
بخش ھفتم                             
بھ جنگل " پھلوان"کھ ھمراه " اینگمار جوان. "بھار آمد و بدنبال آن برفھا آب شدند. سپری شدپائیزی پر ماجرابدنبال زمستان 

انی درختآنھا تمام زمستان در اعماق جنگل تاریک کار کرده بودند تا ھم برای کارگاه چوب بر. رفتھ بود بھ آبادی بازگشت
، رافصل تازه ای بود تا بار دیگر طلوع خورشید" اینگمار جوان"برای بھار. زغال بسازندھا، تنومند تھیھ کنند و ھم از کنده

تاریک بیرون ۀسرما و برودت از مغارو پایان زمستانیخوابپس ازاو خود را عین خرسی می دید کھ . دشتھا ببیندگسترۀدر 
.                             دتجربھ کنبار دیگرو طلوع آفتاب راآمده تا روشنائی روز 

تجربھ ای تازه ،، پس از تاریکی بلند و طوالنیۀ صبحاگر چھ، دیدن سپید.جنگل تاریک او را بھ تنھائی و انزوا عادت داده بود
.ھ بودجوان گذاشتو رواناثر خود را بر روحدوری از خانھو با شکوه بود، اما انزوا و 

ھمچون . در زندگی او شروع شده بودنویفصل . مردم، آزارش می دادحرف ھای و ولولۀ صدای ارۀ کارگاه،،غرش آبشار
بھبودبتدریحافسردگی اوو شدمی جوانی در او زندهبھ آرامی نیروی،ستدرخت زیزفون کھ چسبنده و قابل انعطاف اۀ جوان
ھوای بھاری و رایحۀ شامھ نواز غنچھ ھای . ساختمینرم و  خواب مرتب و غذای مطبوع او را سرحالتشک.یافتمی

بھ او لبخند می زد،جدیدزندگی. بگذاردمشقت زمستان و کار در یخبندان را پشت سر تامی کردتازه دمیده، او را مست 
.        اق کرده بوداو را سرزنده و قبر، رفاهنعمتبرخورداری از برکات بھاری و

:داماد و خواھر رازی را با جوان در میان گذاشتندناسب،مفرصتیھنگام ب. شاد و سرحال بود، پس از شفا" کارین" 
ویژه ای برخوردار فیضازصاحب کرامات و معجزات است و. آدمی متقی و پارسا است" پھلوان"داماد !" اینگمار"ببین -

.است
سعادت و خوشبختی را بھ ،و شرح دادند کھ چگونھ آن مردهزن و شوھر از تعلیمات ناب و فیض شفا دھندۀ او تمجید کرد

کالم سرانجام . ، جوان را تشویق کردند کھ بھ جرگۀ آنھا پیوستھ و پیرو واعظ غریبھ شودھاآن. خانۀ آنھا بھ ارمغان آورده است
: را بھ او گفتندآخر

بر بامشده و ھمای سعادت " اینگمارسون"فیض خداوند، شامل حال.ه استفرا روی خداترسان گشودجدیدی، راه وندخدا-
ھ داماد و خواھر نگاھی سر خود را باال گرفت و ب.معمولی بودآنھا پیشنھادبھ " اینگمار جوان"عکس العمل . نشسھ استآنھا 

:     افکند و خونسرد گفت
.اما باید حول و حوش موضوع  اندیشھ و دقت کند.حقیقت داردو شنیدناو نیز میل شدیدی برای دریافت-

سر افکنده بھ برادر روی کرده . مید شداز این برخورد، سرخورده  و نا ا.مواجھ شده بود" اینگمار"خواھر با واکنش سرد 
:  گفت

ھرلحظھ آرزو می کردم، کنار ما باشی تا در اورشلیم جدید و ملکوتی کھ ساختھ ایم ھمراه و . تمام زمستان بھ بفکر تو بودم-
آنجا شھری . آن بر آسمان و شادیھای آنجاستن انین معمولی نیست، بلکھ بنیاشھر ما شھری زمینی با قو. ھم پیمان ما بشوی

" کارین"حرف ھای . احکام آن رضایت خدا و محبت بھ ھمنوع است.است، کھ ما در آن احساس سعادت و رضایت می کنیم
ستی تعریف ھای خواھر پی را مالقات کرد بھ در" ھلگوم"وقتی . شادی بخش بود و نویدی عالی در بر داشت" اینگمار"برای 

.برد
چابک عرصۀ کاردر. نگاھی مثبت بھ آینده دارد،واعظ را مردی قابل اعتماد با روحیھ ای عالی شناخت کھ سرزنده وامیدوار

صبور . شکایت نمی کردنیاز داشت در یک چشم بھم زدن حاضر می شد و از سختی کار کارگاه بھ او ھر وقت .و سرزنده بود
گاھی اثفاق می افتاد کھ یکی دوروزی مسافرت . و خویشتندار از سر و صدای ارۀ عظیم باکی نداشت و خم بھ ابرو نمی آورد

. بموقع برمی گشت و کار در کارگاه و آموزش انجیل را از سر می گرفت. می رفت
مرتب بھ تمجید او می ."گفتگو کند، با واعظبرای پیوستن بھ جماعت":مصرانھ از برادر درخواست می کرد" کارین"

:  پرداخت تا برادر مجاب شود
. او متواضع و بی تکلف است-

:حرف ھای خواھر را با دقت می شنید و مودبانھ پاسخ می داد" اینگمار
طریق خداوند است؟واعظآیا طریق بھ ندای درون گوش بسپارد و ببیندودقت کند، قدریمطلبپیرامونالزم است -
:                                          اطمینان می داد"کارین"
!دا و صراط مستقیم استراھی کھ ما در آن قدم گذارده ایم راه خ-

زمستان طوالنی وزندگی در شرائط سخت. بنظر می آمدو سرحالراضیبازگشتھ بود، از جنگل " اینگمار"از ھنگامی کھ 
از ھیچ کوششی " کارین. "پاس داشتھ و محترم بشماردکار مشقت بار بھ او آموختھ بود، کھ باید عافیت و راحتی خانھ را و

را می شست و ملحفھ ھای او را اوغذای گرم می پخت، رخت و لباس . دریغ نمی کرد" ھلگوم"بھ جماعت برادربرای جلب 
ار اما ھرب. از این ھمھ توجھ غرق لذت و سپاسگزاری می شد و برای ادامۀ کار انرژی می گرفت" اینگمار. "اتو می کرد

.شانھ خالی می کردخواھر اصرار می کرد کھ بھ جماعت بپیوندد، بھ بھانھ ای
از آن گذشتھ دل در گرو دلبری داشت . قول داده بود بیگدار بھ آب نزند و با دیدن ھر دارو دستھ ای فریفتھ نشود" پھلوان"بھ 

ترجیح می داد، . چیزی بروز نمی دادو می طپید " گرترود"ن ھر لحظھ دلش برای دید. کھ قادر نبود دوری او را تحمل کند
بھتر آن باشد کھ راز دلبران، گفتھ آید در حدیث : "بقول معروف. مدیر مدرسھ چیزی بگوینددختردیگران راجع بھ او و



مزرعھ وقت او را دلمشغولی ھای او فقط منحصر بھ اینھا نمی شد، کارگاه و کار مستمر و پس انداز برای باز خرید." دیگران
.داشت کھ  بیشتر مواقع با او درد دل می کرد و از او راھنمائی می خواست" پھلوان"در ضمن مشاوری چون . می گرفت

سر بھ " اینگمار جوان"گاھی . استقاز دل و داغ افتاده بود، ھمھ می گفتند عبوس و اخمو شده، دائم دم" پھلوان"ھاتازگی
: مزاح می گفتسبیلسرش می گذاشت و بھ

آندو، رابطۀ نزدیکی با ھم داشتند، حین نھار ؟بنظر، سر و صدای آبادی آرامش تو را بھم می زند، مایلی در جنگل باشی-
:              ا گشودسفرۀ دل ر" پھلوان"بالخره روزی . گپی می زدند،کنار ھم می نشستند، استراحتی کرده

.  حتی دقیقھ ای اینجا بمانم،راضی نیستم-
آیا درست می شنوم؟ چھ چیزی شما را نگران کرده؟                                                                     ! نازنین" پھلوان"آه -
چھ آتشی بپا کرده است؟  " داماد"صطالح این آقای با! فکر می کردم خبر داری-
پیروانی دور خود جمع کرده و بھ تعلیم انجیل پرداختھ و مشھور و پرآ وازه شده ، اومی دانم مدتی کھ در جنگل بوده ایم-

.    است
.  بلھ، اما بھ چھ قیمتی؟ ھمھ چیز زیر و رو شده، اوضاع آبادی ھا شلوغ و درھم است

":    دفاع کرد" ھلگوم"بھ حکم غریب نوازی باید از : "جوان اندیشید
.     ت و معجزه استاگذشتھ از این، او صاحب کرام. ھمھ می گویند تعلیمات او درست و حقیقی است! زعزی" پھلوان"-
پیر و " پھلوان: "فکر کرد. در نظرش بیھوده جلوه می کرد" پھلوان"تلخی و دلخوری .بی تجربھ بودیھنوز جوان" اینگمار"

عزم کرده تا مزرعۀ آبا و .و منش آنھا می اندیشد" ینگمارھاا"بیشتر بھ طریق . اُمل است، روشی قدیمی و ناکارآمد دارد
باخود . عجیب بود کھ پھلوان کاسۀ داغتر از آش شده است" اینگمار"این موضوع برای . در آورداواجدادی آنھا را بھ تملک 

دد و افکار نو سازگار خوش دارد با قدیمی ھا دمخور باشد، با تج." عامی و بی سواد است! خرده گرفتاز اونباید: " گفت
:            نظر دیگری داشت" پھلوان "اما . نیست

رویتو کھ از اینھا دفاع می کنی و سنگ این فرقھ را بھ سینھ می زنی برای امتحان  یکبار .من قصد دخالت ندارم،عزیزم-
من ! بتو می زنندفوری برچسب منحرف و کج فھم . روزگارت سیاه می شود.حرف آنھا حرف بزن و با عقایدشان مخالفت کن

.  لقمھ ای بدھان برد و با ولع مشغول جویدن شد" پیر مرد"دلمشغولی ،جوان بی خیال. منظوری جز خیر و صالح ندارم
توھم مثل پدرانت از عرق جبین و کد یمین امرار .فارش شدۀ اینگمار بزرگیو س" سوناینگمار"یادگار پسر عزیزم  تو -

با آدم ھای .برعکس داماد و دختر من زندگی لوکس و مرفھ ای دارند. معاش می کنی و با مرارت روزگار می گذرانی
این کار ھا مطابق انجیل . دعوت می شوند،عالی رتبھ ایسوی، مقامھر روز از . متشخص و  دولتمند  رفت و آمد می کنند

با اشتھا لقمھ ھا را می بلعید و بنظرش حرف ھای پیرجھاندیده، " اینگمار.  "امیدوارم عاقبت آنھا ختم بھ خیر شود.نیست
:         دتیر آخر را از چلۀ کمان رھا کر"پھلوان".تکراری و مسخره می آمد کھ ربطی بھ او نداشت

کجای انجیل نوشتھ، کھ : بگو،و آیھ بھ آیھ مطابق انجیل است،او مطابق کالم خداو رفتارعلیماتت: این آقا کھ ادعا می کند-
بین مردم اختالف " کجا نوشتھ شده  . بجان ھم بیاندازرا شوھر و رفیق را از رفیق، فرزند را از پدر و مادرجدا کن و زن

پدر از پسر، مادر از دختر قھر می ،اشارۀ اوھب. ھی می شوداین آقا در عمل مرتکب چنین گنا! بیانداز تا بھ مقصود برسی
.ھر کس مخالف او باشد، دیو زده و فرزند شیطان است! کند
التی وکج ندارد، بی ربط می گوید خیاشسازسربا نوگرائی." عجب پیر مرد سرتق و زبان نفھمی است:" اندیشید" اینگمار"

تا از ،جوان پی مفری بود.  چشم دیدن آدم ھای موفق را ندارد. حراف و حاشیھ گو شده، چقدر بزرگنمائی می کند. فھم است
نمود کرد، برای حرف ھایش تره ھم او.بھ چپ و راست، خیره شد.نگاه را از صورت او برگرداند. دست پیرمرد بگریزد

:                                          رار می کرداما پیر جھاندیده اص. خورد نمی کند
حال رفیق گرمابھ و گلستان شده اند شگفت زده می ،سایۀ ھمدیگر را بھ تیر می زدند،کسانی کھ در گذشتھ،وقتی می بینم-

یغ و تحریک می کند تبل. دائم از عدالت و توزیع دارائی مردم حرف می زند. این مرد زیرک، عقل ھمھ را دزدیده است! شوم
نتیجھ ای نخواھد ھکینایجاد جزو .این کار ھا عاقبت ندارد." باید اموال ثروتمندان را مصادره کرد و بھ فقیران داد: " کھ

.داشت
" پھلوان پیر. "ھانی با او ھمدری کرددلش برای واعظ آمریکائی سوخت و پن. سخت بود" اینگمار"قبول این حرف ھا برای 

