
بخش نھم
جلسات . بدنبال تعلیمات ناب انجیل، در تب و تاب می سوخت" شیرکوبی"قریۀ . پی ھم، می گذشتنددرروزھا و ھفتھ ھا

نگام صبح ھ.   از نظر پیروان و فراوانی جمعیت، ھنوز حرف اول را می زد و مرتب دایر بود" اینگمارسون"خانۀ
ار بمحل سکونت دور از چشم اغی. خارج کلبھ ایستاد. پیرزنی از کلبۀ فقیرانۀ خود بیرون زد" ھلگومیست ھا"برای جلسۀ 

بھ کلبھ . بیاد آورد  ایام شیرین و دلچسبی در کلبھ گذرانده است. لبخند رضایتی، چھرۀ او را باز کرد.خود نگاھی انداخت
.  آنھا از شدت تازگی می درخشیددیوار خارجی. ھای ھمجوار، خیره شد

بر سقف ھمسایگان برفی . کلبۀ او سالھا رنگ نخورده بود و از سنگینی برف، ممکن بود ھر لحظھ سقف آن فروبریزد
علیرغم . رزن سرزنده بودپی. قصر ھای مجللی بنظر می آمدندآنھابھ چشم نمی خورد و در مقام مقایسھ با آلونک او،

:      و بھ جوانھا نصیحت می کرد. چین و چروک و پیری مفرط، تندرست و سرپا، امور خود را مستقل، انجام می داد
او می دھد و . ما امانتدار، دارائی اوھستیم. زمین و ُپری آن مال خداوند است. نداردخوردنمال و منال، ارزش غصھ-

سلیمان با آنھمھ شکوه و شوکت، قادر نبود بھ قدر گل . یھ ای مھمتر از تندرستی و آرامش نیستھیچ سرما. پس می گیرد
.                                                         فکر لباس و خوراک نباشید، خدا روزی رسان است. سوسن زیبا بپوشد

نام داشت و تنھا " اوا"پیرزن . ، روشن می کردگیھمیشاو صدای گرم و دلنشینی داشت، چھرۀ نورانی اش را تبسمی
در جاده ای " ھلگومیستھا"از کلبھ بیرون زده بود و بطرف جلسۀ " اینگمارھا"صبح بقصد ملک . پیر بود1"گونر"دختر 

، روز ھای اول! ، بھتر از تنھائی است، یادش بخیربودنمیان مردم: "وسط راه در دل گفت. جنگلی طی طریق می کرد
و " شیرکوبی"اکثر مردم حاالاما. نفر شروع کردیم20با کمتر از . مقاومت زیاد بود. ھمھ مخالف تعلیمات جدید بودند

ھر روز کھ می گذرد، جمعیت، بیشتر می . شده اند" ھلگوم"ھمھ مرید و پیرو . بھ جلسھ می آیند،بیشتر دھات اطراف
از تنھائی و غصھ، نزدیک بود تلف ! چھ سعادتی. ن انداختن نیستاما حاال، جای سوز. اوائل سوت و کور بود. شود

."   شومب
1-Eva; Gunnars dotter

او سر می زدند و با محبتی بی شائبھ، غذای بھ اکنون خواھران و برادران ایمانی . را کسی نکوبیده بود" اوا"سالھا کوبۀ 
آنھا می آمدند و بخاری را روشن کرده، زغالدان . برف ھای منتھی بھ کلبھ او پاک می شد. قسیم می کردندخود را با او ت

" اوا. "بی آنکھ او لب بجنباند، کلبھ را جارو  کرده، نظافت می کردند. او را از ھیزم و تراشۀ چوب پر می ساختند
از غذای گرم و ھمنشین موافق،راضی بود و . داشتبخاری اتاق او گرمای دلچسبی . براستی سر و سامان گرفتھ بود

: سپاسگزار می گفت
ملکوت واقعی یعنی ! روزگار فرحبخش و شکوھمندی است. نمی دانندھا رابرکتبیچاره و نگوبخت اند، آنانی کھ قدر -

بدبختی و خسران، نصیب نافرمایان است و خوشی و سعادت، قسمت .بیچاره اند  کسانی کھ اطاعت نمی کنند. ھمین
واعظان بی عمل مثل طبل تو خالی فقط نعره می . خوش بحال کسی کھ از سخن مردان، خدا فیض می برد. مطیعان

وای بحال . غضب الھی منتظر کسانی است کھ کارشان بی ثمر است.اعظ بی عمل سخنش بر دل نمی نشیندو. کشند
سرکشان و دروغ گویان بزودی محاکمھ شده و بھ . غضب الھی ھم اکنون در راه است! وای بھ حال مغضوبان!سرکشان

: او اخطار داده. نامھ نوشتھ و با ھمھ اتمام حجت کرده است" ھلگوم: "از اینرو ست کھ. سزای عملشان خواھند رسید
".ا جاری نخواھد بودروزگار خوشیھا، بھ پایان رسیده، دیگر شیر و عسل در جویھای شم"
عالئم  روزھای آخر، نمایان شده، بجنبید کھ وقت تنگ . ایام طالئی سپری شده، تلخی و مرارت بزودی فرا می رسد"

.   پیرزن در سینھ کش جاده احساس کرد ھوا سرد و گزنده شده و جاده یخ بستھ پیشروی او را کند می کند." است
. ندشدنمایانکمی دورتر، نمای دو باب ساختمان نزدیک ھم  . از شدت انجماد و سرمای شدید، شاخھ ای نمی جنبید

. معلوم نیست مالکان بی خدا و کافرآنھا چھ سر انجامی دارند: "خشمگین غرید. پیرزن صاحبان آنھا را می شناخت
.      ی بھ حال فاسقانوا. وگرد می سوزد، در انتظارثروتمندان استدریاچۀ گداختھ ای کھ با گ. جزای آنھا وحشتناک است

: ھا نبود ناسزا می گفت" ھلگومیست"دختر گونر آھستھ می رفت و زیر لب بھ دولتمندان و بھ ھرکس، کھ درحلقۀ " ِاوا"
کھ جاه و جاللشان تباه 2مثل مردم بابل. پیدا کنید1بیچاره ھای بینوا، دور نیست سرنوشتی  مثل اھالی سدوم و غموره"

بدا بحال ! بیچاره ساکنان بابل. رونده استایمانتان بر ریگزار. شن روان استخانھ ھایتان بر . شد،  نابود وھالک شوید
." ندرسیدھ مجازات ران سدوم کھ با گوگرد گدازنده بگناھکا

از اینکھ  . ه بودد مشتعل دچار وحشت شداز تصویر دریاچۀ آتش و گوگرکرده، و خودداوری دیگران راپیرزن در ذھن 
باید . ، ممکن است بھ سرنوشت گناھکاران دچار شود، بر خود لرزیدبخاطر داوری و مجکوم کردن دیگراناو نیز 

بھ دختری برخورد کھ چشمھایش مثل تاللوء در حال.شد، تا از اوھام بیرون بیایدزودتر بھ جلسھ و گروه ملحق می 
. ازدواج می کرد" اینگمار"دختر مدیر مدرسھ نبود کھ پائیز با " گرترود"او کسی جز. ی درخشیدمآفتاب بر فیروزه، 

.  دختر چقدر زیبا و خواستنی شده بود
گردی آستین کھ بر بازوانش جا انداختھ بود، برجستگی سینھ ھا یش را نمایان می ساخت و حکایت می کرد کھ او دختر 

غضب الھی . "عجلھ برای عروسی بیفایده است: "پیرزن فکر کرد. ده ای شده کھ دارای اندامی موزون و زیباسترسی
از سھ زن کھ گندم می کوبند، یکی را خداوند نجات می دھد و دونفر دیگر را بھ اتھام گناه، بھ وادی آتش . در راه است



بر سرمان آوار خواھد بال،طالق می گرفتند، بھ ھمان سانھمچون زمان نوح کھ مردم ازدواج می کردند و . می سپارد
ضایع شود، باید  خبر ندارد کھ روز داوری نزدیک شده، پیش از آنکھ ھمھ چیز !چھ خوش خیال است این دختر بینوا!شد

زده شگفتورسید از آنھمھ ساختمان تازه ساز، حرصش گرفت" شیرکوبی"پیرزن وقتی بھ قریۀ . داشبفکر نجات خود ب
:  غرید

1-Sadom & Gamor( ) 19پیدایش باب
2- Babel () کورش کبیر کوبندۀ بابل45اشعیای باب
تر : از قدیم گفتھ اند. درست مثل کلبۀ من کھ دارد فرو می ریزد. بی فایده است، ھمۀ اینھا مخروبھ و ویران خواھند شد-

چھ این کاخ ھای مجلل با پنجره ھای ویترینی، و چھ آلونک من کھ اندازۀ  پنجره اش از ! دنمی سوزو خشک با ھم 
" شیرکوبی"پیرزن احساساتی، وسط کوچھ باغ ھای . دارندای مشابھ سرنوشتھردوسوراخ کاھدانی بیشتر نیست،

. ه دست بر نداشتھ، بسوی خدا باز نمی گردیدچرا از گنا! و ای کافران گناھکار! ای مردم بی دین: "ایستاد و فریاد کشید
بدانید روز داوری و غضب خدا نزدیک  . چرا بھ تعلیمات حقیقی و انجیل بی توجھ  شده، کالم دجال را فرا می گیرید

تا کی در خواب ! بیدار شوید. عادالن مثل گناھکاران نابود خواھند شد. در آنروز تر و خشک  با ھم می سوزند. است
این شانھ بھ آن شانھ می غلطید؟ غفلت از

پیرزن فریاد می کشید و . عده ای کھ در میدان قریھ و کوچھ ھا پرسھ می زدند بی حوصلھ، بطرف صدا چرخیدند
.            رسید" اینگمارسون"تا بالخره بھ خانۀ . دیگران را دعوت بھ توبھ می کرد

ھمراه ھمسرش " کولس گونر"و " فلت"در میان آنھا سرجوخھ . ره ھای ھمیشگی، طبق معمول زودتر رسیده بودندچھ
ازدواج کرده " اینگمار بزرگ"باجناق محسوب می شدند کھ با دختران " ھالور"و " کولس. "حضور داشتند" بریتا"

علیرغم . داشتندحضور " ھلگومیستھا"جمعدر ھم" کورت گابریل"دختر بخشدار و " گونھیلد"عالوه بر آنھا . بودند
از و ھر روز . وغی جمعیت، موقتی استعدۀ آنھا رو بھ فزونی است با اینوجود ھمھ می گفتند کھ شلاینکھ گفتھ می شد

می کردند تا بھ راه درازی طی ھمین عده  کھحضوراما . خواھد شدو کمتربگذرد، جمعیت کمترکھ"ھلگوم"غیبت 
نیز در آنجا  حاضر " او. "جمع شوند" پسراو"چھ، خدا قول داده بود،  اگر دو یا سھ نفر بنام . غنیمت بودجلسھ برسن

جلسھ را مذبحی بتصویر کشید کھ اعضای آن آماده اند " پیرزن. "و اگر دو نفر ھمدل دعا کنند، اجابت خواھد کرد. است
.          چون قربانی سوختنی در راه خدا فداکاری کنند

آنھا بدون استثناء انتظار روزی بودند، کھ آسمان و زمین قدیم، ھمچون لباسی مندرس درھم پیچیده و دریده شود و 
ندارند از باورنان و کسانی کھ بھ تعلیمات آنھا بی ایما:" آنھا می گفتند. متعاقب آن، اورشلیم جدیدی از آسمان فرود بیاید

پیرزن تعجب می کرد، چرا دیگران ." ه، بھ اسفل السافلین و دریاچھ آتش سرنگون می شوندنعمت اورشلیم نو محروم شد
او برای مرفھان بی درد کھ مانند گوسالھ ھای پرواری، بر تشک . مانند او، بھ پندار جدید و باور حقیقی  ایمان ندارند

روی آورده بود از شادی در پوست نمی و برعکس، بخاطر سعادتی کھ بھ او. ھای راحت، لمیده بودند، تاسف می خورد
بلھ، خداوند بھ تھیدستان، گنج ھای آسمانی وعده داده بود، ولی ورود ثروتمندان، بھ ملکوت مثل ردشدن شتر از . گنجید

روز بروز کمتر می شد؟    " ھلگومیستھا"اما چرا تعداد . سوراخ سوزن امکان نداشت
،اعضا از کنار ھم رد شده. ده بودمتزلزل و شکننده شوضعیت . فراخوان داده بودیبحرانموقعیتی برا" تیمز ھالور"

: می پرسیدند
"                     آیا ھنوز، بھ واعظ آمریکائی وفادارند؟"-

پچ پچ ھا و . ی، حتی بریده و بھ تعلیمات اصیل پدران باز می گشتندبیشتر اعضا بھ تعلیمات او شک کرده، عدۀ زیاد
تعلیمات ھلگوم : "معترضین می گفتند!" تا کی این اوضاع  ادامھ دارد: " آنھا بھم می گفتند. درگوشی ھا شروع شده بود

.  مقابل ھم قرار می دھداو طرح خداوند برای نجات را مبدل بھ ایده ای انسانی کرده کھ مردم را. دنیائی و انسانی است
طرح نجات خداوند چھارچوب و حد و مزری نداشتھ و ھدیھ ای ملکوتی است و نباید  آنرا بھ نمادی ایدئولوژیک یا 

تعلیمات . عده ای دلتنگ وضع سابق و مودتی  بودند کھ کشیش سادۀ کلیسا، بین آنھا بوجود آورده بود."مذھبی تبدیل کرد
خوش درخشید ولی دولت مستعجل : "بھ قول شاعر. ه بوددوام آوردکوتاه مدتی،ه،ت خالی بودکارمایۀ محباز" ومھلگ"

."                      بود
عشقھ ای چسبنده، . آنھا برخاستھ وارد حیاط شدند. ددر سالن پذیرائی جمع شوبرای دعا و حل بحرانقرار شد، گروه

زیر تاقی توقف کردند تا آنھا. بام و ھر پنجره، قندیل یخ آویزان بودچھار طرفاز ھرۀ. انده بودسطح دیوار را، پوش
می وبزرگی بود کھ قدمت آن بھ صد سالچیزی کھ توجھ آنھا را جلب کرد، تابلدر سالن. سالن را باز کند" تیمزھالور"

بام  و.آن امکان نداشتحصار بلند و سنگی ذ بھنفو، کھده بودنقاش زبردستی شھر محصوری را بھ تصویر کشی. رسید
.کاھگل اندود شده بودوسیلۀخانھ ھا بیشتر ب

با دیوارھای طالئی و ناودان ھای نقره " فالون"کلیسای . بام ھای سفالی نماد خانھ ھای لوکس و اعیانی محسوب می شدند
جلوۀ بدیعی بھ برجستھ تر از سایر تزئینات،دستۀ کلیسا با صلیبی بلند، گل. ای، خود را از سایر بنا ھا متمایز می کرد

مدخل ورود بھ شھر کھ دروازه ھای شھر با کلون آھنی و تاق ھاللی، شکافی در حصار ایجاد می کردند. تابلو داده بود
. چشم را نوازش می داددر گوشۀ تابلو پارکی سبز، با تعدادی درشکھ . را شکل می دادند

