
PAUL
AUSTER

PAUL
AUSTER

4  3  2  1

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΞΥΛΟΥΡΗ

To σπουδαιότερο μυθιστόρημά του
Financial Times
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Ένα επικό μυθιστόρημα ενηλικίωσης και μαθητείας… Πρωτότυπο 
και σύνθετο. Αδύνατο να μη σας εντυπωσιάσει, αδύνατο να μην 

αισθανθείτε δέος από το κατόρθωμα του Auster. Ένα φιλόδοξο έργο 
μοναδικής τέχνης, ένα αξιομνημόνευτο μοντάζ ανταγωνιστικών και 

συμπληρωματικών αφηγήσεων, ένα πολλαπλό μυθιστόρημα.

New York Times Book Review

Στις 3 Μαρτίου 1947 γεννιέται ο Άρτσιμπαλντ Ισαάκ 
Φέργκιουσον, το μοναδικό παιδί της Ρόουζ και του Στάνλεϊ 

Φέργκιουσον. Από αυτή την αφετηρία ξεκινούν τέσσερα 
παράλληλα μονοπάτια ζωής: τέσσερις Φέργκιουσον που 

θα ζήσουν τέσσερις εντελώς διαφορετικές ζωές. Η τύχη των 
οικογενειών τους αποκλίνει. Οι έρωτες, οι φιλίες και τα πάθη 

τους είναι αντίθετα. Ωστόσο κάθε εκδοχή της ιστορίας του 
Φέργκιουσον διατρέχει το κατακερματισμένο πεδίο της Αμερικής 
των μέσων του 20ού αιώνα σε ένα μεγαλόπνοο μυθιστόρημα για 

το δικαίωμα στην ύπαρξη και τις ατελείωτες εκδοχές της,  
για την αγάπη και την πληρότητα της ζωής. 

Αριστούργημα.

Daily Mail

Ένα μεταμοντέρνο έπος που είναι τόσο εθιστικό  
όσο ένα μακροσκελές σίριαλ.

Financial Times

Ένα εκπληκτικά φιλόδοξο μυθιστόρημα, μια αναγνωστική απόλαυση.  
Η γραφή του Auster είναι ευφρόσυνη ακόμα  

και στις σκοτεινότερες στιγμές – ποτέ στρυφνή ούτε επιδεικτική.  
Ένα απίστευτα συγκινητικό και αληθινό ταξίδι.

NPR

Ο Paul Auster (Πολ Όστερ) γεννήθηκε στις 
3 Φεβρουαρίου του 1947 στο Νιου Τζέρσι 
από γονείς πολωνοεβραϊκής καταγωγής. 
Απόφοιτος του πανεπιστημίου Κολούμπια, 
μετά τις σπουδές του έζησε για ένα διάστημα 
στη Γαλλία.
Το πρώτο του πεζογραφικό βιβλίο είναι το 
αυτοβιογραφικό δοκίμιο Η επινόηση της 
μοναξιάς (1982). Ακολούθησε η Τριλογία 
της Νέας Υόρκης: Γυάλινη πόλη (1985), 
Φαντάσματα (1986) και Το κλειδωμένο 
δωμάτιο (1986), μεταμοντέρνες παραλλαγές 
της ιστορίας μυστηρίου που τον καθιέρωσαν 
ως έναν από τους σημαντικότερους 
σύγχρονους συγγραφείς. Έκτοτε έχει γράψει 
πλήθος πεζογραφικών έργων μεταξύ των 
οποίων τα μυθιστορήματα: Mr. Vertigo, 
Το βιβλίο των ψευδαισθήσεων, Σάνσετ 
Παρκ, Αόρατος. Έχει ασχοληθεί με τον 
κινηματογράφο τόσο ως σκηνοθέτης όσο 
και ως σεναριογράφος.
Ζει στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.
Είναι μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας 
Τεχνών και Γραμμάτων.

Για να διαβάσετε περισσότερα
για τον Paul Auster:
paul-auster.com και metaixmio.gr

Φωτογραφία εξωφύλλου:
Συγκεντρωμένο πλήθος στη Νέα Υόρκη που γιορτάζει 
το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου στην Ευρώπη.
© Herbert Gehr/Getty
Φωτογραφία συγγραφέα: © Lotte Hansen

Πόσο ενδιαφέρουσα σκέψη, είπε από 
μέσα του ο Φέργκιουσον· να φαντάζεται 
πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα 
γι’ αυτόν παρόλο που ήταν ο ίδιος. Το 
ίδιο αγόρι σε διαφορετικό σπίτι με δια-
φορετικό δέντρο. Το ίδιο αγόρι με δια-
φορετικούς γονείς. Το ίδιο αγόρι με τους 
ίδιους γονείς που δεν έκαναν τα ίδια 
πράγματα με τώρα. Κι αν ο πατέρας του 
ήταν ακόμη κυνηγός μεγάλων θηραμά-
των, για παράδειγμα, και ζούσαν όλοι 
στην Αφρική; Κι αν η μητέρα του ήταν 
μια διάσημη ηθοποιός του κινηματογρά-
φου και ζούσαν όλοι στο Χόλιγουντ; Κι 
αν είχε αδελφό ή αδελφή; Κι αν ο θείος 
του ο Άρτσι δεν είχε πεθάνει και το δικό 
του όνομα δεν ήταν Άρτσι; Κι αν είχε πέ-
σει από το ίδιο δέντρο και είχε σπάσει 
δύο πόδια αντί για ένα; Κι αν είχε σπάσει 
και τα δύο χέρια και τα δύο πόδια; Κι αν 
είχε σκοτωθεί; Ναι, όλα ήταν πιθανά, και 
το ότι τα πράγματα γίνονταν έτσι δεν σή-
μαινε από μόνο του ότι δεν μπορούσαν 
να γίνουν αλλιώς.
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Σύμφωνα με τον οικογενειακο μύθο, ο παππούς του Φέργκιου

σον ξεκίνησε πεζός από την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μινσκ, με 

εκατό ρούβλια ραμμένα στη φόδρα του σακακιού του, πήγε δυτι

κά στο Αμβούργο μέσω Βαρσοβίας και Βερολίνου, και μετά έκλει

σε εισιτήριο σε ένα πλοίο ονόματι Αυτοκράτειρα της Κίνας, το οποίο 

διέσχισε τις άγριες χειμωνιάτικες θύελλες του Ατλαντικού και 

άραξε στο λιμάνι της Νέας Υόρκης την πρώτη μέρα του εικοστού 

αιώνα. Ενώ περίμενε να του πάρει συνέντευξη ένας υπάλληλος 

της υπηρεσίας μετανάστευσης στο Έλις Άιλαντ, έπιασε κουβέντα 

με έναν άλλο Ρωσοεβραίο. Αυτός του είπε: Ξέχνα το όνομα Ρέτζνικοφ. 

Δεν θα σε ωφελήσει εδώ. Χρειάζεσαι ένα αμερικάνικο όνομα για τη νέα σου 

ζωή στην Αμερική, κάτι που να ακούγεται καλό κι αμερικάνικο. Μια και τα 

αγγλικά ήταν ακόμη ξένη γλώσσα για τον Ισαάκ Ρέτζνικοφ το 

1900, ζήτησε από τον μεγαλύτερο, πιο έμπειρο συμπατριώτη του 

να του προτείνει κάτι. Πες τους πως σε λένε Ροκφέλερ, είπε αυτός. 

Αποκλείεται να πέσεις έξω μ’ αυτό. Πέρασε μια ώρα, και μετά άλλη μια, 

και όταν πια ο δεκαεννιάχρονος Ρέτζνικοφ κάθισε για τη συνέ

ντευξη με τον υπάλληλο της υπηρεσίας μετανάστευσης, είχε ξε

χάσει το όνομα που του είπε ο άντρας. Τ’ όνομά σου; ρώτησε ο 

υπάλληλος. Χτυπώντας το κεφάλι του απ’ τη σύγχυση, ο εξαντλη

μένος μετανάστης ξεστόμισε στα γίντις, Ικ χαμπ φαργκέσεν (Το ξέχα-

σα)! Και έτσι ο Ισαάκ Ρέτζνικοφ ξεκίνησε τη νέα του ζωή στην 

Αμερική ως Ίκαμποντ Φέργκιουσον. 
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Τα βρήκε σκούρα, ειδικά στην αρχή, ακόμα όμως και όταν πια 

δεν ήταν η αρχή, στη νέα του πατρίδα τίποτα ποτέ δεν πήγαινε 

όπως το είχε φανταστεί. Ήταν αλήθεια ότι κατάφερε να βρει σύ

ζυγο μόλις μετά τα εικοστά έκτα του γενέθλια, και ήταν επίσης 

αλήθεια ότι αυτή η σύζυγος, η Φάνι, το γένος Γκρόσμαν, του έκα

νε τρεις γερούς και δυνατούς γιους, η ζωή όμως στην Αμερική 

παρέμεινε αγώνας για τον παππού του Φέργκιουσον από τη μέρα 

που κατέβηκε από το πλοίο μέχρι τη νύχτα της 7ης Μαρτίου του 

1923 που τον βρήκε ο θάνατος πρόωρα και απροσδόκητα στα σα

ράντα δύο – τον πυροβόλησαν σε ένοπλη ληστεία στην αποθήκη 

δερμάτινων ειδών στο Σικάγο όπου εργαζόταν ως νυχτοφύλακας. 

Φωτογραφίες του δεν σώζονται, σύμφωνα όμως με όλες τις 

μαρτυρίες ήταν άντρας μεγαλόσωμος με πλάτη δυνατή και χέρια 

πελώρια, αμόρφωτος, ανειδίκευτος, το απόλυτο νεοφερμένο 

στραβάδι. Το πρώτο του απόγευμα στη Νέα Υόρκη, έπεσε πάνω 

σε έναν πλανόδιο που πουλούσε τα πιο κόκκινα, τα πιο στρογ

γυλά, τα πιο τέλεια μήλα που είχε δει ποτέ του. Ανήμπορος να 

αντισταθεί, αγόρασε ένα και το δάγκωσε με λαχτάρα. Αντί της 

γλύκας που περίμενε, η γεύση ήταν πικρή και παράξενη. Ακόμα 

χειρότερα, το μήλο ήταν αηδιαστικά μαλακό, και όταν τα δόντια 

του έσχισαν το φλούδι, το εσωτερικό του φρούτου άρχισε να 

τρέχει πάνω στο παλτό του, μια βροχή ανοιχτοκόκκινου υγρού 

με πλήθος σπόρια σαν σκάγια. Αυτή ήταν η πρώτη του γεύση από 

τον Νέο Κόσμο, η πρώτη, αλησμόνητη συνάντησή του με μια 

τομάτα Τζέρσι.

Όχι Ροκφέλερ, άρα, παρά ένας χειρώνακτας με φαρδιές πλάτες, 

ένας Εβραίος γίγαντας με παράξενο όνομα και δυο νευρικά πόδια 

που δοκίμασε την τύχη του στο Μανχάταν και στο Μπρούκλιν, 

στη Βαλτιμόρη και το Τσάρλεστον, στο Ντουλούθ και το Σικάγο, 

και δούλεψε κατά καιρούς λιμενεργάτης, ανειδίκευτος ναύτης σε 

τάνκερ στις Μεγάλες Λίμνες, θηριοδαμαστής σε πλανόδιο τσίρκο, 

εργάτης στη γραμμή παραγωγής μιας κονσερβοποιίας, φορτηγα

τζής, σκαφτιάς, νυχτοφύλακας. Παρά τον μόχθο του, ποτέ δεν 
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κέρδισε παραπάνω από πενταροδεκάρες, και επομένως τα μόνα 

πράγματα που κληροδότησε στη σύζυγο και στα τρία αγόρια του 

ο φτωχός ο Άικ Φέργκιουσον ήταν οι ιστορίες που τους είχε πει 

για τις περιπετειώδεις περιπλανήσεις της νιότης του. Μακροπρό

θεσμα, οι ιστορίες μάλλον δεν είναι λιγότερο πολύτιμες από τα 

χρήματα, βραχυπρόθεσμα όμως έχουν ξεκάθαρα τα όριά τους.

Η εταιρεία δερμάτινων ειδών προέβη σε έναν μικρό διακανο

νισμό με τη Φάνι ως αποζημίωση για την απώλειά της, και ύστε

ρα εκείνη έφυγε από το Σικάγο με τα παιδιά, και μετακόμισε στο 

Νιούαρκ, στο Νιου Τζέρσι, μετά από πρόσκληση των συγγενών 

του άντρα της, που της παραχώρησαν το διαμέρισμα του πάνω 

ορόφου στο σπίτι τους στην Κεντρική Συνοικία του Νιου Τζέρσι 

έναντι συμβολικού ενοικίου. Οι γιοι της ήταν δεκατεσσάρων, δώ

δεκα και εννέα. Ο μεγαλύτερος, ο Λούις, είχε από καιρό γίνει Λου. 

Ο Άαρον, ο μεσαίος, είχε αρχίσει να αυτοαποκαλείται Άρνολντ 

μετά από έναν ακόμα ξυλοδαρμό στο προαύλιο του σχολείου του 

στο Σικάγο, και ο Στάνλεϊ, ο εννιάχρονος, ήταν γνωστός ως Σόνι1. 

Για να τα φέρει βόλτα, η μάνα τους έπλενε και μαντάριζε ρούχα, 

γρήγορα όμως τα αγόρια άρχισαν κι αυτά να συνεισφέρουν οικο

νομικά στο νοικοκυριό, δουλεύοντας και τα τρία μετά το σχολείο, 

δίνοντας και τα τρία ό,τι κέρδιζαν στη μητέρα τους μέχρι δεκάρας. 

Οι καιροί ήταν δύσκολοι, και η απειλή της ένδειας γέμιζε τα δω

μάτια του διαμερίσματος σαν πυκνή, μαύρη ομίχλη. Διαφυγή δεν 

υπήρχε από τον φόβο, και λίγο λίγο και τα τρία αγόρια ενστερνί

στηκαν τα μαύρα οντολογικά συμπεράσματα της μητέρας τους 

περί του νοήματος της ζωής. Αν δεν δουλέψεις, θα λιμοκτονήσεις. 

Αν δεν δουλέψεις, θα χάσεις το κεραμίδι πάνω απ’ το κεφάλι σου. 

Αν δεν δουλέψεις, θα πεθάνεις. Για τους Φέργκιουσον, η ανόητη 

αντίληψη του ΌλοιΓιαΈνανΚαιΈναςΓιαΌλους δεν υπήρχε. 

Στον μικρό τους κόσμο, ήταν ΌλοιΓιαΌλους – ή τίποτα. 

Ο Φέργκιουσον καλά καλά δεν ήταν δύο χρόνων όταν πέθανε 

1 Sonny, ως προσφώνηση σημαίνει γιόκα μου, μικρέ μου.
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η γιαγιά του, πράγμα που σήμαινε ότι δεν είχε συνειδητές ανα

μνήσεις από αυτήν, σύμφωνα με τον οικογενειακό μύθο, ωστόσο, 

η Φάνι ήταν μια γυναίκα δύσκολη και απρόβλεπτη, επιρρεπής σε 

βίαιες φωνές και μανιακά ξεσπάσματα ανεξέλεγκτου κλάματος, 

που κοπανούσε τα αγόρια της με τη σκούπα όποτε έκαναν ατα

ξίες και της είχαν απαγορεύσει να μπαίνει σε κάποια καταστήμα

τα της περιοχής επειδή παζάρευε μεγαλόφωνα. Κανείς δεν ήξερε 

πού είχε γεννηθεί, λεγόταν όμως πως είχε έρθει στη Νέα Υόρκη 

ορφανό δεκατεσσάρων χρόνων και είχε περάσει αρκετά χρόνια σε 

ένα ανήλιαγο λοφτ της Λόουερ Ιστ Σάιντ φτιάχνοντας καπέλα. Ο 

πατέρας του Φέργκιουσον, ο Στάνλεϊ, σπανίως μιλούσε για τους 

γονείς του στον γιο του, απαντώντας στις ερωτήσεις του αγοριού 

με τις πλέον αόριστες, σύντομες και επιφυλακτικές αποκρίσεις 

μονάχα, και οι όποιες μικροπληροφορίες κατάφερε να μάθει ο 

νεαρός Φέργκιουσον για τον παππού και τη γιαγιά του από τη 

μεριά του πατέρα του προέρχονταν αποκλειστικά από τη μητέρα 

του, τη Ρόουζ, την κατά πολύ μικρότερη από τις τρεις νύφες της 

δεύτερης γενιάς των Φέργκιουσον, η οποία με τη σειρά της είχε 

μάθει τις περισσότερες πληροφορίες της από τη Μίλι, τη σύζυγο 

του Λου, μια γυναίκα που της άρεσε να κουτσομπολεύει και ήταν 

παντρεμένη με έναν άντρα πολύ λιγότερο κρυψίνου και πολύ πιο 

ομιλητικό από τον Στάνλεϊ και τον Άρνολντ. Όταν ήταν δεκαοκτώ 

ο Φέργκιουσον, η μητέρα του του είπε μια από τις ιστορίες της 

Μίλι, την οποία παρουσίασε ως απλή φήμη, μια ανεπιβεβαίωτη 

εικασία που μπορεί να ήταν αλήθεια – αλλά και πάλι, μπορεί και 

να μην ήταν. Σύμφωνα με όσα είχε πει ο Λου στη Μίλι, ή όσα η 

Μίλι είπε ότι της είχε πει, υπήρχε κι ένα τέταρτο παιδί στην οι

κογένεια των Φέργκιουσον, ένα κορίτσι που γεννήθηκε τρία ή 

τέσσερα χρόνια μετά τον Στάνλεϊ, τον καιρό που η οικογένεια 

έμενε στο Ντουλούθ και ο Άικ έψαχνε δουλειά ως ναύτης σε κά

ποιο πλοίο στις Μεγάλες Λίμνες, κάποιους μήνες που η οικογέ

νεια ζούσε σε ακραία φτώχεια, και επειδή ο Άικ έλειπε όταν η 

Φάνι γέννησε το παιδί, και επειδή ο τόπος ήταν η Μινεσότα και 
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η εποχή ήταν χειμώνας, ένας ιδιαίτερα παγερός χειμώνας σε έναν 

ιδιαίτερα κρύο τόπο, και επειδή το σπίτι όπου ζούσαν είχε μόνη 

θέρμανση μια ξυλόσομπα, και επειδή τα χρήματα τότε ήταν τόσο 

λίγα που η Φάνι και τα αγόρια είχαν καταντήσει να τρώνε μια 

φορά τη μέρα μονάχα, η σκέψη της φροντίδας ενός ακόμα παι

διού τη γέμισε με τέτοιο τρόμο που έπνιξε τη νεογέννητη κόρη 

της στην μπανιέρα. 