: شروع کرددوباره 
ۀ فوج شریر و دست، مثل آمده از ھمھ بدتر است، آنھا کھ از نظر دوستی و صفا زبانزد بوده اند1"دالوم"بالئی کھ بسر مردم  -

.این مشکالت وجود نداشت" اینگمار بزرگ"زمان .ھ می کشندفرشتگان بھ جان ھم افتاده و برای ھم شاخ و شان
بنا نداشت " اما پھلوان. شوماز وراجی این آدم راحت می بیفتند،اگر اره ھا بکار : "سر رفت، در دل گفت" اینگمار"حوصلۀ 

: خاموش شود
پیر و جوان شعلھ می کشد و دود آن بھ ،خواھروآتش اختالف بین پدر و پسر، برادر،رودبپیش صورتبھ این اوضاع -

. می دانم تو از این جماعت دفاع می کنی. آنطور کھ می بینم دیر یا زود بین من و تو نیز شکرآب می شود. چشم ھمھ می رود
:  را دادمردخ پیرپاسو حرف درشتی بھ زبان آورد کنان، غرولند. از جای بر خاست" اینگمار"
. از نظر من مومن و قابل اعتماد است" ھلگوم. "من پیرو او ھستم . بلھ، درست گفتیمی کردی؟ھتو اگر بجای من بودی چ-

تگی وجود این فرد باعث ھمبسبرعکس.من قصد ندارم از خواھر و بستگانم جدا شوم! شده اندپیرو او،خواھرم و بستگانم ھمھ



. مکنونات قلبی خود را برای او آشکار کرده بود" اینگمار. "بھ آنچھ می خواست رسیده بود. ساکت شد" پھلوان. "ما شده است
:بی حوصلھ گفت. با مشت بھ سینۀ  کوبید، گوئی چیزی نشینده است. بی اعتنا بلند شد، خمیازه ای کشید" پھلوان"
از جوانی دمخور و عیاق . تنگ شده، با ھم رفیق و نداریم" فلت"آه چقدر دلم برای سرجوخھ . مدتی از دوستان دور  مانده ام-

گویا حرف آخر را زده باشد، نگاھی بھ " پھلوان. "حاال کھ دوران پیری و سستی است، ھمدیگر را بھتر می فھمیم. بوده ایم
. جدا شد و پی کار خود رفتجوان انداخت از او 

1-Dalom2اھرا مجموعھ ای از آبادی ھا بوده استظ/-felt
صبح بخیر با خوشروئیاو. بودآمده" پھلوان"او زودتر ازاما حاضر شد، سر کار " اینگمار"آفتاب روز بعد پیش از طلوع 

: و ادامھ دادگفت
فکر کنم قصد زدن . چقدر از تو تعریف کردند. سراغ تو را می گرفتند. دیر وقت بخانھ آمدند" ھلگوم"و " نالیزاآ"ب دیش-

تمام. پھلوان در گوشش پیچید"دوباره صدای . مواظب باش بیگدار بھ آب نزنی. مغز شوئی افراد استآنھاکار. مُخت را دارند
بد خواب شده بود، صبح کلۀ سحر، بسرش زد تا زودتر بھ سر کار . نی نداشتکابوس شماتت ھای پایا. شب کابوس دیده بود

می " پھلوان"بھ خود دلداری داد کھ سر و صدای کارگاه مانع شنیدن حرف ھای . بیائید بلکھ از دست خواب  ھای آشفتھ بگریزد
:اعتراض کرد" اینگمار. "تاو دست از سرش بر نمی داش. شود، اما پیرمرد، جلوتر از او در کارگاه حاضر شده بود

پیشۀ خود ی چھ رسم. رو در رو، چشم بمن می دوزید و از قوم و خویشم بد می گوئید!دوباره شروع کردید! دست بردارید-
یر زنرسیده بھ دریچھ سد.بسوی سد رفت تا دریچۀ آنرا باال بکشداز کارگاه خارج شد وحرفی نزد ساکت" پھلوان. "ساختھ اید
:    پرسید" اینگمار".خنده زد

موتورومی چرخیدتوربین . وقتی دریچھ را باال می کشید، آب با شدت جاری می شد. ؟  پھلوان چیزی نگفتدھ چھ می خندیب-
کمی مکث "پھلوان"!نمی شنیدکسیرابغل دستیفرد صدای زوزه و خروش اره ھا چنان شدید بود کھ. بکار می افتاداره
واعظ " ھلگوم"در ھمۀ آبادی شایعھ بود کھ . مربوط می شد" اینگمار"پیش بکشد کھ بھ مطلبی را با احتیاط می خواست . کرد

ه کارگا. فقط از او حرف شنوائی داردھمھ می گفتند عالقۀ مرد بدختر، آنچنان بود کھ، . را می خواھد" گرترود"خاطر ،مستبد
: بشنود گفت" اینگمار"طوری کھ . دوباره زیر خنده زد" پھلوان."ساکت بود

سر بخشداردختر " گونھیلد"این شایعھ را . و حساب می بردشنوئی داشتھ حرف " گرترود"فقط از " ھلگوم"شایعھ شده -
درستھ؟  . دابی ندارعقل درست و حس.کمی سبک مغز استمی گویند دختر بخشدار،زبانھا انداختھ

شده؟  " گرترود"حلقھ بگوش "  ھلگوم"بگو ببینم، چھ کسی شایعھ کرده کھ .دختر عاقلی است" گونھیلد"نھ بھیچ وجھ،-
! می گویند با پادر میانی او دختر بخشدار را آزاد کرده اند-
بگو چھ اتفاقی افتاده؟        .موضوع پیچیده شد-

آنھا . را دزدیده و بھ کمک او، خانۀ پدری تو را خانۀ عدالت نام نھاده اند" تیمزھالور"عقل " ھلگوم! "پس خوب گوش کن-
دختر نادان، ھوائی شده، بسرش می زند، والدین خود را . دختر بخشدار بدام آنھا افتاده است.برای عضوگیری دانھ می پاشند

.مومنین حقیقی استمسکن آنجا .  تعلیمات راستین ارائھ می شودآنجا بھانھ آورده کھ  . عدالت شودترک کرده و مقیم خانۀ 
.او را تصنعی در اتاقی حبس می کنند بلکھ ارتباط او با خانۀ عدالت قطع شودشده و والدین دختر مانع رفتن او بھ خانۀ عدالت

. وقتی می بیند اندرزھا بھ دختر کارگر نمی افتد. محترمی استبخشداررا می شناسی او آدمی جا افتاده و" کالمنسون"آقای تو 
. را در خانھ حبس می کند تا آبھا از آسیاب بیفتد و دیوانھ بازی ھا تمام شوداودست بکار می شود و 

دارد؟           " گرترود"ولی پھلوان اینھا چھ ربطی بھ -
، دھمراه ھمسرش بھ منزل مدیر مدرسھ می روبرا حبس می کنند، بخشدار " گونھیلد"روزیکھ ! صبر کن بھ اوھم می رسیم-

را می گوید و از خبر ھولناکی  پرده بر می " گونھیلد"حکایت .التماس و التجا می کند.آنجا زن بخشدار زیر گریھ می زند
:  دارد

. و مدیر می خواھد دختر را آزاد کنند" مادر استینا"او از .مصادره کردندده و آنھا دیشب یگانھ دخترم را بھ اسارت بر-
!     بخشدار تھدید می کند، آنھا را بھ اتھام آدم ربائی بھ کیفر می رساند

.              بخشدار چھ کسی را قرار است بکیفر برساند-
دختر با پای خود آنجا . اما این آدم ربائی یا گروگان گیری نیست. قھرمانان رسوای قصۀ ما"  آنالیزا"و " ھلگوم! "معلومھ-

.  من ھیچگاه او را در آنجا ندیده ام،رفتھ
:" از او می پرسند ! می ایستند و ضربھ می زنند" گونھیلد"یمھ ھای شب می آیند و پشت پنجرۀ  آه بلھ، آنھا  ن-

"                                                  چرا آنقدر پا بپا می کند؟
یان را بخشدار و زنش و آدم ربا" گونھیلد"گفتگوی ." زندانی است و اجازه ندارد اتاق خود را ترک کند: "می گوید" گونھیلد"

.                                                     شنیده اند
.                   چھ رسوائی بزرگی، من پاک گیج شده ام-

.                                  بلھ ھمانطور کھ گفتم آنھا در را باز گذاشتھ بودند و حرف ھا را بھ وضوح می شنیدند-
.     را از آنجا برانند" ھلگوم"در اینصورت می توانستند -
انتخاب او .  و ما، یکی را انتخاب کند" ھلگوم"بین کھ خود تصمیم بگیرد انھآزاد" گونھیلد"می خواستیم : " بخشدار می گوید-

بخشدار از کردۀ خود پشیمان می شود صبح آنشب، زن . را انتخاب کرد" ھلگوم"در کمال بیچارگی دیدیم کھ او . غم انگیز بود



اما بخشدار مخالفت می کند گویا از رفتن کراھت . رفتھ و دختر را  برگرداند" اینگمارھا"و از ھمسرش می خواھد بھ خانۀ 
.داعوائی راه بیاندازد" ھلگوم"و " کارین"داشتھ یا نمی خواستھ با 

حکایت دختر فراری را می شنود و " گرترود"در آنجا . بروند" اناستی"و " استورم"یرند نزد ناچار تصمیم می گبزن و شوھر 
:                         را قطع کرد" پھلوان"حرف " اینگمار. "او بھ خانۀ شما می رود. کندمداخلھ می 

:                                      ویصبر کن تا باقی ماجرا را بشن! را آنجا ندیدم" گونھیلد"من ھیچگاه . عجیب است-
ابتدا .  در میان می گذارد" ھلگوم"بھ خانۀ شما می رود و حکایت دختر فراری و نگرانی پدر و مادرش را با " گرترود"-

بنازم بھ ! نزدیک بوده با او گالویز شود" گرترود"می گویند . می پذیرد" گرترود"فشارواعظ آمریکائی انکار می کند اما با 
واعظ سر افکنده می پذیرد کھ روش او  نھ انسانی است .سر انجام واعظ را وادار بھ پذیرش خطای خود می کند. این شجاعت
کھ تا آن لحظھ " اینگمار. "برگرددوالدینش بھ نزد " گونھیلد"باعث می شود تا " گرترود"بالخره پیگیری ھای . و نھ خدائی

: وان را تصدیق کردپھل"سراپا گوش بود، حرف ھای 
.برای من ھنوز  حل نشده استمسألھ ای با اینوجود،. دختر مومن و خدا ترسی است" گرترود"درست می گوئید -

و گفتگو را از سر آھی کشید" پھلوان."عقب نشینی کرده و کوتاه آمده است" گرترود"مقابل " ھلگوم"چطورنمی فھمم، 
:  گرفت

مدیر "بھ امید ھا " اینگمار بزرگ"از بعد. و تفرقھ ھا  بیداد می کندافراد فوت کرده عرض اندام " اینگمار بزرگ"از وقتی -
.و عملی صورت نمی دھدبی تفاوت شدهاو. ارساز نبوده استکھمشبانپا درمیانی . ی بین مردم نداردنفوذکھ بود" مدرسھ

.             میدان شده استیکھ تازو بھ تنھائی کھ حریفان را بیرون راندهاست" ھلگوم"فعال این 
از مردم ھمیشھ . دھیبپایانو پیروان منحرف او " ھلگوم"مانند پدرانت بھ غائلۀ ،مردم از تو انتظار دارند!کنمفراموش 

مردم با اشارۀ تو بھ چپ . گروھی پشتیبانی می کنییابدانند تو از چھ فرد می خواھندآنھا .حرف شنوئی داشتھ اند" اینگمارھا"
:  متفکر واکنش نشان داد" اینگمار. "کافی است لب تر کنی، آنھا گوش بفرمان تو ھستند.و راست می چرخند

.  می دانم حق با کیست؟ کدام راه درست و کدامیک انحرافی استنمنحقیقتا -
جدیدا شبکھ ای راه . این واعظ باعث شده تا عروس از مادر شوھر، مرد از زن و پدر از پسر جدا شود! پس خوب گوش کن-

داد سخن ر،یرو خود کرده، بھ آنھا اجازه می دھد سخنرانی کنند و از تلھ ھای شیطان و دام ھای شریبچھ را پگروھی انداختھ، 
.                                            بدھند

مردم را امرو نھی می کنند؟                                      کرده، یعنی بچھ ھا سخنرانی ! بھ حق حرف ھای نشنیده-
و کشمکش ھای حدیث ھاو بودیم  و بی خیال حرف از اینجادوره برای ما زمستان بود کھبھترین دور. درست شنیدیآری،-

. اینجا مردم بھ جان ھم افتاده اند، دوستی و ھمدلی  از بین رفتھ، بچشم شیطان بھم نگاه می کنند. نداشتیمدلشوره ای فرقھ ای،
ھرکس طرفدار آنھا نباشد، فرزند شیطان نامیده می . موضع خود را معلوم کنندتا گیرند بچھ ھا جلو مردھای بزرگ را می 

