
و پدر بزرگ او زندگی می کردند مراسم و آئین " اینگمار"در سده نوزدھم و دھۀ ھشتاد در ناحیه ای که خانوادۀ 
ھای قدیم ھنوز به عادات دیرین حفظ می شد و مردم برداشتی سنتی راجع به معرفت خدا داشتند و به رسم 

ه در آن نیایش و دعاھای دسته جمعی نیاکان، کلیسا ھمان مکان برگزاری عبادات و آئین ھای پرستشی بود ک
.بگونه ای ساده و بی پیرایه ھر یکشنبه برگزار می شد

به مقدمۀ " اورشلیم"ی شود پیش از پرداختن به رمان بلند از خوانندگان گرامی و خواھران و برادران درخواست م
!با برکات برادر کوچک شما مسعود. آن در مقاالت مسیحی بنام برکت یافتگان، نگاھی بیاندازند

بخش نخست
و پدر بزرگ او زندگی می کردند مراسم و آئین " اینگمار"در سده نوزدھم و دھۀ ھشتاد در ناحیه ای که خانوادۀ 

یم ھنوز به عادات دیرین حفظ می شد و مردم برداشتی سنتی راجع به معرفت خدا داشتند و به رسم ھای قد
نیاکان، کلیسا ھمان مکان برگزاری عبادات و آئین ھای پرستشی بود که در آن نیایش و دعاھای دسته جمعی 

.بگونه ای ساده و بی پیرایه ھر یکشنبه برگزار می شد
وز سازمانھای غیر رسمی وجود نداشت، گاھاً فرقه ای اینجا و آنجا پدیدار می شد و در بین این مردم ساده ھن

عده ای ایمان می آوردند و غسل تعمید می گرفتند، غسل تعمید آئین تازه ای بود عده ای که مراسم توبه و 
:غسل را می دیدند با پوزخند مراسم را به باد مسخره می گرفتند و با ایرادی گزنده می گفتند

که تعمید گرفته " گاگنف"و " اپله بو"ما به راه پدرانمان می رویم و به این ادا و اطوارھا دل نمی بندیم آیا مردم "-
".اند ایمانشان قوی تر از ما شده است

مردم پای بند به رسوم پدران، عادت داشتند، در سرمای چھل درجۀ زمستان مثل روزھای گرم تابستان ھر 
بر نیمکت ھای چوبی فشرده و مھربان کنار ھم می . زمستانھا ازدحام بیشتر بود. مع شوندیکشنبه دور ھم ج

منظور ستایش خداوند و بجا آوردن سجدۀ شکر بخاطر کارھای او . نشستند و بگرم کردن یکدیگر کمک می کردند
گیریم که . مکن نبودبود که مردم را در سالنی جمع می کرد وگرنه گرم کردن سالنی به آن بزرگی برا ی مردم م

اما گرمی حضور خدا ھمۀ نقائص را . در آن قریۀ پرت سالنی گرم و یک سخنرانی زبده آرزوی دیرینه اھالی باشد
حضور مبارکش، گرمای امید در کالبد یکایک . می پوشاند و بھانه ای موّجه برای گردھم آئی آنھا فراھم می آورد

خ و بدون چشم داشت در راستی و درستکاری رشد کنند، باشد بر آنھا شعله ور می ساخت تا با ایمانی راس
.درخت تناور ایمانشان میوۀ نیکوئی ببار بنشیند که پاداشی نیکو برای رنج آنھا بود
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3-Äppleboمنسوب به مردم محل
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برای مردم . یش آیه ھای ھمیشگی یکشنبه ھا را ھمواره تکرار می کندبرای مردم زیاد تفاوتی نداشت که کش
.ساده ھمه چیز عادی و طبیعی می نمود و چیزی مانع حضور ھفتگی آنھا نمی شد

اما در . کشیش انجیل می خواند و آنھا برکت می گرفتند و سرخوش ازنیروئی تازه به خانه باز می گشتند
می زدند یکی که بیشتر از دیگران سر تکان می داد و خرده می گرفت، معلم جماعت چند نفر بودند که دائم نق

و ھمه کارۀ مدرسه بود و چند کشاورز قدیمی که با او سر و سّری داشتند دائم از شیوۀ ادارۀ مراسم ایراد می 
:گفتندآنھا می. گرفتند و کارھای واعظ را تکرار مکرات و بی حاصل می شمردند، که راه به جائی نمی برد

آخه اینم شد ! عجیب است که واعظ ما از این ھمه آیه و کالم سنگینن چسبیده فقط به بصیرت و ھدایت خداوند-
!تا حاال که دخلمان نیامده و لقمۀ چرب فرقه ھای منحرف نشده ایم فقط مشیت الھی بوده! حرف

!وگرنه کو حکمت و کجاست بصیرت
نوظھور تعمیدی قرار داشتند و در بیداری بسر می بردند به تمسخر می اما مردم اطراف که تحت تاثیر گروه

:گفتند
دینگ، دانگ، ! دینگ، دانگ، بخوابید در گناه: چه می ناله؟ می گه" اینگمارسون ھا"می دونید ناقوس کلیسای -

!دینگ دانگ! آسوده در گناه
ھا نشنیده می گرفتند و در آرامش به کار خود می رسید ولی آن" اینگمارسون"این کنایه ھا به گوش اھالی قریۀ 

.ادامه می دادند 
بعداز ظھر دست از کار می کشیدند و بطور دسته جمعی دعای شامگاھی را قرائت می 6اھالی ھر روز ساعت 

:کردند
.ای پدرما که در آسمانی، نام تو مقدس باد-
.ملکوت تو بیاید-
.است در زمین نیز کرده شودارادۀ تو ھمچنان که در آسمان جاری-
.نیاز روزانۀ ما را بما عطا بفرما-