.            مسافران درشکھ ھا، زن ھای کاله حصیری و اشراف  زادگان با ندیمھ و خدمتکار، بھ پشتی لم داده بودند



معلوم بود، گفتگوی زنده ای بین آنھا  . بر جاده ای سنگفرش، چند مرد شلوار کوتاه با عصای اسپانیائی، قدم می زدند
ن، چند درخت تنومند افرا، کھ نوک آنھا، آسمان را نشانھ چمپیرامون . پارک از چمن یکدست موج می زد. ریان داردج

سرزمین : ریزی نوشتھ بودزیر تابلو با خط. ویژه ای  بھ تابلو داده بودگرفتھ بود برجستھ تر از دیگر رستنی ھا جلوۀ 
" اورشلیم نو"موعود خداوند

قاب  آنرا، " کارین"ولی امروز . گذشتھ بودندبیتفاوتآنمناظراز کناردر جشن ھا و مراسم، میھمانان بی اعتنا بھ تابلو
بھ تابلو نزدیک شده، کنار آن درنگ " اوا"وقتی اعضا وارد سالن شدند، .  با شاخھ ھای ترد تمشک تزئین کرده بود

پیرزن از تابلو فاصلھ گرفت، ضمن . بھ تابلو توجھ کرده و بھ تمجید آن لب می گشوداولین بار بود، کسی. کوتاھی کرد
":                                        ستایش از خالق اثر گفت

.  ما از ھمین جا، بھ ملکوت پرواز کنیمده،خراب و نابود شالساعھ"اینگمارسون"ممکن است، خانۀ ! آه خدای بزرگ-
اما من را بھ تمسخر می گیرند،" اورشلیم نو"و کھ کفار انجیل  یدبیاد آور،ای خداوندولیم شھر تازۀ خداای اورش

چون مسن تر از ھمھ واو را بھ نشستن دعوت کردندھ بطرف پیرزن رفتن"  ھالور"و " کارین. "عاری از انجیل ندارم
پاکتی  بیرون آورد کھ تمبر ایالت متحده، بھ " ھالور"آنگاه وقتی ھمھ نشستند، . بود تعارف کردند، صدر مجلس، بنشیند

را " ھلگوم"امروز، جمع شده ایم کھ نامۀ برادر عزیزمان، !  برادر و خواھر گرامی: "خبر داد" ھالور. "آن چسبیده بود
:آرام گفته، میان حرف او پرید" کولس گونر"کھ ... ھنوز جملۀ او بھ پایان نرسیده بود." بررسی کنیم

! ولی من می گویم، نترسید! حتما نوشتھ، بزودی در معرض تجربھ ھای سخت و آزمایشات دشوار قرار می گیریم-
دختر " اوا. "زیرا خدا طریق عادالن را می داند اما طریق گناھکاران، تباه خواھد شد. غضب الھی با عادالن کاری ندارد

و بالفاصلھ، فرشتھ ھای ُمھر آن توسط مسیح گشوده می شودتلقی کرد کھ روز قیامترا نامھ ای " ھلگوم"نوشتۀ " گونر
آنگاه کوھھا از جا خواھند جنبید و آبھا تلخ خواھند . ویرانی و انھدام مامور می شوند تا رسالت خود را بھ انجام رسانند

پیرزن با وحشت چشم تنگ .. خواھد شدسپس تاریکی حکمفرما. شد و ستاره ھا فرو ریختھ و آستانھ ھا منھدم می شوند
:گفت،و بھ نقاشی روی دیوار خیره شده کرد

ما را از بالیا محفوظ می بش نخواھند خورد و  زمان ھای آخرعادالنت جن: ای خداوند، بیاد آور! شکر ای خداوند-
ی دھی کھ از طالی خالص ساختھ شده، شھری غرق نجات یافتگان را در شھری پناه م: بیاد آور وعده داده ای. داری

پیرزن ساده دل بھ .... نور کھ بر دوازده سنگ جواھرنشان، بنا شده، فیروزه و عقیق، زمرد و الجورد، یاقوت و کھربا
. بر می شمرد"تازهشھر"ھم اکنون خود را شھروند او . استآمدهمکاشفھرسالۀحوادثی فکر می کرد کھ در 

قدم می زد و حین سیاحت از میوۀ درخت حیات می چشید تا بھ نگرانی "  اورشلیم نو"و در خیابانھای شفاف و بلوری ا
شھری کھ در آن ماتمی وجود نداشت و . او در شھری طی طریق می کرد کھ ساکنانش غرق شادی بودند. خود پایان دھد

ان پاک ، اشک ھا را از دیدۀ محرومان و دلشکستگنشاربشھری کھ مالک مھ. افسردگی و فقر از آن ریشھ کن شده بود
:           بخوانندی آنان خواست، سرودده، از آرامش دعوت کرھمھ را بھ" ھالور. "کرده بود

سپاس بر پدر ای شاه شاھان، مژده ای . شھر جاوداِن شھر مھربان. آه تو اورشلیم شھر رؤیاھا، شھر تازۀ آسمان خدا
مرا باش فکر می :" نفس راحتی کشید و در دل گفت" گونر"دختر " ِاوا"وقتی سرود بھ پایان رسید، .. ان برای دلشکستگ

نامھ را پیش " ھالور"دوباره " شکر کھ بھ خیر گذشت. کردم الساعھ اینجا سر و تھ شده، ھمھ نیست و نابود می شویم
:                                اما پیرزن اعالم کرد. کشید

. الزم است دست بھ دعا برداریم" ھلگوم"بشکرانۀ دفع بال و مصیبتی کھ از سر ما گذشتھ، ھمچنین برای فھم نوشتۀ -
....ی برقرار شدسکوتدر سالن

:قرائت کردکاغذ را مقابل صورت گرفت و مثل کسی کھ وعظ می کند شروع بھ " ھالور"پس  از دعا 
:               پس از سالم و تحیات، بعرض می رساند. شما باشداخدمت برادران و خواھران عزیزم، آرامش خداوند ب-
" شیکاگو"بلکھ در ھمین جا یعنی در شھر . شما کھ آموزش حقیقی انجیل را فراگرفتھ اید، دل قوی دارید کھ تنھا نیستید-

در اینجا معلمی . آنھا یکدل و یک صدا، با بوسھ ھای برادرانھ، دعا گوی شما ھستند. بھ جماعت، پیوستھ اندبیشماری
دھۀ ھشتاد اتفاق . شده استما عیسای مسیحھمراه ھمسرخود، سرسپردۀ سرورآسمانی و خداوند" ادوارد گوردن"بنام 

اما . دریائی از دست می دھدیسال خود را در سفردو کودک خرد" گوردون"ناگواری برای این زوج رخ داده، خانم 
. خداوند در کوران طوفان با زن مالقات کرده و بھ او، وعدۀ نجات، داده است. می بردخود او، از حادثھ جان سالم بدر 

تعلیمات این زوج مومن ازبسیاری جھات بھ . پس از ایمان بھ تعلیم کتاب مقدس مشغول شده است. زن زنده می ماند
.      ش ھای ما بی شباھت نیستوزآم

.رویۀ آنھا مانند ما، تعدیل دارائی ثروتمندان و تقسیم آن بین فقرا  است. نکات مشترک بین ما فراوان است
اگر فیض خداوند ھمگانی است و شامل :می گویندانگاشتھ، دولتمندان بی انصاف می جامعھ راآنھا علت فساد و فقر 

پس از نجات از طوفان، شوھر را متقاعد " گوردون"خانم . ود، پس برکات آن، باید فراگیر و ھمگانی باشدھمھ می ش
.آنچھ دارند در طبق اخالص گذاشتھ و با دیگران تقسیم کنندده،کرده، با گروه ھم پیمان ش

بھ کوه صھیون، کوه انصاف و نیکوئی خداوند برده " گوردون"راه گروه در اینجا اجازه می خواھم شما را با خود و بھم
بھ اتفاق سی نفر از مطیعان خداوند در یک خانھ و زیر یک " گوردون"آقا و خانم . و بنام عدالت با آنھا ھم پیمان سازم

آنھا امتحان خود را در . نھاستعمل آنھا، نشانگر ایمان آ. آنھا از تبلیغ در میادین شھر اکراه دارند. سقف زندگی می کنند



آنھا  بمانند ما بھ رفتن بھ .  م کرده اندآنھا درآمد و دارائی خود را بین یتیمان و تھیدستان تقسی.  عمل بھ اثبات رسانده اند
عت، صدای خداوند وبرای جما. خانۀ آنھا، کلیسای آنھاست. بی اعتنا ھستند و بھ کلیسا ھای مجلل قدم نمی گذارندکلیسا

.استاولیوتراز ھر ھدیھ ای مھم"او"پیام ھای 
اما دیگران  ... پیام ھای ضروری را، بھ قلب ھای پاک، ابالغ می کند" او"است ب ھاآنھا می گویند خداوند عارف قل

بلھ دیگران ما ."حرافی اند کھ بدعت زیان باری پی نھاده اندآنھا مشتی دیوانھ با تعلیمات ان: "راجع بھ جماعت می گویند
آفرینندۀ ھمھ را از ابتدا و از اساس خدای . ما تفاوتی بین فلسطینی، یھودی، یا مسیحی قائل نیستیم. را دیوانھ می خوانند

!                                  واحد و یگانھ می دانیم و الغیر
گویا بدنبال ارضای تمایالت نفسانی و استفاده از امکانات و دارائی مردم . وری متھم شده ایمما بھ بیکارگی و تن پر

آنھا تالش بی وقفۀ ما را برای توزیع عا دالنھ ثروت و  . آنھا ما را متھم می کنند کھ افرادی سودجو وخود خواھیم. ھستیم
بھ راه را نادیده گرفتھ، ثابت قدمرغبت پذیرفتھ، تھمت ھاھا را با گروه ما  جفا. نیل بھ عدالت اجتماعی محکوم می کنند

جماعت بھ این نتیجھ رسیده، برای پرھیز از جفا وسرزنش ھا، باید از ایالت متحده، کوچ کرده و در . خود ادامھ می دھد
.    ملک سلیمان ساکن شود

. اجرت را بخود ھموار کرده و رحل اقامت در سرزمین موعود بیفکندمی گیرد رنج مھگروه تصمیم!بلھ تعجب نکنید
می کند،  ماجرای زن دولتمندی است کھ ثروت خود گروه را نگرا نآنچھ بیشتر از ھر چیز،!آنھا  دیری است رفتھ اند

:   کنند کھمی مردم یقۀ برادر او را چسبیده، سرزنش. قرار گرفتھ استھادر معرض تھمتحالرا بھ گروه بخشیده و
.           ، ھمراه، گروھی شیاد، روانۀ سرزمینی ناشناختھ کرده استرابا دو بچۀ قد و نیم قدچطور خواھر خود-

ادوارد . "برادر تحت تاثیر دوبھم زنی ھا قرار گرفتھ و از سرپرست گروه و خواھر خود شکایت می کند،سرانجام
ورشلیم بھ شیکاگو آمده  تا بعد از چھارده سال اقامت در فلسطین، بھ اتھام دادگاه پاسخ بھ اتفاق زن ثروتمند از ا" گوردون

.                             آنھا را شیاد و کالھبردار خوانده اند. روزنامھ ھا جنجال راه انداختھ و آبروریزی می کنند. دھد
جا زبان ساده،مھ را بموضوع دادگاه رسید، ترجیح داد، ناوقتی بھاو . چشم دوختھ بود" ھالور"دھان جماعت حیران، ب

در . انجیل می خوانند، تا خداوند را بھتر بشناسند،عده ای، دور ھم جمع شده" شیگاگو"ادامھ داد، اکنون در پس. اندازدبی
.خالف می نویسندجراید واقعیات رامی کوشند، با اینوجود ھایکدیگر، رسیدگی کرده و دررفع آنضمن بھ نیازمندیھای 

. بھ ارمغان آورده اندبا خودتعلیمات عجیب و انحرافی" اورشلیم"روزنامھ ھا آنھا را دیوانگانی می انگارند، کھ از 
:   دوباره نامھ را مقابل صورت خود قرار داد" ھالور"
این معضل راه حلی بیابد، تا تھمت از خدا در خواست کرده ایم برای رفع. ما از ھجویات روزنامھ ھا تاسف می خوریم-

ما ھمیشھ گفتھ ایم چھ اعضای قدیمی و چھ گروه . زنندگان با روش زندگی ما آشنا شده و کمتر بھ شایعات، دامن بزنند
اورشلیم، ھمھ با یک روح تعمید یافتھ و ھدیۀ نجات را از فیضی برایگان دریافت کرده ایم کھ بھ بھای گران خون بره 

ھمانطور کھ مسیح با مرگ خود برصلیب، ھمھ را با خدا، آشتی . خداوند از ما می خواھد مصالحھ کنیم. ستفراھم شده ا
.                                              با خون بره شستھ شویم" او"داد، ما نیز الزم است جمع شده و در نام 

:                 ما  بھ مسافران اورشلیم  می گوئیم
:           زیرا  دادود نبی می گوید. خوشا بحال شما کھ قدم بھ شھر داود گذاشتھ و بھ کوه صھیون صعود کرده اید-
شما آنجا بوده . کیست کھ بھ کوه خداوند برآید و کیست کھ بھ مکان قدس او وارد شود، آنکھ پاک دست و صاف دل باشد-

حال .  را بھ مژگان روفتھ  و شمیم یار را استنشاق نموده اید" خداوند"کرده و جای پای از مکان ھای مقدس بازدید. اید
!      شما، جزء پاک دستان  و صاف دالن شده ا ید

:                    اما آنھا ما را برحذر می دارند و می گویند
: می گوئیمما . مسری و آلودگی استایھدیگر مکان مقدسی نیست آنجا مملو از بینوایان، بیماری" اورشلیم"-
.      نصیبی ببریم" او"اگر سھامداران برکات مسیح ھستیم پس باید او را  در جفاھا ھمراھی کرده و از رنج ھای -

:                 برادران و خواھران. پس اجازه دھید ما نیز ھمراه شما بیائیم تا با فقر، مرض و رجاسات مبارزه کنیم
سپس بھ . را بخواھید" او"شما ھم اگر در سوئد دعا می کنید ارادۀ . ھستیم" او"ما با ایمان دعا می کنیم و منتظر پاسخ -

!                                              ندای درونتان گوش فرا دھید
: بدینوسیلھ مژده می دھم کھ! برادر و خواھر ایمانی

بھ ندای درون گوش سپرده، اطالع می دھند مانعی " گوردون"یعنی گروه " آنھا. "را در جماعت خود پذیرفتھ اندآنھا ما
. پر و آکنده گشتھ ایمخداوندما اکنون دارای یک تعمید و یک تعلیم شده و از روح مقدس. برای پیوستن  ما نمی بینند

: برادران و خواھران. طنین انداز شده و جالل یابده مقدسر کود" او"ارادۀ خدا، گوئی بر این قرار گرفتھ کھ نام 
برادری. او کھ مالک شھر داود است، زودتر ما را بطلبددعا کنید." اورشلیم"مانده . استما را پذیرفتھ" شیکاگو"اینک

