
بخش پنجم
مردم نفس راحتی کشیده و نبود او را بھ فال نیک " کارین اینگمارسون"شوھر " الیاس اولف ارسون"پس از مرگ 

مرتیکۀ گور بگور شده بعد از مصیبتی کھ سر زن بیچاره آورد، زیر : " برخی پا را فراتر گذاشتھ و می گفتند. گرفتند
است و سھم ارثیۀ او را کھ حدود " اینگمار"قیم " الیاس"ار بود کھ بر ھمھ آشک."  خروارھا خاک االن تنش می لرزه

و . ستانده بود" کارین"بیست ھزار کرون می شد، بھ این بھانھ کھ می خواھد آنرا برای آتیۀ پسر سرمایھ گذاری کند از 
ز دیگری بھ طلبکاران یکی پس ا. درگذشت نقدینۀ پسر را چون معمائی مرموز با خود بھ گور برد" الیاس"چون 

مراجعھ کرده و طلب خود را در خواست می کردند و چون آھی در بساط او نیافتند، ھمگی بھ دادگاه شکایت " کارین"
نیامده بود و ملک را از رھن طلبکاران آزاد نمی کرد چھ بسا " کارین"بموقع بھ کمک " ھالور ھالورسون"بردند و اگر 

.ضبط و مصادره می شد" اینگمارسون"ملک 
پولھا را نقطھ ای توی زمین چال " الیاس"کشف معمای پول گمشده مدتھا نقل ھر مجلسی شده بود عده ای می گفتند 

بعضی نظر می دادند کھ . آنھا را برداشتھ و خرج شب زنده داری خود کند" کارین"کرده تا بعد از زجر کُش کردن 
و گروه سوم ناباور اصرار می کرد کھ نباید وقت را تلف کرد، . ھنگام مستی آنرا بھ کسی داده یا در قمار باختھ است

و چون مشاجرات و دعواھا باالگرفت سرانجام دولت . پولھا حیف و میل شده و خرج رفقا  و رنود سینھ چاک شده است
ھ جا را ماموران ھم. مداخلھ کرد و مفتش ھای خود را ابتدا برای واکاوی و تعیین تکلیف ارث گم شده بھ آنجا فرستاد

را بازجوئی کردند اما چیزی دستگیرشان نشد و ازرد " الیاس"کاویده و گشتند و بھ ھر سوراخ سنبھ ی سرزدند دوستان 
.پولھا سرنخی بدست نیامد

خواست او را بھ خانۀ "کارین"رد از پی برد کھ فقیر و آس و پاس شده و در ملک پدری آینده ای ندا" اینگمار"وقتی 
برگرداند، شاید بمرور اجازۀ تدریس بیابد و چون آموزگاری موقت، سابقۀ کار بھ حساب می آمد، می توانست " استورم"

.را ھنگام بازنشستگی او پر کند" استورم"جای 
برادرش را دید مقاومت را بی فایده دانست و او را با انتقال برادر بھ خانۀ مدیر مخالت کرد ولی چون اصرار" کارین"

.سپرد" استورم"بار دیگر بھ خانوادۀ 
قصد بازگشت دارد و قرار است دوباره نزد آنھا زندگی کند لبھا را " اینگمار اینگمارسون"شنید کھ " گرترود"وقتی 

ترجیح می داد، اگر قرار است پسری نزد آنھا بیاید گزینۀ اول . م شدورچید و اخم بھ پیشانی آورد و چھره اش درھ
باشد کھ " ھاگ ماتس"پسر " گابریل خوشگلھ"پسر مشاور ارباب باشد کھ سر زنده و بگو بخند بود و دوم " برتیل"

.حرکاتش دل از کف دختر ھا می ربود
ترجیح می داد " اینگمار"را بھم صحبتی 2"گابریل"و 1"برتیل"جذاب یعنی معاشرت با آن دو پسر " گرترود"اگرچھ 

بیزار نبود، بلکھ برای او نگران بود و دل می سوزاند و تا حدودی او را ھم دوست می " اینگمار"اما آنچنان ھم از 
د، اما چون مطیع و محبوب دختر ھا نبود و در نظر آنھا دست پا چلفتی بحساب می آم" اینگمار"با وجودیکھ . داشت

از آن گذشتھ پسر دارای ذکاوتی فطری بود و در یادگیری و انتقال . آنرا امتیازی می شمرد" گرترود"گوش بفرمان بود 
و . عادت کرد" اینگمار"دختر کم کم بھ . مطالب پیشرفت چشمگیری داشت و می توانست در درسھا بھ دختر کمک کند

اما بمحض دیدن پسر دوباره وضع بھ خانۀ اول بر می گشت و می فھمید کھ . می شداگر یک روز او را نمی دید دلتنگش 
.آنھمھ دلتنگی و دلواپسی بی پایھ بوده است

بسیار عادی با او رفتار می کرد و طوری نشان می داد " اینگمار"بی توجھ بھ اسم و رسم و ثروت افسانھ ای " گرترود"
تیره روزی خود را شرح داد " اینگمار"اما ھنگامیکھ، . دولتمند تر و مھم تر است" اینگمارسون"ندانکھ خانوادۀ او از خا

. کھ چگونھ شوھر خواھرش سھم ارث او را تلف کرده، دختر کالفھ شد و بھ نشان ھمدلی با تمام وجود برایش گریست
جدادی و خانۀ پدری باز نمی گردد و بھ کار دیگر ھیچگاه بھ ملک ا" اینگمار"زمانی ھق ھق او فرو نشست، کھ فھمید 

خشم دختر برانگیختھ شد و لگام احساس و کتنرل " اینگمار"با شنیدن استداللھای . آموزش و معلمی عالقۀ شدیدی دارد
.اعصاب را بکلی از دست داد
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بود و با ھمۀ وجود می فھمید کھ پدرش چقدر در تربیت سختگیر خود در خانواده ای آموزشی رشد و نمو کرده " گرترود

از بھار پارسال کھ پدر از کار بشارت و ترویج . و جدی است و بچھ ھا چھ ستمی در خانواده ھای آموزشی می کشند
برای اینکھ زن مھربان و دانا" مادر استینا"استعفا داده بود، یکشنبھ ھا خانھ می ماند و سختگیری بیشتری نشان می داد 

:از شدت تعصب ھای شوھر نسبت بھ یگانھ دخترشان بکاھد، روزی با طعنۀ آشکاری گفت
روز ھای تعطیل، از صبح سحر تا نیمھ شب با ھمپالگی ھا . ما کھ بسن و سال این جوانھا بودیم، آزادی بیشتری داشتیم-

افسوس زمان را نمی توان بھ عقب . شار یک ھفتھ کالس و درس را از سرباز می کردیممی زدیم و می رقصیدیم و ف
باید .  اگر جوان، جوانی نکند، نقد عمر را می بازد. االن موقع آزادی جوانھاست! کشید، بھر جھت دورۀ ما خوشتر بود

ھای مادر چیزی نگذشتھ بود کھ از کنایھ . ھیفده سالگی اوج ماجرا ھای خوش و ھیجانھا است. بھ جوانھا فرصت داد
آمده و او را دعوت بھ " گرترود"دختر بخشدار دنبال " گونھیلد"و " ھاگ ماتس"پسر " گابریل"غروب یکروز تابستان 

.جشنی کردند کھ قرار بود در سالن مدرسھ برگزار شود



رفت و خواھش کرد کھ او را ھمراھی کرده " اینگمار"با شتاب بھ سوی . در پوست نمی گنجیداز خوشحالی" گرترود"
اما پسر خجالتی سر بھ زیر انداخت و کتابی بدست گرفت و بھ بھانۀ اینکھ  درس و مشق . و در شادی آنھا شرکت کند

:می گفتآه می کشید و زیر لب" مادر استینا. "واجب تر است انصراف خود را اعالم داشت
لذت و شادی "راست گفتھ اند کھ . قدر جوانی را نمی داند! آقای مطالعھ چشم بازار را کور کرده اند! چھ موجود آنتیکی-

برعکس آن سھ جوان بھ میھمانی رفتند و . خانھ ماند" اینگمار"بالخره آنشب ." در خاندان ھای اصیل حکم کیمیاست
و . وقع بازگشت چنان غرق شادی و ھیجان بودند کھ بالفاصلھ قرار گذاشتند، شنبۀ آینده بھ کلبھ ای خارج دھکده بروندم

" مادر استینا"ابتدا . و مدیر بیدار بوده و می شنیدند، خواستھ شد تا در راجع بھ ھفتۀ آینده نظر بدھند" مادراستینا"چون 
:نظر خود را گفت

می روید، مطمئنم، خطری شما را تھدید نمی کند و دچار " اینگمار"پھلوان "فقط قول بدھید بھ کلبۀ . من مخالفتی ندارم-
:و مدیر ھم شرطی داشت. درد سر نمی شوید

ساکت بود و بھ " اینگمار. "دباش" گرترود"را راضی کنید ھمراه شما مراقب " اینگمار"بھ این شرط می پذیرم کھ -
جوانھا ھمزمان بسوی . را شنید از خجالت تا بناگوش سرخ شد" استورم"وقتی شرط . دھان مدیر چشم دوختھ بود

اما او بھ کتابی مشغول بود و سر از آن . خجالتی ھجوم برده، مصرانھ خواھش کردند تا در جشن شرکت کند"اینگمار"
:لوند و تحقیر آمیز مسخره اش کرد" گرترود! "ھبر نمی داشت، پاسخ روشن بود، ن

.آقا مرغ خانگی است! این یکی رو بی خیالش-
لودگی و شیطنت از نگاھش می . صورت دختر در پوزخند گنگی گُم شد. وارد کرد" اینگمار"این کلمات، ضربھ ای بھ 

بناچار پیش از اینکھ دختر کفری شود، بھتر دانست بخواھش او . باید نظرش را تغییر می داد. تردید جایز نبود. دباری
متوحش رو بھ دختر . صدائی شنید" مادر استینا"چند روزی از شنبۀ کذائی و جشن مدرسھ نگذشتھ بود کھ ! عمل کند

مادر . "گوئی کسی بھ زمین پنجول می کشد. صدائی می آیدمی شنوی؟ چند روزی است از باال " گرترود"کرده و پرسید 
:دوک نخ ریسی را کنار گذاشت و بیشتر گوش داد" استینا

:ترسان جواب داد" گرترود! "ترق تروق، خش و خش و خش، ترق تروق، دینگ دانگ-
کی متوجھ شدی؟از. بنظر کسی مشغول رفت و آمد است. منھم می شنوم-
!از شنبۀ گذشتھ ھر روز ھمین موقع-
اگر رابطھ ای بین ایندو پیدا می شد، . پی برد کھ مادر می خواھد صدای مرموز را  بھ رقص آنھا پیوند بزند" گرترود"

بھتر کھ سری بھ طبقۀ باال می زد تا منشاء صدا . مادر می داد و فاتحۀ جشن و رقص بکلی خوانده می شدبھانھ ای بدست
:مادر مانع او شد و گوشۀ دامنش را کشید. را بداند

:دامن را از دست مادر بیرون کشید و گفت" گرترود! "مگراز جانت سیر شده ای، نمی گذارم-
.باید بدانم صدای مزاحم از کجاست-
.با ھم می رویم. منھم می آیم-

وقتی بھ نزدیک اتاق . بقدری آھستھ می رفتند کھ صدای پای خود را نمی شنیدند. مادر و دختر آھستھ باال خزیدند
:پرسید" گرترود. "چشم بھ سوراخ کلید گذاشت و سپس پخی زیر خنده زدرسیدند، مادر خم شد و 

.بھ چھ می خندی-
از سوراخ " مادر استینا"خم شد و مانند " گرترود. "قول بده بین خودمان می ماند و بھ کسی بروز نمی دھی! باید بینی-

کسی صندلی و نیمکت ھا را طرفی رویھم کومھ کرده . باور نمی کرد آنچھ می بیند واقعی باشد. تنگ بھ اتاق خیره شد
صندلی کج و معوج می شد !  را دید  با صندلی رقص تمرین می کند" اینگمار. "ھوای اتاق، خاکی و غبار آلود بود. بود

ت و یکدست را از صندلی ول می کرد بھ فضا ی خاکی پنچھ می کشید، روی پنچۀ پا بر می خاس. ولی نمی افتد
:حیرت زده برگشت و خیره بھ مادر گفت" گرترود"
!خل شده" اینگمار"بگمانم -
سپس با غمزه و ! بروز ندھیھمانطور کھ گفتم باید موضوع را بھ کسی. نھ مادر جان، جشن بھ او خوش گذشتھ است–

:اشاره آھی کشید و با حسرت گفت
پس از آن واقعھ، تغییراتی در رفتار و سکنات ! افسوس کھ بھار عمر و جوانی زود می گذرد! جوانی و ھزار آرزو-
را " گرترود"و " اینگمار"آمده و " استورم"بھ خانۀ " گابریل"بھمراه " گونھیلد"غروب ھر شنبھ . رخ داد" اینگمار"

