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Του προσφέρει μεγάλη απόλαυση, 
κάνει τον Ράμπιτ να αισθάνεται πλούσιος

το να στοχάζεται την καταστροφή του κόσμου, 
το να ξέρει ότι η γη είναι επίσης θνητή.

John Updike, Rabbit is Rich
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ΑΝHΚΕ Σ’ ΕΚΕIΝΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝTΡΩΝ –αόρι-
στα α τημέλητοι, συχνά φαλακροί, κοντοί, ευτραφείς, έξυπνοι–
που για κάποιον ανεξήγητο λόγο ασκούν έλξη σε ορισμένες
ωραίες γυναίκες. Ή τουλάχιστον έτσι έβλεπε τον εαυτό του,
και αυτή του η πεποίθηση εξαργυρωνόταν στην πραγματική
ζωή. Οι επιτυχίες του οφείλονταν επίσης στο ότι μερικές γυ-
ναίκες πίστευαν πως ήταν μια μεγαλοφυΐα που χρειαζόταν
επειγόντως διάσωση. Όμως ο Μάικλ Μπίαρντ εκείνης της ε -
ποχής ήταν ένας άνθρωπος ψυχικά καταρρακωμένος, ανηδο-
νικός, ταλαιπωρημένος, μονοδιάστατος. Ο πέμπτος του γά-
μος βρισκόταν σε αποσύνθεση. Κανονικά θα έπρεπε να ξέ-
ρει πώς να συμπεριφερθεί, πώς να δει το πράγμα μακροπρό -
θεσμα, πώς να αναλάβει τις ευθύνες του. Μήπως οι γάμοι, οι
γάμοι του, δεν ήταν παλιρροϊκοί, με τον έναν να αποσύρεται
ακριβώς πριν αρχίσει η πλημμυρίδα του επόμενου; Ό μως ο
τωρινός ήταν διαφορετικός. Δεν ήξερε πώς να συμπεριφερ-
θεί, οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τον κατέθλιβαν, και για
πρώτη φορά η ευθύνη δεν ήταν δική του – ή τουλάχιστον έτσι
πίστευε. Αυτή που είχε ερωτικό δεσμό ήταν η γυναίκα του
και τον διατηρούσε απροκάλυπτα, εν είδει αντιποίνων, προ-
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Όχι όμως και με την τωρινή του σύζυγο. Σε καλύτερες ε -
ποχές θα επέλεγε μια άλλου τύπου αντίδραση, την αρρενω-
πή υιοθέτηση της αρχής δύο μέτρα και δύο σταθμά: εκρήξεις
επικίνδυνης μανίας, ίσως ένα μεθυσμένο βίαιο επεισόδιο στον
πίσω κήπο αργά τη νύχτα, βανδαλισμός του αυτοκινήτου της,
εσκεμμένη πολιορκία μιας νεότερης γυναίκας – γκρεμίζοντας,
σαν άλλος Σαμψών, τον γαμήλιο ναό. Τώρα όμως ο Μπίαρντ
είχε παραλύσει από το όνειδος, από την έκταση της ταπεί-
νωσής του. Και κάτι ακόμα χειρότερο: τον άφηνε κατάπλη-
κτο η άκαιρη και απρόσφορη λαχτάρα του για κείνην. Εκεί-
νες τις μέρες η επιθυμία για την Πατρίς ερχόταν καταπάνω
του από το πουθενά, σαν την επίθεση μιας κράμπας στο στο-
μάχι. Δεν είχε άλλη επιλογή, παρά να καθίσει κάπου μόνος
και να περιμένει να του περάσει. Προφανώς υπήρχε ένα εί-
δος συζύγου που θεωρούσε συναρπαστικό το να σκέφτεται
τη γυναίκα του στην αγκαλιά άλλων αντρών. Ένας τέτοιος
ά ντρας ίσως και να κανόνιζε να δεθεί, να φιμωθεί και να κλει-
δωθεί στην ντουλάπα της κρεβατοκάμαρας, ενώ πέντε μέτρα
πιο πέρα το έτερόν του ήμισυ θα επιδιδόταν σε ερωτικές πε-
ριπτύξεις με κάποιον ξένο. Μήπως ο Μπίαρντ είχε επιτέλους
εντοπίσει μέσα του μια προδιάθεση σεξουαλικού μαζοχι-
σμού; Καμία γυναίκα δεν του είχε φανεί ποτέ τόσο επιθυ-
μητή όσο η σύζυγος που ξαφνικά δεν μπορούσε να έχει. Επι-
δεικτικά, ταξίδεψε έως τη Λισσαβόνα για να συναντήσει μια
παλιά φίλη, αλλά οι τρεις νύχτες που πέρασε μαζί της απο-
δείχθηκαν θλιβερές. Έπρεπε να ξανακερδίσει τη γυναίκα του
και φοβόταν να την αντιμετωπίσει με φωνές, απειλές ή λα-
μπρές στιγμές παραλογισμού, μήπως και την απομακρύνει.
Ούτε ήταν στη φύση του να ικετεύει. Ήταν παγωμένος, αξιο-
θρήνητος, δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτε άλλο. Μήπως την
πρώτη φορά που του άφησε σημείωμα –Θα μείνω με τον Ρ.
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φανώς χωρίς καμία τύψη. Κι εκείνος ανακάλυπτε μέσα του,
στο βάθος μιας εντυπωσιακής ποικιλίας συναισθημάτων, κε-
ντρίσματα α πύθμενης ντροπής και τυραννικής νοσταλγίας. Η
Πατρίς τα είχε φτιάξει με έναν οικοδόμο, τον οικοδόμο τους,
εκείνον που είχε αρμολογήσει το σπίτι τους από την αρχή, εί-
χε μοντάρει την κουζίνα τους, είχε περάσει καινούρια πλα-
κάκια στο μπάνιο τους, τον ίδιο εκείνο ρωμαλέο τύπο που σ’
ένα διάλειμμα για τσάι είχε δείξει στον Μάικλ τη φωτογρα-
φία του χτισμένου σε ψευδο-Τυδόρ ρυθμό σπιτιού του, το ο -
ποίο είχε ανακαινίσει και τυδοροποιήσει με τα χεράκια του.
Στο τσιμεντένιο ιδιωτικό δρομάκι μια βάρκα στερεωμένη σ’
ένα τρέιλερ έστεκε κάτω από έναν φανό βικτωριανού στιλ
και δίπλα στριμωχνόταν ένας παροπλισμένος κόκκινος τηλε-
φωνικός θάλαμος. Ο Μπίαρντ είχε αιφνιδιαστεί ανακαλύ-
πτοντας πόσο πολύπλοκο ήταν να είναι ο απατημένος σύζυ-
γος. Η δυστυχία δεν ήταν απλή υπόθεση. Μη φανταστεί κα-
νείς ότι φτάνοντας στην ώριμη ηλικία αναπτύσσει ανοσία α -
πέναντι σε νέες εμπειρίες.