Μπορεί ο Στάνλεϊ να έλεγε ελάχιστα για τους γονείς του στον 

γιο του, όμως ούτε και για τον εαυτό του έλεγε πολλά. Αυτό έκα

νε δύσκολο για τον Φέργκιουσον να διαμορφώσει μια εικόνα για 

το πώς ήταν ο πατέρας του ως παιδί, ή ως έφηβος, ή ως νέος 

άντρας, ή ως οτιδήποτε γενικώς ώσπου να παντρευτεί τη Ρόουζ 

δύο μήνες αφότου έκλεισε τα τριάντα. Από ξεκάρφωτα σχόλια που 

περιστασιακά έβγαιναν από τα χείλη του πατέρα του, παρ’ όλα 

αυτά, ο Φέργκιουσον κατάφερε να συναγάγει τα εξής: ότι τον 

Στάνλεϊ συχνά τον κορόιδευαν και τον παίδευαν οι μεγαλύτεροι 

αδελφοί του, ότι ως ο μικρότερος των τριών, και επομένως αυτός 

που είχε περάσει τον λιγότερο χρόνο με τον πατέρα του εν ζωή, 

ήταν ο πιο δεμένος με τη Φάνι, ότι είχε υπάρξει επιμελής μαθητής 

και αναμφίβολα ήταν ο καλύτερος αθλητής μεταξύ των τριών αδελ

φών, ότι έπαιζε ακραίος στην ομάδα φούτμπολ και έτρεχε τετρα

κόσια σαράντα μέτρα στην ομάδα στίβου του λυκείου, ότι το τα

λέντο του με τα ηλεκτρονικά τον είχε οδηγήσει να ανοίξει ένα 

μαγαζάκι που επισκεύαζε ραδιόφωνα το καλοκαίρι του 1932, με

τά την αποφοίτησή του από το λύκειο (μια τρύπα στην Οδό Ακάντεμι 

στο κέντρο του Νιούαρκ, όπως έλεγε, μεγαλύτερη από το κασελάκι ενός 

λούστρου), ότι είχε χτυπήσει το δεξί του μάτι στη σκούπα σε μια 

από τις κρίσεις της μητέρας του όταν ήταν έντεκα (χτύπημα που 

τον τύφλωσε μερικώς και τον κατέστησε έτσι 4F, ακατάλληλο για 

στράτευση2 κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο), ότι απεχθα

2 4F στο πρωτότυπο, κλάση κατάταξης που αντιστοιχεί στο δικό μας Ι5. Ο 

συγγραφέας παίζει, σε όλο το κείμενο, με την αντιστοιχία 4F – 4 Φέργκιουσον.
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νόταν το παρατσούκλι Σόνι και το παράτησε με το που άφησε το 

σχολείο, ότι του άρεσε να χορεύει και να παίζει τένις, ότι ποτέ δεν 

είπε κακό λόγο για τους αδελφούς του, όσο ανόητα ή περιφρονη

τικά και να του φέρονταν, ότι ως παιδί μετά το σχολείο παρέδιδε 

εφημερίδες, ότι σκεφτόταν σοβαρά να σπουδάσει νομική αλλά 

εγκατέλειψε την ιδέα ελλείψει χρημάτων, ότι ήταν γνωστός γυναι

κάς στα είκοσί του και έβγαινε με πλήθος Εβραιοπούλες χωρίς να 

προτίθεται να παντρευτεί καμιά τους, και ότι πήγε πολλές εκδρο

μές στην Κούβα στη δεκαετία του τριάντα όταν η Αβάνα ήταν η 

αμαρτωλή πρωτεύουσα του Δυτικού Ημισφαιρίου, ότι η μεγαλύ

τερη φιλοδοξία της ζωής του ήταν να γίνει εκατομμυριούχος, 

πλούσιος σαν τον Ροκφέλερ.

Τόσο ο Λου όσο και ο Άρνολντ παντρεύτηκαν στα είκοσί τους, 

αποφασισμένοι και οι δυο να δραπετεύσουν από το παλαβό σπι

τικό της Φάνι το γρηγορότερο δυνατό, να ξεφύγουν από τη φωνα

κλού ηγεμόνισσα που διαφέντευε τους Φέργκιουσον από τον θά

νατο του πατέρα τους το 1923, ο Στάνλεϊ όμως, ακόμη έφηβος 

όταν την έκαναν οι αδελφοί του, δεν είχε άλλη επιλογή παρά να 

μείνει. Καλά καλά δεν είχε τελειώσει το λύκειο, στο κάτω κάτω, 

ύστερα όμως πέρασαν τα χρόνια, έντεκα χρόνια, το ένα μετά το 

άλλο, και συνέχισε να μένει, να μοιράζεται ανεξήγητα το ίδιο 

διαμέρισμα του πάνω ορόφου με τη Φάνι καθ’ όλη την Ύφεση και 

το πρώτο μισό του πολέμου, ίσως κολλημένος εκεί από αδράνεια 

ή τεμπελιά, ίσως παρακινημένος από μια αίσθηση καθήκοντος ή 

ενοχής προς τη μητέρα του, ή ίσως ωθούμενος από όλα αυτά τα 

πράγματα, τα οποία το έκαναν αδύνατο να φανταστεί ότι θα ζού

σε κάπου αλλού. Τόσο ο Λου όσο κι ο Άρνολντ απέκτησαν παιδιά, 

στον Στάνλεϊ όμως έμοιαζε να αρκεί που ήταν ελεύθερο πουλί, 

εξαντλώντας το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητάς του στο 

να κάνει τη μικρή του επιχείρηση μεγαλύτερη, και επειδή δεν 

έδειχνε καμιά πρόθεση για γάμο, καθώς χορεύοντας από εικοσι

πεντάρης κόντευε ήδη τριαντάρης, ήταν σχεδόν σίγουρο πως θα 

παρέμενε εργένης για όλη του τη ζωή. Έπειτα, τον Οκτώβριο του 
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1943, λιγότερο από μια βδομάδα αφότου ο Αμερικάνικος Στρατός 

πήρε τη Νάπολη από τους Γερμανούς, στο μέσο εκείνου του αισιό

δοξου διαστήματος που ο πόλεμος επιτέλους έμοιαζε να γυρίζει 

υπέρ των Συμμάχων, ο Στάνλεϊ γνώρισε τη Ρόουζ Άντλερ, είκοσι 

ενός ετών, σε ένα ραντεβού στα τυφλά στη Νέα Υόρκη, και η 

γοητεία της εργένικης ζωής πέθανε άπαξ και διά παντός. 

Ήταν τόσο όμορφη η μητέρα του Φέργκιουσον, τόσο ωραία, 

με τα γκριζοπράσινα μάτια της και τα μακριά καστανά μαλλιά της, 

τόσο αυθόρμητη και ξύπνια και χαμογελαστή, τόσο λαχταριστή 

στο ένα εξήντα οκτώ που της είχε δοθεί για ύψος, που ο Στάνλεϊ, 

στην πρώτη χειραψία μαζί της, ο απόμακρος και συνήθως απαθής 

Στάνλεϊ, ο εικοσιεννιάχρονος που μήτε μια φορά δεν τον είχε 

κάψει η φλόγα του έρωτα, ένιωσε να διαλύεται μπροστά στη Ρόουζ, 

λες και είχαν αδειάσει τον αέρα από τα πνευμόνια του και δεν θα 

ξανακατάφερνε να ανασάνει.

Ήταν κι εκείνη παιδί μεταναστών, πατέρα γεννημένου στη 

Βαρσοβία και μητέρας γεννημένης στην Οδησσό, που είχαν κι οι 

δύο έρθει στην Αμερική πριν τα τρία χρόνια τους. Οι Άντλερ επο

μένως ήταν μια οικογένεια πιο ενσωματωμένη από τους Φέργκιου

σον, και οι φωνές των γονιών της Ρόουζ ποτέ δεν είχαν ούτε ίχνος 

ξενικής προφοράς. Είχαν μεγαλώσει στο Ντιτρόιτ και στο Χάντσον 

της Νέας Υόρκης και τα γίντις, τα πολωνικά και τα ρωσικά των 

γονιών τους είχαν δώσει τη θέση τους σε άπταιστα ιδιωματικά 

αγγλικά, ενώ ο πατέρας του Στάνλεϊ πάσχιζε να τελειοποιήσει τη 

δεύτερη γλώσσα του μέχρι τη μέρα που πέθανε, και ακόμα και 

τώρα, στα 1943, κοντά μισό αιώνα αποκομμένη από τις ανατολι

κοευρωπαϊκές της ρίζες, η μητέρα του ακόμη διάβαζε την Jewish 

Daily Forward αντί των αμερικανικών εφημερίδων και εκφραζόταν 

σε μια παράξενη, ανάκατη γλώσσα που οι γιοι της αποκαλούσαν 

γίνγκλις, μια σχεδόν ακατάληπτη διάλεκτο που συνδύαζε γίντις 

και αγγλικά σχεδόν σε κάθε πρόταση που έβγαινε από το στόμα 

της. Αυτή ήταν μια ουσιώδης διαφορά μεταξύ των προγόνων της 

Ρόουζ και του Στάνλεϊ, ακόμα σημαντικότερο όμως από το πόσο 
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πολύ ή πόσο λίγο είχαν προσαρμοστεί οι γονείς τους στον αμερι

κάνικο τρόπο ζωής, ήταν το ζήτημα της τύχης. Οι γονείς και οι 

παππούδες της Ρόουζ είχαν καταφέρει να ξεφύγουν από τα βά

ναυσα παιχνίδια της μοίρας που είχαν βρει τους κακόμοιρους Φέρ

γκιουσον, και η ιστορία τους δεν περιλάμβανε δολοφονίες σε 

ένοπλες ληστείες σε αποθήκες, ούτε φτώχεια μέχρι λιμοκτονίας 

και απόγνωσης, ούτε μωρά πνιγμένα σε μπανιέρες. Ο παππούς 

από το Ντιτρόιτ ήταν ράφτης, και ο παππούς στο Χάντσον ήταν 

μπαρμπέρης, και ενώ το να κόβεις ρούχα και να κόβεις μαλλιά 

δεν ήταν δουλειές που σε οδηγούσαν στον δρόμο του πλούτου και 

της υλικής επιτυχίας, παρείχαν ένα αρκετά σταθερό εισόδημα για 

να βάζεις φαγητό στο τραπέζι και να ντύνεις τα παιδιά σου.

Ο πατέρας της Ρόουζ, ο Μπέντζαμιν, γνωστός και ως Μπεν 

και Μπέντζι, έφυγε από το Ντιτρόιτ μια μέρα αφότου τέλειωσε 

το λύκειο το 1911 και κίνησε για τη Νέα Υόρκη, όπου ένας μα

κρινός συγγενής τού είχε βρει μια θέση υπαλλήλου σε ένα κατά

στημα ρουχισμού στο κέντρο, ο νεαρός Άντλερ όμως παράτησε τη 

δουλειά μέσα σε δυο βδομάδες, ξέροντας ότι δεν ήταν γραφτό του 

να ξοδέψει τον λιγοστό καιρό του επί γης πουλώντας αντρικές 

κάλτσες και εσώρουχα, και τριάντα δύο χρόνια αργότερα, μετά 

από διαστήματα ως πωλητής πόρτα πόρτα για απορρυπαντικά σπι

τιού, διανομέας δίσκων γραμμοφώνου, στρατιώτης στον Πρώτο 

Παγκόσμιο Πόλεμο, πωλητής αυτοκινήτων και συνιδιοκτήτης 

μάντρας μεταχειρισμένων στο Μπρούκλιν, τώρα έβγαζε το ψωμί 

του ως ένας εκ των τριών μειοψηφικών μετόχων ενός μεσιτικού 

γραφείου στο Μανχάταν, με εισόδημα αρκετά μεγάλο ώστε να έχει 

μεταφέρει την οικογένειά του από το Κράουν Χάιτς του Μπρούκλιν 

σε ένα νέο κτίριο στη Δυτική Πεντηκοστή Όγδοη Οδό το 1941, 

έξι μήνες πριν μπει στον πόλεμο η Αμερική. 

Σύμφωνα με όσα είχαν πει στη Ρόουζ, οι γονείς της γνωρίστη

καν σε ένα κυριακάτικο πικ νικ στα βόρεια της πολιτείας της Νέας 

Υόρκης, όχι μακριά από το σπίτι της μητέρας της στο Χάντσον, 

και μέσα σε μισό χρόνο (τον Νοέμβριο του 1919) παντρεύτηκαν. 
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Όπως εξομολογήθηκε αργότερα στον γιο της η Ρόουζ, ο γάμος 

αυτός ανέκαθεν την προβλημάτιζε, διότι σπανίως είχε δει ανθρώ

πους πιο αταίριαστους από τους γονείς της, και το γεγονός ότι ο 

γάμος τους άντεξε παραπάνω από τέσσερις δεκαετίες ήταν αναμ

φίβολα ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια στα χρονικά των ανθρώ

πινων ζευγαριών. Ο Μπέντζι Άντλερ ήταν ένας καταφερτζής εξυ

πνάκιας, κανονικός κομπιναδόρος με σωρό τα σχέδια στο τσεπά

κι, που όλο έλεγε ανέκδοτα, ένας φιλόδοξος τύπος που πάντα 

ήθελε να είναι στο επίκεντρο, και να τος εκείνο το απόγευμα στο 

κυριακάτικο πικ νικ στα βόρεια της πολιτείας της Νέας Υόρκης, 

να δαγκώνει τη λαμαρίνα για μια ντροπαλή γυναίκα ονόματι Έμ

μα Μπρόμοβιτς, μια στρουμπουλή εικοσιτριάχρονη με πλούσιο 

στήθος και κατάχλωμο λευκό δέρμα και ένα στεφάνι ογκώδη κόκ

κινα μαλλιά, τόσο παρθενική, τόσο άβγαλτη, τόσο βικτoριανή στη 

συμπεριφορά που αρκούσε να την κοιτάξεις για να συμπεράνεις 

πως τα χείλη της ούτε μια φορά δεν τα είχαν αγγίξει αντρικά χείλη. 

Ο γάμος τους δεν είχε λογική, όλα τα σημάδια υποδείκνυαν πως 

ήταν καταδικασμένοι σε μια ζωή συγκρούσεων και παρεξηγήσεων, 

παντρεύτηκαν όμως παρ’ όλα αυτά, και παρότι ο Μπέντζι δυσκο

λευόταν να μείνει πιστός στην Έμμα αφότου γεννήθηκαν οι κόρες 

τους (η Μίλντρεντ το 1920, η Ρόουζ το 1922), η καρδιά του της 

ήταν πιστή, και εκείνης, παρότι αδικημένη ξανά και ξανά, ποτέ 

δεν της βαστούσε να του εναντιωθεί. 

Η Ρόουζ λάτρευε τη μεγάλη αδελφή της, δεν είναι βέβαιο όμως 

πως ίσχυε και το αντίστροφο, διότι η πρωτότοκη Μίλντρεντ είχε 

φυσικά αποδεχτεί τη θεόσταλτη θέση της ως πριγκίπισσα του σπι

τιού, και η μικρή αντίζηλη που είχε εμφανιστεί έπρεπε να μάθει 

–ξανά και ξανά αν χρειαζόταν– ότι υπήρχε ένας μόνο θρόνος στο 

διαμέρισμα των Άντλερ στη λεωφόρο Φράνκλιν, ένας θρόνος και 

μια πριγκίπισσα, και όλες οι απόπειρες σφετερισμού του θρόνου 

θα αντιμετωπίζονταν με κήρυξη πολέμου. Όχι πως η Μίλντρεντ 

ήταν απροκάλυπτα εχθρική προς τη Ρόουζ, η καλοσύνη της όμως 

ήταν μετρημένη με το σταγονόμετρο, όχι περισσότερη από τόση 
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καλοσύνη ανά λεπτό ή ανά ώρα ή ανά μήνα, και πάντα παραχω

ρημένη με μια δόση υπεροπτικής συγκατάβασης, καταπώς ταίρια

ζε σε έναν άνθρωπο της δικής της βασιλικής θέσης. Ψυχρή και 

συνετή η Μίλντρεντ· καλόκαρδη και απερίσκεπτη η Ρόουζ. Όταν 

πια τα κορίτσια έκλεισαν τα δώδεκα και τα δέκα, ήταν ήδη ολο

φάνερο ότι η Μίλντρεντ είχε εξαιρετικό μυαλό, ότι η επιτυχία της 

στο σχολείο δεν ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς μονάχα αλλά 

και ανώτερων διανοητικών προσόντων, και ενώ η Ρόουζ ήταν αρ

κετά έξυπνη και έπαιρνε απολύτως αξιοπρεπείς βαθμούς, δεν 

ήταν παρά μια υποσημείωση σε σύγκριση με την αδελφή της. 