.چشم دوختھ بود و از تعجب پلک نمی زد" پھلوان"بھ دھان ساکت و صامت،"اینگمار. "شود
حکایت از خیر خواھی می اینبار طنین دیگری داشت و " پیرمرد"حرف ھای .اینگماربفکر فرو رفت"وقتی پھلوان ساکت شد 

:نگران است سراپا گوش شد" فلت"سرجوخھ خودرفیق بخاطربخصوص وقتی شنید کھ . کرد
، از دارو نیزکھ او زده اند تھمت است،یکھ ایماندار مشھور" فلت"بھ. بگذریم از این یکی نمی توان گذشتھرچھاز -

!    دستۀ شیطان است
چھ کسی جرأت می کند بھ این مرد خدا تھمت بی ایمانی بزند؟                                             ! عجیب است-
:  تاسف خود را پنھان نکرد" اینگمار. "کندمیبچھ ھا پیرو جمعاز میان" ھلگوم"فقط -
باید از نو ایمان آورده  : "مردیکھ سالھا بازنشستھ شده و در ایمان کوشنده و سرسخت است، امر کرد کھبھچطور ممکن است-
!"       تعمید بگیردو
پیرمرد مشغول پختن شیر . بروند" فلت"ند ،بھ خانۀ گویا چند ھفتھ پیش، تعدادی بچھ و نوجوان جمع شده و تصمیم می گیر-

واردو بدون قرار قبلی،بچھ ھا سرزده.برنج بوده، پس ازآشپزی، روی صندلی راحتی می نشیند تا لحظھ ای استراحت کند
. می گریزنددماغ عقابی  و چشمان ریز و نافذ او وحشت زده ،سبیل چخماقی، عده ای با دیدن چھرۀ مردانھ. می شوندخانۀ او

!اما عده ای دور او را می گیرند و شروع می کنند بھ سرود و دعا
او برای جبران . می رمانده استپیرامون خودنازک دل، بھ یاد روزگاری می افتد کھ بچھ را اذیت می کرده و از " فلت"

سرجوخھ چون ،وقتی بر می خیزد، بچھ ھا تصور می کنند! طلب عفو و بخشش می کندخطای بھ زانو می افتد و از خداوند 
آنھا. او بخاطر گذشتھ عذر خواھی می کند. اشک می ریزد" پیرمرد"اما می بینند، .گذشتھ قصد بد اخالقی و تنبیھ آنھا را دارد

گویا سرجوخھ در اثر دعای آنھا از لجاجت و ھلھلھ سر می دھند کھ وفریاد کشیدهپیرمرد سوءاستفاده کرده، از فروتنی
.در آمده است" ھلگوم"مخالفت دست برداشتھ، و در حلقۀ پیروان 

مدیر مدرسھ چطور؟ آیا توانستھ اند او را جزء گروه در آورند؟ ! آه چھ مصیتی-
بھ مدرسھ می روند، مدیر مشغول آموز،دانش30حدود یکروز گروھی. او نیز ماجرائی  شنیدنی دارد! اما مدیر مدرسھو -

مدیر  سرسخت می ایستد و بھ .می خواننددستھ جمعی سرودیکی از آنھا شروع بھ موعظھ می کند، سپس.نوشتن کتابی است
اما لحظھ ای بعد . الم خدا را موعظھ می کرده برایش ناگوار و صقیل استاینکھ، بچھ محصلی ک. حرکت بی مزۀ آنھا می خندد

:   پرسدمی"اینگمار. "بھ تندی می راندبخاطر بیچارگی آنھا زیر خنده می زند و آنھا را 



؟ استچھ واکنشی نشان دادهکجا بوده و" گرترود! "ببینم-
ھ پادرمیانی کرده، رابط" گونھیلد"برای " گرترود"از وقتی . گفتگو بوده اندمشغول قی در اتا" ھلگوم"باھمانطور کھ گفتم او -

می بیند، پدر را دست " گرترود"آنھا ناظر برخورد لفظی بچھ ھا با مدیر بوده اند، وقتی . واعظ  صمیمی شده استاش با 
بسراغ بچھ ھا . با خوشروئی می پذیرد" مھلگو. "ھ کندیمی خواھد بچھ ھا را تنب" ھلگوم"انداختھ و قصد اذیت او را دارند، از 

.     می رود و آنھا را از مدرسھ دور می کند
.                         بود" راینگما"منتظر واکنش " پھلوان"
:                                            متفکر گفت" اینگمار"
گالویز شوم؟                                       " ھلگوم"بزنم و با آیا ھنوز از من انتظار داری  کھ دست بھ کار خشنی -
بدون پشتیبان کاری از . و بین مردم نفوذی نداریجوانیھنوزتو.ھمۀ وقایع را زیر نظر داشتھ باش. نھ منظور این نیست-

.  تو ساختھ نیست
او بھ بھتر  است بنظر من.را گوشمالی داده و او را برای ھمیشھ از اینجا برانم" ھلگوم"انتظار دارند کھ شاید مردم از من -

.                   باید صبر کرد. پذیرش تعلیمات جدید ھمیشھ سختی ھای خودش را دارد. کار خود ادامھ دھد
را جلوی انحرافاتجمیع راستی، زور آور شوی تا بتوانی در طریق پدران را پیش گرفتھ و تومردم انتظار دارند کھ-

از چھ سنخی است " گرترود"و " ھلگوم"بیشتر می خواست بداند رابطۀ .واکنشی نشان نداد" پھلوان"جوان بھ توصیۀ . بگیری
ین را باالکشید دریچۀ تورب" پھلوان. "ال اضافی منصرف شدؤاما دندان بجگر گذاشت و از س.  و پیوند آنھا از چھ جنسی است

.اره ھا را بکار انداخت" اینگمار"و 
        ********

را دید کھ مثل ھمیشھ میزمفصلی چیده " کارین"برای صبحانھ بھ خانھ رفت، طبق معمول صبح8ساعتروز بعد وقتی
خوشامد می گویند، بھ گفتگوی خود بھ اوبھ استفبال او شتافتھ وکھوقتی خوشروئی خواھر  و ھمسرش را دید " اینگمار."است

اما وقتی بھ  . دارد رابطۀ مرا با خانواده ام خراب می کند" پیرمرد: "فکر کرد و نادم و شرمزده بھ خود گفت" پھلوان"با 
:       از اشتھا افتاد و بدون مقدمھ سؤال کردافتاده " ھلگوم"ی گروه بدام اندیشید کھ در تلۀ اعضا" گرترود"
:  روشن و بود" کارین"تازگی بھ مدرسھ افتاده است؟ آیا از مدیر و خانوادۀ او سراغی گرفتھ اید؟ پاسخ گذرتان -

می بایست لب بھ اعتراض می گشود، . زبان بھ دھان گرفتھ ساکت شد" اینگمار. "ما با آدم ھای ملحد و بی خدا کاری نداریم-
.موضوع تامل کندپیرامون اما ترجیح داد 

و آنھا زندگی پاک.را نباید فراموش کردا خوبیھ. مه انزد آنھا زندگی کردھا منسال. حق بگردن ما دارند" استورم"خانوادۀ -
نداشت، طوری کھ جوان برادرواکنشی ازچنین کھ انتظار " کارین".رعایت می کننداموراخالق را در ھمۀ شتھ،داسالمی

: نرنجد  بھ آرامی گفت
در غیر اینصورت، مبدل .بسپاریمبھرحال باید از حق جانبداری کرده و بھ ندای حقیقت گوش .موضوع فراتر از اینھاست-

. ما آنھا را طرد کرده ایم! مدیر و خانمش چون بھ ندای حق لبیک نگفتھ اند، کافرند.الابالی و بی خیال خواھیم شدیبھ اشخاص
:       حمایت کرده و ادامھ دادھمسر خود جانبدارانھ از " ھالور"
.                                               آنھا باید  حق را از باطل تشخیص دھند.تربیت بچھ ھا اھمیت زیادی دارد-
:  حق پدری دارد مگر نشنیدی  کھ می گویند" تو"ولی مدیر بگردن ھمۀ بچھ ھا و منجملھ -

: دلیل آورد" ھالور"اما . او ھمھ را درست تربیت کرده و  پاک زیستن را بھ ھمھ آموختھ است! جور استاد بھ زمھر پدر-
.                 ولی او، زندگی مسیحی را بھ ما تعلیم نداد-

:                           سخن ھمسررا پی گرفت" نکاری"و 
کوشش کرده ام با کنایھ بھ تو بفھمانم، کھ زندگی مسیحی مثل .مدتی است راجع بھ زندگی تو فکر می کنم! عزیزم" اینگمار"-

و ایمانداران لحظۀ اما اگر من . وجود داردھر آینھرفتن بر جاده ای باریک، خطرناک و لغزنده است کھ   خطر سقوط از آن
تعلیمات قدیم  بما می گفت کھ زندگی خداپسندانھ راه رفتن بر . بھ صفر می رسدتوشتابیم، احتمال لغزشبخطر بھ دستگیریت 

:   پاسخ داد" اینگمار".غلطان است کھ افت و خیز بسیار داردگردونھ ای 
می بایستی چھار ھنر بزرگ راه رفتن بر گردونۀ غلطانی است کھ . ن پیمودن ھنر نیستولی جادۀ باریک را بھ کمک دیگرا-

.چشمی ھمھ جا را پائید
آیا از خانوادۀ مدیرخبردارید؟  : پرسش من این بود! بگذریم

: مدیر برآشفتھ، اعتراض کرد کھ! دن بمدرسھ بازدارتصمیم گرفت بچھ ھا را از رفتجماعت بود کھ بار، زمانیبلھ، آخرین-
فرستاد و حکم برگشت بچھ ھا " کریستر الرسون"نزد 1ماموری .بھمین خاطر،از ما شکایت کرد" کار ما غیر قانونی است"

. از آنموقع میان ما شکرآب است.را گرفت
1-Krister Larsson"نزد الرسون رفت" مامور دولت

افتاد؟                                            بعد چھ اتفاقی-
آنھا . ی گزیده ایمتا آنجا کھ مقدور است، ما از آنھا دور. سایۀ یکدیگر را با تیر می زنندتوزانھ، ھمھ با ھم قھراند، کینھ ! ھیچ

. غرق معصیت و گناھند



تا آن . ھر لحظھ امکان مشاجره و درگیری بین آنھا  وجود داشت. سھ، با احتیاط گفتگو می کردندآن. از دھن افتادصبحانھ 
: کوشش کرد از برادر خود دلجوئی کند" کارین. "لحظھ عواطف خانوادگی، مانع درگیری شده بود

بھ راضی و سپاسگزار، سرانجاماوزش داد،بھ او آموھمۀ زمستان"ھلگوم. "بھ گروه ما ملحق می شود" گرترود"امروز -
از شنیدن خبر یخ کرد، لبانش " اینگمار. "متقاعد شده، تعلیماتی کھ ما از آن پیروی می کنیم، حقیقی استاو.گروه ما پیوست

! خدای من چھ می شنوم:" چیزی درونش شکست با خود گفت .حرکت از او سلب شده بود. لرزید، لقمھ را بھ زور فرو داد
." حقیقت دارد" گرترود"و " ھلگوم"پس شایعات پیرامون 

شده و دور سرش بھ پرواز در آمده، زیر پایش خالی شده و دستش بھ جائی بند ترو کوچکترحس کرد میز  مدور، گرد
سر راھشسرنوشت چھ تلھ ای.نمی دانست تکلیف او چھ می شود. تیره بودآینده.جلو بینائی اش پرده سیاھی کشیده شد. نیست

:                        آھستھ پرسید! عجیب است، مردم با امور خصوصی او کار دارندھ؟ چاستردهگذا
:    سریع بمیان پرید" ھلگوم"تکلیف من چھ می شود؟ -
سردی بھ پیشانیش نشست، تصویر روشنی ذھنش را بیدار کرد و بھ  او نھیب زد کھ دوباره عرق ! تو ھم بھ گروه می پیوندی-

کمرم خمیده، دستھایم آش و الش شده، باور .تمام زمستان در تاریکی و سرما جان کندم"!آه خدای من: "فریب خورده است 
آن دو ساکت بودند گوئی در انتظار .ردپناه بیدبااز این ھمھ نامردمی بھ کجا. بزندقابغریبھ ای  برسد و نامزدم را ،نمی کنم

.  چشم دوختند" اینگمار"پاسخ لحظھ شماری می کنند بھ لبان 
:                 با زیرکی تأکید کرد" ھالور! "بالخره نگفتید، تکلیف من چیست؟ خواھش می کنم تکلیف مرا روشن کنید-

: اعتراض کرد"  اینگمار. "تو ھم بما  می پیوندی-
اگر راه پدرانم را ادامھ بدھم جھ پیش می آید؟ -
:جوان غرید. وحشتزده ساکت شدند" کارین"و " ھالور"
یست؟ آینده ام چھ می شود؟ اگر راه پدرانم را انتخاب کنم و راضی بھ پیوستن بھ گروه شما نباشم، تکلیفم چ! جواب بدھید-

