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Εκδοτικό σημείωμαΤο ανά χείρας βιβλίο, έργο της νεότητας του Βερν που όμωςεκδόθηκε αργότερα, μας ξενίζει με την πρώτη ματιά.Είναι στ’ αλήθεια ένα τεχνοφοβικό, σχεδόν θρησκόλη‐πτο έργο; Μιλάει όντως για το θρίαμβο της πίστης επί τουδιαβόλου, του Καλού επί του Κακού; Πώς γίνεται ο πατέ‐ρας της επιστημονικής φαντασίας να είναι τόσο ανακό‐λουθος σε αυτό το γραπτό του;Ή μήπως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι;Ο Βερν με τον Μαστρο-Ζαχαρία δεν έχει στόχο να «δια‐φημίσει» τη χριστιανική θρησκεία. Αναπλάθοντας τον φα‐ουστικό μύθο, έχει στόχο να θέσει μερικά ερωτήματα προςτην ανθρωπότητα.Ποια είναι τα όρια της επιστήμης και της τεχνικής;Είναι η επιστήμη ηθικά ουδέτερη;Ώς πού μπορεί να φτάσει η «ανάπτυξη»;Πού σταματούν οι «ανθρώπινες ανάγκες»;Πόσες «συμφωνίες με τον διάβολο» πρέπει να κάνουμεγια να ξεπεράσουμε τα όρια στο όνομα της δόξας ή του κέρ‐δους;Ο Βερν έζησε στις αρχές της βιομηχανικής επανάστα‐σης. Τότε που ο νέος ακόμα καπιταλισμός, με την ανάπτυξητης επιστήμης και της τεχνικής, έκανε να φαντάζουν όλαδυνατά. Ο ίδιος, παρότι oπαδός της επιστήμης και της τε‐χνολογίας, προείδε τους κινδύνους που ελλοχεύουν όταναυτές αναπτύσσονται ανεξέλεγκτα, χρησιμοποιούνται μεσκοπό το κέρδος, χρηματικό, πολιτικό, εξουσίας ή άλλο.Εξού και στη μετέπειτα συγγραφική του πορεία έπλασε
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και τους γνωστούς μας χαρακτήρες των «απόβλητων» τε‐χνοεπαναστατών, όπως ο πλοίαρχος Νέμο ή ο Ροβήρος ο κα‐τακτητής.Εδώ, στον Μαστρο-Ζαχαρία, χρησιμοποιεί τη θρησκευ‐τική αλληγορία για να θέσει τα παραπάνω ερωτήματα,αφού τα θρησκευτικά θέματα ήταν πολύ πιο οικεία στοκοινό της εποχής από οποιαδήποτε άλλα.Σήμερα, στην εποχή της κλωνοποίησης, της πυρηνικήςενέργειας, της οικολογικής καταστροφής, τα ερωτήματαπου θέτει ο Βερν το 1854 φαντάζουν πιο επίκαιρα από ποτέ.Το αδιάκοπο κυνήγι της οικονομικής ανάπτυξης και τουυπέρμετρου κέρδους οδήγησε τον πλανήτη στο χείλος τουγκρεμού και τον άνθρωπο (κυρίως τον «δυτικό» άνθρωπο)στην αλλοτρίωση. Στα σχεδόν 170 χρόνια που πέρασαν απότότε που έγραψε τον Μαστρο-Ζαχαρία, έγιναν πολλές καιπολυποίκιλες «συμφωνίες με τον διάβολο» – έναν μινώ‐ταυρο που απαιτεί συνεχώς όλο και μεγαλύτερο φόρο αί‐ματος ως αντάλλαγμα.Η τεχνολογική επανάσταση όχι μόνο δεν απελευθέρωσετον άνθρωπο από τα δεσμά της εκμετάλλευσης, αλλά δη‐μιούργησε νέες «ανάγκες», υποδουλώνοντάς τον ακόμα πε‐ρισσότερο, κάνοντάς τον να δουλεύει πιο εντατικά για ναικανοποιήσει τις όλο και μεγαλύτερες ανάγκες του συστή‐ματος για περισσότερο πλούτο αλλά και τις επίπλαστεςδικές του – ανάγκες που του επιβλήθηκαν από την κοινω‐νική συγκρότηση που βασίζεται στον αδυσώπητο νόμο τουκέρδους.Έτσι, η ανθρωπότητα μπήκε στον φαύλο κύκλο τηςατέρμονης δημιουργίας αναγκών και της αιώνιας προσπά‐θειας ικανοποίησής τους, χάνοντας την ουσία της ζωής καιτην ελευθερία της.Όσοι δεν μπορούν να ενσωματωθούν σ’ αυτόν τονφαύλο κύκλο, πετάγονται ως κοινωνικά απορρίμματα στουςσκουπιδοντενεκέδες της ανεργίας, της αμορφωσιάς, τηςφτώχειας και της εξαθλίωσης.
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Είναι ώρα πια να σκεφτούμε τα ερωτήματα που μας έχειθέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο Βερν και να βρούμετους τρόπους εκείνους που θα μας απελευθερώσουν απότις επαχθείς «φαουστικές συμφωνίες» και θα μας κάνουννα βρούμε ξανά τη χαμένη μας ψυχή – την ψυχή της ελευ‐θερίας, της δημιουργίας, της ισότητας· την ψυχή του«εμείς» απέναντι στο «εγώ».
Οι Εκδόσεις των Συναδέλφων
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Ι. Μια χειμωνιάτικη νύχτα

Η ΠOΛΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕYΗΣ βρίσκεται στο δυτικό άκρο της λί‐μνης στην οποία έδωσε ή οφείλει το όνομά της. Ο Ρο‐δανός, που τη διασχίζει καθώς εκβάλλει στη λίμνη, τηχωρίζει σε δύο διαφορετικές συνοικίες, είναι όμως καιο ίδιος χωρισμένος στο κέντρο της πόλης από ένα νησίριγμένο ανάμεσα στις δύο όχθες του. Αυτή η τοπογρα‐φική διάταξη είναι πολύ συχνή στα μεγάλα εμπορικά ήβιομηχανικά κέντρα. Χωρίς αμφιβολία, οι πρώτοι κά‐τοικοι γοητεύτηκαν από τις ευκολίες μεταφοράς πουτους πρόσφεραν οι ευκολοδιάβατοι και γρήγοροι βρα‐χίονες των ποταμών, «αυτοί οι δρόμοι που κυλούν απόμόνοι τους», όπως λέει και ο Πασκάλ. Στον Ροδανό οιδρόμοι κυλούν, τρέχουν.Την εποχή εκείνη, νέα και κανονικά κτήρια δενυπήρχαν ακόμα πάνω σ’ αυτό το νησί που ήταν αγκυ‐ροβολημένο σαν ολλανδέζικο ιστιοφόρο στη μέση τουποταμού· το υπέροχο στρίμωγμα των σπιτιών πουσκαρφάλωναν το ένα πάνω στο άλλο πρόσφερε στοβλέμμα μια σύγχυση όλο χάρη. Η μικρή έκταση του νη‐σιού είχε υποχρεώσει μερικά από αυτά τα σπίτια ναστηρίζονται σε πασσάλους τοποθετημένους ανάκαταμέσα στα ορμητικά ρεύματα του Ροδανού. Αυτά ταμαδέρια, μαυρισμένα απ’ το χρόνο, φαγωμένα απ’ τα
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νερά, έμοιαζαν με τις δαγκάνες ενός κάβουρα και δη‐μιουργούσαν μια απόκοσμη εικόνα. Κάποια δίχτυα κι‐τρινισμένα, πραγματικοί ιστοί αράχνης, απλωμένοιανάμεσα σε τούτα τα πανάρχαια θεμέλια, κινούντανμες στη σκιά σαν να ήταν τα φυλλώματα αυτών τωνγέρικων κορμών βελανιδιάς, ενώ το ποτάμι, φου‐σκώνοντας μέσα στο δάσος των πασσάλων, άφριζεμουγκρίζοντας λυπητερά.Ένα από τα σπίτια του νησιού τραβούσε το βλέμ‐μα, καθώς ήταν παράδοξα παλιό. Ήταν το σπίτι τουγέρου ρολογά, του μαστρο‐Ζαχαρία, της κόρης του Ζε‐ράντ, του Ομπέρ Τον, του μαθητευόμενού του, και τηςγριάς υπηρέτριάς του Σχολαστικής.Τι παράξενος άνθρωπος αυτός ο Ζαχαρίας! Η ηλι‐κία του άδηλη. Κανείς από τους γέρους της Γενεύηςδεν μπορούσε να πει από πότε το αδύνατο και μυτε‐ρό κεφάλι του ταλαντευόταν πάνω στους ώμους του,ούτε ποια μέρα τον είδαν για πρώτη φορά να περπα‐τά στους δρόμους της πόλης, αφήνοντας τη μακριάλευκή του κόμη να ανεμίζει. Αυτός ο άνθρωπος δενζούσε. Ταλαντευόταν σαν τα εκκρεμή των ρολογιώντου. Το πρόσωπό του, στεγνό και χλωμό, είχε σκοτει‐νές αποχρώσεις. Όπως στους πίνακες του Λεονάρντοντα Βίντσι, πάνω του κυριαρχούσε το μαύρο.Η Ζεράντ έμενε στο πιο ωραίο δωμάτιο του παλιούσπιτιού, απ’ όπου, μέσα από ένα σκοτεινό παράθυρο,το βλέμμα της ξεκουραζόταν μελαγχολικά στις χιονι‐σμένες κορυφές των βουνών Γιούρα. Αλλά το υπνο‐δωμάτιο και το εργαστήρι του γέροντα βρίσκονταν σεένα είδος υπογείου, σχεδόν στην επιφάνεια του πο‐ταμού, το πάτωμα του οποίου ακουμπούσε πάνω
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στους πασσάλους. Από χρόνια, ο μαστρο‐Ζαχαρίας δενέβγαινε από κει παρά μόνο τις ώρες των γευμάτωνκαι όταν πήγαινε να κουρδίσει τα διάφορα ρολόγιατης πόλης. Περνούσε τον υπόλοιπο χρόνο πλάι σ’ ένανπάγκο γεμάτο με διάφορα σύνεργα της τέχνης του,που τα περισσότερα τα είχε επινοήσει ο ίδιος.Ήταν ένας επιδέξιος άνθρωπος. Σ’ ολόκληρη τηΓαλλία και τη Γερμανία εκτιμούσαν τις κατασκευέςτου. Οι καλύτεροι τεχνίτες της Γενεύης αναγνώριζαντην ανωτερότητά του και αποτελούσε τιμή για τηνπόλη του, όπου τον έδειχναν λέγοντας: «Σ’ αυτόν ανή‐κει η δόξα για την εφεύρεση του μοχλού διαφυγής!»Πράγματι, από αυτή την εφεύρεση, που οι εργασίεςτου Ζαχαρία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε αρ‐γότερα, ξεκινά η πραγματική ωρολογοποιία.Όταν λοιπόν τελείωνε την πολύωρη και θαυμαστήεργασία του, ο Ζαχαρίας επανατοποθετούσε με αργέςκινήσεις τα εργαλεία στις θέσεις τους, σκέπαζε μεγυάλινα ποτηράκια τα μικροσκοπικά εξαρτήματα πουμόλις είχε συναρμολογήσει, και σταματούσε τον τόρ‐νο του· μετά σήκωνε μια καταπακτή που βρισκότανστο πάτωμα του δωματίου του και εκεί, σκυμμένοςώρες ολόκληρες, ενώ ο Ροδανός κυλούσε με θόρυβοκάτω από τα μάτια του, μεθούσε με τους ομιχλώδειςατμούς του.Ένα βράδυ του χειμώνα, η γριά Σχολαστική σέρβι‐ρε το δείπνο, στο οποίο, σύμφωνα με τις παλιές συνή‐θειες, καθόταν στο τραπέζι, πράγμα που ίσχυε και γιατον νεαρό μαθητευόμενο. Παρόλο που το προσεχτικάφροντισμένο δείπνο του προσφέρθηκε μέσα σε ωραίαγαλανόλευκα πιατικά, ο Ζαχαρίας δεν έφαγε. Με το
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ζόρι απάντησε στα γλυκά λόγια της Ζεράντ, που τηναπασχολούσε φανερά η δυσοίωνη σιωπή του πατέρατης, ενώ η φλυαρία της Σχολαστικής δεν άγγιξε τ’ αυ‐τιά του περισσότερο από ό,τι τα μουγκρητά του πο‐ταμού, που δεν τους έδινε πια σημασία. Μετά από τού‐το το σιωπηλό δείπνο, ο γερο‐ρολογάς εγκατέλειψε τοτραπέζι χωρίς να αγκαλιάσει την κόρη του και χωρίςνα καληνυχτίσει, όπως συνήθιζε, τους υπόλοιπους.Εξαφανίστηκε στη στενή πόρτα που οδηγούσε στοησυχαστήριό του, και κάτω από τα βαριά του βήματαη σκάλα αναστέναξε με βαρύ παράπονο.Η Ζεράντ, ο Ομπέρ και η Σχολαστική έμειναν λίγαλεπτά αμίλητοι. Εκείνο το βράδυ, ο καιρός ήταν βα‐ρύς· τα σύννεφα κινούνταν σκοτεινά πάνω από τιςΆλπεις και απειλούσαν να ξεσπάσουν σε βροχή. Η βα‐ριά ατμόσφαιρα της Ελβετίας γέμιζε την ψυχή με θλί‐ψη, ενώ οι νότιοι άνεμοι ταξίδευαν ολόγυρα και σφύ‐ριζαν τρομακτικά.«Προσέξατε, αγαπητή μου δεσποινίς», είπε τελικάη Σχολαστική, «ότι ο κύριός μας είναι κλεισμένος στονεαυτό του εδώ και λίγες μέρες; Παναγιά Παρθένα! Κα‐ταλαβαίνω ότι δεν πεινούσε, γιατί τα λόγια του κόλ‐λησαν στην κοιλιά του και θα ’ταν πολύ επιδέξιος οδιάβολος αν του ’βγαζε κανένα!»«Ο πατέρας μου έχει κάποια κρυφή αιτία θλίψηςπου ούτε εγώ μπορώ να υποψιαστώ», απάντησε η Ζε‐ράντ, ενώ μια οδυνηρή ανησυχία αποτυπωνόταν στοπρόσωπό της.«Δεσποινίς, μην επιτρέψετε στη θλίψη να κυριέψειτην καρδιά σας. Γνωρίζετε τις παράξενες συνήθειεςτου κυρ‐Ζαχαρία. Ποιος μπορεί να διαβάσει στο μέτω‐
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πό του τις μυστικές του σκέψεις; Κάποιο πρόβλημα θατου ’τυχε, αλλά αύριο δεν θα το θυμάται και θα μετα‐νιώσει που προκάλεσε τόσο πόνο στην κόρη του».Ήταν ο Ομπέρ που μιλούσε έτσι, καρφώνοντας τοβλέμμα του στα όμορφα μάτια της Ζεράντ. Ο Ομπέρ, ομοναδικός τεχνίτης που ο μαστρο‐Ζαχαρίας αποδέ‐χτηκε ποτέ μέσα στον στενό προσωπικό του χώρο ερ‐γασίας, γιατί εκτιμούσε την εξυπνάδα, τη διακριτικό‐τητα και τη μεγάλη καλοσύνη της ψυχής του. Ο Ομπέρείχε προσδεθεί στη Ζεράντ με αυτή τη μυστηριώδη πί‐στη που χαρακτηρίζει την ηρωική αυταπάρνηση.Η Ζεράντ ήταν δεκαοκτώ ετών. Το οβάλ πρόσωπότης θύμιζε τις αθώες μαντόνες που η ευλάβεια κρατάακόμη στις γωνιές των παλιών πόλεων της Βρετάνης.Τα μάτια της απέπνεαν μιαν απέραντη απλότητα. Τηναγαπούσε κανείς σαν να ήταν η πιο γλυκιά πραγμα‐τοποίηση του ονείρου ενός ποιητή. Τα ρούχα της δενείχαν φανταχτερά χρώματα και το λευκό μαντίλι πουέπεφτε στους ώμους της είχε την ιδιαίτερη εκείνηαπόχρωση και ευωδία που έχουν τα εκκλησιαστικάάμφια. Ήταν μια μυστηριώδης ύπαρξη σ’ αυτή την πό‐λη, η οποία δεν είχε ακόμα παραδοθεί στην ξηρότητατου καλβινισμού.Και ενώ, βράδυ και πρωί, διάβαζε τις λατινικές τηςπροσευχές από μια Σύνοψη με σιδερένια αγκράφα, ηΖεράντ είχε διαγνώσει ένα αίσθημα κρυμμένο στηνκαρδιά του Ομπέρ Τον, μια βαθιά αφοσίωση πουέτρεφε γι’ αυτήν ο νεαρός τεχνίτης. Πράγματι, σταμάτια του, ο κόσμος όλος συμπυκνωνόταν σ’ αυτό τοπαλιό σπίτι του ωρολογοποιού και περνούσε όλο τοχρόνο του κοντά στη νεαρή κοπέλα, αφού τελείωνε
