم
سرمان را  ديگر نخواهيم توانستدر ضمن ما  .خطرناك است تصميم امشب او تا چه حد

من هنوز اميدم را از دست . باري خواهيم داشت تدر بين يهوديان بلند كنيم و زندگي ذل
فكر كنم اگر بتواني با آرامش همه چيز را از اول تعريف كني، خيلي ! سالومون. ام هنداد

اخيراً تو بيشتر از همة ما  ايم و به همين خاطر ما هميشه به تو اطمينان كامل داشته .بهتر باشد
 »؟ن كه چطور كار به اينجا رسيداي، پس برايمان تعريف ك با جوديت بوده

او . ده بود پس شروع به شرح ماجرا از ابتداي آن نمودكم به خود آم سالومون كم
. داشت اش را از او مخفي نمي ردرگميسجوديت سئواالت مذهبي فراواني داشت و گفت 

بلكه برعكس  .ديد د يا خطرناكي در اين قضيه نميهيچ چيز ب با اين وجود سالومون
فته بودند كه اشتياق پس تصميم گر. خودش نيز با آن افكار و عقايد تا حدي موافق بود

. ، برطرف كنندا مذاهب ديگرطوالني مدت جوديت و كنجكاوي او را مبني بر آشنايي ب
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با ديدن پسترهاي تبليغاتي شخصي اغواگر كه از شهر ديگري آمده و يهوديان را به  بعد هم
پس تصميم . جلسة خود دعوت كرده بود، حس كنجكاوي سالومون بيشتر تحريك شد

 .ن جلسة مسيحي حضور يابندگرفتند در اي
در طول آن جلسه چيزي كه اصالً انتظارش «: سالومون بعد از مكثي كوتاه، ادامه داد

اين مبشر به . اي را نيز نديده بودم من هرگز حتي خواب چنين نتيجه. رفت، اتفاق افتاد نمي
او . تدهندة دنياس در واقع مسيحاي اسرائيل و نجات عيسيشنوندگان خود ثابت كرد كه 

آورد كه  هاي خود صحه گذاشته باشد، دائماً از انبياي يهود شاهد مي براي اينكه بر گفته
اندكي نگذشته بود كه من متوجه تغيير حالت جوديت . اند دربارة آمدن مسيح گفته بوده

من به كرات كوشش كردم . ديرپذ را به گوش جان مي و ديدم هر كلمة گفته شده شدم
. بيرون بكشم اما هر دفعه محض خواهش او اجباراً در جلسه ماندمكه او را از جلسه 
من خودم . شد كردم و حتي حالم از نگاه كردن به او دگرگون مي احساس انزجار مي

دا ايمان نداشتم ولي به عنوان يك يهودي از عالقمندي جوديت به سخنان سشخصاً به خ
بود، احساس  عيسيصلوب كردن م كردن يهوديان به اين مرد كه گويي تنها هدفش متهم

 .كردم نفرت مي
وقتي كه واعظ سخنانش را به پايان برد، از حضار خواست كه بر زانوهايشان دعا «

از اي از يهوديان كه واضحاً محض خاطر كنجكاوي مانده بودند،  كنند و همه به جز عده
سريع جلسه را  سخنراني،زيرا عدة زيادي از يهوديان، بعد از خاتمة . متابعت كردنداو 

من هم به قصد ترك محل از جا برخاستم ولي  .ترك كرده بودند و براي دعا نماندند
 . جوديت دوباره موفق شد مرا به ماندن راضي كند

مردان، روي ناگهان جوديت بعد از دعاي يكي از . ما در رديف آخر نشسته بوديم«
آورد، حاكي  دعا بر زبان مي جمالتي كه در .آنها دعا كرد زانوهايش نشست و درست مثل

از توبه و پذيرش مسيح در قلبش بود و تمامي دعا را آنچنان بلند و واضح بر زبان راند كه 
من از تعجب خشكم زده . هاي جلوتر برگشتند و به ما نگاه كردند تمام يهوديان صندلي
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 سرم را بلند كشيدم خجالت ميحتي . بود قلبم به درد آمده. دانستم چه كار كنم بود و نمي
 .ام نهايت خوار و خفيف شده كردم بي احساس مي. ام نگاه كنم كنم و به دوستان يهودي

او را از روي با عصبانيت بازويش را گرفتم، بعد از اينكه اندكي به خود آمدم، «
تقريباً به حالت دو از آن محل . زانوهايش بلند كردم و همراه خود از آنجا بيرون كشيدم

احساس بدبختي عجيبي . من تمامي چيزيست كه براي گفتن داراي. رون زدموحشتناك بي
حركات اشتباه  عشقي كه به او دارم و. دست بدهم خواهم جوديت را از نمي. كنم مي

من تا به امروز . دانم به كدام صدا گوش بدهم نمي. اند امشب او در قلبم جنگي به پا كرده
مذكور تجربة  ها فاصله داشتم، با اينحال ي فرسنگببه خدا ايمان نداشتم و از يك مرد مذه

را م ترين احساسات ترين و پاك يت عميقجود كنم برايم كامالً تازگي دارد، حس مي
ها حقيقت  دهندة اين است كه همة آن حرف كنم اين نشان فكر مي. دار كرده است جريحه

حب مذهب درست داشت، خدا فقط يك خداست و يهوديان تنها قوم دنيا هستند كه صا
او به همه چيز پشت پا . جوديت آگاهانه از خدا و دين پدرانش روگردانيده است. اند الهي

 .اعتنايي لگدمال كرده است اش را با بي زده و تمامي گذشته
اي نه چندان  من حاال بايد چه كار كنم؟ او نامزد من است، و ما قرار بود در آينده«

توانم در بديگر آبرويي  بي مكن است كه بعد از اينهمهغيرم براي من. دور ازدواج كنيم
آميز  تعداد زيادي از يهوديان شاهد دعاي جنون همانطور كه گفتم. جماعت سر بلند كنم

تمامي قوم يهود را به سوي خود هدايت كند  عيسياو با صداي بلند دعا كرد كه . او بودند
انگار كه ديگر هرگز ... سابق نيست او ديگر انسان... مو آنها ديدند كه ما با هم هستي

 ».توانم مثل روز اول دوستش داشته باشم نمي
در چنگال خود را پدر و مادر جوديت ساكت نشسته بودند و غم و اندوه، آنها 

مادرش به . داد آشفتگي صورت پدرش از جنگ وحشتناك درونش خبر مي. فشرد مي
وان را به خوبي درك و با او هر دوي آنها احساسات اين مرد ج. گريست آرامي مي

 .كردند همدردي مي
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به يكديگر  توانيم چطور شد كه ما به چنين پاياني رسيديم؟ ديگر نمي! خداي من«
» !عزيز دلم! جوديت!... توانيم دوست بمانيم حتي نمي ديگر عشق بورزيم بعد از اين

 .كرد سالومون در حالي كه سرش را در دستانش گرفته بود، ناله مي
محض اينكه حرف سالومون تمام شد، پدر جوديت از جايش بلند شد، بازوي به 

 . سالومون را گرفت و او را به سوي همسرش برد
ما به تو مثل پسر خودمان،   داني كه قلب خودت خيلي خوب ميتو ! سالومون«

را  دانيم كه تو نيز ما ما مي. ايم و خواهيم داشت ما هميشه تو را دوست داشته. چسبيده است
بود، به كلي از  اين پيوند و باني حاال ما كسي را كه باعث .داري به همان اندازه دوست مي

هميشه آرزوي ما اين  .داشتيم ايم، كسي كه همة ما با تمامي وجود دوست مي دست داده
اش به ارمغان آورد اما نتيجه كامالً برعكس  براي خانواده يكه او شادي و افتخار فراوان بود

سرافكندگي و اندوه وصف ناپذير حاصل از اين جريان، خارج از . درآمده است از آب
 .دانيم عالج آن چيست تحمل ماست و ما نمي

گفت كه مسيحي شده است،  جوديت يك ساعت پيش اينجا نشست و وقتي كه «
اگر به خاطر تو نبود، ! راشل. شد العمل طبيعيم مي احساسي در درونم بود كه مانع عكس

دانم چه  هرچند كه هنوز هم نمي .آوردم دانم چه باليي به سر دخترم مي م نميخودم ه
و سئواالتش ما را انگشت به دهان بود او از همان كودكيش نيز با هوش . كنم و چه نكنم

به عالوه نفوذ و تأثير عميقي هم بر . فهميد سنش بيشتر ميبه هميشه نسبت . گذاشت مي
شانس را داريم كه بتوانيم او را به ايمان پدران خود ما هنوز اين . اطرافيانش داشت

. ما سه نفر بايد تمامي تالش خود را در جهت تأثير گذاشتن بر او به كار بنديم. بازگردانيم
كنم براي چند روز اول بهتر است كه او را به حال خود رها كنيم و بگذاريم  فكر مي

گيري و تعصب ما خيلي كاري از  سختدانم كه  بعيد مي. دربارة كار خود قدري بينديشد
همة ملت ما در اين زمينه بايد . از نحوة عملكرد امشب خودم خيلي پشيمانم. پيش ببرد

انسان گاهي . به جوي بازگردانيدتوان  ه را نميفتاما آب ر. بيشتر روي خود كار كنند
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حتي . ه راه بياوريمبيائيد به مدد عشق، پند و اندرز و التماس، او را ب. آورد اوقات جوش مي
. توانيم اگر الزم شد از استاد مذهبي محترممان درخواست كنيم تا با او صحبت كند مي

 ».آيد و چه تدابيري الزم خواهد شد كنيم ببينيم چه پيش مي بعد صبر مي
ما بايد براي . گويي بله، كامالً درست مي«: همسرش نيز با او موافقت كرد و گفت

سالومون تو بر . كاري كه از دستمان ساخته است، انجام دهيمنجات جوديت عزيز هر 
وار تو را دوست دارد، آيا حاضري با  دانم كه او ديوانه روي جوديت نفوذ داري، چون مي

 »ما همكاري كني؟
برق  هايش از شوق اميد  يافت و چشم مرد جوان دوباره اطمينان و قوت خود را بازمي

لطفاً مرا به خاطر اينكه خيلي زود . كنم لوم است كه ميمع«: صبري گفت پس با بي. زد مي
من هنوز از دست نرفته است و  البته كه جوديت. جوش آوردم و قضاوت كردم، ببخشيد

 ».در اين ميان، هر كاري كه از دستم بر بيايد با كمال ميل به خاطر او انجام خواهم داد
. اً ساعت سه صبح بودرسيد، تقريبخودشان وقتي سالومون باالخره به خانه 

 .سپري كردندخوابي  هم كماكان با بيرا صبح  ها و سالومون باقي ساعات وينبرگ
هاي جوديت مانند بمبي كه در خانه منفجر شده باشد،آنها را دچار پريشاني كرده  حرف

در  مدت در اتاق ديگري از همين خانه گفتگويي بسيار متفاوت از آنچه در تمام اين. بود
گفتگويي كه در خانوادة وينبرگ سابقه نداشت و . گذشت، در جريان بود يمن مياق نشات

بين دختري جوان و خالق  گفتگويي .گرفت نمي نشأت معمولي از يك نوع رابطة انساني
اش دريافت  همتا از اعضاي خانواده كه هميشه عادت داشت عشقي بي دختري. مهربان او

براي اولين  او .كسي به تندي با وي سخن نگفته بود آورد هرگز و تا جائيكه به ياد مي كند
او ديد كه . اش احساس كرد كه اين عشق را از دست داده است بار در زندگي

 .ترين و عزيزترين كسانش از او متنفر هستند نزديك
عشقي خالص، . عشقي كه او به خانواده و نامزدش داشت، يك عشق كمياب بود

ن را ها بود كه سالومو او سال. هاي مادي لبستگيعاري از هر گونه خودخواهي و د
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آفرين و براي او  سنج، دقيق، شادي سالومون انساني نكته. داشت دوست ميشناخت و  مي
حقيقيست ولي اكنون  دانست كه عشق سالومون به او، عشقي جوديت مي. بسيار عزيز بود

 .، او را طرد كرده بودندهمة آنها
اگر . كرد لرزيد و او را تهديد مي خود مي حشت برو دلسوز او از وپدر مهربان 

اي بر  با نگاه دوباره. مادرش او را نگه نداشته بود، شايد او جوديت را همانجا كشته بود
ناگهان احساس كرد كه بر روي اين كرة  او. تمام اين وقايع، قلب دختر جوان به درد آمد

انتها كسي سنگ صبور او  ياين غم بدر  نيز ندارد و حتي يك دوست و همدم خاكي
 .خداوند رهاكرده بودند اش او را به خاطر تمامي خانواده. نيست

 ، او با تمام وجودروي تخت افتاد و گريه امانش نداد براي مدتي طوالنيجوديت 
اي طوالني از روي تخت  بعد از گريهاو . كرد اش را تجربه مي اولين غم حقيقي زندگي

 ماه در نهايت زيبايي و كمال. بودشب آرامي . ه نشستپنجر بلند شد و روي صندلي كنار
چشمان . زدند ي از الماس، چشمك ميستارگان همانند ذرات كوچك. درخشيد مي

در . آسمان زيباي زمستان خيره گشت با حيرت بهاو  شده بود،از گريه متورم  جوديت
 .در صندلي وارفتاش غرق شده بود و براي مدتي بدون اينكه جم بخورد  تضادهاي ذهني

خداي «: دعا كرد اينطور با صدايي گرفته ، به خود آمد و بعد از گذشت چند دقيقه
اتاق، او را آرام كرد و  حالت ساكن ».ش خود بسيار عظيم و پرجالليتو در آفرين! من

در سكوت شب، تمامي مراحل . به درون قلبش جريان گرفتصلح و صفايي شيرين 
اش افتاد، وقتي كه هنوز در غرب زندگي  به ياد ايام كودكي. اش را دوره كرد زندگي

سئوالي را به ياد  .ه بوداز روسيه گرفته شدها  با آلمانآن ناحيه در طول جنگ . كردند مي
براي مدتي ذهنش را كرد،  وقتي پدرش ماجراي قوم اسرائيل را تعريف ميآورد كه 

ا بيدار و كرد، ذهن كودكانة او ر هايي كه پدرش تعريف مي همين قصه. مشغول كرده بود
 .نددر او اشتياق جديدي براي شناخت خدا ايجاد كرده بود

آورد و در  او همچنين بحث به ياد ماندني پدربزرگ و استادان يهود را به ياد مي
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 .شد چيز به روشني روز در ذهنش زنده همه . دنبالة آن بحث خود و پدربزرگ را
شان از شهر  ر ابتداي جنگ؛ مسافرت سخت و طوالنيد فرار آنها از خانة زيبايشان

و  سالومون پشت سر گذاشته بود شادي كه با ؛ اولين مالقاتش با سالومون؛ تمامي اوقات...اُ
 .عشق شيرينشان، همگي همچون فيلمي از مقابل ديدگانش گذشت

ابل ايي شيرين بودند كه با حقيقتي غير قتمامي اينها رؤي«: جوديت با خود انديشيد
ولي حاال چه؟ اكنون اين حقيقت چه چيزي را براي من به ارمغان . اند ، پايان يافتهتغيير

ي كه تصويريعني همة آمال و آرزوهاي من به همين سادگي پايان يافته و خواهد داشت؟ 
وقتي به عمق ! ... در ذهنم براي زندگي داشتم براي هميشه تغيير كرده است؟ البته كه بله

. كنم بايد خدا را شكر كنم كه مرا از اين رؤياي دروغين بيدار كرده است ميماجرا نگاه 
كه  كرده بودمبر اساس چيزهايي بنا  م و اصول زندگيم رامن در تمام عمرم، همة روابط

بيدار و با  ،غفلت خوابدر اين دنيا از  خيلي بهتر است كه پس. دروغي بيش نبودند
گي نهم و با نتايج غفلت فكري و م به جاودانم تا اينكه قدزندگي حقيقي روبرو شو

 ».مواجه گردم خود در زمان حيات زمينيم روحاني
آمدهاي تصميم خود را مورد سنجش قرار  جوديت با ذهني تازه و بيدار تمامي پي

زندگي آسان را در ذهن خود يك او تالش نكرد كه خود را فريب بدهد و رؤياي . داد
كه  اينطور نتيجه گرفتاو . به كرات خوانده بود قدس يهود رام او اخيراً كتاب. دانبپرور

اي از  تمامي انبياء، خادمين واقعي خدا بودند و تحت جفاهاي بسياري قرار گرفتند و عده
حتي عيسي مسيح، پسر . اين حقيقت، عميقاً او را تحت تأثير قرار داد. آنها هم شهيد شدند

 .وب شده بودترين شيوة ممكن، مصل رحمانه خدا، به بي
خواهي او را پيروي كني و شاگرد و خادمش باشي،  اگر مي«: جوديت با خود گفت

فكر كنم االن . اي تو اولين قدم را برداشته فعالً .همين نتيجه در انتظار تو هم خواهد بود
از فردا به بعد همة يهوديان به محض ديدن من، سرشان را . داند تمام شهر راجع به آن مي

اي ! آه... ولي آيا من بايد بازگردم؟... نبانيد و مرا انگشت نشان خواهند كرد خواهند ج
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» !و حياتي دوباره دادي، مرا از اين فكر برهان كسي كه مرا از مرگ غفلت زنده گردانيدي
 .جوديت با حالتي ملتمسانه به حضور خدا دعا كرد

ه دعا پرداخت و ب زد پاهاي منجي و خداوند عزيزشو ن او بر روي زانوانش نشست
 .، خودش و تمامي مشكالتش را فراموش كرددر آن ارتباط و دوستي شيرين

تو . ام ام در پي تو و مشتاق تو بوده داني كه من از دوران كودكي اي خداوندم تو مي«
خود را توسط كالم و روح قدوست بر من آشكار  امشب در عشق و رحمت عظيمت،

داني كه همه به خاطر تو  اكنون مي. يته و پاك كردبا خون پربهايت شسقلب مرا . كردي
ي از من دارم، بدون هيچ دليل به شدت دوست مي ي كهتمامي كسان. اند مرا ترك كرده

زمين ندارم كه مرا  اين رويمن هيچ دوستي بر . رانند خود مينفرت دارند و مرا از 
دختري  داني كه تو مي. يم، تنهاي تنهامن تنها. نصيحت كند و در اين جدال ياريم نمايد

! مرا ترك نكن و فراموشم نكن اي خداوند. شناسم هاي تو را نمي ضعيفم و هنوز راه
داني كه در آينده چه اتفاقاتي  تو مي. مگذار كه در غفلت و ضعف از حقيقت تو دور شوم

در تمام شرايط ! خبرم، بنابراين اي خداوند من من از آينده بي. بر من واقع خواهد شد
هاي ضعف و خستگي، در اوقاتي كه رمقي در من نمانده  ، به خصوص در زمانندگيز

 »!ها قوت ايستادگي عطا كن است، مرا در مقابل وسوسه
به طول انجاميد و او در آن اتاق گرم و نرم كه با نور  براي مدتي طوالني دعاي او

ر سكوت شب چنان با د او. ا خداي خود راز و نياز كردفام مهتاب روشن شده بود، ب نقره
نشسته  ديد و در كنار او را مي كرد كه گويي به چشم سر او فتگو مياش گ دهنده نجات

ست، در حالي كه ترين شكي نداشت كه خدا در كنار وي ااو در آن لحظات كوچك. بود
كرد، صلح و آرامشي عميق و فراگير در قلبش آشيانه  ميدعا  ي عظيمبا سادگي و ايمان

 .كرد
خواهم كه  ام و مي من آماده«: در خاتمة دعايش به خداوند اينطور قول دادجوديت 

ارادة تو امروز و تا به ابد در زندگي من كرده شود، اي . تو را در همه جا پيروي كنم
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 »!خداوند من و اي خداي من
شي و آرامش دروني زانوانش بلند شد، صورتش در نور ماه از خو وقتي كه از روي

اينكه سرش را روي بالش  به محض س در تختخواب دراز كشيد وسپ. درخشيد مي
دختر جوان روي خود را در دعا به كه  خدايي. و آرام فرو رفت خوابي عميق گذاشت، به

به سوي خانة  خود را براي حفاظت و هدايت جوديت بود، فرشتة نورانيسوي او گردانيده 
 .اش، فرستاد آسماني و جاودانه

، در انتظار جوديت وسوسه و باراني از جفاهاي گوناگون ش،روزهاي سخت آزماي
از ايمان به خداوند عيسي  از هيچ كوششي براي منصرف كردن او والدين و نامزد او. ودب

هاي  سرگرمي با كردند ميو سعي  نمودند آنها به او التماس مي. وگذار نكردندمسيح فر
راه آورند، ولي او  ني، او را سرگذرا رقص و اماكن خوشگوناگوني مثل رفتن به تئاتر، 

از آنها  قبالً اش كه مورد عالقه هاي او به تمام فعاليت .ماند بر عقيدة خود همچنان پابرجا 
تر  برد، پشت كرده بود زيرا چيزي يافته بود كه از تمام امور ديگر بهتر و باارزش لذت مي

ا در و يا گذرانيدن تمامي عصر ر آلود هاي گناهاو به عنوان فرزند خدا، رفتن به تئاتر. بود
كردند، جواب  ميوقتي كه آنها خيلي اصرار . كرد محسوب مي هاي رقص، خطا سالن

روم كه خداوند عيسي در آنجا حضور نداشته باشد، هر جا كه او  من به جايي نمي«: داد مي
 ».باشد، من نيز همانجا خواهم بود

كاري كه به نظرش خداوند را اندوهگين توانستند او را به انجام  هيچيك از آنها نمي
كم به اين نتيجه رسيدند كه تالش آنها براي  ساخت، مجبور كنند و بالطبع كم مي

مختلف به اميدشان در تمام ابعاد پس بازگردانيدن او به كنيسه هم به جايي نخواهد رسيد، 
 .شود شد كه ديگر كاسة صبرشان لبريز و باعث مي نااميدي و شكست منجر شده بود

وديت در خانه به ريزي كرده بود كه با ج مادر جوديت به دفعات طوري برنامه
اش را  كرد كه ايدة فعلي ميو با اشك و التماس از او درخواست  تنهايي صحبت كند

هاي  ها و التماس اين عجز و البه. توبه كند و به ايمان پدرانش رو آورد نمايد، فراموش
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  .ين آزمايشات ايمان او بودتر مادر محبوبش، يكي از سخت
تو از تمام قومت ! اي به آيندة خود فكر كن ذره«: يكروز مادرش اينطور آغاز كرد

لت براي ما يك ذره د. كند تمامي شهر به چشم يك مرتد به تو نگاه مي. اي فاصله گرفته
هستيم، به خاطر تو بايد عذاب پدر و مادرت  كني چقدر ما كه هيچ فكر نمي! بسوزد

ي هستند كه بايد از زندگيشان لذت آنها االن در سنّ. ؟ خواهرهايت هم همينطورشيمبك
. ببرند اما تقريباً هر روز بايد شاهد رفتارهاي عجيب و غريب تو باشند و از آن رنج بكشند

به خاطر تو مورد تحقير و  رند كه در انظار عمومي ظاهر شوند و دائماًآنها حتي رو ندا
گفت  ميروت  دوي آنها با گريه به خانه آمدند، ديشب هر. شوند مي تمسخر ديگران واقع

اند كه جوديت  پرسيده از او مي همة آشنايان. گز از خانه بيرون نخواهد رفتكه ديگر هر
آيا ممكن است كه ! كجاست و آيا همة ما قصد داريم مسيحي شويم يا نه؟ آه جوديت

تو با ! به سالومون، نامزدت نگاهي بيندازاند؟ نرنجاي هم تو را  ها حتي ذره تمام اين مصيبت
دارد، با تمسخر مردم دست و پنجه نرم  اي؟ او با هر قدمي كه در خيابان برمي او چه كرده

بنشيند چرا كه تو حاضر نيستي  پسر بيچاره مجبور است تمام روز با تو در خانه. كند مي
همينطور ادامه پيدا كند، او اگر اين قضيه ! گذراني به اماكن عمومي بروي براي خوش

چه كسي دلش . نامزديش را با تو بهم خواهد زد و از دست تو خالص خواهد شد
 »!خواهد يك مرتد را به همسري برگزيند؟ مي

قلب من . فهمم بينم و مي من تمام اين وقايع را مي! مادر عزيز«: جوديت جواب داد
توانم خدا را ترك  ، من چطور ميولي مادر جان. آيد درد مي براي همگي شما و قومم به

ه چنين اقدامي بزنم؟ خودت دست ب به جا نياورم؟ چرا من بايدهايش را  كنم و فرمان
واقعاًَ مرتد خواهم شد و اين گناه من در حضور  داني كه اگر چنين كنم، آن وقت ديگر مي

چه . ام ن را به عمل آوردهام آ ة شخصياو بسيار بزرگ خواهد بود چونكه با دانش و اراد
حيات  زندگي زودگذر را با حيات جاويد و زندگي دنيوي را با، كسي حاضر است

بلكه محبتم از هر موقع  دارم را كمتر از گذشته دوست نمي من تو اني عوض كند؟آسم
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توانم به  ديگري به همة شما بيشتر شده است و سالومون را هم واقعاً دوست دارم ولي نمي
اين اماكن منظور نظر خداوند و داماد آسماني من . جاهايي از اين قبيل تن بدهمه برفتن 
خواهم همچون عروسي حقيقي و وفادار، به او بيش از هر شخص ديگري  من مي. نيستند

 ».در اين دنيا ارج نهم
داد ولي اكنون ديگر بيش هاي او گوش  حظه با صبر به حرفخانم وينبرگ تا اين ل

با صدايي خفه فرياد  لرزيد، در حالي كه از عصبانيت ميپس . ه خودداري نبوداز اين قادر ب
تو نام ما را لكه دار و خانوادة شريف و با اصل و نسب ما را ! مرتد! ايمان گمراه بي«: زد

ديگر ! از اينجا برو بيرون! خانواده و قوم مايي ايتو لكة ننگي بر. اي سرافكنده كرده
 »!خواهم تو را ببينم نمي

 .جوديت با شنيدن اين كلمات از جا جست و از اتاق خارج شد
تا تصميم  جمع شدند، يكروز عصر هر دو خانواده با يكديگر بعد از اين گفتگو

آنها به اين نتيجه رسيدند كه بايد از يك استاد دعوت به . بگيرند كه با جوديت چه كنند
 براي اين مالقات، به تقويت چيني زمينهنهايتاً اما . عمل آورند تا با جوديت صحبت كند

