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Ι

Σαγήνη

... είχε την αίσθηση ότι ήταν πρόσωπο μυθιστορήματος  
ή θεατρικού έργου, ένα πρόσωπο του οποίου την ιστορία 
δεν την είχαν αφηγηθεί σαν πραγματικό γεγονός αλλά  
την είχαν δημιουργήσει σαν μυθοπλασία.

ΣΤΉΒΕΝ ΚΙΝΓΚ, Μίζερι2

Θέλω να διηγηθώ πώς μπήκε η Λ. στη ζωή μου, κάτω 
από ποιες συνθήκες, θέλω να περιγράψω με ακρίβεια το 
συμφραζόμενο που επέτρεψε στη Λ. να εισδύσει στην ιδι-
ωτική μου σφαίρα και, με υπομονή, να την κατακτήσει. 
Δεν είναι τόσο απλό. Και τη στιγμή που γράφω τη φρά-
ση, πώς μπήκε η Λ. στη ζωή μου, σταθμίζω το μέγεθος 
του στόμφου που κρύβει αυτή η διατύπωση, το ακριβο-
πουλημένο τίποτα, τον τρόπο με τον οποίον υπογραμμί-
ζει μια δραματουργία που δεν υφίσταται ακόμη, τη θέλη-
σή της να προαναγγείλει την καμπή ή την επανάκαμψη. 
Ναι, η Λ. μπήκε στη ζωή μου και την αναστάτωσε βαθιά, 
αργά, σταθερά, ύπουλα. Ή Λ. μπήκε στη ζωή μου όπως 
σε μια σκηνή θεάτρου, στη μέση της παράστασης, λες και 
κάποιος σκηνοθέτης είχε φροντίσει να παγώσουν γύρω 
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τα πάντα για να της κάνουν θέση, λες και η είσοδος της 
Λ. είχε προετοιμαστεί με σκοπό να αναδειχτεί η σπουδαι-
ότητά της, έτσι ώστε τη συγκεκριμένη στιγμή ο θεατής 
και τα υπόλοιπα πρόσωπα που βρίσκονται επί σκηνής 
(εγώ, εν προκειμένω) να μην κοιτάζουν παρά μόνον αυ-
τήν, όλα γύρω μας να ακινητοποιηθούν και η φωνή της 
να φτάσει ως το βάθος της αίθουσας, κοντολογίς να προ-
καλέσει αίσθηση.

Αλλά προτρέχω πολύ.
Συνάντησα τη Λ. τέλη Μαρτίου. Στις αρχές Σεπτεμ-

βρίου η Λ. κυκλοφορούσε στη ζωή μου σαν παλιά φίλη, 
σε γνωστό έδαφος. Στις αρχές Σεπτεμβρίου είχαμε ήδη τα 
private jokes3 μας, μια κοινή γλώσσα φτιαγμένη με υπο-
νοούμενα και αμφισημίες, με βλέμματα που αρκούσαν 
για να συνεννοηθούμε. Ή συνενοχή μας τρεφόταν από 
αμοιβαίες εκμυστηρεύσεις, αλλά και από μισόλογα και 
σιωπηλά σχόλια. Με την απόσταση, και με ορατή πλέον 
τη βία που κάλυψε αργότερα τη σχέση μας, θα μπορούσα 
να υποκύψω στον πειρασμό να πω ότι η Λ. μπήκε στη 
ζωή μου σαν διαρρήκτης, με μοναδικό στόχο να αλώσει 
τον προσωπικό μου χώρο, αλλά αυτό θα ήταν ψέμα.

Ή Λ. μπήκε ήσυχα, με άπειρη αβρότητα, και πέρασα 
μαζί της στιγμές απίστευτης συνενοχής.