:                        کوشش کرد جوان را متقاعد کند" کارین! "چھ نقشھ ای در سر داریدبگوئید
برخاست و " اینگمار". عزیز دلم ما خیر و صالح تو را می خواھیم. او تو را مجاب می کند. بھ توافق برسید" ھلگوم"ید بابا-

:ی خود را دوباره تکرار کردگفتھ ھا
کار ومی خواھم بدانم  آیندۀ کارگاه ! فکر می کنید اگر بھ گروه  بپیوندم، آنگاه زندگی زیر یک سقف با شما ساده تر می شود-

:لبخند بر لب، زیرکانھ پاسخ داد،با اندکی درنگ" ھالور". استچھ تقدیری در انتظار من. من چھ می شود
پاسخ!ھرچھ بادا باد. فدای سرت، نگران نباشکار و کارگاه. وجود تو برای ما گرامی تر از ھر چیزی  است! عزیزم-
.  و ھمسرش از این حرکت جا خوردند" کارین. "زل زد" ھالور"سینھ را جلو داد و بھ چشمان .را قانع نکردجوان"ھالور"
:دستپاچھ گفت" ھالور"
. آن، بھ توافق می رسیمو چونراجع بھ چند. ما با تو کاری نداریم ، تا تولید آخرین الوار می توانی در کارگاه بمانی-
بھ سوی داماد رفت، سر را باال گرفت و . دریافت کھ کاسھ ای زیر نیم کاسۀ داماد است، ریاکاری مشامش را آزرد" اینگمار"

:    پرسید
و زنببینم، می خواھید کارگاه را بھ کسی واگذار کنید؟  -

جوان منتظر . رنگ از رخسار زن و شوھر پرید.تشخیص داده بوددام، طعمھ را ازآنھاشکار . رنگ از رویشان پریدمرد
:پاسخ برای چندمین بار پرسید

بالخره تکلیف من چیست؟   -
ماندن  بھ او پیشنھاد کردیم، کارگاه را  ھب" ھلگوم"در ضمن بخاطر ترغیب . چھ کسی بھتر از تو. من کھ گفتم  نگران  نباش-
:     با لحنی مشکوک  پرسید. را فریفتھ نکرد" اینگمار"داماد ۀ وعد. کھ تو ھم با ما باشی،تنھا بھ یک شرط. تو اداره کندکمکب
" صاحب شرکت می شود؟" ھلگوم: "گفتید! کھ اینطور-
.                            بلھ در صورتیکھ  تو براه خود بروی و شرائط گروه را نپذیری، کارگاه بھ نام او می شود-
و سپس کارگاه .ابتدا ملک  و خانھ پدری را از دستم درآوردید. کار شما دست مریزاد دارد!" تیمزھالور"سپاسگزارم آقای -

نا امید " اینگمار. "خواھم دادرا از دستمنبع درآمدم ، تنھاتھدید می کنید، در صورت نافرمانی. یدرا بھ گروگان گرفتنامزدم 
اوضاع بی : "اثنای راه با خود گفت.راست جاده ای را  گرفتبسوی ھدفی نامعلوم گیج و عصبی .  زدو آشفتھ از خانھ بیرون 

!" یا زنگی زنگ یا رومی روم. "تکلیف خودم را روشن کنمباید بود " پھلوان"ریخت و قاطی شده، حق با 
                              *******

را سپری دشواریمردم  از یاد می بردند، کھ فصل سرد  و .زمستان رفتھ بود.بر دشت و دمن جلوه می فروختزیبا،بھار 
نمایان شد و قطرات آن بر شاخھ ھای رگبار خفیفی .رعدی دل آسمان را شکافت. ابر سیاه پدیدار شدھ ایتکیکباره. کرده اند

بھ ساختمان " اینگمار. "چمن سر برآورده از الی خاک تیره، شستھ و مصفا شد.تازه و برگھای نو رستۀ  شمشاد باغ نشست
باران بر برگ ھای براق ریزانعکاس دانھ ھای. استایستاده ۀ ورودی را دید کھ روی پل" گرترود"از دور . مدرسھ رسید
را دستگیره " اینگمار. "بودؤیائیپیکر محبوبش کھ میان ابر و مھ بر سنگفرش مدرسھ می خرامید ر.م جوان را زدپیچک، جش

.            ھنوز ملتفت آمدن او نشده بود" دگرترو. "آزاد شدحصار ، کلونچرخاند



. ود صورت دخترانۀ او تغییر کرده بوداز سال پیش کھ او را ترک کرده ب. رانداز کردبمحبوبۀ خود را ،جوان نزدیک تر شد
!        شبیھ بود تا دختری تازه بالغ،او بھ زنی کامل و رسیده. ا مقابل خود می دیدکامل و با وقار رایدوشیزهاینک
. بارقۀ امید و  گرمی مھر در رگھایش فوران کرد.فرونشستالتھاب و عصبانیتش کھبوجد آوردچنانمحبوبھ او رااردید

کاش برای اینھمھ :" یک آن آرزو کرد .توانمندی اش افزودھ عشق محبوبۀ زیبا، ب. قلبش لرزید و آرامشی دلخواه بھ او بخشید
".کندزیبائی سپاسگزاریلطافت و بخاطر اینھمھ زیبایئی می توانست زانو بزند و از خالق 

دختر اعتنائی بھ عاشق . با نگاه او گره خورد" گرترود"نگاه ھنگامۀ غرش رعد و بارش خفیف باران، . او را دید" گرترود"
گره بھ ابرو انداخت، لب وچھره درھم کشید.نھ تنھا خوشحال نشد، برعکس واکنشی غیر عادی نشان داد.دلخستھ نکرد

.    کردپشتورچید و بھ او
اشتیاقی کھ از . شدافسردگی و حرمان دچار. و سرورش فروکش کردخوشی. را گرفت" اینگمار"ادا و اطوار دختر، حال 

فھمید رابطۀ بین . بھ پائیزی غمبار و برگریزانی دلشکن بدل شد،او دست داده بوددر یک روز زیبای بھار، بھدیدار معشوق 
بھ او!ھا حقیقت داشتپس شایعات مربوط بھ آن. معلم و دانش آموز استساده بین عمیق تر از رابطۀ " ھلگوم"دختر و 

و ندجدا می کردانپیران  را از جوانند،فرزندان را بھ دشمنی والدین وا می داشتکسانیکھ .بودوصل شده"  ھلگومیست ھا"
: جلوتر رفت و گفت" اینگمار".ندبچھ ھا را بھ جان بزرگتر ھا انداختھ بود

بی آنکھ روی برگرداند با " گرترود"بھ گروه پیوستھ ای؟ می دانندفتپدر و مادرآیا! خوشحال نیستینم می دانم از دید-
:    اکراه جواب داد

.خبر دار می شوندبزودی -
!" گرترود"اما-
.  خدا وند مرا ملزم بھ اطاعت کرده است. تو آرامش مرا بھم می زنی ! خواھش می کنم ساکت باش-
......                             فکر نمی کنم این ھا از خدا باشد بلکھ بھ حقھ ھای. اما کارھای خدا منطقی است و با سرشت بشری ناسازگار نیست-
:               بھ تندی برگشت، جوان را تھدید کرد" گرترود"
برای ! اگر بھ گروه نپیوندی، ھمھ چیز بین من و تو تمام می شود. این آخرین اتمام حجت من با توست! ببین چھ می گویم-

:                                       ز غیظ خروشیدا" اینگمار. "دختر نگاھی بی تفاوت داشت!ھمیشھ خدا حافظ
!                                    خواھش می کنم!" گرترود"-
.                                    من در تصمیم خود پایدارم-

دختر . ازوی او را گرفت و تشر زدرفت ب" معشوق"بسوی. جوان عصبی و نا امید، باید آخرین تقالی خود را صورت می داد
:                                            بر افروختھ اعتراض کرد، بھ تندی بازوی خود را از چنگ او بیرون کشید

دیوانھ شده ای؟گر م-
تعلیمات واعظ غریبھ عجیب و من . ه ھا و اھالی را تھدید می کند، نیستیتو متوجھ خطراتی کھ خانواد. من دیوانھ نیستم! نھ-

:    القید شانھ را باال انداخت"  گرترود."ندارند، باید بھ این معرکھ پایان داد" انجیل"در آوردی است و ربطی بھ 
!     او مرد خداست. ددشمنان او حسود و خبرن. کسی را مجبور بکاری نکرده استچھ چیزی را باید تمام کرد؟ او -

:و جدائی بودخداحافظیفقط چاره .بدختر نزدیک شدنھائی،پس از اتمام حجت" اینگمار"
وحشت" گرترود. "نمی گذارم بھ گروه او، وصل شوی،این آرزو را بھ گور می برد" ھلگوم"این آخرین حرف من است -

:     پرسیدزده
! بگو چھ نقشھ ای داری؟ می خواھی چکار  کنی؟  حماقت نکن-

کھ بھ کارگاه منتھی چند قدم بعد، وارد جاده ای شد، . جوان بی اعتناء بسوی نرده رفت چفت را باز کرد و از مدرسھ خارج شد
.می شد

. دارو ندار تو را  بھ یغما ی می برد،این مرد: " خروشیدمتفکر . بودطوالنیکارگاه چوب بری، کلبھ وتافاصلۀ مدرسھ
مگر تو. ھ با خون دل ساختھ ایاز این گذشتھ، اوچشم بھ کارگاھی دارد ک.دارائی و ملک اجدادی استتودلبستگی 

اسبابومی دھی در غیر اینصورت عالوه بر اموال، اعتبار خود را ھم، از دست ! نیستی؟ پس بجنب" اینگمار بزرگ"پسر
." خواھی شدخاص و عام  مسخرۀ 

   *********
بھ کلبھ رسیده . صدای ولولۀ رود و خروش آبشار رشتۀ افکارش را برید. دپس از ساعتی طی طریق، کلبھ، از دور نمایان ش

چند نفر داخل کلبھ، کسی را خطاب  کرده، و با . نزدیک  کلبھ، گوش بھ در چسباند، اشتباه نکرده بود.شنیدیو بیدادداد. بود
:                   حاال فقط یکنفر داد می کشید. تھدید او را سرزنش می کردند

در . شدروانۀ دارالمجانین و او بھ گروه تو پیوست. سال گذشتھ برادرم را  فریب دادی!" یوھان ھلگوم کشیش محترم"آقای -
در ی، ه ااز آمریکا متواری شد!و آدم شودست بردارکاریاز فریب. اثر تحریکات تو جنون گرفت و سر بھ بیابان گذاشت

چرخید و بطرف ه،با شنیدن تھدید ھا، کنار کشید" اینگمار".مشغول فریب این جماعت ساده ایقریھ ای دورافتاده،سوئد و 
زوزۀ . را از طول برش می دادنددرختۀ تن،اره ھا با دور باال. اره ھا را بکار انداختھ بود" پھلوان. "کارگاه براه افتاد

گمان برد، دعوای لفظی آدم ھای درون . فریادی شنید" اینگمار. "وجھ آمدن او نشدمت" پھلوان. "گوشخراش آنھا سرسام آور بود
درست حدس زده بود، آنچھ بچشم می دید، . از کارگاه خارج شد. کلبھ، باال گرفتھ و بزودی، بھ زد و خورد شدیدی می انجامد



ھا بھ تناوب دور سر آ نھا می چرخید و بھ چماق. را محاصره کرده و بباد کتک گرفتھ بودند" ھلگوم"مردھا . انتظار نداشت
.  گرده و شانۀ واعظ فرود می آمد

: اندیشید" اینگمار. "بانگ التماس و کمک خواھی مضروب، در زوزۀ اره ھا و خروش آبشار گم می شد و کسی آنرا نمی شنید
.می شدبا واعظ  قالبی چھار نفرشمار آنھا. شمردمردھا رااز دور ." در بخورد تا از پای بیفتدبگذار آنق. مستحق است"

ضربھ می واعظھر کدام چماقی در دست داشت کھ بھ. چھرۀ آنھا ناشناس بود.  حملھ می کردند" ھلگوم"بھ نوبت بھ ھرکدام
کامال معلوم بود کھ  بزودی . از خود دفاع می کردمشت می فشرد و قوز کرده، با بیچارگی،در تبری دستھ کوتاهواعظ . زد

نیروی . ضربھ ھا کاری تر شده بود. از صحنۀ زدو خورد، بوی توحش و مرگ، بمشام می رسید. تسلیم ضربھ ھا خواھد شد
. را وادار می کرد کھ باید مداخلھ کند" اینگمار"مرموزی 

ھیکل  بلند و ترسان خود را بھ . بھ صحنۀ زدو خورد نزدیک شد. با عجلھ از کارگاه دور شد، قدم را تند ترکرد تا بھ کلبھ رسید
بگذار او را: "کسی بھ او گفت. جوان می ترسید. گرفتنددیدهرا ناوآنھا گرم زدن واعظ بودند و حضور . نشان دادضاربان