.گناھان مارا ببخش ھمچنان که ما نیز آنانی را که بما خطا کرده اند می بخشیم-
.ما را مورد آزمایش قرار مده بلکه از شر شریر و وسوسه ھای شیطان در امان بدار-
.ای ھمیشه از آن توستزیرا ملکوت و قدرت و جالل تا ابد و بر-

گاری ھا پای مزارع می ایستاد و حمل و تخلیۀ .. آنھا در گرماگرم کار و برداشت محصول دست از کار می کشیدند
بار تعطیل می شد، آنھا به دعای شامگاھی عادت داشتند چشم ھا را می بستند و به نیایش خود تا پایان 

.نواختن زنگھا ادامه می دادند
.مترجم . استخراخ کردم6متن دعا در کتاب نبود اما من ان را از انجیل متی باب توضیح اینکه

اھالی باور داشتند که خواندن دعای ربانی که ھمزمان با شنیدن ناقوس کلیسا شروع می شد به محصول آنھا 
!برکت می دھد

فری راجع به امور دینی و کودک خرد و کالن به عھده اش بود، اطالع وا100مدیرمدرسه که مسئولیت آموزش 
.بشارت کالم داشت و قادر بود که انجیل را به دیگران آموزش بدھد

ایراد ھای او به شبان کلیسا در خفا صورت می گرفت و ھیچگاه آشکار و در حضور دیگران انتقاد نمی کرد، 
!دوستان انتقادات او را می شنیدند ولی به احدی بروز نمی دادند

دعی بود اعضای کلیسا باید از نو تعمید بگیرند و در عِشای ربانی متعھد به بستن پیمانی تازه با اما فرقۀ جدید م
او در . این مدعا مدیر را واداشت تا از سر خیر خواھی و برای مقابله با تبلیغات کاری صورت دھد. خداوند شوند

:افه می کردو اض" یک انجیل یک تعلیم و یک ایمان"مخالفت با فرقه ھای نو می گفت 
الزم است شبان در کلیسا بماند و سخنرانی کند ولی سخنرانی ھای او برای مقابله با پیامبران دروغین ره -

.بجائی نمی برد
اوقادر نبود از تمکن مالی خود، مرکزی برای این . مدیر آگاه بود که برای مبارزه با بدعت ھا به امکانات نیاز دارد

دست بسوی دولتمندان دراز کرد، اعانه ای گرفت و دفتری برای ارشاد و آموزش اھالی بناچار. منظور ایجاد کند
بین کشیش و مدیر مدرسه به حرمت کار آموزشی رابطۀ دوستانه ای برقرار بود و آنھا تقریبا ھر روزه با . دائر نمود

غروب ھا به بھانۀ . مانداین اواخر کشیش بخاطر ھمسر بیمارش بندرت خانه می. ھم دیدار و مالقات می کردند
.رھنمود ھای راھبردی برای مقابله با آموزش ھای انحرافی سری به مدیر مدرسه می زد

بمحض دیدن کشیش به تک و تا می افتاد، دستی به میز آشپزخانه می کشید و کلوچۀ تازه توی " مادر استینا"
بھانۀ کشیش برای مالقات مدیر، . ه کندپای اجاق می ایستاد تا بساط قھوه را آماد. پیش دستی می گذاشت

آنھا تا دیر وقت گپ می زدند و کشیش که از ناله ھای زن بیمار خود . مقابله با آموزش ھای انحرافی فرقه ھا بود
.به تنگ آمده بود فرصت گپ و گفتگو را مغتنم می شمرد

داشتند که گوشه گیر و کم حرف " دگرترو"ساله بنام 12دختری " مادراستینا"برعکس زن ناالن کشیش، مدیر و 
. و ھمسرش را به شک می انداخت که نکند، دخترشان مریض وعقب افتاده باشد" مادراستینا"بود بطوریکه 

تکه شیشه ھای . در کنج آشپزخانه مشغول بازی با خرت و پرت ھائی بود که اینجا و آنجا جمع کرده بود" گرترود"
خرده چوب ھای کنده کاری شده متعلق به صومعه ای قدیمی، ورق ھای رنگی، سنگ ھای گرد کنار رودخانه، 

مسی اسقاط و چند قطعۀ سفالی از بشقابی کھنه و فرسوده وسائل بازی او را تشکیل می دادند، دخترک در 
گوشه ای مشغول ساختن خانه ای با خرده ریزھا بود و پدر طرح ھای آموزشی می نوشت و مادر بافتنی تازه ای 

!ته بودسر گرف
Stinaنام زن مدیر

Gertrudنام دختر

دھکده ای در ذھن داشت و مراقب بود که در ساختن آن زاویه ای از قلم نیفتد، اگرچه والدین در بارۀ " گرترود"
دختر نتیجه گیری شتابانی داشتند با این وجود ھیچک از آنھا دختر را به کاری که تمایل نداشت، مجبور نمی کرد 

دختر با انگشتان ھنرمند و ظریف خود کلیسا، مدرسه و پل روی ! تاری معقول و متعارف با او داشتندو ھردو رف
.رودخانه را جداگانه، شکل می داد تا بتدریج مکان استقرار آنھا را معین کند

اول از رشته کوھی شروع کرد که پیرامون دھکده را با صخره ھای درشت و تله سنگ ھای عظیم احاطه کرده 
شکاف . را در ذھن ترسیم می کرد" اولوف"و " کالک"دخترک با ھوش سرشار خود، تپه ماھور ھای نواحی . ودب

ھای صخره با پوشال سبز استتار شد و درۀ عمیق را که توسط کوه حلقوی در محاصره بود با خاک گلدان از سایر 
ا سبزه زاری خرم نشان دھد، از خیر و چون نتوانست ماده ای بیابد که سطح دشت ھای وسیع ر. نقاط جدا کرد

:آن گذشت و گفت
اما رود خروشان را " فرض می کنیم اوائل بھار است علف ھا و دشتھا، سبز کامل نشده و ھنوز باید منتظر ماند"