Την είχε πατήσει. Kαι οι τέσσερις πρώην σύζυγοί του, η
Μέιζι, η Ρουθ, η Έλινορ, η Κάρεν, που ακόμα διατηρούσαν
κάποιο α χνό ενδιαφέρον για τη ζωή του, θα ήταν περιχαρείς.
Ήλπιζε το νέο να μην είχε φτάσει στα αυτιά τους. Κανένας
από τους γάμους του δεν είχε διαρκέσει περισσότερο από έξι
χρόνια, και ήταν όντως κάτι σαν επίτευγμα το ότι όλοι είχαν
καταλήξει άτεκνοι. Οι γυναίκες του είχαν ανακαλύψει εγκαί-
ρως πόσο ανεπαρκή ή ανησυχητική προοπτική πατέρα αντι-
προσώπευε και είχαν προστατευτεί από αυτό το ενδεχό-
μενο εγκαταλείποντάς τον. Του άρεσε να σκέφτεται ότι, αν
είχε προξενήσει δυστυχία, ποτέ δεν ήταν για πολύ, και δεν
θεω ρούσε αμελητέο το γεγονός ότι ακόμα μιλιόταν με τις
πρώην του.
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σήμαινε τίποτα, της έδωσε μεγάλες υποσχέσεις, που ειλικρι-
νά πίστευε ότι θα τηρούσε. Είχε φτάσει όσο πιο κοντά μπο-
ρούσε στην ικεσία. Του απάντησε ότι δεν την ενδιέφεραν κα-
θόλου όσα είχε κάνει. Τα ίδια εξάλλου έκανε κι εκείνη. Και
τότε του αποκάλυψε την ταυτότητα του εραστή της, του οι-
κοδόμου με το δυσοίωνο ό νομα Ρόντνεϋ Τάρπιν, που ήταν δε-
καπέντε εκατοστά ψηλότερος και είκοσι χρόνια νεότερος από
την κερατωμένη αφεντιά του – ένας άντρας που καυχιό-
ταν, τότε που ταπεινά τσιμέντωνε και πελέκιζε για τους
Μπίαρντ, ότι το μόνο που διάβαζε ήταν οι αθλητικές σελίδες
της ταμπλόιντ εφημερίδας του.

Ένα πρώτο σύμπτωμα της συντριβής του Μπίαρντ ήταν η
δυσμορφοφοβία – εκτός κι αν ήταν η αποθεραπεία του από
δυσμορφοφοβία χρόνων. Επιτέλους έβλεπε τον εαυτό του ό -
πως ακριβώς ήταν. Βγαίνοντας από το ντους ένα πρωί, πή-
ρε το μάτι του μια κωνική ροδαλή μουντζούρα να διαγρά-
φεται στον θαμπωμένο ολόσωμο καθρέφτη· σκούπισε το γυα-
λί, στάθηκε όρθιος μπροστά του κι έριξε μια ματιά, αρνού-
μενος να πιστέψει αυτό που έβλεπε. Ποιος μηχανισμός αυ-
τοπειθούς τον είχε κάνει να νομίζει τόσα χρόνια ότι μια τέ-
τοια εμφάνιση ήταν ελκυστική; Αυτή η γελοία αχυροσκεπή
από μαλλιά που φύτρωναν στο ύψος του λοβού του αυτιού
του, χτενισμένα έτσι που να προστατεύουν το φαλακρό του
κρανίο, αυτή η καινούρια πλαδαρή ταξιανθία από λίπος που
κρεμόταν κάτω από τις μασχάλες του, η αθώα ηλιθιότητα της
φουσκωμένης του κοιλιάς, των πρησμένων του οπισθίων…
Παλιό τερα κατάφερνε να βελτιώνει το είδωλό του τραβώντας
πίσω τους ώμους, τεντώνοντας τον κορμό, σφίγγοντας τους
κοιλιακούς του. Τώρα τα ξίγκια που ξεχείλιζαν απάλειφαν
κάθε του προσπάθεια. Μα πώς είχε διανοηθεί ότι ήταν σε θέ-
ση να κρατήσει μια νεαρή γυναίκα τόσο όμορφη όπως η δι-
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απόψε. Φιλιά Π.– όρμησε στο ψευδο-Τυδόρ ημι-δημαρχιακό
μέγαρο με το σαβανωμένο βαρκάκι στο σιδερένιο του υπο-
στύλωμα και την άθλια ψευτοσάουνα στη μικροσκοπική πί-
σω αυλή για να σπάσει το κεφάλι του τύπου με το ίδιο του
το γαλλικό κλειδί; Όχι. Έμεινε να παρακολου θεί τηλεόραση
επί πέντε ώρες φορώντας το παλτό του, ήπιε δύο μπουκάλια
κρασί και προσπάθησε να μη σκέφτεται. Και δεν τα κατά-
φερε.

Γιατί το μόνο που είχε πια ήταν σκέψεις. Όταν οι άλλες
του σύζυγοι ανακάλυπταν τις ερωτικές του περιπέτειες, γί-
νονταν έξαλλες –άλλες επιδεικνύοντας ψυχρότητα και άλλες
χύνοντας ποταμούς δακρύων– και επέμεναν, σε μακροσκε-
λείς συζητήσεις έως τις πρώτες πρωινές ώρες, να του εκθέ-
σουν τις σκέψεις τους σχετικά με τη διαρραγείσα εμπιστο-
σύνη και τελικά την απαίτησή τους να χωρίσουν διευθετώ-
ντας όλες τις εκκρεμότητες. Όταν όμως η Πατρίς έπεσε κα-
τά τύχη επάνω στα emails της Σουζάν Ρόυμπεν, μιας μαθη-
ματικού από το Πανεπιστήμιο Humboldt του Βερολίνου,
αντέδρασε με αφύσικο ενθουσιασμό. Το ίδιο εκείνο απόγευ-
μα μετέφερε τα ρούχα της στον ξενώνα. Πάγωσε σύγκορμος
όταν άνοιξε τις πόρτες της ντουλάπας και επιβεβαίωσε το
γεγονός. Συνειδητοποιούσε τώρα ότι εκείνες οι σειρές από
μεταξωτά και βαμβακερά φορέματα ήταν μια πολυτέλεια
και μια ανακούφιση ταυτόχρονα, παραλλαγές του εαυτού της
παραταγμένες στη σειρά για να τον ευχαριστήσουν. Όχι πια.
Ακόμα και οι κρεμάστρες είχαν εξαφανιστεί. Το ίδιο εκείνο
βράδυ στο δείπνο τού εξήγησε χαμογελώντας ότι κι εκείνη
επίσης σκόπευε να είναι «ελεύθερη», και μέσα σε μία εβδο-
μάδα είχε κιόλας ξεκινήσει την καινούρια της σχέση. Τι θα
έκανε ένας άλλος άντρας στη θέση του; Της ζήτησε συγγνώ-
μη ένα πρωί, τη διαβεβαίωσε ότι το παραστράτημά του δεν
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του στο τραπέζι της κουζίνας συμπέρανε ότι αγόραζε και-
νούρια εσώρουχα ώστε να της τα βγάλει ο Τάρπιν. Ήταν τριά-
ντα τεσσάρων, και ακόμα διατηρούσε τη φραουλένια όψη των
είκοσι χρόνων της. Δεν τον παίδευε, δεν τον σάρκαζε, δεν τον
φλέρταρε ώστε να υπάρξει κάποιας λογής επικοινωνία ανά-
μεσά τους, αλλά τελειοποιούσε με ακάματη σταθερότητα τη
λαμπρή αδιαφορία με την οποία επιδίωκε να τον εκμηδε-
νίσει.

