
Η μέρα της εξαφάνισης
(Σάββατο 30 Αυγούστου 1975)

«ΑστυνομιΑ, λέγετε; τι σας συμβαίνει;»
«ναι; ονομάζομαι ντέμπορα Κούπερ, μένω στο σάιντ Κρηκ

Λέιν. νομίζω πως μόλις είδα μια κοπέλα να την κυνηγάει ένας
άντρας στο δάσος».

«τι ακριβώς συνέβη;»
«Δεν ξέρω! στεκόμουν στο παράθυρο, κοιτούσα προς το δά-

σος, και τότε είδα αυτή την κοπέλα να τρέχει ανάμεσα στα δέ-
ντρα… Πίσω της ήταν ένας άντρας… νομίζω πως προσπαθούσε
να του ξεφύγει».

«Πού βρίσκονται τώρα;»
«Δεν… δεν τους βλέπω πια. μέσα στο δάσος».
«στέλνω αμέσως ένα περιπολικό, κυρία μου».
Αυτό το τηλεφώνημα ήταν η αρχή του περιστατικού που συ-

γκλόνισε την πόλη της ορόρα, στο νιου Χαμσάιρ. Εκείνη τη μέρα,
ένα κορίτσι από την περιοχή, η νόλα Κέλλεργκαν, δεκαπέντε
ετών, εξαφανίστηκε. τα ίχνη της δεν ξαναβρέθηκαν ποτέ.
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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ

Οκτώβριος 2008
(33 χρόνια μετά την εξαφάνιση)

οΛοι μιΛουσΑν γιΑ το βιβΛιο. Δεν μπορούσα πια να κυκλο-
φορήσω ήσυχος στους δρόμους της νέας υόρκης, ούτε να κάνω
τζόκινγκ στις αλέες του σέντραλ Παρκ χωρίς να με αναγνωρίσουν
οι περαστικοί και να αναφωνήσουν: «Ε! Κοιτάξτε! ο γκόλντμαν!
ο συγγραφέας!». Ενίοτε μάλιστα, ορισμένοι άρχιζαν να τρέχουν
ξοπίσω μου για να μου κάνουν τις ερωτήσεις που τους τριβέλιζαν:
«Είναι αλήθεια αυτά που λέτε στο βιβλίο σας; Όντως το έκανε αυ-
τό ο Χάρρυ Κέμπερτ;». στο καφέ του ουέστ βίλατζ όπου σύχνα-
ζα, κάποιοι πελάτες δεν δίσταζαν να καθίσουν στο τραπέζι μου
για να μου μιλήσουν: «Διαβάζω το βιβλίο σας αυτή την περίοδο,
κύριε γκόλντμαν. Δεν μπορώ να το αφήσω απ’ τα χέρια μου! Και
το πρώτο ήταν πολύ καλό, αλλά αυτό εδώ… Αλήθεια σας πρόσφε-
ραν ένα εκατομμύριο δολάρια για να το γράψετε; Πόσων χρονών
είστε; Κοντά στα τριάντα; τριάντα! Κι έχετε μαζέψει κιόλας τόσο
χρήμα!». Ακόμη κι ο θυρωρός της πολυκατοικίας μου, που τον
έβλεπα να προχωράει την ανάγνωση του βιβλίου μου όποτε δεν
έτρεχε ν’ ανοίξει την πόρτα, τελικά με στρίμωξε για κάμποση ώρα
μπροστά στο ασανσέρ όταν το τελείωσε, για να μου καταθέσει τις
σκέψεις του: «Ώστε αυτό συνέβη στη νόλα Κέλλεργκαν! τι φρίκη!
μα πώς μπορεί κανείς να φτάσει σ’ αυτό το σημείο; Ε, κύριε
γκόλντμαν, πώς είναι δυνατόν;».

Όλη η νέα υόρκη είχε παθιαστεί με το βιβλίο μου· είχε κυκλο-
φορήσει πριν από δυο βδομάδες και ήταν ήδη σίγουρο πως θα
ήταν το πρώτο σε πωλήσεις για τη χρονιά εκείνη σε ολόκληρη την

• 13 •

02–KEIMENO  8/4/14  11:22  Page 13



αμερικανική ήπειρο. Όλοι ήθελαν να μάθουν τι συνέβη στην ορό-
ρα το 1975. Παντού μιλούσαν γι’ αυτό, στην τηλεόραση, στο ρα-
διόφωνο, στις εφημερίδες. Δεν είχα ακόμη πατήσει τα τριάντα
καλά καλά και μ’ αυτό το βιβλίο, που ήταν μόλις το δεύτερο στην
καριέρα μου, είχα γίνει ο πιο περίοπτος συγγραφέας της χώρας
μου.

Η υπόθεση που συγκλόνιζε την Αμερική και από την οποία εί-
χα αντλήσει το υλικό για την αφήγησή μου είχε ξεσπάσει μερι-
κούς μήνες νωρίτερα, στις αρχές του καλοκαιριού, όταν βρέθηκε
ό,τι είχε απομείνει από το πτώμα μιας κοπέλας που είχε εξαφα-
νιστεί πριν από τριάντα τρία χρόνια. Έτσι άρχισαν τα γεγονότα
στο νιου Χαμσάιρ που θα αναφερθούν εδώ και που, δίχως αυτά,
η μικρή πόλη της ορόρα θα είχε σίγουρα παραμείνει άγνωστη
στην υπόλοιπη Αμερική.

Ζ ο Ε Λ ν τ ι Κ Ε Ρ
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Π Ρ Ω Τ Ο  Μ Ε Ρ Ο Σ

Η ασθένεια των συγγραφέων
(8 μήνες πριν από την έκδοση του βιβλίου)
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Στην άβυσσο της μνήμης

«Το πρώτο κεφάλαιο, Μάρκους, είναι πολύ σημαντικό. Αν
δεν αρέσει στους αναγνώστες, δεν θα διαβάσουν το υπόλοι-
πο βιβλίο. Με τι σκοπεύεις να ξεκινήσεις το δικό σου;»

«Δεν ξέρω, Χάρρυ. Πιστεύεις πως θα τα καταφέρω μια μέ-
ρα;»

«Τι να καταφέρεις;»
«Να γράψω ένα βιβλίο».
«Είμαι βέβαιος γι’ αυτό».

�

στισ ΑΡΧΕσ του 2008, ήτοι περίπου ενάμιση χρόνο αφότου είχα
γίνει, χάρη στο πρώτο μου μυθιστόρημα, το νέο ίνδαλμα της αμε-
ρικανικής λογοτεχνίας, με έπιασε μια τρομερή κρίση, η λεγόμενη
«κρίση της λευκής σελίδας», σύνδρομο που, απ’ ό,τι φαίνεται, δεν
είναι σπάνιο στους συγγραφείς που γνώρισαν μια άμεση και εκ-
κωφαντική επιτυχία. Η αρρώστια δεν είχε έρθει έτσι ξαφνικά, εί-
χε φωλιάσει μέσα μου λίγο λίγο. Ήταν λες και το μυαλό μου, προ-
σβεβλημένο απ’ αυτή, να έπαυε σιγά σιγά να λειτουργεί. Δεν θέ-
λησα να δώσω σημασία στα πρώτα συμπτώματα, είπα μέσα μου
πως η έμπνευση θα επέστρεφε την επόμενη μέρα, ή τη μεθεπό-
μενη, ή ίσως την παραπάνω ακόμα. Αλλά οι μέρες, οι εβδομάδες
και οι μήνες περνούσαν και η έμπνευση δεν έλεγε να επιστρέψει.

Η κατάβασή μου στην κόλαση διαχωριζόταν σε τρεις φάσεις.
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Η πρώτη, απαραίτητη σε κάθε ιλιγγιώδη πτώση, υπήρξε το αστρα-
πιαίο μου σκαρφάλωμα στην κορυφή· το πρώτο μου μυθιστόρημα
είχε πουλήσει δύο εκατομμύρια αντίτυπα, εκτοξεύοντάς με, στην
ηλικία των είκοσι οκτώ ετών, στην κατηγορία των επιτυχημένων
συγγραφέων. Αυτό συνέβη το φθινόπωρο του 2006 και μέσα σε
μερικές εβδομάδες το όνομά μου είχε γίνει διάσημο· ήμουν πα-
ντού, στην τηλεόραση, στις εφημερίδες, στα εξώφυλλα των πε-
ριοδικών. το πρόσωπό μου εμφανιζόταν σε τεράστιες διαφημι-
στικές πινακίδες στους σταθμούς του μετρό. οι πιο αυστηροί κρι-
τικοί των σημαντικότερων εντύπων της Ανατολικής Ακτής συμ-
φωνούσαν απόλυτα μεταξύ τους, ο νεαρός μάρκους γκόλντμαν
θα γινόταν ένας πολύ μεγάλος συγγραφέας.

Ένα βιβλίο, ένα μόνο, και ήδη έβλεπα να μου ανοίγουν οι πόρ-
τες μιας καινούριας ζωής, της ζωής των νέων και πάμπλουτων
σταρ. μετακόμισα από το σπίτι των γονιών μου στο μονκλέρ του
νιου τζέρσεϋ και εγκαταστάθηκα σ’ ένα πολυτελές διαμέρισμα
στο βίλατζ, άλλαξα το Φορντ αμάξι μου από τρίτο χέρι και πήρα
ένα ολοκαίνουριο μαύρο Ρέιντζ Ρόβερ με φιμέ τζάμια, άρχισα να
συχνάζω στα σικάτα εστιατόρια, προσέλαβα έναν ατζέντη στην
υπηρεσία μου, ο οποίος διαχειριζόταν τον χρόνο μου κι ερχόταν
να δει τους αγώνες μπέιζμπολ στην τεράστια οθόνη τηλεόρασης
του νέου μου σπιτιού. νοίκιασα, δυο βήματα από το σέντραλ
Παρκ, ένα γραφείο, στο οποίο μια γραμματέας λίγο τσιμπημένη
μαζί μου που άκουγε στο όνομα ντενίζ περνούσε από κόσκινο
την αλληλογραφία μου, ετοίμαζε τον καφέ μου και ταξινομούσε
τα πιο σημαντικά μου έγγραφα.

