
 
  

  (هنگامه برجي)

كردم متوجه شخصيتي شدم ميمدتي پيش كه كتاب پيدايش را مطالعه 
كه گويا قبالً كمتر توجهي به آن كرده بودم. داستان عشق يعقوب و راحيل 

بار ليه خواهر راحيل و همسر را بارها و بارها در كالم خدا خوانده بودم، اما اين
خود جلب نمود. قبل از اين، هميشه طرزي خاص بهديگر يعقوب توجه مرا به
كرد كه ليه در طور برجسته خودنمايي مينان بهچهرة يعقوب و راحيل چ

خواست در مورد اين زن رسيد. دلم مينظر ميرنگ و محو بهحاشيه و كم
بيشتر بدانم و او را بيشتر بشناسم. زني رنج كشيده و مطرود، تشنة محبت و 

كرد. دست آوردن آن تالش مياي كه همة عمر براي بهتوجه؛ محبت و توجه
خصوص خواهرش راحيل ي كردم او را در پرتو خانواده و بهبنابراين سع

گيري شخصيت و مسير زندگي سزايي در شكلبشناسم؛ كساني كه نقش به
، دلم واقعاً شكست چرا او داشتند. اگر راستش را بخواهيد پس از اتمام مطالعه

كنند كه هر روز هاي زيادي در اطراف من زندگي ميكه متوجه شدم ليه
 گذرم.ها ميي و بدون توجه از كنار آنسادگبه

  تر به زندگي او بيندازيم.پس بياييد با هم نگاهي عميق



تر دايي يعقوب، البان بود. به احتمال زياد ليه چندان زيبا دختر بزرگليه 
برد. با توجه به اينكه در آن دوران، عجايبي نبود و از مشكل بينايي نيز رنج مي

چون لنز و عينك طبي وجود نداشت كه بينايي شخص را تا حد معمولي 
صوص خشد و بهبهبود بخشد، در نتيجه اين يك ضعف بزرگ محسوب مي

كرد. در كنار خواهر زيبايي چون راحيل، مشكل او صد چندان جلوه مي
توانست كمك بزرگي براي مادر در خانه دختري با چشمان ضعيف نه مي

كرد). باشد و نه كمكي براي پدر در بيرون از منزل (مثل راحيل كه چوپاني مي
باعث  توان حدس زد كه از سن ازدواج او مدتي گذشته بود و اين خودمي

سرافكندگي خانوادة او بود. احتماالً ليه چه در زمان كودكي و چه بزرگسالي 
واي، راحيل چقدر خوشگله، حتمًا «جمالتي از اين قبيل را بسيار شنيده بود: 

خيلي خواستگار داره؟! بيچاره ليه! پدر و مادرش هم كه با اين دختر شانس 
  »وي دستشون مونده و....خوره؟ طفلي رنياوردند. اصالً به چه دردي مي

  قلب ليه زخمي بود. ليه دختري مطرود بود.

شان باعث ايجاد فاصله ام كه با رفتار نادرستهايي را ديدهمن خانواده
ها شوند. با بيان و تكيه زياد بر اينكه يكي از آنشان ميزياد بين فرزندان

و كوچك شمردن زيباتر يا با استعدادتر است، باعث مغرور شدن يكي و تحقير 
ها شخصيت خود را بر مبناي همان شوند. هر كدام از اين بچهديگري مي

  همين ترتيب بود. كنند. داستان زندگي ليه نيز بهها بنا مينظرات و شنيده

اكنون راحيل در صدد ازدواج است هيچ كس حاضر نيست با ليه كه دختر 
البته رسم هم نبود دختر دوم قبل از اولي ازدواج كند  اول است ازدواج كند!

كند. راه حل او يك عنوان پدر كمك چنداني به اين امر نميو البان هم به



جاي راحيل به حجله راه حل زيركانة انساني و كامالً مقطعي بود زيرا ليه را به
ر اين شود و ليه نيز دنوعي از شرّ ليه خالص ميفرستد. او در واقع بهمي

همين هم راضي بود! و يا پيش خود فكر كند و شايد بهميان شكايتي نمي
كنم و شوهرم مرا دوست روزهاي سختي تمام شد. حاال شوهر مي«كرد: مي

آورم تا او از من راضي باشد. سرانجام دنيا ميهاي زياد بهخواهد داشت. بچه
ر در سر پرورانده و تمام خياالتي كه همه عم» سراغم آمد...خوشبختي به

شود چه كالهي سرش رفته، بود... اما صبح كه تازه داماد متوجه مي
كند و قصر آمال و آرزوهاي ليه خيال را با تلخي ترك ميعروس خوشتازه