Του ήταν αναγκαίο να πάψει να την έχει ανάγκη, όμως η
ε πιθυμία δεν σκάμπαζε από τέτοια. Ήθελε να τη θέλει. Μια
πνιγηρή νύχτα είχε ξαπλώσει ξέσκεπος στο κρεβάτι και προ-
σπαθούσε να αυνανιστεί στη σκέψη της μελλοντικής ελευθε-
ρίας του. Τον ενοχλούσε που δεν μπορούσε να δει τα γεννη -
 τικά του όργανα παρά μόνο αν στήριζε το κεφάλι του σε δύο
μαξιλάρια, και η φαντασίωσή του διακοπτόταν συνεχώς από
την εμφάνιση του Τάρπιν, ο οποίος, σαν ανίδεος μηχανικός
σκηνής φορτωμένος με τη σκάλα και τον κουβά του, περιφε-
ρόταν ασταμάτητα στο σκηνικό. Υπήρχε άραγε αυτήν τη στιγ-
μή άλλος άντρας στον πλανήτη εκτός από τον Μπίαρντ που
να επιδίωκε την ηδονή φέρνοντας στον νου του τη γυναίκα
του, από την οποία τον χώριζαν μόλις δέκα μέτρα και τρία
σκαλιά; Όταν το ερώτημα πήρε σχήμα στο μυαλό του, η επι-
θυμία του ξεφούσκωσε. Κι έκανε τόση ζέστη.

Οι φίλοι συνήθως του έλεγαν ότι η Πατρίς έμοιαζε στη
Μέ  ριλυν Μονρόε, από ορισμένες τουλάχιστον γωνίες και με
συ γκεκριμένο φωτισμό. Αποδεχόταν πανευτυχής αυτήν τη
σύγκριση, που ενίσχυε το γόητρό του, αλλά ποτέ δεν την εί-
χε διακρίνει πραγματικά. Τώρα την έβλεπε. Η Πατρίς είχε
αλλάξει. Τα χείλη της ήταν πιο γεμάτα, τα κουρεμένα της
μαλλιά σγούραιναν στον αυχένα της με έναν ακαταμάχητο
παλιομοδίτικο τρόπο, και όταν χαμήλωνε το βλέμμα, τον ανα-
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κή του; Είχε ειλικρινά πιστέψει ότι το γόητρο ήταν αρκετό,
ότι το βραβείο Νόμπελ του θα την κρατούσε στο κρεβάτι του;
Γυμνός ήταν ένα αίσχος, ένας ηλίθιος, ένα ανθρωπάκι. Ούτε
οχτώ συνεχόμενες κάμψεις δεν κατάφερνε να ολοκληρώσει.
Ενώ ο Τάρπιν μπορούσε να ανέβει τρέχοντας τα σκαλιά ως
το υπνοδωμάτιο των Μπίαρντ κρατώντας κάτω από τη μα-
σχάλη του ένα πενηντάκιλο σακί τσιμέντο. Πενήντα κιλά; Τό-
σο πάνω κάτω ζύγιζε η Πατρίς!

Τον κρατούσε σε απόσταση με θανατηφόρα ευθυμία. Τα
τραγουδιστά της «Γεια χαρά», το πρωινό της ρεσιτάλ οικια-
κής δραστηριότητας και τα βραδινά της πηγαινέλα ήταν πρό-
σθετες προσβολές· τίποτα όμως απ’ όλα αυτά δεν θα είχε ση-
μασία, αν κατάφερνε να την περιφρονήσει λιγάκι και να κα-
ταστρώσει ένα σχέδιο για να τη σουτάρει. Ύστερα θα μπο-
ρούσαν να εγκλιματιστούν στη σύντομη και φρικώδη α πο-
διάρθρωση του πεντάχρονου άτεκνου γάμου τους. Ασφαλώς
και τον τιμωρούσε, αλλά όταν το υπαινίχθηκε, η Πατρίς ανα-
σήκωσε αδιάφορα τους ώμους και είπε ότι εξίσου εύκολα θα
μπορούσε κι αυτή να πει το ίδιο για κείνον. Απλώς περίμε-
νες την ευκαιρία, της είπε ο Μπίαρντ, κι εκείνη γέλασε και
α πάντησε ότι εν τοιαύτη περιπτώσει τού ήταν ευγνώμων.

Μέσα στη φρεναπάτη του ήταν πεπεισμένος ότι ακριβώς
τη στιγμή που την έχανε είχε ανακαλύψει την τέλεια σύζυγο.
Εκείνο το καλοκαίρι του 2000 φορούσε διαφορετικά ρούχα
και φαινόταν εντελώς διαφορετική καθώς περιφερόταν στο
σπίτι: με ξεθωριασμένα στενά τζιν, σαγιονάρες, ένα ξεχει-
λωμένο ροζ πουλόβερ επάνω από το φανελάκι της, κοντοκου -
ρεμένα τα ξανθά της μαλλιά και με τα ανοιχτογάλαζα μάτια
της να έχουν πάρει ένα πιο βαθύ, τρικυμισμένο μπλε. Ήταν
λεπτοκαμωμένη, και τώρα έμοιαζε έφηβη. Από τις ά δειες γυα-
λιστερές χάρτινες σακούλες που άφηνε κάτω από τη μύτη
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του κήπου να στριγκλίζει έτσι, με τον ίδιο παλιό τρόπο– και
πηδούσε στο αυτοκίνητό της, ένα μικρό και ασταθές μαύρο
Peugeot με αχαλίνωτη επιτάχυνση. Έδειχνε τέτοια αδημονία
καθώς μαρσάριζε άγρια για να ξεκολλήσει από το κράσπε-
δο, που η douleur του, η οδύνη του, διπλασιαζόταν γνωρίζο-
ντας ότι εκείνη ήξερε πως την παρατηρούσε. Ύστερα η απου-
σία της αιωρούνταν στο καλοκαιρινό σύθαμπο σαν καπνός
από πυροτεχνήματα, μια ερωτική επέλαση αόρατων σωμα-
τιδίων που τον καθήλωναν στη θέση του για πολλά άσκοπα
λεπτά. Δεν ήταν στ’ αλήθεια τρελός, έλεγε διαρκώς στον εαυ-
τό του, ένιωθε ό μως σαν να γευόταν την τρέλα σε μια πικρή
γουλιά.

Αυτό που τον εντυπωσίαζε ήταν η αδυναμία του να σκε-
φτεί οτιδήποτε άλλο. Όταν διάβαζε ένα βιβλίο, όταν έδινε μια
διάλεξη, στην πραγματικότητα σκεφτόταν εκείνη ή εκείνη και
τον Τάρπιν. Ήταν κακή ιδέα να βρίσκεται στο σπίτι όταν ε -
κείνη έβγαινε για να τον συναντήσει, αλλά από τη Λισσαβό-
να και μετά δεν είχε καμία διάθεση να αναζητήσει παλιές φι-
λενάδες. Ως αντιστάθμισμα ανέλαβε μια σειρά βραδινών δια-
λέξεων για την Κβαντική Θεωρία Πεδίου στη Βασιλική Γεω-
γραφική Εταιρεία, συμμετείχε σε ραδιοφωνικές και τηλεο-
πτικές συζητήσεις και σε μερικές περιπτώσεις αναπλήρωνε
συναδέλφους του που είχαν αρρωστήσει. Όσο και να βαυκα-
λίζονταν οι φιλόσοφοι της επιστήμης με το αντίθετο, η φυσι-
κή ήταν απαλλαγμένη από κάθε ανθρώπινη παρουσία. Περιέ -
γραφε έναν κόσμο που θα συνέχιζε να υπάρχει ακόμα κι αν
εξέλειπαν άντρες, γυναίκες και όλα τους τα πάθη μαζί. Σ’ αυ-
τή του την πεποίθηση ευθυγραμμιζόταν απόλυτα με τον Άλ-
μπερτ Αϊνστάιν.

