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 کتاب ایوب 
 جدال با خدا :  5درس  

 درك دبلیو. اچ. توماس   دکتر 

 ي دهنده ی. تسلمیکنی نگاه م   9و باب    8باب    وبی به ا  میهست و ما دار  5  يدرس شماره   نی خب، ا
  ی لیخ  ياو جثه   نکهیهست، البته در مورد ا  ی. اسم او بلدد شوحشهیوارد م  8در باب    وبیدوم ا
 وجود داره.    يادیز  يها ی داشت، شوخ ی کوچک

  د ی گفت و سخنان دهانت باد شد  یرا خواه  زهای چ نی ا ی جواب داد و گفت: «تا به ک ی شوح بلدد
قادر   ای را منحرف سازد؟  يخداوند داور   ای. «آستیحرف، مؤدبانه ن  نیخواهد بود؟» خب، البته ا

 د؟» یمطلق انصاف را منحرف نما

 هست.   فازیتر از ال هست، و احتماالً جوان  فاز یتر از ال گستاخ  یاو کم  گه؟ی داره م ی چ او

خدا عدالت رو فقط به خاطر تو،  ایآ  کنه؟ی رو منحرف م ي خدا داور  ای«آ گه یو م شه یاو وارد م و
خدا اون نظم رو، و اون  ایوجود داره. و آ ینظام ا، یوجود داره. در دن  یاصل گذاره؟یکنار م وب، یا

  ما هست؟ ش  ی وجود داره، چ ایکه در دن  ی نظم  نی ا کنه؟» ی رو، فقط به خاطر تو وارونه م ستمیس
 . یکنی درو م  ، يکرد. هرچه بکار یمعرف 4اون رو در باب  فازی. ال دیدی اون رو در درس قبل د

  159که  وقتی –و نه کمتر. کالون  شتری. نه ب ینیب ی رو م اشجه ینت ، یبکن تی زندگ ي تو يکار  هر
اش  موعظه  ن اولی در  – کردی در ژنو، موعظه م 16رو در قرن  وب ی اش در مورد کتاب اموعظه 

. کنندی به شدت در موردش خوب استدالل م یدارند ول  ي بد ی لیخ ي ادعا وبیگفت: «دوستان ا
 .»  کندی به شدت بد در موردش استدالل م یداره ول   یخوب  یل یخ يادعا   وبیا

  نکه یمجازات هست. ا ی نوع شهیهم دن یکه رنج کش نهیدارند، ا وبیکه دوستان ا  ییادعا
درك اونها   نی قانون کائنات هست، و ا نی هست. ا یمداوم، بدون استثناء، عذاب االه  شه، یهم

افراد    نهایا  هو، یبعد ال   ی و بلدد، و سوفر و کم  فازیکه ال   دیتوجه داشته باش  دیاز خداست. حاال، با
 . ستندی ن  يعنصرسُست   برالیل 

  ده یدارند که خدا، مقتدر هست. عق  ده یاعتقاد دارند؛ عق  يبه قانون اعتقاد دارند، به داور  اونها
  ي هابرال یدارند، درسته؟ پس اونها ل  ده ی. اونها به خشم خدا عقکنهیدارند که خدا مجازات م 

  ونها ا يبعد، استفاده یخدا هستند. ول  تِ ی. اونها مدافعاِن قدرتمندِ حاکمستندیو ترسو ن  فیضع 
 . اونها در اشتباه هستند.  قتیحق نی از ا
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او    ا یرا منحرف سازد؟»، «آ  يخداوند داور   ا «آی  –  3  ي ه آی  ، 8  باب  –  شهیوارد م  نجا یبلدد در ا   پس
  نکه یا شن،یم ایقانوِن دن  نیشاملِ ا ایمردم دن  يه یبق گذاره؟یفقط به خاطر تو، عدالت رو کنار م

  کنه ی م  راضاعت  وبیکه ا  ییاز اونجا  ای .» آکنهیدر مورد تو صدق نم  یول   ، ی کن یدرو م  ، يهرچه بکار 
 کنه؟» یرو منحرف م ي قادر مطلق داور ای« م؟ی درك کن دیکه ما با هیزیهمون چ  نی ا گناهه، یکه ب 

