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در پی عیسا

فصل اول 

 

«زیـرا کـه بـرای هـمیـن خـوانـده شـده اید، چـون که مـسیـح نیـز بـرای مـا عـذاب کـشیـد و 

شـما را نـمونـه  ای گـذاشـت تـا در اثـر قـدم  هـای وی رفـتار نـمایید.»  

 

بـامـداد روز جـمعه بـود و آقـاي هـانـري مـاکزول، مـوعـظه اي را که می  خـواسـت صـبح یکشنبه ي آینده در کلیسا ایراد 

کند، حـاضـر می کرد. امـا در این سـاعـت چـند نـفر بـه دیدنـش آمـده، او را از کار بـاز  داشـته بـودنـد. هـر  چـقدر که از روز 

بیشتر می گـذشـت،  بـر تـشویش و نـاراحتی او افـزوده می گشـت، زیرا هـنوز نـتوانسـته بـود مـوعـظه ي خـود را بـه جـایی که 

می  خواست، برساند. 

پـس از رفـتن آخـرین نـفري که آن روز صـبح بـه دیدنـش آمـده بـود، آقـاي مـاکزول همسـرش را فـرا خـوانـده و گـفت: 

«مـاري، اگـر شـخص دیگري بـخواهـد مـرا مـالقـات کند، بـه او بـگویید مـن امـروز سـخت گـرفـتارم و فـرصـت دیدن کسی 

را ندارم، مگر اینکه کار خیلی واجبی داشته باشد.» 

«بسیار خوب هانري، ولی من به تماشاي کودکستان می روم و شما در خانه تنها خواهید ماند.» 

کشیش از پـله  هـا بـه اتـاق کارش که در طـبقه ي بـاال بـود، رفـت و در را از داخـل بسـت. در این هـنگام، صـداي پـاي 

زنـش را شنید که از در بیرون می رفـت. پـس از لحـظه  اي، سکوت فـضاي خـانـه را فـرا  گـرفـت و مـاکزول بـا خـاطـر آسـوده 

در پشـت میزش نشسـته، مـشغول نـوشـتن شـد. او آیه ي بیست و یکم از بـاب دوم رسـالـه ي اول پـطرس را اسـاس 

مـوعـظه ي خـود قـرار داده بـود که مـضمون آن این اسـت: «زیرا که بـراي همین خـوانـده شـده اید، چـون که مسیح نیز 

براي ما عذاب کشید و شما را نمونه  اي گذاشت تا در اثر قدم  هاي وي رفتار نمایید.» 

٣



در پی عیسا

در آغـاز مـوعـظه ، آقـاي مـاکزول مـوضـوع کفاره  شـدن مسیح را پیش کشیده، اهمیت آن را از نـظر فـداکاري شخصی 

تـأکید کرده و کوشیده بـود تـا تـوجـه شـنونـدگـان را بـه جـفا و سختی هـایی که مسیح در زنـدگی و هـنگام مـرگ کشیده 

بـود، جـلب کند. بـعد، کفاره  شـدن مسیح را از نـظر اینکه نـمونـه  اي بـراي رفـتار پیروان اوسـت، مـورد بـحث قـرار داده و 

نتیجه گـرفـته بـود که پیروان مسیح بـه واسـطه ي ایمان خـویش، زنـدگی او را سـرمـشق رفـتار خـود قـرار می  دهـند و بـه 

این وسیله به شاهراه نجات و رستگاري گام می نهند. 

مـاکزول تـا اینجا سـه قـدم را بـراي پیروي از مسیح بـر شـمرده بـود و می            خـواسـت آنـها را مـرتـب کند که نـاگـهان زنـگ 

در بـه صـدا در  آمـد. آقـاي کشیش که بـا شنیدن صـداي در نـاراحـت شـده بـود، چـند لحـظه اي از پشـت میز تکان نـخورد 

و اخـم در هـم کشید. دقیقه اي بـعد، زنـگ بـاز هـم بـه صـدا در آمـد. این بـار مـاکزول از جـایش بـر  خـاسـت و بـه پشـت 

پنجـره اي رفـت که درِ ورودي خـانـه از آن نـمایان بـود. مـردي در پشـت در، بـر روي پـله  هـا ایستاده بـود؛ او مـرد جـوانی 

بود که جامه اي ژنده به  تن داشت. 

کشیش بـه خـود گـفت: «مـثل مـردمـان ولـگرد می  مـانـد. فکر می کنم بـاید پـایین بـروم و…» قـبل از آنکه جـمله را 

تـمام کند، از پـله  هـا پـایین رفـت و در را گـشود. دقیقه اي هـر دو نـفر سـاکت بـه یکدیگر می نـگریستند، بـعد مـرد 

ژنـده پـوش گـفت: «آقـا، مـن مـدتی اسـت بیکارم و تـصور کردم شـاید شـما بـتوانید مـرا راهـنمایی کنید که شغلی 

به دست آورم.» 

کشیش در حالی که در را آهسته می بست، پاسخ داد: «من کاري سراغ ندارم. این روزها کار کم است…» 

«نمی دانسـتم، ببخشید. ولی گـمان می کنم شـما می  تـوانید نـامـه اي بـه اداره ي راه آهـن شهـري یا رئیس فـروشـگاه هـا 

بـنویسید که در صـورت امکان، مـرا اسـتخدام کنند.» مـرد ژنـده  پـوش در حـالی که این جـمله هـا را ادا می کرد بـا تـأثـر و 

اندوه، کاله رنگ پریده اش را از این دست به آن دست می گرداند. 

کشیش پـاسـخ داد: «فـایده اي نـدارد، عـذر می  خـواهـم. امـروز سـخت گـرفـتارم و مـجال صـحبت نـدارم. امیدوارم 

بـتوانید کاري بـه دسـت آورید. مـتأسـفانـه مـن بـراي شـما کاري سـراغ نـدارم. مـن فـقط یک اسـب و یک گـاو دارم و هـر دو 

را خودم نگاهداري می کنم.» 

مـاکزول پـس از گـفتن جـمالت بـاال، در را بسـت و از پشـت در، صـداي پـاي جـوان ژنـده پـوش را شنید که از پـله  هـا 

پـایین می رود. چـند لحـظه بـعد، از پشـت پنجـره بـاز او را دید که آهسـته از جـلوي خـانـه، دور می  شـود و هـنوز کالهـش 

را بـا نـاراحتی از این دسـت بـه آن دسـت می گـردانـد. این بـار پـریشانی و بی کسیِ او که از چهـره  اش نـمایان بـود، چـنان 
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در کشیش اثـر کرد که مـاکزول چـند لحـظه بی اختیار در پشـت پنجـره مـانـده و او را نـگریست. سـپس بـه سـوي میز 

تحـریرش بـرگشـته، بـا آرامی خیال مجـدداً مـشغول نـوشـتن شـد. پـس از رفـتن آن مـرد، دیگر کسی مـزاحـم مـاکزول 

نشد و او توانست موعظه را به پایان رسانده، یادداشت ها را جمع کند و براي روز یکشنبه به گوشه اي بگذارد. 

هـنگام نـاهـار،  زن مـاکزول بـه او گـفت: «هـانـري، امـروز در کودکستان شـاهـد مـنظره ي تـأثـر انگیزي بـودم. هـمراه 

خـانـم بـراون بـه تـماشـاي آمـوزشـگاه رفـته بـودم. پـس از آنکه بـازي کودکان بـه پـایان رسید، در هـمان وقـت که کودکان 

دور میز نشسـته بـودنـد، در بـاز شـد و جـوانی که کاله چـرکینی در دسـت داشـت، وارد شـد. او نـزدیک در نشسـت و 

بی  آنکه یک کلمه حـرف بـزنـد، بـه کودکان نـگاه می کرد. ظـاهـرش ولـگرد می  نـمود. دوشیزه بـراون و مـعاونـش در ابـتدا 

کمی ترسیدند، ولی او به آرامی در جایش نشست و پس از چند لحظه بیرون رفت.» 

شـوهـرش پـاسـخ داد: «یقیناً می  خـواسـت در جـایی اسـتراحـت کند. گـمان می کنم او هـمان کسی اسـت که امـروز بـه 

اینجا آمد. گفتید شبیه ولگردها بود؟» 

«بله، خاك آلود و ژنده پوش بود و به ولگردها شباهت داشت. تصور می کنم سی یا سی و سه سال داشته باشد.» 

ماکزول متفکرانه پاسخ داد: «بله، خود اوست.» 

بانو ماکزول پس از چند لحظه سکوت پرسید: «هانري، موعظه را تمام کردید؟» 

«بله، موعظه حاضر است. این هفته، کار من از همیشه بیشتر بود. تهیه ي دو موعظه، مرا خسته کرده است.» 

زنـش بـا تـبسم پـاسـخ داد: «یقین دارم که این مـوعـظه هـا مـورد تمجید شـنونـدگـان قـرار خـواهـند گـرفـت، ولی 

موضوع موعظه تان چیست هانري؟» 

«مـوضـوع مـوعـظه ي مـن ’پیروي از مسیح‘ اسـت. مسـئله ي کفاره  شـدن را تـحت عـنوان فـداکاري و تقلید زنـدگی 

مسیح، مـورد بـحث قـرار داده ام و بـعد سعی کرده ام قـدم هـایی را که بـراي پیروي او الزم اسـت بـرداشـته شـود، 

بشمارم.» 

«حـتماً مـوعـظه ي جـالبی خـواهـد بـود. امیدوارم صـبح یکشنبه، هـوا بـارانی نـباشـد تـا مـردم هـمه بـتوانـند بـه کلیسا 

بیایند. در هفته هاي اخیر همیشه روزهاي یکشنبه هوا بارانی بوده است.» 

«بله، مدتی است که مردم کمتر در کلیسا حاضر می  شوند. مردم در باد و باران نمی توانند به کلیسا بیایند.» 
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کشیش مـاکزول وقتی این جـمالت را بـر زبـان می  آورد، آهی کشید. بـه خـاطـرش می آمـد که چـه رنـج هـایی بـراي 

تهیه ي موعظه هاي گذشته کشیده است، ولی بر  خالف انتظار، افراد اندکی براي شنیدن آنها به کلیسا آمده اند. 

روز یکشنبه فـرا رسید. این یکشنبه بـر  خـالف هـفته هـاي گـذشـته، هـوا صـاف و روشـن بـود. کوچک تـرین لکه ي ابـري 

در آسـمان دیده نمی  شـد. هـمه ي اعـضاي کلیساي مـاکزول، آن روز خـود را آمـاده ي رفـتن بـه کلیسا کردنـد. در سـاعـت 

یازده که مجـلس آغـاز می  شـد، کلیسا از مـردمی که همگی خـوش پـوش تـرین و غنی تـرین افـراد شهـر بـودنـد، پـر شـده 

بود. 

کلیساي اول شهـر رایمونـد، مـعروف بـه داشـتن بهـترین ارکستري بـود که می  تـوان بـا پـول، آن را تهیه کرد و گـروه 

نـوازنـدگـان آن روز بـا سـرودهـایی که می خـوانـدنـد، هـمه را بـه هیجان آورده بـودنـد. بـرنـامـه ي مـوسیقی و سـرود، چـنان 

تنظیم شـده بـود که بـا مـوضـوع مـوعـظه ي آن روز هـماهنگی داشـته بـاشـد. پیش از آغـاز مـوعـظه، گـروه آواز یکی از 

معروف ترین سرودهاي کلیسایی را با صداي سولو خواندند: 

«در دست او این دست نهم، هرگز گله نکنم 

                                                         خشنودم چون که می  دانم قوتم اوست،  رهبرم اوست.» 

راشـل وینسلو وقتی در پشـت نـرده ي مـزین بـه صلیب و تـاج که از چـوب بـلوط سـاخـته شـده بـود ایستاد، از هـر وقـت 

دیگر زیباتـر بـه نـظر می رسید. آواز او حـتا از چهـره  اش دلکش تـر بـود. وقتی او بـه  پـا خـاسـت، سکوت عمیقی سـراسـر 

مجـلس را فـرا گـرفـت. آقـاي مـاکزول بـا رضـایت کامـل در پشـت میز خـطابـه نشسـت. همیشه آواز راشـل وینسلو بـراي او 

الـهام بـخش بـود و سـبب می  شـد که او وعـظش را بـا تـأثیر و هیجان بیشتري ایراد کند. از این رو همیشه آواز راشـل را 

قبل از موعظه ي خود در برنامه می گنجانید. 

هـنگامی که راشـل وینسلو مـشغول خـوانـدن سـرود بـود، هـر کسی بـه خـود می گـفت که در عـمرش چنین سـرود 

دلکش و هیجان انگیزي در کلیسا نشنیده اسـت. بی گـمان اگـر مجـلس کلیسایی نـبود، مـردم بـراي او دسـت می زدنـد. 

بـا اینکه اینجا کلیسا بـود، وقتی راشـل در جـاي خـود می نشسـت، صـدایی شـبیه بـه هـم خـوردن دسـت بـه گـوش کشیش 

رسید. او از شنیدن این صـدا مـشوش گشـت، ولی لحـظه اي بـعد که بـراي ایراد مـوعـظه بـه پـا خـاسـت و یادداشـت هـا را 

روي کتاب  مـقدس گـذاشـت، بـه خـود گـفت که اشـتباه کرده و صـداي دسـتی در بین نـبوده اسـت. دقیقه اي بـعد، واعـظ 

چنان غرق در سخن شده بود که مردم جز به بیانات او به چیز دیگري نمی اندیشیدند. 
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هـرگـز شنیده نشـده بـود که کسی بـگوید مـاکزول، واعـظ خشک و خسـته کننده اي اسـت. بـرعکس، مـردم او را 

واعـظ احـساسـاتی بـه شـمار می آوردنـد؛ نـه بـراي مـطالبی که می گـفت بلکه بـه جهـت طـرز اداي آن مـطالـب. اعـضاي 

کلیساي اول شهـر رایمونـد این گـونـه مـوعـظه را می پـسندیدنـد. این شیوه ي سـخنرانی، کلیساي او را از سـایر کلیساهـا 

متمایز می  ساخت و جماعت نیز با آن موافق بودند. 

این را هـم بـاید در نـظر داشـت که واعـظ کلیساي اول شهـر رایمونـد، عـالقـه ي وافـري بـه مـوعـظه کردن داشـت. بـه 

نـدرت او جـاي خـود را بـه واعظین دیگر واگـذار می کرد. یکی از بهـترین آرزوهـاي او این بـود که روز یکشنبه فـرا رسـد 

و او در پشـت میز خـطابـه رو بـه روي جـماعـت بـایستد. نیم سـاعتی که او در بـرابـر دیدگـان پُـر اشـتیاق شـنونـدگـان قـرار 

می گـرفـت، در نـظرش خـوش تـرین دقـایق عـمرش بـود. کمی و زیادي تـعداد شـنونـدگـان در روحیه ي او اثـري عجیب 

داشـت و هیچ گـاه در بـرابـر جـماعتی کوچک نمی  تـوانسـت بـه نـحو مـؤثـري صـحبت کند. وضـع هـوا نیز در روحیه ي او 

تـأثیر  می گـذاشـت. از این جهـت، امـروز که در چنین هـواي صـاف و روشنی در بـرابـر جـماعـت انـبوهی ایستاده بـود، 

بسیار مسـرور و راضی بـه نـظر می رسید. کلیساي او کلیساي اول شهـر بـود، بهـترین گـروه سـرایندگـان را داشـت و 

اعـضاي آن از بـرجسـته تـرین، تحصیل کرده تـرین و متمکن تـرین افـراد شهـر بـودنـد. در تـابسـتان، دوـ  سـه مـاه بـه 

تعطیالت می رفـت و در هـمه جـا نـفوذ و مـحبوبیت و احـترامی که مـردم بـراي واعـظ کلیساي اول شهـر قـائـل بـودنـد، 

همراهش بود. 

کشیش مـاکزول وقتی مـوعـظه ي خـود را شـروع می کرد، نمی  دانسـت که آیا خـواهـد تـوانسـت از عهـده ي بیان 

مـقصودش بـر آید یا نـه. ولی چـون بـه آخـر نـزدیک می  شـد، فهمید که در چـند مـورد تـحت  تـأثیر احـساسـات خـویش قـرار 

گـرفـته و افکارش را بـر زبـان آورده اسـت. هـر چـند این حـالـت بیش از چـند دقیقه طـول نکشیده بـود، ولی او از اینکه 

تـوانسـته بـود در ضـمن مـوعـظه، احـساسـات و افکار خـویش را نـمایان سـازد، بسیار راضی و خـشنود بـود. مـوعـظه ي 

امـروز آقـاي مـاکزول بسیار جـالـب تـوجـه بـود. او آن را بـا جـمالت مـؤثـر و تکان دهـنده اي ادا می کرد. چـنان فـصاحتی در 

تنظیم آن بـه کار رفـته بـود که جـا داشـت آن را چـاپ کند. پـس از پـایان مـوعـظه، آقـاي مـاکزول از مـوفقیت خـود کامـالً 

خـرسـند بـود. جـماعـت هـم که می دیدنـد داراي واعظی بلیغ بـا ظـاهـري مـحترم و حکیمانـه هسـتند، داراي احـساسـات 

مشابهی بودند. 
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نـاگـهان در میان هـماهنگی کاملی که بین واعـظ و جـماعـت حکم فـرمـا بـود، اتـفاقی افـتاد که سکوت مجـلس را بـر 

هـم زد. مشکل اسـت تکانی را که این پیشامـد بـه حـاضـرین داد، تـوصیف کرد. این واقـعه چـنان نـاگـهانی و غیر  مـنتظره 

بود که به کسی فرصت نداد تا از وقوع آن جلوگیري کند. 

مـوعـظه بـه آخـر رسیده بـود. در حـالی که آقـاي مـاکزول کتاب  مـقدس قـطورش را روي یادداشـت هـایش می گـذاشـت 

و گـروه آواز بـراي خـوانـدن آخـرین سـرود از جـا بـر می خـاسـتند، نـاگـهان صـداي مـردي هـمه را مـتوجـه خـود سـاخـت. این 

صـدا از طـرف نیمکتی که در پشـت مجـلس گـذاشـته شـده بـود، بـه گـوش رسید. لحـظه اي بـعد، انـدام مـردي از سـایه 

بیرون آمـد و بـه راهـروي بین نیمکت هـا رسید. قـبل از آنکه حـاضـرین بـه مـاهیت واقـعه پی بـبرنـد، این مـرد بـه جـلوي 

میز خـطابـه رسید و رو بـه جـماعـت کرده،  گـفت: «از دقیقه اي که بـه اینجا آمـده ام، بـر آن بـودم که در پـایان مجـلس 

چـند کلمه اي بـه عـرض حـاضـرین بـرسـانـم. مـن نـه مسـتم و نـه ابـله هسـتم. کامـالً بی آزارم. فـقط خـواسـتم قـبل از آنکه 

بمیرم، زیرا تـصور نمی کنم بیش از چـند روزي زنـده بـاشـم، خـود را خـشنود کرده بـاشـم که آنـچه را در دل دارم، در 

چنین مکانی و در برابر چنین جماعتی گفته ام.» 

آقـاي مـاکزول که هـنوز در جـاي خـود ایستاده بـود، روي میز خـم شـده و بـا دیدگـان مـبهوت بـه این مـرد 

می  نـگریست. این هـمان مـرد خـاك آلـود و ژنـده پـوشی اسـت که جـمعه ي گـذشـته بـه خـانـه  ي او آمـده بـود. هـنوز کاله 

چـرکینش را در میان دو دسـتش می گـردانید. صـورت او نـتراشیده و مـوهـاي سـرش شـانـه نـخورده بـود. تـصور نمی رود 

تـا آن روز مـردي بـا این وضـع در کلیساي اول شهـر رایمونـد، حـضور یافـته بـاشـد. اعـضاي این کلیسا از این گـونـه مـردم 

در کوچـه هـا و کارگـاه هـاي شهـر، فـراوان دیده بـودنـد و هـرگـز انـتظار نـداشـتند که از این فـاصـله ي نـزدیک بـا یکی از آنـها 

رو به رو شوند. 

کلمه اي زنـنده در اظـهارات آن مـرد نـبود. او سـخنان خـود را بـا لحنی خـالی از هیجان و آهسـته، ولی شـمرده ادا 

می کرد. آقـاي مـاکزول که از دیدن این مـنظره ي غیر مـنتظره، مـات و مـبهوت در جـاي خـود خشک شـده بـود، دیگر 

شکی نداشت که این همان مردي است که چند روز قبل در خانه به دیدنش آمده بود. 

از هیچ کس در کلیسا بـراي جـلوگیري از صـحبت مـرد ژنـده پـوش حـرکتی سـر نـزد. شـاید عـلت سکوت آنـها این بـود 

که غـافلگیر شـده بـودنـد و نمی دانسـتند در بـرابـر آن، چـه واکنشی بـاید نـشان دهـند. مـرد ژنـده پـوش در میان سکوت 

عمیقی که کلیسا را فـرا گـرفـته بـود بـه سـخن ادامـه داد، گـویی خـودش هـم فکر نمی کرد که بـا این عـمل، وضـع 

غیر عـادي اي در کلیساي اول شهـر ایجاد کرده اسـت. در تـمام مـدتی که او مـشغول صـحبت بـود، کشیش بـا قـدي 
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خـمیده از روي میز خـطابـه او را نـگاه می کرد و هـر لحـظه چهـره  اش رنـگ پـریده تـر و پـریشان  تـر می  نـمود، ولی از او هـم 

کوچک تـرین حـرکتی بـراي بـازداشـتن مـرد غـریب از صـحبت کردن سـر نـزد. جـماعـت هـم بـا سکوت آمیخته بـه حیرت 

بـه سـخنان او گـوش می  دادنـد. از گـروه آواز، چهـره ي سفید دیگري نـمایان بـود که بـا دیدگـان خیره بـر این مـرد 

ژنـده پـوش می نـگریست و آن چهـره ي راشـل وینسلو بـود. چهـره ي راشـل همیشه جـذاب بـود، ولی در این لحـظات 

چنین می  نمود که گویی در آتش گداخته شده است. 

مـرد ژنـده پـوش بـه سـخن ادامـه داده، گـفت: «مـن ولـگرد حـرفـه اي نیستم، گـرچـه در میان گـفته هـاي عیسا تعلیمی 

سـراغ نـدارم که ولـگردان را کمتر از دیگران، الیق نـجات شـمرده بـاشـد. آیا شـما چنین تعلیمی سـراغ دارید؟» این 

پـرسـش را او چـنان طبیعی ادا کرد که گـویی جـماعـت در کالس کوچک درس کتاب  مـقدس نشسـته انـد. سـپس 

لحظه  اي مکث کرد و آه دردناکی کشیده، به اظهاراتش ادامه داد: 

«دو مـاه قـبل، مـن بیکار شـدم. شـغل مـن حـروف چینی اسـت. مـاشین حـروف چینی که اخیراً سـاخـته شـده، از 

بهـترین اخـتراعـات اسـت. ولی مـن شـخصاً شـش نـفر را می شـناسـم که در نتیجه ي اخـتراع این مـاشین، نـاچـار گشـته انـد 

بـه دسـت خـود بـه زنـدگی شـان پـایان دهـند. الـبته مـن روزنـامـه نـگارانی را که از این مـاشین اسـتفاده می کنند، سـرزنـش 

نمی کنم. ولی می پـرسـم چـاره ي اشـخاص سیه روزي چـون مـن چیست؟ مـن تـنها یک کار از دسـتم بـر می آیـد و آن 

حـروف چینی اسـت. سـر تـا سـر این مملکت را زیر پـا نـهاده ام تـا بلکه شغلی پیدا کنم. عـده ي زیادي بـه درد مـن دچـارنـد. 

قـصد مـن این نیست که کسی را مـالمـت کنم، فـقط می  خـواهـم چـند حقیقت را بـه خـاطـرتـان بیاورم. در آن گـوشـه  ي 

کلیسا که نشسـته بـودم و بیانـات واعـظ مـحترم را می شنیدم، از خـود می پـرسیدم آیا مـفهوم پیروي از مسیح در نـظر 

شـما هـمان اسـت که مسیح از پیروانـش انـتظار داشـت؟ وقتی مسیح گـفت: ”از پی مـن بیا“ مـنظورش چـه بـود؟ آقـاي 

کشیش گـفتند: (در اینجا مـرد ژنـده پـوش روي خـود را بـه طـرف آقـاي مـاکزول بـرگـردانید ) ”بـر هـمه ي پیروان مسیح 

فـرض اسـت که در جـاي گـام هـاي اسـتاد خـویش قـدم نـهند“ و ایشان این قـدم هـا را ”اطـاعـت، ایمان، مـحبت و تقلید از 

اعـمال عیسا“ نـامیدنـد، ولی نشنیدم که ایشان بـه شـما بـگویند نـظرشـان بـه  خـصوص نسـبت بـه قـدم آخـر چیست؟ شـما 

مسیحیان، پیروي از مسیح را چگونه توجیه می کنید؟ 

سـه روز اسـت که مـن بـراي پیدا  کردن کار در این شهـر سـرگـردانـم و در این مـدت جـز واعـظ شـما که از وضـع مـن 

اظـهار تـأسـف کرد و گـفت امیدوار اسـت که مـن بـتوانـم کاري بـه  دسـت آورم، کسی بـر مـن رحـم و دلـسوزي نـشان نـداده 

اسـت. تـصور می کنم شـما آنـقدر بـا کسانی که شـغلشان ولـگردي اسـت، رو بـه رو گشـته اید که نمی تـوانید آنـهایی را که 
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از روي اجـبار و درمـانـدگی بـه این روز افـتاده انـد، بـشناسید. بـاز تکرار می کنم که قـصد نـدارم بـه کسی تـوهین کنم، 

 فـقط حقیقت را می گـویم. الـبته می  دانـم که هـمه ي شـما نمی تـوانید در کوچـه هـا راه بیفتید و بـراي امـثال مـن کار پیدا 

کنید و مـن هـم، چنین انـتظاري از شـما نـدارم. ولی در این نکته در مـانـده ام که مـفهوم پیروي از مسیح چیست. 

وقتی در سـرود می خـوانید: ”در دسـت او این دسـت نـهم“ مـنظورتـان چیست؟ آیا مـنظورتـان این اسـت که خـود را 

فـرامـوش کرده، تصمیم گـرفـته اید که چـون خـود مسیح بـا تحـمل رنـج و زحـمت، مـردم سـتم دیده و گـمراه را نـجات 

بخشید؟ مـنظورتـان چیست؟ می  دانـم که در این شهـر بیش از پـانـصد نـفر بـه درد مـن گـرفـتارنـد. اکثر آنـها داراي زن و 

فـرزنـد هسـتند. زن مـن، چـهار مـاه قـبل در گـذشـت. خـوشـحالـم که او از این هـمه درد و رنـج، رهـایی یافـت. دخـتر 

کوچکم در خـانـه  ي یکی از همکاران حـروف چینم بـه سـر می بـرد تـا مـن کاري پیدا کنم. وقتی این هـمه مسیحیان را 

می بینم که در نـاز و نـعمت غـوطـه  ورنـد و در سـرود می خـوانـند: ”صلیب خـویش را بـر دوش کشیده ام تـا هـمه را 

فـرامـوش کرده، او را پیروي کنم“ و آنـگاه بـه یاد می آورم که چـگونـه زنـم در خـانـه  ي اسـتیجاري مخـروبـه اي در شهـر 

نیویورك، جـان سـپرد و در دم واپسین آرزو می کرد که خـدا دخـترش را هـم از این جـهان پُـر مـشقت بـبرد، دچـار 

حیرت می شـوم. بـدیهی اسـت از شـما انـتظار نـدارم که هـمه ي گـرسـنگان را از مـرگ بـرهـانید. ولی می پـرسـم مـفهوم 

’پیروان مسیح‘ چیست؟ می  دانـم که بسیاري از خـانـه  هـاي اسـتیجاري بـه مسیحیان تـعلق دارد. خـانـه اي هـم که زن 

مـن در آن، جـان سـپرد مـتعلق بـه یکی از اعـضاي کلیسا اسـت و نمی  دانـم مـفهوم پیروي از مسیح را بـا اعـمال او 

چگونه وفق دهم؟! 

روزي در مجلس دعاي کلیسایی شنیدم که گروهی از مسیحیان در سرود می خواندند: 

”اي همه ما و من اداي تو، اي همه روح و جسم و تن رواي تو 

                                                                    اي روح من از رواي تو، راحت من رضاي تو“ 

و مـن که در بیرون کلیسا روي پـله  هـا نشسـته بـودم، متحیر بـودم که آنـها چـه می گـویند و مـنظورشـان از این 

سـخنان چیست؟ تـصور می کنم اگـر هـمه ي آنـهایی که این سـرودهـا را می خـوانـند، طـبق مـفهوم آن عـمل می کردنـد، 

از این هـمه درد و رنجی که گـلوي مـردم سیه روز را می فـشارد، در جـهان اثـري نمی مـانـد. شـاید مـن درسـت نمی فـهمم، 

ولی اگـر مسیح بـه جـاي شـما بـود، چـه می کرد؟ گـاهی بـه خـاطـر می آورم که مـردمی در کلیساهـاي بـزرگ، جـامـه هـاي 

فـاخـر و گـرانـبها بـر تـن می کنند، در خـانـه  هـاي بـاشکوه بـه سـر می بـرنـد، پـول هـاي گـزافی بـراي تهیه ي تجـمالت خـرج 

می کنند و در تـابسـتان، اوقـات خـود را در ییالق هـاي مـفرح و خـوش آب و هـوا می گـذرانـند. در حـالی که هـزاران نـفر در 
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خـارج از کلیساهـا، در محـله هـاي کثیف در خـانـه  هـاي اسـتیجاري از گـرسنگی جـان می سـپارنـد یا در کوچـه هـا از پی 

یافـتن لـقمه نـانی سـرگـردانـند، هـرگـز در خـانـه  ي خـود پیانـو یا تـابـلوي عکس نـداشـته انـد و در چـنگال فـقر و سیه روزي و 

میگساري و گناه گرفتارند.» 

مـرد ژنـده پـوش نـاگـهان بـه سـوي میزي که جـام هـاي عـشاي ربـانی بـر آن چیده می  شـود، بـرگشـت و دسـت 

چـرکینش را روي آن نـهاد. کاله از دسـتش بـه زمین افـتاد. در این وقـت، جـنبش مـحسوسی بـه هـمه ي حـاضـرین 

دسـت داد. دکتر وِسـت از جـایش نیمه خیز شـد، ولی هـنوز سکوت و آرامـش مجـلس بـر هـم نـخورده بـود. مـرد 

ژنـده پـوش، دسـت دیگرش را روي دیدگـانـش نـهاد و سـپس نـاگـهان بـر زمین غلتید. در این وقـت، آقـاي کشیش 

مـاکزول خـتم جـلسه را اعـالم داشـت و خـود را بـه سـرعـت بـه کنار آن مـرد رسـانید. نـاگـهان حـاضـرین نیز از روي 

نیمکت هـا بـرخـاسـته، بـه دور او گـرد آمـدنـد. راهـروي بین نیمکت هـا از جـماعـت پـر شـد. دکتر وسـت خـبر داد که او 

نـمرده اسـت و در حـال اغـماء اسـت. سـپس در حـالی که بـه کمک چـند نـفر دیگر مـشغول حـمل بـدن او بـه بیرون 

کلیسا بود، گفت: «دچار عارضه ي قلبی گشته است.» 
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فصل دوم 

 

هـانـري  مـاکزول و اعـضاي کلیساي او، مـدتی در اتـاق کار واعـظ کلیسا مـانـدنـد تـا ببینند کار بـه کجا می انـجامـد. مـرد 

غـریب روي نیمکت خـوابیده بـود و بـه سختی نـفس می کشید. وقتی این سـؤال پیش آمـد که بـا او چـه بـاید کرد، 

مـاکزول اصـرار داشـت که او را بـه خـانـه  ي خـودش بـبرد، زیرا هـم خـانـه اش بـه کلیسا نـزدیک بـود و هـم یک اتـاق اضـافـه 

داشـت. راشـل  وینسلو هـم میل داشـت که اجـازه بـدهـند او را بـه خـانـه  ي خـود بـبرد و می گـفت: «مـادر مـن فـعالً مـهمانی 

نـدارد و بـه نـظر مـن اگـر او بـه خـانـه  ي مـا بیاید، مـادرم خیلی خـوشـحال خـواهـد شـد.» راشـل بـا آشفتگی مـخصوصی نـگاه 

می کرد، ولی کسی مـتوجـه او نـبود. هـمه در اثـر این پیشامـد عجیب بـه هیجان آمـده بـودنـد. تـا کنون کلیساي اول 

شهر رایموند چنین پیشامدي را ندیده بود. 

کشیش مـاکزول هـمچنان اصـرار داشـت که خـودش او را بـرده، در خـانـه  ي خـود از او پـرسـتاري نـماید. بـاالخـره وي 

را بـا درشکه بـه خـانـه  ي کشیش مـاکزول بـردنـد و بـا ورود او بـه آن خـانـه، فـصل جـدیدي در تـاریخ زنـدگی مـاکزول و 

کلیسایش گـشوده شـد. ولی هـنوز کسی نمی  تـوانسـت نـتایج شـگرف این پیشامـد را در آینده پیش بینی کند. این 

پیشامـد بـر اعـضاي کلیسا چـنان تـأثیر عمیقی گـذاشـته بـود که تـا یک هـفته هـمه بـه چیز دیگري جـز آن، فکر 

نمی کردنـد. عقیده ي عـموم بـر آن بـود که این مـرد در تـمام مـدتی که صـحبت می کرد، تـحت  تـأثیر یک نـوع هـذیان 

واقـع شـده و از اطـراف خـود کامـالً بی خـبر بـوده اسـت. این بـه نـظر آنـها مـالیم تـرین تفسیري بـود که می  تـوانسـتند از 

رفـتار وي بـنمایند. هـمه در این مـوضـوع بـا یکدیگر، هـم  عقیده بـودنـد که در گـفتار و حـرکات آن مـرد، کوچک تـرین 

اثـري از شکایت و تـوهین یافـت نمی  شـد. در تـمام مـدت بـا لـحن مـالیمی صـحبت می کرد، چـنان که گـویی یکی از 

اعضاي کلیسا است که می  خواهد موضوع مشکلی را حل کند. 

سـه روز پـس از انـتقال بـه خـانـه  ي کشیش، حـالـت او بـه کلی تغییر یافـته بـود. پـزشکی که مـشغول مـعالـجه ي او 

بـود، می گـفت دیگر امیدي بـه بهـبود وي نیست. صـبح روز شـنبه، هـنوز زنـده بـود. هـر چـند روزهـاي آخـر هـفته بـه 

سـرعـت بـه طـرف مـرگ می رفـت، ولی روز یکشنبه کمی قـبل از آنکه سـاعـت، زنـگ یک بـعد از نیمه شـب را بـزنـد، او 
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آخـرین قـواي خـود را جـمع کرده و پـرسید: «آیا دخـتر مـن آمـده اسـت؟» از آن سـاعـت که از هـوش رفـته بـود تـا بـه حـال 

این نخسـتین بـار بـود که بـه زحـمت تـوانسـت چـند کلمه حـرف بـزنـد. هـانـري  مـاکزول پـس از آنکه آدرس آن دخـتر را 

در جیب پـدرش یافـت، فـوراً از پی او فـرسـتاد و در حـالی که آثـار خسـتگی و بی خـوابی در چهـره  اش نـمایان بـود، جـواب 

داد: «دختر شما به زودي خواهد آمد.» 

هانري  ماکزول هفته ي گذشته تمام شب ها پهلوي وي نشسته و از او پرستاري کرده بود. 

«مـن دیگر در این دنیا دخـترم را نـخواهـم دید.» مـرد غـریب این کلمات را بـه زحـمت ادا کرد و بـعد رو بـه مـاکزول 

نـموده، گـفت: «شـما بـه مـن زیاد خـوبی کرده  اید. آنـچه شـما بـراي مـن انـجام دادید، بـه نـظر مـن هـمان اسـت که اگـر 

عیسا بـه جـاي شـما بـود، می کرد.» چـند دقیقه بـعد، سـر خـود را بـه آرامی بـرگـردانید و قـبل از آنکه کشیش مـاکزول 

چیزي درك کند، پزشک خبر داد که او مرده است. 

این هـفته هـم روز یکشنبه در شهـر رایمونـد مـانـند هـفته ي گـذشـته بـود. چـون آقـاي مـاکزول در پشـت میز خـطابـه 

قـرار گـرفـت، جـماعتی در مـقابـل خـود دید که تـا آن روز نظیر آن را در کلیسا نـدیده بـود. مـاکزول، امـروز چـنان خسـته 

و فـرسـوده بـه نـظر می رسید که گـویی از بسـتر بیماري بـرخـاسـته اسـت. در هـمان سـاعـت که مجـلس پـرسـتش در 

کلیسا بـرپـا بـود، خـانـم مـاکزول بـا دخـتر آن مـرد غـریب که یک سـاعـت پـس از مـرگ پـدرش، بـا قـطار رسیده بـود، در 

خـانـه بـود. پـدر دخـتر، هـنوز در یکی از اتـاق هـاي خـانـه  ي مـاکزول دراز کشیده و بـراي همیشه از دردهـاي این جـهان 

راحـت شـده بـود. هـانـري  مـاکزول چـون در پشـت میز خـطابـه قـرار گـرفـت، در هـمان حـال که بـه عـادت همیشگی خـود، 

کتاب  مـقدس را  می گـشود و یادداشـت هـا را در گـوشـه ي میز می گـذاشـت، صـورت آن مـرد در نـظرش مـجسم بـود. 

مجلس امروز با مجالس دیگري که در کلیساي هانري  ماکزول تشکیل می  شد، تفاوت داشت. 

کسی بـه یاد نـدارد که هـانـري  مـاکزول در عـمرش بـدون یادداشـت، سـخنرانی کرده بـاشـد. الـبته در اوایل دوره ي 

خـدمـتش گـاهی بـدون یادداشـت صـحبت می کرد، ولی بـعدهـا عـادت کرده بـود که هـر وقـت می  خـواهـد مـوعـظه کند، 

تـمام مـتن مـوعـظه را کلمه بـه کلمه بـنویسد. او این کار را نـه فـقط در مجـلس صـبح یکشنبه انـجام می داد، بلکه حـتا 

در مجلس عصر هم به ندرت بدون یادداشت سخنرانی می  نمود. 

امـروز صـبح، دیگر مـاکزول کوشـش نمی کرد که سـخنرانی خـود را بـا فـصاحـت و هیجان، بیان کند. غـالـباً در ضـمن 

صـحبت، زبـانـش بـه لکنت می  افـتاد و مـثل این بـود که فکر بـزرگی در سـر اوسـت که می  خـواهـد ظـاهـر شـود، ولی بـا 

مـوضـوعی که او بـراي مـوعـظه انـتخاب نـموده، مـنافـات دارد. نـزدیک بـه آخـر مـوعـظه، تـمام قـواي خـود را جـمع کرد و 
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کتاب  مـقدس را بسـته، در کنار میز خـطابـه ایستاد و شـروع کرد تـا از پیشامـد هـفته ي گـذشـته تـعریف کند. در ضـمن 

بـا صـداي غمگین و گـرفـته، گـفت: «بـرادر مـا، امـروز صـبح در گـذشـت. هـنوز فـرصـت نـداشـته ام تـا سـرگـذشـت زنـدگی او را 

بـررسی کنم. او خـواهـري در شیکاگـو دارد که نـامـه اي بـرایش نـوشـته ام، ولی هـنوز جـوابی نـرسیده اسـت. دخـتر کوچک 

او اکنون در خـانـه  ي مـا اسـت و فـعالً بـا مـا خـواهـد مـانـد.» در اینجا، کمی مکث کرد و بـه چهـره هـاي حـاضـرین 

نـگریست. او در تـمام مـدت خـدمـتش چهـره هـاي شـنونـدگـان را تـا این انـدازه پـر اشـتیاق نـدیده بـود. زبـان مـاکزول عـاجـز 

بـود که تجـربـه ي تـازه ي خـود و بحـرانی را که روحـش را مـتأثـر سـاخـته بـود، بیان کند. ولی احـساسـات او خـود  بـه خـود بـه 

شنوندگان سرایت کرد و آنچه در قلب داشت بدون آنکه بر زبان آورد به شنوندگان رسید. 

مـاکزول این طـور بـه صـحبت خـود ادامـه داد: «مـردي که هـفته ي گـذشـته بـه کلیسا آمـد و حـرف هـایی که در اینجا 

گـفت، تـأثیر عمیقی در مـن ایجاد کرد. سـخنان او و بـعد مـرگـش که در خـانـه  ي مـا اتـفاق افـتاد، مـرا وادار کرد که از 

خـود بـپرسـم ” اگـر عیسا بـه جـاي مـن بـود، چـه می کرد؟“ الـبته نمی  خـواهـم شـما یا خـودم را مـالمـت کنم که در روابـط 

خـود بـا این شـخص و اشـخاص نظیر او که در جـهان فـراوانـند، مـانـند مسیح رفـتار نکرده ایم. ولی اظـهارات او بـه قـدري 

صحیح بـود که یا مـا بـاید آنـها را بـا عـمل، پـاسـخ دهیم یا نـام ’شـاگـرد عیسا‘ را از روي خـود بـرداریم. چیزي که هـفته ي 

گـذشـته شنیدیم، انـتقاد بـه جـا از مسیحیت مـا بـود. مـن وقتی را مـناسـب تـر از امـروز نمی  دانـم تـا نـقشه  اي که بـه نـظرم 

در صورت اجرا  شدن می  تواند رضایت بخش  ترین جواب ما به این پیشامد باشد را پیشنهاد نمایم.» 

در اینجا مـاکزول دوبـاره مکث کرد و بـه چهـره هـاي حـضار خیره شـد. در بین حـضار، اشـخاص بـرجسـته و 

سـرشـناس زیادي بـودنـد. ادوارد نـورمـان که مـدیر روزنـامـه ي ’اخـبار‘ بـود، در آنـجا نشسـته بـود. الکسانـدر پـاورز که رئیس 

تعمیرگـاه هـاي راه آهـن بـود نیز حـضور داشـت. دونـالـد مـارش که رئیس کالـج لینکن بـود و میلتون رایت که یکی از 

بـزرگ تـرین بـازرگـانـان شهـر، مـحسوب می  شـد و دسـت کم صـد نـفر در فـروشـگاه هـاي او کار می کردنـد، در بین جـماعـت 

دیده می  شـدنـد. دکتر وسـت که هـر چـند جـوان بـود، ولی یکی از بـزرگ تـرین جـراحـان شهـر بـه شـمار می رفـت نیز 

حـضور داشـت. جـاسـپر چِیس که از نـویسندگـانی بـود که کتاب مـعروفی نـوشـته بـود و می گـفتند مـشغول نـگارش رمـان 

دیگري نیز اسـت و همچنین دوشیزه ویرجینیا پِیچ که اخیراً پـس از مـرگ پـدرش، وارث یک میلیون دالر ثـروت 

شـده بـود و شخصیت بـرجسـته و جـذابی داشـت، در بین جـماعـت نشسـته بـودنـد. از هـمه جـالـب تـر صـورت راشـل وینسلو 

بـود که از هـفته هـاي گـذشـته، زیبا تـر و جـذاب تـر بـه چـشم می آمـد. پـس بی دلیل نـبود که امـروز هـم هـانـري  مـاکزول از 

دیدن وضع کلیسا، خشنود و راضی به نظر می رسید. 
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وقتی او بـه حـاضـرین می  نـگریست، عـده اي از رجـال و مـعاریف و بـزرگـان شهـر را می  دید که خـود را اعـضاي آن 

کلیسا می شـمردنـد. ولی کشیش نمی  دانسـت چـند نـفر از آنـها از پیشنهادي که او در نـظر داشـت، اسـتقبال خـواهـند 

کرد. از این جهـت خیلی آهسـته و شـمرده صـحبت می کرد تـا بـا دقـت و حـوصـله کلماتی را انـتخاب نـموده و بـه کار بـرد 

که شنوندگان را به هیجان آورد. 

«چیزي که امـروز می  خـواهـم بـه شـما پیشنهاد کنم، نـباید تـصور کنید که عملی غیر عـادي و انـجام نـاپـذیر اسـت. 

ولی بـراي اینکه معنی پیشنهاد مـرا درسـت درك کنید، خیلی سـاده و بی پـرده صـحبت می کنم. پیشنهاد مـن این 

اسـت که عـده اي داوطـلبانـه تعهـد نـمایند که تـا یک سـال قـبل از اقـدام بـه هـر کاري، اول از خـود بـپرسـند ”اگـر عیسا بـه 

جـاي مـن بـود، چـه می کرد؟“ و بـعد از این سـؤال، هـر کس مـطابـق جـوابی که خـودش یافـته، بـدون تـرس از عـواقـب آن، 

عیسا را پیروي نـماید. خـود مـن یکی از این داوطـلبان خـواهـم بـود و اطمینان دارم کلیساي مـن از اخـالق و رفـتار 

آینده ي مـن که بـر این میزانِ تـازه اسـتوار می  شـود، ایراد نـخواهـند گـرفـت. آیا پیشنهاد مـرا درسـت درك می کنید؟ 

می  خـواهـم از حـضار مـحترم خـواهـش کنم آنـهایی که می خـواهـند در این کار شـرکت کنند، پـس از پـایان مجـلس 

قـدري در همین  جـا بـمانـند تـا دربـاره ي این نـقشه صـحبت کنیم. شـعار مـا این خـواهـد بـود: ”اگـر عیسا بـه جـاي مـن بـود، 

چـه می کرد؟“ و انـتظار دارم هـر کس که این تعهـد را می کند، بی  آنکه دربـاره ي نـتایج و عـواقـب آن بیندیشد، مـطابـق 

جـوابی که یافـته اسـت، رفـتار کند. بـه عـبارت دیگر، پیشنهاد مـن این اسـت که چـنان در اثـر قـدم هـاي عیسا راه بـرویم 

که او از شـاگـردانـش انـتظار دارد. کسانی که حـاضـرنـد متعهـد شـونـد که تـا یک سـال بـه  این  تـرتیب عیسا را پیروي 

خواهند کرد، باید امروز شروع به  کار نمایند.» 

هـانـري  مـاکزول بـاز هـم در اینجا مکث نـموده، بـه چهـره هـاي حـاضـرین خیره شـد. مشکل اسـت شـور و هیجانی را 

که در اثـر این پیشنهاد در آنـها پیدا شـده بـود، شـرح داد. هـمه بـا تـعجب بـه یکدیگر می نـگریستند، مـخصوصـاً تـعجب 

آنـها از این بـود که تـا کنون نشنیده بـودنـد هـانـري  مـاکزول معنی ’شـاگـردي مسیح‘ را این طـور بیان کند. از طـرف دیگر، 

هـنوز درسـت بـه معنی اصلی پیشنهاد مـاکزول پی نـبرده بـودنـد، الـبته تـا حـدي بـه مـقصود او پی بـرده بـودنـد، ولی 

ظاهراً درباره ي طرز عملی نمودن آن در بین آنها اختالف عقیده بود. 

آقـاي مـاکزول، مجـلس را بـا دعـاي مـختصري تـمام کرد و پـس از دعـا، حـضار شـروع بـه بیرون رفـتن نـمودنـد. ولی 

هـنوز در گـوشـه و کنار کلیسا مـردم دسـته  دسـته ایستاده، دربـاره ي پیشنهاد واعـظ خـود بـحث و گـفت و گـو می کردنـد. 

مـاکزول گـفت: «کسانی که میل دارنـد چـند دقیقه  مـانـده و قـدري بیشتر دربـاره ي این مـوضـوع فکر کنند، بـه اتـاق 
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درس کلیسا بـرونـد.» خـود او در جـلوي کلیسا بـا عـده ي دیگري مـشغول گـفت و گـو بـود، ولی مـوقعی که بـرگشـته، بـه 

کلیسا نـگریست و دید هـمه رفـته انـد، بـه طـرف اتـاق درس رفـت و از دیدن عـده ي زیادي که در آنـجا گـرد آمـده بـودنـد، 

متحیر گشـت. تـعداد افـرادي که داوطـلب شـده بـودنـد تـا عـمالً عیسا را پیروي کنند، خـارج از حـد انـتظار او بـود. در 

حـدود پـنجاه نـفر حـاضـر شـده بـودنـد و در بین آنـها راشـل وینسلو، ویرجینیا پِیچ، آقـاي نـورمـان، پـرزیدنـت مـارش، 

الکساندر پاورز، میلتون رایت، دکتر وست و جاسپر چِیس دیده می  شدند. 

هـانـري  مـاکزول، درِ اتـاق را بسـته و در بـرابـر جـماعـت ایستاد. در اثـر هیجانی که بـه او دسـت داده بـود، رنـگ 

چهـره  اش پـریده بـه نـظر می رسید و لـبانـش می  لـرزید. هیچ کس قـبل از آنکه بـه وسیله ي روح خـدا عـوض شـود، 

نمی تـوانـد بـگوید چـه خـواهـد کرد یا چـگونـه عـادات فکري و زبـانی و عملی خـود را تغییر خـواهـد داد. هـانـري  مـاکزول 

هـنوز از حقیقت آن چیزي که فکر و قـلب او را احـاطـه کرده بـود بی خـبر بـود، ولی تـوانسـته بـود مـعناي پیروي و 

شـاگـردي مسیح را بـه طـور عـالی تـري درك نـماید و تـحت  تـأثیر احـساسـاتی واقـع شـده بـود که خـودش از درجـه ي شـدت 

آن اطالعی نداشت. 

او می  دانسـت که شـایسته تـرین و واجـب تـرین کاري که قـبل از هـمه بـاید انـجام دهـد این اسـت که بـه درگـاه 

خـداونـد روي آورد و بـا او راز و نیاز کند. از این جهـت از تـمام کسانی که در اتـاق جـمع شـده بـودنـد، خـواهـش کرد که 

هـمراه او دعـا کنند. نخسـتین کلمه اي که در مـوقـع دعـا بـر زبـان آورد، نـشانـه ي حـضور روح خـداونـد بـود. هـر چـه بیشتر 

دعـا ادامـه می یافـت، حـضور خـدا بـا نیروي بیشتري آشکار می  شـد، چـنان که گـویی تـمامی آن جـماعـت بـا خـداونـد 

رو بـه رو شـده انـد. بـعد از آنکه دعـا تـمام شـد، چـند دقیقه هـمه ي جـماعـت در سکوت فـرو رفـتند. تـمام سـرهـا پـایین بـود و 

قـطرات اشک بـه دور چـشمان مـاکزول حـلقه زده بـود. حـتا اگـر نـداي آسـمانی بـه گـوش این جـماعـت رسیده بـود، 

ممکن نـبود بـرکت خـدا را بیش از این احـساس کنند. تـحول بـزرگی که کلیساي اول شهـر رایمونـد را بیدار کرد، بـه  

این  ترتیب آغاز گردید. 

هـانـري  مـاکزول آهسـته  گـفت: «مـا هـمه از عهـدي که بـا خـدا بسـته ایم، خـبر داریم. مـا متعهـد شـده ایم که از 

این پـس، قـبل از اقـدام بـه هـر کاري اول از خـود بـپرسیم ”اگـر عیسا بـه جـاي مـن بـود، چـه می کرد؟“ و مـصمم هسـتیم 

که از عـواقـب آن، گـرچـه بـه ضـرر خـودمـان بـاشـد، نهـراسیم. روزي بـه شـما خـواهـم گـفت که در عـرض هـفته ي گـذشـته، 

چـه تغییر معجـزه آسـایی در زنـدگـانی مـن پـدید آمـده اسـت. تجـربـه اي که یکشنبه ي گـذشـته بـراي مـن پیش آمـد و 

تـمام هـفته مـرا مـشغول کرده بـود، عقیده ي مـرا آنـقدر دربـاره ي مـعناي شـاگـردي مسیح، عـوض کرده اسـت که نـاچـارم 
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بـه این کار مـبادرت کنم و جـرأت نمی کنم این کار را تـنها شـروع نـمایم. می  دانـم که خـداونـد مـرا هـدایت نـموده اسـت 

تـا این تصمیم را بگیرم. هـمان که مـرا هـدایت نـموده، امیدوارم شـما را نیز هـدایت کرده بـاشـد. آیا هـمه از حقیقت آن 

عهدي که با خدا بسته ایم، خبر داریم؟» 

راشـل وینسلو گـفت: «مـن سـؤالی دارم.» هـمه  سـرهـا را بـرگـردانیده، مـتوجـه او شـدنـد. صـورت او جـذابیت خـاصی 

پیدا کرده بـود و هیچ زیبایی طبیعی اي نمی  تـوانسـت بـا آن بـرابـري کند. سـؤال او این بـود: «مـن هـنوز تـردید دارم که 

چـگونـه می تـوانیم مـطمئن بـاشیم آن جـوابی که بـه این سـؤال می دهیم از طـرف خـدا بـه مـا رسیده اسـت، زیرا مسیح 

در عـصري زنـدگی می کرد که اوضـاع و شـرایط آن کامـالً بـا دنیاي مـا فـرق داشـت. عـصري که مـا در آن زنـدگی 

می کنیم و تـمدنی که مـا را احـاطـه نـموده، پـر از مشکالت و مـسائـل پیچیده اي اسـت که در تـعالیم مسیح حـتا 

اشاره اي هم به آنها نشده است. پس چگونه می  توانم بفهمم که اگر عیسا امروز به جاي من بود، چه می کرد؟» 

کشیش جـواب داد: «بـراي این کار جـز اینکه زنـدگـانی مسیح را بـا هـدایت روح خـدا مـطالـعه کنیم، وسیله ي 

دیگري وجـود نـدارد. بـه خـاطـر دارید عیسا دربـاره ي روح خـدا چـه گـفت؟ ”وقتی که او یعنی روح راسـتی آید، شـما را 

بـه جـمیع راسـتی رهـبري خـواهـد کرد. زیرا که او از خـود تکلم نمی کند، بلکه بـه آنـچه شنیده اسـت، سـخن خـواهـد 

گـفت و از امـور آینده بـه شـما خـبر خـواهـد داد. او مـرا جـالل خـواهـد داد، زیرا از آنـچه از آنِ مـن اسـت، خـواهـد گـرفـت و 

بـه شـما خـبر خـواهـد داد. هـر چـه از آنِ پـدر اسـت، از آنِ مـن اسـت. از این  جهـت گـفتم که از آنـچه از آنِ مـن اسـت 

می گیرد و بـه شـما خـبر خـواهـد داد.“ جـز این وسیله اي دیگر در نـظر نـدارم. هـمه ي مـا بـاید پـس از تـوسـل بـه این 

سرچشمه ي معرفت، جواب سؤال خود را پیدا کنیم.» 

رئیس تعمیر گـاه هـاي راه آهـن پـرسید: «وقتی بـه کاري مـبادرت می کنیم که بـه عقیده ي مـا اگـر عیسا بـه جـاي مـا 

بود آن را انجام می داد، اگر مردم بگویند عیسا چنین نمی کرد، تکلیف ما چیست؟» 

مـاکزول جـواب داد: «الـبته نمی تـوانیم از حـرف هـاي مـردم جـلوگیري کنیم، ولی بـاید نسـبت بـه آنـچه خـودمـان 

فهمیده ایم، امین باشیم. کارهاي ما نمی توانند میزان رفتار و زندگانی عیسا را تغییر دهند.» 

پـرزیدنـت مـارش پـرسید: «در صـورتی که در بین مـا نسـبت بـه این مـوضـوع اخـتالفی بـروز کند، یعنی عـقاید مـا 

دربـاره ي نـحوه ي پیروي مسیح بـا یکدیگر فـرق داشـته بـاشـد، تکلیف چیست؟ آیا ممکن اسـت همیشه در هـر مسـئله 

به یک نتیجه برسیم؟» 
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کشیش، مـدتی سـاکت و متفکر بـود و پـس از لحـظه  اي جـواب داد: «نخیر، بـه عقیده ي مـن مـا نمی تـوانیم مـنتظر 

بـاشیم که همیشه بـه یک نتیجه بـرسیم. ولی هـرگـاه از روي درسـتی و صـداقـت بـخواهیم در اثـر قـدم هـاي عیسا گـام 

نهیم، گـمان نمی کنم در بین مـا اخـتالفی پیدا شـود. الـبته الزم اسـت از تـعصب و احتیاط بیش از حـد لـزوم، پـرهیز 

کنیم. اگـر تـعالیم و زنـدگـانی عیسا واقـعاً نـمونـه  اي اسـت که جـهان بـاید از آن پیروي کند، یقیناً قـابـل اجـرا اسـت. ولی 

نکته ي مهمی که بـاید همیشه در نـظر داشـته بـاشیم، این اسـت که پـس از یافـتن جـواب این سـؤال که ”اگـر عیسا بـه 

جاي ما بود، چه می کرد؟“ بدون آنکه از عواقب آن بترسیم، فوراً اقدام نماییم. حاال ملتفت شدید؟» 

هـمه بـه گـفته هـاي واعـظ گـوش می  دادنـد و مـعلوم بـود بـا او هـم عقیده انـد و معنی پیشنهاد وي را فهمیده انـد. 

هـانـري  مـاکزول وقتی چـشمش بـه صـورت رئیس انجـمن جـوانـان افـتاد که بـه اتـفاق جـوانـان کلیسا در پشـت اشـخاص 

مـسن  تـر نشسـته بـود، بـاز صـورتـش از شـدت شـوق و شـعف بـر  افـروخـت. جـوانـان پـس از آنکه اشـخاص مـسن  تـر بیرون 

رفـتند، قـدري بیشتر در آنـجا مـانـده، دربـاره ي جـزئیات پیشنهاد مـاکزول مـشغول بـررسی شـدنـد و بـاالخـره مـوافـقت 

کردنـد که هـر هـفته در مـجالـس عـادي خـود، یکدیگر را از تجـربـه هـاي شخصیشان در مـورد پیروي مسیح آگـاه کنند. 

در پـایان مجـلس،  هـانـري  مـاکزول دوبـاره دعـا کرد و سـپس حـضار در سکوت و آرامـش بیرون رفـتند. کشیش بـه 

هـمه ي آنـها یک بـه یک دسـت داد و بـعد بـه اتـاق مـطالـعه ي خـود رفـت و بـر زمین زانـو زد. او تـا نیم سـاعـت در آنـجا بـود. 

سـپس بـه خـانـه  ي خـود رفـت و بـه اتـاقی که جسـد آن مـرد غـریب را گـذاشـته بـودنـد، وارد شـد. وقتی چـشمش بـه 

صـورت او افـتاد، یک بـار دیگر فـریاد کشید و از خـدا طـلب قـوت و حکمت نـمود. ولی هـنوز هـم نمی  تـوانسـت تـصور کند 

که در کلیساي او چنان تحول و جنبشی آغاز گردیده که شهر رایموند نظیر آن را تا کنون به چشم ندیده است. 
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فصل سوم 

 

 «هـر کـه گـوید کـه در وی می مـانـم، بـه هـمیـن طـریقی کـه او سـلوک می  نـمود، 

او نیـز بـاید سـلوک کـنـد.» 

 

روز دوشـنبه، مـوقعی که ادوارد       نـورمـان ’مـدیر روزنـامـه ي اخـبار(دیلی نیوز)‘ در اتـاق کارش نشسـت، دنیاي تـازه  اي 

در بـرابـر دیدگـانـش نـمایان شـد. ادوارد قـبالً بـا ایمان محکمی تعهـد کرده بـود که قـبل از اقـدام بـه هـر کاري، اول از 

خـود بـپرسـد ”اگـر عیسا بـه جـاي مـن بـود، چـه می کرد؟“ و تـصور می کرد بـا چـشم بـاز، این تصمیم را گـرفـته اسـت. ولی 

اکنون که هفته ي دیگري در عمر روزنامه ي او آغاز می  شد، فکر او دچار یک سلسله تخیالت تردید آمیز گشته بود. 

صـبح زود که وارد اتـاق کارش گـردید، مـدتی بـه جـز وي کسی دیگر در آن اتـاق نـبود. او بـا یک دنیا تخیالت و 

انـدیشه هـا، در پشـت میزش قـرار گـرفـت. در این وقـت، نـاگـهان حـالی بـه او دسـت داد که بـرایش کامـالً غیر عـادي و 

بی سـابـقه بـود. او از جـاي خـود بـرخـاسـته، در را بسـت و کاري را انـجام داد که در تـمام عـمرش حـتا یک بـار هـم انـجام 

نـداده بـود؛ یعنی در کنار میزش زانـو زده، شـروع بـه دعـا کرد و از خـداونـد طـلب هـدایت نـمود. پـس از اتـمام دعـا، در 

حـالی که افکار جـدیدي بـر او عـارض گشـته بـود و روز تـازه اي را در مـقابـل خـود می  دید، در را بـاز کرد و مـشغول انـجام 

کارهـاي مـعمولی روزنـامـه شـد. مـدیر داخـلی روزنـامـه، تـازه وارد شـده و در اتـاق کار خـود که پهـلوي اتـاق آقـاي نـورمـان 

قـرار داشـت، نشسـته بـود و یکی از خـبرنـگاران بـا مـاشین تحـریر، نـامـه می  نـوشـت. ادوارد نـورمـان هـم مـشغول نـوشـتن 

سر  مقاله ي روزنامه گردید. 
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چـون روزنـامـه ي آقـاي نـورمـان هـر روز عـصر منتشـر می  شـد، سـر مـقالـه می بـایست سـاعـت نـه صـبح حـاضـر می بـود. 

حـدود پـانـزده دقیقه بـود که آقـاي نـورمـان مـشغول نـوشـتن شـده بـود که مـدیر داخـلی نـزدیک آمـده و بـا اشـاره بـه 

کاغـذي که در دسـت داشـت، گـفت: «این مـطلب خـبر مـسابـقه ي مشـت زنی دیروز اسـت که سـه سـتون و نیم از 

روزنامه را اشغال می کند و تصور می کنم اجازه خواهید داد که همه را چاپ کنیم.» 

نـورمـان از جـمله مـدیران جـرایدي اسـت که در جـزئیات روزنـامـه  شـان دقـت و مـراقـبت می کنند. از آن جهـت مـدیر 

داخـلی روزنـامـه همیشه قـبل از درج مـطالـب روزنـامـه (چـه بـزرگ و چـه کوچک) بـا او مـشورت می کرد. ولی غـالـباً دقـت 

و دخـالـت ادوارد نـورمـان در امـور روزنـامـه، یک امـر سـطحی و رسمی بـود. امـا امـروز، او خـبر را از دسـت مـدیر داخـلی 

گـرفـته، بـا دقـت زیادي خـوانـد و بـعد روي میزش گـذاشـته، بـه فکر فـرو رفـت. بـعد از چـند دقیقه جـواب داد: «امـروز 

نمی توانیم این مطلب را چاپ کنیم.» 

مـدیر داخـلی که پهـلوي در اتـاق ایستاده بـود، تـصور کرد که رئیسش مـوضـوع را درسـت درك نکرده اسـت و بـا 

تعجب پرسید: «چه فرمودید؟!» 

نـورمـان بـاز جـواب داد: «این خـبر را کنار بـگذارید، چـون که نمی تـوانیم آن را چـاپ کنیم.» امـا مـدیر داخـلی 

روزنـامـه چـون شـخص نـادان و کند ذهنی بـود، بـا حیرت و تـعجب بـه نـورمـان نـگاه می کرد. بـاالخـره نـورمـان از پشـت 

میزش گفت: «من عقیده دارم صالح نیست این خبر را چاپ کنیم.» 

در تـمام مـدتی که مـدیر داخـلی روزنـامـه در این اداره کار می کرد، هیچ گـاه بـه یاد نـداشـت در امـور بـه این کوچکی 

بـا رئیس خـود اخـتالف عقیده پیدا کرده بـاشـد. حـرف نـورمـان حکم قـانـون را داشـت که می بـایست بـدون چـون و چـرا 

در اداره اجـرا شـود و کمتر اتـفاق می  افـتاد که عقیده ي خـود را عـوض کند. امـا امـروز وضعیت، چـنان صـورتی 

غیر عـادي بـه خـود گـرفـته بـود که مـدیر داخـلی نـتوانسـت از اظـهار عقیده خـودداري نـماید و بی اختیار پـرسید: «آیا 

مقصودتان این است که ا  ین  دفعه روزنامه بدون اینکه کلمه اي از مسابقه ي مشت زنی در آن باشد، انتشار یابد؟» 

نورمان جواب داد: «بله، مقصودم همین است.» 

مـدیر داخـلی گـفت: «ولی تـمام روزنـامـه  هـاي شهـر، دربـاره ي آن خـواهـند نـوشـت و اگـر مـا چیزي نـنویسیم، 

مشـترکین چـه می گـویند؟ چـرا فـقط مـا…» در اینجا مـدیر داخـلی کمی مکث کرد، زیرا نـتوانسـت کلمه اي پیدا کند 

که مقصودش را برساند. 
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نـورمـان متفکرانـه بـه او نـگاه می کرد. مـدیر داخـلی عـضو کلیساي دیگري بـود و اگـرچـه چـند سـال بـود که بـا هـم در 

یک اداره کار می کردنـد، ولی هیچ گـاه این دو نـفر دربـاره ي مـسائـل دینی بـا هـم صـحبت نکرده بـودنـد. در این وقـت، 

نورمان به مدیر داخلی گفت: «در را ببندید و نزدیک بیایید.» او جلو آمد و آن دو رو به روي هم قرار گرفتند. 

نـورمـان دقیقه اي چیزي نـگفت و بـعد شـروع بـه صـحبت کرد: «اگـر عیسا مـدیر روزنـامـه بـود، تـصور می کنید که سـه 

ستون روزنامه ي خود را به شرح خبر مسابقه ي مشت زنی اختصاص می داد؟» 

مدیر داخلی جواب داد: «نخیر، من تصور نمی کنم چنین می کرد.» 

نـورمـان گـفت: «بسیار خـوب، این تـنها دلیل مـن اسـت که این مـقالـه را در روزنـامـه چـاپ نکنیم. مـن تصمیم 

گـرفـته  ام که تـا آخـر امـسال از درج هـر مطلبی در روزنـامـه که بـه عقیده ي مـن اگـر مسیح بـه جـاي مـن بـود نمی نـوشـت، 

خودداري کنم.» 

این جـواب بـراي مـدیر داخـلی چـنان غیر مـنتظره و تـعجب آور بـود که حـتا اگـر آقـاي نـورمـان دچـار اخـتالل حـواس 

شـده بـود، ممکن نـبود تـا بـه این درجـه بـاعـث حیرت او شـود. بـا وجـود اینکه مـدیر داخـلی بـه صـحت قـضاوت نـورمـان 

ایمان داشـت و می  دانسـت که او کمتر ممکن اسـت اشـتباه کند، امـا امـروز از شنیدن اظـهارات او پیش خـود فکر کرد 

که شـاید فکر نـورمـان درسـت کار نمی کند. بـاالخـره بـا صـداي گـرفـته و ضعیفی گـفت: «اگـر این خـبر را چـاپ نکنیم، 

روزنامه از بین خواهد رفت.» و بعد حواس خود را جمع کرده، به صحبتش ادامه داد: 

«نـظر شـما خیلی ایده آلی اسـت و این روزهـا نمی شـود این طـور روزنـامـه نـوشـت. مسـلماً اگـر این خـبر را در روزنـامـه 

چـاپ نکنیم، صـدهـا نـفر از مشـترکین و خـوانـندگـان خـود را از دسـت خـواهیم داد. اکثر مـردم این شهـر میل وافـر 

دارنـد که این خـبر را در روزنـامـه بـخوانـند. مـن یقین دارم امـروز عـصر که روزنـامـه منتشـر می  شـود، اغـلب مـردم 

مـنتظرنـد که دسـت کم نیم صـفحه ي روزنـامـه در این خـصوص نـوشـته شـده بـاشـد. مـگر می  شـود تـا این حـد نسـبت بـه 

عالقه ي مردم، بی اعتنا بود؟ به عقیده ي من اگر این خبر را درج نکنید، اشتباه بزرگی را مرتکب خواهید شد.» 

نـورمـان دقیقه اي سـاکت مـانـد و بـعد آهسـته ولی بـا صـداي محکم جـواب داد: «در نـظر شـما میزان حقیقی زنـدگی 

و اخـالق چیست؟ مـگر زنـدگـانی عیسا کامـل تـرین میزان رفـتار مـا نیست؟ آیا بـه عقیده ي شـما بهـترین و عـالی تـرین 

قـانـون زنـدگی این نیست که مـردم، قـبل از اقـدام بـه هـر کاري اول از خـود بـپرسـند ”اگـر عیسا بـه جـاي مـن بـود، چـه 

می کرد؟“ بـه عـبارت دیگر، شـما عقیده نـدارید که مـردم در هـمه جـا در زنـدگی روزانـه ي خـود از عیسا سـرمـشق 

بگیرند؟» 
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مـدیر داخـلی، قـبل از آنکه جـواب رئیس خـود را بـدهـد، بـا نـاراحتی و رنگی پـریده، روي صـندلی نشسـته بـود. او 

گـفت: «چـرا… بـله… مـن فکر می کنم اگـر بـخواهید آنـچه را مـردم بـاید انـجام دهـند در نـظر بگیرید، الـبته میزان 

دیگري بـراي زنـدگی و رفـتار نمی تـوانید پیدا کنید. ولی سـؤالی که در اینجا پیش می آید این اسـت که آیا این کار 

عملی اسـت؟ آیا بـه این وسیله می  شـود روزنـامـه را اداره کرد و ضـمناً از ور شکستگی، آن را نـجات داد؟ بـه عقیده ي 

مـن بـراي مـوفقیت در کار روزنـامـه نـویسی بـاید از راه هـایی وارد شـویم که مـردم عـادت کرده   انـد. مـا نمی تـوانیم آنـچه را 

که در عالم ایده آل و خیال، صحیح است به کار بندیم.» 

نـورمـان پـرسید: «مـقصودتـان این اسـت که مـا نمی تـوانیم روزنـامـه ي خـود را بـا مـوازین مسیحیت مـنطبق کرده و بـا 

این وجود در کارمان نیز توفیق حاصل نماییم؟» 

«بـله، عقیده ي مـن همین اسـت که فـرمـودید. بـه نـظر مـن نـقشه ي شـما غیر  عملی اسـت، زیرا در صـورت اجـراي آن 

در مدت کمتر از یک ماه ورشکست خواهیم شد.» 

نـورمـان دیگر در جـواب عجـله نکرده، انـدکی بـه فکر فـرو رفـت و بـعد گـفت: «الـبته بـاز هـم فـرصـت خـواهیم داشـت 

که در این بـاره بـا هـم صـحبت کنیم. الزم اسـت بی  پـرده در این خـصوص گـفت و گـو نـماییم. مـن تعهـد کرده ام که تـا 

آخـر امـسال در کار روزنـامـه بـه هیچ کاري اقـدام نکنم، مـگر اینکه قـبل از آن از خـود بـپرسـم ”اگـر عیسا بـه جـاي مـن 

بـود، چـه می کرد؟“ قـصد دارم نسـبت بـه تصمیم خـود، وفـادار بـاشـم و عقیده دارم در این صـورت نـه فـقط مـوفـق خـواهیم 

شد، بلکه موفقیت ما در کار بیشتر از سابق نیز خواهد گشت.» 

مـدیر داخـلی روزنـامـه در حـالی که از جـاي خـود بـر می خـاسـت، گـفت: «پـس در این صـورت، این خـبر چـاپ نـخواهـد 

شد؟» 

نـورمـان جـواب داد: «نخیر، چـاپ نـخواهـد شـد. ولی در عـوض آن، مـطالـب مفید دیگري داریم که می تـوانیم در 

روزنامه مان درج نماییم.» 

مدیر داخلی با تردید پرسید: «آیا می خواهید چیزي درباره ي علت چاپ نکردن این خبر بنویسیم؟» 

نـورمـان جـواب داد: «نخیر، روزنـامـه را همین  طـور بـه چـاپـخانـه بـفرسـتید، مـثل اینکه اصـالً مـسابـقه ي مشـت زنی 

وجود نداشته است.» 

مـدیر داخـلی بـه اتـاق خـود رفـت و در حـالی که تـعجب و عـصبانیت شـدیدي بـه او دسـت داده بـود در جـاي خـود 

نشسـت، ولی احـترام آقـاي نـورمـان مـانـع از آن بـود که عـصبانیت خـود را بـروز دهـد. امـا هـر وقـت که تصمیمات رئیس 
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جـدید خـود را که بـه عقیده ي او آینده ي روزنـامـه را تهـدید می کرد، بـه یاد می  آورد، عـصبانیتش شـدت می یافـت. قـبل 

از آنکه ظهـر شـود، تـمام کارمـندان اداره از پیشخدمـت هـا گـرفـته تـا نـویسندگـان، اطـالع یافـتند که خـبر مـسابـقه ي 

مشـت زنی، امـروز در روزنـامـه چـاپ نـخواهـد شـد. کارمـندان در گـوشـه و کنار جـمع شـده، دربـاره ي این مـوضـوع بـه 

گـفت و گـو پـرداخـتند و هـر وقـت که نـورمـان از کنار آنـها می گـذشـت، بـا تـعجب و خیرگی بـه او می نـگریستند. نـورمـان 

فهمیده بـود که امـروز هـمه مـتوجـه او هسـتند، ولی چیزي نمی گـفت و چـنان وانـمود می کرد که اصـالً آنـها را 

نمی بیند. 

مـدیر روزنـامـه تغییرات کوچکی در سـبک و نـوع مـطالـب روزنـامـه داده بـود، ولی هـنوز مـطالـب مـهم و اصلی روزنـامـه 

را عـوض نکرده بـود. این مـوضـوع کامـالً فکر او را بـه خـود مـشغول کرده بـود. او می  خـواسـت قـبل از اینکه جـواب سـؤالی 

را که در نـظر داشـت بـدهـد، فـرصـت کافی پیدا کرده و دربـاره ي آن خـوب فکر کند. در این شـماره فـقط بـه حـذف 

خـبر مـسابـقه ي مشـت زنی اکتفا کرد و حـاضـر نشـد بیش از این، چیزي در این بـاره بـنویسد. الـبته این مـوضـوع داللـت 

نمی کرد که سـبک سـابـق روزنـامـه و آنـچه قـبالً در آن نـوشـته می  شـد، کامـالً بـا مـوازین مسیحیت مـطابـقت داشـت. امـا 

خـودداري او از تغییرات بیشتر در مـطالـب روزنـامـه از این  جهـت بـود که هـنوز نـتوانسـته بـود بـا اطمینان بـه خـود جـواب 

بدهد که ”اگر عیسا به جاي او بود، چه می کرد؟“ 

چـون عـصر هـمان روز، روزنـامـه ي ’ اخـبار‘ از چـاپـخانـه بیرون آمـد و بـه دسـت مشـترکین و خـوانـندگـان رسید، تـأثیر 

عجیبی بـر آنـها گـذاشـت. بـدون اغـراق، اگـر خـبر مـسابـقه ي مشـت زنی چـاپ شـده بـود، بـه انـدازه ي عـدم درج آن، 

خـوانـندگـان را مـات و مـبهوت نمی سـاخـت. صـدهـا نـفر در مـهمانـخانـه هـا و دکان هـاي اطـراف خیابـان هـا، روزنـامـه را 

خـریده و بـا اشـتیاق بـاز کردنـد، ولی چـون خـبر مـسابـقه ي مشـت زنی را در آن نیافـتند، این روزنـامـه را کنار گـذاشـته و 

روزنـامـه ي دیگري خـریدنـد. روزنـامـه فـروش هـا از مـوضـوع بی خـبر بـودنـد و نمی دانسـتند که خـبر مـسابـقه ي مشـت زنی بـه 

چاپ نرسیده است، چنان که یکی از آنها فریاد می کشید: «اخبار روز... مسابقه ي مشت زنی... آقایان، خبر!» 

مـردي که در چـهار راه ایستاده بـود، یک نـسخه از روزنـامـه را خـرید و فـوراً بـه صـفحه هـاي آن نـگاه کرد. بـعد بـا 

عصبانیت رو به روزنامه فروش کرده و گفت: «چرا روزنامه ي کهنه به من می دهی؟ اینکه خبر مسابقه را ندارد!» 

پسـر روزنـامـه فـروش بـا تـندي جـواب داد: «روزنـامـه ي کهنه یعنی چـه؟! روزنـامـه مـال امـروزه، مـگر چـشم نـداري؟» 

امـا مـردي که روزنـامـه خـریده بـود، آن را پـس داد. روزنـامـه  فـروش بـه سـرعـت روزنـامـه را ورق زد و بـعد در حـالی که او 

نیز از عـدم انـتشار خـبر مـسابـقه مـبهوت شـده بـود، سـوتی کشید. در این مـوقـع، روزنـامـه  فـروش دیگري از آنـجا 
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می گـذشـت. چـون این پسـر او را دید، گـفت: «سـالم، روزنـامـه هـایت را ببینم.» وقتی روزنـامـه  هـاي او را گـرفـته و خـوب 

تماشا کرد، دید که خبر مسابقه در هیچ یک از روزنامه  ها چاپ نشده است. 

مـردي که روزنـامـه اش را پـس داده بـود، روزنـامـه ي دیگري خـریده و بـه راه خـود روانـه شـد، در حـالی که این پسـرهـا 

هـنوز در آنـجا مـانـده و مـات و مـبهوت بـه صـورت یکدیگر می نـگریستند. بـاالخـره پسـر اولی گـفت: «ببین، اداره  ي 

روزنـامـه چـه غـفلت عجیبی کرده اسـت!» امـا چـون نمی  تـوانسـت آن را حـدس بـزنـد، فـوراً بـه طـرف اداره  ي روزنـامـه دوید 

تـا حقیقت را کشف کند. وقتی وارد اتـاق پـخش گـردید، چـند نـفر روزنـامـه  فـروش دیگر را هـم دید که بـا تـعجب و 

عصبانیت در آنجا جمع شده اند. 

آقـاي نـورمـان که در این هـنگام از پـله  هـا پـایین می  آمـد که بـه خـانـه اش بـرود، سـري بـه اتـاق پـخش زد و چـون این 

وضعیت را دید، لحظه  اي مکث کرد و بعد به طرف منشی خود رفته، پرسید: «ژرژ، چه خبر است؟» 

ژرژ در حـالی که بـا دقـت و تـعجب بـه  صـورت نـورمـان نـگاه می کرد، جـواب داد: «روزنـامـه فـروش هـا می گـویند چـون 

خبر مسابقه ي مشت زنی در روزنامه چاپ نشده  ، کسی آنها را نمی خرد.» 

نـورمـان قـدري تـأمـل کرد و سـپس وارد اتـاق پـخش شـده، در مـقابـل روزنـامـه فـروش هـا ایستاد و گـفت: «پسـرهـا، چـند 

تا از روزنامه  هاي شما به فروش نرفته است؟ همه را شمرده، پس بدهید و من آنها را از شما می خرم.» 

روزنـامـه فـروش هـا همگی بـه صـورت نـورمـان خیره شـدنـد و بـعد دیوانـه وار شـروع کردنـد بـه شـمردن روزنـامـه  هـا. 

نـورمـان بـه ژرژ گـفت: «این روزنـامـه  هـا را پـس بگیر و پـولـش را بـده و هـر روزنـامـه فـروشی که بـعد از این بـا همین 

شکایت بیاید، روزنـامـه  هـاي او را هـم بخـر.» و بـعد بـه طـرف روزنـامـه فـروش هـا که از این عـمل بی سـابـقه ي مـدیر روزنـامـه 

در شـگفت بـودنـد بـرگشـته، پـرسید: «خـوب شـد؟» گـفتند: «الـبته خـوب شـد، ولی آیا همیشه می خـواهید بـه این کار 

ادامه دهید؟ آیا این رویه را همیشه ادامه خواهید داد تا ما راحت شویم؟» 

نـورمـان لـبخندي زد، ولی لـزومی نـداشـت جـواب بـدهـد. او از در خـارج شـده، بـه طـرف خـانـه اش بـه راه افـتاد. حـتا 

مـوقعی که در راه بـود، همین مـوضـوع فکر او را بـه خـود مـشغول کرده بـود و پیوسـته از خـود می پـرسید ”واقـعاً اگـر 

عیسا بـه جـاي مـن بـود، همین کار را انـجام می داد؟“ فکر می کرد که در اثـر اقـدام جـدید او روزنـامـه فـروش هـا دچـار 

زحـمت شـده انـد، ولی در این نکته شکی نـداشـت که اگـر عیسا بـه جـاي او بـود یا عین همین کار را انـجام می داد یا 

شـبیه آن را. الـبته نـورمـان عـالقـه نـداشـت که جـواب این سـؤال را بـراي اشـخاصی دیگر بیابـد، امـا می  خـواسـت رفـتار 

احـتمالی عیسا را فهمیده، آن را میزان کار خـود قـرار دهـد. درسـت اسـت که قـبالً بـه ضـررهـاي احـتمالی اي که در 
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صـورت ادامـه ي تصمیم خـود می بـایست تحـمل کند پی بـرده بـود، ولی حـاال بـه طـور واضـح می  دید که اگـر این رویه را 

ادامه دهد، صدمه ي بزرگ و جبران ناپذیري به کار روزنامه وارد خواهد شد. 
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فصل چهارم 

 

در طـول هـفته، چـند نـامـه از خـوانـندگـان و مشـترکین روزنـامـه مبنی بـر شکایت از عـدم درج خـبر مـسابـقه، بـه آقـاي 

نورمان رسیده بود. براي نمونه سه نامه  ي زیر عیناً نقل می  شود: 

«آقـاي مـدیر روزنـامـه ي ’اخـبار‘؛ آقـاي مـحترم، مـدتی اسـت که در نـظر دارم روزنـامـه ي دیگري را آبـونـه شـوم. مـن 

روزنـامـه اي می  خـواهـم که مـترقی، جـالـب تـوجـه و مـورد پـسند مـردم بـاشـد. عـدم درج خـبر مـسابـقه ي مشـت زنی در 

شـماره ي اخیر، مـرا وادار کرده اسـت که از ادامـه ي اشـتراك بـا روزنـامـه ي شـما، صـرف نـظر کنم. خـواهـشمندم دیگر 

بـراي مـن روزنـامـه نـفرسـتید. بـا تـقدیم احـترام، فـائـقه.» نـویسنده ي این نـامـه یکی از بـازرگـانـان این شهـر بـود که چـند 

سال متوالی روزنامه ي ’اخبار‘ را مرتباً می  خواند. 

«آقـاي ادوارد نـورمـان، مـدیر روزنـامـه ي ’اخـبار‘ رایمونـد؛ مـدیر مـحترم، این چـه عـصبانیتی اسـت که در خـوانـندگـان 

روزنـامـه ایجاد کرده  اید؟ این چـه روشی اسـت که در کارتـان پیش گـرفـته اید؟ امیدوارم قـصدتـان این نـباشـد که از راه 

روزنـامـه نـگاري، اخـالق مـردم را اصـالح کنید! امیدوارم نصیحت مـرا شنیده، بـه رویه ي سـابـق خـود که آنـقدر بـاعـث 

مـوفقیت شـما شـده بـود، بـرگـردید. امـروز اکثر مـردم مـایلند در روزنـامـه دربـاره ي مـوضـوعـاتی از قبیل مـسابـقه ي 

مشـت زنی بـخوانـند. سعی کنید آنـچه را مـردم می خـواهـند بـه آنـها بـدهید و بـگذارید دیگران اخـالق مـردم را اصـالح 

کنند. قربانت.» 

امـضا کننده ي نـامـه ي فـوق یکی از دوسـتان قـدیمی نـورمـان بـود که مـدت  هـا در یکی از شهـرهـاي نـزدیک، روزنـامـه ي 

دیگري را اداره می کرد. 

«آقـاي نـورمـان عـزیز؛ می  خـواهـم در اولین فـرصـت از شـما تشکر کنم که بـه عهـد خـودتـان وفـا کرده  اید. کاري که 

شـروع نـموده اید، شـایان تـقدیر اسـت و هیچ کس بـه قـدر مـن بـه ارزش و اهمیت آن پی نمی بـرد. الـبته می  دانـم که این 

کار براي شما گران تمام خواهد شد. شبان شما، هانري  ماکزول.» 
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نـورمـان پـس از خـوانـدن نـامـه ي مـاکزول، یکی دیگر از نـامـه هـاي رسیده را بـاز کرد و بـا نـمونـه ي دیگري از ضـررهـاي 

مالی که در انتظارش بود، رو به رو شد. 

«آقـاي ادوارد نـورمـان، مـدیر روزنـامـه ي ’اخـبار‘؛ آقـاي مـحترم خـواهـشمندم بـه مجـردي که حـساب اعـالنـات تصفیه 

می  شود، از چاپ بقیه ي اعالنات من خودداري فرمایید. با تقدیم احترام .» 

امـضا کننده ي نـامـه ي فـوق، یکی از بـزرگ تـرین بـازرگـانـان تـنباکو در شهـر بـود. او تـمام اعـالنـات خـود را بـه روزنـامـه ي 

’اخبار‘ داده و براي درج آنها پول گزافی می پرداخت. 

نـورمـان چـون این نـامـه را خـوانـد، بـه فکر فـرو رفـت و کاغـذ را روي میز گـذاشـته، یکی از روزنـامـه  هـا را بـرداشـت و بـا 

دقـت بـه سـتون اعـالنـات نـگاه کرد و هـر چـه فکر کرد دیگر نـتوانسـت درك کند که درج نکردن اعـالن فـروش تـنباکو 

چـه ربطی بـه عـدم انـتشار خـبر مـسابـقه ي مشـت زنی دارد. ولی بـعدهـا فهمید عـلت خـودداري تـاجـر تـنباکو از درج 

اعـالنـات خـود در روزنـامـه ي ’اخـبار‘ این اسـت که او شنیده اسـت نـورمـان روش تـازه  اي در کارش اتـخاذ نـموده که 

بـه طـور حـتم بـاعـث از دسـت رفـتن عـده  ي زیادي از خـوانـندگـان و مشـترکین روزنـامـه خـواهـد شـد. دریافـت نـامـه ي مـزبـور 

سـبب گـردید که نـورمـان بـه سـتون اعـالنـات نـگریسته، حـقایق جـدیدي را که قـبالً مـتوجـه نـبود، دریابـد. وقتی اعـالنـات 

را یک بـه یک از نـظر گـذرانید، دید که در بین آنـها اعـالنـاتی وجـود دارد که بـه طـور یقین اگـر اسـتاد او مـدیر روزنـامـه 

بـود، آنـها را چـاپ نمی کرد. از جـمله ي آنـها یک اعـالن طـوالنی دربـاره ي فـروش مشـروب و سیگار بـود. تـا کنون کسی 

بـراي درج این گـونـه اعـالنـات، از نـورمـان ایراد نـگرفـته بـود، زیرا این عـمل در نـظر عـموم یک کار عـادي و مشـروع 

مـحسوب می  شـد. سـالـن هـاي مشـروب فـروشی و بیلیارد در شهـر رایمونـد جـزو تـمدن مسیحی بـه شـمار می رفـتند و 

عـالوه بـر این، اکثر درآمـدهـاي روزنـامـه از راه چـاپ اعـالنـات، تـأمین می  شـد. اکنون نـورمـان در مـقابـل مـوضـوع مشکلی 

قـرار گـرفـته بـود و فکر می کرد که اگـر این قبیل اعـالنـات را چـاپ نکند، چـه نتیجه اي عـاید وي خـواهـد گـردید؟ آیا در 

این صـورت، روزنـامـه می  تـوانـد بـه حیات خـود ادامـه دهـد؟ امـا سـؤالی که در نـظر نـورمـان بیش از این اهمیت داشـت و 

او می  خـواسـت بـدان پـاسـخ دهـد، این بـود که ”اگـر عیسا بـه جـاي وي بـود، بـا این اعـالنـات چـه می کرد؟“ و از خـود 

می پـرسید: «اگـر عیسا بـه جـاي مـن بـود آیا اجـازه می داد اعـالنـات تـنباکو و ویسکی در روزنـامـه اش چـاپ شـود؟» پـس 

از انـدکی تفکر، بـا خـداي خـود مـشغول راز و نیاز گـردید و سـپس منشی اش را خـواسـته، بـه او گـفت: «امـروز که بـه 

سـتون اعـالنـات می نـگریستم، بـه اعـالنی بـرخـوردم که تصمیم دارم بـعد از آنکه قـرارداد مـا بـا صـاحـب آن منقضی شـد از 
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ادامـه ي چـاپ آن خـودداري کنیم. بـه مـتصدي درج اعـالنـات بـگویید آگهی هـایی را که عـالمـت گـذاشـته ام، دیگر چـاپ 

نکند.» 

منشی، روزنـامـه را از دسـت نـورمـان گـرفـته، بـا دقـت هـر چـه تـمام تـر بـه سـتون اعـالنـات نـگاه کرد و در  حـالی که در 

بهـت و حیرت فـرو رفـته بـود، از او پـرسید: «تـا کی می  شـود بـه این رویه ادامـه داد؟ آیا می  دانید که در نتیجه ي آن، 

زیان هاي جبران ناپذیري متوجه ما خواهد شد؟» 

ولی نـورمـان بـا کمال خـونسـردي جـواب داد: «بـه نـظر شـما اگـر عیسا مـدیر روزنـامـه ي ’اخـبار‘ در شهـر رایمونـد بـود، 

اعالناتی درباره ي ویسکی و تنباکو در روزنامه اش چاپ می کرد؟» 

منشی جـواب داد: «نخیر، بـه نـظر مـن چـاپ نمی کرد. ولی این چـه ربطی بـه کار مـا دارد؟ مـگر مـا می تـوانیم آنـچه 

را عیسا می کرد، انجام دهیم؟ با این وضع نمی شود روزنامه را اداره کرد.» 

نورمان آهسته پرسید: «چرا نمی شود؟» 

منشی گـفت: «زیرا روزنـامـه نـویسی که بـخواهـد این طـور کار کند، یقیناً دخـلش کمتر از خـرجـش خـواهـد بـود.» و 

در حـالی که آثـار نـگرانی و هیجان درونی در چهـره  اش نـمایان بـود، گـفت: «در نتیجه ي ادامـه ي این روش، بـه زودي 

ورشکست خواهیم شد.» 

«شـما این طـور فکر می کنید؟» نـورمـان طـوري این سـؤال را مـطرح نـمود که مـعلوم بـود انـتظار شنیدن پـاسـخ آن را 

نـدارد، بلکه این سـؤال را از خـود می پـرسید و پـس از لحـظه  اي تـأمـل اظـهار کرد: «در هـر صـورت دسـتورهـایی را که بـه 

شـما دادم، انـجام دهید. مـن تعهـد کرده ام که تـا یک سـال دیگر هـر کاري را که بـه نـظر مـن خـالف میل عیسا اسـت، 

انـجام نـدهـم و حـاضـرم عـواقـب آن را هـر چـه بـاشـد،  تحـمل نـمایم. تـصور نمی کنم بـا تمسک بـه دلیل و بـرهـان بـتوانید 

مـرا قـانـع کنید که اگـر عیسا بـه جـاي مـن بـود، اجـازه می داد اعـالنـات مـربـوط بـه ویسکی و تـنباکو در روزنـامـه چـاپ 

شـود. غیر از این اعـالنـاتی که عـالمـت گـذاشـته ام، آگهی هـاي دیگري هـم هسـت که بـعداً دربـاره ي آنـها تصمیم خـواهـم 

گرفت.» 

منشی بـه اتـاق خـود بـرگشـت، ولی معنی و مـقصود اظـهارات مـدیر روزنـامـه را درسـت نفهمیده بـود و پیش خـود 

فکر می کرد که مسلماً ادامه ي این وضع باعث اختالل کار گردیده و اداره را ورشکست خواهد ساخت. 

ادوارد نـورمـان هـنوز بـا مسـئله ي مـهم تـري که در پیش بـود، رو بـه رو نشـده بـود. چـون او روز جـمعه بـه اداره آمـد، 

مسـئله ي انـتشار شـماره ي مـخصوص روزهـاي یکشنبه، فکرش را بـه خـود جـلب کرد. روزنـامـه ي ’اخـبار‘ یکی از جـراید 
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مـعدود شهـر رایمونـد بـود که روزهـاي یکشنبه، شـماره ي هفتگی مـخصوصی انـتشار می  دادنـد. اکثر درآمـد هـاي روزنـامـه 

از راه انـتشار این شـماره تـأمین می  شـد. از سی ـ چهـل صـفحه  روزنـامـه ي هفتگی، فـقط یک صـفحه بـه مـطالـب ادبی و 

دینی اخـتصاص داشـت و بقیه ي صـفحات شـامـل مـطالـب سیاسی، ورزشی، اجـتماعی، نـمایشی و غیره بـود. از این رو 

مورد توجه همه نوع مردم از اعضاي کلیسا گرفته تا سایر طبقات واقع می  شد. 