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τη δουλειά του και άφηνε το εργαστήριο του πατέρατης.Η Σχολαστική το έβλεπε, αλλά δεν έλεγε λέξη. Οικουβέντες της γυρνούσαν κατά προτίμηση στις μι‐κρές δυστυχίες του νοικοκυριού και της εποχής της.Κανείς δεν προσπαθούσε να τη σταματήσει. Ήταν σανεκείνα τα μουσικά κουτιά που κατασκευάζουν στη Γε‐νεύη: όταν κανείς την είχε κουρδίσει, μόνο σπάζοντάςτην θα μπορούσε να τη σταματήσει πριν παίξει όλεςτις μελωδίες της.Βλέποντας τη Ζεράντ βυθισμένη σε θλιβερή σιω‐πή, η Σχολαστική σηκώθηκε από την παλιά ξύλινη κα‐ρέκλα της, κάρφωσε ένα κερί στην άκρη ενός κηρο‐πήγιου, το άναψε και το έβαλε μπροστά σε μια μικρήκίτρινη Παναγία, κρυμμένη σε μια στενή πέτρινη κόγ‐χη. Συνήθιζαν να γονατίζουν μπροστά σ’ αυτή τηνπροστάτιδα της οικογενειακής εστίας, ζητώντας τηςν’ απλώσει την ευλογία της πάνω στην επερχόμενηνύχτα· απόψε όμως η Ζεράντ έμεινε σιωπηλή στη θέ‐ση της.«Λοιπόν, αγαπητή μου δεσποινίς», είπε η Σχολα‐στική παραξενεμένη, «το δείπνο τελείωσε και ήρθε ηώρα της καληνύχτας. Θέλετε να κουράσετε τα μάτιασας, μένοντας ξάγρυπνη μέχρι αργά;… Ω, Παναγίαμου! Είναι η ώρα του ύπνου και η ώρα να βρει κανείςλίγη χαρά μέσα σε όμορφα όνειρα! Αχ, αυτή η κατα‐ραμένη εποχή που ζούμε, ποιος μπορεί να υποσχεθείμια μέρα ευτυχίας;»«Μήπως πρέπει να βρούμε κάποιο γιατρό για τονπατέρα μου;» ρώτησε η Ζεράντ.«Ένα γιατρό!» φώναξε η γριά υπηρέτρια. «Σάμπως
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άκουσε ποτέ ο κυρ‐Ζαχαρίας τις φαντασίες και τιςδιαγνώσεις τους! Θα μπορούσε να δεχτεί φάρμακαγια τα ρολόγια αλλά όχι για το σώμα!»«Τι να κάνουμε;» μουρμούρισε η Ζεράντ. «Άρχισενα δουλεύει πάλι; Πήγε να ξεκουραστεί;»«Ζεράντ», απάντησε ήρεμα ο Ομπέρ, «κάποιο πνευ‐ματικό πρόβλημα στενοχωρεί τον κυρ‐Ζαχαρία, αυτόείν’ όλο».«Ξέρετε ποιο είναι, Ομπέρ;»«Ίσως, Ζεράντ.»«Πέστε μας», φώναξε ζωηρά η Σχολαστική, σβή‐νοντας προσεχτικά το κερί της.«Εδώ και πολλές μέρες, Ζεράντ», είπε ο νεαρός τε‐χνίτης, «συμβαίνει κάτι τελείως ακατανόητο. Όλα ταρολόγια που ο πατέρας σας κατασκεύασε και πούλη‐σε εδώ και χρόνια, σταματούν ξαφνικά. Του έφερανπολλά. Τα αποσυναρμολόγησε προσεχτικά. Τα ελατή‐ρια ήταν σε καλή κατάσταση και τα γρανάζια απολύ‐τως στη θέση τους. Τα συναρμολόγησε πάλι με μεγα‐λύτερη προσοχή, αλλά, παρά την επιδεξιότητά του,δεν ξαναδούλεψαν».«Ο διάβολος έχει βάλει το ποδάρι του!» φώναξε ηΣχολαστική.«Τι θέλεις να πεις;» ρώτησε η Ζεράντ. «Αυτό μουφαίνεται φυσικό. Όλα τα επίγεια πράγματα έχουνόρια, και τίποτα αιώνιο δεν μπορούν να φτιάξουν ταχέρια του ανθρώπου».«Κι όμως δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι υπάρχεικάτι παράξενο και μυστηριώδες σ’ αυτό», απάντησε οΟμπέρ. «Βοήθησα ο ίδιος τον κυρ‐Ζαχαρία να ψάξει ναβρει την αιτία που τα ρολόγια χαλάνε, όμως δεν μπό‐
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ρεσα να τη βρω, και πολλές φορές τα εργαλεία μούέπεσαν από τα χέρια από την απελπισία».«Γι’ αυτό», συνέχισε η Σχολαστική, «γιατί να κάνε‐τε όλη αυτή τη διαβολεμένη δουλειά; Είναι φυσικόένα τόσο μικρό χάλκινο αντικείμενο να μπορεί να δου‐λεύει μόνο του και να δείχνει τις ώρες; Θα έπρεπε νααρκεστούμε στο ηλιακό ρολόι!»«Δεν θα το ξαναπείτε αυτό, Σχολαστική», απάντη‐σε ο Ομπέρ, «αν μάθετε ότι το ηλιακό ρολόι ανακαλύ‐φθηκε από τον Κάιν».«Κύριε και Θεέ μου! Τι είναι αυτά που μου λέτε τώ‐ρα;»«Πιστεύετε», ρώτησε με αφέλεια η Ζεράντ, «ότιμπορούμε να παρακαλέσουμε τον Θεό να ξαναδώσειζωή στα ρολόγια του πατέρα μου;»«Χωρίς αμφιβολία», απάντησε ο νεαρός τεχνίτης.«Καλά! Άχρηστες προσευχές», μουρμούρισε η γριάυπηρέτρια, «αλλά ο Ουρανός θα συγχωρέσει την πρό‐θεση».Το κερί ξανάναψε. Η Σχολαστική, η Ζεράντ και οΟμπέρ γονάτισαν στις πλάκες του δωματίου και το νε‐αρό κορίτσι προσευχήθηκε για την ψυχή της μητέραςτου, για μια ευλογημένη νύχτα, για τους ταξιδιώτεςκαι τους φυλακισμένους, για τους καλούς και τους κα‐κούς και, κυρίως, για τις άγνωστες θλίψεις του πατέ‐ρα της. Μετά, οι τρεις αυτοί ευλαβείς άνθρωποι σηκώθη‐καν με κάποια εμπιστοσύνη στην καρδιά, γιατί ενα‐πόθεσαν τον πόνο τους στις αγκάλες του Θεού.Ο Ομπέρ γύρισε στο δωμάτιό του, η Ζεράντ κάθισεσκεφτική κοντά στο παράθυρό της, ενώ τα τελευταία
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φώτα έσβηναν στην πόλη της Γενεύης, και η Σχολα‐στική, αφού έριξε λίγο νερό στα πυρακτωμένα κού‐τσουρα, έσπρωξε τους δύο τεράστιους σύρτες τηςεξώπορτας, έπεσε στο κρεβάτι της, όπου δεν άργησενα ονειρευτεί ότι πέθαινε από φόβο.Όμως τούτη η χειμωνιάτικη νύχτα είχε εντωμεταξύγίνει ακόμη πιο φοβερή. Μερικές φορές, με τους πα‐φλασμούς του ποταμού, ο άνεμος χωνόταν κάτω απότους πασσάλους και το σπίτι έτρεμε ολόκληρο. Η κο‐πέλα όμως, απορροφημένη από τη θλίψη της δεν σκε‐φτόταν παρά τον πατέρα της. Με τα λόγια του Ομπέρ,η αρρώστια του μαστρο‐Ζαχαρία είχε πάρει στα μάτιατης υπερφυσικές διαστάσεις και της φαινόταν ότι ηαγαπημένη της ύπαρξη είχε γίνει ένας μηχανισμός, πουμόνο με μεγάλη προσπάθεια θα μπορούσε να κινηθείπάνω στους φθαρμένους του άξονες.Ξαφνικά, το παντζούρι, βίαια σπρωγμένο από τονάνεμο, χτύπησε πάνω στο παράθυρο του δωματίου. ΗΖεράντ αναπήδησε, σηκώθηκε απότομα, χωρίς να κα‐ταλάβει την αιτία αυτού του θορύβου που τάραξε τολήθαργό της. Μόλις ηρέμησε, άνοιξε το παράθυρο. Τασύννεφα είχαν σκάσει και μια κατακλυσμιαία βροχήέπεφτε στις στέγες των γύρω σπιτιών. Το κορίτσιέσκυψε για να πιάσει το παραθυρόφυλλο που το χτυ‐πούσε ο αέρας, αλλά τρόμαξε. Της φάνηκε ότι η βρο‐χή και το ποτάμι, αναμειγνύοντας τα φουσκωμένα νε‐ρά τους, πλημμύριζαν το εύθραυστο σπίτι, που ταδοκάρια του έτριζαν από παντού. Θέλησε να φύγειαπό το δωμάτιό της, διέκρινε όμως κάτω από αυτήτην αντανάκλαση ένα φως που θα έπρεπε να προερ‐χόταν από το εργαστήρι του μαστρο‐Ζαχαρία και, σε



– 20 –

μια από εκείνες τις στιγμές που τα στοιχεία της φύσηςησυχάζουν για λίγο, έφτασαν στ’ αυτιά της παραπο‐νιάρικοι ήχοι. Προσπάθησε να κλείσει το παράθυρότης, αλλά δεν το κατόρθωσε. Ο άνεμος την έσπρωχνεμε δύναμη όπως ένας κακοποιός που εισβάλλει σε ένασπίτι.Η Ζεράντ σκέφτηκε ότι τρελαινόταν από το φόβο!Τι έκανε λοιπόν ο πατέρας της; Άνοιξε την πόρτα αλ‐λά αυτή της ξέφυγε από τον αέρα της καταιγίδας καιχτύπησε με θόρυβο. Η Ζεράντ βρέθηκε στη σκοτεινήτραπεζαρία, και κατόρθωσε ψηλαφώντας να βρει τησκάλα που κατέληγε στο εργαστήρι του μαστρο‐Ζα‐χαρία· αφέθηκε να γλιστρήσει, κάτωχρη και πεθαμέ‐νη από το φόβο.Ο γερο‐ρολογάς ήταν όρθιος στη μέση του δωμα‐τίου που γέμιζε από το βουητό του ποταμού. Τα ορ‐θωμένα μαλλιά του του έδιναν μια απαίσια όψη. Μι‐λούσε, χειρονομούσε, χωρίς ν’ ακούει, χωρίς ναβλέπει! Η Ζεράντ έμεινε ακίνητη στο κατώφλι.«Είναι ο θάνατος!» έλεγε με σβησμένη φωνή ο μα‐στρο‐Ζαχαρίας, «είναι ο θάνατος!... Πόσο ακόμα μουμένει να ζήσω, αφού σκόρπισα τη ζωή σε τούτο τονκόσμο! Γιατί εγώ, ο μαστρο‐Ζαχαρίας, είμαι ο δημι‐ουργός όλων αυτών των ρολογιών που μόνος μου κα‐τασκεύασα! Είναι ένα κομμάτι της ψυχής μου πουέκλεισα μέσα σε κάθε σιδερένιο, ασημένιο ή χρυσόκουτί! Κάθε φορά που σταματά ένα απ’ αυτά τα κα‐ταραμένα ρολόγια αισθάνομαι πως η καρδιά μου στα‐ματά να χτυπά, γιατί τα έχω ρυθμίσει σύμφωνα μετους παλμούς της».Και μιλώντας με αυτό τον παράξενο τρόπο, έριξε
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ο γέροντας το βλέμμα του στον πάγκο του. Εκεί βρι‐σκόντουσαν όλα τα κομμάτια ενός ρολογιού που είχεπροσεχτικά αποσυναρμολογήσει. Πήρε ένα είδοςκούφιου κυλίνδρου μέσα στον οποίο ήταν κλεισμένοένα ατσάλινο ελατήριο, το τράβηξε, κι αυτό, αντί νατεντωθεί λόγω της ελαστικότητάς του, παρέμεινεκουλουριασμένο, σαν κοιμισμένη οχιά. Φαινόταν δε‐μένο κόμπος, σαν τους ανάπηρους γέροντες που τοαίμα τους σιγά σιγά πήζει. Ο μαστρο‐Ζαχαρίας μάταιαπροσπάθησε να το ξετυλίξει με τα λιπόσαρκα δάχτυ‐λά του, που η σκιά τους μεγάλωνε δυσανάλογα πάνωστον τοίχο. Δεν το κατόρθωσε όμως και γρήγορα, μεμια φοβερή κραυγή θυμού, το πέταξε από την κατα‐πακτή στις δίνες του Ροδανού.Η Ζεράντ, με τα πόδια καρφωμένα στη γη, στεκό‐ταν ακίνητη, χωρίς ανάσα. Ήθελε, μα δεν μπορούσε ναφτάσει κοντά στον πατέρα της. Παραισθήσεις, ίλιγγοιτην κυρίευαν. Ξαφνικά, άκουσε μέσα στο σκοτάδι μιαφωνή να μουρμουρίζει στ’ αυτί της:«Ζεράντ, αγαπημένη μου Ζεράντ! Ο πόνος σάς κρα‐τά ακόμα ξύπνια! Γυρίστε πίσω, σας παρακαλώ· η νύ‐χτα είναι κρύα».«Ομπέρ!» ψιθύρισε η κοπέλα «Εσείς! Εσείς!»«Δεν θα έπρεπε να ανησυχώ για ό,τι σας ανησυ‐χεί;» απάντησε ο Ομπέρ.Αυτά τα γλυκά λόγια ξανάφεραν το αίμα στην καρ‐διά της. Ακούμπησε στο μπράτσο του και του είπε:«Ο πατέρας μου είναι πολύ άρρωστος, Ομπέρ! Μό‐νο εσείς μπορείτε να τον θεραπεύσετε, γιατί αυτή η αρ‐ρώστια της ψυχής δεν θα υποκύψει στις παρηγοριέςτης κόρης του. Το μυαλό του χτυπήθηκε από κάποιο
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ατύχημα της φύσης, και δουλεύοντας μαζί του για ναδιορθώσετε τα ρολόγια θα τον επαναφέρετε στη λογι‐κή. Ομπέρ, δεν είναι αλήθεια», πρόσθεσε εντυπωσια‐σμένη, «ότι η ζωή του μπερδεύεται με τη ζωή των ρο‐λογιών του;»Ο Ομπέρ δεν απάντησε.«Είναι λοιπόν ένα επάγγελμα καταραμένο από τονΟυρανό, αυτό του πατέρα μου;» είπε ανατριχιάζονταςη Ζεράντ.«Δεν ξέρω», απάντησε ο τεχνίτης και ζέστανε με ταχέρια του τα παγωμένα χέρια του κοριτσιού. «Γυρίστεόμως στο δωμάτιό σας, φτωχή μου Ζεράντ, και ξε‐κουραστείτε για να ξαναβρείτε την ελπίδα».Η Ζεράντ γύρισε αργά στο δωμάτιό της και έμεινεεκεί μέχρι το πρωί, χωρίς όμως ο ύπνος να ησυχάσειτα βλέφαρά της, ενώ ο μαστρο‐Ζαχαρίας, πάντα βου‐βός και ακίνητος, κοιτούσε το ποτάμι που έτρεχε μεθόρυβο κάτω από τα πόδια του.