و مسکن عدالت    شد، ی م   داریتو ب   يالبته برا  ، يبودی ، «اگر پاك و راست م6  يه یبه آ  ترنییپا  میبر
 .» ساخت ی تو را برخوردار م

که او   قتیحق ن ی. اکنهیم اءی و او رو اح ادیباشه، خدا م حیصح وب، یا یِ گناهیب  ياگر ادعا  یعنی
رو به زوال    کنه، یم  دیکه جانش رو تهد  یناخوش  نی داره در ا  وبیکه ا  قتیحق  نینشده، و ا  اءیاح
 خدا بر او اومده.  ي هست که داور ن یگواه ا ره، یم

که او گناهکار هست، چونکه    لیدل   ن یبر او اومده باشه، به ا  تونهیم  لیدل   ک یخدا فقط به    يدارو   و
ممکنه فراموش   ی که حت ش یدر گذشته، در جوان  ا یاالن،  ا یرو انجام داده،  يآلوداو عمل گناه 

و رو شده باشه،   ریز تونهیقانون چطور م نیقانون کائنات هست، و ا نی ا یهست. ول  یکرده چ
 اد؟یجور در ب  وبیبا اهداف ا نکهیا ي برا فقط

خدا مرد   «همانا  – 8از باب  20 يه آی – دیایب  ن ییبخش اولِ بلدد پا ان یتا پا باً یبعد، اگر تقر و
مرد عادل، و   کیمرد کامل،  کی .» خدا دینمای نم ي ریرا دستگ ریو شر شمارد، ی نم  ریکامل را حق

مرد خداپرست رو   کی خداپرست هست. خدا  يمرد  وبی. اکنهینم ریمرد خداپرست رو تحق کی
  خداداره،  قتیحق گه، ی خودش م يکه درباره  يز ی. اگر او خداپرست هست، اگر چکنهی نم ریتحق

 .  کنهیاو دفاع م ی گناهیو از ب  ادیم

در اشتباه  دی با وبیپس ا شه، ینم دهید وب یا  یِگناه یدفاع از ب  ن یا  يبرا یکه گواه  نه یا قتیحق
  دگاه ید وب، یا دهندگان ی اومده. و تسل شی. براش سوءتفاهم پکنهیباشه. او داره اشتباه م 

و به   شهیهم دن، ی. رنج کشیکن یهمون رو درو م ، يهر چه بکار  نکهیاز مسائل دارند. ا یدرست
 هست. یهر وجه، بدون استثناء، معادل مجازات آن 

گفت «بده   شهیداره که م ي از داور  ی درک  فاز، ی ال  ی عنیبلدد هم، مثل نفرِ قبل از خودش  خُب، 
 هست.   »یبستان 

وارد    9در باب    وبیا  نی . و بنابرايار یرو به دست م  یکه مستحقش هست   يزیهمون چ  نکهیا  یعنی
ما   ن ای، «در م33 يهی در آ گه، یبرم سراغ اونچه که او در آخر م میمستق خوامیو من م شه، یم
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  ا یآ  نکهیا  م، یدار   يامشکلِ ترجمه   کی   نجایهم وجود داره. ا  ياگه ید  ي.» حاال ترجمهستین   یحَکَم 
متوجه   د، ی. و اگر شما اون ترجمه رو داشته باشقتیابرازِ حق ا یهست  يدوار یابرازِ ام هی آ نیا
 بود.»   يما داور  ان ی«کاش م  گهیوجود داره که م یس یکه پانو نیشیم

  ا یو آرزو هست، و  لیو م  ک ی  ن یا ا یباشند که آ  نی ا يکننده ها ممکنه منعکس ترجمه  د؟یدون یم و
تا بر  ستین  ي ما داور  ان ی. «ممیریترجمه رو مد نظر بگ ی کی فعالً اون  دیی ایمسلّم. ب  قتیحق ک ی