اکنون که مـوقـع تهیه ي مـطالـب این روزنـامـه بـود، نـورمـان بـا مـوضـوع مشکلی رو بـه رو شـده بـود و از خـود می پـرسید: 

«اگـر عیسا مـدیر روزنـامـه بـود، آیا اجـازه می داد روزهـاي یکشنبه که اوقـات مـردم بـاید صـرف کار بهـتر و مـقدس تـري 

شود، روزنامه اي به این بزرگی با این گونه مطالب انتشار یابد؟» 

نـورمـان می  دانسـت عـموم مـردم، بـه خـصوص کارگـران که روزهـاي یکشنبه بـه کلیسا نمی رونـد، احتیاج بـه 

روزنـامـه اي دارنـد که مـطالـب مفید تـربیتی در دسـترس آنـان بـگذارد. ولی اگـر روزنـامـه نـتوانـد مـخارج خـود را تـأمین 

نـماید، در این صـورت چـگونـه خـواهـد تـوانسـت احتیاج کارگـران را بـر آورده کند؟ نـورمـان بـا نـهایت صمیمیت و درسـتی 

دربـاره ي این مسـئله می  انـدیشید. بـعد از آنکه دربـاره ي این مـوضـوع خـوب تـعمق نـمود، دوبـاره بـه سـؤال اول بـرگشـت. 

”اگـر عیسا بـه جـاي مـن بـود، شـماره ي مـخصوص یکشنبه را انـتشار می داد؟“ در نـظر او مسـئله ي درآمـد هـاي روزنـامـه، 

چندان اهمیت نداشت. 

چـون اکثر درآمـد روزنـامـه از راه فـروش شـماره ي مـخصوص هفتگی تـأمین می  شـد، مـعلوم بـود که عـدم انـتشار آن، 

بـاعـث چـند هـزار دالر خـسارت در هـفته خـواهـد گشـت. از طـرف دیگر، عـده ي کثیري از مشـترکین بـراي تـمام روزهـاي 

هـفته آبـونـه شـده بـودنـد. از این جهـت اگـر شـماره ي روزهـاي یکشنبه حـذف می  شـد، اداره ي روزنـامـه بـا مـوضـوع مشکل 

دیگري مـواجـه می گـردید. زیرا قیمت شـش روزنـامـه در هـفته، کمتر از مبلغی بـود که آنـها پـرداخـته بـودنـد. بـنابـراین 

نـورمـان فکر می کرد که اگـر شـماره ي هفتگی را بـراي آنـها نـفرسـتد، این عـمل از لـحاظ درسـتی و امـانـت صحیح 

نخواهد بود. 

در اینجا بـه قـدري افکار مـختلف و پـراکنده، ذهـن نـورمـان را مـشوش نـموده بـود که بـراي نخسـتین بـار پـس از 

اتـخاذ تصمیم اخیرش، خـواسـت از پیروي قـدم هـاي مسیح صـرف  نـظر کند. بـا اینکه نـورمـان تـا کنون هیچ گـاه دربـاره ي 

سـبک و روش و مـطالـب روزنـامـه، بـا کسی مـشورت و مـصلحت نمی کرد، ولی امـروز چـون بـه تـنهایی نـتوانسـت از 

عهـده ي حـل این مسـئله بـر آید، در صـدد بـر آمـد که این مشکل را بـا سـایر کارمـندان و کارگـران اداره، در میان گـذاشـته 

و بـا آنـها در این خـصوص، بی پـرده صـحبت و مـشورت نـماید. بـنابـراین هـمه را بـه یکی از اتـاق هـاي بـزرگ اداره دعـوت 
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کرد، هـر چـند که صـبح زود بـود و عـده اي از کارگـران هـنوز بـه اداره نیامـده بـودنـد. منشی و خـبرنـگاران و حـتا چـند نـفر 

از حـروف چین هـا آمـده، روي میزهـاي بـزرگی که در آن اتـاق قـرار داشـت، نشسـتند. درسـت اسـت که هیچ یک از آنـها 

از قـصد آقـاي نـورمـان اطـالعی نـداشـتند، ولی هـمه بـه تغییراتی که در سـبک روزنـامـه رخ داده بـود، پی بـرده بـودنـد. 

چـون تـمام کارمـندان جـمع شـدنـد، نـورمـان رو بـه آنـها کرده و گـفت: «شـما را بـه اینجا دعـوت کرده ام تـا هـمه را از 

نـقشه  اي که بـراي آینده ي روزنـامـه دارم، مـطلع سـازم. بـه نـظر مـن الزم اسـت که تغییراتی در کارمـان بـدهیم. می  دانـم 

قسمتی از کارهـایی که در این چـند روز گـذشـته انـجام داده ام، بـه نـظر عـده اي عجیب و خـارق الـعاده آمـده اسـت. ولی 

امروز می  خواهم آنچه را که محرك و مشوق من به این کار بوده، براي شما شرح دهم.» 

نـورمـان هـمان مـطالبی را که قـبالً بـه منشی گـفته بـود، بـراي این عـده نیز تکرار کرد و هـمه ي آنـها از شنیدن 

اظهارات رئیس خود، مانند خود منشی به بهت و حیرت فرو رفتند و آثار اندوه و تأثر در سیمایشان نمودار گشت. 

نـورمـان بـه اظـهارات خـود ادامـه داده، گـفت: «اکنون می  خـواهـم بـه شـما خـبر دهـم که پـس از آنکه چـندي قـبل 

تصمیم گـرفـتم که در تـمام کارهـاي خـود عیسا را سـرمـشق خـویش قـرار دهـم، بـه نتیجه اي رسیده ام که ممکن اسـت 

شنیدن آن بـاعـث حیرت و تـعجب شـما شـود. تصمیم گـرفـته  ام که پـس از انـتشار شـماره ي آینده ي روزنـامـه ي 

هفتگی، دیگر از انـتشار آن خـودداري نـماییم. الـبته در شـماره ي آینده، دالیل خـود را مبنی بـر عـدم انـتشار آن ذکر 

خـواهـم نـمود و بـراي اینکه بـه انـدازه ي کفاف، مـطالبی در دسـترس خـوانـندگـان خـود بـگذاریم، می تـوانیم روزنـامـه ي 

عـصر شـنبه را بـزرگ تـر کنیم تـا احتیاجی بـه انـتشار شـماره ي مـخصوص یکشنبه صـبح نـباشـد. مـن مـعتقدم که از نـظر 

مسیحیت، زیان انـتشار شـماره ي مـخصوص یکشنبه بیش از مـنفعتش خـواهـد بـود و تـصور نمی کنم که اگـر عیسا بـه 

جـاي مـا بـود، حـاضـر می  شـد مسـئولیت چنین عملی را بـه عهـده بگیرد. می  دانـم که در این صـورت، عـده ي مشـترکین و 

اعـالن دهـندگـان روزنـامـه کاهـش خـواهـد یافـت، ولی بـا وجـود این بـه عقیده ي مـن نـاگـزیریم که در سـبک روزنـامـه، 

تغییراتی بـدهیم. می  خـواهـم هـمه ي شـما بـدانید که ضـرر این کار فـقط مـتوجـه مـن خـواهـد گـردید و هیچ یک از 

چاپچی ها و خبرنگاران، لزومی ندارد تغییري در نقشه ي خود بدهند.» 

پـس از بیان جـمالت فـوق، نـورمـان مـتوجـه حـاضـرین گـردید، امـا از کسی جـوابی شنیده نشـد. وقتی بـه خـاطـرش 

رسید که بـراي نخسـتین بـار در عـمر روزنـامـه نـگاري خـود، هـمه ي کارکنان اداره ي روزنـامـه را در یک جـا جـمع کرده 

اسـت، هیجان شـدیدي بـه او دسـت داد و بـاز از خـود پـرسید: «آیا عیسا این کار را می کرد؟ حقیقتاً اگـر عیسا بـه 
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جـاي مـن بـود، چـاپچی هـا، خـبرنـگاران، منشی هـا و تـمام کارمـندان اداره را دور هـم جـمع می کرد تـا دربـاره ي نـقشه هـاي 

جدیدي که براي روزنامه کشیده است، با آنها مشورت و تبادل نظر نماید؟» 

پیش از این، هیچ وقـت نـورمـان بـا کارمـندان اداره اش تـماسی نـداشـت و همیشه از چـاپچی هـا و خـبرنـگاران و 

عکاسـان که آن  هـمه بـاعـث پیشرفـت و مـوفقیت روزنـامـه شـده بـودنـد، دوري می جسـت. ولی مـنظره ي امـروز، 

فـرامـوش نشـدنی بـود. پـس از آنکه نـورمـان بـه اتـاق کارش بـرگشـت، سـایرین در حـالی که بـا هـم دربـاره ي این عـمل 

عجیب و خارق العاده ي مدیرشان بحث می نمودند، به دنبال کار خود رفتند. 

بـعد از آنکه هـمه رفـتند، منشی دوبـاره بـه اتـاق نـورمـان وارد شـده و مـدت زیادي بـا او مـذاکره کرد. عـصبانیت وي 

بـه جـایی رسیده بـود که می  خـواسـت از شـغل خـود، اسـتعفا دهـد. این دقـایق بـراي نـورمـان بسیار سـخت و دردنـاك 

بـود،  ولی در هـمان وقـت بیش از سـابـق، لـزوم پیروي از قـدم هـاي عیسا را احـساس می کرد. منشی شـخص بـا لیاقتی بـود 

و نـورمـان می  دانسـت که اگـر او اسـتعفا دهـد، بـه آسـانی نمی تـوانـد شـخص دیگري را بـه جـاي او اسـتخدام کند. بـا وجـود 

این، چـون زنـدگـانی عیسا را بـه نـظر می  آورد، نمی  تـوانسـت خـود را قـانـع کند که اگـر عیسا بـه جـاي وي بـود، اجـازه 

می داد شماره ي مخصوص روز یکشنبه منتشر شود. 

پـس از آنکه مـدتی صـحبت آنـها بـدین مـنوال ادامـه یافـت، منشی بـا  نـهایت صـراحـت اظـهار داشـت: «هیچ می  دانید 

که از این رویه چـه نتیجه اي عـایدتـان خـواهـد شـد؟ مـن یقین دارم که در عـرض یک مـاه، ورشکست خـواهید شـد. مـا 

باید از حاال در فکر آن باشیم.» 

نـورمـان بـا لـبخند پـر مـعنایی جـواب داد: «تـصور نمی کنم این طـور بـشود. ولی آیا شـما حـاضـرید تـا روزي که هـنوز 

ورشکست نشده ایم، به خدمت خودتان در این اداره ادامه دهید؟» 

منشی گـفت: «آقـاي نـورمـان، مـن از اظـهارات شـما تـعجب می کنم. آیا شـما هـمان شخصی هسـتید که مـن قـبالً 

می شناختم؟!» 

نـورمـان جـواب داد: «آقـاي منشی، حـتا خـود مـن هـم خـودم را نمی شـناسـم. همین  قـدر می  دانـم که نیروي عجیبی 

وجـود مـرا تسخیر نـموده و مـرا بـه مـوجـود جـدیدي مـبدل سـاخـته اسـت، ولی هیچ وقـت تـا این حـد از آینده ي روشـن و 

مـوفقیت روزنـامـه در آتیه، اطمینان نـداشـته ام. خـواهـش می کنم جـواب سـؤال مـرا بـدهید، آیا حـاضـرید هـمچنان در 

این اداره کار کنید؟» 

منشی لحظه  اي مردد بود و باالخره جواب داد: «بله» 
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نـورمـان دسـت وي را بـا کمال صمیمیت فشـرد و بـه طـرف میزش بـرگشـت. منشی نیز در حـالی که در دریاي 

انـدیشه هـاي مـتضاد و تـردید   آمیز غـوطـه ور بـود،  بـه اتـاق کار خـود رفـت. او در تـمام عـمرش یک چنین هـفته ي پـر از 

تـشویش و  اضـطرابی را بـه یاد نـداشـت، زیرا فکر می کرد که سـرنـوشـت و آینده ي او و همکارانـش بـه مـویی بسـته اسـت 

که هر آن ممکن است گسسته شود. 
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فصل پنجم 

 

یکشنبه ي دیگر فـرا رسید. کلیساي هـانـري  مـاکزول بـاز هـم از جـماعـت،  پـر بـود و اغـلب حـاضـرین بـه ادوارد نـورمـان 

که در جایگاه مخصوص خود نشسته بود، می نگریستند. 

در شـماره ي امـروز روزنـامـه ي ’اخـبار‘، مـقالـه ي شیوائی که حـاکی از عـلت عـدم انـتشار شـماره ي فـوق  الـعاده ي روز 

یکشنبه بـود، جـلب تـوجـه می کرد. در نـگارش این مـقالـه، چـنان مـهارت و بـالغتی بـه کار رفـته بـود که در دل 

خـوانـندگـان تـأثیر می بخشید. اهـالی شهـر رایمونـد چنین اتـفاقـاتی را در تـمام عـمر خـود بـه یاد نـداشـتند. هـمه دربـاره ي 

اقـدامـات عجیب و شـگفت انگیزي که بـه وسیله ي الکسانـدر پـاورز در تعمیرگـاه راه آهـن و میلتون رایت در فـروشـگاه هـاي 

او به عمل آمده بود، صحبت می کردند. 

امـروز مجـلس عـبادتی بـا هیجان و تـأثیر ویژه اي شـروع گـردید. هـانـري  مـاکزول کسانی را که بـه کلیسا وارد 

می  شـدنـد، بـا وقـار و مـتانـت خـاصی که حکایت از نیروي مـعنوي فـوق  الـعاده و مـقصد عـالی او می کرد، اسـتقبال 

می  نـمود. مـوعـظه و صـحبت و دعـاهـاي او بـه کلی بـا هـفته هـاي قـبل تـفاوت داشـت. ولی حـاضـرین از مـشاهـده ي این 

وضـع تـعجب نمی کردنـد، زیرا می  دانسـتند کسی که هـفته ي قـبل تصمیم گـرفـته بـود که در تـمام کارهـا و اقـدامـات 

خود عیسا را سرمشق خویش قرار دهد، بدیهی است که باید تغییر فاحشی در احوالش رخ داده باشد. 

هـانـري  مـاکزول این بـار بـراي تهیه ي مـوعـظه ي خـود زحـمت زیادي کشیده بـود، ولی می  دانسـت آنـچه بـراي 

سـخنرانی حـاضـر کرده، کمتر از آن اسـت که مسیح از وي انـتظار دارد. سـخنرانی او سـرشـار از نـصایح و انـدرز هـاي 

فـراوان در مـذمـت و تقبیح گـناه، تـزویر، طـمع، ثـروت و خـود پـرسـتی بـود. کلیساي اول شهـر رایمونـد هـرگـز بـه خـاطـر 

نـداشـت که واعظی از پشـت مـنبر، این صـفات را این طـور مـذمـت کند. وقتی مـوعـظه بـه پـایان رسید، عـموم حـاضـرین 

اقرار می کردند که هانري  ماکزول با کمک و هدایت روح خدا سخن می گفت. 
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پـس از اتـمام مـوعـظه، بـنا بـه خـواهـش هـانـري  مـاکزول، راشـل وینسلو از جـاي خـود بـر  خـاسـت تـا سـرودي بـخوانـد. 

این بـار سـرود او نـتوانسـت مـانـند دفـعات قـبل، سکوت مجـلس را در هـم شکند، زیرا پـس از بیانـات هـانـري  مـاکزول، 

عـموم حـاضـرین در تفکر و سکوت عمیقی فـرو رفـته بـودنـد. راشـل زیبا بـود، بـه حـدي که خـود او نیز از زیبایی خـویش 

خـبر داشـت و همین بـاعـث شـده بـود که سـرودهـاي او در نـظر کسانی که داراي احـساسـات عمیق روحـانی بـودنـد، 

تـأثیر خـود را از دسـت بـدهـد. امـا امـروز کوچک تـرین اثـري از تکبر و خـودخـواهی در صـداي او شنیده نمی  شـد و بـه 

اندازه اي صدایش آمیخته به تواضع و فروتنی بود که شنوندگان نمی توانستند در مقابل او سر تعظیم فرود نیاورند. 

کمی قـبل از پـایان مجـلس، هـانـري  مـاکزول از کسانی که هـفته ي گـذشـته تعهـد نـموده بـودنـد که در تـمام زنـدگی 

خـویش، عیسا را سـرمـشق خـود قـرار دهـند، دعـوت کرد تـا در صـورت امکان پـس از مجـلس، چـند دقیقه بـراي صـحبت 

و مشورت در کلیسا بمانند. 

وقتی مجـلس بـه پـایان رسید، مـاکزول بـه اتـاق درس رفـت و از دیدن عـده ي زیادي که در آنـجا گـرد آمـده بـودنـد، 

مـتعجب شـد. ا  ین  دفـعه اشـخاصی که مـانـده بـودنـد، بیشتر جـوانـان کلیسا بـودنـد و در میان آنـها بـازرگـانـان و رهـبران 

کلیسا بـه نـدرت دیده می  شـدنـد. آقـاي مـاکزول قـبل از هـر چیز از حـاضـرین خـواهـش کرد که بـا او مـشغول دعـا بـشونـد. 

در میان حـاضـرین حـتا یک نـفر وجـود نـداشـت که نسـبت بـه صـحت و درسـتی تصمیم خـود، مُـردد بـاشـد. هـمه 

اطمینان داشـتند عهـدي که بـا خـدا بسـته انـد مـوافـق میل و اراده ي خـدا اسـت و او آن را بـرکت خـواهـد داد. جـماعـت 

مـدتی در اتـاق مـانـده،  مـشغول دعـا و مـشورت شـدنـد. حـرارت و صمیمیتی که امـروز در آنـها دیده می  شـد، در کلیسا 

سابقه نداشت. 

آقـاي نـورمـان دربـاره ي اقـدامـات جـدید خـود تـوضیح داده و بـه سـؤاالت دیگران جـواب می داد. الکسانـدر پـاورز از وي 

سؤال کرد: «به عقیده ي شما تغییراتی که در کار روزنامه داده اید، چه نتایجی خواهد داد؟» 

نـورمـان جـواب داد:  «نمی  دانـم، ولی تـصور می کنم مشـترکین و کسانی که آگهی هـاي خـود را بـه مـا می  دادنـد، 

پراکنده خواهند شد. با این حال، من این کار را به رویه ي سابقمان ترجیح می  دهم.» 

آقـاي مـاکزول پـرسید: «آیـا تـا کنون تـردیدي بـه ذهـن خـود راه داده اید؟ مـقصودم این اسـت که آیـا گـاهی از کرده ي 

خود پشیمان می شوید و فکر می کنید که اگر عیسا به جاي شما بود، این کار را انجام نمی داد؟» 

نـورمـان جـواب داد:  «هـرگـز! ولی مـن میل دارم که بـدانـم از حـاضـرین کسی عقیده دارد که اگـر عیسا بـه جـاي مـن 

بود، شماره ي مخصوص روز یکشنبه را انتشار می داد؟» 
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لحـظه  اي هـمه در فکر فـرو رفـتند و بـعد جـاسـپر چِیس جـواب داد:  «مـا هـمه بـا شـما هـم عقیده هسـتیم.» و ویرجینیا 

که پهلوي راشل نشسته بود، گفت: «به نظر من جواب دادن به سؤال شما خیلی مشکل است.» 

کسانی که ویرجینیاپیچ را از نـزدیک می  شـناخـتند نسـبت بـه ثـبات و پـایداري او در تصمیمش مـردد بـودنـد و 

خـود او اظـهار می  داشـت:  «مـن نمی  تـوانـم این عهـد و میثاق را بـا وضعیت شخصی و پـول و دارایی خـود وفـق دهـم؛ 

خـداونـد مـا پـول و دارایی نـداشـت و در تـمام زنـدگـانی او، نـمونـه  اي یافـت نمی شـود که بـتوانـد مشکل مـرا حـل کند. 

الـبته مـن کتاب مـقدس را خـوانـده ام و بـا خـدا راز و نیاز می کنم و تـا حـدي هـم پی بـرده ام که اگـر او بـه جـاي مـن بـود 

چـه می کرد، ولی جـواب این مشکل را بـه طـور درسـت و کامـل هـنوز نیافـته ام. اگـر عیسا مـثل مـن داراي یک میلیون 

دالر ثروت بود، با آن چه می کرد؟ جوابی که به این پرسش می  دهم، نمی تواند مرا قانع سازد.» 

راشـل در حـالی که صـورتـش را بـه طـرف ویرجینیا بـر می گـردانـد، گـفت: «مـن می  تـوانـم بـگویم که اگـر عیسا بـه جـاي 

شما بود، حداقل یک قسمت از دارایی خود را به چه مصرفی می رساند.» 

ویرجینیا بـا تـبسم مـالیمی جـواب داد:  «طـرز مـصرف یک قـسمت از دارایی مـن مسـئله ي سختی نیست. ولی 

چیزي که بیشتر فکر مـرا نـاراحـت کرده، این اسـت که نمی  تـوانـم اصلی را پیدا کنم که بـه تـمام ثـروت و زنـدگی مـن 

مربوط باشد و بتواند تمام قسمت هاي زندگی مرا اداره کند.» 

شبان کلیسا که به این گفت و گو ها گوش می کرد،  جواب داد:  «این کار، مدتی وقت الزم دارد. » 

هـمه ي حـاضـرین دربـاره ي همین مـطلب فکر می کردنـد. میلتون رایت دربـاره ي روابـط خـود بـا کارگـران، نـقشه 

می کشید و عـده اي از جـوانـان که دور او نشسـته بـودنـد، بـراي حـل مشکل فکري او اظـهار عقیده می کردنـد. عـموم 

حـاضـرین در این نکته، هـم عقیده بـودنـد که الزم اسـت روح مسیح در زنـدگی روزانـه، هـادي و رهـبر آنـها بـاشـد و 

می  دانسـتند که این کار مسـتلزم شـناخـت او اسـت که مـتأسـفانـه اغـلب آنـها هـنوز فـاقـد آن بـودنـد. حـتا پـس از آنکه این 

مجـلس هـم پـایان یافـت؛ کسانی که در آنـجا گـرد آمـده بـودنـد، بیرون رفـته و هـمچنان دربـاره ي مـسائـل و مشکالت 

مخصوص خود بحث و گفت و گو می کردند. 

راشـل وینسلو و ویرجینیا پیچ بـا هـم بیرون رفـتند و ادوارد نـورمـان بـا میلتون رایت چـنان سـرگـرم بـحث و گـفت و گـو 

بـود که وقتی بـا او در خیابـان قـدم زنـان می رفـت چـون از جـلوي خـانـه  ي خـود گـذشـت، مـتوجـه آن نشـد و پـس از 

چـندي چـون پی بـرد که از خـانـه  ي خـود گـذشـته اسـت، دوبـاره بـه هـمان  جـا بـازگشـت. جـاسـپر چیس هـم بـا رئیس 

انجـمن جـوانـان در گـوشـه اي ایستاده و بـا هـم گـفت و گـو می کردنـد. پـس از آنکه هـمه رفـتند، الکسانـدر پـاورز و 
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هـانـري  مـاکزول هـنوز در آن اتـاق مـشغول صـحبت بـودنـد. الکسانـدر پـاورز، آقـاي مـاکزول را دعـوت می کرد که فـوراً بـه 

تعمیرگاه هاي او رفته،  نقشه و طرز سلوك و رفتار او را با کارگرانش از نزدیک ببیند. 

آقـاي مـاکزول بـا انـدوه فـراوان جـواب داد:  « هـر چـند مـن چیزي دربـاره ي کارگـران شـما نمی  دانـم، ولی حـاضـرم بـه 

تعمیرگاه شما بیایم.» 

مـاکزول در حـالی که این قـول را بـه الکسانـدر پـاورز می داد،  پیش خـود می  انـدیشید که در او لیاقـت و شـایستگی اي 

نیست که در بـرابـر دویست نـفر کارگـر بـایستد و بـراي آنـها صـحبت کند. مـاکزول از آن جهـت این طـور فکر می کرد که 

تا آن وقت براي کارگران، سخنرانی ننموده بود. 

فـردا صـبح اول وقـت،  مـاکزول بـه تعمیرگـاه پـاورز رفـت و او را در دفـتر کارش مـالقـات نـمود. هـنوز چـند دقیقه بـه 

سـاعـت دوازده مـانـده بـود که آقـاي پـاورز از وي تـقاضـا کرد تـا بـه بـاالخـانـه رفـته و کارهـاي او را تـماشـا کند. آنـها از اتـاق 

مـاشین هـا گـذشـته، چـند پـله بـاالتـر رفـتند و بـه اتـاق بـزرگی وارد شـدنـد. قـبالً شـرکت الکسانـدر پـاورز این اتـاق را بـراي 

انبار به کار می برد. 

در اینجا پـاورز رو بـه مـاکزول کرده، گـفت:   «از روزي که تصمیم گـرفـته  ام در تـمام زنـدگی خـود عیسا را پیروي 

کنم تـا کنون نـقشه هـاي زیادي بـراي اداره ي این مـؤسـسه کشیده ام و یکی از آنـها این اسـت که قـصد دارم در این 

اتـاق، میز و صـندلی بـگذارم تـا کارگـران هـنگام ظهـر اینجا آمـده، نـاهـار و قـهوه بـخورنـد و عـالوه بـر آن می  خـواهـم 

هفته اي دو ـ سه بار در حدود پانزده دقیقه براي آنها کنفرانسی ترتیب دهم.» 

ماکزول با تعجب به صورت پاورز نگریسته، گفت: «اگر کارگران براي شنیدن این کنفرانس ها نیایند!» 

پـاورز جـواب داد:  «بـله، آنـها خـواهـند آمـد. مـن آنـها را خـوب می شـناسـم. آنـها بهـترین و عـاقـل تـرین کارگـران این 

مملکت انـد، ولی مـتأسـفانـه مـانـند اغـلب کارگـران از محیط کلیسا دور بـوده انـد. چـند بـار از خـود پـرسیده ام ”اگـر عیسا 

بـه جـاي مـن بـود، بـراي این کارگـران چـه می کرد؟“ و فکر می کنم یکی از کارهـایی که بـراي آنـها انـجام می داد، تـأمین 

آسـایش و راحتی شـان اسـت. درسـت اسـت که این اتـاق و کاري که شـروع می کنم بسیار کوچک و نـاچیز اسـت، ولی 

می  خـواهـم فـعالً اولین کاري را که بـه نـظرم رسیده، عملی نـمایم. امـروز ظهـر که کارگـران بـنا بـه خـواهـش قبلی مـن 

بـراي تـماشـاي این اتـاق، بـاال خـواهـند آمـد، خـواهـشمندم جـنابـعالی چـند کلمه دربـاره ي نـقشه  اي که بـراي آنـها 

کشیده ام، صحبت کنید.» 
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مـاکزول هـر چـند احـساس می کرد که مشکل اسـت بـتوانـد بـراي کارگـران صـحبت کند، ولی خـجالـت می کشید آن 

را ابـراز کند. تـا کنون بـدون یادداشـت، آن هـم بـراي کارگـران صـحبت نکرده بـود و اکنون چـنان تـرس و وحشـتی بـه او 

دسـت داده بـود که می تـرسید بـا کارگـران رو بـه رو شـود. او عـادت داشـت همیشه بـراي اهـل کلیساي خـود صـحبت کند 

و از رو به رو شدن با این جماعت واهمه داشت. 

در اتـاق بـزرگی، دوازده نیمکت بـدون تـرتیب گـذاشـته شـده بـود. چـون سـوت سـاعـت دو کشیده شـد، کارگـران از 

پـله  هـا بـاال دویده، روي آنـها نشسـتند و مـشغول خـوردن نـاهـار شـدنـد. تـعداد کارگـران بـه سیصد نـفر می رسید. هـمه  

اعـالن هـایی را که پـاورز بـه دیوارهـاي تعمیرگـاه چسـبانـده بـود، خـوانـده بـودنـد و اکنون بـراي تـماشـاي اتـاقی که بـراي 

آنها آماده شده بود، آمده بودند. 

بیست دقیقه بـه سـاعـت یک مـانـده بـود که آقـاي پـاورز شـروع بـه صـحبت کرد. او سـخنان خـود را بـا کلمات شـمرده 

و واضـح ادا می کرد و مـعلوم بـود که بـا اخـالق و افکار کارگـران خـود کامـالً آشـنایی دارد. در پـایان صـحبت خـود، 

هانري  ماکزول ’واعظ کلیساي اول شهر‘ را به آنها معرفی کرد. 

این در عـمر هـانـري  مـاکزول، نخسـتین بـار بـود که می بـایست بـراي کارگـرانی که از سـر تـا پـا بـه چـرك و کثافـت 

آلـوده بـودنـد، صـحبت کند و بـعدهـا هـر مـوقـع بـه یاد آن روز می  افـتاد، نمی  تـوانسـت احـساسـاتی را که در این وقـت بـه او 

دسـت داده بـود، بـه خـاطـر نیاورد. تـا آن روز مـاکزول هـم، مـانـند تـمام واعظین دیگر جـز بـراي مـردمـان هـم طـبقه ي خـود 

که بـا اخـالق و لـباس و عـادات آنـها آشـنایی داشـت، صـحبت نکرده بـود. این کار بـه مـنزلـه ي تـحول خـارق الـعاده اي در 

زنـدگـانی وي بـود و هیچ چیز جـز تصمیمی که هـفته ي قـبل گـرفـته بـود، نمی  تـوانسـت او را بـه این کار وا دارد. 

مـوضـوعی که مـاکزول بـراي سـخنرانی خـود انـتخاب کرده بـود، این بـود: « چـه چیزي انـسان را در زنـدگـانی، قـانـع 

می  سازد؟» 

هـر چـند این نخسـتین بـار بـود که مـاکزول بـراي کارگـران صـحبت می کرد، ولی حـالـت او و کارگـران و کلماتی که 

بـه کار می بـرد، طـوري نـبود که در بین او و کارگـران فـاصـله اي ایجاد کند. هـرگـز در ضـمن صـحبت، آنـها را کارگـر 

خـطاب نمی کرد. کارگـرهـا جـملگی از شنیدن صـحبت مـاکزول خـوشـحال شـدنـد و قـبل از آنکه از پـله  هـا پـایین رفـته و 

مشغول کار شوند، به او دست دادند. 

٣٧



در پی عیسا

مـاکزول بـا خـوشی فـراوان از آنـجا بـه خـانـه  ي خـود بـرگشـت و بـه زن خـود گـفت که در تـمام عـمرش چنین مسـرتی 

نصیب او نشـده اسـت. در واقـع آن روز، آغـاز مـرحـله ي جـدیدي در زنـدگـانی مـاکزول بـود که او را بـا کارگـران مـرتـبط 

ساخت و در عین  حال نخستین رابطه اي بود که در بین کلیسا و کارگران شهر رایموند به وجود آمد. 

الکسانـدر پـاورز هـم بـا یک دنیا خـوشـحالی بـه اتـاق کار خـود بـرگشـت، زیرا احـساس می کرد نـقشه هـایی که بـراي 

بهـبود وضـع کارگـران کشیده، مفید واقـع شـده اسـت و کارگـران حـتا بیش از آنـچه خـود او پیش بینی می کرد از این 

اقدام استقبال نموده اند. 

نـزدیک سـاعـت چـهار بـعد از ظهـر، الکسانـدر پـاورز یکی از نـامـه هـایی را که بـه شـرکت رسیده بـود، بـاز کرد و مـشغول 

خـوانـدن شـد. اول تـصور می کرد که مـضمون این نـامـه مـربـوط بـه خـرید انـبارهـا اسـت. بـنا بـه عـادت همیشگی خـود 

صـفحه ي اول را تـند خـوانـده، بـه صـفحه ي دوم رسید و مـالحـظه کرد که این نـامـه بـه دایره ي بـاربـري شـرکت مـربـوط 

اسـت. در اینجا پـاورز بـه مطلبی بـر خـورد که بی نـهایت بـاعـث بهـت و حیرت او شـد. مـطلب مـزبـور صـریحاً نـشان می داد 

که شـرکت الکسانـدر پـاورز مـشغول تخـلف از قـانـون ایاب و ذهـاب در بین ایاالت آمـریکا اسـت. این نـامـه، قـانـون شکنی 

شـرکت را چـنان آشکار و واضـح می  سـاخـت مـثل اینکه کسی وارد خـانـه  ي دیگري  شـده، اثـاثیه ي او را بـدزدد. تخفیف 

غیر عـادالنـه اي که در اثـر اعـمال نـفوذ بـه بعضی از شـرکت هـاي بـازرگـانی داده شـده بـود، کامـالً خـالف قـانـون بـود و 

در عین حـال، این عـمل بـا قـانـونی که اخیراً بـه مـنظور جـلوگیري از تـراسـت هـا بـه تـصویب مجـلس رسیده بـود، مـنافـات 

داشـت. پـس از خـوانـدن این نـامـه، شکی بـراي پـاورز بـاقی نـمانـده بـود که شـرکت او تـعمداً قـوانین و مـقررات کشوري را 

نقض می کند. 

پـاورز چـون بـه این مـطلب بـر خـورد، نـامـه را کنار گـذاشـته، از خـود پـرسید:  «اگـر عیسا بـه جـاي مـن بـود، چـه 

می کرد؟» سـپس سعی کرد این مـطلب را فـرامـوش کند، زیرا می گـفت این مـوضـوع بـه مـن ربطی نـدارد و مـن چـرا 

بـاید در آن دخـالـت کنم. پـاورز مـانـند تـمام سـران شـرکت، کم و بیش از جـریان این امـر خـبر داشـت، ولی وظیفه ي او 

در شـرکت طـوري نـبود که بـتوانـد خـبر رسمی و مسـتقیم از آن داشـته بـاشـد و تـصور می کرد که این مـوضـوع 

هیچ گـونـه ارتـباطی بـا کار او نـدارد. نـامـه اي که در دسـت او بـود تـمام حـقایق را روشـن می  سـاخـت. درسـت اسـت که 

مـضمون این نـامـه بـه کار و مـقام آقـاي پـاورز در شـرکت ارتـباطی نـداشـت، ولی ظـاهـراً از روي اشـتباه و بی دقتی، نـام او 

را روي آن نـوشـته بـودنـد. ولی اگـر او می  دید که کسی بـه خـانـه  ي هـمسایه ي او وارد شـده و دزدي می کند، آیا مـوظـف 

نـبود که فـوراً بـه پـاسـبان خـبر دهـد؟ آیا این قـانـون اخـالقی در مـورد شـرکت صـدق نمی کند؟ آیا شـرکت می  تـوانـد 
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قـانـون را بشکند و دارایی جـامـعه را بـدزدد، ولی چـون مـؤسـسه ي بـزرگی اسـت از تعقیب و مـجازات مـصون بـمانـد؟ اگـر 

عیسا در اینجا بود، چه می کرد؟ 

هـر چـند حـس وظیفه شـناسی و اصـول دینی و اخـالقی و عهـدي که بـا خـدا بسـته بـود، او را تحـریک می کرد تـا از 

این دزدي و قـانـون شکنی جـلوگیري کند، ولی هـمان لحـظه خـانـواده  اش و مسـئولیتی که بـراي تـأمین مـخارج آنـها 

داشـت، در نـظرش مـجسم می  شـد. همسـر و دخـتر او در نـاز و نـعمت زنـدگی کرده و  لـباس هـاي فـاخـر و گـرانـبها 

می پـوشیدنـد. اگـر پـاورز می  خـواسـت تخـلف از مـقررات و قـانـون شکنی را فـاش سـازد، قـطعاً مـقام او مـتزلـزل می  شـد و در 

این صـورت چـگونـه می  تـوانسـت مـخارج گـزاف و سنگین خـانـواده ي خـود را فـراهـم کند؟ پـاورز می  تـوانسـت نـامـه را که 

اشـتباهـاً بـه دسـتش رسیده بـود، بـه اداره ي بـاربـري بـدهـد تـا کسی از مـوضـوع آگـاه نـشود و پیش خـود بـگوید: «بـگذار 

گـناه بـاشـد. بـگذار قـانـون پـایمال شـود. بـه مـن چـه ربطی دارد؟ مـن بـاید بکوشـم وضـع کارگـرانی که زیر دسـت مـن 

هسـتند، اصـالح شـود. مـگر ممکن اسـت انـسان در اداره ي راه آهـن، زنـدگی مسیح را میزان رفـتار خـود قـرار دهـد؟» 

اینها افکار و خیاالتی بود که پیوسته به سر پاورز رخنه می کرد. 

چـراغ هـاي اتـاق دفـتر خـامـوش شـدنـد. صـداي مـاشین هـا تـا سـاعـت شـش شنیده می  شـد و بـعد از آنکه سـوت کشیده 

شـد، مـاشین هـا نیز از کار افـتادنـد و کارگـران ابـزارهـاي خـود را زمین گـذاشـته، یک بـه یک بیرون رفـتند. در آخـر وقـت 

اداري، پاورز رو به منشی خود کرده و گفت: «امشب چون قدري کار دارم، دیر به خانه خواهم رفت.» 

مـهندس کارخـانـه و مـعاون او پـس از رفـتن کارگـران تـا نیم سـاعـت در کارخـانـه مـشغول کار بـودنـد. پـس از اینکه 

این دو نـفر هـم از کارخـانـه خـارج شـدنـد، جـز پـاورز کسی در آنـجا بـاقی نـمانـد و سـاعـت هـفت اگـر کسی بـه اتـاق او نـگاه 

می کرد بـا مـنظره ي عجیبی مـواجـه می  شـد؛ الکسانـدر پـاورز بـر زمین زانـو زده و صـورت خـود را در میان دو دسـتش 

گرفته  بود. 
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فصل ششم 

 

«اگـر کـسی نـزد مـن آیـد و پـدر و مـادر و زن و اوالد و بـرادران و خـواهـران، 

حـتا جـان خـود را نیـز دشـمن نـدارد، شـاگـرد مـن نمی تـوانـد بـود.» 

«پـس هـمـچـنیـن هـر یکی از شـما کـه تـمام مـایملک خـود را تـرک نکـنـد، 

نمی تـوانـد شـاگـرد مـن شـود.»  

 

راشـل وینسلو و ویرجینیا پِیچ مـوقعی که بـعد از مجـلس عـبادتی در کلیسا از هـم جـدا می  شـدنـد، بـا هـم قـرار 

گـذاشـتند که فـردا صـحبت خـودشـان را ادامـه دهـند. ویرجینیا از راشـل خـواهـش کرد که ظهـر بـراي نـاهـار، مـهمان او 

بـاشـد و راشـل هـم در سـر سـاعـت یازده، زنـگ در خـانـه  ي ویرجینیا را بـه صـدا در آورد. ویرجینیا در را بـاز کرد و پـس از 

چند دقیقه این دو نفر مشغول صحبت شدند. 

راشـل می گـفت: «حقیقت این اسـت که مـن نمی  تـوانـم تشخیص دهـم که عیسا اگـر بـه جـاي مـن بـود،  چـه می کرد. 

الـبته مـن نمی  تـوانـم بـه کسی دیگر هـم دسـتور بـدهـم که او چـه بـاید بکند، ولی فکر می کنم که مـن خـودم نـباید این 

پیشنهاد را بپذیرم. » 

ویرجینیا با عالقه ي زیادي پرسید: «پس شما چه خواهید کرد؟» 

راشـل جـواب داد: «نمی  دانـم، ولی مـن تصمیم دارم که این پیشنهاد را رد کنم.» بـعد راشـل آنـچه در دل داشـت 

را بیرون ریخت و شـروع بـه صـحبت دربـاره ي نـامـه اي که بـه او رسیده بـود، کرد. این نـامـه را رئیس تـماشـاخـانـه نـوشـته 

بود. 
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در هـمان روزي که آن مـرد غـریب بـه کلیسا آمـد،  رئیس تـماشـاخـانـه هـم در آنـجا بـود. او صـداي راشـل را شنیده 

بـود. او در نـامـه اش صـداي راشـل را تحسین کرده و نـوشـته بـود حیف اسـت چنین صـدایی در اُپـرا شنیده نـشود و در 

پـایان  نـامـه پیشنهاد کرده بـود که اگـر راشـل مـایل بـاشـد که در گـروه سیار خـوانـندگـان زمسـتانی مـشغول بـه کار شـود،  

مزد گزافی دریافت خواهد داشت. 

راشـل بـه صـحبتش ادامـه داده، گـفت:  «مشکل نیست که بـه این پیشنهاد، جـواب منفی دهـم. پیشنهاد دیگري 

هـم بـه مـن رسیده که از آن خیلی بهـتر اسـت. دربـاره ي این یکی هـم نـزدیک اسـت تصمیم بگیرم. مـن تشخیص 

داده ام که اگـر مسیح، اسـتعداد مـرا داشـت هـرگـز حـاضـر نمی  شـد آن را بـراي بـه دسـت آوردن پـول بـه کار بـرد. خـواهـش 

می کنم قـدري دربـاره ي این پیشنهاد فکر کنید. آنکه این پیشنهاد را بـه مـن داده، شـرکت مـعروفی اسـت که داراي 

نـوازنـدگـان و آوازه خـوانـان خـوشـنامی می بـاشـد. از مـن درخـواسـت شـده اسـت که بـراي این شـرکت کار کنم و مـزد مـن 

دویست دالر در مـاه خـواهـد بـود، ولی مـن فکر می کنم اگـر عیسا بـه جـاي مـن بـود، این پیشنهاد را قـبول نمی کرد. 

نظر شما چیست؟ » 

ویرجینیا بـا لـبخندي که حـاکی از غـم و انـدوه بـود، پـاسـخ داد :  «چـرا از مـن تـقاضـا می کنید که بـه جـاي شـما 

تصمیم بگیرم؟ آقـاي مـاکزول راسـت گـفت که هـر یک از مـا بـاید در این بـاره طـبق فـهم و تشخیص خـود، تصمیم 

بگیریم. عزیزم، من خودم با مشکل بزرگ تري رو به رو شده  ام که از حل کردن آن ناتوانم.» 

راشـل بـا تـعجب پـرسید:  «شـما هـم؟!» و بـعد بـرخـاسـت و بـه پشـت پنجـره رفـت تـا خیابـان را تـماشـا کند. ویرجینیا 

نیز پـس از لحـظه  اي در کنار او ایستاد و دو خـانـم جـوان مـشغول تـماشـاي رهـگذران شـدنـد. نـاگـهان، ویرجینیا سکوت 

را شکسته، اظهاراتی کرد که راشل تا کنون از او نشنیده بود. 

« راشـل، این  هـمه اخـتالف در نـظر شـما چـه مـعنایی دارد؟ وقتی طـبقه اي را که مـن و شـما بـه آن بسـتگی داریم بـه 

یاد می آورم و می بینم افــراد این طــبقه در عــمرشــان جــز خــوشــگذرانی، خــوردن، نــوشیدن،  دید و بــازدید و 

تجـمل پـرسـتی، کاري انـجام نمی دهـند و بـه نـدرت بـراي فـریب دادن وجـدان خـویش نیز چیزي بـه دیگران می بـخشند 

بی  آنکه از فـداکاري و نـوع دوسـتی بـویی بـرده بـاشـند، از غـصه و تـعجب دیوانـه می شـوم. مـن و شـما در بهـترین مـدارس 

آمـریکا تحصیل کرده ایم. مـن چـون وارثی ثـروتـمند وارد جـامـعه شـده  ام و دیگران بـه حـال مـن رشک می بـرنـد. هـمه ي 

آسـایش هـاي زنـدگی بـراي مـن فـراهـم اسـت. مـن می  تـوانـم هـمه ي خـواهـش هـاي دل خـود را ارضـا کنم، ولی وقتی بـه 

انـصاف خـود رجـوع می کنم و می پـرسـم ”عیسا از مـن چـه انـتظاري دارد؟“ می  فـهمم که شخصی شـریر، خـودخـواه و 
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مـوجـودي بی ثـمر هسـتم. چـند هـفته اسـت چـون از این پنجـره بیرون را تـماشـا می کنم و مـردمـانی را که از بـرابـرم 

می گـذرنـد، نـظاره می کنم، تـرس و وحشـت بـر مـن مسـتولی می  شـود.» ویرجینیا پـس از اداي این جـمالت، از پنجـره 

دور شد و در اتاق، مشغول قدم  زدن گردید. 

راشـل نیز گـرفـتار هـمان هیجان و کشمکش درونی بـود. سـال هـایی را که بـا تـنعم و آسـایش سـپري شـده بـود، از 

نـظر می گـذرانید و آن را بـا انـتظاراتی که مسیح از او دارد، می سنجید. فکر می کرد که آیا در گـذشـته اسـتعداد و 

صـداي خـود را طـبق خـواسـت مسیح بـه کار بـرده اسـت؟ و آیا امـروز مـناسـب تـرین راه ارضـاي میل خـدا این اسـت که بـه 

گـروه آوازه  خـوانـان پیوسـته، بـا آنـها مـسافـرت کند و جـامـه هـاي فـاخـر بـپوشـد؟ آیا شـایسته اسـت که صـداي خـود را 

بفروشد و مورد تحسین مردم واقع شود و شهرتی کسب کند؟ اگر عیسا به جاي او بود، چنین می کرد؟ 

راشـل بـه اسـتعداد سـرشـار خـود در آوازه  خـوانی آگـاه بـود و می  دانسـت که خـوانـنده ي زبـر دسـتی اسـت. وقتی 

می گـفت که اگـر صـداي خـود را بـفروشـد، بـه سـرعـت ثـروتـمند خـواهـد شـد، گـمان نمی کنم که در تعیین ارزش 

اسـتعداد هـاي خـود اشـتباه می کرد. ولی اکنون گـفته هـاي ویرجینیا، او را هـم تـحت  تـأثیر قـرار داده بـود، زیرا مـوقعیت 

اجتماعی هر دو یکسان بود. 

مـوقـع صـرف نـاهـار رسید و راشـل بـا افـراد خـانـواده ي ویرجینیا دور میز نشسـت. خـانـواده ي ویرجینیا از سـه نـفر 

تشکیل می  شـد. یکی از آنـان مـادربـزرگ او بـود که زنی زیبا و بـا وقـار بـود و شـصت و پـنج سـال از عـمرش می گـذشـت. 

دیگري بـرادر ویرجینیا بـود که رولین نـام داشـت و وقـت خـود را بیشتر در کلوب  هـا می گـذرانید. رولین، سـخت 

شیفته ي راشل بود و هر وقت که راشل در خانه  ي آنها مهمان بود، او هم سعی می کرد در خانه باشد. 

مـادر ویرجینیا ده سـال پیش و پـدرش سـال گـذشـته، فـوت کرده بـودنـد. مـادربـزرگ او که در جـنوب ایاالت 

متحـده ي آمـریکا پـرورش یافـته بـود، زنی تـربیت  شـده و الیق بـود و بـر امـور و ثـروت خـانـواده نـظارت داشـت. ولی سـهم 

ویرجینیا از ارث پـدر، مـنحصراً در اختیار خـود او بـود و می  تـوانسـت هـر گـونـه که میل دارد از آن اسـتفاده کند. 

ویرجینیا امـور بـازرگـانی را از پـدر بـزرگـش آمـوخـته بـود و پـدر بـزرگ او اذعـان داشـت که او لیاقـت دارد تـا دارایی خـود را 

بـه میل و تشخیص خـود بـه کار بـرد. هیچ کس بـه انـدازه ي مـادربـزرگ و بـرادر ویرجینیا، بـا اخـالق و روحیه ي او آشـنا 

نـبود. راشـل که از ایام کودکی و مـدرسـه، ویرجینیا را می شـناخـت و بـا او دوسـت بـود، اکنون از نـزدیک می  دید که او 

از زمانی که تصمیم گرفته در زندگی، روش عیسا را تقلید کند با چه مشکالت بزرگی رو به رو شده است. 

٤٢



در پی عیسا

هـنگام صـرف نـاهـار، رولین،  راشـل را مـخاطـب قـرار داده، گـفت:  «شنیده ایم که می خـواهید در اپـرا شـرکت کنید. 

البته ما همه از قصد شما خوشحالیم.» 

راشـل از این حـرف شـرمـنده شـد و در حـالی که رنـگ چهـره  اش انـدکی سـرخ شـده بـود، پـرسید: «چـه کسی این را 

به شما گفته؟» 

ولی قـبل از آنکه رولین بـه این پـرسـش پـاسـخ دهـد، ویرجینیا سکوت را شکست و گـفت: «اوه! مـا این را در 

خیابـان شنیدیم. عـالوه بـر این، دو هـفته ي قـبل آقـاي گـرانـدال ’مـدیر اپـرا‘ را در کلیسا دیدیم. هـمه می دانـند که او 

هـم، مـانـند یک عـده ي دیگر بـراي شنیدن سـخنان واعـظ بـه کلیسا نمی رود، بلکه او طـالـب چیز دیگري اسـت که بـه 

مراتب شیرین تر و دلکش تر از سخنان واعظ می باشد.» 

راشـل این بـار بی  آنکه رنـگش سـرخ شـود، جـواب داد:  «اشـتباه می کنید. مـن هـرگـز در صـدد نـبوده ام که در اپـرا 

شرکت کنم.» 

رولین گـفت: «حیف اسـت، زیرا در آن صـورت مـردم از صـداي شـما اسـتفاده خـواهـند کرد. هـمه ي مـردم صـداي 

شما را تحسین می کنند.» 

این بار چهره ي راشل از عصبانیت سرخ شد و با خشونت گفت: «منظورتان از همه ي مردم چه کسانی است؟» 

ویرجینیا پـاسـخ داد: «مـنظورمـان کسانی هسـتند که روزهـاي یکشنبه بـه کلیسا می آیند و صـداي شـما را 

می  شنوند. جاي تأسف است که مردمان خارج شهر رایموند از شنیدن این صدا محروم باشند.» 

چون صحبت به اینجا رسید، راشل با خشونت گفت: «بهتر است موضوع صحبت را تغییر دهیم.» 

مـادربـزرگ ویرجینیا بـه او خیره شـد و بـا لحنی مـؤدبـانـه گـفت: «عـزیزم، رولین هیچ گـاه تحسین بیجا نمی کند؛ از 

این حیث مـانـند پـدرش اسـت. ولی هـمه ي مـا میل داریم بـدانیم بـراي آینده چـه نـقشه  اي در نـظر دارید. مـا از سـال  هـا 

قـبل بـا شـما دوسـت هسـتیم و ویرجینیا قـبالً دربـاره ي پیشنهادي که اخیراً بـراي شـرکت در کنسرت بـه شـما رسیده، 

با ما صحبت کرده است.» 

ویرجینیا با خنده اضافه کرد: «تصور می کردم که همه از آن اطالع دارند.» 

راشـل بی درنـگ پـاسـخ داد:  «بـله، آن را می  دانـم. خـانـم پیچ، مـن قـبالً در این بـاره بـا ویرجینیا مـشورت کرده  ام، ولی 

تصمیم گرفته  ام که این دعوت را رد کنم.» 
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این گـفت و گـو راشـل را که تـا کنون دربـاره ي قـبول یا رد پیشنهاد رئیس اپـرا بـا تـردید و دو دلی می  انـدیشید، در 

وضـع بـاریکی قـرار داد. او این پیشنهاد را آخـرین مـوضـوع مشکل در زنـدگی می شـمرد و قـصد داشـت دربـاره ي آن 

روشی اتـخاذ کند که بـا خـواسـت مسیح سـازگـار بـاشـد. ولی اظـهارات رولین  پیچ و لـحن او، راشـل را وادار کرد که 

تصمیم خود را در این باره زودتر اتخاذ کند. 

مـادربـزرگ گـفت: «راشـل، ممکن اسـت بـگویید چـرا این دعـوت را رد کردید؟ بـه نـظر مـا این پیشنهاد از هـر جهـت 

مـناسـب دخـتري چـون شـما بـود. آیا نـباید مـردم صـداي شـما را بـشنونـد؟ عقیده ي مـن هـم در این بـاره مـانـند عقیده ي 

رولین است. صداي شما به جماعتی بزرگ تر از جماعت کلیساي شهر رایموند تعلق دارد.» 

راشـل وینسلو دخـتري کم حـرف و تـو دار بـود. بـا این حـال در لحـظه نـتوانسـت احـساسـات خـود را پـنهان کند و در 

پـاسـخ خـانـم پیچ گـفت: «مـن دلیلی بـراي امـتناع خـودم از قـبول این پیشنهاد نـدارم جـز  اینکه مـعتقدم اگـر عیسا هـم 

به جاي من بود، همین تصمیم را می گرفت.» 

خـانـم پیچ رنـگش سـرخ شـد و رولین بـا چـشمان خیره بـه راشـل می نـگریست. قـبل از آنکه مـادربـزرگ،  کلمه اي بـه 

گـفته هـایش بیفزاید، ویرجینیا شـروع بـه صـحبت کرد. رنـگ چهـره ي ویرجینیا نـشان می  داد که این حـرف تـا چـه حـد 

در او اثـر کرده اسـت. چهـره ي سفید و روشـن او، نـمودار سـالمـت و تـندرسـتی وي بـود، ولی بـه پـاي زیبایی زنـگباري او 

نمی رسید. 

«مـادربـزرگ،  می  دانید که مـا تعهـد کرده ایم تـا یک سـال، رفـتار و روش عیسا را معیار زنـدگـانی خـودمـان قـرار 

دهیم؟ پیشنهاد آقـاي مـاکزول بـراي هـمه ي مـا اسـت. الـبته هـنوز نـتوانسـته ایم دربـاره ي نـحوه ي زنـدگی آینده مـان 

تصمیم قطعی بگیریم، زیرا راشـل و مـن هـنوز نـتوانسـته ایم بـا اطمینان بـه خـود پـاسـخ دهیم که ”اگـر عیسا بـه جـاي مـا 

بود چه می کرد؟“ » 

خـانـم پیچ، نـگاه تـندي بـه صـورت ویرجینیا انـداخـت و پـس از لحـظه  اي گـفت: «الـبته، مـن هـم نـطق آقـاي مـاکزول 

را شنیده ام و بــه یاد دارم که او چــه پیشنهادي کرد، ولی ممکن نیست بــتوان آن را عملی کرد. از اول اطمینان 

داشـتم کسانی که آن عهـد را بسـتند در عـمل بـا مشکالتی مـواجـه می گـردنـد و از آن مـنصرف خـواهـند شـد. میل نـدارم 

درباره ي تصمیم دوشیزه وینسلو اظهار نظري کنم، اما…» 

در اینجا خـانـم پیچ کمی مکث کرد و بـعد بـا لـحن تـند تـري که بـه گـوش راشـل نـا آشـنا بـود بـه صـحبتش ادامـه داد:  

« ویرجینیا،  امیدوارم که عقاید شما در این مورد شبیه عقاید دیوانگان نباشد.» 

٤٤
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ویرجینیا آهسـته پـاسـخ داد: «الـبته مـن عـقایدي دارم، ولی اینکه آیا این عـقاید شـبیه عـقاید دیوانـگان اسـت یا نـه، 

بسـته بـه تشخیص مـن اسـت در اینکه ”اگـر او بـه جـاي مـن بـود، چـه می کرد؟“ بـه مجـرد اینکه پـاسـخ این سـؤال 

دستگیرم شود، فوراً تصمیم خواهم گرفت.» 

در این وقـت، رولین در حـالی که از کنار میز بـر می خـاسـت، گـفت:  «عـذر می  خـواهـم خـانـم هـا، صـحبت بـه جـایی 

کشیده است که عمیق تر از میزان فهم من است. می  خواهم براي کشیدن سیگاري به اتاق مطالعه بروم.» 

پـس از آنکه رولین اتـاق نـاهـار خـوري را تـرك کرد، تـا چـند لحـظه هـمه ي حـاضـرین خـامـوش مـانـدنـد. لحـظه  اي بـعد 

خـانـم پیچ هـم بـا کسب اجـازه از اتـاق خـارج شـد. او بـه شـدت نـاراحـت و عـصبانی شـده بـود ولی در حـضور راشـل، نـاچـار 

بـود عـصبانیت خـود را پـنهان کند. خـانـم پیچ بـه داشـتن صـبر و حـوصـله مـعروف بـود. از این رو سـخنانی که در این 

هنگام بر زبان راند، موجب حیرت حاضرین گردید. 

«خـانـم هـاي جـوان، مـن چـند سـال از شـما بـزرگـترم. آنـچه شـما از روي احـساسـات غـلط تعهـد کرده  اید، بـه نـظر مـن 

غیر قابل اجرا است.» 

ویرجینیا پـرسید: «مـادربـزرگ، مـنظورتـان این اسـت که مـا نمی تـوانیم مـانـند عیسا رفـتار کنیم یا می خـواهید 

بـگویید که اگـر مـا زنـدگی و رفـتار او را میزان عـمل خـودمـان قـرار دهیم، از عـرف و عـادت اجـتماع، تخـلف خـواهیم 

کرد؟ » 

خـانـم پیچ جـواب داد: «الزم نیست چنین کنید. از طـرف دیگر، چـگونـه می  تـوانید بـا اطمینان بـگویید که عـمل 

شـما صحیح اسـت؟ » در اینجا خـانـم پیچ کمی مکث کرد و بـه سـوي راشـل بـرگشـت و گـفت: «مـادر شـما در این بـاره 

عقیده اش چیست؟ این دیوانگی نیست؟ عزیز من، مگر شما با صدایتان چه می  توانید بکنید؟» 

راشـل در حـالی که می کوشید تـا دربـاره ي عقیده ي مـادرش اظـهار نـظري نکند، جـواب داد:  «نمی  دانـم مـادرم در 

این بـاره چـگونـه قـضاوت خـواهـد کرد.» مـادر راشـل بیش از هـر کسی در شهـر رایمونـد آرزو داشـت که دخـترش در 

آوازه خوانی، شهرت و موفقیتی به  دست آورد. 

خـانـم پیچ در حـالی که از جـایش بـلند می  شـد، آهی عمیق کشید و گـفت:  «پـس از آنکه قـدري بیشتر فکر کردید، 

خواهید فهمید که تصمیم صحیحی نگرفته اید. اگر پیشنهاد اپرا را رد کنید، پشیمان خواهید شد.» 

در اینجا راشـل چـند جـمله بـر زبـان آورد که از تـناقـض احـساسـات او حکایت می کرد و پـس از چـند لحـظه اتـاق را 

تـرك نـمود، در حـالی که می  دانسـت پـس از رفـتن او گـفت و گـوي تـندي در بین ویرجینیا و مـادربـزرگـش در خـواهـد 
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گـرفـت؛ بـه طـوري که بـعد فهمید هـمان روز ویرجینیا، پـس از گـفت و گـوي مـفصل بـا مـادر بـزرگـش، تصمیم گـرفـت که 

ثروت سرشار و موقعیت اجتماعی ممتاز خود را وسیله اي براي تحقق بخشیدن به میل و اراده ي مسیح سازد. 
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فصل هفتم 

 

راشـل پـس از آنکه خـانـه  ي ویرجینیا را تـرك گـفت، دربـاره ي نـقشه   هـاي آینده ي خـود می  انـدیشید و از اینکه دیگر 

کسی مـزاحـم او نیست، خـوشـحال بـود. ولی هـنوز چـند قـدمی از آنـجا دور نشـده بـود که مـتوجـه شـد رولین شـانـه بـه 

شانه ي او راه می رود. راشل از این برخورد بی موقع، سخت ناراحت شد. 

رولین گـفت: «دوشیزه وینسلو، مـتأسـفم که مـزاحـم شـدم. اتـفاقـاً مـن هـم از این  راه می رفـتم و تـصور کردم از 

اینکه با شما همراه می  شوم، ناراحت نخواهید شد.» 

راشل در پاسخ او فقط به یک جمله ي کوتاه اکتفا کرد و گفت: «من شما را ندیدم.» 

رولین گـفت: «مـانعی نـدارد. مـن بـه همین قـانـعم که گـاهی از مـن یاد می کنید.» رولین پـس از اداي این جـمله ي 

بیجا و غیر مـنتظره، بـا عـصبانیت پُکی بـه سیگار خـود زد و آن را بـه وسـط خیابـان پـرتـاب کرد و سـپس بـا حـالتی 

افسرده در کنار راشل مشغول راه رفتن شد. 

راشـل و رولین از کودکی، یکدیگر را می  شـناخـتند و حـتا زمـانی چـنان بـه هـم نـزدیک بـودنـد که یکدیگر را بـا نـام 

کوچک صـدا می کردنـد. بـعدهـا مـتانـت راشـل بـه این نـزدیکی و صمیمیت پـایان داد. بـا این حـال، گـاهی که رولین 

درباره ي او سخنان تحسین آمیزي می گفت، راشل جداً خواستار این بود که رولین او را تنها بگذارد. 

پس از مختصر مکثی، رولین پرسید: «دوشیزه وینسلو، آیا هرگز به یاد من هستید؟» 

راشل با لبخندي پاسخ داد: «آه! بسیاري اوقات از شما یاد می کنم.» 

رولین: «آیا اکنون هم به فکر من هستید؟»  

راشل:  «بله، همین  طور است، بله.»  

رولین: «چه فکري می کنید؟»  

راشل: «اجازه می دهید صریح و بی پرده صحبت کنم؟»  
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رولین: «البته!» 

راشل: «پس در این صورت باید بگویم که فکر می کنم چه خوب بود که شما همراه من نبودید.» 

رولین که انـتظار چنین پـاسخی را نـداشـت، بسیار نـاراحـت و غمگین شـد و بـا صـداي لـرزانی گـفت:   «پـس راشـل 

بـگذارید کمی بـا شـما صـحبت کنم. کاش کمی از احـساسـات مـن خـبر داشـتید. چـرا این گـونـه بـا مـن رفـتار می کنید؟ 

شما که یک زمانی نسبت به من اندکی لطف داشتید.» 

راشل پاسخ داد: « همین؟ خب ما در آن وقت پسر و دختر خردسالی بودیم، ولی اکنون بزرگ شده ایم.» 

راشـل هـنوز بـه فکر نـقشه  هـاي آینده ي خـود بـود و از این جهـت بی  آنکه بـه حـضور رولین تـوجـه کند، در کنار او 

خـامـوش راه می رفـت. خیابـان مـملوء از رهـگذران بـود. یکی از آنـها، جـاسـپر چیس بـود. او راشـل و رولین را دید و 

تعظیم کنان از کنار آنها گذشت. 

رولین بـه دقـت مـتوجـه رفـتار و حـرکات راشـل بـود. بـعد بـا لحنی که حـزن و انـدوه از آن نـمایان بـود، گـفت:  «کاش 

من به جاي جاسپر چیس بودم، شاید در آن صورت می توانستم با شما درد دل کنم.» 

راشـل بـا شنیدن این حـرف، رنـگش سـرخ شـد، ولی چیزي نـگفت و قـدم هـاي خـود را تـندتـر کرد. رولین تصمیم 

گـرفـته بـود بـه هـر نـحوي اسـت عـشق و عـالقـه ي دیرین خـود را نسـبت بـه راشـل بـا او در میان بـگذارد. از این رو گـفت:  

«می دانی راشل که من سال هاست در عشق تو می سوزم. آیا واقعاً امیدي براي من نیست؟ » 

راشـل پـاسـخ داد:  «چـگونـه؟ مـگر فکر می کنی مـن چـند سـال دارم؟!» راشـل این جـمله را بـا خـنده ي تـلخ و 

عصبانیتی که با متانت همیشگی او مغایرت داشت، ادا کرد. 

رولین مُـصرانـه بـه سـخن خـود ادامـه داده، گـفت: «می دانی مـنظورم چیست؟ پـس چـرا بـه مـن که قـصدي جـز 

ازدواج با تو را ندارم، این گونه پاسخ می دهی؟» 

«هـرگـز قـصد نـداشـتم بـه شـما تـوهین کنم! ولی رولین فـایده اي نـدارد بـا مـن در این بـاره گـفت و گـو کنید.» راشـل 

این جـمله را پـس از کمی تـردید گـفت و نـام رولین را بـا چـنان شـوقی بـر زبـان آورد که بـراي آن، جـز آشـنایی دوران 

کودکی تعبیري نمی  شـد کرد. بـعد در حـالی که از دریافـت پیشنهاد ازدواج در خیابـان، قـدري نـاراحـت شـده بـود، 

افـزود: «چنین چیزي مـحال اسـت!» ولی سـر و صـداي خیابـان سـبب شـده بـود که آنـها آهسـته بـا هـم صـحبت کنند، 

چنان که گویی در اتاق خلوتی با هم گفت و گو می کنند. 

رولین: «پس... عقیده ي شما این است… اگر به من مجال دهید…» 
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راشل این بار با لحن محکمی پاسخ داد: «نه، چنین چیزي محال است!» 

بـعد، آن دو نـفر بی  آنکه کلمه اي بـا هـم صـحبت کنند در کنار هـم راه رفـتند. راشـل بـه خـانـه اش نـزدیک می  شـد و 

خوشحال بود که به زودي از دست رولین راحت خواهد شد. 

وقتی از آخـرین چـهار راه گـذشـتند و بـه خیابـان خـلوت  تـري رسیدنـد، رولین بـا لـحن مـردانـه تـري که تـا آن روز راشـل 

از او نشنیده بـود، شـروع بـه صـحبت کرد و گـفت: «دوشیزه وینسلو، از شـما درخـواسـت می کنم که بـا مـن ازدواج 

کنید. آیا امیدي هست که شما این پیشنهاد را بپذیرید؟» 

راشل با لحن مطمئنی پاسخ داد:  « ابداً!» 

«ممکن اسـت بـگویید چـرا؟» رولین این جـمله را چـنان ادا کرد که گـویی مـنتظر بـود پـاسـخ صـریح و صـادقـانـه اي 

دریافت کند. 

راشـل جـواب داد: «بـراي اینکه آن عـالقـه  اي را که الزمـه ي ازدواج بـا مـردي اسـت، در خـود نسـبت بـه شـما سـراغ 

ندارم.» 

رولین: «می خواهید بگویید که مرا دوست ندارید؟» 

راشل: «بله، دوست ندارم و نمی  توانم دوست بدارم.» 

رولین: «چرا؟» 

راشـل که انـتظار شنیدن چنین پـرسشی را نـداشـت، قـدري نـاراحـت و مـتعجب شـد و گـفت: «بـراي اینکه...» در 

اینجا راشـل از تـرس اینکه مـبادا اگـر حـقایق را پـوسـت کنده بـگوید صـحبت بـه درازا بکشد، جـمله را نـا تـمام گـذاشـت و 

به فکر فرو رفت. 

رولین: «چـرا؟ بـه مـن جـواب بـدهید. مـطمئن بـاشید که جـواب شـما هـر  چـه بـاشـد نمی تـوانـد بـه درد و انـدوه مـن 

چیزي بیفزاید.» 

راشـل: « بسیار خـوب، مـن شـما را دوسـت نـدارم و نمی  تـوانـم دوسـت بـدارم، چـون شـما در زنـدگی، هـدف و مـقصودي 

نـدارید. شـما بـراي اینکه دنیا را بـه جـاي بهـتري بـراي زنـدگی انـسان هـا تـبدیل کنید، تـا کنون چـه کوششی کرده  اید و 

یا بـعد از این چـه اقـدامی در نـظر دارید بـه عـمل آورید؟ شـما سـراسـر زنـدگی خـود را در کلوب هـا، شـب نشینی هـا، در 
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سـفر و تـفریح و خـوشـگذرانی بـه سـر بـرده اید. کسی که زنـدگی را بـراي رسیدن بـه این هـدف هـاي کوتـاه بـخواهـد، 

نمی تواند دل زنی را به  دست آورد.» 

رولین بـا خـنده ي تلخی پـاسـخ داد:  «هـرگـز!» و بـعد اضـافـه کرد: «ولی گـمان نمی کنم مـن از مـردان دیگري که 

شـما می شـناسید، بـدتـر بـاشـم؛ مـن از بسیاري از آنـها بهـترم. خـوشـحالـم که دلیل امـتناع خـود را از قـبول پیشنهاد مـن 

تذکر دادید.» بعد رولین ناگهان ایستاد، کاله خود را از سر برداشت، تعظیمی کرده و  برگشت. 

راشـل بـه خـانـه رفـت و مسـتقیم بـه اتـاقـش وارد شـده، دربـاره ي این پیشامـد غیر مـنتظره بـه فکر فـرو رفـت. ولی 

هـر چـه دربـاره ي عـمل رولین و واکنش خـود در بـرابـر او بیشتر می  انـدیشید، خـود را بیشتر مسـتوجـب سـرزنـش 

می شـمرد. مـگر خـود او تـا کنون در زنـدگی، هـدف و مـقصودي داشـته اسـت؟ مـگر خـود او سـال   هـا از عـمر خـود را بـراي 

آمـوخـتن مـوسیقی در نـزد یکی از مـوسیقیدانـان نـامی در اروپـا بـه سـر نـبرده اسـت؟ اکنون هـم که نـزدیک بـه یک سـال 

اسـت که بـه شهـر خـود ’رایمونـد‘ بـازگشـته،  مـگر جـز آوازه خـوانی در کلیساي شهـر، کار دیگري انـجام داده اسـت؟ او در 

این مـدت،  مـزد کافی دریافـت داشـته و تـا دو  هـفته ي قـبل که آن مـاجـرا در کلیسا گـذشـت، از وضـع و مـوقعیت 

اجـتماعی خـود کامـالً خـشنود و راضی بـوده اسـت. تـا کنون زنـدگی او بـا زنـدگی آوازه خـوان هـاي عـادي دیگر، چـه 

تفاوتی داشته است؟ 

راشـل این پـرسـش را چـند بـار تکرار کرد که آیا خـود او تـا کنون هـدف و مـقصد عـالی و ارزنـده اي را در زنـدگی، 

تعقیب کرده اسـت که حـق داشـته بـاشـد بـا آن خـشونـت، رولین را از خـود بـرانـد؟ ”اگـر عیسا بـه جـاي او بـود، چـه 

می کرد؟“ راشـل بـه ارزش صـداي خـود واقـف بـود و می  دانسـت که این مـوهـبت گـرانـبها می  تـوانـد او را بـه ثـروت و 

شهـرت بـرسـانـد و نمی  تـوانسـت از اذعـان بـه اینکه دو هـفته ي قـبل قـصد داشـت صـداي خـود را وسیله ي کسب شهـرت 

و ثـروت سـازد،  خـودداري کند. اکنون از خـود می پـرسید: «آیا مـقصد خـود مـن تـا چـند روز پیش، عـالی تـر از مـقصد 

رولین  پیچ بوده است؟» 

راشـل مـدتی را بـا این افکار و خیاالت در اتـاق خـود گـذرانـد و سـپس از پـله  هـا پـایین رفـت که بـا مـادرش صـریحاً 

دربـاره ي پیشنهادي که اخیراً از طـرف اپـرا بـه او رسیده و همچنین نـقشه هـایی که خـود او بـراي آینده اش طـرح کرده 

اسـت، مـشورت کند. قـبالً راشـل دربـاره ي این پیشنهاد، مـختصراً بـه مـادرش اشـاره کرده بـود و می  دانسـت که مـادرش 

بـا ورود او بـه اپـرا کامـالً مـوافـق اسـت. ولی این بـار راشـل بی مـقدمـه بـه مـادرش گـفت: «مـادر، تصمیم گـرفـته  ام که دعـوت 

اپرا را رد کنم و براي آن دالیل محکمی دارم.» 

٥٠
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مـادر راشـل زنی زیبا و جـاه طـلب بـود و در عین  حـال حـاضـر بـود که بـراي تـأمین خـوشـبختی فـرزنـدانـش بـه هـمه گـونـه 

فـداکاري اي تـن دهـد. پسـر کوچک او لـوئیز که دو  سـال از راشـل جـوان تـر بـود در تـابسـتان، تحصیالت خـود را در 

دانشکده ي جـنگ بـه پـایان می رسـانید. راشـل و لـوئیز هـر دو در یک خـانـه زنـدگی می کردنـد. پـدر راشـل نیز مـانـند پـدر 

ویرجینیا هـنگامی که زن و فـرزنـدانـش در سـفر بـودنـد، بـدرود زنـدگی گـفته بـود. اکنون راشـل و ویرجینیا هـر دو بـا 

مشکل مـشابهی رو بـه رو شـده بـودنـد، زیرا نـاگـزیر بـودنـد بـراي هـمراه کردن افـراد خـانـواده شـان بـا نـقشه   هـاي آینده ي خـود، 

سـخت بکوشـند. خـانـم وینسلو در پـاسـخ بـه اظـهارات دخـترش، هیچ واکنشی نـشان نـداد تـا او صـحبت خـود را ادامـه 

دهد. 

راشل پس از اداي جمله ي باال، بی درنگ افزود: «مادر، می  دانید که من دو هفته ي قبل، چه تعهدي کرده  ام؟» 

خانم وینسلو: «منظورت تعهد آقاي ماکزول است؟» 

راشل: «نه مادر، پس از این تعهد خبر ندارید؟» 

خـانـم وینسلو: «مـثل این اسـت که نمی  دانـم. بـدیهی اسـت که هـمه ي اعـضاي کلیسا مـایلند اعـمال مسیح را تقلید 

کنند و رفـتار او را تـا حـدي که اوضـاع و شـرایط جـامـعه ي امـروزي مـا اجـازه می  دهـد، سـرمـشق زنـدگی خـویش قـرار 

دهند. ولی این موضوع چه ربطی به عدم شرکت شما در اپرا دارد؟» 

راشـل: «بـه نـظر مـن رابـطه ي این دو بسیار اسـت. پـس از آنکه از خـود پـرسیدم ”اگـر عیسا بـه جـاي مـن بـود چـه 

می کرد؟“ و بـعد از آنکه از خـدا مسـئلت کردم که مـرا در این مـورد راهـنمایی کند، بـه این نتیجه رسیدم که اگـر او 

به جاي من بود هرگز صداي خود را وسیله اي براي به دست آوردن ثروت و شهرت نمی ساخت.» 

خانم وینسلو: «چرا؟ مگر این کار چه عیبی دارد؟» 

راشل: «من نگفتم که این عیبی دارد.» 

خـانـم وینسلو: «پـس تـو مـعتقدي هـمه ي کسانی که در کنسرت شـرکت می کنند، خـالف میل و اراده ي مسیح 

رفتار می کنند!» 

راشـل: «مـادر،  دلـم می  خـواهـد که بـه گـفته هـاي مـن درسـت تـوجـه کنید. مـن نـه کاري بـا آوازه خـوان هـاي حـرفـه اي 

دیگر دارم و نـه قـصد دارم آنـها را مـالمـت کنم. مـن فـقط دربـاره ي زنـدگی خـودم تصمیم می گیرم و شکی نـدارم که 

نقشه ي آینده ي من کامالً موافق با میل و رضاي عیسا است.» 

٥١
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خانم وینسلو: «بعد چه می کنی؟» 

خـانـم وینسلو هـنوز عـصبانی نشـده بـود. او می فهمید که دخـترش چـه می گـوید و چـه حـالتی دارد، ولی اشـتیاق او 

این بـود که راشـل هـمان  طـور که اسـتعداد طبیعی اش ایجاب می کند، مـعروف و مـشهور شـود. او اطمینان داشـت که 

وقتی این هیجان کنونی که در کلیسا ایجاد شـده اسـت از میان بـرود، راشـل هـمان  طـور که خـانـواده  اش مـایل اسـت،  

زندگی خود را ادامه خواهد داد. او به هیچ وجه براي شنیدن جمالت بعدي راشل آماده نبود. 

راشـل: «مـادر،  مـن بـاید کاري بکنم که بـه جـامـعه خـدمـت نـمایم و سعی کنم که از صـداي مـن کسانی که بیش از 

هـمه احتیاج دارنـد، اسـتفاده بـبرنـد. مـادر، مـن تصمیم گـرفـته  ام صـداي خـود را طـوري بـه کار بـبرم که روحـم راضی 

بـاشـد و تـنها بـه خـوشـایند یک جـمعیت تـماشـا چی و یا بـه دسـت آوردن پـول و حـتا ارضـاي میل خـودم بـه آواز خـوانـدن، 

قـناعـت نکنم. مـن می  خـواهـم کاري کنم که وقتی از خـودم می پـرسـم ”اگـر عیسا بـه جـاي مـن بـود، این کار را می کرد 

یا نـه؟“ نـزد خـود جـواب قـانـع کننده اي بـدهـم. حـال آنکه اگـر مـن در گـروه ارکستر شـرکت کنم،  نمی  تـوانـم جـوابی بـه این 

سـؤال بـدهـم.» راشـل طـوري محکم و مـؤثـر صـحبت می کرد که مـادرش مـتعجب شـد. ولی مـادر او بـه خـشم آمـده بـود، 

او هیچ وقت عادت نداشت که احساسات خود را پنهان کند. 

خانم وینسلو: «راشل،  این حرف خیلی بی معنی است. تو چقدر متعصب هستی! حاال چه کار می  توانی بکنی؟» 

راشـل گـفت: «کسانی بـه دنیا خـدمـت کرده   انـد که چیزهـایی عـالوه بـر هـدیه بـه آن داده  انـد. حـاال چـرا مـن که داراي 

مـوهـبتی هسـتم، بـاید فـوراً یک قیمت بـازاري روي این مـوهـبت بـگذارم و هـر انـدازه می  تـوانـم از آن پـول در بیاورم؟ 

شـما همیشه سعی کرده  اید که مـن شـغل مـوسیقی را بـا پـول بسنجـم. ولی مـن از دو هـفته ي پیش که بـا خـود عهـد 

نـموده  ام، دیگر نمی  تـوانـم تـصور کنم که عیسا در یک گـروه کنسرت شـرکت می نـماید که مـجبور بـاشـد هـر کاري 

می گویند، انجام دهد و آن طوري زندگی کند که من اگر جزو آن گروه بشوم، زندگی خواهم کرد.» 

بـانـو  وینسلو از جـا بـر  خـاسـت و سـپس دوبـاره نشسـت. بـا جـدیت،  خـشم خـود را نـگه داشـت و گـفت: «حـاال تـو چـه کار 

می  خواهی بکنی؟ به این سؤال من جواب ندادي!» 

راشـل جـواب داد: «مـن مـدتی بـه خـوانـدن در کلیسا ادامـه خـواهـم داد، چـون قـول داده  ام که تـا آخـر فـصل بـهار در 

آنـجا بـخوانـم. در این هـفته مـن می  خـواهـم در جـلسات انجـمن ’صلیب سفید‘ که در رکتانـگل بـرگـزار می  شـود،  آواز 

بخوانم.» 

٥٢
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خـانـم وینسلو: «چـه می گـویی راشـل؟! آیا خـودت می دانی چـه می گـویی؟ آیا می دانی که اعـضاي آن انجـمن چـطور 

اشخاصی هستند؟» 

راشـل دیگر حـاضـر نـبود زیر بـار حـرف مـادرش بـرود. او کمی بـه عـقب رفـت و یک لحـظه سـاکت مـانـد، سـپس بـا 

لـحن محکمی گـفت: «مـن نمی  دانـم که چـطور اشـخاصی هسـتند و بـراي همین اسـت که این کار را می کنم. آقـا و 

خـانـم گـري، چـند هـفته در آنـجا کار کرده  انـد. مـن امـروز شنیدم که آنـها احتیاج بـه خـوانـندگـان کلیسایی دارنـد تـا در 

جـلسات شـرکت کنند. کار آنـها در قسمتی از شهـر اسـت که خـدمـت مسیحی خیلی مـورد احتیاج اسـت. مـادر، مـن 

حاضرم به آنها کمک نمایم.» 

راشـل از صمیم قـلب این جـمالت را می  گـفت: «مـن می  خـواهـم کاري بکنم که جـنبه ي فـداکاري داشـته بـاشـد. مـن 

می  دانـم که شـما حـرف مـرا نمی فهمید، امـا مـن اشـتیاق دارم که بـراي یک  مـنظوري فـداکاري کنم. مـا در تـمام عـمر 

خـود بـراي خـاطـر رنـجبران و گـناهکاران این شهـر چـه کاري کرده  ایم؟ چـقدر از خـوشی هـا و راحتی هـاي شخصی 

خـودمـان بـراي بـرکت دادن بـه محـلی که در آن زنـدگی می کنیم، صـرف نـظر کرده  ایم و سعی نـموده  ایم که از زنـدگی 

منجی عـالـم تقلید کنیم؟ آیا مـا بـاید همیشه مـطابـق اصـول خـود خـواهی در جـامـعه زنـدگی کنیم و راه لـذت و تـفریح 

را طی بنماییم و هیچ وقت از درد و رنج کسی باخبر نشویم؟» 

بانو وینسلو گفت: «تو داري براي من موعظه می کنی؟» 

راشـل از جـا بـر  خـاسـت. او مـنظور مـادر خـود را فهمید و گـفت: «نـه،  مـن بـراي خـودم مـوعـظه می کنم.» این جـمله را 

بـه آرامی ادا کرد و بـعد مـدتی مکث نـمود. مـثل اینکه انـتظار داشـت مـادرش چیز دیگري بـگوید و سـپس از اتـاق،  

خـارج شـد. وقتی بـه اتـاق خـود رسید،  فکر می کرد تـا آنـجا که مـربـوط بـه مـادرش اسـت او نـباید تـوقـع هیچ گـونـه 

همدردي و حتا توافق فکري از مادرش را داشته باشد. 

او بـر زمین زانـو زد. می  تـوان گـفت که در طـول دو هـفته بـعد از آن روزي که کلیساي آقـاي مـاکزول بـا آن شـخص 

ژنـده  پـوش مـواجـه گـردید، اعـضاي آن بیش از تـمام مـدتی که او تـا بـه حـال بـه شـغل کشیشی اشـتغال داشـت، بـراي دعـا 

زانـو زده بـودنـد. وقتی راشـل از جـا بـر  خـاسـت،  چـشمانـش پـر از اشک بـود. مـدتی متفکرانـه نشسـت و سـپس یادداشـتی 

بـه ویرجینیا پیچ نـوشـت. آن یادداشـت را بـه وسیله ي یک نـامـه  رسـان بـراي او فـرسـتاد و سـپس نـزد مـادر خـود رفـت تـا 

به او بگوید که با ویرجینیا در آن روز عصر به رکتانگل خواهد رفت تا آقا و خانم گري را مالقات کنند. 
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او گـفت: «اگـر ویرجینیا بیاید، عـموي او دکتر وسـت نیز هـمراه مـا خـواهـد آمـد. مـن از ویرجینیا خـواهـش کردم که 

بـا او از طـریق تـلفن صـحبت کند و بـگوید که هـمراه مـا بیاید. آن دکتر،  دوسـت خـانـواده ي گـري اسـت و در زمسـتان 

گذشته نزد آنها بوده و در بعضی از جلسه هاي آنها شرکت کرده است.» 

بـانـو  وینسلو چیزي نـگفت. رفـتار او می رسـانید که کامـالً بـا این کار راشـل، مـخالـف اسـت و راشـل ضـدیت او را بـا 

اینکه چیزي نگفت،  درك نمود. 

در ساعت هفت،  دکتر وست و ویرجینیا آمدند و سه نفري به سوي محل انجمن ’صلیب سفید‘ رفتند. 

رکتانـگل از بـد  نـام تـرین محـله هـاي شهـر رایمونـد بـود و در نـزدیکی کارگـاه راه    آهـن و محـل بسـته بـندي اجـناس،  قـرار 

داشـت. بـد تـرین عـناصـر نـواحی فقیر نشین شهـر، در آن نـاحیه یافـت می  شـدنـد. محـل انجـمن در میدان وسیعی بـود که 

در هـنگام تـابسـتان،  مـورد اسـتفاده ي دسـته هـاي سیرك و نـمایش دهـندگـان سیار واقـع می  شـد و در اطـراف آن، 

میخانه  ها و دخمه هاي قمار بازي و مهمانخانه هاي ارزان و کثیف، قرار داشت. 

کلیساي رایمونـد، هیچ وقـت بـه مسـئله ي رکتانـگل، تـوجهی نکرده بـود. این محـله بیش از آن کثیف و خـشن و پُـر 

گـناه و وحشـتناك بـود که اعـضاي آن کلیسا نـزدیکش بـرونـد. حقیقت را بـخواهید، کوششی بـراي پـاك کردن این 

محـله از طـریق اعـزام کمیته هـایی از خـوانـندگـان و معلمین مـدارس روز یکشنبه و تعلیم دهـندگـان انجیل از طـرف 

کلیساهـاي مـختلف بـه عـمل آمـده بـود،  ولی کلیساي رایمونـد از لـحاظ یک مـؤسـسه ي مسـتقل در سـال  هـاي مـتمادي، 

هیچ وقت کاري نکرده بود که موجب جلوگیري از استیالي شیطان بر آنجا بشود. 

در قـلب این قـسمت کثیف شهـر،  آن کشیش انجیلی و زن شـجاع و ظـریف او، خیمه ي بـزرگی بـر پـا کرده بـودنـد و 

جـلساتی تشکیل می  دادنـد. این کار را در بـهار شـروع کردنـد و شـب هـا کم  کم مـطبوع می  شـد. مسیحیان انجیلی از 

سـایر مسیحیان تـقاضـاي کمک کردنـد و بیش از حـد مـعمول از آنـها تـشویق بـه عـمل آمـد. ولی آنـها احتیاج زیادي بـه 

مـوسیقی  بیشتر و بهـتري داشـتند. در جـلسات یکشنبه ي قـبل، ارگ نـواز آنـها مـریض شـده بـود. کسانی که داوطـلب 

اجراي برنامه ي موسیقی شده بودند، خیلی کم بودند و صداي آنها هم، جنبه ي معمولی داشت. 

زن کشیش، مـوقعی که بـا شـوهـرش کمی بـعد از سـاعـت هـفت بـه خیمه وارد شـد،  گـفت:  «جـان، جـمعیت کمی در 

جلسه ي امشب حضور خواهند داشت.» و به مرتب کردن صندلی ها پرداخت. 

٥٤
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آقـاي گـري گـفت: «بـله،  این طـور تـصور می کنم.» او مـردي ریزه و پـر  کار بـود و صـدایی دلنشین و شـجاعتی 

جـنگ جـویانـه داشـت. او تـا کنون در آن محـل، دوسـتانی پیدا کرده بـود، یکی از آنـها که قیافـه ي خشنی داشـت، در 

همان موقع وارد شد و به او در مرتب کردن صندلی ها کمک کرد. 

تـقریباً سـاعـت هشـت بـود که الکسانـدر پـاورز از دفـتر کار خـود بیرون آمـد و بـه طـرف خـانـه رفـت. او در گـوشـه ي 

رکتانـگل خـواسـت سـوار اتـومبیل خـود بـشود که یکمرتـبه صـداي آواز دل فـریبی از درون آن خیمه بـه گـوشـش رسید. 

آن صـداي راشـل وینسلو بـود. رغبتی در خـاطـر او پیدا شـد که بـه آن مجـلس االهی بـرود، ولی هـنوز کامـالً مـصمم 

نـگردیده بـود و از شک و تـردید، رنـج می بـرد. سـابـقه ي کار او در پسـت مـتصدي راه    آهـن، هیچ گـونـه فـداکاري اي را 

ایجاب نمی کرد و او هنوز نمی  دانست که در این مورد چه باید بکند. 

او مـتعجب شـد که این چـه آوازي اسـت؟! چـگونـه راشـل وینسلو بـه اینجا آمـده اسـت؟ بعضی از پنجـره هـاي 

خـانـه  هـاي مـجاور، بـاال بـرده شـدنـد. چـند نـفر که در جـلوي یک میخانـه مـشغول مـنازعـه بـودنـد، ایستادنـد و گـوش کردنـد 

و مـردم بسیاري بـه طـرف رکتانـگل و خیمه  اي که در آن بـر پـا شـده بـود، روانـه شـدنـد. راشـل وینسلو هیچ وقـت در 

کلیساي رایمونـد چنین آوازي نـخوانـده بـود. صـداي او معجـزه آسـا بـود. این چـه آوازي بـود که او  می  خـوانـد؟ دوبـاره 

آقـاي الکسانـدر پـاورز ’رئیس کارگـاه مـاشین هـاي راه    آهـن‘ مکث کرد و گـوش فـرا داد و شنید: «هـر جـا که او راهـنمایی 

کند،  من می روم. هر جا که او راهنمایی کند،  من می روم. همه جا با او،  همه جا با او می روم.» 

هـمچنان که این آواز پـاك بـه وسـعت کثیفی آن محیط، بـه طـور زیبا و بی آالیش طنین  انـداز می گـردید، زنـدگی 

خـشن و نـا پـاك محـله ي رکتانـگل، رنـگ جـدیدي بـه خـود می گـرفـت. آن آهـنگ دلنشین بـه قـلب میخانـه  هـا و دخـمه هـا 

و مسافر خانه هاي آلوده نفوذ می کرد و دل هاي اشخاصی را که در آنجا بودند، به حرکت در می  آورد. 

سـرپـرسـت کارگـاه راه    آهـن بـه طـرف آن خیمه بـه راه افـتاد، ولی بـعد از چـند  قـدم تـوقـف کرد. چـند لحـظه بـدون 

تصمیم مـانـد و سـپس بـه طـرف اتـومبیل خـود رفـت و بـه سـمت خـانـه روانـه شـد. امـا قـبل از اینکه او از مـحوطـه ي 

طنین هـاي صـداي راشـل خـارج شـود، واقـف گـردید که این مسـئله را که ”عیسا چـه کار خـواهـد کرد؟“ بـراي خـود حـل 

کرده است. 

٥٥



در پی عیسا

فصل هشتم  

 

«اگـر کـسی از مـن پیـروی می کـنـد، بـاید خـود را انکـار کـنـد 

و صـلیـب خـود را هــمه  روزه بـردارد و بـه دنـبال مـن بیـایـد.»  

 

هـانـري  مـاکزول در اتـاق خـود قـدم می زد. آن روز، چـهارشـنبه بـود و او شـروع بـه تفکر دربـاره ي مـوضـوع مـوعـظه اي 

کرده بـود که می بـایست در مجـلس آن شـب،  ادا نـماید. از یکی از پنجـره هـاي اتـاق مـطالـعه ي او، دودکش هـاي کارگـاه 

راه    آهـن، پیدا بـود و سـر خیمه ي انجیلیون نیز از بـاالي سـاخـتمانی در کنار میدان رکتانـگل نـمایان بـود. او هـر دفـعه 

که در حین قـدم  زدن بـه کنار آن پنجـره می رسید،  بـه آن مـنظره نـگاه می کرد. بـعد از مـدتی، پشـت میز تحـریر خـود 

نشسـت و یک صـفحه کاغـذ جـلوي خـود قـرار داد و چـند دقیقه فکر نـمود و سـپس این جـمالت را بـا حـروف درشـت بـر 

روي آن نوشت: 

کارهایی که عیسا در این کلیسا خواهد کرد: 

1- زندگی کردن به طرز ساده و بدون تجمل بیهوده از یک طرف و بدون تَفنن زیاد از طرف دیگر. 

2- موعظه ي بدون ترس براي اشخاص ظاهرساز کلیسا، بدون در نظر گرفتن ثروت و اهمیت اجتماعی آنها. 

3- نـشان دادن مـحبت و دلـسوزي  خـود نسـبت بـه مـردم عـامی مـانـند اشـخاص غنی و تحصیل کرده و تـربیت شـده 

که اکثریت اعضاي کلیسا را تشکیل می  دهند. 

4- نشان دادن دلبستگی خود به اصول عالی انسانیت به واسطه ي فداکاري شخصی. 

5- موعظه بر ضد میخانه  هاي شهر رایموند. 

٥٦
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6- دوستی و رفاقت با مردم گناهکار رکتانگل. 

7- صـرف نـظر کردن از مـسافـرت بـه اروپـا در سـال جـاري.(مـن دو مـرتـبه بـه خـارجـه رفـته ام و هیچ احتیاجی بـه 

اسـتراحـت نـدارم. مـن سـالـم هسـتم و بـاید پـول این مـسافـرت را بـراي کسی مـصرف کنم که بیش از مـن احتیاج بـه 

استراحت دارد. شاید از این گونه اشخاص در شهر، زیاد باشند.) 

او بـا کمال فـروتنی مـتوجـه بـود که شـرح مـختصري که راجـع بـه اعـمال احـتمالی عیسا نـوشـته بـود،  عـمق و اهمیت 

زیادي نـداشـت، ولی سعی کرده بـود تـا آنـها را بـه صـورت واضحی که فکر می کرد رفـتار عیسا بـه آن صـورت بـاشـد،  

مـجسم نـماید. تـقریباً تـمام نکاتی که او یادداشـت کرده بـود، بـراي او مـعناي کاملی از تغییر رسـوم و عـاداتی که 

سـال  هـا در کلیسا حکم فـرمـا بـود را داشـت. بـا وجـود این، او سعی می کرد که مـنابـع روحـانی کلیسایی را بیشتر از 

گـذشـته کشف کند. او دیگر چیزي نـنوشـت، بلکه پشـت میز خـود صـاف نشسـت و سعی نـمود که روح عیسا را بیش 

از پیش در زنـدگی شخصی خـود درك کند. او مـوضـوع مـخصوص جـلسه ي دعـا را که بـراي آن شـروع بـه مـطالـعه 

کرده بود، فراموش نمود. 