ايمان جوديت منجر شد، زيرا او بعد از آن اطمينان حاصل كرد كه رهبران يهود تالش 
كنند تا قوم خود را در ظلمت جهل و دوري از شناخت خداوند عيساي مسيح نگاه  مي

 .طي آن مالقات، جوديت به صحت انجيل بيشتر پي برد. دارند
او . در اتاق جوديت نواخته شد صبح، ضربة محكمي به ود ساعت يازدهيكروز حد

تمامي روز در اتاق خود نشسته بود زيرا جايي براي رفتن نداشت، تمامي دوستانش به او 
او عادت داشت به . به كليسا برود كه دادند اجازه نمي پشت كرده بودند و والدينش به او

ها شديداً او را منع كرده بودند و آن. ، بروددر آنجا نجات يافته بود همان كليسايي كه
همگي آنها مراقب آمد و رفتش بودند، پس او . مواظب بودند كه نتواند به آنجا برود

 . داد كه در اتاقش بماند ترجيح مي
فكر كرد كه . او سرش را به گلدوزي گرم كرده بود كه صداي كوبش در را شنيد
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ولي وقتي . وضوع ارتداد با او بحث كننداند تا بر سر م مون يا والدينش آمدهدوباره سالو
او فوراً جريان را حدس زد و . ، غرق تعجب شدديني پير را در مقابل خود يافتاستاد 

 .آورد و از او دعوت به نشستن كرد پيشترين صندلي راحت اتاق را  نزديك
د ام تا از تو راجع به چن دخترم، من امروز آمده«: استاد پير به آرامي بيان كرد كه

 به مذهب پدرانت وچندي پيش به من گفتند كه تو نسبت . مطلب كوچك سئوال كنم
و جذب مسيحيت، يا بهتر  اي وفايي كرده ، بيشريعتي كه خود يهوه به ما بخشيده است

محال  يعني. هر چند كه باور اين امر براي من بسيار مشكل بود. اي بگويم كافر و مرتد شده
ديشب از زبان  باالخره ة محترم وينبرگ مرتد شود، تا اينكهشخصي از خانواد نمود كه مي

دخترم، خيلي برايت متأسفم و اميدوارم . را شنيدممطلب عين همين  پدر و مادر خودت
  تجربگي تو باعث شده جواني و بي. كه به زودي به آغوش كنيسه و قوم خودت بازگردي

نمايي و اعتراف كني كه اشتباه اگر توبه  ولي. شوياست كه از راه دين خارج و گمراه 
من به  .نيكت، تو را ببخشيم توانيم محض خاطر اجداد ميما يعني كنيسه و قوم تو  اي، كرده

 .شخصه خوشحال خواهم شد كه براي رهايي از اين موقعيت ناخوشايند به تو كمك كنم
راست است؟ گويند،  فرزندم، بدون تعارف به من بگو، آيا اين چيزهايي كه راجع به تو مي

مرتكب كه اگر اينطور است، آيا حاضري توبه كني و به خاطر شرارت و گناه بزرگي 
 .كرد استاد با نگاهي مهربان و پدرانه به جوديت نگاه مي» اي، طلب بخشش نمايي؟ شده

خواهم راجع به همه چيز با شما  آه، بله، استاد محترم، من مي«: جوديت پاسخ داد
راستش تا آنجائيكه به شريعت يهود . يمن واقعيت را به شما بگوخواهم عي مي. صحبت كنم

 ».ام وفايي نكرده شود، من بدان بي يهوه به ما داده است، مربوط مي يعني همان ديني كه
 .آمد به نظر خوشحال مي. استاد به حالت رضايت سرش را تكان داد

و ق بدعت طري آن را من در طريق مسيحيت نيز كه شما در مورد قدم گذاشتن«
بگويم كه من چيزي دربارة اين ارتداد و گمراهي  خوانيد، بايد به شما گمراهي مي

 .. .دانم نمي
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بنابراين ماجرا چيست دخترم، آيا «: استاد با شگفتي در ميان سخنان او دويد و گفت
هاي   ام دروغ محض است؟ آيا اين هم جزء يكي از شيطنت تمامي آنچه كه شنيده

يست؟ حتي اگر هم اينطور است چنين اعمالي شايسته و برازندة تو هاي امروز جوان
 ».نيست

هاي من گوش بدهيد تا تمام ماجرا را  كنم به تمام حرف خواهش مي! نه استاد«
زمان كودكي  من از خيلي وقت پيش، يعني ازحقيقت اين است كه . برايتان تعريف كنم

ي ناصري بنيان نهاده عيسيدي به نام شنيده بودم كه بدعتي به نام مسيحيت توسط يك يهو
و پيروانش متنفر باشم و آنها را  عيسيبه من آموزش داده بودند كه از اين . شده است

ياد گرفته بودم، انجام كه كردم آنچه را  ميتا وقتي كه كودك بودم، سعي . بخوانم گوئيم
 شدم ياد گرفتم ولي بزرگتر كه. كردم خدا هم از اين كار من خشنود است دهم و فكر مي

اگر قرار است به چيزي عشق . گيري كنم هر چيزي را شخصاً بشناسم و راجع به آن نتيجه
. بورزم، بايد بدانم چرا، و اگر قرار است از كسي متنفر باشم، بايد علت نفرتم را نيز بدانم

ه منطقي تر هستيد پس به من بگوييد ك گويم استاد محترم؟ شما از من حكيم درست نمي
 ».ستم يا نهه

، سر تأييد تكان داد، اما در كرد استاد در حالي كه با گيجي و حيرت به او نگاه مي
گويي فرزندم، سخنانت  درست مي«: كرد عين حال معذب شده بود و احساس خطر مي

 ».ست منطقي
از اين قانون مدد جستم و با خود  عيسيبه همين علت من هم براي موضوع «

پس شروع به مطالعة تورات و . را كشف كنم عيسيعلت نفرت از  انديشيدم كه بهتر است
ناجيل، اعتقاد من با خاتمة ا. را خواندم عيسيصحف انبيا نمودم و بعد از آن، اناجيل 

نه تنها فريبكار نيست بلكه همان مسيح موعود و  عيسيكامالً قانع شدم كه  تر شد و محكم
به بياني ديگر، همان . يل وعده داده شده بودپسر خداي حي است كه آمدنش به قوم اسرائ

ايي كه خود را به طرق مختلف بر اسرائيل ظاهر كرده بود، صورت انساني بر خود  يهوه
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من با ! اي استاد عزيز. ي ناصري بر روي زمين زيستاعيس، جسم شد و به عنوان گرفت
لدين عزيزم، شما و كنم كه وا و به حضور خدا دعا مي اطمينان به اين موضوع ايمان دارم

من ايمان . كنار بگذارند و او را به عنوان مسيحا بپذيرندرا تمامي قوممان مقاومت با او 
. همان مسيح است عيسيدارم كه يكروز ــ دير يا زود ــ اسرائيل اقرار خواهد كرد كه 

 ».به او كه ميخ زدند، خواهند نگريست: گويد زكرياي نبي مي
در . به سخنان جوديت گوش فرا داد، بيشتر صورتش متغير شداستاد پير هر چه بيشتر 

هاي خشم از صورتش باريدن گرفت  بود ولي به تدريج جرقهابتدا صورتش جدي شده 
استاد پير با . خشم و انتقام لبريز بود هايش از خواست و چشمبر پس باالخره ناگهان از جا

. زد قدم و به ريش سپيدش چنگ مياش نبود، در طول اتاق  حالتي عصبي كه اصالً برازنده
به جاي اينكه دختر جوان را نرم كند و  .نيز نداشت بيشتر را حتي يك كلمهاو ديگر تحمل 

از دست داده و ديگر رفتار  برگرداند، كنترل خودش را شبا ماليمت او را از راه اشتباه
به جوديت، مشغول به كفرگويي، فحش و ناسزا  پس. باوقارش را نيز فراموش كرده بود

 .مسيحيان و حتي خداوند عيساي مسيح شد
چنين «: كرد، به والدين جوديت خاطرنشان كرد استاد، خانة آنها را ترك ميوقتي 

او براي هميشه گمراه شده و از دست رفته . كسي هرگز نبايد در ميان قوم ما راه داده شود
عاً ماية تأسف است كه اين واق. كرد شود برايش كاري بر او نيست و نمي هيچ اميدي. است

توانستيم او را  دارد، وگرنه مي زده، ما را از اجراي قوانين شرعيمان باز مي كشور بدعت
تر، او  سريع نصيحت من اين است كه هر چه. او واقعاً شايستة سنگسار است. سنگسار كنيم

شما بايد از هر گونه . يرون كنيد مبادا جامعة يهود از او تبعيت كندو اجتماعمان ب  را از خانه
او يك بدعتكار است و كنيسة ما، شما را از هر گونه ارتباط با . تماس با او بر حذر باشيد

 ».كند چنين شخصي منع مي
تر تشخيص  اش خطرناك و خطرناك جوديت با گذشت زمان براي دوستان يهودي

يافت، به  مي هر وقت فرصت. با وجود تمام موانع، او به راه خود ادامه داد. داده شد
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او . كرد رفت و از هر فرصتي براي بشارت دادن به يهوديان استفاده مي جلسات مسيحي مي
 .دهندة كل دنياست گفت كه عيسي مسيح، مسيحاي حقيقي اسرائيل و نجات به آنها مي
ديدند كه  با او عوض شد زيرا مي الدين جوديت و سالوموننحوة برخورد وكم  كم

نامزدي او با . نتيجه بوده است بياو  عقيدة در جهت برگردانيدن هاي آنها تمامي تالش
سالومون بهم خورد و همين موضوع باعث شد كه والدين جوديت علناً كمر به دشمني با 

اكنون . جوديت رسماً خواستار بهم خوردن نامزدي شده بودندكنيسه و والدين  .او ببندند
ي بود كه از او متنفر بودند و طردش همدم كسانو  ديگر جوديت در خانه محبوس شده

وقتي دوستان خانوادة . ديگر به هيچ وجه اجازه نداشت خانه را ترك كند. نمودند مي
والدينش در . شد آمدند، جوديت فوراً در اتاقش زنداني مي وينبرگ براي ديدن آنها مي

وقتي . است تعادل شدهبين يهوديان شايع كرده بودند كه جوديت از نظر رواني دچار عدم 
گفت  شدند، مادرش مي كردند يا جوياي احوالش مي وي را مي كه مهمانان تقاضاي ديدار

بسيار براي مهمانان كه او دائماً اسير افكار توهم آلود است و خارج كردن او از اتاقش 
وقتي  !بيند تواند با او ارتباط داشته باشد والّا صدمه مي هيچكس نمي. خطرناك است

توانست  مي رسيد و او از بيرون اتاق بوي خوش غذا به مشام ميبزرگ داشتند؛  هاي مهماني
در ذهنش مجسم كند، وقتي اي را كه در سالن نشيمن گرد آمده بود،  جو گرم دوستانه

كرد كه روزي تمامي جمع  شنيد، آرزو مي صداي خنده و شادي مهمانان را از دور مي
ايمان به  .ت بين آنها به حالت سابق بازگرددخانه مثل او مسيحي شوند و محب آن داخل

 .تري را به آنها هديه كند توانست شادي حقيقي و روابط واقعي عيساي مسيح مي
داد  نيد كه به ديگران توضيح ميش گاهي اوقات از اتاق خود صداي مادرش را مي او
 شد و اگفتني لبريز ميدر آن لحظات قلبش از دردي ن. ديوانه و خطرناك است جوديت

عيساي . اش بود دعا كردن به حضور منجيداد  به او آرامش ميدر آن مواقع تنها چيزي كه 
 .بخشيد افراشت و قوت مي در ساعات آزمايش و سختي، او را برمي مسيح

اندكي بعد از مالقات استاد، والدين جوديت تصميم گرفتند كه به نصيحت وي 
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خواستند قبل از اين اقدام، براي  ولي آنها مي. دبيرون كنن  عمل نمايند و جوديت را از خانه
او رفتند تا ، نزد شپس يك روز پدر و مادر. يكبار ديگر هم كه شده با او صحبت كنند

وقتي ديدند كه التماس كاري . يهود بازگردد كه به آئين بخواهند براي آخرين بار از وي
هاي آنها كوچكترين  دند تالشبعد از اينكه دي. برد، شروع به تهديد نمودند از پيش نمي

ما آنچه كه از دستمان «: طاق شد و باالخره گفت شدهد، طاقت پدر اي نمي نتيجه
خواستيم تو را از هالكت ابدي نجات بدهيم ولي  مي. ات تو انجام داديمآمد براي نج مي بر

ر رداني، هبه جاي اينكه از اين ارتداد رو برگتو . فايده بوده است اينهمه تالش، كامالً بي
همت  كني بلكه كمر حتي به همين هم قناعت نميتازه . اي روز بيشتر از ديروز بدان دلبسته

من . گيرد را نيز به اين راه بكشاني هت قرار ميكه سر رااي تا خواهرهايت و هر كسي  ستهب
را تو بايد يكي از اين دو راه . توانم اجازه دهم كه اين وضع همينطور ادامه پيدا كند نمي

شويي يا بايد فردا صبح، اين  آميز دست مي يا امروز از اين ارتداد مصيبت: انتخاب كني
تو فقط تا فردا وقت . خانه را براي هميشه ترك كني و به هر جايي كه دلت خواست بروي

آخرين حرفيست كه ما براي گفتن ... اين... داري كه تكليف خودت را روشن كني
 ».داريم

ولي اين كلمات آخري كه از  شد تر مي تر و سخت سختمدام زندگي جوديت 
بعد از اينكه والدينش او را تنها گذاشتند، . دهان پدرش بيرون آمد، او را شديداً تكان داد

قومش از . توانست عمق ماجرا را درك كند او نمي. در قلبش جدالي سخت درگرفت
اطر اين موضوع خيلي شديد ولي ناراحتي او به خ خيلي وقت پيش، او را طرد كرده بودند

وقتي سالومون او را رها كرد، جوديت احساس نمود كه يكي از عزيزترين اشخاصي  .نبود
دوست دوران نوجواني و پسري كه . اش شناخته است، از دست داده را كه در طول زندگي

چه روزها كه در كنار هم . قلبش را ربوده بود... از همان ابتداي ورود آنها به جي
هايي  غروب .دلپيچه گرفته بودند ير پا گذاشته و از بگو و بخند زيادهاي شهر را ز بانخيا
كاليفشان را با هم انجام داده و آنقدر در كنار هم نشسته و حرف زده بعد از مدرسه تكه 
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براي دوازده  از همديگر حتي جدا شدن. ه بودشدوالدينشان بلند كه صداي اعتراض  بودند
هايش را در دست گرفته بود و با  اولين بار كه دست. سخت بودب برايشان ساعت ش

خواهد براي باقي  نگاهي عميق در چشمان زيبايش به او گفته بود كه دوستش دارد و مي
با هم خواهند  ، هميشه، او فكر كرد تا روزي كه زنده هستندعمرش هر لحظه با او باشد

 .بود
هرگز فكرش را هم  او. بود ترين لحظة زندگي جوديت فرارسيده اكنون سخت

كرد  د كه علت رفتار آنها را كامالً درك ميهرچن. كرد كه نتيجة كارش به اينجا برسد مين
مادر خودش با  ي پدر وديد، باور كند، يعن توانست آنچه را كه به چشم خود مي ولي نمي

 .در پيش بگيرنداو چنين رفتاري را 
اش و فراتر از  ترين تصميمات زندگي گيري براي اين موضوع يكي از سخت تصميم

كه به  ولي همان مسيحي. بتواند بدان فكر كند چيزي بود كه يك دختر به جواني او
همراه آنها بماند، در اين لحظات انقضاي عالم  به تا هميشه حتي دخاصانش وعده داده بو

لحظات غم ر او خيلي قبل از اين آموخته بود كه چطور د. تيره و تار در كنار جوديت بود
چرا كه از زمان تغيير دينش، چنين اتفاقاتي به فراواني براي او  و سختي در او پناه بجويد

رده بودند و جوديت تنها با ها همانند كوهي در مقابل او قد علم ك سختي. رخ داده بود
زيرا . ندي و سربلندي بيرون آيدتوانست از اين جنگ با ظفرم بود كه مي كمك مسيح

دختر جوان تصميم  پس. ها، شكننده و جوان بود و به كمك او نياز داشتتن جوديت
فقط به پيش رو نگاه كند و ثابت قدم  گرفت كه با گذاشتن پاهايش در جاي پاي خداوند

 .باقي بماند
ار او بر آن شد تا قبل از اينكه والدينش را در جريان تصميم خود قرار دهد، ب

پس روي . ارج بود، در دعا به حضور خداوند ببردي خسنگيني را كه تحملش از عهدة و
هنگامي كه از دعا برخواست مطمئن بود كه تصميم  شد،زانوهايش نشست و مشغول دعا 

كه  بعد از آن ديگر حتي براي يكبار هم فكر نكرد. او يكبار براي هميشه و بسيار قطعيست
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اش را در  او آينده. كنداش را به خاطر مادر، پدر و يا هيچ چيز ديگر ترك  دهنده نجات
 بدون ياري و رحمت خود دعا به خداوند سپرد و اطمينان داشت كه خداوند هرگز او را

 . خواند جهت نزد خود فرانمي او هرگز اشخاص افتاده و مجروح را بي. رها نخواهد كرد
صلح و آرامش عميقي  .جوديت براي آخرين بار در خانة والدينش سر بر بالين نهاد

بود تا او اكنون آماده . رما شده بودگرفت بر قلبش حكمف معرفت وي سرچشمه ميكه از 
 . ترك كندبراي هميشه و كاشانة محبوبش را  اگر الزم شد حتي خانه

دانست كه در  او مي. بماند... بيشتر در جيهم يك روز  خواست حتي جوديت نمي
بنابراين تصميم گرفت . بودنزديكي عزيزان، دوستان و آشنايان ماندن بسيار سخت خواهد 

... ت كه در مدانس او مي. شد اش دور مي بدين ترتيب از آشنايان قبلي. برود... كه به شهر م
 به عالوه. در آن فعاليت دارند مسيحيان بسياري... مانند شهر جي كليساي بزرگي هست و

. ر معاش نمايداين طريق امرا از اميدوار بود كه بتواند كار آساني در آنجا پيدا كند و
كارها به خواب عميق شيريني فرو رفت و براي  جوديت، بعد از انديشيدن به اين راه

 .آخرين بار در تختخواب خانة پدري شب را به صبح رسانيد
ها به آنها  وقتي والدينش در حال صرف صبحانه بودند، او با اشكصبح هنگام 

اش را  دهنده خداوند و نجات يراست كه به خداوند وفادار بماند زگفت تصميمش اين ا
 .رها نخواهد كرد  حتي به قيمت ترك خانه

تو و مادر ديروز از من خواستيد كه بين خداوند و شما انتخابي  !بابا جان«: او گفت
من در مورد اين مطلب دعا كردم و خيلي بدان انديشيدم و تصميم دارم كه . داشته باشم

ها او را امان ندادند تا جملة خود را  اشك» ...ولي ... اگر شما بخواهيد، خانه را ترك كنم 
 .گريست، ميز را ترك كرد و به اتاقش پناه برد او در حالي كه به تلخي مي. تمام كند

هيچ كاري از «: وقتي جوديت اتاق را ترك كرد، آقاي وينبرگ با خشكي گفت
ديگر مطلقاً ! ذار برودبگ. اند اين مردم، او را كامالً فاسد كرده! دست ما ساخته نيست

 ».توانيم او را در اين خانه نگاه داريم نمي
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هر چند كه . جوديت براي ما مرده است. بله، غيرممكن است«: مادر اضافه كرد
دو روز پيش فهميدم كه . زند كه شايد روزي بازگردد گاهي اوقات اميد در دلم جوانه مي

  است و وقتي كليسا بخواهد اعضاي تازهاو هنوز به طور رسمي به عضويت كليسا درنيامده 
دانم، جوديت هنوز  ميمن تا آنجايي كه . دهد را بپذيرد، آنها را اول در آب تعميد مي

دهد كه شايد جوديت  اين موضوع قدري به من قوت قلب و اميد مي. تعميد نگرفته است
آيد  ز دستمان برميما بايد هر آنچه ا. تمام نشده است كامالً هنوز همه چيز. روزي بازگردد

آبرويي به  ماندن او در اين شهر، براي ما بي. انجام دهيم تا مانع ماندن او در اين شهر شويم
شود كه او به عضويت آن  به عالوه، ماندن او در نزديكي اين كليسا باعث مي. آورد بار مي

ر شهري دور دبهترين كار اين است كه . رود درآيد و آن وقت تمام اميدهاي ما بر باد مي
روي پاهاي خود اينكه  برايو تالش زندگي دور از خانه و خانواده  .از ما زندگي كند

 ».بياورد عقلاو را سر ممكن است بايستد 
. او در خلوت گريسته و اكنون آرام بود. در همين لحظه جوديت دوباره وارد شد

كه قبالً هم به شما  همانطور«: و گفت بعد از اينكه سر ميز نشست، رو به والدينش كرد
كنم اگر در  ولي فكر مي. گفته بودم، من حاضرم به خواست شما حتي خانه را ترك كنم

... بنابراين فكر كردم اگر به م. بمانم، هم براي شما سخت خواهد بود و هم براي من... جي
 ».بروم برايم بهتر است

من . به آنجا برويتواني  خوب البته مي«: بعد از سكوتي كوتاه، پدر جوديت گفت
را ترك ... تواني فردا صبح جي خواهم گرفت و تو مي... امروز يك بليط قطار براي م

من . ها و هر چيزي را كه نياز دارد، براي سفرش ببند لباس«: سپس به همسرش گفت» .كني
 ».ديگر بايد بروم سر كار

درش كه خانه هاي مصمم پ وقتي جوديت به شانه .او برخاست و از خانه بيرون رفت
انداز يك كوه يخي ايستاده  كرد، نگاه نمود، احساس كرد در مقابل چشم را ترك مي

 .است و موهاي بدنش از وحشت راست شد
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بعد از اينكه تمام وسائلش را جمع كرد، اندكي فرصت داشت تا به ديدن دوستان  او
. د از اين شهر برودبايخواست با آنها خداحافظي كند و بگويد كه  او مي. اش برود مسيحي

و زحمت جوديت اطالع كافي داشتند و هميشه براي مشكالت مسيحيان شهر دربارة رنج 
شان دعا هاي ، چه در جلسات دعا و چه در خانهآمد گوناگوني كه برايش پيش مي

ها و جفاها  آنها از خداوند خواستند كه به جوديت كمك كند تا در تمام سختي. كردند مي
وقتي اعضاي . از راه برسد وي ابت قدم بماند تا روزهاي آزادياداري به او ثدر ايمان و وف

كليسا شنيدند كه او بايد شهر را ترك كند، بسيار شادمان شدند و ابراز كردند كه اين 
، بركات خداوند را در لحظة جدايي. اتفاق جواب مستقيم دعاهاي آنها براي رهايي اوست

كشيش كليسا به او شماري از . بدرقة راهش كردندطلبيدند و دعاهايشان را  برايش
نوشت و طي آن ... اي به كليساي م را داد و همچنين نامه... هاي مسيحيان شهر م آدرس

درخواست كرد كه جوديت را به عنوان فرزندن وفادار خدا بپذيرند و چون او در آنجا 
رسيد، اعضاي مان جدايي وقتي ز. غريب است، به او به هر نحو ممكن، كمك كنند

گويي كه با دشمنشان روبرو . در نهايت سردي با او خداحافظي كردند خانوادة جوديت
 اين شيوة رفتار. مشايعت نكردندايستگاه قطار نيز تا مادر و خواهرانش حتي او را . بودند

ولي . كرد عزيزانش به قدري آزارش داد كه گويي چيزي بر قلبش سنگيني ميسنگدالنة 
شد،  ديد و طرد مي محض خاطر او جفا مي فرزند عزيزش كه جوياي او بود، ايخداوند بر

 او با شادي. اجازه نداد او با بار سنگين غم و اندوه شهر خود را ترك گويدتداركي ديد و 
 .و خوشي فراوان جوديت را غافلگير كرد

ديدن تمامي اعضاي كليسا  وقتي جوديت و پدرش به ايستگاه رسيدند، جوديت از
، از طرف جامعة مسيحيان جوان ، دختر همان مبشراش همكالسي قديمي. ق تعجب شدغر

بدرقة پراحساس هداياي نقدي و . يك دسته گل بسيار زيبا به او تقديم كرد... جي
بخش  آور و تسلي هر يك از آنها آيه يا كالمي شادي. مسيحيان، قلب او را لمس كرد

پدرش پشت به او كرده و خود را مشغول فقط . برايش داشتند تا بدرقة راهش باشد
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 .نمود اي از يهوديان حاضر در ايستگاه صحبت با عده
هاي مشايعت  حركت شد، سرود مسيحي زيبايي كه در موقعيت وقتي كه قطار آمادة

ساعت جدايي «: كلمات آن سرود اين بودند. شد، فضاي ايستگاه را پر كرد سروده مي
داند كه چه غمي در دل ماست  فقط خدا مي. م جدا شويماكنون بايد از ه. فرارسيده است

خواندند؛ همگي براي جوديت  زد، مي همه در حالي كه اشك در چشمانشان موج مي» ...و
دانستند كه او فرزند عزيز  داشتند و مي همة آنها او را به شدت دوست مي. خوردند غصه مي
دانستند كه ديگر جوديت  را ميهر چند غم آنها با خوشي عميقي آميخته بود زي. خداست

 .ها و جفاهاي فراوان خالص شده است از شر سختي
اي از غم و شادي قلب جوديت را پر كرده بود و در حالي كه در مقابل در  آميخته

داد، به دوستان محبوبش در مسيح  واگن ايستاده بود و براي دوستانش دستمال تكان مي بازِ
ن ديد پدرش در لحظة خداحافظي حتي كالمي براي گفت ميقلب او از اينكه . كرد نگاه مي

او حتي متوجة اين مطلب نبود كه قطار در حال دور كردن  انگار. آمد ندارد، به درد مي
 .او حتي به دخترش نگفت خداحافظ. ستوا از دخترش

جوديت . افزود، از ايستگاه دور شد قطار در حالي كه به نرمي بر سرعت خود مي
در آن هزاران خاطره داشت، چشم  ايستاد و به شهري كه الني در كنار دربراي مدتي طو