بالخره یکی از مردھا توانست بھ جلو نفوذ کند و .ھنوز دفاع می کرد" ھلگوم." "بزنند کھ جان بھ جان آفرین تسلیم کندقدرآن
.آن سھ بھ طرف مرد ی کھ خلع سالح شده بود یورش بردند. تبر از دست واعظ بھ زمین افتاد. کم بھ دستھ تبر بکوبدحم

مردھا گرز ھای خود را بھ سوئی . نقش زمین شد" ھلگوم. "کوبیدواعظیکی از آنھا چماق را باال برد و با تمام نیرو بر فرق
سھ نفر با چاقوی . صحنۀ  ناگوار و رقت باری بود.تیغۀ کارد ھا برق می زد. ھریک چاقوئی از جیب بیرون آورد.انداختند

باید دخالت می او. بود" اینگمار"حال نوبت  . لھ می کردند، کھ بدون سالح، بھ آنھا التماس می کردتیز و بران، بھ مردی  حم
عفا و یاور ستمکشان":می گفتند" ھااینگمار"بیاد حرف مردم افتاد کھ در بارۀ . کرد آنھا  ھمواره . بوده اندھمیشھ حق ستان ضُ

. خود را در راه نجات سھ کودک از دست بودگرامیپدر خود افتاد کھ جان بیاد. داد مظلومی را گرفتھ بودند،و بھنگام حیات
اینگمار بود تا در راه "حال نوبت ." طریق آنھا طریق خداست اگر چھ بضرر آنھا تمام شود: "مردم در بارۀ آنھا می گفتند

بناگاه یکی از ضاربین حس کرد حلقھ ای آھنین . کرد و پا بھ میدان نھاددستھا را مشت .پدران قدم بگذارد، نفس عمیقی کشید
بود کھ او را مثل تنۀ درختی بلند کرد و از " اینگمار جوان"این . دور کمرش قفل شده و او را از ارتکاب بھ قتل دور می کند

ای زیر چانھ اش خورد و نقش زمین ضربھ با کمی مقاومتاما سومی  . نفر دوم بھمان سرنوشت دچار شد.کشیدصحنھ بیرون 
:       فریاد کشید " اینگمار. "گردید

جملۀ آخر غرور مردھای  قلچماق را جریحھ دار . اگرمی توانید، مرا بزنید! از جان این مرد چھ می خواھید؟ آدم ھای زبون-
پنداشت ماری او را . فرو رفتشھ گردننیش چاقو  ب.برق چاقوئی را دید" اینگمار"بناگاه یکی از آنھا خیز برداشت . کرد

طرفی " ھلگوم"مرد ضارب کھ از کشتن . خون گرم جاری شد و یقۀ او را سرخ کرد.مایعی لزج ، بیرون زد. گزیده است
:    نبستھ بود فریاد کشید

می رفت و تعادل  خودرا جلوی بسخت. زخم حونچکان و کاری بود. تا منبعد در کار دیگران دخالت نکنیاستاین عالمتی -
پس از چندی سایھ ای دید . شدزمین نقشلحظھ ای بعد بخاطر شوکی کھ بھ او دست داده بود، سرگیجھ گرفت و .! حفظ می کرد

:بود،  آھستھ گفت"کارین"
بدون :" اندیشید . بسوی او دوید" گومھل"انداخت، ولی بادیدن صورت" اینگمار"زن نگاھی بھ . سرو کلۀ او از کجا پیدا شد-

واعظ با صورتی غرق بخون، کمر خود را بھ دیوار تکیھ داد و بزحمت سرپا ."شک، برادرش ضارب مرد غریب است
شاید : "بیاد مادری افتاد کھ روزگاری مرتکب قتل شده بود  فکر کرد" کارین. "بدست گرفتھ بود،تبر را پیدا کرده. ایستاد

اما واعظ  نفس می ." بار مادر  کشیده، او سنگدل است وسنگدالنھ، دست خود را بھ خون غریبھ ای آلوده کرده استبرادرم بھ ت
:               حالی کرد" کارین "با وجودیکھ بھ زحمت حرف می زد بھ . کشید و ھوشیار بود

. غرق تصوری  تاریک، گیج شده بود" کارین".او مرا از دست عده ای جنایتکار نجات داد. رسیدگی کن" اینگمار"اول بھ -
:                                            آمرانھ تبر را بسوی او گرفت و با گلوئی  خش دار، التماس کرد"  ھلگوم"
تھ بود برادر برخاس.  مطلب جدی است و برادر بی گناه است،زن از تصور واھی بیرون آمد، دریافت! را دریاب" اینگمار"-

جریانی قرمز از گردن بھ .خون بند نمی آمد. و چند متری دورتر، تلو تلو می خورد و بزحمت تعادل خود را حفظ می کرد
وحشت زده و مأیوس دست در ھوا . رد خون را گرفت" کارین. "سینھ  او می ریخت و شلوار و کفش او را خیس می کرد

:           گرداند و التماس کنان فریاد زد
متوحش، قدم ھای خود " کارین. "بی خیال برفتن  ادامھ می داد" اینگمار"اما . را ببندمتبگذار زخم.بایستخواھش می کنم-

ود تا بالخره از پای  این فکر کھ جوان آنقدر از او دور می ش.  ھر لحظھ قرمز تر می شد" اینگمار"رد پای .را تند تر کرد
چاره را در آن دید کھ زودتر بھ جوان برسد، بی قرار و . بھ ھراس زن افزودمی شود،افتاده و از شدت خونریزی ھالک 

:  مستاصل بھ سر و سینھ کوبید و بنای شیون و مویھ گذاشت
خواھش می . نمی دانستم، آنقدر جوانمرد و فداکاری! برکت خداوند بر تو باد. اریوتو بزرگ!اشتباه کردم!خواھش می کنم-

.شاخھ ھا و برگھای  خشک زیر تنۀ  او می شکستند و بھ خون آغشتھ می شدند. اما جوان بی ھدف ادامھ می داد!کنم، بایست
چشمانی خونگرفتھ، آرام و کج کرد و با چرخشی او راه خود را. قلوه سنگھا زیر قدمش می لغزیدند و تعادل او را بھم می زدند

:  آزرده و خفھ گفت.  خیره شد"کارین"بھ .برگشت
:                  التماس می کرد"  کارین"و. برسی، زخم او کاری تر است" ھلگوم "از اینجا دور شو، بھتر است بھ -



. از خانھ بیرون زدم تا بتو خبر بدھم.بھ توافق رسیدیم کھ کارگاه مال تو باشد" ھالور"امروز من و !نخواھش می کنم بس ک-
باورکن، آنچھ می . ممکن نیست، آنرا بھ دیگری واگذار کنیم.است" اینگمار"بگویم کھ،  کارگاه از آن " ھلگوم"آمده بودم، بھ 

تصور . خواھش می کنم مرا ببخش من کامال در اشتباه بودم. "ت را آسوده کنمآمده بودم  بابت کارگاه خیال. گویم حقیقت دارد
از دست تبھکاراناو راتو خود رابھ خطر انداختھ ای تا : " او گفت. او را زخمی کرده ای،گالویز شده" ھلگوم"کردم، با 

." نجات دھی
:                        برطرف کندراخود مسلط شده و  سوءظن جوانکوشش می کرد تا بھ حرفھا و حرکت" کارین"
فردا. کاری کھ در حق مرد بینوا کرده ای، شایستۀ عنوان قھرمانی است. عزیزم، امروز بزرگواری  تو کامل شد" اینگمار-

بایست، ببینم چھ بالئی بسرت آورده خواھش می کنم . مثل توپ صدا خواھد کرد، توشایستۀ نام پدران و بزرگان قومیکار تو
بی رمق و ضعیف، آخرین نیرو را . آزردگی درونی کاری تر از زخم چاقو، آزارش می داد.اما برادر جریحھ دار شده بود. اند

:  در حنجرۀ خود جمع کرد و برافروختھ گفت
.کج و معوج می شد،قدم ھای مرد زخمی.  ھستیدسر سپردۀ او شوھرتتو و . برس" ھلگوم"بھ داد از اینجا دور شو، برو-

در عوض . بینائی او فروغ خود را بتدریج از دست می داد و تنش سرد می شد. جا می گذاشتبحین رفتن لکھ قرمزی،
." خونریزی  او مرا دیوانھ می کند: "ود گفتبا خ.او را بسوی جوان می کشیدیعواطف خواھرملتھب بود وگرم و " کارین"

.  بخشی از حیاتش پاره شده و دور انداختھ می شودبنظرش می رسید کھ. حس کرد پاره ای از وجودش، متالشی  شده است
. جوان کشیده می شدبسویبا تقالی بیشتر .با تمام وجود از دردی کھ او می کشید آگاه بود.گرمی خون برادر را حس کرد

زھرخندی .دست بشاخھ ای گرفت.برای اینکھ کلھ پا نشود، بھ درختی تکیھ داد. رمقی برایش نمانده.تالش می کرد"  اینگمار"
:لبش را کج کرد، بی پروا گفت

حتماً !با  تعلیمات مسخره، قاب تو را دزدیدهاین واعظ دوبھم زن، . تو ھم شریک جرمی. ببین مرا بھ چھ روزی انداختھ اید-
اما بدا ن کھ  بین من و او، درۀ . روانۀ آمریکا کنیمی خواھیاو را،شنیده ام. گیردبقرار است، بخاطر شاھکارش، دستخوش 

. یکی را انتخاب کنی، بایدبین من و او. راه من و او متفاوت است.  عمیقی است کھ ھرگز پر نمی شود
اگر برادر . واقعیتی خشن پیش روی او، دھان گشوده بود. آرزو ھایش نقش بر آب می شود" ھلگوم"کرد بدون حس" رینکا"

گوئی از .رؤیا ھایش، بیکباره فرو می ریخت و از آن پس مجبور بود، بھ دنیای گناه و تباھی بازگرددکاخ را انتخاب می کرد، 
.ج  و تالش رانده می شدآسمانی صاف و بی لک، بھ زمین اندوھبار رن

غنای روحانی و توانمندی او در یک چشم بھم زن در مقابل تلنگر واقعیت ،رنگ می باخت و جای خود را بھ ھالکت و نیستی 
پاک خاندان از سوی دیگر، مرگ برادر را بھ چشم می دید، و اگر او را رھا می کرد بخشی از وجودش، از شجرۀ . می سپرد

یم مزندگی برادر بھ تص. گفتھ بود، باید انتخاب می کرد" اینگمار" ھمانطور کھ . پدری جدا می شد کھ جبرانش غیرممکن بود
:     ھمچنان التماس می کرد" کارین. "او بستھ بود

قول می . بگذار زخمت را ببندم! قاتلی،اگر جان خود را بگیری طبق حکم خدا!عزیزم تو در مقال خدا و مردم مسئولی-
ھنوز بھ " اینگمار"اتکای . زندگی تو برایم از ھرکسی، مھم تر است.  را بخواھم و او را روانۀ آمریکا کنم" ھلگوم"دھم، عذر 

درختاو شاخھ ای از : "خود گفتبا" کارین".درخت بود و برای اینکھ کلھ پا نشود شاخھ ای را محکم گرفتھ بود
. جوان بھ زمین غلتید. خون بند نمی آمد." روح خدا می گیردشیرابۀحیات را، از قوتدرختی کھ . است" اینگمارسون"
.                                             رمقی برای جوان نمانده بود. وحشت زده بسوی برادر دوید" کارین"

                             *********
بربا چند روز مراقبت خون ریزی بند می آمد و دھان زخم، بستھ می شد و کم کم، قوت بھ اعضای او . زخم برادر کشنده نبود

حین . تمام روزکنار تخت نشست و او را پائید" کارین. "باالی خانھ پھن کردند" اینگمار بزرگ "بستری بر تخت . می گشت
بھ بوده، نخواهفداکاری و شجاعت او تردیدی باقی نمی گذاشت کھ او مادی و منفعت . پرستاری بھ کار برادر فکر می کرد
جوان تمام روز نالید و از درد بھ . او برای اثبات این مدعا از جان خود مایھ گذاشتھ بود. تملک کارگاه و مزرعھ نمی اندیشد

: آرام بھ او گفت" کارین"م بیشتری یافت عصر کھ التیادم .خود پیچید
و هکردمخالفت"اینگمار. "وظیفھ را بھ دیگری می سپارم کھ دلسوز تر از من است.، منھم خستھ امهشکر خدا خطر رفع شد-

پس از شنیدن " گرترود. "شده قرار گرفتاما در برابرعمل انجام." آمادۀ پذیرفتن کسی نیستاو وزخم ناسور است":گفت
. کنار تخت نشست" کارین"بجای واو  وارد اتاق شد . خبر ھولناک، با شتاب خود را رسانده بود، تا از مصدوم خبری بگیرد

:دخترپرسید. صورت خود را  دو دستی پوشاند" اینگمار"
او سالھا نزد مدیر . بیاد ایام نوجوانی افتاد" اینگمار. "صدای دختر آشتی جو  و تسلی دھنده بودنمی خواھی مرا ببینی؟-