او بـه قـدري غـرق افکار خـود شـده بـود که صـداي زنـگ در را نشنید، بلکه وقتی پیشخدمـت بـه او گـفت که یک 

نـفر بـه مـالقـات او آمـده اسـت، مـتوجـه گـردید. آن شـخص، آقـاي گـري بـود. مـاکزول بـه سـر پلکان رفـت و بـه آقـاي گـري 

تعارف کرد که به باال بیاید. آقاي گري آمد و علت مالقات خود را به این ترتیب بیان کرد: 

«مـن بـه کمک شـما احتیاج دارم  آقـاي مـاکزول. الـبته شـما شنیده  اید که مـا چـه جـلسه ي خـوبی در شـب دوشـنبه 

و شـب قـبل داشـتیم. دوشیزه وینسلو بیش از آنـچه مـن انـتظار داشـتم، کمک کرد و خیمه ي مـا گـنجایش جـمعیت را 

نداشت.» 

مـاکزول گـفت: «مـن این را شنیده  ام. این اولین دفـعه اي بـوده اسـت که مـردم آنـجا، صـداي او را شنیده انـد. تعجبی 

ندارد که به صداي او جلب شده باشند.» 

آقـاي گـري گـفت: «این جـلسه، الـهام عجیبی داشـت و مـهم تـرین واقـعه ي بـرنـامـه ي کار مـا بـود. ولی مـن آمـده  ام تـا 

خـواهـش کنم که شـما اگـر می  تـوانید امشـب بـه آنـجا بیایید و مـوعـظه کنید. مـن سـرمـا خـوردگی سختی پیدا کرده  ام و 

فکر نمی کنم که بـتوانـم صـحبت کنم. می  دانـم که این خـواهـش از شـما که اینقدر گـرفـتار هسـتید خیلی زیاد اسـت، 

ولی اگر نمی توانید بیایید، بدون رو دربایستی بگویید تا من فکر دیگري بکنم.» 

٥٧
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مـاکزول گـفت: «خیلی مـتأسـفم، چـون امشـب یکی از شـب هـاي مـقرري جـلسه ي عـبادت مـن اسـت.» سـپس او 

کمی سرخ شد و گفت:  «ولی من می  توانم ترتیبی بدهم که به آنجا بیایم. شما مطمئن باشید.» 

آقاي گري از او قلباً تشکر کرد و بر  خاست که برود. 

ماکزول گفت:  «حاضرید کمی اینجا بمانید تا با همدیگر دعا کنیم؟» 

گري به سادگی گفت: «حاضرم.» 

بـه این تـرتیب آن دو مـرد بـا یکدیگر زانـو زدنـد و هـانـري  مـاکزول مـانـند یک کودك دعـا کرد. گـري هـمان  طـور که در 

آنـجا زانـو زده بـود، بـه گـریه افـتاد. چیز تـأثیر انگیزي بـراي او بـود که آن مـردي که در تـمام زنـدگی کشیشی خـود در 

محیط محـدودي از فـعالیت بـه  سـر می بـرد، اکنون بـه  این تـرتیب دعـا می کرد که حکمت و نیروي الزم جهـت مـوعـظه 

براي مردم رکتانگل را پیدا کند. 

گـري بـر  خـاسـت و دسـت خـود را بـلند کرد و گـفت: «خـدا تـو را بـرکت دهـد. مـن مـطمئن هسـتم که روح  الـقدس 

امشب به تو قدرت خواهد داد.» 

هـانـري  مـاکزول جـوابی نـداد. او حـتا آنـقدر بـه خـود اطمینان نـداشـت که بـگوید امیدوار اسـت که این طـور بـشود. ولی 

دربـاره ي قـولی که بـراي این کار داده بـود تفکر کرد و یک آرامـش خـاصی در او ایجاد شـد که قـلب و روح او را تـازه 

می کرد. 

از این جهـت بـود که وقتی اعـضاي کلیساي رایمونـد در آن شـب بـه اتـاق سـخنرانی داخـل شـدنـد، بـا مـوضـوع 

شـگفت انگیز دیگري مـواجـه گـردیدنـد. عـده ي فـوق  الـعاده زیادي در آنـجا حـضور داشـتند. جـلسات دعـا بـعد از آن روز 

یکشنبه، فراموش نشدنی بود. بیش از آنچه در تاریخ کلیساي رایموند دیده شده بود، مردم جمع می شدند. 

آقـاي مـاکزول فـوراً نکته ي اصلی را ذکر کرد و گـفت: «مـن امشـب مـجبور هسـتم که در جـلسه  اي در رکتانـگل 

شـرکت کنم و از این جهـت بـه نـظر شـما واگـذار می کنم که آیا این جـلسه در اینجا ادامـه پیدا کند یا نـه. مـن فکر 

می کنم که بهـترین راه این اسـت که چـند نـفر داوطـلب بـا مـن بـه آنـجا بیایند تـا بـعد از جـلسه اگـر الزم شـد بـه مـن 

کمک کنند و بقیه در اینجا بمانند و دعا کنند که نیروي روح  القدس با ما باشد.» 

بـه این تـرتیب، پـنج ـ شـش نـفر بـا او رفـتند و بقیه در اتـاق سـخنرانی مـانـدنـد. وقتی مـاکزول از آن اتـاق خـارج 

می  شـد،  بـه این فکر بـود که در میان تـمام اعـضاي کلیساي او شـاید نـتوان عـده  اي را پیدا کرد که قـادر بـه انـجام کاري 

در پیروي از مسیح بـاشـند که اهـالی فقیر و گـناهکارِ آن نـاحیه را بـه سـوي مسیح هـدایت کنند. این فکر طـوري در 
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مـاکزول رسـوخ نکرد که مـوجـب رنـجش او شـود، ولی نـظریه ي جـدیدي راجـع بـه پیروي مسیح در ذهـنش ایجاد 

نمود. 

وقتی او و گـروه کوچکی از داوطـلبان بـه رکتانـگل رسیدنـد، خیمه تـقریباً پـر بـود. آنـها بـه سختی تـوانسـتند که بـه 

سکوي مـقابـل بـرسـند. راشـل و ویرجینیا در آنـجا بـودنـد. همچنین جـاسـپر چیس که بـه جـاي دکتر آمـده بـود، حـضور 

داشت. 

مـوقعی که جـلسه بـا خـوانـدن سـولـو تـوسـط راشـل شـروع شـد و بـعد، از جـمعیت خـواهـش گـردید که در آواز شـرکت 

کنند، دیگر هیچ جـاي خـالی در خیمه، یافـت نمی  شـد. شـب آرامی بـود. اطـراف چـادر را بـاال زده بـودنـد. جـمعیت، 

فـضاي اطـراف خیمه را نیز فـرا گـرفـته بـود. بـعد از خـوانـدن سـرود و دعـایی که از طـرف یکی از کشیشان شهـر انـجام 

شـد، گـري عـلت این را که نمی تـوانـد صـحبت کند، بیان نـمود و بـه طـرز سـاده اي اداره  ي مجـلس را بـه هـانـري مـاکزول 

’کشیش کلیساي رایموند‘ واگذار کرد. 

صداي خشنی از کنار خیمه گفت: «این کیست دیگر؟» 

دیگري گفت: «کشیش اولین کلیسا، پس امشب ما گیر اعیان ها افتاده  ایم!» 

دیگري گـفت: «اولین کلیسا! آهـان،  مـن می  دانـم! صـاحـب ملک مـا در نیمکت اول آنـجا می نشیند!» و خـنده اي راه 

افتاد، زیرا آن شخص، متصدي یک میخانه بود. 

شـخص دیگري که در نـزدیکی او بـود بـا لـحن مسـتانـه اي گـفت:  «اعیان هـا را دور بیندازید.» جـمعیت بـه طـرف او 

رو کردنـد و فـریاد هـاي زیادي بـلند شـد. بعضی هـا می گـفتند: «او را بیرون کنید!» بعضی هـا می گـفتند: «فـرصتی هـم بـه 

اولین کلیسا بدهید!» برخی دیگر می گفتند: «سرود، سرود، یک سرود دیگر!» 

هـانـري  مـاکزول از جـا بـر  خـاسـت و امـواج اعـتراض، مـتوجـه او شـد. در اینجا کار او مـثل مـوعـظه کردن بـراي مـردم 

خـوش پـوش و مـحترم و خـوش رفـتار محـله ي بـولـوار نـبود. او شـروع بـه صـحبت کرد و جـنجال، زیادتـر شـد. مـاکزول، 

دسـت خـود را بـلند کرد و صـدایش را قـوي تـر نـمود. جـمعیت داخـل خیمه،  کمی تـوجـه کردنـد ولی در اطـراف خیمه، 

اثـري دیده نشـد. در ظـرف چـند دقیقه، جـمعیت از اختیار او بیرون رفـت. او بـه راشـل رو کرد و تـبسم محـزونی نـمود 

و گـفت: «دوشیزه وینسلو، آوازي بـخوان. آنـها بـه آواز تـو گـوش خـواهـند داد.» سـپس روي صـندلی خـود نشسـت و دو 

دستش را روي صورتش گذاشت. 
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این فـرصـت بـه دسـت راشـل بـود و او بـه خـوبی از عهـده ي آن بـر می آمـد. ویرجینیا در پشـت ارگ نشسـت و راشـل از 

او خواهش کرد که چند نُت این سرود را بنوازد: 

«اي منجی، مـن تـو را پیروي می کنم و بـه وسیله ي تـو راهـنمایی می  شـوم، بـا وجـودي که دسـت هـاي تـو را که 

رهـبري ام می کند، نمی بینم. امید قـلبم مـرا آرام می  سـازد و از هیچ چیز بـاك نـدارم. تـنها آرزویم، رسیدن بـه مـنظور 

توست.» 

هـنوز راشـل اولین بیت این سـرود را نـخوانـده بـود که تـمام جـمعیت خیمه بـه طـرف او مـتوجـه گـردیدنـد و آرام و 

در نـهایت احـترام، نشسـتند. قـبل از آنکه او آخـرین بیت را تـمام کند، تـمام  حـاضـرین رکتانـگل، تسـلیم و رام شـده   

بـودنـد و هـمه مـانـند یک حیوان وحشی که در جـلوي پـاي او خـوابیده بـاشـد، بـدون آزار بـه آواز او گـوش می  دادنـد. 

آري، چـقدر فـرق بـود بین تـماشـاچیان مُتعین و مـعطر و خـوش لـباسِ کنسرت هـا و مـردم  کثیف و مسـت و آلـوده اي که 

در آنجا گرد آمده  بودند و تحت  تأثیر زیبایی ملکوتی آن زن جوان، واقع شده بودند. 

مـاکزول، وقتی سـر خـود را بـلند کرد و نـگاهی بـه آن جـمعیتِ آرام انـداخـت، مـتوجـه شـد که عیسا بـا صـدایی مـثل 

صـداي راشـل وینسلو چـه می کرد. جـاسـپر چیس نشسـته و چـشمان خـود را بـه راشـل دوخـته بـود و عـال رغـم آرزوهـایی 

که بـراي نـویسندگی داشـت، فکر می کرد که اگـر بـتوانـد عـالقـه ي راشـل را بـه خـود جـلب کند چـه خـواهـد شـد. در 

خـارج از خیمه، شخصی ایستاده بـود که هیچ کس فکر نمی کرد در نـزدیک یک خیمه ي عـبادت انجیلی دیده شـود 

و او رولین  پیچ بـود که در هـر طـرفـش اشـخاص خـشن و ژنـده  پـوشی قـرار گـرفـته بـودنـد و بـه لـباس مـرتـب او خیره  خیره 

نـگاه می کردنـد. ولی او انـگار بـه اطـراف خـود هیچ تـوجهی نمی کرد و مجـذوب راشـل بـود. او از کلوب بـه آنـجا آمـده 

بود. نه راشل و نه ویرجینیا، او را در آن شب ندیدند. 

سـرود، تـمام شـد و مـاکزول دوبـاره بـر  خـاسـت. ا  ین  دفـعه آرامـش بیشتري حـس کرد. ”عیسا در این مـورد چـه 

می کرد؟“ او طـوري صـحبت کرد که هـرگـز آن گـونـه صـحبت نـنموده بـود. این مـردم چـه کسانی هسـتند؟ آنـها افـراد 

بشـر فـنا پـذیر بـودنـد. مسیحیت چیست؟ دعـوت گـناهکاران، نـه اشـخاص بـا فضیلت بـه تـوبـه. مسیح چـگونـه سـخن 

می گـفت و او در اینجا چـه خـواهـد گـفت؟ الـبته نمی  تـوانسـت تـمام تـعالیم خـود را بیان کند، ولی قـسمت مهمی از آن 

را می  تـوانسـت ذکر نـماید. بـا این اطمینان، مـاکزول شـروع بـه صـحبت کرد. او هیچ وقـت بـراي تـوده ي مـردم، احـساس 

هـمدردي نکرده بـود. در مـدت ده سـال که در اولین کلیسا مـوعـظه می  نـمود، عـامـه ي مـردم در نـظرش چیزي بـه جـز 

عـناصـر کثیف و خـطرنـاك و مـضر در جـامـعه نـبودنـد. آنـها همیشه در خـارج کلیسا و محیط او قـرار داشـتند. وجـود آنـها 
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گـاهی بـاعـث نـاراحتی وجـدان او می گـردید. از آنـها غـالـباً بـه عـنوان تـوده ي مـردم در پیام کلیسا یاد می  شـد و عـلت آنکه 

چـرا بـه آنـها تـوجهی نمی گـردید، ذکر می  شـد. امـا امشـب، وقتی او در مـقابـل این گـونـه اشـخاص واقـع شـده بـود، فکر 

می کرد که ”آیا مسیح اغـلب اوقـات بـا چنین مـردمی رو بـه رو نمی شـده اسـت؟“ او احـساس مـحبت کاملی نسـبت بـه 

جـمعیت حـاضـرین می  نـمود و این خـود، بهـترین عـالمـت اسـت که یک واعـظ می  تـوانـد یقین حـاصـل نـماید که نـزدیک 

به سر منشأ ازلی زندگی عالم می باشد. 

دوسـت داشـتن تـنها یک گـناهکار بـه خـصوص وقتی که شـخصاً قـابـل تـوجـه و جـالـب بـاشـد، آسـان اسـت؛ ولی 

دوست داشتن یک جمعیت از گناهکاران، یقیناً یکی از عواطف مسیحی است. 

وقتی مجـلس تـمام شـد، هیچ کس عـالقـه ي خـاصی نـشان نـداد. هیچ کس بـراي شـرکت در جـلسه ي بـعدي نـمانـد. 

مـردم سـریعاً از اطـراف خیمه دور شـدنـد و میخانـه  هـا که در مـوقـع تشکیل این جـلسات کمی کساد شـده بـودنـد، 

دوبـاره پـر گـردیدنـد و کار هـاي محـله ي رکتانـگل دوبـاره جـریان عـادي خـود را از سـر گـرفـت. مـاکزول و گـروه کوچک او 

که شـامـل ویرجینیا و راشـل و جـاسـپر چیس بـود،  از جـلوي میخانـه  هـا گـذشـتند و بـه گـوشـه اي که اتـومبیل هـا از آنـجا 

عبور می کردند، رسیدند. 

مـوقعی که آن کشیش ایستاد و مـنتظر اتـومبیل بـود، گـفت: «اینجا محـله ي وحشـتناکی اسـت. مـن هیچ گـاه تـصور 

نمی کردم که رایموند داراي چنین بیماري هایی باشد. گویی پیروان مسیح در این شهر وجود ندارند.» 

جاسپر چیس گفت: «آیا شما تصور می کنید که هیچ وقت ممکن است این میخانه  ها بسته شوند؟» 

کشیش پـاسـخ داد: «مـن این روزهـا بیشتر از هـر مـوقـع دیگر راجـع بـه اینکه پیروان مسیح بـراي از میان بـردن 

میخانـه  هـا چـه می  تـوانـند بکنند، فکر کرده  ام. مـا بـاید هـمه بـه ضـد آن مـبارزه کنیم. چـرا نـباید هـمه ي مسیحیان و 

اعـضاي کلیساهـاي رایمونـد بـا کمال اتـحاد بـر ضـد آنـها اقـدام کنند؟ بـاید ببینیم که مسیح در چنین مـوردي چـه 

می کرد. آیا او آرام می  ماند؟ آیا رأي می  داد که به این میخانه  ها جواز کسب داده شود؟» 

مـاکزول در این حین گـویی بیشتر بـا خـود صـحبت می کرد تـا بـا دیگري. او بـه خـاطـر آورد که خـودش همیشه بـه 

نـفع این گـونـه جـوازهـا رأي داده اسـت و تـقریباً هـمه ي اعـضاي کلیساي او نیز رأي داده   انـد. ”عیسا چـه خـواهـد کرد؟“ 

آیا او می  تـوانسـت بـه این سـؤال پـاسـخ دهـد؟ اگـر مسیح امـروز زنـده بـود، آیـا بـه ضـد میخانـه  هـا اقـدام و مـوعـظه می کرد؟ 

شـاید اقـدام بـه ضـد جـواز میخانـه  هـا مـقبولیت عـامـه نـداشـته بـاشـد. شـاید مسیحیان، عقیده داشـته بـاشـند که بهـترین 

کاري که می  تـوان کرد این اسـت که بـراي این گـونـه امـاکن، جـواز صـادر نـمود و مـالیات گـزاف از این گـناه هـاي 
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اجـتناب نـاپـذیر اخـذ کرد. شـاید خـود اعـضاي کلیسا،  صـاحـب ملک میخانـه بـاشـند. او می  دانسـت که این مـطالـب در 

رایموند حقیقت دارد. ”مسیح در این مورد چه خواهد کرد؟“ 

روز بـعد، در حـالی که او فـقط قسمتی از این سـؤال را جـواب داده بـود، بـه اتـاق مـطالـعه ي خـود رفـت و تـمام روز 

دربـاره ي آن فکر نـمود. مـوقعی که روزنـامـه ي ’اخـبار عـصر‘ بـه دسـت او رسید، هـنوز دربـاره ي آن فکر می کرد و بـه 

بعضی نتایج، نزدیک شده بود. خانمش روزنامه را نزد او آورد و چند  دقیقه پیش او نشست. 

روزنـامـه ي ’اخـبار عـصر‘ در آن مـوقـع، از جـالـب تـرین روزنـامـه  هـاي شهـر شـده بـود و بـه عقیده ي بعضی اشـخاص، بـه 

نـحوي چـاپ می  شـد که مشـترکین آن، روزنـامـه اي بـه این جـالبی تـا بـه حـال نـدیده بـودنـد. در ابـتدا آنـها مـتوجـه عـدم 

چـاپ جـریان مـسابـقه ي مشـت زنی شـدنـد و بـعد کم  کم دیدنـد که در این روزنـامـه دیگر راجـع بـه جـنایات، شـرحی 

نـوشـته نمی شـود و افـتضاحـات زنـدگی خـصوصی اشـخاص، بیان نمی گـردد. سـپس دیدنـد که اعـالنـات سیگار و 

مشـروبـات،  حـذف گـردید و مـطالـب قـابـل تـردیدِ دیگر نیز نـوشـته نشـد. چـاپ نشـدن شـماره ي روز یکشنبه، مـورد تفسیر 

بسیار قـرار گـرفـت و سـر مـقالـه هـاي آن بـاعـث هیجان زیاد شـد. نـقل یک قـسمت از شـماره ي روز دوشـنبه ي این هـفته 

نـشان می  دهـد که ادوارد نـورمـان چـه جـدیتی بـراي نـگه داشـتن قـول خـود بـه عـمل می  آورد. سـر  مـقالـه ي آن بـه شـرح ذیل 

بود: 

«جنبه ي اخالقی مسائل سیاسی؛ 

مـدیر این روزنـامـه همیشه اصـول عـقاید حـزب بـزرگی را که اکنون زمـام حکومـت را بـه دسـت دارد، تبلیغ کرده 

اسـت و تـا کنون هـمه ي مـسائـل سیاسی را از لـحاظ حـسن تـدبیر یا از لـحاظ عقیده بـه مسـلک حـزبی و مـخالـفت بـا 

احـزاب دیگر مـورد بـحث قـرار داده اسـت. از این بـه بـعد، بـراي اینکه نسـبت بـه خـوانـندگـان خـود کامـالً صـادق بـاشیم، 

تـمام مـسائـل سیاسی را از لـحاظ خـوبی و بـدي اخـالقی بیان خـواهیم کرد. بـه عـبارت دیگر، اولین سـؤالی که دربـاره ي 

هـر مسـئله ي سیاسی در دفـتر این روزنـامـه بـه عـمل می  آید، این نـخواهـد بـود که ”آیا بـه نـفع حـزب مـا خـواهـد بـود یا 

نـه؟“ بلکه نخسـت سـؤال خـواهیم کرد که ”آیا این کار، مـطابـق روح و تـعالیم مسیحیت و سـخنان مسیح که بـانی 

بـزرگ تـرین اصـول زنـدگی بشـر اسـت، می بـاشـد یا نـه؟“ بـاید بـه طـور واضـح بـگوییم که جـنبه ي اخـالقی هـر مسـئله ي 

سیاسی داراي نـهایت اهمیت شـمرده خـواهـد شـد و بـر این عقیده پـا فـشاري خـواهـد گـردید که هـمان  طـور که زنـدگی 

افراد باید مطابق شریعت االهی و قوانین اخالقی باشد، حیات و سازمان یک  ملت نیز باید به همین منوال باشد. 
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همین روش دربـاره ي نـامـزدهـاي مـقام هـاي حـساس و پـر مسـئولیت جـامـعه نیز پیروي خـواهـد شـد. بـدون 

در نـظر گـرفـتن حـزب سیاسی، مـدیر این روزنـامـه نـهایت کوشـش خـود را بـه عـمل خـواهـد آورد که بهـترین اشـخاص، 

زمـامـدار امـور شـونـد و هیچ گـاه عـالـماً و عـامـداً بـه پشـتیبانی شخصی که بـراي احـراز یک مـقام الیق نیست، نـخواهـد 

پـرداخـت؛ هـر چـند که او مـورد پشـتیبانی کامـل حـزب بـاشـد. اولین سـؤالی که دربـاره ي آن شـخص بـه عـمل خـواهـد 

آمد، این است که ”آیا او براي این مقام، شایستگی دارد؟“ و ”آیا این اقدام صحیح است؟“» 

این مـقالـه بـه همین  جـا خـتم نـگردید، ولی مـا بـه نـقل همین قـسمت اکتفا نـمودیم تـا روحیه ي مـدیر روزنـامـه مـعلوم 

شـود. صـد هـا نـفر از مـردم رایمونـد، این مـقالـه را خـوانـدنـد و از شـدت تـعجب، دسـت بـه چـشمان خـود مـالیدنـد. بسیاري 

از آنـها نـامـه اي بـه مـدیر روزنـامـه نـوشـتند و از او تـقاضـا کردنـد که از ارسـال روزنـامـه بـراي آنـها خـودداري کند. ولی بـا 

وجـود این،  روزنـامـه هـنوز چـاپ می  شـد و بـا اشـتیاق تـمام در هـمه ي نـقاط شهـر، خـوانـده می  شـد. تـا آخـر هـفته،  

ادوارد نـورمـان بـه خـوبی مـتوجـه شـد که تـعداد زیادي از مشـترکین خـود را بـه سـرعـت از دسـت می  دهـد. او بـه آرامی بـا 

این وضعیت بـرخـورد می کرد ولی کالرك ’مـدیر داخـلی‘ او بـا کمال نـا امیدي بـه انـتظار ور شکستگی بـود، بـه  خـصوص 

بعد از آن سر  مقاله ي روز دوشنبه. 

امشـب وقتی مـاکزول روزنـامـه را بـراي زن خـود  می  خـوانـد، می  تـوانسـت در هـر سـتون آن، شـواهـد وجـدان و عهـد و 

پیمان مـدیر آن را ببیند. عـبارات تحـریک آمیز و عـامیانـه در روزنـامـه یافـت می  شـد. مـطالبی که بـراي قـرائـت در زیر 

عـناوین مـقالـه هـا نـوشـته شـده بـود، کامـالً مـناسـب بـودنـد. او مـالحـظه کرد که در دو سـتون، نـام نـویسنده بـا امـضا در آخـر 

مقاله ذکر شده بود و پیشرفت مشخصی در سبک انشاي مطالب آنها نمودار بود. 

مـاکزول گـفت: «بـه این تـرتیب نـورمـان نـویسندگـان خـود را مـجبور کرده اسـت که این نـوشـته ي خـود را امـضا کنند. 

او بـا مـن راجـع بـه این  مـوضـوع صـحبت کرده بـود. کار خیلی خـوبی اسـت و بـاعـث می  شـود که مسـئول هـر نـوشـته اي 

مـعلوم بـاشـد و هـر نـویسنده  اي سعی کند که کارش جـنبه ي عـالی تـري پیدا کند. این مـوضـوع هـم بـه نـفع نـویسنده 

است و هم به نفع خوانندگان.» 

مـاکزول یکمرتـبه مکثی نـمود؛ بـا عـالقـه ي بسیار،  چیزي را خـوانـد و سـپس بـه زن خـود گـفت: «گـوش کن مـاري!» 

و بعد از لحظه  اي تأمل که لبان او از شدت هیجان می  لرزید، چنین خواند: 

«امـروز صـبح الکسانـدر پـاورز ’رئیس کارگـاه راه    آهـن‘ این شهـر از شـغل خـود اسـتعفا داد و عـلت آن را این گـونـه ذکر 

نـمود که بـر وي اثـبات شـده اسـت که بـنگاه راه    آهـن از بعضی از قـوانین کشوري، تخـطی کرده و همچنین قـانـون 
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محـلی مـربـوط بـه جـلوگیري از تـأخیر حـرکت قـطار بـراي اسـتفاده ي حـمل کننده ي خـاص را نـقض نـموده اسـت. 

نـامـبرده در اسـتعفا نـامـه ي خـود، اظـهار نـموده اسـت که بیش از این نمی تـوانـد اطـالعـاتی را که بـه زیان مـقامـات اداره  ي 

راه در دسـت دارد، پـنهان نـماید؛ او در این مـوضـوع شـهادت خـواهـد داد. او اطـالعـات خـود را در دسـترس دادسـتان 

گـذاشـته اسـت و حـاال بـاید از طـرف دادسـتان، علیه شـرکت راه  آهـن اقـدام شـود. این روزنـامـه  میل دارد که نـظریات 

خـود را دربـاره ي این اقـدام آقـاي پـاورز بـگوید؛ اوالً او از این کار، هیچ اسـتفاده اي نـخواهـد بـرد. او یک مـقام خـوبی را 

از دسـت داده اسـت، حـال آنکه اگـر سـاکت می  مـانـد می  تـوانسـت آن را نـگه دارد. ثـانیاً مـا تـصور می کنیم که این کار او 

بـاید مـورد تمجید و تحسین هـمه ي اهـالی شـرافـتمند واقـع شـود، زیرا این کار بـراي اطـاعـت از قـانـون و سـپردن 

متخلفین به دست عدالت است. 

در این گـونـه مـوارد که شـواهـدي علیه یک شـرکت راه    آهـن مـوجـود اسـت ولی بـه دسـت آوردن آن غیر ممکن بـه نـظر 

می رسـد، مـعموالً مـأمـورین اداره  ي راه داراي مـدارکی هسـتند، ولی خـود را ذینفع نمی دانـند که آنـها را در اختیار 

مـقامـات مـربـوطـه بـگذارنـد و اثـبات کنند که از قـانـون، تخـطی شـده اسـت. نتیجه ي این وظیفه  نـشناسی از طـرف 

مـأمـورین مـربـوطـه، از میان بـردن روحیه ي هـمه ي جـوانـانی اسـت که در اداره  ي راه کار می کنند. مـدیر این روزنـامـه، 

اظـهاراتی را که چـندي قـبل از طـرف یکی از مـقامـات راه  آهـن بـه عـمل آمـد، بـه خـاطـر می  آورد. آن مـقام گـفت که هـر 

یک از کارمـندان اداره  ي راه می دانـند که مـنافـع بسیاري در اثـر تخـلف از قـوانین کشوري تـجارت، عـاید شـرکت 

می  شـود و مـهارتی که در تخـلف از این قـوانین بـه کار می رود،  قـابـل تحسین اسـت. همچنین او گـفت که تـمامی 

اعـضاي راه     آهـن اگـر داراي شغلی بـاشـند که اسـتفاده ي کافی از آن بـبرنـد، بـه هیچ وجـه از سـوء  اسـتفاده رویگردان 

نیستند. 

الزم بـه ذکر نیست که چنین وضعی بـراي تـمامی مـوازین عـالی رفـتار و اخـالق جـامـعه، مـضر اسـت و هیچ جـوانی 

نمی  تـوانـد در چنین محیطی که تـقلب و بی قـانـونی در آن بـدون تنبیه می  مـانـد، زنـدگی کند بی آنکه اخـالق و 

شخصیت خود را از دست بدهد. 

بـه عقیده ي مـا، آقـاي پـاورز تـنها کاري را که یک مسیحی واقعی، ممکن بـود در چنین مـوردي انـجام دهـد، بـه 

عـمل آورده اسـت. او خـدمـت مفید و بـزرگی بـه جـامـعه و دولـت نـموده اسـت. گـاهی اوقـات آسـان نیست که تـعریف 

شـود چـه روابطی بین شـخص و وظـایف او نسـبت بـه جـامـعه، وجـود دارد. امـا در اینجا هیچ گـونـه تـردیدي نیست که 

عـمل آقـاي پـاورز بـاید سـرمـشق هـمه ي اشـخاص قـانـون شـناس، واقـع شـود. بعضی مـواقـع، انـسان بـاید کاري بـراي جـامـعه 
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انـجام دهـد که مسـتلزم فـداکاري و از خـود  گـذشـتگی زیاد اسـت. ممکن اسـت کاري که آقـاي پـاورز انـجام داده، مـورد 

انـتقاد و سـوء  تـفاهـم بسیار واقـع شـود، ولی شکی نیست که روش او از طـرف هـمه ي اشـخاصی که می خـواهـند قـانـون 

بـر بـنگاه هـاي بـزرگ و اشـخاص کوچک بـه طـور یکسان حکم فـرمـا بـاشـد، مـورد  پـسند واقـع خـواهـد شـد. آقـاي پـاورز کاري 

کرده اسـت که از یک فـرد میهن پـرسـت و وظیفه شـناس انـتظار می رود. اکنون بـر عهـده ي دادسـتان اسـت که از 

مـدارك او اسـتفاده کند. این مـدارك از قـرار مـعلوم، تخـلفات راه    آهـن را مـدلـل می  دارد. بـاید قـانـون بـدون در نـظر گـرفـتن 

مقام متخلفین، اجرا شود.» 
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فصل نهم 

 

هـانـري  مـاکزول خـوانـدن روزنـامـه را خـاتـمه داد، آن را کنار گـذاشـت و گـفت: «مـن بـاید بـروم و پـاورز را مـالقـات کنم. 

این کار او در نتیجه ي قـولی بـوده که بـه مـن داده اسـت.» او از جـا بـر  خـاسـت و در حـالی که از در خـارج می شـد، زنـش 

گفت: «آیا تو تصور می کنی که عیسا این کار را می کند؟» 

مـاکزول چـند لحـظه تـأمـل نـمود، سـپس بـه آهسـتگی جـواب داد: «بـله، مـن تـصور می کنم که او همین کار را 

می کرد. بـه هـر حـال، پـاورز این تصمیم را گـرفـته اسـت و هـر کدام از مـا که چنین عهـدي نـموده  ایم، می دانیم که 

رفتار مسیح را براي هیچ کس دیگر غیر از خودمان تعیین نکرده ایم.» 

زنش گفت: «سرنوشت خانواده ي او چه می  شود؟ بانو پاورز و سیلیا چگونه فکر خواهند کرد؟» 

مـاکزول پـاسـخ داد: «الـبته بـراي آنـها خیلی سـخت خـواهـد بـود. بـزرگ تـرین نـاراحتی پـاورز هـم همین اسـت. آنـها بـه 

منظور او پی   نخواهند برد.» 

مـاکزول از خـانـه بیرون رفـت و بـه کوچـه ي مـجاور که خـانـه  ي پـاورز در آن بـود، وارد گـردید و خیلی خـوشـحال شـد 

که خود پاورز در را به روي او باز کرد. 

آن دو مـرد در سکوت، دسـت یکدیگر را فشـردنـد. آنـها بـه مکنونـات یکدیگر بـدون هیچ گـونـه سخنی پی بـردنـد. 

هیچ گاه چنین رابطه ي اعتماد و یگانگی بین آن کشیش و اعضاي کلیساي او وجود نداشته است. 

بعد از آنکه مدتی درباره ي آن موضوع صحبت کردند، ماکزول پرسید: «حاال چه کار می  خواهی بکنی؟» 

پـاورز گـفت: «مـقصودت کاري دیگر اسـت؟ مـن هـنوز نـقشه  اي در این بـاره نکشیده  ام. مـن می  تـوانـم مـثل سـابـق، 

متصدي دستگاه تلگراف بشوم. ضرري که براي خانواده ي من پیش خواهد آمد فقط از لحاظ اجتماعی است.» 

پـاورز بـعد از کمی تـأمـل گـفت: «یک مـوضـوعی هسـت که خـواهـش  می کنم در مـورد آن مـراقـبت کنید. این 

مـوضـوع، کارهـاي نیکی می بـاشـد که در کارگـاه شـروع شـده اسـت. تـا آنـجایی که مـن می  دانـم، شـرکت مـخالفتی بـا این 
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کارهـا نـدارد. یکی از کارهـاي مـتناقـض شـرکت هـاي راه    آهـن این اسـت که اداره  ي راه، تشکیل انجـمن جـوانـان مسیحی 

و سـایر سـازمـان هـاي مسیحی را تـشویق می کند؛ بـا وجـودي که بـد تـرین اعـمال خـالف قـانـون و مسیحیت از طـرف 

مـدیران شـرکت بـه عـمل می  آید. الـبته بـه  صـرفـه و صـالح راه    آهـن اسـت که کارمـندان آن، داراي حـسن اخـالق و 

درسـتی و صـفات مسیحیت بـاشـند. از این جهـت، مـن تـردیدي نـدارم که بـه سـر مکانیسین، اجـازه داده خـواهـد شـد که 

مـانـند سـابـق از سـالـن کارگـاه بـراي این مـنظور اسـتفاده کند. ولی مـن می  خـواسـتم شـما مـراقـبت کنید که نـقشه ي مـن 

انـجام گیرد. شـما می  دانید که نـقشه ي مـن بـه طـور کلی چـه بـوده اسـت. مـوعـظه ي شـما، اثـر بسیار خـوبی در کارگـران 

داشـت. شـما بـاید هـر چـقدر می  تـوانید بـه آنـجا بـروید و در میلتون رایت، عـالقـه ایجاد کنید که وسـایل و هـزینه ي 

تشکیل کافه و اتاق قرائت را تأمین کند. آیا حاضرید که این خدمت را انجام دهید؟» 

مـاکزول گـفت: «الـبته،  حـاضـرم.» و بـعد از مـدتی تـأمـل، قـصد رفـتن کرد. قـبل از آنکه بـرود،  او و پـاورز بـا هـم دعـایی 

کردنـد و دوبـاره در سکوت دسـت دادنـد و از یکدیگر جـدا شـدنـد. این نـوع دسـت دادن آنـها، گـویی نـشانـه ي جـدیدي از 

پیروي مسیح بود. 

کشیش اولین کلیسا، در حـالی که بسیاري از وقـایع آن هـفته در او هیجانی بـه وجـود آورده بـود، بـه خـانـه رفـت. 

کم  کم این عقیده در او ایجاد می  شـد که عهـد  کردن بـراي تبعیت از مسیح، تـحولی در اعـضاي کلیساي او پـدید 

آورده اسـت. هـر روز نـتایج مهمی بـه واسـطه ي نگهـداري این عهـد ظـاهـر می  شـد. مـاکزول نمی  تـوانسـت بـدانـد که آخـر 

چـه خـواهـد شـد. در واقـع،  اکنون ابـتداي وقـایعی بـود که می  تـوانسـت نـه تـنها تـاریخ زنـدگی خـانـواده هـاي رایمونـد، بلکه 

تـمام کشور را تغییر دهـد. ضـمن  آنکه مـاکزول دربـاره ي ادوارد نـورمـان و راشـل و پـاورز فکر می کرد و نـتایجی را که 

تـا کنون از کارهـاي آنـها حـاصـل شـده بـود بـه  یاد می  آورد، عـالقـه ي بسیاري بـراي دیدن نتیجه ي اعـمال تـمام کسانی 

که در اولین کلیساي رایمونـد، آن عهـد را نـموده و آن را بـه خـوبی حـفظ کرده بـودنـد، در او ایجاد می  شـد. آیا هـمه ي 

آنها عهد خود را نگاه خواهند داشت یا آنکه بعضی از آنها وقتی ضررهاي بسیار ببینند، آن را خواهند شکست؟ 

روز بـعد، هـنگامی که او در اتـاق مـطالـعه ي خـود نشسـته بـود و راجـع بـه این مـوضـوع فکر می کرد، رئیس انجـمن 

خـدمـت کلیسا بـا او مـالقـات نـمود. این شـخص جـوان که نـام او ’مـوریس‘ بـود، گـفت: «مـن می دانـم که نـباید در این 

موضوع، مایه ي زحمت شما بشوم، ولی فکر کردم که شما می  توانید مرا کمی راهنمایی نمایید.» 
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مـاکزول گـفت: «خیلی خـوشـحال هسـتم که نـزد مـن آمـده اي، سـخن خـودت را بـگو.» او این جـوان را از اولین سـال 

شـبانی خـود در این نـاحیه می شـناخـت و او را بـه واسـطه ي خـدمـات صمیمانـه  اي که بـه کلیسا می کرد، خیلی دوسـت 

می داشت. 

جـوان گـفت: «واقعیت این اسـت که مـرا از کار اخـراج کرده   انـد. شـما می  دانید که مـن از وقتی فـارغ التحصیل 

شـده  ام در روزنـامـه ي سـتنسیل،  کار کرده  ام. روز شـنبه ي گـذشـته، آقـاي پـاورز از مـن خـواسـت که در روز یکشنبه بـه 

ایستگاه راه    آهـن که در آن دزدي واقـع شـده   بـود، بـروم و گـزارش آن را بـراي بـخش فـوق الـعاده اي که در صـبح 

دو شـنبه بـراي این مـوضـوع بیرون خـواهـد آمـد، تهیه کنم. مـن از این کار امـتناع کردم و مـدیر روزنـامـه مـرا اخـراج کرد. 

او پیش از این، همیشه بـا مـن خـوش رفـتاري می کرد. حـاال آیا شـما فکر می کنید که عیسا همین کاري را که مـن 

کرده  ام، انـجام می داد؟ مـن این را از این جهـت می پـرسـم که بعضی از رفـقاي مـن گـفتند که خیلی حـماقـت کرده  ام. 

مـن حـس می کنم که یک شـخص مسیحی، محـرکی بـراي کار هـاي خـود دارد که در نـظر دیگران عجیب اسـت، ولی 

البته احمقانه نیست. عقیده ي شما چیست؟» 

مـاکزول جـواب داد:  «بـه عقیده ي مـن، تـو عهـد و پیمان خـودت را حـفظ کرده اي. مـن تـصور نمی کنم که عیسا 

هـرگـز حـاضـر می  شـد که در روز یکشنبه بـه تهیه ي گـزارشی بـراي روزنـامـه بـپردازد و آن کاري را که از تـو خـواسـته 

بودند، انجام دهد.» 

جـوان گـفت: «خیلی متشکرم آقـاي مـاکزول، مـن از این حیث کمی نـاراحـت بـودم، ولی هـر چـقدر بیشتر فکر 

می کنم، مطلب برایم روشن تر می  شود.» 

آن جـوان بـر  خـاسـت که بـرود و مـاکزول نیز بـر  خـاسـت و دسـت خـود را از روي مهـربـانی بـر شـانـه ي او گـذاشـت و 

گفت: «حاال چه کار می  خواهی بکنی؟» 

جوان گفت: «من هنوز نمی  دانم. فکر کرده  ام که به شیکاگو یا یک شهر بزرگ دیگري بروم.» 

ماکزول پرسید: «تو چرا نمی روي در روزنامه ي ’اخبار عصر‘ کار کنی؟» 

جوان پاسخ داد: «آنجا کارمند کافی دارند. من به فکر درخواست شغلی در آنجا نبوده ام.» 

ماکزول کمی فکر کرد و سپس گفت: «با من به اداره  ي ’اخبار عصر‘ بیا تا ببینم چطور می  شود.» 

چـند  دقیقه بـعد،  کشیش و مـوریس جـوان در دفـتر ادوارد نـورمـان حـاضـر شـدنـد و مـاکزول بـه طـور مـختصر، مـنظور 

را شرح داد. 
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نـورمـان نـگاه دقیقی که تـوأم بـا تـبسم گیرنـده اي بـود بـه مـوریس انـداخـت و گـفت: «مـن حـاضـرم بـه تـو کار بـدهـم. 

مـن خـبرنـگار هـایی می  خـواهـم که در روز یکشنبه کار نکنند. عـالوه بـر این، مـن یک نـوع گـزارش هـاي تـازه  اي 

می  خـواهـم تهیه کنم که تـصور می کنم تـو می  تـوانی از عهـده ي انـجام آن بـر آیی، زیرا بـا کار هـایی که عیسا ممکن 

است انجام بدهد، موافق هستی.» 

او کاري بـراي مـوریس تعیین کرد و مـاکزول بـه خـانـه  ي خـود مـراجـعت نـمود و یک نـوع رضـایتمندي عمیقی در او 

ایجاد شـد که فـقط در هـنگامی که انـسان بـراي کسی که بیکار شـده اسـت شغلی پیدا می کند، می  تـوانـد آن را حـس 

کند. او قـصد داشـت که مسـتقیماً بـه اتـاق مـطالـعه ي خـود بـرود، ولی در راه از مـقابـل یکی از فـروشـگاه هـاي 

میلتون رایت عـبور کرد. پـس فکر کرد که خـوب اسـت بـه آن فـروشـگاه داخـل شـود و بـه میلتون رایت که عـضو 

کلیساي او بـود دسـت بـدهـد و نسـبت بـه پیشرفـت کارهـایی که شنیده بـود او بـراي تبعیت از عیسا شـروع کرده اسـت، 

اظـهار امیدواري کند. ولی مـوقعی که مـاکزول بـه دفـتر آن شـخص رفـت، او اصـرار کرد که کمی در اینجا بـمانـد تـا 

دربـاره ي نـقشه   هـاي جـدید خـود بـا آقـاي مـاکزول صـحبت کند. مـاکزول از خـود می پـرسید که آیا این هـمان 

میلتون رایت اسـت که قـبالً می شـناخـته اسـت؟ او قـبالً همیشه خشک و مـقرراتی بـود و هـمه چیز را از این لـحاظ نـگاه 

می کرد که آیا نفعی دارد یا نه. 

میلتون رایت گـفت: «آقـاي مـاکزول، از شـما چـه  پـنهان که مـن مـجبور شـده  ام تـمام روش کار خـود را از وقتی که 

آن قـول را بـه شـما داده ام، دگـرگـون بـسازم. در ظـرف بیست سـال گـذشـته، مـن کارهـاي بسیاري در این فـروشـگاه 

کرده  ام که می  دانـم عیسا چنین کارهـایی نمی کرد، ولی اینها در مـقابـل کارهـاي زیادي که مـن عقیده پیدا کرده  ام 

که عیسا خـواهـد کرد، نـاچیز اسـت. تـعداد کارهـاي خـالفی که مـن کرده  ام هـرگـز بـه انـدازه ي کارهـاي درسـتی که 

می بایست انجام دهم، نبوده است.» 

مـاکزول فکر کرد که تهیه ي مـوعـظه، دیر نمی شـود و پـرسید: «اولین تغییري که در کار خـود دادید چـه بـود؟» و 

ضـمن گـفت و گـو بـا میلتون رایت،  او مـتوجـه شـد که شـاید بـتوانـد بـدون مـطالـعه در اتـاق خـود، مـطلب خـوبی بـراي 

موعظه ي آن روز پیدا کند. 

آقـاي رایت پـاسـخ داد: «مـن گـمان می کنم اولین تغییري که بـه عـمل آوردم در طـرز فکرم نسـبت بـه مسـتخدمین 

بـود. مـن در روز دوشـنبه صـبح بـعد از آن روز یکشنبه بـه اینجا آمـدم، از خـود پـرسیدم ”عیسا اگـر بـه جـاي مـن بـود بـا 

این منشی هـا و دفـتر دار هـا و فـروشـندگـان، چـطور رفـتار می کرد؟ آیا او روابطی غیر از آنـچه مـن در طی این چـند سـال 
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بـا آنـها داشـته  ام، ایجاد می کرد؟“ بـعد از انـدکی تفکر بـه این سـؤال جـواب مـثبت دادم. سـپس،  این مـوضـوع پیش آمـد 

که ”رابـطه ي مـن بـا مسـتخدمین چـطور بـاید بـاشـد و چـه نـتایجی از آن بـه وجـود خـواهـد آمـد؟“ مـن دیدم که بهـترین 

راه حـل این مسـئله این اسـت که کارمـندانـم را جـمع کنم و اول بـا خـود آنـها صـحبت بـنمایم. از این جهـت، هـمه ي آنـها 

را دعـوت کردم و جـلسه اي در شـب چـهارشـنبه تشکیل دادیم. در آن جـلسه، چیزهـاي مهمی مـعلوم شـد. هـمه ي آنـها 

را نمی  تـوانـم بـراي شـما بـگویم. مـن سعی کردم طـوري بـا آنـها صـحبت کنم که عیسا ممکن اسـت صـحبت کند. الـبته 

این کار مشکلی بـود، چـون که مـن بـه آن عـادت نـداشـتم و احـتمال داشـت که اشـتباهـاتی مـرتکب شـوم. ولی این 

جـلسه، اثـرات فـوق  الـعاده خـوبی در بعضی از کارمـندان داشـت. قـبل از تـمام شـدن جـلسه، دیدم که در چـشم بعضی از 

آنـها اشک جـمع شـده اسـت. مـن پیوسـته از خـودم سـؤال می کردم ”عیسا چـه خـواهـد کرد؟“ و هـر بـار که این سـؤال را 

می پـرسیدم، بـه طـرف روابـط صمیمانـه تـري بـا کارمـندان خـود، هـدایت می شـدم. هـر روز مـوضـوع تـازه  اي بـرایم پیش 

آمـده اسـت و مـن تـمام تشکیالت دسـتگاه را کم  کم از لـحاظ رابـطه بـا کارمـندان و اداره  ي امـور داخـلی، تجـدید 

می کنم. مـن هیچ اطـالعی از اصـول همکاري در اداره  ي یک مـؤسـسه نـدارم و از این  جهـت می  خـواهـم که از مـنبع 

قـابـل اطمینانی،  این اطـالعـات را کسب کنم. مـن اخیراً شـرح زنـدگی ’تیوس سـالـت‘ صـاحـب کارخـانـه ي مـعروف 

بـرادفـورد انگلسـتان که بـعدهـا شهـر نـمونـه  اي در سـاحـل رود ’ایر‘ سـاخـت را خـوانـده ام. در نـقشه   هـاي او چیزهـاي زیادي 

پیدا کرده  ام که بـراي مـن مفید اسـت، ولی هـنوز راجـع بـه جـزئیات کار، تصمیم نـگرفـته  ام. مـن بـا رفـتار عیسا زیاد 

آشنایی ندارم، ولی یک چیزي هست که می  خواستم به شما نشان بدهم.» 

میلتون رایت از کشوي میز خـود، یک کاغـذ بیرون آورد و گـفت: «مـن طـرح بـرنـامـه اي را که عیسا ممکن اسـت در 

مؤسسه اي مثل این مؤسسه اجرا کند، تهیه کرده  ام. خواهش می کنم شما ببینید چطور است.» 

«عیسا چه کارهایی در مؤسسه اي مثل مؤسسه ي میلتون رایت انجام خواهد داد؟ 

1- اداره کردن کارها به منظور جالل خداوند نه فقط براي به  دست آوردن پول. 

2- پـول هـایی را که عـاید می  شـود مـتعلق بـه خـود نـخواهـد شـمرد، بلکه امـانتی بـراي کمک بـه عـالـم انـسانیت 

حساب خواهد  کرد. 

3- رابـطه ي او بـا هـمه ي زیر دسـتان خـود، مبنی بـر مـحبت و کمک و مـساعـدت خـواهـد بـود. هـمه ي آنـها را از 

لحاظ نجات روحشان مورد توجه قرار خواهد داد و به این موضوع بیش از کسب درآمد اهمیت خواهد داد. 
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4- او هـرگـز کوچک تـرین کاري بـر  خـالف درسـتی و امـانـت نـخواهـد کرد و هیچ گـاه سعی نـخواهـد نـمود که بـر کسی 

اجحاف نماید. 

5- اصل فداکاري و کمک را در تمام اعمال خود رعایت خواهد نمود. 

6- روي این اصـل، تـمامی روابـط خـود را بـا کارمـندان اصـالح خـواهـد نـمود و همچنین بـا هـمه ي مشـتریان و 

اشخاصی که با او طرف معامله هستند، روي همین اصول رفتار خواهد کرد.» 

هـانـري  مـاکزول، این مـطالـب را بـه آهسـتگی خـوانـد. او بـه خـاطـر آورد که خـودش نیز چـند روز پیش سعی کرده 

بـود نـظریه اي را که راجـع بـه طـرز رفـتار عیسا داشـت، روي کاغـذ بیاورد. او بـا نـگاه تفکر  آمیزي بـه میلتون رایت 

نـگریست و گـفت: «آیا شـما تـصور می کنید که مـؤسـسه ي شـما بـا بـه کار بـردن این روش، بـاز هـم درآمـد خـوبی داشـته 

باشد؟» 

میلتون رایت جـواب داد: «بـله، مـن این طـور عقیده دارم. اگـر کسی فکر خـود را از روي نیک نفسی بـه کار بـبرد،  

بیشتر اسـتفاده خـواهـد بـرد تـا از روي بـد جنسی. اگـر کارمـندان فکر کنند که سهمی در مـنافـع دارنـد و صـاحبکار بـه 

آنـها بـا نـظر مـحبت و مهـربـانی نـگاه می کند، آیا در نتیجه تـوجـه و مـراقـبت بیشتري بـه کار نمی بـرنـد و در کار خـود 

دلسوزي و جدیت بیشتري نمی کنند؟» 

مـاکزول گـفت: «بـله درسـت اسـت، ولی بسیاري از صـاحـبان صـنایع،  این عقیده را نـدارنـد. الـبته، مـن بـه طـور کلی 

صـحبت می کنم. شـما نسـبت بـه دنیاي خـود پـرسـتان که نمی خـواهـند از روي اصـول مسیحیت، درآمـد و سـود 

صحیحی به  دست بیاورند، چه نظري دارید؟» 

میلتون رایت: «البته،  به واسطه ي آنها کار من مشکل می  شود.» 

ماکزول: «آیا منظور شما، ایجاد شرکت تعاونی است؟» 

میلتون رایت: «بـله، تـا حـدي که مـن تـوانسـته ام بـراي این مـنظور کار کرده  ام. چـنان که گـفتم مـن مـشغول 

مـطالـعه ي دقیق دربـاره ي این کار هسـتم. مـن فـقط اطمینان دارم که عیسا اگـر بـه جـاي مـن بـود، در این مـورد بـه 

هیچ وجـه خـود خـواهی بـه کار نمی بـرد. او نسـبت بـه تـمام این اشـخاصی که در اسـتخدام او بـودنـد، مـحبت می کرد. او 

هـدف کسب و کار خـود را،  مـنفعت هـر دو طـرف قـرار می  داد و طـوري کارهـا را اداره می کرد که ملکوت خـداونـد هـدف 
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تـمامی امـور آن بـاشـد. مـن روي این اصـول کلی، دارم کار می کنم و بـاید وقـت داشـته بـاشـم که جـزئیات آن را تکمیل 

بنمایم.» 

وقتی مـاکزول از او جـدا شـد، از این تـحولی که در کار او پـدید آمـده بـود، خـرسـندي بسیاري حـس می کرد. 

ضـمن آنکه او از فـروشـگاه خـارج می  شـد، شـهادت خـوبی از روحیه ي جـدیدي که در میان کارمـندان او حکم فـرمـا شـده 

بـود، مـالحـظه کرد. شکی نـبود که رابـطه ي میلتون رایت بـا کارمـندان خـود از همین حـاال نیز بـعد از دو هـفته که از آن 

تحول گذشته، بهبود زیادي پیدا کرده بود و این امر از قیافه ي شادمان کارمندان او هویدا بود. 

مـاکزول هـنگامی که بـه اتـاق مـطالـعه  اش رسید، بـا خـود گـفت: «اگـر او بـه این کار ادامـه دهـد، در رایمونـد تـأثیر 

بسیار خـوبی خـواهـد گـذاشـت. فـقط مـوقعی که او در اثـر این روش ضـرري بـدهـد، آن وقـت اشکال کار مـعلوم 

خـواهـد گـردید.» او دعـا کرد که روح  الـقدس که خـود را بـر اعـضاي اولین کلیسا ظـاهـر سـاخـته اسـت، بـه هـمه ي آنـها 

کمک نـماید و کار آنـها را بـرکت دهـد. در ضـمن  آنکه این دعـا بـر لـب هـاي او بـود،  شـروع بـه تهیه ي مـوعـظه ي خـود بـراي 

روز یکشنبه کرد. او می  خـواسـت راجـع بـه میخانـه  هـاي رایمونـد بـه نـحوي که عیسا می  خـواهـد صـحبت کند. او 

می  دانسـت که سـخنانـش ممکن اسـت نـتایج وخیمی در بـر  داشـته بـاشـد، ولی بـا وجـود این بـه کار خـود ادامـه داد و هـر 

جـمله اي که می  نـوشـت بـه این فکر بـود که ”آیا عیسا چنین خـواهـد گـفت؟“ یک بـار در حین تهیه ي مـوعـظه ي خـود، 

بـر زمین زانـو زد. هیچ کس جـز او نمی  تـوانسـت بـفهمد که این کار چـه اثـري در او داشـت. هیچ گـاه قـبل از آن تـحولی 

که در فکر او پیدا شـد، چنین کاري در ضـمن تهیه ي مـوعـظه نکرده بـود. بـه این تـرتیبی که او اکنون فکر می کرد، 

نمی  تـوانسـت بـدون دعـا بـراي طـلب حکمت و بـرکت خـداونـد بـه تهیه ي مـوعـظه بـپردازد. اکنون بـه فـنون خـطابـه و اثـر 

آن در حضار، چندان اهمیتی نمی داد و تنها مطلب مورد توجه او این بود که ”عیسا چه خواهد کرد؟“ 

شـب یکشنبه در میدان رکتانـگل، مـنظره ي بـهجت انگیزي بـه وجـود آمـد که آقـاي گـري و زن او اصـالً انـتظار آن را 

نـداشـتند. جـلسات آنـها هـر شـب در رکتانـگل پـر رونـق تـر می گـردید. اگـر کسی هـنگام روز از آنـجا می گـذشـت، سـخنان 

زیادي دربـاره ي جـلسات شـب بـه گـوش او می  خـورد. نمی تـوان گـفت که قـبل از آن شـب در آنـجا،  آلـودگی هـا و 

عـربـده جـویی هـاي میخانـه  هـا وجـود نـداشـت، ولی اهـالی آن محـل بـه خـشونـت و افـتضاحـات آن اهمیتی نمی دادنـد. بـا 

وجود این، باالخره آنها به نیروي شکست ناپذیري که در مقابل آن هیچ گونه استقامتی نداشتند،  تسلیم شدند. 

کسالـت گـري رفـع شـده بـود و در آن یکشنبه می  تـوانسـت صـحبت کند. این مـوضـوع که او نـاچـار بـود بـه آرامی 

صـحبت کند، مـوجـب گـردید که شـنونـدگـان، دقـت بیشتري بـه کار بـبرنـد و سـاکت تـر بـاشـند. کم  کم آنـها پی بـردنـد که 
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مـنظور این مـرد از این هـمه سـخنان و صـرف وقـت و نیروي خـود این اسـت که آنـها را بـا منجی بشـر آشـنا سـازد، زیرا 

مـحبت خـالـصانـه اي نسـبت بـه آنـها دارد. امشـب تـمام حـاضـرین مـثل حـاضـرین متعین کلیساي مـاکزول، سـاکت بـودنـد. 

در دور خیمه نیز عـده ي بیشتري حـاضـر شـده بـودنـد و میخانـه هـا تـقریباً خـالی گشـته بـودنـد. عـاقـبت، روح  الـقدس بـه کار 

افتاده بود و گري می  دانست که یکی از بزرگ ترین آرزوهاي زندگانی اش بر  آورده شده است. 

آواز راشـل، بهـترین و شیرین تـرین آوازي بـود که ویرجینیا و جـاسـپر چیس شنیده بـودنـد. آنـها امشـب دوبـاره بـا 

یکدیگر همکاري می کردنـد و دکتر وسـت هـم که تـمام وقـت اضـافی خـود را در آن هـفته بـراي امـور خیریه ي 

رکتانـگل صـرف کرده بـود، بـا آنـها بـود. ویرجینیا در پشـت ارگ قـرار داشـت. جـاسـپر چیس در ردیف اول نشسـته بـود و 

بـه راشـل نـگاه می کرد. تـوجـه تـمام جـمعیت رکتانـگل بـه آواز راشـل جـلب شـده بـود. او  می  خـوانـد: «مـن بـه هیچ چیزي 

تـوجهی نـدارم،  جـز آنکه خـون تـو بـراي مـن ریخته شـده اسـت و تـو از مـن می  خـواهی که بـه طـرف تـو بیایم. اي بـره ي 

خدا، من به طرف تو می  آیم.» 

گـري چیزي نـگفت، فـقط دسـت هـاي خـود را بـه عـالمـت دعـوت بـلند کرد و مـردان و زنـان گـناهکار و دل شکسته اي 

که در خیمه بـودنـد، بـه طـرف سکوي مـقابـل آمـدنـد. یکی از زنـان در نـزدیکی ارگ واقـع بـود و ویرجینیا بـه صـورت او 

تـوجـه کرد. بـراي اولین بـار، آن دخـتر ثـروتـمند فکر کرد که مسیح بـراي گـناهکاران چـه می کند و بـا این فکر گـویی 

دنیاي تـازه  اي بـه روي او بـاز شـد. ویرجینیا بـه طـرف او رفـت، بـه چهـره ي او نـگاه کرد و دسـت او را در دسـت خـود 

گـرفـت. آن زن، زانـو بـر زمین زد و سـر خـود را بـر پشـت نیمکتی که در جـلوي او بـود، قـرار داد و هـمچنان دسـت 

ویرجینیا را نـگاه داشـته بـود. ویرجینیا هـم بـعد از لحـظه  اي تـأمـل،  کنار او زانـو زد و سـر خـود را نـزدیک سـر او خـم 

نمود. 

هـنگامی که جـمعیت زیادي در جـلوي سکو گـرد آمـده بـودنـد و اغـلب آنـها در حـال زانـو زدن و گـریه کردن بـودنـد، 

یک مـرد خـوش لـباس که بـا دیگران بـه ظـاهـر فـرق بسیار داشـت، آمـد و پهـلوي مـرد مسـتی که در آن شـب ضـمن 

مـوعـظه ي مـاکزول بی نظمی ایجاد کرده بـود، زانـو زد. او در چـند قـدمی راشـل که هـنوز در حـال سـرود خـوانـدن بـود،  

قـرار گـرفـت. وقتی راشـل یک لحـظه بـه آن طـرف نـگاه کرد، او تـعجب نـمود. وقتی رولین  پیچ را دید، یک دقیقه 

صـداي او آهسـته شـد و سـپس بـه آواز خـود ادامـه داد و چنین خـوانـد: «همین  طـور که مـن هسـتم،  تـو مـرا خـواهی 

پـذیرفـت و خـوشـامـد خـواهی گـفت و مـرا پـاك و آسـوده خـواهی کرد، زیرا مـن بـه وعـده ي تـو بـاورمـند هسـتم. اي بـره ي 

خدا،  من به طرف تو می  آیم.» آواز راشل یک آهنگ االهی بود و رکتانگل از فیض روح  القدس پر گردید. 
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فصل دهم 

 

«اگـر کـسی بـخواهـد مـرا خـدمـت کـنـد، از پی مـن آیـد.»  

 

وقتی مجـلس رکتانـگل تـمام شـد، نـزدیک نیمه شـب بـود. گـري تـا نـزدیک صـبح در آنـجا مـانـد و بـا یک  عـده از 

کسانی که ایمان آورده بـودنـد، بـه دعـا و صـحبت پـرداخـت. آنـها که وارد مـرحـله ي جـدیدي از زنـدگی می  شـدنـد، 

طـوري بـه آن کشیش انجیلی مـلتمس گـردیده بـودنـد که او نمی  تـوانسـت آنـها را رهـا کند؛ گـویی آنـها بـه او مـتوسـل 

شده بودند تا از مرگ، نجات یابند. در میان این ایمان آورندگان،  رولین  پیچ نیز بود. 

ویرجینیا و عـموي او در سـاعـت یازده بـه خـانـه رفـته بـودنـد. مـاکزول و جـاسـپر چیس تـا جـایی که کوچـه ي خـانـه  ي 

ویرجینیا از خیابان،  مجزا می  شد همراه آنها رفتند و سپس جاسپر چیس، راشل را تا خانه  ي مادرش همراهی کرد. 

وقتی سـاعـت دوازده شـد، جـاسـپر چیس در اتـاق خـود نشسـته بـود و بـه کاغـذهـایی که روي میزش قـرار داشـت، نـگاه 

می کرد و بـا نـاراحتی بسیار راجـع بـه وقـایع نیم سـاعـت گـذشـته فکر می کرد. او عـشق خـود را بـه راشـل وینسلو اظـهار 

نـموده بـود، ولی راشـل در مـقابـل، عـالقـه  اي نـشان نـداده بـود. مشکل اسـت گـفته شـود که محـرك او در صـحبت کردن 

راجـع بـه این مـوضـوع در این شـب، چـه بـوده اسـت. او بـدون فکر راجـع بـه نتیجه ي این سـخن، تـابـع احـساسـات خـود 

شـده بـود زیرا اطمینان داشـت که راشـل،  مـحبت و عـشق او را قـبول خـواهـد کرد. او سعی کرد تـأثیري را که راشـل 

در اولین مـرتـبه ي مـالقـات در او ایجاد کرده بـود، بـه خـاطـر بیاورد. هیچ گـاه نیرو و زیبایی راشـل بـه انـدازه ي امشـب در 

او مـؤثـر واقـع نشـده بـود. وقتی او  می  خـوانـد، جـاسـپر چیس هیچ چیز دیگري را نمی دید و نمی شنید. در خیمه 

جـمعیت زیادي بـود و او می  دانسـت که اشـخاص زیادي در آنـجا حـضور دارنـد، ولی بـه هیچ کس تـوجهی نمی کرد. او 

هیچ چـاره اي نـداشـت جـز آنکه بـا راشـل صـحبت کند و مـوقعی که تـنها شـدنـد، حـس کرد که وقـت آن رسیده اسـت 

که حرف خود را بگوید. 
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حـاال که حـرف خـود را گـفته بـود، فکر می کرد که قـضاوت او دربـاره ي راشـل و یا آن فـرصـت، اشـتباه بـوده اسـت. او 

فکر می کرد که راشـل عـالقـه  اي بـه او پیدا کرده اسـت. راشـل می  دانسـت که سـتاره ي اولین  داسـتانی که جـاسـپر چیس 

نـوشـته بـود، شـبیه بـه خـودش بـوده و مـرد قهـرمـان آن داسـتان شـبیه بـه خـود جـاسـپر چیس اسـت. در آن کتاب، آن دو 

نـفر عـاشـق و مـعشوق یکدیگر بـودنـد و راشـل هیچ گـونـه اعـتراضی بـه این مـوضـوع نکرده بـود. اسـامی اشـخاصی که در 

آن داسـتان ذکر شـده بـودنـد، طـوري بـود که وقتی راشـل نـسخه اي از آن کتاب را از طـرف جـاسـپر دریافـت نـمود، 

فهمید که نسـبت بـه او عـشق می ورزد، ولی از این مـوضـوع رنجشی پیدا نکرد. این واقـعه تـقریباً در یک سـال قـبل 

اتفاق افتاده بود. 

جـاسـپر چیس این واقـعه را بـه خـاطـر آورد و هـمه ي جـزئیات آن از نـظرش گـذشـت. او حـتا بـه خـاطـر داشـت که 

صـحبت خـود را بـا راشـل، درسـت در هـمان جـاي خیابـان شـروع کرد که چـند روز قـبل، راشـل را بـا رولین  پیچ در 

هنگام عبور از آنجا دیده بود. او در آن موقع متحیر گردید که رولین به راشل چه می گوید. 

جـاسـپر در آن شـب بـراي اولین بـار اسـم کوچک راشـل وینسلو را صـدا کرد و گـفت: «راشـل، مـن تـا امشـب 

نمی دانسـتم که چـقدر تـو را دوسـت دارم. چـرا مـن بیهوده سعی کنم چیزي را که تـو در قیافـه ي مـن البـد می بینی، 

پـنهان بـنمایم؟ تـو می دانی که مـن تـو را مـثل جـان خـودم دوسـت دارم و این مـطلب را بیش از این نمی  تـوانـم پـنهان 

کنم.» 

اولین پــاسخی که راشــل داد، این بــود که بــازوي خــود را از دســت او بیرون کشید. او اجــازه داده بــود که 

جـاسـپر چیس صـحبت خـود را تـمام کند و هیچ تـوجـه خـاصی بـه او نکرده بـود. سـپس مسـتقیماً بـه او نـگاه کرد و بـا 

نـظر غمگین و در عین حـال محکمی بـه جـاسـپر چیس گـفت:  «این چـه حـرفی اسـت که حـاال بـه مـن می گـویی؟! مـن 

نمی  توانم این حرف را بعد از چیزهایی که امشب دیده ایم، تحمل کنم.» 

زبان جاسپر به لکنت افتاد و گفت: «چرا؟ چی؟» و سپس سکوت نمود. 

راشـل هـنوز در پهـلوي او راه می رفـت. بـعد جـاسـپر بـا فـریاد و خـشم، مـثل کسی که نـاگـهان ببیند که خـوشی 

بـزرگی که انـتظار داشـته اسـت از دسـتش بیرون رفـته، گـفت: «راشـل، آیا تـو مـرا دوسـت نـداري؟ مـگر عـشق مـن کمتر 

از هر چیز مقدسی در این دنیا پاك و مقدس است؟» 

راشـل چـند قـدم بـدون حـرف زدن راه رفـت. آنـها از زیر یک چـراغ خیابـان گـذشـتند. صـورت راشـل، رنـگ پـریده و 

زیبا بود. او کمی از جاسپر دور شد، زیرا جاسپر کمی به او نزدیک گردید که بازویش را بگیرد. 
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راشـل گـفت: «نـه، یک زمـانی مـن جـوابی بـراي این حـرف شـما نـداشـتم، ولی حـاال شـما نمی بـایست چنین چیزي 

به من می گفتید.» 

جـاسـپر در این سـخنان راشـل، جـواب کافی را یافـت. او شـخص بسیار حـساسی بـود. هیچ چیزي جـز یک جـواب 

مـساعـد نسـبت بـه اظـهار عـشقِ او نمی  تـوانسـت راضی اش کند و بـه هیچ وجـه حـاضـر نـبود که بـه راشـل الـتماس کند. او 

بـا صـداي آهسـته اي گـفت: «شـاید بـعدهـا که مـن ثـروتی پیدا کردم…» ولی راشـل گـویی آن را نشنید. آنـها در جـلوي 

خانه  ي راشل از یکدیگر جدا شدند و او حاال کامالً به خاطر داشت که از یکدیگر خداحافظی نکردند. 

اکنون که جـاسـپر چیس این مـنظره ي مـختصر ولی بـرجسـته را بـه خـاطـر می  آورد، از حـماقـت خـود پشیمان بـود. او 

در نـظر نـگرفـته بـود که فکر راشـل چـقدر بـه چیزهـایی که در خیمه دیده بـود،  مـعطوف گـردیده اسـت. ولی او هـنوز 

هـم بـه قـدر کافی، راشـل را نمی شـناخـت که معنی جـواب رد او را درك کند. وقتی سـاعـت کلیساي رایمونـد زنـگ 

یک بـعد از نیمه شـب را نـواخـت، جـاسـپر هـنوز در پشـت میز تحـریر خـود نشسـته بـود و بـه آخـرین صـفحه ي داسـتان 

نا تمام خود نگاه می کرد. 

راشـل بـه اتـاق خـود رفـت و دربـاره ي وقـایع آن شـب بـا احـساسـاتی مـتناقـض فکر کرد. آیا او هـرگـز جـاسـپر چیس را 

دوسـت داشـته اسـت؟ بـله، نـه. لحـظه  اي فکر می کرد که سـعادت زنـدگی  اش در اثـر آن کار بـه خـطر افـتاده اسـت و 

لحـظه ي دیگر احـساس راحتی و خـالصی بسیاري از اینکه چـنان جـوابی بـه او داده اسـت، می  نـمود. یک احـساس 

قـوي و بـزرگی بـاالتـر از هـمه ي اینها در او ایجاد شـده بـود و آن نـاشی از تـأثیر آواز خـودش در آن مـردم بینوا و اثـر 

حـضور روح  الـقدس در قـلب او بـود که هیچ گـاه چنین احـساسی را در زنـدگی خـود بـه خـاطـر نـداشـت. در آن لحـظه که 

جـاسـپر چیس، اسـم او را بـر زبـان آورد و او مـتوجـه شـد که جـاسـپر می  خـواهـد راجـع بـه عـشق خـود صـحبت کند،  

بیزاري خـاصی نسـبت بـه او حـس کرد. راشـل انـتظار داشـت که جـاسـپر بـه وقـایع خـارق الـعاده اي که در رکتانـگل اتـفاق 

افـتاده بـود، احـترام بـگذارد. او فکر می کرد که در آن مـوقـع، شـایسته نـبود که بـه هیچ چیزي غیر از جـالل خـدا که در 

آنـجا جـلوه گـر شـده بـود، تـوجـه کند. این فکر که در تـمام مـدتی که او بـراي نـفوذ در وجـدان حـاضـرین آواز  می  خـوانـد،  

جـاسـپر چیس انـدیشه اي جـز دوسـت داشـتن او بـراي خـود نـداشـته اسـت، راشـل را تکانی داد و سـخنان جـاسـپر را 

بی احـترامی نسـبت بـه خـود تلقی کرد. راشـل نمی  دانسـت که چـرا چنین احـساسـاتی در او ایجاد شـده اسـت، ولی 

همین  قـدر می  دانسـت که اگـر جـاسـپر چیس چنین سخنی نـگفته بـود، عـالقـه  اي که قـبالً بـه او داشـت، هـمچنان بـاقی 

می  مـانـد. او بـه طـرف کتابـخانـه ي خـود رفـت و کتابی را که جـاسـپر چیس بـه او هـدیه داده بـود،  بیرون آورد. وقتی بـه 

٧٦



در پی عیسا

بعضی از صـفحاتی که قـبالً خـوانـده بـود و می  دانسـت که جـاسـپر چیس آنـها را بـراي او نـوشـته اسـت رجـوع کرد، 

چهـره  اش سـرخ شـد. او آن صـفحات را دوبـاره خـوانـد، ولی تـأثیري از آنـها در خـود احـساس نکرد. کتاب را بسـت و آن 

را روي میز گـذاشـت. او کم  کم مـتوجـه شـد که فکرش مـشغول چیزهـایی اسـت که در آن خیمه دیده بـود. آن 

قیافـه هـاي زنـان و مـردانی که بـراي اولین بـار جـالل روح  الـقدس را دیده بـودنـد، در نـظرش مـجسم شـد. او فکر می کرد 

که زنـدگی چـقدر بـهجت انگیز اسـت. چـقدر تجـدید حیات مسـتان و فـرومـایگانی که زانـو زده و زنـدگی خـود را وقـف 

مسیح می نـمایند، شـگفت آور اسـت. واقـعاً اینها دلیل و شـهادت وجـود قـدرت االهی اسـت. سـپس قیافـه ي رولین را که 

در کنار آن مـرد بینوا و فلک زده نشسـته بـود، بـه خـاطـر آورد و در نـظر خـود مـجسم سـاخـت که چـگونـه وقتی 

ویرجینیا از خیمه خـارج می  شـد، بـرادر خـود را در آغـوش گـرفـت و گـریه کرد و چـگونـه مـوقعی که گـري نـزدیک 

ویرجینیا زانـو زده بـود بـه او چیزي در این بـاره گـفت. تـمام این مـنظره هـا که در اثـر بـرکت روح  الـقدس در آن نـقطه ي 

کثیف شهـر بـه وجـود آمـده بـود، در خـاطـر راشـل نـقش بسـته بـود و این خـاطـرات بـه قـدري بـراي او زنـده بـود که گـویی 

در اتـاق او واقـع شـده اسـت. او بـا صـداي بـلند گـفت: «نـه، نـه، او حـق نـداشـت بـعد از آن  هـمه چیزهـا، سخنی بـگوید. او 

می بـایست بـه آنـجا احـترام بـگذارد و فکرش مـتوجـه آنـجا بـاشـد. مـن مـطمئن هسـتم که از او خـوشـم نمی آید و آنـقدر او 

را دوست ندارم که زندگی خودم را به او بسپارم.» 

بـعد از گـفتن این جـمالت، دوبـاره خـاطـرات آن شـب بـه ذهـن او آمـد و هـمه ي چیزهـاي دیگر را از نـظر او دور کرد. 

یکی از نـشانـه هـاي تـحولی که در رکتانـگل پـدید آمـده بـود، این بـود که راشـل بـا وجـود آنکه چنین شـخص پـر قـدرتی، 

عـشق خـود را بـه او تـقدیم کرده بـود، هیچ گـونـه تـوجهی بـه آن نـداشـت و تـمام حـواس و عـواطـف او مـعطوف 

هیجان هایی بود که در آن شب در رکتانگل، مشاهده کرده بود. 

روز یکشنبه صـبح که اهـالی رایمونـد از خـواب بیدار شـدنـد، مـتوجـه وقـایع و تـحوالتی بـودنـد که در بسیاري از 

عـادات و رسـوم آنـها بـه تـدریج پـدید می  آمـد. کاري که الکسانـدر پـاورز در مـورد تخـلفات راه    آهـن انـجام داد، نـه تـنها در 

رایمونـد بلکه در تـمام کشور مـورد تـوجـه بسیار واقـع گـردید. تغییري که ادوارد   نـورمـان در سـبک روزنـامـه ي خـود داده 

بـود، مـوجـب تـعجب خـوانـندگـان روزنـامـه شـده بـود و بیش از هـر واقـعه ي سیاسی روز، مـورد تعبیر و تفسیر واقـع 

می  شد. همچنین، آواز خواندن راشل در رکتانگل موجب هیجان جامعه و شگفتی همه ي دوستان او شده بود. 

طـرز رفـتار ویرجینیا و حـضور او در جـلسات رکتانـگل و دوري از آشـنایان ثـروتـمند و متعین خـود نیز بـاعـث 

شـایعات و بـحث هـاي بسیار گـردیده بـود. عـالوه بـر این وقـایع که مـربـوط بـه اشـخاص مـشهور شهـر بـود، وقـایع 
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شـگفت آوري نیز در خـانـه هـا و مـحافـل مـردم عـادي بـه وجـود می  آمـد. تـقریباً یکصد نـفر از اعـضاي کلیساي مـاکزول، 

عهـد کرده بـودنـد که قـبل از انـجام هـر کاري از خـود بـپرسـند که ”اگـر عیسا بـه جـاي آنـها بـود، چـه می کرد؟“ در نتیجه، 

کارهـاي غیرمـنتظره اي در بعضی مـوارد انـجام گـردید. در شهـر، هیجان بی سـابـقه اي دیده می  شـد. یکی از بـزرگ تـرین 

وقـایع آن هـفته عـبارت از این بـود که در شـب یکشنبه نـزدیک بـه پـنجاه نـفر از بـدکاران و گـناهکاران نـاحیه ي 

رکتانـگل تـوبـه کردنـد و ایمان آوردنـد. از جـمله رولین  پیچ نیز که همیشه وقـت خـود را در کلوب  هـا و محـل هـاي 

تفریحی می گذرانید، ایمان آورد. 

بـاید در نـظر داشـت که تـحت  تـأثیر این حـقایق بـود که اولین کلیساي رایمونـد در صـبح، تشکیل جـلسه داد و بـه 

این وقـایع، تـوجـه کامـل مـبذول کرد. شـاید بـراي افـراد کلیسا هیچ چیزي عجیب تـر از تغییر رفـتار خـود کشیش از 

مـوقعی که مـردم را دعـوت بـه تبعیت از رفـتار مسیح کرده بـود، بـه نـظر نمی آمـد. نـحوه ي مـوعـظه ي او زیاد مـؤثـر نـبود، 

ولی رفـتار سـاده و قیافـه ي رضـایتمندانـه اي که از او در کلیسا دیده می شـد طـوري بـود که بـا سـابـق خیلی فـرق داشـت. 

مـوعـظه ي او جـنبه ي پیام، پیدا کرده بـود و بـه طـور خـطابـه ایراد نمی  شـد، بلکه تـوأم بـا مـحبت و هـمدردي، ادا 

می گـردید و مـثل اینکه گـوینده را در الـهام و روحـانیت عجیبی مـحو می کرد. دعـاهـاي او نیز بـا دعـاهـایی که قـبالً 

مـردم از او شنیده بـودنـد، فـرق داشـت؛ گـاهی در بین آنـها وقـفه اي ایجاد می  شـد و یکی دو بـار در حین دعـا جـمالتی 

بـر  خـالف قـواعـد دسـتور زبـان، بیان می گـردید. چـرا مـاکزول خـود را در بین دعـا فـرامـوش می کرد که چنین اشـتباهـاتی 

بـه عـمل بیاید؟ او پیش از این بـه طـرز بیان عـالی خـود چـه در حین دعـا و چـه در هـنگام مـوعـظه، افـتخار می کرد. آیا 

او اکنون بـه قـدري بـه فـصاحـت و بـالغـت خـود بی عـالقـه شـده اسـت که بـه چنین اشـتباهـاتی در دعـاهـاي خـود اهمیت 

نمی دهـد؟ شـاید مـاکزول دربـاره ي این مـوضـوع، هیچ  فکري نکرده بـود. اشـتیاق او بـه بیان کردن احتیاجـات و 

خـواسـته هـاي مـردم مـوجـب شـده بـود که بـه اشـتباهـات مـزبـور تـوجهی نکند، ولی یقیناً که هیچ گـاه دعـاهـاي او تـا این 

حد مؤثر واقع نمی  شد. 

بعضی اوقـات ارزش و تـأثیر مـوعـظه بـه واسـطه ي حـالـت خـاص شـنونـدگـان اسـت نـه فـصاحـت و بـالغتی که خـود 

واعـظ بـه کار می بـرد. این حـالـت در شـنونـدگـان مـوعـظه ي مـاکزول، هـنگامی که او صـبح آن روز مـطابـق تصمیم قبلی 

خـود صـحبت می کرد، وجـود داشـت. او هیچ اظـهار جـدیدي دربـاره ي اثـرات نـامـطلوب میخانـه ي رایمونـد نکرد. پـس 

چـه مـطالـب تـازه  اي در مـوعـظه ي او بـود؟ او هیچ گـونـه بیانی دربـاره ي دخـالـت میخانـه در امـور سیاسـت و تـجارت، بـه 

عـمل نیاورد. چـه چیزي می  تـوانسـت بـگوید که نـاطقین قـبل از او بـه کَرات، ذکر نکرده بـاشـند؟ مـوعـظه ي او در آن 

روز بـه خـاطـر طـرز بیان شـگفت انگیزش دربـاره ي میخانـه و نیز بـه واسـطه ي وقـایع و پیشامـدهـایی که مـوجـب تحـریک 
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وجـدان مـردم شـده بـود، بسیار تـأثیرگـذار واقـع گـردید. او هیچ گـاه در مـدت ده سـال شـبانی خـود، میخانـه را بـه عـنوان 

یک دشـمن جـامـعه مـعرفی نکرده و نـگفته بـود که میخانـه نـه تـنها دشـمن بیچارگـان و گـمراهـان بلکه دشـمن 

کسب و کار  آن نـاحیه و حـتا خـود کلیسا می بـاشـد. او اکنون بـا آزادگی خـاصی صـحبت می کرد که بـا عقیده ي او 

نسـبت بـه کارهـایی که عیسا انـجام خـواهـد داد، مـتناسـب بـود. در خـاتـمه ي مـوعـظه، از مـردم خـواهـش کرد که زنـدگی 

جـدیدي را که در رکتانـگل شـروع شـده اسـت، بـه خـاطـر داشـته بـاشـند. زمـان انـتخاب مـقامـات مسـئول شهـر، نـزدیک 

شـده بـود. مسـئله ي دادن جـواز بـه میخانـه  هـا در انـتخابـات، بسیار مـؤثـر بـود. بـاید دید سـرنـوشـت اشـخاص بیچاره  اي که 

در اطـراف میخانـه زنـدگی می کردنـد و اکنون شـادي نـجات از گـناه را حـس کرده بـودنـد،  چـگونـه خـواهـد بـود. آیا بـاید 

پیروان مسیح بـه وسیله ي یک رأي بـه نـفع جـواز میخانـه  هـا بـه ادامـه ي کار آن مـؤسـسات که مـوجـب بـدبختی و گـناه 

اســت، کمک کنند؟ آیا اولین وظیفه ي دینی آنــها این نیست که هــنگام رأي دادن بــا میخانــه  هــا مــبارزه کنند و 

اشـخاص صـالحی را انـتخاب نـمایند که شهـر را از این آلـودگی هـا پـاك سـازنـد؟ دعـا چـه فـایده اي بـراي اصـالح وضـع 

رایمونـد داشـت در حـالی که رأي و عـمل، هـنوز بـه دسـت دشـمنان مسیح بـود؟ آیـا عیسا غیر از این عـمل می کرد؟ 

الـبته هـر کسی که پیرو مسیح بـاشـد بـاید بـراي این مـنظور، از هیچ گـونـه فـداکاري خـودداري نکند. تـا بـه حـال اعـضاي 

اولین کلیسا چـه فـداکاري هـایی بـراي تبعیت از مسیح کرده بـودنـد؟ آیا تبعیت از مسیح بـاید فـقط مـطابـق رسـوم و 

عـادات مـعمولی بـاشـد؟ آیا بـراي پیروي از مسیح، الزم نیست که از تـپه ي جـلجتا بـاال بـرویم و یا حـتا بـه پـاي صلیب 

برویم؟ 

بیان مـاکزول در این بـاره بیش از آنـچه خـودش فکر می کرد، مـؤثـر بـود. می  تـوان گـفت که عـروج روح شـنونـدگـان 

در این مـوقـع بـه آخـرین حـد رسیده بـود. تبعیت از رفـتار مسیح که بـا چـند نـفر داوطـلب از اعـضاي کلیسا شـروع شـده 

بـود، اکنون مـثل خـمیرمـایه عـمل می کرد و مـاکزول اگـر می  تـوانسـت میزان اشـتیاق اعـضاي کلیساي خـود را نسـبت بـه 

فـداکاري انـدازه گیري کند، بسیار مـتعجب می  شـد. قـبل از آنکه مـاکزول، مـوعـظه ي خـود را بـا دعـوت صمیمانـه بـراي 

تبعیت از مسیح تـمام کند، اکثر اعـضاي کلیسا چـنان که راشـل بـه مـادر خـود گـفته بـود، پیش خـود می گـفتند: «مـن 

می  خواهم کاري کنم که شامل فداکاري باشد. من میل دارم که براي انجام دادن این کار، رنج ببرم.» 

’مـازینی‘ حـق داشـت که می گـفت: «هیچ دعـوتی سـرانـجام نیرومـند تـر از این نیست که گـفته شـود: ”بیا و جـفا 

بکش.“» 
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مـوعـظه تـمام شـد و جـمعیت مـتفرق گـردید. مـاکزول دوبـاره نـزد عـده  اي که مـثل یکشنبه ي دو هـفته ي قـبل در 

اتـاق سـخنرانی جـمع شـده بـودنـد، رفـت. او خـواهـش کرده بـود که هـر کسی که قـول تبعیت از مسیح را داده اسـت و 

کسانی که می خـواهـند چنین قـولی بـدهـند در آن اتـاق، جـمع شـونـد. وقتی او بـه آن اتـاق رفـت و چـشمش بـه آن عـده 

افـتاد،  قـلبش لـرزید. حـداقـل یکصد نـفر در آنـجا حـاضـر بـودنـد. روح  الـقدس تـا کنون چنین اثـري در آنـجا ظـاهـر نـساخـته 

بـود. او جـاسـپر چیس را در آنـجا نـدید، ولی تـمام اشـخاص دیگر حـاضـر بـودنـد. از میلتون رایت خـواهـش کرد که دعـا 

کند. فـضا پـر از بـرکت االهی بـود. چـه چیزي می  تـوانسـت در مـقابـل این تعمید روحـانی اسـتقامـت کند؟ چـگونـه آنـها 

توانسته بودند که سال  هاي متمادي بدون این نیروي معنوي، زندگی نمایند؟! 

آنـها بـا یکدیگر مـشورت نـمودنـد و دعـاهـاي بسیاري کردنـد. مـاکزول بـعدهـا بعضی وقـایع مهمی را که در تـاریخ 

اولین کلیساي رایمونـد، اثـرات بـرجسـته اي داشـت، نـاشی از آن جـلسه می  دانسـت. وقتی آنـها بـه خـانـه رفـتند، همگی 

تحت  تأثیر نیروي روح  القدس  واقع شده بودند. 
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فصل یازدهم 

 

دونـالـد مـارش ’رئیس دانشکده ي لینکن‘ بـا مـاکزول بـه طـرف خـانـه رفـت. در طـول راه بـا صـداي آهسـته اي بـه او 

گــفت: «مــاکزول،  مــن بــه یک نتیجه ي مهمی رسیده ام. مــن صلیب خــود را پیدا کرده  ام. هــر چــند صلیب بسیار 

سنگینی است، ولی من تا وقتی که آن را حمل نکنم، راحت نخواهم شد.» 

مـاکزول خـامـوش مـانـد و رئیس دانشکده بـه سـخنان خـود ادامـه داد و گـفت: « امـروز مـوعـظه ي شـما کاري را که 

مـن همیشه حـس می کردم که بـاید انـجام بـدهـم در نـظرم روشـن سـاخـت. ”عیسا اگـر بـه جـاي مـن بـود،  چـه می کرد؟“ 

مـن این سـؤال را بـارهـا بـعد از زمـانی که عهـد خـود را نـموده  ام، از خـود پـرسیده ام. مـن سعی کرده  ام تـا خـود را قـانـع 

سـازم که عیسا اگـر بـه جـاي مـن بـود فـقط بـه طـور سـاده بـه کارهـاي خـود ادامـه می  داد و در کالس هـاي اخـالق و فـلسفه 

تـدریس می کرد. ولی بـا وجـود این، حـس می کنم که او کارهـاي دیگري نیز انـجام می داد. این کار دیگر، چیزي 

اسـت که مـن میل نـدارم که انـجام دهـم. این کار بـراي مـن واقـعاً رنـج آور اسـت و مـن کامـالً از آن بیزار هسـتم. شـاید 

شما بتوانید حدس بزنید که منظور من چیست.» 

ماکزول گفت: «بله می  دانم، صلیب من نیز همین است و انجام هر کاري براي من آسان  تر از آن است.» 

دونـالـد مـارش مـتعجب شـد، ولی بـعد قیافـه ي او روشـن گـردید و بـه طـرز غـمناك و تـوأم بـا اعـتقاد بسیار گـفت: 

«مـاکزول،  شـما و مـن جـزو طـبقه اي هسـتیم که همیشه از وظـایف مـدنی خـود غـفلت کرده  ایم و  دنـبال کارهـایی که 

مـورد عـالقـه ي مـا بـوده اسـت، رفـته ایم و از انـجام وظـایفی که نسـبت بـه اهـالی شهـر بـر عهـده داریم، پـرهیز کرده ایم. مـن 

اعـتراف می کنم که شـخصاً از تـقبل مسـئولیت هـایی که نسـبت بـه همشهـریان خـود دارم، شـانـه خـالی کرده  ام. مـن 

می  دانـم که زمـامـداران شهـر مـا، فـاسـد و نـا صـالـح هسـتند و تـحت  تـأثیر عـوامـل مسـتی و عشـرت طلبی و خـودپـرسـتی، 

واقـع گـردیده انـد و عـالقـه  اي بـه رفـاه و بهـبود وضـع مـردم نـدارنـد. بـا  وجـود این،  در سـال  هـاي مـتمادي مـن و تـمام 

اسـتادان دانشکده ي اینجا راضی بـوده ایم که چنین اشـخاصی، شهـر را اداره کنند و مـا خـودمـان را کنار بکشیم و در 
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دنیاي محـدود خـود زنـدگی کنیم و بـه سـرنـوشـت این مـردم تیره روز، کاري نـداشـته بـاشیم. ”عیسا چـه خـواهـد کرد؟“ 

مـن حـتا از جـواب دادن بـه این سـؤال اجـتناب کرده  ام، ولی دیگر نمی  تـوانـم این کار را بکنم. وظیفه ي سـاده ي مـن این 

اسـت که شـخصاً در انـتخابـات آینده شـرکت کنم و بـه واسـطه ي بـه کار بـردن نـفوذ و قـدرت خـود، سعی نـمایم که 

اشـخاصی صـالـح انـتخاب شـونـد و بـه این وسیله اعـمال تـقلب و رشـوه خـواري و حـقه بـازي و خـوشـگذرانی را که در 

رایمونـد شیوع دارد، بـه  هـم بـزنـم. الـبته، رفـتن در جـلوي دهـانـه ي تـوپ آسـان  تـر از این کار اسـت. مـن از این کار تـرس 

دارم، زیرا از بـرخـورد بـا چنین اشـخاصی مـتنفرم. مـن حـاضـرم هـمه چیز خـود را بـدهـم که مـعتقد شـوم مسیح چنین 

کاري را نمی کرد، ولی هـر روز بیشتر مـعتقد می شـوم که اگـر او بـه جـاي مـن بـود، عیناً این کار را می کرد. رنـج مـن 

در همین  جـا اسـت. اگـر مـن شـغل و زنـدگی خـود را از دسـت می  دادم، تـا این حـد بـراي مـن سـخت نـبود. این مـسائـل و 

مشکالت شهـري بـراي مـن نـفرت انگیز اسـت. مـن بیشتر تـرجیح می  دهـم که بـه درس فـلسفه و اخـالق بـپردازم و بـه 

این امـور، هیچ کاري نـداشـته بـاشـم ولی یک صـدایی در بـاطـن خـود می  شـنوم که می گـوید: ”دونـالـدمـارش، بـه دنـبال 

مـن بیا؛ وظیفه ي خـود را نسـبت بـه مـردم شهـر رایمونـد انـجام بـده تـا حـق خـود را نسـبت بـه وطـن خـود ادا کرده بـاشی. 

سعی کن بـه پـاك شـدن این شهـر کمک نـمایی، هـر چـند اشـرافیت تـو کمی لکه دار شـود.“ آقـاي مـاکزول، صلیب مـن 

این است. من باید یا آن را بردارم و یا آنکه خداوند را انکار کنم.» 