.را با حسرت آنھا بدرقھ می کرد" مادراستینا. "ھمراه خود بھ خوش گذرانی ھای شبانھ می بردند
پسر ھا جلیقۀ مخملی آستین دار برنگ قرمز و پیراھن پاپیون زده،  شلوار گتر شده و کفش ھای نوک باریک ورنی 

.وشیده بودندمخصوص رقص پ
دخترھا مو را بافتھ و سنجاق کرده بودند و دستمالی صورتی بگردن داشتند کھ  بالھای آن، از حلقھ ای برنجی ردشده 

نی سفید و باال تنۀ آنھا را پیراھ. دامن نارنجی راه راه، زانوی آنھا را می پوشاند کھ با رنگ دستمال گردن جور بود. بود
را بغل کرده و بھ او قول می " مادر استینا"ھنگام خداحافظی سبک پا و خرامان، . جلیقھ ای آستین کوتاه زینت می داد

.دادند کھ مواظب گوھر دخترانۀ خود ھستند



غروب شنبھ ای بھاری کھ طبیعت پیرامون، بھ آغوش قیراندود شب می خزید، جوانھا بھ پیروی از سکوت شامگاه
فکر می کرد کھ طفلک چھ مرارتی برای یادگیری رقص تحمل " اینگمار"بھ " گرترود. "گلگشت شبانھ را آغاز کردند

.کرده است
برای پی بردن . بودھر چھ بیشتر بھ دخترو حضور او عادت کرده بود و دوری او، برایش رنج آور و کشنده " اینگمار"

در باره . بیاندیشد" گرترود"بھ جنس این رابطھ، پسر الزم می دید در کلبھ ای دنج و دور افتاده بھ عاقبت دوستی اش با 
اما آندو  بی خیال شایعات شانھ بھ ." زیاده خیاالتی و گوشھ گیر است و سر در الک خود دارد: "او دوستانش می گفتند

:دختر برای شکستن فضا بھ گفتن قصھ ای تخیلی پرداخت. دندشانھ در سکوت طی می کر
باال آمدن خورشید صبحگاھی و دمیدن غنچھ ھا و سکوت اسرار آمیز غروبھا، بھ دنیای خیال انگیزو تصورات -
ی واقعی برگردد و بیشتر بھ راز بار آوری راه می برد و او را از وھمی بیھوده بیرون می آورد تا بھ دنیا" اینگمار"

.عناصر و پدیده ھا بیندیشد و قوۀ ذھنی خود  را تقویت کرده و بھ ھیجانات زندگی و ادامۀ دوستی با دختر فکر کند
مقابل دیدۀ آنھا مزارعی فراخ، لبریز از لعاب سبز جوانھ ھا، بال گشوده بود و در کورسوی. ھوا تاریک و روشن بود

نیمھ روشن غروب، درختچھ ھای خار آگین نسترن با غنجھ ھای سرخ ، وغنچھ ھای کبود و بنفش نرگس کنار نھر ھا و 
.برکھ ھا، از میان گلسنگ ھا سرک می کشیدند تا سواحل کوتاه و مضرس را چراغانی کنند

کھ بر جنگل تاریک چشمک می زد، بدرون بوتھ ھا و خاربن ھا نفوذ نور پریده رنگ مھتاب، بر گلۀ ستاره ھای کنجاو
زنبوران عسل کھ بعد از خوابی زمستانی شیپور بیدار . می کرد و درخت ھای برھنھ را از عریانی خود آگاه می ساخت

بی حسی آزاد می با چرخشی دورانی بر بوتۀ گلھا و گیاھان معطر نیش می زدند و آنھا را از  گیجی و . باش شنیده بودند
.کردند

جیغ جوانھ ھا بر شاخھ ھای عریان می خندید و  چاره ای برای شاخھ ھا نمی ماند تا برھنگی خود را با برگھای سبز 
:لی، گالیھ کنان می گفتنددر غریو پوست اندازی طبیعت، درخت و بوتھ و درختچھ ھا آه کشیده، با تنب. بپوشاند

وقتی درخت ھا با . چشم ھا گرم نشده، بیدارمان کرد. ننھ سرما چقدر بھ جان ما نق زد!  آه از دست این بھار بازیگوش-
ھمھمۀ ناقوس باد بیدار شده و چشم ھا را مالیدند، شگفتزده مشاھده کردند کھ دشت و دامنھ پر از بنفشھ و گل ھای سپید 

و دشت ھای بی درخت  . تا چشم کار می کرد جنگل بود. ت کھ از لعاب چسبندۀ زمین خود را بھ باال، بیرون کشیده انداس
درخت ھا بھ نیروی باد می چمیدند و  . بھ آرامی پوستۀ منجمد  خود را می شکستند  تا بر پیکر خود تن پوش سبز بکشند

:سر در گوش ھم تلو خوران بھ نجوا می گفتند
باید دست بکار شد وشیر ۀ حیات را بھ شاخھ ھای سبز رساند تا ھر چھ زودتر جوانھ زده و میوه . چھ خوب بیدار شدیم-

.در غیر اینصورت باغبان پیر ھنگام ھرس باغ،  شاخھ ھای بی ثمر را بریده و در تنور خواھد افکند. بیاورند
وقتی نوبت بھ افراھا رسید، برگ آنھا . گھای لزج و لیز خود را ظاھر ساختندجلوتر از ھمھ درختان تنومند زیزفون بر

توسکاھا، بر گھای قدیمی و چروک خود را بدور ریختھ، برگھائی فلشی و . در عرض چند روز تبدیل بھ گل و غنچھ شد
.سفت را بھ رخ  زمستان سپری شده، کشیدند

بھ جای دنجی پناه  می برد "  اینگمار"کاش فرصتی بدست می داد، تا با : آرزو کرد" گرترود! "چھ غروب نیرو زائی
آرام و خویشتندار ھنگام . دختر برای بازگشت بھ خانھ شتابی نداشت. تا آنچھ در سینھ دارد بھ دوستدار خود بازبگوید

آفتاب کمرنگ تھ ماندۀ . می زدندآنھا بر ساحل رود قدم . فاصلۀ خود را با او حفظ می کرد" اینگمار"ھمراھی با 
صورتی خود را بر جوانھ ھای توسکا و بوتھ ھای گل افرا می افشاند و شبرنگی منور از شبتاب ھای نورانی در ساحل 

ایستاد و بھ " اینگمار. "تداخل فلق و آخرین رمق خورشید، علفزار آنسوی ساحل را چراغانی کرد.  رود ایجاد می کرد
:جلو آمد و پرسید" گونھیلد. "سکوت کرده بود" ترودگر. "دورتر خیره شد

آنجا جز خانھ  ھای روستائی و سقف ھای سفالی چیزی دیده نمی !  چھ چیزی تو را اینگونھ مبھوت و مات کرده است-
:سپس او را کنار کشیده و توضیح داد. را بھ سکوت دعوت کرد" گونھیلد"لب گزید و " گرترود! "شود

ھمۀ دار و ندار خود را بابت ارث پدری از دست داده و از " اینگمار"دوسال پیش." اینگمارسون است"آنجا ملک-
.یادآوری دارائی از دست رفتھ، داغ او را تازه می کند. آنموقع بھ آنجا سرکشی نکرده است

پیدا " پھلوان اینگمار"از آنجا کلبۀ . راه گشود کھ بھ سراشیبی تندی می رسیدجاده بھ دشت ھمواری. گروه براه افتاد
:کھ عقب افتاده بود فریاد زد" اینگمار. "بود
خاصیتش اینست، ملک ھای ناشناس را دور می . بیائید از میانبری برویم کھ از ُترب ھا و زمین ھای زغالی می گذرد-

:پرسید" گابریل. "فضول غریبھ ھا، در امان می مانیمزنیم و از نگاه 
. بلھ آشنای قدیمی است او دوست خانوادگی ماست: پاسخ داد" اینگمار"را قبال شنیده ای؟ "  پھلوان اینگمار"اسم " آیا -
:سؤل کرد" گونھیلد"
:پاسخ شنید! حقیقت دارد کھ آدم عجیبی است و با سحر و جادو سر و کار دارد-
پاسخ جوان، دختر کنجکاو را قانع نکرد . بزور بازو، امرار معاش می کند و با کسی کاری ندارد. او تارک دنیاست-

:ار کرددوباره اصر
ببینم در بارۀ او چھ شنیده  و چھ می دانی؟-



:دختر مصر بود بداند. او شایعات جادوگری را نمی پذیرد. بیشتر از من در بارۀ او می داند" گرترود"پدر -

باید پاسخی روشن بھ " اینگمار. "حترم است،  بگو از او چھ می دانی و  چھ خاطره ای داریم" استورم"نظر! بلھ-
پاسخ .  کمی ایستاد و بھ گذشتھ فکر کرد دوران کودکی و خاطرۀ مزارع آباد، در ذھنش جان گرفت. سؤال دختر می داد

:داد
یکبار . کھنسال و تھیۀ زغال بھ اعماق جنگل می رفتندبخاطر دارم، پھلوان ھمراه پدرم برای بیرون کشیدن کنده ھای -

بھنگام کریسمس پدر را راضی کرد  کھ کار را رھا کرده، وعید تولد منجی را با خانواده، بگذراند او ھنوز مثل قدیم 
.جوانمرد و از خود گذشتھ است

وای برفی، مادرم کیسھ ای خوراکی روی دوشم گذاشت تا برای آنھا بھ کلبۀ جنگلی یکروز مانده بھ تولد مسیح در ھ
پدر و پھلوان مشغول خرد کردن کنده ھای زغال . نزدیک ظھر بھ دشت زغال رسیدم.  صبح خیلی زود راه افتادم. ببرم

چھار چشمی مراقب بودند مبادا آنھا . زغالھا را روی زمین ھموار پخش می کردند  تا سرد شده و از حرارت بیفتد. بودند
" پھلوان.  "نمی تواند او را تنھا بگذارد. پدرمی گفت کار فشرده است. زغال شعلھ کشیده و آتش بھ جنگل سرایت کند

در زندگی سختی فراوان دیده  و بھ تنھائی عادت : می گفت! اصرار داشت کھ ایام کریسمس پدر بخانھ         برگردد
او راضی نمی شد، کھ من در آن ھوای برفی، تنھا بھ . و بھ تنھائی از پس، دشت گداختھ بر می آیداز آن گذشتھ ا. دارد

:با خنده مرا بھ درون برد و گفت. عاقبت بھ کلبھ او سری زدیم. خانھ برگردم
محض خنده . داخل آن با پوشال کاج عایق بندی شده بود.کلبھ، سنگی و کوچک بود! ببین من و پدرت چھ کاخی  داریم-

پھلوان خوش و سرزنده در جائی .  پدر قاه قاه می خندید! کمی دیوار را فشار داد، کلبھ نزدیک بود دمر شده و فرو بریزد
.کھ، سر بھ سقف آن می رسید، خرسند زندگی می کرد

کتری دھقانی . چشم، چشم را نمی دید. ود کلبھ را سیاه کرده بودد. آندو روی پوشالھای کاج و پوست درخت می خوابیدند
اما آنھا . ماندن برایم غیر ممکن بود. فضا از صمغ کاج و بوی تند عرق آکنده بود. روی کومۀ آتش زوزه می کشید

از گلش شکفت با دیدن کلوچھ ھا، گل. بقچھ را از من گرفتھ، باز کرد" پھلوان. "راضی و سعادتمند پادشاه بی غم بودند
:و بما گفت! و از ھیجان فریاد زد آه خدای من چھ می بینم

.! بقچھ را فقط مخصوص من فرستاده" بریتا"بیخود صابون بھ شکم نمالید بشما چیزی نمی ماسھ، " اینگمارھا"آھای -
ھا گرسنھ بودند تا بحال ندیده آن." بخاطر این شب عزیز بمن بیچاره رحم کنید! خواھش می کنم: "و پدر التماس می کرد

.مادر شیشھ ای ودکا ھمراه غذا فرستاده بود.  بودم کسی تا آن حد، با اشتھا غذا بخورد
:پھلوان  خوردن غذا را ناتمام گذاشت و گفت. ناگھان صدای ترق و تروق آتش شنیده شد

داشت آتش ھا را . می آمد" پھلوان"صدای پای. من و پدر ساکت بودیم. خودم ترتیب کار را می دھم. آرام باشید-
آتش زیر کتری شعلھ . ترقھ بازی کریسمس، چھ حالی دارد: می گفت. وقتی برگشت خوشحال بود. خاموش می کرد،

:او خندید و بھ کنایھ  گفت. کشید و دود ھا را بلعید
یکبار دیگر شتابان از ! چھ کمک بموقعی. از ما بھتران و فرشتگان بھ کمک ما آمده اند!" اینگمار بزرگ"می بینی -

خداحافظی کردیم . جر و بحث بی فایده بود. کلبھ بیرون زد تا پدر مطمئن شود کھ او بھ تنھائی از عھدۀ کارھا بر می آید
:بعد ھا  از ، پھلوان شنیدیم! مادر و سایرین جشن گرفتیمعید را ھمراه .  و بھ موقع بھ خانھ رسیدم

از "  گرترود"اما . غرق لذت شد" اینگمار"از داستان ھیجانی " گونھیلد. "آنشب خطری پیش نیامد کھ بھ زحمت بیفتد-
دوطرف توسط درختھای تنومند در غروبی نیمھ روشن، راه  سپردن در جاده ای باریک، کھ از . تاریکی می ترسید