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ΙΙ. Η αλαζονεία της επιστήμης

Η ΑΥΣΤΗΡOΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΜΠOΡΟΥ της Γενεύης στις συναλλα‐γές είναι παροιμιώδης. Έχει μια απαρασάλευτη εντιμό‐τητα και μια ευθύτητα υπερβολική. Πόσο μεγάλη πρέ‐πει λοιπόν να υπήρξε η ντροπή του μαστρο‐Ζαχαρίαόταν είδε τα ρολόγια του, αυτά που ο ίδιος είχε συναρ‐μολογήσει με τόση φροντίδα, να του επιστρέφονταιαπό παντού!Ήταν λοιπόν βέβαιο ότι αυτά τα ρολόγια σταμα‐τούσαν ξαφνικά και χωρίς καμιά φανερή αιτία. Ταγρανάζια τους ήταν σε καλή κατάσταση, σωστά το‐ποθετημένα, αλλά τα ελατήριά τους είχαν χάσει κάθεελαστικότητα. Ο ωρολογοποιός προσπάθησε μάταιανα τα αντικαταστήσει: οι ροδέλες έμεναν ακίνητες.Αυτές οι ανεξήγητες βλάβες προξένησαν τεράστιο κα‐κό στον μαστρο‐Ζαχαρία. Οι υπέροχες εφευρέσεις τουείχαν αφήσει να πλανώνται γύρω από το όνομά τουφήμες περί μαγείας, που από τότε έγιναν πια βάσιμες.Ο θόρυβος αυτός έφτασε μέχρι τ’ αυτιά της Ζεράντπου έτρεμε συχνά για εκείνον, όταν βλέμματα κακό‐βουλα καρφώνονταν πάνω του.Την επομένη αυτής της γεμάτης αγωνίες νύχτας, ομαστρο‐Ζαχαρίας φάνηκε να ξαναρχίζει τη δουλειά μεκάποια αυτοπεποίθηση. Ο ήλιος της μέρας του έδωσε
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κουράγιο. Ο Ομπέρ δεν άργησε να τον συναντήσει στοεργαστήρι και δέχθηκε μια καλημέρα γεμάτη καλήδιάθεση.«Είμαι καλύτερα», είπε ο γερο‐ρολογάς. «Δεν μπο‐ρώ να καταλάβω τι παράξενοι πονοκέφαλοι με βασά‐νιζαν χτες, ο ήλιος όμως τους έδιωξε όλους μαζί με τασύννεφα της νύχτας».«Μα την πίστη μου, δάσκαλε», απάντησε ο Ομπέρ,«δεν μ’ αρέσει η νύχτα ούτε για σας ούτε για μένα!»«Και έχεις δίκιο, Ομπέρ! Αν γίνεις κάποτε σπουδαί‐ος άνθρωπος, θα καταλάβεις ότι το φως της μέρας εί‐ναι τόσο απαραίτητο όσο και η τροφή! Ένας σοφόςαξίζει την εκτίμηση των υπολοίπων ανθρώπων».«Κύριε, να που η αμαρτία της αλαζονείας σας κυρι‐εύει πάλι».«Της αλαζονείας, Ομπέρ! Κατάστρεψε το παρελθόνμου, αφάνισε το μέλλον μου, και τότε ναι, θα μπορέ‐σω να ζήσω στο σκοτάδι! Φτωχό αγόρι, δεν καταλα‐βαίνεις τα υψηλά πράγματα με τα οποία είναι συνυ‐φασμένη η τέχνη μου! Μήπως δεν είσαι κι εσύ έναεργαλείο στα χέρια μου;»«Παρ’ όλα αυτά κυρ‐Ζαχαρία», απάντησε ο Ομπέρ,«πολλές φορές άξιζα τους επαίνους σας, για τον τρό‐πο με τον οποίο συναρμολογούσα τα πιο λεπτεπίλε‐πτα κομμάτια των ρολογιών σας και των εκκρεμώνσας!»«Χωρίς αμφιβολία, Ομπέρ», απάντησε ο μαστρο‐Ζαχαρίας, «είσαι καλός τεχνίτης και σε αγαπώ, όμωςόταν δουλεύεις νομίζεις ότι έχεις στα χέρια σου μόνοχαλκό, χρυσό κι ασήμι, δεν αισθάνεσαι τα μέταλλαπου η μεγαλοφυΐα μου τους δίνει ζωή, δεν τα αισθά‐
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νεσαι να πάλλονται σαν ζωντανή σάρκα! Γι’ αυτό καιδεν θα πεθάνεις από το θάνατο των έργων σου!»Ο μαστρο‐Ζαχαρίας μετά από αυτή την κουβένταέμεινε σιωπηλός, όμως ο Ομπέρ προσπάθησε να συ‐νεχίσει.«Μα την πίστη μου, δάσκαλε», είπε, «μ’ αρέσει νασας βλέπω να δουλεύετε έτσι χωρίς διακοπή. Θα είστεέτοιμος για τη γιορτή της συντεχνίας μας, γιατί βλέ‐πω ότι η δουλειά αυτού του κρυσταλλικού ρολογιούπροχωρά γρήγορα».«Χωρίς αμφιβολία, Ομπέρ», φώναξε ο γερο‐ρολο‐γάς, «και δεν θα είναι μικρή τιμή για μένα που κατόρ‐θωσα να χαράξω, να κόψω αυτό το τόσο σκληρό, σανδιαμάντι, υλικό. Α, χρωστώ χάρη στον ΛουδοβίκοΜπέργκεμ* που τελειοποίησε την τέχνη των αδαμα ‐ντοποιών και μου επέτρεψε να γυαλίσω και να τρυ‐πήσω τις πιο σκληρές πέτρες!»Ο μαστρο‐Ζαχαρίας κρατούσε εκείνη τη στιγμή μι‐κρά εξαρτήματα του ρολογιού φτιαγμένα από κατερ‐γασμένο κρύσταλλο, δουλεμένα με αφάνταστη τέχνη.Τα γρανάζια, οι άξονες, η θήκη αυτού του ρολογιούήταν όλα από το ίδιο υλικό, και ο γέροντας είχε ξεδι‐πλώσει όλο του το ταλέντο.«Δεν θα είναι ωραίο», συνέχισε, ενώ τα μάγουλάτου κοκκίνιζαν, «να μπορείς να βλέπεις αυτό το ρολόινα πάλλεται μέσα από το διάφανο περιτύλιγμά τουκαι να μπορείς να μετράς τους χτύπους της καρδιάςτου;»
* Ludwig Berghem: τον 15ο αιώνα στην Μπρυζ του Βελγίου τελει‐οποίησε την τεχνική κοπής των διαμαντιών.
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«Στοιχηματίζω δάσκαλε», απάντησε ο νεαρός τε‐χνίτης, «ότι δεν θα χάνει ούτε δευτερόλεπτο το χρό‐νο!»«Και στοιχηματίζεις στα σίγουρα! Μήπως δεν έδω‐σα τον πιο καλό μου εαυτό; Μήπως η καρδιά μου χά‐νει;»Ο Ομπέρ δεν τόλμησε να κοιτάξει τον δάσκαλό του.«Μίλα μου ειλικρινά», συνέχισε μελαγχολικά ο γέ‐ροντας, «δεν με πήρες για τρελό ποτέ; Δεν νομίζεις ότιμερικές φορές παρασύρομαι σε καταστροφικές τρέ‐λες; Ναι, έτσι δεν είναι; Μέσα στα μάτια της κόρης μουκαι τα δικά σου είδα συχνά την καταδίκη μου. Ω!» φώ‐ναξε με πόνο, «να μη σε καταλαβαίνουν ούτε τα πλά‐σματα που αγαπάς περισσότερο στον κόσμο! Αλλά σεσένα, Ομπέρ, θα αποδείξω πανηγυρικά ότι έχω δίκιο.Μην κουνάς το κεφάλι, γιατί θα σε αποστομώσω. Τημέρα που θα μάθεις να με ακούς και να με καταλα‐βαίνεις, θα δεις ότι ανακάλυψα τα μυστικά της ύπαρ‐ξης, τα μυστικά της μυστηριώδους ένωσης της ψυχήςκαι του σώματος!»Και λέγοντας αυτά, ο μαστρο‐Ζαχαρίας φαινότανμεγαλοπρεπής μέσα στην περηφάνια του. Τα μάτιατου λαμποκοπούσαν από ένα υπερφυσικό φως και ηαλαζονεία φούσκωνε τις φλέβες του. Και πράγματι,εάν υπήρξε ποτέ εύλογη ματαιοδοξία, ήταν σίγουρααυτή που αισθανόταν ο μαστρο‐Ζαχαρίας!Είναι γεγονός ότι η ωρολογοποιία μέχρι τις μέρεςτου είχε παραμείνει στην παιδική της ηλικία. Από τηνημέρα που ο Πλάτωνας, τετρακόσια χρόνια προ Χρι‐στού, εφηύρε το νυχτερινό ρολόι, ένα είδος κλεψύ‐δρας που έδειχνε τις ώρες της νύχτας με τον ήχο και
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το παίξιμο μιας φλογέρας, η επιστήμη αυτή είχε μείνεισχεδόν στάσιμη. Οι μάστορες δούλεψαν περισσότεροτην τέχνη παρά τη μηχανική, και υπήρξε η εποχή τωνόμορφων ρολογιών από χαλκό, σίδερο, ξύλο, ασήμι,όμορφα σκαλισμένων σαν την υδρία του Τσελίνι.Υπήρχαν αριστουργήματα της σμιλευτικής τέχνης πουμετρούσαν το χρόνο με πολύ ατελή τρόπο, αλλά ήτανπραγματικά κοσμήματα. Όταν η φαντασία του καλλι‐τέχνη δεν είχε κάτι άλλο να προσφέρει ως προς τηνπλαστική τελειότητα, μηχανευόταν την κατασκευήρολογιών με κινούμενες μορφές, με μελωδικά κου‐δουνίσματα, που η εμφάνισή τους ήταν ρυθμισμένη μεπολύ έξυπνο τρόπο. Εξάλλου ποιος ενδιαφερόταν τηνεποχή εκείνη να βάλει τάξη στο πέρασμα του χρόνου;Οι προθεσμίες του νόμου δεν είχαν ακόμα επινοηθεί.Οι επιστήμες της φυσικής και της αστρονομίας δεν βά‐σιζαν τους υπολογισμούς τους σε σχολαστικά ακριβείςμετρήσεις. Δεν υπήρχαν ούτε ιδρύματα που να κλεί‐νουν σε καθορισμένη ώρα ούτε τραίνα που να φεύ‐γουν με ακρίβεια δευτερολέπτου... Όταν νύχτωνε, ηκαμπάνα χτυπούσε την ώρα του σβησίματος των φώ‐των, και τη νύχτα φώναζαν τις ώρες μες στη σιωπή.Σίγουρα ζούσαν λιγότερο, αν μπορούμε να πούμε ότιη ύπαρξη του ανθρώπου μετριέται με την ποσότηταόσων έχει κάνει, ζούσαν όμως καλύτερα. Το πνεύμαπλούτιζε με ευγενή αισθήματα, γεννημένα από το θαυ‐μασμό των αριστουργημάτων, και η τέχνη δεν γινότανβιαστικά. Έχτιζαν μια εκκλησία δύο ολόκληρους αι‐ώνες· ένας ζωγράφος δεν έκανε παρά λίγους πίνακεςστη διάρκεια της ζωής του· ένας ποιητής δεν έγραφεπαρά ένα μόνο μεγάλο έργο, αλλά ήταν τόσο σπου‐
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δαία αριστουργήματα, που οι αιώνες υποχρεώθηκαννα υποκλιθούν μπροστά τους.Όταν οι θετικές επιστήμες έκαναν επιτέλους προ‐όδους, η ωρολογοποιία ακολούθησε την άνθησή τους,παρ’ όλο που τη σταματούσε πάντοτε ένα ανυπέρ‐βλητο εμπόδιο: η τακτική και συνεχής μέτρηση τουχρόνου.Έτσι λοιπόν, μέσα σε αυτή τη στασιμότητα, ο μα‐στρο‐Ζαχαρίας επινόησε το μοχλό διαφυγής, που τουεπέτρεψε να πετύχει μια μαθηματικά ακριβή κανονι‐κότητα, υποτάσσοντας την κίνηση του εκκρεμούς σεμια σταθερή δύναμη. Αυτή η εφεύρεση τρέλανε τονωρολογοποιό. Η αλαζονεία, μπαίνοντας στην καρδιάτου όπως ο υδράργυρος μέσα στο θερμόμετρο, είχεφτάσει στη θερμοκρασία της παραφροσύνης. Είχεαφεθεί να παρασυρθεί σε υλιστικές σκέψεις και, κα‐τασκευάζοντας τα ρολόγια του, φανταζόταν ότι είχεανακαλύψει τα μυστικά της ένωσης της ψυχής με τοσώμα.Γι’ αυτό, εκείνη την ημέρα, βλέποντας τον Ομπέρνα τον ακούει με προσοχή, του είπε με απλό και πει‐στικό τρόπο:«Ξέρεις τι είναι η ζωή παιδί μου; Κατανοείς πώςλειτουργούν αυτά τα ελατήρια που δημιουργούν τηνύπαρξη; Έχεις ποτέ κοιτάξει μέσα σου; Όχι, και όμωςμε τα μάτια της επιστήμης θα είχες δει τη μυστική σχέ‐ση που υπάρχει ανάμεσα στο έργο του Θεού και το δι‐κό μου, γιατί από το δημιούργημά του αντέγραψα τοσυνδυασμό των γραναζιών για τα ρολόγια μου».«Κύριε», αποκρίθηκε ζωηρά ο Ομπέρ, «πώς μπο‐ρείτε να συγκρίνετε μια μηχανή από χαλκό ή ατσάλι
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μ’ εκείνη την πνοή του Θεού που ονομάζεται ψυχή,που χαρίζει ζωή στο σώμα, όπως το αεράκι δίνει τηνκίνηση στα λουλούδια; Μπορεί να υπάρχουν αδιόρα‐τοι τροχοί που κινούν τα πόδια μας και τα χέρια μας;Ποια κομμάτια θα ήταν τόσο καλά συναρμολογημέναώστε να γεννούν τις σκέψεις μέσα μας;»«Δεν είναι αυτό το ερώτημα», απάντησε απαλά ομαστρο‐Ζαχαρίας, αλλά με το πείσμα του τυφλού πουβαδίζει προς το χάος. «Για να με καταλάβεις, θυμήσουτο σκοπό για τον οποίο εφηύρα το μοχλό διαφυγής.Όταν είδα την αταξία της κίνησης ενός ρολογιού, κα‐τάλαβα ότι η κίνηση που περιέκλειε το ρολόι δενεπαρκούσε και ότι έπρεπε να την υποτάξουμε στηνκανονικότητα μιας ανεξάρτητης δύναμης. Σκέφτηκαλοιπόν ότι το εκκρεμές μπορούσε να χρησιμεύσει, ανκατόρθωνα να προσδώσω κανονικότητα στις ταλα ν‐τώσεις! Δεν συνέλαβα λοιπόν μια μεγαλειώδη ιδέα ξα‐ναδίνοντας στο εκκρεμές τη χαμένη του δύναμη μετην κίνηση του ίδιου του ρολογιού το οποίο ήταν επι‐φορτισμένο να ρυθμίζει;»Ο Ομπέρ έγνεψε καταφατικά.«Τώρα, Ομπέρ», συνέχισε ο μαστρο‐Ζαχαρίας ζων‐τανεύοντας, «ρίξε ένα βλέμμα πάνω σου! Δεν κατα‐λαβαίνεις λοιπόν ότι υπάρχουν δύο ξεχωριστές δυνά‐μεις μέσα μας: μία της ψυχής και μία του σώματος,δηλαδή μία κίνηση και ένας ρυθμιστής; Η ψυχή είναιη αρχή της ζωής: είναι επομένως η κίνηση. Είτε παρά‐γεται από ένα βαρίδι είτε από ένα έλασμα είτε από μίαάυλη επίδραση, βρίσκεται πάντως στην καρδιά. Αλλάχωρίς το σώμα, αυτή η κίνηση θα ήταν άνιση, ακανό‐νιστη, αδύνατη! Γι’ αυτό το σώμα έρχεται να ρυθμίσει
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την ψυχή και, όπως το εκκρεμές, υπόκειται σε κανο‐νικές ταλαντώσεις. Και αυτό είναι τόσο αληθινό ώστεαρρωσταίνουμε όταν το ποτό, το φαγητό, ο ύπνος, μεμια λέξη οι λειτουργίες του σώματος, δεν είναι σωστάρυθμισμένες! Όπως ακριβώς και στα ρολόγια μου, ηψυχή ξαναδίνει στο σώμα τη δύναμη που αυτό χάνειαπό τις ταλαντώσεις. Ε, λοιπόν, ποιος δημιουργεί αυ‐τή την τελική ένωση του σώματος και της ψυχής; Δενείναι ένας θαυμαστός μοχλός διαφυγής, μέσω τουοποίου τα γρανάζια του ενός συμπλέκονται με τα γρα‐νάζια του άλλου; Λοιπόν, αυτό μάντεψα, το εφάρμο‐σα, και δεν υπάρχουν πια για μένα μυστικά σ’ αυτή τηζωή, που δεν είναι τίποτα άλλο από ένας ιδιοφυής μη‐χανισμός!»Ο μαστρο‐Ζαχαρίας έδειχνε μεγαλειώδης μέσα σ’αυτή την παραίσθηση που τον μετέφερε στα έσχαταμυστήρια του απείρου. Η κόρη του όμως, η Ζεράντ,που στεκόταν στο κατώφλι της πόρτας, τα είχε ακού‐σει όλα. Έπεσε στην αγκαλιά του πατέρα της που τηνέσφιξε δυνατά στην αγκαλιά του.«Τι έχεις κόρη μου;» τη ρώτησε ο μαστρο‐Ζαχαρίας.«Αν δεν είχα παρά μονάχα ένα ελατήριο εδώ», είπε,βάζοντας το χέρι στην καρδιά της, «δεν θα σας αγα‐πούσα τόσο, πατέρα μου!»Ο μαστρο‐Ζαχαρίας κοίταξε έντονα την κόρη τουστα μάτια και δεν απάντησε. Ξαφνικά, έβγαλε μιακραυγή, έφερε γρήγορα το χέρι στην καρδιά του καιέπεσε λιπόθυμος στη δερμάτινη πολυθρόνα του.«Πατέρα, τι έχετε;»«Βοήθεια», φώναξε ο Ομπέρ, «Σχολαστική!»Η Σχολαστική όμως δεν έφτασε αμέσως. Είχε χτυ‐
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πήσει το ρόπτρο της εισόδου. Πήγε ν’ ανοίξει και ότανμπήκε στο εργαστήρι, πριν ακόμα ανοίξει το στόματης, ο γερο‐ρολογάς έχοντας συνέλθει, της είπε:«Μαντεύω, Σχολαστική μου, ότι μου φέρνετε ένααπό αυτά τα καταραμένα ρολόγια που έχει σταματή‐σει!»«Χριστέ μου, είναι αλήθεια!» απάντησε η Σχολα‐στική, δίνοντας ένα ρολόι στον Ομπέρ.«Η καρδιά μου δεν λαθεύει», είπε ο γέροντας ανα‐στενάζοντας. Εντωμεταξύ ο Ομπέρ είχε κουρδίσει το ρολόι με με‐γάλη προσοχή, αλλά αυτό δεν δούλευε. 