داره.    اادع  کی . او  کنهی م  یگناهی. او داره اظهار ب میرو دار  وبیا  نجایما دست بگذارد.» ا  يهر دو
.  دینگاه کن  یدادگاه قانون   کی . بهش به عنوان  دی ریدر نظر بگ  یحقوق  يادعا  کیاون رو به عنوان  
 .  ستین   ي ای انجی. مستین   نیب   ن یدر ا  ياگه یهست. فرد د  یقاض  يکه در جا   م یو بعد خدا رو دار

. او  ارهیدفاع از ادعاش، استدالل ب  يداره که برا ازین  یداره. او به کس  از ین  نده ینما ک یبه   وبیا
  ي «ا  گهیداره م وبیقادر مطلق باشه. ا ياو در حضور خدا  ينده یو نما ادیداره که ب  ازین  یبه کس

رو   یکس  نی«من همچ گهیم گهید ياونطور که ترجمه  ایرو داشتم.»،  یکس  نیکاش من همچ
که   ست یهم ن  یشده هست، بلکه کس  ریو سوءتعب زیمن تأثر برانگ ي. نه فقط مخمصه ندارم

 کنه.   حشیتصح

، «کاش  34  يه یقادر مطلق باشه.» آ  ينقطه نظر من در حضور خدا   يندهی وجود نداره که نما  یکس
  دم، یترسی و از او نم  گفتمی او مرا نترساند. آنگاه سخن م  بتیخود را از من بردارد، و ه  يکه عصا 

  نکه یکنه، ا یی که آدم احساس تنها  ستین  ن یثل ام ي زیچ چ ی.» هستمین  ن یمن در خود چن کنیل 
و نه  یکنترلش کن یتون یکه نه م یباش کران یجهاِن ب  کی کوچک در  یلیخ يدندهچرخ  کی مثل

 .  یدرکش کن یتون یم

براتون   یو زندگ  دیهست وهیب  کی شما  د، یو به اشتباه محکوم شد دیهست  یزندان  کی شما  -
شرورانه    يحمله   کی  یشما رقم زده، شما قربان   يرو برا  یسخت  طیسخت بوده، و به طور خاص شرا

 .  گهی از احتماالت د يار یو بس د، یفرد مجرد هست ک یشما   د، یهست

  ن یخالق مقتدر، ب  کی من و  نیب  ره، یمن و خدا قرار بگ نیبود که ماب  ی«کاش کس دیگیم دی دار و
  وب یهست که ا  يزیهمون چ نیمن رو مطرح کنه.» ا يادعا نکهیا يخداوند مقتدر، برا کیمن و 

 . گهیداره م

خدا، بله،  نی. و امیو بعد خدا رو دار میرو دار وبای – اون  پسِ در – کتاب  نیدر بطنِ ا د، ینیبب
 او مقتدر و عادل هست.  
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و نه فقط   کوست؟» یخدا ن  ایکه «آ  نه یا کنه، یداره باهاش دست و پنجه نرم م وب یکه ا یسوال 
سوال در کشمکش هست.    نی با ا  وب یو ا  کوست؟»یاو در قبالِ من ن   ایعام بلکه «آ  يبه معنا  کوین 

فکر رو در ذهن    نی از قبل ا  طان ی. شبرهیسوال م  ر یرو ز  ن یدر پس اون هست. او داره ا  طان یش
 اعتماد کرد.   شه یداده که «به خدا نم رارق وبیا

کار کنه، و   يگریبه شکل د ياگه یشخص د يشکل، و برا کی نفر به  کی  يخدا ممکنه برا  يداور
 .» ادیبه نظر ناعادالنه م  یکرد. زندگ  ینیب ش یاش پدرباره   شهیوجود نداره. نم  یاستاندارد و قانون 

رو    گه یم  نجا یدر ا  وب یکه ا  یی زهایاز چ  ياده یگز  د یای، و ب 1  يه ی، و آ9به باب    میبرگرد  د یایب   خُب، 
، «اگر بخواهد  3 يهی. به عنوان مثال، در آمیاول از همه، به طرزِ گفتارش نگاه کن دیای. ب مینیبب