τους πρώτους έξι μήνες μετά την έκδοση του βιβλίου, αρκέ-
στηκα στο να απολαμβάνω τις ανέσεις της καινούριας μου ζωής.
το πρωί, περνούσα από το γραφείο μου για να ρίξω μια ματιά
στα άρθρα που τυχόν μιλούσαν για μένα και να διαβάσω τα δε-
κάδες γράμματα των θαυμαστών που λάμβανα καθημερινά και
που η ντενίζ στη συνέχεια τα τακτοποιούσε μέσα σε μεγάλα ντο-
σιέ. Κι έπειτα, ικανοποιημένος από τον εαυτό μου και κρίνοντας
πως είχα δουλέψει αρκετά, περιδιάβαινα χαζεύοντας τους δρό-
μους του μανχάτταν, όπου οι περαστικοί σιγοψιθύριζαν στο πέ-

Ζ ο Ε Λ ν τ ι Κ Ε Ρ
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ρασμά μου. Αφιέρωνα τον υπόλοιπο χρόνο της μέρας μου στο να
απολαμβάνω τα καινούρια δικαιώματα που μου είχε παραχωρή-
σει η διασημότητα: το δικαίωμα να αγοράζω οτιδήποτε επιθυμού-
σα, το δικαίωμα να βρίσκομαι στις κερκίδες VIP του μάντισον
σκουέαρ γκάρντεν για να παρακολουθώ τα ματς των Rangers, το
δικαίωμα να πατάω σε κόκκινα χαλιά μαζί με αστέρες της μου-
σικής των οποίων, νεότερος, αγόραζα όλους τους δίσκους, το δι-
καίωμα να βγαίνω με τη Λύντια γκλουρ, την πρωταγωνίστρια της
πιο επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς της εποχής, που ήταν περι-
ζήτητη παντού. Ήμουν ένας διάσημος συγγραφέας· είχα την εντύ-
πωση πως ασκούσα το ωραιότερο επάγγελμα του κόσμου. Και,
βέβαιος πως η επιτυχία μου θα διαρκούσε για πάντα, δεν είχα λά-
βει υπόψη μου τις αρχικές προειδοποιήσεις του ατζέντη μου και
του εκδότη μου, οι οποίοι με πίεζαν να ξαναπιάσω δουλειά και ν’
αρχίσω να γράφω το δεύτερο μυθιστόρημά μου.

στη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών συνειδητοποίησα πλέον
πως άλλαζε ο άνεμος. τα γράμματα των θαυμαστών άρχισαν να
αραιώνουν και ο κόσμος με πλησίαζε όλο και λιγότερο στον δρό-
μο. σύντομα, όσοι περαστικοί με αναγνώριζαν ακόμα άρχισαν να
με ρωτούν: «Ποιο θα είναι το θέμα του επόμενου βιβλίου σας, κύριε
γκόλντμαν; Και πότε θα βγει;». Κατάλαβα πως έπρεπε να στρωθώ
και στρώθηκα. Είχα σημειώσει κάποιες ιδέες σε σκόρπια φύλλα
και είχα γράψει την περίληψη από κάποιες ιστορίες στον υπολο-
γιστή μου. τίποτα πολύ καλό όμως. σκέφτηκα τότε άλλες ιδέες
κι έγραψα άλλες περιλήψεις. Αλλά επίσης χωρίς επιτυχία. τελικά
αγόρασα έναν καινούριο υπολογιστή, με την ελπίδα πως μαζί του
θα αγόραζα καλές ιδέες και έξοχες περιλήψεις. μάταια όμως.
στη συνέχεια, επιχείρησα να αλλάξω μέθοδο. Αγγάρευα την ντε-
νίζ ως αργά το βράδυ για να της υπαγορεύω αυτά που πίστευα
πως είναι σπουδαίες φράσεις, ωραίες λέξεις και εξαιρετικές μυ-
θιστορηματικές ατάκες. Αλλά την επόμενη μέρα οι λέξεις μού
φαίνονταν άχρωμες, οι φράσεις μου στρεβλές και οι ατάκες μου
αποτυχημένες. Έμπαινα στη δεύτερη φάση της αρρώστιας μου.

το φθινόπωρο του 2007, έκλεισε ένας χρόνος από την έκδοση
του βιβλίου μου κι εγώ δεν είχα ακόμη γράψει ούτε μια αράδα

Η  Α Λ Η Θ Ε ι Α γ ι Α τ Η ν υ Π ο Θ Ε σ Η Χ Α Ρ Ρ υ Κ Ε μ Π Ε Ρ τ
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από το επόμενο. Όταν δεν υπήρχαν πια άλλα γράμματα προς τα-
ξινόμηση, όταν έπαψαν να με αναγνωρίζουν στους δημόσιους χώ-
ρους κι όταν στα μεγάλα βιβλιοπωλεία του μπρόντγουεϋ οι αφί-
σες μου εξαφανίστηκαν, κατάλαβα πως η δόξα ήταν εφήμερη. Η
δόξα ήταν μια πεινασμένη γοργόνα κι όσοι δεν την έθρεφαν έβλε-
παν πολύ γρήγορα τον εαυτό τους να αντικαθίσταται από κά-
ποιους άλλους. οι πολιτικοί της επικαιρότητας, η εκκολαπτόμενη
σταρ του καινούριου τηλεοπτικού ριάλιτι, το ροκ συγκρότημα
που είχε μόλις σημειώσει μεγάλη επιτυχία, όλοι αυτοί είχαν τρα-
βήξει επάνω τους το κομμάτι της προσοχής που μου αναλογούσε.
Κι όμως, είχαν περάσει μονάχα δώδεκα μήνες από την έκδοση
του βιβλίου μου, ένα χρονικό διάστημα γελοία μικρό κατά την
άποψή μου, αλλά το οποίο, στην ανθρώπινη κλίμακα, αντιστοι-
χούσε σε μια αιωνιότητα. στη διάρκεια της ίδιας εκείνης χρονιάς,
στην Αμερική και μόνο, είχαν γεννηθεί ένα εκατομμύριο παιδιά,
είχαν πεθάνει ένα εκατομμύριο άνθρωποι, είχαν πυροβοληθεί
τουλάχιστον δέκα χιλιάδες άτομα, μισό εκατομμύριο είχαν πέσει
στα ναρκωτικά, ένα εκατομμύριο είχαν γίνει εκατομμυριούχοι,
δεκαεπτά εκατομμύρια άνθρωποι είχαν αλλάξει κινητό, πενήντα
χιλιάδες είχαν σκοτωθεί σε τροχαίο και, για τον ίδιο λόγο, δύο
εκατομμύρια είχαν τραυματιστεί περισσότερο ή λιγότερο σοβα-
ρά. Όσο για μένα, είχα γράψει ένα και μόνο βιβλίο.

ο μεγάλος εκδοτικός οίκος της νέας υόρκης σμιτ & Χάνσον,
που μου είχε προσφέρει ένα διόλου ευκαταφρόνητο χρηματικό
ποσό για να εκδώσει το πρώτο μου μυθιστόρημα και είχε εναπο-
θέσει πολλές ελπίδες επάνω μου, πολιορκούσε αδιάκοπα τον
ατζέντη μου, τον ντάγκλας Κλάρεν, ο οποίος κυνηγούσε εμένα
με τη σειρά του. μου έλεγε πως ο χρόνος μάς πίεζε, πως έπρεπε
οπωσδήποτε να παραδώσω ένα καινούριο χειρόγραφο, κι εγώ
προσπαθούσα να τον καθησυχάσω για να καθησυχάσω τον εαυτό
μου, λέγοντάς του πως το δεύτερο μυθιστόρημά μου προχωρούσε
με καλούς ρυθμούς και πως δεν έπρεπε να στεναχωριέται για τί-
ποτα. Αλλά παρά τις ώρες που περνούσα κλεισμένος στο γρα-
φείο μου, οι σελίδες μου έμεναν λευκές. Η έμπνευσή μου με είχε
εγκαταλείψει απροειδοποίητα και δεν μπορούσα να την ξανα-

Ζ ο Ε Λ ν τ ι Κ Ε Ρ
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βρώ. Και το βράδυ, στο κρεβάτι μου, μην μπορώντας να κοιμηθώ,
σκεφτόμουν πως σε λίγο καιρό, πριν καν κλείσει τα τριάντα, ο
μεγάλος μάρκους γκόλντμαν δεν θα υπήρχε πια. Αυτή η σκέψη
με τρόμαξε τόσο, που αποφάσισα να φύγω διακοπές για να βγά-
λω τις κακές σκέψεις απ’ το μυαλό μου. Έκανα δώρο στον εαυτό
μου έναν μήνα σε κάποιο υπερπολυτελές ξενοδοχείο στο μαϊάμι,
με το πρόσχημα πως ήθελα να γεμίσω τις μπαταρίες μου, πεπει-
σμένος βαθιά μέσα μου πως το να αράξω κάτω από τους φοίνικες
θα μ’ έκανε να ξαναβρώ όλες τις δυνατότητες της δημιουργικής
μου ιδιοφυΐας. Αλλά η Φλόριντα δεν ήταν βέβαια παρά μια θαυ-
μαστή απόπειρα φυγής και, δυο χιλιάδες χρόνια πριν από μένα,
ο σενέκας είχε ήδη βιώσει αυτή την επώδυνη κατάσταση: οπου-
δήποτε και να αποδράσετε, τα προβλήματά σας τρυπώνουν στις
αποσκευές σας και σας ακολουθούν παντού. Ήταν λες και, πριν
προλάβω καλά καλά να φτάσω στο μαϊάμι, ένας ευγενέστατος
αχθοφόρος από την Κούβα να είχε τρέξει ξοπίσω μου με το που
βγήκα από το αεροδρόμιο για να μου πει:

«Είστε ο κύριος γκόλντμαν;».
«μάλιστα».
«τότε αυτό είναι δικό σας».
Και να μου είχε δώσει έναν φάκελο που περιείχε ένα πάκο σε-

λίδες.
«Είναι οι λευκές μου σελίδες;»
«μάλιστα, κύριε γκόλντμαν. τι νομίζατε, πως θα φεύγατε

από τη νέα υόρκη χωρίς να τις πάρετε μαζί σας;»
Έτσι λοιπόν, πέρασα έναν μήνα στη Φλόριντα κλεισμένος σε

μια σουίτα με τους δαίμονές μου, άθλιος και πεισμωμένος. στον
υπολογιστή μου, αναμμένο μέρα νύχτα, το αρχείο στο οποίο είχα
δώσει τον τίτλο νέο_μυθιστόρημα.doc παρέμενε απελπιστικά
ανέγγιχτο. Κατάλαβα πως είχα κολλήσει μια ασθένεια πολύ δια-
δεδομένη στους καλλιτεχνικούς κύκλους τη βραδιά που κέρασα
ένα κοκτέιλ μαργαρίτα τον πιανίστα του μπαρ στο ξενοδοχείο.
Κάθισε σ’ ένα σκαμπό στο μπαρ και μου είπε πως σ’ όλη του τη
ζωή είχε συνθέσει ένα και μοναδικό τραγούδι, το οποίο όμως είχε
γίνει τεράστιο σουξέ. Είχε γνωρίσει τέτοια επιτυχία, που δεν είχε

Η  Α Λ Η Θ Ε ι Α γ ι Α τ Η ν υ Π ο Θ Ε σ Η Χ Α Ρ Ρ υ Κ Ε μ Π Ε Ρ τ
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κατορθώσει ποτέ πια να γράψει κάτι άλλο, και τώρα, πάμφτωχος
και δυστυχής, επιβίωνε παίζοντας στο πιάνο τα σουξέ άλλων για
τους πελάτες του ξενοδοχείου. «Εκείνη την εποχή, έκανα τρομερές
τουρνέ στις μεγαλύτερες αίθουσες της χώρας», μου είπε γαντζω-
μένος από τον γιακά του πουκαμίσου μου. «Δέκα χιλιάδες άνθρω-
ποι ούρλιαζαν το όνομά μου, γκόμενες λιποθυμούσαν κι άλλες πε-
τούσαν προς το μέρος μου το κιλοτάκι τους. Χαμός!» Κι αφού
έγλειψε πρώτα σαν σκυλάκι το αλάτι γύρω απ’ το ποτήρι, πρό-
σθεσε: «μα τον Θεό, αλήθεια σου λέω». το χειρότερο ήταν αυτό
ακριβώς, ήξερα πως μου έλεγε αλήθεια.