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ΙΙΙ. Μια παράξενη επίσκεψη

Η ΔYΣΤΥΧΗ ΖΕΡAΝΤ θα είχε δει τη ζωή της να σβήνει μα‐ζί με εκείνη του πατέρα της, αν η σκέψη του Ομπέρ δεντην κρατούσε σε τούτο τον κόσμο.Ο γερο‐ρολογάς έφευγε σιγά σιγά. Οι δυνάμεις τουέσβηναν, συγκεντρώνονταν αποκλειστικά σε μία καιμοναδική σκέψη. Με έναν ολέθριο συνειρμό ιδεών, συ‐νέδεε τα πάντα με τη μονομανία του και η επίγεια ζωήέμοιαζε να φεύγει από μέσα του για να δώσει τη θέσητης σ’ εκείνη την υπερφυσική ύπαρξη των ενδιάμεσωνδυνάμεων. Επιπλέον, κάποιοι κακοήθεις ανταγωνι‐στές αναθέρμαναν τις διαβολικές φήμες που είχανδιαδοθεί για τα έργα του μαστρο‐Ζαχαρία.Η διαπίστωση της ανεξήγητης βλάβης που πάθαι‐ναν τα ρολόγια του υπήρξε τρομερό γεγονός για τουςωρολογοποιούς της Γενεύης. Τι σήμαινε αυτή η ξαφ‐νική αδράνεια των γραναζιών τους και γιατί αυτές οιπαράδοξες σχέσεις που φαινόταν να υπάρχουν με τηζωή του Ζαχαρία; Ήταν ένα από εκείνα τα μυστήριαπου δεν τα αντιμετωπίζει ο άνθρωπος χωρίς κάποιοκρυφό τρόμο. Στις διάφορες τάξεις της πόλης, από τονμαθητευόμενο μέχρι τον άρχοντα που χρησιμοποιού‐σε τα ρολόγια του γερο‐ωρολογοποιού, δεν υπήρχεκανείς που να μην καταλαβαίνει τη μοναδικότητα του
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γεγονότος. Όλοι ήθελαν να δουν τον μαστρο‐Ζαχαρία,αλλά μάταια. Εκείνος αρρώστησε βαριά, πράγμα πουεπέτρεψε στην κόρη του να τον προφυλάξει από τιςαδιάκοπες επισκέψεις οι οποίες κατέληγαν σε κατη‐γορίες και καβγάδες. Τα γιατρικά και οι γιατροί ήταν ανίσχυροι μπρο‐στά σ’ αυτή την οργανική κατάπτωση, η αιτία τηςοποίας τους διέφευγε. Μερικές φορές η καρδιά του γέ‐ροντα φαινόταν να σταματά κι ύστερα οι χτύποι ξα‐νάρχιζαν με μια ανησυχητική κανονικότητα. Από παλιά υπήρχε το έθιμο να υποβάλλονται τα έρ‐γα των τεχνιτών στην κρίση του κοινού. Οι καλύτεροιμάστορες στις διάφορες τέχνες προσπαθούσαν να δια‐κριθούν για την καινοτομία ή την τελειότητα των έρ‐γων τους, και ανάμεσα στους τεχνίτες η κατάστασητου μαστρο‐Ζαχαρία συνάντησε βαθιά συμπόνια, μιασυμπόνια όμως γεμάτη ιδιοτέλεια. Οι ανταγωνιστέςτου τον λυπόντουσαν, ακριβώς επειδή δεν τον φο‐βούνταν. Θυμόντουσαν πάντα τις επιτυχίες του γερο‐ρολογά, όταν εξέθετε τα υπέροχα ρολόγια του με τις κι‐νούμενες φιγούρες, τα ρολόγια του με τα καμπανάκια,που προξενούσαν τον γενικό θαυμασμό και έπιανανπολύ υψηλές τιμές στις πόλεις της Γαλλίας, της Ελβε‐τίας και της Γερμανίας. Παρ’ όλα αυτά, χάρη στις συνεχείς φροντίδες τηςΖεράντ και του Ομπέρ, η υγεία του μαστρο‐Ζαχαρίαφάνηκε να βελτιώνεται κάπως, και μέσα στην ηρεμίαπου έδινε η ανάρρωση, φάνηκε να ξεχνά για λίγο τιςσκέψεις που τον κατέτρωγαν. Μόλις μπόρεσε να περ‐πατήσει, η κόρη του τον παρέσυρε έξω από το σπίτι,όπου κατέφθαναν ασταμάτητα οι δυσαρεστημένοι
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πελάτες. Ο Ομπέρ έμενε στο εργαστήρι, κουρδίζονταςκαι ξανακουρδίζοντας άδικα τα επαναστατημένα ρο‐λόγια, και ο δύστυχος, χωρίς να μπορεί να καταλάβειτι γινόταν, κρατούσε μερικές φορές το κεφάλι του σταδυο του χέρια, φοβούμενος ότι θα τρελαθεί σαν τονκύριό του.Η Ζεράντ οδηγούσε τα βήματα του πατέρα τηςπρος τις όμορφες πλευρές της πόλης. Άλλοτε, κρα‐τώντας το μπράτσο του μαστρο‐Ζαχαρία, έπαιρνε τηνοδό Σαιντ‐Αντουάν, απ’ όπου η θέα εκτείνεται προς τολόφο της Κολονύ και προς τη λίμνη. Κάποιες φορές, ταόμορφα πρωινά, διακρίνονται και οι πελώριες κορυ‐φές του όρους Μπυέ, που υψώνονται στον ορίζοντα.Η Ζεράντ έλεγε τα ονόματα όλων αυτών των τόπωνπου ο πατέρας της τα είχε σχεδόν ξεχάσει, και εκείνοςαισθανόταν μια χαρά περίπου παιδική μαθαίνονταςόλα αυτά τα πράγματα που η θύμησή τους είχε απο‐μακρυνθεί από το νου του. Ο μαστρο‐Ζαχαρίας ακου ‐μπούσε πάνω στην κόρη του και τα δύο κεφάλια, τολευκό και το ξανθό, γίνονταν ένα μέσα σε μια ηλια‐χτίδα.Έτσι, ο γερο‐ρολογάς επιτέλους κατάλαβε ότι δενήταν μόνος σ’ αυτό τον κόσμο. Βλέποντας τη νέα καιόμορφη κόρη του και τον γέρο και τσακισμένο εαυτότου, σκέφτηκε ότι μετά το θάνατό του θα έμενε μόνητης, χωρίς στήριγμα, και κοίταξε γύρω του και γύρωτης. Πολλοί νέοι τεχνίτες της Γενεύης είχαν δείξει εν‐διαφέρον για τη Ζεράντ, κανείς όμως δεν είχε γίνει δε‐κτός στο απροσπέλαστο καταφύγιο της οικογένειαςτου ωρολογοποιού. Ήταν λοιπόν πολύ φυσικό, αυτήτη στιγμή πνευματικής διαύγειας, ο γέροντας να κά‐
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νει την επιλογή του και να στραφεί στον Ομπέρ Τον.Αφού το σκέφτηκε, παρατήρησε ότι οι δύο νέοι είχανμεγαλώσει με τις ίδιες ιδέες και τα ίδια πιστεύω και οιπαλμοί της καρδιάς τους του φάνηκαν «ισοχρονικοί»,όπως είπε μια μέρα στη Σχολαστική.Η γριά υπηρέτρια, πραγματικά γοητευμένη από τηλέξη αυτή, παρόλο που δεν την είχε καταλάβει, ορκί‐στηκε ότι σε λιγότερο από ένα τέταρτο της ώρας όληη πόλη θα το ήξερε. Ο μαστρο‐Ζαχαρίας κουράστηκεπολύ να την ηρεμήσει και να της αποσπάσει την υπό‐σχεση ότι θα κρατήσει μυστικό αυτό το νέο, υπόσχε‐ση που είναι βέβαιο ότι δεν τηρήθηκε.Εν αγνοία λοιπόν της Ζεράντ και του Ομπέρ, μι‐λούσαν σε όλη τη Γενεύη για την προσεχή ένωσή τους.Συνέβαινε όμως, όταν μιλούσαν γι’ αυτό, να ακούγε‐ται συχνά μια παράξενη φωνή, ένας παράδοξος σαρ‐κασμός, που έλεγε:«Η Ζεράντ δεν θα παντρευτεί τον Ομπέρ».Αν οι ομιλούντες γύριζαν το κεφάλι, βρίσκοντανμπροστά σ’ ένα γέρο που δεν γνώριζαν.Τι ηλικία είχε αυτό το παράξενο πλάσμα; Κανείςδεν μπορούσε να πει! Μάντευαν ότι θα έπρεπε ναυπάρχει εδώ και αιώνες, αυτό ήταν όλο. Το μεγάλοπλατύ κεφάλι του, ακουμπούσε πάνω σε ώμους πουτο πλάτος τους ήταν ίσο με το ύψος του σώματός του,που δεν ξεπερνούσε τα τρία πόδια. Το πλάσμα αυτόθα μπορούσε κάλλιστα να είναι η διακοσμητική φι‐γούρα ενός εκκρεμούς, με το καντράν του ρολογιούτοποθετημένο φυσικά πάνω στο πρόσωπό του και τοβαρίδι να ταλαντεύεται άνετα στο στήθος του. Θαμπορούσε κανείς να φανταστεί τη μύτη του σαν το



– 36 –

γνώμονα ενός ηλιακού ρολογιού – τόσο μυτερή και λε‐πτή ήταν· τα δόντια του, με κενά σε επικυκλοειδή διά‐ταξη, έμοιαζαν με τα γρανάζια ενός τροχού και έτρι‐ζαν ανάμεσα στα χείλη του. Η φωνή του είχε έναμεταλλικό ήχο σαν σήμαντρο και μπορούσε κανείς ν’ακούσει την καρδιά του να χτυπά σαν το τικ‐τακ τουρολογιού. Αυτός ο μικρόσωμος άνθρωπος, που τα χέ‐ρια του κινούνταν όπως οι δείκτες στο καντράν, περ‐πατούσε με πηδηματάκια χωρίς ποτέ να γυρνά προςτα πίσω. Αν τον ακολουθούσε κανείς, θα διαπίστωνεότι έκανε μία λεύγα την ώρα και ότι η πορεία του ήτανσχεδόν κυκλική.Ήταν λίγος καιρός που το παράξενο αυτό ον περι‐πλανιόταν ή, μάλλον, περιστρεφόταν μέσα στην πό‐λη. Αλλά είχαν ήδη παρατηρήσει ότι κάθε μέρα, τηνώρα που ο ήλιος έφτανε στον μεσημβρινό, σταματού‐σε μπροστά στον καθεδρικό του Αγίου Πέτρου και συ‐νέχιζε το δρόμο του μετά το χτύπημα της δωδέκατηςώρας. Εκτός από αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, φαι‐νόταν να ξεπετάγεται σε όλες τις συζητήσεις που αφο‐ρούσαν τον γερο‐ρολογά και ο κόσμος αναρωτιότανμε τρόμο τι σχέση μπορεί να υπήρχε ανάμεσα σ’ αυ‐τόν και τον μαστρο‐Ζαχαρία. Επιπλέον, παρατηρού‐σαν ότι δεν έχανε από το βλέμμα του τον γέροντα καιτην κόρη του κατά τη διάρκεια των περιπάτων τους.Μια μέρα, στην Τρέιγ, η Ζεράντ είδε αυτό το τέραςνα την κοιτάζει γελώντας. Σφίχτηκε πάνω στον πατέ‐ρα της με μια κίνηση τρόμου.«Τι έχεις, Ζεράντ μου;» ρώτησε ο μαστρο‐Ζαχαρίας.«Δεν ξέρω», απάντησε η νέα κοπέλα.«Σε βρίσκω αλλαγμένη, παιδί μου!» είπε ο γερο‐ρο‐
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λογάς. «Μήπως πρόκειται να αρρωστήσεις κι εσύ; Ε,λοιπόν!» πρόσθεσε με θλιμμένο χαμόγελο, «θα πρέπεινα σε φροντίσω και θα σε φροντίσω καλά».«Ω, πατέρα μου, δεν είναι τίποτα. Κρυώνω και φαν‐τάζομαι ότι είναι...»«Τι λοιπόν, Ζεράντ;»«Η παρουσία αυτού του ανθρώπου που μας ακο‐λουθεί ασταμάτητα», απάντησε με χαμηλή φωνή.Ο μαστρο‐Ζαχαρίας γύρισε προς τον μικρόσωμογέροντα.«Μα την πίστη μου, πάει καλά», είπε με ικανοποί‐ηση, «γιατί είναι ακριβώς τέσσερις η ώρα. Μη φοβά‐σαι τίποτα κόρη μου, δεν είναι άνθρωπος, είναι έναρολόι!»Η Ζεράντ κοίταξε τον πατέρα της με τρόμο. Πώςμπόρεσε ο μαστρο‐Ζαχαρίας να διαβάσει την ώρα πά‐νω στο πρόσωπο αυτού του παράξενου πλάσματος;«Επί τη ευκαιρία», συνέχισε ο γερο‐ρολογάς, χωρίςνα ασχολείται πλέον με αυτό το περιστατικό, «δενβλέπω τον Ομπέρ εδώ και λίγες μέρες».«Δεν μας εγκατέλειψε όμως, πατέρα μου», απά ντη‐σε η Ζεράντ και οι σκέψεις της έγιναν πιο γλυκές.«Τι κάνει λοιπόν;»«Δουλεύει, πατέρα».«Α!» φώναξε ο γέροντας, «δουλεύει διορθώνονταςτα ρολόγια μου, έτσι δεν είναι; Ποτέ όμως δεν θα τακαταφέρει, γιατί δεν χρειάζονται επιδιόρθωση, χρει‐άζονται νεκρανάσταση».Η Ζεράντ δεν μίλησε.«Πρέπει να μάθω», πρόσθεσε ο γέροντας, «ανέχουν φέρει μερικά ακόμα από αυτά τα καταραμένα
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ρολόγια που ο διάβολος τους έσπειρε την επιδημία!»Ύστερα από αυτά τα λόγια, ο μαστρο‐Ζαχαρίας βυ‐θίστηκε σε πλήρη σιωπή μέχρι τη στιγμή που βρέθη‐κε μπροστά στην πόρτα του σπιτιού του και για πρώ‐τη φορά μετά την ανάρρωσή του κατέβηκε στοεργαστήρι, ενώ η Ζεράντ γύρισε απελπισμένη στο δω‐μάτιό της.Τη στιγμή που περνούσε την πόρτα του εργαστη‐ρίου, ένα από τα πολλά ρολόγια που ήταν κρεμασμέ‐να στον τοίχο άρχισε να χτυπά πέντε η ώρα. Συνήθως,τα διαφορετικά κουδουνίσματα αυτών των ρολογιών,απόλυτα ρυθμισμένα, ακούγονταν ταυτόχρονα και οσυγχρονισμός τους χαροποιούσε την καρδιά του γέ‐ροντα. Την ημέρα εκείνη όμως, όλα τα ρολόγια άρχι‐σαν να χτυπούν το ένα μετά το άλλο, έτσι που για ένατέταρτο της ώρας ξεκούφαιναν τ’ αυτιά, με τα διαδο‐χικά χτυπήματά τους. Ο μαστρο‐Ζαχαρίας υπέφερεφριχτά, δεν μπορούσε να σταθεί σ’ ένα μέρος, πήγαι‐νε από το ένα ρολόι στο άλλο, προσπαθούσε να τασυγχρονίσει, όπως ένας διευθυντής ορχήστρας πουέχει χάσει τον έλεγχο των μουσικών του.Όταν και ο τελευταίος ήχος σταμάτησε, η πόρτατου εργαστηρίου άνοιξε και ο μαστρο‐Ζαχαρίας ανα‐τρίχιασε από την κορυφή μέχρι τα νύχια βλέπονταςμπροστά του τον μικρόσωμο γέρο που τον κοίταζε κα‐τάματα και του είπε:«Κύριε, μπορώ να συζητήσω λίγο μαζί σας;»«Ποιος είστε;» ρώτησε ξερά ο ρολογάς.«Ένας συνάδελφος. Εγώ είμαι επιφορτισμένος μετη ρύθμιση του ήλιου».«Α, εσείς είτε που ρυθμίζετε τον ήλιο;» απάντησε
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απότομα ατάραχος ο μαστρο‐Ζαχαρίας. «Ε, λοιπόν,δεν σας συγχαίρω! Ο ήλιος σας δεν πάει καλά και γιανα συγχρονιστούμε μαζί του είμαστε υποχρεωμένοινα βάζουμε τα ρολόγια μας πότε μπροστά και πότεπίσω!»«Και μα το διχαλωτό πόδι του διαβόλου», φώναξετο τερατώδες ον, «έχετε δίκιο, κύριέ μου! Ο ήλιος μουδεν δείχνει πάντα το μεσημέρι την ώρα που το δεί‐χνουν τα ρολόγια σας, αλλά μια μέρα θα γίνει γνωστόότι αυτό οφείλεται στην ακανόνιστη τροχιά της γηςκαι θα ανακαλύψουμε ένα μέσο ηλιακό μεσημέρι πουθα ρυθμίζει αυτή την ανωμαλία».«Θα ζω ακόμη εκείνη την εποχή;» ρώτησε ο γερο‐ρολογάς και τα μάτια του ζωήρεψαν.«Χωρίς αμφιβολία», απάντησε γελώντας ο μικρόςγέρος. «Νομίζετε ότι θα πεθάνετε ποτέ;»«Αλίμονο! Είμαι όμως τόσο άρρωστος!»«Αλήθεια, ας μιλήσουμε γι’ αυτό, μα τον Βεελζε‐βούλ! Θα μας οδηγήσει σ’ αυτό που θέλω να σας πω».Και λέγοντας αυτά, τούτο το παράξενο πλάσμα πή‐δηξε αδιάντροπα πάνω στην παλιά δερμάτινη πολυ‐θρόνα, έβαλε το ένα πόδι του πάνω στο άλλο σαν ταδυο οστά που απεικονίζουν σταυρωμένα κάτω απόένα κρανίο οι ζωγράφοι των ταφικών παραστάσεων.Μετά συνέχισε με ειρωνικό τόνο:«Ας δούμε λοιπόν, κυρ‐Ζαχαρία, τι συμβαίνει στηνκαλή πόλη της Γενεύης; Λένε ότι η υγεία σας επιδει‐νώνεται, ότι τα ρολόγια σας έχουν ανάγκη γιατρού!»«Α, πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει μια στενή σχέσηανάμεσα στην ύπαρξή τους και στη δική μου!» ανα‐φώνησε ο μαστρο‐Ζαχαρίας.