Χωρίς να καταλαβαίνει τα κίνητρά της, χωρίς στιγμή να το σκεφτεί 

συνειδητά ή να το προσχεδιάσει, η Ρόουζ σταδιακά έπαψε να 

παίζει με τους όρους της Μίλντρεντ, επειδή ενστικτωδώς κατα

λάβαινε ότι το να προσπαθήσει να τη συναγωνιστεί μόνο σε απο

τυχία θα οδηγούσε, και επομένως, αν ήταν να βρει την ευτυχία, 

έπρεπε να τραβήξει άλλο δρόμο.

Βρήκε τη λύση στη δουλειά, στην προσπάθεια να κατακτήσει 

μια δική της θέση κερδίζοντας τα δικά της χρήματα, και όταν 

έκλεισε τα δεκατέσσερα και ήταν αρκετά μεγάλη για να βγάλει 

άδεια εργασίας βρήκε την πρώτη της θέση, η οποία σύντομα οδή

γησε σε μια σειρά από άλλες θέσεις, και στα δεκάξι της πια ήταν 

πλήρως απασχολούμενη τη μέρα και πήγαινε στο λύκειο τη νύχτα. 

Η Μίλντρεντ ας αποσυρόταν στο μοναστήρι του γεμάτου με βιβλία 

μυαλού της, ας έφευγε στο κολέγιο κι ας διάβαζε ό,τι βιβλίο είχε 

γραφτεί τα περασμένα δυο χιλιάδες χρόνια, αλλά αυτό που ήθελε 

η Ρόουζ, αυτό στο οποίο ανήκε η Ρόουζ, ήταν ο πραγματικός 

κόσμος, ο πυρετός και ο σαματάς των νεοϋορκέζικων δρόμων, η 

αίσθηση του να υπερασπίζεται τον εαυτό της και να τα βγάζει 

πέρα μόνη της. Όπως οι θαρραλέες και ξύπνιες ηρωίδες στις ται

νίες που έβλεπε δυο και τρεις φορές την εβδομάδα, στην ατέλειω

τη παρέλαση των κινηματογραφικών παραγωγών με πρωταγωνί

στριες την Κλοντέτ Κολμπέρ, την Μπάρμπαρα Στάνγουικ, την 

Τζίντζερ Ρότζερς, την Τζόαν Μπλοντέλ, τη Ρόζαλιντ Ράσελ και 
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την Τζιν Άρθουρ, η Ρόουζ ανέλαβε τον ρόλο του νεαρού, αποφα

σισμένου κοριτσιού καριέρας και τον ενστερνίστηκε σαν να ζούσε 

στη δική της ταινία, Η ιστορία της Ρόουζ Άντλερ, εκείνη τη μεγάλη, 

απείρως περίπλοκη ταινία που ακόμα ήταν στην πρώτη της μπο

μπίνα αλλά άφηνε πολλές υποσχέσεις για το μέλλον.

Όταν γνώρισε τον Στάνλεϊ τον Οκτώβριο του 1943, δούλευε 

επί δυο χρόνια για έναν φωτογράφο ονόματι Εμάνουελ Σνάιντερ

μαν, του οποίου το στούντιο βρισκόταν στη Δυτική Εικοστή Έβδο

μη Οδό κοντά στην Έκτη Λεωφόρο. Η Ρόουζ είχε αρχίσει ως ρε

σεψιονίστγραμματέαςλογίστρια, όταν όμως ο βοηθός φωτογρά

φος του Σνάιντερμαν κατετάγη στον στρατό τον Ιούνιο του 1942, 

η Ρόουζ πήρε τη θέση του. Ο γεροΣνάιντερμαν ήταν εξηνταπε

ντάρης τότε, ένας Γερμανοεβραίος μετανάστης που είχε έρθει στη 

Νέα Υόρκη με τη γυναίκα του και τους δυο γιους του μετά τον 

Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, άνθρωπος κυκλοθυμικός με συχνούς 

παροξυσμούς γκρίνιας και ωμής προσβλητικής γλώσσας, όμως με 

τον καιρό είχε αναπτύξει μια απρόθυμη αδυναμία για την όμορφη 

Ρόουζ, και επειδή γνώριζε πόσο προσεκτικά παρακολουθούσε τη 

δουλειά του από τις πρώτες της μέρες στο στούντιο, αποφάσισε 

να την κάνει μαθητευόμενη βοηθό και να της μάθει ό,τι ήξερε για 

τις μηχανές, τον φωτισμό και την εμφάνιση του φιλμ – όλη την 

τέχνη και την τεχνική της δουλειάς του. Για τη Ρόουζ, που ως 

τότε δεν καλοήξερε προς τα πού πήγαινε, που είχε κάνει διάφορες 

δουλειές γραφείου για τον μισθό και για άλλο τίποτα, δηλαδή 

χωρίς να ελπίζει σε κάποια βαθύτερη ευχαρίστηση, ήταν λες και 

ξαφνικά βρέθηκε μπροστά σε μια κλίση – όχι απλώς σε μια ακόμα 

δουλειά, μα σε έναν νέο τρόπο ύπαρξης: να κοιτάζει τα πρόσωπα 

των άλλων, κάθε μέρα κι άλλα πρόσωπα, κάθε πρωί και κάθε 

απόγευμα διαφορετικά πρόσωπα, κάθε πρόσωπο διαφορετικό από 

όλα τα άλλα, και σύντομα η Ρόουζ κατάλαβε ότι αγαπούσε αυτή 

τη δουλειά τού να κοιτάζει τους άλλους και ότι ποτέ δεν θα τη 

βαριόταν, δεν γινόταν να τη βαρεθεί. 

Ο Στάνλεϊ εκείνη την εποχή συνεργαζόταν με τους αδελφούς 
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του, που είχαν πάρει απαλλαγή από τον στρατό κι εκείνοι (πλατυ

ποδία και προβλήματα όρασης), και μετά από διάφορες αναδια

μορφώσεις και επεκτάσεις, το μικρομάγαζο του 1932 που επι

σκεύαζε ραδιόφωνα είχε γίνει ένα μεγάλο κατάστημα επίπλων και 

οικιακών ειδών στη Λεωφόρο Σπρίνγκφιλντ που διέθετε όλα τα 

θέλγητρα και τις πατέντες του σύγχρονου αμερικανικού λιανεμπο

ρίου: μακροπρόθεσμα προγράμματα δόσεων, προσφορές δύο συν 

ένα δώρο, ξεπούλημα δύο φορές τον χρόνο, υπηρεσία για νεόνυμ

φους και ειδικές προσφορές στη Γιορτή της Σημαίας. Ο Άρνολντ 

ήταν ο πρώτος που ήρθε στην επιχείρησή του, ο ατζαμής, όχι 

ιδιαίτερα έξυπνος μεσαίος αδελφός που τον είχαν διώξει από πολ

λές δουλειές στις πωλήσεις και ζοριζόταν να συντηρήσει τη γυ

ναίκα του, την Τζόαν, και τα τρία παιδιά τους, και μετά από κάνα 

δυο χρόνια μπήκε στο μαντρί κι ο Λου, όχι επειδή τον ενδιέφεραν 

τα έπιπλα ή οι συσκευές αλλά επειδή ο Στάνλεϊ μόλις είχε ξεπλη

ρώσει τα χρέη του Λου στα χαρτιά για δεύτερη φορά μέσα σε πέντε 

χρόνια και τον είχε αναγκάσει να μπει στην επιχείρηση ως ένδειξη 

καλής πίστης και μεταμέλειας, με την υπόνοια ότι ο όποιος δι

σταγμός από την πλευρά του Λου θα σήμαινε πως δεν θα ξανά

βλεπε δεκάρα από αυτόν για όλη του τη ζωή. Έτσι γεννήθηκε η 

επιχείρηση που ήταν γνωστή ως «Ο κόσμος του σπιτιού: Τα 3 

αδέλφια», η οποία ουσιαστικά τελούσε υπό τη διεύθυνση ενός 

αδελφού, του Στάνλεϊ, του νεότερου και πιο φιλόδοξου γιου της 

Φάνι, ο οποίος, από μια διεστραμμένη αλλά ακλόνητη πεποίθηση 

ότι η αφοσίωση στην οικογένεια επισκίαζε όλα τα άλλα ανθρώπι

να χαρακτηριστικά, είχε πρόθυμα αναλάβει το βάρος των δυο 

αποτυχημένων του αδελφών, που του εξέφραζαν την ευγνωμο

σύνη τους αργώντας επανειλημμένα στη δουλειά, ξαφρίζοντας 

δεκάρικα και εικοσάρικα από το ταμείο όποτε άδειαζαν οι τσέπες 

τους, και, τους ζεστούς μήνες, φεύγοντας για να παίξουν γκολφ 

μετά το μεσημεριανό. Αν τον Στάνλεϊ τον αναστάτωναν οι πράξεις 

τους, ποτέ δεν παραπονέθηκε, διότι οι νόμοι του σύμπαντος απα

γόρευαν τα παράπονα για τους αδελφούς σου, και παρότι τα έσο
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δα του καταστήματος ήταν κάπως λιγότερα από όσα θα ήταν χωρίς 

τα έξοδα για τους μισθούς του Λου και του Άρνολντ, ο ισολογισμός 

ήταν ξεκάθαρα θετικός, και άπαξ και τέλειωνε ο πόλεμος σε ένα 

δυο χρόνια, τα πράγματα θα ήταν ακόμα ευνοϊκότερα, διότι τότε 

θα ερχόταν οι τηλεοράσεις, και τα αδέλφια θα ήταν οι πρώτοι στη 

γειτονιά που θα τις πουλούσαν. Όχι, ο Στάνλεϊ δεν ήταν ακόμη 

πλούσιος, εδώ και κάμποσο καιρό όμως το εισόδημά του αυξανό

ταν σταθερά, και όταν γνώρισε τη Ρόουζ εκείνη τη βραδιά του 

Οκτώβρη του 1943, ήταν βέβαιος ότι τα καλύτερα έρχονταν.

Σε αντίθεση με τον Στάνλεϊ, η Ρόουζ είχε ήδη καεί απ’ τις φλό

γες ενός παθιασμένου έρωτα. Αν δεν ήταν ο πόλεμος, που της 

είχε κλέψει εκείνον τον έρωτα, οι δυο τους δεν θα είχαν συναντη

θεί ποτέ, διότι θα είχε παντρευτεί κάποιον άλλον πολύ πριν από 

εκείνη τη νύχτα του Οκτώβρη, ο νεαρός όμως με τον οποίο ήταν 

αρραβωνιασμένη, ο Ντέιβιντ Ράσκιν, ο γεννημένος στο Μπρού

κλιν μέλλων γιατρός που είχε μπει στη ζωή της στα δεκαεφτά της, 

είχε σκοτωθεί σε μια ασυνήθιστη έκρηξη κατά τη διάρκεια μιας 

άσκησης στη βασική του εκπαίδευση στο Φορτ Μπένινγκ της 

Τζόρτζια. Η είδηση είχε έρθει τον Αύγουστο του 1942, και για 

πολλούς μήνες μετά η Ρόουζ πενθούσε, πότε μουδιασμένη και 

πότε πικραμένη, αδειανή, απελπισμένη, μισότρελη απ’ τον πόνο· 

να καταριέται τον πόλεμο καθώς τσίριζε στο μαξιλάρι της τη νύχτα, 

ανήμπορη να αποδεχτεί το γεγονός ότι ο Ντέιβιντ δεν θα την άγ

γιζε ποτέ ξανά. Το μόνο που την κρατούσε εκείνους τους μήνες 

ήταν η δουλειά της στον Σνάιντερμαν, η οποία της πρόσφερε μια 

παρηγοριά, μια ευχαρίστηση, έναν λόγο να σηκώνεται από το 

κρεβάτι το πρωί, δεν είχε όμως όρεξη για συναναστροφές πια 

ούτε διάθεση να γνωρίσει άλλους άντρες, η ζωή της περιορισμένη 

σε μια στεγνή ρουτίνα, δουλειά, σπίτι και έξοδοι στο σινεμά με 

τη φίλη της τη Νάνσι Φάιν. Λίγο λίγο, ωστόσο, ειδικά τους τελευ

ταίους δύο τρεις μήνες, η Ρόουζ είχε αρχίσει σταδιακά να ξανα

βρίσκει τον εαυτό της, να ξανανακαλύπτει ότι το φαγητό που 

έβαζες στο στόμα σου είχε γεύση, για παράδειγμα, και ότι όταν 



P A U L  A U S T E R

22

στην πόλη έπεφτε βροχή δεν έπεφτε μόνο πάνω της, ότι κάθε 

άντρας, γυναίκα και παιδί έπρεπε να πηδήξουν πάνω από τις 

ίδιες λακκούβες με εκείνη. Όχι, ποτέ δεν θα συνερχόταν από τον 

θάνατο του Ντέιβιντ, θα παρέμενε για πάντα το κρυφό φάντασμα 

που θα είχε μαζί της στο αθέλητό της μέλλον, στα είκοσι ένα σου 

όμως παραείσαι νέος για να γυρίσεις την πλάτη σου στον κόσμο, 

και αν δεν έκανε μια προσπάθεια να ξαναμπεί σε αυτόν τον κόσμο, 

ήξερε πως θα ζάρωνε και θα πέθαινε. 

Το ραντεβού στα τυφλά με τον Στάνλεϊ της το κανόνισε η Νάν

σι Φάιν, η καυστική, καλαμπουρτζού Νάνσι με τα μεγάλα δόντια 

και τα κοκαλιάρικα χέρια, η καλύτερη φίλη της Ρόουζ από τα 

παιδικά τους χρόνια στο Κράουν Χάιτς. Η Νάνσι είχε γνωρίσει τον 

Στάνλεϊ ένα Σαββατοκύριακο σε έναν χορό στα Κάτσκιλ, ένα από 

εκείνα τα πολυπληθή πάρτι στο ξενοδοχείο Μπράουν για τους 

νέους Εβραίους από την πόλη που ήταν αδέσμευτοιμαστοψά

ξιμο, η κόσερ κρεαταγορά, όπως το έθεσε η Νάνσι, και ενώ η ίδια η 

Νάνσι δεν ήταν στο ψάξιμο (ήταν αρραβωνιασμένη με έναν στρα

τιώτη στρατοπεδευμένο στον Ειρηνικό ο οποίος βάσει των πιο 

πρόσφατων ενδείξεων ακόμη ζούσε), είχε πάει παρέα με μια φίλη 

για πλάκα και κατέληξε να χορέψει μια δυο φορές με έναν τύπο από 

το Νιούαρκ που τον λένε Στάνλεϊ. Ήθελε να την ξαναδεί, είπε η Νάνσι, 

αφού όμως του είπε πως είχε ήδη τάξει την παρθενιά της σε άλλον, 

αυτός χαμογέλασε, έκανε μια ωραία κωμική υποκλισούλα, και 

ήταν έτοιμος να φύγει όταν η Νάνσι άρχισε να του λέει για τη 

φίλη της τη Ρόουζ, τη Ρόουζ Άντλερ, το ομορφότερο κορίτσι από την 

αποδώ μεριά του Δούναβη και τον καλύτερο άνθρωπο σε οποιαδήποτε μεριά. 