Η τρίτη φάση των δεινών μου ξεκίνησε με το που επέστρεψα
στη νέα υόρκη. στο αεροπλάνο που με γύριζε πίσω από το μαϊά-
μι, διάβασα ένα άρθρο σχετικά μ’ έναν πρωτοεμφανιζόμενο συγ-
γραφέα και το μυθιστόρημά του, το οποίο εκθείαζαν οι κριτικοί,
και, φτάνοντας στο αεροδρόμιο Λα γκουάρντια, είδα το πρόσωπό
του σε μεγάλες αφίσες στην αίθουσα παραλαβής αποσκευών. Η
ζωή με ειρωνευόταν· όχι μονάχα με ξεχνούσαν, αλλά, χειρότερα
ακόμα, με αντικαθιστούσαν. ο ντάγκλας, που ήρθε να με πάρει
απ’ το αεροδρόμιο, ήταν ανάστατος. οι σμιτ & Χάνσον, έχοντας
χάσει την υπομονή τους, ήθελαν μια απόδειξη πως προχωρούσα
και πως σε λίγο καιρό θα ήμουν σε θέση να τους παραδώσω ένα
καινούριο ολοκληρωμένο χειρόγραφο.

«Δύσκολα τα πράγματα», μου είπε στο αυτοκίνητο πηγαίνο-
ντάς με στο μανχάτταν. «Πες μου πως η Φλόριντα σε αναζωο-
γόνησε και πως έχει ήδη προχωρήσει το βιβλίο σου! Είναι κι αυ-
τός ο τύπος για τον οποίο μιλούν όλοι… το βιβλίο του θα είναι η
μεγάλη επιτυχία των Χριστουγέννων. Κι εσύ, μάρκους; τι έχεις
για τα Χριστούγεννα;»

«Θα στρωθώ!» φώναξα πανικόβλητος. «Θα τα καταφέρω! Θα
κάνουμε μια μεγάλη διαφημιστική καμπάνια και θα πετύχουμε!
ο κόσμος αγάπησε το πρώτο μου βιβλίο, θα αγαπήσει και το επό-
μενο!»

«μαρκ, δεν έχεις καταλάβει. Θα μπορούσαμε να ’χουμε κάνει
αυτό που λες μέχρι και πριν από μερικούς μήνες. Αυτή ήταν η
στρατηγική, να σερφάρουμε πάνω στην επιτυχία σου, να τροφο-
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δοτήσουμε το κοινό, να του δώσουμε αυτό που ζητάει. ο κόσμος
ήθελε τον μάρκους γκόλντμαν, αλλά αφού ο μάρκους γκόλντμαν
έκανε διακοπές στη Φλόριντα, οι αναγνώστες πήγαν κι αγόρασαν
το βιβλίο κάποιου άλλου. Έχεις μελετήσει καθόλου οικονομία,
μαρκ; τα βιβλία έχουν γίνει προϊόν ανταλλάξιμο. ο κόσμος θέλει
ένα βιβλίο που να του αρέσει, να τον κάνει να χαλαρώνει, να τον
διασκεδάζει. Κι αν δεν τους το δώσεις εσύ, τότε θα το κάνει ο δι-
πλανός σου, κι εσύ απλώς θα πεταχτείς στα σκουπίδια».

Κατατρομαγμένος από τους χρησμούς του ντάγκλας, στρώ-
θηκα στη δουλειά όσο ποτέ άλλοτε. Άρχιζα να γράφω στις έξι το
πρωί και δεν σταματούσα πριν από τις εννιά ή τις δέκα το βράδυ.
μέρες ολόκληρες τις περνούσα στο γραφείο μου, γράφοντας
ασταμάτητα, παρασυρόμενος από τη φρενίτιδα της απελπισίας,
αραδιάζοντας λέξεις, ξεκινώντας φράσεις και κατεβάζοντας
άπειρες ιδέες για μυθιστόρημα. Αλλά, προς μεγάλη μου δυσαρέ-
σκεια, δεν παρήγαγα τίποτα το αξιόλογο. Όσο για την ντενίζ, περ-
νούσε τις μέρες της ανησυχώντας για την κατάστασή μου. Καθώς
δεν είχε πια τι να κάνει, αφού δεν είχα τίποτα να της υπαγορεύ-
σω, ούτε υπήρχε αλληλογραφία που έπρεπε να ταξινομηθεί, ούτε
καφές που έπρεπε να ετοιμαστεί, πηγαινοερχόταν στον διάδρο-
μο. Κι όταν δεν άντεχε άλλο, χτυπούσε διακριτικά την πόρτα μου.

«σε παρακαλώ, μάρκους, άνοιξέ μου!» έλεγε στενάζοντας.
«βγες απ’ το γραφείο, πήγαινε έναν περίπατο στο πάρκο. Δεν
έχεις φάει τίποτα σήμερα!»

της απαντούσα, ουρλιάζοντας:
«Δεν πεινάω! Δεν πεινάω! Δεν πρόκειται να φάω αν δεν γρά-

ψω το βιβλίο μου!».
Εκείνη έκλαιγε σχεδόν.
«μη λες τέτοια πράγματα, μάρκους! Θα πάω στο ντελικατέ-

σεν στη γωνία να σου φέρω σάντουιτς με βοδινό, το αγαπημένο
σου. Πάω τώρα αμέσως! Αμέσως!»

την άκουγα να παίρνει την τσάντα της και να τρέχει ως την
πόρτα της εισόδου κι έπειτα να κατεβαίνει με ταχύτητα τα σκα-
λιά, λες και η βιασύνη της θα άλλαζε κάτι στην κατάστασή μου.
Διότι επιτέλους είχα καταλάβει πόσο μεγάλο ήταν το κακό που
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με είχε βρει· το να γράψω ένα βιβλίο ξεκινώντας απ’ το τίποτα
μου είχε φανεί πολύ εύκολο, αλλά τώρα που ήμουν στην κορυφή,
τώρα που έπρεπε να επιβεβαιώσω το ταλέντο μου και να ξανα-
κάνω την ίδια εξαντλητική πορεία προς την επιτυχία, η οποία εί-
ναι η γραφή ενός καλού μυθιστορήματος, δεν ένιωθα πια πως
ήμουν ικανός. Είχα προσβληθεί από την ασθένεια των συγγρα-
φέων και δεν υπήρχε κανείς να με βοηθήσει. σε όσους το έλεγα
μου απαντούσαν πως δεν ήταν τίποτα σοβαρό, πως ήταν σίγουρα
κάτι πολύ συνηθισμένο και πως, αν δεν έγραφα το βιβλίο μου σή-
μερα, θα το έγραφα αύριο. Προσπάθησα, για δυο μέρες, να πάω
να δουλέψω στο παλιό μου δωμάτιο, στο πατρικό μου σπίτι, στο
μονκλέρ, στο ίδιο δωμάτιο όπου είχα βρει την έμπνευση για το
πρώτο μου μυθιστόρημα. Αλλά αυτή η απόπειρα κατέληξε σε
αξιοθρήνητη αποτυχία, στην οποία η μητέρα μου είχε ένα μερίδιο
ευθύνης, ειδικότερα επειδή πέρασε αυτές τις δυο μέρες καθισμέ-
νη δίπλα μου, με τα μάτια καρφωμένα στην οθόνη του φορητού
μου υπολογιστή, επαναλαμβάνοντας: «Πολύ ωραία, μάρκι».

«μα δεν έγραψα ούτε μια γραμμή, μαμά», της είπα στο τέλος.
«το νιώθω πως θα είναι πολύ καλό».
«μαμά, άφησέ με μόνο…»
«γιατί θες να μείνεις μόνος; Πονάει η κοιλιά σου; Θέλεις να

κλάσεις; μπορείς να κλάσεις μπροστά μου, γλυκέ μου. Η μάνα
σου είμαι».

«Όχι, μαμά, δεν θέλω να κλάσω».
«Πεινάς τότε; Θέλεις πανκέικς; βάφλες; Κάτι αλμυρό; Αυγά

ίσως;»
«Όχι, δεν πεινάω».
«τότε, γιατί θες να σ’ αφήσω μόνο σου; μήπως προσπαθείς

να μου πεις πως η παρουσία της γυναίκας που σ’ έφερε στη ζωή
σε ενοχλεί;»

«Όχι, δεν μ’ ενοχλείς, αλλά…»
«Αλλά, τι;»
«τίποτα, μαμά».
«Χρειάζεσαι μια φιλεναδίτσα, μάρκι. νομίζεις πως δεν ξέρω

ότι τα χάλασες μ’ αυτή την τηλεορασού; Πώς την είπαμε;»
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«Λύντια γκλουρ. Έτσι κι αλλιώς, δεν είχαμε στ’ αλήθεια δε-
σμό, μαμά. Θέλω να πω, ήταν μια ιστορία έτσι…»

«Μια ιστορία έτσι… Μια ιστορία έτσι!… Αυτά κάνουν οι νέοι
σήμερα, ιστορίες έτσι, και γι’ αυτό βρίσκονται στα πενήντα τους
φαλακροί και χωρίς οικογένεια!»

«τι σχέση έχει η φαλάκρα, μαμά;»
«Δεν έχει. Αλλά το βρίσκεις φυσιολογικό να μαθαίνω από τα

περιοδικά πως βγαίνεις μ’ αυτή την κοπέλα; Ποιος γιος τα κάνει
αυτά στη μάνα του, ε; να φανταστείς πως λίγο πριν φύγεις για
τη Φλόριντα πήγα στον σάινγκετς –τον κομμωτή, όχι τον χασά-
πη– κι εκεί άρχισαν όλοι να με κοιτάνε παράξενα. Ρώτησα τι
συμβαίνει και τότε η κυρία μπεργκ, με το σεσουάρ για την περ-
μανάντ στο κεφάλι, μου έδειξε το περιοδικό που διάβαζε. βλέ-
πω μια φωτογραφία σου μαζί μ’ αυτή τη Λύντια γκλουρ, στον
δρόμο, κι έπειτα τον τίτλο του άρθρου, που έλεγε πως χωρίσατε.
Όλο το κομμωτήριο ήξερε πως είχατε χωρίσει κι εγώ δεν ήξερα
καν πως βλεπόσουν μ’ αυτή την κοπέλα! Δεν ήθελα βέβαια να
με περάσουν για καμιά ανόητη, είπα πως ήταν μια πολύ γοη-
τευτική γυναίκα και πως είχε έρθει πολλές φορές για φαγητό
στο σπίτι».