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«Εγώ φαντάζομαι ότι αυτά τα ρολόγια έχουν ελατ‐τώματα, ακόμα και καπρίτσια. Αν αυτά τα απρεπή ρο‐λόγια δεν συμπεριφέρονται απολύτως κανονικά, είναιδίκαιο να υποστούν την ποινή της αταξίας τους. Κατάτην άποψή μου χρειάζονται μια μικρή επιδιόρθωση».«Τι εννοείτε ελαττώματα;» είπε ο μαστρο‐Ζαχα‐ρίας, κοκκινίζοντας από το σαρκαστικό ύφος με τοοποίο είχαν προφερθεί αυτά τα λόγια. «Δεν έχουν τοδικαίωμα να υπερηφανεύονται για την καταγωγήτους;»«Όχι και τόσο! Όχι και τόσο!» απάντησε ο μικρόςγέρος. «Φέρουν ένα διάσημο όνομα και στο καντράντους είναι χαραγμένη μια ένδοξη υπογραφή –είναιαλήθεια– και έχουν το αποκλειστικό προνόμιο να συ‐ναναστρέφονται τις πιο ευγενείς οικογένειες. Όμωςεδώ και λίγο καιρό έχουν πρόβλημα και δεν μπορείτενα κάνετε τίποτα, κυρ‐Ζαχαρία, και ο πιο αδέξιος τε‐χνίτης της Γενεύης θα σας το έδειχνε!»«Σε μένα, σε μένα τον μαστρο‐Ζαχαρία!» φώναξε ογέροντας με μια φοβερή κίνηση αλαζονείας.«Σε σας κυρ‐Ζαχαρία, που δεν μπορείτε να δώσετεζωή στα ρολόγια σας!»«Μα είναι μονάχα ότι έχω πυρετό και έχουν κι αυ‐τά!» απάντησε ο γερο‐ρολογάς, ενώ κρύος ιδρώταςέτρεχε σε όλα του τα μέλη.«Ε, λοιπόν, θα πεθάνουν μαζί σας, αφού δυσκο‐λεύεστε τόσο να δώσετε λίγη ελαστικότητα στα ελα‐τήριά τους!»«Να πεθάνω! Όχι, αφού το είπατε! Δεν είναι δυνα‐τόν να πεθάνω εγώ, ο πρώτος ρολογάς του κόσμου,εγώ, που με αυτά τα εξαρτήματα, με αυτά τα γρανάζια,
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ήξερα να ρυθμίζω την κίνηση με τόσο απόλυτη ακρί‐βεια! Δεν είμαι εγώ εκείνος που υπέταξε το χρόνο σεακριβείς νόμους, και δεν πρέπει να θεωρούμαι κυ‐ρίαρχός του; Πριν έρθει μια υψηλή μεγαλοφυΐα να βά‐λει σε τάξη αυτές τις σκορπισμένες ώρες, σε τι τερά‐στιο χάος ήταν βυθισμένη η τύχη της ανθρωπότητας!Με ποια συγκεκριμένη στιγμή μπορούσαν να συνδε‐θούν οι πράξεις της ζωής; Αλλά εσείς, άνθρωπος ή διά‐βολος, ό,τι κι αν είστε, μπορέσατε ποτέ να συλλογι‐στείτε το μεγαλείο της τέχνης μου, που θέτει όλες τιςεπιστήμες στην υπηρεσία της; Όχι! Όχι! Εγώ, ο Ζαχα‐ρίας, δεν είναι δυνατόν να πεθάνω, γιατί, καθώς εγώρύθμισα το χρόνο, ο χρόνος θα τελειώσει μαζί μου! Θαεπιστρέψει στο άπειρο απ’ όπου τον απέσπασε η ιδιο‐φυΐα μου και θα χαθεί ανεπιστρεπτί μέσα στο χάος! Όχι, δεν είναι δυνατόν να πεθάνω, όπως είναι αδύ‐νατον να πεθάνει ο Δημιουργός αυτού του σύμπα ν‐τος! Είμαι ίσος με εκείνον και μοιράστηκα τη δύναμήτου! Αν ο Θεός δημιούργησε την αιωνιότητα, ο μα‐στρο‐Ζαχαρίας δημιούργησε το χρόνο».Ο γερο‐ρολογάς έμοιαζε με εξεγερμένο άγγελο πουορθωνόταν ενάντια στον Δημιουργό. Ο μικρός γέροςτον χάιδευε με το βλέμμα και έμοιαζε εκείνος να τουεμπνέει τούτη την ασεβή παραφορά.«Σωστά μιλήσατε, δάσκαλε», ανταπάντησε. «Ο Βε‐ελζεβούλ θα είχε λιγότερα δικαιώματα από σας νασυγκρίνεται με τον Θεό! Δεν πρέπει να χαθεί η δόξασας! Γι’ αυτό ο υπηρέτης σας θέλει να σας δώσει το μέ‐σον για να υποτάξετε αυτά τα ατίθασα ρολόγια».«Ποιο είναι; Ποιο είναι;» φώναξε ο μαστρο‐Ζαχα‐ρίας.
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«Θα το μάθετε την επομένη της ημέρας που θα μουδώσετε το χέρι της κόρης σας».«Της Ζεράντ μου;»«Αυτής της ίδιας!»«Η καρδιά της κόρης μου δεν είναι ελεύθερη»,απάντησε ο μαστρο‐Ζαχαρίας σ’ αυτό το αίτημα πουδεν φάνηκε ούτε να τον προσβάλλει ούτε να τον εκ‐πλήσσει.«Μπα... Δεν είναι το πιο ωραίο από τα ρολόγια σας;Αλλά θα σταματήσει κι αυτό...»«Την κόρη μου, τη Ζεράντ μου!... Όχι!...»«Καλά λοιπόν, γυρίστε στα ρολόγια σας, κυρ‐Ζα‐χαρία! Συναρμολογήστε τα και αποσυναρμολογήστετα! Ετοιμάστε το γάμο της κόρης σας και του παρα‐γιού σας! Κατασκευάστε τα ελατήριά σας με το κα‐λύτερο ατσάλι! Ευλογήστε τον Ομπέρ και την όμορ‐φη Ζεράντ, αλλά να θυμάστε ότι τα ρολόγια σας δενθα δουλέψουν ποτέ και ότι η Ζεράντ δεν θα παν‐τρευτεί τον Ομπέρ!»Και λέγοντας αυτά, ο μικρός γέρος βγήκε, αλλά αρ‐κετά αργά ώστε ο μαστρο‐Ζαχαρίας να ακούσει ναχτυπά έξι η ώρα μέσα στο στήθος του.
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IV. Η εκκλησία του Αγίου Πέτρου

ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ το πνεύμα και το σώμα του μα‐στρο‐Ζαχαρία όλο και εξασθένιζαν. Μόνο μια παράξε‐νη υπερδιέγερση τον επανέφερε με μεγαλύτερη σφο‐δρότητα παρά ποτέ στις εργασίες του ωρολογοποιού,από τις οποίες η κόρη του δεν κατόρθωνε πια να τοναποτραβήξει.Η αλαζονεία του είχε μεγαλώσει ακόμη περισσότε‐ρο μετά από εκείνη την κρίση στην οποία τον είχεσπρώξει δόλια ο παράξενος επισκέπτης· αποφάσισελοιπόν να νικήσει με τη δύναμη της ιδιοφυΐας του τηνκαταραμένη αυτή επιρροή που βάραινε πάνω στονίδιο και στο έργο του. Πρώτα εξέτασε τα διάφορα ρο‐λόγια της πόλης τα οποία είχαν εμπιστευθεί στιςφροντίδες του. Βεβαιώθηκε, παρατηρώντας τα με με‐γάλη προσοχή, ότι τα γρανάζια ήταν σε καλή κατά‐σταση, οι άξονες στέρεοι, τα αντίβαρα σωστά ισορ‐ροπημένα. Δεν παρέλειψε ούτε τις καμπάνες, που τιςακροάστηκε με προσοχή, όπως ένας γιατρός το στή‐θος του ασθενούς του. Τίποτα δεν έδειχνε ότι τα ρο‐λόγια είχαν χτυπηθεί την προηγουμένη μέρα απόαδράνεια.Η Ζεράντ και ο Ομπέρ συνόδευαν συχνά τον γερο‐ρολογά στις επισκέψεις του. Ο ίδιος ευχαριστιόταν
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που τους έβλεπε να τον ακολουθούν πρόθυμα και σί‐γουρα δεν θα τον απασχολούσε τόσο το προσεχές τέ‐λος του, αν σκεφτόταν ότι η ύπαρξή του επρόκειτο νασυνεχιστεί διαμέσου αυτών των αγαπημένων προ‐σώπων, αν είχε καταλάβει ότι μέσα στα παιδιά μένειπάντοτε κάτι από τη ζωή του πατέρα.Ο γερο‐ρολογάς γύριζε σπίτι του και άρχιζε πάλι τιςδουλειές του με πυρετώδη επιμέλεια. Παρόλο που εί‐χε πειστεί ότι δεν θα τα κατάφερνε, του φαινόταναδύνατον να συμβεί αυτό και συναρμολογούσε καιαποσυναρμολογούσε ασταμάτητα τα ρολόγια πουέφερναν στο εργαστήριό του.Ο Ομπέρ, από την πλευρά του, μάταια προσπαθού‐σε να ανακαλύψει τις αιτίες του κακού.«Δάσκαλε», έλεγε, «αυτό δεν μπορεί πάντως παράνα προέρχεται από τη φθορά των αξόνων και τωνγραναζιών».«Σ’ αρέσει να με σκοτώνεις με μικρά χτυπήματα;»του απαντούσε βίαια ο μαστρο‐Ζαχαρίας. «Μήπωςτούτα τα ρολόγια είναι έργο κανενός παιδιού; Μήπωςαπό φόβο μη χτυπηθώ στα δάχτυλα, αφαίρεσα τηνεπιφάνεια όλων αυτών των χάλκινων κομματιών;Μήπως δεν τα σφυρηλάτησα μόνος μου ώστε να πε‐τύχω μεγαλύτερη ανθεκτικότητα; Μήπως αυτά ταελατήρια δεν κατασκευάστηκαν με μια ασύγκριτη τε‐λειότητα; Μήπως δεν χρησιμοποιούμε τα καλύτεραέλαια για να λαδώνουμε τα εξαρτήματα; Κι εσύ ο ίδιοςσυμφωνείς ότι είναι αδύνατον, και ομολογείς τελικάότι εδώ έχει βάλει ο διάολος το ποδάρι του!»Και ακόμη, απ’ το πρωί ώς το βράδυ, οι δυσαρε‐στημένοι πελάτες πλημμύριζαν το σπίτι και ενοχλού‐
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σαν και τον ίδιο τον γερο‐ρολογά, που δεν ήξερε ποιοννα πρωτοακούσει.«Αυτό το ρολόι πάει πίσω και δεν καταφέρνω νατο ρυθμίσω», έλεγε ο ένας.«Αυτό εδώ», έλεγε ο άλλος, «μου έχει γίνει βρα‐χνάς· σταμάτησε, σαν τον ήλιο του Ιησού του Ναυή!»«Αν είναι αλήθεια, μαστρο‐Ζαχαρία, ότι η υγεία σαςεπηρεάζει την υγεία των ρολογιών», επαναλάμβανανοι περισσότεροι, «γιατρευτείτε το συντομότερο!»Ο γέροντας τους κοιτούσε βλοσυρά και δεν απο‐κρινόταν παρά με νεύματα ή με θλιμμένα λόγια:«Περιμένετε τις πρώτες καλές μέρες, φίλοι μου! Εί‐ναι η εποχή που η ύπαρξη αναζωογονείται μέσα στακουρασμένα σώματα! Πρέπει να έρθει ο ήλιος να μαςζεστάνει όλους!»«Ωραία αποζημίωση, και τα ρολόγια μας θα είναιάρρωστα όλο τον χειμώνα!» του είπε ένας από τους πιοεξαγριωμένους. «Ξέρετε, κυρ‐Ζαχαρία, ότι το όνομάσας είναι χαραγμένο ολογράφως πάνω στο καντράν!Μα την Παναγία, δεν τιμάτε την υπογραφή σας!»Στο τέλος ο γέρος, ντροπιασμένος από τις κατηγο‐ρίες, έβγαλε λίγα χρυσά νομίσματα από το σεντούκιτου και άρχισε να αγοράζει τα χαλασμένα ρολόγια.Μαθαίνοντας αυτή την είδηση, ήρθαν πλήθος αγορα‐στές και η περιουσία της φτωχής οικογένειας εξανε‐μίστηκε· όμως η τιμιότητα του εμπόρου διασώθηκε. ΗΖεράντ χειροκρότησε με όλη της την καρδιά αυτή τηνευγενική πράξη, που την οδήγησε όμως στην κατα‐στροφή, και σύντομα ο Ομπέρ αναγκάστηκε να προ‐σφέρει τις οικονομίες του στον μαστρο‐Ζαχαρία.«Τι θ’ απογίνει η κόρη μου;» έλεγε συχνά ο γερο‐ρο‐
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λογάς, που μέσα σ’ αυτό το ναυάγιο αναζητούσε κά‐ποτε καταφύγιο στην πατρική αγάπη.Ο Ομπέρ δεν δίστασε να απαντήσει ότι είχε το θάρ‐ρος να αντιμετωπίσει το μέλλον και ότι ήταν αφο‐σιωμένος στη Ζεράντ. Ο μαστρο‐Ζαχαρίας εκείνη τηνημέρα τον αποκάλεσε γαμπρό του και διέψευσε τα δυ‐σοίωνα λόγια που βούιζαν ακόμη μέσα στ’ αυτιά του: «Η Ζεράντ δεν θα παντρευτεί τον Ομπέρ».Παρ’ όλα αυτά, συνεχίζοντας να αποζημιώνει τουςπελάτες του, ο γερο‐ρολογάς κατέληξε να ξεπουλήσειτα πάντα. Τα παλιά βάζα του, αντίκες, πήγαν σε ξέναχέρια. Πούλησε τις δρύινες διακοσμήσεις που επέν‐δυαν τους τοίχους του σπιτιού του· κάποιοι απλοϊκοίπίνακες των πρώτων Φλαμανδών ζωγράφων έπαψαννα δίνουν χαρά στα μάτια της κόρης του, και όλα, ακό‐μα και τα πολύτιμα εργαλεία που είχε επινοήσει ηιδιοφυΐα του, πουλήθηκαν για να αποζημιώσουν τουςπιστωτές.Μόνο η Σχολαστική δεν έβλεπε καμία λογική σ’ αυ‐τή την ιστορία – οι προσπάθειές της όμως δεν μπο‐ρούσαν να εμποδίσουν τους διάφορους ανεπιθύμη‐τους να καταφθάνουν στον κύριό της και να φεύγουν,έπειτα από λίγο, με κάποιο πολύτιμο αντικείμενο. Ηφλυαρία της ακουγόταν σε όλους τους δρόμους τηςσυνοικίας, όπου τη γνώριζαν από χρόνια. Προσπα‐θούσε να διαψεύσει τις φήμες περί μαγείας και μαγ‐γανείας που διαδίδονταν εις βάρος του Ζαχαρία, αλ‐λά, καθώς κατά βάθος είχε πειστεί και η ίδια για τηναλήθεια τους, έλεγε και ξανάλεγε προσευχές για νασυγχωρεθούν αυτά τα ευλαβικά ψέματα.Ο κόσμος είχε παρατηρήσει ότι εδώ και καιρό ο