Τέτοια ήταν τα γνήσια αισθήματα της Νάνσι για τη Ρόουζ, και 

όταν ο Στάνλεϊ κατάλαβε ότι αυτά που έλεγε τα εννοούσε, την 

ενημέρωσε ότι αυτή τη φίλη της θα ήθελε να τη γνωρίσει. Η Νάν

σι ζήτησε συγγνώμη στη Ρόουζ που ανέφερε το όνομά της, η 

Ρόουζ όμως απλώς ανασήκωσε τους ώμους, γνωρίζοντας ότι η 

Νάνσι δεν το είχε κάνει για κακό, και έπειτα ρώτησε: Για πες, πώς 

είναι; Σύμφωνα με τη Νάνσι, ο Στάνλεϊ Φέργκιουσον ήταν γύρω 
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στο ένα ογδόντα ύψος, ωραίος, λίγο γέρος, αφού στα μάτια της 

των είκοσι ένα χρόνων όταν κόντευες τα τριάντα ήσουν γέρος, με 

δική του επιχείρηση που, όπως όλα έδειχναν, πήγαινε καλά, γοη

τευτικός, ευγενικός και πολύ καλός χορευτής. Μόλις εμπέδωσε 

η Ρόουζ αυτές τις πληροφορίες, σώπασε για λίγο, διερωτώμενη 

αν ήταν έτοιμη για ένα ραντεβού στα τυφλά, και έπειτα, στη μέ

ση αυτών των συλλογισμών, ξαφνικά της πέρασε από το μυαλό 

ότι ο Ντέιβιντ είχε πάνω από χρόνο πεθαμένος. Ήθελε δεν ήθελε, 

είχε έρθει η στιγμή να δοκιμάσει ξανά. Κοίταξε τη Νάνσι και είπε: 

Μάλλον πρέπει να τον δω αυτόν τον Στάνλεϊ Φέργκιουσον, δεν 

νομίζεις; 

Χρόνια αργότερα, όταν η Ρόουζ είπε στον γιο της για τα συμ

βάντα της νύχτας εκείνης, παρέλειψε το όνομα του εστιατορίου 

όπου συναντήθηκαν με τον Στάνλεϊ για δείπνο. Παρ’ όλα αυτά, 

αν δεν τον απατούσε η μνήμη του, ο Φέργκιουσον πίστευε πως 

ήταν κάπου στο Κεντρικό Μανχάταν, Ιστ Σάιντ ή Γουέστ Σάιντ 

άγνωστο, πάντως ένα κομψό μέρος με λευκά τραπεζομάντιλα και 

σερβιτόρους με παπιγιόν και κοντά μαύρα σακάκια, που σήμαινε 

ότι ο Στάνλεϊ συνειδητά επιχειρούσε να της κάνει φιγούρα, να 

αποδείξει ότι είχε τα χρήματα για υπερβολές σαν και τούτη όποτε 

ήθελε, και ναι, τον βρήκε εμφανισιακά ελκυστικό, την εντυπω

σίασε πόσο ανάλαφρος ήταν, η χάρη και η ρευστότητα των κινή

σεων του σώματός του, αλλά και τα χέρια του, το μέγεθος και η 

δύναμη των χεριών του, αυτό το πρόσεξε αμέσως, και τα ατάραχα, 

ήρεμα μάτια που στιγμή δεν έπαψαν να την κοιτούν, καστανά 

μάτια, μήτε μεγάλα μήτε μικρά, και τα παχιά μαύρα φρύδια από 

πάνω τους. Δίχως να ξέρει την τρομερή επίδρασή της στον άναυ

δο συνδαιτυμόνα της, τη χειραψία που είχε οδηγήσει στην πλήρη 

διάλυση του εσωτερικού κόσμου του Στάνλεϊ, είχε σαστίσει κάπως 

από το πόσο ελάχιστα μίλησε εκείνος στην αρχή του γεύματος, 

και επομένως τον πέρασε για άνθρωπο υπέρμετρα ντροπαλό, που 

δεν ήταν ακριβώς αλήθεια. Επειδή ήταν και η ίδια αγχωμένη, και 

επειδή ο Στάνλεϊ εξακολουθούσε να κάθεται εκεί κατά κύριο λόγο 
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σιωπηλός, η Ρόουζ κατέληξε να μιλά και για τους δυο τους, για 

την ακρίβεια μιλούσε πάρα πολύ, και όσο περνούσαν τα λεπτά 

τρόμαζε όλο και πιο πολύ με τον εαυτό της που φλυαρούσε σαν 

καμιά άμυαλη γλωσσοκοπάνα, να κοκορεύεται για την αδελφή 

της, για παράδειγμα, και να του λέει τι λαμπρή φοιτήτρια ήταν η 

Μίλντρεντ, που αποφοίτησε μετά πλείστου επαίνου από το Χάντερ 

πέρυσι και τώρα είχε γραφτεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του 

Κολούμπια, η μόνη γυναίκα στο τμήμα της αγγλικής φιλολογίας, 

μία εκ των τριών μονάχα Εβραίων, φαντάσου πόσο περήφανη ήταν 

η οικογένεια, και με το που ανέφερε την οικογένεια άρχισε για 

τον θείο της τον Άρτσι, τον μικρότερο αδελφό του πατέρα της, 

τον Άρτσι Άντλερ, τον πιανίστα του Downtown Quintet, που 

αυτή την ώρα έπαιζαν στο Moe’s Hideout στην Πεντηκοστή Δεύ

τερη Οδό, και τι συναρπαστικό να έχεις έναν μουσικό στην οικο

γένεια, έναν καλλιτέχνη, έναν επαναστάτη που σκεφτόταν και 

κάτι άλλο εκτός από το να βγάλει λεφτά, ναι, τον αγαπούσε τον 

θείο της τον Άρτσι, ήταν μακράν ο αγαπημένος της συγγενής, και 

έπειτα, αναπόφευκτα, άρχισε να λέει για τη δουλειά της στου 

Σνάιντερμαν, απαριθμώντας όλα όσα της είχε μάθει τον τελευταίο 

ενάμιση χρόνο, ο στριμμένος, βρομόστομος Σνάιντερμαν που τα 

κυριακάτικα απογεύματα την πήγαινε στο Μπάουερι για να βρουν 

γερομέθυσους και αλήτες, πλάσματα κατεστραμμένα με τα άσπρα 

γένια και τα μακριά άσπρα μαλλιά τους, κεφάλια έξοχα, κεφάλια 

αρχαίων προφητών και βασιλιάδων, και ο Σνάιντερμαν σ’ αυτούς 

τους άντρες έδινε λεφτά για να έρθουν στο στούντιο να του ποζά

ρουν, κατά κύριο λόγο μεταμφιεσμένοι, οι γέροι φορώντας τουρ

μπάνια και τηβέννους και βελούδινες ρόμπες, όπως έντυνε ο 

Ρέμπραντ τους άκληρους του Άμστερνταμ τον δέκατο έβδομο 

αιώνα, και αυτό το φως χρησιμοποιούσαν για εκείνους τους 

άντρες, το φως του Ρέμπραντ, φως και σκοτάδι μαζί, βαθιά σκιά, 

μόνο σκιά με ένα ελάχιστο άγγιγμα φωτός, και πλέον ο Σνάιντερ

μαν της είχε αρκετή εμπιστοσύνη ώστε να της επιτρέπει να στήνει 

τα φώτα μόνη της, είχε κάνει αρκετές δεκάδες από αυτά τα πορ
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τρέτα μόνη της, και έπειτα χρησιμοποίησε τη λέξη κιαροσκούρο, 

και κατάλαβε ότι ο Στάνλεϊ δεν είχε ιδέα περί τίνος πράγματος 

μιλούσε, ότι και ιαπωνικά να μιλούσε το ίδιο θα του έκανε, και 

πάλι όμως συνέχιζε να την κοιτάζει, να την ακούει, καθηλωμένος 

και βουβός, κεραυνοβολημένος.

Ήταν μια συμπεριφορά επαίσχυντη, ένιωθε η Ρόουζ, μια ντρο

πή. Ευτυχώς, ο μονόλογος διακόπηκε από την άφιξη του κυρίως 

πιάτου, που της έδωσε λίγες στιγμές για να συγκεντρωθεί, και 

όταν πια άρχισαν να τρώνε (άγνωστο τι) είχε ηρεμήσει αρκετά ώστε 

να συνειδητοποιήσει ότι η ασυνήθιστη φλυαρία της ήταν ένα πα

ραπέτασμα για να την προστατεύσει από το να μιλήσει για τον 

Ντέιβιντ, διότι αυτό ήταν το μοναδικό θέμα για το οποίο δεν ήθε

λε να μιλήσει, για το οποίο θα αρνούνταν να μιλήσει, και επομέ

νως είχε καταβάλει μεγάλη και γελοία προσπάθεια για να αποφύ

γει να φανερώσει το τραύμα της. Ο Στάνλεϊ Φέργκιουσον καμιά 

σχέση δεν είχε με αυτό. Φαινόταν καλός άνθρωπος, και δεν έφται

γε εκείνος που δεν τον είχαν δεχτεί στον στρατό, που καθόταν σε 

αυτό το εστιατόριο ντυμένος με καλοραμμένα πολιτικά ρούχα αντί 

να τσαλαβουτά στις λάσπες κάποιου μακρινού πεδίου μάχης ή να 

ανατινάζεται σε μια άσκηση βασικής εκπαίδευσης. Όχι, δεν έφται

γε εκείνος, και θα ήταν άκαρδη αν τον κατηγορούσε που τη γλί

τωσε, και ωστόσο πώς να μην κάνει τη σύγκριση, πώς να μην 

αναρωτιέται γιατί τούτος ο άντρας να ζει και ο Ντέιβιντ να έχει 

πεθάνει; 

Παρ’ όλα αυτά, το δείπνο πήγε αρκετά καλά. Μόλις ξεπέρασε 

ο Στάνλεϊ το αρχικό του σάστισμα και μπόρεσε να ξανανασάνει, 

αποδείχθηκε συμπαθής τύπος, όχι εγωκεντρικός όπως ήταν τόσοι 

άντρες, αλλά περιποιητικός και ευγενικός, πνεύμα όχι και τόσο 

σπινθηροβόλο, ίσως, όμως άνθρωπος δεκτικός στο χιούμορ, ο 

οποίος γελούσε όποτε έλεγε η Ρόουζ και το παραμικρό αστείο, κι 

όταν μιλούσε για τη δουλειά του και τα σχέδιά του για το μέλλον, 

ήταν ξεκάθαρο στη Ρόουζ ότι είχε κάτι αξιόπιστο, φερέγγυο. Πο

λύ κρίμα που ήταν επιχειρηματίας αδιάφορος για τον Ρέμπραντ ή 
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τη φωτογραφία, μα τουλάχιστον υποστήριζε τον Φ. Ντ. Ρ. (βασι

κό) και φαινόταν αρκετά τίμιος ώστε να παραδεχτεί ότι ήξερε 

ελάχιστα ή και τίποτα για πολλά πράγματα, συμπεριλαμβανομένης 

της ζωγραφικής του δέκατου έβδομου αιώνα και της φωτογραφι

κής τέχνης. Τον συμπάθησε. Τον βρήκε ευχάριστο στην παρέα, 

παρότι όμως διέθετε όλα ή τα περισσότερα χαρακτηριστικά του 

κατά το κοινώς λεγόμενο κελεπουριού, ήξερε ότι ποτέ δεν θα την 

πατούσε μαζί του όπως ευελπιστούσε η Νάνσι. Μετά το τραπέζι 

στο εστιατόριο, περιπλανήθηκαν στα πεζοδρόμια του κέντρου για 

μισή ώρα, πήγαν για ένα ποτό στο Moe’s Hideout, όπου χαιρέτη

σαν τον θείο Άρτσι, ενώ τα έδινε όλα στα πλήκτρα του πιάνου του 

(αποκρίθηκε με ένα πλατύ χαμόγελο κι ένα κλείσιμο του ματιού), 

και έπειτα ο Στάνλεϊ τη συνόδευσε πίσω στο πατρικό της στην 

Δυτική Πεντηκοστή Ογδόη. Ανέβηκε μαζί της με το ασανσέρ, 

όμως δεν τον προσκάλεσε να μπει. Απλώνοντας το χέρι της για να 

τον καληνυχτίσει διά χειραψίας (επιδέξια αποτρέποντας την πιθα

νότητα ενός προεξοφλητικού φιλιού), τον ευχαρίστησε για την 

υπέροχη βραδιά και μετά γύρισε, ξεκλείδωσε την πόρτα και μπή

κε στο διαμέρισμα, σχεδόν βέβαιη ότι δεν θα τον ξανάβλεπε.

Ήταν αλλιώς για τον Στάνλεϊ, φυσικά, ήταν αλλιώς γι’ αυτόν 

από την πρώτη στιγμή εκείνου του πρώτου ραντεβού, και επειδή 

δεν ήξερε τίποτα για τον Ντέιβιντ Ράσκιν και το πένθος στην 

καρδιά της Ρόουζ, υπέθεσε ότι έπρεπε να δράσει γρήγορα, καθώς 

κοπέλες σαν τη Ρόουζ δεν έμεναν αδέσμευτες για πολύ, αναμφί

βολα οι άντρες θα την πολιορκούσαν, ήταν ακαταμάχητη, και το 

παραμικρό πάνω της φανέρωνε χάρη και ομορφιά και καλοσύνη, 

και για πρώτη φορά στη ζωή του ο Στάνλεϊ έβαλε στόχο να επιτύ

χει το αδύνατο, να νικήσει την ολοένα και διευρυνόμενη ορδή των 

μνηστήρων της Ρόουζ και να την κατακτήσει ο ίδιος, μια και 

αυτή ήταν η γυναίκα που είχε αποφασίσει ότι έπρεπε να παντρευ

τεί, και αν δεν γινόταν γυναίκα του η Ρόουζ, δεν θα γινόταν καμιά. 

Τους επόμενους τέσσερις μήνες την καλούσε συχνά, όχι τόσο 

συχνά που να της γίνει κολλητσίδα αλλά τακτικά, επίμονα, με 



4  3  2  1

27

αμείωτη αφοσίωση και αποφασιστικότητα, εξουδετερώνοντας 

τους φανταστικούς του αντίζηλους με αυτό που φανταζόταν ως 

στρατηγική πανουργία, αλλά η αλήθεια ήταν πως δεν υπήρχαν 

σοβαροί αντίζηλοι εν όψει στον ορίζοντα, μόνο δυο ή τρεις άλλοι 

με τους οποίους την είχε προξενέψει η Νάνσι αφού γνώρισε τον 

Στάνλεϊ τον Οκτώβριο, αυτούς τους άλλους όμως η Ρόουζ τον έναν 

μετά τον άλλον τους είχε βρει ανεπαρκείς, είχε απορρίψει περαι

τέρω προσκλήσεις τους, και συνέχιζε με το πάσο της, που σήμαι

νε ότι ο Στάνλεϊ ήταν ένας ιππότης που εφορμούσε σε ελεύθερο 

πεδίο, την ίδια ώρα που έβλεπε παντού γύρω του φανταστικούς 

εχθρούς. Τα αισθήματα της Ρόουζ γι’ αυτόν δεν είχαν αλλάξει, 

προτιμούσε όμως τη συντροφιά του Στάνλεϊ από τη μοναξιά του 

δωματίου της ή το ραδιόφωνο που άκουγε με τους γονείς της 

μετά το βραδινό φαγητό, και έτσι σπανίως έλεγε όχι όταν της 

ζητούσε να βγουν το βράδυ, δεχόταν προσκλήσεις να πάνε για 

πατινάζ, για μπόουλινγκ, για χορό (ναι, ήταν τρομερός χορευτής), 

να παρακολουθήσουν ένα κονσέρτο με έργα Μπετόβεν στο Κάρ

νεγκι Χολ, δύο μιούζικαλ στο Μπροντγουέι, και αρκετές ταινίες. 

Γρήγορα έμαθε ότι τα δράματα καμιά επίδραση δεν είχαν στον 

Στάνλεϊ (τον πήρε ο ύπνος στην Ουράνια οπτασία και στο Για ποιον 

χτυπά η καμπάνα), τα μάτια του όμως σταθερά έμεναν ανοιχτά στις 

κωμωδίες, το Άστεγοι ερωτευμένοι, για παράδειγμα, ένα αφράτο 

γλύκισμα για τη στεγαστική ανεπάρκεια στην Ουάσινγκτον την 

περίοδο του πολέμου που τους έκανε και τους δυο να γελάσουν, 

όπου πρωταγωνιστούσαν ο Τζόελ Μακρέι (τι ωραίος) και η Τζιν 

Άρθουρ (από τις αγαπημένες της Ρόουζ), εκείνο όμως που της 

έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση ήταν κάτι που έλεγε ένας από τους 

άλλους ηθοποιούς, μια ατάκα του Τσαρλς Κόμπερν, μιας φιγούρας 

κάπως σαν τον θεό Έρωτα με εμφάνιση Αμερικανού γεροτόφα

λου, που την επαναλάμβανε ξανά και ξανά στην ταινία: ένας κυρι-

λάτος, περιποιημένος, καλός νεαρός – λες και ήταν ξόρκι που εξυμνού

σε τις αρετές του τύπου ανδρός που κάθε γυναίκα έπρεπε να θέλει. 

Ο Στάνλεϊ ήταν περιποιημένος, καλός και ακόμα σχετικά νέος, 
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και αν το κυριλάτος σήμαινε ευυπόληπτος, προσηνής και νομοτα

γής, ήταν και όλα αυτά τα πράγματα, η Ρόουζ όμως δεν ήταν σε 

καμιά περίπτωση σίγουρη ότι αυτές τις αρετές αναζητούσε, όχι 

μετά τον έρωτα που είχε ζήσει με τον σφοδρό κι ευέξαπτο Ντέιβιντ 

Ράσκιν, ο οποίος ενίοτε ήταν ένας έρωτας εξοντωτικός, αλλά ζωη

ρός και πάντα απροσδόκητος στις διαρκώς μεταβαλλόμενες μορ

φές του, ενώ ο Στάνλεϊ φαινόταν τόσο ήπιος και προβλέψιμος, 

τόσο ακίνδυνος, και η Ρόουζ αναρωτιόταν αν η τόση σταθερότητα 

στον χαρακτήρα ήταν εντέλει αρετή ή ψεγάδι. 

Από την άλλη, δεν της ορμούσε, και δεν απαιτούσε από εκείνην 

φιλιά που γνώριζε ότι δεν ήταν πρόθυμη να δώσει, παρότι ήταν 

ολοφάνερο πια ότι ήταν τσιμπημένος μαζί της και κάθε φορά που 

βρισκόντουσαν έπρεπε να προσπαθεί για να μην την αγγίξει, να 

μην τη φιλήσει, να μην της ορμήσει.

Από την άλλη, όταν του είπε πόσο όμορφη έβρισκε την Ίνγκριντ 

Μπέργκμαν, αποκρίθηκε με ένα απαξιωτικό γέλιο, την κοίταξε 

κατάματα και είπε, με την πιο ήρεμη των ήρεμων βεβαιοτήτων, 

ότι η Ίνγκριντ Μπέργκμαν μπροστά της δεν έπιανε μία. 

Από την άλλη, ήταν εκείνη η κρύα μέρα στα τέλη του Νοέμβρη 

που εμφανίστηκε απροειδοποίητα στο στούντιο του Σνάιντερμαν 

και ζήτησε να φωτογραφηθεί – όχι από τον Σνάιντερμαν, αλλά από 

εκείνη.