:  فرستادهاز سوئد کتبی پیغام 
دت شما کھ قصد رفتن بھ اورشلیم دارید، تمنا اینکھ، ما را ھم دریافتھ، در خیل خوش بسعا: مومنان حقیقی خداوند-

اجازه دھید، آن عده اعضا کھ از کورۀ آزمایشات سرفراز بیرون آمده اند در این سفر . گناھکاران و منکران تنھا نگذارید
مصمم بھ ولی مطابق اخبار،. لبیک گفتیمه ل کردما ابتدا از پیشنھاد شما استقبا!  شوندبشماھمراه و ھمسنگر ھم خدمت



وگرنھ . مجلل خود را رھا کنندۀ خانیااز مزارع حاصلخیز دل کنده،بوده، قادر نعده ای ھنوز. یمه اشک کردھمھ بودن
.     ھمخدمت با شما، در صلح و آرامش خداوند سپری کنیمرباقی عم،کھچھ سعادتی باالتر از این

بھ دیدۀ منت می پذیریم  کھ ھستی خود  را در ره مقصود فدا . خانھ و مزارع را رھا می کنیم: ر از سوئد پیغام رسیداینبا
. رسیده و جای پای خداوند را زیارت کنند" اورشلیم"آه برادران، ھمھ دقیقھ شماری می کنند کھ ھر چھ زودتر بھ . کنیم

.           تردید ھا با اینوجود ادامھ داشت
آیا بھ خطرات آگاھید؟  : پرسیدیم! مطمئن نبودیم عضو سوئدی بپذیرد، بسرزمینی پا بگذارد کھ زبان آنجا را نمی فھمد

، بھ اتھام  کفرگوئی بیاوریدبزبان " خداوند و نجات دھنده"را بعنوان " او"آیا می دانید اگر در سرزمین فلسطین نام 
حاضرند برای رساندن مژدۀ نجات . آنھا چیزی ندارند از دست بدھند: پاسخ دادند" اورشلیم"راھیان. سنگسار می شوید
حال کھ موافقید دست .. بسیار خوب. سازندبھره مند رادیگرانرایگان،فدا کرده، تا از این امتیازخودبھ گمراھان، جان

دار بوده و موضوع سفر را  فعال با کسی در میان الزم است برادران و خواھران ھمسفر، خویشتن. یکدیگر را می فشاریم
.   نگذارند

خواندن نامھ بھ . یریدرا شنیدید تصمیم بگ" خداوند"الزم است پس از دعا بھ قلب خود رجوع کنید، بعد از اینکھ صدای 
:    نفس بلندی کشید و جمعیت را دعوت بھ آرامش کرد. ب قرار دادآنرا تا کرد و در جی" ھالور".پایان رسید

زن " اوا دختر گونر. "بھ ندای خداوند گوش بسپاریدآنگاه خواھش می کنم ھمھ در ایمان و تواضع دعا کنید،-
در دل ،حالجی کردهدرا بر پایۀ تفسیر خو" ھلگوم"سالخورده کھ منتظر رستاخیز جسمانی و روز قیامت بود، نوشتۀ 

خداوند . و دریاچۀ آتش در امان بمانیممشتعلتا از گوگردبشویم ھمسفر " اورشلیم"با مسافران خدا می خواھد: "اندیشید
.   کرده تردید نکنیمامر خیر اعالم آمادگیاینھمان بھتر، یکدل و یکصدا، برای. فرا خوانده است را ھمھ

در حالیکھ دیگران وابستۀ زن و بچھ، خانھ و . قید و بندی برای ماندن نداشت" اوا"جل و یک القبائی چون آدمی آسمان 
ھمانگونھ کھ خداوند نوح را از طوفان و لوط را از : "او اندیشید. زندگی و اقوامی بودند کھ دل کندن از آنھا دشوار بود

.                    پناه دھد" اورشلیم"زغضب نجات داده در جزای سدوم نجات داد، بھمان ترتیب می خواھد، ما را ا
. از غضب الھی ترسیدنباید: "نوشتھ بود" ھلگوم"ھمانطور کھ . آنھا باید برای سفر آمادگی خود را اعالم می کردند

نمی کند وقت آنچنان تنگ است کھ کسی فرصت . بی خیال امالک و اموال. مقدمۀ وحشت بزرگ فرداست،زبالیای امرو
. بودند" ھلگوم"اعضای گروه در اندیشۀ نامۀ ." بلکھ از بام  ربوده  خواھد شد. از بام خانھ پائین آمده وسیلھ ای بردارد

رھبر از آنھا خواستھ بود پیش از آنکھ در معرض آزمایش قرار بگیرند خود را تفتیش کنند آیا در زمرۀ خوانده شدگان 
!       ھستند

. غروب بود، پرتو سرخ آفتاب از پنجره بدرون سالن تابید. آزمایشی دشوار آنھا را  بھ فداکاری و ایثار تشویق می کرد
شک و دودلی بر ،عرق سرد. انتخاب دشوار بود. جماعت دربیم و امید، بھت و حیرت، یقین و تردید سیر می کرد

بدنبال او دیگر اعضا زانو .  زانو زد،از صندلی برخاستھ" یونگ بیورن"ین میان ھمسر در ا. پیشانی اعضا نشست
ھست و نیست آنھا در معرض شنیدن صدائی بود کھ باید بھ آن لبیک . شنیدن صدای خدا برای آنھا تعیین کننده بود. زدند

صدا ! آنگاه صدائی آمد. بودند" او"اشاره می گوید، نیایشگران منتظر " بلھ"مانند عروسی کھ بھ داماد عاشق . می گفتند
:              بود کھ  گفت" ھالور" ھمسر " کارین"از طرف 

چفت دستانیدختر بخشدار با " گونھیلد"بدنبال او !بیابھ اینجا می گوید . صدای او را می شنوم او مرا فرامی خواند-
:   اشکبار نالیدانیو چشمشده

:                    و ھمسرش اعالم کردند" کریستر الرسون"سپس . می خواند" اورشلیم"خداوند ما را بھ . منھم شنیدم-
ھنوز در دعا " تیمز ھالور. "چشمان آنھا از ھیجان می درخشید.  برای خدمت آماده ایم. ما را بفرست! لبیک ای خداوند-

:     شنیده بودند یکدل فریاد زده، صیحھ کشیدندکسانی کھ صدا را! بود
. ما می آئیم. امر تو را اطاعت می کنیم. لبیک ای خداوند-

. ا بودھنوز در دع" ھالور"اما ." چھ سعادتی باالتر از این کھ خدای مھربان ما را بھ خدمت  بشھر خود فراخوانده است" 
:                    آھستھ طوری کھ فقط ھمسرش بشنود گفت

. ھمھ صدا را شنیدند اما من چیزی حس نمی کنم. وگرنھ از دیگران چھ کم دارم. بدنیا من ھستمتراز ھمھ وابستھگویا-
عرق را از زن. می نمودمضطرب ،عرق کرده" ھالور. "نارش زانو زدکھ تالش ھمسر خود را  دید، ک" کارین"

: ھ کردتوصیه، پیشانی او پاک کرد و دست بر شانھ اش نھاد
او : " بار دیگر سفارش کرد. فقط آرام بگیر. بگذار با ھم دعا کنیم. در آرامش، صدا را خواھی شنید!عزیزم آرام باش-

خدای ":ن نجوا کردکاریپس از دقایقی . زن و شوھر چشمان خود را بستند و حضور خداوند را طلبیدند." نباید بترسد
بھ : ندای او چون سروشی قدسی از راه دور در گوشم طنین انداختھ، می گوید . صدای فرشتۀ خدا قابل شنیدن است! من

دستھا را بھم کوبیده، روشن و پرصالبت، دریافت " ھالورسونھالور"بدنبال اظھارات زن، ." خوش آمدید" اورشلیم"
:           صدا را اعالم کرد

لبیک ای . می خواند" اورشلیم "صدائی نرم و آرام،  مرا بھ . صدای خودش بود. منھم بھ وضوح صدا را شنیدم-
:                                                      بگذارید ببینم ! خداوند

:          آیا شما ھم صدا ئی نرم و مالیم شنیدید؟ پاسخ آمد-



کھ بھ سادگی و زود " اوا"علیرغم شادی حاضران، ! می دادآ بلھ ما ھم صدای لطیفی شنیدیم کھ مثل ال الئی مادر تسلی -
:  باوری شھره بود زیر گریھ زد و گلھ مند اعتراض کرد

تبدیل یط  کھ بھ ستون نمکگویا قرار است مثل زن لو. قسمت من ماندن در ھمینجا است!  من ھنوز چیزی نشنیده ام-
متحد برای او ،پیرزن حلقھ زدهگردآنھا . پرداختاعضا بھ تسالی عضو مأیوس . شد من نیز بھ مجسمۀ بالھت بدل شوم

:دپیرزن ھق ھق کنان اعالم کر. دعا کردند
او ملتمس، خواھش خود را . نگذارید در گوگرد مذاب بسوزم. مرا تنھا رھا نکنید. اما فرقی نمی کند! چیزی نمی شنود-

:  جداگانھ بھ تسلی او پرداختھ، گوشزد می کردعضوی ھر. تکرار می کرد
پیردختر . امروزنشد فردا حتمی است. ممکن است کمی طول بکشد، اما سرانجام تو ھم صدای دعوت را می شنوی-

:                                     ی بودمأیوس و معترض شاک
اعضا  . نمی خواھید، ھمراھتان بیایم در غیر اینصورت شرط و شروط نمی کردید و چوب الی چرخ نمی گذاشتید-

:                                                          پاسخ دادند
خدمات متنوع اند، اما خدا یکی : "و یادآوری می کردندباشد گرفتھ ممکن است خداوند فیض ویژه ای برای او در نظر-

برخی بواسطۀ تعلیم کالم، خدمت می کنند و دیگری با قدرت شفا و . ھمۀ ما ھمان خدای واحد را خدمت می کنیم . است
ال کھ خدا این ح." اما او ھمان خدای دیروز و امروز و فردا است و تغییر نمی کند! شخص دیگر بواسطۀ قدرت ایمان

.                                        دعوت را توسط روح خود بر ما آشکار ساختھ ھیچکس قادر نیست بر ضد آن عمل کند
مثل دیگران باید تائید جماعت و دعوتی بود کھ"  یماورشل"شرط رسیدن بھ . اصرار پیرزن بھیچ روی، طرفی نبست

او کھ لحظھ ای پیش در رکوع  دعا می کرد، چون صدائی . سرانجام از جا بر خاستاصرار بی فایده بود،. می شنید
:     دفریاد کشیبرافروختھه،چوبدستی تکیھ زدبھ نشنید، 

، باعث زحمت دیگران شمادرآوردینبوتھای من. بروید" اورشلیم"من بھ بدونمی خواھید . مرا داخل آدم نمی دانید-
عاقبت دیوانھ ھائی چون شما، . مال خود  آتش می زنیدب،قصد ناکجا آباد، کرده!  جا با این عجلھدیوانھ ھا ک. می شود

جائیکھ، فشار . تاریکی ابدی در انتظار شماست. آنھائی کھ می مانند زندگی جاوید دارند. نابودی و عذاب دائمی است
.  ان بر دندان استدند

********
غروب می سپارد، در یکی از روز ھا ی کوتاه ماه فوریھ، لحظاتی کھ اشعۀ بی رمق آفتاب جای خود را بھ سایھ روشن 

سنگین را بھ جوان تنۀ درختی بلند و. و نزدیک مدرسھ، دختر و پسر جوانی در حال گفتگو بودندکنار جادۀ مال رو
. ساقۀ تنومند، ھر عابری را شگفت زده می کرد. کشیده بود" بیشیرکو"با تالش فراوان از جنگل بھ ،مھار اسب بستھ

" یابو. "رنگ  سفید شده بودهنزدیک نردۀ مدرسھ کھ تاز. کندبھ زحمت توانستھ بود ساقھ را تا قریھ حمل" یابوی یغور"
. گشودبھ تحسین نامزد خود، لببمحض دیدن تنۀ سنگین. دینرده رسانخود را بھ "  گرترود"تپق خورد، 

. حمل کرده بود" شیرکوبی"قطع کرده، از آنجا بھ 1"اولوف ھتن"جوان درخت را در عمق جنگل و نزدیک ارتفاعات 
ھیزم شکنان بھ کمک جریان کھئی درخت ھابارھا. اولین بار بود کھ تنھ ای بھ آن ضخامت و بلندی می دید" گرترود"

یابوی "ماجرای انداختن درخت و بستن آن بھ " اینگمار. "، استثنائی بوداین یکیاما. ودمی کردند دیده بیتھدارود
بھ چشم اگر نمی . دختر بھ داستان مستند جوان گوش سپرده بود." و کشیدن آن را با آب و تاب تعریف می کرد" سرتق

تنۀ تنومند : سپس شرح داد. ی می کردجوان اھل بزرگنمائی نبود و کمتر خودستائ. دید، مشکل بود داستان را باور کند
.  را حمل کنندتبدیل می شود، تا سنگینی ساختمانپس ازبرش، بھ سھ ستون 

1- Olofhättan
باید چند بار دیگر بھ جنگل می رفت و درخت ھائی بھمان طول و ضخامت، می انداخت و بھ . دتازه اول کار بو

آندو، بی خیال جھان پیرامون، بھ عشق . مکان ساخت خانھ را  بھ دختر نشان داد" اینگمار. "حمل می کرد" شیرکوبی"
آنھا، می خواستند، از . طراحی بودخانھ ھنوز در مرحلۀ حرف و . خود بعنوان نیروی پیش برنده، چشم دوختھ بودند

.وسائل آشپزخانھ را با ھمفکری تھیھ کنند،زیرزمین تا پذیرائی و اتاق ھا را با نقشۀ خود طراحی کرده
اولوف "پس پشت تپھ ھای سه،خود را بھ جنگل تاریک کشاندنھآفتاب بی رمق کاھال. شدکم کم ھوا سرد و تاریک

جا انداختھ، ھیکل عرق شمھ ھای چرمی، بر کپل و گردنتس. دیر وقت بود، اسب بارکش، یال می جنباند. ھان شدپن" ھتن
دختر و پسر  خود را بھ . از زور ماندگی شروع بھ جویدن دھنۀ خود کرد. حیوان گردن کشید. کرده اش شتک زده بود

.       ر بودناگفتھ ھا بسیا. ا ترغیب بھ ماندن می کردگرمای دلدادگی  آنھا ر. بی قرار عشق سپرده بودندکرشمھ ھای
می " گرترود"از . قرار است پس از پایان کار، کاناپھ ای در گوشۀ آن بگذارند. اتاق پذیرائی را نشان می دھد" اینگمار"

بھتر است . فکر می کند سوال سختی است. دختر ذھن خود را می کاود! جا می گیرددر طول دیوارآیا کاناپھ: پرسد
پسر خود را لو می . چیزی نمی داند، از وجود مبل ھا بی اطالع است" گرترود. "طول مبل ھا و دیوار را اندازه گرفت

