
بخانه می آمدند تا از پذیرائی " گرترود"مدیر بھمراه " شیرکوبی"ھنگام زنگ تفریح مدرسۀ . پائیز از راه رسید
فنجان قھوه را جلو ھمسرش روی میز گذاشت " مادر استینا"امروز ھم چون دیگر روزھا . بعدازظھربھره مند شوند

. صدای پائی پشت در شنیده شد. آدم ھا زل زدو خود روی صندلی حصیری کنار پنجره، لم داد و به رفت و آمد 
نام داشت که تازگی دکۀ کوچکی در 2"ھالور ھالورسون"بود و 1"تیم بی"اوجوانی اھل . کسی می آمد

وقتی از پذیرائی و تعارفات فارغ " مادر استینا. "ھم می گفتند3"تیمز ھالور"گاھاّ به او . دائر کرده بود" شیرکوبی"
:رفت و کنار پنجره نشست، دوباره به بیرون زل زد و طوریکه تازه وارد بشنود اطالع دادشد، بافتنی بدست گ

گوش تیز کرد، دریافت موضوع مربوط به " ھالور"مثل اینکه خبر ھائی است، امیدوارم درست دیده باشم، -
اینگمار "دختر " ارینک. "اشتباه ندیده بودعابر را شناخت" مادر استینا. "جوان نگاھی به بیرون انداخت. اوست
برگشت . چیزی نگفت" ھالورسون. "بود که ھمراه جوانی نو خاسته به ساختمان مدرسه نزدیک می شد" بزرگ

نام و نام خانوادگیHalvor Halversson-2نام دھکده Timby-1. و سر جای خود نشست
3-Tims alverssonلقب ھالور
پس از رفت و آمد ھای بسیار و . از دختر خواستگاری کرده بود" نگمار بزرگای"تابستان پارسال پیش از مرک"ھالور"

به این شرط که ازدواج به زمان . موافقت کرد" ھالور"و " کارین"با ازدواج " اینگمار بزرگ"اما و اگرھا، سرانجام 
ھمردیف پسر شخصی ثروتمند بود و از مال و منال کم و کسری نداشت و " ھالور. "نامعلومی موکول شود

مشکل اصلی که دیگران را وامی داشت که راجع به وصلت آندو جانب . محسوب می شد1"کارین"خانوادۀ 
خانوادۀ دختر می ترسید که مرض پدر . بود که مانع بزرگی شمرده می شد" ھالور"احتیاط رابگیرند پدر دائم الخمر 

" کارین"به این ترتیب. ان بطور مشروط نامزد کردندپس آندو را، با اما ھا و اگر ھای فراو. به پسر ھم سرایت کند
بروند و مزامیر مقدس و حلقه ھای ازدواج 2"فالون"آنھا قرار گذاشتند در اولین فرصت به . شد" ھالور"نشان کردۀ 

" ھالور"ناراضی از رفتار " کارین"ھنگام بازگشت . مسافرت آنھا سه روز بطول انجامید. خود را از آنجا تھیه کنند
:او پا را در یک کفش کرد و گفت. نای ناسازگاری گذاشتب
.زندگی با این مرد عاقبت خوشی ندارد-

" کارین"رفتار مردچنان زننده بود که . چنان مست کرد که دختر دچار واھمه و ھراس شد" ھالور"حین مسافرت 
حق را " اینگمار بزرگ"ی خواھد ، عاقبت به پدر شکایت برد که پسر را نم. حاضر نشد از اشتباه او صرف نظرکند

:به دختر داد و گفت
.پسر ھم سرنوشتی بھتر ندارد. پدر دائم الخمر است-

ولی . نادم، عجز و التماس کرد تا دختر آشتی کند" ھالور. "دختر و نامزدش دائم شکر آب بود"از آن پس بین 
:اعتراض کرد"ھالور"سر انجام . را نرم نکرد" کارین"خواھش ھای او دل سخت 

مرا خوار خفیف کرده ای مثل آب ریخته شده ام، نزد آشنا و بیگانه سر شکسته ام، ھر کس مرا می بیند سر -
.یک لحظه ھوسرانی، نباید مستوجب عقوبتی چنین باشد! می جنباند

1 -Karin 2نام دختر اینگمار -falunنام شھری در شمال سوئد
اینگمار ""بھار آمد و آن واقعۀ شوم رخ داد، ! راه خود را کشید و رفت. میتی ندادبه التماس ھای مرد اھ" کارین"

. بھار در حضور پدر نامزد کردند. از دواج کرد" الیاس ارسون"با مردی بنام " کارین"پائیز ھمان سال . فوت کرد" بزرگ
و چون اتاقی خالی . زدواج کردنداینگمار بزرگ، ا"آنھا در فقذان . پائیز که شد، شش ماه از فوت پدر گذشته بود
.مانده بود تازه داماد به آنجا اسباب کشی کرد

. از خود پنج دختر رسیده و یک پسر بجای گذاشت که کوچکترین عضو خانواده محسوب می شد" اینگماربزرگ"
ج کرد، زوج جوان ازدوا" الیاس"با " کارین"بعد از اینکه . پسر ھنوز به سن تشخیص نرسیده بود و نیازمند قیم بود

راه خود را کج کرده " کارین"فھمید که " مادر استینا"کوبۀ در وقتی بصدا در آمد، . سرپرستی پسر را بعھده گرفتند
.و به منظوری آنجا آمده است

باھمه دست داد، . یکه خورد اما قافیه را نباخت" استورم"در جمع خانوادۀ " ھالور"با دیدن " کارین اینگمارسون"
" ھالور"برعکس . روی صندلی نشست ناراحت و معذب کوشش کرد، تا نگاه را از نامزد سابق مخفی کندوقتی

.سینه جلو داد و با اعصابی مسلط منتظر فرصتی بود که به نشان اعتراض، بیرون بزند
رۀ تکیده او موھای قرمز، لبان کلفت، چشم ھای گود رفته و چھ. و مدیر، دختر را برانداز کردند" مادر استینا"

اول نفری بود که باب " مادر استینا. "می انداخت" اینگمار بزرگ"و بیننده را به یاد قیافۀ . چنگی بدل نمی زد
:گفتگو را گشود

:جواب داد" کارین"خانم برای ھواخوری بیرون زده اند؟ ! که اینطور-
امروز قدم زد ن راحت تر . آبھا یخ ز ده اندسرمای دیشب باعث یخبندان شده، . بله دیروز جاده خیس و گلی بود-

جنبید و بالفاصله بلند " ھالور. "جمع آنھا موضوعی برای گفتگو پیدا نمی کرد. لحظه ای سکوت بر قرار شد. است
:شد و باسری آویخته عذر خواھی کرد

:دس پاچه گفت . دوید " مادر استینا"شرم در صورت . با اجازه رفع زحمت می کنم-
.بیشتر سر افراز مان کنید! بمانید. زه تشریف آوردیدتا-
:محتاط و شرمزده دستی به ابروی خود کشید و با صدای گرفته ای عذر خواھی کرد" ھالور"-
:کوشش کرد پادر میانی کند" کارین."کارھای مغازه مانده، به تقاضای مشتری باید رسید-
.ده نکرده باشدرا آزر" ھالورسون"امیدوارم حضور من آفای -

بمحض . با اینوجود کمکی به ماندن مرد رنجیده نکرد. آرام و مجاب کننده بود" کارین"برعکس ھمیشه، صدای 
کرده و با " کارین"رو به . مدیر فرصت را مغتنم شمرد. فضای احوالپرسی و گفتگو راحت تر شد" ھالور"رفتن 

:خوشروئی گفت



اشاره کرد و " کارین"سپس به پسر بچۀ ھمراه . در آمده که یاد ما کردیدراستی آفتاب از کدام طرف! چه عجب-
بود، می بایستی " گرترود"حدس زد، پسر بچۀ ھمراه زن که ھمسن و سال " استورم. "به او نیز خوشامد گفت

:با مقدمه ای مختصر سر اصل مطلب رفت. تعارف را کنار گذاشت" کارین. "باشد" اینگمار بزرگ"ھمان یادگار
مدیر لب ورچید و با تعجب سوال . جوان است" اینگمار"این آقا که ھمراه من آمده در حقیقت " استورم"آقای -

:کرد
به این سرعت او را جانشین پدرتان کرده اید؟! عجب-
. تنھا برادر ماست" اینگمار. "ما پنج خواھریم. مرگ پدر ناگھانی بود. می دانید مرگ و زندگی دست خداست-
آھی کشید و مدیر سر به زیر " مادر استینا"پس از این اظھارات . است" اینگمار آینده"بق سنت خانواده او ط

راجع به برادر خود توضیح " کارین. "آنھا بخاطر فقدان مردی که منشاء نیکوئی بسیاربود، اظھار تاسف کردند. افکند
:داد

زن حوان بعداز این . او را بخاطر نمی آورید عجیب نیستتحصیل کرده اگر" فالون"در مدرسۀ بزرگ " اینگمار"-
:ناباورانه پرسید" استورم. "توضیح، چشم به زمین دوخت

این آقا ھمانقدر سواد دارند، که من : نکند خیال دارید او را در مدرسۀ ما نام نویسی کنید؟ باید بعرض برسانم-
.طی سالھا در این کوره دھات آموخته ام

بعالوه درخواست من منحصر . مطمئنم تجارب شما به رشد برادرم کمک خواھد کرد. سی نفرمائیدشکسته نف-
به مدیر " مادر استینا! "اگر بپذیرید به خانوادۀ ما منت گذاشته اید. در خواست دیگری ھم دارم. به این نیست

:خیره شد و آرام گفت
.ریممقدور باشد با دل و جان می پذی. می شنویم! بفرمائید-
خواھش می کنم در صورت . حتما می دانید ایاب وذھاب و دوری راه مشکالتی دارد و خالی از خطر نیست-

" کارین. "نگاه زن و مرد بھم چفت شد. قبول کنید، نزد شما زندگی کند. را به فرزندی بپذیرید" اینگمار"امکان 
سرانجام به شرم خود غلبه کرد و بزبان " تینامادر اس. "چشم بزمین دوخت تا زن و شوھر، راحت تصمیم بگیرند

:آمد
.باور کنید جای ما تنگ است و برای نفر چھارم جا نداریم. شما که غریبه نیستید-
امتیازی که زن ثروتمند . اینجا زندگی کند، مادام، شیر، کره و تخم مرغ شما تامین است" اینگمار"اگر بپذیرید که -

از آن پس خیال آنھا راحت بود که برای پذیرائی . بزرگی از نیاز آنھا را برآورده می کردبه خانوادۀ مدیر داد، بخش
پس با ." باید از موضع خود عقب نشسته و آنرا تعدیل کند: "زن مدیر فکر کرد. مھمان به دلشوره نمی افتند

:اندکی من و من گفت
لبخندی حاکی از " کارین. "سنگ تمام بگذاریم"اینگمار"قول می دھیم برای . بخاطر گل روی شما می پذیریم-

:رضایت به لب آورد
.سپاسگزاری کنم" اینگمارسون"جا دارد از طرف خودم و خانوادۀ . قول شما ارزشمند است-

. ھردو را سر کالس برد و کنار ھم روی نیمکت نشاند. را صدا زد" گرترود. "را گرفت" اینگمار"مدیر برخاست دست 
.مام شده بودزنگ تفریح ت
بدون کوچکترین حرف و " اینگمار"مشغول گفتگو بودند، ساعاتی بود که " کارین"و " مادر استینا"ھنگامیکه 

.اعتراضی، کنار دختری غریبه در مدرسه ای دور از خانۀ پدری سر یک نیمکت نشسته بود
***********

غروب روزی بارانی و دلگیر، سر انجام . مانده بودبی خبر" مادر استینا"از مدیر و " ھالور"ھفته ای می شد که 
بی تاب شد و چون مغازه را بدون مشتری دید، کرکره را پائین کشید، راه افتاد تا از صحبت زنی خوش مشرب و 

پس از چاق سالمتی . تازه رسیده بود" ھالور"وقتی مدیر زنگ تفریح را بصدا در آورد . مھربان بر خوردار شود
نگذشته بود که " ھالور"ھنوز دقیقه ای از جلوس . روی صندلی آشپزخانه نشست" مادر استینا"ی معمولی روبرو