 .»  دی منازعه نما يبا و

انسان نزد   کنی«ل   م، یدر باال برگرد  2  يه یالزم باشه به آ  دی. شازنهیخدا حرف م  يداره درباره   او
انسان نزد خدا چگونه عادل شمرده شود؟» شما    کن یخدا چگونه عادل شمرده شود؟» درسته؟ «ل 

 زد انسان ن  کنی. ل دیموعظه کن لیمتن انج کیو اون رو به عنوان  د، یرو بر دار هیآ نیا دیتون یم
 .میما گناهکار هست يخدا چگونه عادل شمرده شود؟ همه 

اند و  گناه کرده راهمه ی .»، «ز یهم ن  ی ک ی ست، یعادل ن  ی. «کس میخدا هست ي داور ریما ز  يهمه 
که گناهان ما رو   میدار ازین  ی. ما به کس میدار از ین  ی.» ما به منج باشندی از جالل خدا قاصر م

 .  دیرو مجسم کن ياموعظه  نیهمچ دیتون ی. شما ممیدار  ازین  حیمس  ي سایببخشه. ما به ع

متن    نی به خود ا  یارتباط  چیتفاوت که اصالً ه  نی با ا  ل، یانج  يموعظه   شه، ی م  ياالعادهفوق   يموعظه 
انسان نزد   کن یهست. «ل  ی کامالً متفاوت ينه یمطلب در زم نی. ا ستین  نی متن ا  ن یا  یِنداره. معن

  ناه . بحث گوبیحداقل از نظر ا ست، یگناه اون ن  وب، یخدا چگونه عادل شمرده شود؟» مشکل ا
که   گهینشده. او نم یگناه  چ ی. او مرتکب هگناههیکه او ب  گه یداره م وب یچون ا  ست، ین  اون 

 .  ستیگناهش ن  نجایمشکل اون در ا یمعصوم هست، ول 

به حق  تونهیمنصفانه باشه، چطور م تونهیوجود داره، عدالت خداست. چطور م نجایکه ا  یمشکل
  ي مرد   وبیرو به ما گفته، که ا  نی و خدا ا  -مرتکب نشده    یگناه بخصوص  چیکه ه  یباشه که شخص 

شخص رو مالقات کنه، و درد و رنج و   ن یانصاف باشه که خدا ا تونهیچطور م -خداپرست بود 
 وارد کنه؟  شمرض رو به
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من و خدا عالت برقرار    نیب  شهیکه چطور م نهیا  گهیداره م وبی که ا يزی چ گه؟یم یداره چ  وبیا
 رم؟ یحقّم رو بگ تونمیبشه؟ از کجا م

  ی وضع  نی رو که در چن یقرار داره، و ممکنه شما هم کس  ی وضع  نیکه در همچ یکس  يبرا خب، 
که مرتکبش شده، هرگز   یبهش ظلم شده، و کس یکه به طرز وحشتناک  یکس د؛یهست، بشناس

  نیعدالت در حقشون اجرا نشده، و نه فقط در ا کنندی احساس م يافراد نینشده. چن ریدستگ
 .  ابلکه از طرف خد ا، یدن 

او گذاشتند،   يپا  شِیمشکل خودشون رو بر داشتند و اون رو به حضور خداوند آوردند، و پ   اونها
«منازعه»   شه؟یبخواد با خدا منازعه کنه، عدالت چطور اجرا م ی اجرا نشده. اگر کس یعدالت یول 

 .میدار  3 يه یرو در آ 

داره   ت یفعل قابل نیا قتی که او را جواب دهم؟» و در حق ستمی«من ک د، ینگاه کن 14 يه یآ به
  نم» ی«سخنان خود را بگز  ده، یچطور ادامه م  وبی که ا  دیکه به «جرّ و بحث» ترجمه بشه. توجه کن

 .  میدیکه در مباحثه انجام م يهمون کار

حرفم رو به بحث  تونمیبدم؟ چطور م لیپرونده تشک کی تونمیدادگاه هست. چطور م کی هیشب
 گذارم؟ ب 