 نهايت شاد و بي گذرا در آن شهر بود كه عاشق سالومون شد و براي مدتي. دوخت
در همانجا بود كه با انتخاب آزاد، از اين عشق دست شست تا در عشق  .خوشحال بود

هر از چه در اين ش. ب او بودنجات دهنده و خداوندش بماند، خداوندي كه صاحب قل
امتحان ايمان وي . دگرفته بونو مورد نفرت همة آشنايان قرار  آزمايشاتي كه نگذشته

گشت، كمرش زير آن  كه اگر خداوند اين بار را براي وي متحمل نمي آنقدر سخت شد
و  ش، خواهرانشوالدين ترين روابط او در دنيا، رابطة او با صميمانهآنجا رشتة . شكست مي

تا به بركات جاوداني  هايش را رها كرد ي و دلبستگياو تمام امور دنيو. قومش گسسته شد
 .و آسماني دست يابد
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هاي دروني و انكار نفس به دست نياورده  جوديت تمام اين چيزها را بدون جنگ
 قدم گذاشته كه داد تا در مسيري تنها عشق عظيم او به خداوند، به او قوت و انگيزه مي. بود

وقتي به عمق اين . اكنون او يك تبعيدي مطرود از خانه و كاشانه بود. است، ثابت بماند
هاي رنگ  حقيقت فكر كرد، دوباره قلبش به درد آمد و قطرات سنگين اشك بر گونه

شد، نظر كرد و  براي آخرين بار به شهري كه از مقابل ديدگانش محو مي. اش دويد پريده
اين كلمات با حالتي » !همگي، شايد براي هميشه خداحافظ« .آه عميقي از سينه برآورد

 .ة خود رفتوار از لبانش خارج شد و سپس به سوي كوپ زمزمه
كوپة او نيست و از خدا براي اين آرامش  او خيلي خوشحال بود كه هيچ مسافري هم

 .و تنهايي در قطار تشكر كرد
تمامي اقوام . رست مثل ابراهيمام، د اكنون من يك مهاجر و غريبه«: با خود انديشيد

دهندة من، تو را حمد و سپاس  اي خداوند و نجات... ام و دوستانم را پشت سر گذاشته
يك از فرزندان وفادار خود را نيز  گويم كه ابراهيم را به حال خود وانگذاشتي و هيچ مي

تو  تجربه و ضعيف من فرزند بي. دانم كه همراه من هستي مي. تنها نخواهي گذاشت
 ».هستم

او . ترين سرودهايش نمود جوديت بعد از اين دعا شروع به زمزمة يكي از محبوب
بسرايد يا در  ديگر مسيحيان اين سرود را جلسات پرستشي، به همراهعادت داشت كه در 

 :ها آن را در اتاق خود بخواند اوقات آزمايشات و سختي
 

 ام صليبم را برداشته! عيسي
 ام انكار نفس نموده

 ام بهرِ منجي، سودم زيان دانسته
 مكيست كه من را جدا سازد از محبت خداوند

 



۹۷ 
 

 :گروه كر
 ام تو را پيروي كنم اي منجي
 خونت را بهرم ريختي تويي كه 

 را ترك كند،و گر تمام دنيا ت
 رهايت نكنموفادار مانم، ، فيضت اب
  

 ام؛ هر آنچه را كه ديده، شنيده يا شناخته
 ابود كنهر آرزوي پوچي را ن

 !با وجود اين من هنوز ثروتمندمزيرا 
 .خدا و بهشت هنوز از آن من است چون

 
 بگذار دنيا به خروش آيد و مرا رها كند؛

 اند، آنها منجي مرا نيز طرد كرده
 ــ ها فريبنده است نسانــ قلب و نگاه ا

 تو مثل آنها نيستي، مثل آنها غيرحقيقي نيستياما 
 

 زني ي من لبخند ميدانم كه اكنون به رو مي
 .اي خداي حكمت، عشق و قدرت

 د،مرا نفرت كند و طرد نماي تمام دنيا گر
 .شود تو رويت را نمايان كني، همه جا غرق در نور  چون

 
 ،مرا بيازارند و در سختي اندازند ها انسانشايد 

 ات خواهي فشرد اما تو مرا بر سينه
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 مرا افسرده سازدشايد ، آزمايشات زندگي
 .وشي آسمان مرا راحتي شيرين بخشدخ اما

 
است تا انقضاي وعده داده خدا زيرا  نغمة قلب مشتاق او براي خدا بود اين سرود،

 يي استاو همان شبان نيكو. دهند، خواهد ماند عالم با تمامي كساني كه قلبشان را به او مي
 آرامي اش يهسا در تواند ميكه  پناهگاهيو  از گوسفند تنهايش مراقبت خواهد كرد كه

. او ياد گرفته بود كه در روزهاي غم و جفا به طور كامل از هر نظر به خدا توكل كند. يابد
 جوديت با خود عهد كرد. دا سپرداو حتي آيندة نامعلوم خود را به دستان پر از محبت خ

انب خدا بداند و مطمئن باشد مالقات كند، از ج... اولين شخصي را كه در شهر غريب م
داشت تا پيشاپيش   نقشه... زيرا خدا از شهر جي. تجواب دعاي اوس ن شخصكه آ

ن خود را بر آمد و رفت فرزندا ،وعده داده چون خدا .راه را برايش مهيا سازد جوديت
 .روي زمين حفاظت كند

. هرگز جوديت را رها نكرد خدا. دا با موفقيت فراوان مواجه شدتوكل جوديت بر خ
خداوند  رك كرد و در عوض صدها خواهر و برادر تازه درجوديت همة كسانش را ت

نام بلكه در واقعيت با تمامي  قوم خدا پيوست، قومي كه نه فقط دربه  به عالوه او. يافت
 كه قوم متشكل از كسانيستاين ، كنند هستند و او را خدمت مي وجود متعلق به خدا

اند و هر  م در خون عيسي شسته شدهاين قو. اند خداوند عيساي مسيح را در قلبشان پذيرفته
 .گيرد كرة زمين در برميروي بر  از هر نژاد و زباني ملت را،

اي براي كشيش كليساي انجيلي داشت و تعدادي  نامه از آنجايي كه جوديت معرفي
دانست، يكراست از ايستگاه قطار به خانة  هاي مسيحيان را نيز مي هاي خانه از آدرس

 .رفت... مكشيش كليساي انجيلي 
اش با آغوشي باز او را پذيرا شدند و او را تا زماني كه  كشيش كليسا و خانواده

 .شان پذيرايي كردند اي مناسب بيابد، در خانه توانست شغل و خانه
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اعضاي كليسا و بخصوص جوانان، براي كمك به جوديت هر آنچه از دستشان 
جوديت با . تر نمايند تا حد امكان آسان اش را آمد، انجام دادند تا شرايط فعلي زندگي برمي

 قلب او. كمك آنها خيلي زود در بخش دفتري يك آموزشگاه، شغل مناسبي پيدا كرد
ديده بود، لمس شده بود و اكنون در اين ... قبالً با محبتي كه از فرزندان خدا در شهر جي

اين عشق و  .كرد و براي آن بسيار شكرگزار بود محل جديد همان محبت را تجربه مي
. دارتر گردانيد توجه مسيحيان، ايمان او را بسيار تقويت كرد و رابطة او را با خداوند ريشه

كرد و هر روز بيش از ديروز به  او با اين تجربه هر روز به قوم خدا محبت بيشتري پيدا مي
 .شد آنها دلبسته مي

 را از تمام او خدا. د بركت عظيمي يافته بودتوسط خداون... زندگي جوديت در م
كرد،  كه جوديت خرج زندگي خود را تأمين ميچون. هاي گذشته رهانيده بود سختي

خواست، خداوندش را خدمت  توانست آنطوري كه دلش مي ديگر كامالً مستقل بود و مي
در گروه سرايندگان سرود  جوانان كليسا درآمد واو خيلي زود به عضويت گروه . كند
مشغول نيز هاي كانون شادي  ورزيد، در كالس ها عشق مي به بچه از آنجائيكه. خواند مي
مناسبي دست  هر جايي كه موقعيت كليسا و جوانان او به كرات در جلسات. ريس شدتد

شهادات زباني او به . داد اش شهادت مي داد، در مورد كارهاي عظيم خدا در زندگي مي
اينكه به  وجود با او. گران داشتأثير عميقي بر ديعلت شيوة زندگي و اعمال نيكويش ت
اش هرگز كار بدني نكرده بود، به طور خاص خيلي  علت زندگي لوكس و اشرافي گذشته

با گروهي از  او. شان كمك كند هاي روزمره عاليتمشتاق بود كه به افراد ناتوان در انجام ف
 فت و هرگاه آنانهايشان مي ر به خانهدختران مسيحي براي مالقات بيماران و افراد ناتوان 

 و به هر وجهي ندكرد را تميز مي هاي آنها گروه دختران اتاق نياز به رسيدگي ويژه داشتند،
منبع خوشي عظيم او  كمك كردن به افراد فقير و نيازمند. ندرساند ياريشان مي شد، كه مي

ا بر آن اشتياق همراه با فروتني وي بسياري از جوانان جامعة مسيحي ر. و بسياري ديگر بود
جوديت با موجي از خوشي، انگيزه و بركات فراواني . داشت تا آنها نيز او را تبعيت كنند
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 .بخشيد اي به همه  كه به جماعت آنها آورده بود، طراوت تازه
ها  يكبار ديگر مراتع و جنگل. شد ههمه جا غرق در شكوفه و سبز. بهار از راه رسيد

 هاي وسيع، ان شاد در دستههاي دلنواز پرندگ نغمه و كردند تن ميلباس زيباي خود را به 
بعد از . شوند ركت در يك جشن عروسي حاضر ميبراي شآنها نمود كه  اينگونه مي

جوديت عاشق طبيعت بود و . زمستاني طوالني، سرد و مرده، دوباره طبيعت جان گرفته بود
، از تمام مناظر، فتر به روستا مي كليسا همراه گروهي از جوانانبه ها  وقتي يكشنبه
، گشت لبريز مي قلبش از حمد پروردگار و خالقش. برد ها لذت مي ها و چمن درختان، گل

و سرما نجات داده بود، قلب او را نيز از بند  بندانيخ همانطور كه خدا طبيعت را از اسارت
 رِبها. بود ردانيدهتاريكي، گناه و مرگ رهانيده و روحش را به حياتي تازه رهنمون گ

 را پوشش يخي مرگ و گناه هي در قلب جوديت دامن گسترده وحيات جاويد و جالل ال
 .بود ابداالباد از روح وي كنار زدهتا 

» !حيات جاويد! حيات آمده است! حيات«: شد آهنگي شيرين در قلب او نواخته مي
ودش و اي خحياتي افزون، نه فقط بر. كرد جوديت واقعاً داشت حيات واقعي را تجربه مي

 . برد بلكه او اين حيات را براي كساني كه از نظر روحاني مرده بودند نيز به ارمغان مي بس
انان به روستاهاي ها و روزهاي تعطيل عمومي ديگر با جو او دوست داشت يكشنبه

سواد بودند و در اطراف آنها  در آنجا براي كساني كه افرادي عامي و بي. اطراف برود
اين افراد ساده روستايي كه دربارة مسيح و  .خواندشور و شوق از انجيل ب، با شدند جمع مي

وقتي او . الئي برخوردار بودنددانستند، براي جوديت ارزش وا زيادي نمييز محبتش چ
كه براي  ها دربارة مسيحولي هيچ كس به آن ديد كه آنها نام مسيحي را بر خود دارند مي

جوديت قبالً هرگز  .شد ست، بسيار غمگين مي، چيزي نگفته انجات آنها مصلوب شده
مردم عادي روسيه را نشناخته و با آنها مراودت نكرده بود زيرا هميشه در شهر زندگي و 

ها  عنوان يك يهودي متعصب ياد گرفته بود كه روس او به. با يهوديان معاشرت كرده بود
با اين مردم آشنا شده  را به عنوان مردم مورد غضب خدا به حساب آورد ولي از وقتي كه
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 .بود، تصميم گرفت كه تمامي زندگي خود را صرف خدمت به آنان نمايد
كرد ثابت كند  مياش با پدربزرگ را به ياد آورد كه تالش  مكالمه جوديت بعدها

زندگي مسيحيان ارتدكس،  شيوة عيساي مسيح، مسيحاي اسرائيل نبوده است زيرا
جوديت فهميد كه چرا . نديحي مورد تأييد وي نبودهاي مس كاتوليك رومي و ديگر شاخه

او به . با يكديگر دائماً در جنگ بودند د و چرا آنهامسيحيان اسمي از يهوديان متنفر بودن
دانست كه اكثريت  او ديگر مي. هاي مذهبي و سياسي را دريافت ن جنگعلت اي تدريج

د و درست مثل يهوديان، عليه قريب به اتفاق اين مسيحيان فقط نام مسيح را بر خود دارن
دانند و  آنها مثل يهوديان، هيچ چيزي راجع به مسيح يا انجيل نمي. كنند مسيح عمل مي

چنين مسيحياني آنقدر  .آميزي را كه مسيح آشكار كرد، ندارند بنابراين زندگي محبت
ثل اند، درست م اش را نشناخته نسبت به مسيح عيسي غافلند كه گويي هرگز او و كفاره

اطالعات، او را بيشتر بر آن داشت تا به هر اين . ها از اين حقيقت غافل بود خود او كه سال
 .به مسيح فروگذار نكندرود از بشارت  جايي كه مي

ها بود ولي در عين حال محبت  اكثر اوقات مشغول خدمت به روس با اينكه جوديت
ر گاه يهوديان را مالقات ه. عميقي نسبت به قوم خود، يعني فرزندان اسرائيل داشت

كرد، چه در دفتر كارش و چه در خيابان يا هر جاي ديگري، از فرصت استفاده  مي
معموالً آنها با . اش عيسي مسيح صحبت كند دهنده نمود تا با آنها راجع به نجات مي

 رفتار آنها در مقايسه با روستائيان سادة روس. كردند توزي و دشمني با او برخورد مي كينه
هاي انجيل تعريف  وقتي جوديت براي آنها با كلماتي ساده از داستان. بسيار متفاوت بود

به او خيلي اوقات كلمات . دادند خواند، آنها با عالقه و توجه گوش مي كرد يا مي مي
هايشان  گريستند و اشك داد كه به آرامي در سكوت مي قدري آنها را تحت تأثير قرار مي

 .كردند ميها پاك  را از گونه
ريزي امور  دهي و برنامه جوديت در گروه جوانان هميشه مسئول سازمان

منتظر رسيدن روزهاي  صبري او با بي .رساني در شهرهاي كوچك و روستاها بود بشارت
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 .بود... مروستاهاي اطراف  مالقاتشان در
شد كه توسط مبشري با پيش زمينة  يك روز عصر جلسة بشارتي ويژه برگزار مي

اي برخاستند  او پيغامي آتشين داشت و در خاتمة جلسه، عده. ريزي شده بود ودي برنامهيه
با مشاهدة جرأت و غيرت اين مسيحيان جوان، . نمودندرا و درخواست عضويت كليسا 

 .شوقي تازه در قلب جوديت جوانه زد
چندي بود كه از ايمان مسيحي . او به كرات دربارة عضويت كليسا انديشيده بود

دانست كه  مي .عضويت رسمي كليسا درنيامده بود گذشت ولي او هنوز به جوديت مي
دارند ولي در  اند و دوست مي همة مسيحيان، او را به عنوان خواهرشان در مسيح پذيرفته

با مطالعة  جوديت. عضويت رسمي كليسا بايد تعميد بگيرددانست كه براي  عين حال مي
دو . نيز بايد ارادة خداوند را در اين مهم به عمل آورد كالم خدا، قانع شده بود كه او

كرد كه هنوز از نظر ايماني  اوالً فكر مي. نمود موضوع او را از عضويت كليسا منع مي
ترسيد كه در اين راه لغزش بخورد و موضوع  مي آنقدر محكم نيست و آمادگي ندارد پس

آورد آنوقت كليسا به خاطر او  اي بيرون را فراهماش ماية تمسخر دني عضويت كليسايي
 .حدي كه نسبت به مادرش داشت شد؛ ثانياً محبت بي حرمت مي بي

دانست كه اگر تعميد بگيرد و رسماً به عضويت كليسا درآيد،  به خوبي مي جوديت
براي هميشه قطع خواهد شد؛ او هنوز هم به عزيزانش دلبستگي  اش خانوادهو بين او  رابطة

 .و تعلق خاطر داشت
ايمانش را ديد و مطمئن شد خداوند از او انتظار  وقتي كه قاطعيت دوستان هم پس

تر از بقية  اين تصميم براي او سخت. دارد كه به آنها بپيوندد، تصميم خود را گرفت
اين . كرد جدا مي اش هاي دين قبلي زيرا تعميد، او را از قومش و وابستگيبود  ايمانداران

عنوي از خيلي وقت پيش به وقوع پيوسته بود و او اكنون جدايي از نظر دروني و م
 .خواست آن را رسماً و علناً به منسة ظهور برساند مي

. جوديت با برخاستن از روي صندلي، آمادگي خود را به جماعت كليسا اعالم كرد
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 .مسيحيان، از تقاضاي او با شادماني و شكرگزاري به حضور خداوند استقبال كردند
هاي ارتباطش با گذشته را پاره كرد و خود را به طور كامل به  و آخرين رشتهبنابراين ا

خواست بدون نگاه كردن  او مي. اي كه در خداوند عيسي مسيح يافته بود، سپرد حيات تازه
 .به پشت سر با تمامي وجودش او را پيروي كند

و  اكنون مادر. گذشت مي... يك سال از زمان ترك خانه و مهاجرت به م
جوديت اولين نامه را چنان با اشتياق . فرستادند اي مي واهرهايش هر چند وقت يكبار نامهخ

هر نامه حاكي از التماس و تمناهايي  .لرزيدند هايش از هيجان مي باز كرده بود كه دست
جوديت در حين . اش بود مبني بر بازگشت او به دين پدري، قوم خود و خانه و كاشانه

خواست  كرد و صادقانه از خداوند مي هر روز دعا مي. ريخت اشك مي ها اندن اين نامهخو
هايشان از خدا حكايت  هاي آنها از دوري قلب نامههر چند كه . ورندبياكه عزيزانش ايمان 

  .داشت
او به ديدن جوديت . آمده بود... به شهر م يپدرش دو بار براي مسائل كاري و تجار

جوديت نيز براي ديدن مادر و . وتاه و مختصر بودندها خيلي ك آمد ولي اين مالقات مي
دانست كه پدرش اطالعاتي دربارة نحوة زندگي او در  قرار بود هرچند مي خواهرهايش بي

داد و طرز تفكر يهوديان شهر  هايي كه انجام مي آوري كرده است و از فعاليت جمع... م
تعميد و عضويت كليسا چيزي  مادرش هنوز دربارةبه احتمال زياد . دربارة او خبر داشت

خواست جوديت را دوباره ببيند، حتماً راجع به اين مسائل كسب  دانست ولي اگر مي نمي
 .لرزيد ميجوديت با انديشيدن به اين مسائل از ترس بر خود . كرد اطمينان مي

فرت دست داد، به ها در اولين فرصتي كه براي مسا جوديت با تمام اين حرف
وقتي  .آماده سفر شدهاي قلبش تن سپرد و براي ديدن خانواده  و خواهش رهاي ماد التماس

از . كرد ديگر هرگز آنها را نخواهد ديد نمود، به ياد آورد كه فكر مي وسائلش را جمع مي
تصور اينكه مادر و خواهرهايش را در آغوش بفشارد و با آنها وقت بگذراند، سرش به 

شد، مخلوطي از عالئق و احساسات  تر مي پدري نزديك هر چقدر به خانة .افتاد  دوران مي
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مادر و خواهرهايش با شادماني و عشق به . افزود مختلف بر سرعت ضربان قلبش مي
كه آنها هميشه خيلي به  از آنجايي. صبري منتظر رسيدنش بودند آنها با بي. استقبالش آمدند

آنها براي يكديگر خيلي  شان بسيار صميمانه بود، دل يكديگر نزديك بودند و دوستي
به عالوه مادرش اميد داشت كه جوديت با تجربة دوري از خانه و خانواده . تنگ شده بود

و تالش براي امرار معاش، قدري در ايمانش سست و دلسرد شده باشد و اكنون با سهولت 
او از تمامي تجربيات شيريني كه  .به خواهش آنها براي بازگشت به دين قبلي تن بدهد

 .خبر بود جوديت از نظر زندگي تازه و وضعيت روحانيش داشت، كامالً بي
دو خواهر . روزهاي خوش اول با شادماني فراوان در كنار اعضاي خانواده سپري شد

 و شوق برايش تمامي اتفاقاتي را كه در زمان غيبت جوديت در شهر رخ داده بود، با ذوق
قرار بود پائيز همان سال در دانشگاه علوم  روت كالج را تمام كرده و. كردند تعريف مي

او دوست داشت با جوديت راجع به اين موضوع صحبت . پزشكي مشغول تحصيل شود
 .بگويدبرايش هايي كه داشت  كند و از نقشه

بماني، من ... اگر تو در شهر م! واقعاً عالي نيست؟«: گفت او تقريباً هر روز مي
من كه . توانيم هر دو در يك خانه زندگي كنيم مي. توانم در آنجا مشغول تحصيل شوم مي
 ».نهايت خوشحالم بي

م او و هم دو جوديت هم ماجراهاي زيادي براي تعريف كردن داشت ولي ه
خواهرش در گفتگو مراقب بودند تا مبادا در اين ميان صحبتي از مسائل مذهبي به ميان 

ولي او نيز مثل . كرد ني رفتار مياي به نرمي و مهربا مادرش هم به طرز كنترل شده. آيد
دربارة عالئق و مسائل مذهبي جوديت  سئواالتي دخترهاي جوانترش در حسرت پرسيدن

اي به اين  كرد و اشاره هاي خود با مادرش مخالفت نمي جوديت هرگز در نامه. سوخت مي
 .دار شود نمود تا مبادا احساسات او جريحه نوع مسائل نمي

در اين روز . اي كه از راه رسيد، حل شد د با اولين يكشنبهاين مشكل به خودي خو
. بود و تمام خانواده تصميم گرفتند كه با هم به تئاتر بروند تعطيلمغازة آقاي وينبرگ 
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تا اطمينان حاصل شود كه او  كس به طور خاص نظر جوديت را در اين مورد نپرسيد هيچ
هاي رسمي خود  مشغول پوشيدن لباس د، همهوقتي زمان رفتن فرارسي. يا نه رود به تئاتر مي

اي  غره پدرش برگشت و به او چشم. دهد در خانه بماند بودند كه جوديت گفت ترجيح مي
رفت ولي چيزي نگفت و مادرش با حالتي آشفته و ناخشنود با تعجب به او نگاهي 

اش  عقيدهعدم عالقة او به شركت در نمايش تئاتر نمودي از ايستادگي او براي . انداخت
با تمام وجود انتظارش را  آنها با نااميدي دريافتند تغييري كه .در مقابل آنان بود

از آن روز به . هايش وفادار بود جوديت هنوز به اولويت. وسته استكشيدند، به وقوع نپي مي
 .ميل شدند آنها نسبت به او سرد و بي. بعد روابط جوديت و والدينش عميقاً تغيير كرد

شان  سه روز بعد از آن اتفاق، روت و سارا بعد از تمام كردن وظائف روزمرهحدوداً 
خواستند شخصاً علت عدم حضور او در تئاتر  آنها مي. براي ديدن جوديت به اتاقش رفتند

سپس از اين فرصت استفاده كنند تا او را از قيد مقررات  ،را جويا شوندروز يكشنبه 
نظر او را نسبت به  با سخنانشان با يكديگر قرار گذاشتند تاآنها . اش آزاد كنند لوحانه ساده

 .اين مسائل تغيير دهند
جوديت در تمام اين مدت براي خواهرهايش دعا كرده و از وقتي به خانه آمده بود، 

مهيا كند تا او دربارة خداوند عيساي مسيح با آنها  يخواست كه فرصت مناسب از خدا مي
دانست كه  ترسيد زيرا مي ن سر صحبت دربارة چنين مطلبي مياو از باز كرد. صحبت نمايد

مانع  ،داوري اند و با پيش هاي ديگران ذهناً بسته شده العمل خواهرهايش به خاطر عكس
دانست كه آيا بهتر است با صحبت دربارة مسائل  جوديت نمي. سخنان وي خواهند شد

 .روحاني موضوع را شروع كند يا نه
اند، بسيار  اق وي آمدهخواهران عزيزش با پاي خودشان به ات وقتي جوديت ديد كه

را او هر يك از آنها . كرد كه خدا اين فرصت را برايش مهيا كرده استشادمان شد و فكر 
بعد از اينكه آنها . هايشان شد در يك طرفش بر روي مبل نشانيد و آمادة شنيدن حرف

برايشان باز كرد و با نرمي و محبت  ، او موضوع را به روشنيسئوال خود را مطرح كردند
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او بيان كرد كه ايمانش به مسيح، يك . خواست به تئاتر برود توضيح داد كه چرا او نمي
ها و به معناي  دارتر از اين حرف موضوع سطحي و هوس زودگذر نيست بلكه بسيار ريشه

 .ايست اطاعت كامل از ارادة خدا در هر زمينه
داشت، شروع به  حبوبش را از روي ميز كوچك برميمقدس م او در حالي كه كتاب

خواندن آياتي كه دربارة وعدة خدا به اسرائيل دربارة مسيح موعود بود، كرد و آيات يكي 
مقدس يار جدانشدني جوديت بود  ها بود كه كتاب مدت. شدند بعد از ديگري خوانده مي

ور مسيحا به دنياي ما او همچنين خواند كه چط. شناخت و آن را به خوبي كف دستش مي
و اينكه چطور يهوديان مسيحاي  قدم نهاد و در جسم عيساي ناصري بر روي زمين زيست

اي  و عده» ين مرد بر ما پادشاهي كند،خواهيم ا ما نمي«: خود را رد كردند و فرياد زدند كه
 .ب ميخكوب كردند و كشتندصلي روي او را بر از سر بدخواهي و حسادت

را بر خواهرانش گشود و به آنها توضيح داد كه چطور او زماني  جوديت قلب خود
كرده  كه دختر كوچكي بيش نبوده است، سئواالت الهي ذهنش را به خود مشغول مي

صحبت  عيسياو يادآوري كرد كه چطور پدربزرگ و دو استاد ديگر راجع به . است
سيحايي است كه يهوديان ، همان معيسيكردند و يكي از استادان ايمان داشته است كه  مي