. با دختر خوش و بش کوتاھی کرد. نیم خیز ا مدیر دست داد" ھالور. "از راه رسید" اینگمار"و " گرترود"مدیرھمراه 
به مدیر یادآوری کرد " استینا. "کرده بوددراز " ھالور"پسر دست خود را برای فشردن دست . را ندید" اینگمار"اما 
با این حرف، مرد جوان ساعت طالئی خود را از جیب . ساعتی خریده و قصد دارد آنرا نشان دھد" ھالور: "که

مدیر ذره بین خود را بر داشت، روی ساعت گرفت و آنرا چند بار پشت و رو . جلیقه بیرون آورد و به مدیر نشان داد
:وصف ساعت قاب طالئی کنده کاری گفتسرانجام در ت. کرد

" ھالور. "سپس ساعت را به صاحب آن رد کرد. باید بشما تبریک گفت. نظیر ندارد. الحق ساعت آنتیکی است-
غریبی می کرد او در محل " اینگمار. " زنجیر ساعت را به فشاری جلیقه چفت کرد و قاب آنرا در جیب گذاشت

بی توجه به اطراف و تعریف ھای مکرر . بود" کارین"نگ خانۀ پدری و خواھر خود جدید جا نیفتاده بود، ھتوز دلت
:گفت" استورم"و قتی لقمۀ آخر را بلعید، سری تکان داد و به . مدیر به عصرانۀ مختصر مشغول شد

:مدیر صدای خود را بم کرد و متفرعن جواب داد! گویا در ھر کاری سر رشته دارید بخصوص راجع به ساعت-
بی . در نوع خود بی ھمتاست" ھالورسون"ھمانطور که گفتم ساعت . اصوالّ به آنتیک و صنایع دستی عالقمندم-

از نوشیدن دست کشید، فلزی را از " اینگمار"ھنگامیکه مدیر مشغول ستایش و تمجید بود . نظیر است بی نظیر
:آنرا به مدیر نشان داد و پرسید. جیب بیرون آورد

آنرا روی گوش . گرفت" اینگمار"عمیرش کنید؟ مدیر با تعجب دست دراز کرد و شئی را از دست می توانید ت-
:گذاشت و آھی کشید

عقربک . بگمانم پاندولش بریده است. شیشه ندارد. بنظر روزگاری کار می کرده، دسترنج استادان قدیم است-
ش افتاده باشد اوراق شده، عجب آھن پاره انگار کسی با چکش به جان. قابش فرورفته است. ھا ایستاده اند

". نیست در جھان است"در نوع خود . معلوم نیست چطور به این روز افتاده. عمرآً ھمچی قراضه ای ندیده ام! ای
:سؤال خود را تکرار کرد" اینگمار"



:دستی به چانه کشید و گفت" استورم"آنرا تعمیر می کند؟ " 1اریک ساعت ساز"فکر می کنید -
در عوض پیشنھاد می کنم ھمراه ضمانت خرید؛ آنرا به کارگاه . بعید می دانم ھمچی آھن پاره ای تعمیر شود-
:ساعت را پس گرفت و جواب داد" اینگمار. "شاید ساعت جدیدی بعنوان تاوان بگیرید. بفرستید" فالون"
:با زیرکی پرسید" استورم. "فکر خوبی است-
.از کجا آورده ایپسر جان این عتیقه را -
:سر خود را باال گرفت و پاسخ داد" اینگمار"
روز واقعه یعنی روزیکه پدر برای نجات بچه ھا به آب می زند آن . است" اینگمار بزرگ " ساعت متعلق به پدرم -

! وقتی تنۀ درخت به او می خورد قاب ساعت فرو می رود و شیشۀ آن می شکند. را ھمراه داشته است
حواس حاضرین متوجه مرد بزرگی شد، که ھنگام طغیان رود، با فداکاری جان سه پسر بچه را از دام بسرعت،

:ادامه داد" اینگمار. "مرگ نجات داده بود
1-Erik- klockاریک ساعت ساز
من داد ھمانروز ساعت را ب. ھمه گریه می کردند. بود1عید پاک. آنروز پدر را زخمی و خون چکان به خانه آوردند-

در خواست کرد که پس از تعمیر، آنرا برسم ھدیه برای دلجوئی به کسی بدھم که فکرمی کرد به او ظلم کرده و 
به ساعت سازی " فالون"پدر از من خواھش کرد، آنرا در . اون روزھا در شھر درس می خواندم! رنجانده است

می رود بگوئید، تا " فالون"شناسید که اگر شما کسی را می " استورم"ھنوز فرصت نشده، آقای . بسپارم
بمحض اینکه کسی به شھربرود ساعت را برای تعمیر "مدیر مدرسه قول داد . ساعت را برای تعمیر به او بسپاریم

:از آنرو پرسید. کنجکاو بود که آن ھدیۀ ارزشمند نصیب چه کسی می شود" مادر استینا." "می فرستد
تنھا زیر لب چیزی . از پاسخ روشن طفره رفت" اینگمار"از چه کسی نام برد؟ " رگاینگمار بز"بگو ببینم ! عزیزم-

:گفت که مفھوم نبود
دست برنداشت اینباربا " مادر استینا"اما کنجکاوی دست از گریبان . گفت به ھرکس بدھم، از آن او می شود-

:لبخندی زیرکانه، پرسید
پسر با درنگی ! نیست" تیمز ھالور" آدمی بزرگ به او می رسد آیا این شخص خوشبخت که یادگاری ارزنده از-

:طوالنی پاسخ داد
" مادر استینا"گل از گل . بدھم 2"تیمز"اھل " ھالورسون"پدر سفارش کرد ساعت را یه آقای . درست گفتید-

:ذوق زده تقریباً جیغ کشید. شکفت
1 -påsk lov 2عید پاک مسیحی-tim"S "ل تیمز ھالور عالمت مالکیت مثs
ساعت را از جیب بیرون آورد، آنرا با " اینگمار! "ساعت را به ایشان بدھید! معطل نکنید. حدسم درست بود-

" تیمز ھالور"سپس با سری آویخته و با احترام کامل دودستی پیشکش . آستین روپوش پاک کرده و برق انداخت
:کرد

چھرۀ خود را . عبوس و تلخ، رو بر گرداند" ھالور. "ما تقدیم می شودبه ش" اینگمارسون"بفرمائید از جانب پدرم -
انداخت و با چشمی اشک " مادر استینا"نگاھی به " اینگمار. "با دو دست پوشاند و از گرفتن ھدیه خودداری کرد

:آلود از او کمک خواست
:، آنھا را بیاد آیۀ انجیل انداختروشن و آرام طوری که ھمه بشنوند" مادر استینا. "ال اقل شما چیزی بگوئید-
به دستی . ھنوز خشمگین و عصبانی بود" ھالور! "خوشا بحال صلح کنندگان، زیرا پسران خدا نامیده می شوند-

مدیر . قصد داشت ھدیه را رد کند. که برای عذر خواھی و دادن ھدیه ای نفیس دراز شده بود اھمیتی نمی داد
:د پادر میانی کندوقتی حال مرد را دید کوشش کر

" ھالور"ھمیشه گفته ام و امروز تکرار می کنم . دست او را رد نکنید! قصد دلجوئی و عذر خواھی دارد" اینگمار"-
آنھم از سوی قھرمانی . با کردار سنجیده و طینت مھربان تنھا کسی است که شایستۀ گرفتن مدال افتخار است

این ستایش، اثر خود . ه او انسان صالح لقب داد ھمین آقای محترم استتنھا کسی که لیاقت دارد ب. بیاد ماندنی
قلب مرد . و به جراحت درونش مرھم نھاده و آنرا التیام بخشید. غرور شکستۀ مرد را بازسازی کرد. را گذاشت

د ابتدا کت و سپس جلیقۀ خود را پس ز. ساعت را گرفت" اینگمار"سر بلند کرد و چشم در چشم . جوان نرم شد
مدیر با . سپس لباس را صاف و مرتب کرد و دستی به صورت خود کشید. و ساعت را در جیبی مطمئن جا داد

:خنده ای روشن فضا را تغییر داد
" مادر استینا. "الحق دارندگی و برازندگی. ساعت را پنھان کرده ھیچ مأموری آنرا پیدا نمی کند"ھالور"اینطور که -

:ضافه کردبرای خاتمۀ اوقات تلخی ا
مثل کسی که . زندگی جدیدی می بخشد" ھالور"داشتن این ھدیه به . امروز روز آشتی است! خدا را شکر-

. به آنانی که بیشتر دارند بیشتر داده خواھد شد: راست گفته اند. تازه متولد شده، صاحب خلقتی نو می شود
سینۀ خود . از جا بر خاست. عریف و تمجید به وجد آمدکه روح تازه ای در کالبدش دمیده بود از این ھمه ت" ھالور"

گرفت و با " اینگمار"ساعت بی نظیر خو د را با قاب طالئی بیرون کشید و رو به . دست در جیب کرد. را صاف کرد
:لفظ قلم و کلماتی شمرده گفت

ین ھدیۀ ناقابل را، بشما تقدیم برای قدردانی، ا. دریافت کنم" اینگمار بزرگ"حال که فرصت یافته ام، یادگاری از -
.می کنم

. باشد ساعت را مقابل او روی میز نھاد و با خداحافظی کوتاھی، آنجا را ترک کرد" اینگمار"بی آنکه منتظر واکنش 
. ازدحام کردند" تیمز ھالور"برای خرید مایجتاج خود جلو مغازۀ " شیرکوبی"روز بعد عده ای از غرب دھکدۀ 

مغازه دار . ظھر تا غروب آفتاب، دور و بر مغازه پرسه زدند، اما اثری از صاحب مغازه نیافتندمشتری ھا از وقت 
او در ذھن خود رؤیا ئی می . سرخوش از داشتن ھدیه ای گرانقدر و پیامد دلچسب آن، در آن نواحی قدم می زد

.بافت که سرشار از امید و اطمینان از آینده ای روشن بود
***********



ازدواج کرده بود، دوران پر محنتی " اینگمار بزرگ"که سال پیش با دختر " الیاس گوردن"اھل دھکدۀ " ف ارسوناول"
پدر سالھای کودکی . او پدری بی نھایت سخت گیر، خسیس و آبزیر کاه داشت. را در کودکی تجربه کرده بود

فرصت نیافته بود در بازی " اولوف. "اشته بودرا به تارج برده و او را به کارھای دشوار و طاقت فرسا واد" اولوف"
حتی پس از ازدواج، نشان . ھای کودکانه با ھمساالن خود شرکت کند، از این رو با شادی و نشاط، دمخور نبود

اطاعت بی چون و چرا از بزرگتر ھا تبصره . کار و کار و تنھا کار قانون پدر بود! ابتھاج و شادی در او دیده نمی شد
او مجبور بود . ر بھره کشی مضاعف بحساب می آمد که تخطی از آن به تنبیھی سخت منجر می شدای متمم ب

حتی یکشنبه ھا که روز فراغت و آسایش محسوب می شد ھمچون روزھای معمولی . ھفت روز ھفته را کار کند
سفرۀ پدر بطوریکه از. از سوی دیگر ناخن خشکی و خساست پدر مزیدی بر علت ھا شده بود. کار می کرد

."آذوقه کفاف ھمه را نمی دھد" پدر بھانه می آورد ! راضی و سیر شبی را سپری نکرده بود
ساکن " اینگمارسون ھا"ھم می گفتند وقتی با کارین ازدواج کرد و در ملک" الیاس اولف"که به او " اولف ارسون"

ھمیشه " اینگمار بزرگ"اوت، در خانۀ با این تف. شد، سخت کوش و کاری، شب و روز در حال جنبش و تالش بود
بابت خورد و خوراک احدی سخت گیری و ناخن خشکی به او نشان . با شکم سیر شب را به صبج می رساند

.نمی داد
خود را . ولی بمحض فوت او یوغ از گرده اش برداشته شد. او نیز برای جلب رضایت پدرزن سنگ تمام می گذاشت

به طرز بی سابقه ای بیکاره و تن پرور شد، شیوۀ " الیاس. "و طغیان گذاشتآزاد حس کرد و بنای ناسپاسی
.شب زنده داری پیشه ساخت و با القیدی ادارۀ ملک ومزرعه را بفراموشی سپرد و به امیدی واھی واگذار کرد