Από την άλλη, οι γονείς της τον ενέκριναν, ο Σνάιντερμαν τον 

ενέκρινε, και ακόμα και η Μίλντρεντ, η Δούκισσα του Μεγάρου 

της Σνομπαρίας, εξέφρασε τη θετική της κρίση δηλώνοντας ότι η 

Ρόουζ μπορούσε και πολύ χειρότερα.

Από την άλλη, είχε πράγματι τις εμπνευσμένες στιγμές του, 

ανεξήγητα φασαριόζικα ξεσπάσματα όπου κάτι εντός του προσω

ρινά αφηνόταν και ο Στάνλεϊ γινόταν ένας πλακατζής, ριψοκίνδυ

νος φαρσέρ, όπως, για παράδειγμα, τη νύχτα που της έκανε φι

γούρα στην κουζίνα του πατρικού της παίζοντας με τρία ωμά 

αυγά, χορεύοντάς τα στον αέρα με μαγική ταχύτητα και ακρίβεια 

για δύο γεμάτα λεπτά πριν του πέσει το ένα χάμω με ένα πλατς, 
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οπότε άφησε τα άλλα δυο να πέσουν με ένα πλατς επίτηδες, ζη

τώντας συγγνώμη για το χάλι με ένα σήκωμα των ώμων σαν κω

μικός του βωβού και μια μονολεκτική δήλωση: Ωχ.

Βλέπονταν μια ή δυο φορές τη βδομάδα στη διάρκεια αυτών 

των τεσσάρων μηνών, και παρότι η Ρόουζ δεν μπορούσε να χαρί

σει την καρδιά της στον Στάνλεϊ όπως εκείνος της είχε χαρίσει τη 

δική του, του ήταν ευγνώμων που την είχε σηκώσει από χάμω και 

την είχε βοηθήσει να ξανασταθεί στα πόδια της. Αν έμεναν τα 

πράγματα ως είχαν, θα ήταν ευχαριστημένη να συνεχίσουν έτσι 

για κάμποσο καιρό, πάνω όμως που είχε αρχίσει να αισθάνεται 

άνετα μαζί του, ο Στάνλεϊ απότομα άλλαξε τους κανόνες. 

Ήταν τέλη Ιανουαρίου του 1944. Στη Ρωσία, οι εννιακόσιες 

μέρες της πολιορκίας του Λένινγκραντ είχαν μόλις τελειώσει· στην 

Ιταλία, οι Γερμανοί είχαν στριμώξει τους Συμμάχους στο Μόντε 

Κασίνο· στον Ειρηνικό, τα αμερικανικά στρατεύματα ετοιμάζονταν 

να εξαπολύσουν επίθεση στα νησιά Μάρσαλ· και στο μέτωπο της 

πατρίδας, στην άκρη του Σέντραλ Παρκ στην πόλη της Νέας Υόρ

κης, ο Στάνλεϊ ζητούσε τη Ρόουζ σε γάμο. Από πάνω τους έκαιγε 

ένας φωτεινός χειμωνιάτικος ήλιος, ο ανέφελος ουρανός είχε ένα 

γαλανό χρώμα βαθύ κι αστραφτερό, το κρυστάλλινο γαλανό που 

τυλίγει τη Νέα Υόρκη μόνο κάποιες μέρες του Γενάρη, και εκείνο 

το ηλιόλουστο κυριακάτικο απόγευμα χιλιάδες μίλια από το αιμα

τoκύλισμα και τη σφαγή του ατέρμονου πολέμου, ο Στάνλεϊ της 

έλεγε ότι ήταν γάμος ή τίποτα, ότι τη λάτρευε, ότι δεν είχε ποτέ 

του νιώσει έτσι για καμιά, ότι όλη η μορφή του μέλλοντός του 

εξαρτιόταν από κείνη, και αν του έλεγε όχι, δεν θα την ξανάβλεπε, 

και μόνο στη σκέψη να την ξαναδεί δεν θ’ άντεχε, και επομένως 

θα χανόταν από τη ζωή της για πάντα.

Του ζήτησε μια εβδομάδα. Ήταν τόσο ξαφνικό όλο αυτό, του 

είπε, τόσο απροσδόκητο, ήθελε λίγο χρόνο να το σκεφτεί. Φυσικά, 

είπε ο Στάνλεϊ, πάρε μια εβδομάδα να το σκεφτείς, θα της τηλε

φωνούσε την άλλη Κυριακή, μια βδομάδα από τώρα, και τότε, 

ακριβώς πριν αποχωριστούν, στην είσοδο του πάρκου στην Πε
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ντηκοστή Ενάτη, φιλήθηκαν πρώτη φορά, και πρώτη φορά από 

όταν γνωρίστηκαν, η Ρόουζ είδε στα μάτια του Στάνλεϊ να γυαλί

ζουν δάκρυα.

Η έκβαση, βεβαίως, γράφτηκε πριν από καιρό. Όχι μόνο εμ

φανίζεται ως καταχώριση στην πλήρη, εγκεκριμένη έκδοση του 

Βιβλίου της επίγειας ζωής, βρίσκεται επίσης στο Μητρώο του Μαν

χάταν, όπου το αρχείο μάς πληροφορεί ότι η Ρόουζ Άντλερ και ο 

Στάνλεϊ Φέργκιουσον παντρεύτηκαν στις 6 Απριλίου του 1944, 

ακριβώς δύο μήνες πριν από την απόβαση των Συμμάχων στη 

Νορμανδία. Ξέρουμε τι αποφάσισε η Ρόουζ, οπότε· το πώς και 

γιατί πήρε την απόφασή της όμως ήταν ζήτημα περίπλοκο. Εμπλέ

κονταν πολλά στοιχεία, το καθένα σε συμφωνία και αντίθεση με 

τα άλλα, και επειδή ήταν διχασμένη για όλα τους, κατέληξε να 

είναι μια δύσκολη, βασανιστική εβδομάδα για τη μελλοντική μη

τέρα του Φέργκιουσον. Πρώτον: Ξέροντας ότι ο Στάνλεϊ τον λόγο 

του τον κρατούσε, κλοτσούσε στη σκέψη να μην τον ξαναδεί. 

Καλώς ή κακώς, μετά τη Νάνσι ο Στάνλεϊ ήταν τώρα ο καλύτερός 

της φίλος. Δεύτερον: Ήταν ήδη είκοσι ενός, αρκετά νέα ακόμη 

για να θεωρείται νέα, αλλά όχι τόσο νέα όσο οι περισσότερες νύφες 

τότε, εφόσον δεν ήταν ασυνήθιστο οι κοπέλες να φορούν το νυ

φικό στα δεκαοκτώ ή τα δεκαεννιά, και το τελευταίο πράγμα που 

ήθελε η Ρόουζ ήταν να μείνει ανύπαντρη. Τρίτον: Όχι, δεν τον 

αγαπούσε τον Στάνλεϊ, ήταν όμως αποδεδειγμένο γεγονός πως 

δεν ήταν ευτυχισμένοι όλοι οι γάμοι από έρωτα, και σύμφωνα με 

κάτι που είχε διαβάσει κάπου, οι γάμοι από προξενιά που ήταν 

συνηθισμένοι σε παραδοσιακές ξένες κουλτούρες δεν ήταν λιγό

τερο ή περισσότερο ευτυχισμένοι από τους γάμους στη Δύση. 

Τέταρτον: Όχι, δεν τον αγαπούσε τον Στάνλεϊ, η αλήθεια όμως 

ήταν πως κανέναν δεν μπορούσε να αγαπήσει, όχι με τη Μεγάλη 

Αγάπη που είχε νιώσει για τον Ντέιβιντ, εφόσον η Μεγάλη Αγάπη 

έρχεται μια φορά μονάχα στη ζωή σου, και επομένως θα έπρεπε 

να αποδεχτεί κάτι όχι και τόσο ιδανικό αν δεν ήθελε να περάσει 

την υπόλοιπη ζωή της μονάχη. Πέμπτον: Τίποτα στον Στάνλεϊ δεν 
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την ενοχλούσε ή την αηδίαζε. Η σκέψη να κάνει σεξ μαζί του δεν 

την απωθούσε. Έκτον: Την αγαπούσε με πάθος και της φερόταν 

με καλοσύνη και σεβασμό. Έβδομον: Σε μια υποθετική συζήτηση 

μαζί του περί γάμου μόλις πριν από δυο εβδομάδες, της είχε πει 

ότι οι γυναίκες θα έπρεπε να είναι ελεύθερες να επιδιώξουν τα 

ενδιαφέροντά τους, ότι οι ζωές τους δεν θα έπρεπε να περιστρέ

φονται αποκλειστικά γύρω από τους συζύγους τους. Για τη δουλειά 

μιλούσε; ρώτησε η Ρόουζ. Ναι, για τη δουλειά, απάντησε εκείνος 

– μεταξύ άλλων. Το οποίο σήμαινε ότι ο γάμος με τον Στάνλεϊ δεν 

συνεπαγόταν πως θα άφηνε τον Σνάιντερμαν, ότι θα μπορούσε να 

συνεχίσει να μαθαίνει πώς να γίνει φωτογράφος. Όγδοον: Όχι, 

δεν τον αγαπούσε τον Στάνλεϊ. Ένατον: Τον θαύμαζε για πολλά, 

δεν υπήρχε αμφιβολία πως τα καλά του ξεπερνούσαν κατά πολύ 

τα όχικαιτόσοκαλά, γιατί όμως όλο τον έπαιρνε ο ύπνος στο 

σινεμά; Ήταν κουρασμένος από τις πολλές ώρες που δούλευε στο 

μαγαζί του ή αυτά τα βλέφαρα που όλο έκλειναν υποδείκνυαν μια 

ελλιπή σύνδεση με τον συναισθηματικό κόσμο; Δέκατον: Νιού

αρκ! Θα ήταν δυνατό να ζήσει εκεί; Ενδέκατον: Το Νιούαρκ ήταν 

οπωσδήποτε πρόβλημα. Δωδέκατον: Καιρός της ήταν να φύγει 

από τους γονείς της. Πλέον παραήταν μεγάλη για να ζει σε εκείνο 

το διαμέρισμα, και όσο και αν νοιαζόταν τη μητέρα και τον πατέ

ρα της, τους απεχθανόταν και τους δυο για την υποκρισία τους 

– τον πατέρα της για το αμετανόητο κυνήγι του ποδόγυρου, τη 

μητέρα της επειδή παρίστανε πως δεν έδινε σημασία. Μόλις τις 

προάλλες, τελείως τυχαία, ενώ πήγαινε για φαγητό στο ότοματ3 

κοντά στο στούντιο του Σνάιντερμαν, είχε πάρει το μάτι της τον 

πατέρα της να περπατάει αλαμπρατσέτα με μια γυναίκα που δεν 

είχε ξαναδεί, μια γυναίκα δεκαπέντε ή είκοσι χρόνια νεότερή του, 

και είχε νιώσει τόση αηδία και θυμό, που ήθελε να ορμήξει στον 

πατέρα της και να του χώσει μπουνιά στη μούρη. Δέκατο τρίτον: 

3 Ταχυφαγείο όπου τα φαγητά και τα ποτά τα παίρνουν οι πελάτες από 

αυτόματα μηχανήματα.
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Αν παντρευόταν τον Στάνλεϊ, επιτέλους θα κέρδιζε σε κάτι τη 

Μίλντρεντ, κι ας μην ήταν ξεκάθαρο αν η Μίλντρεντ ενδιαφερόταν 

καθόλου να παντρευτεί. Για την ώρα, η αδελφή της έδειχνε να τα 

περνάει φίνα κάνοντας τη μια σύντομη σχέση μετά την άλλη. 

Μπράβο στη Μίλντρεντ, η Ρόουζ όμως καμιά διάθεση δεν είχε να 

ζει έτσι. Δέκατο τέταρτον: Ο Στάνλεϊ έβγαζε λεφτά, και όπως 

έδειχναν τα πράγματα τώρα, θα έβγαζε κι άλλα λεφτά όσο περ

νούσε ο καιρός. Ήταν παρήγορη η σκέψη αυτή, αλλά και κάπως 

αγχωτική. Για να βγάλεις λεφτά, έπρεπε να σκέφτεσαι τα λεφτά 

όλη την ώρα. Θα ήταν δυνατό να ζήσει με έναν άντρα που μόνη 

του έγνοια ήταν ο τραπεζικός του λογαριασμός; Δέκατο πέμπτον: 

Ο Στάνλεϊ τη θεωρούσε την ομορφότερη γυναίκα στη Νέα Υόρκη. 

Ήξερε πως δεν ήταν αλήθεια, όμως δεν είχε αμφιβολία πως ο 

Στάνλεϊ το πίστευε ειλικρινά. Δέκατο έκτον: Άλλος κανένας δεν 

υπήρχε στον ορίζοντα. Ακόμα κι αν ο Στάνλεϊ δεν θα μπορούσε 

ποτέ να γίνει δεύτερος Ντέιβιντ, ήταν απείρως ανώτερος από 

όλους αυτούς τους γκρινιάρηδες κακόμοιρους που της είχε πασά

ρει η Νάνσι. Τουλάχιστον ο Στάνλεϊ ήταν ώριμος. Τουλάχιστον ο 

Στάνλεϊ δεν παραπονιόταν ποτέ. Δέκατο έβδομον: Ο Στάνλεϊ ήταν 

Εβραίος με τον τρόπο που ήταν κι εκείνη Εβραία, πιστό μέλος της 

φυλής, αλλά χωρίς να ενδιαφέρεται να ασκήσει τη θρησκεία ή να 

ορκιστεί υποταγή στον Θεό, το οποίο θα σήμαινε μια ζωή απρό

σκοπτη από τελετουργικά και προλήψεις, τίποτα περισσότερο από 

δώρα το Χάνουκα, ματσά και τις τέσσερις ερωτήσεις4 μια φορά 

τον χρόνο, την άνοιξη, περιτομή για το αγόρι, αν έκαναν ποτέ 

αγόρι, αλλά όχι προσευχές, όχι συναγωγές, όχι να παριστάνουν 

πως πιστεύουν σε κάτι που εκείνη δεν πίστευε, σε κάτι που εκεί

νοι δεν πίστευαν. Δέκατο όγδοον: Όχι, δεν τον αγαπούσε τον 

Στάνλεϊ, ο Στάνλεϊ όμως την αγαπούσε. Ίσως αυτό να αρκούσε για 

αρχή, ένα πρώτο βήμα. Μετά από αυτό, ποιος ήξερε;

4 Οι ερωτήσεις που κάνει το νεότερο μέλος της οικογένειας κατά τον εορ

τασμό του εβραϊκού Πάσχα.



4  3  2  1

33

Πήγαν για μήνα του μέλιτος σε ένα θέρετρο στις όχθες μιας 

λίμνης στα Αντιρόντακ, μια εβδομάδα μύησης στα μυστικά της 

συζυγικής ζωής, σύντομη αλλά ατέλειωτη εφόσον κάθε λεπτό 

έμοιαζε να έχει πάρει το βάρος μιας ώρας ή μιας μέρας από το 

πόσο καινούργια ήταν όλα όσα περνούσαν και μόνο, μια περίοδος 

με άγχος και νευρικές προσαρμογές, με μικρές νίκες και προσω

πικές αποκαλύψεις, κατά την οποία ο Στάνλεϊ έκανε στη Ρόουζ τα 

πρώτα της μαθήματα οδήγησης και της έμαθε τους κανόνες του 

τένις, κι έπειτα επέστρεψαν στο Νιούαρκ και τακτοποιήθηκαν στο 

διαμέρισμα όπου θα περνούσαν τα πρώτα χρόνια του γάμου τους, 

ένα δυάρι στη Βαν Βέλσορ Πλέις στην περιοχή του Γουίκαχικ. Ως 

γαμήλιο δώρο, ο Σνάιντερμαν της πρόσφερε έναν μήνα άδεια μετ’ 

αποδοχών, και τις τρεις βδομάδες μέχρι να ξαναγυρίσει στη δου

λειά της, η Ρόουζ μάθαινε μανιωδώς να μαγειρεύει, βασισμένη 

αποκλειστικά στο στιβαρό παλιό εγχειρίδιο της αμερικανικής επι

στήμης της κουζίνας που της είχε χαρίσει η μητέρα της στα γενέ

θλιά της, Το βιβλίο μαγειρικής του Συνοικισμού5, το οποίο είχε τον υπό

τιτλο Ο δρόμος για την καρδιά του άντρα, ένας τόμος εξακοσίων είκο

σι τριών σελίδων που είχε επιμεληθεί η κυρία Σάιμον Κάντερ και 

περιλάμβανε «Δοκιμασμένες συνταγές από τις κουζίνες του Δη

μόσιου Σχολείου του Μιλγουόκι, το Επαγγελματικό και Τεχνικό 

Λύκειο Θηλέων, Έγκυρους Διαιτολόγους και Έμπειρες Νοικοκυ

ρές». Συνέβησαν πολυάριθμα φιάσκα στην αρχή, όμως η Ρόουζ 

ανέκαθεν μάθαινε γρήγορα, και όποτε αποφάσιζε να πετύχει κά

5 The Settlement Cookbook στα αγγλικά. Εδώ με το Settlement εννοούνται 

τα Settlement Houses, κέντρα πρόνοιας που ξεκίνησαν από την Αγγλία το 

1884: η ιδέα ήταν πιο εύποροι άνθρωποι να κατοικήσουν σε φτωχογειτονιές, 

σε εγκαταστάσεις που θα προσέφεραν τροφή, στέγη, μόρφωση και άλλες 

υπηρεσίες στους φτωχούς. Η ιδέα μεταφυτεύθηκε στις ΗΠΑ από την Τζέιν 

Άνταμς και την Έλεν Γκέιτς Σταρ το 1889, με έμφαση στις γυναίκες και τα 

παιδιά που μετανάστευαν από την Ευρώπη· το βιβλίο το έγραψε η κοινωνική 

μεταρρυθμίστρια Λίζι Μπλακ Κάντερ, ιδρύτρια του αντίστοιχου Συνοικισμού 

στο Μιλγουόκι· τα έσοδα από τις πωλήσεις στήριζαν το ίδρυμα.
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τι γενικά κατέληγε να το κάνει με αρκετή επιτυχία, αλλά ακόμα 