.  سال پیش آنھا را بھ نجار سفارش داده است. دھد
و کفگیر، گلیم و فرش و دیگ. حرفھا کم کم بھ پردۀ اتاقھا، و رختخواب و رومیزی و ظروف آشپزخانھ کشیده می شود

از دستمزد روبان ھا و آرایش زنان اندوختھ ،دختراعتراف می کند. م نمی افتندکف پوشھا، اقالم  مھمی ھستند کھ از قل
قصد ندارد دختر را برای " اینگمار. "او نیز وسائلی خریده و قرار است در زندگی آتی استفاده کند. ای گرد آورده است



. زبانزد خاص و عام استشاو آمده، دختری را مالقات کند کھ زیبائی و نجابت. ذورات قرار دھدتھیۀ جھیزه، در مع
.                                            از دنیا و پیرامون خود می برد و تنھا بھ دختر چشم می دوزد" اینگمار"

مقابل دختری ایستاده کھ در آینده ای نچندان دور مال "اینگمار. "چھرۀ دختر زیر نور مھتاب شکوه خیره کننده ای دارد
رضایت دختر شوق محبوب را برای  زندگی چند برابر . جوان بخود می بالد و از آنھمھ زیبائی بوجد می آید. او می شود

:                                می پرسد" دختر. "می کند
!                              چیزی گفتی-
دختر دست . دیدنت غنیمت است. من دنبال جھیزه ویا وسائل نیستم.تو برایم کافی استاردید. نھ، گفتنش سخت است-

را  ھ درخت قرار است پس از برش و پرداخت، ستون مشترک خان.ود را بر پوست ضخیم درخت می کشدظریف خ
اسب . "، اوھم بھ آیندۀ روشنی فکر می کند کھ بھ عشق آنھا لبخند خواھد زدحس معشوق بھ عاشق منتقل می شود. بسازد

ھنوز او پیرزنی غرولند کنان بھ آنھا نزدیک می شود . سر را باال می گیرد، صدای پائی سکوت را می شکند" بار کش
: مشغول پرخاشگری است

ایمان "اورشلیم"نمی دانند رسیدن بھ ! بروند"اورشلیم"بھمی خواھند یھ غازمن ارواح شکمشان با نبوت ھای صد-
چھ سعادتی، چھ ! چھ رسد بھ کوه صھیون،تا درۀ کالک ھم نمی شود رفتاین جماعتبا طناب پوسیدۀ . می خواھد

من بھ نجات . تاریکی فرو خواھند رفتوشان و انبیای دروغین در قعر ظلمتسرک. غضب خدا نزدیک است! کشکی
...شک دارماینھا 

: می پرسدگذاشتھ، دختر، سر بیخ گوش، پسر
دل پری دارد و زبان فقطاو." حرف ھای پیرزن ربطی بھ آنھا ندارد: " فکر می کنی با ماست؟  پسر اطمینان می دھد-

.          خن می گویداز پری دل س
********

رفتھ بود"شیرکوبی"حومۀعیادت بیماری ھ بکھ شبان کلیسا " اینگمارسون" منزلگردھم آئییکروز گذشتھ از درست
یر زانو ارتفاع برف بز. ھوا برفی و سرد بود.تا قبل از تاریکی بھ خانھ برسدبھ اتفاق خدمتکار خود سوار درشکھ شد،

یابوی پرزور در . در جادۀ ناھموار، کج و معوج می شددرشکۀ حامل کشیش و خدمتکار. کوالک ادامھ داشت. می رسید
چند بار نزدیک بود حیوان و سرنشینان درشکھ لغزیده و .یروی ران کجاوه را بجلو می کشیدمھار خود با قوت گردن و ن

.        یابو را می روبیدپیش پایبا پاروی چوبی برف خدمتکار دم بساعت پیاده می شد و. دمر شوند
کشیش از ترس گیر کردن درشکھ، نگاھش بھ، . ھر لحظھ سرد تر می شددر پیچش بود،زوزۀ بادواز برف کھھوا

لق یابو لق. جاده باریک و لغزنده بود. ندکھ شالق وار، بھ چشم و پیشانی یابو می خوردی بوددانھ ھائی ریز و سفید
کوالک لحظھ ای . کشیش حیوان را بسوئی ھدایت می کرد کھ برف سبکتری بر آن نشستھ بود. را می شکافتجادهکنان، 

.  میان راه ماندن و مسیر خانھ را گم کردن بھ نگرانی کشیش و خدمتکار می افزود. قطع نمی شد
دراین صورت، . منحرف شده در باتالقی بلغردبیم آن می رفت یابو. گم کنندرااز جاده خارج شده، راهآنھاممکن بود

.    خوانده می شدآن فاتحۀ حیوان وسرنشین
الوارھائی نرده مانند " اینگمار بزرگ"سالھا قبل، . ممکن بود اسب با نرده ھای پنھان تصادف کند. آنھا دلشوره داشتند

الوار ھای عریض و ستون ھای .وصل می کرد " اینگمارسون"کرده بود کھ  جاده، را بھ مزرعۀ در عرض جاده نصب 
ھر لحظھ امکان داشت اسب بھ یکی از آنھا برخورد کرده و درشکھ بھ گودالی . کوران دیده نمی شدندآندرچوبی

:                  کشیش از خدمتکار پرسید. سقوط کند
خدمتکار ! ز آن  بسالمت بگذریم، آیا سالم  بخانھ می رسیم، یا ھنوز خطری ما را تھدید می کنداگر پل را بیابیم و ا-

:                                                           جواب داد
بھ کشیش! استبیش نماندهیساعتتا خانھ ھمینطور پیش برویم.اندمخفی، خطرناکموانع . با پل مشکلی نداریم-

اما ارباب بھ این بھانھ کھ نرده ھا، راھنمای ! بابت نرده ھا  تذکر داده بود" اینگمار بزرگ"او چند بار بھ .گذشتھ برگشت
ۀ سابق می نبھ پاشکماکاناوضاع" اینگمار بزرگ"پس از مرگ . بکندن و دور انداختن آنھا نداده بود،جاده اند، دل

.نرده ھا را از سر راه بردارد،ی برداشتھحاضر نبود قدم" ھالورتیمز . "چرخید
خدمتکار رخصت خواست تا بھ . اسب بزحمت افتاده بود. سایۀ ُپل معلق  نمایان شد. در طوفان برف، کشیش شبحی دید

با بازماندگان  اوزدو بندو" ھلگوم"فتنۀبعد از. تقاضا ی دشواری بود. رفتھ، کمک بیاورد" اینگمارسون"ملک 
اما . تقاضای کمک مایۀ سرشکستگی بود. کلمھ ای بین کشیش و آنھا ردو بدل نشده بودمی شد کھسالھا" اینگمارسون"

خداوند راکلیسای کھ انیآن: "اندیشید".وست در پریشان حالی و درماندگیدوست آنست کھ گیرد دست د"مگر نگفتھ اند 
" .نیستنددوستانمی کنند،شقھ 

طوفان برف بھ . گاری جلوگیری کندزشران ھا را عقب داد تا از لغ. پوزه را چپ و راست گرداند. اسب گردن کشید
درشکھ یکوری توی برف . ناچار زانو خم کرد، کشیش از کجاوه بیرون پرید. جائی معلوم نبود. چشم حیوان تسمھ کشید

.                              ھ نیم تیغ روی برف ھا،  ولو شد  و چرخ درشکھ در ھوا معلق ماندیابوی خست. گیر کرد
منزل از دودکش. حاال ارتفاع برف تا باالی زانو می رسید. افزودبسرعت قدم ھایشه،کشیش درشکھ را رھا کرد

از پشت دار " کارین"ی وارد سالن شد،وقت.. ر را بھ شدت نواختبمحض رسیدن، د. بیرون می زددود" اینگمارسون"



. بھ حسابھا رسیدگی می کرد" ھالور".بلند شده بھ استقبال تازه وارد شتافتندبھ تبع او زنان خدمتکار، . نساجی برخاست
دیگری دستۀ تبر می تراشید و دونفر بھ نوبت ھیزم آورده کنار . یکی شن کش می ساخت. ھرنوکری مشغول خدمتی بود

. بھ آنھا پیوستتھسر بر داشحساباز دفتر "ھالور. "بھ نشستن کردھمان را دعوت یم" کارین. "می کردندبخاری کومھ
:               سیدضمن خوشامد گوئی پرزن 

کوشش . کشیش موضوع درشکھ را بروز نداد. مدتی است، از حال او بی خبر مانده ایم؟پدر جان راستی خانم چطورند-
:                                                 بسرعت جواب داد.   ی متعارف و معمولی داشتھ باشدکرد با زن برخورد

درشکھ بھ نرده ای گیر . زودتر بخانھ برسمستممی خوا.برای او نگرانم.ممنون کھ می پرسید در واقع بھتر شده اند-
با شنیدن حرفھای تازه . مینگیر کند و ھیچوقت بخانھ نرسممکن است سرما او را زمی. اسب حال خوشی ندارد... کرد

پارو بدست وریسمان چند الیھ بکمر بھ کشیش اطمینان دادند کھ بموقع یده،وارد بالفاصلھ نوکرھای منزل بیرون دو
.                                                     بمنزل می رسد

دار نساجی را ،دلی روبروی بخاری پھن کردنپالتو او را روی ص. میھمان شدمشغول تھیۀ قھوه و پذیرائی " کارین"
کشیش و نگرانیملتفت پریشانی" ھالور. "و پدر روحانی شرکت کند" ھالور"بطرف آشپزخانھ کشید تا در گفتگوی 

اری داد کھ بھ او دلد. اسب و خدمتکارش باشدمتوجھکوشش کرد حرف توی حرف بیاورد بلکھ حواس مرد، کمتر ه،شد
چون می دانست کشیش سھل انگاری او را علت راه بندان می داند، گفتگو را بھ بیراھھ . نوکران او زورمند و قلچماقند

.برد
سپس بحث را بھ کمبود غالت . کردپشت ھم اندازی ،دولت و راھداری را مسئول نصب نردھا  شمرد و آنھا را متھم بھ

:     پرسیدبتاو گرانی آذوقھ کشاند 
ھم کوشش کرد بحث را ازمنافع " کارین. "منفعتی برده و چیزی تھ دخل مانده استکشیشآیا بابت محصول آن سال-

.                   مادی و سود وزیان بیرون کشیده و بیشتر از ھمسر بیمار کشیش خبر بگیرد
تسمھ ،ضمنا اطالع دادند، حیوان بھ درشکھ و مھار جدید بستھ شده. ی بعد خدمتکاران خبر آوردند، اسب سالم استساعت

کشیش  . توضیحات نشان می داد، درشکھ آمادۀ حرکت است. ھا واکس خورده و مھار زمستانی محکم و مطمئن است
،کردمیاصرارمیزبان.رفت و مانع رفتن او شدجلو " لورھا. "ماندن کردت بدعو" کارین. "بسوی پالتو خود رفت

، کشیش برای عاقبت.افزودندپافشاری بھزوج مھمان نواز . کشیش افتخار داده عصرانۀ مختصری با آنان صرف کند
. ندن شدماصرف عصرانھ راضی ب

                          *********
بھترین ظروف نقره را روی میز چیده، کتری قدیمی و شکر پاشی آنھم از . زبان برای پذیرائی سنگ تمام گذاشتھ بودمی

نان  شیر مال تازه . جنس نقره و قاشق و بشقاب عتیقھ ای کھ فقط بمناسبت ھا از آنھا استفاده می شد روی میز چیده بود
رفھای مربا ی گوناگون و خشکبار و گوشت نمک سود و اقالم ظ. بر مجمع ھای چوبی اشتھای کشیش را تحریک کرد

. داوری کرده استجھت عصبی شده و شتابزده بیشتر، کشیش را غرق ندامت کرد کھ بی
ۀ  دیوار کوب بھ کل" ھالور. "نادم از قضاوتی شتابناک، از اشتھا افتاد. عرق سردی بھ پیشانی مرد روحانی نشست

بھ پوستی " ھالور. "کشیش از شرم چشم بھ زمین دوخت. شکار کرده بود" اینگمارسون"ملک در کرد کھگوزنی اشاره
:     در گوشی بھ ھمسر خود توصیھ کرد" کارین"اندکی بعد . اشاره کرد کھ بر کف اتاق پھن شده بود

تکاپوی زن برای تکمیل سفره نشان می داد کھ  . کنیمبھ پوست خیره شده بھتر است آنرا پیشکش "پدر"حال کھ -
.                                 کدبانوئی از خانوادۀ اصیل است

پالتو را از روی صندلی . پس از عصرانھ ای مفصل، کشیش با عذرخواھی، تاریکی را بھانھ آورد و عزم رفتن کرد
پس از اطمینان از مھار زمستانی و  تسمھ ھا،. احترام، مشایعت کردندخدمتکاران پارو بدست، او را با. برداشتھ، پوشید

لختی بر پلھ ھای خانۀ قصرمانند ایستاد و . بخاطر میھمانوازی و تعمیر درشکھ از میزبان سپاسگزاری کردشبان کلیسا
.        دوباره تشکرکردچون چیزی بفکرش نرسید 

ھمراه او پای درشکھ رفت . بخند زد اما بھ تشکر کشیش جواب روشنی ندادشال و کاله کرده، حاضر بھ یراق ل" ھالور"
.                بھ او داده،با احتیاط پاکتی از جیب در آوردو 

ی شاید پیغام. برای خواندن نامھ فرصت نبود. ھوا تاریک می شد، وقت تنگ بود. کشیش نامھ را در جیب پالتو گذاشت
.                                                یا عرض حالی بود یا چیزی دراین ردیفمی رساند،بود کھ باید بھ بندۀ خدائی

روز بعد، پس از رازگاھانی طوالنی و چاشتی مختصر،کشیش بسراغ نامھ رفت و شروع بخواندن . درشکھ براه افتاد
با خواندن سطر . ر بھ اعالمیھ ای دیواری شباھت داشتنامھ بیشت. نامھ پیغام یا عرض حالی نبود کھ او پنداشتھ بود. کرد

:                        نوشتھ بود" ھالور. "اول شگفت زده شد
شبان از خواندن باز . بفروش می رسد" اینگمارسون"بعلت مسافرت بھ اورشلیم، بدینوسیلھ بھ اطالع می رساند کھ ملک 

و بخاطر اعتبار خود بما انصاف می اوست کھ ھدایت می کند." دا استدست، خۀ ما،مقدرات ھم: " با خود گفت. ماند
ر دشمنان برایم سفره ای  پھن او بود کھ در حضو. در واقع او بود کھ طوفان برف را از خزائین غیب بھ جاده کشاند. دھد
ولی خداوند بفکر . کردندآنھا کلیسای مرا شقھ . و بخاطر نام خود دھانم را بست تا  جدال و ستیز را کنار بگذارمکرد

.  ین آگھی بودمسالھا منتظر این لحظھ و ا. جنگید و پیروز شدبرای من.فرزندان خویش است