:پیش از این مردم در بارۀ او می گفتند
" اینگمار بزرگ"اما بعد از مرگ ! را نفله و ھالک می کندمعتاد کار است، بی کاری و تن پروری او" اولف الیاس"-

از قدیم " آقا آب ندیده وگر نه شناگر قابلی است: " از آن پس مردم می گفتند. عقیدۀ عموم راجع به او عوض شد
ه وضع ھمسر را آنگونه دید، خود را سرزنش کرد" کارین"وقتی " تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر: "گفته اند

کردی نتیجه اش را، امروز می " ھالور"ظلمی که آنروزدر حق . بازوی انتقام بلند است، این تقاص توست: "گفت
.او می دید ،ھمسرش آدم بی خاصیتی شده، که بود و نبودش تفاوتی ندارد" بینی

دلسوزی گوئی باغبانی از سر . او به درخت خشکی تبدیل شده بود که ھرس شاخه ھای آن فایده ای نداشت
مطمئن شد امیدی " کارین"وقتی ! حکم به خشک شدنش داده باشد در انتظار بریده شدن و به تنور افکندن بود

.به بھبود ھمسر نیست، تا حد امکان صبر پیشه کرد
. پس از مرگ پدر، سرپرستی خواھران مجرد و برادر صغیر خود را الزاما، پذیرفت. زنی کاردان و مدیر بود" کارین"

بتدریج خواھران مجرد با مرد الکلی ناسازگار شدند و به خواھر . رش تمام وقت مشغول سور چرانی بودشوھ
الیاس "زخم زبانھا وقتی بگوش " شوھری عیاش و معتاد دارد که به لعنت شیطان نمی ارزد: "طعنه زدند که

.می رسید کفری می شد و از کوره در می رفت" اولف
ر خورد و مودبی می نمود، بخاطر تشر ھای دائمی، خویشتنداری از کف داد و بنای او که در ابتدا مرد خوش ب
ھر روزه، قشقری بپا بود که با شأن خانواده، ھمخوانی " کارین"مابین او و خواھران . فحش و نا سزا گذاشت

.نداشت
خت فرستاد و دوتای دیگر را با زیرکی دو تن را، به خانۀ ب. ابتدا باید تکلیف خواھران را، روشن می کرد" کارین"

.بیازمایند" ینکه دنیا"تشویق به مھاجرت کرده تا نزد خویشان ثروتمند در آمریکا ساکن شده، بخت خود را در 
پس از . که در ایام تجرد، بی دست و پا و گوشه گیر، بنظر می رسید، بعد از ازدواج عکس آنرا ثابت کرد" کارین"

برای خواھرانی که در سوئد ازدواح کرده بودند، عالوه برجھیزیه و . انی دادمرگ پدر به زندگی خود سروسام
و بدون اینکه . برای دو خواھر دیگر، بلیط مسافرت خرید. وسیلۀ زراعت و دام و یک دوجین مرغ و خروس تدارک دید

!اشنداز ھمسر ال ابالی خود مدد بگیرد به خواھران دلداری داد که با دلگرمی به آینده امیدوار ب
پس از آن، سھم نقدی ارث پدری را محاسبه کرد، به ھر کدام بیست ھزار کرون داد، خواھران قرار گذاشتند 

بالفاصله، به خانۀ " و الیاس اولف" کارین"بمحض اینکه برادرشان به سن قانونی برسد مزرعه به او، واگذار شده و 
احساس می کرد برنامه ھا به کندی پیش " ینکار"زمان بسرعت سپری می شد ! دیگری نقل مکان می کنند

آرزو کرد ای کاش مشکالت به مشاجرات خواھران و تقسیم ارث و ازدواج آنھا ختم می شد، او عامل . می روند
.زمان را در محاسبات نگنجانده بود 

رخورد ب. گذاشت" الیاس اولوف"جوان سبز شد بنای بد خلقی و سرکشی با " اینگمار"بمحض اینکه پشت لب 
غالبا کار باال می گرفت و به کتک کاری . ھا، تنھا به مشاجرات لفظی و پرخاشگری معمولی، منتھی نمی شد

.حمله می کرد و آنھا را می شکست" الیاس"می انجامید، اینگمار به کوزه ھا ی شراب و بطری ودکای 
لی کرده وتوی آنھا آب خالص بریزد که یکبار وقتی چشم داماد را دور دید، وسوسه شد، محتویات بطری ھا را خا

مدتی آنھا را تحمل کرد، اما وقتی مشاجرات، به زد و خورد کشیده شد، تصمیم " کارین..... "الیاس سر رسید
چه می دانست . به این اقدام مختصر، قانع نشد" الیاس اولف. "بسپارد" فالون"گرفت، برادر را به مدرسۀ 

.ه کشید، مشکل را ریشه ای حل کند، تا از شر جوان خالص شودنقش. وارث واقعی است" اینگمار"
مانع ! جوان را تشویق کرد، برای ھیزم شکنی ھمراھیش کند تا به او طرز تھیۀ زغال بیاموزد" الیاس اولف"

مرد کارکشته ای بسازد تا در آینده، روی " اینگمار جوان"کارگر نیفتاد، شوھر می خواست از " کارین"تراشی ھای 
در آغاز پسر لجاجت و خیره سری کرد اما وقتی دید داماد مھربان شده و او را سوار درشکه می ! ای خود بایستدپ

ترجیح " ھالور"لذت سواری را به کلیسا رفتن و بیگاری در مغازۀ " اینگمار. "کند، پذیرفت، ھمراه او به جنگل برود
!او بتدریج نرم شد و با داماد آشتی کرد. داد

خیالش از آن پس آسوده " الیاس اولف"از ھمه مھمتر بابت پر نوشی ھای . از تغییر رویه آندو، خرسند بود"کارین"
ھفته ای از دوستی آنھا ! ھمراه او بود، اگر اتفاقی می افتاد به مرد الکلی کمک می کرد" اینگمار."می شد

:فریاد کشید"الیاس. "نگذشته بود که روزی کلۀ سحر درشکه ای کنار حصار توقف کرد



!عجله کنید-
نزدیک تر شد، جنازه بوی ترشیدگی و الکل . نگاھش به جنازه ای افتاد. سراسیمه بسوی درشکه دوید" کارین"

عینھو قوچ شاخ خورده، مست و الیعقل دراز افتاده بود و نای جنبیدن " اینگمار. "فریاد زن در گلو شکست. می داد
و با تقال او را بدوش . پا ھای او را کشید. جوان جوابی نداد. او را صدا زد. تاز پلکان درشکه باال رف. نداشت

. دستمال خنک روی سرش گذاشت.صورت و چانۀ او را تمیز کرد . انداخت، به خانه برد و روی تخت گذاشت
برگشت، دقایقی بعد به سالن. برای بھوش آوردن او ھر چه در توان داشت بکار برد. چکمه از پایش بیرون کشید

انگشت استخوانی خود را . کنار شوھر ایستاد.. را دید، خونسرد مشغول صرف صبحانه است" الیاس اولف"
:مستقیم بر شانه اوگذاشت و با لحنی ھشداردھنده اخطار کرد

اگر بالئی سر برادرم آورده باشی، آخرین غذائی است، اینجا کوفت می ! مرتیکۀ نمک نشناس، خوب گوش کن-
:القید پوزخندی زد و با صدای خفه ای گفت" الیاس. "کنی

ضمنا بدان، تا بحال سابقه نداشته، چند قطره عرق سگی دخل کسی رو ! کمی زیاده روی کرده! با با بی خیال-
:انگشت خود را بر شانۀ او بیشتر فشار داد" کارین. "بیاره

آنوقت می فھمی، زندگی آدم ھا مفت . شیسال حبس می ک20اگر برادرم بھوش نیاید ! از من گفتن بود-
نزد برادر بر گشت، جوان آشکارا، نفس می کشید و نشانۀ ھوشیاری در او ظاھر شده " کارین"وقتی ! نیست

!بود
دل آشوب او چنان بود که سر درد . چشم را تا نیمه باز و بسته می کرد، سر گیجۀ شدید آزارش می داد"اینگمار"

:را دید، بسختی نالید" کارین"وقتی صورت مه آلود . ظه بھوش آمدیک لح. را ھیچ می شمرد
فکرمی کنی زنده بمانم؟-
.خطر گذشته، بھبود تو حتمی است. فقط مسموم شده ای-
ھوا سرد بود، . با میل و رغبت به مشروب ، تن ندادم. مرا ببخش، بعد از مرگم، به خواھرانم بگو بی گناھم-

روی نیمکتی بدون باال . آنھا قول دادند، اگر از آن شربت بنوشم، گرم می شوم. یخ بزنمنزدیک بود در قھوخانه
چند قطره ای چشیدم، مزه اش معمولی بود، . اما آنھا اصرار می کردند. ابتدا، عذر خواستم. پوش خوابیده بودم

!تعارف کردند، از مزۀ آن بدم نیامد. گرم شدم
:نو زددست ھا را بھم فشرده، زا" کارین"
!باالخره بھوش آمد، سپاس ای پدر! شکر،ای خداوند-
:تمام روز سر گیجه و تھوع داشت و بسختی راه می رفت و بدشواری حرف می زد" اینگمار"
!از این قضیه به پدر چیزی نگوئید" کارین"-
:به او دلداری داد" کارین"
بھبود تو حتمی . باید اثر سم برطرف شود. اورطاقت بی! بخصوص پدر. مطمئن باش کسی چیزی نمی فھمد-

.است
.آب می شوم" پدر"به این صورت اگر بمیرم، از خجالت نزد -
.گناه تو عمدی نیست، آشکار است، تو را مسمو م کرده اند-
ان پھلو"بفھمد و بگوش " لیسای پیر"اگر . و دوستان او معاشرت کرده ام" الیاس"پدر سرزنشم می کند چرا با -

:مجبورم اعتراف کنم. برسد، خون بپا می کند" اینگمار
:مرا بیدار کرد و خواست" الیاس"روی نیمکتی خوابم برد، " کارمسوند"توی قھو خانۀ -
مزه اش بد . شربت را نوشیدم. برای گرم شدن لحافی پیدا نمی شد. راستش سردم بود! از آن شربت بنوشم-

!بگمانم، قاطی داشت. نبود
حرف ھا را بشنود و به وخامت " الیاس"الی در را باز گذاشت تا " کارین"مشغول درد دل بود، " اینگمار"گامیکه ھن

!حال او پی ببرد
.اگر پدر زنده بود و مرا به این وضع می دید چه می کرد-
او حیله گری مکار .ھیچگاه جرات نمی کرد بتو آسیبی برساند" الیاس"اگر پدر زنده بود ! عزیزم" اینگمار"آه -

حتی . اگر پدر می دید، پسر نازینش را کسی، بقصد مرگ مسموم کرده، او را بسختی تنبیه می کرد. است
.ممکن بود او را سر به نیست کند

خنده " اینگمار بزرگ"از تنبیه خود، بدست . او گفتگوی ھمسر و بیمار را می شنید. گوش تیز کرده بود" الیاس"
.نده ای بیھنگام فضا را مسموم کردشلیک خ. اش گرفت

.در را چنان بھم کوبید که دیوار نزدیک تخت لرزید و ترک برداشت. از شدت خشم برخاست" کارین"
***********

که داستان ساعتھا، را شنیده بودند به نحو " ھالور"بعد از رد و بدل ساعت ھای مچی، مشتری ھای مغازۀ 
طوریکه مغازه و . دم مغازه ازدحام می کردند و به بھانۀ خرید ھمانجا می ماندندآدم ھا،. چشمگیری بیشتر شدند

ھرکس . بودند" اینگمار بزرگ"آدم ھا مشتاق شنیدن ماجرا ودیدن ساعت . اطراف آن، بدل به پاتوق مردم شد
او عالوه بر . داستان غرورآفرین ساعت را برای ھمه تعریف می کرد" ھالور. "بوقت مناسب سری به آنجا می زد

اینگمار بزرگ "جذب مشتری، خود نیز به عنوان مردی مشھور که افتحار داشتن چنین ھدیه ای را دارد با ماجرای 
او گاھی ساعت را از جیب جلیقه بیرون می . تا آنجا که داستان او نقل محافل و مجالس شد. نامش گره خورد" 