شود. پدر عزيزش شكند. قضيه به اينجا ختم نمييك بار ديگر در هم مي
دهد؛ سي به يعقوب ميوعدة ازدواج با راحيل را پس از اتمام هفت روِز عرو

كند و ليه هم سوخت و نه كباب! راحيل ازدواج ميبا اين تفسير نه سيخ مي
ماند. شايد در تمام هفت شبانه روز عروسي قول معروف روي دستش نميبه

يعقوب حتي نيم نگاهي به ليه نينداخت. بعد از اتمام هفته، ليه صاحب هوو 
م نه هر زني، بلكه بالي جان ليه، شود و آن هشد! زن دوم وارد ميدان مي

راحيل. گويا راحيل تا آخر عمر بيخ ريش او بسته بود. و تعجبي نيست كه 
  يعقوب راحيل را بيشتر دوست داشت. 

  شود ...و در اينجا ليه يك بار ديگر طرد مي

  حيل نازاد ماند.چون خدا ديد كه ليه مكروه است رحم او را گشود و را

هاي تنهايي و خستگي، خدا ليه را دوست داشت. نه مثل در تمام سال
ها، بلكه بدون قيد و شرط. و حاال فرصتي بود كه محبتش را با گشادن انسان

رحم او نشان دهد براي ليه مهم بود كه فرزندان بسيار داشته باشد. بسياري 



هم اهميت دارند. هر چند كه  از چيزهايي كه براي ما مهم هستند، براي خدا
كنند اما خدا خيلي اوقات با بخشيدن ها در نهايت ما را خوشبخت نميآن
  ». فرزندم توجه و عشق من معطوف توست«زند: ها به ما در واقع فرياد ميآن

شود (روبين) به اين اميد كه ليه هم سرانجام صاحب فرزندي مي
به اينكه خدا دعاي او را شنيد شوهرش دوستش خواهد داشت. دومي با علم 

(شمعون)، و در پي آن سومي، باز به اميد اينكه شوهرش او را دوست خواهد 
  داشت (الوي) و سپس يهودا. 

ليه مادر چهار فرزند اول يعقوب شد. گويا تمام تالش ليه براي جلب 
دانست چيزي رسيد. اما آنچه ليه نميجايي نميرضايت و محبت شوهرش، به

ها بود او در واقع مادر نسل الوي بود كه بعدها خداوند را در از اينفراتر 
تر از آن ليه مادر يهودا شد كه از كردند. حتي مهممنسب كهانت خدمت مي

  دنيا آمدند.طبع مسيح بهنسل او داوود و به

تاز ميدان بود و راحيل همچنان نازاد. اين تا اينجا ليه با چهار پسر، يكه
سادت برانگيز است. گويا ورق برگشته؛ راحيل كه هميشه خود وضعيتي ح

به من "بيند و عبارت معروف محبوب بود حال موقعيت خود را در خطر مي
  شنويم.را از او خطاب به همسرش مي "ميرمپسران بده واال مي

خوانيم كه دامنة رقابت اين دو خواهر براي آوردن فرزند حتي در ادامه مي
دنيا آمدن نفتالي وخامت اوضاع در روابط ها را در برگرفت. با بهآن كنيزان

هاي به كُشتي«بينيم. در چنين شرايطي راحيل گفت: آن دو را در اوج خود مي
بينيم كه هاي بعد ميدر سال». خدا با خواهر خود كشتي گرفتم و غالب شدم

ه اين خصومت ها نيز در آتش اين خصومت گرفتار شدند. چنانكفرزندان آن
  در رابطة يوسف و برادران او مشهود است.



دست اي را كه در انتظارش بود بهدر نهايت شايد ليه هيچ وقت خوشبختي
جا ماند، حتي وقتي كه همگي به "انتخاب دوم"عنوان نياورد. ليه هميشه به

گردند. ليه و فرزندانش در ها براي ديدن عيسو به وطن يعقوب باز ميآن
گيرند تا اگر احياناً عيسو ندي سوم سپر بالي راحيل و فرزندش قرار ميبدسته
ها حمله كرد راحيل و فرزندش در آخرين دسته فرصت فرار داشته به آن

شد و غير از تحمل كردن كاري از او ها را متوجه ميباشند. ليه همة اين
  يد!!!ساخته نبود. شايد تنها پس از مرگ خواهرش بود كه يك نفس راحت كش

  زندگي اين دو خواهر براي من جالب است. 

