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گفتگوی دوّم
()3
زمان به سرعت میگذرد و غریب بودن او احساس نمیشود .امشب به
موسی وعده داده شد که پس از سی شب ،کتاب «تورات» به او داده شود.
[صاحب آنها امروز باید بار ببندد و به مدت سی روز از میان آنها برود .بار
دیگر ،غیبت و دوری .یار به سوی «طور» روانه میشود و برادر را به جای خود،
در میان قوم معرّفی میکند.
کمکم سی روز رو به پایان است .ساعاتی دیگر ،امام بنیاسرائیلیان به سوی
قوم خود بازمیگردد ،اما از آسمان به او ندا میرسد که ما وعده را ده روز دیگر
تمدید کردیم.
قوم ،چون دیدند که موسی به نزدشان نیامد ،اطاعتِ هارون را رها کردند و
قصد جان او را کردند! گفتند« :موسی به ما دروغ گفت و از ما گریخت!»
قوم ،زیورها و جواهرات را جمع کردند و برای خود ،خدایی ساختند« .گوساله
سامری» معبود قومی شد که فقط سی روز از امام خود دور بودند.
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ده روز بعد ،دهم ذیحجه ،خداوند تورات را بر موسی نازل کرد و فرمود« :ای
موسی! ما قوم تو را در نبود تو امتحان کردیم .سامری با گوسالهای از طال که
صدا میکرد ،آنها را گمراه کرد».
ـ پروردگارا! گوساله از سامری است ،صدا از کیست؟
ـ از من ،ای موسی! چون دیدم که از من روی گردانیدند و به گوساله روی
آوردند ،امتحانشان را سختتر نمودم!]
موسی با چه حالی به سوی قوم خود برگردد و خود را چگونه به آنها
برساند؟
روزی پس از خروج از نیل ،از او خواستند که خدایی مانند بتها برای آنها
قرار دهد ،روزی دیگر به خاطر گناهانشان حاضر به استغفار و توبه کردن،
نبودند و امروز...
[موسی غضبناک به سوی قوم برگشت .چون آنها را در آن حال مشاهده
کرد ،تورات را گذاشت و به سمت هارون رفت:
ـ چرا وقتی دیدی که آنها گمراه شدند از پی من نیامدی؟
ـ برادر! آنها قصد کشتن و نابودی من را داشتند].
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انتظار به کدام مسیر کشیده شد؟ مگر یار آنها ،همچو دیگر یاران بود که با
وصال ،او را به حالش رها کنند؟ مگر در شام انتظار ،پیمان سر در رهی بسته
نشد؟ نگفتیم که اگر تو بیایی ،وجودمان را ارزانی قدمهایت میکنیم؟
یا رب سببی ساز که یارم به سالمت
باز آید و برهاندم از بند مالمت
او آمد و ما رفتیم .میهمان به خانه آمد و ما به او پشت کردیم و در
گردنههای سخت او را تنها گذاشتیم .نشان دادیم که این طومار محبت
بینشان بود و گریهها برای او نبود .او ما را خواست ،اما او را رها کردیم ،ندای
یاریش را بیپاسخ گذاشتیم و به سوی لشکر تاریکی و دشمنان او ،با تمام توان
دویدیم.