کشاورزی که داستان را . یشخوان به مردم نشان می دادکشید و قاب فرو رفته و شیشۀ شکستۀ آنرا از پشت پ
ھرگاه ساعت درب و داغان را ! بارھا شنیده بود، تازگی داستان را با شنیدن چند بارۀ آن از دست نمی داد

:مشاھده می کرد از ته دل آه کشیده ومی گفت
برخورد درخت، ساعت . ا بودمچه مصیبتی، وقتی آن مرد بزرگ را زخمی و خون چکان روی تخت گذاشتند، آنج-

و قلب او ھمزمان از کار می "اینگمار بزرگ"ساعت : می گویند. فلزی را مچاله کرده، وای به حال استخوان آدم



.فقط خدا می داند، پیرمرد چه زجری کشیده است! ھر کس چیزی می گوید. افتد
او مثل ضبط صوت . دست آوردن آنرا تعریف کندبه ساعت می بالید و مردم او را ترغیب می کردند تا قصۀ ب" ھالور"

!را با ذکر جزئیات با آب و تاب شرح می داد" اینگمار بزرگ"ماجرای طغیان رود، نجات بچه ھا و ساعت 
تاسف می " اینگمار بزرگ"روزی از روز ھای معمولی که مشتری ھا، ساعت را دست بدست می دادند و به حال 

شرح " ھالور"وقتی از دھان . ھر شد، توی مغازه پشت مشتریھا خود را پنھان کردخوردند مردی در آستانۀ در ظا
بلکه داستان ادامه . ماوقع را شنید پی برد، ماجرا فقط به داشتن ساعت قراضه و ذکر مصیبت ختم نمی شود

وقتی نوبت به اورسید تا ساعت را معاینه کند،. داری است که سرنوشت بسیاری به آن گره خورده است
ناگھان جستی زد و پله ھای مغازه را دوتا یکی طی کرد، نیمۀ راه، پای او در سوراخی . وارسی را قدری طول داد
.گیر کرد و نقش زمین شد

مرد وقتی به . با عجله به تعقیب او پرداخت. کوشش کرد ساعت را از دست سارق بقاپد اما موفق نشد" ھالور"
او را زیر مشت و لگد گرفت تا ساعت را . به مرد رسید" ھالور!. "ادش بر آمدپلۀ آخر رسید تپق خورد، و آه از نھ

تاق باز " الیاس. "نیست" اینگمار بزرگ"داماد " الیاس اولوف"پس بگیرد اما با تعجب دید که مرد سارق کسی جز 
فرار کرد، با ساعت" الیاس"وقتی . و برای کمک التماس می کرد. افتاده بود و از شدت درد بخود می پیچید

اما وقتی پای او گیر کرد و بزمین خورد به سوی خروجی ھجوم . مشتری ھا، تصور کردند، قصد شوخی دارد
.آوردند

:التماس می کرد، به او کمک کنند تا از جا برخیزد. رباینده توان حرکت نداشت
:فریاد کشید" ھالور. "خدایا کمرم شکسته، باور کنید، مست نیستم! خواھش می کنم کمک کنید-
:التماس می کرد" الیاس"تو سزاور بیشتر از اینھائی، اما ! ھمینجا بتمرگ و بمیر-
. او مانع فرار من شد . بود" اینگمار بزرگ"باور کنید، کمرم شکسته ، موقع خروج مردی مرا متوقف کرد فکر کنم -

کمک کرد تا مرد نابکار از جا " ھالور"!سکندری خورده، افتادم. می خواست ساعت را بگیرد، ترس برم داشت
.ترتیبی داد تا مصدوم ھر چه زود تر به منزل برسد" ھالور"برخیزد، او تاق باز افتاده بود و از درد بخود می پیچید، 

! دیگر نمی توانست بایستد و راه برود. مرد قادر به حرکت نبود. صدمه دیده بود" الیاس ارسون"ستون فقرات 
مشروب . بازوی بلند انتقام، او را ناکار و زلیل ساخته بود. ید تا دریافت که بر او چه رفته استمدتی طول کش

انتظار داشت، برایش الکل " کارین"از . عدم تحرک عذابش می داد و او را تند خو، و متوقع کرد. برای او قدغن شد
نق زدن . شب ھا بھانه می گرفت. شتتھیه کند، و چون زن به خواھش او اعتنا نمی کرد، بنای فریاد می گذا

شوھر افلیج و بد خلق او، . ایام دشواری پیش رو داشت" کارین! "مدام او، خواب خدمتکاران را آشفته می کرد
بی سبب فحش می داد و ناسزا می گفت، . حوصلۀ ھمه را سر می برد و از خدمتکاران سلب آسایش می کرد

.غیرممکن شد" کارین"بطوریکه، عرصۀ کار و تفکر برای 
بخصوص تعطیالت کریسمس او . نیست" اینگمار"زن کاردانی چون او، می فھمید، محیط خانه مناسب تربیت 

را در خانۀ خود " اینگمار"چاره را در آن دید، ازمدیر خواھش کند تا . نباید، با دعواھای خانوادگی تلف می شد
چنان " اینگمارھا"محبت و دوستی . اده به آنھا نزدیک بودندمثل عضو خانو" اینگمارسون"خدمتکاران منزل ! بپذیرد

دفعات بسیاری، نیمه ھای . آنھا را نمک گیر و پای بند کرده بود که ناسزا ھای مرد مریض را تحمل می کردند
!می غرید و درخواست خود را تکرار می کرد" الیاس. "شب بیدار شده چراغ ھا را روشن می کردند

. بھار زیبا دیری نپائید. زمستان تمام شد. توانست یکسال تحمل کند" کارین. "ذشتروزھا بسختی می گ
ماندن در خانه . زن جوان زمستان را پیش رو داشت. تاریکی و اندوه فراوان ره آورد پائیز بود. تابستان از راه رسید

.غرولند ھای مردی پرخاشگو، آسایش ھمه را بھم می زد. دشوار بود
زادۀ معروف، بیش از ھمیشه غصه دار و افسرده شد، پیرامون خود را تیره و تار می دید، به آینده نجیب " کارین"

با آرنج روی زانو، چانه را کف . امیدی نداشت، تنھا و بی کس به بیشه می رفت، روی نیمکتی می نشست
ل بازسازی و زنبور ھای عسل مشغو. مدتھا به پرواز حشرات و زنبورھا چشم می دوخت. دست می گذاشت

او در خود فرو می رفت، مدتھا مچاله و خمیده به نقطه ای تار و مبھم . تعمیر کندو ھا، مدام در آمد و رفت بودند
تصویر شاخه ھای بی برگ و درختان لُخت به اندوھش می افزود، سرما تا مغز استخوان نفوذ می . خیره می شد

.کرد
سبز از حنگل بی برگ و تھی، رد می شد، سلسله جبالھا را طی می جلگۀ. در رؤیا، جلگۀ سبز و رونده ای دید

ھوای سرد و گزنده، دلھرۀ او را دوچندان می . رؤیای بھار دور از دسترس نبود. می رسید1کرد تا به کوه کالک
، وقتی به سراشیبی تپه می رسید با صدای مھیبی از"آبھا-برف"جریان . یخ قله ھا، در بھار آب می شد. کرد

طریق آبشار کالک، به دره می ریخت، جریان آب ابتدا، به جویبار ھا، می پیوست، تا نھرھای زالل را، تشکیل دھد 
اما با ھمۀ زیبائی، لجن و گل و الی، . بھار آغاز شکوفائی طبیعت بود. تا به نوبۀ خود به رودی خروشان بریزد

ی کرد، اما پارچه، پوشال و خرده ریز ھمه جا پخش وزش بادھای تند، درختان را آبستن م. ھمراه خود می آورد
.می کرد

در میان پوشالھای کاج، زنبورھای عسل، بی بال و بی پرواز، بی خبر از . چند صباحی، تا بھار ھنوز باقی بود
از راه بھار دلفریب کوھسار، با جلوۀ فریبنده، بزودی . دنیای اطراف در انتظار غنچه و بھار، در کندو ھا، می لولیدند

" کارین"طبیعت را دعوت به بیداری می کرد، در عوض خواب را در چشمان نگران " آبھا-برف"می رسید، خروش 
.می شکست و او را آشفته تر می کرد

دلشورۀ . بزودی بھار از راه می رسید. بھار برای زن جوان با شوھری فلج و انبوھی کار، یاس آور و دلھره زا بود
به طویله و مرغدانی، تھیۀ بذرھای گوناگون، شخم مزارع وسیع، وجین علف ھای ھرز، کشت بھاره، سرکشی 

آنقدر در نوشیدن افراط کند تا قلبش " الیاس"آرزو کرد، ای کاش . دست تنھا، تشویش زن را چند برابر می کرد
ن غروب تنگ چه در آ. درعمق یاس و پوچی، سایه ای دید، تا به خود بیاید کمی طول کشید. ایستاده و بمیرد

. را دید" ھالور"سایۀ مرد، آشنا بود . اشتباه نکرده بود. کسی بسراغش آمده بود، سر بر داشت، پیرامون را پائید



:سنجیده بر اندازش کرد، در دل گفت. به سالمش پاسخ داد. مدتی زاغ سیاه اش را چوب زده بود
حس انتقام او را به اینجا کشانده تا گذشته . استحتماً بمن می خندد، از سرنوشتی که نصیبم شده، خشنود -

آمده بگوید، برای ھر چیزی زمانی . ای کاش او را بخشیده بودم. را بازسازی کند و مرا بیاد التماس ھایش بیاندازد
. اگر خواستگاری کند، چه باید بگویم. ھست، زمان بخشیدن گذشته است، آیا بخشیدن محدود به زمان است

مگر او دیوانه شده که از زنی بیچاره و گرفتار خواستگاری کند، چه ! زن خیاالتی. ت مثبت استجوابم در نھای
!خیال باطلی

:لحظه ای به زن غمگین نگاه کرد آنگاه درخواست خود را آھسته گفت" ھالور"
چون در گرفتازیش بودم، پیشنھاد کردم مدتی ھمسایه ام باشد، به او گفتم" الیاس"قبل از آمدنم به اینجا، نزد -

اما . گمان می کند، آزاد تر می شود. او نزد من می آید. با ھم، آشتی کرده ایم. مقصرم، قصد دارم جبران کنم
شاید از انزوا بیرون . می دانم دکتر مشروب را برای او ممنوع کرده، قصد من خدمت است. تصورش اشتباه است

. خبر نداشت تو اینجائی. مینگیر شده، ھمه او را تر ک، کرده انداز موقعی عاجز و ز. آمده و کمتر بھانه بگیرد
را فردا به مغازه بیاوری، اتاق " الیاس"می خواھم . بعادت قدیم ھنوز به خلوت خود وفاداری. حدسم درست بود

ش باز در را باز می گذارم تا مشتری ھا را ببیند، حرفی رد و بدل کند، بلکه دل. پشتی را برای او آماده می کنم
.شود

فکر . راحت شود" در خواب ھم نمی دید، از دست الیاس. عجیب بود" کارین"و پیشنھاد او، برای " ھالور"مالقات 
دیگرمثل گذشته . اما او جدی بود گمان برد، مرد ھنوز عاشق و دلباختۀ اوست. قصد شوخی دارد" ھالور"کرد 

کارین اینگمارسون ازقیافه و ظاھر خود خبر داشت می "، اسم و رسم و دارائی زن نیست که مرد را آنجا کشانده
در او چیز ویژه ای " ھالور"اما . و قیافه ای معمولی ھمچون دیگر ان دارد. دانست چنان زیبا و تو دل برو نیست

اما امروز تفاوت. بود" ھالور"داشت و نه عاشق " الیاس"بطور طبیعی و نرمال او نیز عالقه ای نه، به .دیده بود 
باید به . شعلۀ امید در دلش روشن شد. بار بزرگی از شانۀ او بر می داشت" ھالور"پیشنھاد . می کرد

پردۀ یأس را مقابل چشمان زن کنار زد و تن سرمازدۀ " ھالور"مالقات با . ساماندھی کارھای پیش رو می پرداخت
حد ممکن از پرچانگی احتراز " ھالور! "آمدقلب سنگی او نرم شد، درونش از گرمای امید به ھیجان . او را گرم کرد