«μαμά, δεν σου μίλησα γι’ αυτήν επειδή δεν ήταν κάτι σοβα-
ρό. Δεν ήταν η σωστή, καταλαβαίνεις;»

«μα δεν είναι ποτέ η σωστή! Δεν γνωρίζεις ποτέ κάποιο καλό
κορίτσι, μάρκι, αυτό είναι το πρόβλημα! νομίζεις πως αυτές οι
τηλεορασούδες είναι ικανές να κρατήσουν σπιτικό; Κοίτα, συνά-
ντησα την κυρία Λεβί χτες στο σούπερ μάρκετ. Η κόρη της είναι
κι αυτή ανύπαντρη. Θα ήταν ό,τι πρέπει για σένα. Κι έπειτα, έχει
πολύ ωραία δόντια. Θέλεις να της πω να έρθει τώρα καμιά βόλτα
από δω;»

«Όχι, μαμά, προσπαθώ να δουλέψω».
Εκείνη τη στιγμή, χτύπησε το κουδούνι.
«Αυτές πρέπει να ’ναι», είπε η μάνα μου.
«τι αυτές, δηλαδή;»
«Η κυρία Λεβί με την κόρη της. τους είπα να έρθουν για τσάι

κατά τις τέσσερις. Και είναι τέσσερις ακριβώς. μια καλή γυναίκα
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είναι μια γυναίκα που είναι πάντα στην ώρα της. μη μου πεις
πως δεν νιώθεις να σου αρέσει κιόλας;»

«τις κάλεσες για τσάι; να τις πετάξεις έξω, μαμά! Δεν θέλω
να τις δω! Πρέπει να γράψω το βιβλίο μου, διάβολε! Δεν ήρθα εδώ
για να παίξω τις κουμπάρες, πρέπει να γράψω ένα μυθιστόρημα!»

«Αχ, μάρκι! στ’ αλήθεια χρειάζεσαι φιλεναδίτσα. μια κοπε-
λίτσα να την αρραβωνιαστείς και να την παντρευτείς. σκέφτεσαι
πολύ τα βιβλία και όχι όσο πρέπει τον γάμο…»

Κανείς δεν καταλάβαινε τη σοβαρότητα της κατάστασης.
Έπρεπε οπωσδήποτε να γράψω ένα καινούριο βιβλίο, για να τη-
ρήσω έστω τους όρους του συμβολαίου που είχα υπογράψει με
τον εκδότη. τον γενάρη του 2008, ο Ρόυ μπαρνάσκι, ο πανίσχυ-
ρος γενικός διευθυντής του οίκου σμιτ & Χάνσον, με κάλεσε στο
γραφείο του, στον 51ο όροφο ενός ουρανοξύστη της λεωφόρου
Λέξινγκτον, για να με επαναφέρει με σοβαρότητα στην τάξη.
«Λοιπόν, γκόλντμαν; Πότε θα έχω το καινούριο σου χειρόγρα-
φο;» γρύλισε. «το συμβόλαιό μας είναι για πέντε βιβλία. Πρέπει
να στρωθείς στη δουλειά και γρήγορα μάλιστα! Θέλουμε αποτε-
λέσματα, θέλουμε εισπράξεις! Έχεις αργήσει στις προθεσμίες!
Έχεις αργήσει γενικώς! Είδες αυτόν τον τύπο που έβγαλε το βι-
βλίο του πριν απ’ τα Χριστούγεννα; σε αντικατέστησε στα μάτια
του κόσμου! ο ατζέντης του λέει πως το επόμενο μυθιστόρημά
του έχει ήδη σχεδόν τελειώσει. Κι εσύ; Εσύ μας κάνεις και χά-
νουμε χρήμα! Φρόντισε να κουνηθείς λοιπόν και να επανορθώ-
σεις. Κάνε μια εντυπωσιακή επιστροφή, γράψε μου ένα καλό βι-
βλίο και σώσε το τομάρι σου. σου δίνω έξι μήνες, σου αφήνω πε-
ριθώριο ως τον ιούνιο». Έξι μήνες για να γράψω ένα βιβλίο, απ’
τη στιγμή που ήμουν μπλοκαρισμένος ενάμιση χρόνο τώρα. Ήταν
αδύνατον. Χειρότερα ακόμα, ο μπαρνάσκι, επιβάλλοντάς μου
προθεσμία, δεν με είχε ενημερώσει για τις συνέπειες στις οποίες
επρόκειτο να εκτεθώ αν δεν συμμορφωνόμουν. το καθήκον αυτό
το ανέλαβε ο ντάγκλας, δύο εβδομάδες αργότερα, κατά τη διάρ-
κεια της χιλιοστής μας κουβέντας στο διαμέρισμά μου. μου είπε:
«Πρέπει να γράψεις, παλιόφιλε, δεν σε παίρνει άλλο! Έχεις υπο-
γράψει για πέντε βιβλία! Πέντε βιβλία! ο μπαρνάσκι έχει βγει
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απ’ τα ρούχα του, δεν θα κάνει άλλο υπομονή… μου είπε πως
σου δίνει περιθώριο ως τον ιούνιο. Και ξέρεις τι θα γίνει αν δεν
τα καταφέρεις; Θα σπάσουν το συμβόλαιό σου, θα σε σύρουν στα
δικαστήρια και θα σου πιουν το αίμα. Θα σου τα πάρουν όλα, και
τότε πάει περίπατο η ωραία σου ζωή, το ωραίο σου διαμέρισμα,
τα ιταλικά σου παπούτσια, το μεγάλο σου αμάξι. Δεν θα ’χεις τί-
ποτα πια. Θα σε ξεζουμίσουν». να με λοιπόν, εγώ που έναν χρό-
νο νωρίτερα όλοι με θεωρούσαν το καινούριο αστέρι της λογο-
τεχνίας αυτής της χώρας, τώρα είχα καταντήσει η μεγάλη απελ-
πισία, ο τεμπελχανάς του εκδοτικού χώρου της βόρειας Αμερι-
κής. μάθημα νούμερο δύο: Εκτός από εφήμερη, η δόξα έχει και
συνέπειες. μετά από εκείνο το βράδυ που ο ντάγκλας μού έτρι-
ξε τα δόντια, σήκωσα το τηλέφωνό μου και σχημάτισα τον αριθ-
μό του μοναδικού ανθρώπου που θεωρούσα πως μπορούσε να
με βγάλει απ’ αυτό το αδιέξοδο: του Χάρρυ Κέμπερτ, του πα-
λιού μου καθηγητή στο πανεπιστήμιο και κυρίως ενός από τους
πλέον πολυδιαβασμένους και σεβαστούς συγγραφείς της Αμε-
ρικής, με τον οποίο μας συνέδεε στενή φιλία εδώ και καμιά δε-
καριά χρόνια, από τότε που ήμουν φοιτητής του στο Πανεπιστή-
μιο του μπάρροους, στη μασσαχουσέττη.

Είχε περάσει πάνω από ένας χρόνος που είχα να τον δω και
λίγο πολύ τόσος και από την τελευταία φορά που του είχα τηλε-
φωνήσει. τον πήρα σπίτι του, στην ορόρα, στο νιου Χαμσάιρ.
Ακούγοντας τη φωνή μου, μου είπε με ύφος περιπαικτικό:

«Ω! μάρκους! Εσύ είσαι στο τηλέφωνο; Απίστευτο! Από τότε
που έγινες διάσημος, έπαψα να έχω νέα σου. Προσπάθησα να σου
τηλεφωνήσω πριν από έναν μήνα, αλλά έπεσα στη γραμματέα
σου, που μου είπε πως δεν ήσουν εκεί για κανέναν».

του απάντησα χωρίς περιστροφές:
«Δεν είμαι καλά, Χάρρυ. νομίζω πως δεν είμαι πια συγγρα-

φέας».
Εκείνος σοβάρεψε αμέσως.
«τι είναι αυτά που μου λες, μάρκους;»
«Δεν ξέρω πια τι να γράψω, αυτό ήταν. Λευκή σελίδα. Εδώ

και μήνες. Ίσως και χρόνο».
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Εκείνος ξέσπασε σ’ ένα καθησυχαστικό και εγκάρδιο γέλιο.
«Ψυχολογικό μπλοκάρισμα, μάρκους, αυτό είναι! οι λευκές

σελίδες είναι κάτι τόσο ανόητο όσο και η σεξουαλική ανεπάρκεια
που σχετίζεται με τις επιδόσεις· είναι ο πανικός της ιδιοφυΐας, ο
ίδιος που κάνει το πουλάκι σου να παραμένει μαλακό όταν ετοι-
μάζεσαι να παίξεις τον γιατρό και τη νοσοκόμα με μια θαυμά-
στριά σου και το μόνο που σκέφτεσαι είναι πως θα ήθελες να της
προκαλέσεις έναν οργασμό πολλών ρίχτερ. μην ανησυχείς για
την έμπνευση, αρκέσου στο να βάζεις λέξεις τη μία πίσω απ’ την
άλλη. Η έμπνευση έρχεται με φυσικό τρόπο».

«νομίζεις;»
«Είμαι σίγουρος. Αλλά θα πρέπει ν’ αφήσεις για λίγο στην

άκρη τις κοσμικές βραδιές και τα καναπεδάκια. Είναι σοβαρή
υπόθεση το γράψιμο. νόμιζα πως αυτό σου το είχα εμφυσήσει».

«μα, δουλεύω σκληρά! Δεν κάνω τίποτε άλλο! Και παρ’ όλα
αυτά, δεν καταφέρνω τίποτα».

«Αυτό σημαίνει πως δεν έχεις το κατάλληλο περιβάλλον. Η
νέα υόρκη είναι πολύ όμορφη, αλλά κυρίως πολύ θορυβώδης.
γιατί δεν έρχεσαι εδώ, στο σπίτι μου, όπως τον καιρό που ήσουν
φοιτητής;»

να απομακρυνθώ από τη νέα υόρκη και ν’ αλλάξω αέρα. Πο-
τέ μια πρόσκληση για εξορία δεν μου είχε φανεί πιο λογική. να
φύγω για να ξαναβρώ την έμπνευση για ένα καινούριο βιβλίο
στην αμερικανική επαρχία παρέα με τον πρώην δάσκαλό μου.
Αυτό ακριβώς χρειαζόμουν. Έτσι λοιπόν, μια εβδομάδα αργό-
τερα, κατά τα μέσα Φλεβάρη του 2008, πήγα να εγκατασταθώ
στην ορόρα, στο νιου Χαμσάιρ. Αυτό συνέβη μερικούς μήνες
πριν απ’ τα δραματικά γεγονότα που ετοιμάζομαι να σας διηγη-
θώ εδώ.