آيا به ه روت نگاه كرد و از او پرسيد او با چشمان زيبا و مهربانش ب. كشند انتظارش را مي
آورد كه يك شب در خانة پدربزرگ از خواب پريد و او را ديد كه لب پنجره  خاطر مي

روت آنقدر غرق در سخنان جوديت شده بود كه فقط در سكوت به عالمت . نشسته است
 .يد سرش را تكان دادتأي

 عيسياز آن شب به بعد، فكر مسيحا و سئوال بر سر هويت «: جوديت ادامه داد
بعضي اوقات اين موضوع را براي مدت كوتاهي فراموش . هرگز مرا كامالً رها نكرد

هر چه  .شد مييافتن پاسخي براي اين سئوال مشغول م ولي خيلي زود دوباره ذهنم كرد مي
دم، بيشتر در قلبم قانع شدم كه عيساي مسيح حقيقتاً مسيحاي اسرائيل بوده بيشتر مطالعه كر

زندگي زميني او به طور خاص در باب پنجاه و سوم از كتاب اشعياي نبي به وضوح . است
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ها قبل از آمدن مسيح، نبي خدا دربارة او  سال. و با واقعيت تمام توصيف شده است
 .ه استشهادت كامل و درست داد

 .خواندبلند را مذكور مقدسش را باز كرد و تمامي باب  تابجوديت ك
بعد از اينكه در مورد مسيحا بودن او اطمينان حاصل كردم، هنوز راجع به خود او و 

دانستم كه پدربزرگ قبالً  مي يفقط در آن حد. اش اطالعات اندكي داشتم شيوة زندگي
ن باشد كه يكروز وقتي در تراس فكر كنم يادتا. ها و مرگش برايم گفته بود دربارة رنج

البته او سعي كرد به من اطمينان خاطر بدهد . نشسته بوديم، داستانش را برايم تعريف كرد
با تمام . فريبكاري بيش نبوده است و آن مرگ وحشتناك حقش بوده است عيسيكه 

 سوخت، مرا به سوي اينها، خداوندي كه در جستجويش بودم و قلبم در آتش اشتياقش مي
در آنجا بود كه براي اولين بار دربارة خداوند عيساي . آن جلسة مسيحي هدايت كرد

آنجا كامالً قانع شدم كه او مسيحاي حقيقي اسرائيل، پسر خداي . مسيح، حقيقت را شنيدم
از آن غروب به بعد قلب من به طور كامل و براي . دهندة شخصي من است حي و نجات

تا به  اوست نها هدف زندگي من شهادت دادن بهتاكنون . هميشه متعلق به اوست
اي راجع  گناهكاران بينوا راجع به محبت عظيمش بشارت دهم و تا به كساني كه حتي ذره

رسانند، بشارت دهم بلكه آنها هم نزد او آيند و  دانند و كساني كه به او جفا مي به او نمي
 .در او وجد و شادي كنند

چقدر دلم  دانيد نمي! روت و ساراي عزيزم«: چشمان جوديت از اشك پر شد
ام  دهنده من شب و روز به حضور نجات. هايتان را به او بدهيد خواهد كه شما هم قلب مي

 ».كنم كه دير يا زود اين موضوع براي شما هم روشن شود دعا مي
 .او بازوهايش را به دور آنها حلقه كرد، آنها را در آغوش گرفت و به گرمي بوسيد

دانم كه شما در اعماق  دانيد در قلب من چه غم و اندوه عميقي هست زيرا مي نمي«
دهد اين است كه  تنها چيزي كه در اين ميان به من آرامش مي. مخفي قلبتان از من متنفريد

ايد كه من يك  شما قانع شده. دهيد دانم شما اين كار را از روي دانش و عمد انجام نمي مي
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ام و مطابق شريعت بايد بدون هيچ  ام و به راه بدعتكاران رفته ه كردمرتد هستم، خدا را رها 
ام را  توانستم مكنونات قلبي امروز اولين فرصتي بود كه مي. رحم و عطوفتي سنگسار شوم

ولي اين به خودتان . دانم شما سخنان مرا چطور خواهيد يافت نمي ...براي شما آشكار كنم 
ولي تنها خواهش من . و قادريد كه خودتان قضاوت كنيدشما ديگر بچه نيستيد . ربط دارد

آور را  خودتان اين كتاب مقدس شگفت... ، لطفاً گيريدمن سخت ن راز شما اين است كه ب
 ...خود را بر شما آشكار خواهد كرد ،بخوانيد و خداوند

لطفاً مرا «: هايش جاري بود، گفت روت ميان حرف او دويد و در حالي كه اشك
 .هايش را به دور گردن جوديت انداخت و دست» !يز دلم جوديتعز! ببخش

 »!كنم مي خواهش! مرا هم ببخش«: گريست، گفت سارا در حالي كه به تلخي مي
فشردند و  براي چند دقيقه هر سه خواهر يكديگر را در سكوت در آغوش مي

ر از چند فقط ه. اتاق در سكوت عجيبي فرو رفته بود. شد كالمي از دهانشان خارج نمي
 .داد گاهي يكي از آنها بغض خود را قورت مي

چرا ما «: هق گفت چسباند، با هق سارا در حالي كه خود را بيشتر به جوديت مي
اينهمه نسبت به هم غريبه شده بوديم؟ چرا اينقدر از هم دور شديم؟ واقعاً كساني كه بين 

 ».رحمند كارند، بي ميتفرقه و نفرت تخم ما 
ما هيچ چيزي راجع به تمامي آنچه كه ! جوديت، عزيزم«: جزم گفتروت با عزمي 

ما دو تا هرگز به مسائل مذهبي و الهي عالقمند . دانستيم امشب برايمان تعريف كردي، نمي
دانم و آن اين است كه ديگر هيچ چيز،  ولي من االن حداقل يك چيز را مي. ايم نبوده

اگر در قلب من هر نوعي از  .واهد كردمن نسبت به تو كم نخ  اي از عشق قلبي ذره
خدا . خواهم كه مرا ببخشي نسبت به تو وجود داشته است، يكبار ديگر از تو مي محتي بي

 »!تو را بركت بدهد و ياري رساند
آنها . وقتي خواهران جوديت، اتاق او را ترك كردند، حدود ساعت يك صبح بود

ت نياز به حمايت آنها در مقابل مردم با اين تصميم او را ترك كردند كه هرگاه جودي
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خواهد راجع به  ديگر داشت، از او حمايت كنند و اجازه ندهند كه مردم هر چه دلشان مي
 .خواهر بزرگترشان بگويند

به خاطر فرصت عالي و  يت دوباره تنها شد در دعايي پر از روح، از خداوقتي جود
او جواب دعاي  .بود، تشكر كردمنحصر به فردي كه براي بشارت به خواهرانش داده 

خاطر اينكه خواهرانش ديگر  او به. جوديت را داده بود و آرزوي قلبي او را برآورده بود
در  از شادي به دل نداشتند و دوباره به دوستي قديم خود بازگشته بودند،از وي نفرتي 

 .گنجيد پوست خود نمي
تو بسيار رحيمي و ! خداونداي «: او قبل از خواب با خلوص فراوان چنين دعا كرد

تويي كه همواره مرا در ساية  ناي! دهندة من اي نجات! آور است محبت عظيم تو شگفت
لطفاً والدين و خواهران مرا هم . اي اي و مرا در ضعفم قوت بخشيده هايت حفظ فرموده بال

لت خود را در عشق و جال. نجات ببخش و عطا كن تا آنان نيز شاگردان حقيقي تو باشند
اي خداوند من و اي خداي . اي آشكار بساز درست همانطوري كه براي من چنين كرده

 » !من
خانم وينبرگ و روت در اتاق پذيرايي . دو روز بسيار عالي از پس هم گذشتند

. جوديت به جلسة دعاي كليسا رفته بود. بقية اعضاي خانواده در خانه نبودند. نشسته بودند
 .ويي بسيار جدي شدندروت و مادرش وارد گفتگ

باريد با  مادر بعد از مكثي كوتاه و سنگين در حالي كه عصبانيت از چشمانش مي
 »؟!يعني تو قصد نداري پايت را جاي پاي خواهر عزيزت بگذاري«: لحني تحقيرآميز گفت

ولي به نظر من فقط محض خاطر ! نه مادر جان«: روت با صبر و تحمل جواب داد
و به خدا قدري با ما متفاوت است، نحوة رفتار ما تا به امروز نسبت به او اينكه نحوة ايمان ا

 ».رحمانه و غيرانساني بوده بسيار بي
خيز،  مادرش بعد از شنيدن اين كلمات به قدري عصباني شد كه سريع به حالت نيم

او از خدا روي ! اين حقيقت ندارد«: شود، جواب داد گويي كه براي جنگ آماده مي
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 ».ه است و به يك فريبكار ايمان آوردهگردانيد
طبق گفتة جوديت، يك فريبكار نيست بلكه مسيحاي  عيسي! نه مادر عزيزم«

ولي بيا در نظر . او عميقاً قانع شده است كه اين موضوع حقيقت دارد. يهوديان است
ما  .كند، بگذار خدا خودش او را به خاطر اين اشتباه مجازات كند بگيريم كه او اشتباه مي

كنم با صداقت جواب  چرا بايد بدون رحم و عطوفت او را مجازات كنيم؟ و خواهش مي
دانم كه اين با عقل  مرا بده، آيا از روزي كه او مسيحي شده است، بدتر شده يا بهتر؟ مي

همة ما او را اذيت . او در واقع يك فرشته است. آيد ولي او بهتر شده است جور در نمي
فرت داشتيم ولي او در كمال فروتني ما را تحمل كرد، بخشيد و همچنان رسانديم و از او ن

 ».ورزد با ماليمت و گرمي به ما عشق مي
او آنقدر تحت فشار بود كه ديگر . خارج بود تحمل اين جريان از گنجايش مادر

مهارنشدني به دخترش خيره  يدر حالي كه با خشمپس . توانست خود را كنترل كند نمي
تو را به خدا چه باليي بر سرت آمده است؟ من ديروز «: ا قوت تمام فرياد زدشده بود، ب

زني،  اي و با من اينطور حرف مي عين همين كلمات را از سارا شنيدم و امروز هم تو آمده
د هنوز يك هفته نگذشته نكن. ايد انگار كه هردوي شما بر سر اين موضوع اتفاق نظر كرده

واي كه من ! به راه خود كشيده است؟ واي بر من هم را نفراين مرتد بدعتكار شما دو 
 »!دادم ام راه مي نبايد اصالً او را به خانه

حدود دو سه روز پيش، من و سارا يك كمي با . جوديت ما را منحرف نكرده است«
او حرف زديم و به اين نتيجه رسيديم كه واقعاً هيچ علتي براي نفرت از او نداريم، بلكه 

 ».رعكس بايد به او محبت بورزيم زيرا او ما را عاشقانه دوست داردكامالً ب
! خداي من! دونايآ«: سرايي پرداخت سوگواري و نوحه هايي تلخ به مادر با اشك

دوباره او چرا اجازه دادم !... چه خاكي بر سرم شد! اند حاال اين دو تا هم منحرف شده
هاي  كند به حرفن! روت!... آوردم مخودخانه بگذارد؟ چه باليي بر سر  اين پايش را در

خود نبود كه  پس بي... !ايمان آورده باشي؟ است و به چيزهايي كه گفته او گوش كرده
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خواهيد از او دفاع كنيد  زد و االن هم هردويتان مي سارا ديروز آنطور راجع به او حرف مي
 ».و گناهش را بشوئيد

 چرا شما دو تا! عصر به خير«: ه شدا سالم و احوالپرسي وارد خانآقاي وينبرگ ب
چه ! ريچل«: كرد و گفت رو او به همسرش» چيست؟ زنيد؟ موضوع نقدر بلند حرف مياي

 »اي؟ چه شده است؟ اتفاقي افتاده است؟ چرا اينقدر پريشان و افسرده
او وحشت داشت كه مبادا . و حسابي ترسيده بود روت رنگ به رخسار نداشت

در لت غيرعادي مادرش در لحظة ورود پدر، عواقب ناگواري و حا صحبت او با مادرش
خواست به مادرش بفهماند كه در اشتباه است ولي با شكست   او فقط مي. داشته باشدپي 

 .مواجه شده بود
هر دو خواهر بعد از صحبت كردن با جوديت تصميم گرفته بودند كه با مادرشان 

نرسيده بود كه اول با يكديگر در اين  راجع به اين موضوع صحبت كنند ولي به فكرشان
كمك به جوديت، بدون هيچ تعمدي ماية  بنابراين آنها با نيت خوبِ. مورد مشورت كنند

كرد در اين ميان فقط  روت احساس مي. برپايي چنين طوفاني در قلب مادرشان شده بودند
و اندوه در  او با خمودگي. سرافكندگي جوديت شده است و قلبش به درد آمده بودباعث 

 .اي ساكت كز كرد حالي كه سرش را به زير افكنده بود، در گوشه
من چه باليي بر سرم آمده؟ تمام خانوادة ما در «: هق كنان گفت خانم وينبرگ هق

من چه ! ام؟ خدايا من چه گناهي به درگاه خدا مرتكب شده! حال از هم پاشيدن است
 »ام؟ كرده

 »چه اتفاقي افتاده است؟«: شد شت لبريز ميكم دا كاسة صبر آقاي وينبرگ كم
اين بدعتكار آمده بود تا از اين فرصت ! خانه و كاشانة ما لعنت شده است! آه ديويد«

ديروز سارا و امروز روت پيش . ديني در قلب خواهرهايش بكارد استفاده كند و تخم بي
با آنها صحبت كرده و فهميدم كه او  پس فوراً. ايدة او را عزيز جلوه دهند من آمدند تا

هاي زندگي در غربت و جدايي از ما او را  من اميدوار بودم كه سختي. فريبشان داده است
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بر سر عقل بياورد و به راه درست بكشاند، با خود گفتم شايد توبه كند و از اين فرقة 
 ».خواهم دوباره خودم با او صحبت كنم مي. انه دست بشويدبدعتكار

به تو گفته بودم ! من پيش از اين به تو اخطار كردم ريچل«:دادآقاي وينبرگ جواب 
پيش از اين نيز به موضوع عضويت كليسايي او مشكوك  .بايد او را به خانه راه بدهيمكه ن
. بودم، سعي كردم راجع به او قدري اطالعات كسب كنم... كه در م آخرين باري .بودم

، دستي كليسا بسيار فعال است و در هر كاريبه من گفتند كه او در ... دينان ما در م هم
حاال بايد ! خوب... آيد فقط از اعضاي كليسا برمي كنم كه چنين كارهايي گمان مي .دارد

اي و االن هم خودت بايد بداني كه  تو خودت دعوتش كرده. ات را بدهي شقي تاوان كله
من كه ديگر از اين . بازگرداني و از شرش خالصمان كني شچطور اوضاع را به حالت اول

شود، او براي من در  تا آنجائي كه به من مربوط مي. ام ام و به ستوه آمده ماجرا خسته شده
 ».هاست كه مرده است حكم يك غريبه است زيرا جوديت ما، براي من مرده است ــ مدت

ها  من فقط شك! دانم من نمي«: انداخت، گفت هايش را باال مي در حالي كه شانه او
حاال بگو ببينم چرا روت و . وستاش با خود ت گذارم باقي راتم را با تو در ميان ميو نظ

روت بگو ببينم «: سپس سرش را به سوي روت گردانيد و پرسيد» كني؟ سارا را شماتت مي
 »مشكل مادرت چيست؟

بابا واقعاً «: آورد، آهي كشيد و جواب داد روت در حالي كه سرش را باال مي
دانم و آن اين است كه جوديت ما را منحرف  من فقط يك چيز مي. ويمدانم چه بگ نمي

 بعد از اندكي. قدري با او حرف زديمپريروز من و سارا به اتاق او رفتيم و . نكرده است
بنابراين، . او وجود ندارد ازفهميديم كه كوچكترين دليلي براي نفرت  كردن با او، صحبت

من فقط . ودمان همين موضوع را به مادر هم بگوييمبا خود فكر كرديم شايد بهتر باشد خ
 ».توانم به شما بگويم دانم و مي همين قدر مي

جوديت . دخترم حرف تو از جهتي درست است«: پدرش سر تأييد تكان داد و گفت
ولي از طرف . است كه باعث شود ما بخواهيم از او متنفر باشيمعلناً ضرري به ما نرسانده 
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رافتخار آبا و اجدادي ما، شريعت يهوه، كه نسل به نسل توسط ديگر دين پدري و پ
زادگان خانوادة ما در طي قرون حفظ شده و امروز به دست ما رسيده است، توسط  نجيب

خانوادة ما در گذشته چه مبارزيني كه در اين . احترامي قرار گرفته است جوديت مورد بي
يك نفر مرتد از آب درآمده است و حاال  ،و در ساللة چنين مبارزيني! راه فدا نكرده است

ديني را كه ما حاضريم تا آخرين قطرة خون خود براي آن ايستادگي كنيم، به دست 
ما بايد از تمام . طبق دين ما چنين اشخاصي بايد سنگسار شوند! فراموشي سپرده است

ه تنها بايد از شود، ن گوئيم مانخود متنفر باشيم، ولي اگر كسي از اعضاي خانوادة ها گوئيم
. وظيفه داريم به طور كامل او را از محدودة زندگيمان اخراج كنيماو متنفر باشيم بلكه 

اجرا  را در اينجا دهد كه حكم سنگسار درست است كه قوانين دولت مطبوع ما اجازه نمي
تواند مانع اخراج او از خانه و اجتماعمان بشود و اين وظيفة مقدس  كس نمي كنيم ولي هيچ

اي با جوديت داشته  ما در آينده اصالً نبايد هيچ رابطه. ماست كه بايد به عمل آورده شود
و او از من دربارة عقايد جوديت . من پريروز با استاد محترم ديني مالقاتي داشتم. باشيم

من هم به او . ايم خواست بداند كه چرا دوباره جوديت را به خانه راه داده او مي. پرسيد
ا او مسيحي است دانيم كه آي اطر دادم كه جاي هيچ نگراني نيست و ما هنوز نمياطمينان خ

نيز به اين  را خواهد ديگران او هنوز در طريق بدعت مانده است و مياگر كه هرچند ! يا نه
شك بايد دوباره خانه را ترك كند و ما بايد خيلي زود دست به كار شويم  راه بكشاند، بي

در ضمن، جوديت كجاست؟ «: پس رو به همسرش كرد و گفتس» .و شرش را كم كنيم
 ».به او بگو بيايد و فوراً جواب سئواالت ما را بدهد

وقت  گوئيمحتماً طبق معمول با ... معلوم است كجاست«: او با سوز دل جواب داد
 ».اش و قومش هيچ ارزشي براي او ندارند خانواده. كند  خود را تلف مي

او در آنجا، در ميان . زگشت، ساعت تقريباً دوازده ظهر بودوقتي جوديت از جلسه با
او براي آنها تعريف كرد كه . فرزندان خدا، آرامش و خوشي فراواني را تجربه كرده بود

از كارهاي . شود و خدا بسيار بركتش داده است چطور سپري مي... اش در م زندگي
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همچنين خبر تعميد و  .برايشان تعريف كرد دريغش هاي بي كمك آور خدا و شگفت
در  تمامي جماعت با دعايي با حضور قلب. سانداش را به گوش آنها ر عضويت كليسايي

و همگي با يكديگر او را به خاطر كارهايي كه  ندحضور خدا مشغول شكرگزاري شد
آنها در دعا از خدا طلبيدند كه براي . براي جوديت انجام داده بود، پرستش كردند

 .او را رهبري و هدايت كند همانطور كه در گذشته كرده است اش، هاي آينده نقشه
 وديت موافقت كردند كه ديگر تا وقت ظهر منتظر او نمانند بلكهوالدين جآن روز 

 .اب را به فردا موكول كنندموضوع سئوال و جو
روز بعد در وقت عصر، آقاي وينبرگ زودتر از معمول كارش را تمام كرد و 

 فضاي اتاق. خيلي زود همة اعضاي خانواده دور ميز شام جمع شدند. دمستقيم به خانه آم
نشسته م و جدي رهد پدر و مادر جوديت. گشود كس لب به سخن نمي يچبود و ه سنگين
او در تمام طول روز از رويارويي با . ، مخصوصاً مادر خانواده بسيار عصبي بودبودند

حتي فكر اينكه آنها . ين و افسرده بودندتر غمگ دو دختر جوان. جوديت دوري گزيده بود
. كرد سعي در اصالح امور كرده بودند اما نتيجه كامالً برعكس شده بود، آنها را ديوانه مي

آنها از نتيجة بازجويي . دانستند كه بعد از شام اتفاق وحشتناكي در انتظار جوديت است مي
ند كه زمان تصميم نهايي دانست ترسيدند زيرا مي هاي جوديت مي والدينشان و جواب

 .فرارسيده است
قلبش از دردي نهان فشرده  كرد و قراري مي بتداي صبح احساس بيجوديت از ا

دانست ديروز چه اتفاقي افتاده است و امشب حامل چه دردسري  هرچند اصالً نمي. شد مي
و  او سر ميز خيلي ساكت بود. ا اين حال تمام روز دلشورة عجيبي داشتب. براي اوست

حالت چهرة ساير اعضاي خانواده به او خبر . دآم آرام به نظر ميصورت كوچكش خيلي 
 .تپيد قلبش به شدت مي. داد كه مشكلي پيش آمده است مي

پدر جوديت در حالي . دخترهاي كوچكتر آمادة تميز كردن ميز شدند. شام تمام شد
است كه همراه مادرش به كه به مدت يك دقيقه با سردي به او خيره شده بود، از او خو
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ت پشت سرش بست و به جوديت گفت بر بعد از ورود به اتاق، در را با دق. اتاق او بروند
 :رويي لب به سخن گشود اي مكث با ترش لحظهبعد از . صندلي مقابل او بنشيند

بلكه به ايمان پدرانت  تا كنيم  خيلي وقت است كه ما براي كمك به تو تالش مي«
آخرين تيري كه در تركش داشتيم، . فايده بوده است اش بي ا به حال همهت برگردي ولي

كه اين كار، تو را بر سر راه بياورد و  مادرت اميد داشت. يرون انداختن تو از خانه بودب
اي، فقط براي اين است  آمدهبه خانه  ما االن هم كه براي ديدار. توهماتت را برطرف كند

يش از اين توانستند دوري تو را ب مادر و خواهرهايت ديگر نمي .خواستيم تو را ببينيم ميكه 
مه چيز دوباره مثل روز اول مادرت تمام اين مدت اميد داشت كه باالخره ه. تحمل كنند

ها تو نه تنها به جرم  ايم زيرا با تمام اين حرف ما در اين ميان فقط خود را فريب داده. بشود
خواهي با ترفند خواهرانت را تحت تأثير قرار  حاال مياي بلكه  خود اعتراف و توبه نكرده

پرسيم، آيا حاضري دوباره  ما براي آخرين بار از تو مي. اين آخرين شانس توست .بدهي
دير تو يكي از ما باشي، توبه كني و نزد قومت برگردي؟ زيرا هنوز هم براي احياء و نجات 

آيا تو . دهند را بپذيرند، او را تعميد ميدانم كه آنها قبل از اينكه كسي  من مي. نشده است
تو بايد با صداقت . اي؟ ما به عنوان والدين تو حق داريم اين چيزها را بدانيم تعميد گرفته

 ».خواهيم از تو بشنويم ما امشب مي. محض، حقيقت را به ما بگويي
 خانم. سكوتي كه بعد از تمام شدن جمالت وينبرگ برقرار شد، فراموش نشدني بود

او دست شوهرش را محكم در . و تمام بدنش مرتعش بود پريشاني لرز كرده وينبرگ از
چشمان جوديت در آن لحظة حساس به باال دوخته شد گويي كه منتظر . فشرد دستانش مي

نزد خداوند  صدا، فريادش را وتاه و بياو در دعايي ك. بود از آسمان براي او كمك برسد
به سوي والدينش گردانيد و با صدايي نرم و محكم آغاز  باالخره صورتش را. بلند كرد

را بازگشت به ايمان پدرانم؟ پدر و مادر عزيز، من خيلي وقت است كه اين كار «. كرد
 ».كنم من به او ايمان دارم و با تمامي توانم او را خدمت مي. ام كرده

عي كرد س ت ديويد وينبرگ سايه افكند وليابر تيرة عدم رضايت و خشم بر صور
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 .آرام بماند و در ميان سخنان دخترش ندود
ام كه آنها را از خدا برگردانم و يا آنها  در مورد خواهرهايم، من هرگز تالش نكرده«

كنم تا تمامي  تالش ميمن فقط به آنها گفتم كه . را به سوي بدعت و گمراهي بكشانم
كه ببينم عزيزترين  انگيز است عمرم را صرف خدمت خداوندم بكنم و خيلي برايم غم

اعضاي كليسايي كه من به عضويتش . كسان من فقط به اين خاطر از من متنفرند
نها بلكه آ. گوئيمانگيزند و نه   گويد، نه نفرت ام، آن طوري كه يهوديت مي درآمده

اي متبارك هستند، خدايي كه جسم انسان پوشيد و پرستندگان و خادمان حقيقي يهو
اگر . خدا براي گناه اسرائيل و تمام دنيا بر صليب جانش را فدا كردگناه  همانند برة بي

نگران موضوع تعميد هستيد بايد بگويم كه من اكنون حاضرم در هر شرايطي و در هر 
است، تعميد يابد  هر كه ايمان آورده«: او گفته است. جايي فقط و فقط او را خدمت كنم

به  من »!شد، هر آينه بر او حكم نخواهد شدبا هكسي كه ايمان آورد و نجات خواهد يافت؛
به همين . مل خواهم نموده گفته است، ععنوان كنيز او، خدمتش خواهم كرد و مطابق آنچ

دهندة من  دا و نجاتاو پسر خچونكه ايمان دارم . ام يد، حكم او را به جا آوردهبا تعم خاطر
 ».چنين ايماني براي تعميد گرفتن كافيستاست؛ 

! اي خدا«: ماليد، گفت هايش را با حالتي عصبي به هم مي لي كه دستمادر در حا
و » !آوردم آه كه اي كاش هرگز تو را به دنيا نمي !شنوم من از دختر خودم چه مي! آدوناي