.احاطھ شده بود بھ دلھره و نگرانیش می افزود
یکبار دیگر "  گرترود. "سپس تاریکی کبودی ھمۀ جنگل را فرا گرفت. فلق آتشین از سرخی، بھ رنگ قھو ه ای در آمد

س، ماجرائی ساده را آنقدر کش داده و دیگران را مرور کرد و از اینکھ جوانی ساکت و عبو" اینگمار"جزئیات داستان
سر را . از موقعی کھ جوان بھ ملک پدری نزدیک شده بود، احساس غرور می کرد. را سرگرم کرده غرق حیرت شد
.باال گرفتھ و بی پروا تر شده بود

تند و سنگین تر شده، " اینگمار"ھای بخصوص وقتی دید کھ قدم. را فرا گرفت" گرترود"دوباره ترس و تشویش 
:نگرانیش بیشتر شد، از ترس پرسید

آب از . بدون مقدمھ چیزی بزبان آورده بود. اگر بھ سرپناھی رسیدیم میل داری برقصیم؟ اما  از گفتۀ خودپشیمان شد-
. بھ ای رسیدند کھ بی شباھت بھ دخمۀ انسانھای اولیّھ نبودسرانجام آنھا بھ کل. جوی رفتھ را بھ جوی آوردن ممکن نبود

. کلبھ با وجود کوچکی، روشن و نورانی بنظر می آمد. رقص و حرکت در آن جای تنگ نا ممکن جلوه می کرد
دخترھا بفکر فرو . پنجره ھای کلبھ بدون دستگیره و قفل  بودند! کمی تسکین یافت و دلشوره اش زائل شد" گرترود"

:آنھا معترض بھ پسرھا روکرده و گفتند." اینجا می توان رقصید؟ گل گفت و گل شنید: " بھم اشاره کردندرفتھ،
:با خوشبینی گفت" گابریل. "سیخکی ایستادن نا ممکن است! رقصیدن پیشکش. اینجا گنجایش دونفر را ندارد-
دد بودند. ام کلبھ را باز گذاشتندسرانج! گمان نکنم آنقدر ھا، کوچک باشد- ّ دکمھ . سپس مطمئن شروع کردند. ابتدا ُمر

منگولھ ھای لباس ھنگام حرکت، پائین و باال می شدند و بھ موزونی کش و قوسھا . ھای آستین و یقھ ھا، بتدرج باز شدند
پھلوان قصھ ھا، و مالک کلبھ، سرانجام. رقصیدن نوبتی شد. بیرون کلبھ زوج ھای دیگر نیز منتظر بودند. می افزودند



دخمھ . بھ آنھا پیوست ویلون خود را کوک کرده و برای خوشآمد گوئی  و برسم مھمان نوازی شروع بھ نواختن کرد
.خالف تصور جوانھا بزرگتر شد، کلبھ از حیث تجھیزات و وسائل بی رونق می نمود در عوض مصفا و جادار بود

. پنجره ھا پرده ای نداشتند و بر روی میز چوبی دست ساز، سفره  یا دستمالی بچشم نمی خورد. ھمھ جا  نورمی تابید
فت او با خوشروئی بھ آنھا خوشامد می گ. آنھا روز ھای شنبھ قرار می گذاشتند. دیدار جوانھا بود" پھلوان"تنھا دلخوشی 

از موقعی کھ  فرزندان او بھ آمریکا رفتھ بودند، پیرمرد، یکھ ! و برایشان ویلون می زد و در شادی آنھا شریک می شد
!و تنھا در عمق جنگل، در کلبھ ای دور افتاده، زندگی پر رمز و رازی را شروع کرده بود

پھلوان آرشھ را بر زه تند تر می کشید تا  بھ .  رقص ھای تند،، درھم و غبار آلود شده بودھوای کلبھ از آمد و رفت ھا و
از " پھلوان. "در اوج شلوغی و تندی، بناگاه صداھا خاموش شد و جای خود را بھ سکوت داد. تندی رقص بیفزاید
. ی زمخت و دھان او دوختھ شدچشم ھا بدست ھا. دست بھ لبۀ اجاق گرفت و از جای برخاست. نواختن ایستاده بود

.خواھش کرد ھمھ ساکت شده و بھ او گوش بسپارند
او از اشتھا و انرژی . را در دست داشت وارد شد و بھ دھان پیرمرد زل زد" گرترود"در حالیکھ دست " اینگمار"
رو بھ جمعیت، " پھلوان. "شدجائی برای ایستادن پیدا نمی. شگفت زده بود کھ، ھنوز می خواست برقصد" اینگمار"

:گفت
بیائد و ما را . او امشب افتخار داده وکلبۀ درویشی مرا مزین کرده است. جا باز کنید" اینگماربزرگ"برای پسر -

. جوانھا راه کوچکی برای آندو باز کردند. چسبید" گرترود"ھ سرخ شد و ب" اینگمار" با شنیدن این تمجیدات. شادمان کنید
حرکات . تماشاگران دست می زدند و پیرمرد می نواخت. سپس دایرۀ کوچکی برای آنھا گشودند تا رقص را آغاز کنند

.آرشۀ پایانی را بھ زه کشید و آندو بھ رقص خود پایان دادند" پھلوان. "آنھا تندتر شد
پسر جوان کھ ترس و خجالتش ریختھ بود . را در دست گرفت" اینگمار"او ساز را بھ گوشھ ای نھاد و جلو رفتھ دست 

:بلند کھ ھمھ بشنوند گفت
- زوج ھای رقصنده را دعوت کرد کھ دور " پھلوان. "رمبرای معلمی بدستھایم نیازدا! بپا دستم را، خرد نکنی" پھلوان"

. با این وجود صدای قھقھھ و شادی آنھا گوش فلک را کر می کرد. آنھا از شدت خستگی از پای افتاده بودند. میز بنشینند
ی سپس برا. سینی بزرگی را پیش کشید و روی میز گذارد کھ پر از قرص نان ھای تازه و چند ظرف کره بود" پھلوان"

. می خواھم لحظاتی با او تنھا باشم. سور چرانی داریم" اینگمار بزرگ"امشب بھ افتخار پسر: آنھا نوشیدنی آورد و گفت
جوانھا پس از اینکھ شکمی از عزا در آورند جمع کوچک آنھا را تنھا گذاشتھ و . و دوستانش  اینجا می مانند" گرترود"

پسر فرصت را مغتنم شمرد تا با ! ھنوز گرسنھ بود" گرترود"ز زل زده بود وبھ وسط می" اینگمار. "بتدریج بیرون رفتند
:درد دل کند" پھلوان"
سھم ارث من نابود شد و ملک پدری کھ مطابق سنت . عمو جان می داند، بعد از مرگ الیاس بی خانمان شده ام-

. آس و پاس، از داشتن ملک محروم شده ام. ھمیشھ، بھ داماد رسیده استخانواده بھ پسر ارشد می رسید، برخالف
دستی بھ چانۀ خود " پھلوان. "طفیلی زندگی می کنم" استورم"نزد خانوادۀ . ھمھ کارۀ آنجاست" کارین"ھمسر " ھالور"

:کشید و اندیشناک گفت
فراموش مکن این سنت در خاندان . دوسال بیشتر دوام نیاورد" الیاس"قرار نیست ھمۀ عمر آنجا بماند، " رھالو"ولی -
:با تعجب گفت" اینگمار. "بھ اجبار  ملک را بھ تو واگذار می کند" ھالور. "ھمیشھ برقرار است" اینگمارھا"
.ن زودی بازنشستھ شودآدمی خوش بنیھ و سالم است و بنا ندارد بھ ای" ھالور"اما -
.امید را نباید از دست داد. عزیزم آنچھ می گویم باور کن-

- کسی قادر ! باید دیوانھ باشد کھ حاصلخیز ترین امالک این نواحی را بگذارد و کار دیگری پیشۀ خود سازد" ھالور"
.نیست ملک را از چنگ او درآورد

این کار . نباید آیۀ یاس بخوانی. باید امیدوار باشی" اینگمار بزرگی"تا موقعی کھ تو پسر . باورش سخت است! آه بلھ-
بھ " اینگمار"پھلوان کھ از نا امیدی . تو باید ھر چھ زودتر بھ سر خانھ و زندگی خودت برگردی. در خاندان ما گناه است

کم کم ھر دو دست را بھ میز گرفت، پنجھ ضخیم و درشت او بھ میز فشار می . مده بود با لبۀ میز بازی می کردستوه آ
:بانیروئی فوق تصور تکھ ای از میز را کند و آنرا کف دست لھ کرد و بزمین ریخت و نعره کشید. آورد

آیا می . شغل بدی نیست! ببینم، گفتی معلمی! آن چشم طمع دارندتا وقتی سر ملک آبا و اجدادی خود نیستی دیگران بھ-
کھ تا " پھلوان! "ملک از آن توست آنرا از دست مده. ممکن نیست. توانی آنرا بیرون از مدرسھ تبدیل بھ پول کنی؟  خیر

:تآنموقع عبوس و اخمو با سگرمھ ھای درھم نصحیت می کرد وقتی بھ پایان حرف ھایش رسید برخاست و گف
الزم نیست زانوی غم بغل کنی ھمان کھ گفتم بھ انجام می رسد حاال برخیزید و بھ افتخار امشب و بھ امید برقراری -

.آنگاه ساز را بر داشت و آرشھ را ھر چھ تند تر بھ آن کشید. شادی را از سر بگیرید" اینگمار"خاندان 
گروه مردان . نشستھ بود و تمایلی بھ رقص نشان نمی داد" اینگمار. "روع بھ رقصدن کردندجوانھا بھ سبک لھستانی ش

" اینگمار"مردھای میانسال ھم آمده بودند و . و زنانی کھ بیرون کلبھ منتظر بودند، بمحض شنیدن صدای ساز باز گشتند
.قصیدن نداشترا دوره کردند او نیز در بحث ھا شرکت می کرد ولی چون گذشتھ دل و دماغ ر



از اینکھ .  بیشتر از ھمیشھ خود را تنھا و بی پناه احساس می کرد" گرترود. "چھرۀ پسر جوان میان مردھا می درخشید
ھندوانھ زیر " پھلوان"شاید االن بھ خود می نازد و از اینکھ : "را از دست داده بود، پکر و دمق، باخود گفت" اینگمار"

اکنون خود را مالکی دولتمند حساب می کند و بھ من کھ دختر، . شتھ، بیچاره ای چون مرا فراموش می کندبغلش گذا
"!معلمی، مفلوک و مفلس ام، حقارتبار، می نگرد

جوانھا با لپ ھای سرخ و پیشانی عرق کرده. ھوای بھاری سرد و گزنده بود. دختر از افکار درھم و تاریک بیرون آمد
اما کسی ھنوز بنا ! اما دقایقی بعد دستھا را زیر بغل می بردند و از شدت سرما می لرزیدند. از کلبھ خارج می شدند

تازه " آنھا بھم می گفتند . نداشت عیش جوانی و سرمستی را ترک کرده و کنار پدر و مادر در بستری راحت آرام بگیرد
".ن بچسبد و راه را نشان دھد، بخانھ بر می گردیمسر شب مستانھ، وقتی قرص کامل ماه بر سقف آسما

پس از چندی بھانۀ " گرترود. "در آن ھوای گزندۀ و استخوان سوز کسی را یارای بازگشت، بھ آبادی سوت و کور نبود
:ھ پسر رو کرده گفتراه شان را، سد کرد و ب" پھلوان"در آستانۀ در . برخاست" اینگمار. "بازگشت گرفت

پسر بدنبال . نشد و بیرون رفت" اینگمار"او منتظر واکنش . می خواھم مکانی عجیب و ارزنده را  بتو نشان بدھم! بیا-
آنھا  پس از دقایقی بھ دشت پھناوری رسیدند کھ بستر رودخانھ بود و آبشار خروشانی از مسیر رود، خود . او روان شد

! چھ غرش مھیبی! با صدای شرشر آب فریاد کشید آه آبشار" اینگمار. "شان بھ دره ای می ریخترا جدا می کرد و خرو
:دست او را گرفت و از ساحل دور کرد و آھستھ بھ او گفت" پھلوان"
من برای راه اندازی آن بتو کمک . ھ کارگاھی کنار آبشار، دائرکندرا تشویق کنی ک" ھالور"منبعد وظیفۀ تو اینست کھ -

. اجاره می کنی و با در آمد آن پس انداز خواھی کرد " ھالور"کارگاه را، از .  سپس ادارۀ آنرا بتو می سپارم. می کنم
جدادی خود از این طریق دوباره صاحب ملک آبا و ا. پس از چندی خانھ و مزرعھ را از رھن او بیرون می کشی

.خواھی شد و از بالتکلیفی خالص می شوی
خانھ ھم . کار کرده و مزرعھ را آزاد می کنی" ھالور"تو با سرمایۀ . بھترین راه ھمین است! رازمان برمال نشود! بپا