Όμως, ακόμα και όταν δειπνούσε αργά με φίλους, συνή-
θως γύριζε στο σπίτι πριν από κείνη και πίεζε τον εαυτό του,
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στάτωνε. Σίγουρα ήταν πιο όμορφη από τη Μονρόε έτσι κα-
θώς τριγύριζε στο σπίτι και στον κήπο τα Σαββατοκύριακα
μέσα σ’ ένα ξανθό, ροζ και αχνογάλαζο σύννεφο. Σε τι ε φη-
βική χρωματική παλέτα είχε παγιδευτεί, και μάλιστα στην
ηλικία του!

Έκλεινε τα πενήντα τρία τον Ιούλιο, και φυσικά εκείνη α -
γνόησε τα γενέθλιά του. Έπειτα υποκρίθηκε, με το καινούριο
της κεφάτο ύφος, ότι τα θυμήθηκε τρεις μέρες αργότερα. Του
χάρισε μια φαρδιά γραβάτα-παλαμίδα σε φωσφορίζον πρά-
σινο της μέντας, πληροφορώντας τον ότι το στιλ είχε «α να -
βιώσει». Ναι, χειρότερα ήταν τα Σαββατοκύριακα. Έ μπαινε
στο δωμάτιο όπου βρισκόταν εκείνος χωρίς καμία διάθεση να
του μιλήσει, αλλά πιθανόν επιδιώκοντας να την προσέξει, και
κοίταζε γύρω της με ελαφριά έκπληξη, πριν α ποχωρήσει νω-
χελικά. Αξιολογούσε τα πάντα από την αρχή, όχι μόνο εκεί-
νον. Την έβλεπε στο βάθος του κήπου κάτω από την αγριο-
καστανιά, ξαπλωμένη στο γρασίδι με τις εφημερίδες της, πε-
ριμένοντας στη σκιά να ξεκινήσει το βράδυ της. Στη συνέχεια
αποσυρόταν στον ξενώνα για να κάνει ντους, να ντυθεί, να
μακιγιαριστεί και να παρφουμαριστεί. Λες και διάβαζε τις
σκέψεις του, φορούσε το κατακόκκινο παχύρρευστο κραγιόν
της. Ίσως ο Ρόντνεϋ Τάρπιν ενθάρρυνε την ιδέα της Μέριλυν
– ένα στερεότυπο που ο Μπίαρντ ήταν τώρα υποχρεωμέ νος
να μοιραστεί.

Αν εκείνος βρισκόταν ακόμα στο σπίτι όταν έφευγε (προ-
σπαθούσε τόσο επίπονα να είναι απασχολημένος τις νύχτες),
δεν μπορούσε να αντισταθεί στον πειρασμό να επιτείνει τη
λαχτάρα και την οδύνη του παρατηρώντας την από ένα πα-
ράθυρο του επάνω ορόφου καθώς έβγαινε στο βραδινό αε-
ράκι του Μπελσάιζ Παρκ, κατηφόριζε το μονοπάτι του κή-
που –τι δολιότητα από μέρους της σκουριασμένης πόρτας

•   20 •

IAN ΜAKΓ IOYAN

TELIKO-SOLAR 11'-31  26-11-10  18:24  Page 20



Δεν κοιμήθηκε πολύ εκείνη τη νύχτα. Στις τέσσερις, έπει-
τα από μια μακρά σιωπή που υπαινισσόταν ήρεμη οικειότη-
τα, άνοιξε την πόρτα του δωματίου του ενώ συνέχιζε επίμο-
να να ψιθυρίζει και κατέβηκε τα σκαλιά με την όπισθεν, σκύ-
βοντας και χτυπώντας τις σανίδες με τις παλάμες του, μιμού   -
μενος τον ήχο των βημάτων της συντρόφου του, σε έναν ρυθ-
μό που τον διέκοπταν τα δικά του βήματα. Ήταν ένα ορθο-
λογικό σχέδιο που μόνο ένας τρελός θα υιοθετούσε. Αφού συ-
νόδεψε τη φανταστική του σύντροφο ως την είσοδο, προφέ-
ροντας τα «Aντίο» του ανάμεσα σε σιωπηλά φιλιά, κι έκλει-
σε την μπροστινή πόρτα με μια αποφασιστικότητα που αντή-
χησε σε όλο το σπίτι, ανέβηκε πάνω και πήρε επιτέλους έναν
υπνάκο κατά τις έξι, επαναλαμβάνοντας μέσα του σιγανά:
«Θα κριθώ εκ του αποτελέσματος». Ήταν στο πόδι μία ώρα
μετά, ώστε να βεβαιωθεί ότι θα διασταυρωνόταν με την Πα-
τρίς πριν φύγει για τη δουλειά της και να την κάνει να δει
πόσο χαρούμενος φαινόταν.

Στην μπροστινή πόρτα εκείνη κοντοστάθηκε, με τα κλει-
διά του αυτοκινήτου στο χέρι και το λουρί της παραγεμισμέ -
νης με βιβλία τσάντας της να βαραίνει στον ώμο τσαλακώ-
νοντας τη λουλουδάτη μπλούζα της. Δεν υπήρχε αμφιβολία:
φαινόταν ταραγμένη, στραγγισμένη, παρ’ όλο που η φωνή
της ήταν κεφάτη όπως πάντα. Του είπε ότι το βράδυ θα προ-
σκαλούσε τον Ρόντνεϋ για δείπνο, ότι κατά πάσα πιθανότη-
τα ο εραστής της θα έμενε και τη νύχτα και ότι θα το εκτι-
μούσε ιδιαίτερα αν εκείνος, ο Μάικλ, δεν εμφανιζόταν στην
κουζίνα.

Έτυχε να είναι η μέρα που πήγαινε στο Κέντρο έξω από
το Ρέντινγκ. Ζαλισμένος από την κούραση, βούλιαξε στο κά-
θισμά του χαζεύοντας μέσα από το βρόμικο παράθυρο του
τρένου τον θαυμαστό συνδυασμό χάους και μουντάδας που
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θέλοντας και μη, να την περιμένει, όσο κι αν στην επιστροφή
της δεν συνέβαινε τίποτε απολύτως. Εκείνη πήγαινε κατευ-
θείαν στο δωμάτιό της, κι αυτός έμενε στο δικό του, γιατί δεν
ήθελε να τη συναντήσει στις σκάλες στη μετασυνούσια απο-
χαύνωσή της. Ήταν σχεδόν προτιμότερο να μένει όλη τη νύ-
χτα με τον Τάρπιν. Σχεδόν, γιατί η απουσία της του κόστιζε
ολονύχτια αγρύπνια.