Το απομεσήμερο που προηγήθηκε της γνωριμίας μας, με 
περίμεναν στο Σαλόνι του Βιβλίου του Παρισιού για μια 
εκδήλωση υπογραφής βιβλίων. Εκεί συνάντησα τον φίλο 
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μου τον Ολιβιέ που ήταν προσκεκλημένος μιας ζωντα-
νής εκπομπής στο περίπτερο της Γαλλικής Ραδιοφωνίας. 
Ανακατεύτηκα με το πλήθος για να τον ακούσω. Έπειτα 
μοιραστήκαμε ένα σάντουιτς σε μια απόμερη γωνιά, συ-
ντροφιά με τη Ρόζα, τη μεγάλη κόρη του, καθισμένοι κι 
οι τρεις στη φθαρμένη μοκέτα του Σαλονιού. Είχε ανα-
κοινωθεί ότι θ’ άρχιζα να υπογράφω στις 14.30, έτσι εί-
χαμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας. Ο Ολιβιέ βιάστηκε να 
μου πει ότι είχα όψη καταπονημένη, αλήθεια, και επέμενε 
να μάθει πώς τα έβγαζα πέρα με όλα αυτά, όπου το όλα 
αυτά σήμαινε ταυτόχρονα το γεγονός ότι είχα γράψει ένα 
βιβλίο πολύ προσωπικό, πολύ ιδιωτικό, και ότι αυτό το 
βιβλίο είχε τόσο μεγάλη απήχηση – απήχηση που δεν την 
είχα ούτε στιγμή υποψιαστεί, το ήξερε, και για την οποία, 
επομένως, δεν ήμουν προετοιμασμένη.

Αργότερα, ο Ολιβιέ μού πρότεινε να με συνοδεύσει 
και κατευθυνθήκαμε προς το περίπτερο του εκδότη μου. 
Περάσαμε μπροστά από μια ουρά αναμονής, πυκνή, συ-
μπαγή, έψαξα να δω ποιος συγγραφέας βρισκόταν στην 
άλλη άκρη, θυμάμαι ότι σήκωσα τα μάτια για να εντοπί-
σω την αφίσα που θα μας αποκάλυπτε το όνομά του, και 
τότε ο Ολιβιέ μου σφύριξε «νομίζω πως είναι για σένα». 
Πράγματι, η ουρά εκτεινόταν σε μεγάλο μήκος και μετά 
έστριβε λοξά ως το περίπτερο όπου περίμεναν εμένα.

Σε άλλες εποχές, ακόμη και πριν από λίγους μήνες, 
αυτό θα με γέμιζε χαρά και αναμφισβήτητα με κενόδο-
ξη ικανοποίηση. Είχα περάσει ώρες παραμονεύοντας 
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τον αναγνώστη σε διάφορα σαλόνια, φρόνιμα καθισμένη 
πίσω από τη στοίβα των βιβλίων μου, χωρίς να έρχεται 
κανείς, την ήξερα αυτή την απόγνωση, αυτή την κάπως 
ντροπιαστική μοναξιά. Τώρα με πλημμύριζε μια αίσθη-
ση τελείως διαφορετική, κάτι σαν ίλιγγος, για μια στιγμή 
με διαπέρασε η σκέψη ότι αυτό ήταν υπερβολικό, υπερ-
βολικά πολύ για έναν και μόνο άνθρωπο, υπερβολικά 
πολύ για μένα. Ο Ολιβιέ μού είπε ότι μ’ άφηνε εκεί. 

Το βιβλίο μου είχε κυκλοφορήσει στα τέλη Αυγούστου κι 
εδώ και μερικούς μήνες πήγαινα από πόλη σε πόλη, από 
συνάντηση σε συνάντηση, από ανάγνωση σε συζήτηση, στα 
βιβλιοπωλεία, στις βιβλιοθήκες, στους χώρους πολυμέσων, 
όπου με περίμεναν όλο και περισσότεροι αναγνώστες.

Μερικές φορές με κατέκλυζε το αίσθημα ότι είχα πε-
τύχει διάνα, ότι είχα παρασύρει μαζί μου, πίσω μου, χι-
λιάδες αναγνώστες, εκείνη η αίσθηση, ασφαλώς απατη-
λή, ότι είχα εισακουστεί.