ها محبوب بود و صاحب همة آن چيزهايي كه راحيل در همة آن سال
ليه نداشت؛ زيبا، مورد توجه و پذيرش ديگران، و صاحب شوهري كه عاشقانه 

لرزه درآمد. او دار شود گويا از پايه بهدوستش داشت. اما وقتي نتوانست بچه
از شوهرش چنان طلب فرزند كرد كه گويا او خدا بود.  دچار حسادت شد و

  امنيت راحيل در كجا بود؟

كرد با داشتن همسر و فرزندان و اما ليه، او در عوض مطرود بود و فكر مي
بار كرد كه اينخوشبخت خواهد بود. هر بار با آوردن يك بچه گمان مي

اما چنين  خوشبخت خواهد شد و مورد محبت و پذيرش قرار خواهد گرفت
  نشد.

  كرد؟ليه امنيت خود را در كجا جستجو مي

  كنيم؟براي ما چطور؟ ما امنيت خود را در كجا جستجو مي



بينيم و به او احساس نزديكي بيشتري چه بسا ما خود را چون راحيل مي
ن تلنگري تريكنيم و همچون او با وجودِ داشتن همه چيز ناگهان با كوچكمي
گيرد. ترس از دست دادن لرزيم. ترس تمام وجودمان را فرا ميخود ميبه

آنچه كه داريم و متعلق به ماست. ترس از پذيرفته نشدن و از دست دادن 
  هاي ديگر.محبت ديگران و ترس

دست آوردن چيزهايي كنيم كه بهيا طرز تفكر ليه را داريم و تصور ميو 
دهد. در نتيجه ايم، به ما امنيت و آرامش ميبهره بودهها بيكه هميشه از آن

كنيم كه اين جاهاي خالي را به اشكال مختلف و شايد حتي گاهي سعي مي
  نادرست پر كنيم.

ي كه حتي بيش از نيازش در ام فالن قدر باشد (در حالاگر حساب بانكي
  بانك پول دارد).

ها را بخرم تا با آن در مهماني حاضر شوم ترين لباساگر زيباترين و گران
ها وقت (در صورتي كه نيازي به خريدن لباس ندارد و در پي آن ساعت

  ها فقط و فقط بر او باشد).كند تا طوري ظاهر شود كه تمام چشمصرف مي

اي تحصيلي ديگر هم بگيرم (با وجود اينكه عالقه اگر بتوانم يك مدرك
  هم به تحصيل ندارد).

اگر با فالن پسر (يا دختر) و يا با فالن مقام اجتماعي ازدواج كنم (با 
كند بلكه فاكتورهايي خاطر عشق شخص مورد نظر را انتخاب نمياينكه به

  كه از ديد مردم چشمگيرند).



شان ديگر هيچ نياز ديگري نخواهم اشتنها به اين اميد كه با دو همه اين
  داشت و خوشبخت خواهم بود.

ايم و آرام نوعي تجربه كردهديگري را به "اگرهاي"شايد هر كدام از ما 
  ايم.نگرفته

طبع درمان آن نيز هاي باال درد و بهمشكل در اينجاست كه در نمونه
هاي ي مذكور، پوشيدن لباسهادرستي تشخيص داده نشده است. در مثالبه

هيچ وجه منكوه نيست. با قدري كاوش انداز و تحصيل بهزيبا يا پس
يابيم كه مشكل اصلي نداشتن پول يا لباس نيست بلكه شايد نياز به درمي

بهره مانده و يا امنيتي كه در طول توجهي است كه فرد در گذشته از آن بي
دست نياورده است. پوشيدن بههاي زندگي خود به هر دليلي آن را سال

بهترين لباس يا اندوختن ثروت بيشتر تالشي براي پركردن خالء دروني 
است. در نتيجه فرد تمام انرژي و قوت خود را صرف رسيدن به اين اهداف 

  كند.مي

قوم من مرا كه چشمه حياتم ترك نموده «فرمايد: مي 13:2خدا در ارميا 
هاي شكسته كه آب را نگاه يعني حوضاند، ها كندهو براي خود حوض

  »ندارند.

هاي هايي است از همان حوضكه در باال ذكر شد نمونه "اگرهايي"
سازند. دارند و در نهايت تشنگي ما را برطرف نميشكسته كه آب را نگه نمي

تواند تشنگي ما را برطرف چون تنها خود خدا، كه چشمه حيات است مي
امش دهد. از او بخواهيم كه خالءهاي زندگي ما ساخته و به ما امنيت و آر

  ها را پر كند.را به ما نشان دهد و خود آن



طور كه هستيم دوست دارد الزم نيست براي او نقش خدا ما را همان
داند تأثير قرار دهيم چون او همه چيز را دربارة ما ميبازي كنيم تا او را تحت

او اول ما را محبت نمود و پسر يگانة  و با اين وجود باز هم ما را دوست دارد.
  خود را فداي ما ساخت.

دغدغه آرام بگيريم. ها بتوانيم در آغوش او بيياد آوردن اينشايد با به
  مثل كودكي در آغوش مادر خود و بدانيم امنيت ما تنها و تنها در اوست.

 