جان کنده و خون دل فراموش مکن کھ پدران تو برای حفظ ملک ! سرانجام باید حق بھ حقدار برسد! مال تو می شود
من و . ھیچ نفعی از این معاملھ دستگیر من نمی شود. بارھا بھ د رد سر افتادند ولی ملک را از دست ندادند! خورده اند

.او حق بزرگی بھ گردن من دارد.  پدرت رفقای خوبی برای ھم بوده ایم
قبل از اینکھ کسی از راز ما آگاه . عمل بھ وصیت اوست تا چھار چشمی از دارائی و آیندۀ تو مراقب کنمنھایت آروزویم 

.شود باید بھ الکی خوشھا بپیوندیم، تا عادی جلوه کنیم
ی در تاریکی چیز ھائی گفتھ بود کھ تازگی داشت و حیا تی م" پھلوان. "فکر می کرد" پھلوان"ساکت بھ نقشۀ " اینگمار"

.آنقدر کھ اعتبار  و آیندۀ او در گرو آن نھفتھ بود. نمود
:پھلوان پرسید"زوزه قوی و قویتر  می شد، متوحش از . ناگھان نفیر زوزه  ای شنید" اینگمار"
شریران قصد دارند . ه اندمی شنوی؟ این دیگر چھ صدائی است؟ پھلوان پاسخ داد گلھ ای سگ وحشی بیرون زد-

" پھلوان. "آنھا از وحدت و محبت متنفرند. بوی اتحاد و دوستی شنیده اند. آنھا وحشی و گرسنھ اند. گوشت ما را بخورند
:در ھمان حال پرسید. جوان از ترس می لرزید. دست جوان را کشید و بسوی کلبھ دوید

امر کرد . اینھا چھ موجوداتی اند کھ باید از دستشان فرار کرد؟  مرد از پاسخ طفره رفت. کھ ترسیدن ندارددیدن سگ-
:فریاد کشید" پھلوان. "وقتی آنھا بھ کلبھ رسیدند، بھ سرعت وارد شدند! باید عجلھ کند

.ون کشیدندعده ای شتابان خود را بدر! عجلھ کنید-
:کسانی کھ درکلبھ بودند، پرسیدند

- مطمئن شد آدمی بیرون نمانده " پھلوان"وقتی . جوانھا  سراسیمھ از گوشھ و کنار وارد کلبھ می شدند" چھ خبر شده؟"
مگر زوزۀ . مگر از جان خود سیر شده اید!ساکت: کلون و چفت ھا را وارسی کرد و پشت در را انداخت و نھیب زد

:آنھا گلھ وار بھ ما حملھ کرده اند، جوانی پرسید! سگھای وحشی را نمی شنوید
:ھشدار داد" پھلوان"مگر سگھا آدمخوارند؟ -
! زوزه ھا را  ھمھ می شنیدند کھ ھرلحظھ قوی و چندش آور می شد.  کنجرات داری بیرون برو، با آنھا شوخی -

صاحب خانھ بھ خود جرأت داده و  بسوی چراغ ھای پیھ سوز چھار گوشھ رفت و . سکوتی گورستانی بر کلبھ سایھ افکند
.آنھا را خاموش کرد

:کشید و التماس کرددختری متوحش فریاد خفھ ای 
:صاحبخانھ بھ نرمی بھ او قوت قلب داد!  خواھش می کنم بگذارید یکی از چراغ ھا روشن باشد-
زنی .  در غیر اینصورت بھ درد سر می افتیم. بنفع ھمھ است کھ چراغ ھا خاموش باشند. عزیزم کمی صبر داشتھ باش-

:را کشید و پرسید" پھلوان"و کورمال پالت
ببینم سگ ھای کوھستانی آدم خورند؟-
سگھا نزدیک و . اگر صبر کنید، عاقبت کار را می بینید. دنبالۀ آنھا خطرناکند. خود سگھا زیاد خطرناک نیستند–

دند و بھ در و دیوار پنجھ کشیدند و چون طعمھ ای نیافتند، درھم لولیده و دقایقی پیرامون کلبھ چرخی. نزدیک تر می شدند
:مردی گفت! زوزه کشان از کلبھ دور شدند



دست را پیش آورد و بھ دھان " پھلوان"اما ! دُم  الی پا جیم شدند. حیوانات چیزی گیرشان نیامد. گویا بھ خیر گذشت-
چیزی شبیھ . غرشی ھولناک شنیده شد1"کالرک برگ"از کوھستان . بار در تاریکی سایھ افکندسکوتی مرگ. مرد کوبید

دره و دشت و کوه بنای لرزیدن . صاعقھ ای، آرامش کوھستان را شکست، زمین لرزه ای کلبھ را لرزانید! انفجار
.ر پای جمعیت  خالی شدکف کلبھ شکاف بر داشت و زمین زی. گذاشت، اژدھائی عظیم از زیر کلبھ خزیده رد شد

تعدادی از ترس سر !  صدای بھم خوردن دندانھا و کج شدن آرواره ھا، چندش آور بود. ھمھ از شدت ترس می لرزیدند
صدا بھ تدریج ! عده ای تکرار می کردند کھ دخل ھمھ آمده، چھ مصیبت بی موقعی. بھ گریبان برده و چیزی نمی گفتند

ترسی مرموز و مرگبار کھ با ! مویھ ای ملتمسانھ تبدیل شد ضجھ ای دلخراش و فریادی از سر استیصالاز غرش بھ
گوئی عجوزه ای کنارۀ پرتگاه برای نجات خود بھ التماس افتاده، فریاد پلیدش فضا را می . زندگی و حیات می جنگید

!پیمود و خزیده بھ پیش می آمد
جیغی شیھھ وار از لولۀ دودکش عبور . گوئی اساس خانھ و لوازم آن بھ اسبی وحشی بستھ باشد، ھمھ چیز می لرزید

:او را تسلی داده و گفت" اینگمار. "نزدیک شد و بھ بازوی او چنگ کشید" اینگمار"بھ " گرترود. "کرد
جوان او را بخود .. زن کلماتی نامفھوم و بریده بزبان آورد. ای دفع شرارت دعا کنبر. مانند من زانو بزن. آرام باش-

.فشرد تا از نگرانیش بکاھد
. از مرگ نمی ترسید، ترس او از نیروی شری بود کھ از نعمت زندگی و حیات ابدی او را محروم می کرد" گرترود"

نان نفیر می کشید، از کلبھ راه  خود را کج کرد و بسوی مطبخ رفت و از فضای تنگ دودکش صدای وحشتزا ھمچ
2"اولوف ھتن"سپس دور و ضعیف تر در عمق جنگل تاریک، از تپھ ھای . گذشت و بھ زوزۀ سگی وحشی تبدیل شد

.گذشت و سرانجام خفھ و ناپدید شد
کسی را یارای . از جمع ترسان و مچالھ شده، صدا و حرکتی نمی آمد. شده بودصدای دھشت بار بکلی خاموش 

فضای کلبھ خفھ و تاریک . تعدای بر صندلی و عده ای روی زیلو، سر بھ گریبان برده بودند. برخاستن و جنبیدن نبود
.دره ھا، ترجیح می دادندبا اینوجود ھمۀ آنھا، تاریکی و خفگی را بھ رعد خوف آور دامنھ ھا و زوزۀ چندش بار . بود

در اوج انزوا و تاریکی ھر کس نقبی بھ درون می زد و درون ملتھب را می کاوید و پس از واکاوئی و تفتیش درونی بھ 
از آنجا کھ، اسم خود را از دھان حیوانی وحشی شنیده، پس حملۀ شریر در آن وقت شب، بخاطر : این نتیجھ می رسید
.او را طعمۀ خود سازدشخص او بوده تا 

در اثر این نتیجھ گیری، ھرکدام جداگانھ تصمیم می گرفت از آنروز متحول شده، شخصیت خود را تغییر داده و رابطۀ 
. استثنائی نبود کھ بخواھد خود را از آن قاعده جدا کند" گرترود"در آن جمع سرگردان. جدید و تازه ای با خالق ایجاد کند

شده و بھ یقین حضور جوان بھ او آرامش و امنیت می " اینگمار"یز بھ این باور، رسید کھ زندگی او بسیار وابستھ بھ او ن
. گاوھا ماغ کشیدند. بتدریج ھوا روشن شد و صبح روشن دمید. دھد و در کنار او خود را خوشبخت احساس می کند

گربھ ای در آستانھ جارچوب میو میو می کرد و . نھا بگذاردحیوانات صاحب خود را صدا می زدند تا علوفھ و آب جلو آ
.پوزه بر در می مالید
Klark berg1کوه کالرکOlof hättan2تپھ ھای اولوف

رد تا ازتن آن آفتاب پرتو می افشاند و از شکاف آستانھ و از درز دیوارھا، بدرون کلبھ نفوذ می ک. صبح تازه دمیده بود
درز گرفتھ و " پھلوان"میھمانان خزیده رو، بی خداحافظی و سپاس  خود را از . جمع ترس خورده، خستگی را بدر آورد

کاج کھنسالی از ریشھ کنده شده . خارج کلبھ آثار ناگوار شب گذشتھ بروشنی دیده می شد. آھستھ از کلبھ خارج می شدند
اینجا و آنجا الشھ ھای جغدی خفھ شده و یا . روازۀ ورودی را درب و داغان کرده بودبود و تنۀ سنگین آن، نرده ھا و د

.خفاشی زخمی، دیدۀ عابران را می آزرد و ھر گذرنده ای  را  دچار دلواپسی و نگرانی می کرد

ودۀ درختان سوختھ کھ از ارتفاعات کنده شده  و گذرندگان کھ خود شاھد تطاول اھریمنی شب پیش بودند با افسوس، بھ ت
اھالی دھکده ! آفتاب پیرامون عابران را روشن می کرد. در گل و الی دره، فرو رفتھ بودند، با دلخوری نگاه می کردند

کشیشی ردای مخصوص بتن کرده بود و . ھا از خواب بر می خاستند و مثل ھر یکشنبھ آمادۀ رفتن بھ کلیسا می شدند
از آن ھمھ آدم، . مادری ھمراه بچھ ھایش برای دید و بازدید، بھ دھکده ای دوردست می رفت. عبادت روان بودبقصد

.تک و توکی بھ علوفۀ دامھا و نظافت طویلھ ھا مشغول بودند
اما وقتی در طول راه آدم ھائی را می . رسی با دیگران را نداشتندجوانھا آزرده از ماجرای شب پیش، دل و دماغ احوالپ

دیدند کھ مشغول امور روزانۀ خویشند و حادثۀ شب پیش خللی در عزم آنھا ایجاد نکرده خدا را سپاس می گفتند کھ 
.و باید بھ آینده امیدوار باشند. زندگی چون گذشتھ ادامھ دارد

تا بالخره منارۀ کلیسای قریۀ . می گرفتتند، آبادی ھای بیشتری  آشکار می شدندشاھدان ماجرا، ھرچھ از ساحل فاصلھ 
پس از چندی، تابلو مغازۀ خوار . جمع مضطرب وقتی ساختمان کلیسا را دید قوت بیشتری گرفت. نمایان شد" شیرکوبی"

گوش راست کرد و بھ تازه سگ مسافرخانھ سر خود را باال گرفت و. حاال ھمھ درقریھ بودند. و بار فروشی نمایان شد



درختچھ ھای تمشک دور خانھ ھا، بازگشت آنھا را با چراغانی غنچھ . واردین با نگاھی وحشی و مشکوک خیره شد
.ھای قرمزخود خوشامد می گفتند

ھنوز زندگی جریان . کردندنیمکت ھای عمارت شبانی تازه رنگ شده، خستگان را بھ نشستن و استراحت دعوت می
ھنوز باورش سخت بود، کھ اھالی قریۀ " اینگمار"برای.  داشت و ھیچ اثری از حادثۀ شب پیش بچشم نمی خورد

شور زندگی و بی خیالی اھالی، . حادثۀ شب گذشتھ را بھ ھیچ بگیرد و بھ زندگی عادی خود ادامھ بدھد"  شیرکوبی"
بھ  جلو مدرسھ رسید " گرترود"وقتی . ز کسی، قادر نبود کالمی بھ زبان برانداز شاھدان ماجرا ھنو. شگفت آور بود

:گفت" اینگمار"ایستاد و بھ 
.تصمیم خود را گرفتھ ام  دیشب آخرین بارم بود. دیگر ھیچگاه، بھ رقص نمی روم-
ھنوز کالم آخر را نگفتھ بود مردد سر را " گرترود.   "فکر کنم  ھر دوی ما درس خوبی گرفتھ ایم. منھم با تو موافقم-

:باال گرفت و بھ چشمان پسر نگاه کرد و گفت
- خیلی ! ن آماده شوحداقل برای معلم شد. بھتر است معلم  یا کشیش بشوی. بھترین شغل برای تو معلمی است" اینگمار"

دنیای آشفتھ ای است و شیطان رئیس نیرو ھای شرارت و ویرانی از نبود آ دم ھای . ھا بھ نصایح و تجربیات تو محتاجند
!روحانی استفاده  کرده و جھان را بھ آشوب می کشد