 »!كنم ميات  ها خفه بايد با همين دست ماصالً االن خود«: ناگهان با صدايي ترسناك گفت
. ور شد وار به سوي جوديت حمله ا حالتي ديوانهبا گفتن اين جمله، مادر خشمگين ب
ينبرگ فوراً از جا پريد، آقاي و. پريده شده بود صورتش از شدت خشم، زشت و رنگ

 .را گرفت و خود را بين مادر و دختر انداخت هاي ريچل دست
من تا . نثارت نخواهم كرد من كه مادرت هستم، چيزي جز نفرين! لعنت به تو«

صداي ضجة جگرخراشي » !ا زير پاهايم نبينم آرام نخواهم گرفتروزي كه نعش تو ر
 .نقش بر زمين شدهوش  و مادر بي فضا را پر كرد
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حتي  حس، خود را روي مادرش انداخت ولي جوديت با قلبي شكسته و بدني بي
به سمت در اشاره  قبل از اينكه بتواند به او دست بزند، پدرش با خشونت، او را پس زد،

 ؟كني به او دست بزني چطور جرأت مي! گمشو«: دايي گرفته و خشن گفتو با ص كرد
 »!اين خانه ديگر جاي تو نيست! وقت جلوي چشم ما نيا ديگر هيچ

هاي بلند به  سپس با قدم. او همسرش را از كف اتاق بلند كرد و روي مبل گذاشت
همان نقطه با  حس، در سوي در رفت و آن را چهار طاق باز كرد و دخترش را كه هنوز بي

 . صورتي رنگ پريده و چشماني گشاد ايستاده بود، بيرون راند
ها دمر بر روي  زده مثل هزيان هوش خود را به اتاقش رساند و مه بيني جوديت

كرد و كلمات نفرينش هنوز در  نگاه وحشتناك مادرش او را رها نمي. تختش افتاد
 .پيچيد هاي او مي گوش

را ديد كه در ميان  جوديت سرش را باال كرد، سارا و روتناگهان در باز شد، وقتي 
هر دو دختر شديداً . جوديت برخاست و لبة تخت نشست. كنند اند و گريه مي در ايستاده

بابا ما را فرستاده تا به تو «: هق گفت ها با هق و باالخره روت از ميان اشك پريشانحال بودند
 ».خواهد مادر ديگر تو را ببيند ياو نم. بگوييم كه فوراً خانه را ترك كني

من، مرا نفرين  خود مادرِ ...شود كه مادر باورتان مي«: ني گفتجوديت با پريشا
نگار كه داشت با خودش حرف ا» !گوئيد همين االن بايد بروم؟ كرده است؟ يعني مي

 .زد و لحنش بدون مخاطب بود مي
جوديت نفسش را » ...خواهد مي پدر اينطور!... بله«: اهرانش با لكنت زبان گفتندخو

ام چنين  هيچ وقت در زندگي! به من قوت بده! اي خداوند«: در سينه حبس كرد و گفت
 ».ام احساسي نداشته

مات و  سپس» ، شما منتظريد كه من بروم، نه؟آه«: سپس رو به خواهرانش كرد
 .نگاه كرد ،مبهوت به خواهرانش كه خشكشان زده بود

از . يت با سرعت برخاست و مشغول لباس عوض كردن شدجود» !من بايد بروم«
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او به خواهرانش . مقدس محبوبش را برداشت تمامي وسائلي كه در اتاق داشت، فقط كتاب
نزديك شد تا براي خداحافظي آنها را ببوسد ولي هر دوي آنها به محض خم شدن وي به 

 .سمتشان، خود را عقب كشيدند
خوب، ! يكي از شما نيستم بلكه يك نفرين شدهفراموش كرده بودم كه من ديگر «

 ».و هر دوي شما پدر، مادر... تان باشد هدار همهخدا نگ! پس خداحافظ
سارا  هقِ هق. رفت واب راه ميسپس تلوتلو خوران به سوي در رفت، گويي كه در خ

 اري بوداين آخرين ب. و روت او را وادار كرد كه دوباره برگردد و به پشت سر نگاه كند
  .خود را در خيابان يافت بعد. ديد كه آنها را مي

برف در طول روز شروع به آب شدن كرده ولي با  .شب سردي در اوائل بهار بود
براي دقائقي . باد سردي بر صورت جوديت وزيدن گرفت. سرماي شب دوباره يخ زده بود

ي در طول خيابان به آرام سپس باالخره. ر در ايستادچند مثل كسي كه فلج شده باشد، كنا
با شادي با يكديگر صحبت  ها روشن بود و مردم رقها از نور چراغ ب خيابان. به راه افتاد

گروه بزرگي از يهوديان  ،در ميان جمعيت. رفتند هم راه ميكردند و شانه به شانة  مي
ه دانستند ك همة آنها مي. جوان، تعدادي از دوستان قديمي و آشنايان از مقابل وي گذشتند

جوديت براي ديدار خانواده آمده است ولي همگي از او كينه به دل داشتند و 
افتاد  به او ن چشمشا گذشت، داشت از كنار آنها مي او وقتي. خواستند به ديدنش بروند نمي
آنها . پرسي نكرد سالم و احوال با اوگرداندند و حتي يكي از آنها نيز سرشان را بر ولي

 .گرفتند كه گويي اصالً وجود خارجي ندارد چنان او را ناديده مي
شهر كه به زيبايي آراسته شده بود اكنون جوديت با پشت سر گذاشتن قسمت مركز 

 و در مناطق پست اجتماع جايي كه مطرودان و دورافتادگان ،ه بودرسيد به ناحية فقيرنشين
اشد، از مثل كسي كه از خواب عميقي بيدار شده ب ناگهان. كردند تاريك زندگي مي

 كارگراني كه هميشه در آن منطقه. حركت باز ايستاد، سكوت شب او را احاطه كرده بود
همه جا به جز اطراف . كشيده بودند، براي استراحت شبانه دست از كار كردند كار مي
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 .تراويد، تاريك بود بيرون ميهايشان  كه نور ضعيفي از پنجرههايي  خانه
ه است؟ من دارم كجا چه باليي به سرم آمد«: توار با خود گف با صدايي زمزمه

 .آمددردر فضاي ذهنش به جريان دوباره تمامي اتفاقات غروب همچون سيلي  »روم؟ مي
 .، به سوي آسمان پرستاره گردانيدندچشمانش را كه از اشك پر شده بود 
 مرا كه فرزند ضعيف. بيني ات مي ترين تخت پادشاهي تو مرا از اعلي! اي خداوندم«

داني كه من  تو مي. و تنهاي تو هستم در آغوش خود بگير و از اين لحظات تاريك برهان
 »!حضورت را براي من افزون گردان! در اين دنيا، يكه و تنها هستم

اين دعاي كوتاه در نام خداوند و در زير سقف آسمان درخشان، به قدري او را آرام 
 .مع و جور كندتوانست افكارش را به خوبي ج كرد كه ديگر مي

االن دير وقت است و تا صبح هيچ بليط قطاري در كار «: بعد به اين نتيجه رسيد كه
هر چه كه داشتم در خانه جا . به عالوه، من نه پولي دارم و نه هيچ چيز ديگر. نيست
بهترين كار در شرايط فعلي اين است كه به . متوانم براي برداشتنش برگرد تم و نميگذاش

دانم كه تو مرا ترك نكرده اي و براي قدم بعدي راه مرا  اي خداوند مي. برومخانة كشيش 
 ».روشن خواهي ساخت

او از . ، خود كشيش در را به رويش گشودخانة كشيش را كوبيد وقتي جوديت درِ
بدون اينكه منتظر دعوت  جوديت. در آن موقع شب بسيار متعجب شدديدن جوديت 

نار وي گذشت و خود را بر روي اولين صندلي سر كشيش بماند در كمال سكوت از ك
تمامي فشارهاي روحي و جنگ دروني اين چند ساعت او را خرد و . راهش انداخت

 اش پي نبرد و نداند كه م درونياو هميشه مراقب بود كه هيچ كس به غ. خموده كرده بود
او خارج از تحمل  برد ولي اين دفعه غم و قصة در زير چه باري از رنج و شكنجه به سر مي

را به  توانست به تنهايي اين بار نبود و نميديگر قادر به پنهان كردنش . بود و كنترلش
 .هق غيرقابل كنترلي تمامي وجودش را به لرزه درآورد هق. دوش بكشد

با دختر  طوالني در سكوت كنار او نشستند و و دخترش براي مدتي كشيش، همسر
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آنها حدس  .ي بود، همدردي كردندهايشان جار ز گونههاي داغ ا اشك اي كه دل شكسته
زدند كه يك مشكل خيلي جدي براي جوديت پيش آمده است زيرا قبالً ديده بودند  مي

هيچ كس . بيرون آمده است مامي آزمايشات با شجاعت و ثابت قدميكه او چطور از ت
اي  حكايت از تجربه حضور دير وقت و ناخواندة او .هرگز گريه يا شكايت او را نديده بود

 .بسيار سخت داشت
تر شد، دستان گرم  اش گذشت و قدري آرام وقتي كه مرحلة اولية حملة عصبي

چشمان سنگين و متورمش را باال كرد و . گري را حلقه شده در گردنش يافت نوازش
اين دختر اولين كسي بود . اش را ديد كه روبرويش نشسته است اليزابت، همكالسي قديمي

اليزابت با چشمان زيباي آبي و . ه بودوديت نور حقيقت انجيل را در شخصيتش يافتكه ج
زد، به جوديت خيره شده بود و با همدردي  عميقش كه ماليمت مهرباني در آنها موج مي

 . ريخت براي او اشك مي
و صميمانه رويش » !صلح بر تو باد! عزيز دلم جوديت«: گفت او با نرمي به جوديت

آن دو دختر كه در خون عيسي مسيح، خواهر شده بودند، دقايقي چند در  .را بوسيد
وقتي حال جوديت جا آمد و به قدر كافي آرام . سكوت يكديگر را در آغوش گرفتند

 .براي دوستانش تعريف كرد كه چند ساعت پيش چه بر سرش آمده استشد، 
فرمندانة مقدسش را از روي ميز برداشت و از قسمت ورود ظ خادم خدا، كتاب

 .عيسي مسيح به اورشليم و سپس رنج و مرگ او بر صليب خواند
الق ما چقدر ببين كه خ! خواهر عزيزم«: بعد از اينكه خواندن را به پايان رساند گفت

وقتي كساني كه خود او خلق كرده بود، او را . كشيد رنج مي بايد از دست مخلوقات خود
اينها را ببخش زيرا ! اي پدر": دعا كرد و گفتمصلوب كردند، او براي جفا رسانندگانش 

ما نيز شاگردان او هستيم و بايد به جهت جامة عمل پوشانيدن به . "كنند دانند چه مي نمي
احقاق اين هدف، ما نيز بايد از باغ جتسيماني و براي . هدف بزرگمان، همين كار را بكنيم

جانت كه كني  احساس ميهستي و  تو امروز در باغ جتسيماني .مذبح كشتارگاه عبور كنيم
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 او تو را برخواهد افراشت و تقويت !ولي ترسان نباش. ده استتا حد مرگ مضطرب ش
او در آنجا نيز . به جلجتا هم برويبراي خاطر او شايد در آينده الزم باشد كه . خواهد كرد

ين راه را او پيش از ما هم. كند او هرگز خاصان خود را فراموش نمي. همراهت خواهد بود
قدم شده  نگيريم، اويي كه براي ما پيش بگذار هرگز چشمان خود را از او باز. پيموده است

ما در اين ساعت، نمونة . و تا پاي مرگ، ما را محبت نموده است، حتي تا به مرگ صليب
ي ما را انباشته ها مبادا كه غم و قصه قلب. زيبا و مقدس او را سرمشق خود قرار خواهيم داد

ش كه در باغ جتسيماني خوابشان برد، به علت غم و اندوه شاگردان ازد زيرا آن وقت مثلس
بيا اكنون دعا كنيم و او با ما خواهد بود و ياريمان  .به خواب غفلت فرو خواهيم رفت
 ».دوام بياوريم راه خواهد رسانيد تا ظفرمندانه تا پايان

. تخت فيض خدا باال رفتضور به حدردمند هايي  دعاهايي آتشين و مخلص از قلب
. ، كامالً تسلي پذيرفتشجوديت در ساية قوت خداوند و دعاهاي تسكين بخش مقدسين

 .كه حضور مسيح در او ساكن شده بودآرامش دوباره سيماي جذاب او را جال داد چرا 
او شهري را براي آخرين بار پشت سر . رفت... صبح روز بعد جوديت با قطار به م

كردند، شهري كه در آن  ايمانانش زندگي مي نش و همر آن تمامي عزيزاگذاشت كه د
شهري كه . اش را شناخت و قلب جوانش را به او سپرد دهنده براي اولين بار نجات

حقيقتاً كه آنجا باغ جتسيماني او بود . اش را در آن تجربه كرد ترين آزمايش زندگي سخت
يستادگي نمود و سربلند و پيروز آنجا را ترك ولي او به خدايش وفادار ماند و براي او ا

 .كرد
ولي اينبار ديگر . گذشت يكبار ديگر منظرة روبروي قطار از مقابل ديدگانش مي

هنوز زنگ . آمده بودند بدرقهاش براي  بسياري از دوستان مسيحي. بازگشتي در كار نبود
افظ خواهر خداح! خداحافظ جوديت عزيزم«: گفتند مي صدايشان در گوشش بود كه

مان خواهيم ديد؟ اگر نه پس ديگر  آيا دوباره تو را در حيات زميني! عزيز ما در خداوند
 ».مان، جايي كه تا ابد با خداوند خواهيم بودسماوي خانه وعدة ديدار به آنجا، به



۱۲۲ 
 

  



۱۲۳ 
 

 
 

 خداوند متعهد به
 

ــ مالقات با خادم خداوند ــ عزمي جزم براي تخصيص زندگي خود به جهت خدمت 
 هاي كار ــ بيماري سختي

 
 بيداري روحانيجلساتي براي يك دورة پربركت از ... در كليساي انجيلي م

روسيه آمده بخش ديگري  شد كه مبشري از حدود يك هفته مي. در جريان بود ايمانداران
هاي  القدس قلب هاي پر شور او كه مملو از عشق و الهام بود، روح توسط پيغام. بود

اي  ترين گناهكاران را نيز لمس كرد و آنها را به سوي حيات تازه دل  سخت ترين و خشن
شوق . بسياري توبه نمودند و به صلح و آرامش رسيدند. دكردر عيسي مسيح رهنمون 

بيشتري به كار خداوند سرگرم  با عشق و غيرت آنها اي در مسيحيان بيدار شده بود و تازه
ي را كه در گناهان خود، دور از شبان نيكو زيست تا كسان نمودند شده بودند و سعي مي

اي مشغول  هر كس به گونه، در اين ايام كه چند ماهي ادامه يافت. كنند، نجات دهند مي
آخرين روز، قبل از اينكه مبشر شهر را ترك گويد،  .خدا بود و تخصيص خود به تقديس

 .اي در خصوص مسيحيان ايراد كرد به طور خاص موعظه
االن . چشمان خود را بگشائيد و به اطرافتان نگاه كنيد«: عت چنين گفتاو به جما

هر روزه هزاران جان، روانة راه پررنج و . هاست كه در كشور ما برادركشي رواج دارد سال
 .شناسند كدام حتي مسيح را نمي شوند و هيچ بازگشت حيات اخروي مي بي

آن  نفس پر حرارت و مسموم. در شرف انفجار است كوه آتشفشاني در سرزمين ما«
ببينيد كه چطور . چنان فراگير است كه گويي هيچ چيز قادر به فرونشاندن آن نيست

هاي التماس آنها  به ضجه. اند هاي آن بلعيده شده نوا در ميان گدازه ها انسان بي ميليون
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اي نيروه[اس .او.نيروهاي اس. اند گوش فرا دهيد كه براي كمك به بشريت فرياد سرداده
اي از سواحل آركتيك گرفته  هر خانه دراز هر شهر و روستايي سرازير است و ] كمكي

چه كسي در اين شرايط . است اي سوخته در آتش، مصيبتي در حال وقوعه تا كولچيك
روند، دراز خواهد كرد؟ چه كسي  كساني كه به سوي هالكت ميدست برادري به سوي 

ان خواهد رسيد؟ هيچ كس؟ گويي امروز همه كمر به فرياد آنها را خواهد شنيد و به دادش
 .اند نابودي يكديگر بسته

آيا ما مسيحيان امروز نبايد از نمونة خداوند و استادمان پيروي كنيم؟ آيا نبايد 
هاي ناميرائي كه در بند شيطان و گناه  خودمان را فراموش كنيم و خود را براي نجات روح

 هايمان تمام شود؟ چه به قيمت فدا كردن جان هستند، به مخاطره بيندازيم، اگر
مانند و  بي ،زندگي خداوند متبارك ما نه فقط در اين دنيا بلكه در كل خلقت«

ا حق داريم فقط به فكر پس آيا م. پرارزش بود و او حيات خود را در راه نجات ما نهاد
خود را فداي زندگي خودمان باشيم؟ آيا ما نبايد حاضر باشيم آزادانه زندگي  راحتي

نها گروهي كه از ورود به چنين مأموريتي معافند، كهنساالن و نجات ديگران كنيم؟ البته ت
وند و ها و مشقات اين راه ش توانند متحمل سختي نميكهنساالن زيرا  واران هستند عيال

 .دوري از خانه و خانواده مانع انجامشان خواهد بودهايي دارند كه  عيالواران مسئوليت
دعا كردن و پرورش دادن فرزنداني است كه با دانش و ترس   فة كساني از اين دستهوظي

ولي شما خواهران و برادران جوان . هر روز از كالم خدا تغذيه گردندشوند و الهي بزرگ 
مانع شما نيست و هيچ چيزي در اين ميان . انرژي هستيد و بسيار پر جوانطور؟ شما من چ
! شتابند ها رو به هالكت هستند و به سوي محكوميت ابدي مي سانارواح ان. آزاديد كامالً

چه كسي را ": گويد چه كسي حاضر به رفتن است؟ خداوند مي! خواند خداوند شما را مي
 »"بفرستم؟
خواهد به ما بپيوندد؟ گروه  چه كسي مي. كند او امشب دارد با شما صحبت مي«

ئي، خانه به خانه به روستا ئيروستا وي به شهر يكوچكي كه براي موعظة انجيل از شهر
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جويد؟ البته مطمئناً اين كاري نيست كه با ترس و لرز بتوان انجام داد برود و گمشدگان را ب
بلكه طالب شجاعت و استقامت است زيرا ما در اين راه با گرسنگي، خستگي از مسافرت 

تا به حال در اين  دممن خو. با پاي پياده، جفا و حتي مرگ دست و پنجه نرم خواهيم كرد
دانم كه چه بهايي دارد بنابراين از قبل به كساني  ام و مي هاي زيادي مواجه شده با رنج راه

گويم كه راجع به آن به  كنند ممكن است بخواهند به اين راه قدم بگذارند مي كه فكر مي
ولين سختي همينطور خود را گرفتار نكنيد و با ا. خوبي فكر كنند و برايش اول دعا كنند

اگر ": گويد ولي خداوند به تمامي كساني كه قلبي محكم و قوي دارند، مي. عقب بكشيد
پس حاال چه كسي آماده  "!تا به موت وفادار بمانيد تاج ناپژمردني حيات را خواهيد يافت

 »است؟ چه كسي خواهد آمد؟
سكوت مطلق بر . آخرين دعوت هم در ميان صفوف جمعيت مرد باالخره طنين
 .كرد مبشر مسيح به جمعيت با حالتي دعاگونه نگاه مي. جمعيت چيره گشت

. افراد بسياري در آن جمع حضور داشتند كه از صميم قلب به خداوند تعلق داشتند
خواستند استادشان را  رقم بزرگي از اعضاي كليسا، بسيار فعال بودند و با شور و شوق مي

آتش جنگ . ها نبود اين قبيل به اين سادگيولي پاسخ دادن به دعوتي از . جالل دهند
در بسياري جاها قحطي رو به گسترش . ها بود كه در سراسر كشور برپا بود داخلي سال

جان . هاي واگير در اثر جنگ و قحطي به جان هزاران انسان چنگ انداخته بود بيماري. بود
كس حتي در خانة  هيچ. بودها و سربازان در امان ن و مال شمار زيادي از مردم از شر بيماري

به در يك چنين شرايطي مسافرت از محلي به محل ديگر . خود احساس امنيت نداشت
حاضر كه در مقابل  جماعت. تر بود و موعظة انجيل بسيار خطرناكخودي خود خطرناك 

 .وبي بر عمق اين واقعيت وقوف داشتند، به خنداين خادم متعهد و فداكار مسيح نشسته بود
: هاي عقبي جماعت برخاست كه صدايي ماليم اما با جرأت از ميان رديف ناگهان

تمامي جماعت فوراً به عقب نگاه كردند » !خواهم دعوت خداوندم را لبيك گويم من مي«
او دختري جوان و صاحب . تا ببينند كه چه كسي به اين دعوت جواب مثبت داده است
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 .ودتيره، زيبا و متفكر ب  قامتي ظريف با چشماني
دانم از نظر بدني براي  هر چند كه مي. ام را كامالً به او بسپارم خواهم زندگي من مي«

من در كار . دانم كه خداوند قادر است در من كار كند چنين كاري مناسب نيستم ولي مي
خداوند از تجربة كافي برخوردار نيستم ولي او را دوست دارم و به كساني كه او جانش را 

 ».ورزم عشق مي برايشان داد،
 »!جوديت«: پچ در طول سالن كليسا پيچيد صداي پچ

بازگشت، همچنان به كار براي امرار معاش ... وقتي به م. صداي جوديت بودبله اين 
. كرد ادامه داد اما در عين حال از هيچ فرصتي براي خدمت به خداوند نيز فروگذار نمي

او به دردمندان و . داري از آنان بودبزرگترين لذت زندگي او مالقات بيماران و نگه
ها و روزهاي تعطيل مانند  يكشنبه. رسانيد داد و ياري مي نيازمندان اطرافش تسلي مي

ربارة نجات و كمك اي د هاي ساده رفت و در آنجا با گفتن داستان گذشته به روستاها مي
دي و شان، موجي از شا نيازهاي جسمي و روحي كردن به مردم براي برطرف كردن

 .پراكند طراوت در اطرافش مي
هرچند اين كار خدمتي مبارك بود ولي او هنوز منتظر موقعيت بزرگتري براي 

كه فقط سواد و مردمي  بعد از اينكه او با روسية ساده، بي. خدمت تمام وقت به خدا بود
ش ا خواست تمامي زندگي ، آشنا شد، ديگر ميدانستند شان مي دهنده اندكي دربارة نجات

بارها اين فكر به مغزش خطور كرد كه ديگر سر كار . را براي اعتالي آن مردم فدا كند
به خداوند براي امكانات و برآورده شدن نيازهايش تكيه كند، نزد مردم برود و با  و نرود

ولي مدام عملي كردن اين هدف را . آنها زندگي كند و آنها را به سوي مسيح هدايت كند
. خواهد يزيرا مطمئن نبود اين همان چيزيست كه خداوند از او م انداخت به عقب مي

، مطمئن كارگران بيشتر دست نياز دراز كرده استد خدا براي ديد اين مر اكنون كه مي
 .اش فرارسيده است شد كه وقت تحقق آرزوي قلبي

كمك  شبرگزاري جلسات لسات اين مبشر شركت كرده و برايدر تمام ج او
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كرد و در اتاق  براي او دعا مي خدا ديت هميشه در حين موعظة پيغامجو. رسانيده بود
بخش وي  هاي الهام موعظه. نمود جويان صحبت و براي آنها دعا مي درخواست دعا با حق

شعلة جديدي از محبت به گمشدگان و غيرت جديدي براي خدمت در تاكستان خدا در 
 . قلبش روشن كرده بود

صدايي دلگرم . اتخاذ اين تصميم به خود راه نداد او حتي كوچكترين ترسي براي
. همان راهيست كه تو بايد بروي اين است و االن وقتش رسيده«: گفت كننده به او مي

» .من حاضرم«: پس از جايش برخاست و گفت» .دل تو اكنون برآورده شده است آرزوي
 .مهيا ساخته بود خدا وسيلة آشكار ساختن جالل و تكريمش را. و او حقيقتاً حاضر بود

آدرس محل و دربارة جزئيات كار صحبت كرد و از با مبشر او در خاتمة جلسه 
جوديت از اينكه خداوند او را به طرز . اطالع حاصل نمود زمان ملحق شدن به گروه

او با توهمات چشم . نهايت مسرور بود آوري هدايت و راهنمايي كرده است، بي شگفت
دانست كه راه سختي را در پيش گرفته  ته بود بلكه به خوبي ميخود را به روي حقيقت نبس

. داد اين مستلزم از خود گذشتگي و انكار نفس بود و هيچ وحشتي به دل او راه نمي. است
اطمينان مباركي كه او در همراهي . كرد او در اعماق قلبش خوشي و آرامش احساس مي

 . خداوند داشت، بسيار گرانبها بود
يكي از . آمده بودند بدرقهاش براي  بسياري از دوستان مسيحي. را رسيدروز موعود ف

جوديت «: پرسيد در حال گريهدختراني كه اكثر اوقات شانه به شانة او كار كرده بود، 
خواهي به اين  ت ميبراي چه مد كني؟ آيا براي مدتي طوالني ما را ترك مي! عزيزم

 »خدمت بپردازي؟
جين «: انديشه به دور دست خيره شده بود، گفتجوديت در حالي كه غرق در 

يعني حداقل . بگذرانمدر خدمت خداوند را تمام عمرم ام  گرفتهتصميم كنم  مي فكر! عزيز
 ».بايد بگويم كه اشتياق انجام چنين كاري را دارم

هاي فراواني داشت و مبشر در توصيف آن  جوديت شروع كرد سختي كه خدمتي
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ي كه در هر روز با آزمايشات و سدهاي جديد آنها .بود به هيچ وجه اغراق نكرده
بعضي روزها مشكالت فراتر از آن چيزي بود . شدند ، مواجه ميكردند مقابلشان قد علم مي
به طور خاص براي جوديت  چنين وضعيتي براي زندگي و. كرد مي كه او تصورش را

 اش تحت مراقبت، زندگيتمام در او به كار زياد عادت نداشت و . آور بود بسيار مشقت
اطرافيانش دائماً در . و ثروتمند پرورش يافته بود كار والديني مالحظه توجه خاص و عشق