                                ********
در یکروز روشن بھاری، کشاورزی میانسال، ھمراه پسر

آنھا باید از شمال آبادی، بھ جنوبی ترین نقطھ ای می رفتند کھ . خود براه افتاد تا بزمین ھای کاشتۀ خود سرکشی کند
. ، سر راه ایستاده و با صاحبان خانھ و مزارعی کھ اغلب آشنا بودند، احوالپرسی می کردندآنھا. کشت، واقع شده بود

شماری دیگر، . دست و پای آنھا تا مچ بھ خاک و گل آغشتھ بود. دندعمدۀ دھقانان مشغول کاشت کلم و سیب زمینی بو
روز آفتابی را مغتنم شمرده، بھ تعمیر پنجره ھا می پرداختند یا شیشھ ھای قدیمی و نازک را با نوع ضخیم تری عوض 

چسبنده پر شده بود مزارع غالت از بافۀ لیز و. دشت پر شکوفھ دیدنی بود. می کردند تا زمستان گرمای اتاقھا ھدر نرود
رستاخیز و جنبش طبیعت، . بھار آمده بود. کاللھ ھای رنگی ھر لحظھ، تصویر تازه ای در ذھن رھگذر ثبت می کرد

.         ھمھ را بھ کار و حرکت وا می داشت
ی از نوع سیب زمینی، موقع کاشت بھنگام گذر از کرت ھا و مزارع می ایستاد و پس از چاق سالمت،کشاورز میانسال

از حال و احوال خانواده گرفتھ تا گاو و گوسالھ ھمسایھ، ھمھ را می . انواع بذر و زمان برداشت کلم سؤال می کرد
از کار و پیشۀ مردم و  زاد و ولد مالھا و احشام اطالع . حتی از کره اسب ھا و قاطر ھای  جدید، آمار می گرفت. پرسید

ھم  مخارج خانوارھا را حدس  می زد، ھم . م اسم بچھ ھا را می دانست ھم از سن و سال آنھا با خبر بودھ. دقیقی داشت
.                      از دخل و مخارج مزارع آگاه بود

بر عکس او، پسر جوانش غرق زیبائی ھای سر برآورده از . ھم آفات را می شناخت، ھم اسامی دفع آفات را از ّبر بود
او کره اسب ھا . طبیعت، محوحرکات گوسالھ ھای چاالک و تیزی بود کھ در دشت ھا، دنبال ماده گاو ھا می دویدنددامن

عطر گلھای وحشی و علف خیس کھ زیر یورتمۀ اسب ھا . و مادیانھا را شماره می کرد اما صاحب آنھا را نمی شناخت
ازۀ نعنا و عطر شبدر و پونۀ چشمھ، بھ صورتش می خورد و وقتی باد می وزید شمیم  ت. لھ می شدند او را مست می کرد

نام داشت بی خیال کنجکاوی پدر کھ توی ذوق می زد، چاره را در آن " گابریل"جوان کھ . بھ مدھوشی اش می افزود
.           دید، کھ او را مشغول کند تا از  فضولی و تجسس آزار دھنده دست بردارد

:      از اینرو پرسید
پدر کھ چشم از مزرعۀ دیگران، بر نمی . چند مایل است" یھودا"تا صحرای " شارون"آیا پدر می داند، فاصلۀ درۀ -

:                                                   داشت جواب داد
: نام دارد نگران نصیحت می کند" ھاگ ماتس"کھ " گابریل"پدر . باید بدانی" اورشلیمی"تو کھ عازم ! دانمچھ می -
، بیده شده اند بھ زیارت می روندآنان کھ طل. ھجرت بھ سرزمینی بیگانھ ساده نیست. دور است" اورشلیم"پسرجان -

صلیب سرومان را در سرزمین موعود از این نیست،سعادتی باالتر. کنندسیاحت میھم بھ بھانۀ زیارت دولتمندان
.        دیم و نھ طلبیده شده ایمولی ما نھ ثروتمن. زیارت کنیم

حرف خود را می برد، حواس او بھ قاطری . کنجکاوی او تمامی ندارد. نصیحت را نیمھ تمام می گذارد" ھاگ ماتس"
:       بھ پسر می گوید. کھ آھک زنده حمل می کنداست 

درست . زیادش ، گیاه را می سوزاند. آھک زنده کود مناسبی برای صیفی جات است، معموال با خاک مخلوط می کنند-
:      پسر می پرسد. استفاده شود، پائیز محصول چاق و آبداری بدست می آید

رده و تاکستانی پھناور غرس کنم بلھ پائیز قصدارم، خیمۀ یعقوب را بر قرار ک! گفتیدپدر جان، راجع بھ پائیز چیزی-
رود خروشان کنارۀ . تن بھ نسیم بھاری می سپارند،پدر و پسر. لحظاتی در سکوت می گذرد. آه آمین، پدر جان-

ُپر از خرابی و دست انداز شده جادۀ مال رو، در اثر سرما و یخبندان،. گذرگاه بر چاالبھ ھای اطراف پشنگ می زند
زن و مردی دوشبدوش، دست . روی زمین تالشی بی وقفھ جریان دارد. بھار فصل کار و فعالیت کشاورزان است. است

:    می گوید" گابریل"پدر بھ ! بھار بھ آدم ھا  توان کار بخشیده و بھ زمین باروری داده است. و پا بھ خاک و گل آغشتھ اند
دار و ندارم را حراج کنم، ھمراه قافلھ رخت سفر بستھ . منھم ، دلم می خواھد محصولم را  پائیزبفروشم! پسر جان-

:  پسر ساکت است، شانھ را باال می اندازد، ترجیح می دھد بھ پدر گوش بسپارد. آمادۀ کوچ شوم
سنگ ھا را می . نصف آن باتالق بود و نصف دیگرش سنگالخ.  خریدمزمینی سال پیش،31.خدایا، چھ زود گذشت-

لرزه ھای پتک مچم . از بس پتک بر سنگ زدم، ُپشتم خم شد. ترکاندم، خرده سنگ ھا را از دل خاک بیرون می کشیدم
پایم دست و. نیش پشھ ھا و حشرۀ باتالق، کبابم کرد. از ارتعاش آھن بر سنگ، سرم سوت می کشید. را ناسور کرد

:  پدرش می سوزددل پسر برای. باتالق را خشک کردمبامرارت، .  سوخت و تاول زد
.                           بطلبد"اورشلیم"رنجی کھ برده اید، خداوند دلش بسوزد و شما را بھ پدر جان شاید، بخاطر-
سقف آن . در آن ساکنیم، ابتدا زاغھ ای در دل زمین بودھمین خانھ ای کھ ن تدریجی بوده،پسر جان زندگی من مرد-

طویلھ در و پیکری . حیوانات مثل ما ھمیشھ خیس بودند. با حیوانات و مالھا یکجا زندگی می کردیم. مدام چکھ می کرد
الی . انھ از چوب خام بودخ. ندشدصاف و ھموارناھمواریھا،سالھا طول کشید. ست انداز بودنداشت و پر از چالھ و د

.کھ مپرسمرارتی کشیدمرا  از نو بچینم، تا  دیوار. چوبھا کرم و حشره می لولید
پدر از استالل پسر ؟چھ دستگیرتان شدکارآخر! مجبور بودیدمگر.بخود آنقدر زحمت داده ایداما پدر جان چرا–

!        می شودغرق حیرت



یادم می آید وقتی زمین ھموار شد و . پتک بر تلھ سنگ زدن راحت نیست. پسرم درسنگالخ نمی توان چیزی کاشت-
وقتی . یرون می کشیدمباز دل زمینپتک بھ تلھ سنگ می کوبیدم و با دیلم مانده اش را. محصول داد، جشن گرفتم

ماده گاوھا، گوسالھ . حیوانات، جو و علیق سیری خوردند! محصول اول را برداشتھ و چشیدم از تنم ماندگی سالھا در آمد
اضافۀ آنرا فروختم و . شیر و لبنیات بیشتر شد. وقتی گلھ زیاد شد طویلھ و آغل را بزرگتر کردم. ھای سالمی زائیدند

پائیز نمی دانم چھ پیش می آید اگر ماندنی . محصول چاق و شیرین شد. یوانی بھ زمین پاشیدم کود ح. خرج خانھ کردم 
پسر می .  ھمھ را حراج می کنم. از دنیا می کنمدلاگر خدا طلبید و رفتنی بودم،. حصار می کشممزرعھشدم دور 

:  گوید
تعدادی حاشیۀ زمین و تعدادی ھم . بذر ھا را می کارید ھمھ یکجا نمی افتند، تعدای بین سنگالخ ھا گیرمی کنندوقتی -

:   پدر پاسخ می دھد. اینطور نیست؟ فقط معدوی در زمین مرغوب  افتاده و بارور می شوند! بین خارھا
داشتم می گفتم، عالوه بر .  زمین مرغوب رشد کرده و تکثیر می شودالی خار، خفھ می شود ولی دانۀ  بذرآری پسرم -

.دوطبقھ بسازمآنرا نرده کشی، قصد دارم پائیز امسال آلونک را خراب کرده، 
. اسب ھا ی زبان بستھ فرسوده شدند. از بس بھ جنگل رفتھ و درخت بریدم، دمارم در آمد. مجمع کردتیر و تختھ سالھا 

از قدیم گفتھ اند با علم، عمل باید کرد و . عاقالنھ نیست! کمر و شانھ ام آسیب دیده، چطورمی توانم کارھایم را بگذارم
احساس می کند، پدرش از پاسخ روشن " گابریل. "امروز و فردا کردن وقت کشی است! گرنھ شاخۀ بی برمی شوی

.بستھ بھ زمین است و بھ دام و آغل بیشتر اھمیت می دھد تا زیارت خانۀ خدااو وا. طفره می رود
مثل آنھائی بودید کھ دار و ندار خود را می می شد چھ خوب . برای خدا شناسان، مال و دنیا اھمیتی ندارد! پدر جان-

.                              کھ خدا شناسندچھ خوب بود با کسانی معاشرت می کردید. فروشند و بھ زیارت می روند
خوش . سھم من از زندگی ھمین است. ھمھ چیز پیش قدم ھای او بی مقداراست! آری پسرم، شکر برای کرامت مسیح-

. راست می گوئی، من در اندیشۀ اموالی ھستم، کھ برایشان خون دل خورده ام! بحال آدمھائی کھ قلب ھای زائری دارند
. لحظھ ای بین آنھا سکوت می شود.  سم وقتی از زیارت بر گردم ھمھ را از دست داده و محتاج دیگران بشوممی تر

از درختچھ ھای سبز و قرمز پوشیدهۀمزرع. ی در دامنھ نمایان می شودھنگام عبور از کمر کش جاده، مزرعھ و خانھ ا
نمای . ، بر تاق آن پاشیده اندفق سر بر آورده و لعاب سبزاز اخانھگوئی. کرده استمخفیصورتیخانھ را در ھالھ ا ی 

سکوت . از دیدن خانھ مالش می رود" ھاگ ماتس"قلب . جلو آن بالکنی با نردۀ کنگره ای  دیده می شود. خانھ سپید است
:با حسرت می گویدشکستھ، را 

دوطبقھ، با . بسازمخراب کرده، بھمین سبکراآلونک می خواھم آ. ن ھمین استخانۀ رؤیایی م! کنتماشاپسرم خوب -
آالچیقی . گوشۀ  حیاط ، سیب زمینی و صیفی جات می کارم. حیاط چمن می شود. داربالکن و نردۀ حجاری شدۀ کنگره 

گل ھای داودی را . نیستبنظرت زیبا " گابریل. "کنار باغچھ می سازم کھ ظھرتابستان، در سایۀ آن بتوان استراحت کرد
.    ھد خاموش بماندپسرترجیح می د. چقدر دوست دارم، شقایق ھای وحشی، حیاط خانھ را زیبا می کنند

در سکوت بھ سرنوشت . پدر می فھمد تعریف از خانھ و تمجید از نعمات موجود، بھ دل بوالھوس پسر چنگی نمی زند
شاید شرکتی پا پیش گذاشتھ، ! می تواند از خانھ دل بکند اما تکلیف اسب ھا چھ می شود. اسب ھا و اصطبل فکر می کند

زمین مزروعی و آباد او، دوباره بھ خارستان بدل . شرکت  زراعی درخت ھا را  از ریشھ در می آورد. ملک را بخرد
میق پر از وزوز پشھ، ھمھ جا را چاالبھ ھای ع. وقتی پوشش گیاھی از بین برود مرداب تجدید حیات می کند. می شود

.چھ زیارت ویرانگری! آه نھ. الی تیرھای خانھ مورچھ و کرم  النھ می کنند. می پوشاند
دلش می خواھد . بھ جوان خیره می شود. خیش ھا را جای مطمئنی پنھان کرده است" ماتس" آنھا بھ مزرعھ می رسند 

گردانده،در ھوا ، شالقدلش می خواھد جوان. اسب ھا، ماشین مکانیکی را می کشند. بیندب" درو"پسر را پشت ماشین 
صورتی پسر رعنا و خوش" گابریل. "ساقۀ آنھا قطع می شودپیچیده، دور رندۀ ماشین ھاعلف. اسب ھا را ھی کند

. استه زسبری رسیدسو باروری ل بھ با خون دشده، پدر آرزو دارد، پسرش سلطان مزارع و جنگلی شود کھ
تصمیم می گیرد بھ . پسر تن بکار نمی دھد. نمی داند پس از او، تکلیف آنھمھ زحمت چھ می شود. پدر مردد است

، انگشتی بجنباند و کافی است. رید را تنظیم کرده استشرکت قراداد خ. شرکت ترویج زراعت و جنگل بانی برود
تنظیم "در اتاق . اندمزارع ارزیابی شده .امالک و احشام مال شرکت می شوداز آن پس. امضائی پای اوراق بیاندازد

پسر شالق را در ھوا می گرداند و بھ گرده و کپل . در نظرش مجسم می شود" گابریل"صورت . تردید می کند" قرارداد
رایحۀ علف و یونجۀ درو شده . سر و صدای ماشین، پرنده و حشرات را از میان علفزار می تاراند. اسب ھا می کشد

.را می نوازدش مشام
زمین مرغوب و نامرغوب، قیمت . مأمور خرید جزئیات قرارداد را شفاھی خوانده است، جنگل ھا قیمت گذاری شده اند

ھ گل. قیمت گذارده اندکلبھ بر. خص استمشکدام ھر ، ارزش ھر کدام بطور مشخص ارزیابی شده. علیھده دارند
پس . نیستکالھبردارمأمور ُخبره و امینندارد کھ تردید. استقیمت ھر راس، بھ نرخ روز، معلوم ، سرشماری شده

.نمی شودبھ معاملھدلش راضیچرا
نمی گذارم این . عادالنھ نیست: "روشن بھ خود می گویدواضح و . ی رودمبا خود کلنجار . قراداد را باید فسخ کرد! نھ

:                 پسر سر بھ گوش او می گذارد و با عتاب می گوید. با خودنویس شرکت ترویج بازی می کند." اتفاق بیفتد



عالقھ دارد فقط پدر بھ فرزند خود. باید بین من  یا مزرعھ یکی را انتخاب کنید. من کشاورز بشو نیستم!خیالتان راحت-
. دل پسر جای دیگری بند است. نمی فروشدمزرعھ را، ھیچگاهبپذیرداگر کارھا را پسر . بھ فکر خانھ و مزرعھ نیست