*
Πριν από την υπόθεση που συντάραξε την Αμερική το καλοκαίρι
του 2008, κανείς δεν ήξερε ότι υπάρχει η ορόρα. Πρόκειται για
μια μικρή παραθαλάσσια πόλη, σε απόσταση περίπου ενός τε-
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τάρτου της ώρας από τα σύνορα με τη μασσαχουσέττη. ο κε-
ντρικός δρόμος περιλαμβάνει έναν κινηματογράφο –στον οποίο
οι ταινίες παίζονται πάντα με καθυστέρηση σε σχέση με την υπό-
λοιπη χώρα–, μερικά μαγαζιά, ένα ταχυδρομείο, ένα αστυνομικό
τμήμα και κάποια λιγοστά εστιατόρια, ένα εκ των οποίων είναι
και το Clark’s, το ιστορικό diner1 της πόλης. τριγύρω, υπάρχουν
μονάχα ήσυχες συνοικίες με σπίτια από χρωματιστές σανίδες και
φιλόξενες μαρκίζες, με οροφές από σχιστόλιθο και πλαισιωμένα
από κήπους με άψογα διατηρημένο γρασίδι. Πρόκειται για μια
Αμερική μέσα στην Αμερική, όπου οι κάτοικοι δεν κλειδώνουν τις
πόρτες τους· ένα απ’ αυτά τα μέρη που υπάρχουν μονάχα στη
νέα Αγγλία, τόσο ήσυχα, που λες πως τίποτα κακό δεν μπορεί
να συμβεί.

γνώριζα καλά την ορόρα, επειδή ερχόμουν συχνά να επισκε-
φθώ τον Χάρρυ όταν ήμουν φοιτητής του. Έμενε σ’ ένα υπέροχο
σπίτι από πέτρα και πευκόξυλο, έξω από την πόλη, στον αυτοκι-
νητόδρομο 1 προς το μέιν, το οποίο ήταν χτισμένο στην όχθη ενός
πορθμού που αναγραφόταν στους χάρτες με την ονομασία γκουζ
Κόουβ. Ήταν το ιδανικό σπίτι για έναν συγγραφέα, με θέα τον
ωκεανό, με μια βεράντα για τις όμορφες μέρες, από την οποία
μια σκάλα οδηγούσε απευθείας στην παραλία. τα περίχωρα εί-
χαν μια άγρια ηρεμία: το παράκτιο δάσος, οι λωρίδες με τα βό-
τσαλα και τις γιγάντιες πέτρες, τα χλωρά δασύλλια από φτέρες
και βρύα, τα μονοπάτια για περίπατο που εκτείνονταν κατά μή-
κος της ακτής. μερικές φορές θα νόμιζε κανείς πως βρίσκεται
στην άκρη του κόσμου, αν δεν ήξερε πως βρισκόταν μονάχα με-
ρικά χιλιόμετρα απόσταση από τον πολιτισμό. Και εύκολα μπο-
ρούσες να φανταστείς τον ηλικιωμένο συγγραφέα να δημιουργεί
τα αριστουργήματά του σ’ αυτή τη βεράντα, εμπνεόμενος από
τις παλίρροιες και τα ηλιοβασιλέματα.

στις 10 Φεβρουαρίου του 2008, έφυγα από τη νέα υόρκη, ενώ
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1. τα diners είναι τυπικά λαϊκά αμερικανικά εστιατόρια, απ’ αυτά που
βρίσκει κανείς συνήθως και στους μεγάλους αυτοκινητόδρομους, τα οποία
σερβίρουν πρόχειρη κουζίνα, χάμπουργκερ κτλ. [σ.τ.μ.]
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η κρίση της λευκής σελίδας είχε φτάσει στο αποκορύφωμά της.
Η χώρα ήταν ήδη σε αναβρασμό από τα προεόρτια των προεδρι-
κών εκλογών· μερικές μέρες πριν, η «σούπερ τρίτη»2 (που κατ’
εξαίρεση είχε γίνει Φεβρουάριο αντί για μάρτιο, απόδειξη πως
αυτή η χρονιά θα ήταν έξω από τα συνηθισμένα) είχε χαρίσει το
ρεπουμπλικανικό εισιτήριο στον γερουσιαστή μακΚέιν, ενώ
στους δημοκρατικούς η μάχη ανάμεσα στη Χίλαρι Κλίντον και
τον μπαράκ ομπάμα μαινόταν ακόμα. Έκανα τη διαδρομή με το
αυτοκίνητο ως την ορόρα, χωρίς να σταματήσω πουθενά. Είχε
χιονίσει εκείνο τον χειμώνα και τα τοπία που παρήλαυναν γύρω
μου ήταν κατάλευκα. μου άρεσε το νιου Χαμσάιρ, μου άρεσε η
ηρεμία του, τα τεράστια δάση του, οι σκεπασμένες με νούφαρα
λιμνούλες του όπου το καλοκαίρι μπορούσες να κολυμπήσεις και
τον χειμώνα να κάνεις πατινάζ, μου άρεσε το ότι κανείς δεν πλή-
ρωνε δασμούς, ούτε φόρους εισοδήματος. Έβρισκα πως ήταν μια
φιλελεύθερη πολιτεία και το σλόγκαν της, ΖΗσΕ ΕΛΕυΘΕΡοσ Ή
ΠΕΘΑνΕ, τυπωμένο πάνω στις πινακίδες των αυτοκινήτων που
με προσπερνούσαν στον αυτοκινητόδρομο, συνόψιζε πολύ καλά
αυτό το δυνατό αίσθημα ελευθερίας που με καταλάμβανε κάθε
φορά που πήγαινα να περάσω ένα διάστημα στην ορόρα. Θυμά-
μαι άλλωστε πως φτάνοντας μπροστά στο σπίτι του Χάρρυ εκεί-
νη τη μέρα, ένα μεσημέρι με κρύο και καταχνιά, ένιωσα αμέσως
μια αίσθηση εσωτερικής γαλήνης. με περίμενε κάτω από το υπό-
στεγο του σπιτιού, κουκουλωμένος με ένα πελώριο χειμωνιάτικο
παλτό. μόλις κατέβηκα απ’ το αυτοκίνητο, ήρθε προς το μέρος
μου, έβαλε τα χέρια του στους ώμους μου και μου χάρισε ένα
πλατύ και παρηγορητικό χαμόγελο.

«τι σου συμβαίνει, μάρκους;»
«Δεν ξέρω, Χάρρυ…»
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2. στις ΗΠΑ, «σούπερ τρίτη» (Super Tuesday) αποκαλείται η πρώτη τρίτη
του μαρτίου, σε μια χρονιά προεδρικών εκλογών, κατά την οποία οι περισ-
σότερες πολιτείες ψηφίζουν ταυτόχρονα για να αναδείξουν, ανάμεσα στους
υποψηφίους, εκείνους που θα λάβουν το χρίσμα από το κόμμα τους και θα
κατέβουν στις εκλογές τον ερχόμενο νοέμβρη. [σ.τ.μ.]
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«Έλα τώρα… Ανέκαθεν ήσουν ένας υπερευαίσθητος νεαρός».
Προτού καν ανοίξω τις βαλίτσες μου, καθίσαμε στο σαλόνι να

κουβεντιάσουμε λίγο. ο Χάρρυ σερβίρισε καφέ. Η φωτιά σιγό-
καιγε στο τζάκι· η θερμοκρασία μέσα στο σπίτι ήταν πολύ καλή,
ενώ από την τεράστια τζαμαρία έβλεπα τον ωκεανό ανταριασμέ-
νο από τους παγερούς ανέμους, και το υγρό χιόνι να πέφτει πάνω
στα βράχια.

«Είχα ξεχάσει πόσο όμορφα είναι εδώ», είπα χαμηλόφωνα.
Έγνεψε καταφατικά.
«Θα δεις, μικρέ μου μάρκους, θα σε φροντίσω εγώ. Θα γρά-

ψεις ένα καταπληκτικό μυθιστόρημα. μη στεναχωριέσαι, όλοι οι
καλοί συγγραφείς περνούν παρόμοιες δύσκολες στιγμές».

Είχε εκείνο το γαλήνιο και σίγουρο ύφος που πάντα τον διέ-
κρινε. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν τον είχα δει ποτέ να αμφι-
βάλλει: χαρισματικός, σίγουρος για τον εαυτό του και με μια φυ-
σική αυστηρότητα που την απέπνεε η παρουσία του και μόνο.
Κόντευε τα εξήντα επτά και ήταν καλοστεκούμενος, με την αση-
μένια χαίτη των μαλλιών του πάντοτε καλοφροντισμένη, φαρδιές
πλάτες κι ένα ρωμαλέο κορμί που φανέρωνε τα χρόνια εξάσκη-
σής του στην πυγμαχία. Ήταν πυγμάχος, κι αυτό ακριβώς το
άθλημα, το οποίο εξασκούσα κι εγώ τακτικά, μας είχε φέρει κο-
ντά, στο Πανεπιστήμιο του μπάρροους.