اما محبت و . اين انديشه بودند كه او ديگر قادر به تحمل چنين اوضاعي نخواهد بود
 از. كرد مي اش را تازه روزه الهام بخش وي بود و روحيه دلسوزي او براي دردمندان هر

كه قادر بود تمام نيازهاي او را  در خود هيچ قوتي نداشت، بر آن خداييآنجايي كه او 
 .كرد برطرف كند، لحظه به لحظه تكيه مي

زد و از  اقيانوسي از بيچارگي و افسردگي در مقابل چشمانشان موج مي
تشنگي روحاني عظيمي در . نمود ناپذير را طلب مي خودگذشتگي فراوان و كار خستگي

زنان، مردان و كودكان كوچك همگي خسته و كوفته از . شد ها به وضوح ديده مي سانان
همگي آنها مشتاق و تشنة . از مرگ بودند شان هر روزه  درگير ترس هاي جنگ و مكافات

شنيدند، تسليم  بسياري از آنها وقتي موعظة انجيل را مي. بودندصلح و تسلي در مسيح 
د و رفتن مبشران هر جايي كه مي. پذيرفتند خداوند را مي شدند و با ذوق و شكرگزاري مي

شدند و طلب  پراكندند، گناهكاران در زير بار گناهانشان خم مي خبر خوش صلح را مي
 عالوه بر فقر روحاني، در هر روستايي مبشرين. ندكرد آمرزش، صلح و زندگي جاويد مي

پزشكي و  هاي كمك نوا بدون ردم بيماين . در مبارزه بودندنيز ها  با فقر مادي و بيماري
براي نجات  پزشكان و دكترهاي داروخانه(ه بودند هاي الزم به حال خود رها شد تداوي

گاهي اوقات اعضاي يك خانواده همگي به يك بيماري ). گريخته بودند جان خودشان
و اجساد همچنان  ، يكي پس از ديگري مردهعفوني مسري مبتال شده بودند و همة آنها

جوديت به همراه بقيه . كسي وارد خانه شده بوداينكه ها در خانه مانده بودند تا  براي هفته
به قدري خود را فراموش كرده بودند كه ديگر حتي توجهي به قواي جسماني و سالمتي 
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 . اي از بار بدبختي مردم بكاهند كردند حتي شده براي ذره خود نداشتند و فقط سعي مي
اين خدمتي بود . شد ال، روزي بعد از روز ديگر سپري ميمنوزندگي جوديت بدين 

هاي او سپرده بود و او داشت با كمال خشنودي و شكرگزاري آن  كه خداوندش به دست
 .رسانيد را براي استادش به انجام مي

به قدري داغ بود  هوا.  بودبه طرز غيرمعمولي باال ي هوادماتابستان از راه رسيد و 
 داخل اتاق كوچك بيماران راگرد و غبار سنگيني . شد نفس كشيد ميكه حتي به سختي 

 . هيچ راه فراري از گرما و غبار وجود نداشت .پر كرده بود
آنها . دندي از روستاهاي جنوبي روسيه شافراد غريبه وارد يكچند روز پيش گروهي 

زيبا  اي غ ميوهو كنار با در يك مزرعهكه  متروكة روستا ساكن گشتند هاي در يكي از كلبه
 بودند و شرايط وخيمي داشتند، گروه مبتال به تيفوسسه نفر از اعضاي اين . قرار داشت

به نوبت، روز و  هماز اعضاي گروه  دو نفر ديگر. مانستند تا زندگان بيشتر به مردگان مي
 .پرداختند بيماران مي از شب به نگهداري

ديگر قادر به  آور بود، بيماران در يك شب تابستاني داغ كه هوا شرجي و خفقان
حتي در حالت عادي هم بايد براي نفس كشيدن تالش  آنها. نفس كشيدن نبودند

اتاق جريان نداشت و هوا  ز بود ولي با اينحال هيچ نسيمي داخلها با تمام پنجره. كردند مي
 .ساكن بود

اشت كه دختر شد، تختي قرار د ها كه رو به باغ ميوه باز مي در كنار يكي از پنجره
پدربزرگ . برد به سر مي گويي هزيان ها بود كه در او ساعت. بودجواني روي آن خوابيده 

بيماران دائماً رهبر گروه را كه مشغول . تخت نشسته بود يآسين سر ميزي در نزديك
هايشان  تا به درخواست نشست زدند و او گوش به زنگ مي مي مراقبت از آنها بود، صدا

شد و با  مراقب بيماري بود كه به او خيره مي آن شب به طور خاص اما او .رسيدگي كند
 .زد كرد و با سرعت حرف مي اي اشاره مي دست الغر سفيدش به نقطه

كند، پدربزرگ آسين به سمت او  به او اشاره مي بيمار آمد به نظر مي در حالي كه
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اي را  او قادر نبود حتي كلمه. خم شد و با اشتياق تالش كرد تا بتواند كلمات او را بفهمد
ناگهان او دوباره به حواس . گفت ي قديم سخن ميزيرا دختر به زبان عبربه وضوح بشنود 

پدربزرگ، «: خود برگشت و دست لرزان ضعيفش را به سوي دوستش دراز كرد و پرسيد
 »!فهمي هايم را مي هاي مرا نفهميدي؟ من فكر كردم حرف حرف

توانستم  نه من نمي«: سپس گفت. ورد و نبضش را گرفتدوستش دست او را باال آ
داد؟  چه كسي پيش تو بود؟ جوديت، چه كسي آزارت مي. حتي يك كلمه هم بفهمم

 ».زده بودي زدي و در تمام اين مدت شديداً هيجان حدوداً دو ساعت بود كه حرف مي
د من و تو با هم در يك معب. ديدم من يك رؤياي خيلي عالي! آه پدربزرگ«

م آنجا بود و لباس پرابهت و كاهن اعظم ه. يهودي بوديم كه تا حد انفجار پر از آدم بود
معبد ايستاده بود كه لباس مردي فقير نيز در قسمت مركزي . كهانت به تن داشت زيباي

چشمانش به . بود پيرايه يو ب آرام شرفتار واما لباسش مندرس بر تن داشت  كهانت
من قادر نبودم . ده بود كه جماعت عظيمي ازدحام كرده بودندقسمتي از معبد خيره مان

، مسيحاي ين شخص احتماالً خداوند عيسيهرچند احساس كردم كه ا. چشم از او بردارم
... شما هم به من گفتيد كه او مسيح است. اسرائيل است و به خاطر قومش به آنجا آمده

و مرا از شهادت دهم كه ا ر معبدد بنابراين من تصميم گرفتم كه در مقابل جماعت حاضر
 .خواهد و هم قادر است كه بقيه را نيز نجات دهد هم مي او. گناهانم نجات داده است

. من شروع به سخنراني كردم و به همه گفتم كه مسيح براي من چه كار كرده است«
ان ما من به او اشاره كردم و به آنها گفتم كه او در مي. او در تمام مدت در همانجا ماند

خيلي از . آمد، آنها قادر نبودند وي را رؤيت كنند است ولي آنطور كه از ظاهر امر برمي
. نمودند به مسيح هايشان و سپردن قلب ه سخنان مرا شنيدند، شروع به عجز و البهكساني ك

 و با التماس طلب آمرزشدند هايشان را باال آور عدة زيادي از مردم و كاهن اعظم، دست
از ديدن اين صحنه خيلي شادمان شدم ولي به خاطر سر و صدايي كه ايجاد  من. كردند

 .شده بود، مجبور بودم مدام صداي خود را بلندتر كنم و اينكار برايم خيلي مشكل بود
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داني كه من االن احساس خيلي خوبي دارم؟ احساس سبكي و  پدربزرگ آيا مي«
  خداوندي كه هم. ام ز مريض نبودهآرامش عجيبي درونم ايجاد شده است، انگار كه هرگ

واقعاً چه لحظة مبارك و خوشي بود كه شاهد آوردن ! آه! اكنون ديدم، مرا شفا داده است
مطمئنم . ببينم را دوباره چنين رؤيايي دارم دوست! قومم به حضور يهوه و توبة آنها بودم

اي مردم  بان و قبيلهز واهد گشت و از هر قوم و سرزميني،دهندة ما به زودي بازخ كه نجات
داد كه در آينده معبد پرشكوهش در  شايد او داشت به من نشان مي. را جمع خواهد كرد

 »!اورشليم دوباره قائم خواهد شد
اين تغيير ناگهاني در وضعيت . داد هاي او گوش مي دوستش در سكوت به حرف

كرد، او  رم ميداشت با مرگ دست و پنجه ن فقط كه طي چند روز اخيردر حالي جوديت 
معمولي و لحن  ياو داشت اتفاقي را كه برايش افتاده بود، با صداي. را بسيار گيج كرده بود

. كرد و چشمانش را با شادماني به دوستش دوخته بود شخصي سالم و با نشاط تعريف مي
دوستش بعد از سكوتي كوتاه، رو به او ! نمود نبض و دماي بدنش نيز كامالً طبيعي مي

و  ين دنيا خواهد آمد و براي نجات كل جهانبله جوديت، خداوند به زودي به ا«: كرد
آن  د و تو را لمس كرد زيرا شواهداسرائيل اقدام خواهد كرد ولي او همين االن نزد ما آم

خداوند را حمد و . او بدن بيمار تو را لمس كرده و شفايت داده است. دنكن مي را اثبات
 »!آورش تشكر كنيم ، لطف و كمك شگفت شائبه خاطر محبت بيبيا از او به ! جالل باد

، نزديك تخت زانو زد و قلبش را در دعا با حمد خادم خدا بعد از اداي اين كلمات
 .محبت ريختپرو ثنا به حضور خداي 

من به زودي دوباره «: گويد را شنيد كه مي صداي جوديت، پدربزرگ آسين وقتي
 ،»، مگر نه؟توانم كارم را از سر بگيرم مي

به محض اينكه خداوند قوتت را به تو بازگرداند، . مطمئناً«: با اطمينان به او گفت
ما بايد از اينكه . تواني دوباره براي آشكار كردن جالل استادت، كار را از سر بگيري مي

كنم بهترين  ولي در حال حاضر فكر مي. توانيم با هم كار كنيم، خوشحال باشيم دوباره مي
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ما بايد دست از حرف زدن بكشيم، تو هم . اين است كه درست و حسابي بخوابيكار 
 ».دختر خوبي باش و سعي كن بخوابي

مسلماً خداوند . حال جوديت از آن موقع به بعد، با سرعت رو به بهبودي رفت
هنوز وقت . خواست اين همكار زحمتكش خود را قدري بيشتر در اين دنيا نگاه دارد مي

خداوند با بازگردانيدن . ود كه او در سراي ابديش با خداوند ساكن شودآن نرسيده ب
سالمتي فرزندش، عشق و قدرت خود را آشكار ساخته بود زيرا مراحل اولية بيماري 

 .رفت جوديت به قدري شديد بود كه اميد بسيار اندكي به بهبودي او مي
ير همكارانش به طرز قبل از اينكه او به اين بيماري مبتال شود، اوقات او و سا

، تمام روز بدون غذا پنجاه كيلومترالي چهل آلودي پر زحمت بود، بعضي اوقات بايد  تب
؛ ساير اوقات نيز بايد افزود ها مي ت، باران نيز بر تمام اين سختيگاهي اوقارفتند و  راه مي

پشت خود  به عالوه، هر يك از آنها بايد باري بر. پيمودند راه ميدر زير آفتاب سوزان 
هاي ضروري و ساير  هاي ديگر، لباس ها و كتاب مقدس كردند كه شامل كتاب حمل مي

مجبور بودند آنها  مايه بود ولي با اين وجود بي غذاي آنها بسيار اندك و. شد ملزومات مي
براي ضربه  ، دشمناني كهرسيد نيز باشند ه از جانب دشمنان انجيل ميمتحمل زحماتي ك

جا هر وقت و هر اين دشمنان . كردند خدا از هيچ كوششي فروگذار نميزدن به خادمين 
ند، پرداخت كردند و به آزار و اذيتشان مي ايجاد مي توانستند، مشكلي براي خادمين كه مي

هاي غيرقانوني آنها را به زندان  اي كه ممكن بود و از روش حتي گاهي اوقات به هر حيله
آمدند و آماده بودند تا  مي كليسايي جمعي به جلسات هدست آنها بعضي اوقات. افكندند مي

اگر خداوند با . تكه كنند درد، تكه شاهدين خدا را همانند گرگي كه گوسفندان را مي
به هدف خود رسيده  شد شايد كه تا به حال بارها آور خود مانع آنها نمي ي شگفتكارها
 .بودند

اي به خانة ديگر  م از خانهجوديت اندكي قبل از بيمار شدن براي مالقات مرد
اي رفت كه در قسمت مرزي روستا واقع شده بود و چند  و به خانهروزي ا. رفت مي
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والدينشان قبالً به علت . كودك در آنجا يافت كه با فالكت بيماري دست به گريبان بودند
ه همة كودكان از شدت بيماري در حالت نيمه بيهوش ب. همين بيماري از دنيا رفته بودند

در  از ني و پوشال آلودهاي  گلي و كثيف بود و آنها بر روي دسته ،زمين اتاق. بردند سر مي
هايي از زيلوهايي  هيچ لباسي بر تن نداشتند ولي با تكه پاره. گوشة اتاق دراز كشيده بودند
آنها در . همه چيز با كرم و حشرات موذي پوشيده شده بود. چرك خود را پوشانيده بودند

 .و تاريكي محض رها شده بودند تا ذره ذره به مرگي سخت جان بدهند تنهايي
برگشته براي جوديت و همكارانش  ناديده گرفتن اين كودكان بيچاره و بخت

ولي  اين چند روز اخير خيلي خوب نبود در هرچند كه حال جوديت. نمود ميغيرممكن 
اي  نجام دستهبعد از ا. مرگ چيدپناه را از  هاي بي به همراه ديگران مقدمات نجات اين جان

 و تميز كردنها  ها و مالفه ها، شستن رخت هاي ناخوشايند از قبيل سائيدن كثيفي فعاليت
هاي ساده  هاي پاكيزه، لباس ، بيماران خيلي زود خود را در رختخوابتمامي وسائل خانه

آنها به وضعيت همة  با چند روز مراقبت ويژه،. اما تميز و اتاقي مملو از هواي تازه يافتند
ولي تيفوس از . طرز چشمگيري بهبود يافت و راه بهشت سالمتي را به رويشان گشود

 تا .بيماران به جوديت رسيد و او كه خسته و خرد شده بود، در زير بار بيماري قد خم كرد
لطيد و بين مرگ و زندگي دست و پا غ ها در رختخواب از اين رو به آن رو مي هفته
ما پدر آسماني پرمحبت براي كمك به فرزند وفادار و حقيقي خود دستش را دارز ا. زد مي

 .كرد
و  هرگز والدين عزيز  شآلود و بيماري ، در طول زحمات تبجوديت تمام اين مدت

بعد از اينكه پدرش او را از خانه بيرون راند، ديگر هرگز خبري . قومش را فراموش ننمود
ترين آزمايش  اين سخت. جواب مانده بودند هاي او بي نامه تمامي. اش نداشت از خانواده

هاي سوزاني براي  اي خلوت و ساكت پناه برده و اشك او به كرات به گوشه. ايمان او بود
بعضي اوقات از يادآوري نفرين . نجات والدين و خواهرانش به حضور خدا ريخته بود

دائماًَ . اند گذاشته ة سينة ويروي قفسكرد كه سنگي بزرگ بر  احساس مي ش،عزيز مادر



۱۳۴ 
 

بدون آشتي با خدا و او به طور ناگهاني فوت كند و اين ترس نگران بود كه مبادا مادرش 
توانست تصور كند كه مادرش به كام هالكت ابدي  او حتي نمي. برايش عذابي دائمي بود

خانه  به انداخت كه بر قلبش چنگ مي ناشدني ارضاءدر آن لحظات اشتياقي . رود فرو
ولي . ا خدا آشتي كندخداوند عيسي مسيح ب ردد و از مادرش بخواهد كه توسطبازگ

ديد شخصاً  از آنجائي كه مي. كرد او را به ماندن قانع مي غيرممكن نمودن چنين كاري
 . كرد اش انجام دهد، دائماً براي آنها شفاعت و دعا مي تواند كاري براي نجات خانواده نمي

، برطرف شده را به مدت چند هفته از كار بازداشتكه او ديت جواكنون بيماري 
بازگشته است، دوباره مشغول  به او دوباره احساس كرد نيرويش او به محض اينكه. بود

دانستند زندگي  ر ميان مردم شد، مردمي كه نميخدمت كامل براي اشاعة خبر انجيل د
 .آورد مقدس در عيساي مسيح چه شادماني به ارمغان مي

به دست ما  طرات او كنده شده و بر حسب اتفاقورقي كه از دفتر خا پارةتكه 
 : گويد ، اينگونه ميست، راجع به روزهاي سركشي او به مردمرسيده ا

وندي كه قوت حمد بر نام خدا. 1919دوشنبه، اول سپتامبر، سال «
من اكنون قادرم كه حداقل كاري براي خداوندم  !مرا تازه ساخته است

صبح . بوديم... هـو شنبه در ... ما در روستاي جي ،روز جمعه! دهم انجام
در وقت عصر، . روز يكشنبه با برادران روس به عبادت و پرستش پرداختيم

از آن دوباره در جلسة بعد . در كليساي آلماني حضور به هم رسانديم
بعد از . بعد از اين جلسة اتحاد بانوان برگزار شد. بوديم پرستشي روس

ور در جلسة غروب، قدري سرود خوانديم، براي خداوند شهادت حض
پدر آسماني، جالل خود را آشكار كرد و ما . داديم و با مردم دعا كرديم

 ».را به فراواني بركت داد
دهقانان يا كساني كه جوديت در زمان بيماري از آنها نگهداري كرده بود و افرادي 

عيسي شنيده بودند، او را به كرات احاطه كرده و  كه شهادت ساده و صادقانة او را دربارة
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داوند عيسي مسيح از عشق خ ؟از وي پرسيده بودند چطور ممكن است كه دختري يهودي
د و تا به امروز همين يهوديان بودند كه مسيح را مصلوب كردنكند؟ زيرا  براي ما تعريف 
 ».نام او را اقرار كنند هم حاضر نيستند

داشتني خود تعريف  ن لحظات با شيوة ساده، شيرين و دوستجوديت معموالً در آ
اش را يافته است و تمامي زندگي خود را براي خدمت به  دهنده كرد كه چطور نجات مي

او تخصيص داده است، زيرا تنها اشتياق او اين بود كه با تمامي وجودش براي او زيست 
 .كند

دوست عيساي مسيح،  چطور كه كرد جوديت براي مخاطبينش تعريف مي روزي
پيرزني ناگهان  ا داده است تا همه را نجات بخشد كهگناهكاران، زندگي خود را براي آنه

اين پيرزن » !ولي تو هنوز خيلي ظريف، شيرين و جواني«: به ميان حرف او دويد و گفت
هايش به  هاي درشتي از گونه داد و اشك هاي او گوش مي داشت با دقت فراوان به حرف

 .غلطيد مي پائين
هاي پيري مثل ما طبيعيست كه به خدا فكر كنيم ولي تو هنوز خيلي  براي آدم«
هاي تو دختر خوشگل گوش   فمدت به حر اين تمام و در ام من اينجا نشسته. جواني

 »!هاي ديگر متفاوتي توانم مانع اين فكرم بشوم كه تو از هر نظر با آدم نمي ام اما داده
چرا به نظر ! مادربزرگ«: نگاه كرد و گفتپيرزن ق و شاد به جوديت با چشماني برا

 »هاي ديگر متفاوتم؟ شما من با آدم
تمامي . كنند افراد هم سن و سال تو، حتي به خدا فكر هم نمي. خوب معلوم است«

تو يك كولة سنگين بر ... ولي تو. هم و غم آنها خوشگذراني و عشق و عاشقي است
روي تا دربارة خداوند براي ما  و از جايي به جاي ديگر مي گذاري هاي ظريفت مي شانه

تو حتي براي زحمتي كه . حرف بزني، بيماران را مداوا كني و به فقرا ياري برساني
آه كه اگر خداي پر از رحمت به ما مردم . كني كشي، پولي از كسي دريافت نمي مي
كند، چقدر دنيا را از منفعت  عطابيشتري چنيني  هاي نازنين اين انسان ،سواد و فقير بي
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 »!برخوردار خواهد ساخت يزيبايي بيشتر
آمد، گوش  جوديت به كلماتي كه از اعماق قلب صادق اين زن ساده بيرون مي

 . هايش جاري شد هاي همدردي و محبت از گونه سپرد و اشك
من نيز يك زماني درست مثل ! بله مادربزرگ عزيز«: او بعد از سكوتي كوتاه گفت

گذراني عالقه  من هم به خوش. خواستم در زندگي برايم مهيا بود هر چه كه مي. قيه بودمب
پ و ثروتمند تي نامزد مرد جواني، خوب، خوش. خواستم از وقتم لذت ببرم داشتم و مي

هاي گوناگون  عاشق لذات مختلف بودم و خود را با سرگرمي من هم مثل بقية مردم. بودم
ام عيساي مسيح شنيدم و  دهنده دربارة خداوند و نجاته يكروز تا اينك. كردم مشغول مي

ام را رها كردم، نامزدم به همين خاطر مرا ترك كرد و من عروس   آلود گذشته زندگي گناه
او به من ياد . ام من تمامي زندگي و قلبم را به او تقديم كرده. عيسي مسيح شدم مخداوند

. طور كه شاهد هستيد به ديگران خدمت كنمداده است كه همه را دوست بدارم و همين
انگيز خواهد داد كه در بهشت  كشم، خود او مرا پاداشي شگفت براي زحمتي هم كه مي

با او  تا به ابد با او زيست خواهم كرد البته در اين دنيا نيز جايي كهدر كشد،  انتظارم را مي
عشقي كه او به ما . براي شماكنم، او كارهاي بسياري براي من كرده است و نيز  زندگي مي

او از ما هيچ چيزي . گناهكاران ضعيف دارد، باعث شده است كه برايمان چنين كند
ا با خون تا او بتواند آنر كه به او تقديم كنيم آلود اهد مگر قلبي شرير، بيمار و گناهخو نمي

و ما را بعد از ، ااگر بگذاريم كه عيسي اين كار را برايمان انجام دهد. گرانبهايش بشويد
 ».مرگ به ملكوت آسماني و پرجالل خود خواهد برد

! خواهد با او در ملكوتش ساكن شوم داني چقدر دلم مي نمي! آه اي فرزند عزيز من«
در مقايسه  دانم كه ام ولي خيلي خوب مي دهانديشي من اخيراً اكثر اوقات به اين موضوع مي

است شخصي مثل من بتواند با او دمخور  چطور ممكن. ي ضعيف و حقيرمگناهكار با او
من هم روزگاري مثل تو . گناه و مقدس است شود؟ چنين مقامي فقط شايستة افراد بي

هاي  اكنون صورت من با اين چروك. گردند جوان و زيبا بودم ولي آن روزها ديگر برنمي
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مرا به  نمنداي درو. دهد ن صورت پير، عذابم ميزشت پوشيده شده است و وجدانم مثل اي
من هرگز . تاندازد زيرا جواني من مثل جواني تو سپري نشده اس ام مي ياد گناهان گذشته

نه به مرگ و نه حتي به اينكه بايد روزي حساب اعمالم را به يك  كردم، به خدا فكر نمي
انگار كه قرار نبود روزي تبديل به يك پيرزن فرسوده بشوم، . قاضي عادل پس بدهم

ولي اكنون چه؟ تمامي عمر من بدون . د هميشه جوان، زيبا و سالمت بمانمگويي قرار بو
تمامي اين چيزها را پشت سر . دار و سياه شده قلبم با گناه لكه. خدا سپري شده است

تنها چيزي كه اكنون در من مانده . توان به جوي بازگردانيد ام و آب ريخته را نمي گذاشته
حتي فكر اينكه چه چيزي در دنياي ديگر انتظارم را  اكنون. است، شرمساري و گناه است

فقط . ام هايي را كه با اين فكر به صبح نرسانده چه شبداني  نمي. ترساند كشد، مرا مي مي
 »...اگر خداي فياض به من گناهكار رحمي كند و از سر تقصيراتم بگذرد

 . داش غلطي هاي چروكيده قطرات درشت اشك ندامت بر صورت الغر و گونه
 با صورتي كامالً متفاوت و شادمان و با قلبي تبديل يافته در پيرزن بعد چند ساعت

. خداحافظي كند با او مقابل در كلبة جوديت ايستاده بود تا او را تنگ در آغوش بگيرد و
او . طلبيد ميجوديت بركات خداوند را چشمانش برق ذوق و آرامش داشت و براي 

ندگي عيسي ده اش راجع به عشق و قدرت نجات در زندگي توسط جوديت براي اولين بار
بود تا مسيح آن را با خون  آلود خود را گشوده سياه و گناهقلب  مسيح شنيده و در پاسخ،

همتا و خوشي  آرامشي بيقادر بود به همين خاطر پيرزن . اش طاهر سازد و جال دهد كفاره
 .نمايدآخر عمرش بر روي زمين تجربه عميقي را در روزهاي 

اي  مثل پيغام رسان يا فرشتهخداوند نيكو، تو را «: با هيجان به جوديت گفت پيرزن
شبان پرمحبت و صبور، به دنبال من آمده و مرا يافته است، مني كه . براي من فرستاده است

هاي بيچارة ديگري كه درست  اكنون تو به سوي انسان. گوسفند بيچاره و گمشدة او بودم
خود او هر جا ! برو، عروس مسيح! برو عزيزم. روي اري گناه مبتال هستند، ميمثل من به بيم

توانم او را مثل تو خدمت كنم زيرا پاهاي من از راه  من نمي. روي همراهت باشد كه مي
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ام تا با خوشي عظيمي به ملكوت  من اكنون آماده. اند رفتن بر روي اين زمين خسته شده
برعكس اكنون بدان عالقمندم و . ترساند مرا نميمرگ ديگر ! مبارك او وارد شوم

 ».كشم انتظارش را مي
، او دوست نداشت كه از جوديت جدا هايش جاري بود ودي از اشك بر گونهر

 . كرد شود ولي در عين حال از نجاتي كه دريافت كرده بود شادي مي
من . االن ديگر تو خواهر عزيز من در مسيح هستي! مادربزرگ عزيز، خداحافظ«

خواهد آنها را به سوي  مي دهندة ما هاي زيادي هستند كه نجات انهنوز ج. ديگر بايد بروم
صورت جوديت از ذوق برق » !شايد هم ما به زودي همديگر را نزد او ببينيم. خود بياورد