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ρολογάς είχε εγκαταλείψει τα θρησκευτικά του κα‐θήκοντα. Παλαιότερα συνόδευε τη Ζεράντ στις λει‐τουργίες και φαινόταν να βρίσκει στην προσευχήεκείνη την πνευματική θέρμη που διαπερνά όλα ταωραία πνεύματα, αφού είναι η πιο υψηλή μορφήάσκησης της φαντασίας. Αυτή η θεληματική απομά‐κρυνση του γέροντα από τις ευλαβείς συνήθειες, σεσυνδυασμό με τις μυστικές πρακτικές της ζωής του,είχαν κατά κάποιο τρόπο νομιμοποιήσει τις κατηγο‐ρίες για μαγεία που διαδόθηκαν ενάντια στη δουλειάτου. Γι’ αυτό η Ζεράντ, έχοντας τον διπλό σκοπό ναεπαναφέρει τον πατέρα της στον Θεό και τον κόσμο,αποφάσισε να ζητήσει τη βοήθεια της θρησκείας.Σκέφτηκε ότι ο Καθολικισμός θα μπορούσε να ξανα‐δώσει κάποια ζωντάνια σε αυτή την ψυχή που πέ‐θαινε· όμως η διδασκαλία και η ταπείνωση της καθο‐λικής πίστης είχαν να αντιπαλέψουν μέσα στην ψυχήτου μαστρο‐Ζαχαρία μια ανυπέρβλητη αλαζονεία καιπροσέκρουαν πάνω στην έπαρση της επιστήμης, πουβλέπει τα πάντα να περιστρέφονται γύρω από τηνίδια, χωρίς να ανάγεται ποτέ μέχρι την αστείρευτηπηγή απ’ όπου απορρέουν οι πρώτες αρχές.Κάτω από αυτές τις συνθήκες προσπάθησε η κο‐πέλα να επιτύχει τη μεταστροφή του πατέρα της καιη επιρροή της υπήρξε τόσο αποτελεσματική ώστε ογερο‐ρολογάς υποσχέθηκε να παρευρεθεί την επόμε‐νη Κυριακή στη μεγάλη λειτουργία του καθεδρικούναού. Η Ζεράντ ένιωσε μιαν έκσταση, σαν να ανοί‐χτηκε ο ουρανός μπροστά στα μάτια της. Η γριά Σχο‐λαστική δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη χαρά τηςκαι, επιτέλους, βρήκε ατράνταχτα επιχειρήματα απέ‐
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ναντι στις κακές γλώσσες που κατηγορούσαν τον κύ‐ριό της για ασέβεια. Μίλησε στις γειτόνισσές της, στιςφίλες της, στους εχθρούς της, σ’ όσους γνώριζε και δενγνώριζε.«Μα την πίστη μας, δεν πιστεύουμε καθόλου αυτόπου μας αναγγέλλετε, κυρα‐Σχολαστική», της απα ντού‐σαν. «Ο κυρ‐Ζαχαρίας πάντα συνεργαζόταν με τον διά‐βολο!»«Δεν έχετε ποτέ μετρήσει», απαντούσε η καλή γυ‐ναίκα, «τα όμορφα καμπαναριά όπου χτυπούν τα ρο‐λόγια του κυρίου μου; Πόσες φορές δεν φρόντισε ναχτυπήσει η ώρα της προσευχής και της λειτουργίας!»«Χωρίς αμφιβολία», της απαντούσαν. «Δεν ανακά‐λυψε όμως τις μηχανές που δουλεύουν μόνες τους καιπου μπορούν να κάνουν τη δουλειά ενός κανονικούανθρώπου;»«Μήπως οι γιοι του διαβόλου», ανταπαντούσε ηκυρα‐Σχολαστική θυμωμένη, «θα μπορούσαν να κα‐τασκευάσουν αυτό το σιδερένιο ρολόι του πύργου τουΑντερνάτ, που όλη η πόλη της Γενεύης δεν είχε αρκε‐τά χρήματα για ν’ αγοράσει; Κάθε ώρα εμφανιζότανένα ωραίο γνωμικό και κάθε χριστιανός που θα συμ‐μορφωνόταν με αυτό θα πήγαινε κατευθείαν στονπαράδεισο! Είναι λοιπόν αυτό έργο του διαβόλου;»Αυτό το αριστούργημα, κατασκευασμένο πριν εί‐κοσι χρόνια, είχε πράγματι απογειώσει τη δόξα τουμαστρο‐Ζαχαρία· υπήρξε όμως και η αφορμή για ναγενικευτούν οι κατηγορίες περί μαγείας. Πάντως ηεπιστροφή του γέροντα στην εκκλησία του Αγίου Πέ‐τρου θα έκανε τις κακές γλώσσες να σωπάσουν.Ο μαστρο‐Ζαχαρίας, χωρίς να θυμάται βέβαια την



– 49 –

υπόσχεση που είχε δώσει στην κόρη του, επέστρεψεστο εργαστήριό του. Αφού είδε την αδυναμία του ναξαναδώσει ζωή στα ρολόγια του, αποφάσισε να προ‐σπαθήσει να κατασκευάσει καινούργια. Εγκατέλειψεόλα αυτά τα αδρανή σώματα και βάλθηκε να ολοκλη‐ρώσει την κατασκευή του κρυσταλλικού ρολογιούπου θα αποτελούσε το αριστούργημά του. Μάταιαόμως χρησιμοποίησε τα τελειότερα εργαλεία, ρουμπί‐νια και διαμάντια ικανά να αντιστέκονται στην τριβή·το ρολόι, δυστυχώς, διαλύθηκε μέσα στα χέρια τουόταν προσπάθησε για πρώτη φορά να το κουρδίσει!Ο γέροντας απέκρυψε αυτό το γεγονός από όλους,ακόμα και από την κόρη του. Από τότε όμως η ζωή τουάρχισε να καταρρέει ταχύτατα. Δεν ήταν πια παρά οιτελευταίες ταλαντώσεις ενός εκκρεμούς, που όλο καιλιγοστεύουν όταν τίποτα πια δεν μπορεί να τους ξα‐ναδώσει την πρωταρχική τους κίνηση. Θα έλεγε κα‐νείς πως οι νόμοι της βαρύτητας, ενεργώντας απευ‐θείας πάνω στον γέροντα, τον είλκυαν ακαταμάχηταπρος τον τάφο.Η Κυριακή που τόσο λαχταρούσε η Ζεράντ έφτασεεπιτέλους. Ο καιρός ήταν καλός και η θερμοκρασίααναζωογονητική. Οι κάτοικοι της Γενεύης περπατού‐σαν ήσυχα στους δρόμους της πόλης, συζητώντας χα‐ρούμενα για την επιστροφή της άνοιξης. Η Ζεράντ πή‐ρε προσεχτικά το χέρι του γέροντα και κατευθύνθηκεπρος τον Άγιο Πέτρο, ενώ η Σχολαστική τους ακολου‐θούσε κρατώντας τις Συνόψεις τους. Τους κοιτούσαννα περπατούν με περιέργεια. Ο γέροντας άφηνε νατον οδηγήσουν σαν παιδί ή μάλλον σαν τυφλό. Οι πι‐στοί του Αγίου Πέτρου τον είδαν να περνά το κατώ‐
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φλι της εκκλησίας με ένα αίσθημα σαν τρόμο, και μά‐λιστα παραμέριζαν όταν τους πλησίαζε.Οι ύμνοι της μεγάλης λειτουργίας ηχούσαν κιόλας.Η Ζεράντ κατευθύνθηκε προς τον συνηθισμένο τηςπάγκο και γονάτισε με βαθιά κατάνυξη. Ο μαστρο‐Ζα‐χαρίας έμεινε πλάι της, όρθιος.Η ιεροτελεστία της λειτουργίας κυλούσε με τη με‐γαλοπρεπή κατάνυξη εκείνων των καιρών της πίστης,μα ο γέροντας δεν πίστευε. Δεν ζήτησε το έλεος τουΟυρανού με τις θλιμμένες ικεσίες του «Κύριε»· δενέψαλε το επουράνιο μεγαλείο με το «Δόξα εν Υψί‐στοις»· η ανάγνωση του Ευαγγελίου δεν τον αποτρά‐βηξε από τις υλικές ονειροπολήσεις του και δεν συμ‐μερίστηκε την ομολογία της μίας αγίας καθολικήςΕκκλησίας στο «Πιστεύω». Ο αλαζόνας γέρος παρέ‐μεινε ακίνητος, αναίσθητος και βουβός σαν πέτρινοάγαλμα. Κι ακόμα, όταν η καμπάνα ανήγγειλε το θαύ‐μα της μετουσίωσης, δεν έσκυψε το κεφάλι και κοί‐ταξε κατάματα την ευλογημένη από τον Θεό όστιαπου ο ιερέας ύψωνε πάνω από τους πιστούς.Η Ζεράντ κοίταξε τον πατέρα της και άφθονα δά‐κρυα μούσκεψαν τη Σύνοψή της!Εκείνη τη στιγμή, το ρολόι του Αγίου Πέτρου χτυ‐πούσε έντεκα και μισή. Ο μαστρο‐Ζαχαρίας στράφηκεζωηρά προς την παλιά καμπάνα που χτυπούσε ακόμα.Του φαινόταν πως το εσωτερικό καντράν τον κοιτού‐σε, πως οι αριθμοί λαμποκοπούσαν σαν να είχαν χα‐ραχτεί με φωτιά και πως οι δείκτες εξέπεμπαν ένανηλεκτρικό σπινθήρα από τις αιχμηρές τους άκρες.Η λειτουργία τελείωσε. Ήταν συνήθεια να ψάλλε‐ται το «Χαίρε κεχαριτωμένη» ακριβώς στις δώδεκα το
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μεσημέρι και οι ιερείς, πριν βγουν από το ναό, περίμε‐ναν να χτυπήσει δώδεκα στο ρολόι του καμπαναριού.Ακόμα λίγα λεπτά και η προσευχή θα υψωνόταν προςτην Παναγία.Ξαφνικά όμως ακούστηκε ένας στριγκός ήχος. Ομαστρο‐Ζαχαρίας έβγαλε μια κραυγή...Ο μεγάλος δείκτης του ρολογιού φτάνοντας στιςδώδεκα σταμάτησε ξαφνικά και η δωδέκατη ώρα δενχτύπησε ποτέ.Η Ζεράντ έτρεξε προς τον πατέρα της, που κειτότανακίνητος, και τον μετέφεραν έξω από την εκκλησία.«Είναι το χτύπημα του θανάτου», είπε με λυγμούςη Ζεράντ.Μετέφεραν τον μαστρο‐Ζαχαρία στο σπίτι του καιτον ξάπλωσαν σε κατάσταση πλήρους αναισθησίας.Μέσα του δεν υπήρχε πια ζωή, παρά μόνο εξωτερικάστο σώμα του, σαν τα τελευταία ίχνη του καπνού γύ‐ρω από τη λάμπα που μόλις έσβησε. Όταν συνήλθε, ο Ομπέρ και η Ζεράντ ήταν σκυμ‐μένοι πάνω του. Αυτή την υπέρτατη στιγμή, το μέλ‐λον έγινε στα μάτια του παρόν. Είδε την κόρη του μό‐νη, χωρίς στήριγμα.«Γιε μου», είπε στον Ομπέρ, «σου δίνω την κόρημου», και άπλωσε το χέρι προς τα δύο παιδιά, πουενώθηκαν έτσι μπροστά στο νεκρικό κρεβάτι.Αλλά την ίδια στιγμή ο μαστρο‐Ζαχαρίας σηκώθη‐κε με λύσσα. Τα λόγια του μικρόσωμου γέρου του ήρ‐θαν στο μυαλό.«Δεν θέλω να πεθάνω!» φώναξε. «Δεν είναι δυνα‐τόν να πεθάνω! Εγώ, ο κυρ‐Ζαχαρίας, δεν πρέπει ναπεθάνω... Τα βιβλία μου!... Οι λογαριασμοί μου!...» Και
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λέγοντας αυτά πετάχτηκε από το κρεβάτι του και όρ‐μησε σ’ ένα βιβλίο όπου ήταν γραμμένα τα ονόματατων πελατών του, καθώς και το αντικείμενο που τουςείχε πουλήσει. Ξεφύλλισε άπληστα το βιβλίο και τοσκελετωμένο δάχτυλό του στάθηκε πάνω σε μία απότις σελίδες.«Εδώ», είπε, «εδώ!... Τούτο το παλιό σιδερένιο ρο‐λόι που πουλήθηκε σε αυτόν τον Πιτονάκιο! Είναι τομόνο που δεν μου έχουν ακόμη επιστρέψει. Υπάρχει!Δουλεύει! Ζει ακόμα! Α, το θέλω! Θα το ξαναβρώ! Θατο φροντίσω έτσι που ο θάνατος δεν θα έχει πια εξου‐σία πάνω μου.»Και λιποθύμησε.Ο Ομπέρ και η Ζεράντ γονάτισαν δίπλα στο κρεβά‐τι του γέροντα και προσευχήθηκαν μαζί.