.نباید، ندیده گرفت، پس آنرا با تکه شیشه ای ترسیم کرد که پلی جنبان و معلق بر آن آویران می شد
دختر حتی آبادی ھای دورتر را از یاد نبرد و با تکه ھای سفال آنھا از . اطراف را بھم وصل می کردآبادی ھای" پل"

.دیگر نواحی، جدا کرد

که در شمال و در دامنه ای مرتفع بین مزارع قرار گرفته بود، از جنوبی ترین ناحیه یعنی " اینگمارسون ھا"ملک 
کارخانۀ چوب بری کنار آبشار بود که به بلند ترین ارتفاع وصل می و حاال نوبت . متمایز شد" کُل اُسن"دھکدۀ 

در حیاط خانه ھا، نھال جوان کاشت، آنگاه . در طول جاده، شن نرم ریخت و حدود مزارع را پرچین بندی کرد! شد
ز چند بار صنعت خود را وراندا." قشنگ شده، عالی است! چه با شکوه: "به آفریدۀ ھنری خود نگاه کرد و گفت

از تشر مادر . دختر کالمی بروز نداد. سرگرم بود و به شاھکار او توجه نکرد" مادر"کرد و زیر چشمی سرک کشید 
به خود قوت قلب داد که تا تشویق شدن راه درازی دارد، طرح ! ترسید که مبادا تکلیف مدرسه را یادآوری کند



برای استراحتگاه شکارچیان، ساختمان پست و ! دھکده ناتمام بود باید محوطه بین خانه ھا را شکل می داد
مکانی اختصاص داد در این بین " والی ده"تلگراف، داروخانه، کلیسا، عبادتگاه ویژۀ کشیش و محل استقرار 

برای جا . دریافت که ساختمان مدرسه که در آن ھم آموزش می دید و ھم زندگی می کرد از قلم افتاده است
.و طوالنی آن، باید ساحل رود را عقب می کشیددادن مدرسۀ دو طبقه، و راھر

1 -Klackbergetکالک"نام کوه

2-Olofhättanنام تپه ای است
3-Kålåsenنام محلی است

او ذوق کرد که نمای کلیسا را قرمزکند و مناره و صلیب را به رنگ ارغوانی درآورد و کارھای باقیماندۀ را به آینده 
ھمه ساختمان مدرسه بود در اثنائی که فکر تکمیل دھکده، او را بخود مشغول کرده بود، وقت گیر تر از . بسپارد

صدائی شنید، کسی نزدیک خانه پا می کوبید و برف ھا را از لباس و گالش خود پاک می کرد، دختر به خود 
تگو کند، چه قرار است مثل ھمیشه تا دیروقت بماند و با پدر گف" االن سرو کلۀ کشیش پیدا می شود: "گفت
بمحض شنیدن صدای پا از جا برخاست و " مادر استینا. "فرصتی پیدا می کنم تا باقی دھکده را بسازم! خوب

:صندلی خود را کنار گذاشت دستی به سر و روی خود کشید و با عجله گفت
:مدیر گفت! ، موضوع را امشب مطرح کن1شبان است-
کشیش در را بست، گالش ھا را از پا خارج کرد و پس از ..! او می گویمببینم چه می شود، در اولین فرصت به -

:سالم گفت

کشیش خوش مشرب ! آه چه گرمای مطبوعی ، داشتم یخ می زدم، صندلی را پیش کشید و روی آن نشست-
و ساده بود، وقتی سفرۀ دل می گشود کسی تشخیص نمی داد که این ھمان واعظ یکشنبه ھاست که در 

اگر کسی از او مسأله ای می پرسید جواب . و تماس با مردم فقط به جمالتی کوتاه بسنده می کندسخنرانی
کشیش قھوۀحود ." در حقیقت قادر مطلق خداست مشکل را به او بسپارید که مشکل گشا اوست: "می گرفت

:را به آرامی نوشید، مدیر من و منی کرد، در وقت مناسب گفت
د می خواستم به اطالع برسانم که بنده برنامه ای برای توسعۀ امور روحانی دارم و چه خوب شد تشریف آوردی-

!بموازات این فکر قرار است دفتری بنام کانون بشارت و ترویج دائر کنم
:شبان با تعجب پرسید

!قصد دارید کلیسا و رھبر آنرا حذف کنید-
:مدیر با احترام جواب داد

شما آگاھید که این روزھا معلمین دروغین در . یبانی و حمایت کلیسا می خواھمبرعکس، دفتر را برای پشت-
:به تلخی پاسخ داد1شبان . کشور پخش شده و خالف انجیل آموزش می دھند

2"استورم"آقای -
قیافۀ . ھمیشه فکر می کردم که شما امین و قابل اعتمادید، اما گذشت زمان و رفت و آمدھا عکس آنرا ثابت کرد

ھمه می دانستند که شبان آدمی ساده با تحصیالت محدود است و می دانستند . ان بھم رفت وساکت شدشب
ضربه ھا چنان موثر . که زدو خوردی در جوانی و حین مستی باعث اختالل حواس و تغییر قیافۀ او شده است

به موجودی بد قیافه و حواس پرت افتاده بود که از آن پس استعداد و معرفت او رو به کاھش نھاده بود و در نتیجه 
.بدل شده بود

2-Stormنام خانوادگی مدیر

1 -Hederشبان مقام روحانی کلیسا
اما امروز با مساله ای . شبان ھرگاه بیاد جوانی و ظاھر سابق خود می افتاد آه می کشید و افسوس می خورد

که جوانی خود را از یاد برد، و بی حرکت درجای جدی روبرو شده بود حرف مدیر آنچنان ضربه ای به او وارد کرد
مدیر متوجۀ حال او شد و با آھنگی آرام . دقایقی طول کشید که روحیۀ باخته را باز سازی کند. خود خشک شد

:گفت
اما شبا ن بناگاه منفجر شد و از شدت خشم فریاد ... خواھش می کنم بدل نگیرید، منظور بدی نداشتم-