:داز پلھ ھای خروجی مدرسھ باال رفت و بھ چشمان دختر خیره شد و جواب دا" اینگمار"
!می خواھم بپرسم ارواح چیزی بتو گفتند؟ آیا نام تو را ھم بزبان آوردند! ببینم دیشب خیلی ترسیدی-

خوش گذرانی و آنھا بمن می خندیدند کھ از ھر مفری برای . آنھا مسخره ام می کردند ومرا فرصت طلب می نامیدند-
.بی خیالی استفاده می کنم

از اینکھ جنگل و امالک پدری را رھا کرده ام، . ناراضی است" پدر"فکر کنم . منھم حال و روز بھتری ندارم–
.اخطار او دیشب جدی بود. خشمگین شده است

بخش ششم
یکھ و تنھا، بی خبر از ھمھ در اتاق " کارین"بسر می بردند، ھمزمان " اینگمار"پھلوان "ھمان شبی کھ جوانھا در کلبۀ 

خانھ نبود و چون کارش طول کشید الجرم شب را، دور از خانھ سپری " ھالور"ھمسرش ! کوچک خود خوابیده بود
با سینی مشروب " الیاس"در خواب دید . ھ ای دید، کھ بیشتر بھ کابوس شبیھ بودخواب آشفت" کارین"نیمھ ھای شب . کرد

می نوشید و عربده می کشید و غزل می خواند و " الیاس. "و مخلفات در سالن تنھا نشستھ و مشغول عیش و نوش است
.ست شدنددر این اثنا رفقای عیاش او رسیده و ھمراه او سیاه م. بھ زمین و زمان بد و بیراه می گفت

از خواب برخاست، احساس " کارین! "آنھا پا یکوبان و تلو خوران نیمکت ھا و میز سالن را  بھم ریختھ و دمر کردند
.کرد پنجره ھا می لرزند و سفالھای سقف کنده می شوند

باد . ، ھرآ ن ممکن بود، شکافتھ شده و بھ زمین بریزدشیشھ ھای پنجره بھ غژ و واغژ افتاده بودند و ارسی مشبک پاگرد
در این اثنا . گالبی پیر تنۀ خود را بھ ناودان و دیوار ساختمان می کوبید. میان شاخۀ درختان می پیچید و زوزه می کشید

پال زوزۀ چندش آوری در خانھ پیچید، پنجره ای محکم بھم خورد و شیشۀ ای شکست و تکھ ھای آن توی اتاق پخش و
.شد
نفھمید چقدر طول کشیده، وقتی . و قلبش ایستاد. بدنش یخ کرد. دھانش خشک شد. مرگ رابھ چشم می دید" کارین"

افتاده نمی فھمید خواب می بیند یا در بیداری آن حادثھ اتفاق . بخود آمد احساس کرد زنده است و قلبش ھنوز می زند
.است

برای . باد سردی از طبقۀ باال می وزید و نشان می داد آنچھ بوقوع پیوستھ، خیالی نبوده و جزئیات آنرا بیاد می آورد
با ! اطمینان باید بلند می شد تا چاره ای برای شیشۀ شکستھ بیابد  و پنجرۀ لخت را با پرده و یا  تکھ پارچھ ای بپوشاند

در نھایت بیچارگی دریافت، امکان حرکت از او سلب شده و پاھا قوت خود را از دست داده . یزدتقال کوشش کرد برخ
ابتدا بھ خود دلداری داد کھ اگر آرام باشد و در بستر بماند، اوضاع بھ حال اول بر می گردد و توان خود را بدست . اند

.و پاھا حرکت خود را بکلی از دست داده انداما پس از لحظھ ای دریافت کھ استراحت کمکی بھ او نکرده. می آورد

آنھا بھ تکاپو افتاده و . صبح روز بعد، وقتی خدمتکاران سر کار آمدند متوجھ شدند کھ خانم خانھ، سخت مریض است
:پی دکتر فرستادند، دکتر بموقع سر بالین بیمار حاضر شد و پس از معاینات اولیھ اظھار داشت

- " کارین"علیرغم امیدواری پزشک ." او بھبودی خود را باز می یابد. زن فقط ھول کرده، نگرانی آنھا بیھوده است"
قصد  کشتن او را کرده " الیاس"شب پیش . او می دانست حادثھ ای کھ برایش اتفاق افتاده، جدی است. بسیار نا امید بود

با بخاطر آوردن صحنۀ دھشتناک شب پیشین، امید بھبود را " کارین. "بر ھشدار بوده استبود  وزش باد و طوفان دلیلی
.درمانده و سربگریبان، تمام بعداز ظھر را در ترس و نگرانی سپری کرد. از دست داد



رسید کھ خالق او عادل نیست، و او کھ جز نیکو ئی و پارسائی با افکاری درھم  بھ عدالت خدا شک کرد  و بھ این نتیجھ
!مرتکب عمل خالفی نشده، بدور از عدالت است کھ بھ بالئی اینچنین مبتال شود

ظھر را در بستر .  گرفتھ بوداو خود را مبرا از  گناه   و تقصیری می دانست، و مستحق عذابی نمی دیدکھ گریبانش را
کمی از ظھر گذشتھ، چاره را در آن دید کھ بھ عمارت بشارت و ترویج برود کھ عصر ھای یکشنبھ برگزار . سپری کرد

واعظ محبوب اھالی شمرده می شد و کلماتش . مشغول موعظھ بود1"داگسون"وقتی بھ آنجا رسید واعظی بنام . می شد
.م بر دل می نشستچون از دل بر می آمد، الجر

آمده بود بپرسد کھ فلج او با کدام موازین عدالت مطابقت " کارین! "گذشتھ از این، او بھ پارسائی و زھد مشھور بود
.  اما با تعجب دید کھ جلسھ شلوغ شده و نیمکتی برای نشستن پیدا نمی شود. پنداشتھ بود جلسھ خالی از شنونده است! دارد

رخ داده بود با " پھلوان اینگمار"عده ای خارج ساختمان آنچھ را شب پیش در خانۀ . ھ آدم را نداشتسالن گنجایش آن ھم
جمعیت بی صبرانھ منتظر بود نظر اشخاص  صاحب نظر و مطلع را در آن . آب و تاب برای دیگران بازگو می کردند

عالم کرده و بھ نگرانی آنھا نقطۀ پایان ممکن بود، نبی  صادقی نظر خود را در بارۀ واقعۀ شب پیش ا. خصوص بداند
.بگذارد

علت اینکھ ھرکس در آن . "کالم خدا برای ھر مسالھ ای، پاسخ دارد: واعظ با آرامش آغاز کرد و بدون دستپاچگی، گفت
نیده فقط یک دلیل دارد و آن نا اطاعتی از فرامین خدا و گرایش بھ شب وحشتناک اسم خود را از دھان شریری وحشی ش

بھوش کھ آدم گناھکار در جرگۀ شریران قرار می گیرد، بطوریکھ نیرو ھا ی ." گناه و شکستن عھد و پیمانھاست
ناپاک چگونھ بیاد آورید کھ روحی . اھریمنی بھ او نزدیک شده وانگار کھ سالھا او را می شناسند نام او را می خوانند

.خود را بھ جای سموئیل نبی بھ شائول پادشاه معرفی کرد
اگر از من می پرسید چاره دراستغفار و . مسالھ شمس من االظھر است کھ ارتکاب بھ گناه در قریھ زیاد شده است

تاده بودند فشار می آدم ھائی کھ بیرون ایس. جمعیت سراپاگوش بود. بازگشت بھ طریق راستی و دستگیری ھمنوع است
.واعظ دستور داد دربھا را باز کنند تا جمعیت فیض برده و توصیھ اش بھمۀ گوش ھای شنوا برسد. آوردند

ھر کس  احساس کرد  در جنگلی دود  . تند و پر طنین شده بود سپس بھ سخنی آتشین بدل شد" داگسون"حرف ھای 
آنگاه کھ جنگل از . ھ زبانھ ھای آتش بھ او نزدیک می شود تا گناه و آلودگی او را بزدایدگرفتھ و مشتعل قرار دارد ک

اما این آرزو جز با . غبار و دود پاک می شد، جماعت خود را در فضائی یافت کھ امکان تنفس در آن ممکن شده است
کنده توبھ کرد، آنگاه آسمان غرید، و ھنگامیکھ  جمعیت با ندامت سر اف. طلبی درونی و استغفاری واقعی ممکن نمی شد

تک تک  آنھا احساس کردند، پرتوی پیرامونش  می .  ابری چرخنده دانھ ھای شفاف باران را بر سر و روی آنھا ریخت
..درخشد

آغوشی گشوده ھر یک را جداگانھ در آغوش گرم خود می در آن فضای نورانی ھمھ دیدند کھ شخصی جلو می آید و با 
بعد از . او ھمانی بود کھ تقاص گنا ھان بشر شده بود و تنھا کسی بود کھ می توانست برای گناھکاران شفاعت کند. فشارد

پاک و آنھا کھ ! آمده و بخاطر نطق آتشین و ھشدار دھنده اش، سپاسگزاری کردند" داگسون"جلسۀ سخنرانی عده ای نزد 
عده ای مردد، دیرتر . منزه شده بودند، مثل طفلی تولد یافتھ کھ از شادی حیات می درخشد، شکر نعمت بجا می آوردند

سخنران وسیلھ ا ی شده بود کھ افراد بخود آمده و پس از استغفار متحول . ولی اعتراف کنان بھ خیل پشیمانان پیوستند
.شده و انقالبی درآنھا ایجاد شود

پا ھا کماکان بی حس بودند و . منزوی و تنھا نشستھ بود و حال و روزش تعریفی نداشت" کارین"در خیل آنھمھ آدم ،
را بخاطر بی اعتنائیش، در دل " داگسون"با اندوه و نا امیدی بسیار، غرق تخیلی بیھوده ! برخاستن ھنوز ممکن نبود

آیا پدر شما بھ " آیا بھ بجای نان بھ آنھا سنگ می دھم: "ی شنیده شد کھ تکرار می کردبناگاه نعرۀ بلند!  سرزنش کرد
تعدادی بیرون رفتند تا بدانند صدا از . جمعیت با فریاد ناشناس، بھم خورد و بسوی صدا برگشت! جای نان، مار می دھد

گویندۀ کلمات مردی سیاه چرده   است کھ آمده و خبر آوردند کھ" کارین"لحظاتی بعد خدمتکاران نزد !  کی و از کجاست
:بین حاضرین شایعھ شد! برای شنیدن موعظۀ بھ عمارت بشارت و ترویج آمده است

.با شوھر خود از  آمریکا بھ سوئد بر گشتھ و در ملک پدری اقامت گزیده است" پھلوان اینگمار" یکی از دختران -
1- Dagsson

********
شده " شیرکوبی"مبشر ھای کلیسای تعمیدی کھ آنھا را ارتش ازادی بخش می گفتند وارد . سرانجام تابستان  از راه رسید

قدرت روح خدا کھ اھالی رابھ بیداری فرا می خواند بخوبی !  و دست بھ سخنرانی ھای ھیجانی و تھیج اھالی زدند
زیادی کھ خود را بھ خواب زده و از عمل نجاتبخش خداوند غافل بودند، بیدار شده و غسل عدۀ . ملموس و مشھود بود

بدنبال بیداری روحانی، انقالب ھای درونی، تولد ھای تازه و . دھکده وارد فاز تازه ای از شور و نشاط شد. تعمید گرفتند
.شده بودزندگی ھای جدید در خدائی کھ نجات را بھ رایگان اعالم می داشت، آغاز 



با وجود آنھمھ موعظھ و دعای . خداوند با حضور پر جالل خود نجات یافتگان را بھ پاکی و انصاف فرا می خواند
مانی برای زن بیمار بنظر نمی رسید کھ خدای شفا و مصالحھ، در. بھبود نیافت" کارین"جمعی  و تماس با افراد روحانی 

!فراھم کرده باشد
بریر . "در آن دھکدۀ سوت و کور تحوالت جدیدی بموازات  تبدیل و تغییرات درونی افراد بوقوع می پیوست

کارگاه پنجره ای . تھ گری و تعمیرات دائر کردکھ آھنگر دھکده بود ھمراه پسران خود کارگاھی برای ریخ1"الرسون
چفت و کلون . چاقو می ساخت و قفل تعمیر می کرد" بریر. "نداشت و فقط سوراخی ازسقف بھ کارگاه نور می رساند

.و چرخ ھای درشکھ و گاری را روغن کاری و تعویض می کرد. اصطبل و خیش چدنی، در قالب می ریخت

ر وقت کار ھای تعمیر کم می شد، کوره را راه می انداخت و میخ برای نعل اسب،  سیخ و داس و کلون و خیش و و ھ
دیگری ابزار و میخ . یکی از پسران بھ کوره می دمید. ابزار کشاورزی می ساخت یا چدن گداختھ بھ قالب می ریخت

فلز سرخ و نرم می کوبید، آھن گداختھ را پرداخت ھای گداختھ را با گیره روی سندان می گرفت، استاد با چکش بھ 
سالھ 7بالخره کوچکترین پسر کھ . پسر سوم  با قیچی آھن بری تراشھ ھا و دنبالۀ آن را می برید. کرده و شکل می داد