Μια νύχτα, μετά τις δύο, στα τέλη Ιουλίου, βρισκόταν με
τις πιτζάμες του στο κρεβάτι και είχε το αυτί του κολλημέ-
νο στο ραδιόφωνο, όταν την άκουσε να μπαίνει· στη στιγμή,
απρομελέτητα, μηχανεύτηκε ένα σχέδιο για να την κάνει να
ζηλέψει, να ανησυχήσει και να θελήσει να ξαναγυρίσει σε κεί-
νον. Στο BBC μια γυναίκα μιλούσε για το πώς επιδρούσαν οι
τελωνειακές κυρώσεις στην οικογενειακή ζωή των Κούρδων
της Τουρκίας – ένας κατευναστικός βόμβος γεμάτος σκληρό-
τητα, αδικία και παραλογισμό. Χαμηλώνοντας την ένταση αλ-
λά με τα δάχτυλα στο κουμπί, ο Μπίαρντ απήγγειλε δυνατά
μερικές στροφές από ένα παιδικό τραγουδάκι. Υπολόγιζε ότι
από το δωμάτιό της θα άκουγε τη φωνή του, όχι όμως τα λό-
για του. Τελειώνοντας τη φράση του, δυνάμωσε την ένταση
της γυναικείας φωνής για μερικά δευτερόλεπτα, πολύ γρή-
γορα τη διέκοψε με μια αράδα από τη διάλεξη που είχε δώ-
σει εκείνη τη νύχτα κι έπειτα άφησε τη γυναίκα να δώσει μια
μακροσκελή απάντηση. Συνέχισε το παιχνίδι για πέντε λε-
πτά: πρώτα εκείνος, μετά η γυναίκα, δύο φωνές που πότε
πότε αλληλεπικαλύπτονταν επιδέξια. Το σπίτι ήταν σιωπηλό·
σίγουρα η Πατρίς αφουγκραζόταν. Πήγε στο μπάνιο, ά νοιξε
μια βρύση, τράβηξε το καζανάκι και γέλασε δυνατά. Η Πα-
τρίς έπρεπε να ξέρει ότι η ερωμένη του ήταν πνευματώδης.
Ύστερα έβγαλε ένα πνιχτό ξεφωνητό. Η Πατρίς έπρεπε να ξέ-
ρει ότι ο Μπίαρντ διασκέδαζε.
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χρυσωμένο παλιό καθρέφτη στο βεστιάριο του ισογείου, πί-
στεψε μάλιστα ότι το πρόσωπό του είχε χάσει λίγο λίπος, ότι
έδειχνε θεληματικό, με ορατή μια σκιά ζυγωματικού, και ότι
φαινόταν, κάτω από τη λάμπα των τριάντα κηρίων, κάπως
α ριστοκρατικό – αποτέλεσμα μάλλον του γλυκερού αντιχο-
ληστερολικού ροφήματος γιαουρτιού που ανάγκαζε τον εαυ-
τό του να καταπίνει κάθε πρωί. Όταν πήγε στο κρεβάτι, άφη-
σε το ραδιόφωνο κλειστό και ξάπλωσε με το φως χαμηλω-
μένο, περιμένοντας τον μετανιωμένο σιγα νό χτύπο από τα
ακροδάχτυλά της στην πόρτα του.

Δεν ήρθε, εκείνος όμως δεν στενοχωρήθηκε. Άσ’ τη να πε-
ράσει μια λευκή νύχτα επανεξετάζοντας τη ζωή της, άσ’ τη
να επαναξιολογήσει τι είχε νόημα και τι όχι, άσ’ τη να ζυ-
γίσει στην πλάστιγγα της ανθρώπινης αξίας από τη μια έναν
Τάρπιν με ροζιασμένα χέρια και σαβανωμένη βάρκα και από
την άλλη τον αιθέριο Μπίαρντ, διάσημο σε όλο τον πλανήτη.
Απ’ ό,τι κατάλαβε, τα επόμενα πέντε βράδια η Πατρίς έμει-
νε σπίτι, ενώ ο ίδιος ήταν απασχολημένος με τη διάλεξή του,
με διάφορες συναντήσεις και δείπνα. Κάθε φορά που έμπαι-
νε στο χολ, συνήθως μετά τα μεσάνυχτα, ήλπιζε ότι τα σί-
γουρα βήματά του έδιναν στο σκοτεινό σπίτι την εντύπωση
ενός άντρα που επιστρέφει από ραντεβού.

Το έκτο βράδυ ο Μπίαρντ δεν είχε καμία υποχρέωση κι
έμεινε μέσα, ενώ εκείνη επέλεξε να βγει, καθυστερώντας πε-
ρισσότερο από το συνηθισμένο κάτω από το ντους και το πι-
στολάκι για τα μαλλιά. Από το παρατηρητήριό του, ένα μι-
κρό παράθυρο βαθιά χωμένο σε μια κόχη στο πλατύσκαλο
του πρώτου ορόφου, την παρακολούθησε να διασχίζει το μο-
νοπάτι του κήπου και να κοντοστέκεται πλάι σε μια ψηλή
συστοιχία από κατακόκκινες δενδρομολόχες, να κοντοστέκε-
ται σαν να δίσταζε να φύγει και να απλώνει το χέρι για να
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παρουσίαζε το προαστιακό Λονδίνο και βλαστημώντας τον
εαυτό του για την τρέλα του. Άραγε απόψε ήταν η δική του
σειρά να αφουγκραστεί φωνές πίσω από τον τοίχο; Αδύνα-
τον. Θα διανυκτέρευε έξω, όπου έβρισκε. Διωγμένος από το
σπίτι του από τον εραστή της γυναίκας του; Αδύνατον. Θα
έ  μενε και θα τον αντιμετώπιζε. Να παλέψει με τον Τάρπιν;
Αδύνατον. Θα καταντούσε χαλκομανία στο παρκέ της εισό-
δου. Προφανώς δεν ήταν σε θέση να πάρει αποφάσεις ή να
μηχανευτεί σχέδια, και από δω και πέρα έπρεπε να λάβει σο-
βαρά υπόψη του την αναξιόπιστη ψυχική του κατάσταση και
να αρχίσει να ενεργεί συντηρητικά, παθητικά, έντιμα. Να μην
παραβιάζει τους κανόνες, να μην κάνει τίποτε ακραίο.

Έπειτα από μήνες θα καταστρατηγούσε ολωσδιόλου αυ-
τή την απόφαση, όσο κι αν την είχε ξεχάσει στο τέλος της ί -
διας εκείνης μέρας επειδή η Πατρίς γύρισε από τη δουλειά
χωρίς να έχει ψωνίσει (δεν υπήρχε τίποτα στο ψυγείο) και ο
οικοδόμος δεν ήρθε για φαγητό. Την είδε μόνο μία φορά εκεί-
νη τη νύχτα, να διασχίζει τον διάδρομο με ένα φλιτζάνι τσάι
στο χέρι, δείχνοντας καταπτοημένη και άχρωμη, λιγότερο κι-
νηματογραφικό ίνδαλμα και περισσότερο μια σκληρά εργα-
ζόμενη δασκάλα του δημοτικού που η προσωπική της ζωή
ήταν ανάστατη. Έκανε λοιπόν λάθος που μάλωνε τον εαυτό
του στο τρένο; Μήπως το σχέδιό του είχε τελικά δουλέψει
κι εκείνη μέσα στη θλίψη της είχε αναγκαστεί να αναβάλει
το δείπνο;

Ανακαλώντας την προηγούμενη νύχτα, του φαινόταν εκ-
πληκτικό που έπειτα από μια ζωή γεμάτη απιστίες η βραδιά
με μια φανταστική φιλενάδα ήταν εξίσου διεγερτική. Για
πρώτη φορά έπειτα από εβδομάδες ένιωθε αμυδρά χαρού-
μενος, φτάνοντας ως και να σφυρίζει έναν σκοπό ενώ ζέ-
σταινε το φαγητό του. Κοιτάζοντας το είδωλό του στον επι-
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θυμία να στήσει καβγά. Έμεινε για λίγο όρθιος, ζαβλακωμέ-
νος, μισοτρεκλίζοντας καθώς συμμάζευε το πουκάμισό του.
Άνοιξε την πόρτα αθόρυβα. Όλα τα φώτα του σπιτιού ήταν
α  ναμμένα. Θαυμάσια. Kατέβαινε ήδη τα σκαλιά χωρίς να
σκέφτεται τις συνέπειες. Η Πατρίς συνέχιζε να μιλάει, και
καθώς διέσχιζε το χολ με κατεύθυνση την ανοιχτή πόρτα του
καθιστικού, νόμισε ότι την άκουσε να γελάει ή να τραγου-
δάει και σκέφτηκε ότι κάτι γιόρταζαν και επρόκειτο να τους
διακόψει.