:کشید
می دانم که من سخنران برجسته ای نیستم، اما ھیچگاه تصور نمی کردم آدمی که مدعی ! ید آقاساکت شو-

.دوستی است، زیر پایم را خالی کند و منبع معاش مرا بخشکاند
:مدیر دستھا را بھم کوبید و کوشش کرد فضای بحث را عوض کند و با لبخند ادامه داد

. د می دھم که زیرپای شما خالی نمی شود و شغل شما پابرجاستای بابا، چه زود آشفته شدید، من تعھ-
مدیر مدرسه بلند قامت و قلچماق بود، موھائی مجعد و سیاه داشت که به ھیبت مردانه اش می افزود و بین 

بر عکس، شبان کلیسا آدمی ریز نقش، با شانه ھای فروافتاده . مردان ناحیه جزء قوی ھا محسوب می شد
که برای رعایت مھمانداری دلش برحم آمده بود، با اشاره به مدیر فھماند " مادر استینا. "سیدضعیف بنظر می ر

اشاره ھای او کاری از پیش نبرد و با فریاد شبان، مدیر قافیه را نباخت و با بیانی محکم ولی مالیم . که کوتاه بیاید
ھا مقابله کرد و دلیل آورد، یک دست صدا سخن آغاز کرد، از ھجوم بی وقفۀ فرقه ھا گفت که باید با آموزش آن

ندارد و چقدر سودمند است کسی مانند او که از تعلیمات انجیل و زیر و بم ھای آن با خبر است، دفتری دائر کند 



ھمسر مدیر بار دیگر . ودر جلساب خصوصی از شان نزول آیه ھای تورات و انجیل بگوید و شک از دل مردم بزداید
مدیر ساکت شد، شبان که دنبال فرصتی می . کوتاه بیاید و رشتۀ سخن را به شبان بسپارداشاره کرد که مدیر

:گشت، فوری بحرف آمد
شما تصور می کنید که من عاجز و چالقم و تعلیم از من ساخته نیست و نیاز دارم که شما به کمک ! که اینطور-

ورت با من، مکانی خارج کلیسا تعیین کرده اید، کار شما توھین آمیز است محل آموزش را بدون مش. من بشتابید
آقای مدیر آگاھند که بنده ھمیشه روی پای . یکباره اعالم کنید، کشیش صالحیت ندارد و معلوماتش کافی نیست

خود ایستاده و خود آموخته ام و از کشاورزی ساده به مقام شبانی رسیده ام، ادعائی ندارم اما در این کار موفق 
یر که نمی خواست در مقابل رجز ھای شبان کوتاه بیاید حرف ھای خود را تکرار کرد و برای چندمین مد. بوده ام

:بار مستدل بھانه آورد که
ایمانداران در معرض ھجوم فر قه ھای گرگ صفت اند، آنھا ناشناس از در پشتی وارد می شوند و ھست و -

شبان به تمسخر با زھرخندی پاسخ . ه به تاراج می برندنیست مردم و اندوخته ھای روحانی آنھا را چپاول کرد
:داد

کوتاه " استورم. "شما در شبیه سازی استادید آنقدر بزرگنمائی نکنید ما گرگی میان گوسفندان نمی بینیم-
:جواب داد

.صبر داشته باشید بزودی سر و کلۀ آنھا پیدا می شود-

س، این شمائید که برای مالقات آنھا دقیقه شماری می کنید، شاید من اشتیاقی برای دیدن آنھا ندارم، برعک-
من شب بخیر می گویم " استورم"آقای . می خواھید فرش زیر پای آنھا بیاندازید و کلید دھکده را به آنھا بسپارید

:حین آخرین بیانات، نظری به زن مدیر انداخت و گفت. و نمی خواھم بیشتر بشنوم
ھستید، تازگی، حین قرائت خطبۀ عقد متوجه شدم که عروس ماھرانه آرایش شده شما آرایشگر ماھری-

که با کشیش ھمدل بود، پنھان اشک می ریخت، زبانش بند آمد و از " مادر استینا! "است، آفرین به این ھنر
کشیش در آتش غضب می سوخت، انتقام عقلش را مختل . بسیاری اندوه، کالمی برسم سپاس، بزبان نیاورد

:کرده بود، خروجی را پیدا نمی کرد، فکر کرد

اگر نیروی جوانی برمی . کجاست مردانگی و غیرت که حق چنین نابکاری را کف دستش بگذارد! جوانی کجائی-
کوشش کرد به . گشت چنان ضرب شصتی به این جانور نشان می دادم که ھفت پشت نیامده اش وارو برقصد

:روی لبانش نشست و از مدیرپرسیدخشم خود غلبه کند، لبحند تلخی
:پول از کجا تھیه کرده اید؟ مدیر با تانی پاسخ داد-
ھدف ما نگھداری کلیسا، حفظ شئونات . با مشارکت داوطلبان، دفتری تشکیل داه ایم، مومنین کمک کردند-

.مردم ودفاع از مقام شما است ھمه با اینکار موافق اند
ھم جزء موافقین است؟ این سوال برای مدیر ضربه ای گیج کننده بود رنگ از چھره اش " ناینگمار اینگمارسو"آیا -

پرید کوشش کرد بی تفاوت بماند، روی خود را برگرداند با تعجب دید که زنش آرام اشک می ریزد، شبان مفری 
:یافت تا بار دیگربه حریف حمله کند

شخص دومی پیدا شود و مدرسه ای کنار مدرسۀ شما آقای مدیر خواھش می کنم دست بردارید فرض کنید-
مدیر بر صندلی خشک شده بود، نگاھش به کف آشپزخانه میخ . بنا کند، انصافآ چه حالی بشما دست می دھد

:شد وقتی بخود آمد خیره جواب داد
با گفتن این جمله آب پاکی بر . آقای محترم کمی دیر شده، کار از کار گذشته عقب نشینی غیر ممکن است-