.بود تولیدات کوره را با انبر گرفتھ و توی سطل آب فرو می کرد و پس از سرد شدن آنھا  را، کنار ھم می چید
مردی  داخل شده، و در فضای داغ و غبارآلود، روبروی . روزی از روزھا کھ آھنگر و پسرانش سخت مشغول بودند

سالم بلند . غریبھ، بلند و تنومند بود و برای اینکھ از در تنگ و کوتاه وارد شود حسابی خم شد. کارگران قرار گرفت
:باالئی داد و با خوشروئی گفت

سخنان تازه . ھروقت گرومبۀ پتک بر سندان می شنوم گوشم تیز می شود. سالھا خودم بھ این حرفھ مشغول بوده ام-
مرد را برانداز کرد و بھ سرعت . دست از کار کشید و بھ سالم مرد پاسخ داد. را جلب کرد" بریر الرسون"وارد توجھ

ۀ ستبر و پنجھ ھای قوی مرد حکایت می کند کھ  خالی نمی بندد و مدتی بھ آھنگری دریافت کھ عضالت پیچیده و سین
.مشغول بوده است

1- Birger Persson
:ارد بازکردکھ بھ ھیجان آمده بود رضایتمند سر حرف را با تازه و" بریر"
اول دست تنھا بودم شکر پسرانی حرف شنو دارم کھ دور و بر مرا خالی نمی . اینھا پسران من ھستند. خوش آمدید-

مردم . ی روغن استاگر بھمین منوال، پیش برود نان ما، تو. روزی رسان خداست. بھر جھت باید زندگی بچرخد. کنند
مرد سیاه چھره آھستھ نزدیک شد و دست روی شانۀ آھنگر گذاشت و بھ او، و . قیمت ھا مناسب است. راضی اند

:پسرانش آفرین گفت
! ر کھ گفتی روزی رسان خداستھمانطو. شکر کھ کمک کار تو شده اند. مانده نباشید، بچھ ھای اھلی داری! خدا قوت-

می خواستم بپرسم اینھا کھ کمک کار تو ھستند و بھ زندگی ات . معلوم است، کھ بچھ ھا بھ زندگی مادی مدد رسانده اند
سامان داده اند آیا در امور روحانی و آخرتی کھ در انتظار توست می توانند بھ تو کمک کنند؟

مرد پس ازخداحافظی بیرون رفت و از دید آھنگر و ! دوباره بر می گردم. ندارم وقت فراوان استبرای پاسخ عجلھ ای
پرسش مرد . ضربات چکش چون گذشتھ فضای اطراف را می شکست. آنھا بھ سر کار خود بازگشتند. پسرانش دور شد

.سیھ چھره بی پاسخ مانده بود و آھنگر را بھ فکر وا می داشت
آھنگردستی بھ مو ھای خود کشید، کھ چون شانۀ چوبی سیخ شده . مرد بلند و تنومند آنھا را با لبخندی ترک کرده بود

را بھ چالش پرسشی اساسی، معاد و عاقبت او. سؤال مرد بسیار عمیق و حیاتی بود. نیروئی مخفی او را می کاوید. بودند
!کشیده بود و شبانھ روز مشغولش می داشت

*********
چاره را در آن دید  کھ . اسباب کشی کرد  آمد و رفت اوبھ مغازۀ سخت شد" کارین"بھ خانۀ " ھالور" پس از  اینکھ

محسوب می " اینگمار بزرگ"زیباترین دختر " بریتا. "دبسپار" بریتا"شوھر " 1کولس گونر"مغازه را بھ باجناق خود 
او زنی با ھوش و خانھ دار بود و بیشتر مواقع کھ . مادر خود را بھ ارث برده بود" بریتا"شد و نام و زیبائی خود را از

شوھر بھ شھر می رفت، عالوه بر کارھای خانھ، با صبر و حوصلھ پشت صندوق می نشست و مغازه را ھم اداره می
.کرد

: " اگر زنی می خواست پارچھ ای بنجل بخرد تشر می زد. در عین کاردانی بسیار خیرخواه و نیکوکار بود،" بریتا"
و . کھ سالھا دوام می آوردپارچھ ای ظریف و گرم می بافی . چرخ ریسندگی را، برقرار کن"  مگر عقل از سرت پریده

زن تھیدست قصد داشت سینھ ریزی بخرد آنقدر نصیحت می کرد کھ بھ جای جواھری بدلی، با کیسھ ای آرد 2"لینا"اگر 
. ھم برای مردم نفع داشت ھم دخل مغازه باال می رفت" بریتا"باالخره حضور . برمی گشت تا برای بچھ ھا کلوچھ بپزد

ھ می کرد، بجای دادن پول بھ بچھ ھا، آستین باال زده و برای آنھا آب نبات و شیرینی خانگی زن کاردان بمادرھا، توصی
!بپزند

. قف میخ کندبریتا بفکر افتاد، نردبان را جلو کشیده و قرقره ای بھ س. یکی از روزھا کھ مغازه مشتری کمتری داشت
تازه کار را . سپس با آویزان کردن بندی نامرئی بھ قرقره، برای بدام انداختن موشھا، تلھ ای ساختھ و در مغازه بگذارد

سرک کشید و با شگفتی دریافت . بند ھا را پس زد" بریتا. "شروع کرده بود کھ مرد سیھ چرده ای مستقیم وارد مغازه شد



مالقات کرده " بریر الرسون"تری ھمان آدمی بود کھ چندروز پیش در کارگاه آھنگری با مش. کھ تازه وارد ناشناس است
!بود

او ھیکلی عضالنی و پنجھ ھائی درشت و قوی داشت اما خوش لباس و با وقار بنظر . قامت مرد را برانداز کرد" بریتا"
اطراف را پائید  و آھستھ از . کمی ترسید" بریتا. "پیلھ، چار پایھ ای پیش کشید و روی آن نشستبی شیلھ . نمی آمد

ھمان موقع حس کرد نیروئی او را طلسم کرده و . نردبان پائین آمده، پشت پیشخوان قرار گرفت و چشم بدھان او دوخت
از چشمان " بریتا! "او  ایستاده استبفکرش رسید کھ، مرد غریبھ برخاستھ و روبروی !  حرکت او سلب شده است

!پیغامی دارد" موجودات نامرئی"مبادا او از کره ای ناشناس آمده و از طرف "فکر کرد، . ماللت بار مرد ترسید
1 - Kolås Gunnar       !     2متعلق بھ مزرعۀ کولس گونر نام مردانھ- Lena

= ای کاش نگاھش را از من مخفی می کرد، حتما شنیده، ! را می داندنکند راجع بھ زندگی من ھمھ چیز: "با خود گفت
اما . حال فھمیده ام شوھرم چشم چران و تھمت زن و ھرزه گواست. ازدواج کرده ام" گونر"بی توجھ بھ ھشدار مردم با 

".علیرغم  ھشدارھا، فریفتۀ او شدم
زن زیبا، آرزو کرد ای . مرد حرکتی نمی کرد و نگاھش مستقیم بھ زمین دوختھ شده بود. مشغول افکار خود بود" بریتا"

.کاش مرد ھر چھ زودتر مغازه را ترک کند، تا او بھ کارھای روزمرۀ خود بپردازد
پی برد، با آمدن مرد، تالطم عجیبی در "بریتا. "موقعیت دشواری بود. او ھمچنان روی چھارپایھ بی حرکت نشستھ بود

دوباره . نمی دانست چرا احساس نآرامی نمی کند. لحظھ ای بھ خود تسلی داد کھ بزودی  اومی رود. او بوجود آمده است
در . فکر کرد، مرد آمده تا ضعف ھای زندگی او و شوھرش پرده برداشتھ و آنھا را افشاء کند. بھ سرزنش خود پرداخت

اعتراف کرد کھ رابطۀ او با شوھرش خوب و عادی است و قلبا او را دوست می دارد و تقصیرات  . زانو زدعالم خیال
.متوجھ مغازه است، نھ مغازه دار

اب مخالف فروش آبجو و شر" بریتا! "ھمسرش شروع شده بود"از وقتی مغازه را از خریده بودند اختالفات بین او و 
درغیر اینصورت، آنھا ورشکست شده و بستانکاران . بود ولی شوھر بھانھ می آورد کھ فروش مشروبات سودآوراست

زن بیشتر تمایل داشت، اجناس اولیھ و لوازم ضروری ! چھار چوب خانھ را برای طلب خود، از پاشنھ در می آورند
. ترس از آبروریزی  خم شده و بزودی می شکستشانھ ھای نازک زن زیر فشار بگو مگوھا و ! بمردم عرضھ کنند

شاید حضور مرد سیاه چرده در آن وانفسای کسادی، ھشدار دھنده بود کھ کار او  و شوھرش از پایھ و اساس اشتباه 
.است

سری الابالی و منفعت پرست دارد کھ  وقت و بی وقت مردم فقیر و خانواده برای زن مشکل بود توضیح دھد کھ او ھم
برای زن دشوار بود توضیح دھد، . ھای ضعیف را سرکیسھ کرده و دارو ندار آنھا را عوض بدھکاری ضبط می کند

بدور است "اینگمارسون"حتما مرد غریبھ ھشدار می داد از شأن خاندان . کندن دندان طمع برای شوھرش ناممکن است
خانواده ای کھ در پارسائی و درستکاری زبانزد و شھرۀ آفاق است نباید بھ . کھ بھ ستمگری و اجحاف بمردم بپردازد

ھنوز کالمی . نمی توانست تحمل کند. شماتت ھا و سرزنش ھای درونی اثر خود را بر زن گذاشت. خفتی اینچنین تن دھد
مرد غریبھ اشک ھای او را دید و بی اندکی ! اختیار اشکش، سرازیر شدبین او و غریبھ ردو بدل نشده بود کھ بی 

:کنجکاوی، برخاستھ، بسوی او رفت و مالیم گفت
بزودی بر غم  و اندوه چیره شده و آرامش . بھ دلگرمی خدای جمیع تسلیات، امیدوار باشید. نگرانی شما بیھوده است-

مطمئن باشید، دلواپسی . چیزی کھ دنیا و این مغازه، بشما نخواھد داد. ش استبزرگترین دارائی ھمان آرام. خواھید یافت
!برای ھمیشھ از خاطر شما رخت می بندد

مرد آرام روی . در حضور او احساس شرم نمی کرد. اینبار حضور مرد بھ او دلگرمی داد. شکست" بریتا"چیزی در 
.و  زن را با جدالی درونی تنھا گذاشت. مغازه دورشدبرگرداند و بدون حرفی در را بست و از

. از داخل، مغازه را قفل کرد. برخاست، تلھ را سر جای خود محکم کرد. را سر برد" بریتا"کسادی مغازه حوصلھ 
راز کشید و بھ خواب عمیقی سپس خستھ و ناتوان، در اتاق پشتی روی نیمکتی د. را آویزان کرد" تعطیل است"اعالن 

مشاھده کرد در عالمی  سیر می کند کھ از رنگ شاد خبری نیست و ھمۀ پیرامونش سیاه و تیره . رؤیائی دید. فرورفت
بنظرش آمد در تلھ ای گیر کرده کھ خود، با چندین رشتۀ نامرئی . راه رفتن و ھرگونھ حرکت از او سلب شده بود. است

با اندک جنبشی می لغزید و بھ گودالی می غلطید . وشش کرد از جای بجنبد، اما بیھوده بودک! بھ زمین وصل کرده بود
سایھ ھای بلند و . تاریکی غلیظ، نفسش را بند آورد. غلظت سیاھی بیشتر شد! کھ با قیر و ماده ای چسبنده اندود شده بود

.عریض، ترسناک بودند و او را بھ قعر یاس و نا امیدی فرو می کشیدند
********

خالل 1"آنا لیزا. "در جستجوی کار و رفاه بھ ینکھ دنیا مھاجرت کرده بود" پھلوان اینگمار"سالھا پیش یکی ازدختران
مردی مبادی آداب، خدا شناس و " لیزاآنا "شوھر. ازدواج کرد" 2یوھان ھلگوم"بنام " شیکاگو"مھاجرت با مردی در 

سرانجام . دوری از وطن و مھاجرت طوالنی، زن را دلتنگ سرزمین اجدادی و پدر پیر خود کرده بود.  کلیسائی بود
با پدر پیر و پھلوان افسانھ ھای  پر رمز و " صلۀ رحم"او آمده بود تا ضمن ! رحل سفربست و با ھمسر خود بھ سوئد آمد

یوھان . "واقعیت این بود کھ اتفاقات عجیب شب کذائی، ھنوز بین اھالی دھان بدھان می گشت. ازه کندراز، دیداری ت



بھ آبادی ھا و دھکده ھای اطراف می رفت، ضمن گفتگو با مردم ناشناس بھنگام خداحافظی " آنالیزا"شوھر " ھلگوم
.اددست بر شانۀ آنھا می گذاشت و رستگاری از گناه را بھ آنھا مژده می د

1- Anna Liza                 2 – Johan Helgum
رفت و آمد، زن و شوھر فقط منحصر . از وقتیکھ دختر ھمراه شوی خود بھ سوئد آمده بود، کسی آنھا را دعوت نمی کرد