Όμως η Πατρίς ήταν μόνη κι έκλαιγε, κουλουριασμένη σαν
κουβάρι στον καναπέ, με τα παπούτσια της γερμένα στο πλάι,
αφημένα στο μεγάλο χαμηλό γυάλινο τραπεζάκι. Ήταν ένας
άγνωστος, πνιχτός, θρηνητικός ήχος. Αν είχε ποτέ κλάψει έτσι
για κείνον, θα είχε συμβεί εν τη απουσία του. Ο Μπίαρντ κο-
ντοστάθηκε στο κατώφλι, κι εκείνη στην αρχή δεν τον είδε. Tο
θέαμα που παρουσίαζε ήταν θλιβερό. Έστριβε ένα μαντίλι ή
χαρτομάντιλο στο χέρι της, οι λεπτοί της ώμοι είχαν κυρτώ-
σει κι έτρεμαν, και ο Μπίαρντ πλημμύρισε από οίκτο. Αισθάν -
θηκε ότι επέκειτο κάποια συμφιλίωση και ότι το μόνο που
χρειαζόταν η Πατρίς ήταν ένα τρυφερό άγγιγμα, γλυκά λόγια
και κυρίως όχι ερωτήσεις. Θα έπεφτε τότε στην αγκαλιά του,
κι εκείνος θα την ανέβαζε πάνω – αν και, παρά τη θέρμη των
συναισθημάτων που τον είχαν κατακλύσει, ήξερε ότι του ήταν
αδύνατον να την κουβαλήσει στα χέρια.

Καθώς διέσχιζε το δωμάτιο, μια σανίδα έτριξε, κι εκείνη
σήκωσε το βλέμμα. Τα μάτια τους συναντήθηκαν, αλλά μόνο
για ένα δευτερόλεπτο, γιατί τα χέρια της υψώθηκαν αστρα-
πιαία στο πρόσωπό της και το σκέπασαν καθώς στρεφόταν
προς την άλλη πλευρά. Ο Μπίαρντ πρόφερε το όνομά της, κι
εκείνη κούνησε το κεφάλι της. Αδέξια, με στραμμένη προς το
μέρος του την πλάτη, σηκώθηκε από τον καναπέ και περπα-
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περιεργαστεί ένα λουλούδι. Το έκοψε πιέζοντάς το ανάμεσα
στα φρεσκοβαμμένα νύχια του αντίχειρα και του δείκτη της,
το κράτησε για μια στιγμή παρατηρώντας το και ύστερα το
άφησε να πέσει στα πόδια της. Το καλοκαιρινό φόρεμα, μπεζ
μεταξωτό, αμάνικο, με μια κουφόπιετα χαμηλά στην πλάτη,
ήταν καινούριο, μια ένδειξη που δεν ήξερε πώς να την ερμη-
νεύσει. Κατευθύνθηκε προς την μπροστινή εξώπορτα, κι εκεί-
νος νόμισε ότι διέκρινε κάποια βαρυθυμία στο βήμα της, ή
τουλάχιστον κάποια αβεβαιότητα στη συνηθισμένη της ανυ-
πομονησία. Ξεκόλλησε από το κράσπεδο το Peugeot της επι-
ταχύνοντας σχεδόν φυσιολογικά.

Όμως εκείνη τη νύχτα ήταν λιγότερο ευδιάθετος. Ένιωθε
μπερδεμένος, αμφέβαλλε αν είχε πράξει σωστά και άρχισε να
σκέφτεται ότι τελικά είχε δίκιο· το κόλπο του με το ραδιό-
φωνο τον είχε χαντακώσει. Για να στυλωθεί και να σκεφτεί
τα πράγματα διεξοδικότερα, ετοίμασε ένα ουίσκι και παρα-
κολούθησε ποδόσφαιρο. Αντί να φάει κανονικά, καταβρόχθι-
σε ένα λίτρο παγωτό φράουλα και τσάκισε μισό κιλό φιστί-
κια. Δεν είχε ησυχία, βασανιζόταν από μια αόριστη σεξουα-
λική ανάγκη, ερωτοτροπούσε με την ιδέα να την απατήσει.
Γιατί να μην μπλεχτεί κι εκείνος σε μια ερωτική περιπέτεια
– με πραγματική γυναίκα αυτήν τη φορά; Πέρασε αρκετή ώρα
ξεφυλλίζοντας την ατζέντα του, έμεινε να ατενίζει το τηλέ-
φωνο ακόμα περισσότερη, αλλά δεν σήκωσε το ακουστικό.

Ήπιε μισό μπουκάλι και πριν από τις έντεκα αποκοιμή-
θηκε με όλα του τα ρούχα, με το φως της οροφής αναμμένο.
Όταν έπειτα από αρκετές ώρες ξύπνησε από τον ήχο μιας
φωνής στο ισόγειο, για μερικά λεπτά ήταν αδύνατον να συ-
νειδητοποιήσει πού βρισκόταν. Το ξυπνητήρι έδειχνε δυόμι-
σι. Ήταν η Πατρίς που μιλούσε στον Τάρπιν, και ο Μπίαρντ,
τονωμένος ακόμη από το ποτό, κατακλύστηκε από την επι-
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 τερη έμφαση στη λεπτομέρεια της προσγείωσης της δεξιάς
γροθιάς του επάνω στον χόνδρο της μύτης του Τάρπιν. Και
μετά, με αναθεωρητική διάθεση, ξανασκέφτηκε τη σκηνή με
κλειστά μάτια και δεν κουνήθηκε έως το επόμενο πρωί, οπό-
τε και ξύπνησε από τον ήχο της μπροστινής πόρτας που έ -
κλεινε καθώς εκείνη έφευγε για τη δουλειά.