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V. Η ώρα του θανάτου

ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΕΡΑΣΑΝ ΑΚΟΜΑ και ο μαστρο‐Ζαχαρίας, οσχεδόν νεκρός αυτός άνθρωπος, σηκώθηκε από τοκρεβάτι του και γύρισε στη δουλειά με μια υπερφυσι‐κή υπερδιέγερση. Ζούσε μόνο χάρη στην αλαζονεία. ΗΖεράντ όμως δεν είχε αμφιβολίες: το σώμα και η ψυ‐χή του πατέρα της είχαν πια χαθεί για πάντα.Είδαν λοιπόν τον γέροντα να καταγίνεται με τησυγκέντρωση των τελευταίων του πόρων, χωρίς ναενδιαφέρεται για τους δικούς του. Ξόδευε απίστευτηενέργεια περπατώντας, αναζητώντας, μουρμουρίζον‐τας μυστηριώδη λόγια.Ένα πρωί η Ζεράντ κατέβηκε στο εργαστήρι του.Ο μαστρο‐Ζαχαρίας δεν ήταν εκεί. Όλη εκείνη την ημέ‐ρα τον περίμενε. Ο μαστρο‐Ζαχαρίας δεν γύρισε. Η Ζε‐ράντ έκλαψε με όλη της την ψυχή, αλλά ο πατέρας τηςδεν εμφανίστηκε.Ο Ομπέρ έτρεξε σε όλη την πόλη και με θλίψη βε‐βαιώθηκε ότι ο γέροντας την είχε εγκαταλείψει.«Να βρούμε τον πατέρα μου!» φώναξε η Ζεράντ,όταν ο νέος τεχνίτης της έφερε τις θλιβερές ειδήσεις.«Πού μπορεί να είναι;» αναρωτήθηκε ο Ομπέρ.Μια έμπνευση φώτισε ξαφνικά το μυαλό του. Τατελευταία λόγια του μαστρο‐Ζαχαρία του ήρθαν στο
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μυαλό. Ο γερο‐ρολογάς δεν ζούσε παρά μόνο για εκεί‐νο το παλιό σιδερένιο ρολόι που δεν του είχαν επι‐στρέψει! Σίγουρα λοιπόν έφυγε για να το αναζητήσει.Ο Ομπέρ είπε τη σκέψη του στη Ζεράντ.«Ας δούμε το βιβλίο του πατέρα μου», του απά ντη‐σε εκείνη.Κατέβηκαν και οι δύο στο εργαστήρι. Το βιβλίοήταν ανοιχτό πάνω στον πάγκο. Όλα τα ρολόγια καιτα εκκρεμή που είχε κατασκευάσει ο γερο‐ρολογάςκαι του είχαν επιστραφεί χαλασμένα ήταν διαγραμ‐μένα – όλα, εκτός από ένα!«Επωλήθη στον κύριο Πιτονάκιο ένα ρολόι από σί‐δηρο με καμπανάκι και με κινούμενες φιγούρες, καιτου παρεδόθη στον πύργο του στο Αντερνάτ».Ήταν εκείνο το «ηθικό» ρολόι το οποίο τόσο είχεεγκωμιάσει η γριά Σχολαστική.«Ο πατέρας μου είναι εκεί!» φώναξε η Ζεράντ.«Να πάμε γρήγορα», απάντησε ο Ομπέρ, «μπορού‐με ακόμα να τον σώσουμε!»«Όχι γι’ αυτή τη ζωή, όμως τουλάχιστον για την άλ‐λη», μουρμούρισε η Ζεράντ.«Με τη βοήθεια του Θεού, Ζεράντ! Ο πύργος τουΑντερνάτ βρίσκεται στη χαράδρα του Νταν‐ντι‐Μιντί,καμιά εικοσαριά ώρες από τη Γενεύη. Ας φύγουμε!»Το ίδιο βράδυ, ο Ομπέρ και η Ζεράντ, μαζί με τη γριάυπηρέτριά τους, περπατούσαν στο δρόμο που ακο‐λουθεί την όχθη της λίμνης της Γενεύης. Έκαναν έξιλεύγες μες στη νύχτα, δεν σταμάτησαν ούτε στη Μπε‐σάνζ ούτε στην Ερμάνς, όπου βρίσκεται ο περίφημοςπύργος των Μαγιόρ. Διέσχισαν με δυσκολία το χεί‐
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μαρρο της Ντρανς από το πέρασμα. Σε όλη τη διαδρο‐μή ρωτούσαν για τον μαστρο‐Ζαχαρία και γρήγοραβεβαιώθηκαν ότι βρίσκονται στα ίχνη του.Την επομένη, με το ηλιοβασίλεμα, αφού είχαν πε‐ράσει το Τονόν, έφτασαν στο Εβιάν, απ’ όπου βλέπεικανείς την Ελβετία να απλώνεται σε μια έκταση δώ‐δεκα λευγών. Όμως οι δύο αρραβωνιασμένοι ούτε πουπρόσεξαν αυτά τα μαγευτικά τοπία. Περπατούσαν,σπρωγμένοι από μια υπερφυσική δύναμη. Ο Ομπέρστηριζόμενος σ’ ένα μπαστούνι γεμάτο ρόζους, πρό‐σφερε το μπράτσο του πότε στη Ζεράντ και πότε στηγριά Σχολαστική και αντλούσε απίστευτη ενέργειααπό την ψυχή του για να βοηθήσει τις δύο συντ ρό φισ‐σές του. Και οι τρεις μιλούσαν για τον πόνο τους, τιςελπίδες τους, ακολουθώντας τον όμορφο ανθισμένοδρόμο μέσα στη στενή πεδιάδα που ενώνει τις ακτέςτης λίμνης με τα ψηλά βουνά του Σαλέ. Σύντομα έφτα‐σαν στο Μπουβερέ, στο σημείο που ο Ροδανός χύνε‐ται στη λίμνη της Γενεύης. Μετά από αυτή την πόλη, εγκατέλειψαν τη λίμνηκαι η κούρασή τους μεγάλωσε μέσα στα άγρια βουνά.Βιονάζ, Σεσέ, Κολομπέ, χωριά μισοχαμένα, έμειναν πί‐σω τους. Τα γόνατά τους λύγιζαν, τα πόδια τους γδάρ‐θηκαν πάνω στα μυτερά βράχια που φύτρωναν σανγρανιτένιο γρασίδι παντού. Κανένα ίχνος του μαστρο‐Ζαχαρία!Έπρεπε όμως να τον βρουν και οι δύο αρραβωνια‐σμένοι δεν αναζήτησαν ξεκούραση ούτε σε απομονω‐μένα καλύβια ούτε στον πύργο του Μοντέ, ο οποίος μετα διάφορα υποστατικά του αποτέλεσε την προίκατης Μαργαρίτας της Σαβοΐας. Τέλος, προς το γέρμα
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της μέρας, αντίκρισαν, πεθαμένοι σχεδόν από τηνκούραση, το ερημητήριο της Παναγίας του Σαιξ, πουβρίσκεται στα ριζά του Νταν‐ντι‐Μιντί, διακόσια μέ‐τρα πάνω από τον Ροδανό.Ο ερημίτης τους δέχτηκε και τους τρεις όταν έπε‐φτε η νύχτα. Δεν μπορούσαν να κάνουν ούτε βήμα πα‐ραπάνω κι εκεί έπρεπε να ξεκουραστούν λίγο.Ο ερημίτης δεν τους έδωσε κανένα νέο για τον γε‐ρο‐Ζαχαρία. Μάταια ήλπιζαν να τον βρουν ζωντανό σετούτες τις ζοφερές ερημιές. Η νύχτα είχε προχωρήσει,ο άνεμος φυσούσε μέσα στα βουνά και οι χιονοστιβά‐δες κατρακυλούσαν από τις κορυφές των απόκρη‐μνων βράχων.Οι δύο αρραβωνιασμένοι, καθισμένοι μπροστά στοτζάκι του ερημίτη, του διηγήθηκαν τη θλιβερή τουςιστορία. Τα πανωφόρια τους, βρεγμένα από το χιόνι,στέγνωναν σε κάποια γωνιά και έξω ο σκύλος τουερημίτη γάβγιζε θλιβερά και τα ουρλιαχτά του μπλέ‐κονταν με εκείνα της καταιγίδας.«Η αλαζονεία», είπε ο ερημίτης στους φιλοξενού‐μενούς του, «έκανε να χαθεί ένας άγγελος που είχε δη‐μιουργηθεί για το καλό. Είναι η πέτρα του σκανδάλουόπου σκοντάφτει το πεπρωμένο του ανθρώπου. Στηναλαζονεία –αρχή όλων των δεινών– δεν μπορούμε νααντιτάξουμε καμιά λογική, αφού, από την ίδια του τηφύση, ο αλαζόνας αρνείται να την ακούσει... Δεν μπο‐ρούμε να κάνουμε πια τίποτα για τον πατέρα σας, μό‐νο να προσευχηθούμε!»Και οι τέσσερις γονάτισαν, όταν τα γαβγίσματατου σκύλου έγιναν πιο έντονα και κάποιος χτύπησετην πόρτα του ερημίτη.
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«Ανοίξτε, στο όνομα του διαβόλου!»Η πόρτα υποχώρησε στη βίαιη επίθεση και εμφα‐νίστηκε ένας άνθρωπος αναμαλλιασμένος, άγριος καισχεδόν γυμνός.«Πατέρα!» φώναξε η Ζεράντ.Ήταν ο μαστρο‐Ζαχαρίας.«Πού βρίσκομαι;» είπε. «Στην αιωνιότητα!... Ο χρό‐νος τελείωσε... Οι ώρες δεν χτυπούν πια... Οι δείκτεςσταματούν!»«Πατέρα», επανέλαβε η Ζεράντ με σπαρακτικήσυγκίνηση, σαν να γύριζε ο γέροντας στον κόσμο τωνζωντανών.«Εσύ εδώ, Ζεράντ μου!» φώναξε. «Κι εσύ Ομπέρ!Α, αγαπημένοι μου αρραβωνιασμένοι, ήρθατε να πα ‐ντρευτείτε στην παλιά μας εκκλησία!»«Πατέρα μου», είπε η Ζεράντ, αρπάζοντάς τον απότο μπράτσο, «γυρίστε στο σπίτι μας στη Γενεύη, γυρί‐στε σ’ εμάς».Ο γέροντας ξέφυγε από το αγκάλιασμα της κόρηςτου και όρμησε προς την πόρτα που στο κατώφλι τηςστοιβαζόταν το χιόνι.«Μην εγκαταλείπετε τα παιδιά σας!» φώναξε οΟμπέρ.«Γιατί», απάντησε λυπημένα ο γερο‐ρολογάς, «για‐τί να ξαναγυρίσω στα μέρη απ’ όπου η ζωή μου έχειήδη φύγει και όπου ένα μέρος του εαυτού μου έχειήδη θαφτεί για πάντα;»«Η ψυχή σας δεν πέθανε!» είπε ο ερημίτης με αυ‐στηρή φωνή.«Η ψυχή μου!... Ω, όχι!... Τα γρανάζια της είναι κα‐λά... Την αισθάνομαι να χτυπά με σωστό ρυθμό...»
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«Η ψυχή σας είναι άυλη! Η ψυχή σας είναι αθάνα‐τη!» απάντησε σθεναρά ο ερημίτης.«Ναι... Όπως η δόξα μου!... Αλλά είναι κλεισμένηστον πύργο του Αντερνάτ και θέλω να την ξαναδώ!»Ο ερημίτης έκανε το σταυρό του. Η Σχολαστικήήταν σχεδόν ξεψυχισμένη. Ο Ομπέρ κρατούσε στηναγκαλιά του τη Ζεράντ για να μην πέσει.«Ο πύργος του Αντερνάτ κατοικείται από έναν κα‐ταραμένο», είπε ο ερημίτης, «έναν καταραμένο πουδεν προσκυνά το σταυρό του ερημητηρίου μου».«Πατέρα μου, μην πας!»«Θέλω την ψυχή μου! Η ψυχή μου είναι δική μου!»«Κρατήστε τον! Κρατήστε τον πατέρα μου!» φώ‐ναξε η Ζεράντ.Όμως ο γέροντας είχε περάσει το κατώφλι και ρί‐χτηκε μέσα στη νύχτα, φωνάζοντας:«Είναι δική μου! Είναι δική μου η ψυχή μου!»Η Ζεράντ, ο Ομπέρ και η Σχολαστική έτρεξαν πίσωτου. Περπατούσαν σε απάτητα μονοπάτια, όμως ο μα‐στρο‐Ζαχαρίας έτρεχε σαν την καταιγίδα, σπρωγμέ‐νος από μιαν ακατανίκητη δύναμη. Το χιόνι στροβιλι‐ζόταν δαιμονισμένα γύρω τους, ανακατεύοντας τιςλευκές νιφάδες του με τους αφρούς των φουσκωμέ‐νων χειμάρρων.Περνώντας μπροστά από την εκκλησία που είχεανεγερθεί εις μνήμην των σφαγιασθέντων μαρτύρωντης Θηβαϊκής Λεγεώνας, η Ζεράντ, ο Ομπέρ και η Σχο‐λαστική σταυροκοπήθηκαν βιαστικά. Ο μαστρο‐Ζα‐χαρίας δεν έκανε το ίδιο.Επιτέλους, το χωριό του Εβιονάζ φάνηκε στη μέσητης άγονης αυτής περιοχής. Και η πιο σκληρή καρδιά
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συγκι  νείται βλέποντας αυτό το χωριουδάκι χαμένο σετούτη τη φρικτή μοναξιά. Ο γέροντας το προσπέρασεαδιάφορα. Κατευθύνθηκε προς τα αριστερά και χώ‐θηκε στην πιο βαθιά χαράδρα των βουνών του Νταν‐ντι‐Μιντί, που οι μυτερές κορυφές τους δάγκωναν τονουρανό.Σύντομα ένα ερείπιο, παλιό και σκοτεινό όπως οιβράχοι στα θεμέλιά του, εμφανίστηκε μπροστά του.«Εκεί είναι! Εκεί!...» φώναξε ορμώντας και πάλι ξέ‐φρενα.Ο πύργος του Αντερνάτ, ήδη από εκείνη την εποχή, δενήταν παρά ερείπια. Ένας πυργίσκος, χοντρός, κατε‐στραμμένος, σαραβαλιασμένος, ξεχώριζε και έμοιαζενα απειλεί με την πτώση του τα παλιά αετώματα πουβρίσκονταν στη βάση του. Τα πελώρια πέτρινα χαλά‐σματα προξενούσαν φρίκη. Μπορούσε να διακρίνεικανείς, στη μέση αυτών των ερειπίων, κάποιες σκο‐τεινές αίθουσες με ταβάνια γκρεμισμένα, βρωμεράκαταφύγια ερπετών.Μια μικρή πόρτα, χαμηλή και στενή, άνοιγε σ’ έναχαντάκι γεμάτο χαλάσματα και οδηγούσε μέσα στονπύργο του Αντερνάτ. Ποιοι άνθρωποι κατοικούσανστον πύργο και πέρασαν κάποτε από εδώ; Κανείς δενξέρει. Χωρίς αμφιβολία, κάποιος άρχοντας –λίγο λη‐στής, λίγο αριστοκράτης– έμενε εδώ. Τον άρχοντα δια‐δέχτηκαν κλέφτες ή παραχαράκτες, οι οποίοι και κρε‐μάστηκαν στον τόπο των εγκλημάτων τους. Και οθρύλος έλεγε ότι τις νύχτες του χειμώνα ο Σατανάς ερ‐χόταν να στήσει τους χορούς του στις βαθιές χαρά‐δρες που κατάπιναν τις σκιές αυτών των ερειπίων!