بھ حضور آنھا توجھ ای نداشت و بھ کار مھمتری " پھلوان"ھا بسیار محدود بودند و آن! می شد" ھلگوم"بھ بازدید ھای 
.مشغول بود

داده بود وقت و انرژی خود را تماما، وقف کارگاه چوب بری می کرد " اینگمار بزرگ"بھ پسر " پھلوان"بنا بھ قولی کھ 
در ساختن کارگاه بھ پھلوان کمک می کرد تا بنا نزدیک " اینگمار جوان. "و ھمسرش اعتنائی نداشت" لیزاآنا"و بھ 

بالخره ارۀ . بھ ملک پدری برگشتھ بود و شب و روز بھ راه اندازی کارگاه فکر می کرد" اینگمار . "آبشار دائر شود
از طول برش داده، بھ الوار ھای سفید  بدون گره تبدیل عظیمی در محل تعبیھ شد، تا تنھ ھای تنومند و خام درخت ھا را

.کند
بھ " پھلوان! "بھ حوالی کارگاه آمد و چون پدر را سخت مشغول دید، کوشش کرد از نگاه او پنھان شود" آنالیزا"روزی 

وقتی از حصار گذشت و پا در حیاط نھاد . تبر بدست تا خانھ دوید. د حادثھ ای رخ داده استبدلش برات ش. تکاپو افتاد
باور داشت کھ زیر بوتھ ھای عزیز کرده اش فرشتھ ھائی " پھلوان." دریافت کھ بوتھ ھای نسترن باغ، را بریده اند

بر باد رفتھ دید، حیاط را طی کرد تا از وقتی بوتھ ھای خود را . آرمیده اند کھ از خانھ و زندگی او محافظت می کنند
.علت را جویا شود" یوھان ھلگوم"

را کفرگوئی و بت پرستی  می پنداشت و عشق او بھ بوتھ ھای زیبا را، شرک تلقی می " پھلوان"واعظ آمریکائی باور 
مطالعۀ انجیل را ناتمام گذاشت و  سر خود را بلند " ھلگوم. "دیک شداو را مشغول خواندن دید بھ او نز" پھلوان. "کرد

:کرده، توضیح داد
کینھ ھا را دور بریزید و او را با . دل خود را با آفریدگار یگانھ صاف کنید. نا امید نباشید عوض آنرا خواھید گرفت-

را زخمی کرد و مثل خنجری " پھلوان"چون نیشتر پوست و گوشت " ھلگوم"حرفھای . شتھ باشیدھمۀ وجود دوست دا
برآشفتھ، بگوشھ ای پناه برد بوتھ ھای نسترن را کناری افکند و خود را با حیوانات مشغول کرد . استخوان او را خراشید

آنھا . را بیدار کرد" اینگمار جوان"ی زود بستر خود را ھمانجا گسترد و صبح خیل. و آنقدر در طویلھ ماند کھ شب شد
.روانۀ جنگل شدند تا برای ارۀ عظیم درخت قطع کرده و کنُده ھا را برای سوخت زمستان از دل زمین بیرون بکشند

او آموزه ھای خود را بعنوان آموزشی بکر و خالص . چند بار بسالن بشارت و ترویج برای موعظھ دعوت شد" ھلگوم"
اما در ! با قطعیت بیان می کرد، جز تعلیمات او  ھر تعلیمی انحرافی است. کھ مو، الی درز ش نمی رفتبیان می کرد

.ھجوم پرسش ھا، رنگ  از چھره اش می پرید، چنتۀ استدالش تھ می کشید، و دچار لکنت می شد
او سخنرانی چیره دست، خوش بیان، و . دمحبوب دلھا بود و ھمھ او را دوست داشتن" داگسون"برخالف واعظ آمریکائی 

از آن شب . بزودی پائیز میآمد. آخر تا بستان بود. کلیسا ھنگام موعظھ او، پر از مردم مشتاق می شد. متواضع بود
دل و دماغ . معالجات افاقھ ای نمی کرد. فلج و زمین گیر  مدتھا بھ کلیسا نرفتھ بود"  کارین. "ھولناک، زمانی گذشتھ بود

چند بار توصیھ کرد حداقل واعظ آمریکائی را دعوت کنند تا بھ " ھالور. "بھ دفتر بشارت را  از دست داده بودرفتن
زنی مومن " کارین. "او خود را منزوی کرده بود. اما زن زیر بار ھیچ مالقات و دعوتی نمی رفت. اتفاق انجیل بخوانند

.بطوریکھ بھ ھرکس و ھر معجزه ای، شک می کرد. ودو پارسا بود اما بیماری او را بھ ھمھ بدبین کرده ب

زمین ھای آنھا نظر کرده . می گفتند آنھا مردمی محترم و صاحب کرامت اند" اینگمارسون "اھالی راجع بھ خاندان 
.سالمت جستھ انداست و علیرغم بحران مالی و خشکسالی،  دامن خود را از خطر بیرون کشیده و سرافراز و پیروز ب

ناگھان . حیاط خانھ ساکت بود و صدائی نمی آمد. نزدیک پنجره روی صندلی  بی حرکت نشستھ بود" کارین. "پائیز آمد
:صدا آشنا بود و می گفت. گوشھا را تیز کرد. فکر کرد اشتباه شنیده است. کسی ھمسر ش را خطاب می کند. شنید

تھ ی مگر نمی بینی آھنگری فقیر و گمنام ره صد سالھ را یکشبھ پیموده، آنچھ با سواد ھا و چھ نشس" ھالور"آھای -
:ھالور جواب می داد"و " ھالور"آھای ! دانایان نمی دانستند او اکنون می داند

صدا بھ نظرش . ترسان درنگی کرد" کارین"ف می زنید؟ چطوربا این اطمینان حر. گوشم با شماست! بلھ، بفرمائید-
کوشش کرد برخیرد و از دریچھ بھ حیاط نگاه کند شاید . با کمی درنگ صاحب صدا را شناخت. اشتباه نمی کرد. آشنا آمد

ه حرکت از او سلب شد. اما نتوانست. دو طرف صندلی را گرفت و فشار داد تا روی پا ھا بایستاد. چیزی دستگیرش شود
:صدا دوباره گفت. بود
بدانید و آگاه باشید کھ خداوند ما را از . گفتھ شده اگر کسی بر گونھ ات نواخت آنطرف صورت خود را بسوی او بگیر-

بھوش ! نوابی " ھالور"اما  توای . خداوند ما را از انتقام کشی بر حذر داشتھ است. قصاص و مقابلۀ بمثل منع کرده است
باش کھ رندان سینھ چاک قصد دارند ملک تو را از چنگت در آورند، کرت ھای سیب زمینی و غالت و کل مایملک را 

.لقمۀ چرب خود کنند و تو را بھ زمین سیاه زده و بھ فقر  و فالکت بنشانند



منظور خداوند از دادن احکام این نبود کھ دارو ندار خود را بھ بھ !  باش برادربھوش. آری حال و حکایت اینچنین است
چاره را در آن دید کھ حرف " کارین. "برعکس، مثل مار ھوشیار و عین کبوتر باید بی گناه باشیم. ثمن بخس تلف کنیم

او، بھ فرشتھ ای کھ کوتاه و مختصر . شبیھ بود" پھلوان"داماد " ھلگوم"لھجۀ مرد، چقدر بھ لھجۀ . ھا را بخاطر بسپارد
صدا . او آدمی وراج و حراف بود کھ کاری جز نفاق و دوبھم زنی نداشت. ھمھ چیز را بھ مخاطب میگوید شبیھ نبود

اما فرشتھ ھا کھ پیام آور مطلبی ھستند یکریز حرف . بنظرمی رسید سینۀ خود را صاف می کند. برای چند لحظھ خفھ شد
:مرد دوباره نالید. ان بگیردنمی زنند تا صدایش

قتل مکن، دزدی مکن، زنا مکن، بھ : گفتھ شده. ما ایمانداران با تعلیمات ناب چقدر فاصلھ گرفتھ ایم! گوش کن عزیزم-
ھاده اند، حرص و طمع برای مال اندوزی بسیاری بسیاری این احکام را یکسو ن. مال یتیم و نیازمندان دست درازی مکن

:با تعجب شنید ھمسرش خواب آلود پاسخ می دھد" کارین. "را بیچاره کرده است
:مرد حرف او را تائید کرد. اشکال در تعلیمات نیست بلکھ در خالف ھای ما ست-
.درست می گوئی-

قبل از اینکھ کل دستگاه از کار بیفتد، بھتر . عیب شاید  از چرخ دنده است. فرض کنیم ماشین تو بھ سرو صدا افتاده است
از دل و جان برای . در کارخانھ ای کار می کردم" شیکاگو"من خود در شھر . است آنرا تعمیر و بازسازی کرد

کم کم .  ھمکاران وقتی دیدند دستمزد بیشتری نصیبم می شود، با من طرح دوستی ریختند. صاحبکار مایھ می گذاشتم
.زیر پایم را خالی کرده، زیر آبم را زدند

گاه دادگاه ھمۀ اتھامات را یک تنھ در پیش. عده ای بازداشت شدند. آنرا بمن نسبت دادند. سرقتی در کارخانھ رخ داد
ھمۀ تقصیر ھا را بھ گردن گرفتم و عوض رفقا، چند سالی توی ھلفدونی آب . کسی در اتھام من شریک نشد. پذیرفتم

.خنک خوردم
نھا یکنفر باشید، مسیحی بودن و ماندن در ایمان، زیاد اگر ت. در زندان بھ این نتیجھ رسیدم مسیحی بودن ساده نیست

برخورد  با مردم و حل . مشکل آنجا ست کھ تو باید در جامعھ ای زندگی کنی کھ ھمھ جور آدم می بینی. دشوار نیست
سھل و ساده بدست"خود می خواھی برای ھمنوعت بخواه"آنچھ برای : "عمل کردن بھ. مشکل آنھا تو را آبدیده می کند

بعضی فکر می کنند، کھ شیطان چند ورق کتاب مقدس را پاره کرده و دور انداختھ تا بھ  ایمان مسیحی ضربھ . نمی آید
سراپا گوش بود وقتی " ھالور. "مسیحی حقیقی بھ ھمنوع خود کمک می کند.  مسیحی بدون محبت، مسیحی نیست. بزند

:آخرین جملۀ را شنید بھ اعتراض گفت
:بی اعتناء ادامھ داد" ھلگوم!  "با بودن مسیح، شیطان کاره ای نیست! گفتی شیطان-
او بمن جا و غذا داد . ناچار نزد برادری رفتھ و تقاضای کمک کردم. درد سرت ندھم،  وقتی آزاد شدم، دستم خالی بود-

آنھا با من ھمدلی کرده و بھ تسالی من . ئی کھ بر من رفتھ بود برای آنھا بازگفتجفا. و مرا بھ دوستان خود معرفی کرد
، آنھا ئی کھ  حقیقت انجیل را می .اموال خود را با ھم تقسیم می کردیم. جماعتی تشکیل دادیم. بمن کاری دادند. پرداختند

اکنون . د داوطلبانھ از جماعت، خارج شوندمدتھا طول کشید تا کسانی کھ روش ما را نمی پسندیدن. شناختند بما پیوستند
.رسیده است30نفرات ما بھ 

حرف ھای او : بھ خود گفت. را می شنید، در دل بھ او آفرین گفت و شیوۀ او را پسندید" ھلگوم"حرفھای "  کارین"
اگر می گوید شیطان بھ تورات و انجیل دستبرد : "و پنھانی گفتنیز  شیفتھ بیان او شده بود " ھالور. "مطابق انجیل است

مسیحی واقعی ھیچگاه از برادر خود سوءاستفاده نمی کند، و با فروتنی  بھ احتیاج . می زند، زیاد ھم بی ربط نیست
".دیگران بھا می دھد

:ھلگوم اضافھ کرد"
- تو امروز می توانی ھمین آبادی غرق گناه، و کفر آلودۀ ما را، بھ ملکوتی ! تو از اولیاء خدائی! عزیز دل من" ھالور"

خط . می توانی از این قریۀ دلگیر و غم زدۀ محیطی  با نشاط و پر رونق بسازی. آسمانی و اورشلیم جاودانی مبدل کنی
.برای بیماران درمانگاه دائر کنی. ای بچھ ھا پارک بسازیآھن بکشی بر
خود محور ! فقط مواظب باش. روح خدا فعال می شود و عطایای روحانی مومنان را احاطھ خواھد کرد: آنگاه است کھ
ِ و خلیفھ گری را از خود ! رسیدی خودت را نگیروقتی بھ جائی . از نظر مردم استفاده کن. و مستبد نشوی تکبر شبانی

ایمان داشتھ . اعضا قدرت پیشگوئی، شفا و درمان بیماران را خواھند یافت. آنگاه می بینی کلیسا رونق می گیرد. دور کن
.بھ آنچھ می گویم ایمان بیاور! بھ ایمان می توانی بھ  این کوه بگوئی بھ دره سرنگون شود. باش

حقیقت دارد، شما قادربھ شفای بیماران ھستید؟! استاد-
.از نوجوانی حتی پیش تر، این قدرت را داشتھ ام. شک نکنید. بلھ عزیزم-
طنین آوای استاد امید ! چھ سعادتیگیج شده بود آیا ممکن بود گشایشی در کار ھمسر بیمارش حاصل شود؟" ھالور"