Είχα γράψει ένα βιβλίο, το μέγεθος της απήχησης του 
οποίου δεν είχα φανταστεί.

Είχα γράψει ένα βιβλίο του οποίου η επίδραση στους 
κόλπους της οικογένειάς μου και γύρω μου διαχεόταν 
κατά πλήθος κυμάτων, του οποίου δεν είχα προβλέψει 
τις παράπλευρες απώλειες, ένα βιβλίο που δεν θ’ αργού-
σε να αποκαλύψει τα ακατάλυτα στηρίγματά μου αλλά 
και τους ψεύτικους συμμάχους μου, και του οποίου οι 
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ετεροχρονισμένες επιπτώσεις θα παρατείνονταν για πο-
λύν καιρό.

Δεν είχα φανταστεί τον πολλαπλασιασμό του αντικει-
μένου και τις συνέπειές του, δεν είχα φανταστεί την εικό-
να της μητέρας μου να αναπαράγεται κατά εκατοντάδες, 
έπειτα κατά χιλιάδες, εκείνη τη φωτογραφία που είχε μπει 
στο περικάλυμμα του βιβλίου και είχε κατά πολύ συμβά-
λει στη διάδοση του κειμένου, τη φωτογραφία που είχε 
πολύ γρήγορα διαχωριστεί από την ίδια και έκτοτε δεν 
ήταν πια η μητέρα μου αλλά η ηρωίδα του μυθιστορήμα-
τος, θαμπή και διαθλασμένη. 

Δεν είχα φανταστεί τους αναγνώστες συγκινημένους, 
συνεσταλμένους, δεν είχα φανταστεί ότι κάποιοι θα 
έκλαιγαν μπροστά μου και πόσο δύσκολο θα μου ήταν 
να μην κλάψω μαζί τους.

Ήταν εκείνη η πρώτη φορά, στη Λιλ, όπου μια νέα γυ-
ναίκα, λιπόσαρκη και εμφανώς καταβεβλημένη από τις 
πολλές παραμονές στο νοσοκομείο, μου είχε εξηγήσει ότι 
το μυθιστόρημα τής είχε δώσει την τρελή, την παράλογη 
ελπίδα ότι, παρά την αρρώστια της, παρά την κατάντια 
της που δεν θα διορθωνόταν, παρότι τα είχε τόσο ταλαι-
πωρήσει, τα παιδιά της μπορεί και να την αγαπούσαν...

Στη συνέχεια μια φορά στο Παρίσι, μια Κυριακή 
πρωί, ένας άντρας με αλλοιωμένη όψη μού είχε μιλήσει 
για τη νοητική διαταραχή, για το βλέμμα των άλλων επά-
νω του, επάνω τους, πάνω σε αυτούς που προκαλούσαν 
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τόσο φόβο, που ήταν όλοι πεταμένοι στο ίδιο τσουβάλι, 
διπολικοί, σχιζοφρενείς, καταθλιπτικοί, με ταμπελίτσες 
όπως τα κοτόπουλα στο σελοφάν ανάλογα με τις τάσεις 
της εποχής και τα εξώφυλλα των περιοδικών, και που 
η Λυσίλ, η ανεπίληπτη ηρωίδα μου, ξανάδινε σε όλους 
αυτούς τη χαμένη τους υπόληψη. 

Και άλλοι ακόμη, στο Στρασβούργο, στη Ναντ, στο 
Μονπελιέ, άνθρωποι που είχα μερικές φορές επιθυμία 
να τους σφίξω στην αγκαλιά μου. 