مـاکزول تـبسم غمگینی نـمود و گـفت: «شـما از طـرف مـن هـم صـحبت کردید. چـرا مـن بـاید فـقط بـراي اینکه 

کشیش هسـتم در پـناه احـساسـات و حـاالت بی غـل و غـش خـود زنـدگی کنم و وظـایف مـدنی خـود را جـز در مـوقـع 

مـوعـظه، فـرامـوش نـمایم؟ مـن بـه روش هـاي زنـدگی سیاسی عـادت نـدارم. مـن هیچ گـاه در انـتخاب اشـخاص صـالـح 

شـرکت نکرده  ام. هـزاران نـفر کشیش دیگر نیز مـثل مـن وجـود دارنـد. مـا اصـوالً در کارهـاي شهـري شـرکت نمی کنیم و 

وظـایفی را که ضـمن مـوعـظه، انـدرز می دهیم، عـمل نمی نـماییم. ”عیسا چـه کار می کرد؟“ مـن نیز مـثل شـما در 

مـوقعیتی واقـع شـده  ام که مـجبورم بـه این سـؤال جـواب دهـم. وظیفه ي مـن روشـن اسـت، مـن بـاید فـداکاري کنم. تـمام 

اعـضاي کلیساي مـن، مـشغول فـداکاري شـده انـد. تـمام کارهـایی که مـن تـا بـه حـال کرده  ام در مـقابـل این تـالش و 

فـداکاري بـزرگی که بـاید بـراي تصفیه ي جـامـعه بـه عـمل بیاورم، هیچ اسـت. مـن می تـوانسـتم بـه رکتانـگل بـروم و تـا 

آخـر عـمر در آن مـنطقه ي فقیر نشین خـدمـت کنم. این کار بـراي مـن خیلی آسـان  تـر اسـت از مـبارزه بـا مـفاسـد این 

شهـر که مـورد اسـتیالي بـاده گـساران اسـت. ولی مـن هـم مـثل شـما نـتوانسـته ام که از زیر بـار این مسـئولیت بـزرگ، 

شـانـه خـالی کنم. در جـواب این سـؤال که در این مـورد ”عیسا چـه خـواهـد کرد؟“ مـن هیچ چـاره اي نـدارم جـز آنکه 
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بـگویم که عیسا می  خـواهـد که مـن وظیفه ي مـدنی خـود را انـجام دهـم. هـمان طـوري که شـما گفتید، مـا اشـخاصی از 

قبیل کشیش و اسـتاد و هـنرمـند بـه تـرس سیاسی مـبتال هسـتیم. مـا همیشه از وظـایف مـقدس مـدنی خـود بـه عـلت 

غـفلت یا خـودخـواهی اجـتناب کرده ایم. مسـلماً اگـر مسیح در عـصر مـا بـود، چنین کاري نمی کرد. مـا هیچ چـاره اي 

نداریم جز آنکه این صلیب را برداریم و به دنبال او برویم.» 

آن دو مـرد مـدتی در سکوت کنار هـم راه رفـتند. عـاقـبت آقـاي مـارش گـفت: «الزم نیست که مـا بـه تـنهایی بـراي 

این مـنظور کار کنیم. بـا وجـود این هـمه اشـخاصی که عهـد کرده   انـد، مسـلماً مـا یاران بسیاري خـواهیم داشـت و از 

لـحاظ تـعداد، نیرومـند خـواهیم بـود. خـوب اسـت نیرویی از مسیحیان رایمونـد بـراي مـبارزه بـا فـساد و مشـروب خـواري، 

تـرتیب بـدهیم. شکی نیست که هـواخـواهـان میخانـه  هـا، اشـخاص تـرسـو و کم جـرأتی هسـتند و زود از میدان بـه در 

خـواهـند رفـت. مـا مـبارزه اي را بـاید شـروع کنیم که سـازمـان آن مبتنی بـر فضیلت و تـقوا بـاشـد. عیسا اگـر بـه جـاي مـا 

بـود، در این راه عـقل و حکمت بسیار بـه کار می بـرد و نـقشه   هـاي وسیعی تهیه می کرد. حـاال که مـا بـاید این صلیب را 

حمل کنیم، خوب است که با کمال دالوري آن را حمل کنیم.» 

آنـها دربـاره ي این مـوضـوع، مـدتی دیگر سـخن گـفتند و روز بـعد بـا یکدیگر در اتـاق کار مـاکزول مـالقـات کردنـد تـا 

نـقشه ي الزم را تهیه کنند. مـقدمـات انـتخابـات در روز جـمعه، مهیا می  شـد. شـایعات مـربـوط بـه آن وقـایع غیرمـنتظره 

در مـحافـل سیاسی شهـر، رسـوخ کرده بـود. در آن شهـر چنین رسـم بـود که جـلسه ي عـمومی انجـمن انـتخابـات در 

دادگاه تشکیل می  شد. 

مـردم شهـر رایمونـد هـرگـز آن جـلسه را فـرامـوش نـخواهـند کرد. این جـلسه هیچ شـباهـتی بـه سـایر جـلسات سیاسی 

رایمونـد نـداشـت. مـقامـاتی که می بـایست انـتخاب شـونـد عـبارت بـودنـد از: شهـردار، رؤسـاي شـوراي شهـر، شهـربـانی، 

خزانه دار و منشی انجمن شهر. 

روزنـامـه ي ’اخـبار عـصر‘ در روز شـنبه،  شـرح کاملی دربـاره ي روش انـتخابـات درج نـمود و ادوارد نـورمـان در 

سـر  مـقالـه ي آن نـوشـت که مـردم شهـر رایمونـد، احـترام بسیاري بـراي این انـتخابـات قـائـل هسـتند، زیرا واضـح اسـت که 

صمیمانـه و بـدون غـرض انـجام خـواهـد شـد. قسمتی از این مـقالـه که جـزو تـاریخ اقـدامـات این کار مـحسوب می گـردد، 

در زیر درج می  شود: 

«می  تـوان گـفت که هیچ وقـت در تـاریخ شهـر رایمونـد، انجـمن انـتخابـاتی بـه خـوبی انجـمنی که دیشب در محـل 

دادگـاه تشکیل شـد، وجـود نـداشـته اسـت. این انجـمن کامـالً مـوجـب شگفتی سیاسـتمدارانی بـود که عـادت داشـتند 
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امـور شهـر را طـوري انـجام دهـند که گـویی مـالک شهـر هسـتند و سـایرین آلـت دسـت آنـها می بـاشـند. تـعجب بـزرگی که 

بـه آنـها دیشب روي آور شـده بـود، عـبارت از این بـود که عـده ي زیادي از اشـخاصی که هیچ وقـت در کارهـاي شهـر 

دخـالـت نمی کردنـد، در انجـمن انـتخابـات شـرکت نـمودنـد و امـور آن را بـه اختیار گـرفـتند و اشـخاص صـالحی را بـراي 

پست هاي حساس شهر، نامزد کردند. 

این یک درس مهمی بـراي انـجام وظیفه نسـبت بـه شهـرِ خـودمـان بـود. رئیس دانشکده ي لینکن که تـاکنون 

هیچ وقـت وارد انجـمن انـتخابـات شهـر نمی  شـد و حـتا قیافـه ي او را سیاسـتمداران قـالبی مـا نمی شـناخـتند، یکی از 

بهـترین سـخنرانی هـایی را که تـاکنون در رایمونـد شنیده شـده، ایراد کرد. چهـره ي کسانی که سـال  هـاي دراز مـطابـق 

میل خـود در این شهـر کار کرده   انـد هـنگامی که آقـاي مـارش بـراي سـخنرانی بـر  خـاسـت، واقـعاً دیدنی بـود. بسیاري از 

آنـها می پـرسیدنـد: ”این کیست؟“ بهـت و حیرت آنـها هـر دقیقه بیشتر شـد و مـعلوم گـردید که آن عـده از همکاران 

قـدیمی که بـر این شهـر اسـتیال داشـتند، در اقلیت واقـع شـده  انـد. هـانـري  مـاکزول ’شـبان کلیساي رایمونـد‘، 

میلتون   رایت، الکسانـدر پـاورز، پـروفـسور  بـراون و ویالردو پـارك، اسـتادان دانشکده ي لینکن و دکتر وسـت، جـرج  مین 

’شـبان کلیساي مـهاجـرین‘ و رئیس انجـمن تثلیث مـقدس و عـده ي بسیاري از تـجار و کسبه ي مـعروف که اغـلب آنـها 

عـضو کلیسا می بـاشـند، حـضور داشـتند. پـس از انـدك زمـانی، مـعلوم شـد که هـمه ي آنـها بـراي مـنظوري واحـد و 

مسـتقیم آمـده بـودنـد که عـبارت بـود از: ”انـتخاب اشـخاص صـالـح“. اغـلب آنـها هیچ گـاه تـا کنون در انجـمن انـتخابـات 

حـاضـر نشـده بـودنـد. قیافـه ي آنـها بـراي سیاسیون کامـالً نـاشـناس بـود، ولی آنـها بـه واسـطه ي اتـحادي که بـا یکدیگر 

داشتند، توانستند نامزدهاي تمامی مقامات شهر را تعیین کنند. 

بـه مـحض آنکه سیاسیون فهمیدنـد که انجـمن انـتخابـات از دسـت آنـها خـارج شـده اسـت ، از آن بیرون رفـتند و 

بـراي خـود عـده ي دیگري را کانـدید کردنـد. این روزنـامـه، نـظر عـموم اهـالی را بـه این مـطلب جـلب می نـماید که 

کانـدیداهـاي آنـها شـامـل مشـروب فـروشـان و مشـروب خـواران و کسانی هسـتند که مـورد تـوافـق صـاحـبان میخانـه  هـا و 

دسـتگاه فـاسـدي که سـال هـا بـر این شهـر حکومـت کرده اسـت، بـوده انـد و کامـالً بـرعکسِ اشـخاص پـاکدامـن و صـالـح و 

بـاکفایتی می بـاشـند که از طـرف انجـمن انـتخابـات، کانـدید شـده  انـد. الزم بـه یادآوري نیست که اهـالی شهـر بـاید نـوع 

حکومـت و روش اداره  ي امـور خـود را در مـوقـع انـتخابـات تعیین کنند. این نکته ي مـهم را بـاید در مـورد کانـدیداهـا 

کامـالً تـوجـه نـمود. شهـر مـا اکنون بـه مـرحـله ي بحـرانی رسیده اسـت. مسـئله ي مـهم این اسـت که آیا مـا بـاید اسـتیالي 

حکومـت مشـروب و فـساد را هـمچنان تحـمل کنیم یا چـنان که آقـاي مـارش در سـخنرانی عـالی خـود گـفت مـانـند 

٨٤



در پی عیسا

اشـخاص شـایسته اقـدام بـنماییم و نـظام و تـرتیب جـدیدي بـراي شهـر خـود بـه وجـود بیاوریم و شهـر خـود را از بـدتـرین 

دشـمنان جـامـعه پـاك کنیم و کاري را که هـنگام دادن رأي در قـدرت و اختیار مـا اسـت بـراي اصـالح شهـر خـود، بـه 

عمل آوریم؟ 

این روزنـامـه بـا کمال صـراحـت و بـدون هیچ گـونـه احتیاط، پشـتیبانی خـود را از این نـهضت جـدید اعـالم می نـماید. 

مـا هـمه ي جـدیت خـود را بـراي از میان بـردن میخانـه  هـا و نـفوذ سیاسی آنـها بـه عـمل خـواهیم آورد. مـا بـراي 

کانـدیداهـایی که بـه وسیله ي اکثریت اهـالی در انجـمن انـتخابـات نـامـزد شـده  انـد، تبلیغ خـواهیم کرد و از هـمه ي 

مسیحیان و اعـضاي کلیساهـا و هـواخـواهـان حـق و عـدالـت و پـاکی در جـامـعه و خـانـواده، دعـوت می نـماییم که در 

پشت آقاي مارش و سایر وطن خواهانی که اصالح مورد نیاز شهر ما را شروع نموده اند، ایستادگی کنند.» 

آقـاي مـارش این مـقالـه را خـوانـد و خـدا را بـراي وجـود ادوارد نـورمـان، شکر کرد. در ضـمن، او مـتوجـه بـود که سـایر 

روزنـامـه  هـاي شهـر از طـرف مـقابـل، جـانـبداري خـواهـند کرد. او بـه اهمیت مـبارزه اي که تـازه شـروع شـده بـود، کامـالً 

واقـف بـود و تـردیدي نـداشـت که روزنـامـه ي ’اخـبار عـصر‘ از وقتی که مـطابـق اصـول ”عیسا چـه کار خـواهـد کرد؟“ اداره 

می  شـد، خـوانـندگـان آن کمتر گـردیده بـودنـد. مسـئله ي مـورد بـحث، این بـود که آیـا اهـالی رایمونـد از این روزنـامـه، 

پشـتیبانی خـواهـند کرد یا نـه؟ آیا نـورمـان را قـادر خـواهـند سـاخـت که چـاپ یک روزنـامـه ي مسیحی را ادامـه دهـد یا 

آنکه اشـتیاق بـه خـوانـدن اخـبار تـازه ي جـنایات و افـتضاحـات و اغـراض سیاسی و کارهـاي بـوکس بـازي مـوجـب خـواهـد 

شد که آن روزنامه را به دور اندازند؟ 

این سـؤالی بـود که ادوارد      نـورمـان حـتا در مـوقـع نـوشـتن آن مـقالـه نیز از خـود می پـرسید. او می  دانسـت اقـدامی که 

شـروع کرده اسـت مـوجـب ضـررهـاي بسیاري خـواهـد بـود. بـا وجـود این، مـوقعی که او قـلم بـر روي کاغـذ می کشید، از 

خـود می پـرسید: «عیسا چـه   خـواهـد کرد؟» این سـؤال اکنون شـالـوده ي تـمام زنـدگـانی او شـده  بـود و اهمیت آن در 

زندگی او بیش از هر چیز دیگر بود. 

ولی بـاید مـتوجـه بـاشیم که شهـر رایمونـد بـراي اولین بـار در تـاریخ خـود، اسـتادان و معلمین و دکترهـا و 

کشیش هـایی را دیده بـود که بـه امـور سیاسی می پـردازنـد و بـا کمال جـدیت بـا نیروهـاي شیطانی مسـلط بـر آن شهـر 

مـبارزه می کنند. این حقیقت بـه خـودي خـود مـوجـب تـعجب بـود. آقـاي مـارش نـزد خـود اذعـان داشـت که قـبل از آن، 

هیچ وقـت تـصور نکرده بـود که فضیلت مـدنی چـه اثـراتی دارد. از آن شـب شـنبه بـه بـعد که او در انجـمن انـتخابـات 

شرکت کرد، معنی تازه  اي براي فضل و دانش در ذهن او پیدا شده بود که شامل فداکاري و از خود  گذشتگی بود. 
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آن هـفته در رکتانـگل، فـعالیت هـاي روحـانی رونـق بسیار گـرفـت و بـا هیچ گـونـه مـخالفتی بـرخـورد نـنمود. راشـل و 

ویرجینیا هـر شـب بـه آنـجا می رفـتند. ویرجینیا کم  کم تصمیم قـاطعی دربـاره ي قـسمت عـمده ي ثـروت خـود 

می گـرفـت. او بـا راشـل دربـاره ي این مـوضـوع صـحبت کرد و بـا یکدیگر تـوافـق پیدا نـمودنـد که اگـر مسیح این هـمه پـول 

داشـت، حـتماً قسمتی از آن را بـه طـوري که ویرجینیا در نـظر داشـت، خـرج می کرد. آنـها همچنین فکر کردنـد کاري 

که مسیح در این مـورد خـواهـد نـمود، مـتنوع و مـطابـق بـا وضـع اشـخاص مـختلف خـواهـد بـود و یک مـصرف واحـد و 

مـخصوصی بـراي آن پـول وجـود نـخواهـد داشـت. فـقط تـنها قـاعـده و قـانـونی که بـاید بـراي مـصرف آن در نـظر گـرفـته 

شود، محبت و استفاده ي بدون خودخواهی است. 

در ضـمن، جـالل روح  الـقدس و تـأثیرات معجـزه آسـاي آن تـمام ذهـن آنـها را فـرا گـرفـته بـود. هـر شـب معجـزات 

بـزرگی اتـفاق می  افـتاد که کمتر از راه رفـتن روي دریا و زنـده کردن مـرده نـبود. زیرا چـه معجـزه اي بـاالتـر از احیاي 

عـواطـف انـسانی اسـت؟ تغییر و تـحول این اشـخاص پلید بـه ایمان آورنـدگـان و پیروان مسیح، در نـظر راشـل و 

ویرجینیا مانند این بود که ایلعازر از قبر بیرون آمده باشد و براي آنها هیجان و شگفتی عمیقی داشت. 

رولین در هـمه ي جـلسات شـرکت می کرد. هیچ تـردیدي نـبود که در او تـحول عمیقی ایجاد شـده بـود. راشـل 

هـنوز بـا او صـحبت زیادي نکرده بـود. رولین اغـلب اوقـات سـاکت بـود، مـثل اینکه فکر می کرد. مسـلم بـود که او هـمان 

رولین سـابـق نـبود. او بـا گـري بیش از دیگران صـحبت می کرد. از راشـل دوري نمی کرد، ولی گـویی نمی خـواسـت 

تـصور شـود که قـصد دارد آشـنایی خـود را بـا او تجـدید نـماید. بـراي راشـل هـم مشکل بـود که خـوشـحالی خـود را از 

تـحولی که در زنـدگی او پیدا شـده اسـت، اظـهار بـنماید. رولین مـنتظر بـود که خـود را کامـالً بـا زنـدگی جـدید وفـق 

بـدهـد. او رابـطه ي خـود را بـا راشـل فـرامـوش نکرده بـود، ولی در صـدد بـود که مـوقعیت مـناسـبی بـراي تجـدید آن 

به  دست بیاورد. 

در اواخـر هـفته، رکتانـگل مـشغول کشمکش بـا دو نیروي مـخالـف بـود. روح  الـقدس بـا تـمام قـدرت مـافـوق الطبیعه ي 

خـود بـه ضـد عـفریت میخانـه  هـا که مـدت  هـا بـود بـر آنـجا اسـتیال داشـت، مـبارزه می کرد. اگـر مـردم رایمونـد بـه اهمیت 

این مـبارزه پی می بـردنـد، شـاید نمی گـذاشـتند که نتیجه ي انـتخابـات، منجـر بـه مـجاز   مـانـدن میخانـه  هـا شـود، ولی این 

مـوضـوع هـنوز مـعلوم نـبود. وقـایع وحشـتناکی که بسیاري از ایمان آورنـدگـان در هـر روز مـشاهـده می کردنـد، کم  کم در 

نظر ویرجینیا و راشل هم ظاهر می گردید و هر شب که آنها به خانه  ي مجلل خود می رفتند، دل پُري داشتند. 
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گـري بـا انـدوهی که بـه اشک در نمی آمـد، گـفت: «بسیاري از این مـردم بیچاره، دوبـاره بـه وضـع اولیه ي خـود 

بـازگشـت خـواهـند کرد. محیط در این مـورد اثـر بسیاري دارد. مـعلوم نیست که این مـردم بـتوانـند همیشه در مـقابـل 

دیدن و بـوییدن بـساط مشـروب خـواري که در اطـراف آنـها وجـود دارد، اسـتقامـت کنند. اي خـدا، تـا کی بـاید مسیحیان 

با سکوت و رأي خود از بدترین نوع بردگی شیطان حمایت کنند؟» 

او این سـؤال را می پـرسید و امید نـداشـت که بـه زودي بـه آن جـواب داده شـود. پـرتـوي امیدي از جـلسه ي انجـمن 

انـتخابـات در شـب شـنبه ظـاهـر گـردیده بـود، ولی او جـرأت نمی کرد که اثـرات بـعدي آن را پیش بینی کند. سـازمـان 

مشـروب فـروشـان، قـوي و مـرتـب و حیله گـر بـود. وقـایعی که در هـفته ي گـذشـته در آن خیمه و در شهـر روي داده بـود، 

آنـها را بـه خـشم آورده بـود. آیا قـواي مسیحیان بـه طـور واحـد بـه ضـد آنـها اقـدام خـواهـد کرد؟ یا از روي مـنافـع شخصی 

خـود یا بـه واسـطه ي اینکه عـادت بـه همکاري کامـل مـانـند طـرفـداران مشـروبـات نـدارنـد، اخـتالفـاتی بین آنـها ایجاد 

خـواهـد شـد؟ بـاید مـنتظر بـود و نتیجه را دید. در ضـمن، میخانـه خـود را حـاضـر بـه مـبارزه می کرد و مـانـند افعی 

خطرناکی، آماده ي ریختن زهرش می  شد. 

عـصر روز یکشنبه، در حینی که ویرجینیا می  خـواسـت از خـانـه بیرون بیاید تـا بـه دیدن راشـل بـرود، کالسکه اي بـه 

طـرف خـانـه  ي آنـها آمـد و سـه نـفر از دوسـتان متعین او در آن بـودنـد. ویرجینیا بـا آنـها در جـلوي در بـه صـحبت 

پـرداخـت. آنـها بـه مـالقـات ویرجینیا نیامـده بـودنـد، بلکه می  خـواسـتند بـا او بـه بـولـوار بـرونـد. یک گـروه مـوزیک در پـارك 

بود و هوا خیلی بهتر از آن بود که کسی در خانه بماند. 

یکی از دخـتران پـرسید: «ویرجینیا، این چـند وقـت هـا کجا بـودي؟ مـا شنیده ایم که تـو وارد کار نـمایش شـده اي. 

بگو ببینم چه کار کرده اي؟» 

ویرجینیا سـرخ شـد، ولی بـعد از انـدکی تـأمـل بـه طـور بی پـروا دربـاره ي چیزهـایی که در رکتانـگل دیده بـود، سـخن 

گفت. دخترانی که در آن کالسکه بودند به سخنان او جلب شدند. 

یکی از آنـها گـفت: «بیایید امـروز عـصر بـه جـاي رفـتن بـه کنسرت، بـا ویرجینیا بـه قـسمت فقیر نشین شهـر بـرویم. 

مـن هیچ وقـت تـا بـه حـال بـه رکتانـگل نـرفـته ام. مـن شنیده ام که آنـجا خیلی خـراب اسـت و چیزهـاي عجیبی در آن 

دیده می  شود. ویرجینیا ما را راهنمایی خواهد کرد و خیلی جالب خواهد بود.» 

ویرجینیا از این حیث کمی مکدر شـد، زیرا فکر می کرد که آنـها نـباید بـا این حـالـت بـرونـد. ولی دخـتران دیگر 

هم به همان عقیده بودند و از ویرجینیا خواهش کردند که آنها را به آنجا ببرد. 
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یکمرتـبه او حـس کرد که در این کنجکاويِ آنـها فـرصتی وجـود دارد. آنـها هیچ وقـت گـناه هـا و بـدبختی هـاي 

رکتانـگل را مـشاهـده نکرده بـودنـد. چـه مـانعی دارد که آنـها بـه دیدن آنـجا بـرونـد؟ هـر چـند محـرکشان در این کار، فـقط 

گـذرانیدن سـاعـات عـصر بـاشـد. پـس او گـفت: «خیلی خـوب، مـن حـاضـرم شـما را بـه آنـجا بـبرم، بـه شـرطی که حـرف مـرا 

گـوش کنید تـا مـن بـتوانـم چیزهـاي دیدنی را بـه شـما نـشان بـدهـم.» او سـوار کالسکه شـد و پهـلوي دخـتري که جـلوتـر 

از همه این پیشنهاد را کرده بود، نشست. 

٨٨



در پی عیسا

فصل دوازدهم 

 

«زیـرا مـن آمـده  ام کـه فـرزنـد را بـر ضـد پـدر و دخـتر را بـر ضـد مـادر و عـروس را  

بـر ضـد مـادرشـوهـر بـرانگیزم و اهـل خـانـه  ی مـرد، دشـمنان او بـاشـند.»  

«پـس شـما مـانـند فـرزنـدانی مـحبوب از خـدای خـود تـقـلیـد کـنیـد 

و در مـحبت قـدم بـردارید، هـمان طـوری کـه مـسیـح بـه شـما مـحبت کـرد.» 

 

یکی از دخـترهـا بـا خـنده اي عصبی گـفت: «آیا بهـتر نـبود که مـا یک پـاسـبان هـمراه خـودمـان می بـردیم؟ می  دانید 

که آنجا بی خطر نیست.» 

ویرجینیا به طور مختصري گفت: «هیچ خطري وجود ندارد.» 

آن دختر، نگاه کنجکاوانه اي به ویرجینیا افکند و پرسید: «آیا درست است که برادر تو، ایمان آورده؟» 

بـراي ویرجینیا شـگفت آور بـود که می  دید هـر سـه رفیقش بـا نـظر کنجکاوانـه اي بـه او می نـگرنـد. او بـه آرامی گـفت: 

«بله، درست است.» 

دخـتر دیگري که روسـري ابـریشمی قـرمـز رنگی داشـت، گـفت: «مـن شنیده ام که او بـه کلوب می رود و بـه 

دوستان خویش بشارت می دهد. آیا این کار مضحک نیست؟» 

ویرجینیا بـه او جـوابی نـداد و دخـتران دیگر مـوقعی که کالسکه بـه کوچـه اي که بـه رکتانـگل منتهی می گـردید، 

وارد شـدنـد حـالـت جـدي و سنگینی بـه خـود گـرفـتند. هـر چـه بـه آنـجا نـزدیک تـر می  شـدنـد، اعـصاب آنـها نـاراحـت تـر 

می گـردید. دیدن بعضی مـناظـر کثیف و اسـتشمام بـوهـاي بـد که بـراي ویرجینیا عـادي شـده بـود، بـراي آن دخـترهـاي 
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متعین و آراسـته، زنـندگی بسیار داشـت. کمی که جـلوتـر رفـتند، هـمه ي اهـالی آن نـاحیه بـا چـشمان خیره و 

حیرت زده بـه آن کالسکه ي مجـلل که چـهار دخـتر زیبا و خـوش لـباس در آن نشسـته بـودنـد، نـگاه می کردنـد. گـردش 

در قـسمت فقیرنشین شهـر بـراي طـبقه ي اعیان شهـر رایمونـد، اصـالً مـرسـوم نـبود و شـاید این اولین بـاري بـود که این 

دو طـبقه بـا یکدیگر تـماس می گـرفـتند. آن دخـتران حـس کردنـد که بـه جـاي تـماشـاي محـله ي رکتانـگل، خـودشـان 

مـورد تـماشـا و کنجکاوي واقـع شـده  انـد. آنـها وحشـت زده و هـراسـان گـردیدنـد و دخـتري که پهـلوي ویرجینیا نشسـته 

بود، گفت: «خوب است برگردیم. به اندازه ي کافی تماشا کردیم.» 

در این مـوقـع، آنـها بـه جـلوي یک میخانـه و قـمارخـانـه ي مـعروف رسیده بـودنـد. کوچـه  تـنگ و دو طـرف پیاده  رو پـر 

از جـمعیت بـود. نـاگـهان یک زن جـوان تـلو  تـلو  خـوران از درِ میخانـه بیرون آمـد. او بـا لـحن مسـتانـه ي محـزونی که دلیل 

وقـوف او بـر حـالـت اسـفناك خـود بـود، آهـنگ «مـن که بـدون تـوقـع هسـتم» را  می  خـوانـد. ضـمن  آنکه کالسکه بـه طـرف 

آن زن می رفـت، او سـر خـود را بـلند کرد و ویرجینیا دید که او هـمان زنی اسـت که در پهـلوي او زانـو زده و بـرایش 

دعا کرده بود. 

ویرجینیا بـه رانـنده ي کالسکه گـفت: «نگهـدار.» کالسکه مـتوقـف شـد. در ظـرف یک دقیقه او نـزد آن زن رفـت و 

بازویش را گرفت و فقط گفت: «لورین!» 

آن زن بـه صـورت او نـگاه کرد و وحشـت چهـره  اش نـمودار شـد. دخـترانی که در کالسکه نشسـته بـودنـد از شـدت 

تـعجب، مـات و مـبهوت مـانـدنـد. صـاحـب میخانـه بـه جـلوي در آمـده، دسـت هـاي خـود را بـه کمر گـذاشـته و نـگاه می کرد. 

تـمام اهـالی رکتانـگل از پنجـره هـا و کنار کوچـه هـا بـا حـالـت بهـت زده بـه آن دو زن می نـگریستند. آفـتاب گـرم بـهار، 

اشـعه ي خـود را بـه این مـنظره می تـابـانید. صـداي آرامی از مـوزیکی که در پـارك نـواخـته می  شـد بـه آنـجا می رسید. 

کنسرت آنـجا شـروع شـده بـود و اعیان و اشـراف شهـر در بـولـوار، مـشغول قـدم زدن و نـشان دادن ثـروت و تَعَیُن خـود 

بودند. 

وقتی ویرجینیا از کالسکه پیاده شـد و بـه طـرف لـورین رفـت، درسـت نمی  دانسـت که چـه خـواهـد کرد یا چـه 

نتیجه اي از این کار او، عـاید خـواهـد شـد. او فـقط در اثـر دیدن شخصی که از لـذت و سـرور مـعنوي، بـرخـوردار شـده 

بـود و دوبـاره بـه طـرف زنـدگی شـرم آور و تـاریک خـود لـغزش یافـته بـود، این کار را کرد. قـبل از آنکه او بـازوي آن زن 

را بگیرد، تـنها سـؤالی که در ذهـن او وجـود داشـت، این بـود که ”مسیح چـه کار خـواهـد کرد؟“ این سـؤال بـراي او نیز 

مثل بسیاري از ساکنین آن شهر، عادت شده بود. 
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او اکنون ضـمن  آنکه پهـلوي لـورین ایستاده بـود، بـه اطـراف نـظري افکند و مـتوجـه مـنظره ي اطـراف خـود گـردید. او 

ابـتدا بـه فکر آن دخـترانی که در کالسکه بـودنـد افـتاد و بـه آرامی بـه آنـها گـفت: «شـما بـروید. مـن می  خـواهـم این 

دوستم را به خانه ببرم.» 

دخـتري که روسـري قـرمـز داشـت مـتوجـه لـغت دوسـت که ویرجینیا بـه زبـان آورد، شـد، ولی چیزي نـگفت و 

دختران دیگر نیز ساکت ماندند. ویرجینیا دوباره گفت: «شما بروید. من نمی  توانم با شما بیایم.» 

رانـنده بـه آهسـتگی، اسـب هـا را بـه راه انـداخـت. یکی از دخـتران، کمی بـه بیرون کالسکه خـم شـد و گـفت: «از 

دست ما کمکی بر نمی آید؟ تو احتیاج به کمکی نداري؟» 

ویرجینیا گفت: «نه، نه، احتیاجی ندارم.» 

کالسکه بـه راه افـتاد و ویرجینیا بـا دوسـت خـود تـنها مـانـد. او بـه اطـراف نـگریست. نـگاه بسیاري از مـردم از روي 

دلـسوزي و هـمدلی بـود. قیافـه ي هـمه ي آنـها، وحشی و مـخالـف بـه نـظر نمی آمـد. روح  الـقدس تـا انـدازه ي زیادي، 

رکتانگل را صاف و هموار کرده بود. 

ویرجینیا پرسید: «خانه  ي او کجاست؟» 

هیچ کس جـوابی نـداد. بـعدهـا وقتی ویرجینیا دربـاره ي این کارِ خـود فکر کرد، مـتوجـه شـد که مـردم رکتانـگل در 

آن مـوقـع بـا سکوت غـمزده ي خـود، نـزاکتی را نـشان دادنـد که در بـولـوار هـرگـز دیده نمی  شـد. بـراي اولین بـار بـه ذهـن 

ویرجینیا آمـد که چنین آدمی که مـانـند کشتی شکسته در سـاحـل این میخانـه افـتاده اسـت، جـایی را که بـتوان نـام 

خانه بر آن گذاشت، ندارد. 

در این هـنگام، آن زن بـازوي خـود را یکمرتـبه از دسـت ویرجینیا بیرون کشید و گـفت: «تـو نـباید بـه مـن دسـت 

بـزنی، مـرا ول کن. بـگذار بـه جـهنم بـروم، جـاي مـن هـمان جـا اسـت. شیطان در آنـجا بـه انـتظار مـن اسـت، مـگر 

نمی بینی؟» او این جـمالت را بـا لـحن خشنی ادا کرد و بـعد از اداي جـمله ي آخـري بـرگشـت و میخانـه را بـا انگشـت،  

نشان داد. مردم خندیدند. 

ویرجینیا بـه طـرف او رفـت و دسـت خـود را بـه دور کمر او انـداخـت و بـا لـحن محکمی گـفت: «لـورین، بیا بـا مـن 

برویم. تو مال جهنم نیستی. تو متعلق به مسیح هستی و او تو را نجات خواهد داد. بیا برویم.» 
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آن زن یکمرتـبه بـه گـریه افـتاد و مسـتی او کمی کاهـش یافـت. ویرجینیا دوبـاره بـه اطـراف نـگریست و پـرسید: 

«خـانـه  ي گـري کجاسـت؟» او می  دانسـت که آن کشیش انجیلی در محـلی نـزدیک خیمه ي خـود مسکن گـزیده اسـت. 

چند نفر خانه  ي او را نشان دادند. 

ویرجینیا گـفت: «بیا لـورین، مـن تـو را پیش آقـاي گـري می بـرم.» او هـنوز هیکل لـرزان آن زن را که مـشغول گـریه 

و ناله بود و به همان شدتی که قبالً از او دوري می جست، اکنون به او متوسل شده بود، نگاه می  داشت. 

بـه  این  تـرتیب، آن دو نـفر از میان کوچـه اي در رکتانـگل بـه طـرف خـانـه  ي کشیش انجیلی رفـتند. این مـنظره، 

گـویی اثـري جـدي بـر مـردم رکتانـگل گـذاشـت. آنـها هیچ وقـت چیزي را در هـنگامی که مسـت بـودنـد جـدي 

نمی گـرفـتند، ولی این مـوضـوع فـرق داشـت. این حقیقت که یکی از ثـروتـمندتـرین دخـتران شهـر رایمونـد، مـشغول 

مـراقـبت از یک زن هـر جـایی و مسـت در رکتانـگل بـود، مـایه ي اهمیت و حیثیت خـاصی بـراي لـورین مـحسوب می  شـد. 

بـد مسـتی هـاي لـورین همیشه مـایه ي تـفریح و خـنده ي مـردم رکتانـگل می  شـد، ولی حـاال می دیدنـد که او بـا یکی از 

دخـتران اعیان زاده ي شهـر راه می رود و بـه او تکیه کرده اسـت. مـردم رکتانـگل بـه این مـنظره بـا احـترام و تمجید نـگاه 

می کردند. 

وقتی که آنـها سـرانـجام بـه خـانـه  ي آقـاي گـري رسیدنـد، یک نـفر از درون خـانـه بـه دق الـباب جـواب داد و گـفت که 

آقاي گري و خانمش بیرون رفته اند و تا ساعت شش، مراجعت نخواهند کرد. 

ویرجینیا هیچ فکري بـه جـز درخـواسـت کمک از آقـاي گـري نکرده بـود. او فـقط بـه این خیال بـود که از او 

درخـواسـت کند که یا از لـورین نگهـداري نـماید یا آنکه جـایی بـرایش پیدا کند تـا او بـه هـوش بیاید. او اکنون پشـت 

در خـانـه  ي گـري مـعطل مـانـده و متحیر بـود که چـه کار بکند. فـوراً روي پـله  هـا نشسـت و سـر خـود را بـا دو دسـتش 

پـنهان کرد. ویرجینیا بـه هیکل آن زن بـدبـخت نـگاه کرد و یک نـوع دلـسوزي فـوق  الـعاده و تـوأم بـا بیزاري نسـبت بـه او 

حس کرد. 

بـاالخـره فکري بـه نـظر ویرجینیا رسید. چـه مـانعی داشـت که او لـورین را بـا خـود بـه خـانـه بـبرد؟ چـرا نـباید این 

بـخت بـرگشـته را که مشـروب، او را از پـا در آورده اسـت، بـه جـاي فـرسـتادن بـه نـوانـخانـه و بـنگاه هـاي خیریه، در خـانـه  ي 

خـود نگهـداري بـنماید؟ ویرجینیا راجـع بـه نـوانـخانـه هـاي شهـر چـندان اطـالعی نـداشـت. در واقـع دو ـ سـه نـوانـخانـه در 

آن شهـر مـوجـود بـود، ولی مـعلوم نـبود که هیچ  کدام از آنـها لـورین را در آن حـال قـبول کنند. مسـئله اي که اکنون در 

مقابل ویرجینیا قرار داشت این بود که ”مسیح چه کار خواهد کرد؟“ 
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بـاالخـره او پـاسـخ این مسـئله را چـنان ادا کرد که لـورین را تکان داد و گـفت: «لـورین بیا بـرویم بـه خـانـه  ي مـا. در 

این گوشه ي خیابان، سوار واگن می شویم و می رویم.» 

لـورین فـوراً بـر  خـاسـت و بـر خـالف انـتظار ویرجینیا هیچ گـونـه مـزاحـمتی ایجاد نکرد. ویرجینیا انـتظار داشـت که او 

اسـتقامـت بکند یا مـخالـفت بـنماید. وقتی آنـها بـه گـوشـه ي میدان رسیدنـد و سـوار واگـن شـدنـد، واگـن پـر از اشـخاصی 

بـود که بـه طـرف بـاالي شهـر می رفـتند. ویرجینیا از نـگاه هـایی که آنـها بـه شـخص هـمراه او می افکندنـد بسیار شـرمـنده 

می  شد، ولی فکر او نگران این بود که به مادربزرگ خود چه بگوید، بانو پیچ به او چه خواهد گفت؟ 

لـورین اکنون کامـالً هـوشیار شـده بـود، ولی هـنوز بی حـال بـود و ویرجینیا مـجبور بـود که بـازوي او را نـگه دارد. 

گـاهی اوقـات آن زن بـه طـرف ویرجینیا می  افـتاد و او نـاچـار بـود که بـا زحـمت، تـعادل او را حـفظ کند. وقتی آنـها بـا این 

وضـع در خیابـان نـزدیک خـانـه  ي ویرجینیا راه می رفـتند، بسیاري از اشـخاصی که مـتمدن خـوانـده می  شـدنـد، 

بـر می گشـتند و بـه آنـها بـا نـظر کنجکاوي نـگاه می کردنـد. هـنگامی که ویرجینیا بـه در خـانـه  ي خـودشـان رسید، نـفس 

راحتی کشید و حـتا بـرخـورد بـا مـادربـزرگـش دیگر بـراي او واهـمه اي نـداشـت. سـپس او داخـل خـانـه شـد و بـا آن مـهمان 

بی  خانمان در سَرسراي بزرگ عمارت، واقع گردید. اکنون او از هیچ پیشامدي باك نداشت. 

بـانـو پیچ در اتـاق مـطالـعه بـود و مـوقعی که صـداي آمـدن ویرجینیا را شنید بـه سـرسـرا آمـد. ویرجینیا در آنـجا 

ایستاده بود و لورین که به طرز ساده لوحانه اي به اثاثیه ي مجلل خانه نگاه می کرد، به او تکیه داده بود. 

ویرجینیا بـا خـونسـردي گـفت: «مـن یکی از دوسـتان خـود را از رکتانـگل آورده  ام. او دچـار زحـمت شـده و خـانـه اي 

ندارد. من می  خواهم که مدتی از او نگهداري کنم.» 

بـانـو پیچ بـا حیرت، نـگاهـش را از نـوه ي خـود بـرداشـت و بـه لـورین افکند و بـا لـحن نـفرت انگیزي که بیش از هـر 

چیز موجب بیزاري ویرجینیا شد، گفت:  «تو گفتی که دوست تو است؟!» 

صـورت ویرجینیا سـرخ شـد و گـفت: «بـله، او دوسـت مـن اسـت.» سـپس او بـه یاد جـمله اي افـتاد که گـري در یکی 

از مـوعـظه هـاي اخیر خـود بـه کار بـرده بـود و گـفت: «مـن دوسـت گـناهکاران هسـتم.» یقیناً مسیح نیز همین کار را 

می کرد. 

بانو پیچ نزدیک ویرجینیا رفت و با لحن آهسته و خشمناکی گفت: «آیا می دانی که این زن چه کاره است؟» 

ویرجینیا پـاسـخ داد: «بـله می  دانـم. او یک نـفر بـدبـخت اسـت. شـما الزم نیست که بـه مـن بـگویید، مـادربـزرگ. مـن 

حـتا بهـتر از شـما این مـوضـوع را می  دانـم. او حـاال مسـت اسـت، ولی در عین حـال او فـرزنـد خـداسـت. مـن دیده ام که او 
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زانـو زده و تـوبـه کرده اسـت و همچنین مـن دیده ام که دوبـاره در چـنگال شیطان افـتاده اسـت. بـه لـطف مسیح، مـن 

درك کرده  ام که کمترین کاري که می  تـوانـم بکنم این اسـت که او را از این دوزخ نـجات بـدهـم. مـادربـزرگ، مـگر مـا 

خـودمـان را مسیحی حـساب نمی کنیم؟ این انـسان بیچاره  اي اسـت که خـانـه نـدارد و مـجبور اسـت بـه آن زنـدگی 

ننگین، تـن در بـدهـد و شـاید بـراي همیشه از بین بـرود. مـا بیش از انـدازه ي کافی، ثـروت داریم. از این  جهـت، مـن او را 

آورده  ام و از او در اینجا نگهداري می کنم.» 

بـانـو پیچ بـا غـضب بـه ویرجینیا نـگاه کرد و دسـت هـاي خـود را بـه هـم مـالید. این مـوضـوع کامـالً بـر خـالف روش و 

رفـتار اجـتماعی او بـود. چـطور ممکن بـود که در نـظر دوسـتان خـود، آشـنایی بـا چنین شخصی را تحـمل کند؟ این 

عـمل ویرجینیا چـقدر بـاعـث از میان رفـتن حیثیت و شـئونـات خـانـواده ي آنـها خـواهـد شـد و تـا چـه حـد مـوجـب اشکال 

در روابـط اجـتماعی خـاصی که بـراي اشـخاص ثـروتـمند الزم اسـت، خـواهـد گـردید. بـراي بـانـو پیچ، مـقام اجـتماعی بیش 

از کلیسا یا هـر مـؤسـسه ي دیگري اهمیت داشـت. بـاید از نیروي اجـتماع تـرسید و آن را اطـاعـت کرد. در نـظر او، 

از میان رفتن حُسن شهرت اجتماعی، خوفناك  تر از همه چیز به جز از دست دادن خود ثروت بود. 

او راسـت و محکم در مـقابـل ویرجینیا ایستاد و خـشم و غـضب فـوق  الـعاده اي از چـشمانـش هـویدا بـود. ویرجینیا 

دستش را به دور لورین نگه داشته بود و با خونسردي به چهره ي مادربزرگ خود نگاه می کرد. 

بـانـو پیچ گـفت: «تـو نمی تـوانی این کار را بکنی، ویرجینیا. تـو می  تـوانی او را بـه نـوانـخانـه بـفرسـتی و هـمه ي خـرج او 

را پرداخت کنی. شرافت خانوادگی ما اجازه نمی دهد که چنین زنی را پناه بدهیم.» 

ویرجینیا پـاسـخ داد: «مـادربـزرگ، مـن نمی  خـواهـم که بـر  خـالف میل شـما رفـتار کنم، ولی مـن این زن را امشـب در 

اینجا نگاه خواهم داشت و اگر الزم شود بعداً نیز از او نگهداري خواهم کرد.» 

«پـس تـو بـاید نتیجه ي این کار را تحـمل کنی. مـن نمی  تـوانـم در خـانـه اي بـمانـم که یک زن بـدبـخت…» بـانـو پیچ 

کنترل خود را از دست داده بود. 

ویرجینیا قـبل از آنکه او کلمه ي دیگري بـگوید، جـلوي سـخنش را گـرفـت و گـفت: «مـادربـزرگ، این خـانـه مـال 

مـن اسـت. شـما تـا وقتی که میل داشـته بـاشید، می  تـوانید بـا مـن زنـدگی کنید. امـا در این مـورد، مـن بـاید کاري بکنم 

که عقیده دارم مسیح خـواهـد کرد. مـن حـاضـرم هـر چیزي که مـردم در این مـورد بـگویند یا هـر عملی که آنـها انـجام 

دهـند را تحـمل بـنمایم. جـامـعه و مـردم، خـداي مـن نیستند. مـن در مـقابـل این شـخص بیچاره، هیچ ارزشی بـراي 

جامعه قائل نیستم.» 
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بـانـو پیچ گـفت: «پـس مـن حـاضـر نیستم در اینجا بـمانـم.» سـپس او بـه عـقب بـرگشـت و تـا آخـر سـرسـرا رفـت، 

دومـرتـبه بـازگشـت و بـه طـرف ویرجینیا آمـد و بـا خـشم و غـضب بسیار گـفت: «تـو همیشه بـه خـاطـر خـواهی داشـت که 

مـادربـزرگـت را بـراي خـاطـر یک زن هـرجـایی مسـت، از خـانـه بیرون کرده  اي.» سـپس بـدون آنکه مـنتظر جـواب 

ویرجینیا بشود، برگشت و از پله  ها باال رفت. 

ویرجینیا یک مسـتخدم را صـدا زد تـا از لـورین مـواظـبت کند. او بسیار خسـته و نـاراحـت شـده بـود. در مـدتی که 

مادربزرگش با او بحث می کرد، لورین طوري بازوي او را محکم گرفته بود که اکنون جاي آن درد می کرد. 

ویرجینیا نمی  دانسـت که مـادربـزرگـش از خـانـه خـواهـد رفـت یا نـه. او بـه انـدازه ي کافی بـراي خـودش ثـروت داشـت 

و تـندرسـتی و نیروي جـسمانی او هـم بـه قـدري بـود که کامـالً بـتوانـد از خـود مـراقـبت کند. خـواهـرانی هـم در قـسمت 

جـنوبی کشور داشـت که مـعموالً سـالی چـند هـفته نـزد آنـها می  مـانـد. ویرجینیا از این حیث هیچ نـگرانی بـراي او 

نـداشـت، ولی این مـناقـشه اي که بـا او کرد، خیلی مـوجـب نـاراحتی اش شـده بـود. قـبل از آنکه بـراي خـوردن چـاي 

پـایین بـرود، در اتـاق خـود نشسـت و در مـورد این مـوضـوع فکر می کرد که ”اگـر عیسا بـه جـاي مـن بـود، چـه کار 

می کرد؟“ در ذهـن او هیچ تـردیدي نـبود که کار صحیحی انـجام داده اسـت. اگـر اشـتباهی کرده بـود از لـحاظ فکر 

بود، نه از لحاظ نیت قلبی خود. 
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فصل سیزدهم 

 

وقتی زنـگ چـاي زده شـد، ویرجینیا بـه اتـاق چـاي رفـت، ولی مـادربـزرگـش در آنـجا نـبود. او مسـتخدمی را بـه اتـاق 

مـادربـزرگ فـرسـتاد و او آمـد و گـفت که مـادربـزرگـش در اتـاق خـود نیست. چـند دقیقه ي بـعد، رولین وارد شـد و بـراي 

او خـبر آورد که مـادربـزرگـشان بـا قـطار راه    آهـن بـه طـرف جـنوب حـرکت کرده اسـت. رولین بـراي بـدرقـه ي یکی از 

دوسـتان خـود بـه ایستگاه راه    آهـن رفـته بـود و اتـفاقـاً مـادربـزرگ را آنـجا دیده بـود و او عـلت رفـتن خـود را بـه رولین 

گفته بود. 

رولین و ویرجینیا سـر میز چـاي بـا هـم مـواجـه شـدنـد و نـگاه غـمناك و متحیرانـه اي بـه یکدیگر افکندنـد. ویرجینیا 

بـراي اولین بـار بـعد از تـحول روحـانی بـرادرش مـتوجـه شـد که ایمان آوردن او بـرایش ارزش دارد و گـفت: «رولین،  آیا 

تصور می کنی که من کار خطایی کرده  ام؟» 

رولین پـاسـخ داد: «نـه خـواهـر عـزیزم، مـن چنین تـصوري نمی کنم. الـبته این مـوضـوع خیلی بـراي مـا سـخت اسـت، 

ولی اگـر تـو فکر می کنی که تـنها راه نـجات آن زن بـدبـخت، نگهـداري اش بـه وسیله ي تـو بـوده اسـت، جـز این نـباید 

کاري می کردي. ویرجینیا،  چـقدر مـا غـافـل بـوده ایم که در این سـال  هـاي مـتمادي از خـانـه و زنـدگی مـان بـدون 

در نـظر گـرفـتن حـال بیچارگـان و در کمال خـودخـواهی اسـتفاده می کرده ایم. یقیناً اگـر عیسا بـه جـاي مـا بـود، همین 

کاري را می کرد که تو کردي.» 

بــه  این تــرتیب رولین و ویرجینیا در آن روز عــصر بــا یکدیگر گــفت و گــو و مــشورت کردنــد. در میان تــمام 

شگفتی هـایی که ویرجینیا بـعد از آن عهـد و پیمان خـود دیده بـود، هیچ  کدام مـؤثـر تـر از دیدن تغییر روحیه ي 

بـرادرش نـبود. واقـعاً ایمان آوردن بـه مسیح در رولین اثـر کرده بـود و تغییرات بـزرگی در فکرش پـدید آورده بـود، 

در نتیجه همه چیز درون او رنگ جدیدي به خود گرفته بود. 
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دکتر وسـت در آن شـب بـه درخـواسـت ویرجینیا بـراي مـعالـجه ي آن زن بـخت بـرگشـته آمـد. بهـترین چیز بـراي او 

اکنون پـرسـتاري و مـحبت بـه بیماران بـود. او را در اتـاق زیبایی که تـصویري از مسیح در حـال راه رفـتن در کنار دریا 

بـه دیوار آن آویخته شـده بـود، جـا دادنـد. او در آن اتـاق در کمال آسـایش، آرمیده بـود و ویرجینیا ضـمن پـرسـتاري از 

آن زن دل شکسته، بیش از پیش به مسیح نزدیک می گردید. 

در آن هـنگام، رکتانـگل بـا عـالقـه ي کامـل بـه انـتظار نتیجه ي انـتخابـات بـود و آقـاي گـري بـا کمال دلـسوزي و 

مـحبت بـه اهـالی بـخت بـرگشـته ي آن نـاحیه خـدمـت می  نـمود و اشک تـأثـر از دیده می افـشانـد مـوقعی که می  دید بعضی 

از آنها بعد از توبه و بازگشت، دوباره مثل لورین به ورطه ي فالکت می  افتند. 

جـلسات بـعد از مـوعـظه در اولین کلیسا، بـا اشـتیاق بسیار تشکیل می  شـد. هـانـري  مـاکزول در یکشنبه ي بـعد از روز 

تشکیل انجـمن انـتخابـات بـه آن جـلسه رفـت و بـا عـالقـه ي فـوق  الـعاده اي از او اسـتقبال شـد که مـوجـب شگفتی او 

گـردید. او مـتوجـه غیبت جـاسـپر چیس شـد، ولی سـایرین هـمه حـاضـر بـودنـد و گـویی همگی آنـها مـتوجـه بـودنـد که 

اثـرات روح مسیح، مسـتلزم آزادگی و صمیمیت اسـت. از این  جهـت، بسیار طبیعی بـود که ادوارد نـورمـان بـا کمال 

صراحت،  وضعیت روزنامه ي خود را براي دیگران بیان کند. 

«حقیقت این اسـت که مـن خـسارت مـالی زیادي در ظـرف دو ـ سـه هـفته ي گـذشـته دیده ام. میزان آن را درسـت 

نمی  توانم بگویم. هر روز عده  اي از مشترکین روزنامه کم می  شوند.» 

مـاکزول پـرسید: «مشـترکین چـه دلیلی بـراي قـطع اشـتراك می  آورنـد؟» و سـایرین هـم بـا کمال عـالقـه گـوش فـرا 

دادند. 

ادوارد نـورمـان پـاسـخ داد: «دالیل مختلفی را ذکر می کنند. بعضی می گـویند که طـالـب روزنـامـه اي هسـتند که 

حـاوي هـمه ي اخـبار بـاشـد و الـبته مـقصودشـان شـرح جـنایات و مـسابـقات مشـت زنی و افـتضاحـات مـختلف شخصی 

اسـت. عـده  اي دیگر مـخالـف عـدم انـتشار روزنـامـه در روزهـاي یکشنبه هسـتند؛ مـن از این حیث، مشـترکین بسیاري را 

از دسـت داده  ام. هـر چـند در عـوض، صـفحات روزنـامـه ي عـصر شـنبه را بـه قـدري زیاد کرده  ام که جـاي شـماره ي 

یکشنبه را بگیرد. بـزرگ تـرین ضـرري که مـن متحـمل شـده ام در اثـر کم شـدن اعـالنـات و همچنین بـه واسـطه ي رفـتار 

مـن نسـبت بـه مـسائـل سیاسی اسـت. مـخصوصـاً این مـوضـوع اخیر بیش از هـر چیز، بـاعـث خـسارت مـن شـده اسـت. 

اغـلب مشـترکین مـن هـواخـواه حـزب خـاصی هسـتند. مـن بـاید بـا کمال صـراحـت بـگویم که اگـر مـن بـخواهـم از روشی 
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که فکر می کنم مسیح در  مـورد مـسائـل سیاسی اتـخاذ می کرد، پیروي نـمایم بـه زودي روزنـامـه ي مـن قـادر بـه 

در  آوردن خرج خود نخواهد بود، مگر آنکه یک عاملی در رایموند ایجاد شود و پیشرفت بنماید.» 

او یک لحـظه مکث کرد. سکوت کامـل، اتـاق را فـرا گـرفـته بـود. ویرجینیا خیلی بـه این مـوضـوع عـالقـه مـند شـده 

بـود. صـورت او از شـدت اشـتیاق می  درخشید، گـویی او نیز داراي هـمان افکاري بـود که در ذهـن نـورمـان پیدا شـده 

بود. 

ادوارد نـورمـان ادامـه داد: «آن یک عـامـل، نیروي مسیحیت اسـت. فـرض کنیم که روزنـامـه در اثـر عـدم تـوجـه 

کسانی که بـه مسیحیت عـالقـه نـدارنـد و کسانی که روزنـامـه را فـقط بـراي تـفریح و وقـت گـذرانـدن می خـواهـند، رو بـه 

انـحالل بـرود. آیا در رایمونـد مسیحیان واقعی کافی وجـود نـدارنـد که روزنـامـه اي را که مـطابـق اصـول مسیحیت چـاپ 

می  شـود، پشـتیبانی کنند؟ آیا عـادت اعـضاي کلیسا بـه خـوانـدن نـوع مـعمولی روزنـامـه، مـوجـب آن می  شـود که از 

خـوانـدن روزنـامـه  اي که خـالی از مـطالـب اخـالقی و دینی نمی بـاشـد، خـودداري کنند؟ مـن در مـقابـل این مـحفل 

دوسـتانـه و صمیمانـه مـجبورم عـرض کنم که قـسمت عـمده  ي ثـروت خـود را بـه واسـطه ي اشکاالتی که اخیراً در کار 

روزنـامـه ام پیدا شـده اسـت، از دسـت داده  ام. مـن مـجبور بـوده ام اصـول رفـتار مسیح را ضـمن مـعامـله بـا کسانی که این 

اصـول را بـه کار نمی بـرنـد، رعـایت کنم و در  نتیجه دچـار خـسارات بسیار شـده  ام. چـنان که مـن بـه خـاطـر دارم، ضـمن 

عهـدي که مـا کرده  ایم، شـرط این نـبوده اسـت که صـرفـه و مـنفعت خـود را در نـظر بگیریم، بلکه قـرار بـوده اسـت که 

کارهـاي مـا فـقط مبتنی بـر این سـؤال بـاشـد که ”مسیح اگـر بـه جـاي مـن بـود، چـه می کرد؟“ بـا بـه کار بـردن این اصـل، 

مـن تـقریباً هـمه ي درآمـدي را که از روزنـامـه انـدوخـته بـودم، از دسـت داده  ام. الزم نیست که جـزئیات این مـوضـوع را 

شـرح بـدهـم. در اثـر تجـربیاتی که در طـول سـه هـفته ي گـذشـته بـه  دسـت آورده  ام، مـعتقد شـده  ام که بسیاري از 

اشـخاص در اثـر رعـایت این اصـل در این جـامـعه و بـا وضعیت فعلی کسب و کار، دچـار ضـررهـاي زیادي خـواهـند گـردید. 

عـلت آنکه ضـررهـاي خـود را در اینجا ذکر می کنم این اسـت که مـن اطمینان کامـل دارم که اگـر روزنـامـه  اي روي این 

اصـول انـتشار یابـد، سـرانـجام مـوفـق و پیروز خـواهـد شـد. ولی در حـال حـاضـر اگـر اعـضاي کلیسا و مسیحیان رایمونـد، 

روزنـامـه را بـه واسـطه ي اشـتراك و دادن آگهی تـقویت نکنند، مـن قـادر نـخواهـم بـود که چـاپ آن را بـه شیوه ي فعلی 

ادامه دهم.» 

ویرجینیا که اظـهارات ادوارد نـورمـان را بـا عـالقـه ي کامـل گـوش می کرد، پـرسید: «آیا مـنظور شـما این اسـت که 

یک روزنامه ي مسیحی باید مثل یک دانشکده ي مسیحی داراي موقوفه ي بزرگی باشد تا بتواند ادامه یابد؟» 
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        نـورمـان گـفت: «بـله، مـنظور مـن درسـت همین اسـت. مـن طـرح هـایی تهیه کرده  ام تـا مـطالـب مـتنوع و جـالبی در 

روزنـامـه بـگنجانـم که جـبران از میان رفـتن مـطالـب غیرمسیحی را بـنماید. ولی این طـرح هـا مـحتاج بـه داشـتن سـرمـایه ي 

بـزرگی اسـت. مـن عقیده دارم که یک روزنـامـه ي مسیحی مـطابـق اصـول رفـتار مسیح در صـورتی که در تهیه ي آن، 

وقـت کافی و جـدیت صحیح بـه کار بـرود، عـاقـبت مـوفقیت بسیار پیدا خـواهـد کرد. ولی بـراي اجـراي طـرح این کار، 

پول زیادي الزم است.» 

ویرجینیا پرسید: «تصور می کنید چقدر الزم باشد؟» 

ادوارد          نـورمـان بـا کنجکاوي بـه او نـگاه کرد و وقتی مـتوجـه مـنظور او گـردید، صـورتـش سـرخ شـد. او ویرجینیا را از 

وقتی که دختر کوچکی بود و به مدرسه  ي یکشنبه می  آمد، می شناخت و روابط معامالتی بسیاري با پدر او داشت. 

نـورمـان جـواب داد: «مـن تـصور می کنم که نیم میلیون دالر بـراي تـأسیس بـنگاه مـناسـبی جهـت چـاپ روزنـامـه در 

شهـري مـثل رایمونـد، کافی بـاشـد.» صـداي او در حین گـفتن این جـواب می  لـرزید، ولی بـعد حـجب و خـجالـت او 

برطرف شد و در قیافه اش انتظار موفقیت بزرگ براي اداره  ي روزنامه، مطابق اصول مسیحیت ظاهر گردید. 

سـپس ویرجینیا بـا لـحن محکم و متفکرانـه اي گـفت: «مـن حـاضـرم که این پـول را بـراي ادامـه ي کار روزنـامـه ي 

شما واگذار کنم، البته مشروط بر اینکه با همین روشی که شروع کرده  اید، ادامه یابد.» 

مـاکزول پیش خـود گـفت: «خـدا را شکر.» و صـورت نـورمـان، رنـگ پـریده شـد و بقیه ي حـاضـرین مـتعجبانـه بـه 

ویرجینیا نگاه می کردند که ببینند دیگر چه می گوید. 

ویرجینیا بـا لـحن محـزونی که در شـنونـدگـان تـأثیري عمیق داشـت، گـفت: «دوسـتان عـزیز، مـن میل نـدارم که 

شـما این کار را سـخاوت بـزرگی حـساب کنید. مـن اخیراً مـتوجـه شـده  ام پـولی که مـتعلق بـه خـودم می  دانـم، مـال خـدا 

اسـت. وقتی مـن که سِـمَت نـاظـر خـرج این پـول را دارم، تصمیم بگیرم که پـول   هـاي او را بـه مـصرف خـاصی بـرسـانـم، 

نـباید زیاد تـعجب کرد که در خـرج کردن ثـروتی که او دسـتور داده اسـت که بـراي جـاللـش صـرف کنم، درسـتی و 

امـانـت نـشان داده  ام. مـن راجـع بـه این مـوضـوع، مـدت  هـا فکر کرده  ام. حقیقت این اسـت که در مـبارزه اي که مـا بـه ضـد 

مشـروب خـواران رکتانـگل شـروع کرده  ایم و تـازه اول آن اسـت، احتیاج زیادي بـه روزنـامـه ي ’اخـبار عـصر‘ داریم که از 

مـا پشـتیبانی کند. هـمه ي شـما می  دانید که سـایر روزنـامـه  هـا تـمامـاً طـرفـدار میخانـه  هـا هسـتند. تـا وقتی که میخانـه  هـا 

وجـود دارنـد، کار نـجات اهـالی بـدبـخت رکتانـگل بـا مـوفقیت انـجام نـخواهـد شـد. آقـاي گـري چـه خـدمتی در جـلسات 

انجیلی خـود می  تـوانـد انـجام دهـد وقتی که شـنونـدگـان او مـعتاد بـه مشـروب هسـتند و در هـر گـوشـه اي از رکتانـگل، 
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میخانـه اي وجـود دارد که آنـها را بـه طـرف خـود می کشانـد؟ اگـر مـا بـگذاریم که روزنـامـه ي ’اخـبار‘ منحـل شـود، در واقـع 

تسـلیم دشـمن شـده ایم. مـن اطمینان بسیاري بـه قـدرت و اسـتعداد آقـاي نـورمـان دارم. الـبته مـن از طـرح هـا و 

نـقشه هـایی که او در نـظر دارد مـطلع نیستم، ولی اطمینان دارم که اگـر بـتوانـد آنـها را بـا سـرمـایه ي کافی عملی کند، 

منجـر بـه مـوفقیت خـواهـد شـد. مـن تـصور نمی کنم که اسـتعداد مسیحیان در اداره کردن یک روزنـامـه در صـورتی که 

خـرج آن تـأمین شـود، کمتر از اسـتعداد غیر مسیحیان بـاشـد. عـلت واگـذاري این پـول که مـال خـدا اسـت نـه مـال مـن، 

همین اسـت که این روزنـامـه بـتوانـد مـطابـق اصـول مسیحیت کار کند. اگـر مـا بـتوانیم این روزنـامـه را بـراي مـدت یک 

سـال حـفظ کنیم، مـن خـوشـحال خـواهـم بـود که این پـول بـراي این مـنظور صـرف شـود. از مـن نـباید متشکر بـاشید و 

نـباید این کار را چیز فـوق  الـعاده اي فـرض کنید. مـن تـا بـه حـال چـه کاري بـا این پـولِ مـتعلق بـه خـدا کرده  ام جـز 

بـر آوردن امیال خـود پـرسـتانـه ي خـودم؟ حـاال بـاید آنـچه را که بـاقی مـانـده اسـت بـراي جـبران خـسارتی که بـه خـدا وارد 

آورده  ام، صرف کنم و من عقیده دارم که عیسا اگر به جاي من بود، همین کار را می کرد.» 

در آن اتـاق، اثـرات نـامـرئی وجـود روح  الـقدس مـحسوس بـود. چـند لحـظه هـمه سـاکت مـانـدنـد. مـاکزول در آنـجا 

ایستاده بـود و در حـالی که نـگاه هـاي مـملوء از ایمانِ حـاضـرین بـه او مـتوجـه بـود،  حـس می کرد که در قـرن نـوزدهـم، 

روحیه ي قـرن اول مسیحیت که حـواریون را بـا یکدیگر در عقیده و ایمان مشـترك می سـاخـت و روح همکاري و 

صمیمیت را بین آنـها حکم فـرمـا می کرد، تجـدید شـده اسـت. قـبل از آنکه این گـروه کوچک عهـد نـمایند که مـطابـق 

رفـــتار مسیح عـــمل کنند، چنین همکاري و صمیمیتی بین اعـــضاي کلیساي او دیده نمی  شـــد. او بـــه سختی 

می  تـوانسـت فکر کند که در این قـرن و این محیط قـرار دارد. سـایر حـاضـرین نیز چنین نـزدیکی و قـرابتی بـه قـرن اول 

مسیحیت را حـس می کردنـد و مـحبت و صمیمیت بی سـابـقه اي در خـود احـساس می نـمودنـد. این روحیه در مـدت 

صـحبت ویرجینیا و در هـنگام سکوتی که بـعداً حکم فـرمـا گـردید، در آنـها وجـود داشـت. شـاید اگـر هـر کدام از آنـها 

می  خـواسـتند این حـس خـود را بیان کنند،  می گـفتند: «اگـر مـن در ضـمن اطـاعـت از اصـول مسیحیت بـا ضـرر و 

خـسارتی در این دنیا مـواجـه شـوم، می  تـوانـم بـه سـخاوت و صمیمیت و همکاري سـایر مسیحیانی که در این اتـاق 

حاضر هستند و با من قول داده  اند که مطابق رفتار عیسا عمل کنند، متکی باشم.» 

این حـس را قـدرت روحـانی مـوجـود در آن جـلسه تـقویت می کرد و هـمان اثـري را داشـت که یک معجـزه ي 

جـسمانی در دوره ي اولیه ي مسیحیت بـراي اطمینان مـردم بـه مـحبت خـدا داشـت و آنـها را بـه فـداکاري و نـوشیدن 

شربت شهادت وادار می نمود. 
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قـبل از آنکه آنـها از آن جـلسه خـارج شـونـد، چـند وضعیت خـسارت آمیز دیگر نیز شـبیه بـه وضعیت نـورمـان مـعلوم 

گردید. بعضی از مردهاي جوان گفتند که چگونه شغل خود را در اثر تبعیت از رفتار مسیح از دست داده  اند. 

الکسانـدر پـاورز گـفت که کمیسیون تحقیق، وعـده داده که مـدارك او را دربـاره ي تخـلفات راه    آهـن بـه زودي مـورد 

رسیدگی قـرار دهـد. او بـه کار سـابـق تـلگراف زنی خـود دوبـاره اشـتغال پیدا کرده بـود. یک مـطلب عجیب این بـود که 

بـعد از اسـتعفاي او، دیگر زن و دخـترش در مـحافـل و مـجامـع عـمومی ظـاهـر نشـدنـد. هیچ کس نمی  تـوانسـت بـدانـد که 

او چـه رنجی از لـحاظ عـدم تـوافـق خـانـوادگی نسـبت بـه آن عـمل و محـرك عـالی خـود تحـمل نـموده اسـت. ولی 

بسیاري از پیروان مسیح که در آن جـلسه حـضور داشـتند بـه تحـمل سختی هـایی نظیر آن نـاچـار گـردیده بـودنـد. این 

مطلبی بـود که آنـها نمی تـوانسـتند راجـع بـه آن سـخن بـگویند. هـانـري  مـاکزول بـا آشـنایی زیادي که بـه روحیه ي 

اعـضاي کلیساي خـود داشـت، می  دانسـت که رعـایت قـولی که بـه او داده  انـد تـا چـه حـد مـوجـب ایجاد اخـتالف نـظر در 

بین خـانـواده هـا و حـتا پـدید آمـدن نـفرت و دشمنی گـردیده اسـت. واقـعاً اهـل خـانـه  ي شـخص، بـزرگ تـرین دشـمنان او 

خـواهـند بـود در صـورتی که شخصی از رفـتار مسیح تبعیت کند، ولی اهـل خـانـه  ي او سـرپیچی نـمایند. عیسا میان 

نیک و بد فرق گذاشته است، یا باید کسی به طرف او برود و یا بر خالف او حرکت کند. 
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فصل چهاردهم 

 

در این جـلسه، حـس صمیمیت و همکاري بیش از هـر چیزي مـشهود بـود. مـاکزول این مـوضـوع را مـشاهـده 

می کرد و مشـتاق دیدن نـتایج آن بـود که هـنوز ظـاهـر نـگردیده بـود. بـاید دید که این حـس، آنـها را بـه کجا خـواهـد 

کشانید. او نتیجه ي آن را نمی  دانسـت، ولی هیچ گـونـه نـگرانی هـم راجـع بـه آن نـداشـت. او فـقط بـا تـعجب و شگفتی بـه 

اثـراتی که از آن عهـد و پیمان ایجاد می  شـد، نـظر می  نـمود. این اثـرات هـم اکنون نیز در تـمام شهـر ظـاهـر گـردیده بـود. 

چه کسی می  توانست پیش بینی کند که تا آخر سال چه نتایجی از آنها به بار خواهد آمد؟ 

یکی از نـشانـه هـاي این همکاري، کمکی بـود که بـراي تـقویت روزنـامـه ي نـورمـان بـه عـمل آمـد. بـعد از خـتم جـلسه، 

عـده ي زیادي بـه او روي آوردنـد و بـه طـلب کمک و مـساعـدتی که او کرده بـود، جـواب مـثبت دادنـد. ارزش این 

روزنـامـه بـراي خـانـواده هـا و اهـالی شهـر رایمونـد بـه خـصوص در بحـران کنونی، بی حـد و حـصر بـود. اکنون بـاید دید که 

روزنـامـه ي مـزبـور پـس از چنین کمک رایگانی که بـراي آن تـأمین شـده بـود، چـه خـواهـد کرد؟ ولی مسـلم بـود 

چـنان که خـود نـورمـان می گـفت، تـنها پـول نمی  تـوانسـت روزنـامـه ي نیرومـندي را ایجاد کند، بلکه می بـایست دلـسوزي 

و همکاري همه ي مسیحیان رایموند به آن کمک کند تا بتواند نیروي بزرگی را در شهر تشکیل دهد. 

در هـفته ي بـعد از این جـلسه، در شهـر رایمونـد هیجان بسیاري مـشهود بـود. این هـفته، هـفته ي انـتخابـات بـود و 

رئیس دانشکده مـطابـق قـولی که داده بـود صلیب خـود را بـرداشـته و بـا کمال شـجاعـت حـمل  می کرد. ولی در ضـمن، 

نـالـه و زاري هـاي بسیاري داشـت، زیرا این کار بـا عمیق تـرین احـساسـات او سـر و کار داشـت و او مـجبور بـود که خـود 

را از قید و   بـندهـایی که طی سـال  هـاي دراز در حـرفـه و شـغل خـود داشـته، بـا کمال رنـج و نـاراحتی خـالص نـماید. 

چـند نـفر از اسـتادان دانشکده نیز که در کلیساي رایمونـد عهـد و پیمان بسـته بـودنـد، بـا او هـمراهی می کردنـد. آنـها 

نیز مـثل او رنـج و زحـمت را تحـمل می نـمودنـد، زیرا هـمانـند او تـا کنون هیچ دخـالتی در امـور شهـر نـداشـتند. این 

مـوضـوع دربـاره ي هـانـري  مـاکزول نیز که در این مـبارزه بـه ضـد مشـروب خـواري شـرکت داشـت صـدق می کرد، زیرا او 

هـم از مـواجـه شـدن بـا هـواخـواهـان مشـروب، وحشـت داشـت. او تـا کنون چنین صلیبی حـمل نکرده بـود. این کار بـراي او 
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داراي سختی و اشکال بسیار بـود. گـاهی که در اتـاق مـطالـعه ي خـود آرام می گـرفـت، عـرق بـر پیشانی اش می نشسـت و 

حـس می کرد که در میان خـطراتی نـامـعلوم دارد پیش می رود. بـعدهـا که او راجـع بـه این مـطالـب فکر می کرد، 

مـتعجب می گـردید. الـبته او شـخص تـرسـویی نـبود، ولی وحشـتی در او وجـود داشـت که مـعموالً بـراي کسانی که 

بـخواهـند کاري بـر  خـالف عـادت خـود انـجام دهـند و بـه مـبارزاتی که نتیجه ي آن مـعلوم نیست وارد شـونـد، پیش 

می  آید. 

وقتی روز شـنبه که روز انـتخابـات بـود فـرا رسید، هیجان عـمومی بـه نـهایت درجـه ي خـود رسیده بـود. سعی شـده 

بـود که تـمامی میخانـه  هـا بسـته شـونـد. امـا این اقـدام فـقط تـا حـدي بـا مـوفقیت تـوأم بـود. مشـروب خـواري بسیاري در 

تـمام روز جـریان داشـت. رکتانـگل بـه خـشم آمـده بـود و بـدتـرین جـنبه هـاي خـود را بـر اهـالی شهـر ظـاهـر می کرد. گـري 

بـه جـلسات خـود ادامـه می  داد و نتیجه ي حـاصـله از آن جـلسات خیلی بیشتر از آن بـود که او انـتظار داشـت. در آن 

روز،  بـه نـظر او بـزرگ تـرین مـرحـله ي مـبارزه اش پیش آمـده بـود. روح  الـقدس و عـفریت مشـروب بـه مـبارزه  بـا یکدیگر 

بـرخـاسـته بـودنـد. هـر چـه در جـلسات او عـالقـه ي بیشتري ظـاهـر می گـردید، خـشم و لـجاجـت بیشتري در خـارج پـدید 

می  آمـد. مـتصدیان و گـردانـندگـان میخانـه  هـا، دیگر مـنظور خـود را پـنهان نمی کردنـد بلکه تهـدیدهـاي آشکاري بـه عـمل 

می آوردنـد. یک بـار در آن هـفته، گـري و اعـضاي گـروه او در هـنگام خـروج از خیمه، هـدف سـنگ و زبـالـه قـرار گـرفـتند. 

از طـرف شهـربـانی عـده  اي بـراي حـفاظـت آنـجا مـأمـور شـدنـد و راشـل و ویرجینیا دائـماً تـحت حـمایت رولین و دکتر 

وست بودند. ولی هر شب، گویی حضور و تأثیر وجود روح  القدس نمایان تر می  شد. 

گـري ابـتدا از تشکیل جـلسه در آن شـب، بـاك داشـت. او همیشه قـاعـده اي را بـراي کار خـود رعـایت می کرد. 

روح  الـقدس گـویی او را راهـنمایی و هـدایت می کرد که در آن شـب، جـلسه را بـرگـزار کند و از این  جهـت او در شـب 

یکشنبه به تشکیل جلسه پرداخت. 

هیجان مـردم در سـاعـت شـش که اتـخاذ آراء تـمام شـد، بـه نـهایت درجـه رسید. هیچ گـاه چنین مـبارزه اي در 

رایمونـد سـابـقه نـداشـت. کسی تـا بـه حـال نشنیده بـود که رئیس دانشکده ي لینکن و شـبان کلیسا و بعضی از 

بـازرگـانـان بـزرگ سـاکن نـاحیه ي اعیان نشین بـولـوار، شـخصاً در انـتخابـات شـرکت کنند و بـه واسـطه ي حـضور خـود،  

وجدان مسیحیان را به حرکت در آورند. 

سیاسیون شهـر از این مـوضـوع دچـار حیرت گـردیدنـد. ولی بـا وجـود این، اقـدامـاتی را که الزم می  دانسـتند بـه عـمل 

آوردنـد. مـبارزه بـا شـدت ادامـه یافـت و زمـانی که سـاعـت شـش فـرا رسید، هیچ کس نمی  تـوانسـت نتیجه ي انـتخابـات را 
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پیش بینی کند. هـمه عقیده داشـتند که تـا کنون چنین انـتخابـاتی در رایمونـد صـورت نـگرفـته اسـت و هـر دو طـرف بـا 

عالقه ي بسیار، منتظر اعالم نتیجه ي آن بودند. 

در سـاعـت ده، جـلسه ي رکتانـگل پـایان یافـت. این جـلسه جـنبه اي خـاص و در عین حـال شـگفت انگیز داشـت. 

مـاکزول مجـدداً بـه درخـواسـت گـري بـه آنـجا آمـده بـود. او از کار روزانـه ي خـود کامـالً خسـته شـده بـود، ولی گـري 

طـوري از او درخـواسـت نـمود که او تـوانـایی اسـتقامـت در مـقابـل آن را نـداشـت. رئیس دانشکده نیز در آن جـلسه 

حـاضـر بـود. او تـا بـه حـال بـه رکتانـگل نیامـده بـود و بـراي او تـعجب بسیار داشـت. دکتر وسـت و رولین نیز بـا راشـل و 

ویرجینیا آمـده بـودنـد و لـورین که هـنوز نـزد ویرجینیا زنـدگی می کرد، در نـزدیک ارگ دیده می  شـد و کامـالً هـوشیار 

و داراي روحیه ي خـوبی بـود و بـا فـروتنی بسیار سعی می کرد که نـزدیک ویرجینیا بـاشـد. در تـمام مـدت مـوعـظه و 

دعـا، سـر او بـه زیر افکنده بـود و گـهگاه گـریه می کرد. مـوقعی که راشـل خـوانـد: «مـن بـره ي سـرگـردانی بـودم.» او بسیار 

گریست و عالقه و دلبستگی و شوق و امیدواري خود را به زندگی جدیدي که پیدا کرده بود، ظاهر ساخت. 

خیمه از جـمعیت پـر شـده بـود. چـنان که در سـایر شـب هـا اتـفاق می  افـتاد، آشـوب هـایی در خـارج از خیمه بـه عـمل 

می  آمـد. این آشـوب هـا کم  کم زیادتـر شـدنـد. از این  جهـت آقـاي گـري بهـتر آن دید که جـلسه بیش از آن ادامـه نیابـد. 

هـر چـندگـاه یک بـار صـداي مهیبی که گـویی از جـمعیت بـزرگی بیرون می  آمـد، بـه درون خیمه نـفوذ می کرد. نـتایج 

انـتخابـات کم  کم مـعلوم می گـردید. تـمام سکنه ي میخانـه  هـا و مـسافـرخـانـه هـاي رکتانـگل بـه درون کوچـه و خیابـان 

ریخته بودند. 

بـا وجـود این هیجان هـا، آواز راشـل مـانـع مـتفرق شـدن جـمعیت داخـل خیمه بـود. صـحبت کوتـاهی بین آنـها صـورت 

گـرفـت، ولی عـاقـبت جـمعیت شـلوغ شـد و گـري جـلسه را خـاتـمه داد و مـدت کمی در نـزد ایمان آورنـدگـانی که دور او 

جمع شده بودند، ماند. 

راشـل، ویرجینیا، رولین، دکتر وسـت، رئیس دانشکده و مـاکزول بـا یکدیگر خـارج شـدنـد و قـصد داشـتند که از راه 

مـعمولی خـود بـه محـل سـوار شـدن بـه واگـن بـرونـد. وقتی آنـها از خیمه خـارج شـدنـد، مـتوجـه گـردیدنـد که رکتانـگل در 

شُـرف یک بـلواي مسـتانـه اسـت و ضـمن  آنکه از میان جـماعتی که در کوچـه هـا جـمع شـده بـودنـد عـبور می کردنـد، 

فهمیدند که خودشان مورد توجه خاص مردم هستند. 

صداي خشنی از میان جمعیت بلند شد و گفت: «آن نکره اي که کاله بلند دارد، سر دسته ي آنهاست!» 
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هیکل بـلند و قـامـت راسـت رئیس دانشکده در میان آن عـده، کامـالً مـشخص بـود. او بـا صـداي بـلند پـرسید: 

«انتخابات چطور شده؟ آیا هنوز زود نیست که نتیجه ي آن را حدس بزنیم؟» 

صـدایی از میان جـمعیت گـفت: «می گـویند که مـقام دوم و سـوم را مـخالفین مشـروب کسب کرده انـد. اگـر این طـور 

باشد،  هواخواهان مشروب شکست خورده اند.» 

مـاکزول گـفت: «خـدا را شکر. امیدوارم که این حـرف، صحیح بـاشـد.» و بـعد گـفت: «آقـاي مـارش، مـا در اینجا در 

معرض خطر هستیم، آیا متوجه وضعیت هستید؟ ما باید خانم ها را به جاي امنی برسانیم.» 

مارش با قیافه اي جدي گفت: «درست است.» 

در این مـوقـع، بـاران سـنگ و گِـل بـر آنـها بـاریدن گـرفـت. خیابـان و پیاده روهـاي اطـراف آنـها پـر از جـمعیت رکتانـگل 

بـود. مـاکزول گـفت: «وضعیت خـطرنـاکی اسـت.» او سعی کرد که بـا مـارش و دکتر وسـت و رولین از یک راه بـاریکی 

که وجـود داشـت، عـبور کند. راشـل، ویرجینیا و لـورین در پشـت آنـها و در پـناه مـردان حـرکت می کردنـد. اهـالی 

رکتانـگل، مسـت و خشمگین بـودنـد. آنـها مـارش و مـاکزول را رهـبر کسانی می  دانسـتند که می خـواهـند میخانـه ي 

مورد عالقه ي آنها را از میان ببرند. 

صـداي نـازکی که بیشتر شـبیه بـه صـداي زنـان بـود، فـریاد زد: «مـرگ بـر اشـراف!» و بـعد از آن سـنگ و گِـل بـر سـر 

و روي آنـها بـارید. راشـل بـعداً بـه خـاطـر آورد که چـگونـه رولین بـه جـلوي او پـرید و سـر و سینه ي او هـدف بسیاري از 

ضربه هایی شد که اگر او مانع نبود به راشل اصابت می کرد. 

در آن مـوقـع قـبل از رسیدن پـاسـبانـان، لـورین در جـلوي ویرجینیا بـر زمین افـتاد و فـغان شـدیدي کرد. بـه قـدري 

این پیشامـد نـاگـهانی بـود که هیچ کس مـتوجـه نشـد که کار چـه کسی بـوده اسـت. از پنجـره ي بـاالي میخانـه اي که 

لـورین هـفته ي قـبل از آن بیرون آمـده بـود، یک بـطري سنگین بـر سـر او انـداخـته شـده بـود. لـورین بـر زمین  غلتید و 

ویرجینیا فوراً در کنار او زانو زد. مأمورین شهربانی در این موقع به کمک آنها رسیدند. 

مـارش، دسـت خـود را بـلند کرد و بـر روي جـمعیتی که هیاهـوي آن دائـماً زیادتـر می  شـد، فـریاد زد: «بـس کنید. 

شما زنی را کشتید.» اعالم این موضوع باعث کاهش هیجان جمعیت شد. 

دکتر وست پهلوي لورین زانو زد و مشغول معاینه ي او شد. 

ماکزول از دکتر وست پرسید: «آیا او مرده است؟» 

دکتر وست گفت: «حالش خیلی بد است!» 
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لـورین چـشمان خـود را گـشود و بـه ویرجینیا که مـشغول پـاك کردن خـون از صـورتـش بـود، تبسمی کرد. سـپس 

ویرجینیا خـم شـد و صـورت او را بـوسید. لـورین تـبسم دیگري کرد و لحـظه  اي بـعد، روح او در بهشـت بـود. او تـنها 

یکی از زن هایی بود که قربانی مشروب خواري شده بودند. 

«اي مـردان و زنـان گـناهکار، بـرگـردید و از جسـد بی روح این زن عـبرت بگیرید. او یکی از فـرزنـدان شـما بـود. بـاید 

از خـدا متشکر بـاشید که اکنون امید نـجات بـر شـما پـرتـو افکنده اسـت. عـقب بـروید و بـه آنـها جـا بـدهید و بـگذارید تـا 

آن زن در راحتی بمیرد و یک عده مسیحی واقعی براي او سوگواري کنند. شما مستان قاتل، او را کشتید. 

اي مـردم مسیحی که این زن را کشتید، عـقب بـروید و سـاکت شـوید. زنی که فـرزنـد کوچـه و پسـت و گـناهکار 

بـوده اسـت، در اثـر خـطایاي شـما کشته شـد. اي خـداونـد، تـا کی بـاید این وضـع ادامـه یابـد؟ میخانـه  هـا او را کشتند، 

یعنی مسیحیانی که اجـازه ي دایر بـودن میخانـه  هـا را می  دهـند. در روز قیامـت مـعلوم خـواهـد شـد که قـاتـل لـورین چـه 

کسی بوده است.» 
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فصل پانزدهم 

 

جسـد لـورین در جـلوي سـرسـراي مـنزل خـانـواده ي پیچ بـه طـرز شـایسته اي قـرار داده شـده بـود. صـبح روز یکشنبه، 

نسیم بـهاري که عـطر گـل هـاي جـنگل و چـمنزار هـاي اطـراف شهـر را هـمراه داشـت بـه درون سـرسـراي آن مـنزل 

می وزید. زنـگ هـاي کلیسا بـه صـدا در آمـده بـودنـد. اشـخاصی که بـراي پـرسـتش می رفـتند بـا تـعجب بـه آن خـانـه نـگاه 

می کردند و راجع به وقایعی که به طرز شگفت انگیزي در تاریخ آن شهر به وقوع پیوسته بود، صحبت می کردند. 

در کلیساي رایمونـد، هـانـري  مـاکزول که آثـار آن واقـعه از قیافـه  اش هـویدا بـود، در مـقابـل جـمعیت قـرار داشـت و بـا 

تـأثـر و بـالغتی که نـاشی از دیدن وقـایع روز قـبل بـود، بـراي آنـها صـحبت می کرد و فـصاحتی را که شـنونـدگـان او پیش 

از این در مـوعـظه هـایش می دیدنـد، بـه خـاطـر می  آورد. ولی این فـصاحـت بـه طـرز دیگري بـود. در سـخنان او آهـنگ 

محـزون و جـانکاهی وجـود داشـت که بسیاري از شـنونـدگـان را از فـرط تـأثـر یا از غـایت خـشم و تـنفر نسـبت بـه آن 

واقـعه، رنـگ پـریده سـاخـته بـود. زیرا مـردم شهـر در آن روز صـبح بـه این مـطلب واقـف شـده بـودنـد که بـاالخـره طـرفـداران 

جـواز مشـروب خـواري پیش بـرده انـد. شـایعه ي اینکه مـقام دوم و سـوم انجـمن شهـر را مـخالفین مشـروب بـه  دسـت آورده 

بـودنـد، صحیح در نیامـد. الـبته بـرتـري هـواخـواهـان مشـروب بـا شـمار انـدکی بـود، ولی نتیجه چـنان در آمـد که آنـها داراي 

اکثریت شدند. رایموند رأي داده بود که یک سال دیگر هم میخانه  ها ادامه یابند. 

مسیحیان رایمونـد در نتیجه ي انـتخابـات، مـغلوب گـردیده بـودنـد. صـدهـا نـفر از مسیحیان از دادن رأي، امـتناع 

کرده بـودنـد و بعضی نیز بـه نـفع مشـروب خـواري رأي داده بـودنـد. الـبته اگـر هـمه ي اعـضاي کلیساهـاي رایمونـد بـه ضـد 

میخانه رأي می  دادند، غیر قانونی بودن و از بین رفتن میخانه  ها حتمی بود. 

ولی اکنون مـانـند سـال  هـاي قـبل، میخانـه بـرتـري داشـت. هیچ کس منکر این حقیقت نمی  تـوانسـت بـشود. اکنون 

مسیح چـه کار خـواهـد کرد و بـراي این زنی که بـا دسـت هـواخـواهـان مشـروب بـه خـاك افکنده شـده اسـت، چـه بـاید 

کرد؟ آیا این مـوضـوع غیر از نتیجه ي مسـتقیم مشـروب خـواري چیز دیگري بـود؟ یک سـال دیگر هـمان میخانـه اي که 
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او را بـه ذلـت و پسـتی کشانیده و بـه قـتل رسـانیده اسـت، هـمچنان پـا بـرجـا خـواهـد بـود و درهـاي خـود را بیش از پیش 

به روي امثال لورین خواهد گشود. 

مـاکزول، این مـطالـب را بـا صـدایی لـرزان که گـهگاهی بـه واسـطه ي گـریه قـطع می  شـد، بیان می کرد و مـردان و 

زنـانی که در آنـجا بـودنـد در اثـر سـخنان او بـه گـریه می افـتادنـد. رئیس دانشکده در آنـجا نشسـته بـود و هیکل تـنومـند و 

قـامـت راسـتش خـمیده شـده و قیافـه ي روشـن و مـصمم او پـژمـرده گـردیده بـود. اشک از دیدگـانـش جـاري بـود و اصـالً 

توجهی نمی کرد که تا کنون در مقابل مردم، احساسات درونی خود را به آن صورت ظاهر نکرده است. 

ادوارد نـورمـان سـر خـود را راسـت نـگه داشـته بـود، ولی لـبانـش در اثـر سـخنان مـاکزول می  لـرزید. هیچ کس بـه 

انـدازه ي او در آن هـفته بـراي نـفوذ در عـقاید عـمومی زحـمت نکشیده بـود. این مـطلب که وجـدان مسیحی آن شهـر، 

دیر بیدار شـده بـود یا بـه انـدازه ي کافی قـدرت پیدا نکرده بـود، بـار سنگینی بـر دل نـورمـان بـه شـمار می رفـت. اگـر او از 

مـدت  هـا قـبل مـطابـق خـواسـت مسیح رفـتار می کرد، چـه می  شـد؟ الـبته مـوفقیت هـاي بـزرگی تـا بـه حـال نصیب او 

می گشـت. راشـل   وینسلو که در میان گـروه آواز نشسـته بـود، بـه قـدري دچـار حـزن و انـدوه شـده بـود که وقتی سـخنان 

مـاکزول تـمام شـد و نـوبـت آواز او رسید، بـغض گـلویش را گـرفـت و بـراي اولین بـار در عـمر خـود صـدایش در میان آواز 

قطع گردید و در حال گریستن بر جاي خود نشست. 

از تـمام کلیسا بـعد از این سکوت، صـداي گـریه و زاري شنیده شـد. هیچ گـاه در کلیساي رایمونـد چنین تعمیدي 

بـا گـریه داده نشـده بـود. جـلسات رسمی و سـرد که پیش از آن هیچ گـونـه احـساسـاتی در آن اثـر نمی کرد،  کجا رفـته 

بـود؟ اعـماق عـواطـف مـردم بـه حـرکت در آمـده بـود. آنـها مـدت بسیار مـدیدي مـطابـق عـواطـف سـطحی خـود زنـدگی 

کرده بـودنـد و در نتیجه مـنابـع عمیق تـر حیات را فـرامـوش سـاخـته بـودنـد. اکنون که پـوسـته ي سـطحی زنـدگی خـود را 

می شکستند، با معنی واقعی مسیحیت کم  کم آشنا می  شدند. 

آقـاي مـاکزول امـروز داوطـلبان بیشتري بـراي اضـافـه شـدن بـه عـده  اي که بـه پیروي از مسیح عهـد کرده بـودنـد، 

دعـوت نـنمود. ولی بـعد از آنکه جـمعیت از کلیسا خـارج شـد و او بـه اتـاق سـخنرانی وارد گـردید، مـتوجـه شـد که 

عـده ي پیروان مسیح که در آن اتـاق جـمع می شـدنـد، دو بـرابـر گشـته اسـت. این جـلسه خیلی صمیمانـه بـود و 

روح  الـقدس در آن نـقش داشـت. حـاضـرین مـصمم بـودنـد که بـا نیروي مشـروب خـواري آن شهـر بیش از پیش مـبارزه 

کنند تـا اسـتیالي آن را در هـم بشکنند. از آن اولین یکشنبه که عـده  اي قـول پیروي از مسیح را دادنـد، هـر هـفته 

تـعداد آنـها زیادتـر می  شـد و در هـر جـلسه هیجان و نیروي تـازه  اي مـشاهـده می گـردید. در این جـلسه روحیه ي هـمه ي 
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حـاضـرین، مـعطوف بـه مـوضـوع مشـروب خـواري بـود. دعـاهـاي فـراوانی بـرگـزار شـد و بـراي اصـالح وضـع شهـر، نیایش 

بسیاري بـه درگـاه خـداونـد بـه عـمل آمـد. تـمام حـاضـرین یکدل و یکزبـان، نـجات و خـالصی از دسـت مشـروب خـواران و 

مشروب خواهان را طلب می کردند. 

ضـمن  آنکه اعـضاي کلیساي رایمونـد از نـتایج انـتخابـات تـا آن حـد بـه هیجان آمـده بـودنـد، سـاکنان رکتانـگل نیز بـه 

طـرز شـگفت انگیزي از این وضعیت مـتأثـر بـودنـد. مـرگ لـورین بـه خـودي خـود زیاد قـابـل تـوجـه نـبود. امـا آشـنایی او بـا 

مـردم آبـرومـند شهـر مـوجـب شـده بـود که در روزهـاي اخیر حیاتـش، تـوجـه فـوق  الـعاده اي بـه او مـعطوف شـود. هـر  کسی 

می  دانسـت که در این مـوقـع، جسـد لـورین در جـلوي سـرسـراي مـنزل خـانـواده ي پیچ می بـاشـد. اخـبار اغـراق آمیزي که 

در مـورد تـابـوت مجـلل او در رکتانـگل شـایع شـده بـود، بیش از پیش بـاعـث اهمیت مـرگ او می گـردید. مـردم رکتانـگل 

مـنتظر بـودنـد که ببینند تشییع جـنازه ي او چـگونـه خـواهـد بـود. آیا بـه طـور عـمومی انـجام خـواهـد گـرفـت؟ دوشیزه پیچ 

چـه قـصدي داشـت؟ مـردم رکتانـگل هیچ وقـت تـا این حـد بـا اشـراف نـاحیه ي بـولـوار تـماس نـداشـتند. از گـري و زن او 

سؤال می  شد که مردم رکتانگل چه کاري براي احترام به مرگ لورین انجام خواهند داد؟ 

لـورین آشـنایان زیادي داشـت و بسیاري از ایمان آورنـدگـان جـدید، جـزو دوسـتان او بـودنـد. از این  جهـت، مجـلس 

خـتم لـورین در شـب سـه شـنبه در خیمه ي رکتانـگل بـرگـزار شـد و جـمعیت زیادي در آن حـضور داشـتند که تـا کنون 

اصالً سابقه نداشت. گري نزد ویرجینیا رفته بود و با کمک او و ماکزول، ترتیبات الزم را داده بود. 