بلکه نزد داور خود استغاثه    دادم، ی او را جواب نم  بودم، ی «که اگر عادل م   د، ینگاه کن  15  يه یآ  به
   ره؟ یبگ  تونهی. حقش رو از کجا مکنهیصحبت نم  وبی. خدا با اکنهی.»، خدا با من صحبت نمنمودمی م

پنهان   دیبا خدا جرّ و بحث کنه؟ خدا قادر مطلق هست. او خالق هست. او از د  تونهیچطور م او
  وب، یداره. ا  دهیخدا عق يبودن و برتر یداره. او به متعال  دهی خدا عق ت یبه حاکم وب یهست. ا 

که خارج از جهان خلقت   یی داره. خدا دهیبزرگ» عق ي«خدا  ک یبه  م، یهمونطور که ما ممکنه بگ 
چطور   رم؟یحقم رو بگ تونم یکه متعال هست. «چطور م ییهست، خدا  » ریکه «غ ییهست، خدا 

   رم؟یاز دادگاه وقت استماع بگ تونمیخودم دفاع کنم؟ چطور م ياز ادعا  یحت تونمیم

وقت   نکه یا ي تنها راه برا ن؟ یکنیم یّ حس  نیچن ، ینیشما تا حاال در رابطه با مسئله مع  ا یآ خُب، 
 .نیکنیدعا کردنه، درسته؟ شما دعا م ن، ی ریاستماع بگ
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شما به   ي دعاها گرده؟ی و بر م خوره یشما به سقف م ي که دعاها  دیکنی اوقات حس نم  ی بعض ایآ
به اونها   ی . خدا حتشنی هم نم دهیشن ی . اونها حت کنندی . اونها از سقف عبور نمرسهینم یی جا

 .  دهیگوش هم نم

  وب یهمراه با نِق زدن از طرف ا  بدگمانیِ  –  میدیکتاب رس   نیبه قلب ا   باًیما تقر   و  –کتاب    ن یا  قلب
از   یکی  نیاعتماد کرد. ا شهیبه خدا نم نکهیا ست، یخدا قابل اعتماد ن  نکهیهست نسبت به ا

  اس احس  يدرباره ها، ی سخت يدرباره  ها، ش یآزما يدرباره دن، یرنج کش ي درباره  یمشکالت شبان 
اعتمادتون رو نسبت    دیکنی که شروع م   دیرسی م   ياهست. شما به نقطه   گهی و موارد د  ، یعدالتیب 

 به خدا از دست دادن.  

خوب باشه.    گران ی. خدا ممکنه با دنیشیم  اعتمادی او ب   يزهی. به انگنیشیم  اعتمادی او ب   تیّمش  به
  ن ی گیو م  دیفرستی م   ادداشتیو    د، یکنی م  ي جواب بده. و شما شاد  گران ی د  ي بله، ممکنه به دعاها

  ی. بعضدهیشما جواب نم  ياو به دعاها   یشما جواب داد!» ول   يالعاده که خدا به دعاها«چقدر فوق 
   رم؟» یحقم رو بگ تونمی. «چطور مدیسال در حال دعا بود 50، 40،  30، 20از شماها مدت 

از هزار او را جواب   یک ی  د، یمنازعه نما ي«اگر بخواهد با و د، ینگاه کن 5و  4، 3 اتیبه آ دوباره
از هزار او را جواب نخواهد داد.» اگر    ی کی «  گه؟یم  ی چ  وبیکه ا  نیشیمتوجه م  ا ینخواهد داد.» آ

 وت و در ق  میبه او جواب بده؟ «او در ذهن حک  تونستیم  وبیصحبت کنه، چطور ا  خواستی خدا م 
 که با اومقاومت کرده»   ستیتواناست. ک

و به قوت خدا،    یی به حکمت خدا اعتقاد داره، و او به قدرت خدا اعتقاد داره، به توانا  وبیا  خب، 
که با او مقاومت    ستیکه با او مقاومت کرده؟»، «ک   ستیوجود داره، «ک  نجایدر ا  ی چرخش   ک ی   یول 

  نکه یکنم و اعتراض کنم به ا  امیخدا ق  هی ممکنه من بر عل  د؟یدون ی شده باشد؟» م  ابیکرده و کام
 .ستیاو عادالنه ن  ي هاروش 