محل . قرار می دھد" ماتس"مأمور شرکت زراعی خودنویس را بین انگشتان . حسابی  ھوائی شده، دل بھ کار نمی دھد
.   مردد است" اریکسونھاگ ماتس . "امضای فروشنده معلوم است

مرد خاطرات خود را ! اما جوابی نمی شنود" آقای اریکسون. "می گوید کھ مفھوم نیستمأمور بدگمان زیر لب چیزی
اریکسون بھ آقای. را امضا کرده بودملکخریدورقۀموقع جوانیبخاطر می آورد سی و یکسال پیش،. مرور می کند

. رنج اوستدستھای پینھ بستھ، نشان سالھا. دیگرش سنگالخچھ فکر می کنید؟  نصف بیشترمزرعھ باتالق است و نیمۀ
دست و پایت از نیش حشرات تاول زده است؟   ! پسر جان تا بحال پتک بر تلھ سنگ کوبیده ای

سرش از . خیالم راحت شده، سقف چکھ نمی کند. انھ را عوض کرده امخستون. نھ توی چوبھا ول می خوردموریا
ولی پسر جان استدالل تو منطقی ... دست روی پیشانی می گذارد. خودنویس را ول می کند. ارتعاش پتک سوت می کشد

ه، شاید مأمور گیج شد. درست موقعی کھ  ملک بھ سود دھی رسیده، فروش آن اشتباه است. بی جھت اغوا شده ای. نیست
.                                            بار دیگر  محل امضا را نشان می دھد. فروشنده محل امضا را نمی یابد

میحراجھست و نیست خود را کھآنقدر مھم شده اند" ھلگومیست ھا "آیا :بھ خود نھیب می زند " ماتس اریکسون"
پسر محبوبم " گابریل"بخاطر . چاره ای نیست! بھ آس و پاس شدن می ارزدآیا زندگی و معاشرت با این آدم ھا؟کنی

میخ ھا را جایتا ! تومای شکاک،کدامیک بود آه بلھ،این ھمان شک مقدس است. دوباره شک می کند. امضاء می کنم
:     تیر آخر خواھم گفت. عزیز، مرا ببخش" گابریل. "ه شدبخشیدو ھما. ایمان نیاوردندید 

. عوض کنم" ھلگوم"قادر نیستم از ھست و نیست خود گذشتھ، نقد خود را با نسیۀ ! عزیز دلم، عذر پدرت را بپذیر-
دستان . یر خواه تو بوده امسرانجام، می فھمی، خ1.خطای من این بوده، بموقع برداشت کرده ام  و سر موقع کاشتھ ام

.  خودنویس را کناری می نھد و از امضای قرارداد خو داری می کند. شل می شود" ماتس"
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جز بمگر. از کار می افتد،بزودی پیر شده: "و ھشدار می دھداندیشھ ای بھ ا. مأمور خرید  بیھوده با او کلنجار می رود
فروش دیوانگی !" مگر بجز پرورش دام و تیمار احشام تخصص دیگری ھم دارد؟چیزی می داندکاشت و برداشت 

: ذرخواھی می گویدبھ مامور با عکرده امتناع ش از فرو" ھاگ ماتس اریکسون. "تمحض اس
از گرفتھ،این عبارت کوتاه سر را باال با.پشیمان شده امفروش بود حالقصد من ابتدا.یریدعذر بنده را حتمًا می پذ-

.  اتاق خارج می شود

بخش دھم
در . اندروز موعود را در تقویم عالمت زدهحسابگر، عده ای. پایان بھار و در روزی آفتابی، موعد حراج فرا می رسد

مرد ھای . آفتاب بر تاق آسمان می درخشد. چوب حراج بر اموال و دارائی خود می زنند" ھالور"و " کارین"آن روز
روان شده " اینگمارسون"دیروز پالتو و پوستین، بتن داشتند، امروز با پیراھنی آستین کوتاه بھ سوی خانۀ تاآبادی کھ 

.طلع شوندرند ، آنھا بھ میزھا نزدیک می شوند تا از کم و کیف اجناس مبتن دایزنھای آبادی نیز لباس سبک. اند
زن مدیر، بصرافت " مادر استینا"در عوض . نشان نمی دھندھیچکدام میلی بھ رفتن " گرترود"نھ مدیر مدرسھ و نھ 

ینوا دچار آن شده برای مدیر سرنوشتی کھ ن. باشد" اینگمار بزرگ"شاھد سرنوشت امول زده،حراجافتاده سری بھ 
چشم دانش آموزان از توصیف ویرانی ." توبھ استمردم راه نجات : " دانش آموزان تعریف می کند و بھ تحکم می گوید

. کالس را باز می کند مدیر را بھ خدا می سپار تا زودتر بھ حراجی برسد" مادر استینا. "می شودنینوا گشاد 
، ھمھ جا غرق بنفشۀ ھاو دامنھھادره. منظرۀ تپھ ھا بھ نظرش زیبا تر از ھمیشھ است. کی می ایستدمیانۀ راه، اند
تو ای اورشلیم، ای اورشلیم زیبای من، اگر تو را رھا کنم  آنگاه زبانم بھ کامم بچسبد و : زیر لب می گوید. بھاری  است

ای زادگاه زیبای من دریغ از اینھمھ نعمت و  اینھمھ ...1متو ای اورشلیم اگر تو را بھ ھمۀ خوشی ھای خود ترجیح ندھ
شما، زیبا تر از اینجاست " اورشلیم"آیا ! واھی ترک کرد؟ ھرگز ھرگزمی توان زادگاه  خود را بھ امیدآیا. زیبائی

.  مثل سایر اھالی شیرکوبی عاشق زادگاه و میھن خویش است" مادر استینا"!ھرگز.است
عالقۀ او نسبت  بھ زادگاه اش چند . نابود می شود"  سدوم"مثل " شیرکوبی"گفتھ اند کھ" ھلگومیست ھا"از موقعی 

لحظاتی بھ آنھا نگریستھ و آنھا رامی . و دستھ می کندده چیپس خم می شود، بنفشھ ھای حاشیۀ جاده را . برابر شده است
شما ای گلھای زیبا کھ از خاک وطنم بیرون آمده اید، شما نشانۀ رحمت و : بوید آنگاه شروع بھ درد دل با آنھا می کند

ی زمستان را قدری طوالنی می کرد تا  زمین و آبھا ،اگر خدا قصد داشت اینجا را با ساکنانش نابود کند. نیکوئی خدائید
ز سرما و گرسنگی تلف می ظرف چند روز ھمھ ا! آنگاه، نھ آب بمردم می رسید و نھ علوفھ بھ چارپایان. یخ بزندآن 

سپاس . و آکنده از محبتی بی چون وچراست، اجازه داده بھار زودتر از راه برسد" نیکوست"ولی از آنجا کھ او . شدیم
.   خدا ئی را کھ در اعلی علیین ساکن است و از ھرگونھ صفت زشت و بی قاعده ای، مبری است

6آیۀ137مزمور–1
******



ترم آنگونھ دستخوش بی از اینکھ میراث خانواده ای مح. می شوددچار تشویش " اینگمارسون"مقابل منزل"استینا"
بستھ " گرترود"سر نوشت . بھ چھ کسی می رسدعاقبتخانھ و امالکاست بداند کنجکاو.می گیرددلش، تدبیری شده

کل پس انداز او . ودده می شھم دی" اینگمار جوان"بین عالقمندان خرید . استجریان درامروزکھاستبھ معاملھ ای
مبلغ مزایده را تا بیست و پنج ھزار کرون " بریگسونا"چوب بری اماه روی ملک اجدادی سرمایھ گذاری کردخود را 

می گیردمبالغی وام سد ، از دوست و آشنا و ھرکھ می شنامی گدارداعتبار خود را گرو ھمۀ" اینگمار. "بردمیباال
. افرایش می دھدرا بھ سی ھزار قیمت، داراما کارخانھ. را بخردملک بلکھ
سنت انتقال امالک . خم کندوامرا، زیر فشار ، کمر خود نیستبیش از این قادر . می نشیندعقب درماندکیبا " اینگمار"

نسل اندر نسل صاحب مزرعھ شده" اینگمار"پسران . استجا افتاده و رسمی رایج " اینگمارسون"بھ پسران در خاندان 
و اندرونی را، بھ اشارۀ انگشت بیرونکھ اموراستو داماد گوش بفرمان ھمسری استامالک در گرو داماد اکنون. اند

.  ندو تمشیت می کرھبری
را ھم  در بر می " اینگمار"د بلکھ حیطۀ  کسب و کار وامالک فقط بھ مزارع و جنگل و حتی خانۀ پدری محدود نمی ش

اجاره  تمدید نشود و چون بزودی با امکان دارددر صورت تغییر صاحب ملک،. استاجاره کردهارگاه را کاو .یردگ
ناشی از ھمین نگرانی " مادر استینا"حضور . دوبرای گذران زندگی با مشکل مواجھ می شندازدواج می ک"گرترود"

تا با استمترصد فرصتی" مادر استینا. "دنبگیرد کھ آیندۀ دخترش را، رقم می زاو آمده، از معاملھ ای خبر. است
: روبرو شده، بی پروا بھ اوبگوید" کارین"
چطور راضی شدی . اگر بھ خودت فکر نمی کنی ال اقل بفکر برادر جوانت باش! م بی رحمی حدی داردخانم محتر"

کارد بشکم خورده، زیارت بکمرت . می رسیده بھ غریبھ ھا بفروشی" اینگمارسون"ملکی کھ نسل اندر نسل بھ پسران 
بھ ھمان خانۀ خدا، نھ خدا ! قط می کنیدچھ می دانم، خرج زیارت مگر چقدر است کھ دارید، ھمھ را از ھستی سا! بزند

."                   زیارت شما است، نھ بندگان خداراضی بھ
ردی، روی دست ھمھ م"بریگسونا"بر کارخانۀ عالوه،درسمیخبر. می ماند، منتظر، عاقبت کارنا امید" اینگمار"

. یستمردغریبھ ن. درسب" بریرِسون پرسون"یعنی " مرد"کاش ملک بھ ھمین ای،می کندآرزو " جوان"است برخاستھ 
ھمھ می .استدولتمند صاحب ثروتی افسانھ ای" بریر پرسون. "د، حداقل او از نان خوردن نمی افتدخرباگر ملک را

در اوج نداری و بی پولی، روزگاری.تند، در جوانی کشاورزی خرده پا بوده و از صفر بدین پایھ رسیده استدا
. استدست او را گرفتھ  و باال کشیده " رگاینگمار بز"
بیشترجمعیت بیرون . دیبحساب می آانزمرۀ دولتمنددر حالوهاستعداد خود را طی سالیان نشان داد" بریر پرسون"

.            نمی دھنددلبھ حراجیپیرانی اند، کھ خانھ، 
ھا و زیربنای سنگی حکایت از ، ستونپیشگاه خانھ کھ بازسازی شدهز بج. دیقدیمی بنظر می آ،ساختمان اصلی تھ حیاط

و بھ عاقبت می نشیندجای ھمواری " مادر استینا. "استدین نسل را در خود پرورش دادهکھ چنندی کبنائی مقدمت
.ندکمی داماد خود 

" اینگمارسون"شیرازۀ خاندان بنظرش می رسد کھ . نده اخانھ و امالک بودوارث ،گمارھانخست زادۀ اینپیشتر از این 
:           دیآمیبیادشجملھ ای در این اثنا.لداز ھم می گس

اینگمار "شاید .استامروز بھ آیھ ھا ی ده فرمان شک کرده اما."بھ ھزاران نسل مطیعان برکت داده خواھد شد"
.      منتظر است تا مزایده بھ انجام برسدمحزون و غمگین ."  کسی چھ می داند،برکت یافتگان بودهآخرین نفر "بزرگ
عده . دکننخیش، تبر، و وسائل کشت را بررسی می کرده و عده ای بھ طویلھ سرکشی . دوھر لحظھ بیشتر می شجمغیت

، زنان سالمند ی بیندمکھ می شودوقتی بیشتر " تینامادر اس"اندوه . اسندرا بشنامالکبرندۀتاآمده اندای ھم کنجکاو
: می گویدزن جھاندیده با خود. کشدبرای خرید گاو ھا، مشغول زدو بند و چانھ زنی شده اند تا قیمت ھا، بیجھت باال ن

خرید آمده اند با . ھا شرم نمی کننداز خدا بی خبر. ورھا جمع می شوندراست می گویند ھر جا الشھ ای بیفتد، الشخ"
و او فقط حدس زده .و ھمسایھ ُپز نژاد اصیل بدھندمی خواھند بھ در . گوسالھ ای، نسل گاو ھای خود را اصالح کنند

چشمک ،از طویلھ خارج شده" 3و اینگھ2استاو1نیلس"می بیندکھ می شودحدس او وقتی بھ یقین بدل . ظن برده است
. زنان با ھم دست می دھند

1-Nils 2 - Inga 3- Stava نام ھای سوئدی
داردبنا ، کسھر . را کھ گوشھ ای افتاده بود برداشت و شروع بھ وارسی آن کرد" اینگمار بزرگ"خیش قدیمی " نیلس"

مقرر برای ساعت . دوجمعیت ھر لحظھ فشرده تر می ش. حرص خود را فرونشاند،خوان گسترده، لقمھ ای  گرفتھاز
ی عده ا. استوسائل کھنھ فاقد مشتری . وندبسیاری در انتظار، جنس مورد عالقۀ خود، پا بپا می ش. استحراج نزدیک 

لودگی بھ باکھنھ ای راارمھه،بخود جرات دادبیکاره ای، جمعیتدر میان . نندحرف می زعھد دقیانوسءراجع بھ اشیا
.  دھددیگران نشان می 

پیچیدگی آنھا توی ذوق وتا کجی شده اندرنگ آمیزیاجناس کھنھ تر.رندقرارداخوددر محلوسائل بترتیب شماره، 
یکی پس از دیگری پشت درشکھ ھای " اینگمارسون"، پسرھای می رسدیکباره، بنظرش " مادر استینا".خریداران نزند

اسب ھای نیرومندی آنھا را می کھ ا، با تور مرصع و منگولھ ھای آویز تزئین شده پنجرۀ درشکھ ھ. قدیمی نشستھ اند
:می کندنجوا " مادر استینا. "می شودمتوقف صحن خانھ در، ھر یک از پسر ھا با عروس بغل دست. ندکش



و رسوم نیاکان احترام بھ آئینکھھااستخواندار. ندچھ با شکوه برگزار می شدھاعروسی. ھا چھ روزگاری بودقدیم-
.جدید نگرانش می کندوضعمشاھدۀ .اینجا رفتھ اند یا دستشان از دنیا کوتاه شده استمی گذاشتند، یا از

ھ ب،وسائل از اتاق ھا جمع شده: می دھدبرای جلوگیری از ازدحام، مسئول حراج پیشنھاد. استگرم و آفتابی روز حراج
دستی و قوری ھای نقره ای، فنجان ھا و زیرھاشامل کتریظروف پذیرائی ویژۀ مھمانان تمامی. ندحیاط منتقل شو

