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اش  وقت. من بر خود لرزيدم. شب را نواخت نيمهِ  مقدس زنگِ  وشش راهب صدوچهل يكِ  برج
ه آسمان سيا. تئودور را گرفتم و با او به خيابان رفتمِ  لرزان دستِ  اختيار و با دست بي. رسيده بود

ِ  شب. كالهي كه بر سر استِ  چون داخل جا تاريك بود، هم همه. چاپِ  مركبِ  يىبود، به سياه
ِ  شديد تا مغزِ  باد. باالپوشي بر خود پوشانديم و راه افتاديم. گردوِ  تيره چون روز است در پوست

. تندكوف مان مي هرچه سخت بر _ناك نمِ   اين برادران _باد و برف. گذشت خليد و مي استخوان مي
ِ  افزا و پرشكوه هراسِ  گام ندر، همتُ. كرد  از همه سو آسمان را شيار مي,زمستانِ  به رغم, آذرخش
آور  انديشه، لرزشي رعبِ   گذر چونيزتك و ت,آبيِ  چشمانِ  زدن برهم چون مژه همِ  يزيباِ  آذرخش
سرمان ِ   بر فرازمقدسِ  لمايِاِ  هاي چراغ. درخشيد تئودور از برق ميِ  هاي گوش. نده بودگبر فضا اف

طبيعت بر خود ِ  شكوهِ  كه در برابرآن كي ست . به باال نگريستم و بر خود لرزيدم. زد چشمك مي
شان را آغاز كردم و تا بيست و هشت  شمردن. رفروغ بر آسمان در پرواز بودْپِ  نلرزد؟ چند شهاب

: لب گفتِ  ار، زير كاّرِ  ر از مرمديسي تَنچون  پريده هم شان دادم، رنگ به تئودور كه نشان. رسيدم
 »!خوبي نيستِ  نشان«

وجداني است غرقه در ِ  باد ناليدنِ  ي ناله… كرد كشيد و شيون مي ناليد و زوزه مي باد مي
ِ  صداي . ه با غرشي رعدآسا فرو ريخت و آتش گرفتاَشكوب يي هشت در كنارمان خانه. بسيارِ  جنايات

 از دسوزان در سينه دارِ  صدها سرايخود را كه ولي آن  .شنيدم آمد مي جا مي هايي را كه از آن ناله
ناقوسي ِ  نواخت گرفته و آرام و يك غمِ  ؟ جايي در فضا صدايباكگرفته چه  آتشِ  ي يك خانه
كائنات كار ِ  انگيز وهمِ  يىآهنگ پا بود، پنداري نيروهايي ناشناخته بر هم  بهىانقالبي جو. برخاست

 ؟شدروزي بر انسان آشكار خواهد چيستىشان ستند؟ آيا كيستند اين نيروها، چي. كردند مي

 ! ! !يي ناك و جسورانه خوفِ  چه آرزوي

سرعت  به. باد را برادر استخود شه كُ. راه افتاديمبه سرعت  سوار شديم و به.  را صدا زديم٢يي شهكُ
ِ  زر در كف ِ  يي پول كيسه. مغزِ  ررمزورازُپِ  وخم پروا در پيچ يي بي رانديم، چنان چون انديشه مي
تئودور ناليد . دكناسب را دوچندان ِ  هاي  گامِ  يىتازيانه آمد تا تندِ  يىزر به يار. شه گذاشتمكُ

 :كه

دوزخ ِ  ات درخشش سياهِ  در چشمان… بار داري بري؟ نگاهي شرارت كجا ميبه ؟آنتونيو، مرا 
 … ترس دارم… بينم مي
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 … دل باخته بود اين به او  وداشت ا دوست مي ر٣اواين . ام ادامه دادم به سكوت! نوا بيِ  ترسوي
 اين ازدارم و  او را دوست مي. شمبايد اين را بكُ دارم تر دوست مي خود بيش ِ من كه او را از جانپس 
. اش را بپردازد عشقِ  خويش تاوانِ  باري بميرد و با مرگ وحشتِ  اين بايد در چنين شب . م اارز بي

دو خواهر با  اين. من شده بودِ  يىثانوِ  دو طبيعت اين. جوشيد وجودم عشق و كين ميِ  در سراپاي
 .روح اندِ  گران آري، اينان تاراج: دهند زيستي در يك كالبد هستي را به تاراج مي هم

 !  ايست-:شه گفتمكالسكه كه به هدف رسيد به كُ

ماه . ردك مان مي سياه با نگاهي سرد نظارهِ  ابرهايِ  ماه از پشت. ديمده شايمن و تئودور پ
ِ  او بايستي شاهداينك . عشق و كين استِ  شيرينِ  هاي لحظهِ  احساس و خاموش بيِ  گر نظاره
ِ  دخترانِ  ي چون بشكه ن همُب گاهي پرت و بي يي بود، پرت مان ورطه روي روبه. يكي از ما باشدِ  مرگ
ناكي در  خوفِ  يها افسانه. فشاني خاموش ايستاده بوديم آتشِ  ي دهانهِ  ي  بر لبه٤دانايِ  كار بزه
م دادم تئودور در آن ا با حركتي كه به زانوي.  استىمردم جارِ  فشان در ميان اين آتشِ  ي باره
 .زمين استِ  فشان دهان آتشِ  ي دهانه. مخوف به پرواز در آمدِ  گاه پرت