مقابل زن اما امروز. احساسی جز یک ھمبازی، بدختر نداشتآنروزھا. مدرسھ زندگی کرده و با خلقیات دختر خو گرفتھ بود
برای دیدن ، روزگاری  کھ آرام و قرار از کف داده.نگل افتادبیاد شب ھای بلند زمستان و کار در ج. گرفتھ بودکاملی قرار 

دختر . دیدار تو دردی از من دوا نمی کند"  ھلگومی"تو جزء دارو دستۀ : بھ او گفت" اینگمار. "دختر سر از پا نمی شناخت
:   کنار تخت زانو زده بود سر خم کرد و دست بیمار را بدست گرفت و آنرا فشرد

.                          قضیھ، پیچیده تر از این حرفھاست-
حرف دختر مشکوک  بود و . لبخندی زورکی گونھ اش را کج کرد. کوشش کرد نسبت بھ گفتۀ دختر خوش بین باشد" اینگمار"

.توجیھ ای  نداشت



.زندگی بی تو غیر ممکن شده استپارسال کھ بھ جنگل رفتی، حس کردم،-
جوان دست او را . دختر نوازشگر بوداندست. در اوج تردید، رو بھ دختر، لبخند زد. می شنید اما باور نمی کرد" اینگمار"

: م ، شکایت کردبا گالیھ ای آرا" گرترود. "فشرد و بھ نشانۀ قدر دانی، نوازش کرد
مطمئن باش چیزی بین . می دانم بمن مشکوکی! نگرفتھ ایسراغیبرگشتھ ای، حتی یکبار، از من" شیرکوبی"بھ از وقتی،-

اری می داد، تا قلبم را در نبود تو، او مرا دلد. من  بتو وفادار و مومن مانده و خطائی نکرده ام. نبوده و نیست" ھلگوم"من و 
:را تسکین داد، رضامند گفت" اینگمار"گفتۀ مسالمت جوی دختر، درد ." بلکھ دوری تو را تاب بیاورم. سپارمکامل، بھ خدا ب

جوان دیده .  زندگی را، جبران کنمکسری تابگذارم پیشمی خواستم مثل  یک مرد پا بھ .ازدواج با دست خالی دشوار است-
، ساختگی نبود و از لبخندشاینبار. لبخندی مسرت بار، چھرۀ جوان را  گشود.بھ دختر دوخت، نگاه  او گرم و صمیمی بود

:بھ او گفتهخم شد و سرانگشت جوان را بوسید" گرترود. "عشق و ادامۀ زندگی حکایت می کرد
بر نفرت " ھلگوم"بعد از پشتیبانی از .بودیآکنده،از نفرتتو. دیم با تلخی از من جدا شدیکھ باھم مالقات کرصبح امروز-

،بالخره مجاب شد. وصیف ناپذیر بود" اینگمار"آرامش . ھمانی، کھ ھمیشھ در آرزویش بوده امتوامروز . یه اخود چیره شد
روز عبادت و شکر . آنروز یکشنبھ روز آرامش بود.در آفرینش خطائی نیست و آنچھ خدا آفریده در مقام خود زیبا است

از . و اوج سعادت برای او بودخوشی آنروز نھایت . رقم می خوردابدیاو در دفتر حیاتسالمتی  و نجات گذاری، روزیکھ
و عشق او . است" دختر"جوان دریافت کھ عاشق . اعالم کند کھ خوشبخت ترین است،فرط شادی، می خواست فریاد زده

و مھر او بدختر، انگیزه ای بود برای زندگی ھعالق. عشق زمینی او انعکاسی از محبت آسمانی خدا بھ انسان بود.یقی استحق
. و نیروئی بود برای ماندگاری

بخش ھشتم                             
مسافر 4"اتالنتا"و 3بھ نیورک" 2ھیور"کھ از بندر فرانسوی "  یونیورس"کشتی فرانسوی دریکی از شب ھای  تابستان،

آنروز ھمزمان با .آبھای اقیانوس را می شکافت و بسوی مقصد پیش می رفت1880سال در ھوای مھ گرفتۀ،جابجا می کرد
از تأسیس دفتری کھ بعبارتی .ن می گرفتندجش" شیرکوبی"را در  سالگرد تاسیس دفتر بشارت و ترویج"یونیورس"حرکت 

. سال می گذشت2کھ مدیر ایجاد کرده بود 
کابین . بودندیدهخوابھادر کابینمسافران کشتی و کارکنان. بودهصبح را نشان داد4"یونیورس"دقایقی پیش، ساعت شمار

در . مسافران جدا می کردرا ازآنھامحل خوابار، تختھ ھای پھن و نازکی، پارتیشن ووکارکنان در طبقۀ میانی قرار داشت
سر و داشت و بھ دیگری بیخوابی اوعلتی.  غلت می زددر بستر خود میان خدمھ، ملوان پیری، تمام شب بیدار مانده بود و

.                                                  دندغژ و وا غژ صدا می دا،امواجا برخورد کشتی بھنگامکھمربوط نمی شدبین کابین ھا،ھای نازکصدای دیوار
او مرغ طوفان بود و بار ھا با . نھ از امواج بلند می ترسید و نھ ازشکستن ستون بادبادن. او ملوانی دریا دیده و با تجربھ بود

و ابدی مرگ ازگرانین،آنچھ خواب از چشمانش می ربود. تالطم  دریا و خروش موجھا،  دست و پنجھ نرم کرده بود
اگر قرار است بمیرد، ترجیح می دھد، در آبھای زالل و شفاف : "بارھا گفتھ بود. سرنوشتی بود کھ انتظارش را می کشید

."                             بگور بسپارندزمین او را دل سرد و تاریک دراقیانوس دفن شود تا
اما آنشب دچار . ھ بی وقفھ بھ کشتی می خورد  و کابین را تکان می داد نمی ترسیدملوان پیر از خروش موجھای سھمگین ک

فاجعھ ای کھ . آزارش می دادو نگرانی بخاطر ظلمت ابدیدنیای مردگانو بار اول بود کھ تصویر مرگ. تشویش شده بود
تاریکی، آرامش و خواب او را مختل سرانجامی بدون نتیجھ و عذابی بی پایان در عمق.  انتظارش را می کشید وحشترا بود

.   کرده بود
اگر در یانصیبش می شد؟نتیجۀ بھتریند آیا می کردشآبھا شستھ و تطھیربطوریکھاگر در دریائی مرجانی، مدفون می شد

مینمرۀ قبولی محسوب برای ملکوت  اعمالش در کارنامۀ ،تدھین کرده، در تابوت می گذاشتنداو رابا سدر کافورخشکی
.   فکرمی کردو مرگعاقبت  خودوویزان تاب می خورد و بھ آخرآ؟ ملوان پیر در ننوئی شد

.دیده بوداشتباه ن.نگاھی بھ پیرامون انداخت. حس کرد سایھ ای وارد کابین می شود، نیم خیز از تخت کنده شدای،لحظھبرای 
ملوان . ی سپید، در حالیکھ، ناقوسھای کوچکی در دست داشتند، سرود خوان جلو می آمدندئو ردافروزاندو نو جوان با شمع

لباس رھبانی و موی تراشیدۀ  پسر ھا و ." شاید عده ای او را قابل دانستھ و در مراسم شام آخر شرکت داده اند: "پیر اندیشید
.      کرداشآنھا را ھدایت می کرد، شگفت زدهکھ با گردش چشم رھبری

کابین ھا، . پس قرار بود مراسم بدون کشیش، برگزار شود. بودناز وجود شبان یا کشیش نشانی . را پائیداطراف .چشم گرداند
.  چسبیده کنار ھم قرار داشتند و کمترین صدا، دیگران را بیدار می کرد

ویا مزاحم کسی بشود، جلو می احدی را بیدار کندصدای زنگولھ ھا،بی آنکھعبورد کرده و، ردیوابنظرش آمد، گروه کُر از 
پیرزنی جلوه ،اگرمراسم واقعیت دارد پس، کشیش کجاست؟ ھمان لحظھ سایھ ای ظاھر شد، سایھ: "ملوان با تعجب گفت. آیند

پیرزن  صلیب بدست، سر در زبور داود . ملوان پیر، مادر خود را شناختتر بیایدپیرزن جلوتاجوانھا صبر کردندکرد، 
:  پرسیدپیرزن ازبا عجلھملوان. داشت

فوری اینھمھ آدم رد شده ای؟ میانازچگونھ! چگونھ بین اینھمھ، مرا پیدا کردیدر این ھوای توفانی ،این وقت شب! مادر-
پسر ھا سرود خوان جلو آمدند و مقابل او .فقط مادر می تواند از موانع رد شده  و او را میان آنھمھ آدم پیدا کندبیادش آمد کھ،

اشتباه نشنیده بود، مادر دعا می خواند و از او می . شدپرکابین از رایحھ ای دل انگیز.سرود آنھا بوی عود می داد. زانو زدند



. اما مگر او، گناھکار یا مجرم بود کھ باید توبھ می کرد؟ چشمان مھربان مادر، او را مجاب کرد.  ضای بخشش کندخواست تقا
.وخطاھائی افتاد کھ بخاطر آنھا می باید جریمھ می پرداختبیاد جرم ھا

مادر بیادش آورد کھ او ھم  سھمی . ین سھم خداوند بوداما مگر، خدای او بر صلیب مجازات، جریمھ ھا را نپرداختھ بود؟ اما ا
وقتی دعای خود را . بودنمادر کلماتی التین بزبان می آورد کھ مفھوم . دارد و باید قبل از مرگ، طلب عفو  کند تا بخشیده شود

اغی آنھا را حس بھ انتھا رساند پسرھا شمع را جلو صورت او گرفتند شمع ھای روشن آنقدر بھ صورتش نزدیک شدند کھ د
در گرگ . ملوان پیر، کش و قوسی بخود داد. پیرزن صلیب را باال برد و کتاب را بست و در یک چشم بھمزدن، ناپدید شد.کرد

.                              ھ عمیقا او را بفکر فرو بردکوتاه و بی سرو تئیرؤیا. و میش صبح، بھ نظرش رسید کھ خواب دیده است
زوزۀ باد وحشی، بھ  کابین ھا، ھوای تازه .می کردایجادخروش طوفان، دلشوره. بھ جیر و جیر افتادره، کابین دوبادیوار 

ملوان پیر ھنوز . روز جدیدی بودۀصدای نفس  آنھا نشان.  بیدار می شدندبتدریجخدمۀ کشتی.موقع بیدار باش بود. می دمید
! بن مریمیعیس.خدا یا کمک کن:" در دل گفت.استکھ تمام شب بیدار بودهسرگشتۀ رؤیای چند لحظۀ پیش، بخاطر آورد

.                              منتظر ماند،تسلیم سرنوشت."  تعبیر خوابم چیست، عاقبت چھ خو اھد شد
کشتی . مطلق دادکور سوی نیمھ روشن جای خود را بھ تاریکی .کابین تکان  خورد.دقایقی بعد صدای مھیبی شنیده شد
تصادم بقدری شدید بود .  برخورد کرد" یونیورس"راه گم کرده بود، بھ سفینۀ جھان پیمای ،کوچکی کھ در مھ غلیظ و طوفان

. دیگھای فشردۀ بخار، یکی پس از دیگری جوش آورده، منفجر شدند. کنده شده و آسیب جدی دید" یونیورس"کھ موتورخانۀ 
و نیم تیغ، پیچ و تابی خورد .آمدجلو رفتھ،کشتی مسافری عقب. ی کھ انتھا نداشت درھم  پیچیدصدای انفجارھا با زوزۀ باد

.آن در اقیانوس فرو رفتانتھای
بخاطرش آمد ." من دلیل داردبی خوابی پس ":در دل نجوا کرده،ملوان پیر از جای جھید و با ترس فروخورده ای آه کشید

شاید فرشتھ در ھیئت مادر، آمده بود .فرشتھ اندک شباھتی بھ عزرائیل نداشت. قی پیش مالقات کرده استفرشتۀ مرگ را دقای
وقت تنگ . بیاد آورد کھ فرشتھ صلیب بدست ظاھرشده بود و از او می خواست در واپسین دم توبھ کند. تا او از مرگ نھراسد

. پشیمان شداما تغیر عقیده داده و  کار خود رفت،سراغ لباس.بود با ھمۀ نیرو از ننوی آویزان بیرون پرید
سپس .آنرا با تانی پوشید.خرت و پرت، پیدا کردآنھمھکورمال درتاریکی، کت و شلواری را کھ در جشن ھا می پوشید، میان

. پیشآمد، بعدی شدنوار پاپیون را از زیر یقۀ  رد کرد و آمادۀ
********

وقتی با ضربۀ تصادم ھمھ . کنار ملوان پیر و ھمجوار او، پسر بچھ ای کھ برای خدمۀ کشتی پادوی می کرد، ھنوز خواب بود
سرو صدا ی ملوانھا کھ با شتاب لباس .  نشد و ھمچنان در خواب ناز غلت می زداز جای جھیدند، او از فرط خستگی، بیدار