:پس با احتیاط گفت. می کرد، مبادا نسنجیده زن افسرده را برنجاند
که از " کارین! "نیازمند، تغییر محیط است تا از بھانه گیری و کج خلقی دست بر دارد" الیاس"فکر می کنم -

مبادا عشق فروزانش به مرد آشکار شده و دیوار شرم .پیشنھاد مرد به ھیجان آمده بود کوشش کرد خود را نبازد 
مرد به صورت . برخاست، و رو در روی او قرار گرفت" نکاری"سرانجام . ساکت بود" ھالور! "و حیا بین آنھا فروبریزد

:پیش رفت، دست مرد را گرفت و خاضعانه از او تشکر کرد" کارین"زن خیره شد، 
قلب مرد از تماس با زن جوشید او را بسوی . بخاطر اینھمه لطف، سپاسگزارم برایتان فراوانی و برکت می طلبم-

:ا از خود راندخود کشید زن مقاوت کرد و بنرمی او ر
.دور شد" ھالور"خواھش می کنم، بمن دست نزنید، سپس بتندی برگشت و شتابان ازنگاه -

**********
ناسزاگوئی و . ھمۀ تابستان و کمی ازبھار رفته، آنجا ماند. به اتاق عقبی، مغازه اثاث کشی کرد" روز بعد الیاس

.مان سال در اثر درد ھای بی وقفه و عفونت نخاعی درگذشتوسط پائیز ھ. بدقلقی را یکسو نھاده و آرامتر شد
کنایه ای زد " ھالور"به " مادر استینا"بھنگام دیدارھای ھفتگی، روزی . چند صباحی گذشته بود" الیاس"از مرگ 

:می گذرد جلب شود" کارین"بلکه حواس مرد به آنچه اطراف 
او زنی معمولی نیست بلکه، تکه ای جواھر . نشستن ارزش دارد" کارین"بین خودمان بماند، بپای ! عزیز" ھالور"-

:ھالور سر در گریبان جواب داد."است
دوھفته ای از مرگ الیاس نگذشته بود که سرو کلۀ خواستگاران ریزو درشت ! می فھمم کامالً حق با شماست-

باید می جنبید در غیر اینصورت دشوار بود، " ھالور"تحمل وضع جدید برای! برای بیوۀ جوان از ھر سو پیدا شد
روی پلۀ مغازه نشسته بود و رفت و آمد ھا را تماشا " ھالور"غروب یکشنبه ای غمگین . سرش بی کاله می ماند

را سوار بر 2"کارمسوند"نمایان شد بدنبال آن صاحب میخانۀ 1"برگسون"ابتدا درشکۀ بازرس چوب بری . می کرد
از نظر ثروت، بین . نام داشت4"بریر پرسون"ق به مالک سرشناسی بود که کالسه دید، کالسکۀ نفر سوم متعل

مشھور و زیرک، " بریر پرسون! "می زیست" ھالور"نفر اول محسوب می شد او درھمسایگی 3اھالی درۀ غربی
قطار درشکه ھا، به. او تنھا زندگی می کرد. ازدواجھا ھر دوبار، به جدائی کشیده بود. دو بار ازدواج کرده بود

. براه افتاد" ھالور"آخرین درشکه وقتی از تیر رس دور شد، . در حرکت بودند" اینگمارسون"پشت ھم بسوی ملک 
. دست را سایه بان چشم کرده به شیار ھا خیره شد. خط سیر درشکه را تعقیب کرد، وقتی به پل رسید، ایستاد

. لحظه ای غیرتی شد، خونش به جوش آمد. ی شدمنتھی م" اینگمارسون"اشتباه نکرده بود اثر چرخ ھا به ملک
."صبرپیشه کن و خویشتندارباش: " افتاد که گفته بود" استینا"فوری بیاد 

1 -Bergson,2- Karmsund,3- västerdalarne,4-Berger Person
ھا را زیر نظر اجاره کند تا رفت و آمد" کارین"پایانی نداشت فکر کرد محلی نزدیک " ھالور"نگرانی و خودخوری 

.بگیرد
اسب ھا گردن کشیدند، کپل و پا . توقف کردند" اینگمارسون"کالسکه ھا یکی پس از دیگری ردیف ھم کنار عمارت

" کارین. "سرنشینان، آرام و موقر، پیاده شده و از پله ھا ی ساختمان باال رفتند. را عقب دادند تا چرخ ھا نلغزند
بیوۀ جوان پوزش . به آنھا پیوست" کارین"برادر " اینگمار"سپس . کردخوشامد گفت و به سالن ھدایتشان 

:خواست
. آنھا به کالس یشارت و ترویج می روند، یکنوع آموزش دینی است. خدمتکاران یکشنبه ھا مرخصی می گیرند-

.مدیر به آنھا تعلیم می دھد تا ایمانشان تقویت شود
زمان به . مھمانان بدون قرار قبلی آمده بودند. ئل پذیرائی را آماده کندمتعاقب این توضیح به آشپزخانه رفت تا وسا



ھرکدام منتظر فرصتی بود تا گوی . نوشیدن قھوه کمکی به گرم شدن فضا نمی کرد. دشواری سپری می شد
. رسیدنگاه ھا ت. ناگھان سالن باز شد. سبقت را از دیگری برباید، شاید میزبان را گیر انداخته و خواستگاری کند

:ثروتمند کشید تا او را معرفی کند" بریر پرسون"دست او را گرفت و بسوی. به استقبال تازه وارد رفت" اینگمار"
:و کنایه زنان گفت. مرد از جا تکان نخورد، با حرکت سر نشان داد او را می بیند" تیمز ھالورسون"آقای -
برای جلب توجه و احترام به " اینگمار اینگمارسون".آدم مشھوری است. نام او را شنیده ام. جالب است-

را دعوت به نشستن کرد و با اشاره فھماند که آرام " ھالور"میھمان جدید، با کشیدن صندلی، فضا را شکست و 
ھریک کوشش کرد با تعریف از دیگری . جلسه از خمودی بیرون آمد" ھالور"با آمدن . باشد و از درگیری پرھیز کند

:شجاعت بازرس چوب بُری را ستود. زبان آوری کرد" بریر پرسون"ابتدا . را از گردونه خارج کندرقیب جدید
آفرین . زمستان خرس نری را با نشانۀ اول شکار کرده اند. شنیده ام آقای بازرس گل کاشته اند! دست مریزاد-

و بازرس از " بریر پرسون"آنھا یعنیآنگاه بازرس از اسب مباشر ارباب، تعریف کرد سپس ھردوی ! به این دالوری
پس از آن از ثروت بی . بخاطر احداث ساختمان جدید کلی تعریف و تمجید کردند" کارمسوند"صاحب میھمانخانۀ 

چون دایرۀ گفتگو را تنگ و غریب دید از آمدن به آنجا پشیمان " ھالور. "افسانه ھا ساختند" بریر پرسون"حساب 
گل از " ھالور"بر عکس . جا خورد" ھالور"وارد سالن شد از دیدن" کردن دوبارۀ فنجانھا برای پر " کارین"وقتی . شد

برای " تو"تا ھمینجا اشتباه بوده، مردم اگر بفھمند : "گلش شکفت اما فوری پشیمان شد و خود را مالمت کرد
مطمئناً خواھند " د کردسر از پا نمی شناسی و برای بدست آوردن او شتاب داری کلی نفرین خواھن" الیاس"بیوۀ 
:گفت

دنبال دارائی و زن اوست، نکند بیچارۀ عاجز را، از پای در آورده تا " ھالور"ھنوز کفن مرد خشک نشده چشم -
مردم اگر بفھمند برای ازدواج عجله دارم : " نیز با خود کلنجار می رفت" کارین. "زودتر به آالف اولوفی برسد

را آگاه کنم " ھالور"باید ... مرد فلج را کشت تا زودتر به عاشق سینه چاک برسد" ھالور"خواھند گفت با دستیاری
ھمه را ساکت کرد، قھوه جوش " کارین"ورود . که جز او کسی را به ھمسری نمی پذیرم تا صبور و خود دار باشد

! گذاشت و با او دست دادرسید، کتری را روی میز " ھالور"را گرداند و به فنچان ھا قھوۀ گرم اضافه کرد، وقتی به 
آندو وقیحانه به قضیه رنگ . با شنیدن سوت، بازرس ریسه رفت. با دیدن صحنه، سوت بلندی کشید" بریر پرسون"

:برآشفته پرسید " ھالور. "شھوانی دادند
حضور زن مانع بی . بازرس خود را جمع کرد و ساکت شد! ممکن است بازرس، دلیل خندۀ خود را توضیح دھند-
و مغازه دار را دید برای اینکه از " کارین"ھتلدار نیز که برخورد گرم . کسی پروای لیچارگوئی نداشت. زاکتی بودن

:قافله عقب نماند متلکی پراند
لیچار . بعضی وقتھا سگ شکاری، آنچنان خرگوش را می رماند که خرگوش بی نوا، طعمۀ سگ ولگرد می شود-

سپس واکنش نشان داده و به سردستۀ آنھا . خود را به نشنیدن زد. زده کردآلودۀ ھتلدار بیوۀ جوان را شرم
:گفت

.ما را می بخشید، باید به قھوه قناعت کنید در ملک ما نوشیدن مشروبات اکیداً ممنوع است" پرسون"آقای -
:بخود آمد و در پاسخ گفت" بریر پرسون "
معلوم است تفاھم داریم، چه حسن . یم الکل ممنوع شودما ھم دستور داده ا! احسنت چه تدبیرعاقالنه ای-

دیدند، ھر یک از معایب و مضرات الکل چیزی گفتند و ھر " بریر پرسون"ھتلدار و بازرس که فضا را به نفع ! نظری
آرزو کرد، کاش می توانست از مشاجرات " کارین." کدام برای عرض اندام، خود را سالمتراز رقیب معرفی کرد

" پرسون"بازرس به . دمق بود و کالمی بزبان نمی آورد" ھالور. "شاید فضا صمیمی تر شود. ندجلوگیری ک
:چشمک زد، مرد موذی فرصت را مغتنم شمرده و موضوع را عوض کرد

:حال که فھمیدیم، الکل مضر است، جا دارد به موضوع سودمندتری بپردازیم-
آقا شما، دست بکار بزرگی ! ی است، او به نیکوئی شھره استآدم خیّر و محترم" ھالورسون"شنیده ام آقای -

نفس راحتی بکشد، آن مزاحم موذی به ناحق، ھمدم این خانم محترم " کارین"زده اید، باعث شدید این اواخر 
بریر ! "می نوشیم" ھالورسون"پس بسالمتی آقای . شر او را کم کردید، کار شما دست مریزاد دارد. شده بود

:ی اثبات رفاقت، فنجان خود را بلند کرد و نعره کشیدبرا" پرسون
ساکت و اخمو چشم بمرد دوخت، خون به صورتش دوید، " ھالور! "بسالمتی دافع حشرات و خر مگس معرکه-

ھتلدار به تقلید دیگران فنجان خود را باال برد، چاپلوسانه تائید . برای خالصی مفری می جست ولی نمی یافت
:کرد

سالن از شلیک خنده و غریو مسخرگی منفجر ! ه غیرت مرد ی که دافع حشرات است و البته مگس ھاآفرین ب-
گوش . خود را درز گرفت، آرام به آشپزخانه خزید" کارین"از جمع آنھا . فضای تحقیر و استھزا نفرت انگیز بود. شد

او بی موقع و سرزده آمده . می زدشور" ھالور"دلش برای . ھوشمند اوضاع را تحت نظر گرفت. بزنگ منتظر ماند
. آنگاه برنامه ھا بھم می خورد. ھرلجظه ممکن بود، بین آنھا، حادثه ای رخ دھد و اوضاع از کنترل خارج شود. بود

دلشوره، ضربان قلبش را . تشنج ومسخرگی ادامه داشت. ممکن بود عشق آنھا تباه شده، آرزوی وصال بر باد رود
. اگر از دستش می داد نا امیدی او را از پای می انداخت.بود " ھالور"نگران . ه گذاشتدست روی سین. تندتر کرد