Ήταν ομότιμος καθηγητής στη Γενεύη και δεν δίδασκε εκεί·
δάνειζε το όνομά του, τον τίτλο του, Καθηγητής Μπίαρντ,
βραβείο Νόμπελ, σε ινστιτούτα και λογότυπα, υπέγραφε υ -
πέρ διεθνών «πρωτοβουλιών», συμμετείχε σε μια Βασιλική
 Ε πιτροπή επιστημονικών επιχορηγήσεων, μιλούσε εκλαϊκευ-
τικά στο ραδιόφωνο για τον Αϊνστάιν, τα φωτόνια ή την Kβα-
ντική Mηχανική, βοηθούσε στις αιτήσεις για τη χορήγηση υπο-
τροφιών, ήταν σύμβουλος έκδοσης σε τρία επιστημονικά πε-
ριοδικά, έγραφε κριτικές και συστατικές επιστολές για συ-
ναδέλφους του, ενδιαφερόταν για τα κουτσομπολιά, για την
πολιτική της επιστήμης, για συγκεκριμένες τοποθετήσεις και
ειδικά υπομνήματα, για τον τρομακτικό εθνικισμό, για την α -
πόσπαση κολοσσιαίων ποσών από αδαείς υπουργούς και
γραφειοκράτες προκειμένου να αποκτηθεί ένας ακόμα επι-
ταχυντής σωματιδίων ή να μισθωθεί, σ’ έναν καινούριο δο-
ρυ φόρο, ένας χώρος όπου θα μπορούσαν να εγκατασταθούν
όργανα μετρήσεων, εμφανιζόταν σε γιγάντια συνέδρια στις
ΗΠΑ –έντεκα χιλιάδες φυσικοί σ’ ένα και μόνο μέρος!–, άκου-
γε διδάκτορες να εξηγούν την έρευνά τους, έδινε με ελάχι-
στες παραλλαγές την ίδια σειρά διαλέξεων αναφορικά με
τους υπολογισμούς που δικαιολογούσαν και ενίσχυαν τον Συ-
γκερασμό Μπίαρντ-Αϊνστάιν (θεωρία που του είχε αποφέρει
το βραβείο), βράβευε ο ίδιος με επαίνους και μετάλλια, απο-
δε χόταν τιμητικά διδακτορικά και εκφωνούσε λόγους και ε -
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τώντας σχεδόν λοξά μπερδεύτηκε στη δορά της πολικής αρ-
κούδας, που με το παραμικρό γλιστρούσε στο λουστραρι-
σμένο παρκέ. Πριν από χρόνια ο Μπίαρντ πεδικλώθηκε στο
τομάρι και λίγο έλειψε να σπάσει τον αστράγαλό του· έκτο-
τε το απεχθανόταν. Δεν του άρεσε επίσης το μοχθηρό ορθά-
νοιχτο στόμα και τα γυμνά δόντια του ζώου, που είχαν κιτρι-
νίσει από την έκθεση στο φως. Δεν είχαν δοκιμάσει ποτέ να
το στερεώσουν στο πάτωμα και δεν υπήρχε περίπτωση να το
ξεφορτωθούν, επειδή ήταν το γαμήλιο δώρο του πατέρα της.
Ξαναβρήκε την ισορροπία της, θυμήθηκε να πάρει τα παπού-
τσια της και, με το ελεύθερο χέρι της να σκεπάζει τα μάτια
της, πέρασε σχεδόν τρέχοντας από μπροστά του αποφεύγο-
ντας το χέρι του που είχε απλωθεί για να την αγγίξει στο
μπράτσο, ενώ άρχισε και πάλι να κλαίει, πιο ελεύθερα αυτήν
τη φορά, καθώς ανέβαινε τρέχοντας τη σκάλα.

Έσβησε τα φώτα στο δωμάτιο και ξάπλωσε στον καναπέ.
Ανώφελο να την ακολουθήσει αφού δεν τον ήθελε και επι-
πλέον άσκοπο – αφού ο Μπίαρντ είχε δει. Το χέρι της δεν εί-
χε προλάβει να κρύψει τη μελανιά κάτω από το δεξί της μά-
τι που απλωνόταν στο ζυγωματικό της. Ήταν μια μελανιά
κατάμαυρη που έσβηνε σε φλογισμένο κόκκινο στις άκρες,
ένα οίδημα κάτω από το βλέφαρο που υποχρέωνε το μάτι να
παραμένει κλειστό. Αναστέναξε δυνατά σε ένδειξη παραίτη-
σης. Ήταν αναπόφευκτο, ήταν ολοφάνερο τι έπρεπε να κά-
νει: να μπει τώρα αμέσως στο αυτοκίνητό του και να οδηγή-
σει ως το Κρίκλγουντ, να πατήσει το κουδούνι ώσπου να ση-
κώσει τον Τάρπιν από το κρεβάτι του και να λογαριαστεί
μαζί του επιτόπου κάτω από τη λάμπα της εισόδου, εκπλήσ -
σοντας τον μισητό του αντίζηλο με μια αιφνιδιαστική επί-
δειξη ταχύτητας και αποφασιστικότητας. Μισοκλείνοντας τα
μάτια του, το σκέφτηκε διεξοδικά και πάλι, δίνοντας ιδιαί -
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μετρη περίφραξη από τσιμέντο και συρματόπλεγμα, που ανά
διαστήματα διακοπτόταν από ταμπέλες με το σήμα «Απα-
γορεύεται η είσοδος», οι οποίες είχαν διασπαρεί σε όλη την
περίμετρο του Εθνικού Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας χωρίς τη συγκατάθεση του Μπίαρντ ή του Μπρέιμπυ.
Αυτή η περίφραξη αντιπροσώπευε, όπως σύντομα ανακάλυ-
ψαν, το δεκαεφτά τοις εκατό του προϋπολογισμού της πρώ-
της χρονιάς. Ένα βαλτωμένο χωράφι είκοσι ε κταρίων είχε
αγοραστεί από κάποιον ντόπιο αγρότη, και οι εργασίες απο-
ξήρανσης βρίσκονταν στο στάδιο του σχεδιασμού.

Ο Μπίαρντ δεν ήταν εξολόκληρου επιφυλακτικός απένα-
ντι στο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Αποτελούσε επί-
μαχο θέμα, μια α  ναδυόμενη απειλή που λειτουργούσε ως φό-
ντο των καθημερινών ειδήσεων, κι εκείνος είχε διαβάσει αρ-
κετά, ανησυχώ ντας αόριστα για το μέλλον και προσδοκώ-
ντας από τις κυβερνήσεις να συναντηθούν και να αναλάβουν
δράση. Φυσικά γνώριζε ότι ένα μόριο διοξειδίου του άνθρα-
κα απορροφά ενέργεια στο υπέρυθρο φάσμα και ότι το αν-
θρώπινο είδος α πελευθερώνει τέτοια μόρια στην ατμόσφαι-
ρα σε σημαντικές ποσότητες. Όμως ο ίδιος είχε άλλα πράγ-
ματα να σκεφτεί. Και δεν τον εντυπωσίαζαν οι εξωφρενικές
περιγρα φές που υ ποστήριζαν ότι ο πλανήτης βρισκόταν «σε
κίνδυνο», ότι η ανθρωπότητα όδευε προς την καταστροφή,
ότι οι παράκτιες πόλεις θα εξαφανίζονταν κάτω από τα κύ-
ματα, οι καλλιέργειες θα αχρηστεύονταν και εκατοντάδες
εκατομμύρια προσφύγων θα ξεχύνονταν από τη μια χώρα, τη
μια ήπειρο στην άλλη, σπρωγμένοι από την ξηρασία, τις πλημ-
μύρες, την πείνα, τους τυφώνες, τους αδιάκοπους πολέμους
που θα προκα λούσε η διαρκής μείωση των φυσικών πόρων.
Υπήρχε ένας βιβλικός τόνος σ’ αυτές τις προειδοποιήσεις, που
θύμιζε πανούκλα, έλκη, αναζέουσες φλυκτίδες και κατακλυ-

SOLAR

•   31 •

πικήδειους προς τιμήν συνταξιοδοτούμενων ή προοριζόμε-
νων για αποτέφρωση συναδέλφων. Στο στενό, εξειδικευμένο
επιστημονικό του σύμπαν ήταν, χάρη στη Στοκχόλμη, διάση-
μος·  ό μως έβαινε πλησίστιος προς το γήρας, αόριστα κουρα-
σμένος από τον εαυτό του, στερημένος από εναλλακτικές. Η
διέγερση και το απρόοπτο ανήκαν αποκλειστικά στην προ-
σωπική ζωή. Ίσως ήταν αρκετά όσα είχε καταφέρει· ίσως εί-
χε επιτύχει όλα όσα μπορούσε κατά τη διάρκεια ενός λα-
μπρού καλοκαιριού στα νιάτα του. Ένα ήταν σίγουρο: είχαν
περάσει δύο δεκαετίες από την τελευταία φορά που είχε κα-
θίσει μέσα στη σιωπή και τη μοναξιά επί ατέλειωτες ώρες,
με χαρτί και μολύβι στο χέρι, για να σκεφτεί, να διατυπώσει
μια πρωτότυπη υπόθεση, να παίξει μαζί της, να την κυνηγή-
σει, να τη βασανίσει ώσπου να ζωντανέψει. Δεν του είχε ξα-
ναπα ρου σιαστεί ανάλογη ευκαιρία – όχι, αυτή η δικαιολογία
ήταν πολύ αδύναμη. Του έλειπε η θέληση, το υλικό, του έλει-
πε ο σπινθήρας. Δεν είχε πια καινούριες ιδέες.