και εκείνες τις πρώτες μέρες της δοκιμής και του σφάλματος, με 

τα παραψημένα κρέατα και τα μαραμένα λαχανικά, τις γλιτσια

σμένες πίτες και τις σβολιασμένες πατάτες πουρέ, ο Στάνλεϊ ποτέ 

δεν της είπε κακή κουβέντα. Όσο άθλιο κι αν ήταν το φαγητό που 

του σέρβιρε, εκείνος ήρεμα έχωνε και το τελευταίο ψίχουλο στο 

στόμα του, το μασούσε με φανερή ευχαρίστηση, και μετά, κάθε 

βράδυ, κάθε βράδυ απαρεγκλίτως, σήκωνε τα μάτια και της έλε

γε πόσο νόστιμο ήταν. Η Ρόουζ αναρωτιόταν μερικές φορές μήπως 

ο Στάνλεϊ την πείραζε ή μήπως παραήταν αφηρημένος για να 

προσέξει τι του είχε δώσει, αλλά όπως με το φαγητό που μαγεί

ρευε, έτσι ήταν και με ό,τι αφορούσε την κοινή ζωή τους, και 

άπαξ και άρχισε να προσέχει η Ρόουζ, δηλαδή να κάνει τη σούμα 

των περιπτώσεων δυνητικής διαφωνίας ανάμεσά τους, έβγαλε το 

εντυπωσιακό, εντελώς αδιανόητο συμπέρασμα ότι ο Στάνλεϊ ποτέ 

δεν την επέκρινε. Για εκείνον, η Ρόουζ ήταν ένα τέλειο πλάσμα, μια 

τέλεια γυναίκα, μια τέλεια σύζυγος, και επομένως, ωσάν θεολο

γική υπόθεση που διακήρυττε την αναπόφευκτη ύπαρξη του 

Θεού, όλα όσα έκανε και έλεγε αναγκαστικά ήταν τέλεια, αναγκα

στικά έπρεπε να είναι τέλεια. Αφού πέρασε σχεδόν όλη της τη ζωή 

στην ίδια κρεβατοκάμαρα με τη Μίλντρεντ, την ίδια Μίλντρεντ 

που είχε βάλει κλειδαριές στα συρτάρια της σιφονιέρας της για να 

μη δανείζεται η μικρότερη αδελφή της τα ρούχα της, την ίδια 

Μίλντρεντ που την έλεγε κουφιοκέφαλη επειδή πήγαινε τόσο συχνά 

στο σινεμά, τώρα ήταν στην ίδια κρεβατοκάμαρα με έναν άντρα 

που την έβρισκε τέλεια, και αυτός ο άντρας, επιπλέον, σε αυτή 

την ίδια κρεβατοκάμαρα, γρήγορα μάθαινε πώς να της ορμάει με 

τους τρόπους που της άρεσαν περισσότερο. 

Το Νιούαρκ ήταν βαρετό, το διαμέρισμα όμως ήταν πιο ευρύ

χωρο κι ευήλιο από το πατρικό της στην απέναντι πλευρά του 

ποταμού, και όλη η οικοσκευή ήταν καινούργια (ό,τι καλύτερο 

είχε «Ο κόσμος του σπιτιού: Τα 3 αδέλφια», που ίσως να μην ήταν 

κι ό,τι καλύτερο, όμως ήταν αρκετά καλό προς το παρόν) και από 
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τη στιγμή που ξανάπιασε δουλειά στου Σνάιντερμαν, η πόλη πα

ρέμεινε θεμελιώδες μέρος της ζωής της, η λατρεμένη, λερή, λι

μασμένη Νέα Υόρκη, η πρωτεύουσα των ανθρώπινων προσώπων, 

η οριζόντια Βαβέλ των ανθρώπινων γλωσσών. Η καθημερινή της 

μετακίνηση αποτελούνταν από ένα αργό λεωφορείο ως το τρένο, 

μια δωδεκάλεπτη διαδρομή από τον έναν Σταθμό Πεν του Νιούαρκ 

στον άλλο του Μανχάταν και στη συνέχεια λίγο περπάτημα ως το 

στούντιο του Σνάιντερμαν, δεν την πείραζε όμως το ταξίδι, όχι 

όταν υπήρχαν τόσοι άνθρωποι για να κοιτάζει, και αγαπούσε ιδιαί

τερα τη στιγμή που το τρένο έμπαινε στη Νέα Υόρκη και σταμα

τούσε, την οποία πάντα ακολουθούσε μια σύντομη παύση, λες 

και ο κόσμος κρατούσε την ανάσα του σε σιωπηρή προσμονή, και 

έπειτα άνοιγαν οι πόρτες και όλοι έτρεχαν έξω, το ένα βαγόνι 

μετά το άλλο ξερνούσαν επιβάτες στον ξαφνικό συνωστισμό της 

αποβάθρας, και η Ρόουζ καταχαιρόταν με την ταχύτητα και την 

αποφασιστικότητα εκείνου του πλήθους, άπαντες να γίνονται κα

πνός στην ίδια κατεύθυνση, κι εκείνη ένα κομμάτι όλου αυτού, 

στη μέση όλου αυτού, καθ’ οδόν για τη δουλειά μαζί με όλους τους 

άλλους. Την έκανε να νιώθει ανεξάρτητη, δεσμευμένη με τον 

Στάνλεϊ αλλά την ίδια στιγμή μόνη της, που ήταν μια αίσθηση 

καινούργια, μια αίσθηση καλή, και καθώς ανέβαινε τη ράμπα και 

έσμιγε με ένα ακόμα πλήθος στον ανοιχτό αέρα, κατευθυνόταν 

προς τη Δυτική Εικοστή Εβδόμη και φανταζόταν τους διάφορους 

ανθρώπους που θα έρχονταν στο στούντιο εκείνη τη μέρα, τις 

μανάδες και τους πατεράδες με τα νεογέννητα παιδιά τους, τα 

αγοράκια με τις στολές του μπέιζμπολ, τα αρχαία ζευγάρια καθι

σμένα δίπλα δίπλα για το πορτρέτο της τεσσαρακοστής ή πεντη

κοστής επετείου τους, τα χαμογελαστά κορίτσια με τα καπέλα και 

τα φορέματά τους, τις γυναίκες από τις γυναικείες λέσχες, τους 

άντρες από τις αντρικές λέσχες, τους νεοσύλλεκτους αστυνομικούς 

με τις επίσημες στολές τους, και βέβαια τους στρατιώτες, μονίμως 

κι άλλοι, κι άλλοι στρατιώτες, μερικές φορές με τις γυναίκες ή τις 

φιλενάδες ή τους γονείς τους, αλλά κυρίως μόνοι, μοναχικοί στρα
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τιώτες σε άδεια στη Νέα Υόρκη, ή πίσω από το μέτωπο, ή έτοιμοι 

να πάνε κάπου για να σκοτώσουν ή να σκοτωθούν, και προσευχό

ταν για όλους τους, προσευχόταν να επιστρέψουν όλοι με τα άκρα 

τους ακόμη σε ζωντανά κορμιά, προσευχόταν, κάθε πρωί που 

περπατούσε από τον Σταθμό Πεν στη Δυτική Εικοστή Έβδομη 

Οδό, να τελειώσει ο πόλεμος σύντομα. 

Δεν είχε σοβαρούς λόγους να μετανιώνει, λοιπόν, δεν τη βα

σάνιζαν αμφιβολίες που δέχτηκε την πρόταση γάμου του Στάνλεϊ, 

όμως ο γάμος παρ’ όλα αυτά συνοδευόταν και από ορισμένα μειο

νεκτήματα, για κανένα από τα οποία δεν μπορούσε να θεωρηθεί 

άμεσα υπαίτιος ο Στάνλεϊ, και πάλι όμως, όταν τον παντρεύτηκε, 

παντρεύτηκε και την οικογένειά του, και κάθε φορά που βρισκό

ταν με εκείνη την ευερέθιστη, απροσάρμοστη τριάδα, αναρωτιό

ταν πώς είχε καταφέρει ο Στάνλεϊ να επιζήσει της παιδικής του 

ηλικίας χωρίς να γίνει τρελός σαν κι εκείνους. Η μητέρα του πρώ

τα πρώτα, η ακόμη δραστήρια Φάνι Φέργκιουσον, που τότε εξη

νταπεντάριζε εβδομηντάριζε, και δεν ήταν ούτε ένα πενήντα επτά 

ή ένα πενήντα εννιά στο ύψος, μια ανάποδη ασπρομάλλα βλοσυ

ρής εμφάνισης και νευρικής επιφυλακτικότητας, που μονολογού

σε μουρμουριστά ενώ καθόταν μόνη της στον καναπέ στις οικο

γενειακές μαζώξεις, μόνη επειδή κανείς δεν τολμούσε να την 

πλησιάσει, ιδίως τα πέντε εγγόνια της, από έξι έως έντεκα χρόνων, 

που έμοιαζαν να τρέμουν σαν το ψάρι από τον φόβο τους, επειδή 

η Φάνι δεν το είχε σε τίποτα να τα κοπανήσει κατακέφαλα όποτε 

παρεκτρέπονταν (αν παραβάσεις όπως τα γέλια, οι τσιρίδες, τα 

χοροπηδητά και τα δυνατά ρεψίματα μπορούσαν να θεωρηθούν 

παρεκτροπές), και όταν δεν μπορούσε να πλησιάσει αρκετά για 

να τα κοπανήσει, τους φώναζε με φωνή τόσο δυνατή που ταρα

κουνούσε τα αμπαζούρ. Όταν την πρωτογνώρισε η Ρόουζ, η Φά

νι τής τσίμπησε το μάγουλο (τόσο δυνατά που πόνεσε) και την 

ανακήρυξε ωραία κοπέλα. Έπειτα επέμεινε να την αγνοεί για όλη 

την υπόλοιπη επίσκεψη, όπως συνέχισε να κάνει σε κάθε επίσκε

ψη έκτοτε, δίχως περαιτέρω αλληλεπίδραση μεταξύ τους πέραν 
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των άδειων, τυπικών γεια σου και αντίο, αλλά επειδή η Φάνι επι

δείκνυε την ίδια αδιαφορία απέναντι και στις άλλες νύφες της, τη 

Μίλι και την Τζόαν, η Ρόουζ δεν το έπαιρνε προσωπικά. Η Φάνι 

νοιαζόταν μόνο για τους γιους της, τους γιους που τη ζούσαν και 

ευσυνείδητα έρχονταν σπίτι της κάθε Παρασκευή βράδυ για δεί

πνο, οι γυναίκες όμως που είχαν παντρευτεί οι γιοι της για εκείνη 

δεν ήταν παρά σκιές, και την περισσότερη ώρα δυσκολευόταν να 

θυμηθεί τα ονόματά τους. Τίποτα απ’ αυτά δεν ενοχλούσε ιδιαί

τερα τη Ρόουζ, τα πάρε δώσε της οποίας με τη Φάνι ήταν σπάνια 

και ασυνήθιστα, οι αδελφοί του Στάνλεϊ όμως ήταν άλλη υπόθεση, 

εφόσον ήταν στη δούλεψή του και τους έβλεπε καθημερινά, και 

άπαξ και εμπέδωσε η Ρόουζ το εκπληκτικό δεδομένο ότι ήταν δύο 

από τους ομορφότερους άντρες που είχε δει ποτέ της, θεοί που 

έμοιαζαν του Έρολ Φλιν (ο Λου) και του Κάρι Γκραντ (ο Άρνολντ), 

άρχισε να αναπτύσσει μια ζωηρή αντιπάθεια προς αμφότερους. 

Ήταν ρηχοί και ανέντιμοι, ένιωθε, ο μεγαλύτερος Λου έξυπνος 

αλλά κατεστραμμένος από την τάση του να τζογάρει σε αγώνες 

φούτμπολ και μπέιζμπολ, και ο νεότερος ο Άρνολντ σχεδόν μισο

ηλίθιος, ένας σάτυρος με απλανές βλέμμα που έπινε υπερβολικά 

και δεν έχανε ευκαιρία να ακουμπά τα μπράτσα και τους ώμους 

της, να ζουλά τα μπράτσα και τους ώμους της, που την έλεγε 

Κούκλα και Μωρό και Ομορφούλα και τη γέμιζε με μια απέχθεια που 

ολοένα βάθαινε. Το σιχαινόταν που ο Στάνλεϊ τους είχε δώσει δου

λειά στο μαγαζί, και σιχαινόταν που τον κορόιδευαν πίσω από την 

πλάτη του και μερικές φορές και στα μούτρα του, τον καλό Στάν

λεϊ, που ήταν εκατό φορές καλύτερός τους, και ωστόσο ο Στάνλεϊ 

έκανε πως δεν καταλάβαινε, ανεχόταν την κακία και την τεμπελιά 

και την κοροϊδία τους δίχως να βγάζει λέξη, επιδεικνύοντας τόση 

μεγαθυμία που η Ρόουζ αναρωτιόταν μήπως είχε κατά λάθος πα

ντρευτεί έναν άγιο, μια από εκείνες τις σπάνιες ψυχές που δεν 

σκέφτονταν κακό για κανέναν, αλλά και πάλι, συλλογιζόταν, μπο

ρεί και να μην ήταν παρά κορόιδο, κάποιος που δεν έμαθε ποτέ 

να υπερασπίζεται τον εαυτό του και να μάχεται. Με ελάχιστη ή 
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καθόλου βοήθεια από τους αδελφούς του, ο Στάνλεϊ είχε μετατρέ

ψει τον «Κόσμο του σπιτιού: Τα 3 αδέλφια» σε κερδοφόρα επιχεί

ρηση, ένα μεγάλο, ολόφωτο πολυκατάστημα με πολυθρόνες και 

ραδιόφωνα, τραπεζαρίες και καταψύκτες, σετ κρεβατοκάμαρες 

και μπλέντερ Waring, μια επιχείρηση μεγάλου όγκου και μέσης 

ποιότητας που εξυπηρετούσε πελατεία μέσων και χαμηλών εισο

δημάτων, μια θαυμαστή αγορά6 του εικοστού αιώνα με τον τρόπο 

της, ύστερα όμως από αρκετές επισκέψεις τις εβδομάδες μετά 

τον μήνα του μέλιτος, η Ρόουζ δεν πήγαινε πια στο μαγαζί – όχι 

μόνο επειδή είχε ξαναρχίσει τη δουλειά, αλλά και επειδή ένιωθε 

άβολα εκεί, δυστυχισμένη, τελείως έξω απ’ τα νερά της με τους 

αδελφούς του Στάνλεϊ.