.بخش بود
- ھیچ ھدیھ ای بھ آن . ساکت بود" ھالور. "اطمینان دارم، تو بزودی اورشلیم خداوند را بنا خواھی کرد: عزیز" ھالور"

اتاق خواب "  ھالور. "سکوت معناداری بین آنھا بوجود آمد. شفا یابداندازه نمی توانست او را شاد کند کھ ھمسر معلولش
وقتی وارد اتاق . رفت تا بھ او مژده دھد؛ کھ شفای او میسر شده است" کارین"از راھرو  پیچید و بسوی . را ترک کرد

.شد ھمسرش را دید کھ کنار پنجره، روی صندلی نشستھ و گفتگو ھا را شنیده است



چھ می گفت؟" ھلگوم"شنیدی کھ -
.بلھ ھمھ را شنیدم-

از از اظھارات ساده و صمیمی مرد بھت زده شد و" کارین" "قادر است بیماران را شفا دھد؟: "شنیدی کھ می گفت-
از تابستان . اینکھ فال گوش پشت پنجره نشستھ و بھ گفتگوی ھمسر و کشیش آمریکائی گوش داده خود را سرزنش کرد

اما اینبار شوھر اصرار می . در نا امیدی عھد بستھ بود سراغ ھیچ واعظ یا کشیشی را نمی گیرد. خود را حبس کرده بود
:دد بود، رو بھ ھمسر کرد و گفتمر" کارین." "نباید فرصت را از دست داد: " کرد

.بجز پدر بھ احدی اعتماد ندارم. برای چند مین بار نمی خواھم سنگ روی یخ شوم -
********

آتش بخاری . روی صندلی بی حرکت نشستھ بود" کارین"بعد ازظھری سرد و دلگیر، مثل ھمیشھ . رسیدپائیز از راه
ھیزم ھای . باد شدیدی زوزه کشان  از دودکش گذشت و خود را بھ آتش بخاری رساند. از پشت شیشۀ آن نمایان بود

او کمی . ود را بھ چھار چوب در رسانده بودخ"  کارین"دختربچۀ . گداختھ، شعلھ کشیدند و بھ شیشۀ دود گرفتھ لگد زدند
را " ھالور"مردی سالم کرد و سراغ  . در باز شد. صدائی شنید" کارین. "بیشتر از یک سال داشت و تازه براه افتاده بود

ی اشتباه ندیده بود واعظ آمریکائ. زن مرد سیاه چرده و بلند باالئی را دید کھ بین چھارچوب در متنظر پاسخ است. گرفت
:تکرار کرد. جلو تر آمد

- زن تعارف . مرد پابپا شد." او درسفر است و بزودی بر می گردد: "زن با صدائی ضعیف پاسخ داد. کجاست" ھالور"
بیند بھ طوریکھ  بار اول او  را می . نگاه مرد بھ در و دیوار دوختھ شد و دفعتا بھ زن نگاھی انداخت. کرد تا مرد بنشیند

:پا ھای زن چشم دوخت و گفت
:زن سرافکنده پاسخ داد. بال بدور است! شنیده ام بیمارید-
واعظ آمریکائی سر خود را با . پاھایم  حس وحرکت ندارند. از شش ماه پیش پاک فلج شده ام.  درست شنیده اید! آه بلھ-

:سلی دادال گرفت و با اطمینان بھ زن ت
.آمده ام برای شما دعا کنم. نگران نباشید. باید با شما صادق باشم-
آھستھ و . شدمردد و ناباور بھ مرد خیره" کارین! "فیض خداوند بر من است او بمن قدرت داده، بیماران را شفا دھم-

:شرمزده گفت
:با مھربانی گفت" ھلگوم. "فقط پدر می تواند مرا شفا دھد. گفتھ ام" ھالور"بھ . از نیت خیر شما سپاسگزارم-

راجع بھ  شفا و درمان، . ما بگوش ھمھ رسیده استآوازۀ نیکوکاری ش. نا امید نباشید شما زن مومن و خیّری ھستید-
حتما شنیده . بدون شک او فرزندان خود را نا امید نمی کند. من  وسیلھ ھستم. از آدم ھا قطع امید کرده اید.حق با شماست 

".بھ آنھا عنایت ویژه ای دارد: "اید
.  ھیچ نشانھ ای برای درمان نیست پاک نا امید شده ام. ن شده استاما می بینید مرا فراموش کرده و از من رویگردا-
:رنجیده خاطر گفت" ھلگوم"
:خواھر عزیزم" کارین. "نفرمائید. خواھش می کنم-

آنچھ خداوند در قلب من ! کنیدفکر نمی کنید تحت تاثیر روح خبیثی قرار گرفتھ اید؟ چرا پی درمان نیستید؟ گوش -
من بھ اسم اعظم . شفای شما باعث جالل خداوند می شود. بیماری شما قابل عالج است. نھاده، باید با شما در میان بگذارم

.خدا دعا می کنم و شما درمان می شوید تا تلبیس و حیلھ شیطان باطل شود
چشمان . پیش آمد و دست خود را بر سر زن فلج گذاشت" ھلگوم. "از حرف واعظ آمریکائی چیزی نمی فھمید"کارین"

بدنش . زن حس کرد نیروئی مثل جریان برق داخل پاھایش شد. را بست و دعائی خواند و نام اعظم خدا را بزبان آورد
برگشت . مرد عقب کشید. از شدت درد، مرد را پس زد. درد شدیدی در پا ایجاد شد! اما پا ھا قوت نیافتند. خارش گرفت

:فریاد کشید" کارین."و بطرف خروجی  رفت
امروز ھمای : طوری کھ زن بشنود شمرده گفت" ھلگوم. "می دانم ھدیھ ای از جانب خداست. اگر شفا بیابم، می پذیرم-

آخرین کالم را " ھلگوم. "فتن کالمی نبودقادر بگ" کارین. "خوش بحال شما. سعادت بر بام این خانھ بال گشوده است
:بزبان آورد

.اگر بزحمت افتادید و بکمک نیاز داشتید، پی من بفرستید-
:با خود گفت. عرق سردی از پیشانیش می چکید. پاھا درد داشتند. کمر راست کرد" کارین "

. ھمھ ادعا دارند، حامل پیامی از طرف خداوند ھستند. آدم ھای حراف چقدر زیاد شده اند! دست از سرم بر نمی دارند-
.ھمھ توقع دارند، آنھا را باور کنم. ادعا می کنند قادرند بیماران را شفا دھند

گرمای بی سابقھ . آتش بخاری زبانھ کشید و ھیزمی بھ پنجرۀ بخاری لگد زد. باد شدیدی وزید. افکار خود بودزن غرق 
" کارین"دختر نوپای . ھوای طوفانی بھ آتش می دمید، شعلۀ فروزان بھ پنجرۀ بخاری مشت می کوبید. ای وارد اتاق شد

بچۀ . مادر چند بار بھ او ھشدار داد. کنان بسوی بخاری دویدبا دیدن تابش شعلھ،  افت و خیز. آنسوی اتاق بازی می کرد
!باد شدیدی از دود کش گذر کرد و بخاری را گشود. خودسر، بی اعتنا بسوی شعلھ می رفت



. وددختر بھ بخاری رسیده ب. کوشش او بی فایده بود. مادرعاجز، با ھمۀ قوا کوشید مانع رفتن دختر بسوی بخاری شود
مویھ کنان خود را بروی دختر " کارین. "ھیزمی روی بچھ غلطید. طوفان دوباره غرید! مقابل بخاری لغزید و افتاد

دست بھ صندلی گرفت و . دختر را بھ آغوش کشید و تشر زد. انداخت و ھیزم را با خشونت از پیش بند او پرت کرد
یک آن تصور کرد خواب می بیند و دچار . دخترا تحمل می کننداحساس کرد پا ھا توان یافتھ اند و جسم او و . ایستاد

.رویائی ھذیان آلود شده است
حرف . خداوند رحم و شفقت خود را بھ او نشان داده بود. معجزه ای رخ داده بود کھ حقیقت داشت. او خواب نمی دید

:از او قدردانی کرده و بھ نجوا، حرف ھای او را تکرار کرد و  گفتصمیمانھ. را بخاطر آورد" ھلگوم"ھای 

او قدرت شفا دارد و عطای مداوای بیماران . واعظ غریبھ، براستی مرد خداست. امروز نجات بھ خانۀ  ما آمده است-
.بھ او، داده شده است
*******

کسل می شد روی بالکن " ھلگوم"ھنگام استراحت، ھر وقت . اواسط پائیز جنگل مقابل کلبھ، برنگ زرد و سرخ در آمد
غریو . بھنگام وزش باد، رنگ ھای زرد و سرخ بھم  می آمیخت. قدیمی خانھ می ایستاد و جنگل را نظاره می کرد

برگھا و درختان درھم رفتھ، باال و پائین می . ظ آمریکائی  طنین دیگری داشتجنبش زرد و ارغوانی در گوش واع
ھمھ جا . جنبش برگھا، و فراز و فرود درختان،  منظرۀ خیزابھ ھای بلند دریا را بھ یاد  واعظ  غریب می انداخت. شدند

ھ ھای جنگل کاج می تابید کلبۀ اشعۀ زرین آفتاب کھ بر دامن. غوغای ترنم جنگل بود کھ با زبان باد ھمنوائی می کرد
حال کھ خدای قدوس، فیض را : اندیشید" ھلگوم. "را در شکوھی غریب غرق نور و زیبائی می کرد" پھلوان"خاکستری 

بی اندک چشمداشتی بھ انسان ارزانی داشتھ و  نتیجۀ آن بھ بار نشستھ، جا دارد بھ پاس این ھدیۀ ملکوتی بھ اطراف و 
.انھا پرداخت و  مردم جھان را شاگردان او ساختاکناف رفتھ بھ صید ج

و خواھر زن خود را " ھلگوم"بھ خانۀ پھلوان آمد و" تیمز ھالور"غروب یک روز خدا، . روزھا در  پی ھم می گذشتند
.بھ میھمانی شام دعوت کرد
برگزار می " اینگمارسون"لباس میھمانی بتن کردند و بسوی ضیافتی کھ در خانۀ " آنالیزا"روز موعود، واعظ بھمراه 

.شد روان شدند
ری کنار اصطبل و درشکھ گا. پوشالھا و شاخھ ھای ریز، گوشھ ای کومھ شده بود. حصار خانھ از تمیزی برق می زد

وقتی در سالن . در باغچھ و کرت ھا علف ھرزی بچشم نمی خورد. چمن کوتاه و مرتب شده بود. زیر سایبان قرار داشت
آنھا پی بردند کھ جلسھ از حد یک . دیدند، عالوه بر آنھا، تعداد زیادی میھمان دعوت شده اند"  آنالیزا"و" ھلگوم"باز شد 

.صندلی و نیمکت ھا، مملو از دعوت شدگان بود. تر استمیمانی معمولی فرا 
چھره ھا ھمھ برای واعظ آشنا . را زودتر از دیگران تشخیص داد" مرتا"و ھمسرش " یونگ بیورن"واعظ آمریکائی،

و " گونھیلد"در گوشھ ای دیگر . سرش را دیدو ھم" کولس گونر"در گوشھ ای . او تقریبا ھمھ را می شناخت. بودند
کریستر "در ضمن . نزدیک ھم، یکجا نشستھ بودند" گابریل"پدر " ھاگ ماتس"کھ تازه نامزد شده بودند ھمراه " گابریل"

نیز  ھمراه ھمسران خود  حضور داشتند کھ ھمھ از خویشاوندان نزدیک 1"اسرائیل تامسون"و " الرسون
.بودند" اینگمارسون"

فرصت را مغتنم شمرده و " تیمز ھالور"صندلی ھای خود را برای نشستن پیدا کردند آنگاه "  آنالیزا"وقتی واعظ و 
:توجھ حضار را بھ سخنان خود جلب کرد

زندگی و بقای خود را " کارین"یھمان ویژه ای داریم کھ من وامروز م. بھ ھمۀ میھمانان گرامی  خوشامد می گویم-
با حضور خود " ھلگوم. "را شفا داد" کارین"بھ اینجا آمد و با نفس قدسی خود " ھلگوم"چند وقت پیش . مدیون او ھستیم

امشب . ان آوردکسی کھ نجات و شادی را بھ خانۀ ما بھ ارمغ. خانۀ ما را تقدیس کرد از امروز ما جزء پیروان او ھستیم
-1.                                          اینجا حضور دارد  Israel Tomsson  نام اسرائیل امروزه معمول نیست  جیمز و

و آبادی " شیرکوبی"روز بعد در .                                                                            یعقوب معمول تر است
دائر " اینگمارسون"تشکیل شده و قرار است جلسات آن در خانۀ " ھلگوم"اطراف شایعھ شد کھ سومین کلیسا توسطھای
ادامھ ."....تعلیمات او نشر مسیحیت حقیقی است: "شایعھ دھان بھ دھان می گشت کھ کشیش جدید ادعا می کند. شود
...دارد