ھای، سینی ھای کنده کاری مزین بھ شقایقشدها، ملحفھ ھای برودری و گلدوزیتخت ھا و چادر شب ھھای قدیمی، 
رون خانھ و در ھوای آزاد زیر سقف آسمان بیتابلو ھا و دیوارکوبھا،صندوق ھای جھیزیھ،،سرخ،ُ رزھای سفید و زرد

.  می گیرنداردر معرض دید عموم قر
وھ،نی، بھ چند دوک نخ ریسی چشم دوخت، قابلمھ وسیر، میان آنھمھ سیخ، کفگیبرخالف میل درونی" ر استییناماد"

. می شوداما  سریع پشیمان . بلنی دیوارکوب، نخ بریسدوقت مناسب برای  کوتا بگیردیکی را زیر نظرمی شود،سوسھ
. با یک بغل کتاب جلد چرمی قطور از پلھ ھای عمارت پائین می آیدخدمتکاری . می کندمنظره ای توجھ اش را جلب

می چگونھ جرات: "می گویدزن نجوا کنان . ، کتابھا متون مقدس انجیل و تورات اندمی فھمداز احتیاط او" مادر استینا"
چشم خانم خانھ ،شاید روزگاری. خاطرات اندرکتابھا، دفت!تقدس بکنار. را حراج کنندمردمکنند، اموال خصوصی 

!     شنیده استتوسط درنده ای انتظار عزیزی بوده کھ ناگاه خبر دریده شدن او را 
سیل و زلزلھ ھا، را قوعو،وشتھ یا تاریخ تولد بچھ ھا، مرگ مادر بزرگھاشاید پشت کتاب، ساعت و روز فاجعھ را ن

ی یکی از سینی ھا:افسانھ ای دھان بدھان می گشتھ، می گویند" اینگمارھا"پیرامون وسائل ھمواره . داشت کرده استیا
.          سینی را ربوده اندخبر می پیچد کھ چند مرد نقابدار بھ خانھ دستبر زده و . ، سالھا پیش مفقود می شودعتیقھ

در بھر دری می زند، سرانجام مال او،می گذردرا پیدا کند، ماه ھابصرافت می افتد سینی" سونھااینگمار"یکی از 
.شناسائی می شوندسارقینپیدا شده،استکھلم 

آورد پدر می، بخاطردمی کاوخاطرات دور را ذھنش. شاید نام سارقین پشت کتاب آمده است": می گویدزن با خود 
میبیاد. حتی بھ احترام او خم می شدند. تکریم می کرده اندداده،وقتی کالسکھ می رانده، ھمھ سالم" اینگمار بزرگ"

ی موقع عبور بخشدار و رئیس انجمن ده، کس. بھ او ھم می گفت سالم کنده،و سالم  می دادهآورد مادر او ھم، خم می شد
نورانی و با " اینگمار ھا"مادرتعریف می کرد، ھمۀ . کرده بودبھ دخترشمادر بزرگ  ھمین توصیھ را ه،اعتنا نمی کرد

:   می نشست پیر و پیغمبر را شاھد می گرفت کھاواگر کسی پای درد دل . اندوقار
اگر قریھ را ترک کنند . آنھا خدمتگزار اھالی  و چشم چراغ مردم اند. اندغنیمت" بیشیرکو"خانوادۀ اینگمار برای -

: ی گفتشاھد آورده، م، سپساینھا ھستندکھ می گویند"نور و نمک". ھمھ جا سوت و کور می شود
ھ دور دستھا و خاطرات دور رفت، فکر زن مدیر ب. باید برای شما ثابت شود! فکر نکنید بخاطر دخترم می گویم، خیر-

سپس . مردم از سر راه او کنار رفتند! کشیش کلیسا سواره می آمد. صدای چرخ درشکھ ای رشتۀ افکارش را برید
بریر "از میان اشخاص برجستھ، دولتمند ترین چھرۀ محل یعنی . ھم وارد شد" برگسونا"نماینده شرکت . بخشدار رسید
کشیش با . مردم بھ احترام کشیش و دیگران کنار رفتھ و راه باز کردند. گران از راه رسیدھمزمان  با دی" ِسون پرسون

مدتی در صحن حیاط " پرسونِسونبریر. "وارد محوطھ شدندالفاصلھ نمایندۀ شرکت و بخشدارعجلھ پیاده شد و ب
بریر . "تھ بودوی زمین نشسر" مادر استینا"کنار " پھلوان. "چرخید، سرانجام گمشده خود را یافت و بسویش رفت

:       گفتسالم داده" پرسون
ام، در صورت برنده شدن، حاضرم هپیشنھاد داد" اینگمار"بھ . ھمھ جا را گشتم، چھ خوب شد، شما را دیدم" آه پھلوان-

. فعال در مرحلۀ حرف است. کنم و سند جدا می گیرمکارگاه را از ملک، تفکیک می. کارگاه چوب بری را بھ او بفروشم
شد، حرف خود را " مادر استینا"اما وقتی متوجھ . بشرط برنده شدن، برای برادر زادۀ شما تسھیالتی در نظر گرفتھ ام

:                                      گفت" پھلوان"سپس درگوشی، بھ . درز گرفت و از ذکر جزئیات منصرف شد
." ای وارد شوداجازه نمی دھد بھ جوان، لطمھ ":می دانم سپس اطمینان داد" اینگمار بزرگ"من خود را مدیون -

:                                            پاسخ دادھ، پھلوان سر برداشت
.       برای پسر نگرانم از بس قول نامساعد و مشورت بیمورد شنیده، گیج و منگ شده است-

    *********
جمعیت ابتدا تک بھ تک، سپس بیکباره برگشت و بھ شبحی زل زد کھ پا بپا می شد، بھ آسمان نگاه می کرد و دست بھم 

دستانش می . از فرط تشویش و تاسف برای اموال و ملک پدری دچار پریشانی شده بود" اینگمار جوان".بیدمی کو 
.           زید و زیر لب حرف ھائی می زد کھ مفھوم نبودلر

ابتدا با خیشی . متصدی روی چارپایھ ای ایستاد تا بھ اموال و خرده ریز ھا مسلط  باشد. لحظۀ حراج فرارسیدسرانجام 
ھیاھوی . دنکشبباال ھا قیمتمبادا صاحبان مال در مزایده شرکت نکنند استبھتر: مردم می گفتند. قدیمی آغاز کرد

جوان با دیدن صحنھ دچار یاس شد اما گر چھ . ناچار گوشھ ای خزیدب. را بھت زده کرد" اینگمار جوان"خریداران 
خوانده ھمۀ امور در جھت خیریت: "بیاد نصیحت پدر افتاد کھ ھمیشھ می گفت. باششجاع:نیروئی بھ او نھیب می زد

با ما گلیم خود را از ورطۀ حوادث و سیالبھای ویرانگر ھمیشھ! داردنگرانی موردی ن. ن خداوند استشدگان و دوستا
."                 سالمت جستھ ایمب،بیرون کشیدهتوکل



ضربھ انگار بسرش خورده باشد، گیج و دمق شنوائی را . ، بھ خیش قدیمی خورد دست بھ پیشانی نھادوقتی اولین چوب
مادر "مند بھ دو زن سال. ری بھ اموال و اشیاء می خورد و پریشانش می کردضربھ ھا یکی پس از دیگ. از دست داد

جوان بینوا از بال تکلیفی ، الاقلمی دادیجھیزهای کاش ھمھ را می خریدی و بھ دخترت: "گفتند،نزدیک شده" استینا
." فتو پریشانی نجات می یا

دارندگی و "این کھ می گویند : زیر لب گفتتھکالفھ شده بود عذر خواس، ھااز حرافی فضولکھ" مادر استینا"
اگر دخترم با مرد ثروتمندی ! ھمردیف ما شده استتازه " اینگمار. "نداری و فقر عیب نیست." برازندگی چرند است

.نداری می زدازدواج می کرد شب و روز بھ او سرکوفت
اثری بذرپاش،و زراعتدید، از وسائل شگفتزده .وقتی سر بلند کرد. فرورفتھ بودھ در خوداز غص" مادر استینا"

متصدی حراج ھر تکھ را سوا .حال نوبت، پارچھ ھای نفیس، چادر شبھای قیمتی و روتختی ھای ملیلھ دوزی بود. نیست
می دید، پرده" اینگمار. "یره می کردرا خھاپارچھ ھای زربفت گلدوزی، چشم. مقابل چشم عالقمندان می گرفت،کرده

حال تنھا قالی زمینھ مسی سالن، چوب حراج می خورد کھ با  . فروش می روندفوریو پارچھ ھای کتان و ملحفھ ھاھا
. نقش آن سالھا، خو گرفتھ بود

با  نقش و . آن، خانھ ازجلوه می افتادفرشی کھ بدون. اکنون می دید  خاطرات کودکی و نوجوانی او بتاراج می رود
ای ھمبازی کھ خاطرۀ شب نشینی ھای مجلل، شادی و ھیاھوی بچھ ھ. نگارفرش سالھا اخت شده و خاطره اندوختھ بود

..         خاطرۀ  خواھرانی کھ تنھا برادر  خود را ھر کدام در آغوش می فشرد، صفائی داشت،روی آن غلت می زدند
. کسی بھ حال زار او اندک توجھ ای نداشت. دکی او ھمراه فرش و تابلوھای تاالر بھ یغما می رفتحال خاطرۀ، کو

:     بشنود، یادآور شد" مادر استینا"دختری حین وراجی بابغل دستی، طوری کھ . ھرکس چیزی گفتھ و یاوه ای می بافت
. با کالمی بھ او دلداری بدھد،رش دستی کشیدهکسی نیست، بر س. امآدمی چنین دلشکستھ و مضطرب بھ عمرم ندیده -

: چندین بار تصمیم گرفت با ھمۀ وجود فریاد کشیده، بگوید. با شنیدن یاوه ھای مردم بیشتر کالفھ می شد" استینا"مادر 
:   اما فریادش درگلو شکستھ شده با حالی نزار گفت.نید، از این ھمھ دوروئی  بیزارمبخاطر خدا تمام ک"
. را ببینیانجام سربھتر است خفقان گرفتھ و! ای بینوا، گیرم فریاد کشیدی  و  لحظھ ای حراجی را بھم زدی"-

پلھ ھا را بسرعت طی . لبخند زده، را میان جمعیت بجا آورد" استینا. "از بالکن پیدا شد" کارین"در این اثنا سر و کلۀ 
نشانۀ بی خوابی در چھره اش . ھیکلش خم شده بود. ھیچکس اعتنائی نکرد. ت کنار کشیدجمعی. کرده، وارد حیاط شد

. ه تر نشان دادرا افسردۀ او لبخند کجی، صورت خست. از میان جمعیت گمشدۀ خود را یافتھ، بسویش رفت. آشکار بود
:پرسید،زورکی سالم داده

با اکراه بھ سالم نان من و من ک" مادر استینا. "خواھش می کنم بیائید. چھ خوب شما را دیدم. اینجائید" ستیناآه مادرا-
:   شرمزده ادامھ دادوقتی وارد ساختمان شدند، .او را متقاعد کرد" کارین"نگاه ملتمس . زن پاسخ داد

رنجیده می دانم.ردرا فراموش کاتختالفاباید.بزودی عازم ھستیمما.عیت نمی شدخواستم حاللیت بطلبم ، جلو جم-
:  گفتمھربان" استینا"!را ببخشیدمعذر می خواھم،.اید
چطور راضی شدید، ! فقط گلھ ای دارم. جز خوبی از شما چیزی ندیده ایم.ای وای، چھ حرف ھا، ما رنجشی نداریم-
:   شمرده افزود" کارین. "محروم کنیدرا از ارث " اینگمار"
:پاسخ داد،خود را از تک و تا نیانداختھ" امادر استین.. "در برنامۀ ما، کار خدا و حکم او، او لویت دارد-
ی زن را نگران" کارین. "ما مردم عامی این درسھا را فوت و آبیم. تردید ندارم کھ  کار خدا و اوامرش باید مقدم باشد-

:                                         دست روی شانۀ زن نھاد و مسالمت جو  توصیھ کرد. فکر او را خوانده،فھمید
ھر کدام از ورثھ، . باشید" اینگمار"الزم نیست نگران .. شنیده ام، ما را بی عاطفھ می خوانند. بھ شایعات اعتنائی نکنید-

کنیم و از می با اینوجود دست او را  کوتاه ن. حیف و میل کرد" الیاس اولوف"را " اینگمار"م سھ. سھم خود را برده اند
اصل حرف دن، داخل شزنھا پیش از. جائز نبودبیشتر،درنگ. ھیممی دمرده ریگ پدری، حصھ ای بھ او  اختصاص 

:اشاره کردرا کشید و  بجائی" کارین"شانۀ . روی پلھ ای ایستاد" استینا. "را  زده بودند
را " اینگمار. "ھیکل تکیده ای دید. حیاط را کاوید.چشم تنگ کرد" کارین"آشنا نیست؟ چھره اش ! می شناسی-

کار از . لحظھ ای منصرف شد. رو افتادبیاد سفر پیش. از سرش پریدھوشه،لرزیدھیکلش. قلبش فشرده شد. شناخت
!"  خودت کمک کن و راھی بما نشان بده! خدایا چھ می بینم: "ھستھ گفتآ. کار گذشتھ بود

********
و سالن، ھااتاقاثاثتخواب پیچ شده بھ دیوار،بجز دو نیمکت چوبی و تخ. بودتھی شدهخانۀ اربابی از اسباب و وسائل 

دیوار ازخدمتکاری مشغول کندن گل میخ ھا و قالبھا. ، توی ذوق می زددیواربرتابلوھا خالی جای . ندفروش رفتھ بود
ند تا کمد ھا و گنجھ ھای شیشھ ای کھ عمدًا در مراسم باز می گذاشت. قفسھ ھا و اشکاف ھای سراسری را بستھ بودند. بود

از شکوه و . از پرده ھا و رومیزیھا خبری نبود. مدعوین، ظروف نقره و چینی ھای عتیقھ را ببیند، اکنون خالی بودند
.باقی مانده بود،پری خانھ تنھا پوستھ ای لخت

. ابی دور آن نشستندعالقمندان ملک و خانۀ ارب. میزی در اتاقی قرار دادند. شدنددودستھ تقسیم ھ بشرکت کنندگان مزایده 
، خود رادر سالن روی نیمکت ھای یخ زده جمع شدهاشخاصی . ھم بھ آنھا ملحق شدند"کارین"و " ھالور"شبان کلیسا، 

. بھ حرف ھای در گوشی مشغول کردند



فردی فال سالن داخل. بخاطر می سپردندرا خود اقالم مورد نیاز،ھا، بھ میزھا سرکشیدهخرت و پرتدستۀ دوم بدنبال 
.از  حراج در امان مانده بود،قاب گچیتابلو اورشلیمآنجا. دکناعالنرابرندۀ امالکتا بگوش کنار در ایستاده بود