اي خواهر عزيزم خداوند در اين ايام «: زد، او سرش را رو به آسمان باال كرد و گفت مي
 ».اشدآخر همراهت ب

و براي آخرين بار به صورت دوست  ذاشتاش را بر دوش گ پشتي سپس كوله
 . اش نگاه كرد و دور شد تازه

 محبت خدا و گفتگوهاي. شد سپري ميخالصه، ايام خدمت جوديت به اين منوال 
و  بودبخش وي كرد، هميشه الهام  ها را عوض مي كه به طرز چشمگيري زندگي او با مردم

 .ات زندگيش را ببيندتوانست ثمر مي
كردند و حتي گاهي  خيلي اوقات اشخاص در وهلة اول به سردي با او برخورد مي

بر تمامي اين ورزيدند ولي اخالص، سادگي و محبت واقعي جوديت هميشه  دشمني مي
آمدند و با  ميمسيح شمار بسياري از همين افراد به پاي صليب . يافت غلبه ميها  گيري جبهه
كردند و در عوض، خوشي، آرامش و  هايشان را تقديم مي سر اخالص زندگي اي از توبه

 .يافتند حيات جاويد مي
 و ماية تشويق و دلگرمي وي حد برخوردار بود يت از ارزشي بيآن موارد براي جود

دهند و بعد با فروتني به  ديد اين افراد در ابتدا كينه و دشمني نشان مي مياو وقتي . شد مي
انديشيد كه نجات  شد و مي ، شمع اميد در قلبش افروخته ميآيند مسيح ميحضور عيسي 
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خود با عشق مسيح مغلوب  شايد آنها هم در وقت كامل. پذير است والدينش نيز امكان
اية نفرتشان است به عنوان ي كه اكنون منها هم زانوهايشان را در حضور عيسايو آ شوند

 .دهنده خم كنند نجات
 اش ، تأثيري دائمي بر كل زندگيخت بيمار بود، آن اتفاقزماني كه جوديت س

اويي كه هميشه . وقتي او از بستر بيماري برخاست، ديگر آن انسان سابق نبود. گذاشت
نهايت سرزنده و پر از خوشي بود، انگار كه چيزهايي از جنس ديگر را تجربه كرده و  بي

الي كوه براي شاگردان و مسيح واقع درست مثل اتفاقي كه در انجيل، با. تبديل يافته بود
اش را  كه جالل خداوند بر او ظاهر شده و تمامي زندگيبود جايي همان بستر بيماري . شد

 حالتي متفكراو بيشتر اوقات آرام و ساكت بود و صورتش . الشعاع قرار داده بود تحت
حاكي از غم اين حالت نه . زد كه قبالً هميشه برق شادي در آن موج مي داشت در حالي

اش  او بعد از بيماري. بود و نه عالقه به امور دنيوي يا مسائل مربوط به والدين و دوستان
حد به دنيايي  اي بي تمامي وجودش از عالقه. كرد بيشتر راجع به امور آسماني فكر مي

كالم . بود مسيحروح و جانش تشنه و مشتاق حضور . كرد ماوراي عالم خاكي حكايت مي
 .تر از قبل بود تر و جدي سيار عميقو عملش ب

. اين تغيير از چشم همكارانش كه با او هر روز در مراوده بودند، مخفي نماند
در حين عبور از روستايي به  با همقطارانش موضوعات مورد عالقة او براي صحبت

 .بازگشت خداوند، ربوده شدن كليسا و مالقات با خداوند بود تاي ديگر در موردروس
من در زمان ! داني پدربزرگ مي«: گفت چنين خادمين يكي از سفرها به رهبر او در

 و در جاهاي گوناگون مالقات كردماشكال مختلف  ام خداوند عيسي مسيح را به بيماري
دانم ولي  من نمي. شد اي به بازگشت ثانوي او مربوط مي ولي تمام اين رؤياها به گونه

گاهي اوقات . كليسايش بازخواهد گشتبردن دي براي آيد كه او به زو اينطور به نظرم مي
 .كنم ما بايد صداي دعوت او را هر لحظه بشنويم احساس مي

ندايي دروني كه بعد از ايمان آوردنم به مسيح، به دفعات در شرايط مختلف «
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گويد كه  مدام به من مي ،زندگي، مخصوصاً در جفاها و امتحانات مرا تسلي بخشيده است
اين دنيا در . من هر لحظه منتظر آمدن او هستم. ت با خداوندم حاضر شومبراي مالقا

امور زميني بودم ولي  رو به راه كردن نمود و دائماً نگران گذشته به نظر من خيلي عزيز مي
چند روزيست كه حتي وقتي . كنند اخيراً تمامي اين چيزها در نظرم دور و غريبه جلوه مي

اكنون قادرم با آرامش به آنها . ديگر احساس غم و اندوه ندارمكنم،  ام فكر مي به خانواده
آيا تو هم . دارد فكر كنم و اطمينان داشته باشم كه خدا آنها را بيشتر از من دوست مي

 »همين احساس را داري؟
من دقيقاً احساس تو را ندارم ولي من هم ايمان ! نه جوديت«: مبشر اينطور جواب داد

كنم كه او در  احساس مي. ن به زودي صورت خواهد پذيرفتدمادارم كه بازگشت خداون
. رو او را ببينم بهزمان حيات زميني من بازخواهد گشت و من قادر خواهم بود كه رو

اشتياق قلبي من اين است كه زنده باشم و به ديگران بگويم كه او به زودي بازخواهد 
بعضي مواقع فكر . اي عوض شدهات خيلي  ام كه تو از بعد بيماري من متوجه شده. گشت

  ه طور كامل حالت سر جا نيامده باشد و دچار توهمات شدهكردم كه شايد هنوز ب مي
فوق از طاقت شخص نحيفي مثل توست و بدنت طاق  ي ماها ها و محروميت سختي. يباش

خواهد تو را نزد دوستان مسيحيمان بفرستم تا  گاهي اوقات دلم مي. تحمل آن را ندارد
رفتيم در اين فكر  اتفاقاً همين امروز در حيني كه راه مي. ي استراحت كني و تازه شويقدر

 ».اي تو خيلي خسته و فرسوده شده. بودم
هاي راه نيز برايم از  سختي. من حالم خيلي خوب است و كامالً سالمتم! آه نه برادر«

تان تعريف كردم، چيزي غير از آنچه براي من به هيچ. است شده تر هر وقت ديگري آسان
اگر مرا از اين كار دور كنيد، اگر چه حتي براي مدتي كوتاه باشد، خيلي . كنم فكر نمي

هايي كه برايتان تعريف كردم به علت بيماري و  اين افكار و عقيده. ناراحت خواهم شد
است   ذاشتهاند بلكه من كامالً ايمان دارم و خدا در دل من گ خستگي در ذهنم نقش نبسته

 ».خواهم رفت ه به زودي نزد اوك
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و  شد د كه صدايش به سختي شنيده ميي ادا كرجوديت كلمات آخر را طور
به  را او سرش را باال كرده بود و چشمان متفكرش. درخشيد صورتش از ذوق و شوق مي

 . بود كشيد، دوخته اش را مي د آسمانيآسمان، جايي كه انتظار خداوند و داما
كنم كه خداوند تو را هر لحظه براي مالقات با خودش  عا مياگر اينطور است، د«

شايد كه واقعاً وقت كوچ تو خيلي . هاي خود دارد هاي ما را در دست او وقت. آماده سازد
يا شايد بتوان گفت براي همة ما، همة مقدسينش بر روي زمين، ساعت . نزديك باشد

ازگشت او خيلي دور نيست هرچند من كامالً مطمئنم كه زمان ب. ربوده شدن نزديك باشد
پس بيا در اين روزهايي كه ممكن است . بينم بيني، نمي آنطوري كه تو واقعيت را مي

آيد ما را باطل نخواهد يافت بلكه  مي ي او بازوقت .آخر باشد، وفادارانه كار كنيم روزهاي
زحمت  اگر او خاصانش را به. كارهايي كه به دستمان سپرده است سخت مشغول انجام

كشيدن و برداشتن بارهاي ديگران خوانده است، مسلماً اين دعوت مخصوص اياميست 
 .كنيم كه ما در آن زندگي مي

ما شاهد هستيم كه چطور اين شام تاريك و چادر گناه هر روز بيشتر و بيشتر بر «
 زمينبند و باري همچون سيلي به سرعت  قانوني و بي بي. گستراند روي اين ملت سلطه مي

. هاي مسيحيان رو به خاموشي گذارده است مشعل محبت قلب. برد را در كام خود فرومي
آنها بايد به خاطر ايمانشان، . در اين كشور، قوم خدا توسط دولت تحت فشار و جفا هستند

در اروپا و به طور خاص در آمريكا، . محروميت بكشند، گرسنه بمانند و كشته شوند
د و اين در نناگرد برمي رو د و هر روزه عدة بيشتري از اوشو خداوندي عيسي انكار مي

 . حاليست كه آنها حتي تحت فشار و جفا نيز نيستند
مي همچون هيواليي افسردگي و ناآرا. اند هاي كليسا در همه جا كمسو شده چراغ«

ا باراند ت ها را بر دنيا مي خدا اين مصيبت. بلعد كام خود ميهمه جاي دنيا به مردم را در 
ها نيز در  ها ابالغ نمايد و اعالم كند كه آخرين داوري آخرين اخطارهاي خود را به انسان

نفي خدا، خداوند عيسي مسيح و احكام و دنيا در حال رد و . حال نزديك شدن هستند
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خواهند كه خدا بر آنها سلطنت كند، پس او  چون مردم نمي. دستورات او براي زندگيست
دنيايي كه از دستورات خدا . دهد كه قدرت بگيرند ان اجازه مييحخدايان و ضدمسي به بي

خواهد آنها را به جا آورد، مسلماً به سوي هرج و  براي زندگي درست، ناراضيست و نمي
 . مرج و نابودي خواهد رفت

بخشد؛ در اين  كند و تسلي مي ولي در اين دنيا تنها يك چيز قلب مرا روشن مي«
گناه و  از خواب غفلت هاي بسياري در حال بيدار شدن ج جانرساعات تاريكي و هرج و م

 ،در واقع اين همه مصيبت. شوند مرگ هستند و در حضور خدا احياء و بازيافت مي
 ».جهت بر كشور ما وارد نيامده است بي
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 شهيد جوان
 

 مرگ پايتر شدند ــ روزهاي آخر ــ وفادار تا  ابرها تيره

 
، شدند باد از درختان جدا مياي كه با وزش  ي زرد و قهوهها برگ. اواخر پائيز بود

 .باريد آسا مي باران سرد، سيل. همچون فرشي رنگارنگ زمين خيس را پوشانيده بودند
 .پيمودند مي ها برگها و  گروهي در اين گل و شل راه خود را با عبور از روي شاخه

كه  ر روي زمين درست شده بوداين مسير از كوبيده شدن آخرين بقاياي پائيزي درختان ب
همگي آنها خيس آب بودند و  .راهي باز كرده بودهاي روستايي  در حاشية زمين

و تمام وسائل و  سنگين غرق آب،هايشان  ه پشتيكول .هايشان تا سر زانو گلي بود سلبا
 . هاي مورد نيازشان نيز غير قابل استفاده شده بود باسل

اي از حركت بازايستادند به محيط اطرافشان طوري  قهها براي دقي غريبهدر حالي كه 
 هاي سپس برگشتند و به سمت يكي از خانه. كردند كه انگار به دنبال چيزي هستند نگاه مي

يك كشاورز و . ، حركت كردندشان واقع شده بود كوچك قشنگي كه در نزديكي
سپس به آنها  ندآمد گفت رويي باز به آنها خوشبا  اين خانه بودند و انصاحب همسرش

هاي كثيف و خيسشان را  ها و كفش هايشان را باز كنند و لباس كمك كردند تا كوله
 برق ولي صورتشان به ندبود  روي طوالني خسته و گرسنه از پيادهمسافران . عوض كنند

حالي و  و حتي صداهايشان عاري از هرگونه بي اميدي دروني و ناپژمردني روشن
يي كه ميسر بود خود را مشغول تميزي شدند و تا آنجا مگيسپس ه. حوصلگي بود بي

كنار  كيلومتر بيستالي  پانزدهچطور ، آنها براي ميزبانان تعريف كردند كه تميز نمودند
اند، بعد در دعا با يكديگر متحد شدند و بر روي  جادة گلي در زير باران راه رفته



۱۴۴ 
 

حمد نواز  ت با اين فرزندان مهمانمالقادر طول راه و نوهايشان خدا را براي حفاظت زا
اي كه به طور موقت در زير سقف آن پناه آورده بودند، طلب  همچنين براي خانه. گفتند

 .بركت كردند
ما از خداوند متشكريم كه شما را به اين راه آورده است و به سر «: كشاورز گفت

ستا طي چند روز اخير ما و عدة معدود ديگري در اين رو. سالمت توانستيد به اينجا برسيد
اي مبشر  به ما گفته بودند كه گروه كوچكي متشكل از عده. ايم صبري منتظر شما بوده با بي

هايمان را زين كنيم و  به همين خاطر ما قصد داشتيم اسب. به سمت روستاي ما در حركتند
ها بارش باران ولي متأسفانه نه تن. هايمان براي يافتن شما در كنار جاده راه بيفتيم با گاري

ديروز . نمود عبور ها را كامالً غير قابل  متوقف نشد بلكه شدت بيشتري گرفت و جاده
هاي چهار اسبة آنها كه پر از  شماري از نظاميان از روستاي ما عبور كردند و يكي از گاري

در اين وضعيت با دو اسب . شد سربازان زخمي بود، به سختي در ميان گل كشيده مي
حتي يك مايل هم گاري را كشيد، مخصوصاً بعد از اينكه سربازان، چهار اسب  توان نمي

كنم شما دوستان  بنابراين احساس مي. حال خود طاق زدند قوي و سرحال مرا با دو اسب بي
خوب، به هر حال خدا را . اي قوي برخوردار باشيد بايد براي انجام اين كار خير از اراده

 .داوند شما را بدون كمك خود رها نكردخ! شكر كه شما اينجا هستيد
فكر كنم شما دوست داشته باشيد امشب مأموريت خود را در روستاي ما از همين «

توانم كاري كنم كه مردم ده  خانه آغاز كنيد، اينطور نيست؟ اگر همينطور است، من مي
سته و نااميد همة مردم اينجا از وقايع اخير به قدري خ. خبردار شوند از آمدنتان خيلي زود

شده و در طلب او  ديد انجيل، اكنون به خدا عالقمنداند كه حتي مخالفان ش شده
ها مملو از سربازان  تمامي منطقة ما توسط نظاميان احاطه شده است و اكثر خانه. اند برآمده

هاي ديگر را در ميان  مريض و زخمي است، سربازان در سطح وسيعي تيفوس و بيماري
كساني . اند و در هر گوشه و كناري مكافاتي برپاست روستا شيوع دادهمردم صلح طلب 

اند و ما هم گروه  لبة پرتگاه نابودي را با چنگ و دندان گرفته شناسند، كه خدا را نمي
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هاي زيادي  كوچكي از مسيحيان، متشكل از چند خانواده هستيم كه بايد به نابساماني
ترسيم كه  ست و حتي گاهي اوقات آنقدر ميرسيدگي كنيم و سرمان بيش از حد شلوغ ا

سربازان هر روز از اينجا عبور . دانيم عاقبت اين مصيبت به كجا ختم خواهد شد نمي
آنها آخرين دارايي ما را . كنند كنند، از هيچ غارت، تهديد و حتي قتلي فروگذار نمي مي

. گي، به غارت بردندهم كه عبارت بود از نان، گله و رمه، لباس و تمامي زينت آالت زند
، پيدا زيرا اگر چيزي را كه مخفي شده استحفظ و مخفي كردن چيزها غيرممكن است 

! كنيم بله، ما در زمانة سختي زندگي مي. در همان نقطه خواهند كشتكنند، صاحب آن را 
 »داند كه عاقبت كار به كجا خواهد رسيد و آينده براي ما چه در چنته دارد؟ چه كسي مي

 .هايش را به پايان رسانيد آهي عميق حرفو با 
كني بهتر  پدربزرگ فكر نمي«: يكي از كساني كه براي ديدن آنها آمده بود پرسيد

 »اي از بيماران بروم؟ باشد من از همين حاال براي سركشي به عده
كنم تو هم انرژي بيشتري از بقية  نه، جوديت، ما االن خيلي خسته هستيم و فكر نمي«

رسد ميزبان مهربان ما خود را در آشپزخانه  به عالوه اينطور كه به نظر مي. باشي ما داشته
مشغول پخت و پز كرده است و بهتر است همة ما قدري غذا بخوريم تا نيرويمان تازه شود 

اول از همه بايد سعي كنيم تا آنجايي كه ممكن است . ايم مان بسيار گرسنه زيرا همه
توانيم اولين جلسة خود را برگزار  امروز غروب مي. خشك كنيمهايمان را  ها و كفش لباس

توانيم براي هر نوع  اگر خدا بخواهد فردا مي. كنيم تا قدري با مردم اين محل آشنا شويم
ما را شديداً آيد اين روستا  كه از ظاهر جريان برمي اينطور. ها را باال بزنيم خدمتي آستين

 ».مشغول نگاه خواهد داشت
خادمين بااراده گروه كوچك از يك فقط آنقدر زياد بود كه كار ستا در آن رو

مدام با يكديگر در  وبودند را سربازان مخالف احاطه كرده  مرزهاي منطقه. كافي نبودند
شيوع تب تيفوئيد و . نتيجة اين جنگ ويراني منطقه و مرگ ساكنين آن بود و جنگ بودند

 .هاي ميدان جنگ بود بيشتر از كشتههايش  كشته كرد كه چنان بيداد مي تيفوس
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جوديت در اين ميان مانند سامري نيكو در زمان غم و غصه در وادي ساية موت به 
سرما، گل و شل يا باران هيچيك قادر نبودند او را از تالش . پرداخت ياري ديگران مي

دند، بر برگشته كه در بيماري روح و جسم به سر مي اش در ميان اين مردم بخت محبتانه
دراز كردن دست ياري به سوي هر كسي كه نياز به كمك داشت و نگهداري از . بازدارد

 .ز او را از بشارت به مسيح و اعالم حقيقت او باز نداشتبيماران، هرگ
غالب ، ها بود هاي دوستان و همسايه خانه درمقدس  كتاب خواندنوقتي او مشغول 

بعضي از آنها توسط روح و . حضور داشتند اي سرباز نيز عده در ميان شنوندگان اوقات
عدة بسياري از . كردند خود را اعتراف مي و تقصيرات شدند و گناهان كالم خدا لمس مي

آمدند، براي دريافت آمرزش به حضور او التماس  ميهاي مسيح  اين سربازان نزد پاي
ان را كه به هاي غلط و وحشتناك زندگيش آنها روش. يافتند كردند و تولد تازه مي مي

مقدس را با  كردند و يك زندگي تازه و د، رها ميش مرگ و مجازات ابدي ختم مي
گرفتند، زندگيئي كه به خوشي و حيات جاويد ختم  پيروي از خداوند عيسي در پيش مي

 .شد مي
كار تو اين است «: يك روز در يكي از همين جلسات، يكي از مخالفين ابراز كرد

ما . حماقت و گمراهي بكشاني ردم را با انجيلت بهگر بروي و مكه از جايي به جاي دي
شما را قلع و قمع ديگر وقت آن رسيده كه ! يددانيم كه شما واعظين از چه قماشي هست مي

اي؟  كرده تو قبالً كجا زندگي مي! رسد كنيم، و در يكي از همين روزها نوبت به تو هم مي
داراني كه قشر كارگر  جيلت را براي توبة سرمايهچرا تو ان. خواهد بدانم من خيلي دلم مي

گويي كه توبه كنند و  كني؟ چرا به آنها نمي كنند، موعظه نمي زحمتكش را غارت مي
ايم و اسلحه به دست  حاال كه ما عليه آنها قيام كردهدست از استثمار فقرا بكشند؟ 

انمان را ترساني، گناه ياي و ما را از عذاب جهنم م ايم، تو در ميان ما ظاهر شده گرفته
كردن به يكديگر تشويق  گويي و ما را به محبت ت ميشماري و از عشق مسيح مي
و شمشيرش را به حالت » !اينهم از عشق ما براي تو! بيا«: سپس فرياد زد» .كني مي



۱۴۷ 
 

ما به تو و كساني از قماش  اين بهترين حالت ابراز عشق! نگاه كن«. تهديدآميز بيرون كشيد
 !توست
هاي كشاورزي  آن را در زمينهرگز دهد كه خورشيد  صورت تو نشان مي«

مسلماً هرگز هم مجبور «. داشت برنميسرباز خشمگين دست از توهين كردن » نسوزانيده،
بلكه كامالً معلوم است . ها را تنفس كني اي هواي غبارآلود، سنگين و كثيف كارخانه نبوده

هاي  اي و االن كه ما آن خانه پرنعمت به سر برده اي راحت و در خانه را تو تمامي عمرت
از اجراي كنند تا ما را  جايي سفر مي ها به هر كنيم، ساكنين اين خانه اشرافي را ويران مي

ما تازه هنوز عشق . بازدارند و به عشق و عطوفت نسبت به شما دعوت كننداهدافمان 
هايش را از عصبانيت به هم  دنداناو » !ايم واقعيمان را به شما و مسيحتان نشان نداده

 : سائيد، سپس برگشت و رو به شنوندگان كرد مي
هاي انجيل او گوش بدهد؟ اين  آيا هنوز كسي آنقدر احمق هست كه به داستان«

اي كه پر از افسانه، فريب و دروغ است؟ تازه بعضي از شما مثل  لوحانه كتاب ساده
 !نيدك ايد و گريه مي هاي ديوانه نشسته پيرزن

 از نزديك به شبراق با نوك شمشير» !جان من فقط به صورت اين يكي نگاه كنيد«
او ! هه هه. او بيشتر شبيه يهوديان است! او حتي روس نيست«: صورت جوديت اشاره كرد
ند در حالي ويد يهوديان عيسي را مصلوب كردگ خواند كه مي دارد از كتابي براي شما مي

گويد  كند و مي مسيح را براي شما موعظه مي يهودي، نكه خودش يك يهوديست و همي
نه، . او را بايد از اينجا بيرون كرد! ديگر بس است! دار نيست؟ آيا اين خنده. كه او خداست

 »!ترين كار اين است كه او را دار بزنيم بهترين و سرگرم كننده
ا بر تن موي راي خشن و شيطاني كه  خنديد، خنده آن مرد با حالتي وحشيانه مي

 .كرد انسان راست مي
در . كرد، جوديت سكوت كرده بود تمام مدتي كه سرباز كمونيست صحبت مي

 .نمود نگاه ميبر به شنوندگان باز در دستانش بود، با محبت و ص ،مقدس حالي كه كتاب
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دوست ما «: بعد از اينكه آن كمونيست سكوت كرد، جوديت اينطور آغاز نمود
يهودي  او گفت كه من . من گفت كه بعضي از آنها كامالً حقيقت داردچيزهايي راجع به 

اي مجلل و در  ام بلكه در خانه هستم و اينكه هرگز كار كشاورزي يا كارخانه انجام نداده
با اين وجود او در . گويد اين حقيقت دارد و او اشتباه نمي. ام ناز و نعمت زندگي كرده

ميل به گمراه كردن  نه از دست دادن ثروت و نه. ستهايش اشتباه كرده ا ساير گفته
تنها علتي كه مرا به اينجا كشانده . ام را ترك كنم هموطنانم، مرا بر اين داشته است كه خانه

هاي گمشده  ام، خداوند عيسي مسيح و نجات جان دهنده است، عشقيست كه به نجات
 ».دارم

دوستمان چند لحظه پيش گفت، من از ابتداي كودكيم مطابق تمامي چيزهايي كه «
تعليم يافته بودم، يعني به من گفته بودند كه خداوند عيساي مسيح يك گمراه كننده بوده 

من به تمامي . هستند پايه و اساس ي بيها ها و دروغ اي از كلك مجموعه ،است و اناجيل
ل بر ولي حمد و جال. آنچه كه شنيده بودم، ايمان داشتم، درست مثل ساير اطرافيانم

در آنجا كالم . اي مشابه همين جلسه بروم ام كه به من فرصت داد تا به جلسه دهنده نجات
من در همانجا قانع شدم كه نه تنها عيسي . خدا خوانده شد و مورد بررسي قرار گرفت

كه در اينجا  ماهمه مسيح يك فريبكار نبوده است بلكه پسر خدا، خالق آسمان و زمين و 
و براي نجات ما از مرگ و  وقتي زمان كامل فرارسيد، او به زمين آمد. است حضور داريم

 . گناه و آشتي ما با خدا و يكديگر جانش را فدا كرد
ها را به دو دسته تقسيم كرده است، فقير و غني، روس، آلماني و  گناه، انسان«

گر را جفا اند؛ يكدي مردم به خاطر گناه، دشمن يكديگر شده... انگليسي، چيني، يهودي و
اندازند و در طي  هايي خانمانسوز به راه مي آنها جنگ. كشند رسانند و مي مي

جنگد و هر چيز خوب و اصيلي را نابود و  ترين انقالبات، برادر عليه برادر مي وحشتناك
 كه باشند با هم اي ولي مسيح آمده است تا تمامي مردم را از هر قوم و قبيله. سازد ويران مي

من در آنجا ياد گرفتم كه تمامي  .ه و يك ملت بسازدو از آنها يك گلّ دنمايمتحد 



۱۴۹ 
 

ها با يكديگر برادر و خواهرند و ما بايد به يكديگر عشق بورزيم زيرا اين ارادة  انسان
 .خداوند عيسي مسيح براي ماست

كه اين خبر خوش  تصميم گرفتماز روزي كه من به عيساي مسيح ايمان آوردم، «
شما عزيزاني كه امروز در اين  به من. ها در هر جايي برسانم به همة انسانعشق الهي را 

كشند؟  گويم؛ چرا مردم از يكديگر نفرت دارند و همديگر را مي ايد مي خانه جمع شده
كشد؟ آيا مرگ  آيا يك قاتل شخصي را كه درست مثل خودش يك انسان است، نمي

كشد، ترسناك نيست؟ من  ني كه آنها را مينابهنگام و ناعادالنه براي او به اندازة كسا
آيا مادران پير شما به . اي مرد جوان مسلح حضور دارند بينم كه امروز در ميان ما عده مي