οι δεσμοί που είχα με τον Χάρρυ, και στους οποίους θα επα-
νέλθω λίγο αργότερα στην ιστορία, ήταν πολύ δυνατοί. Είχε μπει
στη ζωή μου τη χρονιά του 1998, όταν εισήλθα στο Πανεπιστήμιο
του μπάρροους, στη μασσαχουσέττη. Εκείνη την εποχή, εγώ
ήμουν είκοσι ετών κι εκείνος πενήντα επτά. Πήγαιναν ήδη καμιά
δεκαπενταριά χρόνια που διηύθυνε με επιτυχία το λογοτεχνικό
τμήμα αυτού του μικρού επαρχιακού πανεπιστημίου με τη γαλή-
νια ατμόσφαιρα και τους συμπαθείς κι ευγενικούς φοιτητές. Ως
τότε, ήξερα τον Χάρρυ Κέμπερτ μονάχα ως τον μεγάλο συγγρα-
φέα, όπως όλοι άλλωστε. στο μπάρροους, γνώρισα απλά τον
Χάρρυ, εκείνον που έμελλε να γίνει ένας απ’ τους πιο στενούς
μου φίλους παρά τη διαφορά της ηλικίας μας και που επρόκειτο
να με μάθει πώς να γίνω συγγραφέας. ο ίδιος είχε γνωρίσει την
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καταξίωση στα μέσα της δεκαετίας του ’70, όταν το δεύτερο βι-
βλίο του, Οι ρίζες του κακού, είχε πουλήσει δεκαπέντε εκατομ-
μύρια αντίτυπα, χαρίζοντάς του το βραβείο National Literary
Award και το National Book Award, τα δύο εγχώρια λογοτεχνικά
βραβεία με το μεγαλύτερο κύρος. Έκτοτε, εξέδιδε βιβλία ανά τα-
κτά χρονικά διαστήματα κι έγραφε κάθε μήνα για τη στήλη του
στην Boston Globe, την οποία διάβαζε πολύς κόσμος. Ανήκε στις
σπουδαίες μορφές της αμερικανικής διανόησης, έδινε πολυάριθ-
μες διαλέξεις, πολύ συχνά ζητούσαν τη συνδρομή του για μεγά-
λα πολιτιστικά γεγονότα και η γνώμη του για τα πολιτικά ζητή-
ματα μετρούσε. Ήταν ένας άνθρωπος που ενέπνεε βαθύ σεβα-
σμό, ένας από εκείνους που έκαναν τη χώρα περήφανη, ό,τι κα-
λύτερο μπορούσε να βγάλει η Αμερική. Πηγαίνοντας να περάσω
μερικές εβδομάδες σπίτι του, ήλπιζα πως θα κατάφερνε να με
μεταμορφώσει ξανά σε συγγραφέα και να με μάθει πώς να δια-
σχίζω την άβυσσο της λευκής σελίδας. Διαπίστωσα όμως πως
μπορεί μεν ο Χάρρυ να θεωρούσε πως ήμουν σε κρίσιμη κατά-
σταση, παρ’ όλα αυτά δεν το έβρισκε αφύσικο. «οι συγγραφείς
έχουν κενά μερικές φορές, είναι ένας από τους κινδύνους του
επαγγέλματος», μου εξήγησε. «στρώσου στη δουλειά και θα
δεις, θα ξεμπλοκαριστεί από μόνο του το θέμα». μου παραχώ-
ρησε το γραφείο του στο ισόγειο, εκεί όπου είχε γράψει ο ίδιος
όλα του τα βιβλία, ανάμεσά τους και τις Ρίζες του κακού. Περ-
νούσα ατέλειωτες ώρες προσπαθώντας να γράψω με τη σειρά
μου, αλλά με απορροφούσαν κυρίως ο ωκεανός και το χιόνι που
κοιτούσα απ’ το παράθυρο. Όταν ο Χάρρυ ερχόταν να μου φέρει
καφέ ή κάτι να φάω, έβλεπε την απελπισμένη μου έκφραση και
προσπαθούσε να μου ανεβάσει το ηθικό. τελικά, κάποιο πρωί,
μου είπε:

«μην κάνεις τέτοια μούτρα, μάρκους, θα ’λεγε κανείς πως εί-
σαι του θανατά».

«Δεν απέχω και πολύ…»
«το να στεναχωριέσαι για την πορεία αυτού του κόσμου, για

τον πόλεμο στο ιράκ, το καταλαβαίνω… αλλά όχι και γι’ αυτά τα
παλιοβιβλία… είναι πολύ νωρίς ακόμα. Είσαι ανυπόφορος, ξέ-
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ρεις. Κάνεις ολόκληρο ζήτημα το ότι δυσκολεύεσαι να καθίσεις
και να γράψεις τρεις αράδες. Κοίτα καλύτερα τα πράγματα κα-
τάματα. Έγραψες ένα εκπληκτικό βιβλίο, έγινες πλούσιος και
διάσημος, και το δεύτερο βιβλίο σου δυσκολεύεται λίγο να βγει
απ’ το κεφάλι σου. Δεν υπάρχει τίποτα παράξενο, ούτε ανησυ-
χητικό σ’ αυτό…»

«Αλλά εσύ… είχες ποτέ τέτοιο πρόβλημα;»
Ξέσπασε σ’ ένα ηχηρό γέλιο.
«Πρόβλημα λευκής σελίδας; Αστειεύεσαι; Πολύ περισσότερο

απ’ ό,τι μπορείς να φανταστείς, φίλε μου!»
«ο εκδότης μου λέει πως, αν δεν γράψω τώρα ένα καινούριο

βιβλίο, είμαι τελειωμένος».
«Ξέρεις τι είναι ένας εκδότης; Ένας αποτυχημένος συγγρα-

φέας που, χάρη στα πλούτη του μπαμπά του, μπορεί να ιδιοποιεί-
ται το ταλέντο των άλλων. Θα δεις, μάρκους, όλα θα μπουν πολύ
γρήγορα σε τάξη. σε περιμένει μια φοβερή καριέρα. το πρώτο
σου βιβλίο ήταν εξαιρετικό, το δεύτερο θα είναι ακόμη καλύτερο.
μη στεναχωριέσαι, θα σε βοηθήσω να ξαναβρείς την έμπνευση».

Δεν μπορώ να πω πως η απομόνωσή μου στην ορόρα μ’ έκανε
να ξαναβρώ την έμπνευση, αλλά μου έκανε αναμφισβήτητα καλό.
Και στον Χάρρυ τον ίδιο, ο οποίος, το ήξερα, ένιωθε συχνά μόνος.
Ήταν ένας άνθρωπος χωρίς οικογένεια και χωρίς πολλές ευκαι-
ρίες να ξεσκάσει. Ζήσαμε ευτυχισμένες μέρες. στην πραγματι-
κότητα, αυτές ήταν οι τελευταίες ευτυχισμένες μέρες που ζήσαμε
μαζί. τις περάσαμε κάνοντας ατέλειωτους περιπάτους στην
ακροθαλασσιά, ακούγοντας ξανά τις μεγάλες κλασικές όπερες,
οργώνοντας πίστες του σκι, πηγαίνοντας στις καλύτερες τοπικές
πολιτιστικές εκδηλώσεις και οργανώνοντας επιθέσεις στα σούπερ
μάρκετ της περιοχής, σε αναζήτηση μικρών λουκάνικων που πω-
λούνταν υπέρ των βετεράνων του αμερικανικού στρατού και για
τα οποία ο Χάρρυ τρελαινόταν, θεωρώντας πως αυτά και μόνο
αρκούσαν για να δικαιολογήσουν τη στρατιωτική επέμβαση στο
ιράκ. Πηγαίναμε επίσης συχνά για φαγητό στο Clark’s, πίνοντας
καφέδες όλο το απόγευμα και κουβεντιάζοντας για τη ζωή, όπως
κάναμε και την εποχή που ήμουν φοιτητής του. Όλοι στην ορόρα
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γνώριζαν και σέβονταν τον Χάρρυ και όλοι, εδώ και καιρό, γνώ-
ριζαν κι εμένα επίσης. τα δύο άτομα τα οποία ένιωθα πιο κοντά
μου ήταν η τζέννυ ντον, η αφεντικίνα του Clark’s, και ο Έρνι Πίν-
κας, ο εθελοντής βιβλιοθηκάριος του δήμου, καλός φίλος με τον
Χάρρυ, ο οποίος ερχόταν μερικές φορές στο γκουζ Κόουβ το βρα-
δάκι για ένα ποτήρι ουίσκι. Πήγαινα κι εγώ κάθε πρωί στη βι-
βλιοθήκη για να διαβάσω τη New York Times. την πρώτη μέρα,
πρόσεξα πως ο Έρνι Πίνκας είχε βάλει ένα αντίτυπο του βιβλίου
μου σε περίοπτη θέση. μου το έδειξε καμαρώνοντας και μου εί-
πε: «βλέπεις, μάρκους; το βιβλίο σου είναι στην πρώτη σειρά.
Είναι το βιβλίο που δανείστηκαν περισσότερο τον τελευταίο χρό-
νο. για πότε το επόμενο;». «για να πω την αλήθεια, δυσκολεύο-
μαι λιγάκι να το αρχίσω. γι’ αυτό τον λόγο ήρθα εδώ». «μη στε-
ναχωριέσαι. Θα βρεις μια πανέξυπνη ιδέα, είμαι σίγουρος. Κάτι
που θα έχει μεγάλη πέραση». «σαν τι;» «Πού θες να ξέρω εγώ!
Εσύ είσαι ο συγγραφέας. Αλλά πρέπει να βρεις ένα θέμα που να
συναρπάζει τα πλήθη».

στο Clark’s, ο Χάρρυ καθόταν στο ίδιο τραπέζι εδώ και τριά-
ντα τρία χρόνια, στο νούμερο 17, πάνω στο οποίο η τζέννυ είχε
βιδώσει μια μεταλλική πινακίδα με τα ακόλουθα:

Σ’ αυτό εδώ το τραπέζι, το καλοκαίρι του 1975,
ο συγγραφέας Χάρρυ Κέμπερτ έγραψε το περίφημο
μυθιστόρημά του «Οι ρίζες του κακού».

την ήξερα αυτή την πινακίδα, αλλά ποτέ δεν της είχα δώσει
πραγματικά σημασία. μονάχα κατά τη διάρκεια αυτής μου της
επίσκεψης άρχισε να με ενδιαφέρει περισσότερο και να την κοι-
τάζω για ώρα. Αυτή η ακολουθία των χαραγμένων στο μέταλλο
λέξεων πολύ σύντομα μου έγινε έμμονη ιδέα· καθισμένος σ’ αυτό
το άθλιο ξύλινο τραπέζι που κολλούσε από το λίπος και το σιρόπι
από σφεντάμι, σ’ αυτό το diner μιας μικρής πόλης του νιου Χαμ-
σάιρ, ο Χάρρυ είχε γράψει το υπέροχο αριστούργημά του, αυτό
που τον είχε κάνει θρύλο της λογοτεχνίας. Πώς του είχε έρθει μια
τέτοια έμπνευση; Ήθελα κι εγώ να καθίσω σ’ αυτό το τραπέζι,
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να γράψω και να με βρει η έμπνευση. Πήγα και κάθισα εκεί άλ-
λωστε, με χαρτιά και στιλό, για δύο συνεχόμενα απογεύματα.
Αλλά χωρίς επιτυχία. τελικά, ρώτησα την τζέννυ:

«Ώστε έτσι λοιπόν! Καθόταν σ’ αυτό το τραπέζι κι έγραφε;».
Εκείνη κούνησε καταφατικά το κεφάλι.
«Όλη μέρα, μάρκους. μα τον Θεό, όλη μέρα. Δεν σταματούσε

ποτέ. Ήταν το καλοκαίρι του 1975, το θυμάμαι καλά».
«Και πόσων χρονών ήταν το 1975;»
«στην ηλικία σου. τριάντα, πάνω κάτω. Ίσως λίγο μεγαλύτε-

ρος».
Ένιωθα κάτι σαν οργή να βράζει μέσα μου.΄Ηθελα κι εγώ να

γράψω ένα αριστούργημα, ήθελα κι εγώ να γράψω ένα βιβλίο
που θα γινόταν σημείο αναφοράς. ο Χάρρυ το κατάλαβε όταν,
μετά από έναν σχεδόν μήνα διαμονής στην ορόρα, συνειδητοποίη-
σε πως δεν είχα ακόμη γράψει ούτε αράδα. Η σκηνή εκτυλίχθηκε
στις αρχές μαρτίου, στο γραφείο του στο γκουζ Κόουβ, όπου πε-
ρίμενα τη θεία φώτιση κι εκείνος μπήκε, με μια γυναικεία ποδιά
δεμένη στη μέση του, για να μου φέρει λουκουμάδες που μόλις
είχε φτιάξει.