: روی کرده گفت" گابریل ماتسون"بھ " مادر استینا"
." سر او بی کاله خواھد ماند.رندان سینھ چاک، ھمھ جا حاضرند. برسدچیزینگونبختاینبھآب نمی خوردچشمم-

:    جواب داد" گابریل
.                                               کسی بھ گرد  پیشنھاد او نمی رسد. باال تر از دیگران است" اینگمار"پیشنھاد -

قیمت ملک را : "بھ نصحیت کرد و بھ شرکت کندگان، توصیھ نمودکشیش شروع. اتاق مزایده در سکوت فرو رفت
بھ سی و دو ھزار افزایش " کارمسوند"آخرین قیمت کھ سی ھزار کرون بود توسط صاحب میھمانخانۀ " بیھوده باال نبرند

ی کرده، کشیش پادر میان. بخاطر رو کم کنی ،آنرا بھ سی و پنج ھزار رساند"  بریگسونا"کارخانۀ چوب بری . یافت
کھ پشت در، " مادر استینا. "محض رضای خدا، روی دست ھتلدار بلند نشوید، بگذارید امالک بھ او برسد: "خواھش کرد

:            گوش خوابانده بود بھ حاضرین خبر داد
حراج مسؤول . برنده معلوم نیست. ھنوز قیمت نداده، شبان التماس کنان دعوت بھ آرامش می کند" بریر پرسون"-

."                                      منتظر پیشنھاد باالتر است
برای آدم ھای توی سالن مشخص شد معاملھ ھنوز جوش نخورده و . حرف ھایش نامفھوم بود. ھتلدار زیر لب غرید

:               ھتلدار قاطعانھ گفت. جنگ قیمت ھا ادامھ دارد
د، با ملک بھ این قیمت نمی ارز. دانم پشت ھمھ را با این پیشنھاد بھ خاک می مالممی . این آخرین قیمت من است-

" اینگمار"قیمت ملک بطور ناگھانی و کمتر از نیم ساعت از سی ھزار پیشنھادی . اضافھ می کنماینوجود چھار ھزارتا
:     ه  قیمت جدیدی داددر این میان نمایندۀ   ادارۀ کشاورزی، مشت بر میز کوبید. بھ سی و نھ ھزار رسید

شمارش صد بھ باال، . سر گیجھ گرفت" مادر استینا. "چھل ھزار پیشنھاد  نھائی ماست! پیشنھاد ھتلدار را گرد می کنیم-
احساس خفگی کرد دوست . او پاک نا امید شده بود. ھمسر معلمی فقیر از آنھمھ ثروت غرق تعجب شد. برایش مشکل بود

.                 نفسی تازه کندداشت توی حیاط رفتھ، 
چوب ،حال ظروف پذیرائی و آشپزخانھ. توی حیاط  ملحفھ ھا، پتو ھا و ھمۀ کوبلن ھا و دیوار کوبھا فروش رفتھ بودند

روی تنگ نقره ای سکھ ای طال پرچ شده . گرفتحاضرانمتصدی ُتنگی را بلند کرد و مقابل چشم . حراج می خوردند
آه عمیقی کشید، جلو رفت تا مانع فروش آنتیک ھا " اینگمار جوان"لیوان و فنجانھای نقره ای رسید، وقتی نوبت بھ. بود

. ، پیر مردی برندۀ تنگ نقره ای شددیگرانجلوتر از . سر افکنده سر جای خود برگشت. کار او قانونی نبودشود،ب
:  رفت و آرام گفترسید تنگ را جلو او گ" اینگمار"پیرمرد با گردنی آویختھ، وقتی بھ 

.  توستاز آنھمۀ اموال .کندمی خاطرۀ نیاکانت را زنده ".برگ سبزی است".برسم یادگار این ھدیھ را بپذیر-
مرد دست پیر. ھیچگاه آنقدر خود را خفیف و خوار ندیده بود.  دردی عمیق پیکر جوان را نوردید و قامت او را خم کرد

:                                     روی شانۀ او گذاشت و گفت
قطره. و گرفت و در بغل فشردتنگ نقره ای را از ا" اینگمار. "خداوندا تو قلب شکستھ و کوبیده را خوار نمی شماری-

: گویدبباز " رسوناینگما"می خواست مکنونات دل را بھ یادگار . پیرمرد ایستاد. ای از چشمانش فرو غلطید
.    دوباره ھمھ را بدست می آوری! تالش کن. تو ھستیمانما ھمھ طرفدار. چیزی نگوبھ کسیمالقاتاین از-

امالک و وسائل بھ افراد ناشناس ،و خانواده ھای دور و اطراف مایل نبودند" اینگمارسون"ھیچیک ازھمسایھ ھای 
وب بری، جنگلھا را می خرید، برای کسب سود درخت ھا را قطع می کرد و بخصوص اگر شرکت چ. واگذار شود

سالمندان و پیر ھای آبادی، کھ از . از آن پس، امنیت ھمسایھ ھا بھ خطر می افتاد. جنگل، بھ برھوت تبدیل می شد
. کرده اندھ ھا ایجاد ھمیشھ حاشیھ ای امن، پیرامون ھمسایآنھاخاطره داشتند، می دانستند" ھااینگمارسون"

پیر مردی کھ صد . پیر مرد ھا با دلھره بدور ھم نشستھ، نگران نتیجھ ای بودند کھ با حراج امالک دامنگیر آنھا می شد
پیر و پیرزنی بنام " لیسای"سپس . نشست" اینگمار"بزحمت کنار ه،را رد کرده بود، خمیده و لرزان، عصا را فشرد

چیزی می طلبید، آنھا ھمان کرامات و شجاعتی آنھاچشمان  . پیرامون جوان حلقھ زدند" وربک"ھمراه سرجوخھ " مرتا"
. با منشی روحانی بھ آنھا امنیت داده بود" اینگمار بزرگ. "دیده بودند اکنون از او انتظار داشتند" اینگمار ھا"کھ از 

.   یزی نپرداختھ بودحفاظتی ارزشمند، کھ بابت آن، کسی پش. امنیتی بدون پاسبان و داروغھ
قول داد .سالم گفت" پھلوان"یائی زنده بھ در بیداری و رؤ. ظاھر شد" اینگمار"در نظر " پھلوان"برای لحظھ ای چھرۀ 

. رور کردأموریت خود را مماتاق پشت.شدوارد سالنھ، حیاط را پشت سر گذاشت" پھلوان. "بھ توصیۀ او عمل می کند
اینگمار . "قولی کھ بھ برادر داده بود، بر شانھ اش سنگینی می کرد.بود، وارد می شدبھ جلسھ ای  کھ دعوت نشده او 

باید حد اکثر توان خود را بکار می برد، تا در آوردگاه . سرپرستی پسر خود را پیش از مرگ بھ او سپرده بود" بزرگ
عھد و پیمانھا بھبخاطر آورد نسلی کھ. خاندانی بزرگ بھ حضور او بستگی داشتھمۀ مقدرات . پیمان و تعھد کم نیاورد

.  خود او نیز در زمرۀ برکت یافتگان بود. احترام بگذارد منقطع نخواھد شد و ھزار پشت برکت می یابد
مغرور سر را باال گرفتھ، گستاخ وۀ کل کشاورزینمایندۀ ادار. شبان کلیسا وسط اتاق ایستاده بود"پھلوان"ھنگام ورود

: تحکم آمیزمی گفت



بھ افقی چشم دوختھ "  بریر پرسون. "کنار پنجره عرق می ریخت" کارمسوند"صاحب میھمانخانۀ ! منتظر چھ ھستید-
ر فکر می کردند و یارای حرکت چون مجسمھ بالھت بھ عاقبت کا" ھالور"و " کارین. "بود کھ سیاه و تیره می نمود

:                                                با اشارۀ او مرد برخاستھ، گفت.اشاره کرد" ھالور"بھ " کارین"آنیک.  نداشتند
ه برآورد مخارج تا اورشلیم پانزد. ، ھزینۀ سفر و بلیط مجانی نیستحتما می دانید. سفریمعازمبزودی مادوستان، -

! سر بھ فلک می زندایاب و ذھاب ،کمخارج خورد و خورا. در مقصد باید خانھ ای اجاره کنیم. ھزار کرون شده است
!ممکن نیستبذل و بخشش .از قیمت ملک بکاھیمپشیزیبنا نداریملذا. ھزینھ کنیمباید، بی حسابافتادنتا جا 

، هۀ امالک یعنی ھمان نمایندۀ ادارۀ کشاورزی سینۀ خود را صاف کردمدیر تسوی" ھالور"پس از سخنرانی کوتاه 
:                                                          توضیح داد

حرف ھای . استخاره نکنید. معطل چھ ھستیدپس.اجالتًا، باالترین پیشنھاد از آن ماست. تخفیف نمی خواھیمابدا،ما-
:اصالح کرد،صدیق نمودهحرف ھای شوھر خود را با ادای جمالتی ت" کارین. "نمی کندحاشیھ ای دردی دوا

ۀ ترین پیشنھاد برند، باالقانونطبق . تخفیف بدھیم،گفتند ما نمی توانیم کوتاه آمده" ھالورسون"ھمانطور کھ ھمسرم -
برنده شود،" کارمسوند"یھمانخانۀ مصاحببود تاشبان کھ تا آن لحظھ پادر میانی کرده و کوشش کرده. استمزایده 

:  آوردبرھانبرای جانبداری خود 
جنگلھا از بیخ . بھ ادارۀ کشاورزی و تسویۀ امالک، چھ سرنوشتی پیدا کرده اندفروختھ شده دوستان آگاھند، امالک -

عاقبت بھتری نخواھد " اینگمارسون"امالک ،تردید نکنید. تبدیل شده اندایمنازل بھ ویرانھطویلھ ھا وشده،بریده
! پول مھم است اما بھ چھ قیمتی. دیا حسن تدبیر بھ نتیجۀ کار بیندیشبکرده،خواھش من این است، کمی تعقل . داشت

بھ " ارینک. "راوانتردر نتیجھ برکات فانصاف بیشتر، ویرانی کمتر،!کاری کنید کھ ھم خدا راضی باشد و ھم خلق خدا
ولین ا. واگذاری امالک بھ شرکت ھای زراعی عاقبت ندارد: شبان با حوصلھ توضیح داد.سخنان شبان اعتراض کرد

:  مصرانھ می گفت،پا در یک کفش کرده" کارین. "و نا امنی برای ھمسایھ ھا استپیامد آن ویرانی محیط زیست
.                              پیشنھاد باالتر برندۀ مزایده است-

. حرفھای او را تصدیق کرد" بریر. "بھ او چیزی گفته، کشیدی کنار برا " بریر پرسون " "پھلوان اینگمار"در این اثنا 
کھ " پرسونسونبریرِ . "را اجرائی می کردندخود بھ توافق رسیده بودند و حال باید توافقپیش از این،آنھا یکبار 
:خاطر نشان کردندطوری کھ ھمھ بشنو. ه بودساکت ماند

با " ھالور"و " ارینک"درنگ بیشتر جایز نبود. حاال چھ می گوئید. بسیار خوب منھم ھمان پیشنھاد ادارۀ کل را می دھم-
بریر "مھمتر از ھمھ خیالشان آسوده شد کھ . حسن نظر و شجاعتش تبریک گفتندھ با او دست دادند و بھ،عجلھ برخاست

عرق از " بریر پرسون. "مباشر ارباب کل است و نقصی در مدیریت و کاردانی او تا کنون مشاھده نشده است" رسونپ
:  پرسید" کارین. "پیشاانی پاک کرد

:جواب مباشر زیرک منفی بود؟بھ اینجا نقل مکان کنندآینده،قصد دارند" پرسون"آیا آقای -
.  ھمین تابستان دخترم ازدواج می کنده شود؟ سپردھاآیا موافق نیستید کھ کارھا باید بھ جوان! نیاورد،خداآن روز را-

سپس . بخاطر وساطت ھای بموقع او تشکر کردهرو بھ کشیش کردآنگاه . قرار است ساکن اینجا شونددختر و دامادم 
:گفتاز تھ دل آھی کشید و

را " اینگمارسونھا"چھ کسی فکر می کرد خانھ شاگردی، آسمان جل، روزی بتواند، امالک ! راستی پدر روحانی-
.ھمیشھ باقی بماند،قرین استیبا برکات بی شمارشود کھ نام آنھا کھاینکار بھانھ ای می. خریده بھ آنھا ھدیھ بدھد

توی . برافروختھ از اتاق خارج شد" کارین. "در بھت فرو رفت"بریر پرسون"با شنیدن سخنان"ر ھالورسونھالو"
رسید،اووقتی بھ.شتافتدستی بھ پیراھن خود کشید و با قامتی راست، بسوی برادر ،سالن گرۀ روسری را محکم کرده

:                          لرزان گفتگرفتھ، او رادست 
اعتنائی " اینگمار. "ھمزمان، اشکش سرازیر شد. نھایت خوشحالمبرادر عزیزم ار اینکھ صاحب امالک شده ای بی-

ھمان موقع، پیرمردھا و ھمسایھ ھای . دست شل و آویختھ خود را کشید و خواھر را بھ حال خود رھا کرد. نکرد
:              بسوی جوان ھجوم آورده،  گفتند" اینگمارسون"
برکت خداوند با تو . آرزوی ما اینست تونیزمثل پدرانت ثابت قدم در خدمت بمانی!" اینگمار"موفق باشی !چھ اقبالی-

خون .  پسر جوان کھ پیش از این سرخورده و ناامید گوشھ ای کز کرده بود بیکباره چشمانش از شادی درخشید. باشد
.           ای غیرمنتظره از پدردریافت کرده، غرق شادمانی شدمانند بچھ ای کھ ھدیھ. گرمی در رگھایش بجریان افتاد

ھ رفتشپیر و جوان، آشنا و غریبھ بسوی. جلو تر از ھمھ، جمعیت داخل حیاط و سالنھا ذوق زده شدند. خبر بسرعت پیچید
.                                    مبارکباد می گفتندبھ او

را بھ دستھا" اینگمار. "شودبهمیان آنھمھ دولتمند، برندۀ مزایدبا جیب خالی " گمارسوناین"پسر ، کسی گمان نمی برد
را دید کھ با نگاھی " مادر استینا".ھنوز چشمانش برق می زدرا بلند کردوقتی سر. ه، بھم کوبیدنشان پیروزی بلند کرد

وقتی از آخرین نفری کھ دست . تنش یخ زد. داز نگاھش پریدرخشش شادیسر بھ زیر، . بی فروغ، بھ او خیره شده است
: بھ او گفتشرمزدهاو را فشرد ه بود خالص شد، بطرف زن مدیر رفتھ،



ملک و اموال . نیستم" او"من الیق : بگوئید. خودش را بھ پول فروخت" اینگمار"بگوئید، " گرترود"لطفا بھ ! خانم-
آدمی بھ بیچارگی . محبت را با دنیا نمی توان تاخت زد: راست گفتھ اند. شتبرایم ارزش دا" او"ز عشق پدری، بیشتر ا

. من از ابتدای عالم تا کنون مادر نزائیده است
...ادامھ دارد