Σιγά σιγά, ύψωσα με κόπο ένα αδιόρατο τείχος, μια ζώνη 
προστασίας που μου επέτρεπε να συνεχίζω, να είμαι εκεί, 
να διατηρώ τη σωστή απόσταση: ήταν μια κίνηση του 
διαφράγματος που κρατούσε τον αέρα στο ύψος τού 
στέρνου ώστε να σχηματίζει ένα μικροσκοπικό μαξιλάρι, 
έναν αόρατο αερόσακκο, και που έπειτα τον εξέπνεα από 
το στόμα σταδιακά, μόλις είχε περάσει ο κίνδυνος. Έτσι 
μπορούσα ν’ ακούω, να μιλώ, να καταλαβαίνω αυτό που 
υφαινόταν σε σχέση με το βιβλίο, το πήγαιν’-έλα ανάμεσα 
στον αναγνώστη και το κείμενο, το βιβλίο που παρέπεμπε 
τον αναγνώστη, σχεδόν πάντα –και για κάποιον λόγο που 
δεν μπορώ να εξηγήσω–, στην προσωπική ιστορία του. 
Το βιβλίο ήταν ένα είδος καθρέφτη, που το βάθος πεδί-
ου και τα περιγράμματά του δεν μου ανήκαν πια.

Ωστόσο ήξερα ότι αργά ή γρήγορα θα τα ξανάβρισκα 
όλα μπροστά μου, το πλήθος, ναι, το πλήθος των ανα-
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γνωστών, των σχολίων, των προσκλήσεων, το πλήθος 
των βιβλιοθηκών που επισκέφτηκα και των ωρών που 
πέρασα στις υπερταχείες4, και τότε κάτι θα υποχωρούσε 
υπό το βάρος των αμφιβολιών και των αντιφάσεών μου. 
Ήξερα ότι αργά ή γρήγορα δεν θα μπορούσα πλέον να 
υπεκφεύγω και ότι έπρεπε να σταθμίσω το ακριβές μέγε-
θος της ανεξόφλητης οφειλής.

Στο Σαλόνι, εκείνο το Σάββατο, υπέγραφα ασταμάτη-
τα. Είχαν έρθει άνθρωποι να μου μιλήσουν και δυσκο-
λευόμουν να βρω τις λέξεις για να τους ευχαριστήσω, 
ν’ απαντήσω στις ερωτήσεις τους, να σταθώ στο ύψος 
των προσδοκιών τους. Άκουγα τη φωνή μου να τρέμει, 
δυσκολευόμουν ν’ αναπνεύσω. Ο αερόσακκος δεν δού-
λευε πια, ήταν αδύνατον να λειτουργήσω σωστά. Ήμουν 
ευάλωτη. Τρωτή.

Κατά τις 6 μ.μ. τοποθετήθηκε στην ουρά μια λαστι-
χένια κορδέλα, τεντωμένη ανάμεσα σε δύο πασσάλους, 
σαν όριο, για ν’ αποθαρρύνει τους νεοαφιχθέντες, που 
έτσι αναγκάζονταν να κάνουν μεταβολή και να φύγουν. 
Λίγα μέτρα από μένα, άκουγα τους υπεύθυνους του πε-
ριπτέρου να εξηγούν ότι σταματούσα, πρέπει να φύγει, 
σταματάει, λυπούμαστε, φεύγει.

Όταν είχα πια υπογράψει και σ’ εκείνους που είχε 
αποφασιστεί να είναι οι τελευταίοι της σειράς, καθυστέ-
ρησα λίγα λεπτά για να μιλήσω με την εκδότριά μου και 
τον διευθυντή πωλήσεων. Σκέφτηκα την απόσταση που 
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έπρεπε να διανύσω για να φτάσω στον σταθμό, ένιωθα 
εξουθενωμένη, ήμουν ικανή να ξαπλώσω στη μοκέτα 
και ν’ απομείνω εκεί. Στεκόμασταν όρθιοι στο περίπτε-
ρο, είχα την πλάτη γυρισμένη στους διαδρόμους του 
σαλονιού και στο τραπεζάκι όπου καθόμουν λίγα λεπτά 
προηγουμένως. Μια γυναίκα μάς πλησίασε από πίσω, 
με ρώτησε αν μπορούσα να υπογράψω το αντίτυπό της. 
Με άκουσα να της απαντώ όχι, έτσι αυθόρμητα, χωρίς 
δισταγμό. Νομίζω πως της εξήγησα ότι, εάν υπέγραφα 
το δικό της βιβλίο, θα έμπαιναν κι άλλοι στη σειρά για 
να ξαναρχίσω τις αφιερώσεις, αναπόφευκτα η ουρά θα 
σχηματιζόταν και πάλι.