«Προχωράει;» με ρώτησε.
«γράφω κάτι μεγαλειώδες», του απάντησα απλώνοντάς του

το πακέτο με τις σελίδες που ο Κουβανός αχθοφόρος μού είχε
δώσει τρεις μήνες νωρίτερα.

Εκείνος άφησε κάτω τον δίσκο κι έσπευσε να τις κοιτάξει,
προτού καταλάβει πως επρόκειτο για λευκές σελίδες.

«Δεν έγραψες τίποτα; Είσαι εδώ τρεις εβδομάδες τώρα και
δεν έγραψες τίποτα;»

Ξέσπασα.
«τίποτα! τίποτα! τίποτα το αξιόλογο! μονάχα ιδέες για κα-

κά μυθιστορήματα!»
«μα, για όνομα του Θεού, μάρκους, τι θέλεις να γράψεις, αν

όχι ένα μυθιστόρημα;»
Απάντησα χωρίς καν να το σκεφτώ:
«Ένα αριστούργημα! Θέλω να γράψω ένα αριστούργημα!».
«Ένα αριστούργημα;»
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«ναι. Θέλω να γράψω ένα σπουδαίο μυθιστόρημα, με σπου-
δαίες ιδέες! Θέλω να γράψω ένα βιβλίο που θα μείνει αξέχαστο».

ο Χάρρυ με κοίταξε για μια στιγμή κι έπειτα ξέσπασε σε γέ-
λια.

«Η υπέρμετρη φιλοδοξία σου μου τη δίνει στα νεύρα, μάρ-
κους, σου το λέω εδώ και καιρό. Θα γίνεις πολύ μεγάλος συγγρα-
φέας, το ξέρω, είμαι σίγουρος γι’ αυτό από τότε που σε γνώρισα.
Όμως, θέλεις να σου πω ποιο είναι το πρόβλημά σου; βιάζεσαι
πάρα πολύ! Πόσων χρονών ακριβώς είσαι;»

«τριάντα».
«τριάντα! Και θέλεις ήδη να γίνεις κάτι ανάμεσα σε σολ

μπέλλοου και Άρθουρ μίλλερ; Θα έρθει και η δόξα, μη βιάζεσαι
τόσο. Εγώ, ναι, είμαι εξήντα επτά ετών και είμαι τρομοκρατημέ-
νος. ο χρόνος περνάει γρήγορα, ξέρεις, και κάθε χρονιά που κυ-
λάει είναι μια χρονιά λιγότερη, την οποία έχω χάσει για πάντα.
τι νόμιζες, μάρκους; Πως έτσι εύκολα θα έγραφες ένα δεύτερο
βιβλίο; Η καριέρα είναι κάτι που χτίζεται, φίλε μου. Όσο για το
σπουδαίο μυθιστόρημα, δεν είναι ανάγκη να έχει κανείς σπου-
δαίες ιδέες· αρκεί να είσαι ο εαυτός σου και σίγουρα θα τα κα-
ταφέρεις, δεν ανησυχώ για σένα. Διδάσκω λογοτεχνία εδώ και εί-
κοσι πέντε χρόνια, είκοσι πέντε ολόκληρα χρόνια, κι εσύ είσαι το
ευφυέστερο άτομο που γνώρισα ποτέ».

«Ευχαριστώ».
«μη μ’ ευχαριστείς, είναι απλά η αλήθεια. Αλλά μη μου ’ρχε-

σαι εδώ και μου κλαψουρίζεις σαν φλώρος επειδή δεν έχεις πάρει
ακόμη το νόμπελ, για όνομα του Θεού… τριάντα χρονών… Και
μου θέλει σπουδαία μυθιστορήματα… το νόμπελ βλακείας, αυτό
σου αξίζει».

«μα, πώς το κατάφερες εσύ, Χάρρυ; το βιβλίο σου εννοώ, το
1976, τις Ρίζες του κακού. Είναι ένα αριστούργημα! Και ήταν μό-
λις το δεύτερο… Πώς το κατάφερες; Πώς γράφει κανείς ένα αρι-
στούργημα;»

Εκείνος χαμογέλασε θλιμμένα.
«μάρκους, τα αριστουργήματα δεν γράφονται. υπάρχουν από

μόνα τους. Κι έπειτα, ξέρεις, κατά την άποψη πολλών, είναι τε-
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λικά το μόνο βιβλίο που έγραψα… Θέλω να πω, κανένα απ’ όσα
ακολούθησαν δεν γνώρισε την ίδια επιτυχία. Όταν ο κόσμος μι-
λάει για μένα, σκέφτεται αμέσως και σχεδόν αποκλειστικά τις
Ρίζες του κακού. Κι αυτό είναι θλιβερό, επειδή πιστεύω πως, αν
στα τριάντα μου κάποιος μου έλεγε πως είχα ήδη φτάσει στο
απόγειο της καριέρας μου, θα έπεφτα στη θάλασσα να πνιγώ. μη
βιάζεσαι τόσο».

«μετανιώνεις γι’ αυτό το βιβλίο;»
«Ίσως… Λίγο… Δεν ξέρω… Δεν μου αρέσει να μετανιώνω,

όποιος μετανιώνει για κάτι σημαίνει πως δεν αποδέχεται αυτό
που υπήρξε».

«τι πρέπει να κάνω τότε;»
«Αυτό που πάντα ήξερες να κάνεις καλύτερα, να γράψεις. Κι

αν μου επιτρέπεις να σου δώσω μια συμβουλή, μάρκους, θα σου
έλεγα να μην κάνεις ό,τι έκανα εγώ. μοιάζουμε πάρα πολύ, ξέ-
ρεις, σ’ εξορκίζω λοιπόν, μην επαναλάβεις τα λάθη που διέπραξα
εγώ».

«Ποια λάθη;»
«Κι εγώ ήθελα, το καλοκαίρι που πρωτοήρθα εδώ, το 1975, να

γράψω ένα σπουδαίο μυθιστόρημα, μου είχε γίνει έμμονη ιδέα
και ποθούσα να γίνω μεγάλος συγγραφέας».

«Και το κατάφερες…»
«Δεν καταλαβαίνεις. σήμερα είμαι βέβαια ένας μεγάλος συγ-

γραφέας, όπως λες, αλλά ζω μόνος σ’ αυτό το πελώριο σπίτι. Η
ζωή μου είναι άδεια, μάρκους. μην κάνεις ό,τι έκανα εγώ… μην
αφήσεις να σε καταβροχθίσει η φιλοδοξία. Διαφορετικά, μέσα
σου θα νιώθεις μόνος και η πένα σου θα είναι θλιβερή. γιατί δεν
έχεις κοπέλα;»

«Δεν έχω κοπέλα επειδή δεν βρίσκω καμία που να μου αρέσει
πραγματικά».

«Εγώ πιστεύω ότι δεν έχεις προπάντων επειδή πηδάς όπως
γράφεις: ή η απόλυτη έκσταση ή τίποτα. βρες κάποια καλή και
δώσ’ της μια ευκαιρία. Κάνε το ίδιο και με το βιβλίο σου, δώσε
και στον εαυτό σου μια ευκαιρία. Δώσε μια ευκαιρία στη ζωή
σου! Ξέρεις ποια είναι η κύρια ασχολία μου; να ταΐζω τους γλά-
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ρους. μαζεύω ξεροκόμματα, σ’ αυτό το σιδερένιο κουτί που βρί-
σκεται στην κουζίνα και γράφει επάνω ΑνΑμνΗσΕισ ΑΠο το Ρο-
ΚΛΑντ-μΕΪν, και τα πετάω στους γλάρους. Δεν είναι απαραίτη-
το να γράφεις πάντα…»

Παρά τις συμβουλές που προσπαθούσε να μου δώσει ο Χάρρυ,
εμένα εξακολουθούσε να με τριβελίζει η ίδια σκέψη. Πώς εκείνος,
στην ηλικία μου, είχε τέτοια φαεινή ιδέα, εκείνη την ιδιοφυή στιγ-
μή που του επέτρεψε να γράψει τις Ρίζες του κακού; Αυτό το
ερώτημα είχε αρχίσει να μου γίνεται εμμονή, κι έτσι, καθώς ο
Χάρρυ μού είχε παραχωρήσει το γραφείο του, έδωσα την άδεια
στον εαυτό μου να ψαχουλέψει λίγο. ούτε κατά διάνοια δεν είχα
φανταστεί αυτό που θα έβρισκα. Όλα άρχισαν όταν άνοιξα ένα
συρτάρι ψάχνοντας για στιλό κι έπεσα πάνω σ’ ένα χειρόγραφο
τετράδιο και μερικές σκόρπιες σελίδες: τα πρωτότυπα κείμενα
του Χάρρυ. Ένιωσα μεγάλη έξαψη. μου δινόταν η ανέλπιστη ευ-
καιρία να καταλάβω πώς δούλευε ο Χάρρυ, να μάθω αν τα τε-
τράδιά του ήταν γεμάτα μουντζούρες ή αν η έμπνευση του ερχό-
ταν με φυσικό τρόπο. με απληστία, άρχισα να ψάχνω τη βιβλιο-
θήκη αναζητώντας κι άλλα τετράδια. για να έχω το πεδίο ελεύ-
θερο, έπρεπε να περιμένω τη στιγμή που ο Χάρρυ θα έλειπε απ’
το σπίτι· η Πέμπτη ήταν η μέρα που δίδασκε στο μπάρροους,
φεύγοντας νωρίς το πρωί και επιστρέφοντας κατά κανόνα το
βράδυ. Έτσι λοιπόν, το απόγευμα της Πέμπτης 6 μαρτίου του
2008, συνέβη κάτι που αποφάσισα να το ξεχάσω αμέσως· ανα-
κάλυψα πως ο Χάρρυ διατηρούσε σχέσεις με μια κοπέλα δεκα-
πέντε χρονών ενώ ο ίδιος ήταν τριάντα τεσσάρων. Αυτό είχε συμ-
βεί γύρω στο 1975.