Όμως υπήρχε ένα νέο κυβερνητικό ίδρυμα ερευνών στα
περίχωρα του Ρέντινγκ, μακριά από το βουητό του ανατολι-
κού αυτοκινητόδρομου, πολύ κοντά σε μια ζυθοποιία. Το Κέ-
ντρο υποτίθεται ότι θα έμοιαζε με το Εθνικό Εργαστήριο Α -
νανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Γκόλντεν του Κολοράντο,
κοντά στο Ντένβερ, έχοντας μεν κοινούς στόχους, όχι ό μως
ανάλογη έκταση ή χρηματοδότηση. Ο Μάικλ Μπίαρντ ήταν ο
νέος προϊστάμενος του Κέντρου, μολονότι ένας ανώτατος δη-
μόσιος υπάλληλος ονόματι Τζοκ Μπρέιμπυ έκανε την πραγ-
ματική δουλειά. Τα κτίρια της διοίκησης, χωρισμένα με τοί-
χους μερικοί από τους οποίους περιείχαν αμίαντο, δεν ήταν
καινούρια – όπως δεν ήταν καινούρια και τα εργαστήρια, που
κάποτε αποστολή τους ήταν να ελέγχουν την τοξικότητα των
οικοδομικών υλικών. Το μόνο καινούριο εκεί πέρα ήταν η τρί-
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και εμφανίσεις στα ΜΜΕ δεν επαρκούσαν. Ευτυχώς, περί τα
τέλη του αιώνα η κυβέρνηση Μπλαιρ ήθελε, ή φαινόταν να θέ-
λει, να εμπλακεί πρακτικά και όχι απλώς ρητορικά στο πρό-
βλημα της κλιματικής αλλαγής και ανακοίνωσε σειρά πρωτο-
βουλιών, μια από τις οποίες ήταν το Κέντρο. Ήταν ακριβώς
η μονάδα βασικής έρευνας που χρειαζόταν ένας θνητός με το
κεφάλι πασπαλισμένο με τη μαγική σκόνη της Στοκχόλ μης. Σε
πολιτικό επίπεδο είχε διοριστεί νέος υπουργός, ένας φιλόδο-
ξος Μαντσεστεριανός με τάση προς τον λαϊκισμό, περήφανος
για το βιομηχανικό παρελθόν της πόλης του, ο ο ποίος δήλωσε
σε μια συνέντευξη Τύπου ότι θα «ξετάπωνε την ευφυΐα» του
βρετανικού λαού καλώντας τους πολίτες να υποβά λουν τις
ιδέες και τα σχέδιά τους για καθαρή ενέργεια. Μπροστά στις
κάμερες υποσχέθηκε ότι θα απαντούσε σε όλες τις προτάσεις
που θα υποβάλλονταν. Η ομάδα του Μπρέιμπυ –καμιά δεκα-
ριά απλήρωτοι μεταδιδακτορικοί φυσικοί που στεγάζονταν σε
τέσσερις προσωρινές καμπίνες μέσα σε μια θάλασσα από λά-
σπη– έλαβαν εκατοντάδες προτάσεις μέσα σε έξι εβδομάδες.
Οι περισσότερες προέρχονταν από μοναχικούς τύπους που
μαστόρευαν ακατάπαυστα στις παράγκες των κήπων τους·
μερικές είχαν αποσταλεί από νεοϊδρυθείσες εταιρείες με εύ-
θυμα λογότυπα και «εκκρεμή διπλώματα ευρεσιτεχνίας».

Τον χειμώνα του 1999, στις εβδομαδιαίες επισκέψεις του
στον χώρο, ο Μπίαρντ έριχνε πού και πού μια ματιά στους
σωρούς που υψώνονταν σ’ ένα αυτοσχέδιο τραπέζι. Σ’ αυτόν
τον καταιγισμό ονείρων διέκρινε κάποια συγκεκριμένα μοτί-
βα. Ορισμένες προτάσεις χρησιμοποιούσαν το νερό ως καύ-
σιμο αυτοκινήτων και ανακύκλωναν τις εκπομπές –τον ατμό
του νερού– χρησιμοποιώντας τες ως κινητήρια δύναμη· άλλες
ήταν εκδοχές ηλεκτροκινητήρων ή γεννητριών των οποίων η
έξοδος ήταν μεγαλύτερη από την είσοδο κι έδειχναν να λει-
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σμούς από βατράχια·1 ένας τόνος που ανακαλούσε τη βαθιά
και επίμονη τάση του ανθρώπου, επικυρωμένη μέσα στους
αιώνες, να πιστεύει ότι ζει τις τελευταίες μέρες της γης, ότι
ο δικός του θάνατος είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένος με το
τέλος του κόσμου – γιατί μόνο έτσι ο θάνατός του αποκτού-
σε κάποιο νόημα, ή τουλάχιστον φαινόταν λιγότερο παράλο-
γος. Το τέλος του κόσμου ποτέ δεν τοποθετούνταν στο πα-
ρόν ώστε να φανεί πως δεν ήταν παρά προϊόν φαντασίας,
αλλά ανέκαθεν καραδοκούσε στη γωνία, και όταν δεν ερχό-
ταν, πολύ σύντομα αναδυόταν ένα καινούριο τέλος, μια νέα
χρονολογία. Ο παλιός κόσμος εξαγνισμένος χάρη στην εμπρη-
στική βία, ξεπλυμένος με το αίμα των αμαρτωλών, έτσι το
έβλεπαν οι χριστιανικές χιλιαστικές αιρέσεις: θάνατος στους
άπιστους! Και οι κομουνιστές: θάνατος στους κουλάκους!
Και οι ναζί με τις χιλιόχρονες φαντασιώσεις τους: θάνατος
στους Εβραίους! Και μετά η αληθινά δημοκρατική σύγχρο-
νη αντιστοιχία, ένας γενικευμένος πυρηνικός πόλεμος: θάνα-
τος σε όλους! Όταν δεν συντελέστηκε το επαγγελλόμενο τέ-
λος, μετά τον καταποντισμό της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας
α πό τις ίδιες της τις εσωτερικές αντιθέσεις, και απουσία ο -
ποιασδήποτε άλλης συγκλονιστικής ανησυχίας πέρα από την
πληκτική, αμετάλλακτη παγκόσμια φτώχεια, η αποκαλυψια-
κή τάση είχε αρχίσει να επικαλείται ένα νέο θηρίο.

Όμως ο Μπίαρντ βρισκόταν συνεχώς σε αναζήτηση ενός
έμμισθου υπηρεσιακού ρόλου. Μερικές μακροχρόνιες αργομι-
σθίες είχαν πρόσφατα φτάσει στο τέλος τους, ενώ οι απολα-
βές του από το πανεπιστήμιο και οι αμοιβές του για διαλέξεις
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1. Αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη (Έξοδος), όπου περιγράφονται οι δέκα πλη-
γές με τις οποίες έπληξε ο Θεός του Ισραήλ τον Φαραώ της Αιγύπτου και
τον λαό του. (Σ.τ.M.)
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