مادر "ھمه ساکت شدند کسی حرفی نمی زد . دست شبان ریخت و مغرور و بی اعتنا، به سخن خود پایان داد
کشیش . ی که یک عمر گذشتھنوز اشک می ریخت، قریب ده دقیقه از سکوت آنھا گذشته بود دقایق" استینا

کمی پا بپا شد حال خود را باز یافته بود بسمت چوب رختی رفت پوستین خود را بتن کرد، کاله خز را بسرنھاد و 
خسته بود ساعت ھا تالش کرده بود، تا مدیر را با دالئل محکم قانع کند، بلکه از خر . بسوی خروجی قدم نھاد

وجود چنین دفتری نه تنھا به سود کلیسا نبود . بشارت وترویج دست بردارد" شیطان پیاده شده واز تشکیل دفتر 
.بلکه ایمانداران منطقه را دچار تزلزل و آشفتگی می کرد

کشیش با خواری و خفت چند بار از مدیر خواھش کرده بودکه از لجاجت دست بردارد، اما مرغ یک پا داشت و 
را فرا گرفت سر افکنده بسوی در چرخید در این ھنگام حس شکست و درد وجودش! دریغ ار ذره ای مروت

را دید که آرام و بدور از غوغای بزرگتر ھا مشغول بازی با خرده شیشه ھا و پوشالھا " استورم"دخترک " گرترود"
ست و بی اعتنا به جر وبحث پدر و کشیش، با لپ ھائی گل انداخته، و چشمانی که از شادی کودکانه می 

آبادی را با موشکافی " ماکت"شبان قدر ی ایستاد، با تردید بسوی دختر رفت دختر. نکاه می کنددرخشد، به او 
کشیش ! یکبار ساخته بود و چون چنگی بدل نمی زد آنرا خراب کرده و از نو مشغول ساختن مکان نو بنیادی بود

:خم شد و پرسید

!دحتر نازم به چه مشغولند-

ھمه را ساخته - .مان کلیسا و مدرسه و ھمۀ دھکده را بشمانشان می دادماگر زودتر می آمددید ساخت-
بودی؟

گوشھای کشیش تیز . حاال دارم یک اورشلیم می سازم. بله ساختم ولی فایده ای نداشت ھمه را خراب کردم-
:شد

خراب کردم، در بله آبادی را: پاسخ داد" گرترود"گفتی ھمۀ آبادی را ساخته بودی حاال داری چی می سازی؟ -



کشیش با کمی درنگ به حرف ھای دختر فکر کرد و نزد خود به حالجی گفته ! مدرسه از اورشلیم نو می خوانیم
دختر عزیزم من صدای کس دیگری را در حرفھای تومی شنوم، : " ھای او پرداخت و آخرسر به این نتیجه رسید

ط تو پیام داد او خود ھدایتگر است و به خاطر نام خود شکسته دل بودم، خدا حال مرا درک کرد، و توس! می دانی
شبان تسلی یافته و نیرو گرفته !" ھم شده عادالن را به آشتی و مسالمت دعوت می کند، سپاس ای خداوند

:بود به آرامی بسوی مدیر مدرسه رفت و با تواضع بی سابقه ای گفت
و دوستی منحرف شدم، خداوند خود ھدایتگر است او امیدوارم از تندی من نرنجیده باشید، از مسیر مروت -

.فرمانده کل قوا و قادر مطلق است نگران نباشید آنچه بنظرتان سودمند و عام المنفعه است انجام دھید

بخش دوم
بارش . ھمان سالی که مدیر به اتفاق عده ای تصمیم گرفت دفتر بشارت و ترویج را دائر کند، رودخانه طغیان کرد

بی وقفه ادامه داشت، ذوب برف ھای کوھستان به باال آمدن رودخانه کمک کرد سرعت آب، بستر رود را باران
ھمه جا آب بود، بھاری بی سابقه و گرم، زودھنگام از راه رسیده . شسته و با خود برد و ساحل آنرا وسیع تر کرد

ح براق رود، که پیش ازاین، مانند آینه بود آب از چشمه ھای زمین غل زده وحباب ھای آن به باال می جھید، سط
ساحل رود که ! ای چشم را می نواخت و از شفافیت کف و آبزیان آن قابل دیدن بود، اکنون تیره و زرد شده بود

قبل ازطغیان، مرتعی سبز و مصفا بود، اکنون با سرعت تند و خروشان رود به مکانی ترسناک بدل شده بود که 
بزرگتر ھا ابتدا، ھراسی بدل راه نمی دادند و بچه ھا تا آنجا به اشیای شناور . کردزندگی اھالی را تھدید می

اوائل، فقط، تکه ھای یخ و الوارھا و تیر ھای چوبی روی آب پدیدار . چشم می دوختند تا از نظر ناپدید می شدند
به اقالم تاراج سیل می شد اما پس از چندی اسکله ھا و پل ھای شناور و خرد و ریزھای استخری مصنوعی، 

.بنیان کن، اضافه شدند
پس چرا پل ھا و اسکله ھای ما را ! چه با حال: بچه ھا از جوش و خروش رود، به ھیجان آمده، فریاد می کشیدند

اما ھیجان آنھا با تشویش و ترس ھمراه بود، اھالی دھکده می دیدند که کسی جلو دار سیل . آب نمی برد
بتدریج، تنۀ کاج ھای تنومند و چنارھای کلفت ریشه کن شده که بر . آنرا مھار کندنیست و احدی قادر نیست

کمی بعد مردم، ساختمان طویله ای را دیدند که سر و . سطح آب چرخ می زدند، در طغیان سیل گم می شدند
ه سپس درخت ھائی پر شکوف. ته شده بود و پوشالھای بام آن جلوتر از ساختمان بر آب غوطه می خورد

. ظاھرشدند و زورق ھائی بی سرنشین با تیرکی لخت و بی بادبان اینجا و آنجا بر سطح آب تاب می خوردند
مردم با ترس فرو خورده بتدریج پی می بردند که رود خانه، از بستر طبیعی خود منحرف شده وبشکل ناھنجاری 