گـري که سـادگی او همیشه مـوجـب قـدرت روحـانی اش بـود، گـفت: «مـن مـخالـف مـراسـم مـفصل سـوگـواري هسـتم. 

ولی اشـخاص بیچاره  اي که دوسـتان لـورین هسـتند، بـه قـدري عـالقـه نـشان داده  انـد که مـن نمی  تـوانـم از انـجام 

تشـریفاتی بـراي تشییع جـنازه و خـتم او خـودداري کنم. شـما چـه عقیده اي دارید آقـاي مـاکزول؟ مـن از نـظریات شـما 

راهـنمایی خـواهـم شـد. مـن مـطمئن هسـتم که هـر چـه شـما و دوشیزه پیچ در این بـاره تصمیم بگیرید، خـوب خـواهـد 

بود.» 

مـاکزول جـواب داد: «مـن هـم بـا شـما مـوافـقم. در چنین مـوقعی مـن مـخالـف هـر چیزي که جـنبه ي نـمایش داشـته 

بـاشـد، هسـتم. ولی در اینجا فـرق هسـت. مـردم رکتانـگل بـراي جـلسه ي خـتم بـه اینجا نـخواهـند آمـد. مـن تـصور می کنم 

که بهـترین کار این اسـت که مجـلس خـتم او را در هـمان خیمه بـرگـزار کنیم. آیا شـما هـم مـوافـق هسـتید دوشیزه 

پیچ؟» 
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ویرجینیا گـفت: «بـله، آن بیچاره زنـدگی خـود را بـراي خـاطـر مـن فـدا کرد. الـبته مـا نـباید سعی نـماییم که بیهوده 

خودنمایی کنیم، ولی باید اجازه بدهیم که میل دوستان او رعایت شود. من هیچ عیبی در این کار نمی بینم.» 

بـدین سـان تـرتیبات الزم ضـمن بـرخـورد بـا پـاره اي مشکالت داده شـد تـا مجـلس خـتم در خیمه بـرگـزار گـردد. 

ویرجینیا بـا عـموي خـود و رولین بـه هـمراه مـاکزول و راشـل و رئیس دانشکده و گـروه آواز کلیساي رایمونـد بـه 

رکتانگل رفتند و یکی از شگفت انگیزترین پیشامد ها را در زندگی خود مشاهده کردند. 

اتـفاقـاً آن روز عـصر، یکی از خـبرنـگاران مـعروف که از رایمونـد بـراي انـجام کاري می گـذشـت، خـبر تشکیل آن 

جـلسه را شنید و رفـت تـا ببیند که در رکتانـگل چـه خـبر اسـت. شـرحی که او راجـع بـه این جـلسه نـوشـت مـورد تـوجـه 

بسیاري از خـوانـندگـان واقـع شـد. قسمتی از بیانـات او در این بـاره که جـزو تـاریخ رایمونـد مـحسوب می  شـود، ذیالً درج 

می گردد: 

«مجـلس خـتم بی نظیري امـروز عـصر در خیمه  اي که تـوسـط یک کشیش انجیلی بـه نـام جـان گـري بـرپـا شـده 

اسـت، بـرگـزار گـردید. محـل آن در نـاحیه ي فقیر نشین رکتانـگل واقـع بـود. این مـراسـم بـراي کشته شـدن یک زن در 

بـلوایی که شـب یکشنبه بـراي انـتخابـات دایر گـردید، بـوده اسـت. بـه قـرار مـعلوم، زن مـذکور در یکی از جـلسات انجیلی 

آن خیمه ایمان آورده بـود و در حین بـازگشـت از خیمه بـا عـده ي دیگري از ایمان آورنـدگـان و چـند نـفر از دوسـتان 

خـود کشته شـده اسـت. او یک زن هـرجـایی مسـت بـوده اسـت، ولی مجـلس خـتم او از مـؤثـرتـرین مـراسمی بـود که 

تـا کنون حـتا در بین اشـخاص متعین و یا در بـزرگ تـرین کلیساهـا نظیر نـداشـته اسـت. اوالً سـرود بسیار تـأثیرگـذاري 

خـوانـده شـد که خـوانـندگـان آن کامـالً تعلیم گـرفـته بـودنـد. بـراي مـن که یک شـخص خـارجی بـودم، جـاي تـعجب بسیار 

بـود که در آنـجا صـدایی بـشنوم که مـعموالً در کنسرت هـاي کلیساهـاي بـزرگ شنیده می  شـود. ولی مـهم تـرین چیز در 

این سـرود، آواز تـنهاي یک زن جـوان و زیبا بـود بـه نـام راشـل  وینسلو. چـنان که بـه خـاطـر دارم از طـرف مـدیر اُپـراي 

ملی از او دعـوت شـده بـود که در بـرنـامـه هـاي آن اپـرا شـرکت کند، ولی او بـه دالیلی آن دعـوت را قـبول نکرده بـود. او 

بـه شکل بسیار مـؤثـري  می  خـوانـد که هـمه ي حـاضـرین را بـه گـریه در آورد. الـبته گـریه کردن در ضـمن مجـلس خـتم، 

عجیب نیست ولی صـداي او واقـعاً فـوق  الـعاده بـود. بـه قـرار مـعلوم، دوشیزه وینسلو در کلیساي شهـر رایمونـد آواز 

 می  خـوانـد. حـال آنکه اگـر در نـمایش هـاي عـمومی شـرکت کند، حـقوق بسیار زیادي می  تـوانـد بگیرد. شـاید در آینده ي 

نزدیکی در اپرا شرکت کند، زیرا چنین صدایی می  تواند به هر اپرایی داخل شود. 
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مجـلس مـزبـور، گـذشـته از آواز دوشیزه وینسلو بسیار جـالـب نیز بـود. کشیش انجیلی که ظـاهـراً شـخص بسیار 

بی آالیشی اسـت و بـه شکل سـاده  اي صـحبت می کند، چـند کلمه بیشتر نـگفت. بـعد از او یک مـرد خـوش قیافـه بـه نـام 

هـانـري  مـاکزول که شـبان کلیساي رایمونـد می بـاشـد، صـحبت کرد. او راجـع بـه آن زن مـقتول گـفت که آن زن حـاضـر 

بـه هـمه گـونـه فـداکاري بـوده اسـت و بـا لـحن بسیار مـؤثـري اثـرات شـوم مشـروب را در زنـدگی اشـخاص بیان کرد. الـبته 

شهـر رایمونـد که از جـمله ي مـراکز راه    آهـن اسـت و بـنگاه هـاي حـمل  و نـقل در آن عملیات زیادي انـجام می  دهـند، پـر از 

میخانـه اسـت. مـن از سـخنان مـاکزول فهمیدم که او اخیراً عقیده ي خـود را نسـبت بـه جـواز مشـروب فـروشی، تغییر 

داده است. او خطابه ي بسیار فصیحی در این باره ایراد کرد که در عین  حال با آن مجلس ختم، بی مناسبت نبود. 

سـپس مـهم تـرین قـسمت بـرنـامـه ي این مجـلس اجـرا گـردید. زنـانی که درون خیمه بـودنـد یا حـداقـل بـخش اعـظم 

آنـها که در دور تـابـوت قـرار داشـتند بـا لـحن جـانـگدازي سـرود ”مـن گـوسـفند سـرگـردانی بـودم“ را خـوانـدنـد. در حین 

خـوانـدن این سـرود، یک صـف از زنـان مـزبـور حـرکت کردنـد و هـر کدام، گلی روي جسـد آن زن قـرار دادنـد. سـپس 

آنـها بـر جـاي خـود نشسـتند و صفی دیگر از زنـان جـلو آمـدنـد و بـر روي جسـد، گـل گـذاشـتند. در تـمام این مـدت، 

آهـنگ آن سـرود مـثل نسیم لطیف بـهاري خـوانـده می  شـد. این سـاده تـرین و مـؤثـر تـرین مـراسمی بـود که مـن تـا کنون 

دیده ام. اطـراف خیمه بـاال زده شـده بـود و کسانی که نمی تـوانسـتند داخـل خیمه قـرار گیرنـد، در خـارج ایستاده و 

همگی مـانـند مـرده سـاکت بـودنـد. این حـالـت غـم انگیز و پـر از روحـانیت از چـنان مـردم خشنی بعید بـود. تـعداد 

خـوانـندگـان سـرود چـند صـد نـفر بـود و از قـرار مـعلوم اغـلب آنـها در جـلسه ي قـبل، ایمان آورده بـودنـد. مـن نمی  تـوانـم 

تـأثیر سـرود خـوانـدن آنـها را بیان کنم. فـقط زنـان در خـوانـدن این سـرود شـرکت داشـتند و صـداي آنـها بسیار لطیف و 

در عین  حال مشخص و مؤثر بود. 

جـلسه بـا آواز سـولـوي دیگري تـوسـط دوشیزه وینسلو تـمام شـد و سـپس کشیش از آنـها درخـواسـت کرد که سـر 

خـود را خـم نـمایند و دعـا کنند. مـن بـراي آنکه بـه قـطار راه    آهـن بـرسـم، مـجبور شـدم که در وسـط دعـا خـارج شـوم و 

آخـرین مـنظره اي که از آن جـلسه هـنگام عـبور قـطار از نـزدیک آن خیمه دیدم این بـود که جـمعیت زیادي از خیمه 

بیرون می  آمـدنـد و تـابـوت روي دوش شـش نـفر زن حـمل می  شـد. مـن تـا کنون چنین مـنظره اي در این کشور 

غیر  شاعرانه ندیده بودم. 

وقتی مـراسـم سـوگـواري مـرگ لـورین تـا این حـد در یک شـخص خـارجی که از آن شهـر می گـذشـته، مـؤثـر بـوده 

اسـت، مـعلوم اسـت که در اشـخاصی که بـا زنـدگی و مـرگ او ارتـباط نـزدیک داشـتند چـه اثـراتی بـر جـاي گـذاشـته اسـت. 
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هیچ چیزي مـثل جسـد لـورین در رکتانـگل تـا کنون چـنان هیجانی بـرپـا نکرده بـود. گـویی روح  الـقدس بـه اثـرات این 

مشتی آب و گل برکت می  داد. در آن شب بسیاري از گوسفندان گمشده به نزد شبان خود بازگشتند.» 

در اینجا بـاید ذکر نـمود که اظـهارات مـاکزول دربـاره ي افـتادن آن بـطري از پنجـره ي میخانـه، مـورد تحقیق 

مـقامـات مـربـوطـه قـرار گـرفـت و بعضی از مـتصدیان آن میخانـه تـوقیف گـردیدنـد، ولی هیچ چیزي علیه آنـها اثـبات 

نگردید و هیچ کس براي قتل آن زن، مورد تنبیه دادگاه هاي این دنیا واقع نشد. 
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فصل شانزدهم 

 

هیچ  کدام از اهـالی رایمونـد و حـتا اهـالی رکتانـگل، بـه انـدازه ي ویرجینیا از مـرگ لـورین مـتأثـر نشـدنـد. بـراي 

ویرجینیا، مـرگ او یک فـقدان واقعی بـود. در آن هـفته ي کوتـاه، لـورین در خـانـه  ي ویرجینیا بـه سـر بـرده بـود و زنـدگی 

جـدیدي بـه روي قـلب او گـشوده شـده بـود. ویرجینیا روز بـعد از مـراسـم خـتم لـورین، بـا راشـل در این بـاره صـحبت کرد. 

آنها در سرسراي خانه  ي مجلل خانواده ي پیچ نشسته بودند. 

ویرجینیا بـه انـتهاي سـرسـرا که روز قـبل، جسـد لـورین در آنـجا گـذاشـته شـده بـود، نـگاه کرد و گـفت: «مـن قـصد 

دارم که بـا پـول   هـایم کاري بـراي کمک بـه زنـدگی این گـونـه زن هـا انـجام دهـم. مـن تصمیم خـوبی گـرفـته  ام و راجـع بـه 

آن با رولین هم صحبت کرده  ام. او نیز حاضر است که قسمت زیادي از پول خود را وقف این کار بنماید.» 

راشـل پـرسید: «تـو بـراي این کار، چـقدر پـول در اختیار داري؟» در گـذشـته، او هـرگـز چنین سـؤال هـاي 

خـصوصی اي از ویرجینیا نمی پـرسید. اکنون صـحبت آزادانـه دربـاره ي پـول مـثل سـایر چیزهـایی که مـتعلق بـه مسیح 

بود، کامالً طبیعی به نظر می  آمد. 

ویرجینیا گـفت: «مـن دسـت کم چـهارصـد و  پـنجاه هـزار دالر بـراي این کار می  تـوانـم صـرف کنم. رولین هـم بـه 

همین انـدازه دارد. او اکنون خیلی افـسوس می  خـورد که در اثـر اسـراف، تـقریباً نـصف پـولی را که پـدرش بـراي او 

گـذاشـته بـود، بـه هـدر داده اسـت. مـا هـر دو نـهایت اشـتیاق را داریم که هـر چـه بـتوانیم بـراي این مـنظور تـالش کنیم. 

”مسیح بـا چنین پـولی چـه خـواهـد کرد؟“ مـا می خـواهیم که این سـؤال را بـه طـور صحیح و خـردمـندانـه جـواب دهیم. 

خـرج پـولی که مـن بـه روزنـامـه ي ’اخـبار عـصر‘ اخـتصاص دادم، مـطمئن هسـتم که مـطابـق رفـتار مسیح اسـت. بسیار 

الزم اسـت که مـا یک روزنـامـه ي مسیحی در رایمونـد داشـته بـاشیم، مـخصوصـاً حـاال که مـا بـاید بـه ضـد مشـروب خـواران 

مـبارزه کنیم. مـن مـطمئن هسـتم که پـانـصد هـزار دالري را که بـه اختیار نـورمـان گـذاشـته  ام، او بـه خـوبی می  دانـد که 

چـگونـه آن را مـصرف کند و او عـامـل نیرومـندي در این شهـر بـراي پیروي از مسیح خـواهـد بـود. امـا در مـورد طـرح 
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دیگري که در نـظر دارم، مـایل هسـتم که تـو بـا مـن همکاري کنی. رولین و مـن، قـصد داریم که قـسمت زیادي از 

امـالك رکتانـگل را بخـریم. مـالکیت محـلی که حـاال میدان اسـت، از مـدت  هـا قـبل مـورد اخـتالف بـوده اسـت و مـا 

می خـواهیم بـه مـحض آنکه دادگـاه،  مـالکیت آن را تعیین کرد، فـوراً آن را بخـریم. مـن از مـدت  هـا قـبل در مـورد 

تـأسیس یک دانشکده و کلیسا در نـواحی فقیر نشین، تحقیق کرده  ام. مـن هـنوز نمی  تـوانـم بـگویم که خـردمـندانـه تـرین 

کاري که در رایمونـد می  تـوان انـجام داد، چیست. ولی همین  قـدر می  دانـم که بـا پـول مـن، یعنی پـول خـدا که بـه 

وسیله ي مـن بـاید بـه مـصرف بـرسـد، می  تـوان آسـایشگاه خـوبی بـراي پـناه  دادن زنـان بیچاره و بـدبختی مـثل لـورین بـنا 

کرد. مـن نمی  خـواهـم که فـقط وسیله ي واگـذاري این پـول بـاشـم، بلکه میل دارم که در امـور آن نیز شـرکت کنم. ولی 

راشـل تـو می دانی که این پـولِ محـدود و فـداکاري هـاي مـا هـر چـقدر هـم مـؤثـر بـاشـد، نمی تـوانـد تـا وقتی که وجـود 

میخانـه  هـا در این شهـر، قـانـونی اسـت خـدمـت زیادي مـحسوب شـود. مـن خیال می کنم که این مـوضـوع در مـورد 

هـمه ي خـدمـات مسیحی که در شهـرهـاي بـزرگ انـجام می گیرد، صـدق می کند. اثـرات سـوئی که از میخانـه  هـا پـدید 

می  آید، بیش از آن است که ما بتوانیم جبران کنیم.» 

ویرجینیا یکمرتـبه بـر  خـاسـت و در سـرسـرا قـدم زد. راشـل بـا صـداي محـزونی در جـواب او گـفت: «این حـرف درسـت 

اسـت، ولی فکر کن که بـا این پـول چـقدر کارهـاي نیک می  تـوان انـجام داد. میخانـه  هـا همیشه نمی تـوانـند در اینجا 

باقی بمانند. زمانی خواهد رسید که قواي مسیح در این شهر فائق شود.» 

ویرجینیا چـند لحـظه مکث کرد و قیافـه ي رنـگ پـریده ي او فـروزنـدگی خـاصی یافـت و گـفت: «مـن نیز همین 

عقیده را دارم. تـعداد کسانی که قـول تبعیت از مسیح را می  دهـند، روز بـه روز افـزایش پیدا می کند. اگـر مـا روزي 

بـتوانیم پـانـصد نـفر از چنین پیروان مسیح در این شهـر داشـته بـاشیم، میخانـه  هـا محکوم بـه زوال خـواهـند گـردید. ولی 

مـن حـاال می  خـواهـم که تـو بـه سهمی که خـودت در این نـقشه ي نـجات رکتانـگل می  تـوانی داشـته بـاشی، تـوجـه کنی. 

صـداي تـو بـه خـودي خـود نیروي بـزرگی اسـت. مـن اخیراً عقیده هـاي بسیاري در فکر خـود پـرورانیده ام. یکی از آنـها 

این اســت که تــو می  تــوانی یک انجــمن مــوسیقی بــراي زن هــا درســت کنی و بــه آنــها مــوسیقی تعلیم بــدهی. 

اسـتعدادهـاي خـوبی در میان زنـان خـشن آنـجا وجـود دارد. هیچ کس تـا کنون چـنان آوازي که دیروز آن زن هـا 

خـوانـدنـد را نشنیده اسـت. راشـل، این یک فـرصـت بسیار خـوبی اسـت. مـن حـاضـرم هـر گـونـه کمکی که الزم بـاشـد بـراي 

تهیه ي ارگ و وسـایل و لـوازم مـوسیقی انـجام دهـم. بـا مـوسیقی، خـدمـت بـزرگی می  تـوان بـراي نـجات روح اشـخاص و 

راهنمایی آنها به زندگی پاك  تر و عالی  تر به عمل آورد.» 
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قـبل از آنکه صـحبت ویرجینیا تـمام شـود، اثـر شگفتی در قیافـه ي راشـل پـدید آمـده بـود. این مـوضـوع چـنان بـر دل 

او تـأثیر گـذاشـت که او را بـه گـریه انـداخـت. خـود او هـم، چنین نـقشه  اي را در نـظر داشـت. این نـقشه طـوري بـود که بـا 

نـظر خـود او دربـاره ي اسـتفاده ي صحیح از صـدا و اسـتعداد مـوسیقی اش، کامـالً مـنطبق بـود. او بـر  خـاسـت و دسـتش را 

بـه دور گـردن ویرجینیا انـداخـت و بـا او در سـرسـرا راه رفـت و گـفت: «مـن بـا کمال شـادمـانی حـاضـرم که زنـدگی ام را 

وقـف این خـدمـت بـنمایم. مـن عقیده دارم که مسیح میل دارد که مـن زنـدگی خـود را در این راه بـه کار بـبرم. 

ویرجینیا، اگـر مـا چنین سـرمـایه اي در اختیار داشـته بـاشیم، خـدمـت هـاي شـگفت انگیزي می  تـوانیم بـراي عـالـم انـسانیت 

انجام دهیم.» 

ویرجینیا گـفت: «اگـر عـالقـه و اسـتعداد تـو نیز بـه آن اضـافـه شـود، الـبته مـوفقیت هـاي بـزرگی حـاصـل خـواهـد شـد.» 

سـپس تبسمی کرد و قـبل از آنکه راشـل جـوابی بـه او بـدهـد، رولین وارد شـد. او یک لحـظه تـأمـل کرده و سـپس بـه 

طرف اتاق مطالعه رفت. ولی ویرجینیا او را صدا زد و چند سؤال راجع به کارهایش از او پرسید. 

رولین آمـد و روي صـندلی نشسـت و آن سـه نـفر دربـاره ي نـقشه ي آینده ي خـود بـا یکدیگر صـحبت کردنـد. رولین 

ظـاهـراً تـا وقتی که ویرجینیا بـا آنـها بـود، از حـضور راشـل هیچ گـونـه نـاراحتی اي نـداشـت. ولی نـوع رفـتار او بـا راشـل اگـر 

هـم سـرد نـبود، خیلی جـدي بـود. گـویی رولین در اثـر ایمان و عقیده ي تـازه  اي که پیدا کرده بـود، گـذشـته را از نـظر 

خـود مـحو نـموده بـود. او وقـایع گـذشـته را فـرامـوش نکرده بـود، ولی گـویی بـه قـدري مجـذوب مـقاصـد زنـدگی جـدید 

شـده بـود که دیگر بـه آنـها تـوجهی نمی کرد. بـعد از مـدتی، رولین بـه دنـبال کار خـود رفـت و راشـل و ویرجینیا در 

مورد چیزهاي مختلف صحبت کردند. 

ویرجینیا در حین صـحبت پـرسید: «جـاسـپر چیس چـه شـده اسـت؟» صـورت راشـل از این سـؤال سـرخ شـد. 

ویرجینیا تبسمی کرد و گـفت: «البـد مـشغول نـوشـتن کتاب دیگري اسـت. آیا تـو را در این کتاب هـم خـواهـد 

گذاشت؟ تو می  دانی که من پیش بینی می کردم که او در کتاب اول خود همین کار را بکند.» 

راشـل بـا هـمان آزادگی که همیشه بین آنـها حکم فـرمـا بـود، گـفت: «ویرجینیا، چـند روز قـبل جـاسـپر چیس بـه مـن 

تقریباً پیشنهاد ازدواج داد یا اینکه بهتر است بگویم که اگر به او مهلت داده بودم، چنین پیشنهادي می کرد.» 

ویرجینیا گفت:  «خوش به حالت که قبول نکردي.» 

راشل با تعجب پرسید: «چرا؟!» 
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ویرجینیا گـفت: «چـون که مـن هیچ وقـت از جـاسـپر چیس خـوشـم نیامـده اسـت. او خیلی سـرد اسـت. مـن 

نمی  خـواهـم که بیهوده دربـاره ي او قـضاوت کنم، ولی مـن شک دارم که او مـثل دیگران از روي صمیمیت قـول 

پیروي از مسیح را داده باشد.» 

راشـل نـگاه متفکرانـه اي بـه ویرجینیا افکند و گـفت: «مـن هیچ وقـت بـه او دلبسـتگی اي نـداشـته ام. مـن از مـهارت او 

در نـویسندگی خـوشـم می  آمـده اسـت. الـبته گـاهی فکر می کردم که تـا انـدازه اي بـه او عـالقـه مـند هسـتم. مـن مـطمئنم 

که اگـر در مـوقـع دیگري غیر از آن شـب بـا مـن صـحبت می کرد، مـن خـودم را قـانـع می کردم که او را دوسـت دارم، 

ولی حـاال این طـور نیست.» راشـل چـند لحـظه مکث نـمود و وقتی بـار دیگر بـه ویرجینیا نـگاه کرد، چـشمانـش پـر از 

اشک شده بود. ویرجینیا به طرف او آمد و دستان خود را با آزادي به دور کمر او انداخت. 

بـعد از آنکه راشـل از نـزد ویرجینیا رفـت، ویرجینیا نشسـت و دربـاره ي اطمینان و اعـتمادي که دوسـتانـش بـه او 

داشـتند، فکر نـمود. ولی او حـس می کرد که هـنوز مـوضـوعی در ذهـن راشـل وجـود دارد که از گـفتن آن خـودداري 

کرده اسـت. بـه زودي رولین بـرگشـت و ویرجینیا بـه عـادت مـعمولی که اغـلب در این چـند روز اخیر داشـت، دسـت در 

بـازوي او انـداخـت و بـا او در سـرسـرا راه رفـت. طبیعی بـود که صـحبت آنـها بـه راشـل بکشد، زیرا او سهمی در نـقشه ي 

آنها براي خریدن میدان رکتانگل داشت. 

ویرجینیا گـفت: «آیا تـا بـه حـال هیچ دخـتري را دیده اي که داراي چنین صـداي خـوبی بـاشـد و زنـدگی خـود را 

مـثل راشـل، وقـف خـدمـت بـنماید؟ او حـاضـر شـده اسـت که درس آواز بـدهـد و در حـالی که از راه تـدریس خـصوصی 

شاگردها، زندگی خود را تأمین می کند، مردم رکتانگل را نیز از صداي شگفت انگیز خود بهره مند سازد.» 

رولین با لحن جدي اي گفت: «شکی نیست که این نمونه ي خوبی از فداکاري است.» 

ویرجینیا نـگاه دقیقی بـه او کرد و گـفت: «آیا تـو فکر نمی کنی که یک نـمونـه ي بسیار عـالی بـاشـد؟ تـو می  تـوانی 

فکر کنی که هیچ  کدام از خوانندگان معروف اپرا چنین کاري بکنند؟» 

رولین جـواب داد: «الـبته مـن نمی  تـوانـم چنین فکري بکنم و همین  طـور هـم نمی  تـوانـم فکر کنم که هیچ  کدام از 

رفقاي ثروتمند تو کاري را که تو می کنی، انجام دهند.» 

ویرجینیا گـفت: «مـن هـم نمی  تـوانـم فکر کنم که هیچ  کدام از رفـقاي کلوب تـو، کاري را که تـو می کنی، انـجام 

دهند.» 
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خـواهـر و بـرادر چـند دقیقه در سکوت، کنار یکدیگر راه رفـتند. سـپس ویرجینیا گـفت: «راجـع بـه راشـل صـحبت 

می کردیم. چـرا تـو اینقدر بـا او بـه طـور خشک و رسمی صـحبت می کنی؟ مـعذرت می  خـواهـم رولین، ولی بـاید بـگویم 

که انگار او از این رفتار تو می  رنجد. من تصور می کنم بهتر است که تو با او به شکل صمیمانه تري صحبت کنی.» 

رولین یکمرتـبه ایستاد و دسـت خـود را از بـازوي خـواهـرش بیرون آورد و بـه او رو کرد و گـفت: «ویرجینیا، تـو 

هنوز به راز من پی نبرده اي؟» 

ویرجینیا چـند لحـظه متحیر مـانـد و سـپس کمی سـرخ شـد و مـعلوم گـردید که مـتوجـه مـوضـوع شـده اسـت. رولین 

بـا کمال آرامی گـفت: «مـن تـا بـه حـال بـه هیچ کس غیر از راشـل  وینسلو عـشق نـورزیده ام. آن روز که او در اینجا بـود و 

شـما راجـع بـه اینکه او پیشنهاد شـرکت در کنسرت را رد کرده اسـت، صـحبت نـمودید، مـن از او در خیابـان تـقاضـاي 

ازدواج کردم. الـبته چـنان که می  دانسـتم، او تـقاضـاي مـرا رد کرد و علتی که او ذکر کرد این بـود که مـن در زنـدگی، 

مـقصودي نـدارم. این حـرف او کامـالً صحیح بـود. امـا حـاال که مـن بـراي زنـدگی خـود مـقصودي پیدا کرده  ام، خیلی 

مشکل اسـت که دیگر در این بـاره چیزي بـگویم. مـن ایمان آوردن خـود را مـدیون آواز راشـل هسـتم. ولی مـوقعی که او 

 می  خـوانَـد، مـن صـداي او را فـقط پیامی از جـانـب خـدا می  دانـم و در آن مـوقـع حـس می کنم که تـمام عـالقـه ي 

شخصی ام نسبت به او تبدیل به محبت خداوند و منجی بشر شده است.» 

رولین یک لحـظه سـاکت مـانـد و سـپس بـه سـخنان خـود ادامـه داد و گـفت: «ویرجینیا، مـن هـنوز هـم او را دوسـت 

دارم، ولی تـصور نمی کنم که او بـتوانـد مـرا دوسـت داشـته بـاشـد.» سـپس او دیگر چیزي نـگفت و بـه  صـورت خـواهـر 

خود نگاه کرد. 

ویرجینیا پیش خـود گـفت: «از کجا مـعلوم؟» او صـورت زیباي بـرادر خـود را نـگاه می کرد. آثـار خـوشـگذرانی از 

صـورت او رفـته بـود. لـبان محکم او حـاکی از مـردانگی و شـجاعـت بـود. چـشمان گیراي رولین بـا کمال صـراحـت بـه او 

می  نـگریست. رولین اکنون مـرد کاملی شـده بـود. علتی نـدارد که راشـل، او را دوسـت نـداشـته بـاشـد. یقیناً آنـها خیلی 

بـراي یکدیگر مـناسـب هسـتند، بـه خـصوص اکنون که زنـدگی آنـها بـه واسـطه ي نیروي مسیحیِ واحـدي هـدایت 

می  شود. 

او دربـاره ي هـمه ي این مـطالـب بـا رولین صـحبت کرد، ولی قـلب رولین از این سـخنان، آرام نـگرفـت. وقتی 

صـحبت آنـها تـمام شـد،  از یکدیگر جـدا شـدنـد. ویرجینیا بـر این عقیده بـود که بـرادرش می  خـواهـد راهی را که بـراي 

زنـدگی خـود انـتخاب کرده اسـت، ادامـه دهـد و ضـمن  آنکه از راشـل دوري نمی کند، اصـراري هـم بـه مـالقـات بـا او نـدارد. 
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ولی رولین مـطمئن نـبود که بـتوانـد احـساسـات خـود را کنترل کند و اگـر خـواهـرش بـار دیگر تـوصیه کند که بـا راشـل 

ازدواج نماید، بتواند امتناع کند. 
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فصل هفدهم 

 

روز بـعد، ویرجینیا بـراي دیدن ادوارد         نـورمـان بـه دفـتر روزنـامـه ي او رفـت و تـمام تـرتیبات الزم را بـراي شـرکت خـود 

در سـازمـان جـدید روزنـامـه انـجام داد. آقـاي مـاکزول نیز در این مـذاکرات، شـرکت داشـت و هـر سـه نـفر تـوافـق یافـتند 

که مسیح چـه کاري از لـحاظ مـدیر یک روزنـامـه انـجام خـواهـد داد. او طـبق هـمان اصـولی رفـتار خـواهـد کرد که بـه 

عنوان منجی عالم، عمل نموده است. 

ادوارد نـورمـان گـفت: «مـن بعضی از کارهـایی را که بـه نـظرم مسیح در این مـورد خـواهـد کرد، یادداشـت نـموده  ام.» 

او کاغـذي را از روي میز خـود بـرداشـت و شـروع بـه خـوانـدن کرد و مـاکزول بـاز هـم بـه یاد تـالش هـاي شخصی خـود در 

یادداشـت کردن رفـتار احـتمالی مسیح افـتاد و نیز کاري را که میلتون رایت در همین زمینه انـجام داده بـود،  بـه خـاطـر 

آورد. 

نـورمـان گـفت: «مـن عـنوان این شـرح را ”کارهـایی که مسیح بـه جـاي ادوارد نـورمـان ’مـدیر روزنـامـه ي شهـر رایمونـد‘ 

انجام خواهد داد“ گذاشته  ام. 

1- او هیچ گاه جمله یا تصویري را که جنبه ي پست و ناپاك داشته باشد، در روزنامه ي خود درج نخواهد کرد. 

2- او بـخش سیاسی روزنـامـه را بـدون طـرفـداري از هیچ  کدام از احـزاب، اداره خـواهـد کرد. همیشه بـه مـسائـل 

سیاسی از لـحاظ ارتـباط آنـها بـا ملکوت خـداونـد نـگاه خـواهـد کرد. اقـدامـاتی را که بـراي رفـاه مـردم مفید بـاشـد، تبلیغ 

خـواهـد نـمود و همیشه هـر کاري را از لـحاظ درسـتی هـمان کار خـواهـد سنجید نـه از لـحاظ نـفع و ضـرر آن بـراي یک 

حـزب خـاص. بـه عـبارت دیگر، او هـر مـوضـوع سیاسی را مـانـند سـایر مـوضـوع هـا از لـحاظ پیشرفـت ملکوت خـدا در این 

زمین، مورد نظر قرار خواهد داد.» 

ادوارد نـورمـان یک لحـظه مکث کرد و گـفت: «چـنان که می  دانید این عقیده ي مـن راجـع بـه روزنـامـه ي خـودم در 

مـورد مـسائـل سیاسی اسـت و بـه مـدیران روزنـامـه  هـاي دیگر که ممکن اسـت نـظر و عقیده ي دیگري نسـبت بـه رفـتار 
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مسیح در این مـورد داشـته بـاشـند، کاري نـدارم. مـن فـقط سعی می کنم که بـه این سـؤال جـواب بـدهـم که ”اگـر مسیح 

به جاي ادوارد نورمان بود چه می کرد؟“ و جواب این سؤال به این شرح است که نوشته ام: 

3- هـدف و مـنظور یک روزنـامـه ي مسیحی بـاید این بـاشـد که اراده ي خـدا را عملی سـازد. یعنی مـنظور مسیح در 

اداره  ي یک روزنـامـه این نـخواهـد بـود که پـول یا نـفوذ سیاسی بـه  دسـت بیاورد، بلکه اولین و بـزرگ تـرین مـقصود او این 

خـواهـد بـود که ملکوت خـداونـد را بـه خـوانـندگـان خـود نـشان دهـد. این مـنظور و هـدف بـراي یک مبشـر مسیحی یا هـر 

یک از کسانی که در راه مسیح فداکاري می کنند، واضح و روشن خواهد بود. 

4- از چاپ تمامی اعالنات مشکوك خودداري خواهد کرد. 

5- رابطه ي او با کارمندان روزنامه، مبنی بر کمال مهربانی خواهد بود.» 

نـورمـان دوبـاره قـرائـت آن کاغـذ را مـتوقـف سـاخـت و گـفت: «تـا آنـجا که مـن فکر کرده  ام، تـصور می  نـمایم که مسیح، 

یک نـوع تشکیالت تـعاونی ایجاد خـواهـد کرد تـا تـمام کارمـندان در آن ذینفع بـاشـند. مـن طـرحی بـراي این کار تهیه 

کرده  ام و مـطمئن هسـتم که بـا مـوفقیت مـواجـه خـواهـد شـد. بـه هـر حـال وقتی که اصـول مـحبت در چنین مـؤسـسه اي 

حکم فـرمـا بـاشـد و خـودخـواهی و سعی بـراي تحصیل نـفع شخصی یا شـرکت بـه خـصوصی از میان بـرود، یقیناً بهـترین 

روابـط دوسـتانـه بین مـدیر روزنـامـه و خـبرنـگاران و منشیان او ایجاد خـواهـد شـد و این امـر نـه تـنها مـوجـب ایجاد مـحبت 

و دلسوزي شخصی می شود، بلکه باعث سهیم بودن در منافع روزنامه نیز خواهد گردید. 

6- مسیح اگـر مـدیر یک روزنـامـه می بـود، قـسمت زیادي از روزنـامـه را بـه اقـدامـات مسیحیان اخـتصاص می  داد. 

شاید یک صفحه را فقط براي اصالحات اجتماعی و اقدامات کلیساها و فعالیت هاي نظیر آن به کار می برد. 

7- او تـمام نیرو و جـدیت خـود را در این روزنـامـه بـه کار می بـرد تـا بـه ضـد میخانـه  هـا که دشـمن بشـر و مخـل تـمدن 

هسـتند، مـبارزه کند. او این کار را بـدون در نـظر گـرفـتن نـتایج آن و مـخالـفت هـاي عـمومی و از دسـت دادن مشـترکین 

روزنامه ي خود به عمل می  آورد.» 

مجـدداً ادوارد نـورمـان سـر خـود را از روي کاغـذ بـرداشـت و گـفت: «مـن عقیده ي صمیمانـه ي خـود را در این مـورد 

ذکر کرده  ام. الـبته مـن بـه مـدیران سـایر روزنـامـه  هـا که روزنـامـه هـایی از نـوع دیگر چـاپ می کنند، کاري نـدارم. ولی 

چـنان که مـن رفـتار مسیح را تعبیر می کنم، تـصور می  نـمایم که او نـفوذ روزنـامـه ي خـود را بـراي از میان بـردن میخانـه  هـا 

در تمام کشور به کار خواهد برد. 

8- مسیح در روزهاي یکشنبه، شماره اي چاپ نخواهد کرد. 
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9- او اخـبار دنیا را که دانسـتن آن بـراي مـردم الزم اسـت، درج خـواهـد نـمود. از جـمله  چیزهـایی که آنـها احتیاج 

بـه دانسـتن نـدارنـد و او چـاپ نـخواهـد کرد اخـبار مـسابـقات مشـت زنی اسـت و همچنین شـرح مـفصل جـنایات و 

افتضاحات خانوادگی و یا سایر وقایعی که دانستن آنها مفید نباشد. 

10- اگـر مسیح چنین سـرمـایه اي که مـا داریم را در اختیار داشـت، شـاید بهـترین و بـا  اسـتعدادتـرین مسیحیان را 

وادار می  سـاخـت که بـراي روزنـامـه ي او مـقالـه بـنویسند. مـن در نـظر دارم که همین کار را بکنیم و امیدوارم که در 

ظرف مدت کمی، نتایج آن بر شما معلوم شود. 

11- جـزئیات روزنـامـه هـر چـه بـاشـد، مـطالـب آن بـه طـور کلی بـاید حـاکی از تـقویت ملکوت خـدا در این دنیا بـاشـد. 

این اصل کلی باید بر تمام جزئیات، حکم رانی کند.» 

ادوارد نـورمـان،  خـوانـدن طـرح خـود را بـه اتـمام رسـانـد. او خیلی متفکر بـه نـظر می رسید و گـفت: «مـن فـقط یک 

خـالصـه ي کوچکی تهیه کرده  ام. مـن صـدهـا نـظر و نـقشه بـراي پیشرفـت کار روزنـامـه دارم که هـنوز بـه طـور کامـل، 

راجـع بـه آنـها تصمیم نـگرفـته  ام. اینها فـقط نـمونـه اسـت. مـن دربـاره ي این مـطالـب بـا سـایر مـتصدیان روزنـامـه   نیز 

صـحبت کرده  ام. بعضی از آنـها پیشنهاد کرده   انـد که شـماره ي مـخصوصی هـم بـراي مـدرسـه ي روز یکشنبه درسـت 

کنم. اگـر مـن بـتوانـم یک شـماره ي مـناسـب بـراي این مـنظور تهیه کنم، خیلی مفید خـواهـد بـود. چـرا مـردم وقتی 

می خـواهـند مـثالی بـراي امـور بی فـایده بـگویند، مـدرسـه ي یکشنبه را مـثال می آورنـد؟ و حـال آنکه مـدرسـه ي یکشنبه 

یکی از نیرومـندتـرین عـوامـل جـامـعه می  تـوانـد بـاشـد. ولی شـماره اي که مـن بـراي روز یکشنبه تهیه خـواهـم کرد، 

مسـلماً قـوي و تـأثیرگـذار خـواهـد بـود. چیزهـاي خـوب اصـوالً مـؤثـر تـر از چیزهـاي بـد هسـتند. چیزي که مـن احتیاج 

دارم، فـقط پشـتیبانی مسیحیان اسـت. در این شهـر بیش از هـزار نـفر عـضو کلیسا وجـود دارد. اگـر نـصف این عـده از 

روزنـامـه ي مـا پشـتیبانی کنند، مـا بـه خـوبی می تـوانیم بـه کار خـود ادامـه دهیم. آقـاي مـاکزول، شـما نسـبت بـه 

پشتیبانی مسیحیان، چه نظري دارید؟» 

مـاکزول جـواب داد: «مـن در این بـاره اطـالع کافی نـدارم که جـواب صحیحی بـتوانـم بـدهـم، ولی مـن بـه روزنـامـه ي 

شـما کامـالً عقیده مـند هسـتم. هـمان طـوري که دوشیزه ویرجینیا می گـفت، اگـر روزنـامـه بـتوانـد تـا یک سـال بـه کار 

خـود ادامـه دهـد، کامـالً پیشرفـت خـواهـد کرد. تـنها مسـئله اي که مـا بـا آن مـواجـه هسـتیم این اسـت که سعی کنیم 

روزنـامـه تـا آخـرین حـد امکان مـطابـق بـا رفـتار مسیح بـاشـد، حکمت و اطـالعـات کافی در دسـترس مسیحیان بـگذارد و 
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آزادي فکر و دوري از خـرافـات را بـه مـردم یاد بـدهـد. چنین روزنـامـه  اي بـاید حـاوي بهـترین نـتایج فکر انـسانی بـاشـد. 

بزرگ ترین متفکرین دنیا باید وقت و همت خود را صرف کنند تا یک روزنامه ي مسیحی کاملی تهیه شود.» 

ادوارد نـورمـان بـا کمال فـروتنی گـفت: «الـبته مـن ممکن اسـت در ضـمن کار، مـرتکب خـطاهـا و اشـتباهـات زیادي 

شـوم. مـن احتیاج بـه عـقل و حکمت بسیاري دارم، ولی نـهایت سعی ام را بـه عـمل خـواهـم آورد تـا رفـتار مسیح را 

درك کنم. مـن همیشه این سـؤال را از خـود پـرسیده ام که ”مسیح چـه خـواهـد کرد؟“ و هـمواره این سـؤال را از خـود 

خواهم نمود.» 

ویرجینیا گـفت: «مـا کم  کم داریم بـه مـوضـوع پی می بـریم و معنی این امـر االهی که در جـالل خـدا پیشرفـت 

کنید و بـه حکمت خـداونـد و منجی بشـر پی بـبرید را درك خـواهیم کرد. مـن مـطمئن هسـتم که هـر روز بیش از 

پیش با اراده ي او آشنا خواهیم شد.» 

مـاکزول گـفت: «این کامـالً صحیح اسـت. مـن کم  کم درك می کنم که نمی  تـوانـم بـه طـور کامـل، اراده ي خـداونـد را 

بـفهمم، مـگر آنکه آشـنایی بیشتري بـا او پیدا نـمایم. بـزرگ تـرین و مـهم تـرین مسـئله اي که تـمام افـراد بشـر بـا آن 

مـواجـه هسـتند این اسـت که ”مسیح چـه خـواهـد کرد؟“ جـواب این سـؤال بـاید بـر مـبناي آشـنایی بـا مسیح بـاشـد. مـا 

باید قبل از تقلید رفتار مسیح، با او کامالً آشنا شویم.» 

زمـانی که قـرار مـذکور بین ویرجینیا و نـورمـان گـذاشـته شـد، نـورمـان مـبلغ پـانـصد هـزار دالر در اختیار خـود یافـت 

که بـراي تشکیل یک روزنـامـه ي مسیحی، صـرف کند. وقتی ویرجینیا و مـاکزول رفـتند، نـورمـان در اتـاق خـود را بسـت 

و بـا حـضور روح  الـقدس تـنها مـانـد و مـانـند یک کودك از پـدر آسـمانی  خـود درخـواسـت کمک نـمود. او در تـمام مـدت 

دعـایش، مـتوجـه این وعـده ي آسـمانی بـود که «اگـر کسی نیازمـند بـه حکمت اسـت، بـاید از خـدا که حکمت را بـه 

رایگان بـه هـمه می بخشـد، تـقاضـا کند تـا بـه او داده شـود.» یقیناً دعـاي او بـر آورده خـواهـد شـد و ملکوت خـداونـد بـه 

 واسـطه ي این روزنـامـه ي مسیحی که پیش از این بـه قـدري ذلیل و بی مـقدار شـده بـود که فـقط رضـایت و خـشنودي 

انسان  ها را در نظر می گرفت، ولی اکنون متوجه اراده ي خداوند گردیده است، توسعه و تقویت خواهد یافت. 

دو مـاه گـذشـت. این دو مـاه پـر از فـعالیت هـاي ثـمر بـخش بـراي شهـر رایمونـد و بـه خـصوص بـراي کلیساي آن بـود. بـا 

وجـود گـرمـاي روز افـزون تـابسـتان، جـلسات اعـضاي کلیسا که قـول پیروي از مسیح را داده بـودنـد، بـعد از مـوعـظه بـا 

عـالقـه و قـدرت بسیاري ادامـه داشـت. گـري کار خـود را در رکتانـگل بـه اتـمام رسـانیده بـود. الـبته اگـر یک نـفر خـارجی 

از آنـجا عـبور می کرد، هیچ گـونـه تغییري در اطـراف خـود مـشاهـده نمی نـمود، ولی تـحوالت بـزرگی در زنـدگی صـدهـا 
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نـفر از اهـالی آنـجا پـدید آمـده بـود. بـا وجـود این، میخانـه  هـا و دخـمه هـا بـه کار خـود ادامـه می  دادنـد و شکارهـاي جـدیدي 

بـه جـاي آنـهایی که در اثـر تـالشِ گـري نـجات یافـته بـودنـد، پیدا می کردنـد و نیروهـاي اهـریمن، صـف هـاي خـود را 

فشرده  تر می  ساختند. 

هـانـري  مـاکزول از مـسافـرت خـود صـرف نـظر کرد و پـول آن را صـرف تعطیالت تـابسـتانی خـانـواده اي که همیشه در 

رکتانـگل زنـدگی کرده بـودنـد و هیچ وقـت از محیط کثیف آن بیرون نـرفـته بـودنـد، سـاخـت. او هیچ گـاه آن هـفته اي را 

که نـزد خـانـواده ي مـزبـور بـراي دادن تـرتیبات این کار صـرف کرد، فـرامـوش نمی کند. او در یکی از روزهـاي گـرم که 

اثـرات طـاقـت  فـرسـاي گـرمـا کم  کم بـر مـردم آنـجا ظـاهـر شـده بـود، نـزد آن خـانـواده رفـت و آنـها را تـا ایستگاه راه    آهـن 

مشایعت نمود و سپس تا منزل یک زن مسیحی که در کنار دریا قرار داشت، همراهی شان کرد. 

آن خـانـواده در آنـجا بـراي اولین بـار هـواي خنک و مـرطـوب دریا را اسـتنشاق کردنـد و عـطر مـطبوع درخـت هـاي 

کاج اطـراف را بـوییدنـد. یک بـچه ي نـاخـوش بـا سـه کودك دیگر که یکی از آنـها مـفلوج بـود، در آن خـانـواده وجـود 

داشـت. پـدر خـانـواده نـزد مـاکزول اعـتراف کرد که چـند بـار تصمیم بـه خـودکشی گـرفـته اسـت. او بـچه ي مـریض را در 

تـمام طـول راه در بـغل داشـت. وقتی که مـاکزول آنـها را بـه مـقصد رسـانید، بـه طـرف رایمونـد بـازگشـت. آن مـرد هـنگام 

خـداحـافظی بـا او از شـدت خـوشـحالی گـریه می کرد. مـادر خـانـواده که زن نحیفی بـود و در سـال گـذشـته بـه واسـطه ي 

یک مـرض مسـري که در رکتانـگل پیدا شـده بـود، سـه نـفر از بـچه هـاي خـود را از دسـت داده بـود، در تـمام طـول راه در 

کنار پنجره ي واگن نشسته بود و مناظر دریا و جنگل را تماشا می کرد. براي او این مناظر، شگفتی بسیار داشت. 

مـاکزول بـعد از آنکه بـه رایمونـد بـرگشـت و گـرمـاي شهـر را بـه واسـطه ي درك هـواي خنک دریا بیشتر از گـذشـته 

حـس کرد، خـداونـد را شکر نـمود که مـایه ي خـوشـحالی آن خـانـواده شـده اسـت و بـا قلبی فـروتـن که بـراي اولین بـار بـا 

چنین فداکاري اي آشنا شده بود، به کارهاي خود در پیروي از مسیح ادامه داد. 

در مـقابـلِ سـؤال هـایی که بسیاري از اعـضاي کلیساي او در این بـاره می پـرسیدنـد، او جـواب داد: «در  واقـع، مـن 

امـسال احتیاجی بـه تعطیالت حـس نمی کنم. حـال مـن خیلی خـوب اسـت و تـرجیح می  دهـم که در اینجا بـمانـم.» او 

به هیچ کس جز به همسر خود نگفته بود که چنین خدمتی به آن خانواده کرده است. 

بـه  این  تـرتیب تـابسـتان پیش آمـد و مـاکزول بیش از پیش بـا حکمت خـداونـد آشـنا گـردید. نیروي روح  الـقدس 

هـمچنان در کلیساي رایمونـد حکم فـرمـا بـود. مـاکزول تـعجب می کرد که نیروي روح  الـقدس چـگونـه تـا این حـد بـه 
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کلیساي او فیض بخشیده اسـت. او از ابـتدا می  دانسـت که هیچ چیزي جـز روح  الـقدس نمی  تـوانسـت کلیساي او را در 

چنان موقعیت خطیري، از تفرقه برهاند. 

هـنوز هـم در میان کسانی که قـول پیروي از مسیح را بـه او نـداده بـودنـد، اشـخاصی یافـت می  شـدنـد که عقیده 

داشـتند این نـهضت، چیزي جـز تعبیر کهنه پـرسـتانـه اي از مسیحیت نیست و خـواهـان وضعیت عـادي سـابـق بـودنـد. در 

این ضـمن، تـمامی پیروان مسیح تـحت  تـأثیر روح  الـقدس بـودنـد و شـبان کلیسا وظـایف خـود را در آن تـابسـتان گـرم بـا 

کمال خوشحالی انجام می  داد. او جلساتی نیز مطابق خواهش الکساندر پاورز براي کارگران راه    آهن برگزار می کرد. 

در یکی از روزهـاي مـاه اوت که هـوا بـعد از مـدتی گـرمـاي سـخت، کمی خنک شـده بـود، هـنگام عـصر جـاسـپر چیس 

در کنار پنجـره ي اتـاق خـود آمـد و بـه خیابـان نـگاه کرد. در روي میز او نـوشـته هـاي زیادي انـباشـته شـده بـود. بـعد از 

آن شـب که بـا راشـل  وینسلو صـحبت کرده بـود، دیگر او را نـدیده بـود. طبیعت بسیار حـساس او وادارش کرده بـود که 

در تنهایی به  سر ببرد و البته حرفه ي نویسندگی نیز به این موضوع کمک می کرد. 

در تـمام مـدت گـرمـاي تـابسـتان، او بـه نـوشـتن مـشغول بـود. کتاب او اکنون تـقریباً بـه پـایان رسیده بـود. 

جـاسـپر چیس عهـدي را که بـا سـایر اعـضاي کلیسا بـراي پیروي از مسیح نـموده بـود، بـه خـاطـر داشـت. او این مـوضـوع 

را در تـمام نـوشـته هـاي خـود، اکنون در نـظر داشـت و از مـوقعی که راشـل بـا او صـحبت کرده بـود، هـزاران بـار از خـود 

می پـرسید: «مسیح اگـر بـه جـاي مـن بـود، چـه کار می کرد؟ آیا او چنین حکایتی می نـوشـت؟» این یک داسـتان 

اجـتماعی بـود که بـه سـبک جـالبی نـوشـته شـده بـود و اصـوالً بـراي سـرگـرمی و تـفریح بـود. الـبته چیزي بـر خـالف اخـالق 

در آن یافـت نمی  شـد، ولی هیچ اثـرات بهشـتی از مسیحیت نیز در آن وجـود نـداشـت. او می  دانسـت که چنین 

داسـتانی، خـوب بـه فـروش خـواهـد رفـت و مـورد قـبول عـامـه واقـع خـواهـد شـد. ولی از خـود می پـرسید: «مسیح چـه 

خواهد کرد؟» 

مسـلماً مسیح چنین حکایتی نـخواهـد نـوشـت. همیشه این سـؤال در نـظر او مـجسم بـود، ولی نمی  تـوانسـت جـواب 

آن را بـدهـد. مـوازین مسیحیت بـراي یک نـویسنده، خیلی آرمـان گـرایانـه بـود. الـبته او تـالش می کرد چیزي بـنویسد 

که مفید و داراي مـنظور و هـدف خـاصی بـاشـد. جـاسـپر چیس، این داسـتان را بـراي چـه می نـوشـت؟ یک نـویسنده بـراي 

چـه کتاب می نـویسد؟ بـراي پـول و شهـرت نـویسندگی. شکی نیست که جـاسـپر بـراي مـنظور اخیر می نـوشـت. او فقیر 

و بی چیز نـبود و اشـتیاق زیادي بـه پیداکردن پـول اضـافی نـداشـت، بلکه بـزرگ تـرین محـرك او کسب شهـرت بـود. او 
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این گـونـه مـطالـب را می نـوشـت. ولی ”مسیح چـه خـواهـد کرد؟“ این سـؤال حـتا پیش از امـتناع راشـل بـراي او گـران بـود. 

آیا او ناچار بود که عهد خود را بشکند؟ او از خود می پرسید: «آن قولی که در کلیسا داده  ام، چه اهمیتی دارد؟» 

هـمان  طـور که او در کنار پنجـره ایستاده بـود، مـشاهـده کرد که رولین  پیچ از کلوبی که در طـرف مـقابـل خیابـان 

قـرار داشـت، بیرون آمـد. جـاسـپر چیس هـنگامی که او در خیابـان بـه راه افـتاد، مـتوجـه قیافـه ي عـالی و انـدام مـتناسـب او 

شـد. او بـه طـرف میز خـود رفـت و بعضی از اوراقی را که بـر روي میزش بـود، زیر و رو کرد و سـپس مجـدداً بـه نـزدیک 

پنجـره آمـد و دید که رولین مـشغول راه  رفـتن در کنار خیابـان اسـت و راشـل هـم در کنار او راه می رود. البـد راشـل از 

خانه  ي ویرجینیا می  آمد. 

جـاسـپر بـه آن دو نـفر نـگاه کرد تـا در میان جـمعیت نـاپـدید شـدنـد. سـپس دوبـاره سـر میز تحـریر خـود رفـت و شـروع 

بـه نـوشـتن کرد. وقتی او آخـرین صـفحه از فـصل آخـر کتاب خـود را تـمام کرد، هـوا تـاریک شـده بـود. ”مسیح چـه کار 

خـواهـد کرد؟“ او عـاقـبت جـواب این سـؤال را بـا انکار خـداونـدِ خـود داد. اتـاق او تـاریک تـر شـده بـود. او عـمداً این روش 

را در اثر ناکامی و محرومیتی که پیدا کرده بود، در پیش گرفته بود. 
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فصل هجدهم 

 

«عیـسـا بـه او فـرمـود: کـسی کـه دسـت بـه شخـم زنی بـبرد و بـه عـقب بـنگرد، 

شـایسته ی پـادشـاهی خـدا نـباشـد.»  

 

رولین در آن روزي که جـاسـپر چیس او را دیده بـود که در خیابـان راه می رفـت، بـه هیچ وجـه بـه فکر راشـل نـبود و 

انـتظار نـداشـت که او را ببیند. او یکمرتـبه بـا راشـل مـواجـه شـد و قـلبش از دیدن او فـرو ریخت. او اکنون که در کنار 

راشل راه می رفت، براي یک دقیقه با عشقی که هیچ  وقت نمی  توانست از قلب خود بیرون کند، مشغول بود. 

راشـل بـه او گـفت: «مـن بـه دیدن ویرجینیا رفـته بـودم. او بـه مـن گـفت که تـرتیبات انـتقال آن ملک در رکتانـگل، 

تقریباً تمام شده است.» 

رولین گـفت: «بـله، این یک پـرونـده ي مشکلی بـراي دادگـاه بـه شـمار می رفـت. آیا ویرجینیا نـقشه  هـا و مـشخصات 

ساختمان را به شما نشان داده است؟» 

راشـل جـواب داد: «بـله،  مـا تـعداد زیادي از نـقشه  هـا را دیده ایم. مـن تـعجب کردم که او این  هـمه نـظریات خـوب 

درباره ي این کار را از کجا پیدا کرده است؟!» 

رولین گـفت: «ویرجینیا حـاال راجـع بـه آرنـولـد تـوینبی و قـسمت شـرقی لـندن و تـأسیس کلیسا، بیش از بسیاري از 

متخصصین نـواحی فقیر نشین اطـالع دارد. او تـقریباً تـمام روزهـاي تـابسـتان را صـرف جـمع  آوري این اطـالعـات کرده 

اسـت.» رولین ضـمن صـحبت دربـاره ي این اقـدامـات خیرخـواهـانـه، آرامـش بیشتري حـس می کرد. این یک زمینه ي 

خوب و آسوده اي به شمار می رفت. 
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راشـل نـاگـهان پـرسید: «شـما در این تـابسـتان چـه کار می کردید؟ مـن کمتر شـما را دیدم.» سـپس صـورت او گـرم و 

سرخ شد، زیرا تصور کرد که بیش از حد به او عالقه نشان داده و از ندیدن او اظهار تأسف کرده است. 

رولین به طور خالصه گفت: «من کار داشتم.» 

راشـل گـفت: «چـه کار داشـتید؟ شـما خیلی کم حـرف می زنید. آیا مـن اجـازه دارم که چنین سـؤالی بکنم؟» او این 

سؤال را با کمال آزادگی پرسید و با عالقه ي واقعی به رولین نگاه کرد. 

رولین تبسمی کرد و گـفت: «مـن گـمان نمی کنم بـتوانـم راجـع بـه این مـوضـوع زیاد تـوضیح بـدهـم. مـن سعی 

کرده  ام تـا راهی بـراي تـماس بـا اشـخاصی که پیش از این می  شـناخـته ام، پیدا کنم و آنـها را بـه زنـدگی مفیدتـري 

راهـنمایی بـنمایم.» او یکمرتـبه کالم خـود را قـطع کرد، گـویی از صـحبت بیشتري در این بـاره تـرس داشـت. راشـل نیز 

چیزي نگفت. 

رولین دوبـاره صـحبت را شـروع کرد و گـفت: «مـن هـم جـزو هـمان گـروهی هسـتم که تـو و ویرجینیا در آن 

عـضویت دارید. مـن قـول داده  ام هـمان کاري را که عقیده دارم مسیح خـواهـد کرد، انـجام دهـم و کاري که اکنون 

می کنم براي جواب دادن به همین سؤال است.» 

راشـل گـفت: «همین جـاسـت که مـن نمی  تـوانـم بـفهمم که مـنظور شـما چیست. خیلی جـاي خـرسـندي اسـت که 

شـما سعی می کنید تـا مـطابـق اراده  ي مسیح رفـتار بـنمایید، ولی شـما بـا کسانی که در کلوب هسـتند، چـه کاري 

می  توانید بکنید؟» 

رولین بـاز هـم تبسمی کرد و گـفت: «شـما سـؤال مسـتقیمی راجـع بـه این مـوضـوع می کنید که مـن مـجبور هسـتم 

جـواب بـدهـم.» او در حـالی که بـا عجـله صـحبت می کرد و صـدایش لـرزش داشـت، گـفت: «مـن بـعد از آن شـب که در 

خیمه بـودیم و شـما بـه یاد دارید، از خـود پـرسیدم که ”مـن چـه مـقصودي می  تـوانـم در زنـدگی داشـته بـاشـم که جـبران 

کارهـاي مـرا بکند و پیرو واقعی مسیح بـشوم؟“ هـر چـه این سـؤال را بیشتر از خـودم پـرسیدم، بیشتر مـعتقد شـدم که 

بـاید فـداکاري بـنمایم. آیا شـما هیچ  وقـت فکر کرده  اید که از میان تـمام افـراد دور افـتاده از جـامـعه، هیچ  کدام تـنهاتـر و 

بی کس تـر از جـوانـانی که بـه کلوب  هـا می رونـد و مـثل وضعیت سـابـق مـن وقـت و پـول خـود را تـلف می کنند، 

نمی بـاشـند؟ کلیساهـا مـتوجـه مـردم فقیر و بیچاره  اي مـثل آنـهایی که در رکتانـگل زنـدگی می کنند، می بـاشـند و 

همچنین سعی می کنند که کارگـران را راهـنمایی نـمایند و بـراي کفاري که در کشورهـاي خـارجی هسـتند، مبشـر 

می  فـرسـتند. ولی جـوانـان متعین که کلوب  هـا را پـر می  سـازنـد، مـورد تـوجـه کلیساهـا قـرار نمی گیرنـد. حـال  آنکه 
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هیچ کس بـه انـدازه ي آنـها مـحتاج بـه راهـنمایی کلیسا نیست. مـن پیش خـود گـفتم که مـن این گـونـه اشـخاص را 

می شـناسـم و بـا خـوب  و بـد اخـالق آنـها آشـنا هسـتم. مـن بـراي خـدمـت در رکتانـگل مـناسـب نیستم و نمی  دانـم در آنـجا 

چـه کار بکنم، ولی شـاید بـتوانـم بعضی از جـوانـانی را که داراي پـول و وقـت زیادي هسـتند، راهـنمایی کنم. جـواب مـن 

به این سؤال که ”مسیح چه خواهد کرد؟“ همین بود و براي همین کار است که من باید فداکاري کنم.» 

صـداي رولین در هـنگام اداي این جـمله ي آخـر بـه قـدري آهسـته بـود که راشـل بـه سختی می  تـوانسـت آن را در 

میان صـداهـاي اطـراف بـشنود، امـا او مـنظور رولین را فهمید. راشـل می  خـواسـت از رولین بـپرسـد که روشی که پیش 

گـرفـته اسـت، چیست؟ ولی نمی  دانسـت چـگونـه بـپرسـد. عـالقـه ي او بـه طـرح رولین بیش از کنجکاوي مـطلق بـود. 

رولین اکنون بـا آن مـرد متعینی که تـقاضـاي ازدواج بـا او را نـموده بـود، خیلی فـرق داشـت و راشـل، او را شـخص 

جدید و تازه  اي می  شمرد. 

اکنون آنـها بـه پیچ خیابـان رسیده و بـه طـرف خـانـه  ي راشـل در حـرکت بـودنـد. این هـمان خیابـانی بـود که در آن 

رولین از راشـل پـرسیده بـود که چـرا دوسـتش نـدارد. هـر دوي آنـها مـوقعی که بـه این خیابـان رسیدنـد، دچـار 

شـرمـندگی شـدنـد. عـاقـبت راشـل این سکوت مـمتد را بـا سـؤالی که بـراي او مشکل بـود، شکست و گـفت: «ضـمن 

کاري که بـراي اعـضاي کلوب انـجام می دهید، آنـها چـطور بـا شـما بـرخـورد می  نـمایند؟ شـما چـگونـه بـا آنـها صـحبت 

می کنید و آنها چه می گویند؟» 

رولین بـه سـرعـت جـواب داد: «این مـربـوط بـه اشـخاص مـختلف اسـت. بسیاري از آنـها فکر می کنند که مـن، عـقلم 

را از دسـت داده  ام. مـن عـضویت خـودم را در کلوب، حـفظ کرده  ام. مـن سعی می کنم که از روي احتیاط رفـتار کنم 

تـا بـاعـث انـتقاد بیهوده نـشوم. ولی شـما تـعجب خـواهید کرد که چـقدر اعـضاي کلوب بـه حـرف هـاي مـن جـواب مـساعـد 

داده  انـد. در چـند شـب قـبل، یک عـده از جـوانـان از روي دل بـه بـحث دربـاره ي مـسائـل دینی پـرداخـتند. مـن فـوق  الـعاده 

خـوشـحال هسـتم که می بینم بعضی از اعـضاي کلوب، عـادات بـد خـود را رهـا کرده انـد و زنـدگی جـدیدي را شـروع 

نـموده  انـد. مـن همیشه سـؤال می کنم که ”مسیح چـه خـواهـد کرد؟“ و جـواب آن بـه تـدریج بـه مـن می رسـد، زیرا مـن بـه 

تـدریج پیش می روم. مـوضـوعی که مـن فهمیده ام این اسـت که اعـضاي کلوب، مـخالفتی بـا مـن نـدارنـد و این خـود، 

نـشانـه ي خـوبی اسـت. مـوضـوع دیگر این اسـت که مـن بعضی از آنـها را بـه رکتانـگل عـالقـه مـند کرده  ام. مـوقعی که 

کارهـاي آنـجا دوبـاره شـروع شـود، آنـها حـاضـر بـه کمک خـواهـند بـود. گـذشـته از هـمه ي اینها، مـن تـوانسـته ام چـند نـفر از 
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آنـها را از تـقلب در ضـمن قـمار، بـاز دارم.» رولین بـه طـور جـدي صـحبت می کرد و قیافـه ي او عـالقـه  اي را که بـه این کار 

داشت، ظاهر می  ساخت. 

راشـل دوبـاره مـتوجـه آهـنگ مـردانـه ي حـرف  زدن او شـد و دریافـت که در قـلب او جـدیت و عـالقـه ي بسیاري نسـبت 

بـه فـداکاري تـوأم بـا خـشنودي، وجـود دارد. از این  جهـت،  او بـا عـالقـه و حـسن  نـظر دربـاره ي زنـدگی جـدید رولین سـخن 

گـفت: «آیا بـه خـاطـر داري که روزي مـن تـو را سـرزنـش نـمودم که چـرا بـراي زنـدگی خـود هـدفی نـداري؟» صـورت 

زیباي او در نـظر رولین، زیباتـر از همیشه گـردید. او بـه انـدازه ي کافی خـود را کنترل نـمود تـا بـه چهـره ي راشـل نـگاه 

کند. راشـل بـه صـحبت خـود ادامـه داد و گـفت: «مـن الزم می  دانـم بـه شـما بـگویم که بـه شـهامـت شـما و نگهـداري 

قـولی که بـراي پیروي از مسیح داده بـودید، خیلی احـترام می گـذارم. شـما اکنون زنـدگی بسیار شـرافـتمندانـه اي 

دارید.» 

رولین سـوزشی در وجـود خـود احـساس کرد. هیجان او بیش از آن بـود که بـتوانـد کنترل کند. راشـل هـم مـتوجـه 

این مـوضـوع شـد. آنـها چـند لحـظه در سکوت کنار یکدیگر راه رفـتند، سـپس رولین گـفت: «خیلی متشکرم، کارهـاي 

مـن قـابـل این تمجید شـما نیست.» او نـگاه دیگري بـه صـورت راشـل نـمود و راشـل مـحبت او را در آن نـگاه حـس کرد، 

ولی رولین چیزي نگفت. 

وقتی آنـها از یکدیگر جـدا شـدنـد، راشـل بـه اتـاق خـود رفـت، سـرش را در میان دو دسـتش گـرفـت و بـا خـود گـفت: 

«مـن اکنون کم  کم حـس می کنم که عـشق یک مـرد شـرافـتمند چیست؟ مـن بـاید رولین  پیچ را دوسـت داشـته بـاشـم. 

این چه حرفی است راشل  وینسلو؟ آیا فراموش کرده  اي؟» 

او بـر  خـاسـت و در اتـاق قـدم زد. خیلی بـه هیجان آمـده بـود، ولی می  دانسـت حسی که در او ایجاد شـده اسـت 

مـربـوط بـه تـأسـف و غـصه نیست. خـوشی و شـادي جـدیدي در قـلب او پیدا شـده بـود. او اکنون بـا احـساس جـدیدي 

رو بـه رو شـده بـود و بـعداً خیلی خـوشـحال شـد وقتی که در پیروي از مسیح، جـایی بـراي این احـساس یافـت. در واقـع، 

این جـزو پیروي مسیح حـساب می  شـد. زیرا اگـر او بـه رولین  پیچ مـحبت پیدا کرده بـود، بـعد از آن بـود که او یک 

مسیحی واقعی شده بود، وگرنه قبالً به او عالقه  اي نداشت. 

امـا رولین بـعد از آنکه از او جـدا شـد، امید بـزرگی در قـلبش ایجاد گـردید که پـس از امـتناع راشـل در آن روز 

عجیب بـه نـظر می  آمـد. بـا این امید، او بـه کارهـاي خـود ادامـه داد و مـوفقیت او در راهـنمایی آشـنایان و رفـقاي خـود 

بیش از پیش گردید. 
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تـابسـتان بـه  پـایان رسید و شهـر رایمونـد دوبـاره بـه فـعالیت زمسـتانی خـود مـشغول شـد. ویرجینیا در اجـراي 

قسمتی از نـقشه ي خـود بـراي گـرفـتن رکتانـگل، مـوفقیت یافـته بـود. ولی سـاخـتن بـنا در آن میدان و بیرون آوردن آن 

بـه صـورت یک پـارك زیبا که در نـظر او بـود، نمی  تـوانسـت در آن پـاییز تـمام شـود. هـر چـند بـا در اختیار داشـتن یک 

میلیون دالر براي اجراي اراده  ي مسیح، اثرات شگفت انگیزي می  توان در ظرف مدت کوتاهی پدید آورد. 

هـانـري  مـاکزول یک روز عـصر بـعد از آنکه بـراي کارگـران راه    آهـن مـوعـظه کرد، بـه دیدن آنـجا رفـت و از کارهـاي 

بـزرگی که انـجام شـده بـود،  مـتعجب گـردید. سـپس او متفکرانـه بـه خـانـه رفـت و نمی  تـوانسـت اشکال وجـود میخانـه  هـا را 

از نـظر، دور بـدارد. بـراي رکتانـگل تـا چـه حـد اقـدام شـده بـود؟ حـتا بـا در نـظر گـرفـتن اقـدامـات راشـل، ویرجینیا و دکتر 

گـري بـاید دید که چـه  کار مثبتی انـجام گـرفـته بـود. الـبته او بـا خـود می گـفت که اقـدامـاتی که بـراي نـجات مـردم بـا 

کمک روح  الـقدس عملی گـردیده بـود، اثـرات بسیار خـوبی در اعـضاي کلیساي رایمونـد و بـه طـور کلی در شهـر 

رایمونـد، بـاقی گـذاشـته بـود. ولی هـمان  طـور که او از جـلوي میخانـه  هـا عـبور می کرد و جـمعیت زیادي را که بـه آنـجا 

می رفـتند و می  آمـدنـد، مـشاهـده می نـمود و بـه دخـمه هـایی که اشـخاص بـخت بـرگشـته در آن زنـدگی می کردنـد، تـوجـه 

می کرد، از دیدن آنـها مـنزجـر می گـردید. او از خـود پـرسید که اگـر یک میلیون دالر را در چنین مـنجالبی بـریزنـد تـا 

چـه حـد می  تـوانـد آن را تمیز کند؟ آیا در وضـع زنـدگی آن نـاحیه تـا وقتی که میخانـه  هـا بـه حـال خـود بـاقی می مـانـند، 

هیچ گـونـه تغییري پـدید می  آید؟ فـداکاري اشـخاصی مـانـند راشـل و ویرجینیا تـا وقتی که سـرچـشمه ي جـنایات 

هـمچنان جـاري اسـت، چـه اثـري می  تـوانسـت بـراي از میان بـردن جـنایات آنـجا داشـته بـاشـد؟ آیا آن خـانـم هـاي زیبا، 

بیهوده زنـدگی خـود را بـا خـدمـت بـراي اصـالح این دوزخ تـلف نمی کردنـد در حـالی که در مـقابـل هـر شخصی که از آن 

میخانه  ها نجات پیدا می کرد، دو یا سه نفر دیگر گرفتار می  شدند؟ 

او نمی  تـوانسـت این مشکالت را از نـظر دور بـدارد. اینها هـمان مشکالتی بـود که ویرجینیا بـه راشـل اظـهار نـمود و 

گفت: «تا وقتی که میخانه  ها باقی هستند، هیچ نتیجه ي ثابتی از اقدامات آنها به وجود نخواهد آمد.» 

هـانـري  مـاکزول کارهـاي شـبانی خـود را آن روز عـصر بـا اعـتقاد بیشتري نسـبت بـه لـزوم از میان بـردن میخانـه  هـا ادامـه 

داد. ولی بـاید دانسـت که اگـر میخانـه  هـا در زنـدگی رایمونـد مـؤثـر بـود، کلیسا نیز عـامـل مـؤثـري در آن شهـر بـه شـمار 

می رفـت و آن دسـته از اعـضاي کلیسا که قـول پیروي از مسیح را داده بـودنـد، نیروي مهمی را تشکیل می  دادنـد. 

مـاکزول که در وسـط این نـهضت قـرار داشـت، نمی  تـوانسـت نیروي آن را بـه انـدازه ي یک شـخص خـارجی حـس کند. 

ولی شهر رایموند آن را از جنبه هاي مختلف حس می کرد، هر چند علت این همه تحوالت را نمی  دانست. 
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زمسـتان نیز سـپري شـد و سـال مـبارزه اي که مـاکزول بـا عهـد و پیمان بـراي پیروي از مسیح شـروع کرده بـود، بـه 

پـایان رسید. روز یکشنبه، یک سـال بـعد از آن یکشنبه اي که بـراي کلیساي رایمونـد داراي اهمیت فـوق  الـعاده اي 

بـود، فـرا رسید. این روز یکی از مـهم تـرین روزهـایی بـود که اعـضاي کلیسا می  تـوانسـتند بـه خـاطـر داشـته بـاشـند. در 

این سـال تغییرات سـریعی در تـاریخ آن شهـر بـه وجـود آمـده بـود که اهـالی آن، هـنوز نمی تـوانسـتند بـه اهمیت آن پی 

بـبرنـد و خـود آن روز که نـشانـه ي سـپري شـدن یک سـال پیروي از مسیح بـود، شـاهـد اعـتراف هـا و ایمان هـاي بسیاري 

بـود که گـردانـندگـان آن نـهضت نیز بـه ارزش آن، وقـوف کامـل نـداشـتند و اهمیت رابـطه ي کلیساي خـود را بـا سـایر 

کلیساهاي شهر، نمی توانستند درك کنند. 

اتـفاقـاً در آن یکشنبه  ي یادبـود، کالـوین  بـروس ’شـبان کلیساي نـاسـارت شیکاگـو‘ در رایمونـد بـود. او بـراي دیدن 

یکی از دوسـتان قـدیمی خـود بـه آن شهـر آمـده بـود و در ضـمن، مـالقـاتی نیز از همکالسی خـود، هـانـري  مـاکزول، بـه 

عـمل آورد. او در کلیساي رایمونـد حـضور بـه  هـم رسـانید و بـا دقـت و عـالقـه ي بسیار، وضعیت آن را مـشاهـده کرد. 

شـرحی که او دربـاره ي رایمونـد، بـه  خـصوص در آن روز یکشنبه نـوشـت، بهـتر از هـر چیز می  تـوانـد وضعیت عـمومی آن 

را بیان کند. 
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فصل نوزدهم 

 

نامه ي کالوین  بروس ’شبان کلیساي ناسارت شیکاگو‘ به فیلیپ ا. کاکستن در نیویورك: 

«آقـاي کاکستن گـرامی؛ االن شـب دوشـنبه و دیر وقـت اسـت، ولی مـن بـه قـدري تـحت  تـأثیر چیزهـایی که در اینجا 

دیده و شنیده ام، واقـع شـده  ام که مـجبورم شـرحی دربـاره ي وضعیت شهـر رایمونـد بـه طـوري که آن را بـررسی نـموده  ام 

و امـروز وضعیت آن بـه نـهایت درجـه ي شـدت خـود رسیده اسـت، بیان کنم. اگـر نـامـه  ي مـن در این بـاره زیاد طـوالنی 

شود،  خواهشمندم که معذورم بدارید. 

شـما البـد هـانـري  مـاکزول را که در مـدرسـه  ي دینی بـا مـا همکالس بـود، بـه خـاطـر دارید. گـمان می کنم شـما در 

آخـرین بـاري که بـا مـن در نیویورك مـالقـات نـمودید، اظـهار کردید که او را از وقتی که فـارغ التحصیل شـده تـا بـه حـال 

نــدیده اید. چــنان که بــه خــاطــر دارید، او شــخص ظــریف طــبع و بــاهــوشی بــود و مــوقعی که یک ســال بــعد از 

فـارغ التحصیل شـدن، او را بـه خـدمـت در رایمونـد دعـوت کردنـد، مـن بـه خـانـم خـود گـفتم که اهـالی شهـر رایمونـد، 

کشیش خـوبی را انـتخاب کرده   انـد و مـاکزول احتیاج آنـها را از بـابـت راهـنمایی دینی بـر طـرف خـواهـد کرد. او نـزدیک 

بـه یازده سـال در این شهـر مقیم بـوده اسـت و از قـرار مـعلوم تـا یک سـال قـبل بـه کارهـاي مـعمولی خـود ادامـه می داده 

اسـت و اعـضاي کلیساي خـود را راضی نـگاه می  داشـته اسـت. کلیساي او از بـزرگ تـرین و ثـروتـمندتـرین کلیساهـاي 

رایمونـد مـحسوب می  شـود. بهـترین اهـالی شهـر در این کلیسا حـضور می یابـند و عـضو آن هسـتند. گـروه آواز 

چـهار نـفري این کلیسا همیشه مـعروف بـوده اسـت، مـخصوصـاً آواز راشـل وینسلو که بـعداً راجـع بـه او شـرح بیشتري 

خواهم نوشت. 

بـه طـور کلی چـنان که مـعلوم اسـت هـانـري  مـاکزول زنـدگی آرام و آسـوده اي داشـته و از حـقوق مـناسـب و محیط 

خـوبی بـرخـوردار بـوده اسـت و کلیساي او طـوري بـوده که مـورد آرزوي اغـلب دانـشجویان جـوانی اسـت که دوره ي 

تـعالیم دینی را طی می کنند. ولی یک سـال قـبل در چنین روزي، مـاکزول بـه کلیساي خـود آمـد و در آخـر مـوعـظه ي 
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او، طـوري اعـضاي کلیسا تـحت  تـأثیر سـخنانـش واقـع شـدنـد که عـده ي بسیاري عهـد و پیمان کردنـد که تـا مـدت یک 

سـال، قـبل از انـجام دادن هـر کار از خـود بـپرسـند ”اگـر مسیح بـه جـاي مـن بـود، چـه می کرد؟ “ و پـس از جـواب دادن بـه 

این سـؤال، بـدون در نـظر گـرفـتن نـفع و ضـرر خـود، کاري را که مـطابـق قـضاوت بی طـرفـانـه ي آنـها مسیح خـواهـد کرد، بـه 

انجام رسانند. 

اثـرات این عهـد و پیمان که تـوسـط بسیاري از اعـضاي کلیسا رعـایت شـده اسـت، بـه قـدري قـابـل تـوجـه اسـت که 

چـنان که می  دانید نـظر تـمامی اهـالی کشور بـه این نـهضت جـلب شـده اسـت. مـن از این  جهـت آن را نـهضت می  نـامـم 

که احـتمال دارد اقـدامـاتی که در اینجا بـه عـمل آمـده اسـت بـه تـمام کلیساهـا تـوسـعه پیدا کند و در شیوه ي پیروي از 

مسیح، تحول بزرگی به وجود بیاورد. 

هـانـري  مـاکزول بـه مـن می گـوید که در مـرحـله ي اول از پـاسـخ اعـضاي کلیسا مـتعجب گـردیده بـود. بعضی از 

بـرجسـته تـرین اعـضاي کلیسا فـوراً قـول دادنـد که مـطابـق اراده  ي مسیح رفـتار کنند. یکی از آنـها ادوارد نـورمـان ’مـدیر 

روزنـامـه ي اخـبار عـصر‘ بـوده   که تـحول بـزرگی در عـالـم روزنـامـه نـگاري پـدید آورده اسـت و همچنین میلتون   رایت ’یکی 

از بـزرگ تـرین بـازرگـانـان رایمونـد‘ و الکسانـدر پـاورز که اقـدام او در مـورد تخـلفات راه    آهـن از قـوانین تـجارت، غـوغـاي 

بـزرگی در یک سـال قـبل بـه راه انـداخـت و دوشیزه پیچ ’یکی از ثـروتـمندان شهـر رایمونـد‘ که اخیراً تـمام ثـروت خـود 

را وقـف آن روزنـامـه ي مسیحی و اصـالح نـواحی فقیر نشین شهـر کرده اسـت و دوشیزه وینسلو که شهـرت او اکنون 

تـمام کشور را فـرا گـرفـته اسـت، ولی بـراي تبعیت از مسیح، اسـتعداد و هـنر خـود را وقـف خـدمـت بـه زنـانی که در 

بـدبختی و تیره روزي گـرفـتار هسـتند، نـموده اسـت. عـالوه بـر این اشـخاص مـشهور، عـده ي بسیاري از اعـضاي کلیساي 

رایمونـد و سـایر کلیساهـاي آن شهـر بـه این نـهضت پیوسـته انـد. عـده ي زیادي از اشـخاصی که قـول تبعیت از مسیح را 

داده  انـد، جـزو انجـمن هـاي خیریه هسـتند. بعضی از جـوانـان می گـویند که در انجـمن هـاي خـود، سـوگـند یاد کرده   انـد 

که ”مـن بـه مسیح قـول می  دهـم هـر کاري را که مسیح اراده کند، انـجام دهـم.“ الـبته این عیناً مـطابـق نـظر مـاکزول 

نیست که گـفته اسـت ”پیروان مسیح بـاید کاري کنند که اگـر مسیح بـه جـاي آنـها بـود، انـجام می  داد.“ ولی نتیجه ي 

رعـایت هـر کدام از این عهـد و پیمان هـا یکی خـواهـد بـود و مـاکزول تعجبی نمی کند که می بیند بسیاري از اعـضاي 

انجـمن هـاي خیریه بـه این نـهضت پیوسـته انـد. مـن مـطمئن هسـتم اولین سـؤالی که شـما خـواهید پـرسید، این خـواهـد 

بـود که ”نتیجه ي این مـبارزات چـه بـوده اسـت؟ در این راه چـه مـوفقیت هـایی نصیب شـده و چـه تغییراتی در جـامـعه 

به وجود آمده است؟“ 
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چـنان که البـد تـا بـه حـال از اخـبار رایمونـد اسـتنباط کرده  اید، از وقـایع این شهـر اطـالعـاتی حـاصـل نـموده اید. ولی 

بـاید بـه این شهـر بیایید تـا بـه تغییراتی که در زنـدگی اشـخاص پـدید آمـده اسـت و بـه  خـصوص در زنـدگی اعـضاي 

کلیسا پـدیدار شـده اسـت، پی بـبرید و بـه اثـرات تبعیت و پیروي از مسیح واقـف شـوید. بـراي بیان تـمام این تـحوالت 

الزم اسـت که حکایت یا حکایات طـویلی نـوشـته شـود. الـبته این کار در اینجا از عهـده ي مـن بـر  نمی آید، ولی 

مختصري از بیاناتی را که از ماکزول یا اشخاص دیگر در این باره شنیده ام، براي شما نقل می کنم. 

نتیجه اي که از عهـد و پیمان اعـضاي کلیساي رایمونـد حـاصـل شـده، داراي دو جـنبه بـوده اسـت: اوالً روحیه ي 

همکاري فـوق  الـعاده اي در میان اعـضاي کلیسا ایجاد شـده که تـا بـه حـال نظیر نـداشـته اسـت و چـنان که مـاکزول اظـهار 

می  دارد شـبیه بـه روحیه اي اسـت که در قـرن اول مسیحیت در بین حـواریون عیسا مـوجـود بـوده اسـت. از طـرف 

دیگر، اعـضاي کلیسا بـه دو دسـته تقسیم شـده  انـد. کسانی که قـول پیروي از مسیح را نـداده انـد، تـصور می کنند 

اشـخاصی که دقیقاً سعی می نـمایند که از مسیح تقلید کنند دچـار حـماقـت بـزرگی شـده  انـد. بعضی از آنـها از عـضویت 

کلیسا خـارج شـده  انـد یا عـضویت خـود را بـه کلیساي دیگري مـنتقل سـاخـته انـد. بعضی دیگر بـه مـخالـفت بـا مـاکزول 

بـرخـاسـته انـد و سعی نـموده انـد که او را وادار بـه اسـتعفا کنند. مـن تـصور نمی کنم که این دسـته در کلیساي مـاکزول، 

قـدرت زیادي داشـته بـاشـند. از نیروي آنـها بـه وسیله ي ادامـه ي مـبارزات روحـانی، جـلوگیري شـده اسـت. این مـبارزات 

از یک سال قبل شروع شده و به واسطه ي پیوستن اشخاص برجسته ي شهر به آن، تقویت گردیده است. 

اثـرات این نـهضت در خـود مـاکزول نیز بسیار بـوده اسـت. مـن چـهار سـال قـبل، سـخنرانی او را در اتـحادیه ي ایالتی 

شنیدم. اسـتعداد او از لـحاظ فـصاحـت و بـالغـت و طـرز بیان، خیلی در نـظر مـن جـالـب بـود و گـویا خـود او نیز بـه این 

هـنر خـود وقـوف کامـل داشـت. او مـوعـظه هـاي خـود را قـبالً می نـوشـت و عـبارات زیبایی در بین آنـها نـقل می کرد و 

بـه طـور کلی مـوعـظه ي او در نـظر اغـلب اعـضاي کلیسا بسیار خـوشـایند بـود. امـروز صـبح، مـن بـراي اولین بـار بـعد از 

چـهار سـال، مجـدداً مـوعـظه ي مـاکزول را شنیدم. گـویی او شـخص دیگري شـده اسـت و چنین بـه نـظر می رسـد که 

تـحول بـزرگی در او پـدید آمـده اسـت. چـنان که خـود او اظـهار می نـماید این تـحول بـه واسـطه ي پیروي جـدید او از 

مسیح پـدیدار شـده اسـت. او مسـلماً بسیاري از عـادات و روش هـاي قـدیم خـود را تغییر داده اسـت. رفـتار او در مـقابـل 

میخانـه  هـا تـقریباً بـرعکس رفـتاري اسـت که در یک سـال قـبل داشـت و از لـحاظ طـرز تفکر او نسـبت بـه کلیسا و 

اعـضاي آن نیز تغییرات بـزرگی در او مـشاهـده نـموده  ام. تـا اینجا که مـن فهمیده ام، عقیده اي که مـبناي اقـدامـات 

کنونی او اسـت، عـبارت از این اسـت که مسیحیان بـاید تقلید کامـل تـري از مسیح بـنمایند و بـه  خـصوص از لـحاظ 

فـداکاري، قـدم هـاي بـلندتـري بـردارنـد. او در حین صـحبت بـا مـن چـند مـرتـبه کلمات پـطرس را نـقل کرد که ”مسیح 
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بـراي خـاطـر شـما فـداکاري کرد و نـمونـه  اي بـراي شـما بـر جـاي گـذاشـت که از آن تقلید کنید.“ او مـعتقد اسـت چیزي 

که بیش از هـمه مـورد احتیاج کنونی کلیساي مـا اسـت، فـداکاري بیشتري در راه مسیح اسـت. مـن نمی  دانـم که نـظر 

او کامـالً صحیح اسـت یا نـه، ولی حقیقت این اسـت که نـتایج شـگفت انگیزي در اثـر اقـدامـات او بـر اسـاس این عقیده، 

پدید آمده است. 

شـاید بـپرسید که در خـود اشـخاصی که چنین قـولی داده انـد و عهـد و پیمان نـموده  انـد،  چـه تغییراتی حـاصـل 

گـردیده اسـت؟ این تغییرات چـنان که گـفتم، مـربـوط بـه تـاریخ زنـدگی شخصی افـراد اسـت و نمی تـوان جـزئیات آن را 

بیان نـمود. بـراي مـثال چـند نـمونـه از این تغییرات را ذکر می کنم تـا تـصور نکنید که این نـوع پیروي از مسیح تـنها 

جنبه ي عاطفی دارد و نتیجه اي از آن پدید نمی آید. 

بـراي مـثال می  تـوان آقـاي پـاورز را ذکر کرد که سـرپـرسـت کارگـاه راه    آهـن بـود. وقتی او بـه ضـد سـوء اسـتفاده هـایی 

که در اداره  ي راه می  شـد اقـدام کرد، مـجبوراً شـغل خـود را از دسـت داد و گـذشـته از آن، چـنان که از رفـقاي خـود در 

اینجا شنیده  ام بـه قـدري زنـدگی اجـتماعی و خـانـوادگی او دسـتخوش تغییر شـد که دیگر افـراد خـانـواده ي او در 

اجـتماعـات، ظـاهـر نمی شـونـد. آنـها از مـحافـل اجـتماعی که یک زمـان داراي مـعروفیت بـودنـد، بیرون رفـته انـد. ضـمناً مـن 

شنیده  ام که کمیته ي مـربـوطـه، رسیدگی بـه این مـوضـوع را بـه تـعویق انـداخـته اسـت و بـه زودي حـساب هـاي اداره  ي 

راه، مـورد تفتیش قـرار می گیرد. رئیس اداره  ي راه که طـبق مـدارك اعـالم شـده از طـرف پـاورز، متخـلف اصلی بـوده 

اسـت، از شـغل خـود اسـتعفا داده اسـت و ضـمناً از تغییرات دیگري هـم که در این زمینه پیش آمـده اسـت، می  تـوان 

پیش بینی کرد که بـه کار اداره  ي راه رسیدگی خـواهـد شـد. در این ضـمن، سـرپـرسـت کارگـاه راه    آهـن بـه شـغل سـابـق 

خـود یعنی تـصدي تـلگراف بـازگشـته اسـت. مـن دیروز او را در کلیسا مـالقـات کردم. از صـحبت بـا او مـتوجـه شـدم که 

در افکار او نیز مـانـند خـود مـاکزول، تـحولی پـدید آمـده اسـت. مـن فکر می کنم که او می  تـوانسـت در کلیساي قـرن 

اولیه که اعـضاي آن در هـمه چیز خـود سهیم بـودنـد، مـوقعیت مـناسـبی داشـته بـاشـد. یا بـراي مـثال می  تـوان نـورمـان 

’مـدیر روزنـامـه ي اخـبار عـصر‘ را ذکر کرد. او تـمام ثـروت خـود را بـراي تبعیت از مسیح در خـطر انـداخـت و شیوه ي 

روزنـامـه ي خـود را بـا وجـود احـتمال شکست در کار خـود، تغییر داد. مـن یک نـسخه از شـماره ي دیروز این روزنـامـه را 

بـراي شـما می فـرسـتم. خـواهـشمندم آن را مـطالـعه کنید. بـه عقیده ي مـن، این روزنـامـه یکی از بهـترین روزنـامـه هـایی 

اسـت که تـا بـه حـال در آمـریکا چـاپ شـده اسـت . الـبته انـتقادهـایی می  تـوان نسـبت بـه آن بـه عـمل آورد، ولی کدام 

روزنـامـه اسـت که در اثـر مـساعی یک نـفر چـاپ شـود و هیچ گـاه مـورد انـتقاد قـرار نگیرد؟ اگـر بـه طـور کلی بـه آن نـگاه 
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کنیم، می بینیم که بهـتر از آنـچه از یک روزنـامـه ي یومیه انـتظار می رود، تهیه شـده اسـت. چـنان که آقـاي نـورمـان بـه 

مـن اظـهار می  نـمود، روزنـامـه ي او کم  کم خـوانـندگـان زیادي در میان مسیحیان شهـر پیدا می کند. او نسـبت بـه 

مـوفقیت نـهایی روزنـامـه ي خـود اطمینان دارد. سـر  مـقالـه ي او را که دربـاره ي امـور مـالی اسـت و نیز مـقالـه اي را که 

راجـع بـه انـتخابـات آینده نـوشـته و مـوضـوع جـواز میخانـه  هـا را مـورد  نـظر قـرار داده اسـت، مـطالـعه کنید. هـر دو مـقالـه بـه 

بهـترین شکل نـگاشـته شـده انـد. او می گـوید که هیچ وقـت نـوشـتن مـقالـه و هـر گـونـه کاري که مـربـوط بـه روزنـامـه بـاشـد را 

شـروع نمی کند مـگر آنکه اول از خـود بـپرسـد ”اگـر مسیح بـه جـاي مـن بـود، چـه می کرد؟“ الـبته نتیجه ي این مـوضـوع، 

واضح است. 