:از او پرسید" اینگمار جوان"صدائی شنیده شد، یکی از مردھا برخاست، و صندلی خود را عقب کشید 
:مرد برافروخته جواب داد! می روند" ھالورسون"به این زودی -
.ا جایز نیستبله می روم، ماندن در اینج-
.خداحافظی کنید، اومنتظر است" کارین"ال اقل با -
!حرفی برای گفتن نداریم" کارین"به نیابت من شما، خدا حافظی کنید، من و -
ھنگام خوشامدگوئی دست . خود را مقصر دانست. گفتگوی آندو را شنید، از شدت یأس بغضش ترکید" کارین"

علت " ھالور"رنجش . گام لودگی و مسخرگی رقیبھا، او را قال گذاشته بوداما ھن. مرد رابگرمی فشرده بود
آرزو کرد کسی مانع رفتنش شود، . را دلداری می داد" ھالور"، باید . زن سر خورده دنبال جبران مافات بود. داشت



پدر نیروئی ناشناخته بسوی او ترغیبش می کرد، بیاد گفتۀ. علت دوست داشتن مرد برایش معما شده بود
تصمیم ". در عوض ھمواره به خدا توکل کن! ھیچگاه مرعوب جوّ سازی ھا و ھیئت ظاھری انسانھا مشو: " افتاد

گفتار پدر به او قوت قلب داد قبل از اینکه مرد خانه را با . سبز شود و او را دعوت بماندن کند" ھالور"گرفت سر راه 
:غیظ ترک کند، باید مانع او می شد

. از دعوت زن تعجب کرد. ھنوز سرخ و بر افروخته بود" تیمز ھالور. "ن عجله، مختصر شامی تھیه دیده امکجا با ای-
:بنظرش عجیب آمد، دمق و رنجیده پاسخ داد" کارین"کارھای . کمی آرام شد

دم از خیر آن گذشتیم، گیریم، خر ما از کره گی . باید بروم جای من اینجا نیست! معنی این کار ھا چیست-
:اما کارین مانع رفتن او شد. نداشت

خواھش می کنم، خواھش می ! خواھش می کنم نروید، حتما قھوه از دھن افتاده، الساعه عوضش می کنم-
تواضع . دست مرد را گرفت و به سالن برد، کار او، ھم شجاعانه بود، ھم خاضعانه. او قصد جبران داشت! کنم

!اخ علیه آدم ھائی وقیح و لیچار گوبرابر مردی شریف و فداکار، و گست
دفاع می کرد در " ھالور"بیوۀ جوان باید از . تالش کرد حقارت مرد را بدوش بکشد و از ماندگی او بکاھد" کارین"

:رک و راست به او گفت. متغیر و مودب بسوی مرد دولتمند رفت" کارین. "ضمن ضعف کار را به او نشان می داد
را " ھالور"اگر قرار باشد، ازدواج کنم، و از میان شما کسی را برگزینم، حتما "! پرسون"خوب گوش کنید آقای-

! اتھام بی مدرک جرم است. ما، جرمی مرتکب نشده ایم که مستوجب اینھمه تھمت باشیم. ترجیح می دھم
داغی آب سردی بود که از" کارین"سخنان . نیست، او به مرگ طبیعی درگذشت" الیاس"کسی مسؤل مردن 

حاضرین از اظھارات تلخ . تشنجات کاست و به بحث ھا پایان داد و به تھمت ھای بی اساس نقطۀ پایان گذاشت
قوت قلب گرفت، در حالیکه می لزرید توضیح " ھالور"، برعکس .و در عین حال روشن زن جوان، بور و مچاله شدند

:داد
چیزی که آرزویش . می دانم، این مدال شایستگی استبمن رسیده، آن را نشان لیاقت" اینگمار بزرگ"ساعت -

را بی اھمیت شمرد، بیشتر " ھالور"گزافه ھای " کارین! "معلوم است، شایسته ترین من ھستم. را داشتم
" بریر"سکوتی برقرار شد، بازرس زیر چشمی به . کسی چیزی نگفت". ھالور"منتظر اعتراض دیگران بود تا تائید 

:سینه صاف کرد و دوستانه کوشش کرد خسارات و رنجش ھا را جبران کند" سونبریر پر"نگاھی کرد 
بنده به نمایندگی آقایان، آینده ای سعادت بار، برای . پیش از رفع زحمت، می خواھم بخاطر پذیرائی تشکر کنم-

میدوارم ا. سوء تفاھم طبیعی است. حرف توی حرف آمد. حرف ما را بدل نگیرید. آرزو دارم" ھالور"شما و 
!گستاخی ما را ببخشید

بخش چھارم
را با پایمردی راه " بشارت و ترویج "دفتر " استورم"احدی از اھالی آبادی ھا، فکر نمی کرد که مدیر مدرسه آقای 

اوعالوه بر کار مدرسه به آموزش بشارتی . بعد از ظھرھا کالس ھای تعلیمی پیوسته تشکیل می شد. بیندازد
. به ھمه مثل شاگرد مدرسه، نگاه می کرد. فرقی نداشت" استورم"زرگ و کوچک برای ب. سخت مشغول بود

ھمه برای او کوچولو ھائی با لپ . گویا ھمه شاگرد او یند و بر اساس تعلیمات نجات بخش او باید زندگی کنند
ی تنبیه و مواخذه ھای گل انداخته بودند که باید بموقع سر درس و تعلیم حاضر شوند، درغیر اینصورت باید برا

.آماده باشند
یکشنبه ای پس از ختم جلسه، مدیر وشبان زیر طاق . شبان یکشنبه ھا کلیسا را پیش از ظھر تعطیل می کرد

پس از چاق سالمتی و تعارفات معمول شبان دربارۀ موضوعی که . بھم رسیدند* نصرت تبلیغات ارتش آزادیبخش
:او را آزار می داد باب سخن را گشود

.تصور نمی کردم، روزی سروکلۀ آدمھائی با این طرز فکر در قریۀ ما پیدا شود. چه درد آور است-
منھم با دیدن این فرقه و نگاه آنھا به انجیل . اقای شبان بدانید، اندیشۀ آنھا اصالت نداشته و ره بجائی نمی برد-

کشیش که در جوانی الکن شده و تپق " !بحق چیز ھای نشنیده"ھمیشه بخود می گویم . عقل از سرم می پرد
می زد ھمیشه ابتکار سخن را به مخاطب وا می گذاشت و ترجیح می داد شنوندۀ خوبی باشد تا گوینده ای 

ولی در فرصت ھائی مدیر را . اینبار ھم طبق روال ھمیشه، رشتۀ سخن را به مدیر واگذار کرد. حراف و پر چانه
.مچل می کرد

*fräslingsarmeنبشی مسیحی است که سال ج" آرتش آزادی بخش 
.میالی صدمین سال بنیان گذاری آن جشن گرفته شد2007

بالخره آقای مدیر نمی گویند چطور می توان از شر این فرقۀ جسور خالصی یافت ؟: -
.اگر من و شما وحدت نظر و توافق داشته باشیم اینجور آدم ھا، نفوذ کالم ندارند! بله: -
بگویند چطور با شما ھم رای باشم ؟ وقتی حضرتعالی بدنبال مصادرۀ آموزش ھا به نفع خود " استورم"ی آقا-

.را فتح کرده اید و بر نوک آن وعظ می فرمائید* شما کوه. ھستید و اجازۀ دخالت به احدی نمی دھید
.کم لطفی نفرمائیدخواھش می کنم،! آقای کشیش بفرمایند این بندۀ حقیر کجا بر کوه وعظ کرده ام-

از چھار سال پیش که بنیان تبلیغ و ترویج گذاشته شده بود، کشیش یکبارھم به آنجا نرفته و کالمی از مدیر 
فقط بخاطر می آورد که عصبانی و تلخ از ھم جدا . کشیش به نوعی او را رقیب خود می پنداشت. نشنیده بود
داران وعظ ھای یکشنبۀ او کم نشده و دفتر بشارت از میزان با اینوجود شبان مطمئن بود که طرف. شده بودند

برای آنھا، بھتر ھمان، ھریک به . بنابراین مخالفت و دشمنی موردی نداشت. عالقمندان او چیزی نکاسته است
در عین حال الزم بود که کشیش بزرگواری می کرد، . راه خود می رفت و دشمنی و عناد را کنار می گذاشت

.ت مدیر حاضر می شد و بر تعلیمات او مھر تائید می گذاشتگاھی در جلسا
از آنجا که ساختمان تبلیغ و ترویج به بنام صھیون اسم گذاری شده بود کشیش کلیسا مدیر را دست انداخته و * 

ده شده در تورات و مزامیر داود از این کوه بنام کوه خداوند یھوه بر. به کنایه نام کوه را در گفتگو بزبان می راند
.جنبش صھیونیست ھا نیز از ھمین نام است.است



. ھنگامی که ساختمان تبلیغات ساخته می شد، تصور کشیش این بود، نتیجۀ کار بضرر او تمام می شود
شایعات کذب رونق گرفته، آبادی ھا، به ھیجان آمده و علیه او طغیان می کنند و آبروی او را خواھند ریخت، تا 

ل خلقت بر ضد او به جنبش در خواھند آمد و سرانجام او را از رزق و روزی محروم کرده و از نان جائی که خالق و ک
ھر لحظه فراموش می کرد حتی اگر ھمۀ بدسگاالن جھان علیه او قیام کنند، قدرتی وجود . خوردن می اندازند

ی دانست مرد صالح ھرگز جنبش گر چه م. دارد که قادر است شاخ رقیبان را بشکند و او را پیروز میدان گرداند
اما عنصر توکل را از یاد برده، فراموش می کرد که، آدم ھا را نباید بر اساس رفتار و گفتار ظاھری . نخواھند خورد
.آنھا داوری کند

آنھا را از ارتکاب به گناه و پیش . اما وقت موعظه آدم دیگری می شد و مردم را تحت تاثیر بیانات خود قرار می داد
بالخره روزی بر کشمکش ھای درونی فائق آمد، تصمیم گرفت بد گمانی را بسوئی نھاده و . داوری منع می کرد

.از عمارت صھیون بازدید کند
ابتدای ورودی، تابلوئی دو . ساختمان بلند و وسیع بود و طبقۀ ھمکف ازسطح زمین، قدری بلند تر نشان می داد

که باالپوش ھائی از خز بتن داشتند، بچشم می خورد، که نظر تازه وارد در نگاه * نفره از مارتین لوتر و میالنشتون
اول به

Martin Luter(1483-1546)Phillip melanchton1497 -1560*(
.برداشت جدید از انجیل و مکتب پروتستان جلب می شد

گل بوتۀ گچ بری، چشم را نوازش بر تاقھای داخل ایوان که به سالن اجتماعات ختم می شد، عبارات انجیل با
حد فاصل پلکانی که ایوان را به سالن وصل می کرد تابلوئی رنگ و روغن از دیوار آویزان بود، میان گله . می داد

سالن مملو از نقش و نگار آدم ھائی بود . عنوان شبان مھربان را بخود اختصاص داده بود" مسیح"ای سرگردان 
برای تزئین و ترتیب این تصاویر و نصب آنھا کمال دقت و سلیقه بکار . است بودندکه معرف معصومیت و نماد قد

لباس ھای رنگی به قامت زنانی که مویشان زیر . رفته بود، تا قدیسین بگونه ای روحانی بر بیننده تاثیر بگذارند
.چارقد ی سفید استتار شده بود، که اشتیاق آنھا را برای پرواز به آسمان نشان می داد

شبان برای نشستن ردیف جلو را . ھنگامی که، شبان وارد سالن شد، سخنرانی مدیر تازه شروع شده بود
چه دم . آدم مھمی است" استورم"براستی : آھسته گفت. بالفاصله به دھان سخنران چشم دوخت. انتخاب کرد

ه از اول آفرینش تا آخر کتاب مدیر ک. و دستگاھی برای خود درست کرده، بالخره توانست مرا به اینجا بکشاند
موضوع سخنرانی رستاخیز . مکاشفه را پیش از این تعلیم داده بود، آنروز رویدادھای آخر زمان را دوره می کرد

عاقبت به ملکوت آسمانی . ابتدا ھدف زندگی و خلقت انسان را آموزش داد. روحانی و اورشلیم آسمانی بود
آنگاه به آیه ای از انجیل استناد کرد که . ن، قرار است آنجا ساکن شودرسید که جسم تحول یافتۀ نجات یافتگا

مدیر در فضای نشاط و سرخوشی سیر می ." سعادت ابدی و ملکوت از آن طالبان صلح و فروتنان خواھد بود:"
.از اینکه که شنونده ای برجسته میان حاضرین است، بخود می بالید. کرد

اما آنروز، . زمینی می پناشت که باید امورات آنرا اصالح کرده و سامان دادشبان اورشلیم آسمانی را ھمواره
گوئی موضوع جدیدی شنیده باشد، با وصف ملکوت و اورشلیم آسمانی و شکوه خیره کنندۀ آن، به وجد آمد و به 

بزرگ ھم از قدیم گفته اند مشت نمونۀ خروار است تا در کار ھای کوچک امین نباشی در کار ھای :"خود گفت 
اگر بین انسانھای زمینی ملکوت برقرار نشود رسیدن به ملکوت آسمانی ممکن . نمی توانی امین باشی

."نیست
. شبان بین بھشت زمینی و ملکوت آسمانی سیرمی کرد. مدیرپیشنھاد کرد، جلسه با خواندن سرودی پایان یابد

تازه وارد با . رسید به احترام تازه وارد بر خاستنددر این اثنا سالن باز شد، حاضرین که تعدادشان به بیست می 
:امروز می خواھم توجه شما را به موضوعی جلب کنم ! ایھاالناس: بانگی رسا و شیوا فریاد می زد

نتوانستم نزد شما بیایم، یخبنذان و برف شدیدی مانع آمدنم به اینجا شد . یکشنبۀ گذشتۀ برف و بوران شد-
امروز آمده ام که از برکات این فیض به شما . ناگھان روح خدا بر من قرار گرفت. پیش شما بودباور کنید دلم اینجا.