یمتی را با خود می آورد، ھجوم وقتی مردم خبردار شدند که سیل اشیاء ق. گرفتار طغیانی دھشت زا است
عده ای تور و چنگک در دست ظاھر شدند و ھرکس به سودای مصادرۀ وسیله ای که . بسوی ساحل آغاز شد

در بخش شمالی ناحیه، جائی که اھالی آبادیھا بطور پراکنده ساکن بودند، . آب آورده بود منتظر فرصتی بود
ه، با ریشی تنک و پاروئی در دست کنار ساحل به تماشا ایستاده ساله، عبوس و گرفت60" اینگمار اینگمارسون"

اما جریان رود آنچنان . بود، او کرخت و وارفته مثل دیگران منتظر بود که بی اندک تالشی، طعمه ای به دام بیندازد
احدی بیھوده به شکم خود صابون نمالید،": سریع و ترسناک بود که به نظاره گران با پوزخندی گذرا می گفت 

اینگمار بی صبرانه منتظر ره آوردی قیمتی بود و لحظه ای از " قادر نیست آنچه به یغما برده ام، دوباره باز ستاند
:با خود گفت. آب چشم بر نمی داشت

عجله ای نداشت و دست زدن بکار نسنجیده !" یا صاحب شانس"به شانس عقیده ندارم اما خدا را چه دیدی -
. ، ھر لحظه منتظر قایق یا پلی شناور بود که کنار ساحل آرام بگیرد تا آنرا به خشکی بکشاندبنظر بیھوده میآمد

" اینگمار. "اشیا از وسط رود بسرعت نا پدید می شدند تا اینکه پلی شناور با الوارھای قیمتی از دور نمایان شد
:به خود امید داد

کرجی غول پیکر روی آب تلو . یک عالمه آھن و الوار دارد! چه تحفۀ نابی. تکه ای که دنبالش بودم خدا رساند-
یک آن بنظر مرد رسید که پل شناور دارای سرنشینانی است اما باور . می خورد و ھر لحظه نمایانتر می شد

بمحض اینکه . نکند بچه ھای بازی گوش کرجی را به آب انداخته و سوار آن شده اند! وای بر من: اندیشید. نکرد
درست " اینگمار"حدس . ی آبشار برسند کرجی در امواج تند، واژگون شده و بچه ھا غرق می شوندبه سراشیب

کرجی در اثر . سرنشینان کرجی سه پسر بچه بودند که لباس ھای بھاری بتن و کاله پشمی بسر داشتند. بود
ز فاصله زیادی تا ھنو" اینگمار. "برخورد به اجسام سخت و کناره ھای ساحل، زخمی و کج و معوج شده بود

.آبشار داشت اما کرجی بزودی به پرتگاه می رسید
به آب می زد و مسیر " اینگمار"اگر . بچه ھا فریاد زنان و مویه کنان از آدم ھای کنارۀ رود کمک می خواستند

چشمھا را به آسمان دوخت اما بجز ابر ھای تیرۀ . کرجی را عوض می کرد کرجی کنار ساحل پھلو می گرفت
پاروی بلند را در دست . با سرعت به پائین دوید تا فاصلۀ خود را با کرجی تنظیم کند. ارانی، چیزی پیدا نبودب

پارو آب را می شکافت و فرو می رفت، . تا تعادل خود را حفظ کند. فشرد وآنرا چون تکیه گاھی در آب فرو کرد
.ن بود تعادلش را بھم بزنند و زخمی اش کنندتلھای عظیم یخ و الوارھای چسبیده به آھن پاره ھا ھر آن ممک

آب به کمر، سپس به سینه اش رسید نزدیک بود یخ بزند و قلبش بایستد، از آب سرد و لزج چندشش شد بار 
نمی توانست شاھد پر پر شدن بچه ھا . پارو را دو دستی و با قدرت به سطح آب کشید. دیگر به آسمان نگاه کرد

نیروئی بازدارنده نھیب می زد که از نجات آنھا دست بردارد و ھستی خود را در . می دادباشد باید تالشی صورت 
چند سال پیش . مرد تنھا و بی ھمسری مانند او نباید خطر می کرد. لحظه ای ایستاد. این مھلکه بخطر نیاندازد

.وچ جان خود را بخطر بیاندازدھمسرش پس از آزادی از زندان مرده بود، مردی تنھا مانند او، نباید بخاطر ھیچ و پ

اما نیروئی پیش . حاصل ازدواجش پنج دختربالغ و پسر بچه ای بود که در نبود پدر کامال بی سر پرست می شد



او یکبار ھمسر خود را از ورطۀ . برنده او را تشویق می کرد که می تواند و باید، برای نجات بچه ھا شتاب کند
ورطه ای پیش چشمش دھان می گشود که جان . آزمایش دیگری پیش رو داشترسوائی نجات داده بود و حاال

اگر به دام : "از سوی دیگر تردید و ترس امانش را می برید و ھشدار می داد. سه کودک معصوم را تھدید می کرد
ھا فرصت زیادی نماند بود، تا بر شک " امواج افتاده و غرق شود، سرپرستی پسرش را کسی قبول نحواھد کرد

:غلبه کند خود را مالمت کرد
دستۀ پارو را بیشتر فشرد، پارو . باور داشته باش که بر طوفان و طغیان پیروز می شوی! بجنب ای سست ایمان-

را اریب و مایل، به عمق آب رساند تا مسیر کرجی را عوض کند، تیرھای چوبی غلطان و الوار ھای میخدار ھر 
ناگھان . ولی او استوار و مصمم جلو می رفت و عمق آب را می شکافت. ندلحظه ممکن بود به او صدمه بزن

:فریاد کشید" اینگمار. "کرجی به مانعی بر خورد و پس از تکانی شدید راه خود را کج کرد
لحظاتی بعد به تختۀ شناور رسید لبۀ آنرا گرفت و در . دراز بکشید، به تخته بچسبید، االن می آیم! بچه ھا-