مـثال دیگر، تـاجـري بـه نـام میلتون رایت اسـت. او بـه گـونـه اي وضعیت کار و بـنگاه خـود را تغییر داده اسـت که 

امـروز هیچ کس در رایمونـد بـه انـدازه ي او مـورد مـحبت نیست. منشیان و کارمـندان او بـه قـدري دوسـتش دارنـد که 

مـایه ي تـعجب اسـت. هـنگام زمسـتان که او دچـار کسالـت سختی شـده بـود، عـده ي زیادي از کارمـندانـش داوطـلبانـه 

بـراي مـراقـبت و پـرسـتاري از او حـاضـر شـدنـد و مـوقعی که او از بیماري، نـجات یافـت و دوبـاره بـه سـر کار خـود رفـت، 

جـشن بـزرگی بـرپـا نـمودنـد. تـمام اینها بـه واسـطه ي این اسـت که او مـحبت شخصی را در کسب و کار خـود داخـل 

نـموده اسـت. این مـحبت، تـنها حـرف نیست بلکه عـمالً تـمامی امـور بـنگاه او بـر پـایه ي همکاري انـجام می  شـود و 

هـمه ي کارمـندان او، خـود را در تـمام امـور سهیم می دانـند. مـردم در کوچـه و خیابـان بـه میلتون رایت بـا نـظر تـعجب 

نـگاه می کنند. حقیقت این اسـت که بـا وجـودي که او در بعضی کارهـا خـسارت دیده اسـت، امـا کارهـایش تـوسـعه پیدا 

کرده  اند و او امروز یکی از مهم ترین و محترم ترین تجار شهر رایموند به شمار می رود. 

همچنین می  تـوان دوشیزه وینسلو را بـراي مـثال ذکر کرد. او قـصد نـموده اسـت که اسـتعداد و هـنر خـود را بـراي 

مـردم بینواي شهـر بـه کار بـبرد. او در نـظر دارد مـدرسـه اي بـراي تعلیم آواز و مـوسیقی بـه آن مـردم، دایر کند. او بـه 

خـدمـاتی که در این راه انـجام می  دهـد، عـالقـه ي بسیار دارد و بـا همکاري دوسـت خـود دوشیزه پیچ، آن مـدرسـه  ي 

مـوسیقی را دایر خـواهـد کرد. در صـورتی که این مـنظور عملی شـود، خـدمـت بسیار مهمی بـراي بـاال بـردن روحیه ي 

جـوانـان نـاحیه ي فقیر نشین شهـر خـواهـد بـود. مـن هـنوز آنـقدر پیر نشـده ام که بـه مـوضـوع هـاي رومـانتیک و عـاشـقانـه اي 

که در ضـمن این نـهضت نیز پیش آمـده اسـت، تـوجهی نکنم. چـنان که شـایع اسـت، انـتظار می رود که در بـهار آینده 

دوشیزه وینسلو بـا بـرادر دوشیزه پیچ که قـبالً جـزو گـروه خـوشـگذران هـاي شهـر بـود و بـعد در خیمه  اي که بـراي 

خـدمـت بـه اهـالی نـاحیه  ي فقیر نشین بـرپـا شـده بـود ایمان آورده اسـت، ازدواج کند. مـن جـزئیات این حکایت عـاشـقانـه 
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را نمی  دانـم، ولی تـصور می کنم که داسـتان مفصلی دارد و اگـر بـه هـمه ي جـزئیات آن وارد بـودیم، بـراي مـا بسیار 

جالب واقع می گردید. 

اینها نـمونـه هـایی از نـتایج پیروي مسیح در زنـدگی خـصوصی اشـخاص اسـت که بـراي مـثال ذکر کردم. مـن 

می بـایست راجـع بـه رئیس دانشکده ي لینکن نیز چیزي بـگویم. او از جـمله  فـارغ التحصیالن دانشکده اي اسـت که مـن 

در آن تحصیل کرده  ام. او در مـبارزه بـراي اصـالح شهـر، اقـدامـات مهمی نـموده اسـت و نـفوذ او در شهـر، عـامـل مـؤثـري 

در انـتخابـات آینده بـه شـمار می رود. کارهـایی که او بـراي رفـع مشکالتی که در این راه پیش آمـده، انـجام داده اسـت 

مـانـند اقـدامـات سـایر کسانی که قـول پیروي از مسیح را داده  انـد، بسیار در مـن اثـر نـمود و چـنان که مـاکزول می گـفت، 

پی بردم که چه شادي بزرگی در این گونه فداکاري وجود دارد.» 
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فصل بیستم 

 

«این نـامـه گـویا خیلی طـوالنی شـده و ممکن اسـت مـایه ي خسـتگی شـما بـاشـد، ولی مـن نمی  تـوانـم از بیان 

تـأثیراتی که در اثـر چـند روز تـوقـف در این شهـر در مـن پـدید آمـده اسـت، خـودداري کنم. می  خـواهـم شـرحی راجـع بـه 

جلسه  اي که امروز در کلیساي رایموند دایر بود نیز براي شما بیان کنم. 

چـنان که ذکر نـمودم، مـاکزول در این جـلسه مـوعـظه می کرد. طـبق خـواهـش او، مـن روز یکشنبه  ي قـبل بـه جـاي 

او در کلیسا مـوعـظه کردم و این اولین بـاري بـود که سـخنرانی او را بـعد از چـهار سـال شنیدم. مـوعـظه ي مـاکزول در 

این روز بـه قـدري بـا مـوعـظه ي او در آن جـلسه ي چـهار سـال قـبل مـتفاوت بـود که گـویی بـه وسیله ي شخصی که در 

سیاره ي دیگري غیر از زمین زنـدگی می کند، تهیه شـده اسـت. سـخنان او در مـن اثـر عمیقی کرد چـنان که بـه خـاطـر 

دارم اشک از دیدگـانـم سـرازیر شـد. سـایر حـضار نیز بـه همین تـرتیب تـحت  تـأثیر واقـع شـده بـودنـد. آیه ي مـوضـوع 

صـحبت او این بـود: ”این چـه ربطی بـه تـو دارد؟ دنـبال مـن بیا.“ مـوعـظه ي او، دعـوت بسیار مـؤثـري از مـردم رایمونـد 

بـود که تـعالیم مسیح را اطـاعـت کنند و بـدون در نـظر گـرفـتن اعـمال دیگران، از او پیروي نـمایند. مـن حـتا نمی  تـوانـم 

طرح آن موعظه را شرح بدهم، زیرا خیلی طوالنی خواهد شد. 

بـعد از جـلسه ي مـوعـظه، مـطابـق مـعمول آن کلیسا جـلسه  اي در اتـاق مـجاور بـرپـا شـد. در این جـلسه هـمه ي 

اشـخاصی که قـول پیروي از مسیح را داده بـودنـد، حـضور یافـتند. در این جـلسه مـعموالً اعـتراف و دعـا و سـؤال 

دربـاره ي رفـتار مسیح در مـوارد خـاص بـه عـمل می  آید و در آخـر آن نیز دعـا می  شـود که روح  الـقدس همگی را هـدایت 

بنماید. 

مـاکزول از مـن خـواهـش کرد که در آن جـلسه حـاضـر شـوم. هیچ چیزي در زنـدگی کشیشی مـن مـؤثـر  تـر از آن 

جـلسه نـبوده اسـت. هیچ گـاه حـضور روح  الـقدس را بـا این  هـمه نیرو حـس نکرده بـودم. این جـلسه کامـالً دوسـتانـه و پـر از 
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مـحبت بـود. مـن بی اختیار، اوضـاع دوره هـاي اولیه ي مسیحیت را بـه خـاطـر آوردم. یک چیز در وضعیت آن جـلسه 

وجود داشت که کامالً مطابق با روش حواریون و مقلدین اولیه ي مسیح بود. 

مـن در آنـجا سـؤالی کردم. این سـؤال که بیش از پـرسـش هـاي دیگر جـالـب واقـع شـد، دربـاره ي حـدود پیروي از 

مسیح و فـدا سـاخـتن مـنافـع شخصی و امـوال خـود بـود. مـاکزول می گـفت: ”هیچ کس تـا بـه حـال دربـاره ي پیروي از 

مسیح از لــحاظ صــرف نــظر کردن از امــوال خــصوصی و امــالك دنیوي و تقلید کامــل از مسیحیان اولیه، مــانــند 

’سـان فـرانسیس‘ چنین فکري نکرده بـود.“ همگی قـبول کردنـد که اگـر هـر کسی فکر کند که مسیح در صـورتی که بـه 

جـاي او بـود چنین کاري می کرد،  بـاید بـدون درنـگ بـه این کار اقـدام نـماید. مـاکزول اذعـان کرد که او هـنوز راجـع بـه 

رفـتار مسیح دربـاره ي واگـذاري لـوازم زنـدگی و امـوال و بعضی تجـمالت، اطمینان نـدارد. الـبته بسیاري از حـواریون 

مسیح، اطـاعـت از او را تـا آخـرین حـد امکان و بـدون در نـظر   گـرفـتن زیان هـاي مـالی انـجام داده  انـد. در این راه نـباید از 

هیچ گونه فداکاري اي خودداري کرد. 

همچنین بـاید در نـظر داشـت که بسیاري از بـازرگـانـانی که آن قـول را داده  انـد، دچـار خـسارت هـاي زیادي شـده  انـد 

و بعضی از آنـها مـانـند پـاورز، شـغل پـر درآمـدي را از دسـت داده  انـد. زیرا چنین حـس کرده   انـد که نمی تـوانـند بـه 

کارهـاي سـابـق خـود و روش پیشین کسب خـود بـا در نـظر  گـرفـتن رفـتاري که مسیح اگـر بـه جـاي آنـها بـود انـجام 

می  داد، بـاز گـردنـد. در این مـورد چیزي که مـوجـب خـوشـحالی اسـت، این اسـت که اشـخاص دیگري که قـول پیروي از 

مسیح را داده  انـد بـه کسانی که در این راه دچـار خـسارت شـده  انـد، فـوراً کمک و مـساعـدت نـموده  انـد. از این لـحاظ 

می  توان گفت که پیروان مزبور در اموال خود شریک و سهیم بوده اند. 

یقیناً چیزهـایی را که مـن در آن جـلسه ي بـعد از مـوعـظه در کلیساي رایمونـد مـشاهـده کردم، هـرگـز در زنـدگی 

خـود نـدیده بـودم. مـن هیچ وقـت تـصور نمی کردم که چنین تـوافـق مسیحی اي در این عـصر وجـود داشـته بـاشـد. مـن 

متحیر و مـتعجب بـودم که آیا حـواس مـن اشـتباه نمی کنند و درسـت حـس می  نـمایند؟ هـنوز هـم در شـگفت هسـتم 

که آیا این وقایع در اواخر قرن نوزدهم در آمریکا اتفاق می افتد یا در قرن اول و در سرزمین فلسطین؟! 

امـا اکنون اي دوسـت عـزیز، بـه مـنظور اصلی این نـامـه رسیده ام و مطلبی را که دیدن کلیساي رایمونـد در ذهـن 

مـن ایجاد کرده اسـت، بیان می  نـمایم. قـبل از تـمام شـدن جـلسه بـراي جـلب همکاري تـمام کلیساهـاي این کشور، 

اقـدام بـه عـمل آمـد. مـن تـصور می کنم که مـاکزول، این اقـدام را پـس از تفکر و تـأمـل بسیار انـجام داده اسـت. او یک بـار 

در ضـمن بـحث دربـاره ي اثـرات نـهضت خـود بـه مـن گـفت: ”فـرض کنید که اعـضاي تـمام کلیساهـاي این کشور چنین 
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قـولی بـدهـند و مـطابـق آن عـمل نـمایند، چـه انـقالب بـزرگی در عـالـم مسیحیت پـدید خـواهـد آمـد. حـاال چـه مـانعی 

وجـود دارد که این کار انـجام شـود؟ آیا این کار غیر از آن اسـت که وظیفه ي هـر کدام از پیروان مسیح می بـاشـد؟ آیا 

تـا هـر کدام از مـا این کار را نکنیم، می تـوانیم پیرو مسیح خـوانـده شـویم؟ آیا در میزان پیروي مسیح، حـاال بـا زمـان 

خود مسیح تفاوتی پیدا شده است؟“ 

مـن نمی  دانـم که فکر او دربـاره ي همکاري خـارج از رایمونـد مبتنی بـر چـه مـقدمـاتی بـوده اسـت، ولی این عقیده 

امـروز بـه صـورت طـرحی بـراي جـلب همکاري هـمه ي مسیحیان آمـریکا در آمـده اسـت. از کلیساهـاي آمـریکا بـه 

وسیله ي واعـظان آنـها درخـواسـت خـواهـد شـد که جـماعتی مـثل آنـچه در کلیساي رایمونـد بـراي تعهـد پیروي از 

مسیح ایجاد شـده اسـت، تشکیل دهـند. از تـمامی سـازمـان هـاي مسیحی آمـریکا، داوطـلبانی خـواسـته خـواهـند شـد که 

قول بدهند مطابق اراده  ي مسیح رفتار کنند. 

مـاکزول مـخصوصـاً دربـاره ي تـأثیر این اقـدام عـمومی در سـرنـوشـت میخانـه  هـا صـحبت می کرد. او بـه این مـوضـوع 

اهمیت بسیار می  دهـد. او می گـفت: ”هیچ تـردیدي نـدارد که میخانـه  هـاي آن شهـر در اثـر انـتخابـاتی که اکنون در 

رایموند، نزدیک است انجام شود، از میان خواهند رفت.“ 

در این صـورت آنـها خـواهـند تـوانسـت عملیاتی را که بـراي نـجات مـردم بینواي شهـر از طـرف آن کشیش انجیلی 

شـروع شـده و اکنون تـوسـط بعضی از اعـضاي کلیساي خـود مـاکزول ادامـه یافـته اسـت، بـه خـوبی تعقیب کنند. اگـر 

میخانـه  هـا دوبـاره پیروز شـونـد، مـبارزه ي مـوحـش و فـداکاري هـاي زیادي بـه عـمل خـواهـد آمـد. امـا در اینجا 

اخـتالف نـظري بین مـا پیش آمـد. او کلیساي خـود را مـعتقد سـاخـته بـود که مـوقـع جـلب همکاري سـایر کلیساهـاي 

کشور فـرا رسیده اسـت. مسـلماً وقتی کلیسا تـوانسـته اسـت در رایمونـد تـا این حـد بـراي این مـنظور پیشرفـت نـماید، 

کلیساهـاي تـمام کشور نیز بـه طـور کلی خـواهـند تـوانسـت در ایجاد چنین تـحولی در اعـضاي خـود و پیروي عملی از 

مسیح توفیق پیدا کنند. 

این مـوضـوع، مـطلب بسیار مهمی اسـت و بـه نـظر مـن قـابـل تـأمـل می بـاشـد. مـن تـردیدي نـدارم که پیروان مسیح 

بـاید مـانـند اعـضاي کلیساي رایمونـد از نـزدیک در پی مسیح روانـه شـونـد و اقـدامـاتی شـبیه بـه آنـچه اعـضاي آن کلیسا 

سعی کرده   انـد بـه عـمل آورنـد، بـه انـجام رسـانـند. ولی مـن بـاید فکر کنم که اگـر مـن از اعـضاي کلیساي خـودم در 

شیکاگـو دعـوت نـمایم که چنین کاري را انـجام دهـند، چـه اثـراتی ایجاد خـواهـد شـد. مـن این جـمالت را در حـالی 

می  نـویسم که بـه حـضور روح  الـقدس واقـف هسـتم. مـن بـاید نـزد شـما که دوسـت عـزیزم هسـتید اقـرار کنم که مـن 
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نمی  تـوانـم در کلیساي خـود، دسـت کم دوازده نـفر را پیدا کنم که حـاضـر بـاشـند بـراي نگهـداري چنین عهـد و پیمانی، 

ثـروت خـود را از دسـت بـدهـند. آیا شـما در کلیساي خـود امیدي بیش از این دارید؟ مـا چـه می  تـوانیم بـگوییم؟ آیا 

بـاید جـواب بـدهیم که کلیساي مـا این حـرف را قـبول نمی کند و دعـوت بـه فـداکاري را نمی پـذیرد؟ آیا سـطح 

مسیحیت مـا پـایین تـر اسـت؟ یا آنکه مـا خـود را فـریب داده ایم و اگـر یکمرتـبه از اعـضاي کلیساي خـود دعـوت کنیم، 

خـواهیم دید که چـه اثـرات غیر مـنتظره اي پـدیدار می گـردد. اثـراتی که از این عهـد و پیمان روحـانی در رایمونـد 

حـاصـل شـده اسـت، مـوجـب می گـردد که هـر شـبان کلیسایی بـه خـود بـلرزد و در عین  حـال آرزو کند که چنین اثـراتی 

در کلیساي او نیز ایجاد شـود. مسـلم اسـت که هیچ گـاه مـن نـدیده ام که کلیسایی تـا این حـد از روح  الـقدس بـرکت 

یابـد. ولی آیا مـن خـود حـاضـرم که چنین قـولی بـدهـم؟ مـن این سـؤال را از روي قـلب می کنم و از دادن پـاسـخ آن 

وحشـت دارم. مـن می  دانـم که اگـر بـخواهـم بـه  این  تـرتیب از مسیح پیروي نـمایم، نـاچـار هسـتم که تغییرات بسیاري 

در زنـدگی خـود بـدهـم. سـال  هـاي مـتمادي، مـن خـودم را یک شـخص مسیحی شـمرده ام و در طی ده سـال گـذشـته از 

یک نـوع زنـدگـانی که مسـتلزم فـداکاري بسیار انـدکی بـوده اسـت،  اسـتفاده کرده  ام. بـاید اذعـان کنم که از زنـدگی فـقرا 

و بیچارگـان و مـسائـل شهـري،  خـود را دور نـگه داشـته ام. رعـایت این عهـد و پیمان، چـه مـوجـباتی خـواهـد داشـت؟ مـن 

در جـواب این سـؤال بـاید تـأمـل کنم. کلیساي مـن، یک کلیساي ثـروتـمند و پـر از اشـخاص متمکن اسـت. می  دانـم که 

نـحوه ي پیروي آنـها از مسیح، طـوري اسـت که مسـتلزم فـداکاري و تحـمل زیان و خـسارت مـالی نیست. شـاید مـن بـه 

اشتباه رفته باشم. شاید من عواطف عمیق و نیرومند آنها را تا به حال به حرکت در نیاورده باشم. 

اي دوسـت عـزیزم، مـن صمیمانـه افکار خـود را بـراي تـو بیان می کنم. آیا بـاید مـن روز یکشنبه  ي دیگر بـه کلیسا 

بـروم و جـلوي اعـضاي کلیساي خـود بـایستم و بـگویم بیایید از این بـه بـعد مسیح را از نـزدیک تـر پیروي کنیم. بیایید 

در پی او تـا جـایی که بـراي مـا زیان آور هـم بـاشـد، روانـه شـویم. بیایید قـول بـدهیم که قـبل از اقـدام بـه هـر کاري از 

خـود بـپرسیم ”مسیح چـه خـواهـد کرد؟“ اگـر مـن بـا این پیام نـزد آنـها بـروم، بـراي آنـها بسیار مـایه ي تحیر و شگفتی 

خـواهـد بـود. ولی چـرا این کار را نکنم؟ آیا مـا حـاضـر بـه پیروي از مسیح نیستیم؟ یک نـفر پیرو مسیح چـه بـاید بکند؟ 

معنی تقلید از مسیح چیست؟ معنی روانه شدن در پی مسیح چیست؟» 

در اینجا کالـوین  بـروس ’شـبان کلیساي نـاسـارت شیکاگـو‘ قـلم خـود را روي میز گـذاشـت. او بـر سـر دو راهی رسیده 

بـود و می  دانسـت که این سـؤال هـمان سـؤالی اسـت که هـزاران نـفر از اعـضاي کلیساهـا بـا آن مـواجـه هسـتند. او بـه کنار 
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پنجـره رفـت و آن را بـاز کرد. بـه قـدري تـحت فـشار عـقاید خـود قـرار گـرفـته بـود که احـساس نـفس تنگی می کرد. دلـش 

می  خواست ستارگان را تماشا کند و هواي آزاد استنشاق بنماید. 

هـوا بسیار آرام بـود. سـاعـت کلیساي رایمونـد زنـگ نیمه شـب را نـواخـت. وقتی صـداي زنـگ آرام شـد، آواز دلنشینی 

از طـرف رکتانـگل بـه گـوش او رسید. این صـداي یکی از ایمان آورنـدگـان در اثـر خـدمـات گـري بـود. او نگهـبان یکی از 

انـبارهـا بـود که سـاعـت هـاي تـنهایی خـود را بـا خـوانـدن چـند بیت از یک سـرود مسیحی می گـذرانید: «آیا بـاید مسیح 

بـه تـنهایی صلیب را حـمل کند و تـمام دنیا راحـت بـاشـند؟ نـه، بـراي هـر کس صلیبی اسـت و بـراي مـن نیز صلیبی 

وجود دارد.» 

کالـوین  بـروس از پشـت پنجـره، عـقب رفـت و بـعد از چـند لحـظه تـأمـل، زانـو زد و دعـا کرد. ”مسیح چـه خـواهـد 

کرد؟“ مـوضـوع دعـاي او همین بـود. او هیچ گـاه تـا این حـد احـساس اشـتیاق بـه جسـتجوي مسیح نکرده بـود. او مـدتی 

روي زانوي خود باقی ماند و سپس بر  خاست و با فکري روشن به رختخواب رفت. 

او قـبل از طـلوع آفـتاب، بـر  خـاسـت و دوبـاره آن پنجـره را گـشود. ضـمن  آنکه روشنی مشـرق زیادتـر می  شـد، او 

همچنان از خود می پرسید: «مسیح چه خواهد کرد؟ آیا من باید در پی او روانه شوم؟» 

آفـتاب بـر  خـاسـت و شهـر را بـه زیر پـرتـوهـاي خـود گـرفـت. ”طـلوع عـواطـف یک نـو ایمان، چـه مـوقـع بـاید بـراي پیروي 

نـزدیک تـري نسـبت بـه عیسا صـورت گیرد؟ کی بـاید تـمام افـراد عـالـم مسیحیت در پی قـدم هـاي مسیح روانـه شـونـد؟ 

این راهی است که استاد پیموده است. آیا نباید شاگردان او نیز همان راه را در پیش بگیرند؟“ 

در حـالی که این سـؤال هـا، قـلب کالـوین  بـروس را فـرا گـرفـته بـود، او بـه طـرف شیکاگـو رفـت و در اثـر آن بحـران، 

نهضت بزرگی در زندگی کلیساي او پیش آمد. 
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فصل بیست و یکم 

 

«ای اسـتاد، هـر جـا کـه بـروی، مـن بـه دنـبالـت خـواهـم آمـد.» 

 

کنسرت بـعد از ظهـر یکشنبه در شهـر شیکاگـو تـمام شـد و هـر کدام از حـضار سعی می کردنـد که قـبل از دیگري بـه 

کالسکه بـرسـند. هـر یک از اعـضاي جـمعیت بـزرگی که در کلیسا گـرد آمـده بـودنـد، کالسکه اي را صـدا می زدنـد و 

ضـمن  آنکه اسـب هـا بـه حـرکت در می  آمـدنـد، درِ کالسکه بـه  هـم می  خـورد و اسـب هـا بـا سـرعـت بـه وسیله ي شـالق رانـنده 

که در سـرمـاي بـاد شـرقی می  لـرزید، پیش می رفـتند. سیل کالسکه هـا بـه طـرف زیر پـل راه    آهـن سـرازیر می  شـد و 

سپس در خیابان هاي شهر، پراکنده می گردید. 

پیشخدمـت فـریاد زد: «شـماره ي 624!» و سـپس کالسکه ي شـماره ي 624 بـا چـهار اسـب سیاه و عـالمـت 

مـخصوصی که بـا آب طـال روي درِ آن نـگاشـته شـده بـود، جـلو آمـد. دو خـواهـر از میان جـمعیت بـه طـرف آن کالسکه 

رفـتند. زنی که مـسن  تـر بـود بـه کالسکه داخـل شـد و بـر جـاي خـود نشسـت و پیشخدمـت درِ کالسکه را بـاز نـگه داشـت 

تـا دیگري که جـوان تـر بـود، وارد شـود. آنکه داخـل کالسکه بـود، گـفت: «بیا فلیسیا، مـعطل چـه هسـتی؟ مـن دارم از 

سرما یخ می زنم.» 

آن زن جـوانی که در خـارج از کالسکه بـود بـا عجـله یک دسـته گـل بـنفشه را از لـباس خـود بـرداشـت و بـه پسـري 

که در حـال لـرزیدن از سـرمـا در کنار خیابـان، نـزدیک پـاي اسـب  هـا ایستاده بـود، داد. آن پسـر بـا تـعجب، آن دسـته گـل 

را گـرفـت و گـفت: «متشکرم خـانـم.» آن زن بـه کالسکه داخـل شـد و درِ کالسکه بـا صـدایی که مـخصوص کالسکه هـاي 

خوش ساخت می باشد، بسته شد. در ظرف یک لحظه راننده ي کالسکه، اسب  ها را با سرعت به طرف بولوار راند. 
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ضـمن  آنکه کالسکه از جـلوي هـتلی که چـراغ هـاي آن بـه طـرز بـاشکوهی جـلوه گـري می کرد، عـبور می  نـمود، خـواهـر 

مسن  تر که نامش رُز بود، گفت: «فلیسیا، تو همیشه کارهاي عجیبی می کنی.» 

فلیسیا گـفت: «واقـعاً؟! حـاال چـه کار عجیبی کرده  ام؟» او بـا گـفتن این جـمله، یکمرتـبه صـورت خـود را بـه طـرف 

خواهر خود گردانید. 

رز گـفت: «هـمان دادن دسـته گـل بـه آن پسـربـچه. او انـگار بـه یک شـام گـرم بیشتر احتیاج داشـت تـا بـه گـل بـنفشه. 

بـاز خـوب اسـت که او را بـراي خـوردن شـام بـه خـانـه دعـوت نکردي! اگـر این کار را هـم می کردي تعجبی نـداشـت، 

چون که تو همیشه کارهاي عجیب می کنی.» 

فلیسیا پـرسید: «آیا این عجیب بـود که مـن او را بـه خـانـه دعـوت کنم که یک شـام گـرم بـخورد؟» او طـوري این 

سـؤال را بـه آرامی ادا کرد که گـویی بـا خـودش صـحبت می کند. رز جـواب داد: «این را نـباید عجیب گـفت، بلکه 

هـمان طـوري که خـانـم بـالنـش می گـفت، غیر مـنتظره اسـت. حـاال خـواهـش می کنم چـون که مـن این کار را بـه یاد تـو 

آورده  ام، آن پسـر یا امـثال او را بـه خـانـه دعـوت نکنی. آه! مـن چـقدر خسـته ام.» او خـمیازه اي کشید و فلیسیا آرام 

نشست و از پنجره ي کالسکه به بیرون نگاه می کرد. 

خـواهـر بـزرگ فلیسیا گـفت: «عـجب کنسرت مـزخـرفی بـود! ویلن آن خیلی خسـته کننده بـود. مـن نمی  دانـم تـو 

چطور توانستی که در تمام مدت کنسرت، آن طور ساکت بنشینی.» 

فلیسیا به آرامی جواب داد: «من خیلی از آن کنسرت خوشم آمد.» 

رز گفت: «تو از همه چیز خوشت می  آید. من هیچ دختري را ندیده ام که تا این حد فاقد حس انتقاد باشد.» 

فلیسیا کمی سـرخ شـد ولی جـوابی نـداد. رز خـمیازه ي دیگري کشید و سـپس قسمتی از یکی از آهـنگ هـاي 

عامیانه را خواند و بعد گفت: «من از همه چیز بیزار شده  ام. امیدوارم که ’سایه هاي لندن‘ امشب هیجان آور باشد.» 

فلیسیا گفت: «سایه هاي شیکاگو!» 

رز گـفت: «چـه می گـویی؟ ’سـایه هـاي لـندن‘ـ آن نـمایشنامـه اي که پـر از صـحنه هـاي هیجان آور اسـت و دو مـاه 

اسـت که در نیویورك غـوغـایی بـه پـا کرده اسـت. تـو می دانی که مـا امشـب بـا خـانـواده ي دالنـو، یک لـژ در آن نـمایش 

داریم.» 
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فلیسیا بـه خـواهـر خـود رو کرد و در حـالی که چـشمان قـهوه اي رنـگ او داراي الـتهاب خـاصی بـود، گـفت: «مـا 

هیچ وقـت از صـحنه هـاي زنـدگی واقعی خـوشـمان نمی آید. ’سـایه هـاي لـندن‘ را که نـمایش می  دهـند چـه ربطی بـه 

سایه هاي واقعی زندگی در لندن یا شیکاگو دارد؟ چرا ما به حقایق، آن طوري که هستند عالقه نداریم؟» 

رز بـا بی قیدي گـفت: «بـراي آنکه عـامـه ي مـردم، کثیف و نـامـطبوع و اسـباب زحـمت هسـتند. فلیسیا، تـو هیچ وقـت 

نمی تـوانی دنیا را اصـالح کنی، چـه فـایده دارد؟ مـا که مسـئول فـقر و بیچارگی مـردم نیستیم. همیشه در دنیا فقیر و 

غنی بوده است و خواهد بود. ما باید همین  قدر خوشحال باشیم که غنی و ثروتمند هستیم.» 

فلیسیا بـا اصـرار و تـأکید خـاصی گـفت: «فـرض کنیم که مسیح اگـر بـود در این مـورد چـه فکر می کرد؟ آیا شـما 

مـوعـظه اي را که دکتر بـروس چـند وقـت قـبل دربـاره ي این آیه کرد، بـه خـاطـر دارید؟ ”شـما بـا فیض خـداونـدْ عیساي 

مسیح آشنا هستید که او با وجودي که غنی بود، براي خاطر ما فقیر شد تا آنکه شما به وسیله ي او غنی شوید.“» 

رز بـا لـحن طـعنه آمیزي گـفت: «بـله، خـوب بـه خـاطـر دارم. مـگر او بـعد نـگفت که اشـخاص ثـروتـمند و غنی، بهـتر 

اسـت که رحـم و شـفقت داشـته بـاشـند و بـه اشـخاص بینوا کمک کنند؟ مـن یقین دارم که وضعیت خـود او خیلی 

خـوب اسـت. او هیچ وقـت بـراي رفـع گـرسنگی یک نـفر بیچاره از تجـمالت خـود صـرف نـظر نمی کند. اگـر هـم این کار را 

می کرد، چــه فــایده اي داشــت؟ تــو بــدان فلیسیا که همیشه در این دنیا فقیر و غنی خــواهــد بــود. از وقتی که 

راشـل  وینسلو راجـع بـه کارهـاي عجیبی که در رایمونـد انـجام گـرفـته، بـراي تـو چیزهـایی نـوشـته اسـت،  تـو هـمه ي 

خـانـواده را بـه  هـم زده اي. خـواهی دید که بـه زودي راشـل از این کار صـرف  نـظر می کند. حیف که او بـه شیکاگـو 

نمی آید تـا در کنسرت هـاي اینجا شـرکت کند. مـن می  خـواهـم بـه او نـامـه اي بـنویسم و وادارش کنم که بیاید. مـن 

خیلی میل دارم که آواز او را بشنوم.» 

فلیسیا بـه بیرون پنجـره نـگاه کرد و سـاکت مـانـد. کالسکه از خیابـانی که در دو طـرف آن، خـانـه  هـاي مجـلل وجـود 

داشـت، عـبور کرد و جـلوي خـانـه  اي در زیر مـحوطـه ي سـرپـوشیده اي ایستاد. آن دو خـواهـر بـا عجـله وارد خـانـه شـدنـد. 

این خـانـه که نـماي آن از سـنگ خـاکستري رنـگ سـاخـته شـده بـود، قـصر مجـللی بـه شـمار می رفـت که در هـر گـوشـه ي 

آن، نقاشی ها و مجسمه ها و تزئینات قدیم و جدید، دیده می  شد. 

صـاحـب این خـانـه یعنی آقـاي چـارلـز اسـترلینگ، در جـلوي بـخاري ایستاده و مـشغول کشیدن سیگار بـود. او از راه 

سـفته بـازي در تـجارت گـندم و سـاخـتمان راه    آهـن، ثـروت هنگفتی بـه  دسـت آورده بـود که بـه دو میلیون دالر می رسید. 

زن او خـواهـرِ بـانـو  وینسلو و اهـل شهـر رایمونـد بـود. او از چـند سـال قـبل،  مـفلوج شـده بـود و آن دو خـواهـر یعنی رز و 
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فلیسیا تـنها فـرزنـدان او بـه شـمار می رفـتند. رز بیست و پـنج سـال داشـت و خیلی  زیبا و خـوش لـباس بـود و در یک 

دانشکده ي اشـرافی تحصیل کرده و اکنون وارد جـامـعه شـده بـود. او چـنان که پـدرش می گـفت از جـمله زن هـاي جـوانی 

بـود که بـه سختی از چیزي راضی می  شـونـد و در عین  حـال از تـفنن و تعیُن، بسیار خـوشـشان می  آید. ولی فلیسیا 

نـوزده سـال داشـت و داراي زیبایی مـناطـق حـاره و مـثل دخـتر خـالـه ي خـود راشـل بـود و عـواطـف شـدیدي داشـت که 

اخیراً مـتوجـه مسیحیت گـردیده و احـساسـات لطیفی یافـته بـود. او اغـلب اوقـات، پـدر خـود را بـه شگفتی می  آورد و 

گاهی موجب خشم مادر خود می  شد و با افکار و عواطف خود سرگرم بود. 

آقاي استرلینگ گفت: «فلیسیا، این نامه براي تو آمده است.» 

فلیسیا فوراً نشست و نامه را باز کرد و با خوشحالی گفت: «از راشل است.» 

آقـاي اسـترلینگ پـرسید: «خـوب، آخـرین اخـبار رایمونـد چیست؟» او سیگار خـود را از دهـان بـرداشـت و بـا 

چشمان نیمه بسته به فلیسیا نگاه کرد، گویی او را بررسی می کند. 

فلیسیا جـواب داد: «راشـل می گـوید که دکتر بـروس دو هـفته در رایمونـد مـانـده و بـه عهـد و پیمانی که مـاکزول 

در کلیسا متداول نموده است، خیلی عالقه  مند شده است.» 

رز پـرسید: «راشـل راجـع بـه خـودش چـه نـوشـته اسـت؟» او این جـمله را در حـالی که روي یک نیمکت لـم داده 

بود، ادا کرد. 

فلیسیا جـواب داد: «او هـنوز هـم در رکتانـگل آواز  می  خـوانـد. چـون خیمه بـر چیده شـده اسـت، او حـاال در یک 

سالن قدیمی آواز  می  خواند تا وقتی که ساختمان جدیدي که دوست او ویرجینیا پیچ بنا می کند، تمام شود.» 

رز گـفت: «مـن بـاید از راشـل دعـوت کنم که بـه اینجا بیاید. او نـباید وقـت خـود را در آن شهـر کارگـري که کسی 

به ارزش آن پی نمی برد، تلف کند.» 

آقـاي اسـترلینگ سیگار تـازه  اي روشـن کرد. رز بـه سـخنان خـود ادامـه داد و بـا حـرارت زیاد گـفت: «راشـل کارهـاي 

عجیبی می کند. او اگـر بـه شیکاگـو می  آمـد و در کنسرت هـاي اینجا آواز  می  خـوانـد، مسـلماً شهـرت فـوق  الـعاده اي پیدا 

می کرد. ولی او در آنجا آواز  می  خواند که مردم نمی فهمند چه می  شنوند.» 

فلیسیا بـعد از کمی تـأمـل گـفت: «او بـه اینجا نمی  آید، مـگر آنکه حـس کند این کار مـوافـق قـولی می بـاشـد که داده 

است.» 
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آقـاي اسـترلینگ گـفت: «چـه قـولی؟» و سـپس بـا عجـله گـفت: «هـان! فهمیدم، چیز عجیبی اسـت! مـن بـا 

الکسانـدر پـاورز دوسـت بـودم. مـا هـر دو در یک اداره، تـلگراف زدن را یاد گـرفتیم. او بـا این کار خـود که اسـتعفا داد و 

مـدارك حـقه بـازي را بـه کمیسیون تـجارت بین ایاالت تسـلیم کرد، شهـرت فـوق  الـعاده  اي یافـت. حـاال او دوبـاره سـر کار 

تـلگراف زنی رفـته اسـت. در یک سـال گـذشـته،  وقـایع عجیبی در رایمونـد اتـفاق افـتاده اسـت. مـن نمی  دانـم که دکتر 

بروس چه نظري راجع به این موضوع دارد. باید در این باره با او صحبت کنم.» 

فلیسیا گفت: «او از رایموند برگشته و فردا موعظه خواهد کرد. شاید چیزي در این باره بگوید.» 

چـند لحـظه سکوت بـرقـرار شـد و سـپس فلیسیا نـاگـهان بـه نـحوي که گـویی مکنونـات خـود را بـراي شـنونـده اي 

نامرئی بیان می کند، گفت: «شاید دادن همین قول را به اعضاي کلیساي ناسارت، پیشنهاد کند.» 

پدرش با تعجب پرسید: «چه گفتی؟ چه کسی را می گویی؟!» 

فلیسیا گـفت: «راجـع بـه دکتر بـروس صـحبت می کنم. می گـویم که اگـر او مـثل مـاکزول بـه اعـضاي کلیساي خـود 

پیشنهاد کند که چـنان قـولی بـدهـند و عـده  اي داوطـلب بـخواهـد که قـبل از انـجام هـر کار از خـود بـپرسـند ”مسیح اگـر 

به جاي من بود،  چه کار می کرد؟“ آن وقت چطور خواهد شد؟» 

در این مـوقـع، زنـگ  نـوشیدن چـاي بـه صـدا در آمـد و رز ضـمن  آنکه از روي نیمکت بـر  می خـاسـت، گـفت: «هیچ 

خطري ندارد.» 

آقاي استرلینگ به طور خالصه گفت: «به نظر من این نهضت، غیر عملی است.» 

فلیسیا گـفت: «مـن از نـامـه  ي راشـل چنین می  فـهمم که کلیساي رایمونـد می  خـواهـد این عقیده را در سـایر 

کلیساهـا نیز رواج بـدهـد. اگـر این کار انـجام بگیرد، مسـلماً تغییرات زیادي در زنـدگی اعـضاي کلیسا و تـمام شهـر 

به وجود خواهد آمد.» 

رز بـه اتـاق نـهارخـوري رفـت و گـفت: «حـاال مـوقـع چـاي اسـت.» پـدر او و فلیسیا نیز بـه دنـبالـش رفـتند و چـاي را در 

سکوت صـرف نـمودنـد. غـذا و چـاي بـانـو اسـترلینگ را مـعموالً بـه اتـاق خـودش می بـردنـد. آقـاي اسـترلینگ خیلی 

گـرفـتاري داشـت. او سـریع بـه دنـبال کارهـاي خـود رفـت و بـا وجـودي که عـصر یکشنبه بـود، مـوقعی که از در خـارج 

می  شد، گفت که کار او ممکن است به طول انجامد و دیر به خانه برگردد. 

کمی بـعد از آنکه آقـاي اسـترلینگ رفـت، فلیسیا گـفت: «آیا تـصور نمی کنی که پـدرمـان این روزهـا کمی نـاراحـت 

به نظر می  آید؟» 
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رز جـواب داد: «مـن نمی  دانـم، چیزي غیر عـادي از او نـدیده ام.» سـپس او گـفت: «تـو امشـب بـه نـمایش می آیی 

فلیسیا؟ خانم دالنو ساعت هفت و نیم به اینجا می  آید. بهتر است که تو هم بیایی وگرنه خانم دالنو خواهد رنجید.» 

فلیسیا گفت: «من می  آیم. اهمیتی نمی دهم. در آن نمایش هم نباشد، سایه ها ي زیادي می بینم.» 

رز گـفت: «این حـرف هـا از یک دخـتر نـوزده سـالـه بعید اسـت، هـر چـند هـمه ي کارهـا و حـرف هـاي تـو عجیب و 

غـریب اسـت. اگـر تـو بـه اتـاق مـادرم رفتی و او را دیدي، بـگو که مـن بـعد از اینکه از نـمایش بـرگشـتیم، سـراغ او 

می روم.» 

فلیسیا نـزد مـادر خـود رفـت و پیش او مـانـد تـا کالسکه ي دالنـو آمـد. بـانـو اسـترلینگ دربـاره ي شـوهـر خـود نـگران 

بـود. مـخصوصـاً از اینکه فلیسیا نیز مـتوجـه نـاراحتی او شـده بـود، بیشتر نـگران گـردیده بـود. او حـاضـر نشـد که فلیسیا 

قسمتی از نـامـه  ي راشـل را بـرایش بـخوانـد و مـوقعی که فلیسیا گـفت که خـوب اسـت شـب را نـزد مـا بـمانـد، بـا تـندي 

این محبت را رد کرد. 
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فصل بیست و دوم 

 

فلیسیا بـا دلـخوري بـه طـرف نـمایش بـه راه افـتاد. ولی دلـخوري بـراي او اصـالً تـازگی نـداشـت، فـقط گـاهی اوقـات 

میزان آن کمتر یا بیشتر می گـردید. امشـب احـساسـات او بـه شکل سکوت و کناره گیري ظـاهـر شـده بـود. وقتی هـمه 

در لـژ جـاي گـرفـتند، او در پشـت سـایرین نشسـت و تـا آخـر نـمایش بـا هیچ کس حـرف نـزد. بـانـو دالنـو بـه خـوبی بـا 

اخـالق فلیسیا آشـنا بـود و مـانـند رز عقیده داشـت که او عجیب و غـریب اسـت و از این  جهـت سعی نکرد که او را از 

گـوشـه ي عـزلـت بیرون بیاورد. بـه  این  تـرتیب، این دخـتر در آن شـب دچـار عـواطفی شـد که مـقدمـه ي تـحول بـزرگی در 

روحیه ي او بود. 

آن نـمایش، یک داسـتان حـزن آور انگلیسی بـود که وقـایع شـگفت انگیز بسیاري در آن یافـت می  شـد و هیجان هـاي 

غیر منتظره اي داشت. یک صحنه در پرده ي سوم آن وجود داشت که حتا رز استرلینگ را متأثر ساخت! 

این صـحنه هـنگام شـب و در روي پلی بـر روي رود، واقـع شـده بـود. رود تـایمز بـا امـواج تیره ي خـود در پـایین پـل 

حـرکت می کرد. گـنبد کلیساي سـان پـول از بـاالي سـاخـتمان هـاي شهـر در میان تـاریکی دیده می  شـد. یک کودك بـه 

روي پـل آمـد و مـدتی در آنـجا ایستاد و متحیرانـه بـه اطـراف نـگاه کرد، گـویی در جسـت و جـوي کسی بـود. چـند نـفر 

مـشغول عـبور از روي پـل بـودنـد. در میان پـل، زنی ایستاده و روي نـرده خـم شـده بـود، او قیافـه ي مـتوحشی داشـت 

که مـقصودش را بیان می کرد. هـمان  طـور که آن زن داشـت خـود را از نـرده بـاال می کشید که بـرود و بیفتد، آن 

کودك او را مـشاهـده کرد و  بـا فـریاد و شیون شـدیدي بـه طـرف او دوید، لـباسـش را گـرفـت و بـا تـمام قـدرت 

کودکانـه ي خـود، او را کشید تـا نـتوانـد خـود را بـه پـایین بیندازد. در این مـوقـع دو نـفر دیگر از شخصیت هـاي نـمایش 

ظـاهـر شـدنـد که یکی از آنـها مـرد بـلند بـاال و خـوش لـباس و ورزشکاري بـود. پسـر الغـري هـمراه او حـرکت می کرد که او 

نیز هـمچنان شیک و خـوش لـباس بـود. این دو نـفر مـانـع خـودکشی آن زن شـدنـد و بـعد از آنکه مـعلوم شـد که اینها 

خـواهـر و بـرادر یکدیگر هسـتند، صـحنه  ي نـمایش بـه یکی از نـواحی فقیر نشین شـرق لـندن، تغییر کرد. در اینجا 

مـنظره ي بسیار خـوبی از یک کوچـه و یک حیاط مـعمولی آن نـاحیه که محـل سکونـت مـردم بیچاره ي آنـجاسـت، 
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نـمودار گـردید. بـه قـدري کثافـت و انـبوهی جـمعیت و شکستگی اثـاثیه و حیوانیت انـسان هـایی که در اصـل بـه صـورت 

خـدا آفـریده شـده بـودنـد، در آنـجا خـوب نـشان داده شـده بـود که بعضی از خـانـم هـایی که در لـژهـاي مجـلل و داراي 

پـرده هـاي ابـریشمی نشسـته بـودنـد، خـود را جـمع کردنـد که مـبادا بـه آلـودگی هـاي آن محیط، آغشـته شـونـد. این 

مـنظره، بسیار جـنبه ي حقیقی داشـت و در عین  حـال بـراي کلیسا خیلی مـؤثـر بـود. فلیسیا در آنـجا بـه تـنهایی نشسـت 

و در بالشت هاي لژ فرو رفته، محو افکاري شد که فراتر از آن نمایش و مکالمات آن سیر می کرد. 

از اینجا صـحنه بـه داخـل قـصر یکی از اشـراف تغییر یافـت و تـمام جـمعیت بـا دیدن تجـمالت عـادي خـود، نـفس 

راحتی کشیدنـد. تـضاد بین این دو صـحنه، خیلی مـهم و مـؤثـر بـود. تـأثیر آن تـا انـدازه  اي بـه واسـطه ي این بـود که 

بـراي تغییر این صـحنه  ي نـاحیه  ي فقیر نشین شهـر بـه قـصر اشـرافی، فـقط چـند دقیقه وقـت صـرف شـد. مکالـمات ادامـه 

یافـت و بـازیگران بـه انـجام نـقش هـاي خـود پـرداخـتند. ولی در قـلب فلیسیا،  این نـمایش یک اثـر خـاصی داشـت. در 

واقـع، صـحنه  ي روي پـل و نـاحیه  ي فقیر نشین بـه طـور اتـفاقی در ضـمن نـمایش ظـاهـر می  شـد. ولی اثـر آن در فکر 

فلیسیا بـاقی مـانـد. او تـا بـه حـال راجـع بـه دالیل بیچارگی هـاي بشـر فکر نکرده بـود. سـن او هـنوز کافی نـبود و حـالـتش 

اقـتضاي تفکر و انـدیشه را نمی کرد. ولی او احـساسـات شـدیدي داشـت و این اولین بـار نـبود که تـضاد بین وضـع عـالی 

و پسـت زنـدگی افـراد مـختلف بـر او تـأثیر گـذاشـته بـود. این احـساسـات بـه قـدري در او قـوت گـرفـته بـود که حـالتی را 

که بـه قـول رز ”عجیب“ بـود، در او ایجاد کرده بـود و سـایر اشـخاص متعینی که بـا او آشـنایی داشـتند، این حـالـت را 

خیلی غیرعادي می شمردند. 

این مشکل مـعمول بشـر از لـحاظ ثـروت و فـقر بـود که در قـلب او اثـر کرد و طـوري درون او را می سـوزانید که 

نـاچـارش می  نـمود یا یک زن فـوق  الـعاده بـا مـحبت و خـدمـتگزار شـود و بـه فـداکاري بـراي عـالـم بشـریت بـپردازد یا آنکه 

به راه بد بیفتد و موجب سرشکستگی خود و خانواده  اش بشود. 

رز به او گفت: «فلیسیا، بلند  شو برویم. مگر نمی خواهی به خانه بیایی؟» 

نـمایش، تـمام شـده بـود. پـرده، پـایین آمـده بـود و مـردم بـا جـنجال و خـنده و صـحبت بسیار از تـئاتـر خـارج 

می  شـدنـد و بـراي آنـها ’سـایه هـاي لـندن‘ که بـه آن خـوبی روي صـحنه آمـده بـود، تـنها تـنوع بـهجت انگیزي بـه شـمار 

می رفت. 
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فلیسیا بـر  خـاسـت و بـه آرامی بـا سـایرین بیرون رفـت. او هیچ وقـت دچـار حـواس پـرتی نـبود، ولی گـاهی حـس می کرد 

که گـویی در میان جـمعیت، تـنها اسـت. بـعد از آنکه آنـها بـه خـانـه رسیدنـد و بـه اتـاق نشیمن رفـتند، رز از فلیسیا 

پرسید: «نمایش چطور بود؟» زیرا او واقعاً به نظر فلیسیا نسبت به نمایش اهمیت می  داد. 

فلیسیا گفت: «من تصور می کنم که نمایش خوبی از زندگی حقیقی بود.» 

رز بـا رنـجش گـفت: «مـقصود مـن بـازي هـنرپیشه هـا بـود. صـحنه  ي روي پـل خیلی خـوب بـازي شـد، مـخصوصـاً نـقش 

آن زن.» 

فلیسیا گفت: «من خیال می کنم که آن مرد، زیاد خود را احساساتی نشان می  داد.» 

رز گـفت: «واقـعاً؟ مـن اتـفاقـاً از او خیلی خـوشـم آمـد. صـحنه  ي آن دو نـفر پسـر عـمو هـم که بـراي اولین بـار فهمیدنـد 

که قـوم خـویش هسـتند، خیلی قـشنگ بـود. امـا صـحنه  ي نـاحیه  ي فقیر نشین خیلی وحشـتناك بـود. مـن فکر می کنم 

که خوب نیست چنین چیزهایی را در نمایش نشان بدهند. اینها خیلی تأثر آور است.» 

فلیسیا گفت: «در زندگی واقعی هم البد تأثر آور است.» 

رز جـواب داد: «بـله، ولی مـا نـاچـار نیستیم که بـه چیزهـاي واقعی نـگاه کنیم. بـراي نـمایشی که مـا پـول می دهیم، 

این طـور چیزهـا خـوب نیست.» رز بـه اتـاق نـهارخـوري رفـت و مـشغول بـرداشـتن شیرینی و میوه از روي میزي که در 

کنار اتاق قرار داشت،  گردید. 

بـعد از مـدتی، فلیسیا گـفت: «بـه دیدن مـادر نمی روي؟» او در کنار بـخاري اتـاق نشیمن بـر جـاي خـود بـاقی مـانـده 

بود. 

رز گـفت: «نـه، امشـب بـاعـث زحـمت او نمی شـوم. تـو اگـر پیش او رفتی، بـگو که مـن خیلی خسـته هسـتم و حـوصـله 

ندارم که نزد او بروم.» 

فلیسیا از پلکان بـاال رفـت، داخـل سـرسـرا شـد و بـه اتـاق مـادر خـود وارد گـردید. چـراغ اتـاق او روشـن بـود و 

پیشخدمتی که عهـده دار مـواظـبت از او بـود،  در جـلوي اتـاقـش قـرار داشـت. وقتی فلیسیا نـزدیک تـختخواب مـادر خـود 

شد،  او گفت: «به کالرا بگو که برود.» 

فلیسیا از این حرف او متعجب شد، ولی مطابق آن رفتار کرد و سپس حال مادر خود را پرسید. 

مادرش گفت: «فلیسیا، تو می  توانی دعا کنی؟» 

١٥١



در پی عیسا

این سـؤال هیچ شـباهـتی بـا حـرف هـایی که تـا کنون مـادرش بـه او گـفته بـود، نـداشـت و از این  جهـت فلیسیا متحیر 

شد و بعد جواب داد: «بله،  می  توانم. چرا این سؤال را می کنید؟» 

مـادرش پـاسـخ داد: «فلیسیا، مـن راجـع بـه پـدر تـو نـگران هسـتم. مـن هـمه ي روز، نـگرانی عجیبی از این حیث 

داشته ام. می  دانم که براي او اتفاق بدي افتاده، من میل دارم که تو برایش دعا بکنی.» 

فلیسیا: «خیلی خوب مادر.» 

مادر: «بله، دعا کن فلیسیا.» 

فلیسیا دسـت خـود را دراز کرد و دسـت مـادرش را گـرفـت. دسـت مـادرش لـرزان بـود. بـانـو اسـترلینگ هیچ وقـت 

چنین صمیمیتی به دختران خود نشان نداده بود و این کار او نشانه ي اطمینان کاملش به فلیسیا بود. 

آن دخـتر بـر زمین زانـو زد و هـنوز دسـت مـادر خـود را که لـرزان بـود، در دسـت داشـت. مـعلوم نـبود که او تـا کنون 

بـا صـداي بـلند دعـا کرده اسـت یا نـه، ولی او در دعـاي خـود چیزي گـفت که مـادرش می  خـواسـت؛ زیرا وقتی او سـاکت 

شد، اشک از چشمان مادرش جاري بود و ناراحتی عصبی او برطرف شده بود. 

فلیسیا مـدتی دیگر نـزد او مـانـد و پـس از آنکه مـطمئن شـد مـادرش دیگر احتیاجی بـه او نـدارد، بـر  خـاسـت که بـرود 

و گفت: «شب به خیر مادر. اگر در هنگام شب ناراحت شدید، کالرا را به دنبال من بفرستید تا بیایم.» 

مـادرش گـفت: «حـال مـن بهـتر شـده اسـت.» سـپس هـنگامی که فلیسیا از در بیرون می رفـت، گـفت: «مـرا 

نمی بوسی فلیسیا؟» 

فلیسیا بـازگشـت و بـر روي مـادرش خـم شـد. طـرز بـوسیدن او مـانـند دعـایش بـراي مـادر او عجیب بـود. وقتی 

فلیسیا از اتـاق بیرون رفـت، صـورتـش از اشک، تـر شـده بـود. او از وقتی که بـچه ي کوچکی بـود تـا بـه حـال چنین 

گریه اي نکرده بود. 

روز یکشنبه صـبح در خـانـه  ي اسـترلینگ، سکوت عجیبی حکم فـرمـا بـود. دخـترهـا طـبق مـعمول در سـاعـت یازده 

بـه کلیسا می رفـتند. آقـاي اسـترلینگ مـعموالً صـبح هـاي یکشنبه بـه کلیسا می رفـت، ولی امـروز صـبح بـراي خـوردن 

صـبحانـه پـایین نیامـده بـود و بـاالخـره بـه وسیله ي یک پیشخدمـت، پیغام فـرسـتاد که حـالـش خـوب نیست و از مـنزل 

نمی تـوانـد خـارج شـود. بـه  این  تـرتیب، فلیسیا و رز بـا کالسکه بـه کلیسا رفـتند و بـه تـنهایی روي نیمکت مـخصوص 

خانواده ي استرلینگ نشستند. 
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مـوقعی که آقـاي بـروس از اتـاق جـلوي کلیسا بیرون آمـد و بـه پشـت مـنبر رفـت تـا مـوعـظه ي خـود را شـروع کند، 

هیچ گـونـه آثـار و حـاالت غیر عـادي اي در او مـشاهـده نشـد و مـوعـظه ي خـود را بـه شیوه ي مـعمولی ادامـه داد. او بـه 

آرامی صـحبت می کرد و صـدایش آهسـته و محکم بـود. در ضـمن دعـاي او، فکر و روحیه ي جـدیدي بـر اعـضاي کلیسا 

مشهود شد. 

می  تـوان گـفت که کلیساي نـاسـارت، تـا کنون چنین دعـایی از دکتر بـروس نشنیده بـود و در مـدت دوازده سـال 

شـبانی او، چنین اثـري از دعـاي او حـاصـل نـگردیده بـود. کشیشی که دچـار یک انـقالب روحـانی شـدید گـردیده و از 

آن بیرون آمده است، چگونه دعا خواهد کرد؟ 

هیچ  کدام از اعــضاي کلیساي نــاســارت نمی دانســتند که دکتر بــروس، آن دکتر االهیات که داراي بهــترین 

تحصیالت و کماالت می بـاشـد، در ظـرف چـند روز گـذشـته مـانـند یک کودك خـردسـال زانـو زده، گـریه نـموده اسـت و 

از خـداونـد درخـواسـت کرده اسـت که نیرو و حکمت کافی بـراي سـخنرانی در آن روز یکشنبه را بـه او عـطا فـرمـاید. بـا 

وجـود این، دعـاي او بیان مکنونـات قلبی اش بـود و عـواطفی را که تـا کنون بـه گـوش اعـضاي کلیساي نـاسـارت نـرسیده 

بود، بیان می کرد. 

در حین سکوتی که بـعد از دعـاي او بـرقـرار شـد، یک روحـانیت نیرومـندي در کلیسا حکم فـرمـا گـردید که حـتا 

بی عالقه ترین افراد کلیسا، آن را حس کردند. 

فلیسیا که عـواطـف روحـانی او خیلی شـدید بـود، در اثـر این نیروي مـاوراءالطبیعه بـه لـرزه درآمـد و مـوقعی که سـر 

خـود را بـلند کرد و بـه کشیش نـگاه نـمود، آثـار انـتظار صـحنه اي که بـعد پیش آمـد در چـشمان او هـویدا بـود. او تـنها 

کسی نـبود که در آن کلیسا چنین اثـري را درك نـمود. در دعـاي بـروس چیزي وجـود داشـت که بسیاري از پیروان 

مسیح را در آن کلیسا بـه هیجان آورد. هـمه ي حـاضـرین آن جـلسه بـا کنجکاوي بـه طـرف جـلو خـم گـردیدنـد. وقتی 

که دکتر بـروس، شـروع بـه صـحبت دربـاره ي مـسافـرت خـود بـه رایمونـد کرد، آثـاري در چهـره ي شـنونـدگـان او ظـاهـر 

شد که او را به تعمیدي روحانی که تا کنون در کلیساي او سابقه نداشت، امیدوار ساخت. 
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فصل بیست و سوم 

 

دکتر بـروس سـخن خـود را چنین آغـاز کرد: «مـن تـازه از شهـر رایمونـد بـازگشـته ام و میل دارم که پـاره اي از 

مشاهداتی را که در آنجا از نهضت جدید آن شهر نموده  ام، براي شما بیان نمایم.» 

او کمی مکث کرد و نـگاه الـتماس آمیزي که انـدکی تـردید در آن وجـود داشـت، بـه حـاضـرین افکند. آیا چـند نـفر 

از شـنونـدگـان که در آنـجا حـضور داشـتند، قـادر بـه درك خـواهشی که او می  خـواهـد از آنـها بـنماید، می بـاشـند؟ او در 

این بـاره کامـالً دچـار تـردید بـود. ولی بـا وجـود این، هـمت خـود را از دسـت نـداده و حـاضـر بـود هـر گـونـه فـداکاري اي را 

انجام دهد. بعد از اندکی مکث، داستان بازدید خود را از شهر رایموند براي آنها بیان کرد. 

حـاضـرین تـا انـدازه  اي از نـهضت بـزرگی که در رایمونـد پـدید آمـده بـود، اطـالع داشـتند. تـمام کشور بـه تـاریخ آن 

عهـد و پیمانی که در زنـدگی بسیاري از اهـالی کشور، مـؤثـر واقـع گـردیده بـود، تـوجـه می  نـمود. مـاکزول تصمیم گـرفـته 

بـود که مـوقـع درخـواسـت کمک و همکاري، از سـایر کلیساهـاي کشور فـرا رسیده اسـت. روش پیروي جـدید از مسیح 

بـه قـدري در رایمونـد مـؤثـر واقـع شـده بـود که او میل داشـت سـایر کلیساهـاي کشور نیز در این نـهضت سهیم بـاشـند. 

تـا کنون بسیاري از کلیساهـا بـراي این کار داوطـلب شـده بـودنـد و تـمایل بـه پیروي کامـل تـري از مسیح در آنـها هـویدا 

گـردیده بـود. اعـضاي انجـمن هـاي خـدمـات مسیحی در بسیاري از کلیساهـا، قـول پیروي از مسیح را داده بـودنـد و در 

نتیجه ي آن، روحـانیت بیشتري در زنـدگی آنـها پیدا شـده و چـنان نیروي جـدیدي در آنـها ایجاد گـردیده بـود که 

گویی تازه به دنیا آمده اند. 

دکتر بـروس، تـمام این مـطالـب را بـا کمال سـادگی و عـالقـه ي شخصی بیان کرد و زمینه را بـراي اعـالم بـعدي، 

آمـاده نـمود. فلیسیا تـمام سـخنان او را بـا کمال دقـت گـوش می کرد؛ او پهـلوي رز نشسـته بـود و چـون آتشی بـود که 

در کنار برف قرار گیرد، هر چند رز هم تا حدي که براي او ممکن بود به هیجان آمده بود. 
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دکتر بـروس گـفت: «دوسـتان عـزیز!» و بـراي اولین بـار بـعد از آن دعـایی که کرد، هیجان مـطلب در صـداي او 

ظـاهـر شـد. «مـن می  خـواهـم از اعـضاي کلیساي نـاسـارت خـواهـش کنم که هـمان عهـدي را که اعـضاي کلیساي 

رایمونـد کردنـد، بـه جـا آورنـد. مـن می  دانـم که این مـوضـوع چـه اهمیتی بـراي شـما و مـن خـواهـد داشـت. این امـر 

مـوجـب تغییر کامـل در زنـدگی و عـادات مـا خـواهـد شـد و شـاید هـم مـوجـب زیان هـاي اجـتماعی شـود. در بسیاري 

مـوارد بـاعـث از دسـت دادن پـول خـواهـد شـد و مسـتلزم فـداکاري بسیار خـواهـد بـود. بـه طـور کلی، مـوجـب هـمان 

چیزهـایی خـواهـد گـردید که بـراي پیروان مسیح در قـرن اول مسیحیت پیش می  آمـد، یعنی فـداکاري و تحـمل 

سختی و خـسارت و اجـتناب از هـر چیزي که مـخالـف مسیحیت اسـت. امـا حـاال بـاید ببینیم که معنی پیروي از 

مسیح چیست. آزمـایش پیروي مسیح اکنون نیز هـمان اسـت که در آن وقـت بـوده اسـت. کسانی از مـا که در این 

کلیسا داوطـلب می شـویم که مـطابـق رفـتار مسیح عـمل نـماییم، بـاید بـه طـور سـاده قـول بـدهیم که از پی او روانـه شـویم 

و مطابق دستور او رفتار کنیم.» 

او دوبـاره مکث کرد. اکنون تـأثیر دعـوت او بـه واسـطه ي هیجانی که در جـمعیت پیدا شـده بـود، کامـالً هـویدا بـود. 

او بـا صـداي آرامی از هـمه ي کسانی که داوطـلب عهـد کردن بـراي تبعیت از مسیح هسـتند، دعـوت نـمود که بـعد از 

جلسه بمانند. 

بـعد از آن،  او فـوراً مـوعـظه ي خـود را شـروع کرد. مـوضـوع مـوعـظه ي او این بـود: «اي اسـتاد، هـر جـا بـروي، مـن تـو را 

پیروي می کنم.» این مـوعـظه در اعـماق قـلب حـاضـرین اثـر کرد. ضـمن آن، عقیده اي که آن شـبان کلیسا نسـبت بـه 

پیروي از مسیح پیدا کرده بـود، بیان شـد و روش قـرن اول مسیحیت بـر آنـها ظـاهـر گـردید. بـه عـالوه، بـه معنی واقعی  

عـضویت کلیسا پی بـردنـد. این مـوعـظه از نـوع مـوعـظه هـایی بـود که هـر کس فـقط یک مـرتـبه در زنـدگی خـود ممکن 

است ایراد کند و اثراتی در آن وجود داشت که می  توانست در تمام زندگی بعدي اشخاص باقی بماند. 

بـعد از مـوعـظه ي او، سکوت کاملی حکم فـرمـا شـد و سـپس بـه تـدریج شکسته گـردید. اشـخاص کم  کم از جـا 

بـرخـاسـتند. اکثر آنـها گـویی از حـرکت کردن، اکراه داشـتند. رز مسـتقیماً از نیمکت خـارج شـد و بـعد بـرگشـت و مـتوجـه 

فلیسیا گردید. در این موقع، همه ي حاضرین برخاسته بودند. 

فلیسیا گفت: «من می  خواهم در اینجا بمانم.» او این حرف را با لحن معمولی خود ادا کرد. 
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رز مـتوجـه شـد که تصمیم او قـابـل تغییر نیست. بـا وجـود این،  او دو ـ سـه قـدم بـه داخـل نیمکت رفـت و مـقابـل او 

قـرار گـرفـت و در حـالی که گـونـه هـایش از غـضب گـلگون شـده بـود، آهسـته گـفت: «فلیسیا، این چـه حـماقتی اسـت؟ تـو 

چه می  توانی بکنی؟ تو باعث رفتن آبروي خانواده ي ما می  شوي. پدرمان چه خواهد گفت؟ بیا برویم.» 

فلیسیا بـه او نـگاه کرد، ولی یک لحـظه جـوابی نـداد. سـپس لـبان او در اثـر احـساسی که مـوجـب تغییر اعـماق قـلب 

او بـود، بـه حـرکت در آمـد و گـفت: «مـن می  خـواهـم اینجا بـمانـم و قـول بـدهـم. مـن حـاضـر بـه اطـاعـت از مسیح هسـتم. 

مگر نمی دانی که چرا این کار را می کنم؟» 

رز بـه او نـگاه تـندي کرد و سـپس از نیمکت خـارج شـد و از کلیسا بیرون رفـت. او حـتا بـراي صـحبت بـا آشـنایان 

خـود تـوقـف نکرد. وقتی بـه جـلوي کلیسا رسید، بـانـو دالنـو را دید که او هـم در حـال خـارج شـدن از کلیسا بـود. او بـا 

لـحن خـاصی که مـوجـب بـر افـروختگی رز شـد، گـفت: «پـس شـما نمی خـواهید بـه داوطـلبانی که دکتر بـروس خـواسـته 

است، بپیوندید؟» 

رز جـواب داد: «نـه، شـما چـطور؟ این کار بی فـایده اي اسـت. بـه نـظر مـن، نـهضت رایمونـد نـاشی از کهنه پـرسـتی بـوده 

است. می  دانید که راشل همیشه درباره ي آن براي ما چیزهایی می نویسد.» 

بـانـو دالنـو گـفت: «بـله، مـن تـصور می کنم که بـاعـث اشکاالتی در بسیاري از کارهـا خـواهـد شـد. بـه عقیده ي مـن، 

دکتر بـروس فـقط می  خـواهـد که در اینجا آشـوبی ایجاد کند و این کار او بـاعـث تـفرقـه ي کلیسا خـواهـد شـد. بسیاري 

از اعـضاي کلیسا وضـعشان طـوري اسـت که نمی تـوانـند چنین قـولی بـدهـند و آن را نـگه دارنـد، مـن یکی از آنـها 

هستم.» 

هـنگامی که رز بـه خـانـه رسید، پـدرش بـه شیوه ي مـعمولی خـود کنار بـخاري ایستاده، مـشغول سیگار کشیدن بـود. 

وقتی رز داخل اتاق شد، او پرسید: «فلیسیا کجاست؟» 

رز گـفت: «او بـراي شـرکت در جـلسه ي بـعد از مـوعـظه، مـانـده اسـت.» او شـنل خـود را بـرداشـت و می  خـواسـت از 

پلکان باال برود که آقاي استرلینگ صدایش کرد و گفت: «جلسه ي بعد از موعظه دیگر چیست؟» 

رز جواب داد: «دکتر بروس از اعضاي کلیسا دعوت کرد که عهد و پیمان رایموند را انجام دهند.» 

آقـاي اسـترلینگ سیگار خـود را از دهـان بـرداشـت و در میان انگشـتان خـود مـالـش داد و گـفت: «مـن انـتظار 

نداشتم که دکتر بروس چنین کاري کند. آیا خیلی از اعضاي کلیسا در آنجا ماندند؟» 

رز در حالی که از پلکان باال می رفت، جواب داد: «من نمی  دانم، من که نماندم.» 
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بـعد از چـند دقیقه، آقـاي اسـترلینگ بـه کنار پنجـره رفـت و مـردمی را که از خیابـان عـبور می کردنـد، تـماشـا نـمود. 

سیگارش خـامـوش شـده بـود، ولی بـاز هـم آن را در میان انگشـتان خـود می  مـالید. سـپس، از پنجـره دور شـد و در اتـاق 

قـدم زد. یک پیشخدمـت بـه سـرسـراي عـمارت آمـد و اعـالم کرد که نـاهـار، حـاضـر اسـت. آقـاي اسـترلینگ بـه او گـفت 

صبر کند تا فلیسیا هم بیاید. 

رز از پلکان پـایین آمـد و بـه اتـاق مـطالـعه رفـت، ولی آقـاي اسـترلینگ هـمچنان در اتـاق قـدم می زد. عـاقـبت او از 

قدم زدن خسته شد و روي یک صندلی نشست و در افکار خود غرق گردید. 

نـاگـهان فلیسیا وارد شـد. آقـاي اسـترلینگ بـر  خـاسـت و مـقابـل او قـرار گـرفـت. فلیسیا ظـاهـراً از اثـرات آن جـلسه، 

خیلی بـه هیجان آمـده بـود، ولی میل نـداشـت که راجـع بـه آن زیاد صـحبت کند. در هـمان  وقتی که او بـه اتـاق 

نشیمن داخـل شـد، رز از اتـاق مـطالـعه بیرون آمـد. او پـرسید: «چـند نـفر در آنـجا مـانـدنـد؟» رز بـه این مـوضـوع 

عالقه  مند بود و در ضمن، نسبت به عملی بودن نهضت رایموند، تردید داشت. 

فلیسیا گفت: «تقریباً صد نفر» 

آقـاي اسـترلینگ مـتعجب شـد و در حـالی که فلیسیا از آن اتـاق خـارج می  شـد، او را صـدا زد و گـفت: «آیا تـو واقـعاً 

می  خواهی که این قول را نگه داري؟» 

فلیسیا سـرخ شـد و در حـالی که خـون بـه سـر و گـردنـش آمـده بـود، جـواب داد: «اگـر شـما هـم در آن جـلسه بـودید، 

چنین سـؤالی نمی کردید.» او کمی تـأمـل کرد و سـپس اجـازه خـواسـت که کمی دیر بـراي شـام بـرود و بـه سـراغ 

مادرش رفت. 

هیچ کس جـز خـود آن دو نـفر هـرگـز نفهمید که مـذاکرات بین فلیسیا و مـادرش چـه بـود. البـد او شـرحی دربـاره ي 

نیروي روحـانی پُـر قـدرتی که در تـمام کسانی که بـعد از آن مـوعـظه در مـقابـل دکتر بـروس قـرار گـرفـتند، ایجاد شـده 

بـود بـراي مـادر خـود بیان کرد. همچنین یقین اسـت که فلیسیا قـبل از آن، هـرگـز چـنان احـساسی نـنموده بـود و اگـر 

در شـب قـبل،  چـنان دعـایی در نـزد مـادر خـود نکرده بـود، هیچ وقـت این مـوضـوع را بـه او نمی گـفت. چیز دیگري که 

مـعلوم اسـت این اسـت که وقتی او عـاقـبت بـا پـدر و خـواهـر خـود بـه سـر میز غـذا رفـت، قـادر نـبود که دربـاره ي آن 

جـلسه چیزي بـگوید. اکراهی که او نسـبت بـه شـرح دادن آن مـوضـوع داشـت، مـثل اکراهی بـود که شخصی که 

مــنظره ي زیبایی از غــروب آفــتاب را دیده اســت، نســبت بــه بیان آن بــراي کسی که از زیبایی طبیعت چیزي 

نمی فهمد، خواهد داشت. 
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وقتی که عـصر آن روز یکشنبه فـرا رسید و پـرتـوهـاي لطیف آفـتاب از شیشه هـاي بـزرگ پنجـره هـاي خـانـه  ي 

اسـترلینگ بـه درون تـابید، فلیسیا در یک گـوشـه ي اتـاق خـود زانـو زده بـود. هـنگامی که او صـورت خـود را بـه طـرف 

نور آفتاب برگردانید، قیافه ي زن جوانی را داشت که بزرگ ترین مشکالت زندگی دنیایی خود را حل کرده است. 

در آن شـب، دکتر بـروس بـا خـانـم خـود دربـاره ي وقـایع آن روز بـه صـحبت پـرداخـت. آنـها هـر دو در این کار، یکدل 

و هـم نـظر بـودنـد و بـه زنـدگی آینده ي خـود بـا هـمت و اراده  ي یک پیرو واقعی مسیح نـگاه می کردنـد. هیچ  کدام از آنـها 

از عـواقـب وخیمی که آن عهـد و پیمان، ممکن بـود بـراي خـودشـان یا کلیسایشان داشـته بـاشـد، غـافـل نـبودنـد. بـعد از 

آنکه آنـها مـدت کمی صـحبت نـمودنـد، زنـگِ در بـه صـدا در آمـد و دکتر بـروس پشـت در رفـت، سـپس بـا تـعجب گـفت: 

«تو هستی ادوارد؟! بفرما.» 

شـخص خـوش قـامتی وارد شـد. این شـخص، اسقفی داراي قـد بـلند و شـانـه اي پـهن بـود، ولی انـدام او بـه قـدري 

تـناسـب داشـت که اصـالً درشـت و بـزرگ بـه نـظر نمی آمـد. اثـري که او مـعموالً در ذهـن اشـخاص نـاشـناس می گـذاشـت، 

ابتدا سالمتی و سپس مهربانی بود. 

او بـه اتـاق آمـد و بـه خـانـم بـروس سـالم کرد. خـانـم بـروس بـعد از چـند دقیقه دنـبال کاري رفـت و آن دو نـفر بـا 

یکدیگر تـنها مـانـدنـد. اسـقف روي یک صـندلی راحتی در کنار بـخاري نشسـت. در آن اول فـصل بـهار بـه قـدر کافی 

رطـوبـت و خنکی در هـوا وجـود داشـت که بـخاري را مـطبوع بـنماید. او چـشمان سیاه خـود را بـه همکالس و همکار 

قـدیمی خـود دوخـت و گـفت: «کالـوین، شـما امـروز اقـدام دلیرانـه اي کرده  اید. مـن خـبر آن را شنیدم و مـجبور شـدم 

که امشب به مالقات شما بیایم.» 

دکتر بـروس یک دسـت خـود را بـر روي شـانـه ي اسـقف گـذاشـت و گـفت: «مـن از آمـدن شـما خیلی خـوشـحال 

هستم. شما می  دانید که این چه کار خطیري است ادوارد.» 

اسقف به آهستگی و با تأمل گفت: «بله، می  دانم. من مطمئن هستم.» 

او در حـالی که دسـت هـاي خـود را بـه یکدیگر گـرفـته بـود، بـا حـالـت متفکرانـه اي نشسـته بـود. قیافـه ي او، آثـار خـدمـت 

و مهـربـانی را نـشان می  داد. مجـدداً او بـه چـشمان همکار قـدیمی خـود نـگاه کرد و گـفت: «کالـوین، مـا همیشه بـه 

مـنظور یکدیگر پی می بـرده ایم و از وقتی هـم که طـریقه اي که تـو پیش گـرفتی، در راه مـتفاوتی از زنـدگی کلیسایی 

بود، باز هم ما از لحاظ مسیحیت همکاري داشته ایم.» 

١٥٨



در پی عیسا

کالـوین  بـروس بـا لـحن پُـر عـطوفتی که سعی می کرد احـساسـات آن را پـنهان بـنماید، گـفت: «راسـت می گـویی، خـدا 

را شکر. مـن بـه دوسـتی شـما بیش از دوسـتی هـر شـخص دیگري اهمیت می  دهـم. مـن همیشه از مـحبت شـما 

برخوردار بوده ام، هر چند اغلب اوقات شایستگی آن را نداشته ام.» 

اسـقف بـا مهـربـانی بـه دکتر بـروس نـگاه کرد و بـعد از کمی مکث گـفت: «روش جـدید پیروي از مسیح، بحـرانی 

بـراي تـو ایجاد خـواهـد کرد. اگـر این قـول تبعیت کامـل از مسیح را نـگاه داري، چـنان که یقین دارم که نـگاه خـواهی 

داشـت، احتیاج بـه نـبوت نـدارد که تغییرات و تـحوالت بـزرگی در زنـدگی شـما پیش خـواهـد آمـد. در واقـع مـن 

نمی  تـوانـم فکر کنم که چـگونـه می  تـوان در صـورتی که هـمه ي کلیساهـا مـانـند کلیساي رایمونـد، این عهـد را بـنمایند از 

قیام تـمامی کلیساهـاي کشور جـلوگیري کرد.» او کمی مکث کرد، گـویی مـنتظر بـود که دوسـتش چیزي بـگوید یا 

سـؤالی کند. ولی بـروس از آتشی که در دل دوسـتش نسـبت بـه مسـئله ي مـورد عـالقـه ي او و مـاکزول افـروخـته شـده 

بود، آگاه نبود. 

اسـقف بـه سـخنان خـود ادامـه داد و گـفت: «مـثالً در کلیساي مـن خیلی مشکل اسـت که بـتوان عـده  اي را پیدا 

کرد که این قـول را بـدهـند و مـطابـق آن عـمل کنند. شـهادت و فـداکاري، مـنسوخ شـده اسـت. مسیحیت مـا بـه قـدري 

بـه راحتی و آسـایش خـود عـالقـه  مـند اسـت که حـاضـر نیست چیز خـطرنـاکی مـثل صلیب را حـمل کند. حـال بـاید 

فهمید که معنی تبعیت از مسیح چیست و مـنظور از روانـه شـدن در پی او کدام اسـت؟» اکنون گـویی اسـقف بـا 

خودش صحبت می کرد و توجهی به افکارش نداشت. 

بـراي اولین بـار، تـردیدي بـه فکر بـروس آمـد. ”چـه می  شـد که این اسـقف، نـفوذ خـود را بـراي پیش بـردن نـهضت 

رایمونـد بـه مـصرف می رسـانید؟ بـزرگ تـرین ثـروتـمندان و اشـراف شهـر شیکاگـو و چـند شهـر بـزرگ دیگر، جـزو اعـضاي 

کلیساي تـحت نـظر او بـودنـد. چـه خـوب خـواهـد بـود اگـر این اسـقف هـم بـه این شیوه ي جـدید تبعیت از مسیح کمک 

کند.“ 

نـزدیک بـود که بـروس مـنظور خـود را بـراي اسـقف بیان کند. او دسـت خـود را از روي دوسـتی چـندین سـالـه بـر 

روي شـانـه ي اسـقف گـذاشـت و می  خـواسـت یک سـؤال بسیار مهمی از او بـنماید که یکمرتـبه هـر دوي آنـها بـه 

واسـطه ي صـداي زنـگ در، از جـا تکان خـوردنـد. خـانـم بـروس، پشـت در رفـت و سـپس بـا یک نـفر در سـرسـراي خـانـه بـه 

صـحبت پـرداخـت. او اظـهار تـعجب فـوق  الـعاده  اي کرد و در حـالی که اسـقف از جـایش بـر  خـاسـت و بـروس بـه طـرف در 
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رفـت، او پـرده اي را که جـلوي در سـرسـرا آویخته بـود، پـس زد و داخـل گـردید. رنـگ از صـورت او پـریده بـود و بـدنـش 

می  لرزید. 

«آه! کالوین، چه خبر وحشتناکی! آقاي استرلینگ… آخ! نمی  توانم بگویم. بیچاره دخترهایش!» 

دکتر بـروس پـرسید: «چـه شـده اسـت؟» و بـا اسـقف بـه سـرسـرا رفـت و در مـقابـل پیشخدمتی که از مـنزل آقـاي 

اسـترلینگ آمـده بـود، قـرار گـرفـت. آن مـرد، کاله بـر سـر نـداشـت و ظـاهـراً بـا عجـله ي بسیار بـراي رسـانیدن آن خـبر 

آمده بود، زیرا منزل دکتر بروس از سایر دوستان صمیمی خانواده ي استرلینگ، نزدیک تر بود. 

«آقا، چه بگویم؟ آقاي استرلینگ چند دقیقه قبل خود را با تپانچه کشت. در اتاق خوابش خود را کشت.» 

دکتر بـروس گـفت: «مـن فـوراً بـه آنـجا می روم ادوارد، آیا تـو هـم می آیی؟ خـانـواده ي اسـترلینگ از قـدیم بـا تـو 

دوست بوده اند.» 

رنـگ از صـورت اسـقف پـریده بـود، ولی او مـانـند همیشه کامـالً آرام بـود. بـه چـشمان دوسـت خـود نـگاه کرد و گـفت: 

«بله کالوین، من با تو به خانه  ي او می  آیم و در همه ي غصه هاي خانواده ي او نیز شریک هستم.» 

در چنین لحظه ي وحشتناکی نیز دکتر بروس فهمید که رفیق قدیمی اش چه قولی به او داده است. 
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فصل بیست و چهارم 

 

وقتی که دکتر بـروس و اسـقف بـه خـانـه  ي اسـترلینگ رفـتند، هـمه چیز را در آن خـانـه  ي مجـلل، بـه  هـم ریخته 

یافـتند. در اتـاق هـاي پـایین، هیچ کس نـبود ولی از اتـاق هـاي بـاال، صـداي پـا و رفـت و آمـد می  آمـد. یکی از خـدمتکاران بـا 

وحشت از پلکان پایین آمد و در هنگامی که اسقف و دکتر بروس به پلکان رسیدند، در مقابل آنها قرار گرفت. 

در جـواب سـؤال آنـها، خـدمتکار بـا لکنت گـفت: «دوشیزه فلیسیا پیش خـانـم اسـت.» سـپس او بـه گـریه افـتاد و بـه 

اتاق نشیمن و به بیرون دوید. 

در بـاالي پلکان، آن دو نـفر بـه فلیسیا بـرخـورد کردنـد. او فـوراً بـه طـرف دکتر بـروس رفـت و دسـتان او را بـا هـر دو 

دسـتش گـرفـت. اسـقف دسـت خـود را بـر روي سـر فلیسیا گـذاشـت و آن سـه نـفر چـند لحـظه در آنـجا در سکوت 

ماندند. 

اسـقف، فلیسیا را از زمـان کودکی می شـناخـت. او سکوت را شکست و گـفت: «خـداونـد مهـربـان در این سـاعـات 

تیره بـا شـما بـاشـد. مـادرتـان…» اسـقف حـرف خـود را تـمام نکرد، زیرا در حین حـرکت از خـانـه  ي دوسـت خـود بـه این 

خـانـه، بـه یاد دوران جـوانی خـود افـتاده بـود. بـروس این مـوضـوع را نمی  دانسـت، ولی اسـقف در زمـان جـوانی خـود 

عـالقـه ي مـفرطی بـه خـانـم اسـترلینگ کنونی داشـت و او تـقاضـاي ازدواج بـا اسـقف را بـراي خـاطـر آن میلیونـر، رد کرده 

بود. اسقف اصالً از این خاطره مکدر نشد، ولی به هر حال این خاطره به نحو شدیدي در ذهن او پیش آمد. 

بـراي جـواب بـه پـرسـش اسـقف، فلیسیا بـه طـرف اتـاق مـادرش رفـت. او هـنوز چیزي نـگفته بـود، ولی آرامـش عجیب 

او بـر آن دو مـرد تـأثیر بسیاري گـذاشـته بـود. فلیسیا بـه درِ سـرسـرا بـازگشـت و آنـها را تـعارف نـمود که داخـل شـونـد. آن 

دو کشیش با انتظار دیدن وضعیت ناهنجاري به اتاق رفتند. 

رز دسـت خـود را بـر روي تـخت گـذاشـته بـود و پـرسـتار، سـر خـود را پـوشـانیده و گـریه می کرد. بـانـو اسـترلینگ که از 

چهـره  اش نـور خـاصی دیده می  شـد، در آنـجا طـوري آرمیده بـود که حـتا اسـقف در ابـتدا بـه اشـتباه افـتاد. بـعد وقتی که 
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حقیقت امـر بـر او و دکتر بـروس مکشوف گـردید، درد و رنـج قـدیمی او دوبـاره ظـاهـر شـد. ولی او هـمچنان بـا آرامـش 

ابـدي و نیرومـندي که فـرزنـدان خـدا می  تـوانـند داشـته بـاشـند در آن اتـاق مـرگ ایستاد و در روزهـاي بـعد نیز آرامـش 

خود را حفظ کرد. 

یک دقیقه ي بـعد، طـبقه ي پـایین عـمارت پـر از جـنجال شـد. در آن مـوقـع، دکتري که فـوراً کسی را بـراي آوردنـش 

فـرسـتاده بـودنـد ولی خـانـه  ي او کمی دور بـود، رسید و چـند نـفر مـأمـور شهـربـانی نیز که از طـرف خـدمتکاران در اثـر 

وحشـت بـزرگی که بـه آنـها روي آورده بـود  خـبردار شـده بـودنـد، بـه آنـجا رسیدنـد. هـمراه ایشان، چـند نـفر خـبرنـگار و 

چـند نـفر از هـمسایگان نیز آمـدنـد. دکتر بـروس و اسـقف بـر سـر پـله  هـا بـا این جـمعیت بـرخـورد کردنـد و مـوفـق شـدنـد 

که از ورود هـمه ي آنـها جـز کسانی که وجـودشـان الزم بـود، جـلوگیري نـمایند. الـبته این افـراد بـعداً از تـمامی وقـایع 

آن روز بـه واسـطه ي مـطالبی که روزنـامـه هـاي روز بـعد تـحت عـنوان «تـراژدي اسـترلینگ» منتشـر کردنـد، تـوانسـتند 

اطالع پیدا کنند. 

آقـاي اسـترلینگ آن شـب در سـاعـت نـه بـه اتـاق خـود رفـته بـود و بـعد از آن، دیگر کسی او را نـدیده بـود. نیم 

سـاعـت بـعد، صـداي تیري شنیده شـد و خـدمتکاري که در سـرسـرا بـود بـه اتـاق او دوید و مـشاهـده کرد که او خـود را 

کشته اسـت. فلیسیا در آن مـوقـع، نـزد مـادرش نشسـته بـود و رز مـشغول مـطالـعه در اتـاق کتابـخانـه بـود. او بـه اتـاق 

پـدرش دوید و او را در حـالی که تـوسـط خـدمتکاران بـر روي تـخت گـذاشـته می  شـد، دید. سـپس بـا گـریه و زاري بـه 

طـرف اتـاق مـادرش دوید و خـود را بـا شیون بـه پـاي تـخت او انـداخـت. بـانـو اسـترلینگ ابـتدا در اثـر این خـبر از هـوش 

رفـت و سـپس بـه هـوش آمـد و بـه دنـبال دکتر بـروس فـرسـتاد و اصـرار کرد که بـه دیدن شـوهـرش بـرود. بـا وجـود 

مـخالـفت فلیسیا، او کالرا را وادار کرد که بـه او کمک کند تـا بـه اتـاق آقـاي اسـترلینگ بـرود. بـانـو اسـترلینگ بـدون 

آنکه اشکی بـریزد بـه او نـگاه کرد ، بـعد بـه اتـاق خـود بـرگشـت و روي تـختش خـوابید. سـپس در هـنگامی که دکتر 

بـروس و اسـقف بـه اتـاق او وارد می  شـدنـد، بـعد از دعـایی که بـراي بـخشایش خـود و شـوهـرش کرد، فـوت نـمود. فلیسیا 

در این موقع بر روي او خم شده بود و رز هنوز بی حال در پایین تخت افتاده بود. 

ورود مـرگ بـه آن قـصر مجـلل بـه این سـرعـت انـجام گـرفـت، ولی عـلت آن تـا مـعلوم  شـدن وضـع کسب و کار آقـاي 

اسـترلینگ، کشف نشـد. بـعداً مـعلوم گـردید که آقـاي اسـترلینگ از مـدتی قـبل بـه واسـطه ي سـفته بـازي هـایی که در 

ظـرف یک مـاه، تـمام ثـروت او را بـه بـاد داده بـود، دچـار مشکالت مـالی بسیاري شـده بـود و چـون او دید تـمام پـولـش 

که در واقـع هـمه ي هسـتی او بـوده از میان رفـته اسـت، بـه زنـدگی خـود خـاتـمه داد. در آن عـصر یکشنبه، اخـباري بـه 
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وي رسید که انهـدام کامـل ثـروت او را اثـبات کرد. خـانـه و اثـاثیه اي که او داشـت و ظـروف غـذاخـوري و وسـایل راحتی 

او، هـمه از پـول هـایی خـریداري شـده بـود که او هیچ گـاه بـراي کسب آن زحـمتی نکشیده بـود. تـمام آنـها در اثـر 

حـقه بـازي هـا و بسـت و بـندهـایی بـود که هیچ ارزش و فـایده اي نـداشـت. او این مـطلب را کامـالً می  دانسـت، ولی امید 

داشـت که بـه هـمان تـرتیبی که این پـول هـا را بـه  دسـت آورده اسـت، بـتوانـد آنـها را حـفظ کند. او در اینجا نیز مـانـند 

بسیاري جـاهـاي دیگر، بـه خـطا رفـته بـود. بـالفـاصـله پـس از شنیدن خـبري مبنی بـر اینکه دچـار فـقر کامـل شـده اسـت، 

او چـاره اي جـز انـتحار بـراي خـود نـدید. این نتیجه ي اجـتناب نـاپـذیر آن گـونـه زنـدگی بـود. او پـول را خـداي خـود قـرار 

داده بـود. بـه مـحض آنکه آن خـدا از زنـدگی او بیرون رفـت، هیچ کس را بـراي پـرسـتش نـداشـت. مـوقعی که انـسان 

چیزي بـراي پـرسـتش نـداشـته بـاشـد، زنـدگی  اش تـباه خـواهـد شـد. بـه  این  تـرتیب میلیونـر بـزرگ بـه  نـام چـارلـز  اسـترلینگ 

فـوت کرد. در واقـع او در حـماقـت مـرد، زیرا پـول چـه ارزشی در مـقابـل مکنت و جـالل زنـدگی ابـدي که مـاوراء 

سفته بازي و سود و زیان است، می  تواند داشته باشد؟ 

مـرگ بـانـو اسـترلینگ در اثـر ضـربـه ي روحی بـود. او از سـال  هـا قـبل بـه اسـرار کار شـوهـر خـود راهی نـداشـت، ولی 

می  دانسـت که ثـروت او بـنایی نـدارد. زنـدگی او در واقـع از چـند سـال قـبل بـه صـورت مـرده بـود. اعـضاي خـانـواده ي او 

همیشه بـه بـردبـاري و اسـتقامـت مـعروف بـودنـد. بـانـو اسـترلینگ در هـنگامی که او را بـه اتـاقی که شـوهـرش در آن 

خـودکشی کرده بـود بـردنـد، این آیین خـانـوادگی را بـه خـوبی نـشان داد. ولی بـدن ضعیف او تـاب نگهـداري روح 

بزرگش را نداشت و مزاج او که در اثر رنج ها و نامالیمات سالیان دراز از دست رفته بود، مرگ را استقبال کرد. 

تـأثیر این ضـربـه هـاي سـه گـانـه یعنی از دسـت دادن پـدر و مـادر و ثـروت، بـراي آن دو خـواهـر خیلی گـران بـود. این 

وقـایع وحشـتناك تـا چـند هـفته، عـقل و هـوش را از سـر رز بیرون بـرد. او بـدون هیچ گـونـه حـس و حـرکتی بـر جـاي 

خـود آرمیده بـود. او هـنوز نمی  تـوانسـت پی بـبرد که پـول و ثـروتی که قـسمت عـمده  ي زنـدگی اش را تشکیل می  داده، 

از میان رفـته اسـت. حـتا مـوقعی که بـه او گـفتند که او و فلیسیا بـاید از آن خـانـه بیرون بـرونـد و تـحت تکفل دوسـتان 

و خویشاوندان خود در آیند، گویی او معنی این حرف را درك نمی کرد. 

ولی فلیسیا کامـالً بـه مـوضـوع واقـف بـود. او می  دانسـت که چـه حـادثـه اي رخ داده  و چـرا اتـفاق افـتاده اسـت. او بـعد 

از چـند روزي که از تـدفین پـدر و مـادرش گـذشـت، بـا راشـل راجـع بـه آینده ي خـود صـحبت کرد. بـانـو  وینسلو و راشـل 

بـه مـحض شنیدن آن خـبر تـأثـرانگیز، از رایمونـد بـه شیکاگـو آمـده بـودنـد و بـه هـمراهی سـایر افـراد خـانـواده، 

می  خواستند نقشه  اي براي آینده ي رز و فلیسیا طرح کنند. 
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راشـل در حـالی که صـورت زیباي او از مـحبت و عـالقـه  اي که نسـبت بـه دخـتر خـالـه ي خـود داشـت و این مـحبت در 

اثـر احـساس اینکه او هـم جـزو پیروان جـدید مسیح شـده، صـد چـندان گـردیده بـود، گـفت: «فلیسیا، تـو و رز بـاید نـزد 

ما به رایموند بیایید. مادر ما به هیچ نقشه  اي غیر از این فعالً رضایت نمی دهد.» 

فلیسیا گفت: «اگر کاري در اینجا پیدا نکنم، حاضرم.» او در ضمن، نگاه مؤثري به راشل افکند. 