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Ο μαστρο‐Ζαχαρίας δεν πτοήθηκε από τη δυσοίωνηόψη τους. Πέρασε την πόρτα. Κανείς δεν τον εμπόδισε.Μια μεγάλη και σκοτεινή αυλή εμφανίστηκε μπροστάστα μάτια του. Κανείς δεν τον εμπόδισε να τη διασχί‐σει. Σκαρφάλωσε σε ένα επικλινές πέρασμα που οδη‐γούσε σε έναν από τους μακρείς διαδρόμους, οι το‐ξωτοί θόλοι των οποίων έμοιαζαν να συνθλίβουν τημέρα κάτω από τους ογκώδεις πεσσούς τους. Κανέ‐νας δεν αντιστάθηκε στο πέρασμά του. Η Ζεράντ, οΟμπέρ, η Σχολαστική τον ακολουθούσαν πάντοτε.Ο μαστρο‐Ζαχαρίας, σαν να τον οδηγούσε ένα αό‐ρατο χέρι, έμοιαζε σίγουρος για τη διαδρομή του καιπερπατούσε με γοργά βήματα. Έφτασε σε μια παλιάσαρακοφαγωμένη πόρτα, που διαλύθηκε από τα χτυ‐πήματά του, ενώ νυχτερίδες έκαναν γύρους πάνω απότο κεφάλι του.Μια αχανής αίθουσα, καλύτερα διατηρημένη απότις άλλες, ανοίχτηκε μπροστά του. Μεγάλα ανάγλυφαπλαίσια κάλυπταν τους τοίχους, πάνω στους οποίουςερπετά, δαίμονες και δράκοντες φαίνονταν να στρι‐φογυρνούν μπερδεμένα. Κάποια παράθυρα, ψηλά καιστενά, όμοια με πολεμίστρες, έτριζαν από την ορμήτης καταιγίδας.Ο μαστρο‐Ζαχαρίας φτάνοντας στη μέση της αί‐θουσας έβγαλε μια κραυγή χαράς.Πάνω σ’ ένα σιδερένιο στήριγμα, στερεωμένο σ’έναν τοίχο, ήταν τοποθετημένο το ρολόι εκείνο πουπεριέκλειε τώρα όλη του τη ζωή. Αυτό το μοναδικόαριστούργημα αναπαριστούσε μια παλιά ρομανικήεκκλησία, με τις αντηρίδες από σφυρήλατο σίδερο καιτο βαρύ καμπαναριό, μέσα στο οποίο βρισκόταν ένα
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πλήρες σύστημα από καμπανάκια για την ακολουθίακάθε ημέρας, το «Χαίρε κεχαριτωμένη», τη λειτουργία,τον εσπερινό, την παράκληση και τους χαιρετισμούς.Πάνω από την πόρτα της εκκλησίας, που άνοιγε τηνώρα της ακολουθίας, ήταν σκαλισμένος ένας ρόδα‐κας· στο κέντρο του κινούνταν δύο δείκτες και στηνπεριφέρειά του παριστάνονταν ανάγλυφες οι δώδε‐κα ώρες. Ανάμεσα στην πόρτα και στο ρόδακα, όπωςτο είχε περιγράψει η γριά Σχολαστική, εμφανιζότανμέσα σε χάλκινο πλαίσιο ένα γνωμικό σχετικά με τηχρήση του κάθε λεπτού της μέρας. Ο μαστρο‐Ζαχαρίαςείχε παλιότερα ρυθμίσει τη διαδοχή αυτών των γνω‐μικών με χριστιανική προσήλωση. Οι ώρες της προ‐σευχής, της δουλειάς, του γεύματος, της διασκέδασηςκαι της ανάπαυσης, διαδέχονταν η μία την άλλη σύμ‐φωνα με τη θρησκευτική τάξη και εξασφάλιζαν τησωτηρία της ψυχής του πιστού με τις συμβουλές τους.Ο μαστρο‐Ζαχαρίας, μεθυσμένος από χαρά, πήγενα πάρει αυτό το ρολόι, όταν πίσω του ξέσπασε έναφρικτό γέλιο. Γύρισε και, στο φως μιας καπνισμένηςλάμπας, αναγνώρισε τον γέρο της Γενεύης.«Εσείς εδώ!» φώναξε.Η Ζεράντ τρόμαξε. Σφίχτηκε πάνω στον αρραβω‐νιαστικό της.«Καλημέρα κυρ‐Ζαχαρία», είπε το τέρας.«Ποιος είστε;»«Ο άρχοντας Πιτονάκιο, στις υπηρεσίες σας! Ήρ‐θατε να μου δώσετε την κόρη σας! Θυμηθήκατε τα λό‐για μου: Η Ζεράντ δεν θα παντρευτεί τον Ομπέρ».Ο νεαρός τεχνίτης ρίχτηκε πάνω στον Πιτονάκιοπου του ξέφυγε σαν σκιά.
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«Σταμάτα Ομπέρ!» είπε ο μαστρο‐Ζαχαρίας.«Καληνύχτα», είπε ο Πιτονάκιο και εξαφανίστηκε.«Πατέρα», φώναξε η Ζεράντ, «πάμε να φύγουμεαπό αυτό το καταραμένο μέρος!... Πατέρα!...»Ο μαστρο‐Ζαχαρίας δεν ήταν πια εκεί. Κυνηγούσεμέσα στους γκρεμισμένους ορόφους το φάντασματου Πιτονάκιο. Η Σχολαστική, ο Ομπέρ και η Ζεράντέμειναν άφωνοι μέσα στην τεράστια αίθουσα. Η νέακοπέλα είχε καταρρεύσει πάνω σε μια πέτρινη πολυ‐θρόνα· η γριά υπηρέτρια γονάτισε δίπλα της και προ‐σευχήθηκε. Ο Ομπέρ έμεινε όρθιος προσέχοντας τηναρραβωνιαστικιά του. Ωχρές λάμψεις τριγυρνούσανμέσα στο σκοτάδι και η σιωπή δεν διακοπτόταν παράμόνο από τη δουλειά των μικρών εντόμων που ροκά‐νιζαν τα παλιά ξύλα και που ο θόρυβός τους μετρά τοχρόνο στο «ρολόι του θανάτου».Στο πρώτο φως της μέρας περιπλανήθηκαν και οιτρεις στις ατέλειωτες σκάλες, που στριφογυρνούσανμέσα σε εκείνο το σωρό από πέτρες. Για δύο ώρες περ‐πατούσαν από δω κι από κει χωρίς να συναντήσουνκανέναν, ψυχή ζώσα δεν υπήρχε, δεν άκουγαν παράκάποια μακρινή ηχώ να απαντά στις φωνές τους. Πό‐τε βρίσκονταν εκατό μέτρα κάτω από τη γη, πότεέβλεπαν από ψηλά τα άγρια βουνά.Η τύχη τούς έφερε τελικά στην τεράστια αίθουσαπου τους είχε προστατέψει εκείνη την αγωνιώδη νύ‐χτα. Δεν ήταν πια άδεια. Ο μαστρο‐Ζαχαρίας και ο Πι‐τονάκιο συζητούσαν, ο ένας όρθιος και αλύγιστος σανπτώμα, ο άλλος διπλωμένος πάνω σ’ ένα μαρμάρινοτραπέζι.Ο μαστρο‐Ζαχαρίας, διακρίνοντας την κόρη του,
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πλησίασε, την πήρε από το χέρι και την οδήγησε προςτον Πιτονάκιο, λέγοντας:«Ιδού ο κύριος και αφέντης σου, κόρη μου! Ζεράντ,να ο σύζυγός σου!»Η Ζεράντ ανατρίχιασε από την κορφή ώς τα νύχια.«Ποτέ!» φώναξε ο Ομπέρ, «είναι η αρραβωνιαστι‐κιά μου».«Ποτέ», απάντησε η Ζεράντ σαν παραπονεμένηηχώ.Ο Πιτονάκιο ξέσπασε σε γέλια.«Θέλετε λοιπόν να πεθάνω;» φώναξε ο γέροντας.«Εκεί, μέσα σ’ αυτό το ρολόι, το τελευταίο που δου‐λεύει ακόμα απ’ όσα βγήκαν από τα χέρια μου, εκεί μέ‐σα είναι κλεισμένη η ζωή μου και αυτός ο άνθρωποςμου είπε: όταν αποκτήσω την κόρη σου, θα σου ανήκει.Και αυτός ο άνθρωπος δεν θέλει να το κουρδίσει!Μπορεί να το σπάσει και να με ρίξει στην ανυπαρξία!Ω, κόρη μου, δεν μ’ αγαπάς πια!»«Πατέρα μου», μουρμούρισε η Ζεράντ, ανακτώνταςτις αισθήσεις της.«Αν ήξερες πόσο υπέφερα μακριά από αυτή τηναρχή της ύπαρξής μου!» συνέχισε ο γέροντας. «Ίσωςδεν φρόντισαν αυτό το ρολόι. Ίσως άφησαν τα ελα‐τήριά του να χαλάσουν, τα γρανάζια του να μπλε‐χτούν! Αλλά τώρα με τα ίδια μου τα χέρια θα φροντί‐σω αυτή την τόσο πολύτιμη υγεία του, γιατί δενπρέπει να πεθάνω, εγώ, ο μεγάλος ωρολογοποιός τηςΓενεύης! Κοίτα, κόρη μου, πώς οι δείκτες προχωρούνμε βήματα σίγουρα! Κοίτα, να! Θα χτυπήσει πέντε ηώρα! Άκου καλά και κοίτα το ωραίο γνωμικό που θαεμφανιστεί μπροστά στα μάτια σου».
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Οι πέντε χτύποι ακούστηκαν στο καμπανάκι τουρολογιού με έναν ήχο που αντηχούσε οδυνηρά μέσαστην ψυχή της Ζεράντ και αυτά τα λόγια εμφανίστη‐καν με κόκκινα γράμματα:
Πρέπει να γευθεί κανείς τους καρπούς
του δέντρου της γνώσης.Ο Ομπέρ και η Ζεράντ κοιτάχτηκαν με κατάπληξη. Δενήταν πια τα ορθόδοξα γνωμικά του Καθολικού ρολο‐γά. Σίγουρα πάνω τους είχε φυσήξει η ανάσα του Σα‐τανά. Ο Ζαχαρίας όμως δεν το πρόσεξε και συνέχισε.«Το ακούς, Ζεράντ μου; Ζω, ζω ακόμα! Άκου τηναναπνοή μου!... Δες το αίμα που κυκλοφορεί μέσα στιςφλέβες μου! Όχι! Δεν θα ήθελες να σκοτώσεις τον πα‐τέρα σου και θα δεχτείς αυτόν τον άνθρωπο για σύ‐ζυγό σου, ώστε να γίνω αθάνατος και να φτάσω επι‐τέλους τη δύναμη του Θεού».Σ’ αυτά τα ανευλαβή λόγια, η γριά Σχολαστική έκα‐νε το σταυρό της και ο Πιτονάκιο έβγαλε ένα βρυχηθ‐μό χαράς.«Κι έπειτα Ζεράντ, θα είσαι ευτυχισμένη μαζί του!Δες αυτόν τον άνθρωπο, είναι ο Χρόνος! Η ύπαρξή σουθα ρυθμιστεί με απόλυτη ακρίβεια! Ζεράντ! Αφού σουέδωσα τη ζωή, δώσε κι εσύ τη ζωή στον πατέρα σου!»«Ζεράντ», μουρμούρισε ο Ομπέρ, «είμαι ο αρραβω‐νιαστικός σου».«Είναι ο πατέρας μου», απάντησε η Ζεράντ και βυ‐θίστηκε στον εαυτό της.«Είναι δική σου!» είπε ο μαστρο‐Ζαχαρίας. «Πιτο‐νάκιο, θα κρατήσεις την υπόσχεσή σου!»



– 65 –

«Ιδού το κλειδί του ρολογιού», απάντησε το φοβε‐ρό πλάσμα.Ο μαστρο‐Ζαχαρίας άρπαξε το μακρύ κλειδί πουέμοιαζε με ξετυλιγμένη οχιά και έτρεξε προς το ρολόι·άρχισε να το κουρδίζει με απίστευτη ταχύτητα. Το τρί‐ξιμο του ελατηρίου πονούσε τα νεύρα. Ο γερο‐ρολο‐γάς κούρδιζε, κούρδιζε συνεχώς, χωρίς να σταματά τοχέρι του και τούτη η κίνηση περιστροφής έμοιαζε σχε‐δόν ανεξάρτητη από τη θέλησή του. Γυρνούσε έτσι,όλο και πιο γρήγορα, με παράξενες συσπάσεις, ώσπουέπεσε κατάκοπος.«Νάτο, κουρδισμένο για έναν αιώνα!» φώναξε.Ο Ομπέρ βγήκε σαν τρελός από την αίθουσα. Μετάαπό πολλές περιπλανήσεις, βρήκε την έξοδο αυτούτου καταραμένου οικοδομήματος και βγήκε στην εξο‐χή. Γύρισε στο ερημητήριο της Παναγίας του Σαιξ καιμίλησε στον άγιο άνθρωπο με λόγια τόσο απελπισμέ‐να που εκείνος δέχτηκε να τον συνοδέψει στον πύργοτου Αντερνάτ.Αν κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών αγωνίας ηΖεράντ δεν είχε κλάψει, ήταν γιατί τα δάκρυα είχανστερέψει στα μάτια της.Ο μαστρο‐Ζαχαρίας δεν είχε φύγει ούτε στιγμή απότην απέραντη αίθουσα. Ερχόταν κάθε λεπτό ν’ ακού‐σει τα ρυθμικά χτυπήματα του ρολογιού.Όμως, μόλις χτύπησε δέκα η ώρα, η Σχολαστική μεφρίκη είδε να εμφανίζονται στο χάλκινο πλαίσιο αυτάτα λόγια:
Ο άνθρωπος μπορεί να γίνει ίσος με τον Θεό.
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Ο γέροντας όχι μόνο δεν ταράχτηκε με αυτό το ασεβέςρητό, αλλά το διάβαζε με μανία και ευχαριστιόταν μετις αλαζονικές αυτές σκέψεις, ενώ ο Πιτονάκιο γυρ‐νούσε γύρω του.Η πράξη του γάμου έπρεπε να υπογραφεί τα μεσάνυ‐χτα. Η Ζεράντ, σχεδόν άψυχη, δεν έβλεπε και δεν άκου‐γε πια. Η σιωπή δεν διακοπτόταν παρά μόνο από ταλόγια του γέροντα και τα γρυλίσματα του Πιτονάκιο.Σήμανε έντεκα η ώρα. Ο μαστρο‐Ζαχαρίας ανα‐σκίρτησε και με δυνατή φωνή διάβασε τη βλασφημία: 
Ο άνθρωπος πρέπει να είναι σκλάβος
της επιστήμης και γι’ αυτήν θα θυσιάσει
γονείς και οικογένεια.«Ναι», φώναξε, «δεν υπάρχει παρά μόνο η επιστήμη σ’αυτό τον κόσμο».Οι δείκτες σέρνονταν πάνω στο σιδερένιο καντράνμε σφυρίγματα οχιάς και το βαρίδι του εκκρεμούςχτυπούσε όλο και πιο γοργά.Ο μαστρο‐Ζαχαρίας δεν μιλούσε πια! Είχε πέσει χά‐μω, ψυχομαχούσε και από το βαρύ στήθος του δενέβγαιναν παρά σπαστά λόγια:«Η Ζωή! Η Επιστήμη!»Σε αυτή τη σκηνή ήταν μάρτυρες δύο ακόμη άν‐θρωποι: ο ερημίτης και ο Ομπέρ. Ο μαστρο‐Ζαχαρίαςήταν ξαπλωμένος στο πάτωμα. Η Ζεράντ κοντά του,περισσότερο νεκρή παρά ζωντανή, προσευχόταν...Ξαφνικά, ακούστηκε ο ξερός ήχος που προηγείταιτου χτυπήματος της ώρας.



Ο μαστρο‐Ζαχαρίας ανασηκώθηκε.«Μεσάνυχτα», φώναξε.Ο ερημίτης έτεινε το χέρι προς το παλιό ρολόι... καιτα μεσάνυχτα δεν χτύπησαν.Ο μαστρο‐Ζαχαρίας έβγαλε τότε μια κραυγή πουπρέπει να ακούστηκε μέχρι την Κόλαση, όταν εμφα‐νίστηκαν αυτά τα λόγια: 
Αυτός που θα προσπαθήσει να γίνει ίσος με
τον Θεό θα είναι καταραμένος στην αιωνιότητα.Το παλιό ρολόι εξερράγη με κρότο κεραυνού και τοελατήριό του εκσφενδονίστηκε, ξεφεύγοντας από τοεσωτερικό, και πήδηξε διασχίζοντας την αίθουσα μεχίλιες φανταστικές στροφές. Ο γέρος σηκώθηκε, έτρε‐ξε πίσω του προσπαθώντας μάταια να το αρπάξει καιφώναξε:«Η ψυχή μου! Η ψυχή μου!»Το ελατήριο χοροπηδούσε μπροστά του, πότε απότη μια μεριά πότε από την άλλη, χωρίς όμως αυτός νακατορθώσει να το φτάσει.Τελικά, ο Πιτονάκιο το άρπαξε και ξεστομίζονταςμια τρομερή βλαστήμια, χώθηκε κάτω από τη γη.Ο μαστρο‐Ζαχαρίας έπεσε ανάσκελα. Ήταν νεκρός!Το σώμα του ωρολογοποιού ενταφιάστηκε στη μέσητων κορυφών του Αντερνάτ. Μετά, ο Ομπέρ και η Ζε‐ράντ γύρισαν στη Γενεύη και για πολλά χρόνια, που ο Θεός τους χάρισε, προσπαθούσαν με τις προσευχέςνα εξαγοράσουν την ψυχή του κολασμένουαπό την επιστήμη.
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