دوخت، حرکات آنھا بنظرعادی نمی چشمبھ ملوانھا. ، بناچار او را ھم بیدار کردھابتن می کردند و صدای بھم خوردن کابین
درتاریکی، غول  سیاھی دید، کھ با .را مالیدھاچشم.ھمھ جا تاریک بود. از دریچۀ کوتاه و مھ گرفتھ، بھ بیرون خیره شد.آمد

.                                                      کش و قوس می رفت،زوزۀ طوفان
مثل این بود کھ . مثل این بود پرندۀ عظیم الجثھ ای، چنگال تیز خود را بھ بدنۀ کشتی می کشد و با بالھا، بھ عرشھ، می کوبد

بچھ ملوان از ترس در خود کپیده . رفت و آمد ملوانھا، عادی نبود. تی را سوراخ می کند و بھ دریا فرو می بردپرندۀ عظیم، کش
. تازه حس کرد بیدار شده، تلخی واقعیت او را بھ گوشھ ای کشید. و مچالھ شد

پارچۀ . کشتی بادبانی با کشتی آنھا تصادف کرده بود. ندیده بودپس خواب . نداشتیکاربر خالف روز ھای عادی کسی با او 
آنچھ دیده . قھوه ای شده بود، در اثر باد بال می زد و مثل طبل صدا می کرد،و روغنسیاھی دوده زخیم و خیس بادبان کھ از

و هھ رخ بھ کشتی بخاری، کوبیدکشتی بادبانی، در دل تاریکی، رخ ب. بادبان بودپارچۀبود بال پرنده نبود، بلکھ تکھ ای از
.جدا کند"یونیورس"خدمۀ کشتی بادبانی با تمام قوا می کوشید کھ آنرا از . گیر کرده بود" یونیورس"دکل آن، زیر دودکش

حتما ! یچاره کشتی کوچولوب: " ملوان کوچک، وقتی بھ عرشھ رسید در دل گفت. عرشھ می دویدندسویبمسافران و خدمھ
از میان ملوان ھا و مسافران راه باز کرد و خود را "یونیورس"کاپیتان کشتی " .درب و داغان شده و بزودی غرق می شود

: آھستھ گفت. بودرسیدهبچھ ملوان  ، کھ رسیدھمان نتیجھ ای  بسفینھ ای بادبانی است مقابل،وقتی دید کشتی . جلو کشید
و برخالف .کسی اعتنائی بھ بچۀ پابرھنھ  نمی کرد" رسیده بود بالئی ولی بھ خیر گذشت.ودی ادامھ می دھیمچیزی نیست بز"

.خیره شدکنجی نشست و بھ آمد و رفتھا،بناچار. روزھای کاری، احدی بھ او فرمان نمی داد
.باید سوار کشتی بادبانی شویم.غرق می شوددارد"یونیورس"اینجائی؟ : بھ او نزدیک شد و گفت، تندملوانی با ریش قرمز

! استعزیز کردۀ کاپیتان، درب و داغان شده
خوش خیال تا آن لحظھ تصور کرده بود، کھ  مسافران کشتی روبروئی التماس کنان بھ کشتی آنھا ھجوم . ملوان کوچک لرزید

کھ بسختی تالش می کردند تا کشتی خود را از چنگال مردانی را  دید. ھضم مسالھ برایش سنگین بود. آورده و پناه می گیرند
ملوان ریش قرمز چوب بلندی در دست داشت . نشان دادمقابلرا مشت کرد و بھ مسافران کشتی پنجھ از لج . ھیوال نجات دھند
است از کشتی نمی خو.پسر مقاوتی نکرد. ریش قرمز فریاد کشید، یکدستی او را بلند کرد و در بغل  فشرد. و بسویش می آمد

.   غول پیکر در حال فرورفتن و انھدام است" یونیورس"خجالت می کشید، باور نمی کرد بادبانیاز کشتی.مقابل یاری بخواھد
در آبدکل کشتی بادبانی فرو ریخت و دماغۀ آن .صدای انفجاری عرشھ را لرزاندناگاه .بسوئی می دویدھرکس سراسیمھ

چند درجھ .بازیافت، تعادل خود را ۀ کوتاھیجدا شد و پس از شیرج" یونیورس"کشتی از دودکش  . فرونرفتاما شیرجھ زد 



بھ ملوان ریش قرمز ،پسر بچھ.  ایستاد و بتدریج از صحنۀ تصادف دور شدش بازچرخاقیانوس کج شد سپس ازبر سطح 
:  گفت

. االن غرق می شودیچاره بادبانی ب-
باقی ماندۀ دودکش را بھ مھیبیانفجار .با صدای غریبی روشن شد اما بالفاصلھ ایستاد"یونیورس"لحظھ ای بعد، موتور 

:بانگ آمرانھ ای کھ از بلندگو پخش می شد اعالم کرد. ستون دود مانع دید مسافران می شد. انداختاقیانوس 
خر خر . را برای نجات مسافران بسرعت آماده کنیدکوچکدستور اینست کھ قایق ھای .امکان ندارد" یونیورس"نجات -

:   بلندگو کھ در غرش طوفان گم می شد با صدای ضعیفی از ھمھ خواھش کرد
:           لحظاتی پیش سرملوان بھ کاپیتان اطالع داد. دارید، داریم غرق می شویمدست بھ دعا بر. خونسرد باشید-
پرآتشدان.انفجار در مخرن بخار، بدنھ را متالشی کرده، آب بسرعت وارد موتورخانھ می شود.ساختھ نیستکاریاز ما-

! دعا کردباید . چاره ای نیست. سوراخ بزرگتر از آن است کھ تصور می شد.خواھد شداز آب
*********

درست ھنگامیکھ گروھی ملوان در تکاپو و تالش بودند تا جان مسافران را نجات دھند، دوشیزۀ ریزنقشی با لباسی مرتب و 
می شناخت، دلداری داده، دلسوزانھ کھبھ ھرکس.کھ گره آنرا زیر گلو سفت کرده بود، بین جمعیت ظاھر شد،کاله صورتی

: می گفت
.از مرگ نباید ترسید.دیریا زود ھمھ می میریم-

ائی می آشنسفر بھ ھمھطی . بودخریده درجھ یک بلیط، برای آسایش و  راحتی خودنام داشت1"ھوگس"ریز نقش کھ دختر
در پشت شعار ھا، ترس خود را از اما.و پا کرده بودبرای سفر دست ھمدم،کلی . خوش و بش می کردپیر و جوانداد و با 

.نباید ترسید":مستقیم بھ امواج بلند و ترسناک، خیره شد و عبارت ھمیشگی خود را تکرار کرداو. مرگ پنھان نمی کرد
مرگ و واکنش مسافران در مقابل." دیر یا زود ھمھ می میریم. نداردایلھ فایدهعج.این جھانیمان موقتمسافرگی ھم

عده ای بھ کابین ھا . بھ  کریدورھا می دویدند تا ضعیف ھا را کمک  کنندھای مسؤولخدمھ. نبودمثل ھمسرنوشت کشتی 
کاپیتان. از انبار بیرون می کشیدراو قایقھای نجاتھاکمربند،ملوان ورزیده ای.دبیدار می کردنمسافران را و رفتھ

:بر سکوی کوتاھی ایستاد و دستوراتی ابالغ  کرد"یونیورس"
زودتر از . لی سراسیمھ، پی  فرمانی  می دویدؤوپس کو قایق نجات؟ ھر مس.ماشین ھا را خاموش کنید! موتورخانھ را ببندید-

:         گزارش دادل موتورخانھ آمد وؤوبقیھ، مس
ھجوم بسوی عرشھ و قایقھا با فریاد . آب وارد موتورخانھ شده، کوره، بزودی پر از آب خواھد شد! وضعیت اضطرای است-

ھرکس می خواست گوی سبقت را برای رسیدن بھ عرشھ، از دیگری برباید، شاید قایقی از آن . و نگرانی مسافران ھمراه بود
.خود کند

بروشنی می دیداو . تصور او استازبھمھ دلداری می داد، بتدریج فھمید، اوضاع وخیم ترپیشکھ دقایقی " ھوگس"دوشیزه 
. دیوار نصب شده بود و کسی آنرا ندیده بودھ قایقی ب. اطراف را پائیدناچار دست بکار شد و.می شودغرق داردکشتیکھ

عزت نفس وغرور، !" اقبالیبھ این می گویند خوش : " آھستھ  گفت. پیرامون دختر، کسی نبود. زنجیر شده بوددیوارقایق بھ
نباید بی گدار .کمی ایستاد.باید دست بکار می شد. بھ او اجازه نداده بود، مثل دیگران، از صف ھا، جلو بزند تا بھ قایقی برسد

.   رودوسیلۀ نجات از دست ب،ناشیگری، باعث می شد.بھ آب می زد
1- Hoggs

باید تالش کنی تا  خود را بھ ساحل ند،بفکر جان خویشمھھ. ندازیکلھ را بکار ب.تو از مرگ نمی ترسی! شجاع باش: "اندیشید
عده ای . لھ داشتپلکان ریسمانی فقط نیم متر با او فاص.چنگ انداختقایقپنھانی بھ لبۀ . خویشتندار منتظر شد. امن برسانی

ھ از نظر ھا بھ زنی جلب شد کۀھم.مسافری جیغ کشید. برسندی نجاتلرزان و وحشت زده،  پائین می رفتند تا بھ قایق ھا
ترس مسافران دیدن صحنۀ مرگ او،. دست و پا می زد و کمک می طلبیدزن نگونبخت توی آب . لغزیده بودپلکان ریسمانی

. را دوچندان کرد
. بھم آمیختاز پلۀ ریسمانی و ترس لغریدن،پائین رفتنۀدلھر. فرو می رفت" یونیورس. "ز آن پس عملیات نجات کند تر شدا

. ھرکس بفکر نجات خود بود.ریختگی صف ھا شده بودازدحام باعث بھم. بازوھا قوت خود را از دست داد و پا ھا لرزان شد
کسی بھ . عجلھ باعث می شد کھ آنھا تعادل خود را، از دست داده و بدریا سقوط کنند. تپلھ ھای ریسمانی تاب آنھمھ آدم را نداش

.خود اھمیت نمی دادھمسفرو مرگغرق شدن
قایق راه خود را ،اما بمحض پریدن.گذشتھ و مستقیم از عرشھ بھ دریا پریدند تا شنا کنان بھ قایقی برسندپلکانعده ای از خیر 

سرنشینان قایق انگشت مھاجمان را، با چاقو می . مواجھ شدندمقاومتچند نفرکھ بھ قایقی چنگ انداختھ بودند با .کج می کرد
.می کندفرد قلدری قایقی را واژگون از عرشھ دیده شد کھ.دنبریدند تا قایق را رھا کن

او می دید، قایق پشت قایق بھ دریا انداختھ می شود و لی بخاطر بی نظمی . است، انتظار می کشیدبا فر" ھوگس"دوشیزه 
در پی ھم ،بالفاصلھ چند تیر دیگر. صدای شلیکی برخاست.از پشت سر او ماشھ ای چکانده شد. تعداد کمی نجات می یابند

دود طپانچھ ھا، فضا را باروتی . دیل بھ زدو خورد شده بودازدحام و بی نظمی تب. ماموران انتظامی مداخلھ کردند.شلیک شدند
عفریت مرگ بر . دختر جوان حس کرد میان زمین و آسمان معلق است. با تھدید ماموران، ھمھ ساکت شدند. و جنگی کرد



قایق ھنوز کسی . دوباره قایق ھا بھ دریا انداختھ شدند. شدبر فضا مستولیسکوت مرگباری . وجود ھمھ چنگ می کشید
.    پنھان مانده بودو مسافران قایق از چشم خدمھ . را ندیده بود"ھوگس"دوشیزه 

*******
بھ قصد، دیدار پدر و مادر، با کشتی کھ،با دو بچھ خردسال بچشم می خورد1"گوردون"مسافران زن جوانی بنام خام در بین

وسائل اضافی را در کابین گذاشت، سراسیمھ .نیز، سحر از خواب پریداو.  ریس سفر می کرداز نیویورک بھ پا" یونیورس"
عجلھ بی فایده .خارج شد تا زودتر بھ فضای آزاد برسدکابینبا عجلھ از. بچھ  ھا را بیدار کرد و لباس سبکی بھ آنھا پوشانید

ھم فشار می آوردند بمی رسیدصد نفربھ کھ تعدادشانمسافران.خروجی ھای منتھی بھ عرشھ، از جمعیت موج می زد. بود
داالن وحشتتا ازھمھ عجلھ داشتند .و لغزنده بودھ عمودی راه پل.  بیابندمفریو ضعیف ھا را لھ می کردند، تا برای خروج

آنھا  " گوردون"م برای اینکھ بچھ ھا زیر دست و پا نمانند، خان. رده و ھر چھ زودتر بھ عرشھ و فضای باز برسندعبورک
بیچاره و مستاصل، درخواست .نفسش بھ شماره افتاد.سرانجام تاب نیاورد، بازوھایش سست شد. رابغل کرده و دلداری می داد