لف بسوی ساحل کشید، کرجی متالشی که بقایای اسکلۀ رختشویان بود به آرامی به سوی ساحل مسیر مخا
مطمئن شد که نجات نزدیک است، ناگاه، تنۀ درختی از زیر موج ھا نمایان شد به سینه اش اصابت . راه باز کرد

سنگین و کاری بود ضربه . کرد، درد در تنش پیچید اما از تختۀ آش و الش و سرنشینان آن دست بر نداشت
خشکی نزدیک بود، . تعادلش بھم خورد، دوباره ایستاد و پارو را قائم نگاه داشت و با دست دیگر کرجی را ھل داد

نیروئی برایش نمانده بود، قوای انسانی اش رو به تحلیل گذاشت، چشم ھا را بست، دست خودش نبود، 
.تسلیم بیحسی شد و به اغماء رفت

خون و بوی ماھی و حیوانات باد کرده و ! خون می چکید" منجی"از دھان . ی گذاشتندبچه ھا پا به خشک
به زحمت غلطید دستھا را " اینگمار. "ھمچنین ترس از لغزش دوباره و سقوط، حس خوبی به بچه ھا نمی داد

مردم . ادندبچه ھا ھراسان دویدند و به اھالی خبر د. صلیب کرد و بی حرکت روی ماسه ھا طاق باز دراز کشید
سپس، به شبان کلیسا . سراسیمه به ساحل آمده و او را روی تخته ای گذاشتند و با اسب به خانه حمل کردند

دوید و " اینگمار"شبان با عجله تا منزل " حال مصدوم تعریفی ندارد و ممکن است تمام کند: "خبر داده و گفتند
:یالش آسوده شد آنجا را ترک کرد به نزد مدیر رفت و خبر دادتمام بعد از ظھر نزد او ماند، وقتی بابت ھمه چیز خ

بخاطر نجات تعدادی بچه، به آب زده و در اثر برخورد با تیری شناور زخمی شده ولی بچه ھا سالم اند " اینگمار"-
:کردشبان خبر را نادرست خواند و خاطر نشان " شایعه فوت او را شنیده است: " مدیر گفت. و نجات یافته اند

جسم او بسختی صدمه دیده . آنکه با فیض خدا زندگی می کند ھرگز نمی میرد مرگ کلمۀ نادرستی است-
:ولی نمرده وتا ابد زنده است، پس از اظھارات شبان، مدیر سر بلند کرده و گفت

ورده و شبان لبخندی بلب آ! بنظر من، کمک شما، مفید بوده در غیر اینصورت ریق رحمت را سر می کشید-
:پاسخ داد

مدیر به اشتباه خود پی برد و سریع حرف خود را پس گرفته و . نه خواست خدا بود که زنده بماند! آه، کمک من-
:گفت

شبان با سری آویخته و چشمی . با شما موافقم، حتی اگر می مرد، چون قھرمانی در خاطرۀ مردم می ماند-
:کرداشک آلود تکیه کالم ھمیشگی خود را تکرار

سبب ساز تمامی اسباب . در حقیقت،ھمۀ مقدرات ما در دستان اوست، اوست که جان می دھد و می گیرد-
مدیر ساکت شد و شبان از پشت عینک به او و زنش . او که درآسمان نشسته به فکر ما می خندد. فقط اوست

.مدیر ھنوز متوجه نبود. نگاھی انداخت" استینا"
وقتی دید ھمه ساکت . کننده ای داشت و از آرامش و زیرکی روحانی حکایت می کردچشمان شبان برق خیره 

:اند پرسید
:خاطره ای ندارید؟ مدیرآرام جواب داد" اینگمار"راستی، از جوانی -
:شبان پرسید . راجع به او نقل و حدیث بسیار است-
:دارد؟ مدیر جواب داد" اینگمار"خبر دارید که رفیقی بنام -
در واقع مردم برای تشخیص آنھا، به یکی . است" اینگمار بزرگ"او باغبان و مباشر . مردم به او پھلوان می گویند-
:شبان گفتۀ مدیر را تصدیق کرد. داده اند" بزرگ" و به دیگری لقب " پھلوان "
اوباغبان و سرپرست کار می کند " اینگمار بزرگ"نزد " پھلوان اینگمار"امروز متوجه شدم که شخصی بنام -

بدنیا " اینگمار ھا"می گویند شبان قبلی یعنی پدر من، او را غسل تعمید داده و چون در خانۀ . خدمتکاران است
" اینگمار"مادر اوخدمتکار خانواده بوده آندو : نامیده اند گفته می شود" اینگمار"آمده، به سنت دیرین، او را ھم 

کشیش ساکت شد و مدیر مدرسه خاطرات گذشته را کاوید و به . ی اندبرادران ناتن" یعقوب"شبیه پسران 
:کشیش گفت

آھان موضوعی به خاطرم رسید که تعریف آن خالی از لطف نیست، روزی ھنگام غروب وقتی ھمه از کار دست -
تر و تمیز " پھلوان اینگمار"که امروز با مرگ دست و پنجه نرم می کند، ھمراه " اینگمار بزرگ"می کشند، ھمین 

آندو صورتی صفا می دھند و لباسھای پلو خوری خود را می پوشند و به قصد جشنی که در دھکدۀ . می کنند
شبی مھتابی و پر ستاره، . َآسمان آنشب آسمان صاف بوده. برگزار می شده، پیاده براه می افتند1"شیرکوبی"

بالخره نیمۀ راه منظره ای می بینند که بعد ھا نقل ! شبی که ماه به خورشید می گفته تو در نیا بگذار من بمانم
ھر مجلسی می شود، معلوم نیست چه کسی منظره را اول دیده، از قرار معلوم ھر دوی آنھا به آسمان خیره 