Ανακάλυψα το μυστικό του όταν, ψάχνοντας με μανία και με
θράσος τα ράφια του γραφείου του, βρήκα, κρυμμένο πίσω απ’
τα βιβλία, ένα μεγάλο κουτί από λακέ ξύλο, κλειστό μ’ ένα κα-
πάκι με μεντεσέδες. Διαισθάνθηκα πως εκεί πρέπει να βρισκόταν
το κελεπούρι, το χειρόγραφο από τις Ρίζες του κακού ίσως. Πήρα
στα χέρια μου το κουτί και το άνοιξα, αλλά προς μεγάλη μου
απογοήτευση δεν υπήρχε κανένα χειρόγραφο μέσα. μονάχα με-
ρικές φωτογραφίες και άρθρα εφημερίδων. στις φωτογραφίες
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ήταν ο Χάρρυ στα νιάτα του, ένας ωραίος τριαντάρης, κομψός,
αγέρωχος, με μια κοπέλα δίπλα του. υπήρχαν τέσσερις πέντε φω-
τογραφίες και η κοπέλα ήταν σε όλες. σε μία απ’ αυτές, ο Χάρρυ
βρισκόταν σε μια παραλία, γυμνός απ’ τη μέση και πάνω, ηλιο-
καμένος και γυμνασμένος, σφίγγοντας στην αγκαλιά του τη χα-
μογελαστή κοπέλα, που είχε στερεώσει τα μαύρα της γυαλιά στα
μακριά, ξανθά μαλλιά της για να τα κρατάει και του έδινε ένα
φιλί στο μάγουλο. στο πίσω μέρος της φωτογραφίας, υπήρχε η
εξής σημείωση: Η Νόλα κι εγώ στο Μάρθα’ς Βίνγιαρντ, τέλη
Ιουλίου του 1975. Εκείνη τη στιγμή, πάνω στη φούρια της ανα-
κάλυψής μου, δεν άκουσα τον Χάρρυ, που επέστρεψε πολύ νω-
ρίτερα από το πανεπιστήμιο· δεν άκουσα να τρίζουν τα λάστιχα
του Κορβέτ πάνω στον χαλικόδρομο του γκουζ Κόουβ, ούτε
άκουσα τον ήχο της φωνής του όταν μπήκε στο σπίτι. Δεν άκουσα
τίποτα επειδή μέσα στο κουτί, πίσω από τις φωτογραφίες, βρήκα
ένα γράμμα, χωρίς ημερομηνία. Ένας παιδικός γραφικός χαρα-
κτήρας, πάνω σε ωραίο χαρτί, έλεγε:

Μη στεναχωριέσαι, Χάρρυ, μη στεναχωριέσαι για μένα, θα κα-
ταφέρω να έρθω να σε βρω. Περίμενέ με στο δωμάτιο 8, μου αρέ-
σει αυτός ο αριθμός, είναι ο αγαπημένος μου.

Περίμενέ με στο δωμάτιο, στις 7 το βράδυ. Μετά θα φύγουμε
μαζί για πάντα.

Σε αγαπώ πολύ.
Με αφοσίωση,
Νόλα

Ποια ήταν άραγε αυτή η νόλα; με χτυποκάρδι, άρχισα να
διαβάζω στα γρήγορα τα αποκόμματα των εφημερίδων. Όλα τα
άρθρα ανέφεραν τη μυστηριώδη εξαφάνιση κάποιας νόλα Κέλ-
λεργκαν, ένα βράδυ του Αυγούστου του 1975, και η νόλα που
έβλεπα στις φωτογραφίες των εφημερίδων ταυτιζόταν με τη νό-
λα που βρισκόταν στις φωτογραφίες του Χάρρυ. Εκείνη ακριβώς
τη στιγμή μπήκε κι ο Χάρρυ στο γραφείο, κρατώντας στα χέρια
του έναν δίσκο με φλιτζάνια καφέ κι ένα πιάτο με μπισκότα, που
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άφησε να του πέσει όταν, σπρώχνοντας την πόρτα με το πόδι, με
βρήκε οκλαδόν στο χαλί του, με το περιεχόμενο του μυστικού
κουτιού σκορπισμένο μπροστά μου.

«μα… τι κάνεις εκεί;» αναφώνησε. «Ψάχνεις… μάρκους; σε
προσκαλώ στο σπίτι μου κι εσύ ψάχνεις τα πράγματά μου; μα
τι φίλος είσαι εσύ;»

Ψέλλισα μερικές κακές δικαιολογίες.
«Κατά τύχη τα βρήκα, Χάρρυ. βρήκα αυτό το κουτί κατά τύ-

χη. Δεν έπρεπε να το ανοίξω… Λυπάμαι».
«Όντως, δεν έπρεπε! με ποιο δικαίωμα; με ποιο δικαίωμα,

διάβολε;»
μου άρπαξε τις φωτογραφίες απ’ τα χέρια, μάζεψε βιαστικά

τα αποκόμματα και τα ξανάβαλε όλα ανάκατα στο κουτί, το
οποίο και πήρε μαζί του στην κρεβατοκάμαρά του, όπου κλειδώ-
θηκε. Ποτέ άλλοτε δεν τον είχα δει έτσι, δεν μπορούσα να πω αν
επρόκειτο για πανικό ή για θυμό. Πίσω από την πόρτα, βάλθηκα
να του ζητάω συγγνώμη, εξηγώντας του πως δεν ήθελα να τον
πληγώσω, πως είχα βρει το κουτί κατά τύχη, αλλά ό,τι κι αν έλεγα
δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Δεν βγήκε απ’ το δωμάτιό του πα-
ρά δυο ώρες αργότερα και κατέβηκε απευθείας στο σαλόνι να
πιει μερικά ποτήρια ουίσκι. Όταν τον είδα κάπως πιο ήρεμο, πή-
γα κοντά του.

«Χάρρυ… ποια είναι αυτή η κοπέλα;» τον ρώτησα με σιγανή
φωνή.

Εκείνος χαμήλωσε τα μάτια.
«Η νόλα».
«Ποια είναι η νόλα;»
«μη με ρωτάς ποια είναι η νόλα. να χαρείς».
«Χάρρυ, ποια είναι η νόλα;» ξαναρώτησα.
Κούνησε το κεφάλι.
«την αγάπησα, μάρκους. την αγάπησα πολύ».
«Και γιατί δεν μου μίλησες ποτέ γι’ αυτήν;»
«Είναι περίπλοκο το θέμα…»
«τίποτα δεν είναι περίπλοκο ανάμεσα σε φίλους».
Ανασήκωσε τους ώμους.
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«Αφού λοιπόν βρήκες αυτές τις φωτογραφίες, καλύτερα να
σου πω… το 1975, φτάνοντας στην ορόρα, ερωτεύθηκα αυτό το
κορίτσι που ήταν μόλις δεκαπέντε χρονών. το όνομά της ήταν
νόλα και υπήρξε η γυναίκα της ζωής μου».

Ακολούθησε μια σύντομη παύση, ύστερα απ’ την οποία ρώτη-
σα αναστατωμένος:

«τι συνέβη στη νόλα;».
«Πολύ άσχημη ιστορία, μάρκους. Εξαφανίστηκε. Ένα βράδυ

στα τέλη Αυγούστου του 1975, εξαφανίστηκε, αφού πρώτα την
είδε αιμόφυρτη μια κάτοικος της περιοχής. Αν άνοιξες το κουτί,
θα είδες σίγουρα τα άρθρα. Δεν την ξαναβρήκαν ποτέ, κανείς δεν
ξέρει τι της συνέβη».

«τι φρίκη!» αναφώνησα.
Κούνησε το κεφάλι του πολλή ώρα.
«Ξέρεις, η νόλα άλλαξε τη ζωή μου. Και ελάχιστα θα μ’ εν-

διέφερε να γίνω ο περίφημος Χάρρυ Κέμπερτ, ο τεράστιος συγ-
γραφέας. Ελάχιστα θα μ’ ενδιέφερε η δόξα, το χρήμα και η καλή
μου τύχη, αν είχα καταφέρει να κρατήσω κοντά μου τη νόλα. τί-
ποτα απ’ όσα μπόρεσα να κάνω έκτοτε δεν έδωσε τόσο νόημα
στη ζωή μου όσο το καλοκαίρι εκείνο που πέρασα μαζί της».

τόσα χρόνια που τον ήξερα, ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα
τον Χάρρυ τόσο συγκινημένο. Αφού με κοίταξε κατάματα για μια
στιγμή, πρόσθεσε:

«μάρκους, ποτέ κανείς δεν έμαθε γι’ αυτή την ιστορία. Είσαι
ο μόνος που ξέρει. Και πρέπει να κρατήσεις το μυστικό».

«Φυσικά».
«μου το υπόσχεσαι;»
«σ’ το υπόσχομαι, Χάρρυ. Θα είναι το μυστικό μας».
«Αν κάποιος στην ορόρα μάθαινε πως έζησα μια ερωτική

ιστορία με τη νόλα Κέλλεργκαν, θα ήταν καταστροφικό για μέ-
να…»

«μπορείς να μου έχεις εμπιστοσύνη, Χάρρυ».

Αυτά ήταν όλα όσα έμαθα για τη νόλα Κέλλεργκαν. Δεν ξαναμι-
λήσαμε γι’ αυτήν, ούτε για το κουτί, και αποφάσισα να θάψω για
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πάντα αυτό το επεισόδιο στην άβυσσο της μνήμης μου, χωρίς να
έχω την παραμικρή υποψία πως, μέσα από κάποιες συγκυρίες,
το φάντασμα της νόλα θα εμφανιζόταν πάλι ξαφνικά στη ζωή
μας μερικούς μήνες αργότερα.

Επέστρεψα στη νέα υόρκη στα τέλη μαρτίου, μετά από έξι
εβδομάδες στην ορόρα που δεν με βοήθησαν να γράψω το και-
νούριο, σπουδαίο μου μυθιστόρημα. Είχα ακόμη τρεις μήνες για
να λήξει η διορία που μου είχε θέσει ο μπαρνάσκι και ήξερα πως
δεν θα κατάφερνα να σώσω την καριέρα μου. Είχα κάψει τα φτε-
ρά μου, επισήμως είχα πάρει την κατιούσα, ήμουν ο πιο δυστυ-
χισμένος και ο πιο αντιπαραγωγικός νεοϋορκέζος μέγας συγγρα-
φέας. οι εβδομάδες περνούσαν κι εγώ αφιέρωνα τον περισσότερο
χρόνο μου προετοιμάζοντας με ζήλο την ήττα μου. βρήκα μια άλ-
λη δουλειά στην ντενίζ, ήρθα σε επαφή με δικηγόρους που θα
μπορούσαν να μου φανούν χρήσιμοι τη στιγμή που ο οίκος σμιτ
& Χάνσον θα αποφάσιζε να κινηθεί δικαστικώς εναντίον μου και
έκανα τον κατάλογο με τα αντικείμενα με τα οποία ήμουν πολύ
δεμένος και που θα έπρεπε να κρύψω στο πατρικό μου σπίτι
προτού οι δικαστικοί κλητήρες έρθουν να μου χτυπήσουν την
πόρτα. Όταν μπήκε ο ιούνης, ο μοιραίος μήνας, ο μήνας της αγ-
χόνης, άρχισα να μετράω τις μέρες που με χώριζαν από τον καλ-
λιτεχνικό μου θάνατο· μόλις τριάντα μέρες ακόμη, κι έπειτα θα
με καλούσε ο μπαρνάσκι στο γραφείο του και θα με εκτελούσε.
Η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει. ούτε που μου περνούσε απ’
το μυαλό πως ένα δραματικό γεγονός επρόκειτο ν’ αλλάξει τα
δεδομένα.

Ζ ο Ε Λ ν τ ι Κ Ε Ρ
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