Και πάλι όμως, την απογοήτευσή της από την οικογένεια κάπως 

την απάλυναν οι γυναίκες και τα παιδιά των αδελφών, οι Φέργκιου

σον που δεν ήταν στ’ αλήθεια Φέργκιουσον, αυτοί που δεν είχαν 

ζήσει τις συμφορές που είχαν βρει τον Άικ και τη Φάνι και τα 

τέκνα τους, και η Ρόουζ στη Μίλι και στην Τζόαν γρήγορα βρήκε 

δύο νέες φίλες. Και οι δυο γυναίκες ήταν χρόνια ολόκληρα μεγα

λύτερές της (τριάντα τεσσάρων και τριάντα δύο), την υποδέχτηκαν 

όμως στο σόι σαν ισότιμο μέλος, ιδιότητα που της απέδωσαν πλή

ρως τη μέρα του γάμου της, πράγμα που σήμαινε, μεταξύ άλλων, 

ότι της είχε δοθεί το δικαίωμα να γνωρίζει όλα τα μυστικά μεταξύ 

συννυφάδων. Η Ρόουζ είχε εντυπωσιαστεί ιδιαίτερα από τη Μίλι, 

με τη γλώσσα ροδάνι και το στόμα φουγάρο, μια γυναίκα τόσο 

αδύνατη που έμοιαζε να έχει σύρματα κάτω από το δέρμα της αντί 

για κόκαλα, άνθρωπος έξυπνος και ισχυρογνώμων που καταλά

βαινε τι σόι άντρα είχε πάρει όταν παντρεύτηκε τον Λου, η αφο

σίωσή της όμως στον ραδιούργο, έκλυτο σύζυγό της δεν την απέ

τρεπε από το να πετάει σταθερά ειρωνείες γι’ αυτόν, τόσο έξυπνα, 

καυστικά σχόλια που η Ρόουζ μερικές φορές αναγκαζόταν να βγει 

6 Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί την ελληνική λέξη αγορά στο πρωτότυπο, 

παραπέμποντας στην αρχαία έννοια. 
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από το δωμάτιο από τον φόβο ότι γελούσε πολύ δυνατά. Σε σχέση 

με τη Μίλι, η Τζόαν ήταν κομμάτι αφελής, όμως τόσο καλόκαρδη 

και γενναιόδωρη που ακόμη δεν της είχε περάσει απ’ το μυαλό 

ότι είχε παντρευτεί έναν ηλίθιο, και ωστόσο, τι καλή μητέρα που 

ήταν, ένιωθε η Ρόουζ, τόσο τρυφερή και υπομονετική και στορ

γική, ενώ η τσουχτερή γλώσσα της Μίλι συχνά την έμπλεκε σε 

καβγάδες με τα παιδιά της, που ήταν λιγότερο φρόνιμα από της 

Τζόαν. Τα δυο παιδιά της Μίλι ήταν ο Άντριου, έντεκα χρόνων, 

και η Άλις, εννέα χρόνων, τα τρία της Τζόαν ήταν ο Τζακ, δέκα 

χρόνων, η Φράνσι, οκτώ χρόνων, και η Ρουθ, έξι χρόνων. Όλα της 

άρεσαν της Ρόουζ με τον τρόπο τους, εκτός του Άντριου ίσως, ο 

οποίος φαινόταν να έχει μια άγρια κι εχθρική πλευρά, με αποτέ

λεσμα να τρώει συχνές κατσάδες από τη Μίλι επειδή έριχνε μπου

νιές στην αδελφούλα του· όμως αυτή που περισσότερο συμπαθού

σε η Ρόουζ ήταν η Φράνσι, ολοφάνερα η Φράνσι, απλούστατα δεν 

μπορούσε να κάνει αλλιώς, το παιδί ήταν τόσο όμορφο, τόσο 

εξαίσια ζωντανό, και όταν γνωρίστηκαν ήταν λες και ερωτεύτηκαν 

η μια την άλλη κεραυνοβόλα, η ψηλή Φράνσι με τα πυρρόξανθα 

μαλλιά να τρέχει στην αγκαλιά της Ρόουζ και να λέει, Θεία Ρόουζ, 

καινούργια μου θεία Ρόουζ, είσαι τόσο όμορφη, τόσο όμορφη, 

τόσο πολύ όμορφη, και τώρα θα γίνουμε φίλες για πάντα. Έτσι 

ξεκίνησε, και έτσι συνέχισε έπειτα, η μια ξελογιασμένη με την 

άλλη, και ελάχιστα πράγματα στον κόσμο ήταν καλύτερα, ένιωθε 

η Ρόουζ, απ’ το να φωλιάζει η Φράνσι στην ποδιά της όταν κάθο

νταν όλοι μαζί στο τραπέζι και να πιάνει να της λέει για το σχολείο, 

ή το τελευταίο βιβλίο που είχε διαβάσει, ή τη φίλη που της είχε 

πει κάτι άσχημο, ή το φόρεμα που θα της αγόραζε η μητέρα της 

για τα γενέθλιά της. Το κοριτσάκι χαλάρωνε στην προστατευτική 

απαλότητα του σώματος της Ρόουζ, και ενώ μιλούσε, η Ρόουζ τής 

χάιδευε το κεφάλι ή το μάγουλο ή την πλάτη, και γρήγορα η Ρόουζ 

ένιωθε να αιωρείται, ότι οι δυο τους είχαν βγει απ’ το δωμάτιο και 

το σπίτι και τον δρόμο και αιωρούνταν μαζί στον ουρανό. Ναι, 

εκείνες οι οικογενειακές μαζώξεις μπορεί να ήταν απαίσιο πράγ
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μα, είχαν όμως και τα καλά τους, απροσδόκητα μικρά θαύματα 

που συνέβαιναν τις πιο απίθανες στιγμές, διότι οι θεοί ήταν πα

ράλογοι, αποφάσισε η Ρόουζ, και μας χάριζαν τα δώρα τους όπο

τε και όπου ήθελαν.

Η Ρόουζ ήθελε να γίνει μητέρα, να κάνει ένα παιδί, να εγκυ

μονήσει ένα παιδί, να έχει μια δεύτερη καρδιά να πάλλεται μέσα 

της. Τίποτα δεν μετρούσε όσο αυτό, ούτε καν η δουλειά της στου 

Σνάιντερμαν, ούτε καν το μακροπρόθεσμο και ακόμα ασαφές σχέ

διο μια μέρα να αρχίσει να δουλεύει μόνη της ως φωτογράφος, να 

ανοίξει δικό της στούντιο με το όνομά της στην επιγραφή πάνω 

από την είσοδο. Οι φιλοδοξίες εκείνες ήταν ασήμαντες όταν τις 

συνέκρινε με την απλή επιθυμία να φέρει έναν άνθρωπο στον 

κόσμο, έναν δικό της γιο ή κόρη, ένα δικό της μωρό, και να είναι 

μητέρα αυτού του ανθρώπου για την υπόλοιπη ζωή της. Ο Στάνλεϊ 

το καθήκον του το έκανε, της έκανε έρωτα χωρίς προφυλάξεις και 

την άφησε έγκυο τρεις φορές στους πρώτους δεκαοκτώ μήνες του 

γάμου τους, τρεις φορές όμως η Ρόουζ απέβαλε, και τις τρεις 

φορές στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της, και όταν γιόρτασαν 

τη δεύτερη επέτειο του γάμου τους τον Απρίλιο του 1946, ήταν 

ακόμη άτεκνοι. 

Οι γιατροί έλεγαν ότι δεν είχε κάποιο πρόβλημα, ότι ήταν υγιής 

και κάποια στιγμή θα κατάφερνε να κρατήσει ένα παιδί, όμως 

αυτές οι απώλειες ήταν μεγάλο βάρος για τη Ρόουζ, και καθώς το 

ένα αγέννητο παιδί διαδεχόταν το άλλο, καθώς η μια αποτυχία 

οδηγούσε στην επόμενη, άρχισε να νιώθει ότι της έκλεβαν την ίδια 

της τη γυναικεία υπόσταση. Έκλαιγε επί μέρες μετά από κάθε 

πανωλεθρία, έκλαιγε όπως είχε να κλάψει από τους μήνες που 

ακολούθησαν τον θάνατο του Ντέιβιντ, και η συνήθως αισιό δοξη 

Ρόουζ, η πάντα ανθεκτική και οξυδερκής Ρόουζ, κατρακυλούσε 

σε μια κατήφεια νοσηρής αυτολύπησης και πένθους. Αν δεν ήταν 

ο Στάνλεϊ, άγνωστο μέχρι πού θα είχε φτάσει, εκείνος όμως παρέ

μεινε ακλόνητος και συγκροτημένος, ατάραχος στα δάκρυά της, 

και μετά από κάθε χαμένο παιδί την καθησύχαζε πως επρόκειτο 



4  3  2  1

41

απλώς για μια προσωρινή αναποδιά και όλα θα πήγαιναν καλά στο 

τέλος. Η Ρόουζ ένιωθε τόση εγγύτητα προς αυτόν όταν της μιλού

σε έτσι, τόση ευγνωμοσύνη για την καλοσύνη του, τόσο απέραντη 

την αγάπη του. Δεν πίστευε λέξη απ’ όσα της έλεγε φυσικά −πώς 

να τον πιστέψει όταν όλα τα στοιχεία διαλαλούσαν πως έκανε λά

θος;−, την ηρεμούσαν όμως τα τόσο παρήγορα ψέματά του. Ωστό

σο, την προβλημάτιζε η ηρεμία με την οποία αποδεχόταν την ανα

κοίνωση κάθε αποβολής, το πόσο ανέγγιχτος παρέμενε από τη 

βάναυση, αιματηρή εκδίωξη των αγέννητων παιδιών του από το 

σώμα της. Ήταν δυνατόν, αναρωτιόταν, να μη μοιράζεται ο Στάν

λεϊ την επιθυμία της να κάνει παιδιά; Ίσως να μην ήξερε ούτε καν 

ο ίδιος πως ένιωθε έτσι, αν όμως ενδόμυχα ήθελε να συνεχίσουν 

τα πράγματα ως είχαν και να εξακολουθεί να την έχει ολόδική του, 

μια σύζυγο αφοσιωμένη μόνο σε εκείνον, χωρίς η στοργή της να 

μοιράζεται μεταξύ παιδιού και πατέρα; Ποτέ δεν τόλμησε αυτές 

τις σκέψεις να τις πει στον Στάνλεϊ, ούτε στον ύπνο της δεν θα τον 

προσέβαλλε με τέτοιες αβάσιμες υποψίες, όμως η αμφιβολία μέσα 

της επέμενε, και αναρωτιόταν μήπως ο Στάνλεϊ ήταν υπερβολικά 

καλός στους ρόλους του ως γιος, αδελφός και σύζυγος, κι αν ήταν 

έτσι, ίσως μέσα του να μην είχε χώρο για την πατρότητα.

Στις 5 Μαΐου του 1945, τρεις μέρες πριν τελειώσει ο πόλεμος 

στην Ευρώπη, ο θείος Άρτσι έμεινε στον τόπο από καρδιακή προ

σβολή. Ήταν σαράντα εννέα χρόνων, αποκρουστικά νεαρή ηλικία 

να πεθάνεις, και για να γίνουν οι περιστάσεις ακόμα πιο αποκρου

στικές, κηδεύτηκε την Ημέρα της Νίκης, πράγμα που σήμαινε 

ότι όταν η παγωμένη οικογένεια Άντλερ έφυγε από το κοιμητήριο 

για να επιστρέψει στο διαμέρισμα του Άρτσι στη λεωφόρο Φλάτ

μπους στο Μπρούκλιν, στη γειτονιά άνθρωποι χόρευαν στους 

δρόμους, πατούσαν τις κόρνες στα αυτοκίνητα και φώναζαν με 

φασαριόζικη ευθυμία για να γιορτάσουν το τέλος του ενός μισού 

του πολέμου. Ο σαματάς συνέχιζε επί ώρες ενώ η γυναίκα του 

Άρτσι, η Περλ, και οι δίδυμες δεκαεννιάχρονες κόρες τους, η 

Μπέτι και η Σάρλοτ, και οι γονείς και η αδελφή της Ρόουζ, και η 
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Ρόουζ και ο Στάνλεϊ, και τα τέσσερα εναπομείναντα μέλη του 

Downtown Quintet, και μια δεκαριά και κάτι φίλοι, συγγενείς 

και γείτονες κάθονταν και στέκονταν στο βουβό διαμέρισμα με 

τα στόρια κατεβασμένα. Τα καλά νέα για τα οποία όλοι ανυπομο

νούσαν τόσο καιρό έμοιαζαν να περιγελούν τον τρόμο του θανάτου 

του Άρτσι, και οι χαρούμενες, τραγουδιστές φωνές απέξω έμοια

ζαν με άκαρδη βεβήλωση, λες και ολόκληρο το δημοτικό διαμέ

ρισμα του Μπρούκλιν χόρευε πάνω στον τάφο του Άρτσι. Ήταν 

ένα απόγευμα που η Ρόουζ ποτέ δεν θα ξεχνούσε. Όχι μόνο εξαι

τίας της λύπης της, που ήταν αρκετά αξιομνημόνευτη από μόνη 

της, αλλά και επειδή η Μίλντρεντ βγήκε τόσο εκτός εαυτού που 

ήπιε επτά ουίσκι και ξεράθηκε στον καναπέ, και επειδή πρώτη 

φορά στη ζωή της είδε τον πατέρα της να ξεσπάει σε κλάματα. 

Ήταν ακόμα το απόγευμα που η Ρόουζ είπε από μέσα της πως αν 

ήταν τυχερή κι έκανε γιο, θα τον ονόμαζε Άρτσι.

Οι μεγάλες βόμβες έπεσαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι τον 

Αύγουστο, το άλλο μισό του πολέμου έφτασε στο τέλος του, και 

στα μέσα του 1946, δυο μήνες μετά τη δεύτερη επέτειο γάμου της 

Ρόουζ, ο Σνάιντερμαν της είπε ότι σχεδίαζε να βγει στη σύνταξη 

σύντομα και έψαχνε αγοραστή για την επιχείρησή του. Βάσει της 

προόδου της στα χρόνια τους μαζί, είπε ο Σνάιντερμαν, βάσει του 

ότι είχε γίνει επιδέξια κι ικανή φωτογράφος πια, αναρωτιόταν αν 

θα την ενδιέφερε να τον διαδεχθεί. Ήταν το μεγαλύτερο κομπλι

μέντο που της είχε κάνει ποτέ. Όσο κολακευμένη κι αν ένιωθε, 

ωστόσο, η Ρόουζ ήξερε πως δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή, καθώς 

με τον Στάνλεϊ εδώ και έναν χρόνο αποταμίευαν ό,τι χρήματα τους 

περίσσευαν για να αγοράσουν ένα σπίτι στα προάστια – μια μονο

κατοικία με αυλή και δέντρα και γκαράζ για δύο αυτοκίνητα, και 

δεν μπορούσαν να αγοράσουν και το σπίτι και το στούντιο. Είπε 

στον Σνάιντερμαν ότι έπρεπε να το συζητήσει με τον άντρα της, 

πράγμα που αμέσως έκανε, μετά το δείπνο το ίδιο βράδυ, πλήρως 

προετοιμασμένη να της πει ο Στάνλεϊ πως αποκλείεται, εκείνος 

όμως την αιφνιδίασε λέγοντας πως η επιλογή ήταν δική της, ότι 
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αν ήταν πρόθυμη να εγκαταλείψει την ιδέα του σπιτιού, μπορούσε 

να πάρει το στούντιο εφόσον το κόστος του τους ήταν διαχειρίσιμο. 

Η Ρόουζ έμεινε άναυδη. Ήξερε πως ο Στάνλεϊ ήταν αποφασισμένος 

να αγοράσει το σπίτι, και ξαφνικά της έλεγε ότι το διαμέρισμα ήταν 

μια χαρά, ότι δεν θα τον πείραζε να ζήσουν εκεί μερικά χρόνια 

ακόμα, ψέματα όλα, και επειδή της έλεγε ψέματα έτσι, ψέματα 

επειδή τη λάτρευε και ήθελε να έχει ό,τι ήθελε, κάτι μέσα στη 

Ρόουζ άλλαξε εκείνο το βράδυ, και κατάλαβε ότι άρχιζε να αγαπά 

τον Στάνλεϊ, να τον αγαπάει πραγματικά, και αν η ζωή συνέχιζε 

όπως είχε λίγο ακόμα, θα μπορούσε μέχρι και να τον ερωτευτεί, 

να χτυπηθεί από μια απίθανη δεύτερη Μεγάλη Αγάπη.

Ας μη βιαζόμαστε, είπε η Ρόουζ. Κι εγώ το ονειρεύομαι το 

σπίτι εκείνο, και το να γίνω από βοηθός αφεντικό είναι μεγάλο 

βήμα. Δεν είμαι σίγουρη πως είμαι έτοιμη να το διαχειριστώ. Να 

το σκεφτούμε λιγάκι;

Ο Στάνλεϊ συμφώνησε να το σκεφτούν λιγάκι. Όταν είδε τον 

Σνάιντερμαν στη δουλειά το άλλο πρωί, συμφώνησε κι εκείνος να 

την αφήσει να το σκεφτεί λιγάκι, και δέκα μέρες αφότου άρχισε 

να το σκέφτεται, ανακάλυψε ότι ήταν έγκυος πάλι.

Εδώ και αρκετούς μήνες, πήγαινε σε καινούργιο γιατρό, έναν 

άνθρωπο που εμπιστευόταν, τον Σίμουρ Τζέικομπς, έναν καλό 

και έξυπνο γιατρό, ένιωθε, που την άκουγε προσεκτικά και δεν 

βιαζόταν να βγάλει συμπεράσματα, και εξαιτίας του ιστορικού 

της με τις τρεις αποβολές, ο Τζέικομπς την παρότρυνε να σταμα

τήσει να πηγαίνει στη Νέα Υόρκη κάθε μέρα, να σταματήσει τη 

δουλειά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της και να κλειστεί 

στο διαμέρισμά της ξαπλωμένη όσο περισσότερο γινόταν. Ο για

τρός καταλάβαινε ότι τέτοιες προφυλάξεις ακούγονταν δραστικές 

και κομμάτι παλιομοδίτικες, ανησυχούσε όμως για κείνη, κι αυ

τή ίσως ήταν η τελευταία της ευκαιρία να κάνει παιδί. Η τελευταία 

μου ευκαιρία, μονολόγησε η Ρόουζ, ενώ συνέχιζε να ακούει τον 

σαρανταδυάχρονο γιατρό με τη μεγάλη μύτη και τα συμπονετικά 

καστανά μάτια να της λέει πώς να καταφέρει να γίνει μητέρα. 
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Κομμένο το κάπνισμα και το ποτό, πρόσθεσε. Αυστηρή δίαιτα, 

πλούσια σε πρωτεΐνες, καθημερινά συμπληρώματα βιταμινών και 

ένα πρόγραμμα ειδικών ασκήσεων. Θα περνούσε να τη δει βδο

μάδα παρά βδομάδα, και τη στιγμή που θα ένιωθε το παραμικρό 

τράβηγμα ή πόνο, η Ρόουζ έπρεπε να σηκώσει το τηλέφωνο και 

να καλέσει τον αριθμό του. Κατανοητά όλα αυτά;

Ναι, κατανοητά. Και έτσι έκλεισε το δίλημμα αν θα αγόραζαν 

σπίτι ή το στούντιο, πράγμα που με τη σειρά του έδωσε τέλος στα 

χρόνια με τον Σνάιντερμαν, για να μην πούμε για τη δουλειά της 

ως φωτογράφου που διακόπηκε και τη ζωή της που έγινε άνω κάτω.