.کمک کرد
بھ درخواست او گوش شنوائیاما.بگیردش اواز آغوراھایکی از بجھداوطلبی پیدا شود  واز بین جمعیتاو امیدوار بود، 

. آوردندمردھای شیک پوش، مرتب و کراوات زده، از ھر سو فشار می . کسی بھ التماس ھای او وقعی نمی گذاشت.پاسخ نداد
.دچشم ھا از ترس مرگ، از پلک زدن ایستاده بو. جوانھای نیرومند، با بازوی برھنھ و ماھیچھ ای، بین جمعیت می لولیدند

دست زن . رحم نمی کردبچھ و بزرگ بھوو دندان نشان می داد مرگ، بھ پیر و جوان چنگ عفریت. دھان ھا خشک بود
نا امید و . تا کی می توانست وحشت خود را از چشم بچھ ھا پنھان کند. ه بودخود را دست داداو توان. بینوا، بھ جائی بند نبود

آنھا سر یک . در طول سفر با او اختالط و خوش و بش کرده بود2"ینزمارت"جوانی بنام . شنائی را بین جمعیت دیدآسرگردان 
.مرد جوان او را دید و دستی تکان داد اما کمکی از سوی او نیامد. فریاد کشید" گوردون . "میز غذا، خورده بودند

بی حسی و نا امیدی رمقش را، بھ صفر . ھوا برای تنفس، کافی نبود.راه گلویش بستھ شد. بچھ ھا گردن مادر را چسبیده بودند
مردی را دید کھ فلجی را کول کرده .نوری از خروجی بھ جمعیت تابید، چشم او را زد. دیگرامید ی بھ جمعیت نداشت. رساند

کاش او ھم می . تازه کندفرصت یافت، نفسی او. مرد ھم مثل او، نیرویش تھ کشیده بود. می گذاردۀ آخر زمینپلرویو
!توانست

فلج راه را، بند مرد . در انتھای راه ، متوقف شده بود.مرد خستھ، نای بلند کردن فلج را نداشت.دوباره جمعیت فشار آورد
. حرکت مرد تنومند، دور از انتظار نبود. اعتراضی نکردکسی. از پلھ ھا غلطیدمفلوج.کنار زداوآدم تنومندی رسید و. آورد

زن آمریکائی فھمید، ھنگام سختی و فشار، .ھرکس بود ھمین کار را می کرد. او برای نجات خود مانعی را کنار زده بود
.  فریادرسی نیست

1- Gordon  2- Martens
********

در ھمین حال زن و شوھر جوانی کھ ماه عسل خود را در کابینی اختصاصی بدور از چشم دیگران سپری می کردند، ھنوز 
سرو . کسی آنھا را بخاطر نمی آورد. آنھا در کابین مانده بودند.ھیچ مأموری بھ آنھا اخطار نداده بود. در خواب خوش بودند

جامۀ سبکی بتن کرد و ھ،از کنار ھمسر خود برخاستوخواب پرید، چشم ھا را مالیدبقدری شدید بود، کھ مرد جوان از،صدا
دست ھمسر جوان و زیبای خود . ، کنار تخت نشستھوقتی از وخامت اوضاع با خبر شد بسرعت برگشت. از کابین بیرون زد

:د با کمی درنگ گفتمر. زن چشم گشود. را بدست گرفت، آھستھ او را بیدار کرد و با تبسم، صبح بخیر گفت
:     می شنوی چھ سر و صدائی است؟ زن متوحش پرسید-
را با اتفاق شومی کھ در انتظار شان بود، پیشچھ خبر شده؟ مرد عاشقانھ بھ او نگریست، دلش نیامد لذت بوس و کنار شب-

:              گفتآھستھ بھ زن . بھ اضطراب تبدیل کند
مرد کوشش کرد اوضاع را . دیر شده، کشتی دارد غرق می شودبنظر. بیرون رفتن بی فایده است. بھتر است ھمینجا بمانیم-

:                                             تشریح کند
. از ھم اکنون، عده ای غرق شده اند. کندزنی زیر دست و پا لھ شده، کسی بھ جسد او اعتنائی نمی!بیرون زدو خورد است-

قایق ھای نجات کفاف . ھرکس بفکر تکھ چوبی است تا خود را  نجات دھد. ریسمانی، بھ دریا سقوط کرده اندنردبانتعدادی از 
وحشت وقتی توضیحات مرد تمام شد، زن خود را بھ آغوش او انداخت،  ! قایق خالی شدهر ازانبا. نمی دھداینھمھ مسافر را 
:                 زده  التماس کرد

:مرد گفت! می خواھم کنار تو بمیرم.ھم باشیمھر اتفاقی میافتد کنارخواھش می کنم مرا ترک مکن، بگذار-
ی زندگی بھ ھیچکس وفا نکرده، شاید در آینده ا. ھمھ روزی می میرم. بسر می رسدما روزیعمربالخره.حق با توست-

فکر کن  . ، چمباتمھ می زدی و بخاطر ایامی کھ با ھم بوده ایم از من سپاسگزاری می کردیرگمدور، روزی  کنار بسترم
بخاطر روز ھائی کھ با ھم بوده امروز،: " نگران نباش عزیزم. قرار است امروز، فرشتۀ مرگ یکی را، از دیگری جدا کند

."شیھا، بستھ بھ عمر طوالنی نیست، بلکھ کیفیت زندگی مھم  تراستلذت زندگی و خو. ایم، از تو قدر دانی کنم
اما وقتی دید آب بھ کابین نفوذ می کند، وحشت زده بھ اطراف نگریست دست خود را از دست . تسلی یافتاندکیزن جوان

:     مرد بیرون کشید و فریاد زد



و بی آنکھ منتظر ھمسر . خواھش می کنم درک کن. عزیزم تو را دوست دارم! نھ، نمی خواھم در تنھائی و وحشت بمیرم-
.                                   گرفتھ، بیرون زد تا مفری برای زندگی و بقای خود بیابدخود بماند از کابین آب
سبکی بتن داشت، و بی توجھ بھ سر و وضع خود پی چاره می لباسزن . د ھا آدم را، بسخره گرفتھ بودعفریت مرگ، جان ص

.  گشت
**********

ی ازمرگ بچھ ھا. در آب غوطھ می خورداو.نرسید و احدی بھ کمک او نشتافت"گوردون"خانم کسی بھ داد زن آمریکائی
آنھا دیگر در .نگرانی برای بچھ ھا، کارساز نبود. بھ انتھا رسیدی زاللزندگی آنھا در اعماق آبھا.  مدتی گذشتھ بوداو

،ددر تالطم امواج  حس کر."  باید تقال را تمام کند و روح خود را بھ خدا بسپارد":آخرین لحظات فکر کرد. آغوشش نبودند
اما انگار با صد بند نامرئی بھ زندان جسم . تمایل دارد از قفسی تنگ خالص شود وبھ باال و منشاء خود، بازگردداوروح

.زنجیر شده باشد، رھائی میسر نمی شد
اما بچھ ھا،شاید مرگ باشد،سزای او. و بھ گناه خود اعتراف می کند.  گناھکار استاو!نیستعادالنھ عیتوض":فکر کرد

ھاو تا دوردستبرخورد می کردندبھم  ،ستون ھای بلند آب. از اطراف بانگ ضجھ و التماس می آمد".داشتندگناھیچھ 
زورۀ طوفان و ضجۀ  مسافران از ھر سو بگوش . مغلوب دیگری می شدسرانجامتا یکیبگردن ھم می آویختندشاخ شاخ بھ

.می رسید
را بسخره " یونیورس"گوئی با شکلکی نامفھوم ھستی و زندگی مسافران . آسمان پر از ابر ھای سیاه و خاکستری شده بود

اما بر .زندگی و تحمل سختی، دشوار تر از مردن است. چانھ زنی برای زندگی کافی است! بس کنید: گویندمی گرفتھ، بھ آنھا 
ادامۀتالش برای ماندن و! باید برای بقای خود تالش کنی:" ندائی چون کرنا  غریدا،و شکلک ابرھ" گوردون"عکس تصور

حال می دید پیرامون او انباشتھ از آدم ھائی . فکر کرده بودآن خالف تا بحالاو." سخت تر از نیستی و رفتن است،زندگی
و تالطم طوفان،زوزۀباشدهقایق ھای  واژگون. سنداست کھ برای زنده ماندن و ادامۀ زندگی تقال می کنند تا بھ قایقی بر

.پائین می شدندوباالامواج،
را دودستی بچسبند شاید تجدید قوا کرده و اندکی از وقتی بھ  قایقھا می رسیدند کوشش می کردند آنھا راعده ای شنا کنان 

جریان برای بقا و نجات زندگی از ھر سو تالش گسترده ای . تعدادی تختھ پاره ی را، سفت گرفتھ بودند.خود بکاھندخستگی
.آنچھ نیرو داشت، بکار می گرفت تا رخت خود را از ورطۀ نیستی، بسالمت بیرون بکشد،ھر کس. داشت

صدا روشن و پر صالبت بھ او نوید .آشناست،اینبار بوضوح دریافت، صدائی کھ شنیده. بار دیگر صدا را شنید" ردونگو"
ملوانی ریش . ، قایق سھ سرنشین داشتمددر حال قایقی را دید کھ بسویش می آ!" بھ اینجا نگاه کن تو نجات میابی: "می داد

باد قایق را بسوی . با بینی عقابیدختری ریز نقشوشھ ای خزیده بود و قرمز با لباس زمخت، بچھ ای نیمھ برھنھ کھ گ
.نجات  دور از دسترس  نبود.زدمی کورسوی امید چشمک . می راند" گوردون"

                             *********
یک کشتی ماھیگیری، از نروژ بسوی آبھای ناشناختھ بادبان ھا کاپیتان. فردای واقعھ و تقریبا ظھر روز بعد، طوفان آرام شد

کشتی شسکستگان از دور شبحی . کشتی او بر سطح آب ھمچون عروس شمال با جلوه گری، بجلو می خرامید.را، افراشتھ بود
ادبانی بھ صحنھ کرجی ب. بارقۀ امید در قلب آنھا روشن شد.دلھا بنای طپیدن گذاشت. دیدند کھ ھر لحظھ بزرگ تر می شد

از لباس او فھمید کھ او نیز دریا نورد است کھ طاق . ندبر آب دید کھ بھ پشت شنا می کھیکلی،خدمھ  آن.می شدترنزدیک
.باال و پائین می شوده، باز بر آب دراز کشیده و با امواج لرزند

مرد نروژی وحشت . وقتی دید کھ اطراف شناگر تعداد دیگری مثل او، در پیچ و تابند.چشم ملوان نروژی از حیرت گرد شد
وزش باد، . بھ جسد ھای باد کرده اشاره می کرداو . سرنشینان کشتی  دور او جمع شدند، زبان مرد بند آمده بود... زده فریاد زد

غرق شدگان بر . تعداد جسد ھا بی شمار بود! ر دیگرنف5ملوانی فریاد کشید آه سھ نفر اینجا، . جسد ھا را نزدیک می کرد
، از ساحلی ھیزم رادستھ ای ریسمان کسی،کھمانند این بود. سطح آب پیچ و تاب می خوردند و برای سبقت شتابی نداشتند

داشت و  کالھی در این بین جسد دختر بچھ ای نمایان شد کھ روپوشی آبی بتن . ده اندبرآب پراکنده شو ھیزم ھا شل کرده دور 
پلک دختر بچھ، باز بود و بھ صورت آنھا چشم !"  خدای بزرگ، طفل معصوم: "یکی فریاد زد.زیر گلویش  گره خورده بود

:گوئی بھ آنھا می گفت. دوختھ بود
موجی نیم خیز، مرده ای را . کشتی آبھا را شکافت. مھ دھیددیگر دیرشده، از شما کاری ساختھ نیست، ھمان بھتر براه خود اد-

سطح تماس باد با بادبان بیشتر شد و بر . طناب بادبان را کشیدکشتی بان،جسد ھا، پی کشتی روان شدند، . بھ زیر کشید
آورد و بلند خود را از جیب بیرون " انجیل"ملوانی . جسد ھای سرگردان از تیر رس بسرعت گم شدند. سرعت کشتی افزود

:قرائت کرد
ارادۀ تو ھمچنان کھ در آسمان جاری است بر زمین نیز جاری . ملکوت تو بیاید. ای پدر ما کھ در آسمانی، نام تو مقدس باد-

، و رما را از شری. را می بخشیمگناھان ما را ببخش، چونکھ ما نیز گناھکاران خود . مرحمت بفرمابماروزانۀ ما رانان. شود
!تکریم تا انقضای عالم ازآن توستزیرا ملکوت و . وسوسھ ھا دور نگھدار

حکایت می کرد کھ آنروز سکوت آب و جلوۀ تاریک شب، . غروب بر گسترۀ دریا پدیدار شد. کشتی ماھیگیری سرعت گرفت
.....                                                 ادامھ دارد!.خواھد زدوداز چھرۀ ماھیگیران ،رااندوه و تاسف روز گذشتھ بحی فرا می رسد کھ سپری شده و بزودی  ص