راشل به آرامی گفت: «تو چه کار می  توانی بکنی عزیزم؟» 

فلیسیا جـواب داد: «هیچ کار، مـن کاري یاد نـگرفـته  ام. بـه غیر از کمی مـوسیقی و آن هـم بـه حـدي نیست که مـن 

بـتوانـم درس بـدهـم و خـرج خـود را از آن در بیاورم. مـن آشـپزي را هـم کمی یاد گـرفـته  ام.» این جـمله ي آخـري را 

فلیسیا با تبسم گفت. 

راشـل گـفت: «پـس تـو می  تـوانی که بـراي مـا آشـپزي کنی. مـادر مـن همیشه خیلی گـرفـتار بـچه هـا اسـت.» او 

می  دانسـت که فلیسیا اکنون بـراي شـام و نـاهـار خـود، مـحتاج دوسـتان و افـراد خـانـواده اسـت. الـبته آنـها مـقدار کمی 

پـول از پـدر خـود بـه ارث بـرده بـودنـد ولی حـماقـت و سـفته بـازي، طـوري بـه آقـاي اسـترلینگ روي آورده بـود که سـهم 

زن و فرزندان خود را نیز به باد داده بود. 

فلیسیا بـه پیشنهاد راشـل بـه طـور جـدي جـواب داد و گـفت: «واقـعاً؟ می تـوانـم این کار را بکنم؟ مـن حـاضـرم هـر کار 

شـرافـتمندانـه اي را بـراي تـأمین زنـدگی خـودم و رز انـجام بـدهـم. رز بیچاره هیچ وقـت نمی تـوانـد از این نـاراحتی، خـود را 

خالص کند.» 

راشـل گـفت: «مـا جـزئیات کار را در رایمونـد تـرتیب خـواهیم داد.» و بـا چـشمان پـر از اشک که تـأثـر از اشـتیاق 

فلیسیا براي تأمین زندگی خود در آن هویدا بود، تبسمی کرد. 

بـه  این  تـرتیب، در ظـرف چـند هـفته فلیسیا و رز در رایمونـد جـزو خـانـواده ي وینسلو شـدنـد. این مـوضـوع بـراي رز 

خیلی مشکل بـود، ولی چـاره اي جـز آن نـداشـت که این زنـدگی را قـبول کند، ولی در ضـمن بـا تـأثـر و انـدوه خـود، بـار 

دوش فلیسیا را بیشتر و سنگین تر می  نمود. 

فلیسیا فـوراً پی بـرد که در محیطی از پیروي مسیح واقـع اسـت که مـحبت و دوسـتی در آن حکم فـرمـاسـت. بـراي 

او چنین محیطی مـانـند بهشـت بـود. درسـت اسـت که بـانـو وینسلو مـوافقتی بـا روشی که راشـل در پیش گـرفـته بـود 

نـداشـت، ولی اثـراتی که در رایمونـد بـعد از آن عهـد و پیمان، پیش آمـده بـود بـه قـدري قـوي و مـهم بـود که حـتا در 

زنی مـثل بـانـو وینسلو نیز تـأثیر می گـذاشـت. فلیسیا دوسـتی و رفـاقـت کاملی بـا راشـل پیدا کرد. او فـوراً سهمی بـراي 

١٦٤



در پی عیسا

خـود در فـعالیت هـاي جـدیدي که در رکتانـگل شـروع شـده بـود، یافـت. بـا روحیه ي جـدیدي که او پیدا کرده بـود بـه 

کمک در کارهـاي خـانـه  ي خـالـه اش اصـرار می ورزید و خیلی زود آنـقدر در آشـپزي مـهارت نـشان داد که ویرجینیا 

پیشنهاد کرد که او عهده دار آشپزي براي سازمان رکتانگل بشود. 

فلیسیا این کار را بـا خـوشـحالی بسیار شـروع کرد. بـراي اولین بـار در زنـدگی خـود، او فـرصـت یافـته بـود که کاري 

بـراي رفـاه دیگران انـجام دهـد. تصمیمی که او بـراي پـرسیدن سـؤال ”مسیح چـه خـواهـد کرد؟“ قـبل از انـجام هـر کاري 

گرفته بود، در او اثرات بسیار داشت. روحیه ي او به سرعت رشد و تقویت پیدا می کرد. 

حـتا بـانـو وینسلو نیز از سـودمـندي و خـوشـایندي وجـود فلیسیا تمجید و تـعریف می کرد. او بـه خـواهـر زاده ي زیباي 

خـود که در میان تجـمالت شهـري، بـار آمـده بـود و در خـانـه  ي یک میلیونـر بـزرگ زنـدگی کرده بـود، نـگاه می کرد و 

تـعجب می  نـمود که چـطور اکنون بـه این خـوبی در آشـپزخـانـه کار می کند و دسـتش آغشـته بـه خـمیر اسـت و گـاهی 

بینی او نیز آغشـته می  شـود. چـون فلیسیا در ابـتدا عـادت داشـت که وقتی می  خـواسـت طـرز تـرکیب غـذا را بـه خـاطـر 

بیاورد یا بـا عـالقـه ي بسیار غـذا را تهیه کند یا ظـرف بـشوید، دسـت خـود را بـه بینی اش می  مـالید و بـا آن قیافـه ي 

مضحک به کارهاي خدمتکاري در اتاق ها و آشپزخانه ي منزل وینسلو یا در سازمان رکتانگل، ادامه می  داد. 

در ابتدا خانم وینسلو  گفت: «جاي تو اینجا نیست که این طور کارها را بکنی. من نمی  توانم این را ببینم.» 

فلیسیا بـا خـنده جـواب   داد: «چـرا خـالـه جـان؟ مـگر از آشی که امـروز پـختم، خـوشـتان نیامـد؟» زیرا او بـه ضـعف 

خاله ي خود در این مورد، واقف بود. 

بانو وینسلو: «خیلی آش خوبی بود، فلیسیا. اما تو نباید براي ما این طور کارها را بکنی.» 

فلیسیا: «چرا؟ من چه کار دیگري می  توانم بکنم؟» 

خـالـه اش بـا تفکر بـه او نـگاه کرد و مـتوجـه قیافـه و روحیه ي زیباي او گـردید و گـفت: «تـو نـباید همیشه این طـور 

کارها را بکنی، فلیسیا.» 

فلیسیا گـفت: «شـاید هـم بکنم. مـن آرزو داشـتم که آشـپزخـانـه ي خـوبی در شیکاگـو یا جـاي دیگري دایر بکنم و 

بـه افـراد خـانـواده هـاي نـواحی فقیر نشین مـثل رکتانـگل، غـذا بـدهـم. مـن یادم هسـت که یک زمـان، دکتر بـروس 

می گـفت که بـدتـرین رنـج هـاي اشـخاص فقیر، نـداشـتن غـذاسـت؛ او حـتا می گـفت که بسیاري از جـنایات بـه واسـطه ي 

گـرسنگی افـراد اسـت. مـن مـطمئن هسـتم که می  تـوانـم زنـدگی خـودم و رز را تـأمین کنم و در عین  حـال بـه دیگران 

نیز خدمت بنمایم.» 
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فلیسیا بـراي تـحقق دادن بـه این آرزو، پـافـشاري کرد تـا اینکه بـه آن رسید. در ضـمن، او مـورد عـالقـه ي بسیار از 

طـرف اهـالی رایمونـد و رکتانـگل واقـع شـد و در میان آنـها بـه عـنوان «فـرشـته ي آشـپز» لـقب یافـت. در عـمق شخصیت 

او، این مـبناي روحـانی بـزرگ قـرار داشـت که در کلیساي نـاسـارت قـول داده بـود که همیشه قـبل از انـجام هـر کاري، 

سـؤال کند ”اگـر مسیح بـه جـاي مـن بـود، چـه می کرد؟“ او بـا جـواب دادن بـه این سـؤال، زنـدگی خـود را مـرتـب 

می  ساخت و کار می کرد و دعا می  نمود. این سؤال مایه ي الهام روح او در همه ي اعمال و آرزوهایش بود. 
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فصل بیست و پنجم 

 

سـه مـاه از آن  روز یکشنبه اي که دکتر بـروس، اعـضاي کلیساي خـود را دعـوت بـه تبعیت جـدید از مسیح کرده 

بـود، گـذشـت. این سـه مـاه داراي بـزرگ تـرین هیجان هـا بـراي کلیساي نـاسـارت بـود. تـا آن وقـت هیچ گـاه کالـوین  بـروس 

پی نـبرده بـود که عـواطـف اعـضاي کلیساي او تـا چـه حـد عمیق اسـت. او بـا کمال خـوشـحالی اقـرار می کرد که دعـوت 

او بـا اسـتقبال بی نظیري از طـرف اشـخاصی واقـع شـد که مـانـند فلیسیا، تـشنه ي چیزي بـودنـد که فـعالیت هـاي مـعمولی 

و عادي کلیسا نمی  توانست براي آنها تأمین کند. 

ولی دکتر بـروس هـنوز از طـرف خـود، راضی نشـده بـود. او نمی  تـوانسـت بـگوید که چـه محـرکی در او پیدا شـده و 

چـه عـاملی بـاعـث این نـهضت گـردیده اسـت. این مـوضـوع بـراي کسانی هـم که او را بـه خـوبی می  شـناخـتند، تـعجب آور 

بـود. اسـقف مـزبـور اکنون بـار دیگر نـزد دکتر بـروس نشسـته و بـا او راجـع بـه این مـرحـله ي مـهم از تـاریخ کلیساي 

ناسارت صحبت می کرد. 

اسـقف گـفت: «شـما می  دانید که مـن چـرا امشـب بـه دیدنـتان آمـده  ام.» او این حـرف را بـعد از مـدتی صـحبت 

دربـاره ي نـتایج آن عهـد و پیمان در کلیساي نـاسـارت، بـر زبـان آورد و در اثـر حـرف او دکتر بـروس، سـر خـود را تکان 

داد. اسـقف در ادامـه ي صـحبتش گـفت: «مـن بـاید اقـرار کنم که هـنوز بـه قـول خـود در تبعیت از مسیح، وفـا نکرده  ام و 

به آن نحوي که خودم عقیده دارم نسبت به معنی روانه شدن در پی عیسا اقدام ننموده ام.» 

دکتر بـروس در این مـوقـع از جـا بـرخـاسـته بـود و در اتـاق مـطالـعه ي خـود، قـدم می زد. اسـقف در حـالی که 

دسـت هـاي خـود را بـه یکدیگر گـرفـته بـود در صـندلی راحـت بـاقی مـانـد. ولی چـشمان او بـا پـرتـویی که همیشه قـبل از 

گرفتن یک تصمیم در چشمانش ایجاد می  شد، می  درخشید. 
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دکتر بـروس بـه آرامی گـفت: «ادوارد، مـن نیز هـنوز خـود را در تبعیت از مسیح راضی نکرده  ام، ولی مـن بـاالخـره 

تصمیمی نسـبت بـه روش زنـدگی خـود گـرفـته  ام. بـراي آنکه مـن قـول خـودم را رعـایت کنم بـاید از شـبانی کلیساي 

ناسارت، استعفا بدهم.» 

اسـقف گـفت: «مـن می  دانسـتم که شـما چنین کاري خـواهید کرد و امشـب بـه اینجا آمـده بـودم که بـگویم مـن نیز 

در مورد خودم چنین تصمیمی دارم.» 

دکتر بروس برگشت و به طرف رفیق خود آمد. در هر دوي آنها هیجان آتشینی پیدا شده بود. 

دکتر بروس پرسید: «آیا در مورد شما هم، این موضوع الزم است؟» 

اسـقف گـفت: «بـله، اجـازه بـدهید دلیل خـود را بـگویم. ممکن اسـت دالیل مـن مـثل شـما بـاشـد، بلکه یقین دارم که 

این طـور خـواهـد بـود. » اسـقف لحـظه  اي مکث کرد و سـپس بـا هیجان بسیار گـفت: «کالـوین، شـما می  دانید که مـن 

چـند سـال اسـت عهـده دار این کار هسـتم و از مسـئولیت هـاي آن نیز بـاخـبر می بـاشید. مـن نمی  خـواهـم بـگویم که 

زنـدگی مـن خـالی از گـرفـتاري و غـصه بـوده اسـت، ولی مـن همیشه بـه نـوعی زنـدگی کرده  ام که مـردم فقیر نشین این 

شهـر، آن را زنـدگی راحـت و بلکه زنـدگی مجـلل می  نـامـند. مـن همیشه مـنزل مجـللی داشـته ام و بهـترین غـذاهـا را 

می  خـورده ام. تـا بـه حـال دو مـرتـبه تـوانسـته ام که بـه خـارجـه بـروم و از بهـترین هـنرهـا و مـوسیقی هـا و وسـایل فـرهنگی، 

لـذت بـبرم و هیچ وقـت نفهمیده ام که بـدون پـول و ثـروت بـودن، چـه مـعنایی دارد. مـن نـتوانسـته ام در این روزهـاي 

اخیر از پـرسیدن این سـؤال از خـود مـنصرف شـوم که ”مـن چـه فـداکاري اي بـراي مسیح کرده  ام؟“ بـه پـولـس گـفته شـد 

که بـراي پیروي از مسیح چـه فـداکاري هـاي بـزرگی بـاید انـجام دهـد. مـاکزول حـق دارد که در رایمونـد می گـوید: 

”پیروي از مسیح مسـتلزم فـداکاري اسـت.“ مـن تـا بـه حـال چـه فـداکاري اي کرده  ام؟ اگـر زنـدگی خـودم را بـا زنـدگی 

پـولـس یا هـر کدام از شهـداي قـرون اولیه مـقایسه کنم، می بینم که زنـدگی مـن پـر از لـذت و گـناه و تجـمل بـوده اسـت. 

مـن نمی  تـوانـم چنین زنـدگی اي را بیش از این تحـمل کنم. در مـن اکنون عـاملی ایجاد شـده اسـت که این گـونـه 

پیروي از مسیح را محکوم می نـماید. مـن تـاکنون در پی او روانـه نشـده ام. مـن در شیوه ي فعلی زنـدگی کلیسایی و 

اجـتماعی خـود، هیچ گـونـه چـاره اي در مـقابـل این محکومیت نمی بینم جـز آنکه تـمام زنـدگی خـود را صـرف احتیاجـات 

مادي و معنوي فقراي بدترین نواحی این شهر بنمایم.» 

اسـقف در این مـوقـع از جـا بـر  خـاسـت و بـه کنار پنجـره رفـت. خیابـان جـلوي آن خـانـه مـثل روز روشـن بـود. او 

عـابـرین را تـماشـا  کرد، سـپس روي خـود را بـرگـردانـد و بـا هیجانی که نـمایانـگر آتـشفشان درونی او بـود، گـفت: 
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«کالـوین، این شهـري که مـا در آن زنـدگی می کنیم خیلی وحشـتناك اسـت. خـودخـواهی هـا و گـناه هـا و بـدبختی هـاي 

آن، مـرا بـه انـزجـار می  آورد. مـن سـالیان دراز بـا این تـرس زنـدگی کرده  ام که یک روز مـجبور شـوم تجـمالت زنـدگی 

خـود را رهـا کنم و بـا بـت پـرسـتی جـدیدي که در این قـرن حکم فـرمـا شـده اسـت، مـبارزه نـمایم. شـرایط وحشـتناك 

زنـدگی زنـان در بعضی از محـله هـاي صنعتی و ظـلم وحشیانـه ي بعضی از رسـوم اجـتماعی و ثـروت هـایی که تـمام 

بـدبختی هـاي شهـر را زیر پـا می گـذارد و وضعیت شـرم آور قـمارخـانـه هـا و میخانـه  هـا و فـغان بیکاران و نـفرت بسیاري از 

اشـخاصی که از کلیسا چیزي جـز بـناي مجـلل و اثـاثیه ي عـالی و کشیشی که زنـدگی خـود را بـه تجـمل و بـطالـت 

می گـذرانـد، نمی بینند؛ تـمام این شـداید و نـامـالیمات عـالـم انـسانی بـا نـظریات صحیح و غلطی که در آنـها وجـود دارد 

و اعـتراف هـایی که نسـبت بـه مـفاسـد کلیساهـا بـه عـمل می  آید و کدورت هـا و افـتضاحـاتی که از آن نـاشی می  شـود، 

هـمه ي اینها در مـقابـل زنـدگی راحـت و آسـوده اي که مـن داشـته ام، قـرار می گیرنـد و در مـن بیزاري و نـفرت شـدیدي 

نسـبت بـه خـودم ایجاد می  شـود. مـن اخیراً بـارهـا این کالم مسیح را شنیده  ام که ”هـمان  قـدر که بـه یکی از این 

کوچک تـرین بـرادران مـن کمک کنید، مـثل این اسـت که بـه مـن کمک کرده  اید.“ مـن چـه مـوقـع بـراي زنـدانیان یا 

بیچارگـان و گـناهکاران، خـدمتی کرده  ام که مسـتلزم فـداکاري از طـرف مـن بـاشـد؟ بـه جـاي آن، همیشه از روش هـاي 

مـعمولی کشیشی پیروي کرده  ام و در محیط ثـروتـمندان و اشـراف و اعیانی که عـضو کلیساي مـن بـوده انـد، زنـدگی 

نـموده  ام. فـداکاري مـن در کجا بـوده اسـت؟ چـه فـداکاري اي بـراي خـاطـر مسیح نـموده  ام؟ آیا تـو هیچ فـداکاري اي از 

مـن دیده اي کالـوین؟ مـن اخیراً طـوري حـس می کنم که میل دارم خـودم را شـالق بـزنـم. اگـر مـن در زمـان لـوتـر 

زندگی می کردم، می بایست پشت خودم را لخت بنمایم و به خودم شکنجه بدهم!» 

رنـگ از صـورت دکتر بـروس پـریده بـود. او هیچ وقـت نـدیده و نشنیده بـود که اسـقف بـا آن هیجان صـحبت کند. 

ناگهان سکوت، اتاق را فرا گرفت. اسقف دوباره نشست و سر خود را خم کرد. 

دکتر بـروس عـاقـبت بـه سـخن آمـد و گـفت: «الزم بـه گـفتن نیست که تـو احـساسـات مـرا نیز بیان کردي. مـن هـم 

سـال هـاسـت که در وضعی شـبیه بـه آن قـرار دارم. زنـدگی مـن هـم نسـبتاً داراي تجـمل بـوده اسـت. مـنظور مـن این 

نیست که هیچ گـونـه گـرفـتاري و درد سـر و زحـمتی در کلیساي خـود نـداشـته ام، ولی نمی  تـوانـم بـگویم که بـراي مسیح 

فـداکاري اي کرده  ام. آن آیه در رسـالـه ي پـطرس دائـماً بـه نـظر مـن می  آید که گـفته اسـت: ”مسیح بـراي خـاطـر شـما 

رنـج دید و بـراي شـما سـرمشقی قـرار داد که شـما نیز در پی او روانـه شـوید.“ مـن در تجـمل، زنـدگی کرده  ام و 

نمی  دانـم که فـقر و احتیاج چیست. مـن فـرصـت مـسافـرت و تـفریح نیز داشـته  ام. گـرداگـرد مـن همیشه راحتی هـاي 
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گـرم و نـرم تـمدن بـوده اسـت. گـناه هـاي این شهـر مـانـند امـواج دریا بـه دیوارهـاي کلیسا و خـانـه  ي مـن اصـابـت کرده 

اسـت، ولی مـن کمتر تـوجهی بـه آن کرده  ام، زیرا دیوارهـا خیلی قـطور بـوده انـد. مـن بـه نـقطه اي رسیده ام که دیگر 

نمی  تـوانـم این گـونـه زنـدگی را تحـمل کنم. الـبته نمی  خـواهـم که از کلیسا ایراد بگیرم، زیرا کلیسا را دوسـت دارم و نیز 

نمی  خـواهـم از آن صـرف  نـظر کنم. مـن بـه وظـایف آن مـعتقد هسـتم و قـصد ویران کردن آن را نـدارم. مـن بـه هیچ وجـه 

در این راه، قـصد نـدارم که جـمعیت پیروان مسیح را بـه  هـم بـزنـم. امـا مـن عقیده دارم که بـاید از شـبانی کلیساي 

نـاسـارت اسـتعفا بـدهـم تـا بـتوانـم چـنان که بـاید و شـاید در پی عیسا روانـه شـوم. در این  ضـمن، مـن هیچ ایرادي از 

کشیش هـاي دیگر نمی گیرم و از ایمان و عقیده ي آنـها انـتقاد نمی کنم. ولی مـن بـاید شـخصاً بـا مـفاسـد و گـناه هـا و 

افـتضاحـات این شهـر بـزرگ، مـبارزه کنم و می  دانـم که بـراي این مـنظور بـاید ارتـباط خـود را بـا کلیساي نـاسـارت، قـطع 

بنمایم. من هیچ راه دیگري براي فداکاري در راه مسیح نمی بینم و ناچارم که در این راه فداکاري کنم.» 

مجـدداً سکوتی بـرقـرار شـد. این کاري که آنـها قـصد انـجام دادن آن را داشـتند، کاري عـادي نـبود. آنـها هـر دو در 

اثـر یک نـوع اسـتدالل، بـه یک نـوع نتیجه رسیده بـودنـد. آنـها خیلی متفکر بـودنـد، زیرا بیش از آن بـه وضعیت و 

روحیه ي اشخاص، آشنا بودند که این کار را یک امر بی اهمیتی تلقی کنند. 

سـرانـجام اسـقف گـفت: «نـقشه ي شـما چیست؟» و تبسمی را که همیشه چهـره  اش را زیبا می  نـمود، بـر لـب آورد. 

قیافه ي اسقف هر روز روشن تر می  شد. 

دکتر بـروس بـه آهسـتگی جـواب داد: «نـقشه ي مـن این اسـت که خـود را در مـعرض بـزرگ تـرین احتیاجـات بشـري 

که در شهـر وجـود دارد، قـرار دهـم. خـانـم مـن نیز کامـالً در این مـورد بـا مـن تـوافـق دارد. مـا مـخصوصـاً سعی کرده  ایم 

که منزلی در محله اي از شهر که وجود ما بیش از هر جا ممکن است مورد استفاده قرار گیرد، پیدا کنیم.» 

اسـقف که اکنون کامـالً بـه هیجان آمـده بـود، گـفت: «بـگذارید مـن جـایی را پیشنهاد کنم.» چهـره ي زیباي او در 

اثـر اشـتیاق بـه نهضتی که اکنون او و دوسـتش جـزو آن بـودنـد، افـروخـته گـردید. او بـه سـخنان خـود ادامـه داد و 

نـقشه  اي که داراي اثـرات مـداوم بـود را بیان کرد. بـه قـدري نـقشه ي او عـالی بـود که دکتر بـروس بـا آن  هـمه تجـربیات و 

شخصیتی که داشت، مبهوت ماند که شخصی را می  دید که داراي چنین بصیرت روحانی است. 

آنـها تـا دیر وقـت بـا یکدیگر صـحبت کردنـد و آنـقدر از صـحبت بـا یکدیگر خـوشـحال بـودنـد که گـویی دربـاره ي 

مـسافـرت بـه سـرزمین جـدید و کشف نشـده اي، مـذاکره می کنند. اسـقف چـند بـار بـعد از آن گـفت که در آن لحـظه که 
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او تصمیم گـرفـت در زنـدگی فـداکاري بـنماید، یک روحیه ي عـالی و شـادانی پیدا کرد که گـویی بـاري از دوش او 

برداشته شده است. دکتر بروس نیز به همین علت، بزرگی روح و شادي قلب پیدا کرد. 

نـقشه ي آنـها وقتی که عـاقـبت بـه صـورت عملی در  آمـد، چیزي غیر از این نـبود که مکان بـزرگی را که قـبالً انـبار 

آبـجو سـازي بـوده اسـت، کرایه کنند و سـاخـتمان آن را تجـدید نـمایند و خـودشـان در آنـجا در قـلب محـله اي که تـحت 

نیروي کامـل میخانـه هـاسـت و سکنه ي آن بـه کثیف تـرین شکل زنـدگی می کنند و پسـتی و جـهالـت و رسـوایی و فـقر 

در آن حکم فـرمـا می بـاشـد، سـاکن شـونـد. این عقیده، چیز تـازه  اي نـبود؛ این عقیده را عیساي مسیح بـه وجـود آورد در 

مـوقعی که خـانـه  ي پـدر خـود را رهـا کرد و از ثـروت خـود صـرف  نـظر نـمود تـا آنکه بـتوانـد بـه بشـر خـدمـت کند و در کنار 

گـناهکاران بـاشـد و آنـها را از گـناه دور کند. نـظریه ي اسکان عـمومی، چیز تـازه  اي نیست. این مـوضـوع بـه انـدازه ي 

بیت لحـم و نـاصـره داراي اهمیت اسـت. این مـورد خـاص، بـراي تـرغیب این دو مـرد در فـداکاري بـراي مسیح بهـترین 

راه بود. 

در عین  حـال، در آنـها عـالقـه ي فـوق  الـعاده  اي نسـبت بـه نـزدیک شـدن بـه فـقر مـادي و بینوایی مـعنوي شهـر بـزرگی 

که اطـرافـشان را فـرا گـرفـته بـود، ایجاد شـده بـود. چـگونـه آنـها می  تـوانسـتند این مـنظور را بـر  آورده سـازنـد جـز آنکه تـا 

حـدي که می  تـوانـند در آن وضعیت سهیم بـاشـند و شـریک رنـج و نـاراحتی اهـالی آنـجا شـونـد؟ چـگونـه ممکن بـود آنـها 

بـه فـداکاري بـپردازنـد جـز آنکه عـمالً از خـود   گـذشـتگی نـشان دهـند؟ چـه چیزي می  تـوانسـت این از خـود  گـذشـتگی را بـه 

آنـها و دیگران ظـاهـر سـازد مـگر آنکه بـه صـورت شخصی و واقعی در آید و بـه شکل سعی و تـالش بـراي مـشارکت بـا 

گناهکاران و سهیم شدن در رنج هاي اهالی شهر ظاهر شود. 

آنـها بـه  این  تـرتیب بـراي خـود اسـتدالل می کردنـد و الـبته انـتقادي از دیگران نمی نـمودنـد. آنـها فـقط سعی 

می کردنـد که عهـد خـود را در تبعیت از مسیح بـه جـا آورنـد و کاري را که بـه نـظرشـان مسیح خـواهـد کرد، انـجام 

دهـند. قـولی که آنـها داده بـودنـد، همین بـود. حـال که مـجبور بـودنـد تـا نـقشه ي خـود را عملی سـازنـد، چـه بـاکی از 

نتایج آن داشتند؟ 

اسـقف بـراي خـود، ثـروتی انـدوخـته داشـت. هـر کسی در شیکاگـو می  دانسـت که او ثـروت سـرشـاري دارد. دکتر 

بـروس نیز از عـوایدي که از کتاب هـاي ادبی خـود بـه دسـت آورده بـود، انـدوخـته اي داشـت. آن دو نـفر دوسـت، تصمیم 

گـرفـتند که قـسمت عـمده  ي انـدوخـته ي خـود را فـوراً صـرف این کار کنند و بیشتر آن را بـراي راه انـدازي یک نـوانـخانـه 

در آن ناحیه، اختصاص دهند.  
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فصل بیست و ششم 

 

در این  ضـمن در کلیساي نـاسـارت، تـحوالتی پـدید می  آمـد که تـا کنون سـابـقه نـداشـت. درخـواسـت سـاده اي که از 

طـرف شـبان آن کلیسا از اعـضاي آن بـه عـمل آمـد که هـمان طـوري که مسیح عـمل خـواهـد کرد رفـتار کنند، هیجان 

بـزرگی بـه وجـود آورده بـود که هـنوز هـم ادامـه داشـت. بـا وجـود این، وقتی که یک روز یکشنبه صـبح در اوایل 

تـابسـتان، دکتر بـروس بـه محـراب کلیسا آمـد و اسـتعفاي خـود را اعـالم کرد، این هیجان تـمام شهـر را فـرا گـرفـت. 

هـر چـند که او این مـوضـوع را قـبالً بـه اطـالع مـعتمدین کلیسا رسـانیده بـود و هیچ جـنبه ي تـعجب آوري نـداشـت، ولی 

وقتی عـامـه ي مـردم فهمیدنـد که آن کشیش از شغلی که سـالیان دراز بـر عهـده داشـته، اسـتعفا داده اسـت تـا آنکه بـه 

بدترین نواحی شیکاگو برود و در آنجا زندگی کند، شگفتی و حیرت آنها به نهایت درجه رسید. 

اسـقف در جـواب یکی از دوسـتان عـزیز خـود که در حـالی که اشک از دیدگـانـش جـاري بـود، سعی می کرد تـا او را 

از این کارهـا بـاز دارد، گـفت: «چـرا بـاید کاري که مـن و دکتر بـروس در نـظر داریم انـجام بـدهیم تـا این حـد عجیب بـه 

نـظر آید؟ مـثل آن اسـت که هیچ کس انـتظار نـدارد که یک دکتر االهیات و یک اسـقف، در صـدد نـجات اشـخاص از 

بـدبختی و فـالکت بـر آیند. اگـر مـا از شـغل فعلی اسـتعفا می  دادیم که بـه بمبئی یا هـنگ کنگ یا جـایی در آفـریقا 

بـرویم، کلیساهـا و افـراد از قهـرمـانی بـودن این کار تـعریف می کردنـد. چـرا بـاید وقتی مـا تصمیم گـرفـته ایم که زنـدگی 

خـود را وقـف نـجات کفار و گـمراهـان شهـرمـان بـنماییم، تـا این حـد بـه نـظر غـریب  بیاید؟ آیا خیلی تـعجب دارد که دو 

نـفر کشیش مسیحی حـاضـر بـاشـند که در میان بـدبختی هـا و مـصائـب مـردم این دنیا، زنـدگی کنند تـا آنکه بـه 

بیچارگی آنـها پی بـبرنـد؟ آیا این کار خیلی نـادر اسـت که دوسـت داشـتن انـسان هـا بـه صـورت این نـوع نـجات دادن 

اشخاص بیچاره در آید؟» 

هـر چـند آن اسـقف خـود را راضی می کرد که این کار چـندان شگفتی و تعجبی نـدارد، ولی مـردم هـمچنان در 

این بـاره صـحبت می کردنـد و کلیسا در شـگفت بـود از اینکه اشـخاصی که تـا این حـد در کار کشیشی خـود مـعروف و 
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کامیاب بـوده  انـد، از وضعیت آسـوده ي زنـدگی خـود صـرف  نـظر کنند و زنـدگی راحـت خـود را از دسـت بـدهـند بـراي 

آنکه یک زندگی سخت و توأم با فداکاري را در پیش گیرند. 

اي مسیحیان آمـریکا، آیا اینکه دیدن فـداکاري واقعی از طـرف کسانی که حقیقتاً در پی او روانـه می  شـونـد، 

مـایه ي تحیر و تـعجب مـا می گـردد مـثل آنکه چیزي بسیار غیر عـادي دیده ایم، نـشانـه  ي نـقص پیروي مـا از مسیح 

نیست؟ 

کلیساي نـاسـارت بـه واسـطه ي از دسـت دادن شـبان خـود خیلی مـتأثـر گـردید، ولی اعـضایی که قـول تبعیت از 

مسیح را نـداده بـودنـد تـا انـدازه  اي آسـوده خـاطـر شـدنـد. دکتر بـروس هـم مـورد احـترام کسانی واقـع بـود که در اثـر 

گـرفـتاري هـاي کسب و کار خـود، دادن آن قـول را مـوجـب از میان رفـتن تـمام هسـتی و ثـروتـشان می  دانسـتند، ولی در 

عین  حـال در اعـماق قـلب خـود شـجاعـت و هـمت بـلند او را سـتایش می کردنـد. آنـها از سـال  هـا قـبل، دکتر بـروس را بـه 

عـنوان یک مـرد مهـربـان و مـحتاط و سـالـم می  شـناخـتند، ولی انـتظار چنین فـداکاري هـایی را از او نـداشـتند. وقتی از 

این مـوضـوع اطـالع پیدا کردنـد، اذعـان نـمودنـد که شـبان کلیساي آنـها عهـد خـود را نسـبت بـه عـقایدي که اخیراً 

درباره ي تبعیت از مسیح اظهار نموده، کامالً نگه داشته است. 

کلیساي نـاسـارت هیچ گـاه نهضتی را که دکتر بـروس شـروع نـمود، فـرامـوش نکرد. کسانی که بـا او در عهـد و 

پیمان بـراي تبعیت واقعی از مسیح همکاري کردنـد، زنـدگی مـعنوي و روحـانیت عظیمی در آن کلیسا بـه وجـود 

آوردند و به کارهاي نجات بخش خود هنوز هم ادامه می  دهند. 

دوبـاره پـاییز فـرا رسید و شهـر در آسـتانـه ي یک زمسـتان سـخت دیگر واقـع شـد. اسـقف یک روز از نـوانـخانـه بیرون 

آمـد و در اطـراف آن، راه رفـت. او قـصد داشـت که بـه مـالقـات یکی از دوسـتان جـدید خـود در آن نـاحیه بـرود. بـعد از 

آنکه از چـند کوچـه گـذشـت، نـظرش بـه دکانی که بـا دکان هـاي دیگر مـتفاوت بـود، جـلب شـد. آن محیط هـنوز کامـالً 

بـراي او تـازگی داشـت و هـر روز او گـوشـه ي تـازه  اي از آن را کشف می کرد یا بـا وضعیت غیر مـنتظره اي از زنـدگی 

بشري مواجه می  شد. 

محـلی که نـظر او را جـلب کرده بـود، دکانی بـود که نـزدیک رخـتشوي خـانـه  ي چینی قـرار داشـت. دو پنجـره در 

جـلوي آن دیده می  شـد که کامـالً تمیز بـودنـد و این بـه خـودي خـود مـوجـب شگفتی بـه شـمار می رفـت. از پشـت آن 

پنجـره، غـذاهـاي مـختلف بـه طـرز زیبایی در مـعرض تـماشـا گـذاشـته شـده بـود و قیمت هـایی روي آنـها نـوشـته شـده بـود 

که مـایه  ي تـعجب او می گـردید، زیرا او در این مـوقـع بـه بسیاري از حـقایق زنـدگی آن نـاحیه که در گـذشـته بـر او 
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نـامـعلوم بـود، واقـف گشـته بـود. هـمان  طـور که او در مـقابـل آن پنجـره هـا ایستاده و مـشغول تـماشـا بـود، دري در کنار 

آنها باز شد و فلیسیا استرلینگ از آن بیرون آمد. 

اسقف با تعجب گفت: «شما کی بدون اطالع من به این ناحیه آمده اید؟» 

فلیسیا گفت: «شما چطور به این زودي مرا پیدا کردید؟»  

اسقف: «چرا پیدا نکنم؟ تنها پنجره هاي تمیزي که در این خیابان دیده می  شود، همین هاست.» 

فلیسیا با خنده اي که موجب نشاط اسقف بود، گفت: «درست می گویید.» 

اسـقف گـفت: «چـطور شـما بـدون آنکه بـه مـن اطـالع بـدهید بـه شیکاگـو آمـدید و چـطور بـدون خـبر بـه این نـاحیه 

وارد شـدید؟» اسـقف از دیدن فلیسیا، آن محیط زیبا و مـتمدن و پـر نـزاکتی را که قـبالً داشـت، بـه خـاطـر آورد و 

گـویی بهشـت پیشین را در او دیده اسـت. ولی اگـر حقیقت را بـخواهید، او هیچ اشـتیاقی نـداشـت که بـه آن بهشـت 

مراجعت کند. 

فلیسیا گـفت: «اسـقف عـزیز (او همیشه اسـقف را این طـور خـطاب می کرد)، مـن می  دانسـتم که شـما خیلی مـشغول 

کارهـایتان هسـتید و نمی خـواسـتم که بـا حـرف هـاي خـود، وقـتتان را بگیرم. عـالوه بـر این، اکنون حـاضـرم هـر خـدمتی 

را که داشـته بـاشید، انـجام دهـم. حقیقت این اسـت که همین االن می  خـواسـتم بـه دیدن شـما بیایم و نـظرتـان را 

بـپرسـم. اکنون مـن در اینجا بـا یک خـانـم فـروشـنده  بـه نـام ’بـاسکوم‘ که این سـه اتـاق را اجـاره کرده اسـت و همچنین 

بـا یکی از شـاگـردان مـوسیقی راشـل که ویرجینیا پیچ بـه او بـراي گـذرانـدن دوره ي فـراگیري ویلن کمک کرده اسـت، 

زنـدگی می کنم. این شـاگـرد ویلن اسـمش ’مـارتـا‘ و جـزو مـردم اسـت.» او لـغت مـردم را طـوري گـفت که اسـقف را بـه 

تـبسم آورد. فلیسیا سـپس بـه سـخن خـود ادامـه داد و گـفت: «مـن از این خـانـه نگهـداري می کنم و در ضـمن غـذاهـاي 

سـاده بـراي تـوده ي مـردم، درسـت می  نـمایم. مـن در این کار مـهارت پیدا کرده  ام و نـقشه  اي دارم که امیدوارم 

مورد پسند شما واقع شود و آن را توسعه بدهید. حاضرید اسقف عزیز؟» 

اسقف جواب داد: «البته حاضرم.» دیدن فلیسیا و عالقه و اشتیاق او به خدمت، موجب حیرت اسقف شده بود. 

فلیسیا: «مـارتـا می  تـوانـد بـه نـوانـخانـه  ي شـما از لـحاظ مـوسیقی کمک کند و مـن از لـحاظ غـذا. مـن فکر می کردم 

که بهـتر اسـت اول در اینجا مسـتقر شـوم و بـعد یک خـدمـت حقیقی انـجام دهـم. مـن حـاال می  تـوانـم که خـرج زنـدگی 

خودم را در بیاورم.» 

اسقف با تعجب گفت: «واقعاً؟! چگونه؟ با درست کردن این چیزها؟» 
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فلیسیا بـا کمی رنـجش گـفت: «بـله، بـا همین چیزهـا؛ شـما بـاید بـدانید که اینها بهـترین و خـوشـمزه تـرین غـذاهـاي 

این شهر هستند.» 

اسقف گفت: «من هیچ تردیدي ندارم.» سپس چشمکی زد و گفت: «اما باید دید.» 

فلیسیا گـفت: «بـفرمـایید کمی امـتحان کنید. مـثل اینکه شـما یک مـاه اسـت که غـذاي خـوب نـخورده اید.» فلیسیا 

اصـرار کرد که اسـقف بـه اتـاقی که مـارتـا بـا چهـره ي بـشاش و مـوهـاي مـجعد خـود در آن بـه تـمرین مـوسیقی مـشغول 

بود، وارد شود. 

فلیسیا: «بـه کار خـود ادامـه بـده مـارتـا، این اسـقف اسـت. تـو راجـع بـه او چیزهـاي زیادي از مـن شنیده اي.»  سـپس 

فلیسیا رو بـه اسـقف کرد و گـفت: «در اینجا بـفرمـایید بنشینید تـا مـن کمی از یک غـذاي مـصري که درسـت کرده  ام 

را براي شما بیاورم.» 

بـه  این تـرتیب، آنـها غـذاي خـوبی خـوردنـد و اسـقف که در حقیقت از چـند هـفته ي قـبل تـا کنون بـه غـذاي خـود 

اهمیتی نـداده بـود، از این ضیافـت تـمتع بسیار حـاصـل کرد و نمی  تـوانسـت امـتنان و شگفتی خـود را از آن غـذاهـایی 

که با نهایت مهارت طبخ شده بودند، بیان کند. 

فلیسیا بـا تـبسم گـفت: «مـن انـتظار داشـتم شـما بـگویید که این غـذاهـا حـداقـل بـه خـوبی غـذاهـایی که در 

مهمانی هاي اشرافی این شهر تهیه می  شود، هستند.» 

اسـقف گـفت: «واقـعاً هـم این طـور اسـت. هیچ ضیافتی که مـن تـا بـه حـال در بهـترین هـتل هـاي شهـر دیده  ام، بـه این 

خـوبی نـبوده اسـت. امـا شـما هـم بـاید بـه نـوانـخانـه  ي مـا بیایید. مـن میل دارم که شـما کارهـاي مـا را در آنـجا ببینید. مـن 

خیلی مـتعجب هسـتم که شـما در اینجا و بـه  این  تـرتیب، زنـدگی خـود را تـأمین می کنید. مـن اکنون کم  کم پی 

می بـرم که نـقشه ي شـما چیست. شـما می  تـوانید کمک بسیار بـزرگی بـراي مـا بـاشید. آیا شـما واقـعاً مـنظورتـان این 

است که در اینجا بیایید و به این مردم نشان دهید که معنی غذاي خوب چیست؟» 

فلیسیا گفت: «بله، من همین قصد را دارم. انجیل من همین است. آیا من نباید از آن پیروي کنم؟» 

اسـقف بـا تـبسم گـفت: «بـله، درسـت اسـت. خـداونـد چنین فـهم و درایت را بـرکت دهـد! اگـر هـمه ي زن هـاي جـدید 

مثل شما باشند، دنیا نجات خواهد یافت.» 

فلیسیا خـنده اي کرد و گـفت: «تـعریف و تمجید شـما حـتا در نـاحیه  ي فقیر نشین شیکاگـو نیز بـه جـاي خـود بـاقی 

است.» 
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قـلب اسـقف که در چـند مـاه گـذشـته در اثـر تحـمل بـارهـاي گـران گـناه محیط خـود خسـته شـده بـود، از آن خـنده 

لذت برد. این شادي و خرسندي پسندیده اي بود که از آنِ خدا به شمار می رفت. 

فلیسیا میل داشـت که از نـوانـخانـه بـازدید کند و از این  جهـت، هـمراه اسـقف رفـت. او وقتی که نتیجه ي بـه کار بـردن 

مـقدار قـابـل مـالحـظه اي پـول و نیروي فکري صحیح را مـشاهـده کرد، مـتعجب شـد. آنـها بـدون تـوقـف در سـاخـتمان 

نـوانـخانـه راه رفـتند. فلیسیا از دیدن آنـجا خیلی بـه هیجان آمـده بـود و اسـقف از اظـهاراتی که او از روي این هیجان 

می  نمود، به شگفت می  آمد. 

آنـها بـه طـبقه ي تـحتانی رفـتند و اسـقف دري را بـاز کرد که از پشـت آن، یک کارگـاه قـالیبافی نـمایان شـد. این 

کارگـاه، کوچک ولی داراي وسـایل کافی بـود. یک مـردي که کاله کاغـذي بـر سـر داشـت و بـلوز و لـباس کار پـوشیده 

بـود در حـالی که سـوت می زد، دسـتگاه را می گـردانید. وقتی آن دو نـفر وارد شـدنـد، او مـتوجـه گـردید و کالهـش را 

برداشت، سپس دستی به سر خود کشید و موهایش را مرتب کرد. 

اسـقف گـفت: «دوشیزه اسـترلینگ، آقـاي اسـتفن کالید را مـعرفی می کنم. او یکی از اشـخاصی اسـت که در اینجا 

به ما کمک می نماید و دو روز در هفته عصرها، کار می کند.» 

در این مـوقـع، اسـقف را بـراي کاري از طـبقه ي بـاال صـدا زدنـد. او از آنـها جـدا شـد و فلیسیا و آن قـالیباف جـوان را 

در آنجا تنها گذاشت. 

فلیسیا آزادانه به کالید نگاه کرد و گفت: «مثل اینکه ما قبالً یکدیگر را دیده ایم؟» 

آن مـرد در حـالی که دسـتان او در حین کار بـا دسـتگاه می  لـرزید، گـفت: «بـله، در دنیاي قبلی، هـمان  طـور که 

اسقف می گوید.» 

فلیسیا گفت: «بله، من خیلی از دیدن شما خوشحال هستم.» 

کالید گـفت: «واقـعاً؟» و نـور شـادي عمیقی در پیشانی او نـمایان گـردید. سـپس گـفت: «شـما از آن مـوقـع بـه بـعد، 

گـرفـتاري هـاي زیادي پیدا کردید.» امـا او تـرسید که مـبادا از این حـرف، فلیسیا را رنـجانیده و خـاطـرات بـدي را بـه 

ذهن او آورده باشد. 

فلیسیا که تـمام آن گـذشـته ي حـزن آور را تـحت الـشعاع زنـدگی جـدید خـود قـرار داده بـود، گـفت: «شـما نیز 

همین  طور شده اید. چطور شما در اینجا کار می کنید؟» 
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کالید جـواب داد: «دوشیزه اسـترلینگ، حکایت مـن خیلی طـوالنی اسـت. پـدر مـن ثـروت خـود را از دسـت داد و 

مـن مـجبور شـدم که دنـبال کار بـروم. این مـوضـوع بـراي مـن خیلی خـوب بـود. اسـقف می گـوید که مـن از این حیث 

بـاید خیلی مـمنون بـاشـم، مـمنون نیز هسـتم. اکنون مـن خیلی خـرسـند و خـوشـحال زنـدگی می کنم. مـن قـالیبافی را 

یک زمـانی یاد گـرفـته بـودم بـه امید اینکه شـاید بـه درد بـخورد. مـن اکنون در یکی از هـتل هـا شـب هـا کار منشیگري 

می کنم. آن روز یکشنبه که شما در کلیساي ناسارت قول دادید، من هم با سایرین قول دادم.» 

فلیسیا آهسته گفت: «واقعاً؟ من خیلی از این خبر خوشحال هستم.» 

در این مـوقـع اسـقف بـرگشـت و پـس از انـدك زمـانی فلیسیا را از آنـجا بـرد و کالید را بـا کار خـود تـنها گـذاشـت. 

استفن اکنون با صداي بلندتري ضمن کار، سوت می زد. 

اسقف پرسید: «فلیسیا، شما استفن  کالید را قبالً می شناخته اید؟» 

فلیسیا جواب داد:  «بله، در دنیاي قبلی. او یکی از آشنایان من در کلیساي ناسارت بود.» 

اسقف گفت: «آهان!» 

فلیسیا به دنبال حرف خود گفت: «ما با یکدیگر خیلی دوست بودیم.» 

اسقف به خود جرأت داد و پرسید: «فقط همین؟» 

صورت فلیسیا سرخ شد، ولی بعد با آزادگی به چشمان اسقف نگاه کرد و گفت: «بله، فقط همین.» 

اسـقف بـا خـود گـفت: «این رسـم دنیاسـت که دو نـفر وقتی بـا یکدیگر انـس می گیرنـد، یکدیگر را دوسـت داشـته 

بـاشـند.» این مـوضـوع در او اثـر کرد و مـوقعی که فلیسیا از نـزدش رفـت، او در حـالی که چـشمانـش پـر از اشک بـود، 

احـساس امیدواري شـدیدي بـه اینکه فلیسیا و اسـتفن یکدیگر را دوسـت داشـته بـاشـند، در قـلب خـود حـس کرد. 

اسـقف که مـرد حـساس و نیک خـواهی بـود، بـا خـود گـفت: «بـاالخـره عـشق جـزو طبیعت انـسان اسـت. عـشق از مـن نیز 

پیرتر و خردمندتر است.» 

در هـفته ي بـعد، اسـقف خـدمـات بـرجسـته اي انـجام داد که بخشی از سـهم او در ایجاد آن نـوانـخانـه بـود. او وقتی از 

اجـتماع خیاطـانی که اعـتصاب کرده بـودنـد بـه نـوانـخانـه بـاز می گشـت، در حـالی که دسـت خـود را بـر پشـتش گـذاشـته بـود 

و آهسـته راه می رفـت، یکمرتـبه دو مـرد را دید که از پشـت یک حـصار کهنه که جـلوي یک کارخـانـه ي قـدیمی وجـود 

داشـت، بیرون جسـتند و در مـقابـل او قـرار گـرفـتند. یکی از آنـها هـفت تیري جـلوي صـورت او نـگه داشـت و دیگري بـا 

چوب بزرگی که گویا از آن حصار کنده شده بود،  او را تهدید کرد. 
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مردي که هفت تیر داشت، گفت: «دست ها را باال ببر و زود هر چه می گویم گوش بده!» 

آنـجا خیلی خـلوت بـود و اسـقف اصـالً بـه فکر اسـتقامـت نیفتاد. او هـر چـه گـفتند، عـمل کرد و آن مـردي که چـوب 

در دسـت داشـت، جیب هـاي او را گشـت. اسـقف کامـالً آرام بـود و اصـالً اختیار اعـصاب خـود را از دسـت نـداد. او بـه  

شکلی دسـت هـایش را بـاال بـرده بـود که اگـر عـابـري بـدون خـبر از آنـجا می گـذشـت، ممکن بـود تـصور کند که او دارد 

براي آن دو نفر دعا می کند. در واقع همین  طور نیز بود و دعاي او در همان شب مستجاب شد. 
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فصل بیست و هفتم 

 

اسـقف عـادت نـداشـت که مـقدار زیادي پـول هـمراه خـود بـبرد و آن مـردي که مـشغول گشـتن جیب هـاي او بـود، 

وقتی که فـقط مـقداري پـول خـرد در جیب هـاي او پیدا کرد، فـحش داد و لعنتی فـرسـتاد. مـردِ تـپانـچه بـه دسـت گـفت: 

«ساعتش را بزن! ما باید از این کار، حداکثر استفاده را ببریم.» 

دسـت آن دیگري هـنوز بـه زنجیر سـاعـت نـرسیده بـود که صـداي پـاي یک نـفر شنیده شـد. مـرد تـپانـچه بـه دسـت 

گفت: «برو پشت حصار! ما هنوز نصف کارمان را هم نکرده ایم. مواظب باش صدایت در نیاید وگرنه…» 

آن مـرد بـا حـالـت بـه خـصوصی بـه کمک رفیق خـود، اسـقف را از در شکسته اي که در آن حـصار قـرار داشـت بـه 

داخل برد. آنها در تاریکی آنجا ایستادند تا صداي پا رد شد. 

مردي که تپانچه داشت، گفت: «باالخره ساعت را زدي؟» 

دیگري گفت: «نه هنوز، زنجیرش یکجا گیر کرده است.» و فحش دیگري داد. 

رفیقش گفت: «زنجیر را پاره کن.» 

اسـقف بـراي اولین بـار بـه حـرف آمـد و گـفت: «زنجیر را پـاره نکن. این هـدیه ي یک دوسـت بسیار عـزیز اسـت و مـن 

از پاره شدن آن خیلی متأثر می شوم.» 

در اثـر شنیدن صـداي اسـقف، آن مـرد تـپانـچه بـه دسـت طـوري رفـتار کرد که گـویی خـودش گـلولـه خـورده اسـت. او 

بـا دسـت دیگر خـود صـورت اسـقف را بـه طـرف نـور کمی که از خیابـان می  تـابید بـرد و د ر ضـمن، یک قـدم بـه او 

نزدیک تر شد. سپس چیزي گفت که باعث تعجب رفیق خود شد. 

«آن ساعت را ول کن، پولی که برداشتیم کافی است.» 
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«پـنجاه سـنت کافی اسـت؟ تـو خیال می کنی که…» قـبل از آنکه آن مـردِ دیگر بـتوانـد بـه سـخن خـود ادامـه دهـد، 

لوله ي تپانچه را دید که از صورت اسقف برداشته شده و در مقابل صورت خودش قرار دارد. 

«سـاعـت را ول کن! پـول را هـم بـه او پـس بـده! این اسـقف اسـت که مـا می  خـواهیم لـخت کنیم. اسـقف، 

می شنوي؟» 

«اسقف باشد. رئیس جمهور آمریکا هم اگر گیر ما بیفتد، لختش می کنیم.» 

«می گـویم پـول هـا را پـس بـده! وگـرنـه تـا پـنج ثـانیه ي دیگر کله ات را سـوراخ می کنم تـا حـرف، بهـتر بـه آن فـرو 

برود.» 

یک لحـظه آن مـرد چـوب بـه دسـت مـردد شـد و گـویی می  خـواسـت قـصد رفیق خـود را از این تغییر روش نـاگـهانی 

بداند، بعد او با عجله پولی را به جیب اسقف انداخت. 

سـپس آن مـرد گـفت: «حـاال می  تـوانید دسـت هـاي خـود را پـایین بیاورید آقـا.» او بـه آهسـتگی لـولـه ي تـپانـچه ي 

خود را پایین آورد، ولی در ضمن مواظب رفیق خود بود. 

اسـقف بـه آرامی دسـت هـاي خـود را پـایین آورد و بـا دقـت بـه آن دو مـرد نـگاه کرد. در آن تـاریکی، شـناخـتن کسی 

مشکل بود. او ظاهراً در این موقع آزاد بود که به راه خود برود. ولی او در آنجا ایستاد و هیچ حرکتی نکرد. 

مـردي که تـپانـچه داشـت روي یک سـنگ نشسـت و گـفت: «حـاال شـما می  تـوانید بـروید و مـجبور نیستید که بـراي 

خاطر ما در اینجا بمانید.» آن مرد دیگر ایستاده بود و با چوب خود، زمین را خراش می  داد. 

اسـقف گـفت: «مـن میل دارم کمی در اینجا بـمانـم.» سـپس روي تـخته ي شکسته اي که از حـصار بیرون آمـده 

بود، نشست. 

مـردي که ایستاده بـود، گـفت: «مـثل اینکه از مـا خـوشـت آمـده! بعضی وقـت هـا مـردم بـه سختی می  تـوانـند از چـنگ 

ما بیرون بروند.» 

آن دیگري گـفت: «سـاکت شـو! مـا که بـه جـهنم می رویم. خـوب اسـت حـداقـل حـاال بـا کس دیگري غیر از خـودمـان 

و شیطان هم صحبت بکنیم.» 

اسـقف بـا نـهایت آرامی و مهـربـانی گـفت: «اگـر بـه مـن اجـازه بـدهید، هـر کاري از دسـتم بـر بیاید، بـراي شـما 

می کنم.» 
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مـردي که روي سـنگ نشسـته بـود، در تـاریکی بـه اسـقف خیره نـگاه کرد. گـویی بـعد از یک لحـظه سکوت دربـاره ي 

چیزي که مـردد بـوده، تصمیم گـرفـته اسـت و آهسـته گـفت: «آیا شـما بـه خـاطـر نـدارید که یک زمـان مـرا دیده 

باشید؟» 

اسقف گفت: «نه، نور خیلی ضعیف است و من هنوز درست به صورت شما نگاه نکرده  ام.» 

آن مـرد یکمرتـبه کاله خـود را بـرداشـت و گـفت: «حـاال مـرا می شـناسید؟» سـپس از روي سـنگ بـر  خـاسـت و بـه 

طـرف اسـقف آمـد. تـا بـه حـدي نـزدیک او رسید که می  تـوانسـتند یکدیگر را لـمس کنند. مـوهـاي آن مـرد، کامـالً سیاه 

بود، به استثناي یک لکه به اندازه ي یک کف دست که موي سفید در وسط سر او دیده می  شد. 

وقتی که اسـقف آن را دید، خیره نـگاه کرد. خـاطـرات پـانـزده سـال قـبل در او کم  کم زنـده شـد. خـود آن مـرد نیز بـه 

او کمک کرد و گـفت: «آیا بـه خـاطـر نـداري که مـردي یک روز در سـال 1981 یا 1982 بـه خـانـه  ي شـما آمـد و 

حکایتی راجع به زن و بچه اش که در حریقی در نیویورك سوخته بودند، تعریف کرد؟» 

اسقف گفت: «بله، کم  کم به خاطر می آورم.» 

آن مرد دیگر نیز عالقه  مند شد. او از زدن چوب خود به زمین صرف  نظر کرد و ساکت ایستاد و گوش فرا داد. 

«آیا شـما بـه خـاطـر دارید که چـگونـه مـرا بـه خـانـه  ي خـود بـردید و روز بـعد، تـمام سعی خـود را بـراي پیدا کردن 

کاري بـراي مـن بـه عـمل آوردید و چـگونـه مـوقعی که یک شـغل سـر کارگـري در انـبار بـراي مـن پیدا کردید، مـن 

مطابق دستور شما قول دادم که دیگر مشروب نخورم؟» 

اسقف گفت: «بله، به خاطر دارم. امیدوارم که آن قول را نگه داشته باشید.» 

آن مـرد بـه طـور وحشیانـه اي خـندید و سـپس دسـت خـود را بـا چـنان شـدتی بـه حـصار چـوبی زد که خـون از آن 

آمـد و گـفت: «چـطور نـگه داشـته  ام؟ بـعد از یک هـفته مسـت کردم و از آن وقـت تـا بـه حـال بـه مشـروب خـوردن ادامـه 

داده  ام. ولی مـن هیچ وقـت، شـما و دعـاهـایتان را فـرامـوش نکرده  ام. آیا بـه خـاطـر دارید که صـبح روز بـعد از آمـدن مـن 

بـه خـانـه  ي شـما، یک مجـلس دعـا داشـتید و از مـن خـواهـش نـمودید که بیایم و بـا دیگران در آن دعـا شـرکت کنم؟ 

این دعـا خیلی در مـن اثـر کرد، چـون که مـادر مـن همیشه عـادت بـه دعـا کردن داشـت و مـن االن می  تـوانـم مـجسم کنم 

که او چـگونـه کنار رخـتخواب مـن مـوقعی که پسـر کوچکی بـودم، زانـو می زد. پـدرم یک شـب آمـد و هـمان  طـور که او 

در پهـلوي مـن زانـو زده بـود، او را لـگد زد. مـن هیچ وقـت دعـایی را که شـما در آن روز صـبح کردید، فـرامـوش 

نمی کنم. شـما درسـت هـمان  طـور بـراي مـن دعـا کردید که مـادرم دعـا می کرد و شـما بـه اینکه مـن شـخص ژنـده پـوش و 

١٨١



در پی عیسا

خشنی هسـتم و مـوقعی که زنـگ خـانـه  ي شـما را زدم، نیمه مسـت بـودم، تـوجهی نکردید. آه! مـن چـه زنـدگی عجیبی 

را گـذرانیده ام. میخانـه مـرا جـا داده و زنـدگی ام را تـأمین نـموده و جهنمی بـراي مـن سـاخـته اسـت. ولی آن دعـا 

همیشه بـه نـظر مـن می  آید. قـولی که مـن بـراي تـرك مشـروب خـواري داده بـودم، بـه زودي در ظـرف دو یکشنبه 

شکسته شـد. مـن شغلی را که شـما بـراي مـن پیدا کرده بـودید، از دسـت دادم و بـعد از دو روز بـه کالنـتري افـتادم. امـا 

مـن هـرگـز شـما و دعـایتان را فـرامـوش نکرده  ام. مـن نمی  دانـم که چـه فـایده اي بـراي مـن داشـته اسـت، ولی هیچ وقـت 

آن را از خـاطـر نـبرده ام. مـن نمی  تـوانـم هیچ آزاري بـه شـما بـرسـانـم یا اینکه بـگذارم دیگري شـما را آزار دهـد. حـاال شـما 

آزاد هستید که بروید.» 

اسـقف از جـایش حـرکت نکرد. صـداي زنـگ کلیسایی از دور بـه گـوش رسید. آن مـرد کالهـش را بـر سـر گـذاشـت و 

رفـت و بـر جـاي خـود روي سـنگ نشسـت. اسـقف شـدیداً فکر می کرد، عـاقـبت گـفت: «از کی تـا بـه حـال بیکار 

بوده اید؟» 

مـردي که ایستاده بـود، بـه جـاي رفیق خـود بـه سـخن آمـد و گـفت: «از شـش مـاه پیش تـا بـه حـال هیچ  کدام از مـا 

دو نـفر کاري که بـشود اسـم کار را بـر روي آن گـذاشـت، انـجام نـداده ایم؛ مـگر آنکه جیب بـري را کار بـنامید. مـن که 

این را یک کار خسته کننده و سختی می  دانم، مخصوصاً در چنین شب هایی که هیچ چیزي به چنگمان نمی  آید.» 

اسقف گفت: «اگر من یک کار خوبی براي هر دوي شما پیدا کنم، آیا حاضرید که از این کار دست بردارید؟» 

مـردي که روي سـنگ نشسـته بـود، گـفت: «چـه فـایده دارد؟ مـا صـدهـا مـرتـبه اصـالح شـده ایم و هـر بـار بـاز بـه 

افتضاحات عمیق تري افتاده ایم. شیطان اکنون کامالً بر ما مسلط شده است و دیگر خیلی دیر است.» 

اسـقف گـفت: «این طـور نیست.» هیچ گـاه او در حـضور مشـتاق تـرین شـنونـدگـان خـود نیز چنین دلـسوزي شـدیدي 

نسـبت بـه دیگران در خـود احـساس نکرده بـود. در تـمام مـدتی که او در این صـحنه  ي جـالـب قـرار داشـت، دعـا می کرد: 

«اي خداوند، روح این دو نفر را نجات بده. من طالب آنها هستم. آنها را به من ببخش.» 

اسـقف دوبـاره گـفت: «نـه، این طـور نیست. شـما ببینید که خـدا از شـما چـه تـوقعی دارد. آنـچه مـن می  خـواهـم مـهم 

نیست، ولی در این مـورد هـمان چیزي را که خـدا از شـما می  خـواهـد، خـواسـتار هسـتم. شـما دو نـفر می  تـوانید بـراي 

خـدا ارزش بسیار زیادي داشـته بـاشید.» در این مـوقـع بـه واسـطه ي اشـتیاق فـوق  الـعاده  اي که او داشـت، تـمام خـاطـرات 

گـذشـته اش بـه یادش آمـد. بـا وجـود اینکه سـالیان دراز پـر مـشغله اي از مـوقعی که آن مـرد بـه خـانـه  ي او آمـده بـود، 

گذشته بود؛ اکنون او نامش را به خاطر آورد. 
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او بـا نـهایت صمیمیت بـه آن مـرد نـگاه کرد و گـفت: «بـرنـز، اگـر تـو و رفیقت امشـب بـه مـنزل بیایید، مـن فـردا صـبح 

بـراي هـر دوي شـما یک کار آبـرومـندانـه اي پیدا می کنم. مـن بـه شـما دو نـفر اطمینان و بـاور خـواهـم داشـت. شـما هـر 

دو هـنوز نسـبتاً جـوان هسـتید. چـرا بـاید خـدا شـما را از دسـت بـدهـد؟ جـلب مـحبت خـداونـد، لـذت بسیار دارد. مـحبت 

مـن نسـبت بـه شـما چیز کوچکی اسـت. اگـر شـما احتیاج بـه مـحبت در این دنیا دارید، حـرف مـرا بـاور خـواهید کرد 

وقتی که می گـویم اي بـرادران، مـن شـما را دوسـت دارم و بـراي خـاطـر کسی که بـراي نـجات مـا از گـناه مـصلوب شـد، 

نمی  تـوانـم شـاهـد محـرومیت شـما از جـالل زنـدگی انـسانی بـاشـم. بیایید و راه انـسانیت را در پیش گیرید. یک بـار دیگر 

هـمت خـود را آزمـایش کنید. خـدا بـه شـما کمک خـواهـد کرد. هیچ کس جـز خـدا و شـما و مـن، از مـاجـراي زنـدگی 

شـما الزم نیست مـطلع شـود. خـدا از مـوقعی که شـما از او درخـواسـت کنید، گـناهـانـتان را خـواهـد بخشید و بـه 

حقیقت این مـطلب پی خـواهید بـرد. بیایید، مـا بـا هـم بـراي این مـنظور مـبارزه خـواهیم کرد. زنـدگی ابـدي ارزش این 

مـبارزه را دارد. مسیح بـراي کمک بـه گـناهکاران آمـده اسـت. مـن هـر کاري از دسـتم بـر آید بـراي شـما انـجام خـواهـد 

داد.» سپس او در ادامه ي دعوت از آنها به خدا دعا کرد: 

«اي خداوند، روح این دو نفر را نجات بده!» احساسات او به هیچ نحو دیگري نمی  توانست بیان شود. 

قـبل از آنکه دعـاي او تـمام شـود، بـرنـز نشسـت، صـورت خـود را در میان دو دسـتش پـنهان کرد و مـشغول 

گریه کردن شد. او دعاهاي مادر خود را به خاطر آورد. گویی آن دعاها، دعاهاي اسقف را نیرومندتر می  ساخت. 

آن مـرد دیگر که بـا اسـقف هیچ گـونـه سـابـقه ي آشـنایی نـداشـت و دل سـخت تـر بـود، در ابـتدا بـه حـائلی تکیه کرد، 

ولی هـمان  طـور که دعـاي اسـقف ادامـه یافـت، او هـم تـحت  تـأثیر واقـع شـد. چـه نیرویی از روح  الـقدس بـه زنـدگی تیره و 

ناهنجار او داخل شد که فقط در نامه  ي اعمالی که فرشتگان می نویسند، ممکن است ثبت گردیده باشد؟ 

هـمان حـضور مـاورالطبیعه که بـاعـث تـحول پـولـس در راه دمـشق شـد و نیروي آن در اولین کلیسا در روزي که 

مـاکزول از اعـضاي کلیساي خـود دعـوت کرد که هـمان کاري که مسیح خـواهـد کرد را انـجام دهـند، حـس گـردید و 

بـار دیگر نیز بـه اعـضاي کلیساي نـاسـارت ظـاهـر شـد، اکنون در این قـسمت کثیف شهـر شیکاگـو و در طبیعت آن  دو 

نـفر غـرق گـناه که هیچ امیدي بـه کمک خـدا نـداشـته انـد، اثـر کرد. آن دعـا گـویی پـوسـته اي را که سـالیان دراز بـه دور 

آنـها گـرفـته شـده و آنـها را از بـرکت االهی محـروم کرده بـود،  از میان بـرد. آنـها خـود نیز از این مـوضـوع متحیر 

گردیدند. 
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اسـقف سـاکت شـد. در ابـتدا او خـود مـتوجـه نـبود که چـه شـده اسـت. بـرنـز هـنوز نشسـته، سـر خـود را در میان دو 

دسـتش گـرفـته بـود. مـردي که بـه حـائـل تکیه داده بـود بـا تـظاهـر آمیخته بـا پشیمانی و تـوبـه بـه اسـقف می  نـگریست و 

حیرت و شادي خاصی نیز از چشمان او هویدا بود. 

اسـقف گـفت: «بیایید اي بـرادران، خـداونـد بـه شـما مـحبت دارد. امشـب را در نـوانـخانـه بـمانید تـا مـن فـردا قـولی را 

که داده  ام، عملی کنم.» 

آن دو مـرد در سکوت بـه دنـبال او بـه راه افـتادنـد. وقتی آنـها بـه نـوانـخانـه رسیدنـد، دو سـاعـت بـعد از نیمه شـب بـود. 

او آنـها را بـه اتـاقی بـرد. هـنگام خـروج از آن اتـاق، او کمی مکث کرد؛ هیکل بـلند و بـرازنـده ي او در میان در، واقـع 

شده بود و صورت او در اثر وقایع اخیر، رنگ پریده گردیده بود و از جالل خدا می  درخشید. 

او گفت: «خداوند شما را برکت دهد برادران.» و پس از دعاي مختصري از نزد آنها رفت. 

هـنگام صـبح، اسـقف از دیدن آنـها بـاك داشـت، ولی اثـرات دعـاهـاي دیشب او مـحو نشـده بـود. او قـول خـود را 

عملی کرد و بـراي آنـها شغلی پیدا نـمود. سـرایدار نـوانـخانـه بـه واسـطه ي زیاد شـدن کارهـاي آنـجا، احتیاج بـه یک 

نیروي کمکی داشـت. بـرنـز بـه آن کار مـنصوب شـد. اسـقف تـوانسـت بـراي رفیق او هـم شـغل رانـندگی در یک کارخـانـه 

نـزدیک نـوانـخانـه پیدا کند. روح  الـقدس در آن دو مـرد تـاریک دل شـروع بـه کار کرد و کارهـاي شـگفت انگیزي بـراي 

احیاي آنها به عمل آورد. 

در عـصر آن روزي که بـرنـز بـه سِـمت کمک سـرایدار مـنصوب شـده بـود، هـنگام پـاك کردن پلکان نـوانـخانـه، یک 

لحـظه مکث کرد و بـه اطـراف نـگاه نـمود. اولین چیزي که او دید عـالمـت یک آبـجو فـروشی در طـرف مـقابـل کوچـه بـود. 

او می  تـوانسـت از هـمان  جـا که ایستاده اسـت بـا جـاروي خـود بـه آن عـالمـت بـزنـد. در آن طـرف کوچـه، میخانـه ي بـزرگی 

وجود داشت و مقداري پایین تر نیز سه  میخانه ي دیگر بود. 

یکمرتـبه درِ میخانـه اي که نـزدیک او بـود، بـاز شـد و مـردي بیرون آمـد و در ضـمن، دو نـفر دیگر داخـل شـدنـد. بـوي 

شـدید آبـجو بـه مـشام بـرنـز رسید. او دسـته ي جـاروي خـود را محکم گـرفـت و بـه جـارو زدن ادامـه داد. یک پـاي او در 

درگـاه و پـاي دیگرش بـر روي پـله ي اول بـود. او یک قـدم دیگر بـه پـایین رفـت و هـمچنان بـه جـارو زدن ادامـه داد. بـا 

وجـودي که روز سـردي بـود، عـرق از پیشانی او می چکید. در میخانـه بـاز شـد و سـه ـ چـهار نـفر دیگر بیرون آمـدنـد. 

بـچه اي بـا یک سـطل بـه داخـل رفـت و کمی بـعد بـا چـند لیتر آبـجو بیرون آمـد. آن بـچه از پیاده روي نـزدیک او 
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گـذشـت و بـوي آبـجو بـه طـور کامـل بـه مـشام او خـورد. او یک قـدم دیگر پـایین رفـت و هـمچنان بـه سختی جـارو 

می کرد. انگشتان او در حالی که دسته ي جارو را حرکت می  داد، به رنگ کبود به نظر می  آمد. 

سـپس او یکمرتـبه یک قـدم بـاالتـر آمـد و زیر پـاي خـود را جـارو کرد و بـعد بـا زحـمت بسیار، خـود را تـا درگـاه 

جـلوي در، بـاال کشید و بـه نـقطه اي که دورتـرین مکان از میخانـه بـود، رفـت و جـارو کرد. او گـفت: «اي  خـدا، اسـقف 

کی می  آید؟» اسـقف بـه هـمراه دکتر بـروس، دنـبال کاري رفـته بـود و در آنـجا هیچ کسی که او را بـشناسـد، وجـود 

نداشت. 

او دو ـ سـه دقیقه آن گـوشـه را جـارو کرد. دچـار تـضاد عجیبی شـده بـود. کم  کم دوبـاره بـه طـرف پـایین پلکان 

سـرازیر شـد. او بـه کنار پیاده رو نـگاه کرد و دید که پـله  را هـنوز جـارو نکرده اسـت. این عـذر خـوبی بـراي پـایین رفـتن و 

جارو کردن آن پله بود. 

او اکنون در پیاده  رو قـرار داشـت و مـشغول جـارو کردن آخـرین پـله بـود. روي او بـه طـرف نـوانـخانـه بـود و میخانـه در 

پشـتش قـرار داشـت. او پـله را نـزدیک بـه ده مـرتـبه جـارو کرد. آن پـله در جـلوي چـشمان او می گـردید. کم  کم مـتوجـه 

شـد که بـه آن گـوشـه از پـله که نـزدیک تـر بـه میخانـه اسـت، رفـته اسـت. او اکنون می  تـوانسـت بـوي عـرق و آبـجو را که 

بـه آنـجا می رسید، بـه خـوبی اسـتشمام کند. مـثل بـوي گـوگـردي بـود که از اعـماق جـهنم بیرون آید، ولی بـا وجـود این 

دست شیطان او را به طرف منشأ آن می کشید. 

حـاال او در وسـط پیاده  رو بـود و هـنوز جـارو می کرد. قـسمت جـلوي نـوانـخانـه را تمیز کرد و حـتا داخـل جـوي جـلوي 

پیاده  رو را نیز جـارو کشید. کاله خـود را بـرداشـت و بـا آسـتینش، صـورتـش را پـاك کرد. لـبان او خشک و دنـدان هـایش 

بـه یکدیگر قـفل شـده بـودنـد. سـراپـا می  لـرزید و تـلو تـلو می  خـورد، گـویی هـنوز نـخورده مسـت شـده اسـت. روح او در 

اندرونش به لرزه درآمده بود. 

او از روي سـنگ هـاي وسـط کوچـه رد شـد و در جـلوي میخانـه قـرار گـرفـت. بـه عـالمـت میخانـه خیره خیره نـگاه کرد 

و آبـجوهـا و شـراب هـاي داخـل میخانـه را تـماشـا کرد. لـبان خـود را تـر نـمود و یک قـدم جـلو رفـت و نـگاهی دزدانـه بـه 

اطـراف افکند. درِ میخانـه نـاگـهان بـاز شـد و یک نـفر دیگر بیرون آمـد. او یک قـدم دیگر بـه طـرف درِ میخانـه که در 

پشـت آن مشـتري بسـته شـده بـود، جـلو رفـت. وقتی او دسـت خـود را بـه دسـتگیره ي در میخانـه بـرد، یک مـرد 

قد بلندي در کوچه پیدا شد، او اسقف بود. 
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اسـقف بـازوي بـرنـز را گـرفـت که او را بـه طـرف نـوانـخانـه بـبرد. آن مـرد مـوحـش که اکنون از شـوق میخواري دیوانـه 

شـده بـود، خـود را تکانی داد و ضـربـه ي شـدیدي بـه اسـقف زد. مـعلوم نیست که آیا او در ابـتدا مـتوجـه بـود که چـه 

کسی بـازوي او را گـرفـته اسـت یا نـه. ضـربـه ي او بـه صـورت اسـقف خـورد و جـاي آن خـراشیده شـد. اسـقف چیزي 

نـگفت، ولی انـدوه بسیاري در چهـره  اش هـویدا گـردید. او بـرنـز را بـغل کرد و مـثل آنکه بـچه اي بـاشـد، او را بـه طـرف 

نوانخانه برد و وارد نوانخانه نمود. او را تا درون سرسرا کشانید، سپس در را بست و به پشت آن تکیه داد. 

بـرنـز بـه زانـو افـتاد و بـه گـریه و دعـا پـرداخـت. اسـقف در آنـجا ایستاد و از خسـتگی، نـفس نـفس می زد. هـر چـند بـرنـز 

وزن زیادي نـداشـت و بـردن او بـراي مـرد نیرومـندي مـثل اسـقف چـندان مشکل نـبود، امـا او بـه واسـطه ي دلـسوزي 

عجیبی به هیجان آمده بود. 

بـرنـز فـریاد زد: «اي خـدا، مـرا نـجات بـده؛ مـرا از جـهنم خـالص کن!» اسـقف نیز در کنار او زانـو زد و بـه بهـترین 

نحوي که می  توانست، دعا کرد. 

سـپس آنـها بـرخـاسـتند و بـرنـز بـه اتـاق خـود رفـت. آن روز عـصر، او از اتـاق خـود مـانـند کودك فـروتنی بیرون آمـد. 

اسـقف تجـربـه ي جـدیدي در زیرکی خـود پیدا کرده بـود و داغ مسیح بـر روي صـورتـش نـمایان بـود. او تـا انـدازه ي 

بسیاري به معنی تبعیت از مسیح پی برده بود. 

امـا میخانـه در آنـجا بـود و مـثل سـایر میخانـه  هـا، تـله ي بـزرگی را بـراي امـثال بـرنـز تشکیل می  داد. تـا کی آن مـرد 

خـواهـد تـوانسـت که در مـقابـل بـوي مشـروب اسـتقامـت کند؟ اسـقف بـه جـلوي ایوان رفـت. گـویی تـمام هـواي شهـر، 

آلـوده بـه بـوي مشـروب بـود. او گـفت: «تـا کی، اي خـدا، تـا کی؟» دکتر بـروس از نـوانـخانـه بیرون آمـد و آن دو نـفر 

راجع به وضع برنز، با یکدیگر صحبت کردند. 

اسقف پرسید: «آیا هیچ تحقیقی درباره ي صاحب این ملک مجاور ما کرده  اي؟ » 

دکتر بـروس گـفت: «تـا بـه حـال نـه، ولی اگـر تـصور می کنید که در این مـوضـوع فـایده اي بـاشـد، حـاضـرم این کار را 

بکنم. مـا چـه کاري می تـوانیم در مـقابـل میخانـه  هـاي یک شهـر بـزرگ انـجام دهیم؟ زمینه ي اینها مـثل کلیسا محکم 

است. ما چه قدرتی براي از میان بردن آنها داریم؟» 

اسـقف بـا تـأثـر جـواب داد:  «خـدا بـه مـوقـع خـود آن را از میان خـواهـد بـرد، هـمان طـوري که بـردگی را از میان بـرد. 

ولی در ضـمن، مـن گـمان می کنم که حـق داشـته بـاشیم بـدانیم صـاحـب میخانـه اي که تـا این حـد نـزدیک نـوانـخانـه  ي 

ماست، چه کسی است؟» 
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دکتر بروس گفت: «من تحقیق می کنم.» 

دو روز بـعد، او بـه دفـتر کار یکی از اعـضاي کلیساي نـاسـارت رفـت تـا بـا او مـالقـات کند. او بـا کمال حـسن اسـتقبال 

از طرف عضو قدیمی کلیساي خود پذیرفته شد و از او خواهش شد که هر چه مایل است، بگوید. 

دکتر بـروس گـفت: «مـن آمـده  ام تـا بـا شـما دربـاره ي ملکی که مـجاور محـل نـوانـخانـه  ي مـن و اسـقف می بـاشـد، 

صـحبت کنم. مـن می  خـواسـتم که بـا شـما بـه طـور سـاده صـحبت کنم، زیرا زنـدگی مـا کوتـاه تـر و وخیم تـر از آن اسـت که 

تـأمـل احـمقانـه اي نسـبت بـه این مـوضـوع را جـایز بـداریم. آیا شـما تـصور می کنید کار درسـتی بـاشـد که آنـجا را بـه یک 

میخانـه اجـاره بـدهید؟» سـؤال دکتر بـروس هـمان  قـدر که خـودش میل داشـت، مسـتقیم و سـازش نـاپـذیر بـود و تـأثیر 

فوري بر عضو قدیمی کلیساي او گذاشت. 

خـون گـرم بـه صـورت آن مـرد که شخصیت بـرجسـته اي در امـور اقـتصادي شهـر مـحسوب می  شـد، روي آورد. 

سـپس رنـگ او پـرید و سـر خـود را پـایین آورد و در میان دو دسـتش گـرفـت. وقتی او سـرش را بـلند کرد، دکتر بـروس 

مـتعجب شـد که دید قـطره ي اشکی از چـشمان او فـرو غلتید. او گـفت: «آقـاي دکتر، آیا بـه خـاطـر دارید که مـن هـم 

در آن روز صبح به همراه سایرین، قول تبعیت از مسیح را دادم؟» 

دکتر بروس جواب داد: «بله، به خاطر دارم.» 

«ولی شـما نمی دانید که مـن چـه رنجی کشیده ام از اینکه نـتوانسـته ام آن قـول را در این مـورد نـگه دارم. آن ملک 

میخانـه بـراي مـن مـثل وسـوسـه ي شیطان بـوده اسـت. این پُـر اسـتفاده تـرین ملکی اسـت که مـن دارم، ولی چـند دقیقه 

قـبل از اینکه شـما بیایید، مـن دربـاره ي آن فکر می کردم که چـرا بـاید بـگذارم که یک نـفع مـادي مـوجـب شـود که از 

عیسا که قـول تبعیت او را داده  ام، صـرف  نـظر کنم. مـن مـطمئن هسـتم که مسیح هـرگـز ملکی را بـراي چنین کاري 

اجاره نخواهد داد. هیچ احتیاجی نیست که شما چیزي در این باره بگویید، آقاي دکتر بروس.» 

آن شـخص دسـت خـود را دراز کرد و دکتر بـروس دسـت او را گـرفـت و بـا صمیمیت فشـرد. بـعد از مـدت کمی، 

دکتر بـروس روانـه شـد. مـدتی بـعد از آن، او بـه تـمام حـقایق مـربـوط بـه تـالشی که آن عـضو قـدیمی کلیسایش در 

این بـاره کرده بـود، بـرخـورد نـمود. این مـوضـوع بخشی از تـاریخ کلیساي نـاسـارت بـعد از آن روز پُـر بـرکتی که 

روح  الـقدس، فیض چـنان قـولی را بـر آنـها ارزانی داشـته بـود، می بـاشـد. دکتر بـروس و اسـقف که خـودشـان تـحت  تـأثیر 

آن محـرك االهی اقـدام می کردنـد، هـنوز نمی دانسـتند که در تـمام آن شهـر پُـر گـناه، روح  الـقدس بـا اشـتیاق بسیاري 

مـنتظر فـداکاري بـزرگ پیروان مسیح بـود تـا قـلب هـایی را که مـدت  هـا در تیرگی بـه سـر بـرده بـودنـد،  مـنوّر سـازد و 

١٨٧



در پی عیسا

سـوداگـران و نـفع پـرسـتان را از تـالش مـحض بـراي جـلب ثـروت مـادي بـاز دارد و هیجانی را که هیچ وقـت در کلیساهـاي 

آن شهر نظیر نداشته است، پدید آورد. 

اسـقف و دکتر بـروس تـا کنون کارهـاي شـگفت انگیزي در نـوانـخانـه  ي خـود انـجام داده بـودنـد. آنـها بـه زودي اثـرات 

بزرگی از آن نیروي معنوي خواهند دید که اصالً انتظار وقوع آن را در چنین عصر و زمانی نداشتند. 

در ظـرف یک مـاه، میخانـه ي مـجاور نـوانـخانـه بسـته شـد. اجـاره ي صـاحـب میخانـه سـر رسیده بـود و صـاحـب آن 

نـه تـنها از واگـذاري مجـدد آن ملک بـراي مشـروب فـروشی خـودداري کرد، بلکه آن را بـه اختیار دکتر بـروس و اسـقف 

گـذاشـت تـا بـراي امـور نـوانـخانـه از آن اسـتفاده کنند. نـوانـخانـه  ي آنـها اکنون بـه قـدري وسـعت پیدا کرده بـود که محـل 

استیجاري سابق براي صنایع مختلفی که در آن دایر شده بود، کفایت نمی کرد. 

یکی از مـهم تـرین امـور این نـوانـخانـه، قـسمت تهیه ي غـذاي سـالـم بـود که تـوسـط فلیسیا اداره می  شـد. در طی یک 

مـاه بـعد از آنکه آقـاي کالتین ’صـاحـب ملک میخانـه ي مـجاور‘ آن ملک را بـه نـوانـخانـه واگـذار کرد، فلیسیا بـساط کار 

خـود را در هـمان اتـاقی که ارواح بسیاري گـمراه شـده بـودنـد، دایر کرد و نـه تـنها قـسمت طـباخی بلکه یک دوره ي 

خـانـه داري بـراي زنـانی که می  خـواسـتند در این راه خـدمـت کنند، در آنـجا تشکیل داد. فلیسیا اکنون در نـوانـخانـه 

سکونـت داشـت و بـا دکتر بـروس و اسـقف و زنـان دیگري از اهـل شهـر، در آنـجا زنـدگی می کرد. مـارتـا ’نـوازنـده ي ویلن‘ 

در هـمان محـلی که اولین بـار اسـقف آنـها را دید، بـاقی مـانـد و فـقط در بعضی روزهـاي هـفته بـراي تعلیم مـوسیقی بـه 

آنجا می  آمد. 

یک شـب که اسـقف از کار روزانـه ي سنگین خـود فـارغ شـده بـود و بـا دکتر بـروس و فلیسیا که از سـاخـتمان دیگر 

به آنجا آمده بود، صحبت می کرد، گفت: «حاال بگو ببینم نقشه ات به طور کامل چیست؟» 

فلیسیا بـا چـنان لـحن خـردمـندانـه اي صـحبت کرد که وقتی خـانـم بـروس بـه چهـره ي زیبا و پُـر اشـتیاق او که در اثـر 

قـبول تبعیت از مسیح، قیافـه ي حکیمانـه بـه خـود گـرفـته بـود نـگاه کرد، تـحت  تـأثیر آن واقـع شـد و تبسمی نـمود. او 

گـفت: «مـن از مـدت  هـا قـبل راجـع بـه وضعیت زنـان کارگـر فکر می کرده  ام و بـه نـتایجی در این بـاره رسیده ام که شـاید 

شما مردها هنوز نتوانید آن را درك کنید، ولی خانم بروس ممکن است به خوبی به آن پی ببرد.» 

اسقف با کمال فروتنی گفت: «ما به نقص عقل خودمان واقف هستیم. منظور خودتان را بگویید.» 

فلیسیا گـفت: «کاري که مـن در نـظر دارم انـجام شـود، این اسـت: میخانـه ي سـابـق، جـاي مـناسـبی بـراي 

تـرتیب دادن تـعدادي اتـاق   که بـه صـورت یک خـانـه  ي مـعمولی درآیند، می بـاشـد. مـن میل دارم که آنـجا را بـه  
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این  تـرتیب در آورم و بـعد در آنـجا کالس هـاي خـوراك پـزي و خـانـه داري بـراي زنـانی که قـصد خـدمـت بـه جـامـعه را 

دارنـد، درسـت کنم. مـدت این دوره، شـش مـاه خـواهـد بـود. در این مـدت، مـن می  تـوانـم اصـول سـاده ي آشـپزي و 

نظافت و کارهاي خانه را به آنها یاد بدهم.» 

اسقف گفت: «صبر کن فلیسیا، مگر حاال عصر معجزات است؟!» 

فلیسیا جـواب داد: «مـا آن را عـصر معجـزات خـواهیم کرد. مـن می  دانـم که این کار بـه نـظر غیر  ممکن می  آید، ولی 

مـن می  خـواهـم آن را عملی کنم. مـن همین حـاال زنـان زیادي را می  شـناسـم که حـاضـر بـه گـذرانـدن این دوره هسـتند. 

اگـر مـا بـتوانیم روح همکاري را بین این زنـان ایجاد کنیم، بـراي آنـها مـطمئناً ارزش بسیار خـواهـد داشـت. مـن می  دانـم 

که هم اکنون تهیه ي غذاي سالم، تحول بزرگی در زندگی خانواده ها ایجاد کرده است.» 

خـانـم بـروس گـفت: «فلیسیا، اگـر بـتوانی نـصف آنـچه را هـم که در نـظر داري اجـرا کنی، بـرکت بـزرگی بـراي این 

جـامـعه خـواهـد بـود. مـن نمی  دانـم که چـگونـه ممکن اسـت این کار را انـجام داد، ولی دعـا می کنم که خـدا بـه تـو بـرکت 

بدهد.» 

دکتر بـروس و اسـقف نیز بـا هـم گـفتند: «هـمه ي مـا همین دعـا را می کنیم.» و بـه  این  تـرتیب فلیسیا بـا عـالقـه و 

اشتیاق وافري که روز به روز در تبعیت از مسیح زیادتر می  شد، به اجراي طرح خود پرداخت. 

در اینجا بـاید ذکر نـمود که طـرح فلیسیا بیش از آنـچه انـتظار می رفـت، بـه مـوفقیت انـجامید. او اثـر عمیقی در 

روحیه ي شـاگـردان خـود پـدید آورد و بـه سـرعـت تـمامی کارهـاي خـانـه داري را بـه آنـها یاد داد. آنـها نیز بـه نـوبـه ي خـود 

بـه هـمه ي خـانـه دارهـاي آن نـاحیه خـدمـت کردنـد. وقتی تـاریخ خـدمـات آن نـوانـخانـه نـوشـته شـود، فلیسیا در آن سـهم 

بسیار بزرگی خواهد داشت. 

هـنگام زمسـتان در شیکاگـو نیز مـانـند سـایر شهـرهـاي بـزرگ، تـضاد بسیاري بین زنـدگی فـقرا و ثـروتـمندان در نـظر 

مسیحیان آشکار شـد و میان فـرهـنگ و تجـمل و راحتی و جـهالـت و محـرومیت و بیچارگی،  فـرق بـزرگی مـشهود 

گـردید. این زمسـتان، بسیار سـخت ولی در عین  حـال پـر نـشاط بـود. هیچ وقـت این هـمه ضیافـت و مـهمانی و مجـلس 

رقـص و عیش و نـوش در آن شهـر بـرگـزار نشـده بـود. هیچ گـاه اُپـرا و تـئاتـر بـه آن انـدازه پـر از جـمعیت متعین و 

خـوش لـباس نـگردیده بـود و هیچ گـاه چنین نـمایش و جـلوه اي از جـواهـرات و لـباس هـاي فـاخـر بـه رخ مـردم کشیده 

نشـده بـود و از طـرف دیگر هیچ وقـت نیازمـندي و اسـتیصال طـبقه ي فقیر بـه این حـد نـرسیده بـود. هیچ گـاه بـاد سـرد بـه 

این شـدت از جـانـب دریاچـه نـوزیده و بـه کلبه هـاي اطـراف نـوانـخانـه روي نیاورده بـود. هیچ گـاه فـشار احتیاج بـه لـباس و 

١٨٩



در پی عیسا

غـذا و سـوخـت، بـه مـردم بـدبـخت و فـالکت زده ي شهـر چـنان زور آور نـگردیده بـود. هـر شـب دکتر بـروس و اسـقف و 

چـند نـفر دسـتیار آنـها بـراي نـجات مـردان و زنـان و اطـفال از رنـج مـشقات جـسمانی، بـه کوچـه هـاي آن نـاحیه می رفـتند. 

مـقدار زیادي پـول و غـذا و لـباس از طـرف کلیساهـاي شهـر اهـدا شـد و بـنگاه هـاي خیریه و انجـمن هـاي نیکوکاري نیز 

تا حد بسیاري کمک کردند، ولی کمتر کسی حاضر به انجام خدمات شخصی می گردید. 

کجا بـودنـد پیروانی که اسـتاد خـود را تبعیت کنند و تـا آنـجا که می  تـوانـند بـراي کمک بـه هـمنوع خـود، فـداکاري 

نـمایند؟ قـلب اسـقف وقتی بـا این حقیقت مـواجـه می گـردید، در درونـش می سـوخـت. کسانی بـه دادن پـول، قـناعـت 

می کردنـد که از دادن خـود ابـا داشـتند. پـولی که آنـها می  دادنـد جـنبه ي فـداکاري نـداشـت، زیرا دادن آن تـأثیري بـه 

حـالـشان نمی کرد. آنـها چیزي را می  بخشیدنـد که بـرایشان آسـان  تـر از هـر چیز بـود و هیچ گـونـه زیانی بـراي آنـها 

مـحسوب نمی  شـد. چـه کسی حـاضـر بـه فـداکاري بـود؟ آیا پیروي از مسیح این اسـت؟ آیا این اسـت روانـه شـدن در پی 

او تا به آخر کارها؟ 

او نـزد اعـضاي ثـروتـمند و متعین کلیساي خـود رفـت و متحیر گـردید که چـه تـعداد کمی از افـراد آن طـبقه ي 

عـالی جـامـعه، حـاضـر بـه کوچک تـرین فـداکاري  واقعی بـراي خـاطـر هـمنوعـان رنجـدیده ي خـود هسـتند. آیا مـحبت، فـقط 

بخشیدن لــباس هــاي کهنه اســت یا دادن یک اسکناس ده دالري بــه نــماینده ي یک انجــمن خیریه ي کلیسا که 

مـزاحـم شـده اسـت؟ آیا نـباید اشـخاص، خـودشـان بـرونـد و فـداکاري کنند؟ آیا نـباید زنـان متعین، هیچ وقـت از تجـمالت 

و مـهمانی هـاي خـود صـرف  نـظر کنند و بـه کمک اشـخاص درمـانـده و بینواي محـله ي فقیر نشین شهـر بـرونـد؟ آیا بـاید 

احـسان و دسـتگیري را بـه طـریق آسـان و بـه وسیله ي بـنگاه هـاي خیریه انـجام دهـند؟ آیا نمی تـوان تشکیالتی بـه وجـود 

آورد که در آن محبت باعث انجام دادن و بر عهده گرفتن کارهاي نامطبوع شود؟ 

این سـؤاالت را اسـقف در ضـمن تـعمق بیشتر در گـناهـان و انـدوه هـاي آن زمسـتان سـرد، از خـود می پـرسید. او بـا 

خـوشـحالی، صلیب خـود را حـمل می کرد و در ضـمن، از فـداکاري و همتی که عـده ي کمی از اشـخاص بـراي خـدمـت 

بـه مـردم نـشان می  دادنـد، خـرسـند بـود. روح  الـقدس بـه آرامی و بـا نیروي اسـتقامـت بسیار در کلیساهـا عـمل می کرد و 

حـتا اعـضاي ثـروتـمند و بـرجسـته و راحـت طـلب که از مـسائـل اجـتماعی مـانـند امـراض مسـري دوري می کردنـد، 

تحت  تأثیر آن قرار می گرفتند. 
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این حقیقت یک روز بـه نـحو مـحسوسی بـراي کارکنان نـوانـخانـه روشـن گـردید. شـاید هیچ واقـعه اي در آن 

زمسـتان نـتوانـد بـه این خـوبی نـشان دهـد که چـه نیروي محـرکی از نـهضت کلیساي نـاسـارت و اقـدامـات دکتر بـروس و 

اسقف پس از دادن قول تبعیت از مسیح، ایجاد شده بود. 
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فصل بیست و هشتم 

 

مـوقـع صـرف صـبحانـه، تـنها سـاعتی بـود که تـمام خـانـواده ي سـاکن در نـوانـخانـه می  تـوانسـتند بـراي مـصاحـبت بـا 

یکدیگر بـگذرانـند. این سـاعـت، مـوقـع اسـتراحـت بـود و صـحبت هـاي شیرین و بـذلـه گـویی هـاي نمکین، مـعموالً در این 

زمـان رد و بـدل می  شـد. اسـقف بهـترین حکایاتی را که در نـظر داشـت، تـعریف می نـمود و دکتر بـروس بـذلـه گـویی هـاي 

خـود را می کرد. این عـده از پیروان مسیح بـا خـوشـحالی سـالمی در عین انـدوه هـا و نـامـالیمتی هـایی که دور آنـها وجـود 

داشـت، بـه سـر می بـردنـد. در واقـع، اسـقف اغـلب اوقـات می گـفت که قـدرت بـذلـه گـویی و شـوخی مـثل سـایر قـدرت هـاي 

خـدادادي، مفید اسـت و در مـورد خـود او، این تـنها دریچه ي اطمینانی بـود که بـراي فـشارهـاي روحی اش وجـود 

داشت. 