موفق شده؟ چقدر امکانش هست که من موفق بشم؟   يکار نیهمچ يتا حاال تو  ی چه کس خب، 
که حکمتِ مطلق و حاضرِ مطلق هست، ازش    ییقادر مطلق برم، خدا   يبه حضور خدا  تونمیچطور م

 توقع داشته باشم که به اعتراضات من گوش بده؟ 

و   سازدی ها را منتقل م، «آنکه کوه 5 يهیفق شده؟ آمو ي کار نیهمچ يتا حاال تو یکس چه
و   جنباند، ی را ازمکانش م ن یکه زم گرداند، ی آنها را واژگون م  شیو در غضب خو فهمند، ی نم

مقتدر اعتقاد داره. او به   ي . او به خداگهید يزها ی.» زلزله و چشودی متزلزل م  شیهاستون 
 قادر مطلق و خالق هست، اعتقاد داره.  قدرتمند، که  ییخدا
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 .  دینگاه کن 24 يه یمطلب در آ  يخالصه به

  ست، ین  ن ی. پس اگر چنپوشاندی حاکمانش را م  يداده شده است و رو  ران یبه دست شر  «جهان 
خب، اگر خدا   فته، یاتفاق م یناگهان  بتیمص یوقت فته، یمرگ اتفاق م یوقت  کند؟»ی که م ستیک

باور داره که خدا، تنها   وبیهست؟ ا یپس ک ست، ین  نهایاگر خدا مسئول ا  ست، ین  نهایمسبّب ا
 خالق هست.  

 باور داره که خدا قدرت داره که فراتر از درك او عمل کنه.  وبیا

  د یتون یچطور م  ؟»یکنی که به او تواند گفت: چه م   ستی«ک  -  12  يه یآخر آ  -  دینگاه کن  هیآخر آ  به
  ا یآ ؟»یکنی چه کار م  ي«معلوم هست دار ا ی ؟»، یکنی «چه کار م دیو بهش بگ دیبه حضور خدا بر

  ي باال  د یریکار ابلهانه، و شما م ک ی کنه، یم ي کار کی نفر داره  کی  د؟یگفت ی رو به کس نی تا حاال ا
   ؟»یکنی چه کار م   ي«معلوم هست دار دی گیسرش و م

انجامش    دیکه چطور با  د یدیو بهش نشون م  دیریگی انجامش داد» و از دستش م   د ینبا  ينطور ی«ا
  ن، یقادرِ آسمان و زم ي به خدا تونهیم ی چه کس -که به او تواند گفت؟»  ست ی. «کرهیداد و غ

 ؟» یکنی که به او تواند گفت: چه م  ستی«ک  - بگه    يز یها چها، گردبادها و طوفان لرزه   نی زم  ي خدا

 .»  شوندی او خم م  ریو مددکاران رَحَب ز  داردی ، «خدا خشم خود را باز نم13 يه یدر آ حاال، 

خلقت وجود    يها درباره افسانه   یباستان، برخ  کِی . در خاور نزدمیبد  حیتوض  هیآ  نی ا  يدرباره   دیبا
ها، نفوذِ رَحَب هست.  از اون افسانه یک ی و  -با اونها آشناست  وبیکه ا ستی ه یکه بد -داشت 

و    اتان یموضوع در مورد لو  نیهست. هم  کیدر خاور نزد  یباستان   یباور مذهب  کی از    یقسمت   نیا
 هم مصداق داره.   موتیبه

که   میاستنباط کن نیبنا بوده که ما از ا کنمی . فکر نم وبیکتاب ا یان یپا  يها بعداً در باب  دیشا
 . کنهیصحبت م ی ها اعتقاد داشته. اون فقط داره از نظر فرهنگافسانه  نی به ا وبیا

  ن ی به نقش ا - باستان  کِ یفرهنگ اون زماِن خاور نزد - داره  دهیفرهنگ اون زمان عق  و
بنا  کنمی . فکر نمکنهیبه اونها اشاره م  وبیدر خلقت اعتقاد داره. و بعد ا ياموجودات افسانه 