عد ه ای بر خاسته . نامیده می شد به منبر خطابه نزدیک شد" ھاگ ماتس"تازه وارد که . بھره ای برسانم
کردند حتمن شاه مملکت ترور تعدادی بد گمان تصور ! به عده ای دلشوره دست داد. کنجکاو دنبال او راه افتادند

شاید امواج خروشان عزیزی را با خود برده که در : "آنھا از خود می پرسیدند. شده یا رودخانه طغیان کرده است
.نتیجه عده ای دوباره عزادار خواھند شد

به مرزھا گمان کردند، به احتمال زیاد، دشمن خارجی . تعدادی که جوان سرباز داشتند، نگرانیشان دوچندان شد
نه خواب زده شده بود و نه حامل 1" ھاگ ماتس"اما . تجاوز کرده در نتیجه، خبر مرگ عزیزی به آنھا خواھد رسید 

اما . یکشنبۀ گذشته آرزو کرده، مثل گذشته، به انجمن تبلیغ و ترویج بیاید: فقط آمده بود بگوید. پیام ناگواری بود
ناچار بر می گردد و در . از شدت برف جائی را نمی بیند. ن می رودبا زحمت بیرو! برف و طوفان مانع می شود

. ھمه جا یخ زده و منجمد بوده است. آرزو بدلش می ماند، از پنجره چشم به طوفان می دوزد. خانه می ماند
:از تجربۀ روحانی خود یکریز و بال انقطاع حرف می زد" ھاگ ماتس." ناگھان روح خدا بر او قرار می گیرد

1-Hagg Mats
ناگھان دیدم دروازه ی در آسمان باز شده است آن تخت نشین صورتی بمانند سنگ یشم و عقیق داشت و آن "

خداوند خدای ! قدوس، قدوس، قدوس: چھار موجود آسمانی که سر تا بپا چشم بودند شبانه روز می خواندند 
یشه بمانند بلور گسترده بود و رنگین کمانی و در پیش تخت دریائی از ش. قادر مطلق که بود و ھست و می آید

مدیر که تا آنموقع با ! آمین" چه عظیم است نام تو ای خداوند، ای خداوند ما بیا. چه شکوھی... پیرامون تخت بود
:تعجب به صحنه نگاه می کرد بناگاه بر آشفت و با اشارۀ دست، مرد را متوقف کرد و آمرانه گفت

اشته باشید، ھنگامی که کالم خدا گفته می شود، رویا ھای باطل و خیاالت عجیب را توجه د! لطفاً بس کنید-
مگر نمی دانید ایمان از شنیدن است و گوش ندادن نشانۀ . بحرمت این کالم باید کنار گذاشت و سراپا گوش شد

را ای مرد بسوی پنجره را بگشائید، پنجره : را می خوانیم 187حال بر می خیزیم و سرود !!. بی ایمانی است



:پا را توی یک کفش کرده بود" ھاگ ماتس"اما ! اورشلیم بگشا
.آقا خود شما مگر چکاره اید، شما ھم مثل من کشاورزی ساده اید، پس چرا شما می توانید و من نه-
می خواھید وقت جلسه را با الطائالت بگیرید؟-
او قصد داشت . ای او رخ داده بود تجربه ای تازه و بدیع بودآنچه بر. شخص افتاده و فروتنی شده بود" ھاگ ماتس"

.تجربۀ روحانی خود را با مردم در میان بگذارد، شاید آنھا فیضی ببرند
. صدایش بلند بود. بانگ دعایش به عرش می رفت. مرد راه می رفت، می چرخید، می خندید و دعا می کرد

با خوشروئی به پیش و پس می رفت . شیرین زبانی می کردمثل بچه ای . لطافت صدا و صداقتش دلنشین بود
به صورت بغ زدۀ مدیر و اخم ھای او ابدا . از خوشی فریاد می زد. می چرخید و می ایستاد. ،کج و معوج می شد

:مدیر اولتیماتوم داد. سخنش بدل حضار می نشست. اعتنائی نداشت
برای فرصت دیگری بگذارید، وگرنه مجبورمی شوم، ختم جلسه را این ادا ھا را. لطفا تمام کنید! آھای آقای عزیز-

. بعنوان حسن ختام ، سرودی می خوانیم، سپس دعا می کنیم که امروز ھم، بخیر گذشت! اعالم کنم
زیرا من پادشاه خود را نصب نموده ام بر . پنجره را بگشائید، ای مرد بسوی اورشلیم پنجره را بگشا. 187سرود

:یکی اعتراض کنان گفت. حضار به امر مدیر اینجا و آنجا، با اکراه برخاستند! صھیونکوی مقدس خود 
غلط بود، او آدمی ساده و متین است من خودم شخصا با دعا و " ھاگ ماتس"گوش کن برخورد تو با " استورم"-

ن ھم برکاتی که مگر اینجا دفتر ترویج برکات نیست، اگر ھست پس بگذارید دیگرا. شھادت او غرق شادی شدم
شما حق ندارید با این مرد محترم بگونه ای تحقیرآمیز و آمرانه ! گرفته اند باز بگویند و با جماعت تقسیم کنند

بود که گفته می شد بسیار دولتمند است " اینگمار بزرگ"داماد ارشد " یونگ بیورن"شخص معترض . برخورد کنید
مانند معلمی که . مدیر با این اعتراض خود را نباخت. احی استو مالک ملکی وسیع و صاحب مزارع حاصلخیز نو

:قصد گوشمالی شاگردی گستاخ را دارد، آمرانه و پرخاشگر خاطر نشان کرد
که " اینگمار بزرگ"داماد ارشد و متشخص " یونگ بیورن! "فضولی موقوف. عزیزم اینجا تصمیم گیرنده من ھستم-

در " ھاگ ماتس اریکسون"شت و بیشتر قصد دلجوئی از آدم مھربانی چون انتظار بر خوردی از این دست را ندا
دیگران که شاھد برخورد سخیف و جاه طلبانۀ مدیر . نظرش بود، از شماتت و پرخاش مدیر تا بناگوش سرخ شد

راض ھا مدیر که اعت. بودند به تناوب لب به اعتراض گشودند و از نحوۀ برخورد مدیر با آدم ھای محترم گالیه کردند
:را کم اھمیت تلقی می کرد با تندی و استقامت بیشتری در مقابل معترضین ایستاده و پاسخ داد

ھاگ "امروز . دوستان محترم اگر من در اینجا جلسه را نگردانم ھر تازه بدوران رسیده ای، نظم را بھم می زند-
کریستر . "سخنران بعدی خواھد بود" بیورنیونگ "است و البد " کریستر"ھفتۀ دیگر نوبت . موعظه گر شد" ماتس

:چون نام خود را از دھان مدیر شنید مثل اجل معلق از جای بر خاست و به تندی پاسخ داد" الرسون
خود شما گفتید که انسان شبیه خدا آفریده . آقای مدیر چرا به شعور و منزلت انسانی ما توھین می کنند-

ولی استعداد ھا و عطایای که خداوند در ! ای یک ایمانیم ویک فیض رایگانشده، ھمۀ ما آفریدۀ یک خدائیم، دار
شما معلم قابلی ھستید . ما نمی خواھیم در کار شما دخالت کنیم. بطن ھر یک از ما سرشته متنوع است
ما طالب . در حالیکه شخص دیگری ممکن است مستعد نبوت باشد. استعداد شما منحصر به ھمین است

تا آنکس که می تواند نبوت کند به دلیری سخن بگوید و کسی . خدا و بسط کالم او ھستیمگسترش حاکمیت 
بیاد داشته باشید که فیض خدا ھمگانی است و فقط در . که از حکمت بر خوردار است دیگران را راھنمای کند

.انحصار یک شخص یا یک گروه نیست
:از جای بر خاست و مطلبی پیش کشید" الورتیمز ھ"این بار " کریستر"پس از اعتراض جلد و مستند 

آقای مدیر می دانند آنانی که سرمایه و پول گذاشته اند، نباید حقشان پایمال شود، الزم است قبل از جلسات، -
وساطت و پا در . بھتر است درس ھا، سرود ھا و شھادت ھا را به اتفاق ھم انتخاب کنیم. با ما مشورت کنید
:را التیام نداد بلکه خشم او را شعله ور تر کرد" کریستر الرسون"تنھا عصبانیت میانی مغازه دار نه

بخاطر دارید وقتی سنگ بنای این ساختمان را می گذاشتیم قرار شد، اینجا مثل کلیسا نباشد که ھمواره -
فعه، یکنفر کشیش آنراداره می کند، بلکه قرار بر این شد که برای رشد روحانی و پیشرفت کالم خدا، ھر د

ھمۀ امور در دست . آقای مدیر شما متکلم الوحده شده اید. داوطلب شود، تا حقوق ھمه محفوظ بماند
. درحالیکه فلسفۀ وجودی این جایگاه از ابتدا مطلب دیگری بود. به احدی اجازۀ اظھار نظر نمی دھید. شماست

مه حس کردند که اعتراض ھا اثر خود را خواھد بعد از این سخنان ھ. متاسفانه حاال، این شده است که می بینید
.گذاشت و بزودی تغییراتی روی خواھد داد

ھمه صمیمانه و از ته دل آرزو داشتند، بغیر از واعظ ھمیشگی چھره ھای دیگر ھم، خودی نشان داده و فضای 
باید . نرسیده بوداما قضیه ھنوز به پایان خود . بلکه عدۀ بیشتری به آنجا جذب شوند. جدیدی ایجاد کنند

اساسنامه ای پی ریزی می شد که در آن راه کار ھا و اصول عملی به ثبت می رسید نه مثل سازمانھای 
اجتماعی که قرار دادھا را بر الواح سنگی یا بر پوست حیوانات یا بر کاغذ می نویسند بلکه پیمان باید بر قلب 

!و محبت به ھمکیشاعضا نوشته می شد پیمان دوستی و احترام به ھمنوع 
" گونر کولس"ھنگامی که ھمگی، در آرزوی ایجاد تغییرات سکوت کرده بودند مرد بلند قامت و سیا چرده ای بنام 

:برخاسته و لب به سخن گشود" ھالور"داماد 
و به حرمت ھمان . من بنام آزادی و داشتن حق اظھارعقیده، شما را محق می دانم که اینجا موعظه کنید-

روح خداوند جائی می خرامد که : می خواھم بگویم. دی، انتظار دارم که برای دیگران ھمین حق را قائل باشیدآزا
با وجود اھمیت آن برای بیداری روحانی به " گونر"جملۀ معترضۀ . به آزادی و حقوق انسان احترام می گذارند