Η Ρόουζ ήταν περιχαρής όσο και μπερδεμένη. Περιχαρής που 

ήξερε ότι είχε ακόμα μια ευκαιρία· μπερδεμένη για το πώς θα 

άντεχε κάτι που ισοδυναμούσε με επτά μήνες κατ’ οίκον περιορι

σμού. Θα έπρεπε να γίνουν άπειρες τροποποιήσεις, όχι μονάχα 

από την ίδια αλλά και από τον Στάνλεϊ, εφόσον τα ψώνια και το 

περισσότερο μαγείρεμα θα έπρεπε να τα κάνει εκείνος τώρα, ο 

καημένος ο Στάνλεϊ, που ήδη δούλευε τόσο σκληρά και αφιέρωνε 

τόσο πολλές ώρες, και έπειτα θα είχαν και το πρόσθετο έξοδο της 

γυναίκας που θα καθάριζε το διαμέρισμα και θα έπλενε τα ρούχα 

μια ή δυο φορές την εβδομάδα, σχεδόν κάθε πτυχή της καθημε

ρινής ζωής θα άλλαζε, οι ώρες του ξύπνιου της στο εξής θα ορί

ζονταν από ένα πλήθος απαγορεύσεων και περιορισμών, να μη 

μετακινεί τα έπιπλα, να μην προσπαθεί να ανοίξει το κολλημένο 

παράθυρο στον καύσωνα του καλοκαιριού, έπρεπε να έχει συνέ

χεια τον νου της στον εαυτό της, να έχει συναίσθηση των χιλιάδων 

μικρών και μεγάλων πραγμάτων που έκανε πάντα ασυναίσθητα, 

και φυσικά τέρμα το τένις (που πλέον της άρεσε) και τέρμα το 

κολύμπι (που της άρεσε απ’ όταν ήταν μικρή). Με άλλα λόγια, η 

δραστήρια, αθλητική, αεικίνητη Ρόουζ, που ένιωθε στα καλύτερά 

της όποτε βρισκόταν σε μια φούρια ταχύτατης, εντονότατης δρα

στηριότητας, έπρεπε να μάθει να μένει ακίνητη.

Απροσδόκητα, αυτή που την έσωσε από την προοπτική της 

θανάσιμης βαρεμάρας ήταν η Μίλντρεντ, που παρενέβη και με
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ταμόρφωσε τους μήνες εκείνους της ακινησίας σε αυτό που η 

Ρόουζ θα περιέγραφε αργότερα στον γιο της ως μεγάλη περιπέτεια.

Δεν γίνεται να κάθεσαι στο σπίτι όλη μέρα ακούγοντας ραδιό

φωνο και βλέποντας αυτές τις ανοησίες στην τηλεόραση, είπε η 

Μίλντρεντ. Γιατί δεν βάζεις το μυαλό σου να δουλέψει, για αλλα

γή, και να καλύψεις μερικά κενά; 

Να καλύψω τι; είπε η Ρόουζ, που δεν καταλάβαινε τι έλεγε η 

Μίλντρεντ. 

Εσύ μπορεί να μην το καταλαβαίνεις, είπε η αδελφή της, αλλά 

ο γιατρός σου σου έκανε ένα θαυμάσιο δώρο. Σε μετέτρεψε σε 

φυλακισμένη, και το μοναδικό πράγμα που έχουν οι φυλακισμέ

νοι και δεν έχουν οι υπόλοιποι είναι ο χρόνος, απεριόριστος χρό

νος. Να διαβάσεις βιβλία, Ρόουζ. Να αρχίσεις να μορφώνεσαι. 

Αυτή είναι η ευκαιρία σου, και αν θέλεις τη βοήθειά μου, μετά 

χαράς θα σ’ την προσφέρω.

Η βοήθεια της Μίλντρεντ ήρθε υπό μορφή καταλόγου βιβλίων, 

πολλών καταλόγων βιβλίων στους επόμενους μήνες, και με το 

σινεμά προσωρινά απαγορευμένο, για πρώτη φορά στη ζωή της η 

Ρόουζ χόρταινε τη δίψα της για ιστορίες με μυθιστορήματα, καλά 

μυθιστορήματα, όχι τα αστυνομικά και τα μπεστ σέλερ στα οποία 

ίσως θα είχε καταλήξει από μόνη της αλλά τα βιβλία που πρότεινε 

η Μίλντρεντ, κλασικά βέβαια, πάντα όμως επιλεγμένα για τη 

Ρόουζ, βιβλία που η Μίλντρεντ διαισθανόταν πως η Ρόουζ θα 

απολάμβανε, που σήμαινε ότι ο Μόμπι Ντικ και ο Οδυσσέας και Το 

μαγικό βουνό δεν βρέθηκαν ποτέ σε αυτούς τους καταλόγους, εφό

σον τέτοια βιβλία θα ήταν πολύ τρομακτικά για την απαίδευτη 

Ρόουζ, πόσες άλλες επιλογές είχε, όμως, και καθώς περνούσαν 

οι μήνες και το μωρό της μεγάλωνε μέσα της, η Ρόουζ περνούσε 

τις μέρες της κολυμπώντας στις σελίδες των βιβλίων, και παρότι 

μέσα στις δεκάδες που διάβασε υπήρχαν και μερικές απογοητεύ

σεις (το Κι ο ήλιος ανατέλλει, για παράδειγμα, που της φάνηκε ψεύ

τικο και ρηχό), σχεδόν όλα τα υπόλοιπα την παρέσυραν και την 

κράτησαν απορροφημένη απ’ την αρχή ως το τέλος, ανάμεσά τους 
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τα Τρυφερή είναι η νύχτα, Περηφάνια και προκατάληψη, Σπίτι της ευθυμίας, 

Μολ Φλάντερς, Πανηγύρι της ματαιοδοξίας, Ανεμοδαρμένα ύψη, Μαντάμ 

Μποβαρί, Μοναστήρι της Πάρμας, Πρώτη Αγάπη, Δουβλινέζοι, Φως τον 

Αύγουστο, Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, Μίντλμαρτς, Πλατεία Ουάσινγκτον, Άλι-

κο γράμμα, Κεντρικός δρόμος, Τζέιν Έιρ και πολλά άλλα, από όλους 

όμως τους συγγραφείς που ανακάλυψε στη διάρκεια της εγκυμο

σύνης της, αυτός που την άγγιζε περισσότερο ήταν ο Τολστόι, ο 

δαίμονας ο Τολστόι, που καταλάβαινε τη ζωή στην ολότητά της, 

έτσι της φαινόταν, και όλα όσα μπορούσες να ξέρεις για την αν

θρώπινη καρδιά και τον ανθρώπινο νου, είτε η καρδιά ή ο νους 

ανήκαν σε άντρα ή γυναίκα, και πώς ήταν δυνατόν, αναρωτιόταν, 

να ξέρει ένας άντρας όσα ήξερε ο Τολστόι για τις γυναίκες, δεν 

έβγαζε νόημα ένας άντρας να μπορεί να είναι όλοι οι άντρες και 

όλες οι γυναίκες, επομένως καταβρόχθισε τα περισσότερα γραπτά 

του Τολστόι, όχι μόνο τα μεγάλα μυθιστορήματα όπως το Πόλεμος 

και ειρήνη, η Άννα Καρένινα και η Ανάσταση, αλλά και τα μικρότερα 

έργα, τις νουβέλες και τα διηγήματα, κανένα από τα οποία δεν 

της φάνηκε τόσο δυνατό όσο η Οικογενειακή ευτυχία των εκατό σε

λίδων, η ιστορία μιας νεαρής νύφης και του σταδιακού τέλους των 

ψευδαισθήσεών της, ένα έργο που της θύμισε τόσο πολύ τα δικά 

της ώστε στο τέλος έκλαψε, και όταν γύρισε σπίτι ο Στάνλεϊ εκεί

νο το βράδυ, ανησύχησε που την είδε σε τέτοια σύγχυση, διότι αν 

και είχε τελειώσει την ιστορία στις τρεις το απόγευμα, στα μάτια 

της ακόμη γυάλιζαν δάκρυα.

Το μωρό ήταν να γεννηθεί στις 16 Μαρτίου του 1947, αλλά στις 

δέκα το πρωί της 2ας Μαρτίου, λίγες ώρες αφότου έφυγε ο Στάν

λεϊ να πάει στη δουλειά, η Ρόουζ, ακόμη με τη νυχτικιά και ανα

καθισμένη στο κρεβάτι με την Ιστορία δύο πόλεων στηριγμένη στη 

βορινή πλαγιά της πελώριας κοιλιάς της, ένιωσε μια ξαφνική πίεση 

στην κύστη της. Υποθέτοντας ότι έπρεπε να κατουρήσει, σιγά 

σιγά ξετρύπωσε από το πανωσέντονο και τις κουβέρτες, έσυρε τον 

τεράστιο όγκο της στην άκρη του κρεβατιού, έβαλε τα πόδια της 

στο πάτωμα και σηκώθηκε. Πριν προλάβει να κάνει βήμα προς το 



4  3  2  1

47

μπάνιο, ένιωσε ένα ζεστό υγρό να κυλά στο εσωτερικό των μηρών 

της. Η Ρόουζ δεν σάλεψε. Ήταν στραμμένη προς το παράθυρο, 

και όταν κοίταξε έξω είδε ότι από τον ουρανό έπεφτε ένα ελαφρύ, 

ψιλό χιόνι. Πόσο ασάλευτα έμοιαζαν όλα εκείνη τη στιγμή, μονο

λόγησε, λες και στον κόσμο δεν κινούνταν άλλο απ’ το χιόνι. 

Ξανακάθισε στο κρεβάτι και τηλεφώνησε στον «Κόσμο του σπιτιού: 

Τα 3 αδέλφια», όμως αυτός που σήκωσε το τηλέφωνο της είπε ότι 

ο Στάνλεϊ είχε βγει για μια δουλειά και θα γυρνούσε περασμένο 

μεσημέρι πια. Τότε πήρε τον δρα Τζέικομπς, του οποίου η γραμ

ματέας της είπε ότι είχε μόλις φύγει από το γραφείο για μια κατ’ 

οίκον επίσκεψη. Κάπως πανικόβλητη τώρα, η Ρόουζ είπε στη 

γραμματέα να πει στον γιατρό ότι πήγαινε στο νοσοκομείο, και 

έπειτα σχημάτισε τον αριθμό της Μίλι. Η συννυφάδα της το σή

κωσε στο τρίτο χτύπημα, και έτσι έγινε κι αυτή που ήρθε να την 

πάρει ήταν η Μίλι. Κατά τη σύντομη διαδρομή ως τη μαιευτική 

του Μπεθ Ίσραελ, η Ρόουζ τής είπε ότι με τον Στάνλεϊ είχαν ήδη 

διαλέξει τα ονόματα για το παιδί που επρόκειτο να γεννηθεί. Αν 

ήταν κορίτσι, θα την έλεγαν Έσθερ Ανν Φέργκιουσον. Αν ήταν 

αγόρι, θα ζούσε τη ζωή του ως Άρτσιμπαλντ Ισαάκ Φέργκιουσον.

Η Μίλι κοίταξε στον καθρέφτη και μελέτησε τη Ρόουζ, που 

ήταν ξαπλωμένη στο πίσω κάθισμα. Άρτσιμπαλντ, είπε. Είστε 

σίγουροι γι’ αυτό;

Ναι, είμαστε σίγουροι, απάντησε η Ρόουζ. Από τον θείο μου 

τον Άρτσι. Και Ισαάκ από τον πατέρα του Στάνλεϊ.

Ας ελπίσουμε πως θα είναι σκληρό παιδί, είπε η Μίλι. Ήταν 

έτοιμη να πει κι άλλα, πριν προλάβει όμως να βγάλει άλλη λέξη 

από το στόμα της, είχαν φτάσει στην είσοδο του νοσοκομείου.

Η Μίλι ανέλαβε να φέρει τους υπόλοιπους, και όταν η Ρόουζ 

γέννησε τον γιο της στις 2:07 το άλλο πρωί, ήταν όλοι εκεί: ο 

Στάνλεϊ και οι γονείς της, η Μίλντρεντ και η Τζόαν, μέχρι και η 

μητέρα του Στάνλεϊ. Έτσι γεννήθηκε ο Φέργκιουσον, και για αρ

κετά δευτερόλεπτα αφότου ξεπρόβαλε από το σώμα της μητέρας 

του, ήταν το νεότερο ανθρώπινο πλάσμα επί προσώπου γης.
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ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΞΥΛΟΥΡΗ

To σπουδαιότερο μυθιστόρημά του
Financial Times
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Ένα επικό μυθιστόρημα ενηλικίωσης και μαθητείας… Πρωτότυπο 
και σύνθετο. Αδύνατο να μη σας εντυπωσιάσει, αδύνατο να μην 

αισθανθείτε δέος από το κατόρθωμα του Auster. Ένα φιλόδοξο έργο 
μοναδικής τέχνης, ένα αξιομνημόνευτο μοντάζ ανταγωνιστικών και 

συμπληρωματικών αφηγήσεων, ένα πολλαπλό μυθιστόρημα.

New York Times Book Review

Στις 3 Μαρτίου 1947 γεννιέται ο Άρτσιμπαλντ Ισαάκ 
Φέργκιουσον, το μοναδικό παιδί της Ρόουζ και του Στάνλεϊ 

Φέργκιουσον. Από αυτή την αφετηρία ξεκινούν τέσσερα 
παράλληλα μονοπάτια ζωής: τέσσερις Φέργκιουσον που 

θα ζήσουν τέσσερις εντελώς διαφορετικές ζωές. Η τύχη των 
οικογενειών τους αποκλίνει. Οι έρωτες, οι φιλίες και τα πάθη 

τους είναι αντίθετα. Ωστόσο κάθε εκδοχή της ιστορίας του 
Φέργκιουσον διατρέχει το κατακερματισμένο πεδίο της Αμερικής 
των μέσων του 20ού αιώνα σε ένα μεγαλόπνοο μυθιστόρημα για 

το δικαίωμα στην ύπαρξη και τις ατελείωτες εκδοχές της,  
για την αγάπη και την πληρότητα της ζωής. 

Αριστούργημα.

Daily Mail

Ένα μεταμοντέρνο έπος που είναι τόσο εθιστικό  
όσο ένα μακροσκελές σίριαλ.

Financial Times

Ένα εκπληκτικά φιλόδοξο μυθιστόρημα, μια αναγνωστική απόλαυση.  
Η γραφή του Auster είναι ευφρόσυνη ακόμα  

και στις σκοτεινότερες στιγμές – ποτέ στρυφνή ούτε επιδεικτική.  
Ένα απίστευτα συγκινητικό και αληθινό ταξίδι.

NPR

Ο Paul Auster (Πολ Όστερ) γεννήθηκε στις 
3 Φεβρουαρίου του 1947 στο Νιου Τζέρσι 
από γονείς πολωνοεβραϊκής καταγωγής. 
Απόφοιτος του πανεπιστημίου Κολούμπια, 
μετά τις σπουδές του έζησε για ένα διάστημα 
στη Γαλλία.
Το πρώτο του πεζογραφικό βιβλίο είναι το 
αυτοβιογραφικό δοκίμιο Η επινόηση της 
μοναξιάς (1982). Ακολούθησε η Τριλογία 
της Νέας Υόρκης: Γυάλινη πόλη (1985), 
Φαντάσματα (1986) και Το κλειδωμένο 
δωμάτιο (1986), μεταμοντέρνες παραλλαγές 
της ιστορίας μυστηρίου που τον καθιέρωσαν 
ως έναν από τους σημαντικότερους 
σύγχρονους συγγραφείς. Έκτοτε έχει γράψει 
πλήθος πεζογραφικών έργων μεταξύ των 
οποίων τα μυθιστορήματα: Mr. Vertigo, 
Το βιβλίο των ψευδαισθήσεων, Σάνσετ 
Παρκ, Αόρατος. Έχει ασχοληθεί με τον 
κινηματογράφο τόσο ως σκηνοθέτης όσο 
και ως σεναριογράφος.
Ζει στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.
Είναι μέλος της Αμερικανικής Ακαδημίας 
Τεχνών και Γραμμάτων.

Για να διαβάσετε περισσότερα
για τον Paul Auster:
paul-auster.com και metaixmio.gr

Φωτογραφία εξωφύλλου:
Συγκεντρωμένο πλήθος στη Νέα Υόρκη που γιορτάζει 
το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου στην Ευρώπη.
© Herbert Gehr/Getty
Φωτογραφία συγγραφέα: © Lotte Hansen

Πόσο ενδιαφέρουσα σκέψη, είπε από 
μέσα του ο Φέργκιουσον· να φαντάζεται 
πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα 
γι’ αυτόν παρόλο που ήταν ο ίδιος. Το 
ίδιο αγόρι σε διαφορετικό σπίτι με δια-
φορετικό δέντρο. Το ίδιο αγόρι με δια-
φορετικούς γονείς. Το ίδιο αγόρι με τους 
ίδιους γονείς που δεν έκαναν τα ίδια 
πράγματα με τώρα. Κι αν ο πατέρας του 
ήταν ακόμη κυνηγός μεγάλων θηραμά-
των, για παράδειγμα, και ζούσαν όλοι 
στην Αφρική; Κι αν η μητέρα του ήταν 
μια διάσημη ηθοποιός του κινηματογρά-
φου και ζούσαν όλοι στο Χόλιγουντ; Κι 
αν είχε αδελφό ή αδελφή; Κι αν ο θείος 
του ο Άρτσι δεν είχε πεθάνει και το δικό 
του όνομα δεν ήταν Άρτσι; Κι αν είχε πέ-
σει από το ίδιο δέντρο και είχε σπάσει 
δύο πόδια αντί για ένα; Κι αν είχε σπάσει 
και τα δύο χέρια και τα δύο πόδια; Κι αν 
είχε σκοτωθεί; Ναι, όλα ήταν πιθανά, και 
το ότι τα πράγματα γίνονταν έτσι δεν σή-
μαινε από μόνο του ότι δεν μπορούσαν 
να γίνουν αλλιώς.
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