خاطر اينكه روزي خبر مرگ نابهنگامتان را بشنوند، به تلخي اشك نخواهند ريخت؟ شايد 
و در ! ايد سر گذاشته هاي نازنين كوچكتان را در خانه پشت كه بعضي از شما حتي بچه

خواهد در جواني بميريد؟ و از سوي ديگر  مورد شخص خودتان، آيا شما واقعاً دلتان مي
 .مردان مسلحي مثل شما كه در آن سوي ميدان نبرد هستند نيز در پي كشتن شما هستند

ترين قسمت ماجرا هنوز گفته نشده  تازه با وجود تمام اينها، بدترين و وحشتناك«
ترين سئوالي كه بايد جواب داد اين است كه چه چيزي در آينده، در حيات  يدهپيچ. است

ما هرطوري . ء روزي خواهيم مردكشد؟ همة ما بدون استثنا بعد از مرگ، انتظار شما را مي
كه بر روي اين زمين زندگي را سپري كرده باشيم، در جاودانگي نيز همان انتظارمان را 

سازد ولي نه ما را از گناهانمان  از جسممان جدا مي مرگ، روح ما را. خواهد كشيد
تا ابد مجازات  در اين صورت ما ايم، پس آلودي كه داشته رهاند و نه از زندگي گناه مي

وجدان ما با گذر از دروازة مرگ، طاهر نخواهد شد، . گناهان خود را متحمل خواهيم شد
رك اين عالم، جان خواهد بلكه برعكس تمامي افكار، سخنان و اعمالمان در حين ت

كه وقتي واقعيت وجود خود را در روشنايي جاودانگي ! آه. گرفت و آشكار خواهد شد
وقت بايد به كجا بگريزيم؟ ما نه آن . ببينيم، چه وحشت و عذابي ما را درخواهد گرفت

 .ما هستندحيات واقعي جزئي از  كه اعمالي از توانيم از خودمان فرار كنيم و نه مي
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خواند، پس تا وقتي كه فرصت پذيرفتن داريد، كاري  وند شما را امروز ميخدا«
خواهد هر قلبي را كه به لكة گناه آلوده شده  او مي. هنوز خيلي دير نشده است. كنيد

وقتي كه من براي اولين بار در زندگيم، حضور او . است، با خون گرانبهايش پاك بشويد
فقط ين كار را خواهد كرد، و امروز براي شما نيز هما. را طلبيدم، او قلب مرا طاهر ساخت

آيا حاضريد عشق او را دريافت كنيد و . اراده كنيد و نزد او بيائيد همين االن كافيست كه
 »، قلبتان را به حضورش بگشائيد؟ آيا حاضريد قدم جلو بگذاريد؟كار با روحي توبه

هاي  جاري و قلب هاي ندامت از چشمان بسياري با شهادت سادة جوديت، اشك
زيرا آنچه از دل برآيد، الجرم بر دل . بسياري با خضوع در حضور خداوند نرم شده بود

اي از خادمين خود را بر آن داشت  ولي شيطان هم در آن ميان بيكار ننشست و عده. نشيند
. تر شد مردي كه قبالً جوديت را تهديد كرده بود، با سخنان او خشمگين. كه كاري بكنند

تكه كند و نوك شمشير خود را با  خواست جوديت را تكه با نگاه تهديدآميز خود مي او
ناگهان با آخرين كلمات دعوت جوديت از . كوبيد حالتي عصبي به كف اتاق مي

اولين كسي كه در اين ميان از سخنان خود توبه خواهد كرد، خود «: فرياد زد شنوندگان،
 .رفت و در را با صداي وحشتناكي به هم كوبيدبا سرعت از كلبه بيرون  و» !تو هستي

. گرائيد و بارش باران زياد شده بود هوا رو به سردي مي. پي هم گذشتند روزها از
جان  همه چيز طبيعت كدر و بي. كرد هاي شديدي گهگاه باران را همراهي مي طوفان

و هواي  ولي جوديت حال. نمود، گويي كه ساية مرگ بر همه جا سلطه افكنده بود مي
او كامالً مجذوب انجام وظائف خود . ديگري داشت، پائيز براي او جلوة ديگري داشت

همه . اوند عيسي بودهاي تشنه به حضور خد زدگان و بيماران و آوردن جان در ميان محنت
شد  از هر  كه به چشم سر ديده نمي و تأللوي نوري زيبا نمود روشن و نيكو مي چيز برايش

گل و شل، روز و  او بدون توجه به تاريكي، سرما و .نظرش ساطع بودچيز كوچكي در 
هر جا كه . شد ديده مي گي به مردم و انجام مأموريت پر از محبتششب در حال رسيد

 .داد رفت، نور بهشت، صلح و شادماني را در وادي گناه و مرگ، گسترش مي مي
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اش  هديدآميز بر زندگياو اصالً متوجه نبود كه ذره ذره ابرهاي تاريك و غليظ ت
نيافتگان و   اتمحبت او نسبت به نج. شود تر مي افكنند و هر روز خطر آنها نزديك سايه مي

شيطان، شاهزادة . انتظار او براي آمدن خداوند، او را از اتفاقات اطرافش غافل كرده بود
اپذير فرزند توانستند بيكار بمانند و شاهد تالش خستگي ن تاريكي و نيروهاي شرير او نمي

اسارت تاريكي توانستند تحمل كنند كه روحي بعد از روح ديگر از  وفادار خدا باشند، نمي
 .ابد و به سوي نور و آزادي فرزندان خدا هدايت شودي و قدرت آنها نجات مي

هاي زيادي  هاي جوديت ناراضي بودند، به علت گناهان و جرم كساني كه از فعاليت
توانست زندگي  دل بودند كه هيچ چيزي نمي در سختشدند، آنق كه مرتكب مي

كرد، نفرت  آنها به قدري از نور جوديت كه به همه جا نفوذ مي. تاريكشان را عوض كند
 .داشتند كه تصميم گرفتند گناهي بر گناهان خود بيفزايند

آنها در يكي از جلسات سري خود راه حلي ارائه دادند و پيشنهاد كردند كه قاصدان 
را  جزم كردند تا نوري را كه راهشان خود را آنها عزم. خدا را به قتل برسانندداوري  پيغام

كرد، خاموش كنند و خود را مستحق عذاب بيشتري  به سوي جاودانگي بهشت باز مي
 .چند روز بعد، نقشة شيطاني آنها به اجرا گذاشته شد. نمايند

از ميان شيد، مرد تنهايي آلود پائيز، در وقت طلوع خور هاي مه در يكي از صبح
و به سمت  واضح بود كه او از اهالي روستاي ديگريست. گذشت ميزمستاني مزارع گندم 

 كرد، گويي هر چند دقيقه يكبار با ترس به دور و برش نگاه مي. رود روستاي ديگري مي
به خاطر دماي پائين شب قبل، همه جا يخ زده بود و او . از چيزي وحشت داشت كه
. عبور كندبه راحتي زدة زمين كه معموالً گلي بود،  هاي شخم نست از قسمتتوا مي

دوري  هاي عبور و مرور عمومي است از جادهرهگذر تنها مراقب بود تا آنجايي كه ممكن 
كرد خود را از ديد شخصي در امان بدارد يا حداقل تالش  مسلماً تالش مياو بگزيند، 

 .اه داردكرد تا رد مسير سفرش را مخفي نگ مي
اش  هاي عميقي از سينه آه. بود اش نمايان به وضوح در چهره يعميق غم و اندوه
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االن ديگر به آخرين تپة . مد و با چشماني آرزومند و نگران به آسمان نگاه كردبرآ
روستاي آندريوكا در آن گسترده بود، كوچك رسيده بود و داشت از سرازيري دشتي كه 

 .پيچيده شده بود يغليظ تمامي ده در مه. گذشت مي
ند و باالخره وارد با دقت اطراف را از نظر گذرا. غريبه براي چند لحظه مكث كرد

چپش قرار داشت، شد و از ميان باغات و درختان ميوة پشت مناطق  خياباني كه در سمت
ها قبالً به عنوان انباري براي نگهداري علوفة حيوانات و  اين ساختمان. مسكوني گذشت

غريبه به . شد ولي اكنون همة آنها خالي و به حال خود رها شده بودند ا استفاده ميه گله
. اي مكث كرد و با دقت اطراف را پائيد محل مورد نظر خود نزديك شد و دوباره لحظه

صورتش . دارد از ورود به انبار بيم آمد كه سپس به آرامي نزديك شد، اينطور به نظر مي
با . لرزيد اش به هم قفل شده بود، تمامي بدنش مي گ پريدههاي رن و لب به سفيدي گچ

اش  هايي مرتعش، در سنگين را هل داد و در با صدايي بلند دور لوالي زنگ زده دست
با سراسيمگي . و در را با اطمينان، پشت سرش بست او وارد انبار گشت. گرديد و باز شد

. خوردن عي بر روي زميچند قدم در طول راهرو برداشت و ناگهان پايش به مان
 .توانست در تاريكي تشخيص بدهد كه آن مانع چيست نمي

وقتي به سر جاي . قدري باز كرد تا كمي نور به داخل بتابدپس برگشت و در را 
. هايش منجمد ساخت د كه خون را در رگاي مخوف مواجه ش قبلي بازگشت، با منظره

رحمانة شمشير،  ده بود كه با ضربات بيجان دختري افتا بدن بي او از متردر فاصلة دو 
كامالً واضح بود كه شهيد جوان، تا برآوردن آخرين نفس در حال دعا . پاره شده بود پاره

محكم گرفته مقدسي را  جان بود، هنوز كتاب دست چپش كه اكنون سرد و بي. بوده است
و دست راستش خيس در خون  ،كتاب. جان به سينه چسبانيده بود و آن را تا آخرين ذرة

 . اش قرار داشت در زير سر بريده
ــه لح ــدي   غريب ــة اب ــه ســوي خان ــاني روحــي كــه ب ــاس ف ــه لب  ظــاتي را در ســكوت ب

ــوخته     ــينة س ــق از س ــي عمي ــت و آه ــم دوخ ــود، چش ــرده ب ــت ك ــرآورد رحل ــا . اش ب او ب
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 .كرد وقار و احترام صحنة مقابلش را تماشا مي
تو در اين محل محقر به پايان ! ينجوديت نازن«: گفت و آرامشي الهي با نرمي سپس

خوب، اكنون ديگر شادمان خواهي بود، زيرا اكنون با او ... زندگيت در اين دنيا رسيدي
هستي، اويي كه صاحب قلبت بود، اويي كه برايش زيستي و زحمت كشيدي، اويي كه به 

 »...داند، شايد پايان سفر من هم نزديك باشد چه كسي مي. مرگ شهادت برايش مردي
 .شايد پدربزرگ هم به زودي راه تو را بپيمايد

در اين محل،  من شايد بيشتر ماندن«: د گفتاو بعد از قدري سكوت و تعمق با خو
قاتالن او هنوز در روستا هستند و ممكن است يكي از ! بيش از حد خطرناك باشد

خيلي ! است شايد هم هنوز وقت رحلت من نرسيده. جاسوسان آنها به دنبال من آمده باشد
آلود مقابلش نگاه  او با نگاهي دردناك به بدن خون» .ارهاي ناتمام براي انجام دادن ماندهك

 »!ما حتي فرصت نداريم كه خيمة زميني او را به خاك بسپاريم«: كرد و با ندامت گفت
او براي آخرين بار به بقاياي بدن جوديت نگاه كرد و با قلبي شكسته صحنة قتلي 

توانست با عبور از باغات ميوه، بدون جلب   آميز را ترك گفت و و شرارتانه رحم بي
 .توجه كسي راه خود را بپيمايد

كرد، جان سپرده بود و  جوديت در حالي كه براي قاتلين خود دعا و طلب بركت مي
قبل از رحلتش روز . يافت ميكشيد، استراحت  ها انتظارش را مي اكنون در سرايي كه مدت

جلسة دعا حضور به هم رسانيد، با همة مبشرين خداحافظي كرد و به  بار در براي آخرين
ها و شهادت  در آنجا نيز طبق معمول كار خود را با سر زدن به خانه. روستاي مجاور رفت

حدود ساعت چهار، گروه . چه در حرف و چه در عمل ادامه داد دادن براي خداوند
گرد آمدند تا به سخنان او گوش بسپرند و او به  ها عظيمي از روستائيان در يكي از خانه

 .اعالم انجيل كهنه اما هميشه ماندگار و تازة نجات پرداخت
گوئي خداوند . گفت اش با تمامي اشتياق و محبت سخن مي دهنده او دربارة نجات

توانست او را  مي به حدي كه انگار. تر از هر وقت ديگري بود در آن لحظات به او نزديك
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تمامي حضار با عالقه و اخالص شديدي گوش . ببيند جماعت به وضوح در بين
 .كردند مي

 خانه ناگهان صداي وحشتناكي به گوش رسيد و گروهي از سربازان مسلح وارد
داد كه به قصد پياده  رفتارشان نشان مي. معلوم بود كه آنها هدفي شوم در سر دارند. شدند

 . اند ريزي كرده بودند، آمده كردن نقشة پليدي كه اخيراً آن را طرح
! اگر دوست داريد زنده بمانيد، همگي برويد بيرون«: يكي از مردان با تحكم گفت

 » !برويد پي كار و زندگيتان
كرد،  اش به سمت جوديت اشاره مي او بعد از چند ثانيه در حالي كه با سر اسلحه

 »!ن كه آنجا ايستادهاهم ؛خواهيم ميما فقط او را «: گفت
، در شمشيرش اس نور خورشيد مغربد ديگري نيز شمشيرش را كشيد و انعكمر
مقدس باز در  او به سمت جوديت كه به آرامي پشت ميز ايستاده و كتاب. شد ديده مي

 .دستانش بود، رفت
كه قرار بود تا دقائقي ديگر  جماعت گرد آمده، محل را ترك كردند، محلي

. اش رفت با عجلة تمام و ترس فراوان به خانههر كس . اي براي جنايت آنها شود صحنه
دانستند كه اين دسته از افراد را به هيچ وجه  هاي زيادي را شاهد بودند و مي آنها سالخي

اي به  اين مردان به قدري شرير بودند كه بدون هيچ واهمه. توان از كارشان بازداشت نمي
ان اين مردان ديوزده، يكه و جوديت در چشم به هم زدني در مي. زدند هر كاري دست مي

 .تنها ماند
ــا خشــونت پرســيد   ــود، ب ــار او ايســتاده ب اســمت چيســت؟ چــه  «: مــردي كــه در كن

كسـي تـو را فرسـتاده تـا ايـن مـادة مخـدر را در ميـان مـردم پخـش كنـي؟ چـه كسـي بــه              
ــت         ــود را دوس ــايگان خ ــه همس ــي ك ــانع كن ــا را ق ــربازان م ــا س ــت ت ــوه داده اس ــو رش ت

ــ  ــه دش ــي ب ــد و حت ــة    بدارن ــوقعيتي كــه وظيف ــن م ــت در اي ــد، درس ــت كنن منان خــود محب
خـوراني مثـل توسـت؟     هـا و مفـت   كـاره  ، بـي "سـپيد دسـتان  "آنها قتـل و عـامِ تمـامي ايـن     
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 »!دهيم اين آخرين شانسي است كه ما به تو مي! فوراً جواب بده
مرداني كه مقابل او  ي عميق و پر از دلسوزي بهجوديت در سكوت ايستاد، با نگاه

اينكه من كه هستم در اين «: اي سكوت جواب داد او بعد از دقيقه. خيره شد ،ستاده بودنداي
به هر حال، . دانيد ، چونكه خود شما خيلي وقت است آن را ميميان هيچ اهميتي ندارد

ام  ام كه به خداوند عيسي مسيح ايمان آورده زاده گويم، من يك يهودي  يكبار ديگر هم مي
ست كه مرا براي همة مردم و شما فرستاده ا او همان كسي. پيرو او هستمو اكنون شاگرد و 

او همين لحظه . خواهد به شما هديه كند، بگويم است تا برايتان از عشق و نجاتي كه مي
آلود خود را ترك كنيد و با تمامي قلبتان به سوي او  كند تا زندگي گناه شما را دعوت مي

 ».بيائيد
او با خون پربهاي خود . خريده استمرا ، براي نجات من دبا قرباني كردن خواو «

او اينكار را براي شما نيز انجام داده . بر روي صليب ريخته است، مرا كفاره نمودهكه 
دارد و مرا فرستاده  ناپذير، خالص و پاك دوست مي او شما را با عشقي شكست. است

 ».است تا امروز اين پيغام را به شما بدهم
با شمشيرت آن زبان دراز پرحرف را براي ! سينكو«: شي آنها دستور دادوحفرماندة 

 ».بس است ديگر! ايم ها خسته شده هما از دست اين موعظ! هميشه قطع كن
آيا حيف نيست كف اين كلبه را با خون كثيف وي آلوده كنيم؟ او  نه،! صبر كن«

 »!بياور يا جايي از اين قبيل را به سمت انبار
سپس » !همراه من بيا«: اق كرده بود، غريدصدايي خشن او را استنط بازي كه باسر

بقيه با شمشيرهاي برهنه اطراف جوديت را احاطه كرده . چرخيد تا خانه را ترك كند
 . اي كه پشت يك باغ ميوه واقع بود، بردند آنها او را به سمت انبار متروكه. بودند

تا  او .ني وي فرا رسيده استدانست كه پايان زندگي زمي جوديت خيلي خوب مي
با اينكه  اش رو در رو مالقات كند و دهنده نست با خداوند و نجاتتوا مي د لحظة ديگرچن

از آخرين  جوديت حتي. ترسيد داشت، از هيچ چيز نمي يدر ميان اين مردان خشن قدم برم
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شان داد كه اش براي اشاعة عشق خداوند عيسي مسيح استفاده كرد و به آنها ن دقائق زندگي
 .هايشان را به او بدهند و قلب بايد توبه كنند

زمين براي  اين وقتي وارد انبار شد، بر زانوهايش افتاد تا براي آخرين بار بر روي
 . نجات والدينش دعا كند

بايد  داني كه آيم ولي تو مي به سوي تو مي اكنون! دهندة من اوند و نجاتاي خد«
نگذار آنها ! خدايا كه دعاي من اين است. شت سر بگذارمپبر روي اين زمين  عزيزانم را

اي خداوند آنها را نجات بده و به . آنها را نجات بده. در سختي قلب خود هالك شوند
مگذار ! اي خداي من. اش ببخش لطفاً مادر مرا به خاطر رفتار ناعادالنه. خود نزديك كن

 »!كه اين گناه بر او سنگيني كند
شد كه اين مردان شرير قبل از تمام شدن التماس جوديت به  دستي نامرئي مانع

 خيره شدهباايمان آنها بدون اداي كالمي به دختر . دست به اقدامي بزنندحضور خدا، 
به او كه در بينشان زانو زده بود،  توانستند بودند، گويي قدرت حركت نداشتند و نمي

اري با خادم وفادار مسيح امي و بدرفتاحتر قدرتي نامرئي، آنها را از بي. آسيبي برسانند
 .بازداشته بود

اين ! خواهند زندگي زميني مرا بستانند، ببخش را كه مي  اين مردان بيچاره! خداوندا«
بتوانند  سوراخ شدة تو قلبشان را لمس كند تاهاي  گناه را بر آنها مگير بلكه بگذار تا دست

دانند  ام خون مرا از آنها مگير ــ زيرا آنها نميخداي من، آنها را ببخش و انتق! يندنزد تو بيا
 »!كنند چه مي

هاي براق شمشير باالي سر او به  كرد، تيغه در حالي كه او آخرين كلمات را ادا مي
هاي عميق در ميان موهاي تيره و موجدار سر او  حركت درآمد، هوا را شكافت و بريدگي

مرد و رودي از ارغوان سرخ از سر و  رنگ جوديت هاي بي كلمات آخر بر لب. ايجاد كرد
 .هاي مردان شرير به خون او آغشته گشت بدنش جاري شد و لباس

كردند، آن صحنة  رد و بدل مي هايشان را در حالي كه قاتلين در سكوت نگاه
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سكوت بردبارانه، آرامش اليتغير و دعاي . و از انبار بيرون آمدند مخوف را ترك نمودند
. هايشان را بسته بود كرده و دهان ، اين سنگدالن را غرق حيرتت در انبارآخر جودي
اي  نداي خود را بلند كرد و آنها بدون اداي كلمه بست خوردة آنها يكبار ديگر وجدان بن

 .در حالي كه به زمين خيره شده بودند، آنجا را ترك كردند
ديگر  انگيز جوديت تا ده مجاور و به گوش مبشرين در طول شب، اخبار مرگ غم

پدربزرگ خيلي زود دست به كار شد و قبل از اينكه شب به صبح برسد، به راه . نيز رسيد
او توانست بدون اينكه توسط . افتاد تا اطمينان حاصل كند كه شايعات حقيقت دارد

. پيدا كند سربازان شناخته شود، خود را به روستا برساند و بدن سالخي شدة جوديت را
اي دهقان  اقدامي كند، از عده شهيد جوان براي كفن و دفن ودچون او خودش قادر نب

 .درخواست كرد كه اين كار را انجام دهند
جان او  ن دفن بدن بيحتي يك نفر از دوستان، بستگان يا آشنايان جوديت در حي

و حتي از  ي او زيسته و مرده بود، حاضر بودكه جوديت برا ولي خدايي حضور نداشت
 . و خوب صحبت كرددل  دهقانان ساده اين هاي دفن او با قلبطريق مراسم كفن و 

آنها براي كفن و دفن هيچ امكاناتي نداشتند و بدن او را بدون تابوت به خاك 
ها  هايش را از روي ريش لي كه اشكيكي از دهقانان در حين كندن زمين در حا. سپردند

! كرد ه مردم محبت ميچقدر او ب«: كرد، گفت اش پاك مي هاي آفتاب سوخته گونه و
چقدر در اين منطقه كارهاي خوب انجام داد؛ از بيماران نگهداري و به كساني كه در نياز 

قدرداني مردم  ي بهبدون هيچگونه چشمداشت را او همة اين كارها. بودند، كمك كرد
 او هميشه عادت داشت. كرد يافت نميو حتي هيچ پاداشي براي زحمتش در داد انجام مي

 ".ام، خداوند عيساي مسيح قبالً بهاي آن را پرداخت كرده است دهنده نجات": بگويد
زاده بود ولي چقدر  او يك يهودي. دارد قلبش دوست مي معلوم بود كه او خدا را با تمامي

ورزيد و هميشه با حرارت تمام به  داشت و به او عشق مي خداوند عيسي را محترم مي
 »!نمود حضورش دعا مي



۱۵۸ 
 

گفت، زندگي  او دقيقاً همانطوري كه مي! درست است«: از حضار گفتيكي ديگر 
 ».كرد بلكه در هماهنگي كامل بود و عمل او با هم فرق نمي  حرف. كرد

او حتي در . خواند، همينجاست و آن كتابي كه هميشه چيزهاي خوب از آن مي«
. خون استنگاه كنيد غرق ! جان خود نگه داشته بوده حين مرگ آن را در دستان بي

او در . دهد كه چقدر برايش عزيز بوده است ، نشان ميخود چسباندهبه آنطوري كه آن را 
 ».كرد حالي جان سپرد كه هنوز دعا مي

را گرفت و با آن قطرات درشت اشك را كه  ي گوشة كت كوتاه و گرم خوددهقان
 .هاي پرش جاري بود، زدود بر ريش

آيا «: يت را با خاك بپوشاند، از اين رو پرسيديكي از آنها بيلي برداشت تا بدن جود
 »بهتر نيست كه كتاب را با او دفن كنيم؟

خيس خورده  ش در خونهمة صفحات .بله، همينطور است«: ديگران موافقت كردند
 ».و قرمز شده است، بهتر است آن را كنارش بگذاريم

 دانستيم مي نه .ختيمشنا ما تو را نمي! ختر محبوبپادشاهي آسمان از آن تو باد اي د«
دانستيم والدينت كه  ات كجاست، حتي نمي دانستيم خانه و كاشانه كه هستي و نه مي

 ».ما محبت تو را ديديم و چشيديم. هستند، ولي تو همة ما را محبت كردي
يكي از آنها آهي . مردان بعد از اداي اين جمالت، شروع به پر كردن قبر نمودند

شود اگر خدا فقط  چقدر خوب مي«:دست از كار كشيد و گفتاي  برآورد و براي لحظه
 ».براي ما گناهكاران بفرستد تعداد بيشتري از اينگونه افرادبا رحمت خود 

اما همين . شود و تعداد خوبان خيلي كم است چرا در اين دنيا اينقدر آدم بد پيدا مي«
خوب در همسايگي ما هاي  شوند؟ تعدادي از اين آدم رحمي كشته مي عدة كم هم با بي

شود، در بين  كنند االن كه همكارشان به خاك سپرده مي هستند اما آنها حتي جرأت نمي
ها حتي حق ندارند يك مراسم خاكسپاري  ما ظاهر شوند، حاال بگذريم از اينكه بيچاره

به محض اينكه اين . هيچ چيز ويژه به اين مناسبت داشته باشند، مناسب و مراسم كليسايي
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 ».و برها پيدايشان شود، به قتل خواهند رسيد دور
ديوار موش دارد، ! مبادا كسي بشنود! ها نزن فدور، به هيچ وجه از اين حرف! هيس«

را اگر ما بخواهيم دربارة اين گروه نيكوكار حرف بزنيم، خودمان . موش هم گوش دارد
 ».يان بكشندآنها حتي حاضرند ديگران را نيز به خاطر مسيح. اندازيم در خطر مي

برد تا روزي كه  جان جوديت را در كام خود فرو مي پيكر سرد و بي اكنون زمين
هيچ كس . شيپور خدا به صدا درآيد و صبح پرجالل قيام مردگان در مسيح از راه برسد

ديگر هرگز او را بر روي اين زمين نخواهد ديد ولي ياد عشقي كه او داد و رنجي كه 
هاي كساني كه آن را در زندگي خود چشيدند و ديدند  رقلبها د متحمل گشت تا مدت

اند، در  اند و به سخنان او گوش سپرده بسياري از افرادي كه او را ديده. زنده خواهد ماند
ارگان بسياري ست. ضور خداي محبوبش با او شادماني خواهند كردآن روز پرجالل، در ح

رخشيد و او تا ابداآلباد سرافراز خواهد در تاجي كه بر سر او نهاده خواهد شد، خواهند د
 .بود
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