در آن روز صـبح، او مـشغول خـوانـدن قسمتی از روزنـامـه ي آن روز بـراي دیگران بـود. نـاگـهان یکمرتـبه مکث کرد 

و صـورتـش انـدوهـناك شـد. سـایرین نـگاه کردنـد و همگی سـاکت شـدنـد. او این خـطوط درشـت را از سـر  مـقالـه ي 

روزنامه به آهستگی خواند: 

«تیرانـدازي و کشته شـدن یک نـفر در حین بـرداشـتن یک تکه زغـال سـنگ از یک واگـن. خـانـواده ي او از سـرمـا یخ 

زده بـودنـد و او هیچ کاري از شـش روز قـبل تـا کنون پیدا نکرده بـود. شـش بـچه و زن او در کلبه اي که در قـسمت 

غربی شهر واقع است، زندگی می کنند. یک بچه را در پارچه اي پیچیده اند و در گنجه گذاشته اند.» 

او سـپس شـرح کامـل تیرانـدازي و رفـتن خـبرنـگار روزنـامـه بـه آن کلبه را خـوانـد. وقتی او صـحبتش را تـمام کرد، 

هـمچنان سکوت حکم فـرمـا بـود. خـوشـحالی آن سـاعـت بـه واسـطه ي شـرح این تـراژدي، از میان رفـت. اهـالی آن شهـر 

بـزرگ در اطـراف نـوانـخانـه بـه فـغان آمـده بـودنـد. جـریان عـبور مـردم از جـلوي نـوانـخانـه ادامـه داشـت و آنـهایی که کاري 

داشـتند بـا سـرعـت زیاد حـرکت می کردنـد، ولی عـده ي بسیاري از آنـها در حـالـت فـوق  الـعاده رقـت بـاري زنـدگی 

می کردند و در شرف مرگ بودند، زیرا در مملکت پر از فراوانی و نعمت حتا از کارگري نیز محروم شده بودند. 
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اشـخاصی که در آنـجا حـضور داشـتند، هـر کدام تفسیر مختلفی راجـع بـه این مـوضـوع کردنـد. یکی از تـازه واردان، 

جـوانی بـود که تحصیل کشیشی می کرد، او گـفت: «چـرا آن شـخص بـه یکی از بـنگاه هـاي خیریه رجـوع نکرد تـا او را 

کمک کنند؟ یقیناً درسـت نیست که این شهـر بـا وجـود این هـمه مسیحیان بـاایمانی که دارد، بـگذارد که شخصی 

بدون غذا و سوخت بماند.» 

دکتر بـروس گـفت: «بـله، مـن هـم همین عقیده را دارم. ولی مـا که تـاریخچه ي زنـدگی این مـرد را نمی دانیم. 

شـاید او آنـقدر قـبل از آن از دیگران تـقاضـاي کمک کرده بـود که بـاالخـره در این مـوقـع خـواسـته اسـت خـودش کاري 

براي خود انجام دهد. من چنین مواردي را در این زمستان، زیاد دیده  ام.» 

اسـقف گـفت: «مـوضـوع وحشـتناکی که در این مـورد وجـود دارد این نیست. بـدتـر از هـمه، این اسـت که آن 

شخص به مدت شش روز هیچ کاري پیدا نکرده است.» 

آن شاگرد محصل کشیشی گفت: «چرا این گونه اشخاص براي کار به دهکده ها نمی روند؟» 

یکی از حـاضـرین که دربـاره ي فـرصـت هـاي پیدا کردن کار مـطالـعه کرده بـود، بـه او جـواب داد. طـبق تحقیقاتی که 

او بـه عـمل آورده بـود، محـل هـاي کار در کشور، روز بـه روز کمتر می  شـدنـد و تـقریباً در تـمامی مـوارد، کارهـا را بـه 

کسانی می  دادنـد که داراي عـائـله نـبودنـد. اگـر زن یا بـچه ي یک نـفر نـاخـوش می  شـد، او چـگونـه می  تـوانسـت بـه دهکده 

بـرود تـا کار پیدا کند؟ او چـگونـه می  تـوانسـت حـتا پـول کمی را که بـراي مـخارج حـمل اثـاثیه ي مـختصر خـانـه اش الزم 

بود، تأمین کند؟ شاید هزاران دلیل وجود داشته که این مرد نتوانسته است به جاي دیگر برود و کاري پیدا کند. 

دکتر بروس گفت: «در این شرایط، زن و بچه ي او حاال چه می کنند؟ چقدر وحشتناك است!» 

«آنـها در نـاحیه  ي پـنروز هسـتند که فـقط سـه کوچـه از این محـل فـاصـله دارد. مـن تـصور می کنم که خـود پـنروز، 

مـالک دسـت کم نـصف خـانـه  هـاي آنـجا اسـت. بـدتـرین خـانـه  هـاي شهـر در این نـاحیه می بـاشـند. پـنروز عـضو کلیسا هـم 

هست.» 

دکتر بروس با صداي آهسته گفت: «بله، او عضو کلیساي ناسارت است.» 

اسـقف بـر  خـاسـت تـا بـا کمال خـشم و عـصبانیت صـحبت کند. او دهـان خـود را گـشود تـا سـخنانی را که تـا کنون در 

مـذمـت هیچ کس نـگفته بـود، بـر زبـان آورد. در این مـوقـع، زنـگ در بـه صـدا در آمـد و یکی از اعـضاي نـوانـخانـه بـراي 

بـاز   کردن در رفـت. صـدایی از پشـت در تـوسـط کسانی که بـه دور میز صـبحانـه نشسـته بـودنـد، بـه خـوبی شنیده شـد که 
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می گـفت: «بـه دکتر بـروس و اسـقف بـگویید که مـن می  خـواهـم آنـها را مـالقـات کنم. اسـم مـن پـنروز اسـت، 

کالرنس  پنروز، دکتر بروس مرا می شناسد.» 

نگاه پر معنایی بین اسقف و دکتر بروس، رد و بدل شد و هر دوي آنها برخاستند و به سرسرا رفتند. 

دکتر بروس گفت: «بفرمایید آقاي پنروز.» و او را به اتاق پذیرایی، راهنمایی کرد. 

کالرنـس  پـنروز یکی از خـوش قیافـه تـرین مـردان شیکاگـو بـود. او جـزو یک خـانـواده ي اشـرافی بسیار ثـروتـمند و 

مـعروف بـود که ثـروت زیادي داشـت و امـالك او در نـواحی مـختلف شهـر، پـراکنده بـود. او سـال  هـاي دراز،  عـضویت 

کلیساي نـاسـارت را داشـت. پـنروز بـا قیافـه اي پـر هیجان بـا آن دو کشیش مـواجـه شـد و حـالـت غیر عـادي او کامـالً از 

قیافـه  اش نـمایان بـود. او خیلی رنـگ پـریده بـه نـظر می  آمـد و لـب هـایش هـنگام حـرف زدن کمی می  لـرزید. هیچ گـاه 

کالرنس پنروز دچار چنین احساساتی نشده بود. 

پـنروز گـفت: «راجـع بـه این مـوضـوع تیرانـدازي می  خـواسـتم صـحبت کنم. شـما می  دانید، البـد در اخـبار خـوانـده اید. 

این خـانـواده در یکی از خـانـه  هـاي مـن زنـدگی می کردنـد. این واقـعه بسیار وحشـتناك اسـت، ولی عـلت اولیه ي آمـدن 

من به اینجا، چیز دیگري است.» او کمی لکنت پیدا کرد و با اشتیاق به چشمان آن دو مرد نگاه می کرد. 

قیافـه ي اسـقف هـنوز کامـالً آرام بـود. او نمی  تـوانسـت از این احـساس خـودداري کند که اگـر این مـرد بـاوقـار حـاضـر 

بـود که مـقداري از تجـمل و راحتی خـود را بـراي رفـاه اهـالی نـاحیه  ي امـالکش فـدا نـماید، خـدمـات بـزرگی بـراي رفـع 

مشقات مستأجرینِ خود انجام می  داد و شاید از وقوع این حادثه ي جانگداز جلوگیري می کرد. 

پـنروز بـه دکتر بـروس رو کرد و در حـالی که صـدایش مـانـند طفلی که دچـار وحشـت شـده بـاشـد می  لـرزید، گـفت: 

«مـن بـه نـزد شـما آمـده  ام که بـگویم چـنان تجـربـه ي غیر مـعمولی اي داشـته  ام که فـقط نیروي مـاوراءالطبیعه می  تـوانـد 

آن را بیان کند. چـنان که بـه خـاطـر دارید، مـن یکی از کسانی بـودم که قـول تبعیت از مسیح را دادم. مـن در آن 

مـوقـع از روي جـهالـت تـصور می کردم که تـا کنون هـم از مسیح پیروي نـموده  ام. مـن پـول   هـاي زیادي از ثـروت هـنگفت 

خـود را بـه کلیسا و بـنگاه هـاي خیریه می  دادم،  ولی الـبته هیچ وقـت کاري نمی کردم که مسـتلزم فـداکاري شخصی 

بـاشـد. مـن از وقتی که قـول داده  ام تـا کنون همیشه در دوزخی از تـضاد افکار و عـقاید، زنـدگی کرده  ام. چـنان که بـه 

خـاطـر دارید، دخـتر کوچک مـن ’دیانـا‘ نیز در این قـول، شـرکت کرد. او اخیراً سـؤال هـاي زیادي دربـاره ي اشـخاص 

فقیر و محـل سکونـت آنـها از مـن نـموده اسـت و مـن مـجبوراً بـه سـؤاالت او جـواب داده  ام. سـؤالی که او دیشب از مـن 

پـرسید، خیلی بـاعـث تـأثـر مـن شـد. او گـفت: ”آیـا شـما هیچ خـانـه  اي دارید که این گـونـه اشـخاص فقیر در آن زنـدگی 

١٩٤



در پی عیسا

کنند؟ آیا آن خـانـه هـا هـم مـثل خـانـه  ي مـا قـشنگ و گـرم اسـت؟“ شـما می  دانید که بـچه هـا چـطور این قبیل سـؤال هـا را 

می پـرسـند. مـن وقتی در رخـتخواب رفـتم، از افکاري که اکنون می  دانـم که تیرهـاي االهی وجـدان بـوده  انـد، رنـج 

کشیدم. مـن نمی تـوانسـتم بـخوابـم. گـویی روز قیامـت در نـظرم مـجسم شـده بـود و در مـقابـل داور االهی قـرار گـرفـته 

بـودم. از مـن خـواسـته شـد که شـرح اعـمالـم را بیان کنم. از چـند نـفر گـناهکار در زنـدان مـالقـات کرده ام؟ بـا ثـروت خـود 

چـه خـدمتی کرده  ام؟ بـراي اصـالح وضـع آن مسـتغالتـم که سکنه ي آن از سـرمـا خشک می  شـونـد، چـه اقـدامی انـجام 

داده ام؟ آیا مـن هیچ فکري جـز گـرفـتن اجـاره بـها از آنـها داشـته  ام؟ مـن چـه فـداکاري اي در این دنیا کرده  ام؟ آیا مسیح 

هـرگـز چنین کارهـایی را که مـن می کنم، خـواهـد کرد؟ آیا مـن قـول خـود را نشکسته ام؟ بـه وسیله ي ثـروت و فـرهـنگ 

و مـوقعیت اجـتماعی خـود چـه خـدمتی کرده  ام؟ آیا مـن از آن بـراي بـرکت انـسان هـا و خـدمـت بـه آنـها و نـجاتـشان از 

بـدبختی و بـراي خـوشـحال سـاخـتن بیچارگـان و امیدوار سـاخـتن بینوایان اسـتفاده اي کرده  ام؟ مـن ثـروت زیادي جـمع 

کرده  ام، ولی چقدر از آن را خرج نموده  ام؟ 

مـن تـمام اینها را در خـواب بـه همین وضـوحی که االن شـما را می بینم، مـشاهـده کردم. مـن نـتوانسـتم آخـر این 

رؤیا را ببینم، فـقط تـصویر مبهمی از مسیح را دیدم که بـا انگشـت بـه مـن اشـاره می کرد و مـابقی، هـمه تـاریک بـود. 

مـدت بیست و چـهار سـاعـت اسـت که خـواب واقعی بـه چـشم مـن نیامـده اسـت. اولین چیزي که امـروز مـن مـشاهـده 

کردم، شـرح تیرانـدازي در انـبار زغـال بـود. در اثـر خـوانـدن این شـرح، وحشـتی بـه مـن روي آور شـد که از آن خـالصی 

ندارم. من در مقابل خدا گناهکارم.» 

پـنروز یکمرتـبه مکث کرد. آن دو نـفر بـا حیرت بـه او نـگاه می کردنـد. چـه قـوتی از روح  الـقدس مـوجـب شـده اسـت 

که چنین اشـخاص از خـود  راضی و متعینی که جـزو طـبقه ي اشـراف جـامـعه هسـتند و عـادت بـه پیروي از مـقاصـد خـود 

و عـدم تـوجـه بـه غـم و غـصه هـاي اهـالی این شهـر بـزرگ را دارنـد و حـاضـر بـه هیچ گـونـه فـداکاري اي در راه مسیح 

نیستند، تغییر کنند؟ در آن اتــاق، روحیه اي که پیش از این در کلیساي مــاکزول و ســپس در کلیساي نــاســارت 

ظاهر شد، حکم فرما گردیده بود. 

اسـقف دسـت خـود را بـر روي شـانـه ي پـنروز گـذاشـت و گـفت: «اي بـرادر، خـداونـد خیلی بـه تـو نـزدیک شـده اسـت، 

باید از او تشکر کنیم.» 

پـنروز بـا گـریه گـفت: «بـله، بـله، درسـت اسـت.» او روي یک صـندلی نشسـت و صـورت خـود را بـا دسـتش پـوشـانید. 

اسقف به دعا پرداخت. سپس پنروز با لحن آرامی گفت: «آیا حاضرید که با من به آن خانه بیایید؟» 
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در جواب، آن دو مرد پالتوهاي خود را پوشیدند و با پنروز به خانه  ي خانواده ي شخص فوت شده رفتند. 

این مـقدمـه ي یک زنـدگی جـدید و عجیبی بـراي پـنروز بـود. از لحـظه  اي که او وارد آن خـانـه  ي اسـفناك شـد و 

بـراي اولین بـار در زنـدگی خـود رنـج و مشقتی را که اصـالً تـصور آن را نمی کرد در مـقابـل چـشم خـود دید، وارد 

مـرحـله ي جـدیدي شـد. این خـود حکایت طـوالنی دیگري اسـت که چـگونـه او بـراي پیروي از قـولی که داده بـود، بـه 

اقـدامـاتی که عقیده داشـت اگـر مسیح بـه جـاي او بـود انـجام می  داد، پـرداخـت. اگـر مسیح چنین امـالکی در شیکاگـو یا 

یک شهـر بـزرگ دیگر داشـت، در مـورد آن چـه کار می کرد؟ هـر کس که بـتوانـد جـواب صحیحی بـه این سـؤال بـدهـد، 

خواهد دانست که کالرنس  پنروز در آنجا چه اقدامی کرد. 
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فصل بیست و نهم 

 

قـبل از آنکه سـرمـاي زمسـتان بـه نـهایت شـدت خـود بـرسـد، چیزهـایی در شیکاگـو اتـفاق افـتاد که مـربـوط بـه زنـدگی 

همه ي کسانی بود که قول تبعیت از مسیح را داده بودند. 

بـه واسـطه ي یک تـفارق شـگفت انگیز، چنین اتـفاق افـتاد که در هـمان روز بـود که فلیسیا بـا یک سـبد غـذا بـراي 

بـردن نـمونـه نـزد آشـپز نـاحیه  ي پـنروز، بیرون آمـد. اسـتفن  کالید، کارگـاه قـالیبافی را در آن طـبقه ي تـحتانی سـاخـتمان 

افـتتاح کرد و هـمان  طـور که فلیسیا در کنار خیابـان راه می رفـت، نـزد او آمـد و گـفت: «خـواهـش می کنم اجـازه دهید 

که این سبد را براي شما بیاورم.» 

فلیسیا گفت: «خواهش ندارد.» و سبد را به او داد و با هم به راه افتادند. 

اسـتفن بـا خـجالـت تـوأم بـا شـهامتی که مـایه  ي تـعجب خـودش نیز بـود، گـفت: «مـن می  خـواسـتم که چیز دیگري بـه 

شـما بـگویم.» او از وقتی فلیسیا را دیده بـود، هـر روز مـحبت بیشتري بـه او پیدا می کرد، مـخصوصـاً از زمـانی که 

فلیسیا با اسقف به آن کارگاه رفت و در چند هفته ي اخیر نیز با یکدیگر مصاحبت و همکاري داشتند. 

فلیسیا با نهایت معصومیت گفت: «چه حرف دیگري؟» 

اسـتفن بـا نـگاه نجیبانـه اي که گـویی بهـترین چیزهـاي دنیا را می  دید بـه او نـگاه کرد و گـفت: «مـن می  خـواسـتم 

بگویم بگذار سبد تو را ببرم، اي فلیسیاي عزیزم.» 

فلیسیا هیچ وقـت بـه این زیبایی بـه نـظر نیامـده بـود. او چـند قـدم بـدون آنکه نـگاهی بـه اسـتفن بکند، راه رفـت. او 

اصـالً از دل خـود مخفی نکرده بـود که اسـتفن را از مـدت  هـا قـبل دوسـت دارد. سـرانـجام او بـرگشـت و در حـالی که 

صورتش سرخ شده بود و چشمانش می  درخشید، گفت: «پس چرا نمی گویی؟» 

اسـتفن گـفت: «ممکن اسـت بـگویم؟» و در این حـال طـوري سـبد را بـا بی تـوجهی نـگه داشـته بـود که فلیسیا بـه او 

گفت: «بله، اما بپا غذا از سبد نریزد!» 
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اسـتفن گـفت: «مـن هیچ وقـت چیزي را که بـراي هـمه ي دنیا تـا این حـد ارزش دارد، نمی ریزم فلیسیاي عـزیزم.» 

اسـتفن در این مـوقـع بـا نـشاط بسیار راه می رفـت و سـخنانی که بین آنـها تـا گـذشـتن از چـند کوچـه رد و بـدل شـد، 

جـنبه ي محـرمـانـه دارد و مـا حـق شنیدن آن را نـداریم. ولی چیزي که در تـاریخ آن روز می  تـوان ثـبت کرد این اسـت 

که آن سـبد بـه مـقصد خـود نـرسید، بلکه آنـها بـازگشـتند و اسـقف هـنگامی که از نـاحیه  ي پـنروز بـه آهسـتگی می  آمـد، 

وقتی بـه محـل مشخصی در نـزدیکی نـوانـخانـه رسید، صـداي آشـنایی شنید که می گـفت: «فلیسیا، بـگو ببینم تـو از 

چه زمانی مرا دوست داشتی؟» 

فلیسیا گـفت:  «مـن در آن روزي که تـو را در کارگـاه دیدم، از تـراشی که بـه مـوهـاي پهـلوي گـوشَـت داده بـودي، 

خیلی خـوشـم آمـد.» او این جـمله را بـا خـنده ي بسیار شیرین و سـاده اي گـفت که مـایه  ي خـوشی خـاطـر هـر 

شنونده اي می گردید. 

اسقف با لحنی که سعی می کرد جدي باشد، پرسید: «آن سبد را کجا می بري؟» 

استفن: «ما این را می بریم به…، فلیسیا ما این را به کجا می بریم؟» 

فلیسیا: «اسقف عزیز! ما این را می بریم به خانه  اي که شروع کنیم به…» 

استفن دنباله ي حرف او را ادامه داد و گفت: «شروع کنیم به خانه داري.» 

اسقف گفت: «واقعاً؟ امیدوارم که مرا هم به خانه  ي خود دعوت کنید. من از هنر آشپزي فلیسیا باخبر هستم.» 

فلیسیا بـا خـوشـحالی عمیقی که نمی  تـوانسـت آن را پـنهان کند، گـفت: «اسـقف عـزیز، شـما از عـزیزتـرین و 

محترم ترین مهمان هاي ما خواهید بود. آیا از این موضوع خوشحال نیستید؟» 

او گـفت: «الـبته، خـوشـحال هسـتم.» سـپس لحـظه  اي تـأمـل کرد و گـفت: «خـدا بـه هـر دوي شـما بـرکت دهـد.» و 

راه خود را ادامه داد و رفت، در حالی که چشمانش پر از اشک و قلبش پر از دعا براي سعادت آنها بود. 

آیا هـمان نیروي االهی عـشق که مـتعلق بـه این دنیا اسـت بـاید مـورد تـوجـه پیروان پسـر انـسان که در مـعرض 

انـدوه و مـشقت قـرار گـرفـته اسـت، واقـع شـود؟ الـبته و همچنین بـاید این مـرد و زن دسـت بـه دسـت یکدیگر داده، در 

میان دردهـاي بشـري در این شهـر روانـه شـونـد و یکدیگر را تـقویت کنند و بـا تحـمل مـشقات، مـحبت بیشتري نسـبت 

بـه یکدیگر پیدا نـمایند و بـه واسـطه ي عـشق خـود، تبعیت بیشتري از مسیح بـنمایند و بـرکت و نـعمت را بـراي 

هـزاران نـفر از اشـخاص بینوا تـأمین کنند. زیرا آنـها خـانـه  اي بـراي خـود دارنـد که می  تـوانـند اشـخاص بی  خـانـمان را در 

آن سهیم گـردانـند. چـنان که مسیح گـفته اسـت: «بـه این عـلت مـرد از پـدر و مـادر خـود دور می  شـود و بـه زن خـویش 
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می پیونـدد.» فلیسیا و اسـتفن در پیروي از مسیح، بـا مـحبت، خـدمـت بیشتري بـه واسـطه ي آن عـالقـه ي دنیایی که بـه 

یکدیگر پیدا کرده بودند،  انجام دادند. 

کمی پـس از این داسـتان بـاشکوه عشقی که در نـوانـخانـه اتـفاق افـتاد، هـانـري مـاکزول از رایمونـد بـه هـمراه 

راشـل وینسلو و ویرجینیا پیچ و رولین و الکسانـدر پـاورز و مـارش ’رئیس دانشکده‘ بـه شیکاگـو آمـدنـد. عـلت آمـدن آنـها، 

مجـلسی بـود که دکتر بـروس و اسـقف در سـالـن نـوانـخانـه تـرتیب داده بـودنـد و از مـاکزول و دار و دسـته اش دعـوت 

کرده بودند که در آن حضور به  هم رسانند. 

اشـخاص مختلفی از کسبه و کارگـران و کسانی که امید خـود را از خـدا و انـسان،  قـطع کرده بـودنـد و بی ایمان هـا 

و کافـران و آزاد فکران و بی فکران، بـه آن مجـلس دعـوت شـده بـودنـد. وقتی مجـلس شـروع شـد،  مـاکزول بـا بـدتـرین، 

پُـر گـناه تـرین، نـاامیدتـرین و محـروم  تـرین اهـالی شهـر مـواجـه گـردید. ولی بـا وجـود این، روح  الـقدس بـه تـمام آن شهـرِ پـر 

از بـدبختی و فـساد،  فیض می بخشید و آن شهـر در دسـت خـدا قـرار داشـت و نمی  دانسـت که چـه حـوادثی بـه 

انـتظارش اسـت. هـر کدام از زنـان و مـردانی که بـه آن مجـلس آمـده بـودنـد، شـعار نـوانـخانـه را که بـاالي سـردر آن بـا 

خطی خوانا نوشته شده بود،  خواندند: «مسیح چه خواهد کرد؟» 

هـانـري  مـاکزول وقتی بـراي اولین مـرتـبه از زیر آن سـردر عـبور کرد، بـه یادش افـتاد که نخسـتین بـار چـگونـه بـه 

واسـطه ي حـضور آن مـرد ژنـده پـوش در کلیسا هـنگام مجـلس صـبح، این سـؤال در نـظر او جـلوه گـر شـد و هیجان 

بسیاري در قلب او ایجاد گردید که مدت  ها نظیر آن را حس نکرده بود. 

آیا آرزویی که او بـراي تـرویج این نـوع تبعیت از مسیح داشـت،  بـر آورده خـواهـد گـردید؟ آیا نهضتی که در رایمونـد 

شـروع شـده اسـت، بـه تـمام کشور پـخش خـواهـد شـد؟ یک عـلت آمـدن او بـا دوسـتان خـود بـه این شهـر، این بـود که 

ببیند می  تـوانـد جـواب این سـؤال را در قـلب آن شهـر بـزرگ بیابـد یا نـه؟ در ظـرف چـند دقیقه، او در مـقابـل مـردم این 

شهـر قـرار خـواهـد گـرفـت. او از آن وقـت که بـا صـدایی لـرزان در مـقابـل جـمعیتی از کارگـران صـحبت کرده بـود، 

خـونسـردي و قـدرت و آرامـش بیشتري یافـته بـود، ولی اکنون هـم، مـانـند آن مـوقـع از تـه قـلب خـود بـراي کمک خـدا 

دعا می کرد. 

سـپس او داخـل شـد و بـا سـایر پیروان مسیح، وقـایعی را مـشاهـده کرد که شـاید یکی از مـهم تـرین وقـایع زنـدگی 

بشـري بـود. او چـنان حـس می کرد که گـویی این مجـلس، جـوابی بـه سـؤال همیشگی او خـواهـد داد که ”مسیح چـه 

خـواهـد کرد؟“ در این شـب، وقتی او چـشمش بـه چهـره ي مـردان و زنـانی که سـالیان دراز، دشمنی کلیسا را در دل 
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می پـرورانیدنـد افـتاد، در قـلب خـود گـفت: «اي خـداونـد، بـه کلیساي خـود یاد بـده که چـگونـه بـه طـرز بهـتري از تـو 

پیروي نماید.» 

آیا این دعـاي مـاکزول اجـابـت خـواهـد شـد؟ آیا کلیساهـاي شهـر بـه دعـوت پیروي از مسیح، جـواب مـثبت خـواهـند 

داد؟ آیـا حـاضـر خـواهـند بـود که بـراي پیروي از مسیح، فـداکاري نـمایند؟ بـا وجـود این، بـر تـمام شهـر روح  الـقدس 

احاطه داشت. 

اي شهـر بـزرگ! روح  الـقدس را محـزون نـساز، زیرا روح  الـقدس هیچ وقـت مـانـند حـاال آمـاده بـراي ایجاد تـحول در 

این دنیا نبوده است. 
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فصل سی ام 

 

وقتی هـانـري  مـاکزول شـروع بـه صـحبت بـراي جـمعیت کثیري که در سـالـن نـوانـخانـه گـرد آمـده بـودنـد کرد، حـس 

می نـمود که بـا چنین جـمعیتی هـرگـز رو بـه رو نشـده اسـت. الـبته در شهـر رایمونـد هـم این گـونـه اشـخاص مـختلف وجـود 

داشـتند، ولی حـتا در نـاحیه  ي رکتانـگل نیز این هـمه اشـخاصی که تـا این حـد از کلیسا و هـر گـونـه نـفوذ مسیحیت بـه 

دور افتاده باشند، یافت نمی  شد. 

او راجـع بـه چـه چیزي صـحبت خـواهـد کرد؟ مـاکزول در این بـاره تصمیم خـود را گـرفـته بـود. او بـه سـاده تـرین زبـانی 

که می  تـوانسـت نـتایج بـه دسـت آمـده از قـولی را که در رایمونـد داده شـده بـود، بیان کرد. هـر کدام از زنـان و مـردانی که 

در آن جـلسه حـضور داشـتند، راجـع بـه مسیح چیزي می  دانسـتند. آنـها هـر کدام از تـعالیم او چیزي شنیده بـودنـد و 

اگـر هـم نسـبت بـه سـازمـان دینی و جـامـعه ي شهـر خـود بیزار بـودنـد، تـا حـدي بـه اصـول راسـتی و درسـتی  مـعتقد بـودنـد 

و انـدك ایمانی که در دل آنـها بـاقی مـانـده بـود، اثـري از آن زارع نـاحیه ي جـلیل داشـت. از این  جهـت آنـها بـا عـالقـه بـه 

آنچه ماکزول می گفت، گوش می  دادند. 

”مسیح چـه خـواهـد کرد؟“ او این سـؤال را در مـورد مـسائـل کلی اجـتماعی بـعد از بـحث دربـاره ي رایمونـد بـه کار 

بـرد. حـضار بـا احـترام دقـت می کردنـد و عـالوه بـر آن، عـالقـه ي واقعی در آنـها ایجاد شـده بـود. مـاکزول بـه بیانـات خـود 

ادامه داد. سرهاي شنوندگان به نحوي که در کلیساها سابقه نداشت به سمت جلو خم شده بود. 

”مسیح چـه خـواهـد کرد؟“ فـرض کنیم که این نـه تـنها سـرمـشق کلیساهـا بلکه سـرمـشق تـمامی بـازرگـانـان و 

سیاسـتمداران و روزنـامـه نـگاران و پیشوایان اجـتماعی شـود. در آن صـورت چـقدر وقـت بـراي اصـالح جـامـعه الزم 

می  شـد؟ عیب این عـالـم در چـه بـوده اسـت؟ رنـج هـاي این عـالـم، نـاشی از خـودخـواهی اسـت. هیچ کس هـرگـز وجـود 

نـداشـته اسـت که بـه انـدازه ي مسیح بـر خـودخـواهی غـلبه کند. اگـر مـردم از او پیروي کنند،  هـر نتیجه اي که عـاید 

شود، موجب خواهد گردید که تمام دنیا شروع به زندگی جدیدي بنماید. 
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مـاکزول نمی  دانسـت که جـلب دقـت و احـترام اشـخاص بیمار و گـناهکاري که در آن سـالـن بـودنـد، چـقدر اهمیت 

داشـت. اسـقف و دکتر بـروس در آنـجا نشسـته بـودنـد و بـه چهـره هـایی که بیزاري از مـذهـب و قـوانین و نـظامـات 

اجـتماعی و خـودخـواهی و محـدودیت فکر، از آنـها هـویدا بـود، می نـگریستند و تـعجب می کردنـد که چـگونـه بـه این 

زودي در اثـر وجـود نـوانـخانـه، درد و انـدوه آنـها کاهـش یافـته و قـلب هـایی که بـه واسـطه  ي غـفلت و بی عـالقگی تیره 

شده بودند، روشن گردیده اند. 

ولی بـا وجـود احـترام و عـالقـه  اي که ظـاهـراً نـشان داده می  شـد، هیچ کس حـتا اسـقف هـم بـه طـور کامـل نمی  دانسـت 

که چـه احـساسـاتی در آن مجـلس شکل گـرفـته اسـت. در بین کسانی که بـه دعـوت آن جـلسه گـوش فـرا دادنـد و آن را 

پـذیرفـتند، بیست یا سی نـفر کارگـران بیکاري بـودنـد که آن روز عـصر از جـلوي نـوانـخانـه عـبور کرده و اعـالن تشکیل 

جـلسه را خـوانـده بـودنـد و بـراي کنجکاوي و نـجات از بـاد سـرد غـربی بـه آنـجا آمـده بـودنـد. آن شـب بسیار سـرد بـود و 

میخانـه  هـا از جـمعیت انـباشـته شـده بـودنـد. ولی در آن نـاحیه که بیش از سی هـزار نـفر جـمعیت داشـت، هیچ دري جـز 

در میخانـه  هـا بـاز نـبود، مـگر درِ نـوانـخانـه . اشـخاص بیچاره و بی  خـانـمان و بـدون کار و بـدون دوسـت اگـر بـه آنـجا 

نمی رفتند، چه جایی غیر از میخانه داشتند؟ 

در نـوانـخانـه رسـم بـود که بـعد از این گـونـه مجـلس هـا، مـباحـثات آزاد بـه عـمل می  آمـد. وقتی مـاکزول صـحبت خـود را 

تـمام کرد و نشسـت، اسـقف که مجـلس آن شـب را اداره می کرد، بـر  خـاسـت و اعـالم کرد: «هـمه ي حـاضـرین می  تـوانـند 

هـر سـؤالی را که می خـواهـند بـپرسـند و عقیده ي خـود را اظـهار بـنمایند، ولی در ضـمن بـاید قـواعـد سـاده اي را که در 

پـارلـمان اجـرا می  شـود، رعـایت کنند و در صـورت مـوافـقت اکثریت، بیش از سـه دقیقه نـباید صـحبت بکنند، زیرا 

عده ي حاضرین زیاد است.» 

فوراً صداي کسانی که در جلسات قبل حاضر بودند، بلند شد و گفتند: «موافقیم، موافقیم.» 

اسـقف نشسـت و سـپس مـردي از وسـط سـالـن بـر  خـاسـت و شـروع بـه صـحبت کرد: «مـن می  خـواهـم بـگویم چیزهـایی 

که آقـاي مـاکزول گـفتند خیلی بـه وضـع مـن نـزدیک اسـت. مـن جک منینگ، آن کسی را که ایشان گـفتند که در 

خـانـه شـان مُـرد، می شـناخـتم. مـن مـدت دو سـال در کنار او در چـاپـخانـه ي فیالدلفیا کار می کردم. جک شـخص بسیار 

نیکویی بـود. او یک بـار هـنگامی که مـن دچـار یک گـرفـتاري  شـده بـودم، پـنج دالر بـه مـن قـرض داد و مـن هیچ وقـت 

فـرصـت نیافـتم که آن را پـس بـدهـم. او بـه واسـطه ي اینکه مـدیر چـاپـخانـه تغییر کرد و او را از کار اخـراج نـمود، مـجبور 

شـد که بـه نیویورك بـرود و مـن دیگر او را نـدیدم. وقتی مـاشین خـودکار چـاپ، مـتداول شـد، مـن هـم یکی از 
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اشـخاصی بـودم که از کار اخـراج شـدنـد. مـن از آن وقـت تـا بـه حـال اغـلب اوقـات بیکار بـوده ام. می گـویند که اخـتراع، 

چیز خـوبی اسـت؛ مـن که از خـوبی آن چیزي نفهمیده ام، ولی شـاید مـن در این مـورد داراي تـعصب هسـتم. انـسان 

طبیعتاً وقتی یک مـاشین کارش را بگیرد، مـتعصب می  شـود. دربـاره ي این نـوع مسیحیتی که ایشان صـحبت کردنـد، 

می  خـواهـم بـپرسـم که آیا درسـت اسـت؟ ولی مـن اصـالً انـتظار نـدارم که چنین فـداکاري  هـایی از اعـضاي کلیسا ببینم. 

تـا آنـجا که مـن فهمیده ام مسیحیان نیز بـه انـدازه ي سـایرین، خـودخـواه و حـریص بـراي پـول هسـتند، الـبته بـه 

اسـتثناي دکتر بـروس و اسـقف و چـند نـفر دیگر. مـن هیچ فـرقی بین مـردمی که مـادي خـوانـده می  شـونـد و اعـضاي 

کلیسا، هنگامی که بحث معامله و پول پیش بیاید، ندیده ام. همه به یک اندازه بد می باشند.» 

فـریادهـاي «صحیح اسـت، درسـت اسـت» در بین صـحبت این شـخص شنیده می  شـد و قـبل از آنکه او بنشیند، دو 

نـفري که از چـند ثـانیه قـبل از تـمام شـدن صـحبت او ایستاده بـودنـد، یکمرتـبه شـروع بـه صـحبت کردنـد. اسـقف، آنـها را 

به نظم دعوت کرد و تعیین نمود که کدام یک از آنها باید ابتدا صحبت کند. 

شخصی که اجـازه ي صـحبت داشـت، گـفت: «این اولین بـار اسـت که مـن بـه اینجا آمـده  ام و شـاید آخـرین بـار نیز 

بـاشـد. حقیقت این اسـت که چیزي از زنـدگی مـن بـاقی نـمانـده اسـت. مـن هـر چـه می تـوانسـته ام در این شهـر بـه دنـبال 

کار گشـته ام. اشـخاص دیگر هـم مـثل مـن زیاد هسـتند. مـن می  خـواهـم سـؤالی از آقـاي کشیش مـحترم بـنمایم، اجـازه 

می دهید؟ » 

اسقف گفت: «از آقاي ماکزول بپرسید.» 

ماکزول فوراً گفت: «البته می  توانید که سؤال کنید، ولی من قول نمی دهم که جواب من، شما را قانع کند.» 

آن مـرد کمی بـه جـلو خـم شـد و دسـت خـود را بـه طـور درامـاتیک که مـناسـب بـا حـالـت او بـود، دراز کرد و گـفت: 

«سـؤال مـن این اسـت که مسیح در مـورد مـن چـه خـواهـد کرد؟ مـن از دو مـاه قـبل تـا کنون هیچ کاري بـه دسـت 

نیاورده ام. مـن یک زن و سـه بـچه دارم و هـمان  قـدر آنـها را دوسـت دارم که اگـر یک میلیونـر بـودم، دوسـت داشـتم. مـن 

اکنون بـا پـس انـداز کمی که از روزگـار فـراوانی انـدوخـته ام، زنـدگی می کنم. شـغل مـن قـالیبافی بـوده اسـت و مـن تـمام 

جـدیت خـود را بـراي پیدا کردن کار بـه عـمل آورده  ام. شـما می گـویید که مـا بـاید این را سـرمـشق خـود قـرار بـدهیم که 

”مسیح چـه خـواهـد کرد؟“ اگـر او مـثل مـن بیکار بـود، چـه می کرد؟ مـن نمی  تـوانـم یک شـخص دیگري بـشوم و بـعد 

این سـؤال را از خـود بـپرسـم. مـن می  خـواهـم کار کنم. مـن حـاضـرم هـمه چیز خـود را بـدهـم که بـتوانـم روزي ده سـاعـت 

مـثل سـابـق کار کنم و از فـرط کار خسـته شـوم. آیا مـن سـزاوار سـرزنـش هسـتم که نمی  تـوانـم کاري بـراي خـودم ایجاد 
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بـنمایم؟ مـن بـاید زنـدگی کنم و زن و سـه بـچه ام نیز بـاید زنـدگی کنند، ولی چـطور؟ مسیح چـه خـواهـد کرد؟ شـما 

می گویید که ما باید این سؤال را بکنیم.» 

مـاکزول در آنـجا نشسـته بـود و در مـقابـل صـورت هـاي پـر هیجان جـمعیت قـرار داشـت و در آن لحـظه هیچ جـوابی 

بـراي این سـؤال نمی  تـوانسـت پیدا کند. بـا خـود گـفت: «اي خـدا، این سـؤالی اسـت که مـربـوط بـه مسـئله ي کلی 

اجـتماعی و تشکیالت آن که بـر  خـالف میل خـدا بـراي رفـاه انـسان اسـت، می  شـود. آیا هیچ چیزي بـدتـر از این هسـت 

که یک مـرد سـالـم و مشـتاق کار که داراي هیچ وسیله ي تـأمین زنـدگی خـود جـز کار نـباشـد، واقـعاً هیچ کاري در 

دسـترس نـداشـته بـاشـد و مـجبور شـود که بـه یکی از این سـه راه بـرود: تـقاضـاي کمک از دوسـتان و بیگانـگان، 

خـودکشی و یا از گـرسنگی مـردن. ”مسیح چـه خـواهـد کرد؟“ او حـق داشـت که این سـؤال را بـپرسـد. اگـر کسی 

بـخواهـد از مسیح پیروي کند، جـز این نـباید سـؤالی بـنماید، ولی تـحت این شـرایط چـگونـه می  تـوان بـه چنین سـؤالی 

جواب داد؟» 

این افکار و بسیاري افکار دیگر بـه مـغز مـاکزول روي آورد. سـایر حـاضـرین نیز فکر می کردنـد. اسـقف بـا قیافـه اي 

چـنان محـزون در آنـجا نشسـته بـود که مـعلوم می  سـاخـت که چـقدر تـحت  تـأثیر این سـؤال واقـع شـده اسـت. دکتر 

بـروس، سـر خـود را خـم کرده بـود، از وقتی که او قـول تبعیت از مسیح را داده بـود و از کلیسا بـراي تشکیل آن 

نـوانـخانـه اسـتعفا داده بـود، یک مشکل انـسانی تـا این حـد بـه نـظرش مـوحـش نیامـده بـود. ”مسیح چـه کار خـواهـد کرد؟“ 

این سـؤال مـوحـش بـه نـظر می  آمـد، ولی آن مـرد بـلند قـد بـا قیافـه اي تـقریباً وحشـتناك در آنـجا ایستاده و دسـت هـاي 

خود را به عالمت تقاضایی که هر دقیقه شدیدتر می  شد، دراز کرده بود. 

سـرانـجام مـاکزول بـه سـخن آمـد: «آیا کسی در این اتـاق هسـت که پیرو مسیح بـوده و در چنین مـوقعیتی واقـع 

شـده و سعی کرده  بـاشـد که مـطابـق تـعالیم مسیح رفـتار کند؟ اگـر بـاشـد، او می  تـوانـد بـه این سـؤال، بهـتر از مـن جـواب 

بدهد.» 

یک دقیقه سکوت بـرقـرار شـد و سـپس مـردي از جـلوي سـالـن، آهسـته بـر  خـاسـت. او پیرمـرد بـود و دسـتش در 

حالی که بر پشت نیمکت جلو قرار داشت، می  لرزید. 

«مـن فکر می کنم که مـن هـم بـارهـا در چنین مـوقعیتی بـوده ام و همیشه سعی کرده  ام که در هـمه حـال از مسیح، 

پیروي کنم. مـن بـه خـاطـر نـدارم که آیا همیشه وقتی بیکار می شـده ام، این سـؤال را از خـود پـرسیده بـاشـم که 

”مسیح چـه کار خـواهـد کرد؟“ ولی مـن همیشه سعی کرده  ام که در هـمه حـال پیرو او بـاشـم.» آن مـرد تـبسم 
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انـدوهـناکی کرد که بـراي اسـقف و مـاکزول بیش از نـاامیدي مـوحـش آن مـردِ دیگر خـوشـایند بـود و گـفت: «بـله، مـن بـه 

گـدایی پـرداخـته ام و بـه بـنگاه هـاي خیریه رجـوع کرده  ام و هـر کاري بـراي بـه  دسـت آوردن غـذا و سـوخـت در هـنگام 

بیکاري انـجام داده  ام بـه جـز دزدي و دروغـگویی. مـن نمی  دانـم که آیا مسیح اگـر بـه جـاي مـن بـود، بعضی از کارهـایی 

را که مـن بـراي ادامـه ي حیات خـود انـجام داده  ام، عملی می  سـاخـت یا نـه، ولی مـن مـطمئن هسـتم که هـنگام بیکاري، 

هیچ وقـت تـعمداً کار خـالفی نکرده  ام. گـاهی اوقـات مـن تـصور می کنم که او از گـرسنگی مـردن را بـه گـدایی تـرجیح 

می  دهد، من نمی  دانم.» 

صـداي آن پیرمـرد لـرزش داشـت و او بـه اطـراف اتـاق، نـگاهی کرد. سکوت عمیقی حکم فـرمـا گـردید که بـا صـداي 

شـدید یک مـرد تـنومـند و مـو سیاه و پُـر ریش که تـقریباً سـه ردیف دورتـر از اسـقف نشسـته بـود، قـطع شـد. مـوقعی که 

او شـروع بـه صـحبت کرد، تـمام جـمعیت بـا کنجکاوي بـه جـلو خـم شـدنـد. مـردي که سـؤال کرده بـود «مسیح در مـورد 

من چه خواهد کرد؟» آهسته نشست و به کسی که پهلویش نشسته بود، گفت: «این کیست؟» 

«این کارلسن، پیشواي سوسیالیست ها است. حاال یک چیز حسابی خواهیم شنید.» 

کارلـسن، در حـالی که ریش هـایش از شـدت غـضب تکان می خـورد، گـفت: «این حـرف هـا بـه عقیده ي مـن بیهوده 

اسـت. تقصیر بـا سیستم اجـتماعی مـا اسـت. چیزي که مـا تـمدن می نـامیم، تـا بیخ و بـن پـوسیده اسـت. پـوشـانیدن و 

مخفی نـگه داشـتن آن فـایده اي نـدارد. مـا در دوره ي تـراسـت هـا و نـفع پـرسـتی سـرمـایه داران زنـدگی می کنیم که بـه طـور 

سـاده مسـتلزم مـرگ هـزاران نـفر زن و مـرد و کودك اسـت. مـن خـدا را شکر می کنم (اگـر خـدایی وجـود داشـته بـاشـد) 

که مـن بـه سـهم خـود هیچ وقـت جـرأت نکرده  ام که ازدواج کنم و تشکیل خـانـواده اي بـدهـم. خـانـواده!  چـه جهنمی! آیا 

جهنمی بـدتـر از این هسـت که این مـرد بـا زن و سـه فـرزنـد خـود دارد؟ او یکی از هـزاران نـفر امـثال این گـونـه اشـخاص 

اسـت. ولی بـا وجـود این، در این شهـر و سـایر شهـرهـاي بـزرگ، هـزاران نـفر مسیحی حـرفـه اي یافـت می  شـونـد که داراي 

تـمام وسـایل راحتی و تجـمل هسـتند؛ روزهـاي یکشنبه بـه کلیسا می رونـد و راجـع بـه دادن هـمه چیز خـود بـه مسیح و 

حـمل کردن صلیب خـود و نـجات از گـناه، سـرود می خـوانـند. مـن نمی گـویم که اشـخاص خـوبی در بین آنـها پیدا 

نمی شـونـد، ولی بهـتر اسـت کشیشی که امشـب بـراي مـا مـوعـظه کرد بـه چـند کلیساي اشـرافی که مـن االن می  تـوانـم 

نـام بـبرم، بـرود و بـه اعـضاي آن پیشنهاد کند قـولی را که بـراي پیروي مسیح از مـا می  خـواهـد، بـدهـند تـا ببیند که 

چـگونـه مـردم بـه او می خـندنـد و او را احـمق یا کهنه پـرسـت می نـامـند. نخیر، عـالج مـا این نیست. این حـرف هـا هیچ 

فـایده اي نـدارد. مـا بـاید سیستم حکومـت جـدیدي داشـته بـاشیم. هـمه ي تشکیالت مـا نیازمـند بـه اصـالح اسـت. مـن 
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امید نـدارم که هیچ گـونـه اصـالح شـایسته اي از کلیسا بیرون بیاید. آنـها طـرفـدار مـردم نیستند. آنـها طـرفـدار اشـراف و 

پـولـدارهـا می بـاشـند. تـراسـت هـا و انـحصار طـلب هـا بـزرگ تـرین یاران خـود را در کلیسا دارنـد. طـبقه ي کشیش هـا بـه طـور 

کلی غـالم آنـها هسـتند. چیزي که مـا احتیاج داریم، دسـتگاهی اسـت که روي اصـول سـوسیالیسم بـنا شـده بـاشـد و 

مبتنی بر حق عامه ي مردم باشد.» 

کارلــسن ظــاهــراً فــرامــوش کرده بــود که ســه دقیقه وقــت بــراي صــحبت کردن هســت و شــروع بــه یکی از 

سـخنرانی هـاي عـادي خـود کرده بـود که در مـقابـل شـنونـدگـان مـعمولی او، حـداقـل یک سـاعـت طـول می کشید. در این 

مـوقـع مـردي که در پشـت او بـود،  او را بـدون هیچ گـونـه تشـریفاتی پـایین کشید و خـود بـلند شـد. کارلـسن ابـتدا 

خشمگین شـد و خـواسـت جـلسه را بـه  هـم بـزنـد، ولی اسـقف قـاعـده ي سـه دقیقه صـحبت را بـه یاد او آورد و او بـا چـند 

لعن و طعن بر جاي خود نشست. 

سـخنران بـعدي راجـع بـه ارزش مـالیات واحـد بـراي رفـع هـمه ي مـعایب جـامـعه صـحبت کرد و بـعد از او دیگري 

صـحبت کرد که حـمالت بسیار سختی بـه کلیساهـا و کشیش هـا نـمود و اظـهار کرد که دو مـانـع مـهم راه اصـالحـات، 

’کلیساهـا‘ و ’دربـارهـا‘ هسـتند. سـپس مـردي که از وضـع ظـاهـرش کامـالً پیدا بـود که یک کارگـر عـادي اسـت، بـر  خـاسـت 

و سیلی از اعـتراض و نـاسـزا بـر ضـد تـمامی بـنگاه هـا، بـه  خـصوص بـنگاه راه    آهـن، از زبـان او جـاري شـد. مـوقعی که وقـت 

او تـمام شـد، شـخص تـنومـند و قـوي هیکلی که اظـهار می کرد فـلز کار اسـت، گـفت که تـنها راه اصـالح مـعایب اجـتماع، 

تشکیل اتـحادیه هـاي کارگـري اسـت و بـه این وسیله بهـتر از هـر طـریق دیگر می  تـوان مـنافـع طـبقه ي کارگـر را حـفظ 

کرد. دیگري سعی کرد تـا دالیل اینکه چـرا این هـمه بیکار پیدا شـده اسـت را بیان کند و اخـتراعـات را کار شیطان 

نـامید و دیگران از او تمجید بسیار کردنـد. در آخـر، اسـقف اعـالم کرد که وقـت صـحبت حـاضـرین تـمام شـده اسـت و از 

راشل تقاضا کرد که آواز بخواند. 

راشـل در مـدت آن یک سـالی که بـعد از آن اولین یکشنبه اي که قـول تبعیت از مسیح را داده بـود می گـذشـت، 

داراي بنیه اي قـوي و سـالمـت روحـانی یک مسیحی فـروتـن شـده بـود و هـنر خـوانـندگی او کامـالً بـراي خـدمـت مسیح 

اخـتصاص یافـته بـود. قـبل از آنکه او آن شـب شـروع بـه خـوانـدن در نـوانـخانـه کند، بیش از هـر مـوقـع دعـا کرد که نـتایج 

خـوبی از آوازش حـاصـل شـود. مسـلماً دعـاي او در حین آوازش مسـتجاب شـد. او می  خـوانـد: «گـوش کنید! مسیح شـما 

را صدا می زند که ”از من پیروي کنید، از من پیروي کنید!“» 
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دوبـاره مـاکزول که در آنـجا نشسـته بـود، بـه یاد اولین شـبی افـتاد که راشـل در خیمه ي رکتانـگل آواز خـوانـد و 

تـمام جـمعیت در اثـر صـداي بهشـتی و آسـمانی او سـاکت شـدنـد. هـمان اثـر در اینجا نیز ظـاهـر شـد. صـداي خـوبی که 

در خـدمـت مسیح بـاشـد، چـه اثـر نیکویی همیشه خـواهـد داشـت. اسـتعدادي که در راشـل بـود، می  تـوانسـت او را یکی 

از بهـترین خـوانـندگـان اپـرا بـسازد. یقیناً آن اشـخاص هـرگـز چنین آوازي نشنیده بـودنـد. اشـخاصی که از کوچـه و 

خیابـان در آنـجا جـمع شـده بـودنـد، تـحت  تـأثیر صـدایی قـرار گـرفـتند که بـه قـول اسـقف ”در دنیاي خـارج“ هیچ وقـت 

ممکن نـبود بـه گـوش اشـخاص عـادي بـرسـد، زیرا صـاحـب آن بـراي هـر نـفر حـداقـل دو یا سـه دالر می گـرفـت. آواز او 

به طور رایگان مانند دعوت به نجات در آن سالن، طنین انداز گردید. 

کارلـسن بـا ریش انـبوه خـود سـرش را بـاال گـرفـته بـود و از آن آواز آسـمانی بهـره مـند می  شـد، اشکی از چـشمان او 

سـرازیر شـد و بـر روي ریش هـایش غلتید و صـورت او را نـرم و آرام سـاخـت. مـرد بیکاري که می  خـواسـت بـدانـد مسیح 

در مـورد او چـه خـواهـد کرد، دهـانـش بـاز مـانـده، بـراي یک دقیقه تـراژدي زنـدگی خـود را فـرامـوش کرده بـود. آواز 

راشـل تـا وقتی که بـه گـوش می رسید بـراي او مـثل غـذا و سـوخـت و آسـایش زن و فـرزنـد بـود. مـردي که تـا آن حـد 

علیه کلیسا سـخن گـفته بـود، ابـتدا بـه حـالـت اسـتقامـت راسـت نشسـته و گـویی می  خـواسـت بـا کمال سـرسختی در 

مـقابـل اثـرات هـر چیزي که مـربـوط بـه کلیسا بـاشـد، ایستادگی کند، ولی کم  کم بـه عـاملی که مـوجـب تسکین قـلب 

همه ي حاضرین بود،  تسلیم شد و تفکر اندوهناکی در چهره  اش ظاهر گردید. 

در ضـمن آنکه راشـل مـشغول خـوانـدن آواز بـود، اسـقف بـا خـود می گـفت که اگـر انجیل بـه وسیله ي خـوانـنده هـاي 

درجـه ي یک اپـرا و سـوپـرانـوهـا و بـاریتون هـا و بـاس هـا، بـراي اشـخاص بینوا و گـناهکار و نـاامید پیا م رسـانی می  شـد، 

ملکوت خـدا خیلی زودتـر در عـالـم حکم فـرمـا می گـردید. او در قـلب خـود می پـرسید چـرا تـا کنون خـزانـه ي بـزرگ آواز 

دنیا اغـلب اوقـات از دسـترس مـردم دور نـگاه داشـته شـده اسـت؟ بـراي اینکه آواز و مـوسیقی که قـادر بـه ایجاد 

آهـنگ هـاي آسـمانی هسـتند، اکثراً مـوهـبت خـود را بـراي بـه دسـت آوردن ثـروت بـه کار بـرده انـد. آیا نـباید فـداکارانی در 

بین اشـخاص داراي مـوهـبت پیدا شـونـد؟ آیا نـباید این مـوهـبت بـزرگ مـانـند سـایر مـوهـبت هـا در راه مسیح بـه کار 

برود؟ 

هـانـري  مـاکزول بـاز هـم مـثل سـابـق بـه یاد شـنونـدگـانی که در رکتانـگل داشـت، افـتاد و اشـتیاق بیشتري بـه تـوسـعه ي 

این تبعیت جـدید از مسیح پیدا کرد. چیزي که او در نـوانـخانـه دیده و شنیده بـود، این عقیده را در او محکم تـر 

سـاخـته بـود که اشکاالت آن شهـر، مـوقعی بـرطـرف خـواهـند شـد که مسیحیان آنـجا مـطابـق دسـتوري که مسیح داده 
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اسـت، رفـتار نـمایند و از او کامـالً پیروي کنند. ولی این عـده ي زیاد افـراد بشـر را که بـه فـرامـوشی و گـناه سـپرده 

شـده  انـد، چـه بـاید کرد؟ اینها هـمان نـوع مـردمی هسـتند که عیسا بـراي نـجات آنـها آمـد و بـا وجـود تـمام اشـتباهـات و 

خـطاهـا و نـاامیدي هـا و حـتا مـخالـفت هـایی که بـا کلیسا دارنـد، شـایان اهمیت بسیار می بـاشـند. چیزي که بیش از هـمه 

مـوجـب فـشار بـر روح او می گـردید، همین بـود. آیا کلیسا آنـقدر از مسیح دور بـود که مـردم نمی تـوانسـتند او را در 

کلیسا پیدا کنند؟ آیا کلیسا نیروي خـود را نسـبت بـه عـالـم انـسانیت از دسـت داده بـود و حـال آنکه در قـرون اولیه تـا 

آن حـد بـر تـمام مسیحیان نـفوذ داشـت؟ سـخنانی که آن پیشواي سـوسیالیست راجـع بـه بی فـایده بـودن انـتظار اصـالح 

در کلیسا به علت خودخواهی و تعین اعضاي آن می گفت، تا چه حد صحیح بود؟ 

او بیش از پیش بـه واسـطه ي این حقیقت، مـتأثـر بـود که تـعداد نسـبتاً کمی از مـردم که اکنون در آن سـالـن بـه 

واسـطه ي آواز راشـل آرام هسـتند، نـماینده ي هـزاران نـفر افـراد شـبیه بـه خـود می بـاشـند که در نـظر آنـها کلیسا و 

کشیش، کمتر از یک میخانـه می  تـوانـند مـایه  ي راحتی و خـوشـحالی آنـها شـونـد. آیا بـاید این طـور بـاشـد؟ اگـر اعـضاي 

کلیسا چـنان کنند که عیسا خـواهـد کرد، آیا آن وقـت بـاز هـم گـروه هـاي مـردم بـراي پیدا کردن کار در خیابـان راه 

می رفـتند و صـد هـا نـفر کلیساهـا را سـرزنـش و نـفرین می کردنـد و هـزاران نـفر میخانـه  هـا را بـه عـنوان بهـترین دوسـت 

خـود می پـذیرفـتند؟ مسیحیان تـا چـه حـد مسـئول این اشکاالت انـسانی که در اینجا اکنون در این شـب نـشان داده 

شـده اسـت، می بـاشـند؟ آیا صحیح اسـت که کلیساهـاي شهـرهـاي بـزرگ بـه طـور کلی از روانـه شـدن در پی مسیح 

امتناع دارند و حاضر به فداکاري واقعی در راه مسیح نیستند؟ 

هـانـري  مـاکزول این سـؤال هـا را حـتا بـعد از آنکه راشـل آوازش را تـمام کرد، از خـود می پـرسید. آن مجـلس بـعد از 

یک جلسه انس که بسیار غیر رسمی بود، خاتمه یافت. 

او این سـؤال هـا را حـتا هـنگامی که اعـضاي نـوانـخانـه بـا مـهمان هـایی که از رایمونـد آمـده بـودنـد مـطابـق رسـم نـوانـخانـه 

یک جـلسه ي دعـا تشکیل دادنـد، از خـود می پـرسید. او این سـؤال هـا را حـتا هـنگامی که بـا دکتر بـروس و اسـقف 

مـذاکره می  نـمود، می پـرسید تـا آنکه صـحبت آنـها بـه سـاعـت یک بـعد از نیمه شـب رسید. همچنین هـنگامی که قـبل از 

خـواب، زانـو بـر زمین زده بـود و دعـا می کرد، این سـؤال هـا را می پـرسید و روح خـود را بـراي تـقاضـاي تعمید روحـانی 

جهت کلیساهاي آمریکا به نحوي که تا به حال سابقه نداشت، بیرون می ریخت. 

هـنگامی که سـر از خـواب بـرداشـت، قـبل از هـر چیز این سـؤال هـا را از خـود نـمود و در تـمام روز که کارهـاي 

نـوانـخانـه را بـررسی می کرد و زنـدگی اشـخاص را که تـا این حـد از فـراوانی نـعمت محـروم بـودنـد، مـشاهـده می  نـمود، از 
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خـود می پـرسید آیا ممکن اسـت که اعـضاي کلیساهـا و مسیحیان شهـر شیکاگـو، بلکه تـمام آمـریکا، از پیروي مسیح 

ابـا کنند، در صـورتی که بـراي این کار بـرداشـتن صلیب و انـجام فـداکاري ضـروري بـاشـد؟ این سـؤالی بـود که بـه جـواب 

احتیاج داشت. 
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فصل سی و یکم 

 

مـاکزول وقتی بـه شهـر آمـد، در نـظر داشـت که دوبـاره بـه رایمونـد بـرگـردد و بـه کار کلیساي خـود ادامـه دهـد، ولی 

صـبح روز جـمعه، او را از طـرف یکی از بـزرگ تـرین کلیساهـاي شیکاگـو دعـوت کردنـد که هـم صـبح و هـم عـصر در 

آنجا موعظه کند. 

ابـتدا او نسـبت بـه قـبول این دعـوت تـأمـل کرد، ولی بـعد دسـت راهـنمایی روح  الـقدس را در آن دید و پـذیرفـت. او 

می  خـواسـت که بـه سـؤال خـود جـوابی بـدهـد. او می  خـواسـت صـحت و سُـقم اتـهامی را که در نـوانـخانـه بـه کلیساهـا زده 

شـده بـود، اثـبات کند. چـقدر کلیسا حـاضـر بـه فـداکاري بـراي مسیح اسـت و تـا چـه حـد از او تبعیت و پیروي خـواهـد 

کرد؟ آیا کلیسا حاضر بود که براي خاطر استاد خود، تحمل مشقت نماید؟ 

تـقریباً تـمام شـب یکشنبه را او صـرف دعـا کرد. هیچ گـاه چنین نیرویی بـراي روح او پیش نیامـده  بـود، حـتا در 

شـدیدتـرین اقـدامـاتی که در رایمونـد بـه عـمل آورده بـود. او در واقـع بـه مـرحـله ي جـدیدي وارد شـده بـود. تـعریف و 

بیان پیروي او از مسیح، اینک بـا آزمـایش جـدیدي مـواجـه گشـته بـود و بـه حقیقت بـزرگ تـري از عـالـم االهی رهـبري 

می  شد. 

صـبح یکشنبه، آن کلیساي بـزرگ پـر از جـمعیت گـردید. هـانـري  مـاکزول که بـعد از آن ریاضـت شـبانـه بـه محـراب 

آمـد، کنجکاوي بسیاري از جـانـب حـضار حـس کرد. آنـها دربـاره ي نـهضت رایمونـد مـثل اعـضاي کلیساهـاي دیگر، 

چیزهـایی شنیده بـودنـد و اقـدامـاتی هـم که از طـرف دکتر بـروس و اسـقف بـه عـمل آمـده بـود،  بـه عـالقـه ي آنـها نسـبت 

بـه آن عهـد و پیمان افـزوده بـود. بـا این کنجکاوي، یک عـامـل عمیق تـر و مـهم تـري نیز وجـود داشـت که مـاکزول آن را 

حس کرد و با علم به اینکه روح  القدس نیروي حیات او است، پیام خود را براي آن کلیسا بیان نمود. 

او هـرگـز واعـظ و سـخنران زبـر دسـتی بـه شـمار نمی رفـت. او هیچ گـاه فـصاحـت و قـدرت کالمی را که الزمـه ي 

واعـظان بـزرگ اسـت، دارا نـبود. امـا از وقتی که او قـول داده بـود که هـمان طـوري که مسیح رفـتار خـواهـد کرد عـمل 
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نـماید، در او نیروي بیان عجیبی بـه وجـود آمـده بـود که بـالغـت و سـخنوري واقعی از آن نـاشی می گـردید. امـروز صـبح، 

مـردم صمیمیت و بشـر دوسـتی کامـل را از آن مـرد پُـر همتی که بـه قـلب یک حقیقت بـزرگ راه یافـته اسـت، حـس 

نمودند. 

مـاکزول پـس از بیان مـختصري دربـاره ي بعضی از نـتایجی که در کلیساي خـودش در رایمونـد بـعد از دادن آن 

قـول حـاصـل شـده اسـت، سـؤالی را که از زمـان آن جـلسه ي نـوانـخانـه دائـماً در ذهـن او بـود، از حـاضـرین پـرسید. او 

مـوضـوع مـوعـظه ي خـود را حکایت آن مـرد جـوانی قـرار داده بـود که نـزد مسیح آمـد و پـرسید که چـه کاري بـاید انـجام 

دهـد تـا حیات جـاویدان پیدا کند. عیسا گـفت: «هـر چـه داري بـفروش و بـه فـقرا بـده تـا گـنج آسـمان را بـه دسـت بیاوري 

و بیا از مـن پیروي کن.» ولی آن مـرد جـوان حـاضـر نـبود که تـا آن حـد فـداکاري کند. اگـر پیروي از مسیح مسـتلزم 

چـنان فـداکاري اي بـود، او ابـا و امـتناع داشـت. او حـاضـر بـود که در پی مسیح روانـه شـود، امـا نـه در صـورتی که مـجبور 

به دادن همه ي این چیزها گردد. 

چهـره ي مـاکزول بـا شـوق و عـالقـه  اي که قـلب حـاضـرین را بـه طـرز بی نظیري بـه هیجان می  آورد، درخـشان گـردیده 

بـود. او گـفت: «آیا صحیح اسـت که کلیساي امـروز یعنی کلیسایی که بـه نـام خـود مسیح بـنا شـده اسـت، از تبعیت او 

بـه خـاطـر اجـتناب از زیان و مـشقت یا بـراي جـلب مـنفعت مـوقتی خـودداري می کند؟ این سـخن از طـرف یکی از 

پیشوایان کارگـران در جـلسه  اي که در نـوانـخانـه تشکیل گـردید، بیان شـد که ”از کلیسا نـباید انـتظار اصـالح و 

بهـبودي بخشیدن بـه جـامـعه را داشـت.“ این اظـهار او مبنی بـر چـه چیزي بـود؟ الـبته نـاشی از این عقیده بـود که 

اکثریت اعـضاي کلیسا را کسانی تشکیل می  دهـند که بیشتر بـه فکر تجـمل و راحتی خـود هسـتند تـا احتیاجـات و 

مـشقات سـایر مـردم. این سـخن تـا چـه حـد صحیح اسـت؟ آیـا مسیحیان آمـریکا حـاضـر هسـتند که مسیحیت خـود را 

مـورد آزمـایش قـرار دهـند؟ کسانی که داراي ثـروت هـنگفت می بـاشـند، چـطور؟ آیا آنـها حـاضـرنـد که آن ثـروت را بـراي 

خـاطـر مسیح صـرف کنند؟ کسانی که داراي اسـتعدادهـاي سـرشـار هسـتند، چـطور؟ آیا آنـها حـاضـرنـد آن مـوهـبت 

خدایی را به گونه اي که مسیح به کار خواهد برد، مورد استفاده ي عالم بشریت قرار دهند؟ 

آیا صحیح نیست که در این عـصر، دعـوت قـاطعی بـراي نـشان دادن تبعیت از مسیح بـه عـمل آمـده اسـت؟ شـما که 

در این شهـر بـزرگ پـر از گـناه زنـدگی می کنید بـاید بهـتر از مـن، این مـطلب را بـدانید. آیا شـما می  تـوانید بـدون تـوجـه 

و دلـسوزي بـه زنـدگی آسـوده ي خـود ادامـه دهید، در حـالی که مـردان و زنـان و کودکان بسیاري در این شهـر بـا مـرگ 

جـسمانی و روحـانی دسـت بـه گـریبان هسـتند و مـحتاج بـه کمک مسیحیان می بـاشـند؟ آیا بـه شـما اثـري نمی کند که 
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میخانـه  هـا بیش از هـر جـنگ و کشتاري در جـامـعه، تـلفات ایجاد می کنند؟ آیا در شـما هیچ گـونـه عـذاب و نـاراحتی 

ایجاد نمی شـود وقتی می بینید که هـزاران نـفر اشـخاص سـالـم و قـوي در کوچـه هـاي این شهـر و شهـرهـاي دیگر، بیکار 

راه می رونـد و در مـعرض هـزاران جـنایت و خـودکشی نـاشی از فـقر قـرار می گیرنـد؟ آیا می  تـوانید بـگویید که این 

شـرایط و اوضـاع اسـف انگیز بـه شـما ربطی نـدارد و هـر کس بـاید بـه فکر کار خـود بـاشـد؟ فکر کنید آیا این مـطلب 

صحیح نیست که اگـر هـر کدام از مسیحیان آمـریکا از مسیح  واقـعاً تبعیت می کردنـد، خـود جـامـعه و عـوامـل اقـتصادي 

و دسـتگاه سیاسی که تـحت آن امـور دولتی و بـازرگـانی مـا اداره می  شـود، طـوري تغییر می کرد که مـشقت انـسانی بـه 

حداقل تنزل می یافت؟ 

اگـر هـمه ي اعـضاي کلیساهـاي این شهـر سعی کنند که هـمان کاري را که مسیح خـواهـد کرد، انـجام دهـند، چـه 

نتیجه اي حـاصـل خـواهـد شـد؟ نمی تـوان بـه تفصیل نـتایج آن را بیان کرد، ولی می  تـوان گـفت که حـل مشکالت 

انسانی فوراً شروع خواهد گردید. 

آزمـایش پیروي از مسیح چیست؟ آیـا غیر از آن اسـت که در زمـان خـود مسیح وجـود داشـت؟ آیا عـصر و زمـان مـا 

در اصـل این آزمـایش تغییري داده اسـت؟ آیا اگـر مسیح امـروز وجـود داشـت، بـه بعضی از اعـضاي کلیساي خـود 

دسـتور نمی داد تـا هـمان طـوري که بـه آن مـرد جـوان دسـتور داد، عـمل کنند و از ثـروت خـود واقـعاً صـرف  نـظر نـمایند؟ 

یقین دارم اگـر او می  دید که هـر کدام از اعـضاي کلیسا بیشتر بـه فکر امـوال خـود هسـتند تـا بـه فکر منجی خـود، 

همین دسـتور را می داد. این آزمـایش امـروز نیز هـمان گـونـه اسـت که در آن زمـان بـود. مـن عقیده دارم که مسیح 

امـروز از مـا هـمان  قـدر فـداکاري و از خـود  گـذشـتگی را می  خـواهـد که در آن مـوقعی می  خـواسـت که شـخصاً بـر روي این 

زمین زنـدگی می کرد و می گـفت: ”تـا کسی از هـر چـه دارد صـرف  نـظر نکند، نمی تـوانـد از مـن پیروي کند؛ یعنی اگـر 

کسی براي خاطر من زندگی نکند، نمی تواند شاگرد و پیرو من باشد.“ 

اگـر هـر کدام از اعـضاي کلیساهـاي این شهـر از امـروز شـروع کنند که هـمان  طـور که مسیح عـمل خـواهـد کرد عـمل 

نـمایند، چـه اثـراتی ایجاد خـواهـد گـردید؟ جـزئیات این مـوضـوع را چـنان که گـفتم نمی تـوان بیان کرد، ولی مسـلم اسـت 

که بسیاري از کارهـایی که اکنون اعـضاي کلیسا می کنند در آن صـورت ممکن نـخواهـد بـود. مسیح دربـاره ي ثـروت 

چـه خـواهـد کرد؟ چـگونـه آن را بـه مـصرف خـواهـد رسـانید؟ مـصرف پـول بـراي او تـابـع چـه قـوانینی خـواهـد بـود؟ آیا 

حـاضـر خـواهـد شـد که در تجـمل زنـدگی کند و ده هـا بـرابـر در مـقابـل آنـچه بـراي رفـع احتیاجـات افـراد بینوا صـرف 

می کند را بـراي تـفریح و تـفنن خـود خـرج نـماید؟ مسیح در کسب ثـروت، تـابـع چـه مـقررات و اصـولی خـواهـد بـود؟ آیا 
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او از میخانـه  هـا و سـایر مـراکز فـساد اجـاره خـواهـد گـرفـت و حـتا از خـانـه هـایی که مسـتأجـرین آن داراي هیچ گـونـه رفـاه و 

وسایل زندگی نیستند، کرایه وصول خواهد کرد؟ 

مسیح نسـبت بـه گـروه هـاي بسیار بیکارانی که در خیابـان هـا در نـهایت تـنگدسـتی می گـردنـد و بـه کلیسا لـعنت 

می فـرسـتند یا بـه آن بی عـالقـه هسـتند و در تـالش بـراي بـه دسـت آوردن لـقمه   نـانی، درمـانـده و مسـتأصـل شـده  انـد، چـه 

خـواهـد کرد؟ آیا مسیح هیچ بـه فکر آنـها نـخواهـد بـود؟ آیا زنـدگی راحـت خـود را بـدون دلـسوزي ادامـه خـواهـد داد؟ آیا 

او خواهد گفت که به او ربطی ندارد؟ آیا او از قبول مسئولیت بر طرف ساختن این شرایط، ابا خواهد کرد؟ 

مسیح در مـرکز تـمدنی که بـا این سـرعـت در پی پـول می رود و در آن زنـانی که بـه سختی کار می کنند، مـزد 

کافی بـراي گـذران زنـدگی دریافـت نمی نـمایند و در مـعرض لـغزش سـقوط و افـتادن بـه ورطـه ي فـساد و تـباهی 

هسـتند، چـه خـواهـد کرد؟ و در جـامـعه اي که هـزاران نـفر کودك بـه کار در کارخـانـه هـا وادار می  شـونـد و از تحصیل و 

تـعالیم اخـالقی و مـحبت خـانـوادگی بـاز می مـانـند، چـه اقـدامی خـواهـد کرد؟ آیا مسیح اگـر در این قـرن و در این شـرایط 

اقـتصادي و صنعتی زنـدگی می کرد، هیچ اقـدامی بـه عـمل نمی آورد و در مـقابـل این اوضـاع مـوحشی که هـمه از آن 

باخبر هستیم، خاموش می نشست؟ 

آیا کاري که مسیح خـواهـد کرد، هـمان کاري نیست که پیروان او بـاید بکنند؟ آیا بـه مـا امـر نکرده اسـت که در 

پی او روانـه شـویم؟ عـالـم مسیحیت امـروز تـا چـه حـد بـراي مسیح فـداکاري می کند؟ امـروز چـه چیزي بیش از 

فـداکاري مـورد نیاز اسـت؟ آیا کلیسا بـا دادن مـقداري پـول بـراي رفـع نیازهـاي بسیار شـدید عـده ي محـدودي از 

بینوایان، وظیفه ي خـود را انـجام داده اسـت؟ آیا کسی که میلیون هـا دالر ثـروت دارد بـا دادن ده هـزار دالر بـه یک 

بـنگاه خیریه، فـداکاري کرده اسـت؟ آیا او در این مـورد چیزي را که بـرایش هیچ ارزشی نـدارد و مسـتلزم هیچ گـونـه 

فـداکاري اي نیست، نـداده اسـت؟ آیا صحیح اسـت که اغـلب مسیحیان کلیساهـاي امـروز در راحتی و خـود  پـرسـتی 

به سر می برند و از فداکاري واقعی بسیار دور هستند؟ مسیح چه خواهد کرد؟ 

پیروي از مسیح مسـتلزم فـداکاري شخصی اسـت. هـدیه ي بـدون هـدیه دهـنده بیهوده اسـت. مسیحیانی که 

بـخواهـند بـه طـور غیر مسـتقیم و بـه وسیله ي یک نـفر نـماینده و وکیل فـداکاري کنند، پیرو واقعی مسیح نیستند. هـر 

کدام از بـازرگـانـان و کسبه و افـراد مسیحی بـاید بـه وسیله ي فـداکاري شخصی در پی او روانـه شـونـد. راه امـروز بـا راه 

زمـان مسیح فـرقی نـدارد. احتیاجـات این قـرن آینده، پیروي جـدیدي را نسـبت بـه مسیح ایجاب می کند که شـبیه بـه 

پیروي از او در روزگـار اولیه ي مسیحیت می بـاشـد که شـاگـردان مسیح از هـمه چیز خـود صـرف  نـظر می کردنـد و بـه 
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دنـبال او روانـه می  شـدنـد. هیچ چیز جـز تبعیتی از این نـوع نمی تـوانـد در مـقابـل خـود پـرسـتی هـاي این قـرن اسـتقامـت 

کند و بـر آن فـائـق آید. امـروزه مسیحیان اسمی بسیاري وجـود دارنـد؛ احتیاج مـا، مسیحیان واقعی اسـت. مـا امـروزه 

بی وجـدانی و خـودخـواهی و تنبلی را بخشی از مسیحیت سـاخـته ایم، ولی مسیح اینها را قـبول نـدارد. او بـه بسیاري 

از مـا وقتی بـگوییم ”اي خـداونـد مـا عیساي مسیح“ جـواب خـواهـد داد که مـن شـما را نمی شـناسـم. آیا مـا حـاضـریم 

صلیب خـود را بـرداریم؟ آیا این کلیسا می  تـوانـد واقـعاً از روي قـلب، این سـرود را بـخوانـد: ”اي مسیح، مـن صلیب خـود 

را برداشته ام که در پی تو روانه شوم.“ 

اگـر مـا بـتوانیم این سـرود را از روي قـلب بـخوانیم، آن وقـت می تـوانیم ادعـاي پیروي او را بـنماییم. ولی اگـر تـمرین 

مـا از مسیحیت فـقط حـضور در کلیسا و سـخاوت هـایی که هیچ تـأثیري بـه حـال مـا نـدارد و گـذرانـدن زنـدگی راحـت و 

آسـوده بـا دوسـتان و خـویشاونـدان و در عین تجـمل و تعین و دوري از مـصائـب و بیچارگی هـاي مـردم بـه عـلت آنکه 

طـاقـت دیدن آنـها را نـداریم بـاشـد، اگـر معنی مسیحیت مـا این بـاشـد، یقیناً از پیروي مسیح بسیار عـقب مـانـده ایم. 

زیرا او در میان نـالـه ي جـانکاه بینوایان و بیماران و مـحتاجـان راه می رفـت، کسانی که اشک از دیدگـان جـاري 

می ساختند و می گفتند: ”اي خداوند، اي خداوند، چرا از من صرف  نظر کرده  اي؟“ 

آیا مـا حـاضـریم که بـه شیوه ي جـدیدي، مسیح را پیروي کنیم؟ آیا مـا حـاضـریم که در تـعریف خـود نسـبت بـه 

مسیحیت تغییري بـدهیم؟ مسیحی بـودن چیست؟ آیا مسـتلزم تقلید و پیروي از مسیح اسـت؟ آیا مسـتلزم این اسـت 

که کاري را که او خواهد کرد، عمل نماییم؟ آیا مستلزم این است که در پی او روانه شویم؟» 

وقتی هـانـري  مـاکزول مـوعـظه ي خـود را تـمام کرد، مکثی نـمود و نـگاهی بـه آن جـمعیت افکند که هـرگـز فـرامـوش 

نـخواهـند کرد. آنـها در آن لحـظه معنی آن را نفهمیدنـد. آن روز در آن کلیسا مـردان و زنـان بسیاري که زنـدگی 

مسیحی اسمی خـود را بـه راحتی و آسـایش می گـذرانیدنـد، گـرد آمـده بـودنـد. سکوت عمیقی بـر جـمعیت حکم فـرمـا 

گـردید. در این سکوت، آنـها اثـر بی نظیري از یک نیروي روحـانی که بـرایشان سـابـقه نـداشـت را حـس کردنـد. هـمه 

انـتظار داشـتند که آن کشیش، داوطـلبانی بـراي دادن قـول پیروي از مسیح بـخواهـد، ولی روح  الـقدس مـاکزول را 

چنین راهنمایی کرده بود که ا  ین  دفعه موعظه ي خود را به پایان برساند و منتظر نتیجه باشد. 

او مـوعـظه ي خـود را بـا دعـایی که بـه قـلب هـمه ي شـنونـدگـان اثـر کرد، تـمام نـمود و بـعد حـاضـرین کم  کم بـرخـاسـتند 

که خـارج بـشونـد. سـپس مـنظره اي بـه وجـود آمـد که اگـر هـر کدام از اشـخاص در شـوق و هیجانِ خـود تـنها بـودنـد، 

هرگز ایجاد نمی  شد. 
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اشـخاص بسیاري بـه دور مـاکزول جـمع شـدنـد که او را ببینند و بـه او قـول بـدهـند که مـطابـق آنـچه مسیح خـواهـد 

کرد، عـمل کنند. اینها داوطـلبانـه و بـه طـور یکجا حـرکت کردنـد و اثـر غیر قـابـل تـصوري در قـلب مـاکزول پـدید آوردنـد. 

ولی آیا او بـراي همین مـوضـوع دعـا نکرده بـود؟ این جـوابی بـود که بهـتر از آنـچه او می  خـواسـت، بـه سـؤالـش پـاسـخ 

می داد. 

مـاکزول بـعد از این هیجان دعـایی کرد که تـأثیر آن، قـابـل مـقایسه بـا دعـاهـاي او در رایمونـد نـبود. در آن روز 

عـصر، مـاکزول بـا کمال خـوشـحالی مـشاهـده نـمود که اعـضاي انجـمن مسیحیان نیز مـثل اعـضاي کلیسا که صـبح قـول 

پیروي داده بـودنـد، بـراي این مـنظور نـزد او آمـدنـد و بـا هـمان تـقدس و هـمت بـزرگ قـول دادنـد. مـوج عظیمی از 

تعمید روحانی، آن مجلس را فرا گرفت که از لحاظ شادي و هیجان، بی نظیر بود. 

آن روز در تـاریخ آن کلیسا روز بـرجسـته اي بـه شـمار می رفـت و در زنـدگی مـاکزول نیز اهمیت بسیار داشـت. او 

دیر وقـت از آن جـلسه خـارج شـد و بـه اتـاق خـود در نـوانـخانـه رفـت و پـس از سـاعتی صـحبت بـا دکتر بـروس و اسـقف، 

تنها نشست و وقایع آن روز را به خاطر آورد و درباره ي تجربیاتی که در پیروي مسیح پیدا کرده بود، تفکر نمود. 

وقتی او زانـو زد تـا مـطابـق مـعمول قـبل از خـواب دعـا کند، رؤیاي عجیبی دربـاره ي اثـرات شـگفت انگیزي که بـه 

واسـطه ي پیروي واقعی مسیح تـوسـط مسیحیان عـالـم پـدید خـواهـد آمـد، بـر او ظـاهـر شـد. او می  دانسـت که بیدار 

اسـت، ولی بـا وجـود این بـا چـشمان خـود پـاره اي از نـتایج و اثـراتی را که در آینده نـمودار می  شـد، می  دید. این نـتایج 

تـا انـدازه  اي بـه صـورت حقیقت و تـا انـدازه  اي هـم بـه صـورت اشـتیاق او بـراي تـحقق یافـتن آنـها بـود. رؤیاي 

هانري  ماکزول به این قرار بود: 

او دید که بـه رایمونـد مـراجـعت نـموده اسـت و بـه شیوه  اي سـاده تـر و تـوأم بـا فـداکاري بیشتري زنـدگی می کند، 

زیرا راه هـاي بسیاري بـراي کمک بـه کسانی که در زنـدگی خـود مـحتاج بـه او هسـتند، پیدا کرده اسـت. او همچنین 

بـه نـحو تیره تـري مـشاهـده کرد زمـانی خـواهـد آمـد که او در کار شـبانی خـود مـورد مـخالـفت بیشتري از لـحاظ بیان 

تـعالیم مسیح و رفـتار او، قـرار خـواهـد گـرفـت. ولی از میان این زمینه ي تیره، بـانگی می شنید که می گـفت: «فیض 

من براي تو کافی خواهد بود!» 

او دید که راشـل وینسلو و ویرجینیا پیچ بـه خـدمـات خـود در رکتانـگل ادامـه می  دهـند و دسـت مهـربـانی خـود را بـه 

خـارج از شهـر رایمونـد نیز دراز می کنند. او دید که راشـل بـا رولین  پیچ ازدواج کرده و هـر دوي آنـها خـواسـتار پیروي 
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از مسیح و تبعیت از او بـا میل و رغبتی که در اثـر عـشق بـه یکدیگر شـدت یافـته اسـت ، می بـاشـند. راشـل هـمچنان در 

نواحی فقیر نشین و محل هاي پر از گناه و بیچارگی، آواز می  خواند و گم گشتگان را به طرف خدا می کشاند. 

او دید که آقـاي مـارش ’رئیس دانشکده‘، نـفوذ و دانـش خـود را بـراي تصفیه و اصـالح شهـر بـه کار می بـرد و بـراي 

تـشویق جـوانـانی که بـه او احـترام و مـحبت داشـتند، در راه خـدمـت بـه جـامـعه تـالش می کند و بـه آنـها می آمـوزد که 

تعلیم و تربیت و فرهنگ، مستلزم توجه به حال بیچارگان و جاهالن است. 

او الکسانـدر پـاورز را دید که دچـار مشکالت بسیاري در زنـدگی خـانـوادگی شـده، بـا این وجـود راه خـود را در 

هـمه ي گـرفـتاري هـا ادامـه می  دهـد، بـا تـمام نیروي خـود مسیح را خـدمـت می کند و حـتا بـه از دسـت دادن مـوقعیت 

اجتماعی خود توجهی نمی کند. 

او میلتون رایت ’یکی از بـازرگـانـان شهـر‘ را مـشاهـده کرد که بـا مـخالـفت هـاي بسیاري مـواجـه شـده اسـت و بـه 

واسـطه ي پیشامـدهـاي نـاگـواري که هیچ تقصیري در آنـها نـداشـته، خـسارت هـاي زیادي دیده اسـت، ولی از هـمه ي 

این مـخالـفت هـا و گـرفـتاري هـا، بـا افـتخار مسیحی بیرون آمـده و بـه کار خـود دوبـاره ادامـه داده و بـه نـحوي زنـدگی 

کرده است که سرمشق جوانان براي نشان دادن طریق پیروي از مسیح باشد. 

ادوارد نـورمـان ’مـدیر روزنـامـه ي اخـبار‘ را دید که بـه وسیله ي پـول   هـاي واگـذارشـده از طـرف ویرجینیا، نیروي 

عظیمی در عـالـم مـطبوعـات بـه وجـود آورده اسـت و یکی از عـوامـل مـهم جـامـعه بـراي تبلیغ اصـول سیاسی و اجـتماعی 

مسیحی و نـشان دادن اثـرات مسیحیت بـه شـمار رفـته اسـت و نـمونـه  اي بـراي سـایر روزنـامـه هـایی که بـه وسیله ي افـراد 

دیگري که قول پیروي از مسیح را داده  اند ایجاد گردیده، واقع شده است. 

او جــاســپر چیس را دید که مسیح را انکار کرده اســت، بــه زنــدگی ســرد و رسمی پــرداخــته و بــه نــوشــتن 

داسـتان هـایی مـشغول شـده اسـت که مـوفقیت بسیار حـاصـل می  کنند، ولی در آنـها نیش هـایی وجـود دارد که نـشانـه  ي 

حسرت و حزن او از عدم تبعیت مسیح است که هیچ موفقیت اجتماعی نمی  توانست آن را جبران کند. 

او رُز اسـترلینگ را دید که مـدت چـند سـال را تـحت تکفل خـالـه اش و فلیسیا گـذرانـد و بـاالخـره بـا مـردي که از 

خـودش خیلی پیرتـر بـود، ازدواج کرد. رابـطه ي او بـا شـوهـرش فـاقـد عـشق واقعی بـوده اسـت، زیرا او همیشه میل 

داشـت که بـا یک شـخص ثـروتـمند عـروسی کند و از تجـمالتی که تـنها معنی زنـدگی بـراي او بـود، بـرخـوردار شـود. در 

زنـدگی او نـقاط تیره اي میان رؤیاي مـاکزول دیده می  شـد، ولی بـه قـدر کافی واضـح نـبودنـد که بـتوان آنـها را تشخیص 

داد. 
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او دید که فلیسیا و اسـتفن در نـهایت خـوشی بـا یکدیگر ازدواج کرده انـد و زنـدگی می کنند. آنـها بـا کمال شـادي 

بـه خـدمـت هـاي شـایانی نسـبت بـه مـردم تیره روز نـواحی فقیر نشین و مـوحـش شهـر می پـردازنـد و روح افـراد بسیاري را 

به وسیله ي محبت شخصی در خانه  ي خود نجات می  دهند و خانه  ي آنها وقف اشخاص بی  خانمان و بینوا می باشد. 

او دکتر بـروس و اسـقف را دید که بـه کارهـاي نـوانـخانـه  ي خـود ادامـه می  دهـند. او سـرمـشق درخـشان آنـها را که در 

سـردر نـوانـخانـه قـرار داشـت، می  دید: «مسیح چـه خـواهـد کرد؟» و بـه تـأثیر این شـعار، هـر کس که بـه نـوانـخانـه وارد 

می  شد، در پی مسیح روانه می گردید. 

او بـرنـز و دوسـت او و عـده ي زیادي از اشـخاص مـانـند او را دید که نـجات یافـته انـد و بـه نـوبـه ي خـود بـه دیگران 

خـدمـت می کنند و هـوس هـاي خـود را بـه وسیله ي فیض االهی از میان می بـرنـد و بـه وسیله ي زنـدگی خـود اثـبات 

می کنند که چگونه ممکن است زندگی جدیدي حتا در پست ترین و بیچاره ترین اشخاص نیز ایجاد شود. 

در این مـوقـع رؤیاي او گـویی مـغشوش گـردید. او هـمان  طـور که زانـو زده بـود، بـه دعـا پـرداخـت و انـگار که رؤیاي او 

بیشتر جـنبه ي امید و اشـتیاق بـه آینده را داشـت تـا دیدن یک حقیقت واقعی. آیا کلیساي آن شهـر و سـایر شهـرهـاي 

کشور، از مسیح پیروي خـواهـند کرد؟ آیا نـهضت مهمی که در رایمونـد شـروع شـده اسـت فـقط بـا کلیساهـاي مـتفرقی 

مـثل کلیساهـاي محـلی و هیجانی که سـطحی بـود و عمقی نـداشـته اسـت، از میان خـواهـد رفـت؟ او دچـار نـگرانی و 

وحشـت شـد و دوبـاره آن رؤیا در نـظر او جـلوه گـر گـردید و دید که درهـاي کلیساي مسیح در آمـریکا بـه روي 

روح  الـقدس گـشوده گـردیده و کلیسا بـه فـدا کردن راحتی و خـودکامی در راه مسیح پـرداخـته اسـت. او دید که شـعار 

”مسیح چه خواهد کرد؟“ بر سردر تمامی کلیساها نوشته شده و بر قلب همه ي مسیحیان نقش گردیده است. 

این رؤیا یکمرتـبه از میان رفـت. بـعد دوبـاره بـا وضـوح بیشتري نـمودار شـد و او دید که اعـضاي انجـمن هـاي دینی 

هـمه ي دنیا، جـمعیت بـزرگی را تشکیل داده  انـد و بـر پـرچـم آنـها نـوشـته شـده اسـت: «مسیح چـه خـواهـد کرد؟» و در 

چهره ي زنان و مردان جوان که در آنجا گرد آمده بودند، شادي فداکاري و از خود  گذشتگی آینده نمایان بود. 

وقتی این قـسمت رؤیاي او مـحو شـد، شـمایل مسیح را دید که بـه او و سـایر کسانی که در صـحنه  ي زنـدگی  اش 

وجـود داشـتند، اشـاره می کرد و آواز فـرشـتگان از یک طـرف بـه گـوش می رسید. گـویی عـده ي زیادي مـشغول خـوانـدن 

بـودنـد و یک صـداي مـظفرانـه بـر هـمه ي آنـها بـرتـري داشـت و شـمایل مسیح بـه طـرز بـاشکوه تـري جـلوه گـر شـد. 

هـانـري  مـاکزول که در پـایین پلکانی طـوالنی ایستاده بـود، گـفت: «اي اسـتاد، آیا مـوقـع آن نـرسیده اسـت که عـالـم 

مسیحیت را با نور و حقیقت منوّر نمایی؟ به ما کمک کن که در تمام راه، در پی تو روانه شویم.» 
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سـرانـجام مـاکزول بـا حیرت هـمچون کسی که اجـرام آسـمانی را دیده بـاشـد، از جـا بـر  خـاسـت. او حـس خـاصی 

نسـبت بـه نیروهـا و گـناه هـاي بشـري می  نـمود که تـا بـه حـال بـراي او سـابـقه نـداشـت و بـا امیدي که قـرین ایمان و 

مـحبت خـدا بـود، سـر بـر بـالین اسـتراحـت گـذاشـت. او خـواب خـوش احیاي مسیحیت را دید و کلیسایی را که داراي 

هیچ نـقطه ي تیره اي نمی بـاشـد، مـشاهـده نـمود که در تـمام راه از مسیح پیروي می کند و بـا اطـاعـت کامـل در پی او 

روانه می باشد. 
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