آنھا شھری غرق نور را می بینند که از آسمان و . می شوند و از ترس و ھیجان دست ھمدیگر را می گیرند
آنھا فردوس معلق را بچشمم دیده اند شھری رنگ آمیزی شده که زبان از شرح زیبائی . یدازجانب خدا پائین می آ

:زن مدیر جواب داد. پرسید آیا شما ھم داستان را شنیده اید" مادر استینا"کشیش از . ھایش قاصر است
1-Kyrkoby . نام دھی استKyrkanکلیسا
ه گر ملکوت و حاکمیت خدا می شوند جائیکه که در آن ھیچگاه در واقع آنھا روی اسکله ای می ایستند و نظار-



آنھا قرار می گذارند که موضوع را به کسی بروز ندھند، اما . آفتاب غروب نمی کند و ھیچگاه شب نمی شود
ماجرا دھان بدھان می گردد حتی . ھمان تعداد اندک که داستان را شنیده اند بی پروا موضوع را افشا می کنند

آن شب ھردو مشاھده می کنند که در وازۀ آسمان باز است و بر تپه ای . بچه ھا به ھمه می رسداز طریق
:شبان کلیسا به کف اتاق خیره شد و با آوائی لرزان گفت ! شھری بنا شده که ساکنانش مشغول عبادت اند

. آسمان را می دیدمچه سعادتی، ای کاش ھمراه آنھا، منھم، روی اسکله ایستاده بودم و دروازۀ گشودۀ-
چند نفری ھم نزد من آمدند . امروز پس از آن واقعۀ تلخ عده ای نزد دکتر می روند و به او خبر می دھند: بگذریم

را معاینه می کرد، " اینگمار"و بستر بیمار رسیدم پزشک دھکده آنجا بود و داشت " اینگمارسون"وقتی به عمارت 
فتند مشغول ھیزم شکنی است، برای زمستان در جنگل ھیزم جمع می می گ. پھلوان فرستادند"قاصدی سراغ 

می گفت تا پھلوان نیاید خیالم بابت پسربچه ام " اینگمار بزرگ. "کند و درخت ھای خشک را با تبر می اندازد
.آسوده نمی شود

فقط . دادبه حضور من و پزشک اھمیت نمی " اینگمار. "قاصد پشت قاصد به جنگل فرستادند ولی خبری نشد
او را روی تخت ." پھلوان را بیابم تا راجع به امالک و سرپرستی پسرخردسالش وصیت کند: "اصرار می کرد که

بسختی حرف می زد و نفس می . بزرگی قرار داده بودند و شمد گرانبھائی ھیکل زخمی او را پنھان می کرد
بچه ھائی که ." س او را مشکل کرده استاستخوان سینه، به ریه ھا صدمه زده و تنف: "کشید پزشک می گفت

گاھی بھوش " اینگمار. "نجات داده بود پای تخت، تنگ ھم نشسته بودند و به حرف ھای دکتر گوش می دادند
. می آمد و با دیدن بچه ھا لبخند می زد سپس به نقطه ای نامعلوم چشم می دوخت و دوباره بخواب می رفت

. کرد و آثار حیات به جسم او برگشت، دوباره لبخندی چھره اش را گشوددفعۀ آخر با صدای پھلوان چشم باز 
می گفت بدلش برات شده که حادثه ای اتفاق افتاده، . پھلوان خود را بسرعت رسانده بود، نفس نفس می زد

انگار واقعۀ شومی رخ داده باشد ھنگام کار دلش شور می زده تا اینکه کار را رھا می کند و به سرعت خود را
" اینگمار. "را بدست گرفت و آھسته شروع به نوازش کرد" اینگمار"پھلوان کنار تخت ایستاد و دست . می رساند

:چشم باز کرد و پرسید
پھلوان بیاد می آوری روی اسکله، دست در دست ھم به آسمان نگاه می کردیم عجب شکوه خیره کننده ای -

درد و غم اثری نبود و بیمار و مصدومی دیده نمی شد من امروز جائیکه از! داشت مکانی پاک و بدون لک و پیس
قرار . مسافرم، چندین بار خواب آن شھر را دیدم، دیدن شھر چنان لذت بخش بود که دوست نداشتم بیدار شوم

:پھلوان توی صورت او نگاه کرد وگفت. می درخشید" اینگمار"چشمان . است امروز به آنجا بروم
منھم بزودی به نزد تو ! گی بود چگونه ممکن است آنروز تاریخی و آسمان پاکش را از یاد بردبله چه روز قشن-

برگردد، با خیالی آسوده به تو می " زیارت"می آیم ولی نه امروز، چندی باید مراقب پسرت باشم، وقتی از 
:گفت" اینگمار بزرگ! "پیوندم

این آخرین حرفی بود که زد و پس از آن چشم ھا را بست . محق با توست او را به دستان امین تو می سپار! آه-
را " اینگمار"مدیرمدرسه و شبان کلیسا ھمدل و ھم رای شجاعت . و به قدس اعلی پر کشید تا به ابدیت بپیوندد

افق با آنھا مو" استینا"مادر . "بخاطر نجات بچه ھا ستودند و انتخاب آگاھانه و مرگ افتخار آمیز او را ستایش کردند
:بود فقط معمائی برایش حل نشده بود که نیاز به راھنمائی داشت

:چیزی شنیده اید ، شبان پاسخ داد" زیارت"از موضوع -
پھلوان دارای فیض بخصوصی است، او ازغیب خبر دارد و قادر به پیش : "من ھم نفھمیدم، کسی می گفت-

. شید، موضوع غریبی است باید خیلی عجیب باشداندی. پیشانی شبان درھم رفت." بینی وقایع آینده است
پی ! آه چه ھیجانی دارد.. کسی از عالم غیب آگاه است و از کار ھای خدا و عمق نقشه ھای او مطلع است

بله اوست که ھدایت می کند و در واقع فرمانروای حقیقی خود . بردن به ارادۀ خدا با شکوه و حیرت زا است
.اوست

...ادامه دارد