Είδα στο βλέμμα της ότι δεν καταλάβαινε, δεν μπο-
ρούσε να καταλάβει, γύρω μας δεν υπήρχε πλέον κανείς, 
οι ατυχήσαντες είχαν σκορπίσει, όλα έμοιαζαν ήρεμα και 
ειρηνικά, είδα στο βλέμμα της ότι σκεφτόταν μα για ποια 
περνιέται αυτή η ηλίθια, τι είναι ένα ή δύο βιβλία πα-
ραπάνω, άλλωστε γι’ αυτό ακριβώς δεν ήρθατε, για να 
πουλήσετε και να υπογράψετε βιβλία, όχι να γκρινιάζετε 
κιόλας... 

Δεν μπορούσα να της πω κυρία μου λυπάμαι, δεν 
αντέχω άλλο, είμαι κουρασμένη, δεν έχω τη στόφα, το 
σφρίγος, αυτό είναι όλο, ξέρω καλά ότι άλλοι μπορούν 
να αντέξουν ώρες χωρίς ούτε να πιουν ούτε να φάνε, 
ώσπου να περάσει όλος ο κόσμος, να τους ευχαριστή-
σουν όλους, αληθινές καμήλες, προπονημένοι ασφαλώς 
στο άθλημα, μα εγώ όχι, σήμερα όχι, δεν αντέχω άλλο να 
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γράφω το όνομά μου, το όνομά μου είναι απάτη, μυθο-
ποίηση, πιστέψτε με, το όνομά μου σ’ αυτό το βιβλίο δεν 
έχει περισσότερη αξία από μια κουτσουλιά περιστεριού 
που, από ατυχή σύμπτωση, θα έπεφτε στο εσώφυλλο.

Δεν μπορούσα να της πω ότι αν υπογράψω το βιβλίο 
σας, κυρία μου, θα κομματιαστώ στα δύο, αυτό ακριβώς 
θα συμβεί, σας προειδοποιώ, απομακρυνθείτε, σταθείτε 
σε ασφαλή απόσταση, η μικροσκοπική κλωστή που κρα-
τάει ενωμένα τα δύο κομμάτια που συνθέτουν το άτομό 
μου όπου να ’ναι θα κοπεί και τότε θ’ αρχίσω να κλαίω, 
ίσως μάλιστα να ουρλιάζω, και αυτό ενδέχεται να είναι 
πολύ δυσάρεστο για όλους μας.

Έφυγα από το Σαλόνι παραβλέποντας την ενοχή που 
είχε αρχίσει να εισβάλλει μέσα μου.

Πήρα το μετρό στην Πορτ ντε Βερσάιγ, ο συρμός 
ήταν γεμάτος, βρήκα ωστόσο θέση να καθίσω. Με τη 
μύτη κολλημένη στο τζάμι, βάλθηκα να ξαναπαίζω εκεί-
νη τη σκηνή, η σκηνή ξαναγύρισε στο μυαλό μου, μια 
πρώτη φορά, έπειτα μια δεύτερη φορά. Είχα αρνηθεί σ’ 
εκείνη τη γυναίκα να υπογράψω το βιβλίο της ενώ ήμουν 
εκεί και κουβέντιαζα, αυτό δεν μπορούσα να το χωνέψω. 
Ένιωθα ένοχη, γελοία, ντρεπόμουν.

Γράφω σήμερα αυτή τη σκηνή, με όλες τις κουραστικές 
και υπερβολικές της λεπτομέρειες, διότι είμαι σχεδόν σί-
γουρη ότι αν δεν είχε συμβεί, δεν θα είχα συναντήσει τη Λ.
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Και η Λ. δεν θα είχε βρει σε μένα έδαφος τόσο εύ-
θραυστο, τόσο πρόσφορο, τόσο σαθρό.

 