مند و  باعظمت و شكوهِ  چه تصوير. تئودور به لعنتي كه فرستادمِ  پاسخبود  اين !!!لعنتي_ 
ِ  ي زني در دهانهِ  زيبايِ  چشمانِ   را به خاطردخوِ   شوهري نيرومند كه دشمن_يي هآموزند
 !گدازه خالي استِ  افسوس كه جاي! كند فشان سرنگون مي آتش

! پرستي نابود باد كهنه. تقدير ساخته استِ  يي است از جهالت كه دست شه مجسمهكُ. شهو اما كُ
چهره بر . ام جز عشق نمانده است كردم كه در سينهاحساس . تئودور روانه شدِ  به دنبالشه هم كُ

ِ  قلبِ   است كه از اعماقيالعمل عكسِ  هيجان محصولِ  اشك. هيجان گريستمِ  ه از فرطنهادزمين 
از ! انسان نبودن چه مرارتي است. يي سر دادند شادمانهِ  ي ها شيهه اسب. گيرد عاشق مايه مي

 . هم زنجير است هم آزادي از زنجير,مرگ! شان شتمك. ررنج آزادشان كردمُپِ  يىحيوانِ  يىگ زنده

 .ناب نوشيدمِ  ب شراجام رفتم و پنج »بنفشِ  يىآبِ  اسب«ِ  ي خانه به مهمان

ها  جنازهِ  مرگ، از رويِ  دشنه، اين دوست. اش ايستاده بودم خانهِ  سه ساعت پس از قتل بر در
گوش فرا . آرزويي داشت. ه بودفت نخ.گوش ايستادم. او را گشوده بودِ  ي آستانه به نمِ  رسيدنِ  راه

نوزدهم ِ  عاشق چهار ساعت چهار قرنِ  براي . اش چهار ساعت ادامه يافت سكوت. ساكت بود. دادم
ِ  متوجه.  بر او افكندمىنگاهي دوزخ. من گذشتِ   او از كنار.كار را صدا كرد باالخره خدمت! است
عاري از عقل ِ  ي گي تر از زنده بْهبس  مردن. اش من هم كشتم. اش زايل گشت ام كه شد عقل نگاه
 .است

 : فرياد زداو
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برو ! آهاي آنت. دهد بدي ميِ  يىام گواه دل. ام را غم گرفته است آيد؟ دل تئودور چرا نمي!  آنت_
من، كه را ِ  خداي… ! استىعياشِ  نكره مشغولِ  خدانشناسِ  حتماً اآلن با آن آنتونيوي. اش دنبال
 !بينم؟ آنتونيو مي

ِ  زيبا و نجيبِ   و خطوط»! دور شويد «: از وحشت فرياد كشيد…اش پريد رنگ. او رفتمِ  به سوي
در . اش افتاد لرزه بر اندام. روح استِ  نگاه شمشير. اش كردم نگاه. گرگون شدياش از وحشت د چهره
ِ   را، هم هزار آرزويىشيطانِ  تئودور را، هم آن اشتياقِ  هم مرگ: ام همه چيز را خوانده بود نگاه
ِ  در برابر. ده بودراست ايستاام  موهاي. درخشيد ام مي برق در چشمان. جبروتي داشتم…  راىانسان
چهار ساعت در سكوتي . شود ام مي ديدم كه دارد عاشق مي. ىزمينِ  ديد با كالبد  ديوي ميدخو

ِ  ي قلعهِ  وياربمرد ِ  ي سينه. ام آويخت رعد كه غريد خود را به سينه. نگاه گذشتِ  بار به تبادل مرگ
ِ  جريان. اش به صدا در آمد هاي استخوان. هر دو فرياد زديم. خويش فشردمِ  او را در آغوش. زن است

 … يي آتشين و بوسه. برق از پيكرهامان گذر كرد

يافت و  خواست كه در وجودم فرشته مي ام مي دل. اش شد من ديو را يافت و عاشقِ  در وجود 
 !يم ميليون فرانك به فقرا خواهم بخشيدون  يك _:گفتم. شد اش مي عاشق

 !!!هايي چه اشك. من هم گريستم. اش شد و گريست و او در وجودم فرشته را يافت و عاشق

 او.  ازدواج كردماومن با . باشكوهي برپا شدِ  تيتا و گورتزيا ازدواج  سنِ  يك ماه بعد در كليساي 
من هم . ش را كه قبالً كشته بودم ببخشمخويِ  هم با من ازدواج كرد و از من خواست تا دشمنان

يي بود در   فرشتهدخوِ  همسرِ  جوان عاشقِ  زن. ام به آمريكا رفتم جوانِ  زنِ  راه هم. بخشيدم
سه . من ببري جوان بودم. زدند يي كه شير و ببر در برابرش زانو مي آمريكا، فرشتهِ  بكرِ  هاي جنگل

من ِ  پسرك بيش از آن كه شبيه.  آوردىززِو موِوي پسركماِ  برايپير ِ  مان سام سال پس از ازدواج
و من … ديشب دومين پسرمان تولد يافت. مرا برانگيختِ  اين امر خشم. مانست باشد به مادرش مي

كند  گان دراز مي خوانندهِ  سوي اش را به دومين پسرم دست… آويز كردم شادي خود را حلقِ  از فرط
اش نه تنها بچه، كه حتا زن هم  اور نكنند، زيرا كه باباجاناش را ب باباجانِ  هاي خواهد كه حرف و مي

. خوبي استِ  او پسر. گويد من دروغ نميِ  پسرك. ترسيد آتش ميِ  اش از ازدواج مثل باباجان. نداشت
 .خير به شب… فتاداها هر گز اتفاق ني اين. مقدسي استِ   سنىكودكِ  سن. اش را باور كنيد حرف

 