اعتقاد او مرغ یک پا داشت و حرف مرد، به. او ھنوز یکدندگی بخرج می داد. مذاق مدیر خود رأی خوش نیامد
:ھرگز نباید دوتا می شد

گمان نمی کنند، من از ھمان منابعی استفاده می " گونر"آیا . من به حرف ھای شما شک دارم! آھان، بله بله-
ر بچه امروزه بکار بردن واژۀ آزادی لق لق زبان ھ. توصیه کرده و خود عمل می کرده است" مارتین لوتر*"کنم که 



مدرسه ای شده اگر آزادی و مسئولیت پذیری توامان نباشند در ارکان اجتماع ھرج و مرج صورت می گیرد و سنگ 
. آزادی آن نیست که امروز بنائی دائر شود و فردا برای تخریب آن حکم صادر کنیم! روی سنگ بند نمی شود

:خود را از دست بدھد با متانت جواب دادبی آنکه آرامش" گونر"یا توضیح بیشتری نیاز دارید؟ ! روشن شد
خیلی ھا . ھر پدیدۀ جدیدی برای جا افتادن ابتدا با مخالفت مواجه شده و مورد سوء استفاده قرار می گیرد-

دعا کنید و از خداوند بخواھید که بشما ظرفیت و گنجایش فکری . تحمل و ظرفیت، پدیده ھای نوظھور را ندارند
از طوفان تغییرات و پیشرفت ھا نھراسید، بر عکس، آن را به فال نیک بگیرید، حتی به بیشتری عطا کند تا 
شنیده می شود که ماشین ھای جدید انقالب شگرفی در توسعۀ کشاورزی و بھبود وضع . استقبال آن بشتابید

د و دو دلی به آن نگاه اینھا ھمه حوادث و پدیده ھای نوظھورند که، فعالً عده ای با تردی. اقتصادی مردم داشته اند
اما وقتی جا بیفتند ھمان عدۀ منفی باف، روزی آنھا را بکار می گیرد و به روش ھای منسوخ و قدیمی . می کنند

.پوزخند خواھد زد
دھقان بینوا چه طاماتی می " دچار بھت شده، با خود گفت " گونر"مدیر که سراپا گوش شده بود از توضیحات 

:می نشانم تا گنده تر از دھنش سخنی نگویدبافد، او را سر جایش 
بنظر شما، خطابۀ لوتر گونه را بایستی بسوئی نھاد و از تعلیماتی پیروی کرد که ملحوظ نظر " گونر کولس"آقای -

:شماست
به ھیچ وجه صحبت این نیست که آموزش ھا غلط ھستند، بلکه فلسفه وجودی کلیسای خانگی این است که -

در ابتدا قرار بر این شد که این مکان بصورت کلیسائی خودمانی اداره شود . عظ و تصمیم گیر نباشدفقط یک نفر وا
تا ھمه به یک اندازه در کالم خدا و استعداد ھائی که خداوند به ما عطا کرده رشد کنیم تا برای بشارت و موعظۀ 

!رسانیمکالم آماده شده و آنرا با قوت به جانھای مشتاق و جویندگان حقیقت ب
Martin luter * 16کشیش اصالح طلب که به شیوه ی کھنه و واپسگرایانۀ کلیسای روم شورید و در اواخر قرن

.فصل نوی در بیداری روحانی مسیحیان گشود
" گونر"مدیر که تا آن لحظه ضربات و اعتراض ھا را تحمل کرده بود و پاسخ ھائی در خور داده بود، با آخرین ضربه 

اتھام ھا . اتھامات او سنگین و مرد افکن بود. او را به انحصار طلبی و خودکامگی متھم کرده بود" گونر".گیج شد
بلکه نگاه شماتت بار کشیش که در جلوترین ردیف نشسته بود . فقط از سوی ایمانداران به وارد نیامده بود

.بیشتراز ھر کسی اورا عذاب می داد
کشیش شاھد جر و . ه شبان بر عکس تصور او ماللت بار و تحقیر آمیز نبودمدیر بسوی کشیش بر گشت اما نگا

مدیر انتظار داشت ھم اکنون شبان بر می خیزد و ضمن گله گذاری بیاد او می . بحث ھا بود ولی دخالت نمی کرد
تسلی اما کشیش نگاھش گرم و. اندازد که روزگاری او را از ایجاد ساختمانی موازی با کلیسا منع کرده بود

لحظه ای پا سست . ھیکل مدیر پشت میز خطابه درھم پیچید. بیشتر قصد دلداری داشت تا سرزنش. بخش بود
به خاطرش آمد که ھمیشه بشاگردان . حالش خوب نبود. کرد، عاقبت تاقت نیاورد و از ضعف روی صندلی نشست

.خود نصیحت می کرده که زندگی ھم پستی دارد ھم بلندی
بخاطرش آمد گاھی در کالس، . بد بیاری امری عادی است." ت به زین و گھی زین به پشتگھی پش"بقولی 

پرنده ای روی ھرۀ پنجره می نشست و حواس شاگردان، با نغمۀ بھاری پرت می کرد و در کار درس وقفه ایجاد 
ی پوشالی کوفتی، اگر دندان به جگر می گذاشت ورویا" ھاگ ماتس"امروز این خرمگس معرکه، این . می شد

. خود را به رخ مردم نمی کشید، امروز ھم مثل ھمۀ یکشنبه ھا، ھمه چیز به خیر و خوشی سپری می شد
مدیر باید تاقت می آورد، او بیدی نبود که . دوباره به کشیش نگاه کرد نگاه او چون گذشته آرام و خالی از کینه بود

و بی چشم و رو، انتقام می گرفت، سھمناکترین انتقام باید از آن جماعت بی چاک و دھن. از این بادھا بھراسد
بگذار این مردم ناسپاس و عاصی " برش کم محلی، تیزتر ازشمشیر است: "بی اعتنائی به آنھا بود که گفته اند

با این فکر صندلی خود را کنار آکواریم کشید و بی اعتنا، منتظر . آنقدر به سرو کلۀ ھم بکوبند که از پای بیفتند
.العمل حاضرین شدعکس

خود او نیز به برافروختگی آنھا ھیزم . افکار پنھانی اش، جمعیت را تفتیش کرد ھمھمه ای میان آنھا در گرفته بود
ما : "نمی دانست چه می گویند، حتما خوھند گفت. تفتیش شخصیت ھا، راه به جائی نمی برد. نھاده بود

" ھاگ ماتس"اگر اون ! بخشکی شانس" خود ما یک پا واعظیمنا سالمتی. احتیاج به قیم و سخنران ی نداریم
بر خر مگس : "بقولی. وعظ نمی کرد ھیچکدام از از این یک القبا ھا، شیر نمی شد که بساط ما را بھم بزند

باید به این نمک نشناس ھا درسی داد . دفتر صھیون را ما بنا کردیم شھرتش را واعظی ولگرد برد." معرکه برکت
سرانجام خواھش نفس بر تواضع . مدیر با افکار تلخ خود دست و پنجه نرم می کرد. دنیاست فراموش نکنندتا دنیا

. بس کنید: "در نھایت خشم، عصبی بر میز کوبید و فریاد کشید. او غلبه کرد، بر خاست و به جماعت خیره شد
."دفتر را قفل کنمباید . تنگ غروب شده، برید پی کارتان. به پچ پچ، موذیانه پایان دھید

گاھی پیش آمده بود عده ای محصل در مدرسه پرسه می زدند، مدیر برای اینکه حواس آنھا را به وقت شناسی 
جلب کند به یکباره از کوره در می رفت و نعره می کشید، با نعرۀ او جوانھا با عجله، فرار را بر قرار ترجیح می 

با آدم ھای رشید ی طرف بود که به اشتلم ھای او فقط پوزخند می " رماستو. "اما امروز قضیه فرق می کرد. داند
:در این اثنا کسی از جای برخاست و به تھدید مدیر پاسخ داد. زدند

فراموش نکنید که سن بعضی از ما بیشتر از شما ست، حداقل حرمت . کسی محتاج امر و نھی شما نیست-
آنھا مردد بودند آیا برای ادامۀ کارشان . ت به مشورت مشغول شدبعد از این تذکر، جماع! پیران را نگھدارید

سرکشی و عناد . را برگزینند2"استورم ھا"انتخاب کنند یا شخصی از تبار1مدرسی از پیروان کلیسای انجیلی
مدیر کم کم . اکثریت به کلیسای انجیلی بیشتر تمایل داشت تا گرایش دوم. گروه آخر شھرۀ خاص و عام بود

دریافت جماعت حاضر شاگرد ھای، سربزیر . حواس خود را بازیافت و از خیال توطئه و دسیسه بیرون آمدھوش و
.و حرف شنو ھمیشگی نیستند

چھرۀ معصوم بچه ھا با چشمان روشن که فرمانبردار توپ و تشر ھای او بودند و با چشم غره ای ماست ھا را 



حیفش آمد که آنھا را با . دلتنگ شادی کودکانۀ آنھا شد.قلبش مالش رفت. کیسه می کردند از نظرش گذشت
بحث و . موجودات خشن و خودکامه ای مقایسه کند، که برای دانشمند بی بدیلی چون او تره ھم خورد نمی کند

. مدیر فراموش شده بود. کم کم کار بیخ پیدا کرد. جدل اعضا در بارۀ امور آینده به مشاجرات طوالنی کشیده شد
.نوک حملۀ انتقاد قرار گرفتند" کریستر الرسون"و " یونگ بیورن"و " ھاگ ماتس"و " گونر"اینبار 

1 -Evanglisk2انجیلی -Walden Ströms استورم"از تبار "s
آرام و روحانی، دیگران را دعوت به آرامش " ھاگ ماتس. "مدیر سرافکنده نگاه خود را از شبان کلیسا مخفی کرد

بار دیگر " استورم."المت آمیز او گوش شنوائی پیدا نکرد و پژواک آن به خودش برگشتاما کلمات مس. کرد
خاطرۀ سالھای سپری . او کالمی نمی گفت. کشیش را برانداز کرد کشیش متفکر و سر در گریبان، آرام بود

غروب یک . شاید شبان ھم به مشاجرات چھار سال پیش فکر می کرد. شده، پیش چشم مدیر زنده شد
شبان او را منع کرده . ستان دلگیر به اطالع شبان رسانده بود، قصد دارد عمارتی برای بشارت و ترویج بنا کندزم
. مدیر پنداشته بود، در آینده، بنیان صخره ای را می گذارد که از گزند باد و باران و طوفان بر جای می ایستد. بود

و کسانی که در آن پناه گرفته بودند، بیم آن می . ه بوداما بنای او بر شن زاری سست و رونده پایه گذاری شد
.رفت، که ھر آن، زیر آوار خودکامگی و انحصارطلبی شخص او مدفون و ھالک شوند

سر را باال گرفت و دست به جیب . قامت راست کرد. مدیر بر خاست. اکنون روشن بود که ادامۀ کار امکان ندارد
او ھمیشه و سر وقت با . دسته کلید، برق خیره کننده ای داشت. پ گرفتدسته کلیدی را مقابل نور الم. برد

دسته کلید را پائین تر آورد و مثل شعبده بازی مقابل جمعیت کنجاو . ھمین کلیدھا در را باز و بسته کرده بود
:گرفت و از ته دل خروشید

فکر کرده بودم علیه . پا نمی گذارمنمک نشناس ھا، از این پس کلید را بشما می سپارم و ھیچگاه به اینجا،-
اھریمن نامیمون خزیده، وارد شده و شما را فریب . نفھمیدم مار در آستین پرورده ام. فرقه گرائی مبارزه می کنم

کاله خود را " استورم"پس از آن جوش و خروش . چه خطای بزرگی! آه خدای من چه مصیبتی1.داده است
:م خفیفی به او گفتبرداشت، نزد شبان رفت و با تعظی

شاھد بودید که این جماعت قدر . از اینکه قدم رنجه فرمودید و به عرایض بنده گوش سپردید سپاسگزارم-
.بدرود آقای محترم." آمد به سرم از آنچه می ترسیدم! "ناشناس چه به روزگارم آورد، وای بر من

ادامه دارد. ن آدم ابوابشر استاشاره به خزیدن مار به باغ عدن و فریب حوا و به تبع آ1