 به اونها اعتقاد داشته.  يبه هر نحو وبیکه ا میاستنباط کن نی بوده که ما از ا

بکنند؟ چطور    تونندی م  ی شما، اونها چه کمک   یال ی خ  ان یخدا  ی خب، «حت  م، ی ساده بگ  میاگر بخوا   یول 
که   گهیمورد م نیدر ا سی. اس. لوئیکمک کنند؟» س طی شرا نیامکان داره که اونها در ا
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صرفاً    قیحقا  نیدارند. ا  قتیباستان وجود داره، که حق  کی خاور نزد  يافسانه ها  نی ز اا   ییهاجنبه
 شدند.  لیتبد  ياگه ید زیشدند. اونها به چ  فیحرت

خدا    يِبه قدرتمند   یاستماع از طرف شخص  کیانتظار    میتون ی: ما چطور منه یا   نجایمنظور در ا   خب، 
داره؟ خب، آدم احساس   مان یبهش ا  وب یکه ا یی مقدس، خداکتاب  يخدا  م، یداشته باش

  ده، یاونچه که خدا انجام م يدرباره  يامستبدانه زیچ کی . خب، کنهیبودن م زیو ناچ یدرماندگ
مرا   بودمی و اگر کامل م  ساخت، ی دهانم مرا مجرم م  بودمی ، «اگر عادل م20  يه یوجود داره. در آ

 برنده بشم.  تونمیمن نم یعنی .» «خب شمردی فاسق م

رو   قتیبا قادر مطلق منازعه کنم و حق ستیبای اگر م ی. حتارمیرو به زبون ب  قتیاگر حق یحت
  ن یوجی ينوشته  غام»یابله حرف بزنم.» مثل کتاب «پ ک یکه مثل  کنهیم ي بگم، خب، او کار

خب،  گه، یاون م. و دهی ادامه م وبیکه ا نطوریهست، هم  10از باب  يریتفس نیو ا ترسون، یپ
به اون   گردهی که بر م رسهیاست» و به نظر م زار یب  اتم ی«جانم از ح گهی م 10اون در آغاز باب 

 :  کنهیتمام م نطور یا 22تا   20 ات یبعد، در آ ی. ول 3باب  وبیقسمت در ا

رو شوم، قبل گشاده   یپس مرا ترك کن، و از من دست بردار تا اندک  ست؟ین   لیقل  میروزها  ای«آ
  ی ک یتار  ن یموت! به زم  ي ه یظلمت و سا  نی که از آن بر نخواهم گشت، به زم  یی از آنکه بروم به جا 

 آن مثل ظلمات است.»  یی که روشنا   بیترتی موت و ب  يه یسا  نی مثل ظلمات، زم ظیغل

 :گه یم ترسون یپ ن یوجی و

قبل از   ي و اجازه بد ي دست بردار  یتون ینم ایدست بکشم؟ آ  م یکه از زندگ ست یوقتش ن  ای«آ
 بشم؟  خکوب یبه تابوتم م  نکهیلبخند بزنم؟ قبل از ا کبار ی و دفن بشم، فقط  رمیبم نکه یا

 بشم؟ نایناب  ، یینها یکی بشم، و در تار دیمردگان تبع  نیمهر و موم بشم، و به سرزم نی در زم که

با آدم بکنه،    يکار   نیچن  تونهیم  دن یداشت. رنج کش  یانج یم  کی کاش    کنهی آرزو م  وبیپس ا  بله، 
   د؟یمتوجه هست

نسبت   نیعدالت، بدب  ينسبت به اجرا نینسبت به خدا، بدب  نیکنه، بدب  نیشما رو بدب  تونهیم
  ده ینسبت به رفتار خدا در قبال شخص شما. ممکنه عق نیهم فقط بدب  دیشا ایبه نظام کائنات. 

  شه، یکه به شما مربوط م  ییتا جا  یخوبه، ول   گران ید  يبرا   زهایچ  يهیو بق  لیکه انج  دیداشته باش
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  -  ه؟یاون کلمه چ - ز یکه همه چ رسهیوارونه شده باشه. به نظر م زیکه همه چ  رسهیبه نظر م
 مدافع وجود داشت.    لی وک  کی که    کنه یآرزو م  وبی . اشه، یم  ختهی به هم ر  رسهینوبت شما م  یوقت

  ک ی  ن یا نکه یا ای  ست»ین  یما حَکَم  ان ی«در م - 9از باب  33 يه یآ - مهمه  ی لیخ نجا یا حاال، 
که گناهان او رو ببخشه. ما   گردهینم ی به دنبال کس  وب یبود.» ا ي ما داور  ان ی آرزوست، «کاش م

  د یقسمت فرار کن نیاز ا  دیتون ی عادل. شما م  ح یمس يسا یع یعنی م، یدر حضور خدا دار یع یشف
  ي که کاش داور  کنهیآرزو م وبی. ادیپناه ببر یس یبه ع دیتون ی . شما م دی پناه ببر دی عهد جد  هو ب 

  ه یزیچ  نیداشته باشه. ا   لیکه وک  کنهیداشته باشه. آرزو م  یحام  کی که    کنه ی داشته باشه. آرزو م
 .  خوادیکه اون م

که   کنه یکنه. آرزو م یندگیاو در دادگاه باشه و ادعاش رو نما  ينده ینفر نما کی که  خوادیم او
 کنه.  دایرو پ  یکیبتونه 

ماست.»   يندهیمدافع ماست. او نما لیماست. او وک یحام  ی سیخب، «ع د، یبگ دیتون ی شما م  و
.  ست ین   نی . منظورش اامرزهیگناهانش رو ب که    ستین   ی دنبال کس  وب یبه چه معنا؟ ا  ندهینما   یول 

من دفاع کنه؟» خب، خانم  يقراره از دعوا یعدالت هست. «ک  گاهیکه او در جا نهیمنظورش ا
 براش افتاد.  يند یکه اتفاق واقعاً ناخوشا ارمیم ادیبه   سیرو در مِمف ییبایز

رو   ياوه یناعادالنه دست انداخته بشه، خسته شده بود. ب  نکه یکه از ا  ارم یم ادیرو به  ینوجوان 
و   ی کی که به نظر پر از تار يانده یمحروم شده بود و با آ شیزندگ کی که از شر ارم یم ادیبه 

جون   نهاپسر نوجوان او نکهیکه بعد از ا ارمیم اد یرو به   يامواجه بود. خانواده ومد، یم یفیبالتکل
 برگردند. يعاد  یبه زندگ کردندی م یخودش رو گرفته بود، سع 

  ي هاکه دل  میدار يادهندهکه ما نجات  نهی. و حرف من اسوختهمین  يله یخرد شده، فت ي هاین 
.  امرزهیو گناهان ما رو ب   ادینفر ب   کیکه    میکنی صحبت نم  نی از ا  نجای. در اکنه یشکسته رو درمان م

 .  ستین  نی ا نجایمنظور ما در ا یول  کنه، ی و مر  نکاریالبته که او ا

من دفاع کنه،   يرو داشتم که بتونه از ادعا  یکه «کاش کس نه یا گه یم نجایدر ا وب یکه ا  ي انکته
  ی گاهی. او در جاکنهیرو م نکار یا ی س یکنه.» و ع ی ندگ یمن رو در حضور خدا نما يکه بتونه ادعا 

بوده که نسبت بهش خشونت روا شده. او    یگاهیوجود نداشته. او در جا  یبوده که به نظر عدالت
   ؟»يمرا چرا ترك کرد  ی االه  یبوده که ندا کرده «االه یگاه ی در جا
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  تونه یکنه. او م یندگ یشما رو نما ي ادعا تونهی. و او مدهیرو د ا یدن  نیا  یِعدالتی و ب  ی رحمی او ب  و
رو    دتون یتمام ام  رسهی که به نظر م  ی وقت  د، یزن ی که نامش رو صدا م  یشما رو بشنوه، وقت  ي صدا
 .دی باش دهیبر ایدن  نی از ا

   عادل.   حیمس يسا یع یعنی نزد پدر،  میدار  یع یشف
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